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                                        *เลมที่  45  หนา  1 
                        ปรมตฺถทปีนี นาม ขุทฺทกนิกายฏกถา   
                                        จริยาปฏกฏกถา   
 
                นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                                        คนฺถารมฺภกถา   
                จรยิา สพฺพโลกสฺส        หิตา ยสฺส มเหสิโน   
                อจินฺเตยฺยานุภาว ต                วนฺเท โลกคฺคนายก ฯ   
                วิชชฺาจรณสมฺปนฺนา        เยน นียนฺติ โลกโต   
                วนฺเท ตมุตฺตม ธมฺม        สมฺมาสมฺพุทฺธปูชิต ฯ   
                สลีาทิคุณสมฺปนฺโน         ิโต มคฺคผเลสุ โย   
                วนฺเท อริยสฆ ต                ปุ ฺกฺเขตฺต อนุตฺตร ฯ   
                วนฺทนาชนิต ปุ ฺ        อิติ ย รตนตฺตเย   
                หตนฺตราโย สพฺพตฺถ        หุตฺวาห ตสฺส เตชสา ฯ   
                อิมสฺมึ ภทฺทกปฺปสฺมึ        สมฺภตา ยา สุทุกฺกรา   
                อุกฺกสปารมิปฺปตฺตา        ทานปารมิตาทโย ฯ   
                ตาส สมฺโพธิจรยิาน        อานุภาววิภาวน   
                สกฺเกสุ นิโคฺรธาราเม        วสนฺเตน มเหสินา ฯ   
                ย ธมฺมเสนาปติโน                สพฺพสาวกเกตุโน   
                โลกนาเถน จริยา-                ปฏก นาม เทสิต ฯ   
                ย ขุทฺทกนิกายสฺมึ                สงฺคายึสุ มเหสโย   
                ธมฺมสงฺคาหกา สตฺถุ        เหตุสมฺปตฺติทีปน ฯ    
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                ตสฺส สมฺโพธสิมฺภาร-        วิภาคนยโยคโต   
                กิ ฺจาป ทุกฺกรา กาตุ        อตฺถสวณฺณนา มยา ฯ   
                สห สวณฺณน ยสฺมา        ธรเต สตฺถุ สาสน   
                ปพฺุพาจริยสีหาน                ติฏเตว วินิจฺฉโย ฯ   
                ตสฺมา ต อวลมฺพิตฺวา        โอคาหิตฺวา จ สพฺพโส   
                ชาตกานุปนิสฺสาย                โปราณฏกถานย ฯ   
                นสิฺสิต วาจนามคฺค        สุวิสุทฺธมนากุล   
                มหาวิหารวาสีน                นิปุณตฺถวินิจฺฉย ฯ   
                นตีเนยฺยตฺถเภทา จ                ปารมี ปริทปีย   
                กรสิฺสามิ ต (๑) จริยา-        ปฏกสฺสตฺถวณฺณน ฯ   
                อิติ อากงฺขมานสฺส                สทฺธมฺมสสฺ จิรฏ ิตึ   
                วิภชนฺตสฺส ตสฺสตฺถ        นสิามยถ สาธโวติ ฯ   
        ตตฺถ  จริยาปฏกนฺติ  เกนฏเน  จริยาปฏก  ฯ  อตีตาสุ   
ชาตีสุ  สตฺถุ  จริยานุภาวปฺปกาสินี  ปริยตฺตีติ  กตฺวา  ปริยตฺติ- 
อตฺโถ  ห ิ อย  ปฏกสทฺโท  มา  ปฏกสมฺปทาเนนาติ (๒) อาทีสุ   
วิย ฯ  อถ  วา ยสฺมา สา ปริยตฺติ ตสฺเสว สตฺถุ  ปุริมชาตีสุ   
จริยาน  อานุภาวปฺปกาสเนน  ภาชนภูตา  ตสฺมาป  จริยา- 
ปฏกนฺติ  วุจฺจติ  ภาชนตฺโถป หิ ปฏกสทฺโท นิทฺทิฏโ อถ 
ปุริโส อาคจฺเฉยฺย กุทาลปฏก  อาทายาติ (๓) อาทีสุ  วิย ฯ  ต   
# ๑. ส.ี กริสสฺามีติ ฯ  ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๖/๒๔๙ ฯ   
# ๓. ม. มู. ๑๒/๒๖๘/๒๕๖ ฯ  องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๙/๒๖๒ ฯ  
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ปเนต  จริยาปฏก  วินยปฏก  สุตฺตนฺตปฏก  อภิธมฺมปฏกนฺติ 
ตีสุ  ปฏเกสุ  สุตฺตนิตปฏกปริยาปนฺน ฯ  ทีฆนิกาโย  มชฺฌิม- 
นีกาโย  สยุตฺตนิกาโย   องฺคุตฺตรนิกาโย   ขุทฺทกนิกาโยติ  ป ฺจสุ  
นิกาเยสุ  ขุทฺทกนิกายปริยาปนฺน ฯ  สตฺุต เคยฺย เวยฺยากรณ  
คาถา อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก  อพฺภุตธมฺม เวทลฺลนติฺ นวสุ  
สาสนงฺเคสุ คาถาสงฺคห ฯ   
                ทวฺาสีติ พุทฺธโต คณฺหึ        เทฺวสหสฺสานิ ภิกฺขุโต   
                จตุราสีติ สหสฺสานิ        เย เม ธมฺมา ปวตฺติโนติ (๑)   
เอว   ธมฺมภณฺฑาคาริเกน   ปฏิ ฺาเตสุ  จตุราสีติยา  ธมฺมกฺขนฺธ- 
สหสฺเสสุ  กติปยธมฺมกฺขนฺธสงฺคห ฯ  วคฺคโต  อกิตฺติวคฺโค  หตฺถิ- 
นาควคฺโค  ยุธ ฺชยวคฺโคติ  วคฺคตฺตยสงฺคห ฯ จริยโต อกิตฺติ- 
วคฺเค ทส หตฺถินาควคฺเค ทส ยุธ ฺชยวคฺเค ป ฺจทสาติ   
ป ฺจตึสจริยาสงฺคห ฯ  ตีสุ  วคฺเคสุ  อกิตฺติวคฺโค  อาทิ  จริยาสุ  
อกิตฺติจริยา ฯ  ตสฺสาป   
                กปฺเป จ สตสหสฺเส                จตุโร จ อสงฺขิเย   
                เอตฺถนฺตเร ย จริต                สพฺพ ต โพธปิาจนนฺติ   
อย คาถา อาทิ ฯ  
        ตสฺส อิโต ปภุติ อนุกฺกเมน อตฺถสวณฺณนา โหติ ฯ   
                        คนฺถารมฺภกถา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๗/๔๐๖ ฯ  
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                                นิทานกถาวณฺณนา   
        สา  ปนาย  อตฺถสวณฺณนา  ยสฺมา  ทูเรนิทาน  อวิทูเร- 
นิทาน สนฺติเกนิทานนฺติ  อิมานิ  ตีณิ  นิทานานิ  ทสฺเสตฺวา  
วุจฺจมานา  สุณนฺเตหิ  สมุทาคมโต  ปฏาย  สุฏ ุ วิ ฺาตา  
นาม โหติ ตสฺมา เตส นิทานาน อย วิภาโค เวทิตพฺโพ ฯ   
        ทีปงฺกรทสพลสฺส  ปาทมูลสฺมึ  หิ  กตาภินีหารสฺส   
มหาโพธิสตฺตสฺส  ยาว  ตุสิตภวเน  (๑)  นิพฺพตฺติ  ตาว  ปวตฺโต  
กถามคฺโค  ทูเรนิทาน  นาม ฯ ตุสิตภวนโต  ปฏาย  ยาว   
โพธิมณฺเฑ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณปฺปตฺติ  ตาว  ปวตฺโต  กถามคฺโค   
อวิทูเรนิทาน  นาม ฯ  มหาโพธิมณฺฑโต  ปน  ปฏาย  ยาว   
ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ  ตาว  ปวตฺโต  กถามคฺโค  สนฺติเกนิทาน   
นาม ฯ  อิเมสุ  ตีสุ  นิทาเนสุ  ยสฺมา  ทูเรนิทานอวิทูเรนิทานานิ  
สฺพสาธารณานิ  ตสฺมา  ตานิ  ชาตกฏกถาย  (๒)  วิตฺถาริตนเยเนว  
วิตฺถารโต  เวทิตพฺพานิ ฯ  สนฺติเกนิทาเน  ปน  อตฺถ ิ วิเสโสติ   
ติณฺณมฺป นิทานาน อยมาทิโต ปฏาย สงฺเขปกถา ฯ   
        ทีปงฺกรสฺส  ภควโต  ปาทมูเล  กตาภินีหาโร  โพธิสตฺต- 
ภูโต  โลกนาโถ  อตฺตโน  อภินีหารานุรูป  สมตฺตึสปารมิโย  
ปูเรตฺวา  สพฺพ ฺ ุต ฺาณสมฺภาร  มตฺถก  ปาเปตฺวา  ตุสิตภวเน 
นิพฺพตฺโต  พุทฺธภาวาย  อุปฺปตฺติกาล  อาคมยมาโน  ตตฺถ 
ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต  จุโต  สกฺยราชกุเล  ปฏิสนธฺึ  คเหตฺวา   
# ๑. กตฺถจิ. ดุสิตปุเร ฯ  ๒. ชาตกฏ. ๑/๓ ฯ  
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อนนฺเตน  ปริหาเรน  (๑)  มหนฺเตน  สริิโสภคฺเคน  วฑฺฒมาโน   
อนุกฺกเมน  โยพฺพน  ปตฺวา  เอกูนตึเส  วยสฺมึ  กตมหาภินิกฺขมโน  
ฉพฺพสฺสานิ มหาปธาน ปทหิตฺวา เวสาขปุณฺณมาย  โพธิ- 
รุกฺขมูเล  นิสนิฺโน  สรูิเย  อนตฺถงฺคมิเตเยว  มารพล  วิธมิตฺวา  
ปุริมยาเม  ปพฺุเพนิวาส  อนุสฺสริตฺวา  มชฺฌิมยาเม  ทิพฺพจกฺขุ   
วิโสเธตฺวา  ปจฺฉิมยาเม  ทิยฑฺฒกิเลสสหสฺส เขเปตฺวา อนุตฺตร  
สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌิ ฯ   
        ตโต  ตตฺเถว  สตฺตสตฺตาเห  วีตินาเมตฺวา  อาสาฬฺห- 
ปุณฺณมาย  พาราณสึ  คนฺตฺวา  อิสิปตเน  มิคทาเย  อ ฺา- 
สิโกณฺฑ ฺปฺปมุขา(๒)  อฏารส  พฺรหฺมโกฏิโย  ธมฺมามต  ปาเยนฺโต 
ธมฺมจกฺก  (๓)  ปวตฺเตตฺวา  ยสาทิเก  เวเนยฺเย  อรหตฺเต  ปติฏาเปตฺวา  
เต  สพฺเพว  สฏ ิ  อรหนฺเต  โลกานุคฺคหาย วิสฺสชฺเชตฺวา อุรุเวล   
คจฺฉนฺโต  กปฺปาสิกวนสณฺเฑ  ตึส  ภทฺทวคฺคิเย  โสตาปตฺติผลาทีสุ   
ปติฏาเปตฺวา  อุรุเวล  คนฺตฺวา  อฑฺฒุฑฺฒานิ  ปาฏิหาริยสหสฺสานิ   
ทสฺเสตฺวา  อุรุเวลกสฺสปาทโย  สหสฺสชฏลิปริวาเร  เตภาติกชฏิเล 
วิเนตฺวา  เตหิ  ปริวุโต  ราชคหนครูปจาเร  ลฏ ิวนุยฺยาเน   
นิสินฺโน  พิมพิฺสารปฺปมุเข  ทฺวาทสนหุเต  พฺราหฺมณคหปติเก  
สาสเน  โอตาเรตฺวา มคธราเชน การิเต เวฬุวนวิหาเร  
วิหรติ ฯ   
# ๑. กตถฺจิ. ปริวาเรน ฯ  ๒. กตฺถจิ. อ ฺาตโกณฺฑ ฺปฺปมุขา ฯ 
# ๓. ส. มหา. ๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘ ฯ  วิ. มหา. ๔/๑๓/๑๘ ฯ  
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        อเถว  ภควติ  เวฬุวเน  วิหรนฺเต  สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ   
อคฺคสาวกฏาเน  ปเตสุ  สาวกสนฺนิปาเต  ชาเต  สุทฺโธท- 
นมหาราชา  ปุตฺโต  กิร  เม  ฉพฺพสฺสานิ  ทุกฺกรการกิ  จริตฺวา  
ปรมาภิสมฺโพธึ  ปตฺวา  ปวตฺติตวรธมฺมจกฺโก  ราคห นิสฺสาย   
เวฬุวเน  วิหรตีติ  สุตฺวา  ทสปุริสสหสฺสปริวาเร  อนุกฺกเมน  ทส 
อมจฺเจ  เปเสสิ  ปุตฺต  เม  อิธาเนตฺวา  ทสฺเสถาติ ฯ  เตสุ   
ราชคห  คนตฺฺวา  สตฺถุ  ธมฺมเทสนาย  อรหตฺเต  ปติฏ ิเตสุ  
กาฬุทายิตฺเถเรน  ร ฺโ  อธิปฺปาเย  อาโรจิเต  ภควา  วีสติ- 
สหสฺสขีณาสวปริวุโต ราชคหโต นิกฺขมิตฺวา สฏ ิโยชน กปล- 
วตฺถุ ทฺวีหิ มาเสหิ  สมฺปาปุณิ ฯ  สกฺยราชาโน  อมฺหาก   
าติเสฏ  ปสฺสิสฺสามาติ  สนฺนิปติตฺวา  นิโคฺรธาราม  ภควโต  
จ  ภิกฺขุสฆสฺส  จ  วสนโยคฺค  กาเรตฺวา คนฺธปุปฺผาทิหตฺถา   
ปจฺจุคฺคมน   กตฺวา  สตฺถาร  นโิคฺรธาราม  ปเวเสสุ ฯ  ตตฺร   
ภควา  วีสติสหสฺสขีณาสวปริวุโต  ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน  นิสีทิ ฯ  
สากิยา  มานตฺถทฺธา สตฺถุ  ปณิปาต  นากสุ ฯ  ภควา  เตส  
อชฺฌาสย โอโลเกตฺวา มาน ภ ฺชิตฺวา เต ธมฺมเทสนาย   
ภาชเน กาตุ  อภิ ฺาปาทก  จตุตฺถชฺฌาน  สมาปชชฺิตฺวา   
วุฏาย  อากาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา เตส  สีเส  ปาทปสุ  โอกริมาโน  
วิย  คณฺฑมฺพรุกฺขมูเล กตปาฏิหาริยสทิส ยมกปาฏหิาริย   
อกาสิ ฯ  ราชา  ต  อจฺฉริย  ทิสฺวา  อย  โลเก  อคฺคปุคฺคโลติ   
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วนฺทิ ร ฺา ปน  วนฺทิเต เต าตุ นาม น สกฺโกนฺติ  
สพฺเพป สากิยา วนฺทึสุ ฯ   
        ตทา  กริ  ภควา  ยมกปาฏิหาริย กโรนฺโต โลกวิวรณ- 
ปาฏิหาริยมฺป อกาสิ ยสมฺึ  วตฺตมาเน  มนุสฺสา  มนุสฺสโลเก  
ยถา ิตา ยถานิสินฺนาว จาตุมหาราชิกโต ปฏาย ยาว   
อกนิฏภวนา  อ ฺม ฺ ธมฺม  สากจฺฉนฺเต  จ  พุทฺธานุภาเวน   
อตฺตโน  มสจกฺขุนาว  ปสฺสนฺติ  ตถา เหฏาปวิย  อฏสุ  
มหานิรเยสุ โสฬสสุ จ อุสฺสทนิรเยสุ โลกนฺตรนริเย จาติ  
ตตฺถ ตตฺถ มหาทุกฺข  อนุภวมาเน  สตฺเต  ปสฺสนฺติ ฯ  ทสสหสฺส-ิ 
โลกธาตุย เทวา มหจฺจ (๑)  เทวานุภาเวน ตถาคต  อุปสงฺกมิตฺวา   
อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาตา  ป ฺชลิกา  นมสฺสมานา  ปยิรุปาสนฺติ   
พุทฺธคุณปฏิสยุตฺตา คาถาโย อุทาหรนฺตา โถเมนฺติ อปฺโผเฏนฺติ  
หสนฺติ ปติโสมนสฺส  ปเวเทนฺติ ฯ ย สนฺธาย วุตฺต   
                        ภุมฺมา มหาราชิกา ตาวตึสา   
                        ยามา จ เทวา ตุสิตา จ นิมฺมิตา   
                        ปรนิมฺมิตา เยป จ พฺรหฺมกายิกา   
                        อานนฺทิตา วิปุลมกสุ โฆสนฺติ (๒) ฯ     
        ตทา  ห ิ ทสพโล  อตุล  อตฺตโน  พุทฺธพล  ทสฺเสสฺสามีติ   
มหากรุณาย  สมุสฺสาหิโต   อากาเส   ทสสหสฺสจกฺกวาฬสมาคเม   
# ๑. ส.ี มหตา ฯ  ๒. ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๑/๔๐๖ ฯ  
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จงฺกม   มาเปตฺวา  ทฺวาทสโยชนวิตฺถเต  สพฺพรตนมเย  จงฺกเม  
 ิโต ยถาวุตฺต เทวมนุสฺสนยนวิหงฺคาน (๑)  เอกนิปาตภูตมจฺฉริย  
อน ฺสาธารณ  พุทฺธาน  สมาธิาณานุภาวทีปน  ปาฏิหาริย   
ทสฺเสตฺวา  ปุน  ตสฺมึ  จงฺกเม  จงฺกมนฺโต  เวเนยฺยาน  อชฌฺา- 
สยานุรูป  อจินฺเตยฺยานุภาวาย อโนปมาย พุทฺธลีฬาย  ธมฺม  
เทเสสิ ฯ เตน วุตฺต   
                        น เหเต ชานนฺติ สเทวมานุสา   
                        พุทฺโธ อย กีทิสโก นรุตฺตโม   
                        อิทฺธิพล ป ฺาพล ฺจ กีทิส   
                        พุทฺธพล โลกหิตสฺส กทีิส ฯ   
                        น เหเต ชานนฺติ สเทวมานุสา   
                        พุทฺโธ อย เอทิสโก นรตฺุตโม   
                        อิทฺธิพล ป ฺาพล ฺจ เอทิส   
                        พุทฺธพล โลกหิตสฺส เอทิส ฯ   
                หนฺทาห ทสฺสยิสฺสามิ        พุทฺธพลมนุตฺตร   
                จงฺกม มาปยิสฺสามิ                นเภ รตนมณฺฑิตนฺติ (๒) ฯ  
        เอว  ตถาคเต  อตฺตโน  พุทฺธานุภาวทีปน  ปาฏิหาริย   
ทสฺเสตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺเต  อายสฺมา  ธมฺมเสนาปติ  สาริปุตฺโต  
ราชคเห  คิชฌฺกูฏปพฺพเต   ิโต  ทิพฺพจกฺขุนา  ปสฺสิตฺวา  เตน   
พุทฺธานุภาวสนฺทสฺสเนน  อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาโต หนฺทาห  
# ๑. ส.ี เทวมนุสฺสนาควิหงฺคาน ฯ  ๒. ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๑/๔๐๖ ฯ  
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ภิยฺโยโส  มตฺตาย  พุทฺธานุภาว  โลกสฺส  ปากฏ  กริสสฺามีติ   
ส ฺชาตปริวิตกฺโก  อตฺตโน  ปริวารภูตาน  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน   
ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา  อิทฺธิยา  อากาเสน  ตาวเทว  อาคนฺตฺวา   
สปริวาโร  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา   
ทสนขสโมธานสมุชฺชลม ฺชลึ  สิรสิ  ปคฺคยฺห  ตถาคตสฺส   
มหาภินีหาร ปารมิปริปูรณ ฺจ  ปุจฺฉิ ฯ   ภควา   ต  กายสกฺขึ   
กตฺวา  ตตฺถ  สนฺนิปติตมนุสฺสาน ฺเจว  ทสสหสฺสจกฺกวาฬ 
เทวพฺรหฺมาน ฺจ  อตฺตโน  พุทฺธานุภาว  ปริทีปยนฺโต  พุทฺธวส   
เทเสสิ ฯ เตน วุตฺต   
                สาริปุตฺโต มหาป ฺโ        สมาธิชฺฌานโกวิโท   
                ป ฺาย ปารมิปฺปตฺโต        ปุจฺฉติ โลกนายก ฯ   
                กทีิโส เต มหาวีร                อภินีหาโร นรุตฺตม   
                กมฺหิ กาเล ตยา ธีร                ปตฺถิตา โพธิมุตฺตมา ฯ   
                ทาน สีล ฺจ เนกฺขมฺม        ป ฺา วีริย ฺจ กีทิส   
                ขนฺติ สจฺจมธิฏาน        เมตฺตุเปกฺขา จ กีทิสา ฯ   
                ทส ปารมี ตยา ธีร                กีทิสี โลกนายก   
                กถ อุปปารมี ปุณฺณา        ปรมตฺถปารมี กถ ฯ   
                ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        กรวีกมธุรคิโร   
                นพฺิพาปยนฺโต หทย        หาสยนฺโต สเทวกนฺติ (๑) ฯ  
        เอว  ภควตา  พุทฺธวเส  เทสิเต  อายสฺมา  ธมฺมเสนาปติ   
# ๑. ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๑/๔๑๔ ฯ  
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อโห  พุทฺธาน  เหตุสมฺปทา  อโห  สมุทาคมสมฺปตฺติ  อโห   
มหาภินีหารสมิชฺฌนา  ทกฺุกร  วต  ภควตา  กต  เอตฺตก  กาล  
เอว  ปารมิโย  ปูเรนฺเตน  เอววิธสฺส  โพธิสมฺภารสมฺภรณสฺส  
อนุจฺฉวิกเมว  เจต  ผล ยททิ สพฺพ ฺ ุตา พเลสุ จ วสีภาโว   
เอวมหิทฺธิกตา  เอวมหานุภาวตาติ พุทฺธคุณารมฺมณ าณ 
เปเสสิ ฯ โส อน ฺสาธารณ  ภควโต  สีล  สมาธิ  ป ฺา 
วิมุตฺติ วิมุตฺติาณทสฺสน หิริโอตฺตปฺป สทฺธาวีริย  สติสมฺปช ฺ  
สีลวิสุทฺธิ  ทฏิ ิวิสุทฺธิ  สมถวิปสฺสนา  ตีณิ  กุสลมลูานิ  ตีณิ   
สุจริตานิ  ตโย  สมฺมาวิตกฺกา  ติสฺโส  อนวชฺชส ฺาโย  ติสฺโส   
ธาตุโย  จตฺตาโร  สติปฏานา  จตฺตาโร  สมฺมปฺปธานา  จตฺตาโร 
อิทฺธิปาทา จตฺตาโร อริยมคฺคา จตฺตาริ  อริยผลานิ  จตสฺโส   
ปฏิสมฺภิทา  จตุโยนิปริจฺเฉทกาณานิ จตฺตาโร อริยวสา  
จตฺตาริ  เวสารชฺชาณานิ  ป ฺจ  ปธานิยงฺคานิ ป ฺจงฺคิโก 
สมฺมาสมาธิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ  ป ฺจ  พลานิ  ป ฺจ  นสิฺสรณิยา  
ธาตุโย  ป ฺจ  วิมุตฺตายตนาณานิ  ป ฺจ  วิมุตฺติปริปาจนียา  
ธมฺมา  ฉ  สารณียา  ธมฺมา  ฉ  อนุสฺสติฏานานิ  ฉ  คารวา  
ฉ  นิสฺสรณิยา  ธาตุโย  ฉ  สตตวิหารา  ฉ  อนุตฺตริยานิ  ฉ   
นิพฺเพธภาคิยา  ส ฺา  ฉ  อภิ ฺา  ฉ  อสาธารณาณานิ  
สตฺต  อปริหานิยา  ธมฺมา  สตฺต  อริยธนานิ  สตฺต  โพชฺฌงฺคา   
สตฺต  สปฺปุรสิธมฺมา  สตฺต  นิทฺทสวตฺถูนิ  (๑)  สตฺต  ส ฺา  สตฺต   
# ๑. ส.ี นชิฺชรวตฺถูนิ ฯ  
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ทกฺขิเณยฺยปุคฺคลเทสนา  สตฺต  ขีณาสวพลเทสนา  อฏ  ป ฺา- 
ปฏิลาภเหตุเทสนา  อฏ  สมฺมตฺตานิ  อฏ  โลกธมฺมาติกฺกมา  
อฏ  อารมฺภวตฺถูนิ  อฏ  อกฺขณเทสนา  อฏ  มหาปุริสวิตกฺกา  
อฏ  อภิภายตนเทสนา  อฏ  วิโมกฺขา  นว  โยนโิสมนสิการ- 
มูลกา  ธมมฺา  นว  ปาริสทฺุธิปธานิยงฺคานิ  นว  สตฺตาวาส- 
เทสนา  นว  อาฆาตปฺปฏิวินยา นว  ป ฺา  นว  นานตฺต- 
เทสนา  นว  อนุปุพฺพวิหารา  ทส  นาถกรณา  ธมฺมา  ทส   
กสิณายตนานิ  ทส  กุสลกมฺมปถา  ทส  สมฺมตฺตานิ  ทส  
อริยวาสา  ทส  อเสกฺขา  ธมฺมา  ทส  รตนานิ  ทส ตถาคต- 
พลานิ เอกาทส เมตฺตานิสสา ทฺวาทส ธมฺมจกฺกาการา   
เตรส  ธุตงฺคคุณา  จุทฺทส  พุทฺธาณานิ ป ฺจทส วิมุตฺติ- 
ปริปาจนียา ธมฺมา โสฬสวิธา  อานาปานสฺสติ  โสฬส   
อปรมฺปริยา  (๑)  ธมฺมา  อฏารส  พุทธฺธมฺมา  เอกูนวีสติ  
ปจฺจเวกฺขณาณานิ  จตุจตฺตาลีส  าณวตฺถูนิ  ป ฺาส   
อุทยพฺพยาณานิ  ปโรปณฺณาส  กุสลธมฺมา  สตฺตสตฺตติ  
าณวตฺถูนิ  จตุวีสติโกฏิสตสหสฺสสมาปตฺติส ฺจาริตมหาวชิร- 
าณ  อนนฺตนยสมนฺตปฏานปวิจยปจฺจเวกฺขณเทสนาาณานิ   
ตถา  อนนฺตาสุ  โลกธาตูสุ  อนนฺตาน  สตฺตาน  อาสยาทิ- 
วิภาวนาณานิ  จาติ  เอวมาทิเก  อจินฺเตยฺยานุภาเว  พุทฺธคุเณ 
ธมฺมนฺวยโต อนุคจฺฉนฺโต อนุสฺสรนฺโต เนว  อนฺต  น  ปมาณ   
# ๑. ส.ี อปรนฺตปนียา ฯ  
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ปสฺสิ ฯ  เถโร  ห ิ อตฺตโนป  นาม  คุณาน  อนฺต  วา ปมาณ  
วา  อาวชฺเชนฺโต  น  ปสสฺติ  โส  ภควโต  คุณาน  ปมาณ  
กึ  ปสฺสิสฺสติ  ยสฺส  ยสฺส  หิ  ป ฺา  มหตี  าณ  วิสท  โส 
โส  พุทฺธคุเณ  มหนฺตโต  สทฺทหติ  อิติ เถโร  ภควโต  คุณาน   
ปมาณ  วา ปริจฺเฉท วา อปสฺสนฺโต มาทิสสฺส นาม  
สาวกปารมิาเณ   ิตสฺส  พุทฺธคุณา  าเณน  ปริจฺฉินฺทิตุ  
น สกฺกา ปเคว อิตเรส อโห อจินฺเตยฺยา  อปริเมยฺยเภทา  
มหานุภาวา  สพฺพ ฺ ุคุณา  เกวล  ปเนเต  เอกสฺส  พุทฺธ- 
าณสฺเสว  สพฺพโส  โคจรา  นา ฺเส ฯ กเถตุ ปน สมฺมา- 
สมฺพุทฺเธหิป วิตฺถารโต น สกฺกาเยวาติ  นิฏมคมาสิ ฯ  
วุตฺตเ ฺหต   
                        พุทฺโธป พุทฺธสฺส ภเณยฺย วณฺณ   
                        กปฺปมฺป เจ อ ฺมภาสมาโน   
                        ขีเยถ กปฺโป จิรทีฆมนฺตเร   
                        วณฺโณ น ขีเยถ ตถาคตสฺสาติ (๑) ฯ  
        เอว  พุทฺธาน  คุณมหนฺตต  นิสฺสาย  อุปฺปนฺนพลว- 
ปติโสมนสฺโส ปุน จินฺเตสิ  เอวรูปาน  นาม  พุทฺธคุณาน  
เหตุภูตา  พุทฺธการกา  ธมมฺา  ปารมิโย  อโห  มหานุภาวา 
กตมาสุ  นุ  โข  ชาตีสุ  ปารมิตา  ปริปาจิตา กถ วา  
# ๑. สุมงฺคล. ๑  ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 13 

                *เลมที่  45  นทิานกถาวณฺณนา  หนา  13 
 
ปริปาก คตา  หนฺทาห  อิมมตฺถ  ปุจฺฉนฺโต  เอวมฺป  สมุทาคมโต 
ปฏาย  พุทธฺานุภาว  อิมสฺส  สเทวกสฺส  โลกสฺส  ปากฏตร   
กริสฺสามีติ ฯ โส เอว จินฺเตตฺวา ภควนฺต อิม ป ฺห  อปุจฺฉิ  
กตมาสุ  นุ  โข  ภนฺเต ชาตีสุ อิเม พุทฺธการกา ธมฺมา 
ปริปาจิตา กถ วา  ปริปาก  คตาติ ฯ  อถสฺส  ภควา  ตสฺมึ   
รตนจงฺกเม  ติสนฺธิปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  ยุคนฺธรปพฺพเต  พาลสูริโย  
วิย  วิโรจมาโน  นิสินโฺน สาริปุตฺต มยฺห พุทฺธการกา   
ธมฺมา  สมาทานโต  ปฏาย  นิรนฺตร  สกฺกจฺจการติาย  วีริย-ู 
ปตฺถมฺเภน  จ  สพฺเพสุ  กปฺเปสุ  ภวโต  ภว  ชาติโต  ชาตึ   
ปริปจฺจนฺตาเยว  อเหสุ  อิมสฺมึ ปน ภทฺทกปฺเป  อิมาสุ  ชาตีสุ 
เต  ปริปกฺกา  ชาตาติ  ทสฺเสนฺโต  กปฺเป  จ สตสหสฺเสติ 
อาทินา  จริยาปฏก  พุทฺธาปทานิยนฺติ  ทุติยาภิธาน  ธมฺมปริยาย   
อภาสิ ฯ  อปเร  ปน  รตนจงฺกเม  จงฺกมนฺโต  เทวาติเทโว  
เทวพฺรหฺมาทีหิ  ปูชยิมาโน  นิโคฺรธาราเม  โอตริตฺวา  วีสติสต- 
สหสฺสขีณาสวปริวุโต  ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน  นิสินฺโน  ภควา   
วุตฺตนเยเนว  อายสฺมตา  สาริปุตฺเตน  ปุจฺฉิโต  จริยาปฏก  
เทเสสีติ  วทนฺติ ฯ  เอตฺตาวตา  ทูเรนิทานอวิทูเรนิทานานิ   
สงฺเขปโต  ทสฺเสตฺวา  จริยาปฏกสฺส  สนฺติเกนิทาน   วิตฺถารโต  
นิทฺทิฏนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ทูเรนิทาน  ปน  อสงฺเขฺยยฺยวิภาวนาย   
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        อิทานิ  กปฺเป  จ  สตสหสฺเสติอาทินยปฺปวตฺตาย  จริยาปฏก- 
ปาลิยา  อตฺถสวณฺณนา  โหติ ฯ  ตตฺราย  กปฺปสทโฺท  สอุปสคฺโค 
อนุปสคฺโค  จ  วิตกฺกวิธานปฏิภาคป ฺตฺติกาลปรมายุสมณ- 
โวหารสมนฺตภาวาติสทฺทหนเฉทนวินิโยควินยกิริยาเลสนฺตรกปฺป- 
ตณฺหาทิฏ ิอสงฺเขฺยยฺยกปฺปมหากปฺปาทีสุ  ทิสฺสติ ฯ  ตถา  เหส   
เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป  อพฺยาปาทสงฺกปฺโปติ (๑) อาทีสุ วิตกฺเก อาคโต ฯ 
จีวเร วิกปฺป  อาปชฺเชยฺยาติ (๒) อาทีสุ  วิธาเน อธิกวิธาน  
อาปชฺเชยฺยาติ อตฺโถ ฯ สตฺถุกปฺเปน  วต  กิร  โภ  สาวเกน 
สทฺธึ  มนฺตยมานา  น  ชานิมฺหาติ (๓) อาทีสุ  ปฏิภาเค  สตฺถุ- 
สทิเสนาติ  อย  ห ิ ตตฺถ  อตฺโถ ฯ อิธายสฺมา กปฺโปติ (๔) อาทีสุ  
ป ฺตฺติย ฯ  เยน  สุท  นจฺิจกปฺป  วิหรามีติ (๕) อาทีสุ   กาเล ฯ 
อากงฺขมาโน อานนฺท ตถาคโต กปฺป  วา  ติฏเยฺย  กปฺปา- 
วเสส  วาติ (๖) อาทีสุ  ปรมายุมฺห ิฯ อายุกปฺโป หิ อิธ กปฺโปติ   
อธิปฺเปโต ฯ  อนุชานามิ ภิกฺขเว ป ฺจหิ สมณกปฺเปหิ  
ผล ปริภุ ฺชตุินฺติ (๗) อาทีสุ  สมณโวหาเร ฯ เกวลกปฺป เชตวน  
โอภาเสตฺวาติ (๘) อาทีสุ สมนฺตภาเว ฯ สทฺธา สททฺหนา  โอกปฺปนา  
อภิปฺปสาโทติ (๙) อาทีสุ  อภิสทฺทหเน  สทฺธายนฺติ  อตฺโถ ฯ  อลงฺกโต   
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๒๖๒/๑๘๒ ฯ  ๒. วิ. มหาวิ. ๒/๑๕๗/๑๓๘ ฯ   
# ๓. ม. มู. ๑๒/๓๐๐/๒๙๖ ฯ  ๔. ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๓๔/๕๔๔ ฯ 
# ๕. ม. ม.ู ๑๒/๔๓๐/๔๖๑ ฯ  ๖. ท.ี มหา. ๑๐/๙๔/๑๒๐ ฯ 
ขุ. อุ. ๒๕/๑๒๘/๑๗๐ ฯ  ๗. วิ. จุลฺ. ๗/๒๕/๑๑ ฯ  ๘. ขุ. ขุ. ๒๕/๕/๓ ฯ 
ขุ. สุ. ๒๕/๓๑๗/๓๗๖ ฯ  ๙. อภิ. สงฺ. ๓๔/๗๙/๒๔ ฯ  
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กปฺปตเกสมสฺสูติ (๑) อาทีสุ  เฉทเน ฯ  เอวเมว  อิโต  ทินฺน  เปตาน   
อุปกปฺปตีติ (๒) อาทีสุ  วินิโยเค ฯ  กปฺปกกเตน  อกปฺปกต  สสิพฺพิต   
โหตีติ (๓) อาทีสุ   วินยกริิยาย ฯ  อตฺถ ิ กปโฺป  นิปชฺชิตุ  หนฺทาห   
นิปชฺชามีติ (๔) อาทีสุ   เลเส ฯ  อาปายิโก เนรยิโก กปฺปฏโ  
สฆเภทโก ฯเปฯ กปฺป  นริยมฺหิ  ปจฺจตีติ (๕) จ  อาทีสุ  
อนฺตรกปฺเป ฯ   
                        น กปฺปยนติฺ น ปุเรกฺขโรนฺติ   
                        ธมฺมาป เตส น ปฏิจฺฉิตาเส   
                        น พฺราหฺมโณ สีลวเตน เนยฺโย   
                        ปารงฺคโต น ปจฺเจติ ตาทีติ (๖)   
อาทีสุ  ตณฺหาทิฏ ีสุ ฯ ตถา หิ วุตฺต นทิฺเทเส กปฺปาติ  
อุทฺทานโต เทฺว กปฺปา  ตณฺหากปฺโป   ทิฏ ิกปฺโปติ (๗) ฯ  อเนเกป   
สวฏฏกปฺเป  อเนเกป  วิวฏฏกปฺเปติ (๘) อาทีสุ  อสงฺเขฺยยฺยกปฺเป ฯ   
จตฺตาริมานิ  ภิกฺขเว  กปฺปสฺส  อสงฺเขฺยยฺยานีติ (๙) อาทีสุ  มหากปฺเป ฯ  
อิธาป มหากปฺเปเยว ทฏพฺโพ ฯ  
        ตตฺราย  ปทสิทฺธิ  กปฺปยตีติ  กปโฺป  เอตฺตกานิ วสฺสานีติ  
# ๑. ขุ. วิมาน. ๒๖/๗๒/๑๒๒ ฯ  ขุ. ชา. ๒๘/๙๑๒/๓๒๑ ฯ  
# ๒. ขุ. ขุ. ๒๕/๘/๑๐ ฯ  ๓. วิ. มหาวิ. ๒/๖๒๒/๔๐๕ ฯ   
# ๔. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๘๕/๓๔๕ ฯ  ๕. องฺ. ทสก. ๒๔/๓๘/๗๙ ฯ 
ขุ. อิติ. ๒๕/๑๙๑/๒๓๘ ฯ  วิ. จุลฺ. ๗/๔๐๘/๒๐๘ ฯ   
อภิ. ก. ๓๗/๑๕๑๔/๕๐๗ ฯ  ๖. ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๑๒/๔๙๒ ฯ   
# ๗. ขุ. มหา. ๒๙/๑๓๘/๑๑๖ ฯ  ๘. ที. ส.ี ๙/๑๓๖/๑๐๘ ฯ   
ม. ม.ู ๑๒/๘๙/๖๒ ฯ  ๙. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๕๖/๑๙๐ ฯ  
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วา เอตฺตกานิ  วสฺสสตานีติ  วา  เอตฺตกานิ  วสฺสสหสฺสานีติ   
วา  เอตฺตกานิ  วสฺสสตสหสฺสานีติ วา  สวจฺฉรวเสน  คเณตุ   
อสกฺกุเณยฺยตฺตา  เกวล  สาสปราสิอุปมาทีหิ  กปเฺปตพฺโพ   
ปริกปฺเปตพฺพปริมาโณติ อตฺโถ ฯ วุตฺตเ ฺหต  กีวทีโฆ นุ โข  
ภนฺเต กปฺโปติ ทีโฆ โข ภิกฺขุ กปฺโป โส น  สุกโร  
สงฺขาตุ เอตฺตกานิ วสฺสานีติ วา เอตฺตกานิ วสฺสสตานีติ  
วา  เอตฺตกานิ วสฺสสหสฺสานีติ วา เอตฺตกานิ วสฺสสต- 
สหสฺสานีติ วา ฯ        สกกฺา ปน ภนฺเต อุปม กาตุนฺติ ฯ  
สกฺกา ภิกฺขูติ ภควา อโวจ  เสยฺยถาป ภิกฺขุ โยชน อายาเมน 
โยชน วิตฺถาเรน โยชน อุพฺเพเธน  มหาสาสปราสิ ตโต  
วสฺสสตสฺส วสฺสสหสฺสสฺส อจฺจเยน เอกเมก สาสป  อุทฺธเรยฺย 
ปริกฺขย ปริยาทาน คจฺเฉยฺย น เตฺวว กปฺโป เอว ทีโฆ  
โข ภิกฺขุ  กปโฺปติ (๑) ฯ   
        สฺวาย มหากปฺโป สวฏฏาทิวเสน จตุอสงฺเขฺยยฺยกปฺป- 
สงฺคโห ฯ วุตฺตมฺป เจต  จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว กปฺปสฺส  
อสงฺเขฺยยฺยานิ กตมานิ จตฺตาริ  สวฏโฏ สวฏฏฏายี วิวฏโฏ 
วิวฏฏฏายีติ (๒) ฯ  
        ตตฺถ ตโย สวฏฏา เตโชสวฏโฏ อาโปสวฏโฏ วา 
โยสวฏโฏติ ฯ ติสฺโส สวฏฏสีมา  อาภสฺสรา  สุภกิณฺหา  
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๔๓๐/๒๑๕,๒๑๖ ฯ  ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๕๖/๑๙๐ ฯ  
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เวหปฺผลาติ ฯ  ยทา  หิ  กปฺโป  เตเชน  สวฏฏติ อาภสฺสรโต   
เหฏา  อคฺคินา  ฑยฺหติ ฯ  ยทา  อาเปน  สวฏฏติ  สุภกิณฺหโต  
เหฏา  อุทเกน  วิลียติ ฯ  ยทา  วายุนา  สวฏฏติ  เวหปฺผลโต  
เหฏา วาเตน วิทฺธสติ ฯ วิตฺถารโต  ปน  โกฏิสตสหสฺส- 
จกฺกวาฬ วินสฺสติ ย พุทฺธาน อาณาเขตฺตนฺติ วุจฺจติ ฯ  
เตสุ ตีสุ  สวฏเฏสุ  ยถากกฺม  กปฺปวินาสกมหาเมฆโต  ยาว   
ชาลาย  วา  อุทกสฺส วา วาตสฺส  วา  อุปจฺเฉโท  อิท  เอก   
อสงฺเขฺยยฺย สวฏโฏ นาม ฯ กปฺปวินาสกชาลาทิปจฺเฉทโต  ยาว  
โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬปริปูรโก  สมปฺตฺติ  มหาเมโฆ  อุฏหติ  อิท  
ทุติย  อสงฺเขฺยยฺย สวฏฏฏายี นาม ฯ   
        สมฺปตฺติมหาเมฆโต  ยาว  จนฺทิมสูริยปาตุภาโว  อิท  ตติย   
อสงฺเขฺยยฺย  วิวฏโฏ  นาม ฯ  จนฺทิมสูริยปาตุภาวโต  ยาว  ปุน  
กปฺปวินาสกมหาเมโฆ อิท จตุตฺถ  อสงฺเขฺยยฺย  วิวฏฏฏายี   
นาม ฯ  อิเมสุ จตุสฏ ิอนฺตรกปฺปสงฺคห วิวฏฏฏายี ฯ  เตน  
สมานกาลปริจฺเฉทา  วิวฏฏาทโย  เวทิตพฺพา ฯ วีสติอนฺตร- 
กปฺปสงฺคหนฺติ เอเก ฯ  อิติ  อิมานิ  จตฺตาริ  อสงฺเขฺยยฺยานิ  เอโก 
มหากปฺโป โหติ ฯ เตน วุตฺต สฺวาย  มหากปฺโป สวฏฏาทิวเสน  
จตุอสงฺเขฺยยฺยกปฺปสงฺคโหติ ฯ   
        กปฺเปติ  จ  อจฺจนฺตสโยควเสน  อุปโยคพหุวจน ฯ สต- 
สหสฺเสติ กปฺปสทฺทสมฺพนฺเธน  จาย  ปุลฺลิงฺคนิทฺเทโส  อิธาป   
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อจฺจนฺตสโยควเสเนว  พหุวจน ฯ  สมานาธิกรณ  เหต  ปททฺวย ฯ   
จตุโร  จ  อสงฺขิเยติ  เอตฺถาป  เอเสว นโย ฯ กสฺส ปน  
อสงฺขิเยติ  อ ฺสฺส  อวุตฺตตฺตา  กปฺปสฺส  จ  วุตฺตตฺตา  ปกรณโต  
กปฺปานนฺติ  อยมตฺโถ  วิ ฺายเตว ฯ  น  หิ  วุตฺต  วชฺเชตฺวา  
อวุตฺตสฺส กสฺสจิ คหณ ยุตฺตนฺติ ฯ จสทฺโท  สมฺปณฺฑนตฺโถ  
มหากปฺปาน  จตุโร  อสงฺเขฺยยฺเย  สตสหสฺเส  จ  มหากปฺเปติ   
อย  เหตฺถ  อตฺโถ ฯ  อสงฺขิเยติ  เอตฺถ  สงฺขาตุ  น  สกฺกาติ  
อสงฺขิยา  คณน  อติกฺกนฺตาติ  อตฺโถ ฯ  อสงฺเขฺยยฺยนฺติ  เอโก 
คณนวิเสโสติ  เอเก ฯ  เตหิ เอกโต  ปฏาย  มหาพลกฺข- 
ปริโยสานานิ  เอกูนสฏ ิฏานานิ  วชฺเชตฺวา  ทสมหาพลกฺขานิ   
อสงฺเขฺยยฺย  นาม  สฏ ิมฏานนฺตรนฺติ  วทนฺติ ต น ยุชชฺติ  
สงฺขฺยาานนฺตร  นาม  คณนวิเสโส  ตสฺส  อสงฺเขฺยยฺยภาวาภาวโต  
เอก  านนฺตร อสงฺเขฺยยฺย ฺจาติ  วิรุทฺธเมต ฯ  นนุ  จ  อสงฺเขฺย- 
ภาเวน  อสงฺเขฺยยฺยตฺเตป  ตสฺส  จตุพฺพิธภาโว  น  ยชฺุชตีติ ฯ 
โน  น  ยุชชฺติ  จตูสุ  าเนสุ  อสงฺเขฺยยฺยภาวสฺส  อิจฺฉิตตฺตา ฯ   
ตตฺรายมาทิโต ปฏาย วิภาวนา  ฯ 
        อตีเต  กริ  เอกสฺม ึ กปฺเป  ตณฺหงฺกโร  เมธงฺกโร   
สรณงฺกโร  ทีปงฺกโรติ  จตฺตาโร  สมฺมาสมฺพุทฺธา  อนุกฺกเมน  
โลเก  อุปฺปชชฺึสุ ฯ  เตสุ  ทีปงฺกรสฺส ภควโต  กาเล  อมรวตี   
นาม  นคร  อโหสิ ฯ  ตตฺถ  สุเมโธ  นาม พฺราหฺมโณ ปฏิวสติ   
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อุภโต  สุชาโต  มาติโต  จ  ปติโต  จ  สสุทฺธคหณิโก  ยาว   
สตฺตมา กุลปริวฏฏา อกฺขิตฺโต  อนุปกกฺุฏโ  ชาติวาเทน  
อภิรูโป  ทสสฺนีโย  ปาสาทิโก  ปรมาย  วณฺณโปกฺขรตาย   
สมนฺนาคโต ฯ  โส  อ ฺ  กมฺม  อกตฺวา  พฺราหฺมณสิปฺปเมว  
อุคฺคณฺหิ ฯ  ตสฺส  ทหรกาเลเยว  มาตาปตโร  กาลมกสุ ฯ  อถสฺส 
ราสิวฑฺฒโก  อมจฺโจ  อายโปตฺถก  อาหริตฺวา  สุวณฺณรชตมณิ- 
มุตฺตาทิภริเต  สารคพฺเภ [๑] วิวริตฺวา  เอตฺตก เต กุมาร  มาตุ- 
สนฺตก  เอตฺตก  เต  ปตุสนฺตก เอตฺตก เต อยฺยกปยฺยากานนฺติ  
ยาว สตฺตมา  กุลปริวฏฏา  ธน  อาจิกฺขิตฺวา  เอต  ธน   
ปฏิปชชฺาหีติ  อาห ฯ  สุเมธปณฺฑิโต  จินฺเตสิ  อิม  เอว  พหุ   
ธน  สหริตฺวา  มยฺห  มาตาปตาทโย ปรโลก คจฺฉนฺตา   
เอกกหาปณมฺป  คเหตฺวา  น  คตา  มยา  ปน  คเหตฺวา  
คมนการณ กาตุ วฏฏตีติ  โส  ร ฺโ  อาโรเจตฺวา  นคเร 
เภรึ  จราเปตฺวา  มหาชนสฺส  ทาน  ทตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทส  
คนฺตฺวา  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  สตฺตาเหเนว  อฏ  
สมาปตฺติโย  ป ฺจ จ อภิ ฺาโย นิพฺพตฺเตตฺวา สมาปตฺติ- 
วิหาเรหิ วิหรติ ฯ   
        ตสฺมิ ฺจ  กาเล  ทีปงฺกรทสพโล  ปรมาภิสมฺโพธึ  ปตฺวา  
ปวตฺติตวรธมฺมจกฺโก  จตูหิ  ขีณาสวสตสหสฺเสหิ  ปริวุโต   
# ๑. ส.ี เอตฺถนฺตเร ทฺวารนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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อนุปุพฺเพน  จาริก จรมาโน รมฺมวตีนคร (๑) นาม  ปตฺวา  ตสฺส 
อวิทูเร  สุทสสฺนมหาวิหาเร  ปฏิวสติ ฯ  รมฺมวตีนครวาสิโน   
สตฺถา  กิร  อมฺหาก  นคร  ปตฺวา  สุทสสฺนมหาวิหาเร  ปฏิวสตีติ  
สุตฺวา คนฺธมาลาทิหตฺถา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา   
คนฺธมาลาทีหิ  ปูเชตฺวา  เอกมนฺต  นิสนิฺนา  ธมฺมเทสน  สุตฺวา 
สฺวาตนาย  นิมนฺเตตฺวา  อุฏายาสนา  ปกฺกมึสุ ฯ  เต  ปุนทิวเส   
มหาทาน สชฺเชตฺวา นคร อลงฺกริตฺวา ทสพลสฺส อาคมนมคฺค  
หฏตุฏา โสเธนฺติ ฯ   
        ตสฺมิ ฺจ  กาเล  สุเมธตาปโส อากาเสน คจฺฉนฺโต เต  
หฏตุฏเ มนุสฺเส ทิสฺวา  อมฺโภ  กสฺส  ตุเมฺห  อิม  มคฺค   
โสเธถาติ (๒) ปุจฺฉิ ฯ เตหิ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  อาคมนมคฺค  โสเธมาติ  
วุตฺเต  อตีเตสุ  พุทฺเธสุ  กตาธิการตฺตา พุทฺโธติ วจน  สุตฺวา  
อุปฺปนฺนปติโสมนสฺโส  ตาวเทว  อากาสโต  โอรุยฺห  มยฺหมฺป  
โอกาส เทถ  อหมฺป  โสเธสฺสามีติ  เตหิ  ทสฺสิต  โอกาส  
กิ ฺจาป  อห  อิม  อิทฺธิยา  สตฺตรตนวิจิตฺต กตฺวา อลงฺกริตุ  
ปโหมิ อชชฺ ปน มยา กายเวยฺยาวจฺจ กาตุ วฏฏติ  กายารห  (๓) 
ปุ ฺ  คณฺหิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ติณกจวราทโย  นหีริตฺวา  ปสุ   
อาหริตฺวา สม กโรนฺโต โสเธติ ฯ อนิฏ ิเตเยว ปน ตสฺส  
ปเทสสฺส โสธเน ทีปงฺกโร ภควา  มหานุภาวาน  ฉฬภิ ฺาน  
# ๑. ส.ี รมฺมนคร ฯ  ๒. สี. พฏตุฏา โสเธถาติ ฯ  ๓. ส.ี กายปฺปสาท ฯ  
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ขีณาสวาน จตูหิ สตสหสฺเสหิ ปริวุโต ต มคฺค ปฏิปชฺช ิฯ   
สุเมธปณฺฑิโต  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  พุทฺธสาวกา  จ มา จิกฺขลฺล   
อกฺกมนฺตูติ อตฺตโน  วากจีร ฺจ จมฺมขณฺฑ ฺจ ชฏากลาป ฺจ (๑)  
ปสาเรตฺวา สย ฺจ เยน ภควา เตน สีส กตฺวา  อวกุชโฺช   
นิปชฺช ิ เอว ฺจ  จินฺเตสิ  สจาห  อิจฺฉิสฺสามิ อิมสฺส ภควโต  
สาวโก  หุตฺวา  อชฺเชว  กิเลเส  ฆาเตสฺสามิ ฯ กึ มยหฺ เอกเกเนว 
สสารมโหฆโต นิตฺถรเณน  ยนฺนูนาหมฺป  เอวรูโป  สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธ  หตฺุวา  สเทวก  โลก  สสารมหณฺณวโต  ตาเรยฺยนฺติ ฯ 
อิติ  โส  อฏงฺคสมนฺนาคตมหาภินีหารวเสน  จิตฺต  ปณิเธสิ ฯ  
อถ  ภควา  อาคนฺตฺวา  ตสฺส  อุสฺสีสเก  ตฺวา  จิตฺตาจาร   
สมิชฺฌนภาว ฺจสฺส  ตฺวา  อย  อิโต  กปฺปสตสหสฺสาธิกาน  
จตุนฺน  อสงฺเขฺยยฺยาน  มตฺถเก  โคตโม  นาม  สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
ภวิสฺสตีติ สพฺพ อิม ภควโต ปวตฺตึ พฺยากริตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
        ตโต  อปเรป  โกณฺฑ ฺภควนฺต  อาทึ  กตฺวา  อนุกฺกเมน  
อุปฺปนฺนา  ยาว  กสฺสปทสพลปริโยสานา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  มหา- 
สตฺต  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  พฺยากรึสุ ฯ  อิติ  อมฺหาก  โพธิสตฺตสฺส  
ปารมิโย  ปูเรนฺตสฺเสว  จตุวีสติ  สมฺมาสมฺพุทฺธา  อุปฺปนฺนา ฯ   
ยสฺมึ  ปน  กปฺเป  ทีปงฺกรทสพโล  อุทปาทิ  ตสฺมึ อ ฺเป  
ตโย พุทฺธา  อเหสุ ฯ  เตส  สนฺติเก  (๒)  โพธิสตฺตสฺส พฺยากรณ  
# ๑. ส.ี ชฏามณฺฑล ฺจ ฯ  ๒. สี.สนฺติกา ฯ  
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                *เลมที่  45  นทิานกถาวณฺณนา  หนา  22 
 
นาโหสิ ตสฺมา เต อิธ น คหิตา ฯ  โปราณฏกถาย ปน  
ตมฺหา กปฺปา ปฏาย สพฺพพุทฺเธ ทสฺเสตุ อิท วุตฺต   
                ตณฺหงฺกโร เมธงฺกโร                อโถป สรณงฺกโร   
                ทปีงฺกโร จ สมพฺุทฺโธ                โกณฺฑ ฺโ ทฺวิปทุตฺตโม ฯ   
                มงฺคโล จ สุมโน จ                เรวโต โสภิโต มุนิ   
                อโนมทสฺสี ปทโุม                นารโท ปทุมตฺุตโร ฯ   
                สุเมโธ จ สุชาโต จ                ปยทสฺสี มหายโส   
                อตฺถทสฺสี ธมมฺทสฺสี                สิทฺธตฺโถ โลกนายโก ฯ   
                ติสฺโส ผุสฺโส จ สมฺพุทฺโธ        วิปสฺสี สขิิ เวสฺสภู   
                กกุสนฺโธ โกณาคมโน        กสฺสโป จาป นายโก ฯ   
                เอเต อเหสุ สมฺพุทฺธา                วีตราคา สมาหิตา   
                สตรสีว อุปฺปนฺนา                มหาตมวิโนทนา   
                ชลิตฺวา อคฺคิกฺขนฺธาว        นิพฺพุตา เต สสาวกาติ (๑) ฯ   
        ตตฺถ  ทปีงฺกรทสพลสฺส  จ  โกณฺฑ ฺทสพลสฺส  จ  อนฺตเร   
มหากปฺปาน  เอก  อสงฺเขฺยยฺย  พุทฺธสุ ฺโ  โลโก  อโหสิ  ฯ 
ตถา  ภควโต โกณฺฑ ฺสฺส จ ภควโต  มงฺคลสฺส  จ  อนฺตเร  
ตถา  ภควโต  โสภิตสฺส จ ภควโต อโนมทสฺสิสฺส จ อนฺตเร   
ตถา ภควโต นารทสฺส จ ภควโต ปทุมุตฺตรสฺส จ อนฺตเร ฯ  
วุตฺตเ ฺหต พุทฺธวเส (๒)   
# ๑. ชาตกฏ. ๑/๘๐ ฯ  ๒. ขุ. จริยา. ๓๓/๒๗/๕๔๖ ฯ  
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                ทปีงฺกรสฺส ภควโต                โกณฺฑ ฺสฺส จ สตฺถุโน   
                เอเตส อนฺตรา กปฺปา                คณนาโต อสงฺขิยา ฯ  
                โกณฺฑ ฺสฺส อปเรน        มงฺคโล นาม นายโก   
                เตสมฺป อนฺตรา กปฺปา        คณนาโต อสงฺขิยา ฯ   
                โสภิตสฺส อปเรน                อโนมทสฺสี มหายโส   
                เตสมฺป อนฺตรา กปฺปา        คณนาโต อสงฺขิยา ฯ   
                นารทสฺส ภควโต                ปทุมุตฺตรสฺส สตฺถุโน   
                เตสมฺป อนฺตรา กปฺปา        คณนาโต อสงฺขิยาติ ฯ   
        เอว  คณนาตีตตาย  อสงฺเขฺยยฺยตฺเตป  จตูสุ าเนสุ  
มหากปฺปาน คณนาติกฺกเมน  จตุโร  จ  อสงฺขิเยติ  วุตฺต  น   
สงฺขฺยาวิเสเสนาติ  เวทิตพฺพ ฯ  ยสฺมา  ปน  ปทุมุตฺตรทสพลสฺส 
จ  สุเมธทสพลสฺส  จ  อนฺตเร  ตึสกปปฺสหสฺสานิ  สุชาตทสพลสฺส   
จ  ปยทสฺสีทสพลสฺส  จ  อนฺตเร  นวสตสหสฺสาธิกาน  กปฺปาน  
สฏ ิสหสฺสานิ  ทฺวาสีตุตฺตรานิ  อฏ  จ  สตานิ  ธมมฺทสฺสี- 
ทสพลสฺส  จ  สิทฺธตฺถทสพลสฺส  จ  อนฺตเร  วีสติ  กปฺปา  
สิทฺธตฺถทสพลสฺส  จ  ติสฺสทสพลสฺส  จ  อนฺตเร  เอโก  กปฺโป  
ภควโต  วิปสฺสิสฺส  จ  ภควโต  สิขิสฺส  จ  อนฺตเร สฏ ี 
กปฺปา ภควโต จ  เวสฺสภุสฺส  ภควโต  จ  กกุสนฺธสสฺ  อนฺตเร 
ตึส  กปฺปา  อิติ  ปุทุมุตฺตรทสพลสฺส  อุปฺปนฺนกปฺปโต  ปฏาย  
เหฏา  เตส  เตส  พุทฺธาน  อุปฺปนฺนกปเฺปหิ อิมินา จ    
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ภทฺทกปฺเปน  สทฺธึ  สตสหสฺสมหากปฺปา  เต  สนฺธาย  วุตฺต   
กปฺเป จ สตสหสฺเสติ  อิมสฺมึ  ปนตฺเถ วิตฺถาริยมาเน สพฺพ  
พุทฺธวสปาฬึ อาหริตฺวา สวณฺเณตพฺพ โหตีติ  อติวิตฺถารภีรุกสสฺ  
มหานสฺส  จิตฺต  อนุรกฺขนฺตา  น  วิตฺถารยิมฺห ฯ  อตฺถิเกหิ   
พุทฺธวสโต  (๑)  คเหตพฺโพ ฯ  โยป เจตฺถ วตฺตพฺโพ กถามคฺโค  
โสป อฏสาลินิยา ธมฺมสงฺคหวณฺณนาย ชาตกฏกถาย จ  
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ   
                        เอตฺถนฺตเรติ เอตฺถ อนฺตรสทฺโท   
                นทีตีเรสุ สณฺาเน                สภาสุ รถิยาสุ จ   
                ชนา สงฺคมฺม มนฺเตนฺติ        ม ฺจ ต ฺจ กิมนฺตรนฺติ- (๒)   
อาทีสุ  การเณ  อาคโต ฯ  อทฺทสา  โข  ม  ภนฺเต  อ ฺตรา   
อิตฺถี  วิชชฺนตฺริกาย  ภาชน โธวนฺตีติ (๓) อาทีสุ ขเณ วิชฺช-ุ 
นิจฺฉรณกฺขเณติ อตฺโถ ฯ ยสฺสนฺตรโต น สนฺติ  โกปาติ (๔) อาทีสุ 
จิตฺเต ฯ อนฺตรา จ คย อนฺตรา จ โพธินฺติอาทีสุ วิวเร ฯ  
น  อุปชฌฺายสฺส  ภณมานสฺส  อนฺตรนตฺรา  กถา  โอปาเต- 
ตพฺพาติอาทีสุ  เวมชฺเฌ ฯ  อิธาป  เวมชฺเฌเยว  ทฏพฺโพ  ตสฺมา  
เอตสฺมึ อนฺตเร เวมชฺเฌติ อตฺโถ ฯ อิท  วุตฺต  โหติ  ยสฺมึ   
# ๑. ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๑/๔๐๓ ฯ  ๒. ส. ส. ๑๕/๗๘๑/๒๙๖ ฯ 
# ๓. ม. ม. ๑๓/๑๗๖/๑๘๑ ฯ  ๔. ขุ. อุ. ๒๕/๖๕/๑๐๑ ฯ 
# ๕. ม. ม.ู ๑๒/๓๒๕/๓๒๘ ฯ  วิ. มหา. ๔/๑๑/๑๔ ฯ 
# ๖. วิ. มหา. ๔/๘๑/๘๔ ฯ  
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                *เลมที่  45  นทิานกถาวณฺณนา  หนา  25 
 
มหากปฺเป  อมฺหาก  ภควา  สุเมธปณฺฑิโต หุตฺวา ทีปงฺกรสฺส   
ภควโต ปาทมูเล   
                มนุสฺสตฺต ลิงฺคสมฺปตฺติ        เหตุ สตฺถารทสฺสน   
                ปพฺพชฺชา คุณสมฺปตฺติ        อธิกาโร จ ฉนฺทตาติ   
เอว  วุตฺเตหิ  อฏหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคต  มหาภินีหาร อกาสิ ฯ 
สมตฺตึส ปารมิโย  ปวิจินิ  (๑) สมาทิยิ สพฺเพป พุทฺธการเก ธมฺเม  
สมฺปาเทตุ อารภิ ยมฺหิ เจ ตสฺมึ  ภทฺทกปฺเป  สพฺพโส  ปูริตปารมี   
หุตฺวา  อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุชฺฌิ ฯ  อิเมส  ทฺวินฺน   
มหากปฺปาน  อนฺตเร ยถาวุตฺตปริจฺเฉเท กาลวิเสเสติ ฯ กถ  
ปเนต  วิ ฺายตีติ  กปฺเป  จ  สตสหสฺเส  จตุโร  จ  อสงฺขิเยติ  
อิท หิ มหากปฺปาน  ปริจฺเฉทโต  อปรจฺิเฉทโต  จ  สงฺขฺยาทสฺสน  
สา  โข  ปนาย  สงฺขฺยา สงฺเขยฺยสฺส  อาทิปริโยสานคฺคหณ  
วินา  น  สมภฺวตีติ  ยตฺถ  โพธิสมฺภารามนารมฺโภ  ยตฺถ  จ  
เต  ปริโยสิตา  ตทุภยมฺป  อวธิภาเวน  เอตฺถนฺตเรติ  เอตฺถ  
อตฺถโต  ทสสฺิตนฺติ  วิ ฺายติ ฯ  อวธิ  จ  ปนาย  อภิวิธิวเสน  
เวทิตพฺโพ  น  มรยิาทาวเสน  อารมฺโภสานกปฺปาน  เอกเทเสน 
อนฺโตคธตฺตา ฯ นนุ จ นปิฺปเทเสน เตส อปริยาทานโต   
อภิวิธิ จ อิธ น สมฺภวตีติ น อิทเมว ตเทกเทเสป  
ตพฺโพหารโต ฯ โย หิ ตเทกเทสภูโต  กปฺโป โส นปิฺปเทสโต 
# ๑. ส.ี ปวิจิ ฯ  
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                *เลมที่  45  นทิานกถาวณฺณนา  หนา  26 
 
ปริยาทินฺโนติ ฯ   
        ย  จริต สพฺพ ต โพธปิาจนนฺติ เอตฺถ จริตนฺติ จริยา  
สมตฺตึสปารมิสงฺคหา  ทานสีลาทิปฏิปตฺติ   าตตฺถจริยาโลกตฺถ- 
จริยาพุทฺธตฺถจริยาน   ตทนฺโตคธตฺตา ฯ  ตถา  ยา  จิมา  อฏ  
จริยา  เสยฺยถทิ  ปณิธิสมปฺนฺนาน  จตูสุ  อิริยาปเถสุ  อิริยาปถ- 
จริยา  อินฺทฺรเิยสุ  คุตฺตทฺวาราน  อชฺฌตฺติกายตเนสุ  อายตน- 
จริยา  อปฺปมาทวิหารีน  จตูสุ  สติปฏาเนสุ สติจริยา อธิ- 
จิตฺตมนุยุตฺตาน จตูสุ ฌาเนสุ  สมาธิจริยา  พุทฺธิสมฺปนฺนาน  
จตูสุ อริยสจฺเจสุ าณจริยา สมฺมา ปฏปินฺนาน จตูสุ   
อริยมคฺเคสุ  มคฺคจริยา  อธิคตผลาน  จตูสุ  สาม ฺผเลสุ   
ปตฺติจริยา   ติณฺณ  พุทฺธาน  สพฺพสตฺเตสุ  โลกตฺถจริยาติ ฯ  ตตฺถ 
ปเทสโต  ทฺวินฺน  โพธิสตฺตาน  ปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวกาน ฺจ  
โลกตฺถจริยา ฯ  มหาโพธิสตฺตาน  ปน สมฺมาสมฺพุทฺธาน ฺจ   
นิปฺปเทสโต ฯ  วุตฺตเ ฺหต  นิทฺเทเส  (๒)  จริยาติ  อฏ  จริยาโย  
อิริยาปถจริยา  อายตนจริยาติ  วิตฺถาโร ฯ  อธิมุจฺจนฺโต สทฺธาย  
จรติ ปคฺคณฺหนฺโต วีริเยน จรติ  อุปฏหนฺโต  สติยา  จรติ   
อวิกฺขิปนฺโต  สมาธินา  จรติ  ปชานนฺโต ป ฺาย จรติ   
วิชานนฺโต  วิ ฺาเณน  จรติ  เอวมฺป  ปฏิปนฺนสฺส  กุสลา 
ธมฺมา  อายตนฺตีติ  อายตนจริยาย  จรติ  เอวมฺป  ปฏิปนฺโน  
# ๑. สฺยา. ปฏิปตฺติจริยา ฯ  ส.ี ปกติจริยา ฯ  ๒. ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๖๗/๓๒๒ ฯ  
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วิเสสมธิคจฺฉตีติ วิเสสจริยาย จรตีติ ยา  อิมา  อปราป  อฏ  
จริยา วุตฺตา ตาส สพฺพาส ปารมิตาเสฺวว สโมโรโธ  
เวทิตพฺโพ ฯ  เตน  วุตฺต  จริตนฺติ  จริยา  สมตฺตึสปารมิสงฺคหา  
ทานสีลาทิปฏิปตฺตีติ ฯ  เหตุจริยาย เอว  ปน  อิธาธิปฺเปตตฺตา  
มคฺคจริยาปตฺติจริยาน (๑) อิธ อนวโรโธ เวทิตพฺโพ ฯ เตน วุตฺต   
สพฺพ ต โพธปิาจนนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺพสทฺโท  สพฺพสพฺพ  อายตนสพฺพ  สกฺกายสพฺพ  
ปเทสสพฺพนฺติ  จตูสุ  อตฺเถสุ  ทิสฺสติ ฯ  ตถา  หิ  สพฺเพ   
ธมฺมา  สพฺพากาเรน  พุทฺธสฺส ภควโต าณมุเข  อาปาถมา- 
คจฺฉนฺตีติอาทีสุ  (๒)  สพฺพสพฺพสฺมึ ฯ  สพฺพ  โว  ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ  
ต  สุณาถ  กิ ฺจ  ภิกฺขเว  สพฺพ  จกฺขุ  เจว รูปา จ ฯเปฯ  
มโน เจว ธมฺมา จาติ เอตฺถ  อายตนสพฺพสฺมึ (๓) ฯ  สพฺพ   
สพฺพโต  ส ฺชานาตีติอาทีสุ  (๔)  สกฺกายสพฺพสฺมึ ฯ  สพฺเพสมฺป  
โว  สาริปุตฺต สุภาสิต ปริยาเยนาติอาทีสุ (๕) ปเทสสพฺพสฺมึ ฯ  
อิธาป  ปเทสสพฺพสฺมึ เอว เวทิตพฺโพ โพธิสมฺภารภูตสฺส  
จริตสฺส อธิปฺเปตตฺตา ฯ   
        โพธีติ   รุกฺโขป   อรยิมคฺโคป  นพฺิพานมฺป  สพฺพ ฺ ุต- 
# ๑. ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๖๗/๓๒๒ ฯ  ขุ. ปฏิ. ๓๑/๔๔๙/๓๒๙ ฯ 
# ๒. ขุ. มหา. ๒๙/๗๒๗/๔๓๒ ฯ  ขุ. จูฬ. ๓๐/๔๙๒/๒๓๘ ฯ 
ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๖๖๙/๕๗๖ ฯ  ๓. ส. สฬา. ๑๘/๒๔/๑๙ ฯ 
# ๔. ม. มู. ๑๒/๑/๕ ฯ  ๕. ม. ม.ู ๑๒/๓๘๒/๔๐๙ ฯ  
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 ฺาณมฺป ฯ  โพธริุกฺขมูเล  ปมาภิสมฺพุทฺโธติ  (๑) จ อนฺตรา จ  
คย อนฺตรา จ โพธินฺติ (๒) จ  อาคตฏาเน  พุชฺฌติ  เอตฺถาติ   
รุกฺโข  โพธิ ฯ  โพธ ิ วุจฺจติ  จตูสุ  มคฺเคสุ  าณนฺติ  (๓)  อาคตฏาเน 
จตฺตาริ อริยสจฺจานิ พุชฺฌติ เอเตนาติ อริยมคฺโค โพธิ ฯ   
ปตฺวาน  โพธึ  อมต  อสงฺขตนฺติ  อาคตฏาเน พุชฺฌติ เอตสฺมึ  
นิมิตฺตภูเตติ  นิพฺพาน  โพธิ ฯ  ปปฺโปติ  โพธ ึ วรภูรเิมธโสติ  (๔)  
อาคตฏาเน  สพฺเพ ธมฺเม  สพฺพากาเรน  พุชฌฺติ  เอเตนาติ   
สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  โพธิ ฯ  อิธาป  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  อธิปฺเปต ฯ  
อรหตฺตมคฺคสพฺพ ฺ ุต ฺาณานิ วา อิธ โพธีติ เวทิตพฺพานิ ฯ 
มหาโพธิยา  อธิปฺเปตตฺตา   ภควโต ฯ   อาสวกฺขยาณปทฏาน   
หิ   สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณปทฏาน ฺจ  อาสวกฺขย- 
าณ  มหาโพธีติ  วุจฺจติ ฯ  เอตฺถาย  สงฺเขปตฺโถ  ยถาวุตฺตกาล- 
ปริจฺเฉเท  ย  มม  ทานสีลาทิปฏิปตฺติสงฺขาต จริต ต สพฺพ  
อนวเสส  มหาโพธิยา  ปาจน  สาธก  นิพฺพตฺตกนฺติ ฯ  เอเตน  
โพธิสมฺภาราน  นิรนฺตรภาวน  ทสฺเสติ ฯ  อถ  วา  สพฺพนฺติ  
เอตฺถนฺตเร  ยถาวุตฺตกาลปริจฺเฉเท  ย  จริต  ต  สพฺพ สกลเมว  
อนวเสส โพธิสมฺภารภูตเมว ฯ เอเตน สพฺพสมฺภารภาวน  
ทสฺเสติ ฯ   
        จตสฺโส  หิ  โพธิสมภฺาเรสุ  ภาวนา  สพฺพสมฺภารภาวนา  
# ๑. วิ. มหา. ๔/๑/๑ ฯ  ขุ. อุ. ๒๕/๓๘/๗๓ ฯ  ๒. ม. ม.ู ๑๒/๒๓๕/๓๒๘ ฯ 
วิ. มหา. ๔/๑๑/๑๔ ฯ  ๓. ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๖๗/๓๒๑ ฯ   
# ๔. ที. ปา. ๑๑/๑๔๗/๑๗๓ ฯ  
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นิรนฺตรภาวนา  จิรกาลภาวนา  สกฺกจฺจภาวนา  จาติ ฯ  ตาสุ   
กปฺเป  จ  สตสหสฺเส  จตุโร  จ  อสงฺขิเยติ  อิมินา  จิรกาล- 
ภาวนา  วุตฺตา  โย  เจตฺถ อจฺจนฺตสโยโค เตน ปเม  อตฺถ- 
วิกปฺเป  สพฺพคฺคหเณน  จ  นิรนฺตรภาวนา ทุติเย อตฺถวิกปฺเป  
สพฺพ จริตนฺติ  อิมินา  สพฺพสมฺภารภาวนา  โพธิปาจนนฺติ  
อิมินา  สกฺกจฺจภาวนา  วุตฺตา  โหติ  ยถา  ต  จริต  สมฺมา- 
สมฺโพธึ ปาเจติ เอวภูตภาวทีปนโต ฯ ตถา หิ ต โพธิ- 
ปาจนนฺติ  วตฺตพฺพต  อรหติ  น  อ ฺถาติ ฯ  กถ  ปเนตฺถ 
โพธิจริยาย  นิรนฺตรภาโว  เวทิตพฺโพ  ยทิ  จิตฺตนิรนฺตรตาย  
ต  น  ยุชชฺติ  น  หิ  มหาโพธิสตฺตาน  มหาภินีหารโต อุทฺธ  
โพธิสมฺภารสมฺภรณจิตฺตโต อ ฺ จิตฺต นปฺปวตฺตตีติ สกฺกา   
วตฺตุ ฯ  อถ  กิริยมยจิตฺตปฺปวตฺตึ  สนฺธาย  วุจฺเจยฺย  เอวมฺป  
น ยุชชฺติ น หิ  สพฺพานิ  เตส  กิริยมยจิตฺตานิ  โพธิ- 
สมฺภารสมฺภรณวเสเนว  ปวตฺตนฺติ  เอเตเนว  ปโยคนิรนฺตรตาป 
ปฏิกฺขิตฺตาติ  ทฏพฺพา ฯ  ชาตินิรนฺตรตาย  ปน  นรินฺตรภาวนา   
เวทิตพฺพา ฯ  ยสฺส  หิ  ชาติย  มหาโพธิสตฺเตน  มหาปณิธาน   
นิพฺพตฺติต  ตโต  ปฏาย  ยาว  จริมตฺตภาวา  น  สา  นาม   
ชาติ  อุปลพภฺติ  ยา  สพฺเพน  สพฺพ  โพธิสมฺภารสมฺภตา  น  
สิยา  อนฺตมโส  ทานปารมิมตฺต  อุปาทาย ฯ  อย ฺหิ  นิยติ- 
ปตฺถิตาน  โพธิสตฺตาน  ธมฺมตา  ยาว  จ เต กมฺมาทีสุ  
วสีภาว น ปาปุณนฺติ  ตาว  สปฺปเทสมฺป  สมฺภาเรสุ  ปโยคมา-  
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ปชฺชนฺติ ฯ  ยทา  ปน  สพฺพโส  กมฺมาทีสุ  วสีภาวปฺปตฺตา  
โหนฺติ  อถ  ตโต  ปฏาย  นิปฺปเทสโต  เอว โพธสิมฺภาเรสุ สมีหน   
สาตจฺจกิริยา  จ  สมฺปชฺชติ ฯ  สกฺกจฺจการิตา  ปน  สพฺพกาล  
โหติ  เอว เยน เยน  โพธิสตฺตาน  ตตฺถ  ตตฺถ  ยถาธิปฺปาย  
สมิชฺฌน  สมฺปชฺชตีติ ฯ  เอวเมตาย  คาถาย  โพธิสมฺภาเรสุ  
สพฺพสมฺภารภาวนา  จิรกาลภาวนา  นิรนฺตรภาวนา  สกฺกจฺจ- 
ภาวนา  จาติ จตสฺโสป ภาวนา ปกาสิตาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        ตตฺร  ยสฺมา  โพธิสตฺตจริต  โพธิสมฺภารา  โพธิจริยา   
อคฺคยาน  ปารมิโยติ  อตฺถโต เอก พฺย ฺชนเมว นาน ยสฺมา  
จ ปรโต วิภาเคน วกฺขมานาน ทานปารมิอาทีน  จรตินฺติ  
อิท  อวิเสสวจน  ตสฺมา  สพฺพโพธิสมฺภาเรสุ  โกสลฺลชนนตฺถ  
ปารมิโย  อิธ สวณฺเณตพฺพา ฯ ตา ปรโต ปกิณฺณกกถาย  
สพฺพากาเรน สวณฺณยิสฺสาม ฯ   
        อิติ  ภควา  อตฺตโน  โพธิสตฺตภูมิย  จริต  อารมฺภโต  
ปฏาย  ยาว  ปริโยสานา  มหาโพธิยา  ปริปาจนเมวาติ   
อวิเสสโต  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตสฺส  ปรมุกฺกสคมเนน  อติสยโต 
โพธิปริปาจนภาว  ทสฺเสตุ  อิมสฺมึ  ภทฺทกปฺเป  กติปยา   
ปุพฺพจริยา วิภาคโต วิภาเวนฺโต อตีตกปฺเปติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อตีตกปฺเปติ  อิโต  ปรุิเม  ปรุิมตเร  วา  สพฺพสฺมึ   
อติกฺกนฺเต  ยถาวุตฺตปริจฺเฉเท  มหากปฺเป  กปฺปาน  สตสหสฺสาธิเกสุ   
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จตูสุ  อสงฺเขฺยยฺเยสูติ  อตฺโถ ฯ  จริตนฺติ  จิณฺณ  ทานาทิปฏิ- 
ปตฺตึ ฯ  ปยตฺิวาติ  มุ ฺจิตฺวา  อคฺคเหตฺวา  อวตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  
ภวาภเวติ  ภเว  จ  อภเว  จ อิติภวาภวกถนฺติ (๑) เอตฺถ  
หิ  วุทฺธิหารโิย  ภวาภวาติ  วุตฺตา ฯ  อิติ  ภวาภวต ฺจ  
วีติวตฺโตติ  (๒)  เอตฺถ  สมฺปตฺติวิปตฺติวุทฺธิหานิสสฺสตุจฺเฉทปุ ฺ- 
ปาปานิ   ภวาภวาติ   อธิปฺเปตานิ ฯ  อิติภวาภวเหตุ  วา  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุโน ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชตีติ (๓) เอตฺถ  ปน  ปณีต- 
ปณีตตรานิ  สปฺปนวนีตาทิเภสชฺชานิ  ภวาภวาติ อธิปฺเปตานิ ฯ  
สมฺปตฺติภเวสุ  ปณีตตรา  ปณีตตมา  ภวาภวาติป  วทนฺติเอว 
ตสฺมา  อิธาป  โส  เอว  อตฺโถ เวทิตพฺโพ  ขุทฺทเก  เจว   
มหนฺเต  จ  ภวสฺมินฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อิมมฺหิ  กปฺเปติ  อิมสฺมึ   
ภทฺทกปฺเป ฯ  ปวกฺขิสฺสนติฺ  กถยิสฺส ฯ  สุโณหีติ ธมฺมเสนาปตึ  
สวเน นิโยเชติ ฯ เมติ  มม สนฺติเก มม ภาสโตติ อตฺโถ ฯ   
                        นิทานกถา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๑๕/๑๐ ฯ  ๒. ขุ. อุ. ๒๕/๖๕/๑๐๑ ฯ  
# ๓. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙/๑๒ ฯ  ขุ. อิติ. ๒๕/๕๒๘/๓๑๓ ฯ  
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                        อกิตฺติวคฺควณฺณนา   
 
                                อกิตฺติจริยาวณฺณนา   
        อถ  (๑)  ภควา  อายสฺมโต  สารปิุตฺตตฺเถรสฺส สเทวมนุสฺสาย  
จ ปริสาย  อตฺตโน ปุพฺพจริยาย สวเน อุสฺสาห ชเนตฺวา  
อิทานิ ต ปุพฺพจริต ภวนฺตรปฏิจฺฉนฺน  หตฺถตเล อามลก  
วิย ปจฺจกฺข กโรนฺโต   
                ยทา อห พฺรหาร ฺเ                สุ ฺเ วิปนกานเน   
                อชฺโฌคาเหตฺวา วิหรามิ        อกิตฺติ นาม ตาปโสติ  
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ยทาติ  ยสฺมึ  กาเล  พฺรหาร ฺเติ  มหาอร ฺเ  
อร ฺานิย มหนฺเต  วเนติ  อตฺโถ ฯ  สุ ฺเติ  ชนวิวิตฺเต ฯ  
วิปนกานเนติ วิปนภูเต กานเน ปททฺวเยนาป  ตสฺส  อร ฺสฺส 
คหนภาวเมว  ทีเปติ  สพฺพเมต  การทีป  สนฺธาย  วุตฺต ฯ   
อชฺโฌคาเหตฺวาติ  อนุปวิสิตฺวา ฯ  วิหรามีติ  ทิพฺพพฺรหฺมอริย- 
อาเน ฺชวิหาเรหิ  สมุปฺปาทิตสุขวิเสเสน  อิริยาปถวหิาเรน สรีร- 
ทุกฺข วิจฺฉินฺทิตฺวา หรามิ อตฺตภาว  ปวตฺเตมิ ฯ  อกตฺิติ  นาม   
ตาปโสติ  เอวนามโก ตาปโส หุตฺวา ยทา อห ตสฺมึ อร ฺเ   
วิหรามีติ  อตฺโถ ฯ  สตฺถา  ตทา  อตฺตโน  อกิตฺติตาปสภาว   
# ๑. ม. เอว ฯ  
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ธมฺมเสนาปติสฺส  วทติ ฯ  ตตฺราย อนุปุพฺพิกถา (๑)   
        อตีเต  กริ  อิมสฺมึเยว  ภทฺทกปฺเป  พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต  
นาม ราชินิ รชฺช  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต  อสีติโกฏิวิภวสฺส   
พฺราหฺมณมหาสาลสฺส  กุเล  นิพฺพตฺติ  อกิตฺตีติสฺส  นาม   
กรึสุ ฯ ตสฺส ปทสา คมนกาเล ภคินีป ชายิ (๒)  ยสวตีติสฺสา   
นาม  กรึส ุฯ  โส  โสฬสวสฺสกาเล  ตกกฺสิล  คนฺตฺวา  สพฺพ- 
สิปฺปานิ  อุคฺคเหตฺวา  ปจฺจาคมาสิ ฯ  อถสฺส  มาตาปตโร  
กาลมกสุ ฯ  โส  เตส  เปตกิจฺจานิ  กาเรตฺวา  กติปยทิวสาติกฺกเมน  
รตนาวโลกน  อายุตฺตกปุริเสหิ  การยมาโน  เอตฺตก  มตฺติก  
เอตฺตก  เปตฺติก  เอตฺตก ปตามหนฺติ สุตฺวา สวิคฺคมานโส 
หุตฺวา อิท ธนเมว  ป ฺายติ  น  ธนสฺส สหารกา  
สพฺเพ อิม ธน ปหาเยว คตา อห ปน ธน (๓)  อาทาย   
คมิสฺสามีติ  ราชาน  อาปุจฺฉิตฺวา เภรึ จราเปสิ ธเนน 
อตฺถิกา อกิตฺติปณฺฑิตสฺส  เคห อาคจฺฉนฺตูติ (๔) ฯ  
        โส  สตฺตาห  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  ธเน อขียมาเน  
กึ เม อิมาย ธนกีฬาย  อตฺถิกา  คณฺหิสสฺนฺตีติ  นิเวสนทฺวาร  
วิวริตฺวา หิร ฺสุวณฺณาทิภริเต สารคพฺเภ  วิวราเปตฺวา  
ทินฺนเยว  หรนฺตูติ เคห ปหาย าติปริวฏฏสฺส ปริเทวนฺตสฺส  
# ๑. ส.ี อานปุุพฺพีกถา ฯ  ม. อนุปุพฺพิกถา ฯ  ๒. กตฺถจิ. นิพฺพตฺตา ฯ 
# ๓. ม. น ฯ  ๔. กตฺถจิ.  คจฺฉนฺคูติ ฯ  
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ภคินึ  คเหตฺวา  พาราณสิโต  นิกฺขมิตฺวา  นทึ  อุตฺตริตฺวา  เทฺว  
ตีณิ  โยชนานิ คนฺตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  รมณีเย ภูมิภาเค 
ปณฺณสาล กริตฺวา วสติ ฯ เยน ปน ทฺวาเรน ตทา  
นิกฺขมิ  ต  อกิตฺติทฺวาร  นาม  ชาต ฯ  เยน  ติตฺเถน  นท ึ  
โอติณฺโณ  ต  อกิตฺติติตฺถ  นาม  ชาต ฯ  ตสฺส  ปพฺพชิตภาว   
สุตฺวา  พหู  มนุสฺสา  คามนิคมราชธานิวาสิโน ตสฺส  คุเณหิ   
อากฑฺฒิยมานหทยา  อนุปพฺพชึสุ ฯ  มหาปริวาโร  อโหส ิฯ  
มหาลาภสกฺกาโร  นิพฺพตฺติ  พุทฺธุปฺปาโท วิย อโหสิ ฯ อถ 
มหาสตฺโต อย ลาภสกฺกาโร มหา ปริวาโรป  มหนฺโต  
กายวิเวกมตฺตมฺป อิธ น ลภติ มยา เอกากินา วิหริตุ  
วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา  ปรมปฺปจฺฉภาวโต  วิเวกนินฺนตาย  จ  กสฺสจิ  
อชานาเปตฺวา  (๑) เอกโกว นิกฺขมิตฺวา  อนุปุพฺเพน  ทมิฬรฏ  
ปตฺวา  กาวีรปฏฏนสมีเป  อุยฺยาเน  วิหรนฺโต ฌานาภิ ฺาโย   
นิพฺพตฺเตสิ ฯ  ตตฺราปสฺส  มหาลาภสกฺกาโร อุปฺปชชฺิ ฯ โส  
ต ชิคุจฺฉนฺโต ฉฑฺเฑตฺวา  อากาเสน  คนฺตฺวา  การทีเป  
โอตริ ฯ  ตทา  การทีโป  อหิทีโป  นาม ฯ  โส  ตตฺถ  มหนฺต 
การรุกฺข  อุปนิสฺสาย  ปณฺณสาล  มาเปตฺวา  วาส  กปฺเปสิ ฯ  
อปฺปจฺฉตาย  ปน  กตฺถจิ  อคนฺตฺวา  ตสฺส  รกฺุขสฺส  ผลกาเล  
ผลานิ  ขาทนฺโต ผเล อสติ ปตฺตานิ  อุทกสิตฺตานิ  ขาทนฺโต  
# ๑. กตฺถจิ. อนาโรเจตฺวา ฯ  
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ฌานสมาปตฺตีหิ วีตินาเมสิ ฯ   
        ตสฺส  สลีเตเชน  สกกฺสฺส  ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน  อุณฺหาการ   
ทสฺเสสิ ฯ  สกฺโก  โก  น ุ โข  ม อิมมฺหา านา จาเวตุกาโมติ  
อาวชฺเชนฺโต ปณฺฑิต ทิสฺวา กิมตฺถ  น ุ โข  อย ตาปโส  
เอว ทุกฺกร ตป จรติ สกฺกตฺต นุ โข ปตฺเถติ อุทาหุ  
อ ฺ  วีมสิสฺสามิ  น ฯ  อย  หิ  สุวิสทฺุธกายวจีมโนสมาจาโร  
ชีวิเต  นิรเปกฺโข  อุทกสตฺิตานิ  การปตฺตานิ  ขาทติ  สเจ  สกกฺตฺต  
ปตฺเถติ  อตฺตโน  สิตฺตานิ  การปตฺตานิ  มยฺห  ทสฺสติ  โน  
เจ  น  ทสฺสตีติ  พฺราหฺมณวณฺเณน ตสฺส สนฺติก  อคมาสิ ฯ  
โพธิสตฺโตป  การปตฺตานิ  เสเทตฺวา  สีตลีภูตานิ  ขาทิสฺสามีติ   
ปณฺณสาลทฺวาเร  นิสีทิ ฯ  อถสฺส ปุรโต สกฺโก พฺราหฺมณ- 
รูเปน ภิกฺขาย อตฺถิโก หตฺุวา  อฏาสิ ฯ  มหาสตฺโต ต  
ทิสฺวา ลาภา วต เม สุลทฺธ วต เม จิรสสฺ วต เม  
ยาจโก  ทิฏโติ  โสมนสสฺปฺปตฺโต  หตฺุวา  อชฺช  มม  มโนรถ   
มตฺถก  ปาเปตฺวา  ทาน  ทสฺสามีติ ปกฺกภาชเนเนว อาทาย  
คนฺตฺวา ทานปารมึ อาวชฺเชตฺวา อตฺตโน อเสเสตฺวาว  ตสฺส  
ภิกฺขาภาชเน ปกฺขิป ฯ สกโฺก ต คเหตฺวา โถก คนฺตฺวา  
อนฺตรธายิ ฯ มหาสตฺโตป  ตสฺส ทตฺวา ปุน ปริเยฏ ึ  
อนาปชฺชิตฺวา เตเนว ปติสุเขน วีตินาเมสิ ฯ   
        ทุติยทิวเส  ปน  การปตฺตานิ  ปจิตฺวา  หิยฺโย ทกฺขิเณยฺย   
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อลภึ อชฺช นุ โข  กถนฺติ  ปณฺณสาลทฺวาเร  นิสีทิ ฯ  สกโฺกป  
ตเถว  อาคมิ ฯ  มหาสตฺโต  ปุนป  ตเถว  ทตฺวา  วีตินาเมสิ ฯ 
ตติยทิวเส  จ  ตเถว ทตฺวา อโห วต เม ลาภา พหุ  
วต ปุ ฺ  ปสวามิ สจาห ทกฺขิเณยฺย ลเภยฺย เอวเมว มาสมฺป  
เทฺวมาสมฺป ทาน ทเทยฺยนฺติ  จินฺเตสิ ฯ  ตีสุป  ทิวเสสุ  เตน  
ทาเนน  น ลาภสกฺการสิโลก น จกฺกวตฺติสมฺปตฺตึ  น   
สกฺกสมฺปตฺตึ  น  พฺรหฺมสมฺปตฺตึ น สาวกโพธึ น ปจฺเจกโพธึ  
ปตฺเถมิ อป จ อิท  เม ทาน สพฺพ ฺ ุต ฺาณสฺส ปจฺจโย 
โหตูติ ยถาธิการ จิตฺต เปสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ตทา ม ตปเตเชน                สนฺตตฺโต ติทิวาภิภู   
                ธาเรนฺโต พฺราหฺมณวณฺณ        ภิกฺขาย ม อุปาคมิ ฯ   
                ปวนา อาภต ปณฺณ                อเตล ฺจ อโลณิก   
                มม ทฺวาเร  ิต ทิสฺวา                สกฏาเหน อากิรึ ฯ   
                ตสฺส ทตฺวานห ปณฺณ        นิกุชชฺิตฺวาน ภาชน   
                ปุเนสน ชหิตฺวาน                ปาวิสึ ปณฺณสาลก ฯ   
                ทติุยมฺป   ตติยมฺป                อุปคจฺฉิ มมนฺติก  
                อกมฺปโต อโนลคฺโค                เอวเมวมทาสห ฯ   
                น เม ตปฺปจฺจยา อตฺถิ                สรรีสฺมึ วิวณฺณิย   
                ปติสุเขน รติยา                        วีตินาเมมิ ต ทิว ฯ   
                ยทิ มาสมฺป เทฺวมาส                ทกฺขิเณยฺย วร ลเภ   
                อกมฺปโต อโนลีโน                ทเทยฺย ทานมุตฺตม ฯ    
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                น ตสฺส ทาน ททมาโน        ยส ลาภ ฺจ ปตฺถยึ   
                สพฺพ ฺ ุต ปตฺถยาโน        ตานิ กมฺมานิ อาจรินฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ตทาติ  ยทา  อห  อกิตฺตินามโก  ตาปโส  หุตฺวา  
ตสฺมึ ทีเป การาร ฺเ  วิหรามิ  ตทา ฯ  มนฺติ  มม ฯ  
ตปเตเชนาติ  สีลปารมิตานุภาเวน  สีล  หิ  ทุจฺจริตสงฺกิเลสสฺส  
ตปนโต  ตโปติ  วุจฺจติ  เนกฺขมฺมวีริยปารมิตานุภาเวน วา ฯ   
ตาป  หิ  ตณฺหาสงฺกิเลสสฺส  โกสชชฺสสฺ จ ตปนโต ตโปติ ฯ 
วุจฺจติ อุกฺกสคตา จ ตา  โพธิสตฺตสฺส  อิมสฺมึ  อตฺตภาเวติ ฯ   
ขนฺติสวรสฺส  จาป  ปรมกุกฺสคมนโต  ขนฺติปารมิตานุภาเวนาติป   
วตฺตุ  วฏฏเตว ฯ  ขนฺตี  ปรม ตโปติ (๑) หิ วุตฺต ฯ  สนฺตตฺโตติ  
ยถาวุตฺตคุณานุภาวชนิเตน  ธมฺมตาสิทฺเธน  ปณฺฑุกมฺพลสิลาสนสฺส   
อุณฺหากาเรน  สนฺตาปโต ฯ  ติทิวาภิภูติ  เทวโลกาธิปติ  สกฺโกติ   
อตฺโถ ฯ  ปณฺณสาลาย  สมีเป  คหิตมฺป การปณฺณ ปณฺณสาลาย  
อร ฺมชฺฌคตตฺตา ปวนา อาภตนฺติ วุตฺต ฯ   
        อเตล ฺจ  อโลณิกนติฺ  เทยฺยธมฺมสฺส  อนุฬารภาเวป   
อชฺฌาสยสมฺปตฺติยา  ทานธมฺมสฺส  มหาชุติกภาว  ทสฺเสตุ   
วุตฺต ฯ  มม  ทฺวาเรติ  มยฺห  ปณฺณสาลาย  ทฺวาเร ฯ สกฏาเหน 
อากิรินฺติ อิมินา อตฺตโน กิ ฺจิป อเสเสตฺวา ทินฺนภาว  
ทสฺเสติ ฯ   
        ปุเนสน  ชหิตฺวานาติ  เอกทิวส  ทวิฺกฺขตฺตุ  ฆาเสสน 
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๕๔/๕๗ ฯ  ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๔๐ ฯ  
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น  สลฺเลขนฺติ  จินฺเตตฺวา  ทานปติยา ติตฺโต วิย หุตฺวา ตสฺมึ  
ทิวเส ปุน อาหารปริเยฏ ึ อกตฺวา ฯ   
        อกมฺปโตติ  สุทูรวิกขฺมฺภิตตฺตา  มจฺฉริเยน  อจลิโต   
ทานชฺฌาสยโต  จลนมตฺตมฺป  อการิโต ฯ  อโนลคฺโคติ  โลภวเสน 
อีสกมฺป อลคฺโค ฯ ตติยมฺปติ ปสทฺเทน ทุติยมฺปติ  อิม  
สมฺปณฺเฑติ ฯ เอวเมวมทาสหนฺติ ยถา ปม เอวเมว ทุติยมฺป 
ตติยมฺป  อทาสึ อห ฯ   
        น  เม  ตปฺปจฺจยาติ  คาถาย  วุตฺตเมวตฺถ  ปากฏ   
กโรติ ฯ  ตตฺถ ตปฺปจฺจยาติ  ทานปจฺจยา  ตีสุ  ทิวเสสุ   
ฉินฺนาหารตาย  สรีรสฺม ึ เยน  เววณฺณิเยน  ภวิตพฺพ  ตมฺป 
สรีรสฺมึ  วิวณฺณิย  ทานปจฺจยาเยว  นตฺถิ ฯ  กสฺมา ฯ 
ทานวิสเยน ปติสุเขน  ทานวิสยาย  เอว  จ รติยา ฯ วีตินาเมมิ 
ต ทิวนฺติ ต สกล ติมตฺตทิวส วีตินาเมมิ ฯ  น  เกวล ฺจ  
ตีณิ  เอว  ทิวสานิ  อถ  โข  มาสทฺวิมาสมตฺตมฺป กาล เอวเมว 
ทาตุ  ปโหมติี  ทสฺเสตุ  ยทิ  มาสมฺปติอาทิ  วุตฺต ฯ  อโนลโีนติ   
อลีนจิตฺโต  ทาเน  อสงฺกุจิตจิตฺโตติ อตฺโถ ฯ   
        ตสฺสาติ  พฺราหฺมณรูเปน  อาคตสฺส  สกฺกสฺส ฯ  ยสนฺติ  
กิตฺตึ ปริวารสมฺปตฺตึ  วา ฯ  ลาภ ฺจาติ  เทวมนุสฺเสสุ  จกฺกวตฺติ- 
อาทิภาเวน  ลทฺธพฺพ  ลาภ  วา น ปตฺถยึ ฯ  อถ  โข   
สพฺพ ฺ ุต  สมฺมาสมฺโพธึ  ปตฺถยาโน  อากงฺขมาโน  ตานิ  ตีสุ    
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ทิวเสสุ  อเนกวาร  อุปฺปนฺนานิ  ทานมยานิ  ปุ ฺกมฺมานิ  
ทานสฺส  วา  ปริวารภูตานิ  กายสุจริตาทีนิ ปุ ฺกมฺมานิ  
อาจรึ อกาสินฺติ ฯ   
        อิติ  ภควา  ตสฺมึ อตฺตภาเว อตฺตโน สุทุกฺกร ปุ ฺ- 
จริตมตฺตเมว อิธ มหาเถรสฺส  ปกาเสสิ ฯ  ชาตกเทสนาย  ปน   
จตุตฺถทิวเส  สกฺกสฺส  อุปสงฺกมิตฺวา  โพธิสตฺตสฺส  อชฺฌาสย- 
ชานน  วเรน  อุปนิมนฺตนา  โพธิสตฺตสฺส  วรสมฺปฏิจฺฉนสีเสน  
ธมฺมเทสนา  เทยฺยธมฺมทกฺขิเณยฺยาน  ปุน  สกฺกสฺส  อนาคมนสฺส 
จ  อากงฺขมานตา  จ  ปกาสิตา ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
                อกิตฺตึ ทิสฺวาน สมฺมนฺต        สกโฺก ภูตปตี พฺรวิ   
                ก ึปตฺถย มหาพฺรเหฺม                เอโก สมฺมสิ ฆมฺมนิ ฯ   
                ทกฺุโข ปุนพฺภโว สกฺก (๑)        สรีรสฺส จ เภทน   
                สมฺโมหมรณ ทุกฺข                ตสฺมา สมฺมามิ วาสว ฯ   
                เอตสฺมึ เต สุลปเต                ปติรูเป สุภาสิเต   
                วร กสฺสป เต ทมฺมิ                ย กิ ฺจิ มนสิจฺฉสิ ฯ   
                วร ฺเจ เม อโท สกฺก                สพฺพภูตานมิสฺสร   
                เยน ปุตฺเต จ ทาเร จ                ธนธ ฺ ปยานิ จ   
                ลทฺธา นรา น ตปฺปนฺติ        โส โลโภ น มยี วเส ฯ   
                เอตสฺมึ เตสุ ลปเต ฯเปฯ        ยงฺกิ ฺจิ มนสิจฺฉสิ ฯ 
# ๑. กตฺถจิ. นาม ฯ  
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                วร ฺเจ เม อโท สกฺก                สพฺพภูตานมิสฺสร   
                เขตฺต วตถุ หิร ฺ ฺจ        ควาสฺส ทาสโปริส   
                เยน ชาเตน ชียนฺติ                ส โทโส น มยี วเส ฯ   
                เอตสฺมึ ฯเปฯ                        มนสิจฺฉสิ ฯ   
                วร ฺเจ เม อโท สกฺก                สพฺพภูตานมิสสฺร   
                พาล น ปสฺเส น สุเณ                น จ พาเลน สวเส   
                พาเลนลฺลาปสลลฺาป        น กเร น จ โรจเย ฯ   
                ก ึนุ เต อกร พาโล                วท กสฺสป การณ   
                เกน กสฺสป พาลสฺส                ทสฺสน นาภิกงฺขสิ ฯ   
                อนย นยติ ทุมฺเมโธ                อธุราย นิยุ ฺชติ   
                ทนฺุนโย เสยฺยโส โหติ        สมฺมา วุตฺโต ปกุปฺปติ   
                วินย โส น ชานาติ                สาธุ ตสฺส อทสฺสน ฯ   
                เอตสฺมึ ฯเปฯ                        มนสิจฺฉสิ ฯ   
                วร ฺเจ เม อโท สกฺก                สพฺพภูตานมิสฺสร   
                ธีร ปสฺเส สุเณ ธีร                ธีเรน สห สวเส   
                ธีเรนลฺลาปสลลฺาป                ต กเร ต จ โรจเย ฯ 
                ก ึนุ เต อกร ธีโร                วท กสฺสป การณ   
                เกน กสฺสป ธรีสฺส                ทสฺสน อภิกงฺขสิ ฯ   
                นย นยติ เมธาวี                        อธุราย น ยุ ฺชติ   
                สนุโย เสยฺยโส โหติ                สมฺมา วุตฺโต น กุปฺปติ   
                วินย โส ปชานาติ                สาธุ เตน สมาคโม ฯ    
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                เอตสฺมึ ฯเปฯ                        มนสิจฺฉสิ ฯ   
                วร ฺเจ เม อโท สกฺก                สพฺพภูตานมิสฺสร   
                ตโต รตฺยา วิวสาเน                สูริยุคฺคมน ปติ   
                ทพฺิพา ภกฺขา ปาตุภเวยฺยุ        สีลวนฺโต จ ยาจกา ฯ   
                ททโต เม น ขีเยถ                ทตฺวา นานุตเปยฺยห   
                ทท จิตฺต ปสาเทยฺย                เอต สกฺก วร วเร ฯ   
                เอตสฺมึ ฯเปฯ                        มนสิจฺฉสิ ฯ   
                วร ฺเจ เม อโท สกฺก                สพฺพภูตานมิสฺสร   
                น ม ปุน อุเปยฺยาสิ                เอต สกฺก วร วเร ฯ   
                พหูหิ วตจริยาหิ                นรา จ อถ นาริโย   
                ทสฺสน อภิกงฺขนฺติ                กึ น ุเม ทสสฺเน ภย ฯ   
                ต ตาทิส เทววณฺณ                สพฺพกามสมิทฺธิน   
                ทสิฺวา ตโป ปมชฺเชยฺย        เอต เต ทสฺสเน ภยนฺติ (๑) ฯ  
        อถ  สกโฺก  สาธุ  ภนเฺต  น  เต  อิโต  ปฏาย   
สนฺติก  อาคมิสฺสามีติ ต  อภิวาเทตฺวา  ปกฺกามิ ฯ มหาสตฺโต 
ยาวชีว ตตฺเถว วสนฺโต อายุปริโยสาเน พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺติ ฯ 
อนฺรุทฺธตฺเถโร ตทา สกฺโก อโหสิ ฯ โลกนาโถ อกิตฺติ- 
ปณฺฑิโต ฯ   
        ตสฺส  มหาภินิกฺขมนสทิส  นิกฺขนตฺตฺตา  เนกฺขมฺมปารมี ฯ  
สุวิสุทฺธสีลาจารตาย  สีลปารมี ฯ  กามวิตกฺกาทีน  สุฏ ุ  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๘๒๕/๓๕๖ ฯ  
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วิกฺขมฺภิตตฺตา  วีริยปารมี ฯ  ขนฺติสวรสฺส  ปรมกฺุกสคมนโต   
ขนฺติปารมี ฯ  ปฏิ ฺานุรูป  ปฏิปตฺติยา  สจฺจปารมี ฯ  สพฺพตฺถ   
อจลสมาทานาธิฏาเนน  อธิฏานปารมี ฯ  สพฺพสตฺเตสุ  หิตชฺฌา- 
สเยน  เมตฺตาปารมี ฯ  สตฺตสงฺขารกตวิปฺปกาเรสุ มชฺฌตฺตภาว- 
ปฺปตฺติยา อุเปกฺขาปารมี ฯ ตาส อุปการานุปกาเร  ธมฺเม  ชานิตฺวา 
อนุปกาเร  ธมฺเม  ปหาย  อุปการธมฺเมสุ  ปวตฺตาปนปุเรจรา   
สหชาตา  จ  อุปายโกสลลฺภูตา  อติสลฺเลขวุตฺติสาธนี  จ  ป ฺา  
ป ฺาปารมีติ  อิมาป ทส ปารมิโย ลพฺภนฺติ ฯ   
        ทานชฌฺาสยสฺส  ปน  อติอุฬารภาเวน  ทานมุเขน  เทสนา   
ปวตฺตา ฯ  ตสฺมา  สพฺพตฺถ  สาธิกา  (๑)  มหากรุณา  เทฺวป   
ปุ ฺาณสมฺภารา  กายสุจริตาทีนิ  ตีณิ  โพธิสตฺตสุจริตานิ  
สจฺจาธิฏานาทีนิ  จตฺตาริ อธิฏานานิ อุสฺสาหาทโย จตสฺโส   
พุทฺธภูมิโย  สทฺธาทโย  ป ฺจ  มหาโพธิปริปาจนียา  ธมฺมา   
อโลภชฺฌาสยาทโย  ฉ  โพธิสตฺตาน  อชฺฌาสยา  ติณฺโณ   
ตาเรสฺสามีติอาทโย  สตฺต  ปฏิ ฺา  ธมฺมา  อปฺปจฺฉสฺสาย  
ธมฺโม นาย ธมฺโม มหิจฺฉสฺสาติอาทโย (๒) อฏ มหาปุริส- 
วิตกฺกา นว  โยนิโสมนสิการมูลกา  ธมฺมา  ทานชฌฺาสยาทโย  
ทส มหาปุริสชฺฌาสยา ทานสีลาทโย  ทส  ปุ ฺกิริยวตฺถูนีติ   
เอวมาทโย  เย  อเนกสตอเนกสหสฺสปฺปเภทา  โพธิสมฺภารภูตา   
# ๑. ม. สมกา ฯ  ๒. ที. ปา. ๑๑/๔๕๑/๓๒๕ ฯ   
องฺ. อฏกา ๒๓/๑๒๐/๒๓๒ ฯ  
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มหาโพธิสตฺตคุณา เต สพฺเพป ยถารห อิธ นิทฺธาเรตฺวา  
วตฺตพฺพา ฯ   
        อป  เจตฺถ มหนฺต โภคกฺขนฺธ มหนฺต ฺจ าติปริวฏฏ  
ปหาย มหาภินิกฺขมนสทิส  เคหโต  นกิฺขมน  นิกฺขมิตฺวา   
ปพฺพชิตสฺส  พหุชนสมฺมตสฺส  สโต  ปรมปฺปจฺฉภาเวน  กุเลสุ  
คเณสุ  จ  อลคฺคตา  อจฺจนฺตเมว  ลาภสกฺการสิโลกชคุิจฺฉา   
ปวิเวกาภิรติ  กายชีวิตนิรเปกฺโข  ปริจฺจาโค  อนาหารสฺเสว  สโต  
ทิวสตฺตยมฺป  ทานปติยา  ปริตุฏสฺส  นิพฺพิการสรีรยาปน   
มาสทฺวิมาสมตฺตมฺป  กาล  ยาจเก  สติ  อาหาร  ตเถว  (๑)  ทตฺวา 
ทานคเตเนว  ปติสุเขน สรีร ยาเปสฺสามีติ ปริจฺจาเค   
อโนลีนวุตฺติสาธโก  อุฬาโร  ทานชฺฌาสโย  ทาน  ทตฺวา  ปุน 
อาหารปริเยฏ ิยา  อกรณเหตุภูตา   ปรมสลฺเลขวุตฺตีติ   เอวมาทโย   
มหาสตฺตสฺส  คุณานุภาวา  เวทิตพฺพา ฯ เตเนต วุจฺจติ   
                เอว อจฺฉริยา เหเต                อพฺภุตา จ มเหสิโน   
                มหาการุณิกา ธีรา                สพฺพโลเกกพนฺธวา ฯ   
                อจินฺเตยฺยานุภาวา จ                สทา สทฺธมฺมโคจรา   
                โพธิสตฺตา มหาสตฺตา        สุจิสลฺเลขวุตฺติโน ฯ   
                มหาวาตสมุทฺธต- (๒)        วีจิมาโล มโหทธิj   
                อป ลงฺเฆยฺย เวลนฺต                โพธิสตฺตา น ธมฺมต ฯ   
# ๑. กตฺถจิ. ตสฺเสว ฯ  ๒. ส.ี ...สมุฏาต.... ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 44 

                *เลมที่  45  อกตฺิติวคฺควณฺณนา  หนา  44 
 
                โลเก ส ฺชาตวทฺธาป        น เต ภาวิตภาวิโน (๑)   
                ลมิฺปนฺติ โลกธมฺเมหิ                โตเยน ปทุม ยถา ฯ   
                เยส เว อตฺตนิ เสฺนโห                นิหียติ ยถา ยถา   
                สตฺเตสุ กรุณาเสฺนโห        วฑฺฒเตว ตถา ตถา ฯ   
                ยถา จิตฺต วเส โหติ                น จ จิตฺตวสานุคา   
                ตถา กมฺม วเส โหติ                น จ กมฺมวสานุคา ฯ   
                โทเสหิ นาภิภูยนฺติ                สมุคฺฆาเตนฺติ วา น เต   
                จรนฺตา โพธิปริเยฏ ึ                ปุริสา ชานิยา พุธา ฯ   
                เตสุ จิตฺตปฺปสาโทป                ทุกฺขโต ปริโมจเย   
                ปเควานุกิริยา เตส                ธมฺมสฺส อนุธมฺมโตติ ฯ   
                ปรมตฺถทีปนิยา                        จริยาปฏกสวณฺณนาย   
                        อกิตฺติจริยาวณฺณนา   นฏิ ิตา ฯ   
 
                        สงฺขพฺราหฺมณจริยาวณฺณนา   
                ปนุาปร ยทา โหมิ                พฺราหฺมโณ สงฺขสวฺหโย   
                มหาสมุทฺท ตริตุกาโม        อุปคจฺฉามิ ปฏฏน ฯ   
                ตตฺถทฺทสามิ  ปฏิปเถ                สยมฺภภ อปราชิต   
                กนฺตารมทฺธาน ปฏิปนฺน        ตตฺตาย ก ินภูมิยา ฯ   
                ตมห ปฏิปเถ ทิสฺวา                อิมมตฺถ วิจินฺตยึ   
                อิท เขตฺต อนุปฺปตฺต                ปุ ฺกามสฺส ชนฺตุโน ฯ   
# ๑. กตฺถจิ.  ภาวิตภาวนา ฯ  
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                ยถาป กสฺสโก ปุริโส                เขตฺต ทิสฺวา มหาคม    
                น ตตฺถ พีช โรเปติ                น โส ธ ฺเน อตฺถิโก ฯ   
                เอวเมวาห ปุ ฺกาโม        ทิสฺวา เขตฺตวรุตฺตม    
                ยทิ การ น กโรมิ   นาห        ปุ ฺเน อตฺถิโก ฯ   
                ยถา อมจฺโจ มุทฺทิกาโม        ร ฺโ อนฺเตปุเร ชเน   
                น เทติ เตส ธนธ ฺ                มุทฺทิโต ปริหายติ ฯ   
                เอวเมวาห ปุ ฺกาโม        วิปุล ทิสฺวาน ทกฺขิณ   
                ยทิ ตสฺส ทาน น ททามิ        ปริหายิสฺสามิ ปุ ฺโตติ ฯ   
        ทุติเย ปนุาปรนฺติ ปุน อปร น เกวลมิท อกิตฺติจริยเมว  
อถ โข ปุน  อปร  อ ฺ  สงฺขจริยมฺป  ปวกฺขิสฺส  สโุณหีติ  
อธิปฺปาโย ฯ อิโต ปเรสุป เอเสว  นโย ฯ  สงฺขสวฺหโยติ   
สงฺขนาโม ฯ  มหาสมุทฺท  ตริตุกาโมติ  สุวณฺณภูมึ คนฺตุ นาวาย   
มหาสมุทฺท  ตริตุกาโม ฯ อุปคจฺฉามิ ปฏฏนนฺติ ตามลิตฺติปฏฏน  
อุทฺทิสฺส คจฺฉามิ ฯ  สยมภฺุาเณน  ปจฺเจกโพธิยา  อธิคตตฺตา   
สยเมว  ภูตนฺติ  สยมฺภภ ฯ  กิเลสมาราทีสุ  เกนจิป  น  ปราชิตนฺติ  
อปราชิต ฯ  ติณฺณ มาราน มตฺถก มทฺทิตฺวา  ิตนฺติ  
อตฺโถ ฯ  ตตฺตาย  ก ินภูมิยาติ  ฆมฺมสนฺตาเปน  สนฺตตฺตาย   
สกฺขรวาลุกานิจิตตฺตา  ขราย  กกฺขฬาย ภูมิยา ฯ   
        ตนฺติ  ต  ปจฺเจกพุทฺธ ฯ  อิมมตฺถนติฺ  อิม  อิทานิ วกฺขมาน  
อิท  เขตฺตนฺติอาทิก  อตฺถ ฯ วิจินฺตยินฺติ ตทา สงฺขพฺราหฺมณภูโต   
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จินฺเตสินฺติ สตฺถา  วทติ ฯ ตตฺราย อนุปุพฺพิกถา   
        อตีเต  อย  พาราณสี  โมฬินี  นาม  อโหสิ ฯ  โมฬินีนคเร   
พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต  โพธิสตฺโต  สงฺโข  นาม  พฺราหฺมโณ  
หุตฺวา  อฑฺโฒ  มหทฺธโน  จตูสุ  นครทฺวาเรสุ  นครมชฺเฌ  อตฺตโน 
นิเวสนทฺวาเรติ  ฉสุ  าเนสุ  ฉ  ทานสาลาโย  กาเรตฺวา  
เทวสิก  ฉสตสหสฺสานิ  วิสฺสชฺเชนฺโต  กปณทฺธิกาทีน มหาทาน  
ปวตฺเตสิ ฯ  โส  เอกทิวส  จินฺเตสิ  อห  เคเห  ธเน  ขีเณ   
ทาน  ทาตุ  น  สกฺขิสฺสามิ  อปริกฺขีเณเยว  ธเน  นาวาย  
สุวณฺณภูมึ  คนฺตฺวา  ธน  อาหริสฺสามีติ ฯ  โส  นาว  ภณฺฑสฺส 
ปูราเปตฺวา  ปุตฺตทาร  อามนฺเตตฺวา  ยาวาห  อาคจฺฉิสฺสามิ  
ตาว  เม  ทาน  อนุปจฺฉินฺทนฺตา  ปวตฺเตยฺยาถาติ  วตฺวา   
ทาสกมฺมกรปริวุโต  อุปาหน  อารุยฺห ฉตฺเตน ธาริยมาเนน  
ปฏฏนคามาภิมุโข ปายาสิ ฯ   
        ตสฺมึ  ขเณ  คนฺธมาทเน  เอโก  ปจฺเจกพุทฺโธ  สตฺตาห   
นิโรธสมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  นิโรธสมาปตฺติโต  วุฏาย  โลก  
โวโลเกนฺโต  ต  ธนาหรณตฺถ  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา มหาปุริโส  
ธน อาหริตุ คจฺฉติ ภวิสฺสติ นุ โข อสฺส มหาสมุทฺเท   
อนฺตราโย  โนติ  อาวชฺเชนฺโต  ภวิสฺสตีติ  ตฺวา  เอส ม  
ทิสฺวา ฉตฺต ฺจ  อุปาหน ฺจ  มยฺห  ทตฺวา  อุปาหนทาน- 
นิสฺสนฺเทน  สมุทฺเท  ภินฺนาย  นาวาย  ปติฏ  ลภิสสฺติ    
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กริสฺสามิสฺส  อนุคฺคหนฺติ  อากาเสน  คนฺตฺวา ตสฺส อวิทูเร  
โอตริตฺวา  มชฺฌณฺหิกสมเย  จณฺฑวาตาตเปน  องฺคารสนฺถตสทิส  
อุณฺหวาลุก  มทฺทนฺโต  ตสฺส  อภิมุข อาค ฺฉิ (๑) โส ต ทิสฺวาว  
หฏตุฏโ ปุ ฺกฺเขตฺต เม อาคต อชฺช มยา  เอตฺถ  
พีช โรเปตุ วฏฏตีติ จินฺเตสิ ฯ เตน วุตฺต ตมห ปฏิปเถ 
ทิสฺวา อิมมตฺถ  วิจินฺตยินฺติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  อิท  เขตฺตนฺติอาทิ  จินฺติตาการทสฺสน ฯ  เขตฺตนฺติ  
ขิตฺต  พีช  มหปฺผลภาวกรเณน  ตายตีติ เขตฺต ปุพฺพณฺณา- 
ปรณฺณวิรุหนภูมิ ฯ อิธ ปน เขตฺต วิยาติ  เขตฺต อคฺค- 
ทกฺขิเณยฺโย ปจฺเจกพุทฺโธ ฯ เตเนวาห ปุ ฺกามสฺส ชนฺตุโนติ ฯ   
        มหาคมนฺติ  วิปุลผลาคม  สสฺสสมฺปตฺติทายกนฺติ  อตฺโถ ฯ 
พีช  น  โรเปตีติ พีช น วปติ ฯ   
        เขตฺตวรุตฺตมนฺติ  เขตฺตวเรสุป  อุตฺตม ฯ  สลีาทิคุณสมฺปนฺนา  
หิ  วิเสสโต  อริยสาวกา  เขตฺตวรา  ตโตป  อคฺคภูโต  ปจฺเจก- 
พุทฺโธ  เขตฺตวรุตฺตโม ฯ  การนฺติ  สกกฺาร ฯ  ยทิ  น  กโรมีติ   
สมฺพนฺโธ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อิทมีทิส  อนุตฺตร  ปุ ฺกฺเขตฺต  
ลภิตฺวา ตตฺถ ปูชาสกฺการ ยทิ น กโรมีติ ปุ ฺเน อตฺถิโก   
นามาห น ภเวยฺยนฺติ ฯ   
        ยถา  อมจฺโจติอาทีน  ทฺวินฺน  คาถาน  อย  สงฺเขปตฺโถ   
# ๑. ส.ี อาคจฺฉติ ฯ  
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ยถา  นาม  โย  โกจิ  ร ฺา  มุทฺทาธิกาเร  (๑)  ปโต  ล ฺฉนธโร  
อมจฺจปุริโส เสนาปติ  วา  โสอนฺเตปุเร  ชเน  พหิทธฺา   
จ  พลกายาทีสุ  ร ฺโ  ยถานุสิฏ  น ปฏิปชชฺติ  น  เตส  
ธนธ ฺ เทติ ต ต กตฺตพฺพ วตฺต ปริหาเปติ โส มุทฺทิโต (๒) 
ปริหายติ  มทฺุทาธิการลทฺธวิภวโต   ปริธสติ  เอวเมว  อหมฺป   
ปุ ฺกมฺมสฺส  รโต  ลทฺธพฺพปุ ฺผลสงฺขาต  ปุ ฺกาโม   
ทกฺขิณาย  วิปุลผลภาวกรเณน  วิปุล  ทิสฺวาน ต  ทกฺขิณ   
อุฬาร  ทกฺขิเณยฺย  ลภิตฺวา  ตสฺส  ทาน  ยทิ  น  ททามิ  
ปุ ฺโต อายตึ  ปุ ฺผลโต จ ปริธสามิ ฯ ตสฺมา อิธ  
มยา ปุ ฺ กาตพฺพเมวาติ ฯ   
        เอว  ปน  จินฺเตตฺวา  มหาปุริโส  ทูรโตว  อุปาหนา  
โอโรหิตฺวา  เวเคน  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา ภนฺเต มยฺห  
อนุคฺคหตฺถาย อิม รกฺุขมูล อุปคจฺฉถาติ  วตฺวา  ตสฺมึ  รกฺุข- 
มูล  อุปสงฺกมนฺเต  ตตฺถ  วาลุก  อุสฺสาเปตฺวา อุตฺตราสงฺค   
ป ฺาเปตฺวา  ปจฺเจกพุทฺเธ  ตตฺถ  นิสนิฺเน  วนฺทิตฺวา  วาสิต- 
ปริสฺสาวิเตน อุทเกน  ตสฺส  ปาเท  โธวิตฺวา  คนฺธเตเลน  
มกฺเขตฺวา อตฺตโน อุปาหน ปุ ฺฉิตฺวา คนฺธเตเลน  มกฺเขตฺวา 
ตสฺส  ปาเท  ปฏิมุ ฺจิตฺวา  ภนฺเต  อิม  อุปาหน อารุยฺห  
อิม ฉตฺต  มตฺถเก  กตฺวา  คจฺฉถาติ  ฉตฺตุปาหน  อทาสิ ฯ 
# ๑. ส.ี มุทฺธาธิกาเร ฯ  ๒. ส.ี มุทฺธโต ฯ  
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โสปสฺส  อนคฺุคหตฺถาย ต คเหตฺวา  ปสาทสวฑฺฒนตฺถ  
ปสฺสนฺตสฺเสว เวหาส อุปฺปติตฺวา คนฺธมาทน อคมาสิ ฯ 
เตน วุตฺต   
                เอวาห จินฺตยิตฺวาน                โอโรหิตฺวา อุปาหนา   
                ตสฺส ปาทานิ วนฺทิตฺวา        อทาสึ ฉตฺตุปาหนนฺติ ฯ   
        โพธิสตฺโต  ต  ทิสฺวา  อติวิย  ปสนฺนจิตฺโต  ปฏฏน  คนฺตฺวา  
นาว อภิรุหิ ฯ  อถสฺส  มหาสมุทฺท  ตรนฺตสฺส  สตฺตเม  ทิวเส   
นาวา วิวรมทาสิ ฯ อุทก อุสฺสิ ฺจิตุ  นาสกฺขึสุ ฯ  มหาชโน   
มรณภยภีโต  อตฺตโน  อตฺตโน  เทวตา  นมสฺสิตฺวา  มหาวิรว   
วิรวิ ฯ  โพธสิตฺโต  เอก  อุปฏาก  คเหตฺวา  สกลสรีร  เตเลน  
มกฺเขตฺวา สปฺปนา  สทฺธึ  สกฺขรจุณฺณานิ  ยาวทตฺถ  ขาทิตฺวา   
ตมฺป ขาทาเปตฺวา เตน กูปกยฏ ิมตฺถก  อารุยฺห  อิมาย   
ทิสาย  อมฺหาก  นครนฺติ  ทิส ววตฺถเปตฺวา มจฺฉกจฺฉป- 
ปริปนฺถโต  อตฺตาน  สจฺจาธิฏาเนน  ปโมเจนฺโต  เตน  สทฺธึ   
อุสภมตฺตฏาน  อติกฺกมิตฺวา  ปติตฺวา  สมุทฺท  ตรตุิ  อารภิ ฯ   
มหาชโน  ปน  ตตฺเถว  วินาส  ปาปุณิ ฯ  ตสฺส  ตรนฺตสฺเสว   
สตฺต  ทิวสา  คตา ฯ  โส  ตสฺมิมฺป  กาเล โลโณทเกน มุข  
วิกฺขาเลตฺวา  อุโปสถิโก อโหสิเยว ฯ   
        ตทา  ปน  อีทิสาน  ปุริสวิเสสาน  รกฺขณตฺถาย  จตูหิ   
โลกปาเลหิ  ปตา  มณิเมขลา  นาม  เทวธีตา  อตฺตโน  อิสฺสริเยน    
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สตฺตาห  ปมชฺชิตฺวา  สตฺตเม ทิวเส  ต  ทิสฺวา  สจาย  อิธ   
มริสฺส  อติวิย  คารยฺหา  อภวิสฺสนฺติ  สวิคฺคหทยา  สุวณฺณ- 
ปาติยา  ทิพฺพโภชนสฺส  ปูเรตฺวา  เวเคนาคนฺตฺวา  พฺราหฺมณ  
อิท ทิพฺพโภชน  ภุ ฺชาติ  อาห ฯ  โส  ต  อุลฺโลเกตฺวา  นาห   
ภุ ฺชามิ  อุโปสถิโกมฺหีติ  ปฏิกฺขิปตฺวา ต ปุจฺฉนฺโต   
                        ย ตฺว สุเขนาภิสเมกฺขเส ม   
                        ภุ ฺชสฺสุ ภตฺต อิติ ม วเทสิ   
                        ปุจฺฉามิ ต นาริ มหานุภาเว   
                        เทวี นุสิ ตฺว อุท มานุสี นูติ (๑)   
อาห ฯ สา ตสฺส ปฏิวจน เทนฺตี   
                        เทวี อห สงฺข มหานุภาวา   
                        อิธาคตา สาครวาริมชฺเฌ   
                        อนุกมฺปกา โน จ ปทุฏจิตฺตา   
                        ตเวว อตฺถาย อิธาคตาสฺมิ ฯ   
                        อิธนฺนปาน สยนาสน ฺจ   
                        ยานานิ นานาวิวิธานิ สงฺข   
                        สพฺพสฺส ตฺยาห ปฏิปาทยามิ   
                        ย กิ ฺจิ ตุยฺห มนสาภิปตฺถิตนฺติ (๑)   
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ  ต  สุตฺวา  มหาสตฺโต  อย  เทวธีตา   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๖๐/๒๗๘ ฯ  
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สมุทฺทปฏเ  มยฺห  อิท ฺจิท ฺจ  ทมฺมีติ  วทติ  ย ฺเจสา  มยฺห   
วทติ ตมฺป มม ปุ ฺเเนว ต ปน  ปุ ฺ  อย  เทวธีตา   
ชานาติ  นุ  โข อุทาหุ น ชานาติ ปุจฺฉิสฺสามิ ตาว นนฺติ   
จินฺเตตฺวา ปุจฺฉนฺโต อิม คาถมาห   
                        ยงฺกิ ฺจิ ยิฏ ฺจ หุต ฺจ มยฺห   
                        สพฺพสฺส โน อิสฺสรา ตฺว สุคตฺเต   
                        สุสฺโสณิ สุพฺภูรุ วิลคฺคมชฺเฌ  
                        กิสฺส เม กมฺมสฺส อย วิปาโกติ (๑) ฯ    
        ตตฺถ  ยฏินฺติ  ทานวเสน  ยชิต ฯ  หุตนฺติ  อาหุนปาหุน- 
วเสน  (๒)  ทินฺน ฯ สพฺพสฺส  โน  อิสฺสรา  ตฺวนฺติ  อมฺหาก   
ปุ ฺกมฺมสฺส  สพฺพสฺส ตฺว อิสฺสรา อย อิมสฺส  วิปาโก   
อย อิมสฺสาติ พฺยากริตุ (๓) สมตฺถา ฯ สุสฺโสณีติ สุนฺทรชฆเน ฯ  
สุพฺภูรูติ  สุนทฺเรหิ  ภมุเกหิ  อูรูห ิ จ  สมนฺนาคเต ฯ  วิลคฺค- 
มชฺเฌติ วิลคฺคตนุมชฺเฌ ฯ กิสฺส  เมติ  มยา  กตกมฺเมสุ  กตร- 
กมฺมสฺส อย วิปาโก เยนาห อปฺปติฏเ มหาสมุทฺเท อชฺช   
ปติฏ ลภามีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  เทวธีตา  อย  พฺราหฺมโณ  ย  อตฺตนา  
กุสลกมฺม กต ต กมฺม  น  ชานาตีติ  ส ฺาย  ปุจฺฉติ   
ม ฺเ  กเถสฺสามิ  นนฺติ  นาวาภิรุหนทิวเส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๖๐/๒๗๘ ฯ  ๒. กตฺถจิ. อาหุนนปาหุนนวเสน ฯ  
# ๓. กตฺถจิ. ชานิตุ ฯ  
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ฉตฺตุปาหนทานปุ ฺเมว ตสฺส การณนฺติ กเถนฺตี   
                        ฆมฺเม ปเถ พฺราหฺมณ เอกภิกฺขุ   
                        อุคฺฆฏฏปาท  ตสิต กิลนฺต   
                        ปฏิปาทยิ สงฺข อุปาหนานิ   
                        สา ทกฺขิณา กามทุหา ตวชฺชาติ  
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  เอกภิกฺขุนฺติ  เอก  ปจฺเจกพุทฺธ  สนฺธายาห ฯ   
อุคฺฆฏฏปาทนฺติ  อุณฺหวาลุกาย  ฆฏฏปาท  วิพาธิตปาทนฺติ   
อตฺโถ ฯ  ตสิตนฺติ ปปาสิต ฯ ปฏิปาทยีติ  ปฏิปาเทสิ โยเชสิ ฯ  
กามทุหาติ สพฺพกามทายิกา ฯ   
        ต  สุตฺวา  มหาสตฺโต  เอวรูเปป  นาม  อปฺปติฏเ   
มหาสมุทฺเท  มยา ทินฺน  ฉตฺตุปาหนทาน มม สพฺพกามทท  
ชาต อโห สทุินฺนนฺติ ตุฏจิตฺโต   
                        สา โหตุ นาวา ผลกูปปนฺนา   
                        อนวสฺสุตา เอรกวาตยุตฺตา   
                        อ ฺสฺส ยานสฺส น เหตฺถ ภูมิ   
                        อชฺเชว ม โมฬินึ ปาปยสฺสูติ (๒)   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ผลกูปปนฺนาติ  มหานาวตาย  พหูหิ ผลเกหิ  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๖๔ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๖๕/๒๗๙ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 53 

                *เลมที่  45  สงฺขพฺราหฺมณจริยาวณฺณนา  หนา  53 
 
อุเปตา ฯ อุทกปฺปเวสนาภาเวน  อนวสฺสุตา ฯ สมฺมา คเหตฺวา  
คมนกวาเตน เอรกวาตยุตฺตา ฯ   
        เทวธีตา  ตสฺส  วจน  สุตฺวา ตุฏหฏา ทีฆโต อฏอุสภ  
วิตฺถารโต จตุอุสภ  คมฺภีรโต  วีสติยฏ ิก  สพฺพรตนมย  นาว   
มาเปตฺวา  กูปผิยาริตฺตยุตฺตานิ  อินฺทนีลรชตสุวณฺณมยาทีนิ   
นิมฺมินิตฺวา  สตฺตนฺน  รตนาน  ปูเรตฺวา  พฺราหฺมณ  อาลิงฺเคตฺวา  (๑)  
นาว อาโรเปสิ อุปฏาก ปนสฺส น โอโลเกสิ ฯ พฺราหฺมโณ  
อตฺตนา  กตกลฺยาณโต  ตสฺส ปตฺตึ อทาสิ โส อนุโมทิ ฯ  
อถ เทวธีตา ตมฺป อาลิงฺเคตฺวา นาวาย  ปติฏาเปตฺวา  ต   
นาว  โมฬินนีคร  เนตฺวา  พฺราหฺมณสฺส ฆเร ธน ปติฏา- 
เปตฺวา  อตฺตโน วสนฏานเมว อคมาสิ ฯ เตนาห ภควา   
                        สา ตตฺถ วิตฺตา (๒) สุมนา ปตีตา   
                        นาว สุจิตฺต อภินิมฺมินิตฺวา   
                        อาทาย สงฺข ปุริเสน สทฺธึ   
                        อุปานยี นคร สาธุรมฺมนฺติ ฯ (๓)   
        มหาปุรสิสฺส  หิ  จิตฺตสมฺปตฺติยา  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  จ  
นิโรธโต วุฏ ิตภาเวน  สตฺตสุ  เจตนาสุ  อาทิเจตนา  ทิฏ- 
ธมฺมเวทนียา  อติอุฬารผลา  จ  ชาตา ฯ  อิทมฺป  ตสสฺ  ทานสฺส   
อปฺปมตฺตผลนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  อปริมาณผล หิ ต ทาน  
# ๑. กตฺถจิ. อาลิงฺคิตฺวา ฯ  ๒. สฺยา. สา ตุฏจิตฺตา ฯ   
# ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๖๖/๒๗๙ ฯ  
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โพธิสมฺภารภูต ฯ  เตน วุตฺต   
                เตเนวาห สตคุณโต                สุขุมาโล สุเขธิโต   
                อป จ ทาน ปรปิูเรนฺโต        เอว ตสฺส อทาสหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  เตนาติ  ตโต  ปจฺเจกพุทฺธโต ฯ สตคุณโตติ สต- 
คุเณน ฯ อห ตทา สงฺขภูโต ฯ  สุขุมาโล ฯ ตสฺมา สุเขธิโต  
สุขสวฑฺโฒ อป จ เอว สนฺเตป ทาน ปริปูเรนฺโต ฯ 
เอว  มยฺห  ทานปารมี ปริปูเรตูติ ตสฺส ปจฺเจกพุทฺธสฺส อตฺตโน  
สรีรทุกฺข อนเปกฺขิตฺวา  ฉตฺตุปาหน อทาสินฺติ อตฺตโน  
ทานชฺฌาสยสฺส อุฬารภาว สตฺถา ปเวเทสิ ฯ   
        โพธิสตฺโตป  ยาวชีว  อมิตธนเคห  อชฺฌาวสนฺโต  ภิยฺโยโส   
มตฺตาย  ทานานิ  ทตฺวา  สลีานิ  รกฺขิตฺวา  อายุปริโยสาเน   
สปริโส  เทวนคร  ปูเรส ิฯ  
        ตทา เทวธีตา  อุปฺปลวณฺณา อโหสิ ปุริโส อานนฺทตฺเถโร  
โลกนาโถ สงฺขพฺราหฺมโณ ฯ   
        ตสฺส  สวิุสุทฺธนิจฺจสีลอุโปสถสีลาทิวเสน  สีลปารมี  ทาน- 
สีลาทีน  ปฏปิกฺขโต  นิกขฺนฺตตฺตา  กุสลธมฺมวเสน  เนกฺขมฺมปารมี   
ทานาทินิปฺผาทนตฺถ  อพฺภุสฺสหนวเสน  ตถา  มหาสมุทฺทตรณ- 
วายามวเสน  จ วีริยปารมี ตทตฺถ อธิวาสนขนฺติวเสน  
ขนฺติปารมี  ปฏิ ฺานุรูปปฺปฏิปตฺติยา   สจฺจปารมี   สพฺพตฺถ    
อจลสมาทานาธิฏานวเสน  อธิฏานปารมี  สพฺพสตฺเตสุ    
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หิตชฺฌาสยวเสน เมตฺตาปารมี สตฺตสงฺขารกตวิปฺปกาเรสุ   
มชฺฌตฺตภาวปฺปตฺติยา    อุเปกฺขาปารมี   สพฺพปารมีน   อุปการา- 
นุปกาเร  ธมฺเม  ชานิตฺวา  อนุปกาเร  ธมฺเม  ปหาย  อุปการ- 
ธมฺเมสุ  ปวตฺตาปนปุเรจรา  สหชาตา จ อุปายโกสลฺลภูตา  
ป ฺา ป ฺาปารมีติ อิมาป ปารมิโย ลพฺภนฺติ ฯ   
        ทานชฌฺาสยสฺส  ปน  อติอุฬารภาเวน  ทานปารมิวเสน   
เทสนา  ปวตฺตา ฯ  ยสฺมา  เจตฺถ  ทส  ปารมิโย  ลพฺภนฺติ   
ตสฺมา  เหฏา  วุตฺตา  มหากรุณาทโย  โพธิสตฺตคุณา  อิธานิ  
ยถารห  นิทธฺาเรตพฺพา ฯ  ตถา  อตฺตโน โภคสุข อนเปกฺขิตฺวา   
มหากรุณาย   ทานปารมึ  ปูเรสฺสามีติ  ทานสมฺภารสหรณตฺถ   
สมุทฺทตรณ  ตตฺถ  จ  สมทฺุทปติตสฺสป  อุโปสถาธิฏาน   
สีลขณฺฑภเยน  เทวธีตายป  อุปคตาย  อาหารานาหรณนฺติ   
เอวมาทโย  มหาสตฺตสฺส  คุณา  เวทิตพฺพา ฯ  อิทานิ  วกฺขมาเนสุ   
เสสจริเตสุ  อิมินาว  นเยน  คุณนิทฺธารณ  เวทิตพฺพ ฯ  ตตฺถ   
ตตฺถ  วิเสสมตฺตเมว  วกฺขาม ฯ เตเนต วุจฺจติ   
                เอว อจฺฉริยา เหเต        อพฺภุตา จ มเหสิโน  
                                        ฯเปฯ   
                ปเควานุกิริยา เตส        ธมฺมสฺส อนุธมฺมโตติ ฯ   
                        สงฺขพฺราหฺมณจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                                กรุุราชจริยาวณฺณนา (๑)   
                ปนุาปร ยทา โหมิ        อินทฺปตฺเถ ปุรุตฺตเม   
                ราชา ธน ฺชโย นาม        กสุเล ทสหุปาคโต ฯ   
                กลิงฺครฏวิสยา (๒)        พฺราหฺมณา อุปค ฺฉุ ม   
                อายาจุ ม หตฺถินาค        ธ ฺ มงฺคลสมฺมต ฯ   
                อวุฏ ิโก ชนปโท        ทุพฺภิกฺโข ฉาตโก มหา   
                ททาหิ ปวร นาค        นลี อ ฺชนสวฺหยนฺติ ฯ   
        ตติเย  อินฺทปตฺเถ (๓)  ปุรุตฺตเมติ  อินฺทปตฺถนามเก  กุรุรฏสฺส  
ปุรวเร  อุตฺตมนคเร ฯ  ราชาติ  ธมฺเมน  สเมน  จตูหิ  สงฺคห- 
วตฺถูหิ  ปริส  ร ฺเชตีติ ราชา ฯ  กุสเล  ทสหุปาคโตติ  กุสเลหิ   
ทสหิ สมนฺนาคโต ทานาทีหิ ทสหิ ปุ ฺกิริยาวตฺถูหิ  ทสหิ  
กุสลกมฺมปเถหิ วา ยุตฺโตติ อตฺโถ ฯ   
        กลิงฺครฏวิสยาติ  กาลิงฺครฏสงฺขาตวิสยา ฯ  พฺราหฺมณา   
อุปค ฺฉุ  มนฺติ  กลิงฺคราเชน  อุยฺโยชติา  อฏ พฺราหฺมณา  
ม อุปสงฺกมึสุ ฯ อุปสงฺกมิตฺวา จ  ปน  อายาจุ  ม  หตฺถินาคนฺติ   
หตฺถิภูต  มหานาค  ม  อายาจึสุ ฯ  ธ ฺนฺติ  ธนายิตพฺพ- 
สิริโสภคฺคปฺปตฺต   ลกฺขณสมฺปนฺน ฯ   มงฺคลสมฺมตนฺติ   ตายเยว   
ลกฺขณสมฺปตฺติยา มงฺคล อภิวุฑฺฒิการณนฺติ อภิสมฺมต ชเนหิ ฯ   
        อวุฏ ิโกติ  วสฺสรหิโต ฯ  ทุพฺภิกฺโขติ  ทุลลฺภโภชโน ฯ   
# ๑. ม. กรุุราชาจริยาวณฺณนา  ฯ  ๒. ภารต. กลิงฺครฏวิสยา ฯ   
# ๓. ส.ี อินฺทปตฺเต ฯ  
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ฉาตโก  มหาติ  มหตี  ชิฆจฺฉาพาธา  วตฺตตีติ  อตฺโถ ฯ  ททาหีติ   
เทหิ ฯ  นลีนติฺ  นีลวณฺณ ฯ  อ ฺชนสวฺหยนฺติ อ ฺชนสทฺเทน  
อวฺหาตพฺพ อ ฺชนนามกนฺติ อตฺโถ ฯ อิท วุตฺต โหติ  อมฺหาก   
กลิงฺครฏ  อวุฏ ิก  เตน อิทานิ มหาทุพฺภิกฺข ตตฺถ มหนฺต  
ฉาตกภย  อุปฺปนฺน  ตสสฺ วูปสมตฺถาย อิม อ ฺชนคิริสงฺกาส  
ตุยฺห อ ฺชนนามก มงฺคลหตฺถึ  เทหิ  อิมสฺมึ  หิ  ตตฺถ นีเต  
เทโว วสฺสิสฺสติ เตน ต สพฺพภย วูปสมฺมิสฺสตีติ ฯ  ตตฺราย  
อนุปุพฺพีกถา   
        อตีเต  กรุุรฏเ  อินฺทปตฺถนคเร  โพธิสตฺโต  กรุุราชสฺส   
อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  ปฏิสนฺธึ  คเหตฺวา  อนุปุพฺเพน  วิ ฺ ุต   
ปตฺโต  ตกฺกสิล  คนฺตฺวา  โยควิหิตานิ  สิปฺปายตนานิ  วิชชฺาฏ- 
านานิ  จ  อุคฺคเหตฺวา  ปจฺจาคโต  ปตรา  อุปรชฺเช  ปโต   
อปรภาเค  ปตุ  อจฺจเยน  รชฺช ปตฺวา ทส ราชธมฺเม อโกเปนฺโต   
ธมฺเมน  รชฺช  กาเรสิ  ธน ฺชโย  นาม  นาเมน ฯ  โส จตูสุ  
นครทฺวาเรสุ นครมชฺเฌ  นิเวสนทฺวาเรติ  ฉ  ทานสาลาโย   
กาเรตฺวา เทวสิก (๑) ฉสตสหสฺส ธน วิสฺสชฺเชนฺโต  สกลชมฺพุทปี   
อุนฺนงฺคล  กตฺวา  ทาน  อทาสิ ฯ  ตสฺส  ทานชฺฌาสยตา   
ทานาภิรติ  สกลชมฺพุทีป ปตฺถริ ฯ   
        ตสฺมึ  กาเล  กลิงฺครฏเ  ทุพฺภิกขฺภย  ฉาตกภย   
# ๑. ส.ี เทวสิก เทวสิก ฯ  
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โรคภยนฺติ  ตีณิ  ภยานิ  อุปฺปชฺชึสุ ฯ  สกลรฏวาสิโน  ทนฺตปุร   
คนฺตฺวา  ราชภวนทฺวาเร  อุกฺกฏ ิมกสุ  เทว  วสฺสาเปหิ   
เทวาติ ฯ  ราชา  ต  สุตฺวา  กึ  การณา  เอเต  วิรวนฺตีติ   
อมจฺเจ  ปุจฺฉิ ฯ  อมจฺจา  ร ฺโ  ตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ  ราชา 
โปราณกราชาโน เทเว  อวสฺสนฺเต  กึ  กโรนฺตีติ ฯ  เทโว  วสฺสตูติ   
ทาน  ทตฺวา  อุโปสถ  อธฏิาย  สมาทินฺนสีลา  สิรคิพฺภ  
ปวิสิตฺวา  ทพฺพสนฺถเร สตฺตาห นิปชฺชนฺตีติ ฯ ต สุตฺวา  ตถา  
อกาสิ ฯ  เทโว  น  วสฺสิ  เอว  ราชา  อห  มยา  กตฺตพฺพ- 
กิจฺจ  อกาสึ  เทโว  น  วสฺสติ  กินฺติ  กโรมาติ ฯ  เทว 
อินฺทปตฺถนคเร ธน ฺชยสสฺ กุรรุาชสฺส  มงฺคลหตฺถมิฺหิ  อานีเต 
เทโว  วสฺสิสสฺตีติ ฯ  โส  ราชา พลวาหนสมฺปนฺโน ทุปฺปสโห   
กถมสฺส  หตฺถี  อาเนสฺสามาติ ฯ  มหาราช  เตน  สทฺธึ ยุทฺธ- 
กิจฺจ นตฺถิ ทานชฺฌาสโย  โส  ราชา  ทานาภิรโต  ยาจิโต 
สมาโน  อลงฺกตสีสมฺป  ฉินฺทิตฺวา  ปสาทสมฺปนฺนานิ  อกฺขีนิป  
อุปฺปาเฏตฺวา  สกลรชชฺมปฺ นิยฺยาเตตฺวา ทเทยฺย หตฺถิมฺหิ 
วตฺตพฺพเมว  นตฺถิ  อวสฺส  ยาจิโต  สมาโน  ทสฺสตีติ ฯ  เก 
ปน  ยาจิตุ  สมตฺถาติ ฯ  พฺราหฺมณา  มหาราชาติ ฯ  ราชา  
อฏ  พฺราหฺมเณ  ปกฺโกสาเปตฺวา  สกฺการสมฺมาน  กตฺวา   
ปริพฺพย  ทตฺวา  หตฺถิยาจนตฺถ  เปเสสิ ฯ  เต  สพฺพตฺถ  เอกรตฺติ- 
วาเสน  ตุริตคมน  คนฺตฺวา  กติปาห  นครทฺวาเร  ทานสาลาสุ    
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ภุ ฺชนฺตา  สรีร  สนฺตปฺเปตฺวา  ร ฺโ  ทานคฺค อาคมนปเถ  
กาล อาคมยมานา ปาจีนทฺวาเร อฏสุ ฯ   
        โพธิสตฺโตป    ปาโตว   นฺหาตานุลิตฺโต   สพฺพาลงฺการปฺปฏิ- 
มณฺฑิโต  อลงฺกตวรวารณขนฺธคโต มหนฺเตน ราชานุภาเวน  
ทานสาล คนฺตฺวา โอตริตฺวา สตฺตฏชนาน  สหตฺเถน  ทาน   
ทตฺวา  อิมินาว  นีหาเรน  เทถาติ  วตฺวา  หตฺถ ึ อภิรหุิตฺวา   
ทกฺขิณทฺวาร  อคมาสิ ฯ  พฺราหฺมณา  ปาจีนทฺวาเร  อารกฺขสฺส   
พลวตาย  โอกาส  อลภิตฺวา  ทกฺขิณทฺวาร  คนฺตฺวา  ราชาน   
อาคจฺฉนฺต  อุลฺโลกยมานา  ทฺวารโต  นาติทูเร  อุนฺนตฏาเน 
 ิตา สมฺปตฺต ราชาน หตฺเถ อุกฺขิปตฺวา ชยาเปสุ ฯ ราชา 
วชิรงฺกุเสน  วารณ  นิวตฺเตตฺวา เตส สนฺติก คนฺตฺวา เต  
พฺราหฺมเณ (๑) กึ อิจฺฉถาติ ปุจฺฉิ ฯ  พฺราหฺมณา  กลิงฺครฏ   
ทุพฺภิกฺขภเยน  ฉาตกภเยน  โรคภเยน  จ  อุปทฺทุต  โส   
อุปทฺทโว  อิมสฺมึ  ตว มงฺคลหตฺถิมฺหิ นีเต วูปสมฺมิสฺสติ ตสฺมา 
อิม อ ฺชนวณฺณ  นาค  อมฺหาก เทหีติ อาหสุ ฯ ตมตฺถ  
ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห กลิงฺครฏวิสยา ฯเปฯ  อ ฺชน- 
สวฺหยนฺติ ฯ ตสฺสตฺโถ วุตฺโต เอว ฯ   
        อถ  โพธิสตฺโต  น  เมต  ปติรูป  ย  เม  ยาจกาน   
มโนรถวิฆาโต สิยา  มยหฺ ฺจ  สมาทานเภโท  สิยาติ  
# ๑. ส.ี โภนโฺต พฺราหฺมณา ฯ  
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หตฺถิกฺขนฺธโต โอตริตฺวา สเจ อนลงฺกตฏาน อตฺถิ  อลงฺกริตฺวา 
ทสฺสามีติ  สมนฺตโต  โอโลเกตฺวา  อนลงฺกตฏาน  อทิสฺวา  
โสณฺฑาย  น  คเหตฺวา  พฺราหฺมณาน  หตฺเถสุ  เปตฺวา   
รตนภิงฺคาเรน ปุปฺผคนฺธวาสิต อุทก  ปาเตตฺวา อทาสิ ฯ เตน 
วุตฺต   
                น เม ยาจกมนุปฺปตฺเต                ปฏิกฺเขโป อนุจฺฉโว   
                มา เม ภิชฺช ิสมาทาน                ทสฺสามิ วิปุล คช ฯ   
                นาค คเหตฺวา โสณฺฑาย        ภิงฺคาเร รตนามเย   
                ชล หตฺเถ อากิริตฺวา                พฺราหฺมณาน อท คชนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ยาจกมนุปฺปตฺเตติ  ยาจเก  อนุปฺปตฺเต ฯ  อนุจฺฉโวติ   
อนุจฺฉวิโก  ปติรูโป ฯ  มา  เม  ภิชชฺิ  สมาทานนฺติ  สพฺพ ฺ ุต- 
 ฺาณตฺถาย  สพฺพสฺส  ยาจกสฺส  สพฺพ  อนวชฺช  อิจฺฉิต  ททนฺโต 
ทานปารมึ  ปูเรสฺสามีติ  ย  มยฺห  สมาทาน  ต  มา  ภิชฺชิ ฯ  
ตสฺมา ทสฺสามิ วิปุล คชนฺติ มหนฺต อิม มงฺคลหตฺถึ  
ทสฺสามีติ ฯ  อทนฺติ อทาสึ ฯ   
        ตสฺมึ  ปน  หตฺถิมฺห ิ ทินฺเน  อมจฺจา  โพธิสตฺต  เอตทโวจุ   
กสฺมา  มหาราช  มงฺคลหตฺถึ  ททตฺถ  นนุ  อ ฺโ  หตฺถี   
ทาตพฺโพ  ร ฺา  นาม เอวรูโป  โอปวโยฺห  มงฺคลหตฺถี  อิสฺสรยิ   
อภิวิชย ฺจ อากงฺขนฺเตน น ทาตพฺโพติ ฯ มหาสตฺโต  ย   
ม  ยาจกา  ยาจนฺติ  ตเทว มยา ทาตพฺพ สเจ ปน ม   
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รชฺช ยาเจยฺยุ รชฺชมฺป  เตส  ทเทยฺย  มยหฺ  รชฺชโตป  ชีวิตโตป   
สพฺพ ฺ ุต ฺาณเมว ปยตร ตสฺมา ต  หตฺถึ  อทาสินฺติ  อาห ฯ  
เตน วุตฺต ตสฺส นาเค ปทินฺนมฺหีติอาทิ ฯ ตตฺถ ตสฺสาติ   
ตสฺส เตน ตสฺมึ นาเค หตฺถิมฺหิ ทินฺเน ฯ   
        มงฺคลสมฺปนฺนนฺติ  มงฺคลคุเณหิ  สมนฺนาคต ฯ  สงฺคาม- 
วิชยุตฺตมนฺติ  สงฺคามวิชยา  อุตฺตม  สงฺคามวิชเย  วา  อุตฺตม   
ปธาน ปวร นาค ฯ กินฺเต รชชฺ  กริสฺสตีติ  ตสฺมึ  นาเค   
อปคเต  ตว  รชฺช  กึ กริสสฺติ รชชฺกิจฺจ น กริสฺสติ  รชฺชมฺป  
อปคตเมวาติ ทสฺเสติ ฯ   
        รชฺชมฺป  เม  ทเท  สพฺพนฺติ  ติฏตุ  นาโค  ติรจฺฉานคโต  
อิท  เม  สพฺพ  กุรรุฏมปฺ  ยาจกาน  ทเทยฺย ฯ  สรีร  ทชชฺมตฺตโนติ   
รชฺเชป วา กึ  วตฺตพฺพ  อตฺตโน  สรีรมฺป  ยาจกาน  ทเทยฺย   
สพฺโพป  หิ เม อชฺฌตฺติกพาหิโร  ปรคฺิคโห  โลกหิตตฺถเมว 
มยา  ปริจฺจตฺโต ฯ  ยสฺมา  สพฺพ ฺ ุต  ปย  มยฺห  สพฺพ ฺ ุตา  
จ  ทานปารมึ  อาทึ  กตฺวา  สพฺพปารมิโย  อปูเรนฺเตน  น   
สกฺกา  ลทฺธุ ตสฺมา นาค อทาสึ อหนฺติ ทสฺเสติ ฯ   
        เอวมฺป  ตสฺมึ  นาเค  อานีเต  กาลิงฺครฏเ เทโว น  
วสฺสเตว ฯ กาลิงฺคราชา  อิทานิป  น  วสฺสติ  กึ  นุ  โข   
การณนฺติ  ปจฺุฉิตฺวา กุรุราชา ครุธมฺเม (๑)  รกฺขติ  เตนสฺส  
# ๑. ส.ี กรุุธมฺเม ฯ  
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รฏเ  อนฺวทฺธมาส  อนุทสาห  เทโว  วสฺสติ  ร ฺโ คุณานุภาโว  
เอส น  อิมสสฺ  ติรจฺฉานคตสฺสาติ  ชานิตฺวา  มยมฺป  ครุธมฺเม   
รกฺขิสฺสาม  คจฺฉถ  ธน ฺชยโกรพฺยสสฺ  สนฺติเก  เต  สุวณฺณปฏเฏ 
ลิขาเปตฺวา อาเนถาติ อมจฺเจ เปเสสิ ฯ  ครุธมฺมา  วุจฺจนฺติ   
ป ฺจ  สีลานิ  ตานิ โพธิสตฺโต สุปริสทฺุธานิ กตฺวา รกฺขติ   
ยถา  จ  โพธสิตฺโต  เอวมสฺส  มาตา  อคฺคมเหสี  กนิฏภาตา   
อุปราชา ปุโรหิโต  พฺราหฺมโณ  รชชฺคฺุคาหโก  อมจฺโจ  สารถ ิ
เสฏ ี  โทณมาปโก  โทวาริโก นครโสภินี  วณฺณทาสีติ ฯ 
เตน วุตฺต   
                ราชา มาตา มเหสี จ                อุปราชา ปุโรหิโต   
                รชชฺุคฺคาโห สารถี เสฏ ี        โทโณ โทวาริโก ตถา   
                คณิกา เต เอกาทส                ครุธมฺเม ปติฏ ิตาติ ฯ   
        เต  อมจฺจา  โพธิสตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา ตมตฺถ  
อาโรเจสุ ฯ มหาสตฺโต  มยฺห  ครุธมฺเม  กุกกฺุจฺจ อตฺถิ มาตา  
ปน เม สุรกฺขิต รกฺขติ ตสฺสา สนฺติเก  คณฺหถาติ  วตฺวา  
เตหิ  มหาราช  กุกฺกุจฺจ  นาม  ภิกฺขากามสฺส  สลฺเลขวุตฺติโน   
โหติ  เทถ  โนติ  ยาจิโต  ปาโณ  น  หนฺตพฺโพ  อทนิฺน   
น  อาทาตพฺพ  กาเมสุมิจฺฉาจาโร  น จริตพฺโพ มุสา น  
ภณิตพฺพ มชฺช น ปาตพฺพนฺติ สุวณฺณปฏเฏ  ลิขาเปตฺวา  
เอว สนฺเตป มาตุ สนฺติเก คณฺหถาติ อาห ฯ   
        ทูตา  ราชาน  วนฺทิตฺวา  ตสฺสา  สนฺติก คนฺตฺวา เทวิ   
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ตุเมฺห กิร ครธุมฺม  รกฺขถ  ต  โน  เทถาติ  วทึสุ ฯ  โพธิสตฺตสฺส  
มาตาป  ตเถว อตฺตโน กกฺุกุจฺจสฺส  อตฺถิภาว  วตฺวาว  เตหิ   
ยาจิตา  อทาสิ ฯ  ตถา  มเหสีอาทโยป ฯ  เต  สพฺเพสมฺป  สนฺติเก 
สุวณฺณปฏเฏ  ครุธมฺเม  ลขิาเปตฺวา  ทนฺตปุร  คนฺตฺวา  
กลิงฺคร ฺโ  ทตฺวา  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสุ ฯ  โสป  ราชา  
ตสฺมึ  ธมฺเม  วตฺตมาโน  ป ฺจ สีลานิ  ปูเรสิ ฯ  ตโต   
สกลกลิงฺครฏเ  เทโว  วสฺสิ ฯ  ตีณิ  ภยานิ วูปสนฺตานิ ฯ 
รฏ เขม  สุภิกฺข  อโหสิ ฯ  โพธิสตฺโต  ยาวชีว  ทานาทีนิ   
ปุ ฺานิ กตฺวา สปริโส สคฺคปุร  ปูเรสิ ฯ  
        ตทา คณิกาทโย อุปฺปลวณฺณาทโย อเหสุ ฯ วุตฺตเ ฺหต   
                คณิกา อุปฺปลวณฺณา                ปุณฺโณ โทวาริโก ตทา   
                รชชฺุคฺคาโห จ กจฺจาโน        โทณมาปโก จ โกลโิต ฯ   
                สาริปุตฺโต ตทา เสฏ ี                อนุรุทโฺธ จ สารถิ   
                พฺราหฺมโณ กสสฺโป เถโร        อุปราชานนฺทปณฺฑิโต ฯ   
                มเหสี ราหุลมาตา                มายาเทวี ชเนตฺติกา   
                กรุรุาชา โพธิสตฺโต                เอว ธาเรถ ชาตกนฺติ (๑) ฯ   
        อิธาป เนกฺขมฺมปารมิอาทโย เสสธมฺมา จ วุตฺตนเยเนว 
นิทฺธาเรตพฺพาติ ฯ  
                                กรุุราชจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ธมฺมปทฏ. ๒/๕๗๘ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 64 

                                *เลมที่  45  หนา  64 
 
                        มหาสุทสฺสนจริยาวณฺณนา   
                กสุาวติมฺหิ นคเร                ยทา อาสึ มหีปติ   
                มหาสุทสฺสโน นาม                จกฺกวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                ตตฺถาห ทิวเส ติกฺขตฺตุ        โฆสาเปมิ ตหึ ตหึ   
                โก กึ อิจฺฉติ ปตฺเถติ                กสฺส กึ ทยิยฺตุ ธน ฯ   
                โก ฉาตโก ตสิโต                โก มาล โก วิเลปน   
                นานารตฺตานิ วตฺถานิ                โก นคฺโค ปริทหิสฺสติ ฯ   
                โก ปเถ ฉตฺตมาเทติ                โกปาหนา มุทู สุภา   
                อิติ สาย ฺจ ปาโต จ                โฆสาเปมิ ตหึ ตหินฺติ ฯ   
        จตุตฺเถ กุสาวติมฺหิ นคเรติ กุสาวตีนามเก นคเร ยสฺมึ  
าเน เอตรหิ  กุสินารา  นวิิฏา ฯ  มหีปตีติ  ขตฺติโย  นาเมน   
มหาสุทสฺสโน  นาม ฯ  จกฺกวตฺตีติ  จกฺกรตน  วตฺเตติ  จตูหิ   
วา  สมฺปตฺติจกฺเกหิ  วตฺตติ  เตหิ  จ ปร ปวตฺเตติ  ปรหิตาย   
จ  อิริยาปถจกฺกาน  วตฺโต  เอตสฺมึ  อตฺถีติป  จกฺกวตฺตี ฯ  
อถ วา จตูหิ  อจฺฉริยธมฺเมหิ  สงฺคหวตฺถูหิ  จ  สมนนฺาคเตน  
ปเรหิ อนภิภวนียสฺส อนติกฺกมนียสฺส  อาณาสงฺขาตสฺส จกฺกสฺส  
วตฺโต เอกสฺมึ อตฺถีติป จกฺกวตฺตี ฯ ปริณายกรตนปุพฺพงฺคเมน   
หตฺถิรตนาทิปฺปมุเข    มหาพลกาเยน   ปุ ฺานุภาวนิพฺพตฺเตน   
กายพเลน  จ สมนฺนาคตตฺตา มหพฺพโล ฯ ยทา อาสินฺติ  
สมฺพนฺโธ ฯ ตตฺราย อนุปุพฺพีกถา    
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        อตีเต  กริ  มหาปุรโิส  สุทสฺสนตฺตภาวโต  ตติเย  อตฺตภาเว  
คหปติกุเล  นิพฺพตฺโต  ธรมานกสฺส  พุทฺธสฺส  สาสเน  เอก   
เถร  อร ฺวาส  วสนฺต  อตฺตโน  กมฺเมน  อร ฺ  ปวิฏโ  
รุกฺขมูเล  นิสนิฺน  ทิสฺวา อธิ มยา อยฺยสสฺ ปณฺณสาล   
กาตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  อตฺตโน  กมฺม  ปหาย  ทพฺพสมฺภาร  
ฉินฺทิตฺวา  นิวาสโยคฺค  ปณฺณสาล  กตฺวา  ทฺวาร  โยเชตฺวา   
กฏตฺถรณ  กตฺวา  กริสฺสติ  นุ  โข  ปรโิภค  น  นุ  โข  
กริสฺสตีติ  เอกมนฺเต  นิสทีิ ฯ  เถโร  อนฺโตคามโต  อาคนฺตฺวา  
ปณฺณสาล  ปวิสิตฺวา  กฏตฺถรเณ นสิีทิ ฯ มหาสตฺโตป น  
อุปสงฺกมิตฺวา  ผาสุกา  ภนฺเต  ปณฺณสาลาติ  ปุจฺฉิ ฯ  ผาสุกา  
ภทฺทมุข  ปพฺพชิตสารุปฺปาติ ฯ  วสิสฺสถ  ภนฺเต  อิธาติ ฯ  อาม  
อุปาสกาติ ฯ  โส  อธิวาสนากาเรเนว  วสิสฺสตีติ  ตฺวา  
นิพทฺธ  มยฺห  ฆรทฺวาร  อาคนฺตพฺพนฺติ  ปฏิชานาเปตฺวา  นิจฺจ  
อตฺตโน  ฆเรเยว  ภตฺตวิสฺสคฺค  การาเปสิ ฯ  โส  ปณฺณสาลาย   
กฏสารก  ปตฺถริตฺวา ม ฺจป  ป ฺเปสิ  อปสฺเสน  นิกฺขิป   
ปาทกลิก  เปสิ  โปกฺขรณึ  ขณิ จงฺกม กตฺวา  วาลกุ  
โอกิริ  ปริสสฺยวิโนทนตฺถ  ปณฺณสาล  กณฺฏกวติยา  ปริกฺขิป   
ตถา  โปกฺขรณึ  จงฺกม ฺจ ฯ  เตส อนฺโตวติปริยนฺเต ตาลปนฺติโย  
โรเปสิ ฯ เอวมาทินา อาวาส  นฏิาเปตฺวา  เถรสฺส  ติจีวร   
อาทึ  กตฺวา  สพฺพ  สมณปริกฺขาร  อทาสิ ฯ เถรสฺส  หิ   
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ตทา  โพธิสตฺเตน  ติจีวรปณฺฑปาตปตฺตถาลกปรสิฺสาวนธมกรก- (๑) 
ปริโภคภาชนฉตฺตุปาหนอุทกตุมฺพ (๒) สูจิกตฺตรยฏ ิอารกณฺฏกปปฺผล-ิ 
นขจฺเฉทนปทีเปยฺยาทิปพฺพชิตาน  ปรโิภคชาต  อทินฺน  นาม   
นาโหสิ ฯ  โส  ป ฺจ  สีลานิ  รกฺขนฺโต  อุโปสถ กโรนฺโต   
ยาวชีว เถร อุปฏหิ ฯ เถโร ตตฺเถว วสนฺโต อรหตฺต ปตฺวา  
ปรินิพฺพายิ ฯ   
        โพธิสตฺโตป  ยาวตายุก ปุ ฺ กตฺวา เทวโลเก  
นิพฺพตฺติตฺวา ตโต จุโต  มนุสฺสโลก  อาคจฺฉนฺโต  กสุาวติยา   
ราชธานิยา  นิพฺพตฺติตฺวา  มหาสุทสฺสโน  นาม  ราชา  อโหส ิ  
จกฺกวตฺตี ฯ  ตสฺส  อิสฺสรยิานุภาโว  (๓) ภูตปุพฺพ  อานนฺท  ราชา   
มหาสุทสฺสโน  นาม  อโหสิ  ขตฺติโย  มุทฺธาวสิตฺโตติอาทินา นเยน  
สุตฺเต (๔) อาคโต  เอว ฯ  ตสฺส  กิร  จตุราสีติ  นครสหสฺสานิ   
กุสาวตีราชธานิปฺปมุขานิ  จตุราสีติ  ปาสาทสหสฺสานิ    ธมฺม- 
ปาสาทปฺปมุขานิ    จตุราสีติ   กฏูาคารสหสฺสานิ  มหาพฺยูห- 
กูฏาคารปฺปมุขานิ  ตานิ  สพฺพานิ  ตสฺส  เถรสฺส กตาย เอกิสฺสา 
ปณฺณสาลาย  นิสฺสนฺเทน  นิพฺพตฺตานิ  จตุราสีติ  ปลฺลงฺก- 
สหสฺสานิ  นาคสหสฺสานิ อสฺสสหสฺสานิ  รถสหสฺสานิ  ตสฺส  
ทินฺนสฺส  ม ฺจปสฺส  จตุราสีติ  มณิสหสฺสานิ  ตสฺส ทินฺนสฺส   
# ๑. ม. ...ธมกรณ... ฯ  ๒. สี. ...อุทกกมฺุภิ.... ฯ  ๓. ม. ตสิสิสฺสรยิานุภาโว ฯ 
# ๔. ที. มหา. ๑๐/๑๖๓/๑๙๖ ฯ  
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ปทีปสฺส  จตุราสีติ  โปกฺขรณิสหสฺสานิ  เอกโปกฺขรณิยา จตุราสีติ  
อิตฺถิสหสฺสานิ  ปุตฺตสหสฺสานิ  คหปติสหสฺสานิ  จ ปตฺตถาลกาทิ- 
ปริโภคารหสฺส ปพฺพชิตปริกฺขารทานสฺส  จตุราสีติ  เธนุสหสฺสานิ   
ป ฺจโครสทานสฺส  จตุราสีติ  วตฺถโกฏสหสฺสานิ  นิวาสน- 
ปารุปนทานสฺส  จตุราสีติ  ถาลิปากสหสฺสานิ  โภชนทานสฺส   
นิสฺสนฺเทน  นิพฺพตฺตานิ ฯ  โส  สตฺตหิ  รตเนหิ  จตูหิ อิทฺธีหิ  
จ สมนฺนาคโต ราชาธิราชา หุตฺวา  สกล  สาครปริยนฺต   
ปวิมณฺฑล  ธมฺเมน  อภิวิชิย  อชฺฌาวสนฺโต อเนกสเตสุ าเนสุ   
ทานสาลาโย กาเรตฺวา มหาทาน ปฏเปสิ ฯ ทิวสสฺส ติกฺขตฺตุ  
นคเร เภรึ จราเปสิ  โย ย อิจฺฉติ โส ทานสาลาสุ  
อาคนฺตฺวา ต คณฺหาตูติ ฯ เตน วุตฺต ตตฺถาห  ทิวเส  
ติกฺขตฺตุ โฆสาเปมิ ตหึ ตหินฺติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  นคเร ฯ  ตทาหนฺติป  ปาโ ฯ  ตสฺส  
ตทา  อห  มหาสุทสฺสนกาเลติ  อตฺโถ ฯ  ตหึ  ตหินฺติ  ตสฺมึ   
าเน  ตสฺส  ตสฺส  ปาการสฺส  อนฺโต  จ  พหิ  จาติ   
อตฺโถ ฯ  โก  กึ  อิจฺฉตีติ  พฺราหฺมณาทีสุ  โย  โกจิ  สตฺโต   
อนฺนาทีสุ  เทยฺยธมฺเมสุ  ย  กิ ฺจิ  อิจฺฉติ ฯ  ปตฺเถตีติ ตสฺเสว  
เววจน กสฺส กึ  ทิยฺยตุ  ธนนฺติ อเนกวาร ปริยายนฺตเรหิ  
จ ทานโฆสนาย ปวตฺติตภาวทสฺสนตฺถ วุตฺต  เอเตน  ทาน- 
ปารมิยา  สรปู ทสฺเสติ ฯ เทยฺยธมฺมปฏิคฺคาหกวิกปฺปรหิตา หิ   
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โพธิสตฺตาน  ทานปารมีติ ฯ   
        อิทานิ  ทานโฆสนาย ตสฺส ตสฺส เทยฺยธมฺมสฺส อนุจฺฉวิก- 
ปุคฺคลปริกิตฺตน  ทสฺเสตุ  โก ฉาตโกติอาทิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ ฉาตโกติ ชิฆจฺฉิโต ฯ ตสิโตติ ปปาสิโต ฯ โก  มาล  
โก  วิเลปนนติฺป  อิจฺฉตีติ ปท อาเนตฺวา โยเชตพฺพ ฯ นคฺโคติ  
วตฺถวิกโล  วตฺเถน อตฺถิโกติ อธิปฺปาโย ฯ ปริทหิสฺสตีติ  
นิวาสิสฺสติ ฯ   
        โก  ปเถ  ฉตฺตมาเทตีติ  โก  ปถิโก  ปเถ  มคฺเค  อตฺตโน   
วสฺสวาตาตปรกฺขณตฺถ  ฉตฺต  คณฺหาติ  ฉตฺเตน  อตฺถิโกติ   
อตฺโถ ฯ  โกปาหนา  มุทู  สุภาติ  ทสฺสนียตาย  สุภา   
สุขสมฺผสฺสตาย  มุทู  อุปาหนา อตฺตโน ปาทาน จกฺขูน ฺจ   
รกฺขณตฺถ ฯ  โก  อาเทตีติ  โก  ตาหิ อตฺถิโกติ อธิปฺปาโย ฯ  
สาย ฺจ ปาโต จาติ เอตฺถ  จสทฺเทน  มชฺฌนฺติเก  จาติ   
อาหริตฺวา  วตฺตพฺพ ฯ  ทวิเส  ติกฺขตฺตุ โฆสาเปมีติ  หิ วุตฺต ฯ   
        น  ต  ทสสุ  าเนสูติ  ต  ทาน น ทสสุ าเนสุ  
ปฏิยตฺตนฺติ โยชนา ฯ  นป  านสเตสุ  วา  ปฏิยตฺต  อป   
จ  โข  อเนกสเตสุ  าเนสุ ปฏิยตฺต ฯ ยาจเก  ธนนฺติ  ยาจเก 
อุทฺทิสฺส  ธน  ปฏิยตฺต  อุปกฺขฏ ฯ  ทฺวาทสโยชนายาเม  หิ  
นคเร  สตฺตโยชนวิตฺถเต   สตฺตสุ  กาการนฺตเรสุ สตฺต ตาล- 
ปนฺติปริกฺเขปา ตาสุ ตาลปนฺตีสุ จตุราสีติ โปกฺขรณีสหสฺสานิ  
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ปาฏิเยกฺก โปกฺขรณีตีเร มหาทาน ปฏปต ฯ  วุตฺต ฺเหต 
ภควาตา  ปฏเปสิ โข อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน ตาส   
โปกฺขรณีน ตีเร เอวรูป ทาน อนฺน อนฺนตฺถิกสฺส ปาน   
ปานตฺถิกสฺส วตฺถ วตฺถตฺถิกสฺส ยาน ยานตฺถิกสฺส สยน   
สยนตฺถิกสฺส อิตฺถึ อิตฺถิตฺถิกสฺส หริ ฺ หิร ฺตฺถิกสฺส สุวณฺณ   
สุวณฺณตฺถิกสฺสาติ (๑) ฯ   
        ตตฺถาย  ทานสฺส  ปวตฺติตากาโร  มหาปุริโส  หิ  อิตฺถีน ฺจ   
ปุริสาน ฺจ  อนุจฺฉวิเก  อลงฺกาเร  กาเรตฺวา  อิตฺถิมตฺตเมว  ตตฺถ   
ปริจารวเสน เสส ฺจ  สพฺพ  ปริจฺจาควเสน  เปตฺวา  ราชา  
มหาสุทสฺสโน ทาน เทติ ต ยถาสุข  ปริภุ ฺชถาติ  เภรึ   
จราเปสิ ฯ  มหาชนา  โปกฺขรณิตีร คนฺตฺวา นฺหาตฺวา วตฺถาทีนิ   
นิวาเสตฺวา  มหาสมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา เยส ตาทิสานิ อตฺถิ  
เต ปหาย คจฺฉนฺติ ฯ เยส  นตฺถิ  เต  คเหตฺวา  คจฺฉนฺติ ฯ 
เย หตฺถิยานาทีสุป นิสีทิตฺวา ยถาสุข วิจริตฺวา  วรสยเนสุป  
สยิตฺวา  สมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา อิตฺถีหิป สทฺธึ สมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา   
สตฺตวิธรตนปสาธนานิ  ปสาเธตฺวา  สมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  ย   
ย  อตฺถิกา  ต  ต  คเหตฺวา  คจฺฉนฺติ  อนตฺถิกา  โอหาย   
คจฺฉนฺติ ฯ  ตมฺป  ทาน  อุฏาย  สมุฏาย  เทวสิก  ทียเตว ฯ  
ตทา  ชมฺพุทปีวาสีน  อ ฺ  กมฺม  นตฺถิ ฯ  ทาน ปริภุ ฺชนฺตา   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๑๗๖/๒๐๗ ฯ  
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สมฺปตฺตึ  อนุภวนฺตา  วิจรนฺติ ฯ  น  ตสฺส ทานสฺส กาลปริจฺเฉโท  
อโหสิ ฯ รตฺติ ฺจาป  ทิวาป  ยทา  ยทา  อตฺถิกา  อาคจฺฉนฺติ   
ตทา  ตทา  ทียเตว ฯ  เอว  มหาปุริโส  ยาวชีว  สกลชมฺพุทีป  
อุนฺนงฺคล  กตฺวา มหาทาน ปวตฺเตสิ ฯ เตน วุตฺต ทิวา วา   
ยทิ วา รตฺตึ ยทิ เอติ วนิพฺพโกติอาทิ ฯ  
        ตตฺถ  ทวิา  วา  ยทิ  วา  รตฺตึ  ยท ิ เอตีติ  เอเตนสฺส  
ยถากาล  ทาน  ทสฺเสติ ฯ  ยาจกาน  ห ิ ลาภาสาย  อุป- 
สงฺกมนกาโล  เอว  โพธสิตฺตาน  ทานสฺส  กาโล  นาม ฯ   
วนิพฺพโกติ  ยาจโก ฯ  ลทฺธา ยทิจฺฉก โภคนฺติ เอเตน  
ยถาภิรุจิต ทาน ฯ  โย  โย  หิ  ยาจโก  ย ย เทยฺยธมฺม  
อิจฺฉติ ตสฺส ตสฺส ต ตเทว โพธิสตฺโต เทติ ฯ  น  ตสฺส  
มหคฺฆทุลฺลภาทิภาว  อตฺตโน อุปโรธ จินฺเตสิ ฯ ปูรหตฺโถว 
คจฺฉตีติ เอเตน  ยาวทิจฺฉก  ทาน  ทสฺเสติ ฯ  ยตฺตก  หิ  ยาจกา  
อิจฺฉติ  ตตฺตก  อปริหาเปตฺวาว  มหาสตฺโต เทติ อุฬารชฺฌา- 
สยตาย จ มหิทฺธิกตาย จ ฯ   
        ยาวชีวิกนฺติ  เอเตน ทานสฺส กาลปริยนฺตาภาว ทสฺเสติ ฯ  
สมาทานโต  ปฏาย  ห ิ มหาสตฺตา  ยาวปาริปูริ  เวมชฺเฌ  น   
กาลปริจฺเฉท  กโรนฺติ  โพธิสมฺภารสมฺภรเณ  สงฺโกจาภาเวน   
อนฺตรนฺตรา  อโวสานาปตฺติโต  มรเณนป  อนุปจฺเฉโท  เอว  ตโต 
ปรมฺป  ตเถว  ปฏิปชชฺนโต  ยาวชีวิกนติฺ  ปน  มหาสุทสฺสน-  
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จริตสฺส  วเสน  วุตฺต ฯ นปาห เทสฺส ธน ทมฺมีติ อิท ธน  
นาม มยฺห น  เทสฺส อมนาปนฺติ เอวรูป มหาทาน เทนฺโต  
เคหโต จ ธน นีหราเปมิ นป นตฺถิ นิจโย  มยีติ  มม   
สรีเร  ธนนิจโย  ธนสงฺคโห นาป นตฺถ ิฯ สลฺเลขวุตฺติสมโณ  
วิย อสงฺคโหป  น  โหมีติ  อตฺโถ ฯ  อิท  เยน  อชฺฌาสเยน   
ตสฺสิท  มหาทาน ปวตฺติต ต ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ   
        อิทานิ  ต  อุปมาย  วิภาเวตุ  ยถาป  อาตุโร  นามาติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถิท  อุปมาสสนฺทเนน  สทฺธึ  อตฺถทสฺสน  ยถา  
นาม  อาตุโร  โรคาภิภูโต  ปุรโิส  โรคโต  อตฺตาน  ปริโมเจตุ- 
กาโม  ธเนน  หิร ฺสุวณฺณาทินา  เวชฺช  ติกิจฺฉก ตปฺเปตฺวา  
อาราเธตฺวา ยถาวิธิ ปฏิปชชฺนฺโต ตโต โรคโต วิมุจฺจติ ฯ   
        ตเถว  เอวเมว  อหมฺป  อฏฏภูต  (๑)  สกลโลก  กิเลสโรคโต   
สกลสสารทุกฺขโรคโต  จ  ปรโิมเจตุกาโม  ตสฺส  ตโต  ปริโมจนสฺส   
อย  สพฺพสาปเตยฺยปริจฺจาโค ทานปารมีอุปาโยติ ชานมาโน  
พุชฺฌมาโน อเสสโต เทยฺยธมฺมสฺส  ปฏิคฺคาหกาน ฺจ  วเสน   
อนวเสสโต  มหาทานสฺส  วเสน  สตฺตาน  อชฺฌาสย  ปริปูเรตุ   
อตฺตโน  จ  น มยฺห ทานปารมี ปริปณฺุณา ตสฺมา  อูนมนนฺติ  
ปวตฺต อูน  มน  ปูรยิตุ  ปวตฺตยิตุ  วนิพฺพเก  ยาจเก  อทาสึ ต  
ทาน เอวรูป มหาทาน ททามิ  ต ฺจ  โข  ตสฺมึ  ทานธมฺเม   
# ๑. ส.ี อนฺธตฺถภูต ฯ  
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ตสฺส  จ  ผเล  นิราลโย  อนเปกฺโข อปจฺจาโส กิ ฺจิป   
อปจฺจาสึสมาโน เกวล สมฺโพธิมนุปตฺติยา สพฺพ ฺ ุต ฺาณเมว 
อธิคนฺตุ เทมีติ ฯ   
        เอว มหาสตฺโต มหาทาน ปวตฺเตนฺโต อตฺตโน ปุ ฺานุ- 
ภาวนิพฺพตฺต  ธมฺมปาสาท  อภิรุยฺห  มหาพฺยูหกูฏาคารทฺวาเร  
เอว  กามวิตกฺกาทโย  นิวตฺเตตฺวา  ตตฺถ  โสวณฺณมเย  ราชปลฺลงฺเก 
นิสินฺโน  ฌานาภิ ฺาโย  นิพฺพตฺเตตฺวา  ตโต  นกิฺขมิตฺวา  
โสวณฺณมย กูฏาคาร ปวิสิตฺวา ตตฺถ รชตมเย ปลฺลงฺเก  
นิสินฺโน จตฺตาโร  พฺรหฺมวิหาเร  ภาเวตฺวา  จตุราสีติ  วสฺส- 
สหสฺสานิ  ฌานสมาปตฺตีหิ  วีตินาเมตฺวา  มรณสมเย  ทสฺสนาย  
อุปคตาน  สุภทฺทาเทวีปมุขาน  จตุราสีติยา  อิตฺถาคารสหสฺสาน   
อมจฺจปาริสชฺชาทีน ฺจ   
                อนิจฺจา วต สงฺขารา                อุปฺปาทวยธมฺมิโน   
                อุปฺปชฺชิตฺวา นริุชฺฌนฺติ        เตส วูปสโม สุโขติ (๑)   
อิมาย  คาถาย  โอวทิตฺวา  อายุปริโยสาเน  พฺรหฺมโลกปรายโน 
อโหสิ ฯ   
        ตทา  สภุทฺทาเทวี  ราหุลมาตา  อโหสิ ฯ  ปรณิายก- 
รตน  ราหุโล ฯ  เสสปริสา  พุทฺธปริสา ฯ  มหาสุทสฺสโน ปน 
โลกนาโถ ฯ   
# ๑. ท.ี มหา ๑๐/๑๔๗/๒๘๑-๒๒๘ ฯ  ส. ส. ๑๕/๖๒๓/๒๓๒ ฯ 
ส. น.ิ ๑๖/๔๖๑/๒๒๘ ฯ  
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        อิธาป ทส ปารมิโย สรูปโต ลพฺภนฺติ เอว ทานชฺฌา- 
สยสฺส ปน อุฬารตาย  ทานปารมี  เอว  ปาฬิย  อาคตา ฯ   
เสสธมฺมา  เหฏา วุตฺตนยา เอว ฯ ตถา อุฬาเร  สตฺตรตน- 
สมุชฺชเล  จตุทีปสฺสริเยป   ิตสฺส  ตาทิส  โภคสุข  อนลงฺกริตฺวา   
กามวิตกฺกาทโย  ทูรโต  วิกฺขมฺเภตฺวา  ตถารูเป  มหาทาเน  
ปวตฺเตนฺตสฺเสว  จตุราสีติ วสฺสสหสฺสานิ  สมาปตฺตีหิ  วีติ- 
นาเมตฺวา  อนิจฺจตาทิปฏิสยุตฺต  ธมฺมกถ  กตฺวาป  วิปสฺสนาย   
อนุสฺสุกฺกน สพฺพตฺถ อนิสฺสงฺคตาติ เอวมาทโย คุณานุภาวา  
นิทฺธาเรตพฺพาติ ฯ   
                มหาสุทสฺสนจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        มหาโควินฺทจริยาวณฺณนา   
                ปนุาปร ยทา โหมิ                สตฺตราชปุโรหิโต   
                ปชูิโต นรเทเวหิ                มหาโควินฺทพฺราหฺมโณ ฯ   
                ตทาห สตฺตรชฺเชสุ                ย เม อาสิ อุปายน   
                เตน เทมิ มหาทาน                อกฺโขภ สาครูปม ฯ   
                น เม เทสฺส ธนธ ฺ                นป นตฺถิ นิจโย มยิ   
                สพฺพ ฺ ุต ปย มยฺห                ตสฺมา เทมิ วร ธนนฺติ (๑) ฯ   
        ป ฺจเม  สตฺตราชปุโรหิโตติ  สตฺตภูอาทีน  สตฺตนฺน  ราชนู   
# ๑. ขุ. จริยา. ๓๓/๕/๕๕๕ ฯ  
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สพฺพกิจฺจานุสาสกปุโรหิโต ฯ  ปูชโิต  นรเทเวหีติ  เตหิเอว  อ ฺเหิ   
จ ชมฺพุทีเป  สพฺเพเหว   ขตฺติเยหิ   จตุปจฺจยปูชาย   สกฺการ- 
สมฺมาเนน  จ  ปชูิโต ฯ  มหาโควินฺทพฺราหฺมโณติ  มหานุภาวตาย   
โควินฺทสฺสาภิเสเกน  อภิสิตฺตตาย  จ  มหาโควินฺโทติ  สงฺข   
คโต พฺราหฺมโณ อภิสิตฺตกาลโต ปฏาย หิ โพธิสตฺตสฺส  
อย  สม ฺา  ชาตา ฯ นาเมน ปน โชติปาโล นาม ฯ  
ตสฺส กิร ชาตทิวเส สพฺพาวุธานิ โชตึสุ ฯ  ราชาป  ปจฺจูสสมเย  
อตฺตโน  มงฺคลาวุธ  ปชฺชลิต  ทิสฺวา  ภีโต อตฺตโน ปุโรหิต   
โพธิสตฺตสฺส ปตร  อุปฏาน  อาคต  ปุจฺฉิตฺวา  มา  ภายิ  
มหาราช มยฺห ปุตฺโต ชาโต ตสฺสานุภาเวน  น  เกวล  
ราชเคเหเยว สกลนคเรป อาวุธานิ ปชฺชลึส ุฯ น ต นิสฺสาย  
ตุยฺห อนฺตราโย  อตฺถิ  สกลชมฺพุทีเป  ปน  ป ฺาย เตน สโม  
น ภวิสฺสติ ตสฺเสต ปุพฺพนิมิตฺตนฺติ  ปุโรหิเตน  สมสฺสาสิโต  
ตุฏจิตฺโต  กุมารสฺส  ขีรมูล  โหตูติ  สหสฺส  ทตฺวา  วยปฺปตฺต- 
กาเล  มยฺห  ทสฺเสถาติ  อาห ฯ  โส  วุทฺธิปฺปตฺโต อปรภาเค  
อลมตฺถทสฺโส  สตฺตนฺน   ราชูน  สพฺพกิจฺจานุสาสโก  หุตฺวา 
ปพฺพชิตฺวา  จ  สตฺเต  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิเกหิ  อนตฺเถหิ   
ปาเลตฺวา  อตฺเถหิ  นิโยเชสิ ฯ อิติ โชติตตฺตา  ปาลนสมตฺถตาย   
จ  โชติปาโลติสฺส  นาม  อกสุ ฯ  เตน  วุตฺต นาเมน  
โชติปาโล  นามาติ ฯ (๑)   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๒๑๙/๒๖๓-๒๖๕ ฯ  
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        ตตฺถ โพธิสตฺโต ทิสมฺปติสฺส นาม ร ฺโ ปุโรหิตสฺส  
โควินฺทพฺราหฺมณสฺส  ปตฺุโต  หุตฺวา  อตฺตโน  ปตุ  ตสฺส  จ   
ร ฺโ  อจฺจเยน  ตสฺส  ปตฺุโต เรณุ สหายา  จสฺส  สตฺตภู   
พฺรหฺมทตฺโต  เวสฺสภู  ภรโต  เทฺว  จ  ธตรฏาติ อิเม สตฺต  
ราชาโน  ยถา  อ ฺม ฺ  น วิวทนฺติ เอว รชฺเช  
ปติฏาเปตฺวา เตส อตฺถธมฺเม อนุสาสนฺโต  ชมฺพุทีปตเล   
สพฺเพส  ราชนู  อ ฺเส ฺจ  พฺราหฺมณาน  เทวนาคคหปติกาน   
สกฺกโต  ครกุโต  มานิโต  ปชูิโต อปจิโต อุตฺตม คารวฏาน  
ปตฺโต อโหสิ ฯ ตสฺส อตฺถธมฺเมสุ  กุสลตาย  มหาโควินฺโทเตฺวว   
สม ฺา  อุทปาทิ ฯ  ยถาห  โควินฺโท  วต  โภ  พฺราหฺมโณ  
มหาโควินฺโท วต โภ พฺราหฺมโณติ (๑) ฯ  เตน วุตฺต   
                ปนุาปร ยทา โหมิ        สตฺตราชปุโรหิโต   
                ปชูิโต นรเทเวหิ        มหาโควินฺทพฺราหฺมโณติ ฯ   
        อถ โพธิสตฺตสฺส ปุ ฺานุภาวสมุสฺสาหิเตหิ ราชูหิ เตส  
อนุยุตฺเตหิ ขตฺติเยหิ  พฺราหฺมณคหปติเกหิ  เนคมชานปเทหิ  จ   
อุปรูปริ  อุปนีโต  สมนฺตโต  มโหโฆ  วิย  อชฺโฌตฺถรมาโน   
อปริเมยฺโย  อุฬาโร  ลาภสกฺกาโร  อุปปฺชฺช ิ ยถา  ต  อปริมาณาสุ   
ชาตีสุ  อุปจิตวิปุลปุ ฺส ฺจยสฺส  อุฬาราภิชาตสฺส  ปริสุทฺธ- 
สีลาจารสฺส  เปสลสฺส  ปริโยทาตสพฺพสิปฺปสฺส สพฺพสตฺเตสุ  
ปุตฺตสทิสมหากรุณาวิปฺผารสินิทฺธมุทุหทยสฺส ฯ  โส  จินฺเตสิ  
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๒๑๙/๒๖๕ ฯ  
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เอตรหิ  โข  มยฺห  มหาลาภสกฺกาโร  ยนฺนูนาห  อิมินา  สพฺพสตฺเต   
สนฺตปฺเปตฺวา  ทานปารมึ  ปริปูเรยฺยนฺติ ฯ  โส  นครสฺส  มชฺเฌ   
จตูสุ  ทฺวาเรสุ  อตฺตโน  นิเวสนทฺวาเรติ  ฉ  ทานสาลาโย   
กาเรตฺวา  เทวสิก อปริมิตธนปริจฺจาเคน  มหาทาน  ปวตฺเตสิ ฯ 
ย  ย  อุปายน  อานียติ ย ฺจ อตฺตโน อตฺถาย อภิสงฺขรียติ   
สพฺพ  ต  ทานสาลาสุ  เอว  เปเสสิ ฯ  เอว  ทิวเส  ทิวเส  
มหาปริจฺจาค กโรนฺตสฺส  จสฺส  จิตฺตสฺส  ติตฺติ  วา  สนฺโตโส  
วา  นาโหสิ  กุโต  ปน  สงฺโกโจ ฯ  ทานคฺค  จสฺส  ลาภาสาย 
อาคจฺฉนฺเตหิ  เทยฺยธมฺม  คเหตฺวา  คจฺฉนฺเตหิ  จ  มหาสตฺตสฺส  
จ  คุณวิเสเส  กิตฺตยนฺเตหิ  มหาชนกาเยหิ  อนฺโตนคร  
พหินคร ฺจ  สมนฺตโต  เอโกฆภูต  กปปฺวุฏานมหาวายุสงฺฆฏฏ- 
ปริพฺภมิต  วิย  มหาสมุททฺ  เอกโกลาหล  เอกนินนฺาท  อโหสิ ฯ 
เตน วุตฺต   
                ตทาห สตฺตรชฺเชสุ                ย เม อาสิ อุปายน   
                เตน เทมิ มหาทาน                อกฺโขภ สาครูปมนฺติ ฯ   
        ตตฺถ ตทาหนฺติ ยทา สตฺตราชปุโรหิโต มหาโควินฺท- 
พฺราหฺมโณ โหมิ ตทา  อห ฯ  สตฺตรชฺเชสูติ เรณุอาทีน สตฺตนฺน  
ราชูน รชฺเชสุ ฯ อกฺโขภนฺติ อพฺภนฺตเรหิ  จ  พาหิเรหิ  จ  
ปจฺจตฺถิเกหิ อปฺปฏิเสธนียตาย เกนจิ อกฺโขภนีย ฯ อจฺจุพฺภนฺติป (๑) 
# ๑. ส.ี อจฺฉนฺติป ฯ  
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ปาโ ฯ   อติปุณฺณทานชฺฌาสยสฺส เทยฺยธมฺมสฺส จ อุฬารภาเวน  
วิปุลภาเวน จ อติวิย  ปริปณฺุณนฺติ  อตฺโถ ฯ  สาครูปมนฺติ   
สาครสทิส  ยถา  สาคเร  อุทก สกเลนป โลเกน  หรนฺเตน 
เขเปตุ น สกฺกา เอว ตสฺส ทานคฺเค เทยฺยธมฺมนฺติ ฯ   
        โอสานคาถาย วร ธนนฺติ อุตฺตม อิจฺฉิต วา ธน ฯ 
เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  ปมกปฺปกมหาเมโฆ  วิย มหาวสฺส  
อวิภาเคน มหนฺต ทานวสฺส  วสฺสาเปนฺโต (๑) ทานพฺยาวโฏ  หุตฺวาป 
เสส  สตฺตนฺน  ราชูน  อตฺถธมฺเม อปฺปมตฺโต  อนุสาสติ ฯ 
สตฺต  จ พฺราหฺมณมหาสาเล วิชฺชาสิปปฺ สิกฺขาเปติ ฯ สตฺต  
จ นฺหาตกสตานิ  มนฺเต  วาเจติ ฯ  ตสฺส  อปเรน  สมเยน  
เอว  กลฺยาโณ  กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคโต  สกฺขิ  มหาโควินฺโท  
พฺราหฺมโณ  พฺรหฺมาน  ปสฺสติ สกฺขิ มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ   
พฺรหฺมุนา  สากจฺเฉติ  สลลฺปติ  มนฺเตตีติ ฯ (๒) โส จินฺเตสิ 
เอตรหิ โข มยฺห อย  อภูโต  กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคโต  พฺรหฺมาน   
ปสฺสติ สกฺขิ มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ  พฺรหฺมุนา  สากจฺเฉติ   
สลฺลปติ มนฺเตตีติ ยนฺนูนาห อิม ภูต เอว กเรยฺยนฺติ ฯ  โส 
เต  สตฺต  ราชาโน  สตฺต  จ พฺราหฺมณมหาสาเล สตฺต จ  
นฺหาตกสตานิ อตฺตโน  ปตฺุตทาร ฺจ อาปุจฺฉิตฺวา พฺรหฺมาน  
# ๑. ส.ี วสฺสนฺโต ฯ  ๒. ที. มหา. ๑๐/๒๒๔/๒๖๙ ฯ  
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ปสฺเสยฺยนฺติ จิตฺต ปณิธาย วสฺสิเก จตฺตาโร  มาเส  พฺรหฺม- 
วิหารภาวนมนุยุ ฺชิ ฯ  ตสฺส  เจตสา  เจโตปริวิตกฺกม ฺาย  
พฺรหฺมา  สนงฺกุมาโร ปุรโต ปาตุรโหสิ ฯ ต ทิสฺวา มหา- 
ปุริโส ปุจฺฉิ   
                วณฺณวา ยสวา สิริมา                โก น ุตฺวมสิ มาริส   
                อชานนฺตา ต ปุจฺฉาม                กถ ชาเนมุ ต มยนฺติ (๑)ฯ   
ตสฺส พฺรหฺมา อตฺตาน ชานาเปนฺโต   
                ม เว กุมาร ชานนฺติ                พฺรหฺมโลเก สนนฺตน   
                สพฺเพ ชานนฺติ ม เทวา        เอว โควินฺท ชานาหีติ (๑)   
วตฺวา เตน   
                อาสน อุทก ปชชฺ                มธุสาก ฺจ พฺรหฺมุโน   
                อคฺเฆ ภวนฺต ปุจฺฉาม                อคฺฆ กรุุตุ โน ภวนฺติ    
อุปนีต   อติถสิกฺการ  อนตฺถิโกป  พฺรหฺมา  ตสฺส  จิตฺตสมฺปหส- 
นตฺถ  วิสฺสาสกรณตฺถ ฺจ สมฺปฏิจฺฉนฺโต ปฏิคฺคณฺหาม เต  
อคฺค ย ตฺว โควินฺท ภาสสีติ  วตฺวา โอกาสทานตฺถ   
                ทฏิธมฺมหิตตฺถาย                สมฺปรายสขุาย จ   
                กตาวกาโส ปุจฺฉสฺสุ                ย กิ ฺจิ อภิปตฺถิตนฺติ (๑)   
โอกาสมกาสิ ฯ   
        อถ น มหาปุริโส สมปฺรายิก เอว อตฺถ   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๒๒๕/๒๗๔ ฯ  
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                ปจฺุฉามิ พฺรหฺมาน สนงฺกุมาร   
                กงฺขี อกงฺขึ ปรเวทิเยสุ   
                กตฺถฏ ิโต กิมหฺิ จ สิกฺขมาโน   
                ปปฺโปติ มจฺโจ อมต พฺรหฺมโลกนฺติ (๑)   
ปุจฺฉิ ฯ   
        ตสฺส พฺรหฺมา พฺยากโรนฺโต   
                หตฺิวา มมตฺต มนุเชสุ พฺรเหฺม   
                เอโกทิภูโต กรเุณธิมุตฺโต  
                นริามคนฺโธ วิรโต เมถุนสมฺา   
                เอตฺถฏ ิโต เอตฺถ จ สิกฺขมาโน   
                ปปฺโปติ มจฺโจ อมต พฺรหฺมโลกนฺติ (๑)   
พฺรหฺมโลกคามิมคฺค กเถสิ ฯ   
        ตตฺถ ม เว กุมาร ชานนฺตีติ เว เอกเสน ม กุมาโรติ  
ชานนฺติ ฯ  พฺรหฺมโลเกติ  เสฏโลเก ฯ  สนนฺตนนฺติ  จิรตน  
โปราณ ฯ  เอว  โควินฺท  ชานาหีติ  โควินฺท เอว ม ธาเรติ ฯ   
        อาสนนฺติ อิท โภโต พฺรหฺมุโน นสิีทนตฺถาย อาสน  
ป ฺตฺต ฯ อิท อุทก  ปรโิภชนีย  ปาทาน โธวนตฺถ ปานีย  
ปปาสหรณตฺถาย ฯ อิท ปชฺช ปริสฺสมวิโนทนตฺถ  ปาทพฺภ ฺชน- 
เตล ฯ  อิท  มธุสาก อตกฺก อโลณิก อธูปน อุทเกน เสทิต  
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๒๒๗/๒๗๔-๕ ฯ  
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สาก สนฺธาย  วทติ ฯ  ตทา  หิ  โพธิสตฺตสฺส ต จาตุมาส 
พฺรหฺมจริย อภิสลฺเลขวุตฺติปรมุกฺกฏ  อโหสิ ฯ  ตสฺสิเม  สพฺเพ  
อคฺเฆ  กตฺวา  ปุจฺฉาม ตยิท อคฺฆ กุรุตุ ปฏิคฺคณฺหาตุ  โน   
ภว  อิท  อคฺฆนฺติ วุตฺต โหติ ฯ อิติ มหาปุริโส พฺรหฺมุโน 
เนส อปริภุ ฺชน  ชานนฺโตป  วตฺตสีเส  ตฺวา  อตฺตโน  อาจิณฺณ   
อติถิปูชน  ทสฺเสนฺโต  เอวมาห ฯ  พฺรหฺมาปสฺส  อธิปฺปาย   
ชานนฺโต  ปฏิคฺคณฺหาม  เต  อคฺฆ  ย  ตฺว  โควินฺท  ภาสสีติ  
อาห ฯ   
        ตตฺถ  ตสฺส  เต  อาสเน  มย  นิสินนฺา  นาม  โหม  
ปาโททเกน ปาทา โธตา  นาม  โหนฺตุ  ปานีย  ปตา  นาม 
โหม ปาทพฺภ ฺชเนน ปาทา มกฺขิตา นาม โหนฺตุ  อุทก- 
สากมฺป ปริภุตฺต นาม โหตูติ อตฺโถ ฯ   
        กงฺขี  อกงฺขึ  ปรเวทิเยสูติ  อห  สวิจิกิจฺโฉ  ปเรน สย  
อภิสงฺขตตฺตา ปรสฺส  ปากเฏสุ ปรเวทิเยสุ ปเ ฺหสุ นิพฺพิจิ- 
กิจฺฉ ฯ   
        หิตฺวา  มมตฺตนฺติ  อิท  มม  อิท  มมาติ  ปวตฺตนก  
อุปกรณตณฺห จชิตฺวา ฯ  มนุเชสูติ  สตฺเตสุ ฯ  พฺรเหฺมติ  โพธ-ิ 
สตฺต  อาลปติ ฯ  เอโกทภูิโตติ  เอโก  อุเทติ  ปวตฺตตีติ  เอโกทิภูโต 
เอกีภูโต  เอเตน กายวิเวก ทสฺเสติ ฯ อถ วา เอโก อุเทตีติ    
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เอโกทิ สมาธิ ฯ ต ภูโต ปตฺโตติ เอโกทิภูโต ฯ อุปจารปฺปนา- 
สมาธีหิ สมาหิโตติ อตฺโถ ฯ  เอต  เอโกทิภาว  กรณุาพฺรหฺม- 
วิหารวเสน  ทสฺเสนฺโต  กรุเณธิมุตฺโตติ  อาห ฯ  กรุณชฺฌาเน  
อธิมุตฺโต  ต  ฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  นริามคนฺโธติ   
กิเลสสงฺขาตวิสฺสคนฺธรหิโต ฯ  เอตฺถฏ ิโตติ  เอเตสุ  ธมฺเมสุ   ิโต 
เอเต  ธมฺเม  สมฺปาเทตฺวา ฯ  เอตฺถ  จ  สิกฺขมาโนติ  เอเตสุ  ธมฺเมสุ   
สิกฺขมาโน ฯ  (๑)  เอต  พฺรหฺมวิหารภาวน  ภาเวนฺโตติ  อตฺโถ ฯ   
อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถาโร  ปน  ปาลยิ (๒) อาคโตเยวาติ ฯ   
        อถ  มหาปุริโส  ตสฺส  พฺรหฺมโุน  วจน  สุตฺวา  อามคนฺเธ 
ชิคุจฺฉนฺโต  อิทาเนวาห  ปพฺพชิสฺสามีติ  อาห ฯ  พฺรหฺมาป   
สาธุ  มหาปุริส ปพฺพชสฺส ุเอว  สติ  มยหฺมฺป  ตว  สนฺติเก  
อาคมน  สฺวาคมนเมว ภวิสฺสติ ตฺว ตาต สกลชมฺพุทีเป   
อคฺคปุริโส  ปมวเย   ิโต  เอว  มหนฺต  นาม สมฺปตฺตึ อิสฺสริย ฺจ  
ปหาย ปพฺพชน  นาม  คนฺธหตฺถิโน  อโยพนฺธน  ฉินฺทิตฺวา 
วนคมน  วิย  อติอุฬาร  พุทฺธตนฺติ  นาเมสาติ  มหาโพธิสตฺตสฺส   
ทฬฺหีกมฺม  กตฺวา  พฺรหฺมโลกเมว  คโต ฯ  มหาสตฺโตป  มม 
อิโต  นิกฺขมตฺิวา  ปพฺพชน  นาม  น ยตฺุต อห ราชกุลาน  
อตฺถ อนุสาสามิ  ตสฺมา  เตส  อาโรเจตฺวา  สเจ  เตป  ปพฺพชนติฺ  
# ๑. ส.ี เอเต สิกฺขมาโน ฯ  ๒. ที. มหา. ๑๐/๒๒๗/๒๗๔ ฯ  
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สุนฺทรเมว โน เจ ปุโรหิตฏาน  นิยฺยาเตตฺวา  ปพฺพชิสฺสามีติ   
จินฺเตตฺวา  เรณุสฺส  ตาว  ร ฺโ  อาโรเจตฺวา เตน  ภิยฺโยโส  
มตฺตาย  กาเมหิ  นิมนฺติยมาโน  อตฺตโน  สเวคเหตุ  เอกนฺเตน   
ปพฺพชิตุกามต ฺจสฺส  นิเวเทตฺวา  เตน  ยท ิ เอว  อหมฺป  
ปพฺพชิสฺสามีติ วุตฺเต  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  เอเตเนว  นเยน  
สตฺตภูอาทโย  ฉ  ขตฺติเย  สตฺต  จ  พฺราหฺมณมหาสาเล สตฺต  
จ นฺหาตกสตานิ อตฺตโน ภริยาโย จ อาปุจฺฉิตฺวา สตฺตาห- 
มตฺตเมว  เตส จิตฺตานุรกฺขณตฺถ ตฺวา มหาภินิกฺขมนสทิส  
นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิ ฯ   
        ตสฺส  เต  สตฺตราชาโน  อาทึ  กตฺวา  สพฺเพว  อนุ- 
ปพฺพชึสุ ฯ  สา  อโหสิ มหตี  ปริสา ฯ  อเนกโยชนวิตฺถาราย   
ปริสาย  ปริวุโต  มหาปุริโส  ธมฺม  เทเสนฺโต  คามนิคมชน- 
ปทราชธานีสุ  จาริก  จรติ  มหาชน  ปุ ฺเ  ปติฏาเปติ ฯ  
คตคตฏาเน  พุทฺธโกลาหล  วิย  โหติ ฯ  มนุสฺสา  โควินฺท- 
ปณฺฑิโต  กิร  อาคจฺฉตีติ  สุตฺวา  ปุเรตรเมว  มณฺฑป  
กาเรตฺวา  ต  อลงฺการาเปตฺวา  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  มณฺฑป   
ปเวเสตฺวา  นานคฺครสโภชเนน  ปติมาเนนฺติ ฯ  มหาลาภ- 
สกฺกาโร  มโหโฆ  วิย  อชฺโฌตฺถรนฺโต  อุปฺปชชฺิ ฯ  มหาปุริโส  
มหาชน  ปุ ฺเ  ปติฏาเปสิ  สลีสมฺปทาย  อินฺทฺริยสวเร  
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โภชเน  มตฺต ฺ ุตาย ชาคริยานุโยเค กสิณปริกมฺเม ฌาเนสุ  
อภิ ฺาสุ  อฏสมาปตฺตีสุ พฺรหฺมวิหาเรสูติ ฯ พุทฺธปฺุปาทกาโล  
วิย อโหสิ ฯ   
        โพธิสตฺโต  ยาวตายุก  ปารมิโย  ปูเรนฺโต  สมาปตฺติสุเขน 
วีตินาเมตฺวา  อายุปริโยสาเน  พฺรหฺมโลเก  นพฺิพตฺติ ฯ  ตสฺส  
ต  พฺรหฺมจรยิ อิทฺธ ฺเจว ผีต ฺจ  วิตฺถาริก  พาหุช ฺ  ปุถุภูต  
ยาว  เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิต จิร ทีฆมทฺธาน  ปวตฺติตฺถ ฯ   
ตสฺส  เย  สาสน  สพฺเพน สพฺพ อาชานึสุ เต กายสฺส 
เภทา ปร มรณโต  สุคตึ  พฺรหฺมโลก  อุปปชฺชึสุ ฯ เย น 
อาชานึสุ เต อปฺเปกจฺเจ ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน  เทวาน  สหพฺยต  
อุปปชฺชึสุ  เต  อปฺเปกจฺเจ นิมฺมานรตีน ฯเปฯ ตุสิตาน ยามาน   
ตาวตึสาน  จาตุมหาราชิกาน  เทวาน  สหพฺยต  อุปปชฺชึส ุฯ 
เย  สพฺพนิหีนา  เต  คนฺธพฺพกาย  ปรปิูเรสุ ฯ  อิติ  มหาชโน 
เยภุยฺเยน  พฺรหฺมโลกูปโค  สคฺคูปโค  จ  อโหส ิฯ ตสฺมา 
เทวพฺรหฺมโลกา ปริปูรึส ุฯ จตฺตาโร อปายา สุ ฺา วิย  
อเหสุ ฯ   
        อิธาป  อกิตฺติชาตเก  (๑)  วิย  โพธิสมฺภารนิทฺธารณา 
เวทิตพฺพา  ตทา สตฺต  ราชาโน  มหาเถรา  อเหสุ  เสสปริสา  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๘๐๖/๓๕๔ ฯ  
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พุทฺธปริสา มหาโควินฺโท โลกนาโถ ฯ  
        ตถา  เรณุอาทีน  สตฺตนฺน  ราชูน  อ ฺม ฺาวิโรเธน  
ยถา  สกรชฺเช  ปติฏาปน  ตถา  มหติ  สตฺตวิเธ  รชฺเช  
เตส  อตฺถธมฺมานุสาสเน  อปฺปมาโท  พฺรหฺมุนาป สากจฺฉ   
สมาปชฺชตีติ  ปวตฺตสมฺภาวน  ยถาภูต  กาตุ  จตฺตาโร  มาเส 
ปรมุกฺกสคโต  พฺรหฺมจรยิวาโส  เตน พฺรหฺมุโน อตฺตนิ  
สมาปชฺชน พฺรหฺมุโน โอวาเท ตฺวา สตฺตหิ  ราชหูิ  สกเลน  
จ  โลเกน  อุปนีต  ลาภสกฺการ เขฬปณฺฑ วิย ฉฑฺเฑตฺวา  
อปริมาณาย  ขตฺติยพฺราหฺมณาทิปริสาย  อนุปพฺพชชฺานิมิตฺตาย  
ปพฺพชฺชาย อนุฏาน พุทฺธาน  สาสนสฺส  วิย  อตฺตโน  
สาสนสฺส  จิรกาลานุปฺปพนฺโธติ  เอวมาทโย  คุณานุภาวา   
วิภาเวตพฺพาติ ฯ   
                มหาโควินฺทจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        เนมิราชจริยาวณฺณนา (๑)   
                ปนุาปร ยทา โหมิ                มิถลิาย ปุรุตฺตเม   
                เนมิ นาม มหาราชา                ปณฺฑิโต กุสลตฺถิโก ฯ   
                ตทาห มาปยิตฺวาน                จตุสาล จตุมฺมุข   
                ตตฺถ ทาน ปวตฺเตสึ                มิคปกฺขินราทิน (๒) ฯ   
                อจฺฉาทน สยน ฺจ                อนฺน ปาน ฺจ โภชน   
                อพฺโพจฺฉินฺน กริตฺวาน        มหาทาน ปวตฺตยึ ฯ   
                ยถาป เสวโก สามิ (๓)                ธนเหตุมุปาคโต   
                กาเยน วาจามนสา                อาราธนียเมสติ ฯ   
                ตเถวาห สพฺพภเว                ปริเยสิสฺสามิ โพธิช   
                ทาเนน สตฺเต ตปฺเปตฺวา        อิจฺฉามิ โพธิมุตฺตมนฺติ ฯ (๔)   
        ฉฏเ  มิถิลาย  ปุรุตฺตเมติ  มิถิลานามเก วิเทหาน อุตฺตม- 
นคเร ฯ เนมิ  นาม  มหาราชาติ  เนมึ  ฆเฏนฺโต  วิย  อุปฺปนฺโน  
เนมีติ  ลทฺธนาโม  มหนฺเตหิ  ทานสีลาทิคุณวิเสเสหิ  มหตา  จ  
ราชานุภาเวน  สมนฺนาคตตฺตา  มหนฺโต  ราชาติ  มหาราชา ฯ  
ปณฺฑิโต กุสลตฺถิโกติ อตฺตโน จ ปเรส ฺจ ปุ ฺตฺถิโก ฯ   
        อตีเต  กริ  วิเทหรฏเ มิถิลานคเร อมฺหาก โพธิสตฺโต  
มฆเทโว (๕) นาม ราชา  อโหสิ ฯ  โส  จตุราสีติ  วสฺสสหสฺสานิ   
# ๑. ม. นิมริาช...ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ย ุ... นรนาริน ฯ   
# ๓. สยฺา. เสวโก สามึ ฯ  ๔. ขุ. จริยา. ๓๓/๖/๕๕๖ ฯ  ๕. ส.ี มขาเทโว ฯ  
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กุมารกีฬ กีฬตฺิวา จตุราสีติ วสฺสสหสฺสานิ  อุปรชชฺ  กาเรตฺวา   
จตุราสีติ  วสฺสสหสฺสานิ  รชฺช  กาเรนฺโต  ยทา  เม สิรสฺมึ   
ปลิตานิ  ปสฺเสยฺยาสิ  ตทา  เม  อาโรเจยฺยาสีติ  กปปฺกสฺส  วตฺวา  
อปรภาเค  เตน  ปลิตานิ  ทิสฺวา  อาโรจิเต  สุวณฺณสณฺฑาเสน  
อุทฺธราเปตฺวา  หตฺเถ  ปติฏาเปตฺวา  ปลิต  โอโลเกตฺวา  ปาตุ- 
ภูโต  โข  มยหฺ  เทวทูโตติ  สเวคชาโต  อิทานิ  มยา  ปพฺพชิตุ   
วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  สตสหสฺสุฏานก คามวร กปปฺกสฺส  ทตฺวา  
เชฏกุมาร ปกฺโกสาเปตฺวา ตสฺส   
                อุตฺตมงฺครุหา มยฺห    อิเม ชาตา วโยหรา   
                ปาตุภูตา เทวทูตา    ปพฺพชชฺาสมโย มมาติ (๑)   
วตฺวา  สาธุก  รชฺเช  สมนสุาสิตฺวา  ยทิป  อตฺตโน  อ ฺานิป   
จตุราสีติ  วสฺสสหสฺสานิ  อายุ  อตฺถิ  เอว  สนฺเตป  มจฺจุโน   
สนฺติเก   ิต  วิย อตฺตาน  ม ฺมาโน สวิคฺคหทโย ปพฺพชฺช  
โรเจติ ฯ เตน วุตฺต   
                สริสฺมึ ปลิต ทสิฺวา    มฆเทโว ทิสมฺปติ   
                สเวค อลภี ธีโร    ปพฺพชชฺ สมโรจยีติ ฯ (๒)   
        โส  ปุตฺต  อิมินาว  นีหาเรน  วตฺเตยฺยาสิ  ยถา  มยา   
ปฏิปนฺน  มา  โข  ตฺว  อนฺติมปุริโส  อโหสีติ โอวทตฺิวา นครา  
นิกฺขมฺม ภิกฺขุปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา  จตุราสีติ   วสสฺสหสฺสานิ   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๙/๓ ฯ  ๒. ปป ฺจ. ๓/๓๕๐ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 87 

                *เลมที่  45  เนมิราชจริยาวณฺณนา  หนา  87 
 
ฌานสมาปตฺตีหิ   วีตินาเมตฺวา  อายุปริโยสาเน  พฺรหฺมโลก- 
ปรายโน  อโหสิ ฯ  ปุตฺโตปสฺส  พหูนิ วสฺสสหสฺสานิ ธมฺเมน  
รชฺช กาเรตฺวา  เตเนว  อุปาเยน  ปพฺพชิตฺวา พฺรหฺมโลก- 
ปรายโน อโหสิ ฯ ตถา ตสฺส ปุตฺโต ตถา ตสฺส  ปุตฺโตติ 
เอว  ทฺวีหิ  อูนานิ  จตุราสีติ  ขตฺติยสหสฺสานิ  สีเส  ปลิต  
ทิสฺวาว  ปพฺพชิตานิ ฯ  อถ  โพธิสตฺโต  พฺรหฺมโลเก  ิโตว 
ปวตฺตติ นุ โข มยา มนุสฺสโลเก กต  กลฺยาณ  น  ปวตฺตตีติ  
อาวชฺเชนฺโต  อทฺทส  เอตฺตก  อทฺธาน  ปวตฺต  อิทานิ   
นปฺปวตฺติสฺสตีติ ฯ โส น โข ปนาห มยฺห ปเวณิยา 
อิจฺฉิชฺชิตุ ทสฺสามีติ อตฺตโน  วเส ชาตร ฺโ เอว อคฺค- 
มเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนธฺึ คณฺหิตฺวา อตฺตโน วสสฺส เนมึ   
ฆเฏนฺโต  วิย  นิพฺพตฺโต ฯ  เตน  วุตฺต  เนมึ  ฆเฏนฺโต  วิย  
อุปฺปนฺโนติ เนมีติ  ลทฺธนาโมติ ฯ   
        ตสฺส  ห ิ นามคฺคหณทิวเส  ปตรา  อานีตา  ลกขฺณ- 
ปากา ลกฺขณานิ โอโลเกตฺวา  มหาราช  อย  กุมาโร  ตุมฺหาก  
วส  ปคฺคณฺหาติ  ปตุปตามเหหิป  มหานุภาโว  มหาปุ ฺโติ  
พฺยากรึสุ ฯ ต สุตฺวา ราชา ยถาวุตฺเตนตฺเถน เนมีติสฺส  
นาม อกาสิ  โส  ทหรกาลโต  ปฏาย  สีเล  อุโปสถกมฺเม   
จ  ยุตฺตปฺปยุตฺโต อโหสิ ฯ อถสฺส ปตา  ปุริมนเยเนว  ปลิต   
ทิสฺวา  กปฺปกสฺส  คามวร  ทตฺวา  ปุตฺต รชฺเช สมนุสาสิตฺวา    
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นครา นิกฺขมฺม ปพฺพชิตฺวา ฌานานิ นิพฺพตฺเตตฺวา พฺรหฺมโลก- 
ปรายโน อโหสิ ฯ   
        เนมิราชา  ปน  ทานชฺฌาสยตาย  จตูสุ  นครทฺวาเรสุ   
นครมชฺเฌ  จาติ  ป ฺจ  ทานสาลาโย  กาเรตฺวา  มหาทาน  
ปวตฺเตสิ  เอเกกาย  ทานสาลาย  สตสหสฺส  สตสหสฺส  กตฺวา  
เทวสิก  ป ฺจสตสหสฺสานิ  ปริจฺจชิ  ป ฺจ  สีลานิ  รกฺขิ  
ปกฺขทิวเสสุ  อุโปสถกมมฺ  สมาทิยิ  มหาชนมฺป  ทานาทีสุ  
ปุ ฺเสุ  สมาทเปสิ  สคฺคมคฺค  อาจิกฺขิ  นิรยภเยน  ตชฺเชสิ   
ปาปโต  นิวาเรสิ ฯ  ตสฺส  โอวาเท  ตฺวา  มหาชโน  ทานาทีนิ  
ปุ ฺานิ  กตฺวา ตโต จุโต เทวโลเก นิพฺพตฺติ  เทวโลโก   
ปริปูริ  นิรโย  ตุจฺโฉ  วิย  อโหสิ ฯ  ตทา  ปน  อตฺตโน  
ทานชฺฌาสยสฺส  อุฬารภาว สวิเสส ทานปารมิยา ปูริตภาว ฺจ  
ปเวเทนฺโต สตฺถา   
                ตทาห มาปยิตฺวาน   จตุสฺสาล จตุมฺมุข   
                ตตฺถ ทาน ปวตฺเตสึ   มิคปกฺขินราทินนฺติ-   
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ตทาติ  ตสฺมึ  เนมิราชกาเล ฯ  มาปยิตฺวานาติ   
การาเปตฺวา ฯ จตุสฺสาลนฺติ  จตูสุ  ทิสาสุ  สมฺพนฺธสาล ฯ   
จตุมฺมุขนฺติ  จตูสุ ทิสาสุ จตูหิ ทฺวาเรหิ ยุตฺต ฯ  ทานสาลาย  
หิ  มหนฺตภาวโต  เทยฺยธมฺมสฺส  ยาจกชนสฺส  จ  พหุภาวโต  
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น  สกฺกา  เอเกเนว  ทฺวาเรน  ทานธมฺม  ปริยนฺต  กาตุ   
เทยฺยธมฺม ฺจ ปริโยสาเปตุนฺติ สาลาย  จตูสุ  ทิสาสุ  จตฺตาริ   
มหาทฺวารานิ  การาเปสิ ฯ  ตตฺถ  ทฺวารโต  ปฏาย  ยาว   
โกณา  เทยฺยธมฺโม  ราสิกโต  ติฏติ ฯ  อรุณุคฺค  อาทึ  กตฺวา  
ยาว  ปกติยา  สเวสนกาโล  ตาว  ทาน  ปวตฺเตติ ฯ  อิตรสฺมิมฺป  
กาเล  อเนกสตา  ปทีปา  ฌายนฺติ ฯ  ยทา  ยทา  อตฺถิกา  
อาคจฺฉนฺติ  ตทา  ตทา  ทียเตว ฯ  ต ฺจ  ทาน  น  กปณทฺธิก- 
วนิพฺพกยาจกาน ฺเว  อถ  โข  อฑฺฒาน  มหาโภคานมฺป   
อุปกปฺปนวเสน  มหาสุทสฺสนทานสทิส  อุฬารตรปณีตตราน   
เทยฺยธมฺมาน  ปริจฺจชนโต  สพฺเพป  สกลชมฺพุทปีวาสิโน  มนุสฺสา 
ปฏิคฺคเหสุ  เจว  ปริภุ ฺชสึุ  จ ฯ  สกลชมฺพุทีป  ห ิ อุนฺนงฺคล   
กตฺวา  มหาปุริโส  ตทา  มหาทาน  ปวตฺเตสิ ฯ  ยถา  จ   
มนุสฺสาน เอว  มิคปกฺขิเก อาทึ กตฺวา ติรจฺฉานคตานมฺป  
ทานสาลาย พหิ เอกมนฺเต เตส อุปกปฺปนวเสน  ทาน  
ปวตฺเตสิ ฯ เตน วุตฺต ตตฺถ ทาน ปวตฺเตสึ มิคปกฺขิ- 
นราทินนฺติ ฯ น เกวล ฺจ  ติรจฺฉานานเมว  เปตานมฺป  ทิวเส  
ทิวเส  ปตฺตึ  ทาเปสิ ฯ  ยถา จ เอกิสฺสา  ทานสาลาย  เอว   
ป ฺจสุป  ทานสาลาสุ  ทาน  ปวตฺติตฺถ ฯ  ปาฬิย  ปน  ตทาห   
มาปยิตฺวาน  จตุสฺสาล  จตุมฺมุขนฺติ  เอก  วิย  วุตฺต  ต นคร- 
มชฺเฌ ทานสาล  สนฺธาย วุตฺต ฯ    
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        อิทานิ  ตตฺถ  เทยฺยธมฺม  เอกเทเสน  ทสฺเสนฺโต   
                อจฺฉาทน ฺจ  สยน                อนฺน ปาน ฺจ โภชนนฺติ  
อาห ฯ   
        ตตฺถ  อจฺฉาทนนฺติ  โขมสุขุมาทินานาวิธนิวาสนปารุปน ฯ  
สยนนฺติ  ม ฺจปลฺลงฺกาทิ ฺเจว  โคนกจิตฺตกาทิ ฺจ  อเนกวิธ   
สยิตพฺพก  อาสนมฺป  เจตฺถ  สยนคฺคหเณเนว  คหิตนฺติ  วตฺตพฺพ ฯ  
อนฺน  ปาน ฺจ  โภชนนฺติ  เตส  เตส  สตฺตาน  ยถาภิรุจิต  
นานคฺครส อนฺน ฺเจว ปาน ฺจ อวสิฏ นานาวิธโภชน- 
วิกติ ฺจ ฯ  อพฺโพจฺฉินฺน   กริตฺวานาติ   อารมฺภโต  ปฏาย  ยาว   
อายุปริโยสานา  อโหรตฺต อวิจฺฉินฺน กตฺวา ฯ   
        อิทานิ  ตสฺส  ทานสฺส  สมฺมาสมฺโพธึ  อารพฺภ   
ทานปารมิภาเวน  ปวตฺติตภาว  ทสฺเสนฺโต  ยถา  ตทา  อตฺตโน 
อชฺฌาสโย  ปวตฺโต  ต  อุปมาย  ทสฺเสตุ  ยถาป  เสวโกติ- 
อาทิมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  ยถา  นาม  เสวกปุริโส อตฺตโน  สามิก  
กาลานุกาล  เสวนวเสน  อุปคโต  ลทฺธพฺพธนเหตุ  กาเยน  
วาจาย  มนสา  สพฺพถาป  กายวจีมโนกมฺเมหิ  ยถา  โส   
อาราธิโต  โหติ ฯ  เอว  อาราธนีย  อาราธนเมว  เอสติ  คเวสติ   
ตถา  อหมฺป โพธิสตฺตภูโต สเทวกสฺส โลกสฺส สามิภูต   
อนุตฺตร  พุทฺธภาว  เสเวตุกาโม  ตสฺส  อาราธนตฺถ  สพฺพภเว  
สพฺพสฺมึ  นพฺิพตฺตนิพฺพตฺตภเว  ทานปารมีปริปูรณวเสน  ทาเนน  (๑)   
# ๑. ส.ี ธเนน ฯ  
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สพฺพสตฺเต  สนฺตปฺเปตฺวา  โพธิสงฺขาตโต  อริยมคฺคาณโต   
ชาตตฺตา  โพธิชนฺติ  ลทฺธนาม  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  ปรโต  สพฺพถา 
นานูปาเยหิ  เอสิสฺสามิ คเวสิสฺสามิ ต อุตฺตม โพธึ สมฺมา- 
สมฺโพธึ  ชีวิตปริจฺจาคาทึ ย กิ ฺจิ กตฺวา อิจฺฉามิ อภิปตฺเถมีติ ฯ   
        เอวมิธ  ทานชฺฌาสยสฺส  อุฬารภาว  ทสฺเสตุ  ทานปารมี- 
วเสเนว  เทสนา  กตา ฯ  ชาตกเทสนาย  ปนสฺส  สลีปารมี- 
อาทีนมฺป  ปริปูรณ  วิภาวิตเมว  ตถา  หิสฺส  เหฏา  วุตฺตนเยเนว 
สีลาทิคุเณหิ  อตฺตาน  อลงฺกริตฺวา  มหาชน  ตตฺถ  ปติฏาเปนฺตสฺส  
โอวาเท  ตฺวา  นิพฺพตฺตเทวตา  สุธมฺมาย  เทวสภาย  สนฺนิปติตา   
อโห  อมฺหาก  เนมิราชาน  นิสฺสาย  มย  อิม  สมปฺตฺตึ  ปตฺตา  
เอวรูปาป นาม  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ  มหาชนสฺส  พุทฺธกิจฺจ   
สาธยมานา  อจฺฉริยมนุสฺสา  โลเก  อุปฺปชฺชนฺตีติ มหาปุริสสฺส  
คุเณ วณฺเณนฺตา อภิตฺถวึสุ ฯ เตน วุตฺต   
                อจฺเฉร วต โลกสฺมึ    อุปฺปชชฺนฺติ วิจกฺขณา   
                ยทา อหุ เนมิราชา    ปณฺฑิโต กุสลตฺถิโกติ- (๑)   
อาทิ ฯ 
        ต  สุตฺวา  สกฺก  เทวานมินฺท  อาทึ  กตฺวา สพฺเพ 
เทวา โพธิสตฺต ทฏ ุกามา  อเหสุ ฯ  อเถกทิวส  มหาปุริสสฺส  
อุโปสถิกสฺส  อุปริปาสาทวรคตสฺส  ปจฺฉิมยาเม  ปลฺลงฺก   
อาภุชิตฺวา  นิสินฺนสฺส  เอว  เจตโส  ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ ทาน  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๕๒๕/๑๙๘ ฯ  
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นุ โข  วร  อุทาหุ  พฺรหฺมจริยนฺติ ฯ  โส ต อตฺตโน กงฺข  
ฉินฺทิตุ นาสกฺขิ ฯ ตสฺมึ ขเณ  สกฺกสฺส  ภวน  อุณฺหาการ  
ทสฺเสสิ ฯ  สกฺโก  ต  การณ  อาวชฺเชนโฺต  โพธิสตฺต  ตถา 
วิตกฺเกนฺต  ทิสฺวา หนฺทสฺส วิตกฺก ฉินทฺิสฺสามีติ อาคนฺตฺวา  
ปุรโต  ิโต  เตน  โกสิ ตฺวนฺติ ปุฏโ อตฺตโน เทวราช- 
ภาว อาโรเจตฺวา กึ มหาราช จินฺเตสีติ  วุตฺเต ตมตฺถ  
อาโรเจสิ ฯ สกฺโก พฺรหฺมจริยเมว อุตฺตม กตฺวา ทสฺเสนฺโต   
                หีเนน พฺรหฺมจริเยน    ขตฺติเย อุปปชฺชติ   
                มชฺฌิเมน จ เทวทตฺต    อุตฺตเมน วิสุชฺฌติ ฯ   
                น เหเต สุลภา กายา   ยาจโยเคน เกนจิ   
                เย กาเย อุปปชฺชนฺติ    อนคารา ตปสฺสิโนติ (๑)   
อาห ฯ   
        ตตฺถ ปถุุติตฺถายตเนสุ เมถุนวิรติมตฺต หีน พฺรหฺมจริย  
นาม เตน ขตฺติยกุเล  อุปปชฺชติ ฯ  ฌานสฺส  อุปจารมตฺต  มชฺฌิม  
นาม  เตน  เทวตฺต  อุปปชฺชติ ฯ  อฏสมาปตฺตินิพฺพตฺตน  ปน  
อุตฺตม  นาม  เตน  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺตติ ฯ  ต หิ  พาหิรกา   
นิพฺพานนฺติ  กเถนฺติ ฯ  เตนาห วิสุชฺฌตีติ ฯ สาสเน ปน  
ปริสุทฺธสีลสสฺ  ภิกฺขุโน  อ ฺตร  เทวนิกาย  ปตฺเถนฺตสฺส 
พฺรหฺมจริยเจตนา หีนตาย หีน นาม เตน  ยถาปตฺถิเต  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๕๒๖/๑๙๙ ฯ  
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เทวโลเก  นพฺิพตฺตติ ฯ ปริสุทฺธสีลสฺส อฏสมาปตฺตินิพฺพตฺตน  
มชฺฌิม  นาม  เตน  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺตติ ฯ  ปริสทฺุธสีลสฺส  
ปน  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺตปฺปตฺติ  อุตฺตม  นาม  เตน  
วิสุชฺฌตีติ ฯ  อิติ  สกฺโก  มหาราช  ทานโต  พฺรหฺมจริยวาโสว  
สตคุเณน  สหสฺสคุเณน  สตสหสฺสคุเณน  มหปฺผโลติ  วณฺเณสิ ฯ   
กายาติ  พฺรหฺมคณา ฯ  ยาจโยเคนาติ  ยาจนยุตฺเตน ฯ  ยาช- 
โยเคนาติป  ปาฬิ  ยชนยตฺุเตน  ทานยุตฺเตนาติ  อตฺโถ ฯ   
ตปสฺสิโนติ  ตปนิสฺสิตกา ฯ  อิมายป  คาถาย  พฺรหฺมจริยวาสสฺเสว  
มหานุภาวต  ทีเปติ ฯ  เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  กิ ฺจาป  มหาราช   
ทานโต  พฺรหฺมจริยเมว  มหปฺผล  เทวฺป  ปเนเต  มหาปุริส- 
กตฺตพฺพาว ฯ  ทฺวีสุป  อปฺปมตฺโต  หุตฺวา  ทาน ฺจ  เทหิ  สีล ฺจ 
รกฺขาหีติ  วตฺวา  ต  โอวทตฺิวา  สกฏานเมว คโต ฯ   
        อถ  น  เทวคโณ  มหาราช  กุห ึ คตตฺถาติ  อาห ฯ   
สกฺโก  มิถลิาย  เนมิร ฺโ  กงฺข  ฉินฺทิตุนฺติ ตมตฺถ ปกาเสนฺโต  
โพธิสตฺตสฺส คุเณ วิตฺถารโต  วณฺเณสิ ฯ  ต  สุตฺวา  เทวา   
มหาราช  มย  เนมิราชาน  ทฏ ุกามมฺหา  สาธุ  น  ปกฺโกสา- 
เปหีติ  วทึสุ ฯ  สกโฺก  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  มาตลึ อามนฺเตสิ  
คจฺฉ  เนมิราชาน  เวชยนตฺ  อาโรเปตฺวา  อาเนหีติ ฯ  โส  สาธูติ  
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา รเถน  คนฺตฺวา  ตตฺถ  มหาสตฺต  อาโรเปตฺวา  
เตน  ยาจิโต  ยถากฺกม  ปาปกมฺมีน  ปุ ฺกมฺมีน ฺจ  านานิ    
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อาจิกฺขนฺโต  อนุกฺกเมน  เทวโลก  เนส ิฯ  เทวาป  โข  เนมิราชา   
อาคโตติ  สุตฺวา  ทิพฺพคนฺธวาสปุปฺผหตฺถา  ยาว  จิตฺตกูฏ- 
ทฺวารโกฏกา  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  มหาสตฺต  ทิพฺพคนฺธาทีหิ ปูเชนฺตา 
สุธมฺม เทวสภ อาทยึสุ ฯ ราชา  รถา  โอตริตฺวา  เทวสภ   
ปวิสิตฺวา สกฺเกน สทฺธึ เอกาสเน นิสีทิตฺวา เตน ทิพฺเพหิ   
กาเมหีติ  นิมนฺตยมาโน  อล  มหาราช  มยฺห  อิเมหิ  ยาจิต- 
กูปเมหิ  กาเมหีติ  ปฏิกฺขิปตฺวา  อเนกปริยาเยน  ธมฺม  เทเสตฺวา   
มนุสฺสคณนาย  สตฺตาหเมว  ตฺวา  คจฺฉามห  มนุสฺสโลก   
ตตฺถ  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กริสฺสามีติ  อาห ฯ  สกฺโก  เนมิ- 
ราชาน  มิถลิ  เนหีติ  มาตลึ  อาณาเปสิ ฯ  โส  ต  เวชยนฺตรถ  
อาโรเปตฺวา  ปาจีนทิสาภาเคน  มิถิล ปาปุณิ ฯ มหาชโน  
ทิพฺพรถ ทิสฺวา ร ฺโ ปจฺจุคฺคมน อกาสิ ฯ  มาตลิ  สีหป ฺชเร 
มหาสตฺต  โอตาเรตฺวา อาปุจฺฉิตฺวา สกฏานเมว คโต ฯ  
มหาชโนป  ราชาน  ปริวาเรตฺวา  กีทิโส  เทว  เทวโลโกติ   
ปุจฺฉิ ฯ  ราชา  เทวโลกสมฺปตฺตึ  วณฺเณตฺวา  ตุเมฺหป  ทานาทีนิ  
ปุ ฺานิ  กโรถ  เอว  ตสมฺึ  เทวโลเก  อุปฺปชฺชิสฺสถาติ  ธมฺม   
เทเสสิ ฯ  โส  อปรภาเค  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยน ปลิต ทิสฺวา  ปุตฺตสฺส  
รชฺช  ปฏิจฺฉาเปตฺวา  กาเม  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  จตฺตาโร  พฺรหมฺ- 
วิหาเร  ภาเวตฺวา  พฺรหฺมโลกูปโค  อโหสิ ฯ   
        ตทา  สกฺโก  อนุรุทโฺธ อโหส ิฯ มาตลิ อานนฺโท ฯ    
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จตุราสีติ ราชสหสฺสานิ พุทฺธปริสา ฯ เนมิราชา โลกนาโถ ฯ   
        ตสฺส  อิธาป  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  โพธิสมฺภารา   
นิทฺธาเรตพฺพา ฯ  ตถา  พฺรหฺมโลกสมฺปตฺตึ  ปหาย ปุพฺเพ อตฺตนา 
ปวตฺติต กลฺยาณวตฺต อนุปฺปพนฺเธสฺสามีติ  มหากรุณาย   
มนุสฺสโลเก  นิพฺพตฺตน  อุฬาโร  ทานชฌฺาสโย  ตทนุรูปา  
ทานาทีสุ  ปฏิปตฺติ  มหาชนสฺส  จ  ตตฺถ  ปติฏาปน  ยาว 
เทวมนุสฺสาน ปตฺถฏยสตา สกฺกสฺส  เทวราชสฺส  อุปสงฺกมเน  
อติวิมฺหยตา  เตน ทิพฺพสมฺปตฺติยา นิมนฺติยมาโนป ต   
อนลงฺกริตฺวา  ปุ ฺสมฺภารปริพฺรูหนตฺถ  ปุน  มนุสสฺวาสูปคมน  
ลาภสมฺปตฺตีสุ  สพฺพตฺถ อลคฺคภาโวติ เอวมาทโย คุณานุภาวา  
นิทฺธาเรตพฺพาติ ฯ   
                เนมิราชจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        จนฺทกุมารจริยาวณฺณนา   
                ปนุาปร ยทา โหมิ                เอกราชสฺส อตฺรโช   
                นคเร ปุปฺผวติยา                กุมาโร จนฺทสวฺหโย ฯ   
                ตทาห ยชนา มุตฺโต                นิกฺขนฺโต ย ฺวาฏโต   
                สเวค ชนยิตฺวาน                มหาทาน ปวตฺตยึ ฯ   
                นาห ปวามิ ขาทามิ                นป ภุ ฺชามิ โภชน   
                ทกฺขิเณยฺเย (๑) อทตฺวาน        อป ฉปฺป ฺจ รตฺติโย ฯ   
                ยถาป วาณิโช นาม                กตฺวาน ภณฺฑส ฺจย   
                ยตฺถ ลาโภ มหา โหติ                ตตฺถ ต หรติ ภณฺฑก (๒) ฯ   
                ตเถว สกภุตฺตาป                ปเร ทินฺน มหปฺผล   
                ตสฺมา ปรสฺส ทาตพฺพ        สตภาโค ภวิสฺสติ ฯ   
                เอตมตฺถวส ตฺวา                เทมิ ทาน ภวาภเว   
                น ปฏิกฺกมามิ ทานโต        สมฺโพธิมนุปตฺติยาติ (๓) ฯ   
        สตฺตเม เอกราชสฺส อตฺรโชติ เอกราชสฺส นาม  
กาสิร ฺโ โอรสปุตฺโต ฯ  นคเร  ปุปฺผวติยาติ  ปุปฺผวตินามเก  
นคเร ฯ  จนทฺสวฺหโยติ  จนฺทสทฺเทน อวฺหาตพฺโพ  จนฺทนาโมติ  
อตฺโถ ฯ   
        อตีเต  กริ  อย  พาราณสี  ปุปฺผวตี  นาม  อโหสิ ฯ   
ตตฺถ วสวตฺติร ฺโ ปุตฺโต  เอกราชา  นาม  รชชฺ  กาเรสิ ฯ  
# ๑. ย.ุ ทกฺขิเณยฺย น  ๒. ยุ. ยตฺถาหรติ ภณฺฑก ฯ  
#  ๓. ขุ. จริยา. ๓๓/๗/๕๕๖-๗ ฯ  
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โพธิสตฺโต ตสฺส โคตมิยา นาม อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ  ปฏิสนฺธ ึ 
อคฺคเหสิ  จนฺทกุมาโรติสฺส  นามมกสุ ฯ  ตสฺส  ปทสา  คมนกาเล  
อปโรป  ปุตฺโต  อุปฺปนฺโน  ตสฺส  สูรยิกุมาโรติ  นามมกสุ ฯ 
ตสฺส  ปทสา คมนกาเล เอกา  ธตีา อุปฺปนฺนา เสลาติสฺสา  
นามมกสุ ฯ เวมาติกา จ เนส ภทฺทเสโน สูโร จาติ เทฺว   
ภาตโร  อเหสุ ฯ  โพธิสตฺโต  อนุปุพฺเพน วุทฺธิปฺปตฺโต สิปฺเปสุ  
จ วิชฺชาฏาเนสุ จ  ปาร  อคมาสิ ฯ  ตสฺส  ราชา  อนุจฺฉวิก   
จนฺท  นาม  ราชธีตร  อาเนตฺวา อุปรชฺช  อทาสิ ฯ  โพธิสตฺตสฺส 
เอโก  ปุตฺโต อุปฺปนฺโน ตสฺส วาสุโลติ นามมกสุ ฯ ตสฺส   
ปน  ร ฺโ  ขณฺฑหาโล นาม ปุโรหิโต ต ราชา วินิจฺฉเย 
เปสิ ฯ โส ล ฺชวิตกฺโก (๑)  หุตฺวา  ล ฺช  คเหตฺวา  อสฺสามิเก  
สามิเก  กโรติ ฯ  สามิเก  จ อสฺสามิเก กโรติ ฯ  อเถกทิวส   
อฏฏปราชโิต  เอโก  ปุรโิส  วินิจฺฉยฏาเน อุปกฺโกเสนฺโต 
นิกฺขมิตฺวา  ราชูปฏาน  คจฺฉนฺต  โพธิสตฺต  ทิสฺวา  ตสฺส  
ปาเทสุ นิปติตฺวา สามิ ขณฺฑหาโล  วินิจฺฉเย  วิโลป ขาทติ  
อห เตน ล ฺช คเหตฺวา ปราชย ปาปโตติ อฏฏสฺสรม- 
กาสิ ฯ  โพธิสตฺโต  มา  ภายีติ ต อสฺสาเสตฺวา วินิจฺฉย  
เนตฺวา สามิกเมว สามิก อกาสิ ฯ  มหาชโน มหาสทฺเทน 
สาธุการมทาสิ ฯ   
# ๑. ม. ล ฺชวิตกฺโก ฯ  
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        ราชา  โพธิสตฺเตน  กิร  อฏโฏ  สุวินิจฺฉิโตติ สุตฺวา  
ต อามนฺเตตฺวา ตาต  อิโต  ปฏาย  ตฺวเมว  อฏฏกรเณ 
วินิจฺฉย วินิจฺฉินาหีติ วินิจฺฉย โพธิสตฺตสฺส  อทาสิ ฯ   
ขณฺฑหาลสฺส  อาโย  ปจฺฉิชฺชิ ฯ  โส ตโต ปฏาย โพธิสตฺเต  
อาฆาต พนฺธิตฺวา  โอตาราเปกฺโข  วิจริ ฯ  โส  ปน  ราชา 
มุทฺธปฺปสนฺโน  โส  เอกทิวส  สุปนนฺเตน  เทวโลก  ปสฺสิตฺวา  
ตตฺถ  คนฺตุกาโม  หุตฺวา  ปุโรหิต  พฺรหฺมโลกคามิมคฺค  อาจิกฺขาติ  
อาห ฯ  โส  อติทาน  ททนฺโต  สพฺพจตุกฺเกน  ย ฺ  ยชสฺสูติ   
วตฺวา  ร ฺา  ก ึ อติทานนฺติ  ปุฏโ  อตฺตโน  ปยปุตฺตา   
ปยภริยา  ปยธีตโร  มหาวิภวเสฏ ิโน มงฺคลหตฺถิอสฺสาทโยติ  
เอเต จตฺตาโร จตฺตาโร กตฺวา ทฺวิปทจตุปฺปเท  ย ฺตฺถาย   
ปริจฺจชิตฺวา  เตส  คลโลหิเตน  ยชน  อติทาน  นามาติ  
ส ฺาเปสิ ฯ  อิติ โส สคฺคมคฺค อาจิกฺขิสฺสามีติ นิรยมคฺค 
อาจิกฺขิ ฯ   
        ราชาป  ตสฺมึ  ปณฺฑิตส ฺ ี  หุตฺวา  เตน วุตฺตวิธิ  
สคฺคมคฺโคติ ส ฺาย ต  ปฏิปชชฺิตุกาโม  มหนฺต  ย ฺาวาฏ   
การาเปตฺวา  ตตฺถ  โพธิสตฺตาทิเก  จตฺตาโร  ราชกมุาเร  อาทึ  
กตฺวา  ขณฺฑหาเลน  วุตฺต  สพฺพ ทฺวิปทจตุปฺปท ย ฺ- 
ปสุตฏาเน  เนถาติ  อาณาเปสิ ฯ  สพฺพ ฺจ  ย ฺสมฺภาร  
อุปกฺขฏ  อโหสิ ฯ  ต  สุตฺวา  มหาชโน  มหนฺต  โกลาหล   
# ๑. ส.ี มุทฺธปฺปสนฺโน ฯ  
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อกาสิ ฯ  ราชา  วิปฺปฏิสารี หุตฺวา ขณฺฑหาเลน อุปตฺถมฺภิโต 
ปุนป  ตถา  ต  อาณาเปสิ ฯ  โพธิสตฺโต  ขณฺฑหาเลน  
วินิจฺฉยฏาน อลภนฺเตน มยิ อาฆาต  พนฺธิตฺวา  มเมว  มรณ   
อิจฺฉนฺเตน  มหาชนสฺส  อนยพฺยสน อุปฺปาทิตนฺติ ชานิตฺวา   
นานาวิเธหิ  อุปาเยหิ  ราชาน ตโต ทคฺุคหิตคฺคาหโต วิเวเจตุ  
วายมิตฺวาป นาสกฺขิ ฯ  มหาชโน  ปริเทวิ  มหนฺต  การุ ฺ- 
มกาสิ ฯ  มหาชนสฺส  ปริเทวนฺตสฺเสว  ย ฺาวาเฏ  สพฺพ- 
กมฺมานิ  นิฏาเปสิ ฯ  ราชปุตฺต เนตฺวา คีวาย นาเมตฺวา 
นิสีทาเปสุ ฯ ขณฺฑหาโล  สุวณฺณปาตึ  อุปนาเมตฺวา  ขคฺค   
อาทาย  ตสฺส  คีว ฉินฺทิสสฺามีติ อฏาสิ ฯ ต  ทิสฺวา   
จนฺทา  นาม  ราชปุตฺตสฺส  เทวี  อ ฺ  เม  ปฏิสรณ  นตฺถิ   
อตฺตโน  สจฺจพเลน  สามิกสฺส  โสตฺถึ  กริสฺสามีติ อ ฺชลึ  
ปคฺคยฺห ปริสาย อนฺตเร วิจรนฺตี  อิท  เอกนฺเตเนว  ปาป- 
กมฺม  ย  ขณฺฑหาโล  สคฺคมคฺโคติ  กโรติ ฯ  อิมินา  มยฺห   
สจฺจวจเนน มม สาธิกสฺส โสตฺถ ิโหตุ ฯ   
        ยา เทวตา อิธ โลเก        สพฺพา ตา สรณ คตา   
        อนาถ ตายถ มม        ยถาห ปติมา สิยนฺติ  
สจฺจกิริยมกาสิ ฯ   
        สกโฺก  เทวราชา  ตสฺสา  ปริเทวนสทฺท  สุตฺวา  ต  ปวตฺตึ  
ตฺวา  ชลิต  อโยกฏู  อาทาย  อาคนฺตฺวา  ราชาน ตาเสตฺวา  
สพฺเพ วิสฺสชฺชาเปสิ ฯ สกโฺกป  ตทา  อตฺตโน  ทิพฺพรูป    
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ทสฺเสตฺวา สมฺปชฺชลิต สโชติภูต วชิร ปริพฺภมนฺโต อเร   
ปาปราช  กาฬกณฺณิ  กทา  ตยา  ปาณาติปาเตน  สุคติคมน   
ทิฏปุพฺพ  จนฺทกุมาร  สพฺพ ฺจ  อิม  ชน  พนฺธนโต  โมเจหิ  
โน  เจ  โมเจสฺสสิ เอตฺเถว เต อิมสฺส จ  ทุฏพฺราหฺมณสฺส  
สีส  ผาเลสฺสามีติ  อากาเส อฏาสิ ฯ ต อจฺฉริย ทิสฺวา  
ราชา  พฺราหฺมโณ จ สีฆ สพฺเพ พนฺธนา โมเจสุ ฯ   
        อถ  มหาชโน  เอกโกลาหล  กตฺวา  สหสา  ย ฺาวาฏ   
อชฺโฌตฺถริตฺวา  ขณฺฑหาลสฺส  เอเกก  เลฑฺฑุปฺปหาร  เทนฺโต  
ตตฺเถว  น  ชวิีตกฺขย  ปาเปตฺวา  ราชานมฺป  มาเรตุ  อารภิ ฯ  
โพธิสตฺโต  ปุเรตรเมว ปตร ปลิสฺสชตฺิวา  ิโต มาเรตุ  น 
อทาสิ ฯ  มหาชโน  ชีวิต  ตาวสฺส  ปาปร ฺโ  เทม  ฉตฺต   
ปนสฺส น ทสฺสาม  นคเร  วาส  วา  น  ทสฺสาม  ต  ขณฺฑหาล  
กตฺวา  พหินคเร  วาสาเปสฺสามาติ  ราชเวส  หาเรตฺวา  กาสาว 
นิวาสาเปตฺวา หลิทฺทิปโลติกาย สีส เวเตฺวา จณฺฑาล  กตฺวา 
จณฺฑาลคาม  ปหิณึสุ ฯ  เย  ปน  ต  ปสุฆาตย ฺ  ยชึสุ  
เจว  ยชาเปสุ  จ  อนุโมทึสุ จ สพฺเพ เต นิรยปรายนา  
อเหสุ ฯ เตนาห ภควา   
                สพฺเพ ปวิฏา นิรย    ยถา ต ปาปก กริตฺวาน   
                น หิ ปาปกมฺม กตฺวา   ลพฺภา สุคตึ อิโต คนฺตุนฺติ (๑) ฯ   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๘๓๒/๒๙๑ ฯ  
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        อถ  สพฺพาป  ราชปรสิา  นาครา  เจว  ชานปทา  จ   
สมาคนฺตฺวา  โพธิสตฺต  รชฺเช  อภิสิ ฺจึสุ ฯ  โส  ธมฺเมน  รชฺช   
อนุสาสนฺโต  ต  อตฺตโน  มหาชนสฺส  จ  อการเณเนว  อุปฺปนฺน  
อนยพฺยสน  อนุสฺสริตฺวา สเวคชาโต ปุ ฺกิริยาสุ ภิยฺโยโส   
มตฺตาย  อุสฺสาหชาโต  มหาทาน  ปวตฺเตสิ  สีลานิ  รกฺขิ   
อุโปสถกมฺม  สมาทิยิ ฯ  เตน วุตฺต   
                ตทาห ยชนา มุตฺโต        นกิฺขนฺโต ย ฺวาฏโต   
                สเวค ชนยิตฺวาน        มหาทาน ปวตฺตยินฺติ-   
อาทิ ฯ   
        ตตฺถ  ยชนา  มุตฺโตติ  ขณฺฑหาเลน  วิหิตย ฺวิธิโต   
วุตฺตนเยน  ฆาเตตพฺพโต  มุตฺโต ฯ  นกิขฺนฺโต  ย ฺวาฏโตติ   
อภิเสกกรณตฺถาย  อุสฺสาหชาเตน  มหาชเนน  สทฺธ ึ ตโต  
ย ฺภูมิโต นิคฺคโต ฯ สเวค ชนยิตฺวานาติ เอว พหุอนฺตราโย  
โลกสนฺนิวาโสติ  อติวิย  สเวค  อุปฺปาเทตฺวา ฯ  มหาทาน   
ปวตฺตยินฺติ  ฉ  ทานสาลาโย  การาเปตฺวา  มหตา  ธนปริจฺจาเคน 
เวสฺสนฺตรทานสทิส  มหาทานมทาสึ ฯ  เอเตน  อภิเสกกรณโต   
ปฏาย ตสฺส มหาทานสฺส ปวตฺติตภาว ทสฺเสติ ฯ   
        ทกฺขิเณยฺเย อทตฺวานาติ ทกฺขิณารเห ปุคฺคเล เทยฺยธมฺม  
อปริจฺจชิตฺวา ฯ  อป  ฉปฺป ฺจ  รตฺติโยติ  อปฺเปกทา  ฉป ป ฺจป  
รตฺติโย อตฺตโน ปวนขาทนภุ ฺชนานิ  น กโรมีติ ทสฺเสติ ฯ    
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        ตทา  กริ  โพธิสตฺโต สกลชมฺพุทีป อุนฺนงฺคล กตฺวา  
มหาเมโฆ วิย อภิวสฺสนฺโต  มหาทาน  ปวตฺเตสิ ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป 
ทานสาลาสุ  อนฺนปานาทิอุฬารุฬารปณีตปณีตเมว  ยาจกาน   
ยถารุจิต  ทิวเส  ทิวเส  ทยีติ  ตถาป  อตฺตโน  สชชฺติ  อาหาร   
ราชารหโภชนมฺป ยาจกาน อทตฺวา น ภุ ฺชติ ต สนฺธาย  
วุตฺต นาห ปวามีติอาทิ ฯ   
        อิทานิ  ตถา  ยาจกาน  ทาเน  การณ  ทสฺเสนฺโต อุปม  
ตาว อาหรติ  ยถาป  วาณิโช  นามาติอาทินา ฯ  ตสฺสตฺโถ   
ยถา  นาม  วาณิโช  ภณฺฑฏาน  คนฺตฺวา  อปฺเปน  ปาภเตน  
พหุ  ภณฺฑ  วิกฺกิณิตฺวา  วิปุล  ภณฺฑสนฺนิจย  กตฺวา  เทสกาล   
ชานนฺโต  ยตฺถสฺส  ลาโภ  อุทโย  มหา  โหติ  ตตฺถ เทเส  
กาเล วา ต  ภณฺฑ หรติ อุปเนติ วิกฺกิณาติ ฯ   
        สกภุตฺตาปติ  สกภุตฺตโตป อตฺตนา ปริภุตฺตโตป ฯ สก- 
ปริภุตฺตาปติป  ปาโ ฯ  ปเรติ  ปรสฺม ึ ปฏิคฺคาหกปุคฺคเล ฯ   
สตภาโคติ อเนกสตภาโค อายตึ ภวิสฺสติ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
ยถา  วาณิเชน กีตภณฺฑ ตตฺเถว อวิกฺกิณิตฺวา ตถารูเป เทเส   
กาเล  จ  วิกกฺณิิยมาน  พหุ  อุทย  วิปุล ผล โหติ ตเถว  
อตฺตโน สนฺตก อตฺตนา  อนุปภุ ฺชิตฺวา  ปรสฺมึ  ปฏิคฺคาหก- 
ปุคฺคเล  ทินฺน  มหปฺผล อเนกสตภาโค ภวิสฺสติ  ฯ  ตสฺมา  
อตฺตนา อภุ ฺชิตฺวาป ปรสฺส ทาตพฺพเมวาติ ฯ วุตฺตเ ฺหต   
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ภควตา ติรจฺฉานคเต  ทาน  ทตฺวา  สตคุณา  ทกฺขิณา   
ปาฏิกงฺขิตพฺพา ฯ  ปุถชฺุชนทุสฺสีเล  ทาน  ทตฺวา  สหสฺสคุณาติ  
วิตฺถาโร (๑)  ฯ   อปรมฺป  วุตฺต  เอว  เจ ภิกฺขเว สตฺตา ชาเนยฺยุ   
ทานสวิภาคสฺส  วิปาก  ยถาห  ชานามิ น อทตฺวา ภุ ฺเชยฺยุ  
น จ เนส มจฺเฉรมล  จิตฺต  ปริยาทาย  ติฏเยฺย  ฯ  โยป  
เนส อสฺส จริโม อาโลโป จริม กพฬ ตโตป น  อสวิภชิตฺวา 
ภุ ฺเชยฺยุนฺติอาทิ ฯ (๒)   
        เอตมตฺถวส ตฺวาติ เอต ทานสฺส มหปฺผลภาว- 
สงฺขาต ฺเจว สมฺมาสมฺโพธิยา  ปจฺจยภาวสงฺขาต ฺจ  อตฺถวส   
การณ  ชานตฺิวา ฯ  น  ปฏิกฺกมามิ  ทานโตติ  ทานปารมิโต  
อีสกมฺป  น นิวตฺตามิ อภิกฺกมามิ เอว ฯ กิมตฺถ สมฺโพธิมนุ- 
ปตฺติยาติ  สมฺโพธึ สพฺพ ฺ ุต ฺาณ อนุปฺปตฺติยา อนุปฺปตฺติยตฺถ  
อธิคนฺตุนฺติ อตฺโถ ฯ   
        ตทา  โพธิสตฺโต  มหาชเนน  ปตริ  จณฺฑาลคาม  ปเวสิเต   
ทาตพฺพยุตฺตก  ปริพฺพย  ทาเปสิ  นิวาสนานิ  ปารุปนานิ  จ  
โสป นคร ปวิสิตุ อลภนฺโต โพธิสตฺเต  อุยฺยานกีฬาทิอตฺถ   
พหิคเต  อุปสงฺกมติ ปุตฺตส ฺาย ปน น วนฺทติ น อ ฺชลิ- 
กมฺม  กโรติ  จิร ชีว สามีติ วทติ ฯ โพธสิตฺโตป ทิฏทิวเส 
อติเรกสมฺมาน กโรติ ฯ โส  เอว ธมฺเมน รชชฺ กาเรตฺวา  
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๗๑๐/๔๕๙ ฯ  ๒. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๐๔/๒๔๓ ฯ  
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อายุปริโยสาเน สปริโส เทวโลก ปูเรสิ ฯ  
        ตทา ขณฺฑหาโล  เทวทตฺโต อโหสิ ฯ โคตมี เทวี  
มหามายา จนฺทา ราชธีตา ราหุลมาตา วาสุโล ราหุโล เสลา 
อุปฺปลวณฺณา  สูโร  มหากสฺสโป  ภทฺทเสโน  มหาโมคฺคลฺลาโน  
สูริยกุมาโร  สาริปุตฺโต จนฺทราชา โลกนาโถ ฯ   
        ตสฺส  อิธาป ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว ยถารห เสสปารมิโย  
นิทฺธาเรตพฺพา ฯ ตทา ขณฺฑหาลสฺส  กกฺขฬผรุสภาว   
ชานนฺโตป  อชฺฌุเปกฺขิตฺวา  ธมฺเมน  สเมน  อฏฏสฺส  วินิจฺฉโย  
อตฺตาน  มาเรตุกามสฺเสว  ขณฺฑหาลสฺส ตถา ย ฺวิธาน  
ชานิตฺวาป ตสฺส  อุปร ิ จิตฺตปฺปโกปาภาโว ฯ  อตฺตโน  ปริส   
คเหตฺวา  ปตุ  สตฺตุ  ภวิตุ  สมตฺโถป  มาทิสสฺส  นาม  ครูหิ  
วิโรโธ น ยุตฺโตติ อตฺตาน ปุริสปสุ กตฺวา ฆาตาเปตุกามสฺส   
ปตุ  อาณาย  อวฏาน  โกสิยา อสึ คเหตฺวา สีส ฉินฺทิตุ  
อุปกฺกมนฺเต ปุโรหิเต  อตฺตโน  ปตร ิ ปุตฺเต สพฺพสตฺเตสุ จ 
เมตฺตาผรเณน สมจิตฺตตา มหาชเน ปตร มาเรตุ  อุปกฺกมนฺเต  
สย  ปลิสฺสชตฺิวา ตสฺส ชีวิตทาน ฺจ ทิวเส ทิวเส เวสฺสนฺตร- 
ทานสทิส  มหาทาน  ททโตป  ทาเนน  อติตฺตภาโว  มหาชเนน 
จณฺฑาเลสุ  วาสาปตสฺส  ปตุ  ทาตพฺพยุตฺตก  ทตฺวา  โปสน   
มหาชน  ปุ ฺกิริยาสุ  ปติฏาปนนฺติ  เอวมาทโย  คุณานุภาวา  
นิทฺธาเรตพฺพาติ ฯ  
                จนฺทกุมารจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        สิวิราชจรยิาวณฺณนา   
                อรฏิสวฺหเย นคเร    สิวิ นามาสิ ขตฺติโย   
                นสิชฺช ปาสาทวเร    เอว จินฺเตสห ตทา ฯ   
        อฏเม  อริฏสวฺหเย  นคเรติ  อริฏปุรนามเก  นคเร ฯ  
สิวิ นามาสิ  ขตฺติโยติ สิวีติ โคตฺตโต เอวนามโก ราชา  
อโหสิ ฯ   
        อตีเต  กริ  สิวิรฏเ  อริฏปุรนคเร สิวิราเช รชฺช  
กาเรนฺเต มหาสตฺโต ตสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ฯ 
สิวิกุมาโรติสฺส  นามมกสุ ฯ โส วยปฺปตฺโต ตกฺกสิล  คนฺตฺวา  
อุคฺคหิตสิปฺโป  อาคนฺตฺวา  ปตุ  สิปฺป  ทสฺเสตฺวา  อุปรชฺช   
ลภิตฺวา  อปรภาเค  ปตุ อจฺจเยน ราชา หุตฺวา อคติคมน  
ปหาย ทส ราชธมฺเม อโกเปตฺวา รชฺช  กาเรนฺโต นครสฺส  
จตูสุ ทฺวาเรสุ นครมชฺเฌ นิเวสนทฺวาเรติ ฉ ทานสาลาโย  
กาเรตฺวา  เทวสิก  ฉสตสหสฺสปริจฺจาเคน  มหาทาน  ปวตฺเตสิ ฯ   
อฏมีจาตุทฺทสีปณฺณรสีสุ  สย  ทานสาล  คนฺตฺวา  ทานคฺค   
โอโลเกติ ฯ  โส  เอกทา  ปุณฺณมทิวเส  ปาโตว  สมสฺุสิต- 
เสตจฺฉตฺเต  ราชปลฺลงฺเก  นิสินฺโน  น เม พาหิรกทาน ตถา  
จิตฺต โตเสติ ยถา  อชฌฺตฺติกทาน  อโห  วต  มม  (๑) ทานสาล  
คตกาเล โกจิ ยาจโก พาหิรวตฺถุ อยาจิตฺวา  อชฺฌตฺติกเมว  
ยาเจยฺย  สเจ หิ เม โกจิ สรีเร มส วา โลหิต วา สีส วา  
# ๑. ส.ี ม ฯ  
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สีส  วา  หทยมส วา อกฺขีนิ วา อุปฑิฒสรีร วา  สกลเมว 
วา อตฺตภาว ทาสภาเวน ยาเจยฺย ตตเทวสฺส  อธิปฺปาย  
ปูเรนฺโต ทาตุ สกฺโกมีติ จินฺเตสิ ฯ ปาฬิย ปน อกฺขีนเอว  
วเสน อาคตา ฯ  เตน วุตฺต   
                นสิชฺช ปาสาทวเร        เอว จินฺเตสห ตทา ฯ   
                ย กิ ฺจิ มานุส ทาน        อทินฺน เม น วิชชฺติ   
                โยป ยาเจยฺย ม จกฺขุ        ทเทยฺย อวิกมฺปโตติ ฯ   
        ตตฺถ มานุส ทานนฺติ ปกติมนุสฺเสหิ ทาตพฺพทาน  
อนฺนปานาทิ ฯ เอว ปน  มหาสตฺตสฺส  อุฬาเร  ทานชฺฌาสเย  
อุปฺปนฺเน  สกฺกสฺส  ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน  อุณฺหาการ  ทสฺเสสิ ฯ  
โส  ตสฺส  การณ  อาวชฺเชนฺโต โพธิสตฺตสฺส อชฺฌาสย ทิสฺวา   
สิวิราชา  อชชฺ  สมฺปตฺตยาจกา  จกฺขูนิ  เจ  ยาจนฺติ จกฺขูนิ  
อุปฺปาเฏตฺวา เนส  ทสฺสามีติ  จินฺเตสีติ  สกโฺก  เทวปริสาย  วตฺวา  
โส สกฺขิสฺสติ นุ โข ต ทาตุ  อุทาหุ  โนติ  วีมสิสฺสามิ   
ตาว  นนฺติ โพธิสตฺเต โสฬสหิ คนฺโธทกฆเฏหิ นหฺาตฺวา   
สพฺพาลงฺกาเรหิ  ปฏิมณฺฑิเต  อลงฺกตหตฺถิกฺขนฺธวรคเต  ทานคฺค  
คจฺฉนฺเต ชราชิณฺโณ  อนฺธพฺราหฺมโณ  วิย  หุตฺวา  ตสฺส  
จกฺขุปเถ  เอกสฺมึ  อุนฺนตปฺปเทเส  อุโภ หตฺเถ  ปสาเรตฺวา 
ราชาน  ชยาเปตฺวา   ิโต  โพธิสตฺเตน  ตทภิมุข  วารณ  
เปเสตฺวา  พฺราหฺมณ  กึ อิจฺฉสีติ ปุจฺฉิโต ตว ทานชฺฌาสย   



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 107 

                *เลมที่  45  สิวิราชจริยาวณฺณนา  หนา  107 
 
นิสฺสาย สมุคฺคเตน กิตฺติโฆเสน  สกลโลกสนฺนิวาโส  นรินฺตร  
ผุโฏ  อห ฺจ  อนฺโธ ตสฺมา ต ยาจามีติ อุปจารวเสน  เอก  
จกฺขุ ยาจิ ฯ เตน วุตฺต   
                มม สงฺกปฺปม ฺาย                สกโฺก เทวานมิสฺสโร   
                นสิินฺโน เทวปริสาย                อิท วจนมพฺรวิ ฯ   
                นสิชฺช ปาสาทวเร                สิวิราชา มหิทฺธิโก   
                จินฺเตนฺโต วิวิธ ทาน                อเทยฺย โส น ปสฺสติ ฯ   
                ตถ นุ วิตถ เนต                        หนฺท วีมสยามิ ต   
                มหุุตฺต อาคเมยฺยาถ                ยาว ชานามิ ต มน ฯ   
                ปเวธมาโน ปลติสิโร                วลิคตฺโต ชราตุโร   
                อนฺธวณฺโณว (๑) หุตฺวาน        ราชาน อุปสงฺกมิ ฯ   
                โส ตทา ปคฺคเหตฺวาน        วาม ทกฺขิณพาหุ ฺจ   
                สริสฺมึ อ ฺชล ึกตฺวา                อิท วจนมพฺรวิ ฯ   
                ยาจามิ ต มหาราช                ธมฺมิก รฏวฑฺฒน   
                ตว ทานรตา กิตฺติ                อุคฺคตา เทวมานุเส ฯ   
                อุโภป เนตฺตา นยนา                อนฺธา อุปหตา มม   
                เอก มม (๒) นยน เทหิ                ตวมฺป เอเกน ยาปยาติ (๓) ฯ    
        ตตฺถ  จินฺเตนฺโต  วิวิธ  ทานนฺติ  อตฺตนา  ทินฺน  วิวิธ   
ทาน จินฺเตนฺโต  อาวชฺเชนฺโต ทาน วา อตฺตนา ทินฺน วิวิธ  
# ๑. สฺยา. อนฺธวณฺโณ จ ฯ  ๒. สฺยา. เม ฯ  ๓. ขุ. จริยา. ๓๓/๘/๕๕๗-๘ ฯ  
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พาหิร เทยฺยธมฺม จินฺเตนฺโต ฯ อเทยฺย  โส  น  ปสฺสตีติ  พาหิร   
วิย  อชฺฌตฺติกวตฺถุมฺป  อเทยฺย  ทาตุ อสกฺกุเณยฺย น  ปสฺสติ   
จกฺขูนิป อุปฺปาเฏตฺวา ทสฺสามีติ จินฺเตสีติ อธิปฺปาโย ฯ ตถ  
นุ วิตถ  เนตนฺติ  เอต  อชฌฺตฺติกวตฺถุโนป  อเทยฺยสสฺ  อทสฺสน   
เทยฺยภาเวเนว  ทสฺสน  จินฺตน  (๑)  สจฺจ  นุ  โข  อุทาหุ  อสจฺจนฺติ  
อตฺโถ ฯ โส ตทา ปคฺคเหตฺวาน วาม  ทกฺขิณพาหุ จาติ  
วามพาหุ ทกฺขิณพาหุ ฺจ ตทา ปคฺคเหตฺวา อุโภ พาหู  
อุกฺขิปตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  รฏวฑฺฒนาติ  รฏวฑฺฒีกร ฯ ตฺวมฺป  
เอเกน ยาปยาติ เอเกน จกฺขุนา สมวิสม  ปสฺสนฺโต สก  
อตฺตภาว ตฺว ยาเปหิ อหมฺป ภวโต ลทฺเธน เอเกน ยาเปมีติ  
ทสฺเสติ ฯ   
        ต สุตฺวา มหาสตฺโต ตุฏมานโส อิทาเนวาห ปาสาเท  
นิสินฺโน เอว  จินฺเตตฺวา  อาคโต  อย ฺจ  เม  จิตฺต ตฺวา 
วิย จกฺขุ ยาจติ อโห วต เม ลาภา  อชชฺ เม มโนรโถ  
มตฺถก ปาปุณิสฺสติ อทินฺนปุพฺพ วต ทาน ทสฺสามีติ  
อุสฺสาหชาโต  อโหสิ ฯ ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห   
                ตสฺสาห วจน สุตฺวา                หฏโ สวิคฺคมานโส   
                กต ฺชลี เวทชาโต                อิท วจนมพฺรวึ ฯ   
                อิทานาห จินฺตยิตฺวาน        ปาสาทโต อิธาคโต   
                ตฺว มม จิตฺตม ฺาย                เนตฺต ยาจิตุมาคโต ฯ   
# ๑. ส.ี วิตถ  ฯ  
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                อโห เม มานส สิทฺธ                สงฺกปฺโป ปริปูริโต   
                อทินฺนปุพฺพ ทานวร                อชฺช ทสสฺามิ ยาจเกติ (๑) ฯ   
        ตตฺถ  ตสฺสาติ  ตสฺส  พฺราหฺมณรูปธรสฺส  สกกฺสฺส ฯ  
หฏโติ  ตุฏโ ฯ  สวิคฺคมานโสติ  มม  จิตฺต  ชานตฺิวา  วิย  
อิมินา  พฺราหฺมเณน  จกฺขุ  ยาจิต  เอตฺตก  กาล  เอว  
อจินฺเตตฺวา  ปมชฺชิโต  วตมฺหีติ  สวิคฺคจิตฺโต ฯ เวทชาโตติ   
ชาตปติปาโมชฺโช ฯ  อพฺรวินฺติ  อภาสึ ฯ  มานสนฺติ  มนสิ  ภว  
มานส  ทานชฺฌาสโย  จกฺขุ  ทสฺสามีติ  อุปฺปนฺนทานชฺฌาสโยติ  
อตฺโถ ฯ สงฺกปฺโปติ มโนรโถ ฯ ปรปิูริโตติ  ปรปิุณฺโณ ฯ   
        อถ  โพธิสตฺโต จินฺเตสิ อย พฺราหฺมโณ มม จิตฺตาจาร  
ตฺวา วิย ทุจฺจชมฺป  จกฺขุ  ม  ยาจติ สิยา นุ โข กายจิ 
เทวตาย อนุสิฏโ ภวิสฺสติ ฯ ปุจฺฉิสฺสามิ ตาว  นนฺติ จินฺเตตฺวา  
ต พฺราหฺมณ ปุจฺฉิ ฯ เตนาห ภควา ชาตกเทสนาย   
                เกนานุสิฏโ อิธมาคโตสิ   
                วนิพฺพก จกฺขุปถานิ ยาจิตุ   
                สทุุจฺจช ยาจสิ อุตฺตมงฺค   
                ยมาหุ เนตฺต ปุริเสน ทุจฺจชนฺติ (๒) ฯ  
ต สุตฺวา พฺราหฺมณรูปธโร สกฺโก อาห   
                ยมาหุ เทเวสุ สุชมฺปตีติ   
                มฆวาติ น อาหุ มนุสฺสโลเก   
# ๑. ขุ. จริยา. ๓๓/๘/๕๕๗-๘ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๒๐๖๗/๔๑๙ ฯ  
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                เตนานุสิฏโ อิธมาคโตสฺมิ   
                วนิพฺพโก จกฺขุปถานิ ยาจิตุ ฯ   
                วนิพฺพโต (๑) มยฺห วนึ (๒) อนุตฺตร   
                ททาหิ เม  จกฺขุปถานิ ยาจิโต   
                ททาหิ เม จกฺขุปถ อนุตฺตร   
                ยมาหุ เนตฺต ปุริเสน ทุจฺจชนฺติ (๓) ฯ  
มหาสตฺโต อาห   
                เยน อตฺเถน อาคจฺฉิ                ยมตฺถมภิปตฺถย   
                เต เต อิชฺฌนฺตุ สงฺกปฺปา        ลภ จกฺขูนิ พฺราหฺมณ ฯ   
                        เอก เต ยาจมานสฺส   
                        อุภยานิ ททามห   
                        ส จกฺขุมา คจฺฉ ชนสฺส เปกฺขโต   
                        ยทิจฺฉเส ตฺว ตท เต สมิชฺฌตูติ ฯ  
        ตตฺถ วนิพฺพกาติ ต อาลปติ ฯ จกฺขุปถานีติ ทสฺสนสฺส  
ปถภาวโต จกฺขูนเมเวต  นาม ฯ  ยมาหูติ  ย  โลเก  ทุจฺจชนฺติ   
กเถนฺติ ฯ วนิพฺพโตติ ยาจนฺตสฺส ฯ วนินฺติ  ยาจน ฯ  เต  
เตติ เต ตว ตสฺส อนฺธสฺส สงฺกปฺปา ฯ ส จกฺขุมาติ  
โส ตฺว มม จกฺขูหิ  จกฺขุมา หุตฺวา ฯ ตท เต สมิชฺฌตูติ  
ย ตฺว มม สนติฺกา อิจฺฉสิ ต เต สมิชฺฌตูติ ฯ   
# ๑. สฺยา. วนิพฺพโก ฯ  ๒. สฺยา. วณึ ฯ  ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๒๐๖๘/๔๑๙  
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        ราชา เอตฺตก กเถตฺวา อย พฺราหฺมโณ สกฺเกน  
อนุสิฏโ อิธาคโตสฺมีติ  ภณติ  นูน  อิมสฺส  อิมินา  อุปาเยน  
จกฺขุ  สมฺปชชฺิสฺสตีติ  ตฺวา อิเธว มยา  จกฺขูนิ  อุปปฺาเฏตฺวา  
ทาตุ อสารุปฺปนฺติ จินฺเตตฺวา พฺราหฺมณ อาทาย อนฺเตปุร   
คนฺตฺวา  ราชาสเน  นิสีทิตฺวา  สิวก (๑) นาม เวชฺช ปกฺโกสาเปสิ ฯ 
อถ อมฺหาก กิร  ราชา  อกฺขีนิ  อุปฺปาเฏตฺวา พฺราหฺมณสฺส  
ทาตุกาโมติ สกลนคเร เอกโกลาหล อโหสิ ฯ  อถ น ร ฺโ 
าติเสนาปติอาทโย ราชวลฺลภา อมจฺจา ปาริสชฺชา นาครา  
โอโรธา จ สพฺเพ  สนฺนิปติตฺวา นานาอุปาเยหิ นิวาเรสุ ฯ 
ราชาป เน อนุวาเรสิ ฯ เตนาห   
                มา โน เทว อทา จกฺขุ                มา โน สพฺเพ ปรากริ (๒)   
                ธน เทมิ มหาราช                มุตฺตา เวฬุริยา พหู ฯ   
                ยุตฺเต เทว รเถ เทหิ                อาชานีเย อลงฺกเต   
                นาเค เทหิ มหาราช                เหมกปฺปนวาสเส (๓) ฯ   
                ยถา ต สิวโย สพฺเพ                สโยคฺคา สรถา สทา   
                สมนฺตา ปริกเรยฺยุ                เอว เทหิ รเถสภาติ (๔) ฯ    
อถ ราชา ติสโฺส คาถา อภาสิ   
        โย เว ทสฺสนฺติ วตฺวาน        อทาเน กุรุเต มโน   
        ภูมฺย โส ปติต ปาส                คีวาย ปฏิมุ ฺจติ ฯ   
# ๑. ส.ี สีวก ฯ  ๒. สี. ปรกฺกริ ฯ  ๓. สยฺา. เหมกปฺปนิวาสเส ฯ 
# ๔. ขุ. ชา. ๒๗/๒๐๖๙/๔๒๐ ฯ  
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                โย เว ทสฺสนฺติ วตฺวาน        อทาเน กุรุเต มโน   
                ปาปา ปาปตโร โหติ                สมฺปตฺโต ยมสาธน ฯ   
                ย ฺหิ ยาเจ ต ฺหิ ทเท                ย น ยาเจ น ต ทเท   
                สวฺาห ตเมว ทสฺสามิ                ย ม ยาจติ พฺราหฺมโณติ (๑) ฯ  
        ตตฺถ  มา  โน เทวาติ โนติ นิปาตมตฺต ฯ เทว มา 
จกฺขุ อทาสิ ฯ มา โน สพฺเพ  ปรากรีติ  อเมฺห  สพฺเพ มา  
ปริจฺจชิ ฯ อกฺขีสุ หิ ทินฺเนสุ ตฺว รชชฺ น กริสฺสส ิ เอว  ตยา  
มย ปริจฺจตฺตา นาม ภวิสฺสามาติ อธิปฺปาเยน เอวมาหสุ ฯ  
ปริกเรยฺยุนฺติ  ปริวาเรยฺยุ ฯ  เอว  เทหีติ ยถา ต อวิกลจกฺขุ  
สิวโย จิร ปรวิาเรยฺยุ เอว เทหิ  ธนเมวสฺส  เทหิ  มา  
อกฺขีนิ ฯ  อกขีฺสุ หิ ทินฺเนสุ น ต สิวโย ปริวาเรสฺสนฺตีติ   
ทสฺเสติ ฯ   
        ปฏิมุ ฺจตีติ ปฏิปเวเสติ ฯ ปาปา ปาปตโร โหตีติ ลามกา 
ลามกตโร นาม  โหติ ฯ  สมฺปตฺโต  ยมสาธนนฺติ  ยมสฺส  
อาณาปวตฺติฏาน  อุสฺสทนิรย  เอส  ปตฺโต  นาม โหติ ฯ  
ย ฺหิ ยาเจติ ย วตฺถุ ยาจโก ยาจติ ทายโกป ตเทว  
ทเทยฺย น อยาจิต  อย ฺจ พฺราหฺมโณ จกฺขุ ม ยาจติ  
น มุตฺตาทิก ธน ต ทสฺสามีติ วทติ ฯ   
        อถ  น อายุอาทีสุ กึ ปตฺเถตฺวา จกฺขูนิ เทสิ เทวาติ  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๐๗๐/๔๒๐ ฯ  
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ปุจฺฉึสุ ฯ มหาปุริโส  นาห  ทฏิธมฺมิก  สมฺปรายิก  วา  
สมฺปตฺตึ ปตฺเถตฺวา เทมิ อป จ โพธิสตฺตาน  อาจิณฺณ- 
สมาจิณฺโณ  โปราณกมคฺโค  เอส  ยททิ  ทานปารมิปูรณ   
นามาติ  อาห ฯ  เตน วุตฺต   
                อายุ นุ วณฺณ นุ สุข พล นุ   
                ก ึปตฺถยาโน น ุชนินฺท เทสิ   
                กถ ฺหิ ราชา สิวิน อนุตฺตโร   
                จกขฺูนิ ทชฺชา ปรโลกเหตุ ฯ   
                น วาหเมต ยสสา ททามิ   
                น ปุตฺตมิจฺเฉ น ธน น รฏ   
                สต ฺจ ธมฺโม จริโต ปุราโณ   
                อิจฺเจว ทาเน รมเต มโน มมาติ (๑) ฯ    
        ตตฺถ ปรโลกเหตูติ มหาราช กถ นาม ตุมฺหาทิโส  
ปณฺฑิตปุริโส  สกฺกสมฺปตฺติสทิส สนฺทิฏ ิก อิสฺสริย ปหาย  
ปรโลกเหตุ จกฺขูนิ ทเทยฺยาติ ฯ   
        น  วาหนฺติ  น เว อห ฯ ยสสาติ ทพฺิพสฺส วา  
มานุสสฺส วา อิสฺสริยสฺส การณา  อปจ  สต  โพธิสตฺตาน  
ธมฺโม พุทฺธการโก จรโิต อาจริโต อาจิณฺโณ ปุราตโน อิจฺเจว   
อิมินา การเณน ทาเนเยว อีทิโส มม มโน นิรโตติ ฯ   
# ๑ ขุ ฯชา ฯ ๒๗/๒๐๗๑/๔๒๐ ฯ  
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        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา ราชา อมจฺเจ ส ฺาเปตฺวา สิวก  
เวชฺช อาณาเปสิ เอหิ  สิวก  มม  อุโภป  อกฺขีนิ  อิมสฺส   
พฺราหฺมณสฺส  ทาตุ  สีฆ  อุปฺปาเฏตฺวา หตฺเถ  ปติฏเปหีติ ฯ  
เตน วุตฺต   
                เอหิ สิวก อุฏเหิ                มา ทนฺธยิ มา ปเวธยิ   
                อุโภป นยน เทหิ                อุปฺปาเฏตฺวา วนิพฺพเก ฯ   
                ตโต โส โจทิโต มยฺห        สวิโก วจนกโร   
                อุทฺธริตฺวาน ปาทาสิ                ตาลมิ ฺชว ยาจเกติ ฯ   
        ตตฺถ  อุฏเหีติ  อุฏานวีริย  กโรหิ  อิมสฺมึ มม จกฺขุทาเน  
สหายกิจฺจ  กโรหีติ  ทสฺเสติ ฯ มา ทนฺธยีติ มา จิรายิ ฯ 
อย หิ อติทุลลฺโภ จิรกาล ปตฺถิโต มยา  อุตฺตโม  ทานกฺขโณ 
ปฏิลทฺโธ  โส  มา วิรชฺฌติี อธิปฺปาโย ฯ มา ปเวธยีติ  
อมฺหาก  ร ฺโ  จกฺขูนิ  อุปฺปาเฏมีติ  จิตฺตุตฺราสวเสน  มา เวธยิ  
สรีรกมฺป มา อาปชฺชิ ฯ  อุโภป  นยนนติฺ  อุโภป  นยเน ฯ   
วนิพฺพเกติ ยาจกสฺส ฯ มยฺหนฺติ มยา ฯ อุทฺธริตฺวาน  ปาทาสีติ  
โส  เวชโฺช  ร ฺา อกฺขิกูปโต อุโภป อกฺขินี อุปฺปาเฏตฺวา  
ร ฺโ หตฺเถ  อทาสิ ฯ   
        เทนฺโต  จ  น สตฺถเกน อุทฺธริตฺวา อทาสิ ฯ โส หิ  
จินฺเตสิ อยุตฺต มาทิสสฺส  สุสิกฺขิตเวชฺชสฺส ร ฺโ อกฺขีสุ  
สตฺถปาตนนฺติ เภสชฺชานิ ฆเสตฺวา เภสชฺชจุณฺเณน  นีลุปฺปล    
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ปริภาเวตฺวา  ทกฺขิณกฺขึ  อุปสิงฺฆาเปสิ  อกฺขิ  ปริวตฺติ  ทุกฺขา   
เวทนา  อุปฺปชฺช ิฯ โส ปรภิาเวตฺวา ปุนป อุปสิงฺฆาเปสิ  
อกฺขิ อกฺขิกูปโต มุจฺจิ  พลวตรา  เวทนา  อุทปาทิ  ตติยวาเร 
ขรตร  ปริภาเวตฺวา  อุปนาเมสิ  อกฺขิ  โอสธพเลน ปริพฺภมิตฺวา  
อกฺขิกูปโต นิกฺขมตฺวา นฺหารุสุตฺตเกน โอลมฺพมาน อฏาสิ  ฯ 
อธิมตฺตา  เวทนา  อุทปาทิ  โลหิต ปคฺฆริ นิวตฺถสาฏกาป 
โลหิเตน เตมึสุ ฯ โอโรธา  จ  อมจฺจา  ร ฺโ  ปาทมูเล  
ปติตฺวา เทว อกฺขีนิ มา เทหิ เทว อกฺขีนิ มา เทหีติ   
มหาปริเทว ปริเทวึสุ ฯ   
        ราชา  เวทน อธิวาเสตฺวา ตาต มา ปป ฺจ กรีติ  
อาห ฯ โส สาธุ เทวาติ  วามหตฺเถน  อกฺขึ  ธาเรตฺวา   
ทกฺขิณหตฺเถน  สตฺถก อาทาย อกฺขิสุตฺตก ฉินฺทิตฺวา  อกฺขึ  
คเหตฺวา  มหาสตฺตสฺส  หตฺเถ  เปสิ ฯ  โส  วามกฺขินา ทกฺขิณกฺขึ  
โอโลเกตฺวา  ปริจฺจาคปติยา  อภิภุยฺยมาน  ทุกฺขเวทน  (๑)  เวเทนฺโต 
เอหิ  พฺราหฺมณาติ  พฺราหฺมณ  ปกฺโกสาเปตฺวา  มม  อิโต   
จกฺขุโต  สตคุเณน สหสฺสคุเณน สตสหสฺสคุเณน  สมนฺตจกฺขุเมว 
ปยตร ตสฺส เม อิท อกฺขิทาน ปจฺจโย โหตูติ พฺราหฺมณสฺส  
อกฺขึ  อทาสิ ฯ  โส  ต  อุกขิฺปตฺวา  อตฺตโน  อกฺขิมหฺิ  เปสิ  ฯ 
ต  ตสฺสานุภาเวน  วิกสิตนีลุปฺปล  วิย หุตฺวา อุปฏาสิ ฯ  
# ๑. ส.ี อภิภุยฺยมานทุกฺขเวทโน ฯ  
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มหาสตฺโต วามกฺขินา ตสฺส ต อกฺขึ ทสิฺวา  อโห   
สุทินฺน  มยา  อกฺขีติ อนฺโตสมุคฺคตาย ปติยา นิรนฺตร ผุฏสรโีร  
หุตฺวา  อปรมฺป  อทาสิ ฯ  สกโฺกป  ต  ตเถว  กตฺวา  ราชนิวาสนา   
นิกฺขมิตฺวา  มหาชนสฺส  โอโลเกนฺตสฺเสว นครา นิกฺขมิตฺวา 
เทวโลกเมว คโต ฯ   
        ร ฺโ น จิรสฺเสว อกฺขีนิ อาวาฏภาว อปฺปตฺตานิ  
กมฺพลเคณฺฑุก (๑) วิย  อุคฺคเตน  มสปณฺเฑน  ปูเรตฺวา จิตฺต- 
กมฺมรูปสฺส วิย รุหึสุ เวทนา ปจฺฉิชฺชิ ฯ อถ  มหาสตฺโต   
กติปาห  ปาสาเท  วสิตฺวา  กึ  อนฺธสสฺ  รชฺเชนาติ  อมจฺจาน   
รชฺช  นยิฺยาเทตฺวา  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  สมณธมฺม   
กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา  อมจฺจาน  ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา  มุขโธ- 
วนาทิทายโก เอโก ปุรโิส มยฺห สนฺติเก โหตุ  สรีร- 
กิจฺจฏาเนสุป  เม  รชฺชุก  พนฺธถาติ วตฺวา สิวิกาย คนฺตฺวา 
โปกฺขรณิตีเร  ราชปลฺลงฺเก  นิสีท ิฯ  อมจฺจาป  วนฺทิตฺวา  
ปฏิกฺกมึสุ ฯ โพธิสตฺโตป อตฺตโน ทาน  อาวชฺเชสิ ฯ  ตสฺมึ  
ขเณ  สกฺกสฺส  อาสน  อุณฺหาการ  ทสฺเสสิ ฯ  สกโฺก  ต ทิสฺวา   
มหาราชสฺส  วร  ทตฺวา จกฺขุ ปฏิปากติก กริสฺสามีติ  
โพธิสตฺตสฺส สมีป คนฺตฺวา  ปทสทฺทมกาสิ ฯ มหาสตฺเตน จ 
โก เอโสติ วุตฺเต   
# ๑. ส.ี ...เกณฺฑุก ฯ  
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                สกฺโกหมสฺมิ เทวินฺโท        อาคโตสฺมิ ตวนฺติเก   
                วร วรสฺสุ ราชิส ิ                       ย กิ ฺจิ มนสิจฺฉสีติ (๑)   
วตฺวา เตน   
                ปหูต เม ธน สกฺก                พล โกโส จนปฺปโก   
                อนฺธสฺส เม สโต ทานิ                มรณ ฺเว รุจฺจตีติ ฯ (๑)   
วุตฺเต  อถ  น  สกฺโก  อาห  สิวิราช  กึ ปน ตฺว มริตุกาโม  
หุตฺวา มรณ โรเจสิ  อุทาหุ  อนฺธภาเวนาติ ฯ  อนฺธภาเวน 
เทวาติ ฯ  มหาราช  ทาน  นาม  น  เกวล  สมฺปรายตฺถเมว 
ทิยฺยติ  ทิฏธมฺมตฺถายป  ปจฺจโย  โหติ  ตสฺมา ตว ทานปุ ฺเมว   
นิสฺสาย  สจฺจกิริย  กโรหิ ตสฺส พเลเนว เต จกฺขุ อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  
วุตฺเต เตน  หิ มยา มหาทาน สุทินฺนนฺติ วตฺวา สจฺจกิริย  
กโรนฺโต   
                เย ม ยาจิตุมายนฺติ        นานาโคตฺตา วนิพฺพกา   
                โยป ม ยาจเต ตตฺถ        โสป เม มนโส ปโยถ   
                เอเตน สจฺจวชฺเชน        จกฺขุ เม อุปปชชฺถาติ (๑)   
อาห ฯ   
        ตตฺถ  เย มนฺติ เย ม ยาจิตุมาคจฺฉนฺติ เตสุป อาคเตสุ 
โย อิม นาม เทหีติ  วาจ  นิจฺฉาเรนฺโต  ม  ยาจเต โสป  
เม มนโส ปโย ฯ เอเตนาติ สเจ มยฺห สพฺเพป  ยาจกา  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๐๗๙-๘๐/๔๒๑-๔๒๒ ฯ  
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ปยา  สจฺจเมเวต  มยา วุตฺต เอเตน เม สจฺจวจเนน เอก  
จกฺขุ อุปปชฺชถ  อุปฺปชชฺตูติ ฯ   
        อถสฺส วจนสมนนฺตรเมว ปม จกฺขุ อุทปาทิ ฯ ตโต  
ทุติยสฺส อุปฺปชฺชนตฺถาย   
                ย ม โส ยาจิตุ อาคา                เทหิ จกฺขุนฺติ พฺราหฺมโณ   
                ตสฺส จกฺขูนิ ปาทาสึ                พฺราหฺมณสฺส วนิพฺพโต ฯ   
                ภิยโฺย ม อาวิสี ปติ                โสมนสฺส ฺจนปฺปก   
                เอเตน สจฺจวชฺเชน                ทุติย เม อุปปชฺชถาติ (๑)   
อาห ฯ   
        ตตฺถ ย มนฺติ โย ม ฯ โสติ โส จกขฺุยาจโก  
พฺราหฺมโณ ฯ อาคาติ อาคโต ฯ  วนิพฺพโตติ ยาจนฺตสฺส ฯ ม  
อาวิสีติ พฺราหฺมณสฺส จกฺขูนิ ทตฺวา อนฺธกาเลป ตถารูป   
เวทน  อคเณตฺวา  อโห  สทุินฺน  เม ทานนฺติ ปจฺจเวกฺขนฺต  
ม ภิยฺโย อติเรกตรา  ปติ  อาวิสิ ฯ  โสมนสฺส ฺจนปฺปกนฺติ 
อปริมาณ  โสมนสฺส อุปฺปชฺช ิฯ เอเตนาติ สเจ  ตทา  มม   
อนปฺปก  ปติโสมนสฺส  อุปฺปนฺน  สจฺจเมเวต  มยา  วุตฺต  เอเตน 
เม  สจฺจวจเนน ทุติยมฺป จกฺขุ อุปปชฺชตูติ ฯ   
        ตขณ ฺเว  ทุติยมฺป  จกฺขุ อุทปาทิ ฯ ตานิ ปนสฺส  
จกฺขูนิ เนว ปากติกานิ น  ทิพฺพานิ ฯ  สกฺกพฺราหฺมณสฺส  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๐๘๑/๔๒๒ ฯ  
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หิ  ทินฺน  จกขฺุ  ปุน  ปากติก  กาตุ  น  สกฺกา  อุปหตจกฺขุโน   
จ ทิพฺพจกฺขุ นาม นุปฺปชชฺติ วุตฺตนเยน ปนสฺส อาทิมชฺฌ- 
ปริโยสาเนสุ  อวิปรีต อตฺตโน ทานปตึ อุปาทาย ปติผรณ- 
วเสน นิพฺพตฺตานิ สจฺจปารมิตาจกฺขูนีติ  วุตฺตานิ ฯ เตน  
วุตฺต   
                ททมานสฺส เทนฺตสฺส                ทินฺนทานสฺส เม สโต   
                จิตฺตสฺส อ ฺถา นตฺถิ        โพธิยาเยว การณาติ ฯ   
        ตตฺถ ททมานสฺสาติ จกฺขูนิ ทาตุ เวชฺเชน อุปฺปาเฏนฺ- 
ตสฺส ฯ เทนฺตสฺสาติ  อุปฺปาฏิตานิ  ตานิ  สกฺกพฺราหฺมณสฺส  หตฺเถ 
เปนฺตสฺส ฯ  ทินฺนทานสฺสาติ  จกฺขุทาน  ทินฺนวโต ฯ  จิตฺตสฺส 
อ ฺถาติ  ทานชฺฌาสยสฺส  อ ฺถาภาโว ฯ  โพธิยาเยว  การณาติ  
ต ฺจ สพฺพ ฺ ุต ฺาณสฺเสว เหตูติ อตฺโถ ฯ   
        สพฺพ ฺ ุต ฺาณสฺส  สุทลฺุลภตาย เอว สุทุกฺกร มยา 
กตนฺติ น จกฺขูน  น  อตฺตภาวสฺสป  อปฺปยตายาติ  ทสฺเสนฺโต  
น เม เทสฺสาติ โอสานคาถมาห ฯ ตตฺถ  อตฺตา  น  เม  
น  เทสฺสิโยติ  ปโม นกาโร นิปาตมตฺโต ฯ อตฺตา น เม 
กุชฺฌิตพฺโพ  น  อปฺปโยติ  อตฺโถ ฯ  อตฺตาน เม น เทสฺสิยนฺติป  
ปาโ ฯ ตสฺสตฺโถ เม อตฺตาน  อห น เทสฺสิย น กชุเฺฌยฺย  
น กุชฺฌิตุ อรหามิ น โส มยา กุชฺฌิตพฺโพติ ฯ อตฺตาป   
เม น เทสฺสิโยติป ปนฺติ ฯ อทาสหนฺติ อทาสึ อห ฯ   
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อทาสิหนฺติป ปาโ ฯ   
        ตทา ปน โพธิสตฺตสฺส สจฺจกิริยาย จกฺขูสุ อุปฺปนฺเนสุ  
สกฺกานุภาเวน สพฺพา  ราชปริสา สนนฺิปติตาว อโหสิ ฯ  
อถสฺส สกฺโก มหาชนมชฺเฌ อากาเส ตฺวา   
        ธมฺเมน ภาสิตา คาถา                สวีิน รฏวฑฺฒน   
        เอตานิ ตว เนตฺตานิ                ทิพฺพานิ ปฏิทิสฺสเร ฯ   
        ติโรกุฑฺฑ ติโรเสล                สมติคฺคยฺห ปพฺพต   
        สมนฺตา โยชนสต                ทสฺสน อนุโภนฺตุ เตติ (๑)   
อิมาหิ  คาถาหิ  ถุตึ  กตฺวา  เทวโลกเมว คโต ฯ โพธิสตฺโตป  
มหาชนปริวุโต มหนฺเตน  สกฺกาเรน  นคร  ปวิสิตฺวา  ราชเคห- 
ทฺวาเร สุสชฺชิเต มหามณฺฑเป สมุสฺสิตเสตจฺฉตฺเต  ราชปลลฺงฺเก 
นิสินฺโน จกขฺุปฏิลาเกน  ตุฏหฏปมุทิตาน  ทฏ ุ  อาคตาน 
นาคราน  ชานปทาน   ราชปริสาย  จ  ธมฺม   เทเสนฺโต   
                โก นีธ วิตฺต น ทเทยฺย ยาจิโต   
                อป วิสิฏ สุปยมฺป อตฺตโน   
                ตทิงฺฆ สพฺเพ สิวโย สมาคตา   
                ทพฺิพานิ เนตฺตานิ มมชฺช ปสฺสถ ฯ   
        ติโรกุฑฺฑ ติโรเสล    สมติคฺคยฺห ปพฺพต   
        สมนฺตา โยชนสต    ทสฺสน อนุโภนฺติ เม ฯ   
# ๑. ขุ.ชา. ๒๗/๒๐๘๓/๔๒๒ ฯ  
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                น จาคมตฺตา ปรมตฺถิ กิ ฺจิ                มจฺจาน อิธ ชีวิเต   
                ทตฺวา มานุส จกฺขุ                        ลทฺธ เม จกฺขุ อมานุส ฯ   
                                เอตมฺป ทิสฺวา สิวโย   
                                เทถ ทานานิ ภุ ฺชถ   
                                ทตฺวา จ ภุตฺวา จ ยถานุภาว   
                                อนินทฺิตา สคฺคมุเปถ านนฺติ  
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺเมน ภาสิตาติ มหาราช อิมา เต คาถา  
ธมฺเมน สภาเวเนว ภาสิตา ฯ  ทิพฺพานีติ  ทิพฺพานุภาว- 
ยุตฺตานิ ฯ  ปฏิทิสฺสเรติ  ปฏิทิสฺสนฺติ ฯ  ติโรกุฑฺฑนฺติ  ปรกุฑฺฑ ฯ  
ติโรเสลนฺติ  ปรเสล ฯ  สมติคฺคยฺหาติ  อติกฺกมิตฺวา ฯ  สมนฺตา   
ทสทิสา  โยชนสต รูปทสฺสน อนุโภนฺตุ สาเธนฺตุ ฯ   
        โก นีธาติ โก น ุอิธ ฯ อป วิสิฏนฺติ อุตฺตมมฺป  
สมาน ฯ น จาคมตฺตาติ  จาคปฺปมาณโต  อ ฺ  วร  นาม 
นตฺถิ ฯ  อิธ  ชีวิเตติ  อิมสฺมึ  ชีวโลเก ฯ  อิธ  ชีวตนฺติป  
ปนฺติ อิมสฺมึ โลเก ชีวมานานนฺติ อตฺโถ ฯ อมานุสนฺติ  
ทิพฺพจกฺขุ มยา  ลทฺธ  อิมนิา  การเณน  เวทิตพฺพเมต  จาคโต  
อุตฺตม  นาม  นตฺถีติ ฯ  เอตมฺป  ทิสฺวาติ เอต มยา ลทฺธ  
ทิพฺพจกฺขุ ทิสฺวาป ฯ   
        อิติ อิมาหิ จตูหิ คาถาหิ น เกวล ตสฺมึเยว ขเณ ฯ  
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อถ โข อนฺวทฺธมาสมฺป  อุโปสเถ  มหาชน  สนฺนิปาเตตฺวา 
ธมฺม  เทเสสิ ฯ  ต  สุตฺวา  มหาชโน  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ   
กตฺวา  เทวโลกปรายโน  อโหสิ ฯ  
        ตทา เวชฺโช อานนฺทตฺเถโร อโหสิ ฯ สกโฺก  อนุรุทฺธตฺเถโร  
เสสปริสา พุทฺธปริสา สิวิราชา โลกนาโถ ฯ   
        ตสฺส  อิธาป วุตฺตนเยเนว ยถารห ปารมิโย นิทธฺาเร- 
ตพฺพา ฯ ตถา ทิวเส ทิวเส  ยถา  อทนิฺนปุพฺพ  พาหิร- 
เทยฺยธมฺมวตฺถุ  น  โหติ  เอว  อปริมิต  มหาทาน  ปวตฺเตนฺตสฺส 
เตน อปริตุฏสฺส กถ นุ โข อห อชฺฌตฺติกวตฺถุก ทาน  
ทเทยฺย กทา  นุ  โข  ม  โกจิ อาคนฺตฺวา อชฺฌตฺติก เทยฺยธมฺม  
ยาเจยฺย สเจ หิ โกจิ ยาจโก เม  หทยมสสฺส นาม คเณฺหยฺย  
กณเยน น นหีริตฺวา ปสนฺนอุทกโต สนาฬ ปทุม อุทฺธรนฺโต   
วิย  โลหิตพินฺทุ  ปคฺฆรนตฺ  หทย  นีหริตฺวา  ทสฺสามิ ฯ  สเจ  
สรีรมสสฺส  นาม  คเณฺหยฺย  อวเลขเนน ตาลคุฬปฏล  
อุปฺปาเฏนฺโต วิย สรรีมส อุปฺปาเฏตฺวา ทสฺสามิ ฯ  สเจ  
โลหิตสฺส นาม คเณฺหยฺย อสินา วิชฺฌิตฺวา ยนฺตมุเข วา  
ปติตฺวา อุปนีต ภาชน  ปูเรตฺวา  โลหิต  ทสฺสามิ ฯ  สเจ  ปน 
โกจิ  เคเห เม กมฺม นปฺปวตฺตติ ตตฺถ เม  ทาสกมฺม   
กโรหีติ  วเทยฺย  ราชเวส  อปเนตฺวา ตสฺส อตฺตาน สาเวตฺวา 
ทาสกมฺม  กริสฺสามิ ฯ  สเจ  วา  ปน  โกจิ  อกฺขีน  นาม    
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คเณฺหยฺย ตาลมิ ฺช นีหรนฺโต วิย  อกขีฺนิ  อุปฺปาเฏตฺวา  ตสฺส  
ทสฺสามีติ  เอว  อน ฺสาธารณวสีภาวปฺปตฺตาน  มหาโพธิ- 
สตฺตานเยว  อาเวณิกา  อุฬารตรา  ปรวิิตกฺกุปฺปตฺติ  จกฺขุยาจก   
ลภิตฺวา  อมจฺจาปาริสชฺชาทีหิ  นิวาริยมานสฺสาป  เตส  วจน   
อนาทิยิตฺวา  อตฺตโน  ปรวิิตกฺกานุรูป  ปฏิปตฺติยา  จ ปรมา  
ปติปฏิสเวทนา ตสฺสา ปติมนตาย อวิตถภาว  นิสฺสาย  สกฺกสสฺ  
ปุรโต  สจฺจกิริยากรณ  เตน  จ อตฺตโน จกฺขูน ปฏิปากติกภาโว   
เตส ฺจ ทิพฺพานุภาวตาติ เอวมาทโย มหาสตฺตสฺส คุณานุภาวา  
เวทิตพฺพาติ ฯ   
                        สิวิราชจรยิาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        เวสฺสนฺตรจริยาวณฺณนา   
                ยา เม อโหสิ ชนิกา        ผุสฺสตี นาม ขตฺติยา   
                สา อตีตาสุ ชาตีสุ        สกฺกสฺส มเหสี ปยา ฯ   
        นวเม ยา เม อโหสิ ชนิกาติ เอตฺถ เมติ เวสฺสนฺตร- 
ภูต อตฺตาน  สนฺธาย  สตฺถา  วทติ ฯ  เตเนวาห  ผุสฺสตี  นาม  
ขตฺติยาติ ฯ  ตทา  หิสฺส  มาตา  ผุสฺสตีติ  (๑)  เอวนามิกา  ขตฺติยานี  
อโหสิ ฯ  สา  อตีตาสุ  ชาตีสูติ  สา  ตโต  อนนฺตราตีตชาติย ฯ  
เอกตฺเถ  หิ  เอต  พหุวจน ฯ  สกฺกสฺส  มเหสี  ปยา  อโหสีติ   
# ๑. ส.ี ผุสตีติ ฯ  
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สมฺพนฺโธ ฯ  อถ  วา  ยา  เม  อโหส ิชนิกา อิมสฺมึ จริมตฺตภาเว  
สา อตีตาสุ ชาตีสุ  ผุสฺสตี  นาม  ตตฺถ อตีตาย ชาติยา  
ขตฺติยา ยตฺถาห ตสฺสา กุจฺฉิมฺหิ เวสฺสนฺตโร  หุตฺวา  นิพฺพตฺตึ   
ตโต  อนนฺตราตีตาย  สกฺกสฺส  มเหสี  ปยา  อโหสติี ฯ  ตตฺราย   
อนุปุพฺพิกถา   
        อิโต ห ิเอกนวุเต กปฺเป วิปสฺสี นาม สตฺถา โลเก  
อุทปาทิ ฯ ตสฺมึ พนฺธุมตีนคร  อุปนิสสฺาย  เขเม  มิคทาเย 
วิหรนฺเต  พนฺธุมา  ราชา  เกนจิ  ร ฺา เปสิต มหคฺฆ   
จนฺทนสาร  อตฺตโน เชฏธีตาย อทาสิ สา เตน สุขุม  
จนฺทนจุณฺณ กาเรตฺวา สมุคฺค  ปูเรตฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถุ   
สุวณฺณวณฺณ  สรรี  ปูเชตฺวา  เสสจุณฺณานิ  คนฺธกุฏิย  วิกิริตฺวา   
ภนฺเต  อนาคเต  ตุมฺหาทิสสฺส พุทฺธสฺส มาตา ภเวยฺยนฺติ  ปตฺถน  
อกาสิ ฯ  สา  ตโต  จุตา ตสฺสา จนฺทนจุณฺณปูชาย ผเลน  
รตฺตจนฺทนปริปฺโผสิเตน  วิย  สรีเรน  เทเวสุ  จ  มนสฺุเสสุ  จ   
สสรนฺตี  ตาวตึสภวเน  สกฺกสฺส  เทวร ฺโ  อคฺคมเหสี  หุตฺวา  
นิพฺพตฺติ ฯ อถสฺสา อายุปริโยสาเน ปพฺุพนิมิตฺเตสุ อุปฺปนฺเนสุ   
สกฺโก  เทวราชา  ตสฺสา  ปริกฺขีณายุกต  ตฺวา ตสฺสา  
อนุกมฺปาย ภทฺเท ผุสฺสติ ทส  เต วเร ทมฺมิ เต คณฺหสฺสูติ  
อาห ฯ เตน วุตฺต   
                ตสฺสา อายุกฺขย ตฺวา                เทวินฺโท เอตทพฺรวิ   
                ททามิ เต ทส วเร                วร ภทฺเท ยทิจฺฉสีติ ฯท    
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        ตตฺถ วราติ วรสฺสุ วร คณฺห ฯ ภทฺเท ยทิจฺฉสีติ ภ 
ทฺเท ผุสฺสติ ย  อิจฺฉสิ ย ตว ปย ต ทสหิ โกฏาเสหิ  
วร วรสฺสุ ปฏิคฺคณฺหาหีติ (๑) วทติ ฯ   
        ปุนิทมพฺรวีติ ปุน อิท สา อตฺตโน จวนธมฺมต อชานนฺตี  
กึ นุ เม  อปราธตฺถีติอาทิก  อภาสิ ฯ  สา  หิ ปมตฺตา  
หุตฺวา อตฺตโน อายุกฺขย อชานนฺตี อย  วร  คณฺหาติ   
วทนฺโต  กตฺถจิ  มม  อุปปฺชฺชน  อิจฺฉตีติ ตฺวา เอวมาห ฯ  
ตตฺถ  อปราธตฺถีติ  อปราโธ  อตฺถ ิฯ  กึ  นุ  เทสฺสา  อห 
ตวาติ  กึ การณ อห ตว เทสฺสา  กุชฺฌิตพฺพา  อปฺปยา  
ชาตา ฯ  รมมฺา  จาเวสิ  ม  านาติ  รมณียา  อิมสฺมา  านา   
จาเวสิ ฯ  วาโตว  ธรณีรหุนฺติ เยน พลวา มาลุโต วิย รุกฺข  
อุมฺมูเลนฺโต อิมมฺหา  เทวโลกา จาเวตุกาโมสิ กึ น ุการณนฺติ  
ต ปุจฺฉติ ฯ   
        ตสฺสิทนฺติ ตสฺสา อิท ฯ น เจว เต กต ปาปนฺติ น 
เจว ตยา กิ ฺจิ  ปาป  กต  เยน  เต  อปราโธ  สิยา ฯ   
น  จ  เม  ตฺวสิ อปฺปยาติ มม ตฺว น จาป  อปฺปยา  
เยน เทสฺสา นาม มม อปฺปยาติ อธิปฺปาโย ฯ   
        อิทานิ  เยน อธิปฺปาเยน วเร ทาตุกาโม ต ทสฺเสนฺโต 
เอตฺตกเยว  เต  อายุ  จวนกาโล  ภวิสฺสตีติ  วตฺวา วเร  
# ๑. ส.ี วร ต คณฺหาหีติ ฯ  
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คณฺหาเปนฺโต ปฏิคฺคณฺห มยา ทินฺเน  วเร ทส วรุตฺตเมติ  
อาห ฯ   
        ตตฺถ วรตฺุตเมติ วเรสุ อุตฺตเม อคฺควเร ฯ   
        ทินฺนวราติ วเร ทสฺสามีติ ปฏิ ฺาทานวเสน ทินฺน- 
วรา ฯ  ตุฏหฏาติ  อิจฺฉิตลาภปริโตเสน  ตุฏา เจว ตสฺส 
จ สิขาปฺปตฺติทสฺสเนน หาสวเสน  หฏา  จ ฯ  ปโมทิตาติ   
พลวปาโมชฺเชน  ปมุทิตา ฯ  มม อพฺภนฺตร กตฺวาติ เตสุ วเรสุ   
ม  อพฺภนฺตร  กริตฺวา ฯ  ทส  วเร  วรีติ  สา  อตฺตโน 
ขีณายุกภาว  ตฺวา สกฺเกน  วรทานตฺถ  กโตกาสา  สกล- 
ชมฺพุทีปตล  โอโลเกนฺตี  อตฺตโน  อนุจฺฉวิก  สิวิร ฺโ  นิเวสน  
ทิสฺวา  ตตฺถ  ตสฺส  (๑) อคฺคมเหสิภาโว  นีลเนตฺตตา (๑) นีลภมกุตา  
ผุสฺสตีตินาม  คุณวิเสสยุตฺตปุตฺตปฏิลาภี (๒) อนุนฺนตกุจฺฉิภาวา (๓) 
อลมฺพตฺถนตา อปลิตภาโว (๔) สุขุมจฺฉวิตา  วชฺฌชนาน  
โมจนสมตฺถตา จาติ อิเม ทส วเร คณฺหิ ฯ   
        อิติ สา ทส วเร คเหตฺวา ตโต จุตา มทฺทร ฺโ  
อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ  นพฺิพตฺติ ฯ  ชายมานา  จ  สา  จนฺทน- 
จุณฺณปริปฺโผสิเตน  วิย  สรีเรน ชาตา ฯ เตนสฺสา  นามคฺค- 
หณทิวเส  ผุสฺสตีเตฺวว  นาม  กรึส ุฯ  สา  มหนฺเตน  ปริวาเรน  
# ๑. ม. อคฺคมเหสิภาโว นีลเนตฺตตา ฯ  ๒. ม. ...ปตฺุตปฏิลาโภ ฯ 
# ๓. ม. อนุนนฺตกุจฺฉิภาโว ฯ  ๔. ม. อปลิตภาโว ฯ  
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วฑฺฒิตฺวา  โสฬสวสฺสกาเล  อุตฺตมรูปธรา  อโหส ิฯ  อถ  น  
เชตุตฺตรนคเร  สิวิมหาราชา  ปุตฺตสฺส  ส ฺชยกุมารสฺสตฺถาย  
อาเนตฺวา  เสตจฺฉตฺต  อุสฺสาเปตฺวา  ต  โสฬสนฺน  อิตฺถิสหสฺสาน  
เชฏกถ กตฺวา อคฺคมเหสิฏาเน เปสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ตโต จุตา สา ผุสฺสตี                ขตฺติเย อุปปชฺชถ   
                เชตุตฺตรมฺหิ นคเร                ส ฺชเยน สมาคมีติ ฯ   
        สา ส ฺชยร ฺโ ปยา อโหสิ มนาปา ฯ อถ สกฺโก  
อาวชฺเชนฺโต มยา  ผุสฺสติยา  ทินฺนวเรสุ  นว วรา สมทิฺธาติ  
ทิสฺวา ปุตฺตวโร น สมิทฺโธ ตมฺปสฺสา  สมิชฺฌาเปสฺสามีติ   
จินฺเตตฺวา  โพธิสตฺต  ตทา  ตาวตึสเทวโลเก  ขีณายุก ทิสฺวา   
ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  มาริส  ตยา  มนสฺุสโลเก  สิวิส ฺชย- 
ร ฺโ อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิตุ  วฏฏตีติ  ตสฺส 
เจว  อ ฺเส ฺจ  วจนธมฺมาน  สฏ ิสหสฺสาน  เทวปุตฺตาน   
ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  สกฏานเมว  คโต ฯ  มหาสตฺโตป ตโต   
จวิตฺวา  ตตฺถุปฺปนฺโน ฯ  เสสา  เทวปุตฺตาป  สฏ ิสหสฺสาน  
อมจฺจาน  เคเหสุ  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  มหาสตฺเต  กุจฺฉิคเต  ผุสฺสติเทวี  
จตูสุ  นครทฺวาเรสุ  นครมชฺเฌ  นิเวสนทฺวาเรติ  ฉ  ทานสาลาโย  
กาเรตฺวา เทวสิก ฉสตสหสฺสานิ วิสฺสชฺเชตฺวา ทาน  ทาตุ   
โทหฬินี อโหสิ ฯ ราชา ตสฺสา โทหฬ สุตฺวา เนมิตฺตเก  
พฺราหฺมเณ ปกฺโกสาเปตฺวา  ปุจฺฉิตฺวา  มหาราช  เทวิยา กุจฺฉิมฺหิ   
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ทานาภิรโต อุฬาโร สตฺโต อุปฺปนฺโน ทาเนน  ติตฺตึ  น  
ปาปุณิสฺสตีติ  สุตฺวา  ตุฏมานโส  วุตฺตปฺปการ  ทาน  ปฏเปสิ ฯ   
สมณพฺราหฺมณชิณฺณาตุรกปณทฺธิกวนิพฺพกยาจเก    สนฺตปฺเปสิ ฯ  
โพธิสตฺตสฺส  ปฏิสนฺธิคฺคหณโต  ปฏาย  ร ฺโ  อายสฺส  ปมาณ   
นาโหสิ ฯ  ตสฺส  ปุ ฺานุภาเวน  สกลชมฺพุทีเป ราชาโน  
ปณฺณาการ ปหิณนฺติ ฯ เตน วุตฺต   
                ยทาห ผุสฺสติยา กุจฺฉึ                โอกกฺนฺโต ปยมาตุยา   
                มม เตเชน เม มาตา                ตทา ทานรตา อหุ ฯ   
                อธเน อาตุเร ชิณฺเณ                ยาจเก อทฺธิเก  ชเน   
                สมเณ พฺราหฺมเณ ขีเณ        เทติ ทาน อกิ ฺจเนติ ฯ   
        ตตฺถ มม เตเชนาติ มม ทานชฺฌาสยานุภาเวน ฯ ขีเณติ  
โภคาทีหิ  ปริกฺขีเณ  ปารชิุ ฺปฺปตฺเต ฯ  อกิ ฺจเนติ  อปริคฺคเห ฯ  
สพฺพตฺถ  วิสเย  ภุมฺม ฯ  อธนาทโย หิ ทานธมฺมสฺส ปวตฺติยา  
วิสโย ฯ   
        เทวี มหนฺเตน ปริหาเรน คพฺภ ธาเรนฺตี ทสมาเส 
ปริปุณฺเณ นคร ทฏ ุกามา  หุตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา   
เทวนคร  วิย นคร อลงฺการาเปตฺวา เทวึ รถวร  อาโรเปตฺวา  
นคร  ปทกฺขิณ  กาเรสิ ฯ ตสฺสา เวสฺสวีถิยา มชฺฌปปฺตฺตกาเล 
กมฺมชวาตา  จลึสุ ฯ  อมจฺจา  ร ฺโ อาโรเจสุ ฯ โส เวสฺส- 
วีถยิเยวสฺสา สูติฆร กาเรตฺวา อารกฺข  คณฺหาเปสิ ฯ สา  
ตตฺถ ปุตฺต วิชายิ ฯ เตนาห    



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 129 

                *เลมที่  45  เวสฺสนฺตรจริยาวณฺณนา  หนา  129 
 
                ทสมาเส ธารยิตฺวาน                กโรนฺเต ปุร ปทกฺขิณ   
                เวสฺสาน วีถิยา มชฺเฌ                ชเนสิ ผุสสฺตี มม ฯ   
                น มยฺห มตฺติก นาม                นาป เปตฺติกสมฺภว   
                ชาเตตฺถ เวสฺสวีถิย                ตสฺมา เวสฺสนฺตโร อหูติ ฯ   
        ตตฺถ กโรนฺเต ปุร ปทกฺขิณนฺติ เทวึ คเหตฺวา  
ส ฺชยมหาราเช นคร  ปทกฺขิณ กุรุมาเน ฯ เวสฺสานนฺติ วาณิชาน ฯ   
        น มตฺติก นามนฺติ น มาตุอาคต มาตามหาทีน  
นาม ฯ เปตฺติกสมฺภวนฺติ  ปตุ  อิทนฺติ  เปตฺติก  สมฺภวติ  เอตสฺมาติ   
สมฺภโว  ต  เปตฺติก  สมฺภโว  เอตสฺมาติ   เปตฺติกสมฺภว  นาม ฯ   
มาตาปตุสมฺพนฺธวเสน  น  กตนฺติ  ทสฺเสติ ฯ  ชาเตตฺถาติ  ชาโต  
เอตฺถ ฯ  ชาโตมฺหีติป  ปาโ ฯ  ตสฺมา  เวสฺสนฺตโร  อหูติ  ยสฺมา 
ตทา  เวสฺสวีถิย ชาโต  ตสฺมา เวสฺสนฺตโร นาม อโหสิ  
เวสฺสนฺตโรติ นาม อกสูติ อตฺโถ ฯ   
        มหาสตฺโต  มาตุ  กจฺุฉิโต  นิกฺขมนฺโต  วิสโท หุตฺวา  
อกฺขีนิ อุมฺมีเลตฺวาว  นิกฺขมิ ฯ  นิกฺขนฺตมตฺเต  เอว  มาตุ  หตฺถ  
ปสาเรตฺวา อมฺม ทาน ทสสฺามิ อตฺถิ  กิ ฺจีติ  อาห ฯ  
อถสฺส มาตา ตาต ยถาชฺฌาสย ทาน เทหีติ หตฺถสมีเป  
สหสฺสตฺถวิก  เปสิ ฯ โพธิสตฺโต หิ มโหสธชาตเก (๑) อิมสฺมึ  
ชาตเก (๒) ปจฺฉิมตฺตภาเวติ ตีสุ าเนสุ  ชาตมตฺโตว กเถสิ ฯ  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๖๐๐/๒๒๓ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๑๐๔๕/๓๖๕ ฯ  
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ราชา มหาสตฺตสฺส อติทีฆาทิโทสวิวชฺชิตา มธุรขีรา จตุสฏ ิ- 
ธาติโย  อุปฏาเปสิ ฯ  เตน  สทฺธ ึ ชาตาน  สฏ ิยา  ทารก- 
สหสฺสานมฺป  ธาติโย ทาเปสิ ฯ โส  สฏ ิทารกสหสฺเสหิ  สทฺธึ  
มหนฺเตน  ปริวาเรน  วฑฺฒติ ฯ ตสฺส ราชา สตสหสฺสคฺฆนก   
กุมารปฬนฺธน  การาเปตฺวา  อทาสิ ฯ  โส จตุป ฺจวสฺสิกกาเล  
ต โอมุ ฺจิตฺวา ธาตีน  ทตฺวา  ปุน  ตาหิ  ทียมาน  น   
คณฺหาติ ฯ  ต  สุตฺวา  ราชา  มม  ปุตฺเตน  ทินฺน  สุทนิฺนนฺติ  
วตฺวา  อปรมฺป  กาเรสิ ฯ  ตมฺป  เทติ ฯ  ทารกกาเลเยว ธาตีน  
นววาเร  ปฬนฺธน อทาสิ ฯ   
        อฏวสสฺิกกาเล  ปน  สยนปเ นสิินฺโน จินฺเตสิ อห  
พาหิรกทาน เทมิ น ต  ม  ปริโตเสติ  อชฺฌตฺติกทาน   
ทาตุกาโมมฺหิ ฯ สเจ หิ ม โกจิ หทย ยาเจยฺย หทย   
นีหริตฺวา  ทเทยฺย ฯ  สเจ  อกฺขีนิ  ยาเจยฺย  อกฺขีนิ อุปฺปาเฏตฺวา 
ทเทยฺย ฯ สเจ  สกลสรีเร  มส รุธิรมฺป วา ยาเจยฺย สกลสรรีโต 
มส ฉินฺทิตฺวา รุธิรมฺป อสินา  วิชฺฌิตฺวา  ทเทยฺย ฯ อถาป  
โกจิ ทาโส เม โหหีติ วเทยฺย อตฺตาน ตสฺส สาเวตฺวา   
ทเทยฺยนฺติ ฯ  ตสฺเสว  สภาว  สรส จินฺเตนฺตสฺส จตุ- 
นหุตาธิกทฺวิโยชนสตสหสฺสพหลา  อย  มหาปวี  อุทกปริยนฺต   
กตฺวา  กมฺป ฯ  สิเนรุปพฺพตราชา  โอนมิตฺวา  เชตุตฺตรนคราภิมุโข 
อฏาสิ ฯ เตน วุตฺต    
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                ยทาห ทารโก โหมิ                ชาติยา อฏวสฺสิโก   
                ตทา นิสชฺช ปาสาเท                ทาน ทาตุ วิจินฺตยึ ฯ   
                หทย ทเทยฺย จกฺขุ                มสมฺป รุธิรมฺป จ   
                ทเทยฺย กาย สาเวตฺวา                ยท ิโกจิ ยาจเย มม ฯ   
                สภาว จินฺตยนฺตสฺส                อกมฺปตมสณฺ ิต   
                อกมฺป ตตฺถ ปวี                สิเนรุวนวฏสกาติ ฯ   
        ตตฺถ สาเวตฺวาติ อชฺช ปฏาย อห อิมสฺส ทาโสติ  
ทาสภาว  สาเวตฺวา ฯ  ยท ิ โกจิ  ยาจเย  มมนฺติ โกจิ ม  
ยทิ ยาเจยฺย ฯ สภาว จินฺตยนฺตสฺสาติ  อวิปรีต  อตฺตโน  ยถาภูต  
สภาว  อติตฺติม (๑) ยถาชฺฌาสย จินฺเตนฺตสฺส มม มยิ  จินฺเตนฺเตติ   
อตฺโถ ฯ  อกมฺปตนฺติ กมฺปตรหิต ฯ อสณฺ ิตนฺติ สงฺโกจรหิต ฯ  
เยน หิ  โลภาทินา  อโพธสิตฺตาน  จกฺขาทิทาเน  จิตฺตุตฺราส- 
สงฺขาต  กมปฺต สงฺโกจสงฺขาต  สณฺ ิต ฺจ  สิยา  เตน วินาติ  
อตฺโถ ฯ อกมฺปติ อจลิ ฯ สิเนรุวนวฏสกาติ สิเนรุมฺหิ  อุฏ ิต- 
นนฺทนวนผา  รุสกวนมิสฺสกวนจิตฺตลตาวนาทิกปฺปกตรุวน  สิเนรุ- 
วน ฯ  อถ  วา  สิเนรุ  จ  ชมฺพุทีปาทีสุ  รมณียวน ฺจ  สิเนร-ุ 
วน ฯ  ต  วน  วฏสก  เอติสฺสาติ  สิเนรุวนวฏสกา ฯ   
        เอว ฺจ ปวิกมฺปเน วตฺตมาเน มธุรคมฺภีรเทโว คชฺชนฺโต  
ขณิกวสฺส วสฺสิ ฯ  วิชฺชลุตา  นิจฺฉรึสุ ฯ  มหาสมุทฺเท  อุพฺภิชฺช ิฯ  
# ๑. ส.ี อกิตฺติม ฯ  
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สกฺโก  เทวราชา  อปฺโผเฏสิ ฯ  มหาพฺรหฺมา  สาธุการมทาสิ ฯ   
ยาว  พฺรหฺมโลกา  เอกโกลาหล  อโหสิ ฯ  มหาสตฺโต  โสฬส- 
วสฺสกาเลเยว  สพฺพสิปฺปาน นิปฺผตฺตึ ปาปุณิ ฯ ตสฺส ปตา  
รชฺช ทาตุกาโม มาตรา  สทฺธึ  มนฺเตตฺวา  มทฺทราชกุลโต  
มาตุลธีตร  มทฺทึ  นาม  ราชก ฺ  อาเนตฺวา  โสฬสนฺน  
อิตฺถิสหสฺสาน  เชฏก  อคฺคมเหสึ  กตฺวา  มหาสตฺต รชฺเช  
อภิสิ ฺจิ ฯ  มหาสตฺโต  รชฺเช  ปติฏ ิตกาลโต  ปฏาย  เทวสิก  
ฉสตสหสฺสานิ  วิสฺสชฺเชตฺวา  มหาทาน  ปวตฺเตนฺโต  อนฺวทฺธมาส   
ทาน  โอโลเกตุ อุปสงฺกมติ ฯ อปรภาเค มทฺทิเทวี  ปุตฺต  วิชายิ  
ต  ก ฺจนชาเลน  สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ  เตนสฺส  ชาลิกุมาโรเตฺวว นาม   
กรึสุ ฯ  ตสฺส ปทสา คมนกาเล สา ธีตร วิชายิ ต  
กณฺหาชิเนน สมฺปฏิจฺฉึสุ เตนสฺสา  กณฺหาชินาเตฺวว นาม  
กรึสุ ฯ เตน วุตฺต   
                อนฺวทฺธมาเส ปณฺณรเส        ปุณฺณมาเส อุโปสเถ   
                ปจฺจย นาคมารุยฺห                ทาน ทาตุ อุปาคมินฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อนฺวทฺธมาเสติ อนุอทฺธมาเส อทฺธมาเส อทฺธมาเสติ  
อตฺโถ ฯ  ปุณฺณมาเสติ  ปุณฺณมาสิย  มาสปริปูริยา  จนฺท- 
ปริปูริยา  จ  สมนฺนาคเต  ปณฺณรเส  ทาน  ทาตุ  อุปาคมินฺติ  
สมฺพนฺโธ ฯ  ตตฺราย โยชนา ปจฺจย นาคมารุยฺห อทฺธมาเส   
อทฺธมาเส  ทาน  ทาตุ  ทานสาล  อุปาคมึ  เอว  อุปคจฺฉนฺโต  
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จ  ยทา  เอกสฺมึ  ปณฺณรเส  ปุณฺณมาสิอุโปสเถ  ทาน  ทาตุ  
อุปาคมึ  ตทา  กลิงฺครฏวิสยา  พฺราหฺมณา  อุปค ฺฉุ  มนฺติ ฯ  
ตตฺถ  ปจฺจย  นาคนฺติ  ปจฺจยนามก  มงฺคลหตฺถึ ฯ  โพธิสตฺตสฺส   
หิ  ชาตทิวเส  เอกา  อากาสจารินี  กเรณุกา  (๑)  อภิมงฺคลสมฺมต   
สพฺพเสตหตฺถิโปตก  อาเนตฺวา  มงฺคลหตฺถิฏาเน  เปตฺวา   
ปกฺกามิ ฯ ตสฺส มหาสตฺต  ปจฺจย  กตฺวา  ลทฺธตฺตา  ปจฺจโยเตฺวว 
นาม  กรึส ุฯ  ต  ปจฺจยนามก  โอปวยฺห  หตฺถินาค อารุยฺห  
ทาน ทาตุ อุปาคมินฺติ ฯ เตน วุตฺต   
                กลิงฺครฏวิสยา                พฺราหฺมณา อุปค ฺฉุ ม   
                อยาจุ ม หตฺถินาค                ธ ฺ มงฺคลสมฺมต ฯ   
                อวุฏ ิโก ชนปโท                ทุพฺภิกฺโข ฉาตโก มหา   
                ททาหิ ปวร นาค                สพฺพเสต คชุตฺตมนฺติ ฯ   
        ตตฺถ กลิงฺครฏวิสยาติอาทิคาถา เหฏา กุรุราชจริเตป (๒) 
อาคตา  เอว  ตสฺมา  ตาส  อตฺโถ  กถามคฺโค  จ  ตตฺถ  วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺโพ ฯ อิธ ปน  มงฺคลหตฺถิโน  เสตตฺตา  สพฺพเสต   
คชุตฺตมนฺติ  วุตฺต ฯ  โส  โพธิสตฺโต  หตฺถิกฺขนฺธวรคโต   
                ททามิ น วิกมปฺามิ                ย ม ยาจนฺติ พฺราหฺมณา   
                สนฺต นปฺปฏิคุยฺหามิ (๓)        ทาเน เม รมตี  มโนติ ฯ   
อตฺตโน ทานาภิรตึ ปเวเทนฺโต   
# ๑. ส.ี กเณรุกา ฯ  ๒. ขุ. จริยา. ๓๓/๓/๕๕๓ ฯ  ๓. ม. นปฺปฏคูิหามิ ฯ  
เอวมุปริป ฯ  
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                น เม ยาจกมนุปฺปตฺเต                ปฏิกฺเขโป อนุจฺฉโว   
                มา เม ภิชฺช ิสมาทาน                ทสฺสามิ วิปุล คชนฺติ   
ปฏิชานิตฺวา  หตฺถิกฺขนฺธโต  โอรุยฺห  อนลงฺกตฏาน  โอโลกนตฺถ   
อนุปริยายิตฺวา  อนาลงฺกตฏาน  อทิสฺวา  กุสุมมิสสฺคนฺโธทกภริต  
สุวณฺณภิงฺคาร คเหตฺวา โภนฺโต  อิโต  เอถาติ  อลงฺกตรชต- 
ทามสทิส หตฺถิโสณฺฑ เตส หตฺเถ เปตฺวา อุทก ปาเตตฺวา   
อลงฺกตวารณ อทาสิ ฯ เตน วุตฺต   
                นาค คเหตฺวา โสณฺฑาย                ภิงฺคาเร รตนามเย   
                ชล หตฺเถ อากิริตฺวา                        พฺราหฺมณาน อท คชนฺติ ฯ   
        ตตฺถ สนฺตนฺติ วิชฺชมาน เทยฺยธมฺม ฯ นปฺปฏคุิยฺหามีติ  
น ปฏิจฺฉาเทมิ ฯ  โย  หิ  อตฺตโน  สนตฺก  มยฺหเมว  โหตูติ  
จินฺเตติ  ยาจิโต วา ปฏิกฺขิปติ โส  ยาจกาน  อภิมุเข   ิตมฺป  
อตฺถโต ปฏิจฺฉาเทติ นาม ฯ มหาสตฺโต ปน อตฺตโน สีส  
อาทึ  กตฺวา  อชฺฌตฺติกทาน  ทาตุกาโมว  กถ  พาหิร  ปฏิกฺขิปติ  
ตสฺมา  อาห  สนฺต  นปฺปฏิคุยฺหามีติ ฯ เตเนวาห ทาเน เม  
รมตี มโนติ ฯ เสส เหฏา วุตฺตตฺถเมว ฯ   
        ตสฺส ปน หตฺถิโน จตูสุ ปาเทสุ อลงฺการา จตฺตาริ  
สตสหสฺสานิ อคฺฆนฺติ  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  อลงฺการา  เทฺว  
สตสหสฺสานิ  เหฏา  อุทเร  กมฺพล  สตสหสฺส  ปฏ ิย  มุตฺตาชาล   
มณิชาล  ก ฺจนชาลนฺติ  ตีณิ ชาลานิ ตีณิ สตสหสฺสานิ   
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อุโภ  กณฺณาลงฺการา  เทฺว  สตสหสฺสานิ  ปฏ ิย  อตฺถตกมฺพล  
สตสหสฺส กุมฺภาลงฺกาโร  สตสหสฺส  ตโย  วฏสกา  ตีณิ  สต- 
สหสฺสานิ  กณฺณจูฬาลงฺกาโร  สตสหสฺส ทฺวินฺน  ทนฺตาน   
อลงฺการา  เทฺว  สตสหสฺสานิ  โสณฺฑาย  โสวตฺถิกาลงฺกาโร  
สตสหสฺส  นงฺคุฏาลงฺกาโร  สตสหสฺส  อาโรหณนิสฺเสณิ  สตสหสฺส  
ภุ ฺชนกฏาห  สตสหสฺส  เปตฺวา  อนคฺฆภณฺฑ  อิท ตาว 
เอตฺตก จตุวีสติ สตสหสฺสานิ อคฺฆติ ฯ ฉตฺตปณฺฑิย  ปน  
มณิ  จูฬามณิ  มุตฺตาหาเร  มณิ องฺกุเส มณิ หตฺถิกณฺเวน- 
มุตฺตาหาเร มณิ  หตฺถิกุมฺเภ  มณีติ อิมานิ ฉ อนคฺฆานิ  
หตฺถีป อนคฺโฆ เอวาติ หตฺถินา สทฺธึ สตฺต  อนคฺฆานิ  ตานิ  
สพฺพานิ  พฺราหฺมณาน  อทาสิ ฯ  ตถา  หตฺถิโน  ปรจิารกานิ   
ป ฺจ  กุลสตานิ  หตฺถิเมณฺฑหตฺถิโคปเกหิ  สทฺธึ  อทาสิ ฯ  สห 
ทาเนน  ปนสฺส  เหฏา  วุตฺตนเยเนว ภูมิกมฺปาทโย อเหสุ ฯ  
เตน วุตฺต   
                ปนุาปร ททนฺตสฺส                สพฺพเสต คชุตฺตม   
                ตทาป ปวี กมฺป                สิเนรุวนวฏสกาติ ฯ   
ชาตเกป  วุตฺต   
                ตทาสิ ย ภึสนก                        ตทาสิ โลมหสน   
                หตฺถินาเค ปทินฺนมฺหิ        เมทนี สมฺปกมฺปถาติ (๑) ฯ   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๑๐๕๖/๓๖๗ ฯ  
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        ตสฺส นาคสฺส ทาเนนาติ ฉหิ อนคฺเฆหิ สทฺธึ จตุ- 
วีสติสตสหสฺสคฺฆนิกอลงฺการภณฺฑสหิตสฺส  ตสฺส  มงฺคลหตฺถิสฺส  
ปริจฺจาเคน ฯ สิวโยติ สิวิราชกุมารา เจว  สิวิรฏวาสิโน  จ ฯ 
สิวโยติ  จ  เทสนาสีสเมต ฯ  ตตฺถ  ห ิ อมจฺจา  ปาริสชฺชา   
พฺราหฺมณคหปติกา  เนคมชานปทา  นาครา  สกลรฏวาสิโน 
จ  ส ฺชยมหาราช  ผุสฺสติเทวึ  มทฺทิเทวิ ฺจ เปตฺวา สพฺเพ- 
เอว ฯ กุทฺธาติ เทวตาวตฺตเนน โพธิสตฺตสฺส  กุทฺธา ฯ  สมาคตาติ  
สนฺนิปติตา ฯ  
        เต  กิร พฺราหฺมณา หตฺถึ ลภิตฺวา ต อภิรุหิตฺวา   
มหาทฺวาเรน  ปวิสิตฺวา  นครมชฺเฌน  ปายึสุ ฯ มหาชเนน จ  
อมฺโภ พฺราหฺมณา อมฺหาก  หตฺถ ี กโุต  อภิรุโฬฺหติ  วุตฺเต   
เวสฺสนฺตรมหาราเชน  โน  หตฺถ ี ทินโฺน  เก  ตุเมหฺติ  หตฺถ- 
วิการาทีหิ  ฆฏเฏนฺตา  อคมสุ ฯ   
        อถ  อมจฺเจ  อาทึ  กตฺวา  มหาชนา  ราชทฺวาเร   
สนฺนิปติตฺวา ร ฺา นาม พฺราหฺมณาน ธน วา ธ ฺ 
วา เขตฺต วา วตฺถุ  วา  (๑) ทาสิทาสปริจาริกา  วา  ทาตพฺพา 
สิยา กถ ฺหิ นามาย เวสฺสนฺตรมหาราชา  ราชารห  
มงฺคลหตฺถึ  ทสฺสติ  น  อิทานิ  เอว  รชฺช  วินาเสตุ  ทสฺสามาติ   
อุชฺฌายิตฺวา  ส ฺชยมหาราชสฺส  ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา  เตน   
# ๑. ส.ี ทาสทีาสปริวารก วา ทาตพฺพ สิยา ฯ  
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อนุนียมานา  อนนุยนฺตา  อคมสุ ฯ เกวล ปน   
                มา น ทณฺเฑน สตฺเถน                น หิ โส พนฺธนารโห   
                ปพฺพาเชหิ จ น รฏา                วงฺเก วสตุ ปพฺพเตติ (๑)  ฯ 
วทึสุ ฯ เตน วุตฺต   
                ปพฺพาเชสุ สกา รฏา        วงฺก คจฺฉตุ ปพฺพตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ ปพฺพาเชสุนฺติ รชฺชโต พหิ วาสตฺถาย อุสฺสุกฺกมกสุ ฯ  
        ราชาป มหา โข  อย ปฏิปกฺโข หนฺท มม ปุตฺโต  
กติปาห รชฺชโต พหิ วสตูติ จินฺเตตฺวา   
                เอโส เจ สิวีน ฉนฺโท                ฉนฺท นปฺปนุทามเส   
                อิม โส วสตุ รตฺตึ                กาเม จ ปริภุ ฺชตุ ฯ   
                ตโต รตฺยา วิวสาเน                สูริยุคฺคมน ปติ   
                สมคฺคา สิวโย หุตฺวา                รฏา ปพฺพาชยนฺตุ นนฺติ (๒)   
วตฺวา ปุตฺตสฺส สนฺติเก กตฺตาร เปเสติ อิม ปวตฺตึ มม 
ปุตฺตสฺส อาโรเจหีติ ฯ โส  ตถา อกาสิ ฯ   
        มหาสตฺโตป ต สุตฺวา   
                กสิฺมึ เม สิวโย กุทฺธา                นาห ปสสฺามิ ทุกฺกฏ   
                ต เม กตฺเต วิยาจิกฺข                กสฺมา ปพฺพาชยนฺติ มนฺติ (๓)   
การณ ปุจฺฉิ ฯ เตน ตุมฺหาก หตฺถิทาเนนาติ วุตฺเต 
โสมนสฺสปฺปตฺโต หุตฺวา   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๑๐๖๑/๓๖๙ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๑๐๖๒/๓๖๙ ฯ 
# ๓. ขุ. ชา. ๒๘/๑๐๖๖/๓๗๑ ฯ  
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                หทย จกฺขุมฺปห ทชฺช                กึ เม พาหิรก ธน   
                หริ ฺ วา สุวณฺณ วา        มุตฺตา เวฬุริยา มณิ ฯ   
                ทกฺขิณ วาปห พาหุ                ทิสฺวา ยาจกมาคเต   
                ทเทยฺย น วิกมฺเปยฺย                ทาเน เม รมตี  มโน ฯ   
                กาม ม สิวโย สพฺเพ                ปพฺพาเชนฺตุ หนนฺตุ วา   
                เนว ทานา วิรมิสฺส                กาม ฉินฺทนฺตุ สตฺตธาติ (๑)   
วตฺวา  นาครา  เม เอกทิวส ทาน ทาตุ โอกาส เทนฺตุ  
เสฺว ทาน ทตฺวา ตติยทิวเส  คมิสฺสามีติ  วตฺวา  กตฺตาร  
เตส  สนฺติเก  เปเสตฺวา  อห  เสฺว สตฺตสตก นาม  มหาทาน   
ทสฺสามิ  สตฺตหตฺถิสตานิ  สตฺตอสฺสสตานิ  สตฺตรถสตานิ   
สตฺตอิตฺถิสตานิ  สตฺตทาสสตานิ  สตฺตทาสิสตานิ (๒) สตฺตเธนุสตานิ  
สตฺตอุสภสตานิ  ปฏิยาเทหิ  นานปฺปการ ฺจ  อนฺนปานาทึ  สพฺพ  
ทาตพฺพยุตฺตก อุปฏเปหีติ สพฺพกมฺมิก อมจฺจ  อาณาเปตฺวา  
เอโกว  มทฺทเิทวิยา  วสนฏาน  คนฺตฺวา  ภทฺเท  มทฺทิ  
อนุคามิกนิธึ  นิทหมานา  สีลวนฺเตสุ  ทเทยฺยาสีติ ตมฺป ทาเน  
นิโยเชตฺวา ตสฺสา อตฺตโน คมนการณ  อาจิกฺขิตฺวา  อห   
วน  วสนตฺถาย  คมิสฺสามิ ตฺว อิเธว อนุกฺกณฺ ิตา วสาหีติ   
อาห ฯ สา นาห มหาราช ตุเมฺหหิ วินา เอกทิวสมฺป  
วสิสฺสามีติ อาห ฯ   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๑๐๖๘/๓๗๑ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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        ทุติยทิวเส สตฺตสตก มหาทาน ปวตฺเตสิ ฯ ตสฺส 
สตฺตสตก ทาน เทนฺตสฺเสว  สาย อโหสิ ฯ อลงฺกตรเถน  
มาตาปตูน สนฺติก คนฺตฺวา อห เสฺว คมิสฺสามีติ เต   
อาปุจฺฉิตฺวา  อกามกาน  เตส อสฺสุมุขาน โรทนฺตานเยว  
วนฺทิตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา  ตโต  นิกฺขมตฺิวา  ต  ทิวส  อตฺตโน  
นิเวสเน  วสิตฺวา  ปุนทิวเส  คมิสฺสามีติ  ปาสาทโต  โอตร ิฯ 
มทฺทิเทวี  สสฺสุสสุเรหิ  นานานเยหิ  ยาจิตฺวา  นิวตฺติยมานาป   
เตส  วจน  อนาทิยิตฺวา  เต  วนฺทิตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา เสสิตฺถิโย  
อปโลเกตฺวา (๑)  เทฺว ปุตฺเต อาทาย เวสฺสนฺตรสฺส ปมตร คนฺตฺวา 
รเถ อฏาสิ ฯ 
        มหาปุรโิส รถ อภิรุหิตฺวา รเถ  ิโต มหาชน  
อาปุจฺฉิตฺวา อปฺปมตฺตา  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กโรถาติ   
โอวาทมสฺส  ทตฺวา  นครโต  นิกฺขมิ ฯ  โพธิสตฺตสฺส  มาตา 
ปุตฺโต  เม  ทานวิตฺตโก  (๒)  ทาน  เทตูติ อาภรเณหิ สทฺธึ สตฺต- 
รตนปูรานิ  สกฏานิ  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  เปเสสิ ฯ  โสป  อตฺตโน  
กายารุฬฺหเมว  อาภรณภณฺฑ  สมฺปตฺตยาจกาน  อฏารส  วาเร  
ทตฺวา  เสส  สพฺพมทาสิ ฯ  นครา  นิกขฺมิตฺวาว  นิวตฺติตฺวา  
โอโลเกตุกาโม  อโหสิ ฯ  อถสฺส  ปุ ฺานุภาเวน  รถปฺปมาเณ 
าเน  มหาปวี  ภิชฺชิตฺวา  ปริวตฺเตตฺวา  รถ  นคราภิมุข   
# ๑. ส.ี โอโลเกตฺวา ฯ  ๒. สี. ทานวิตกฺโก ฯ  
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อกาสิ ฯ  โส  มาตาปตูน  วสนฏาน  โอโลเกสิ ฯ  เตน   
การุ ฺเน  มหาปวิกมฺโปว  อโหส ิฯ  เตน วุตฺต เตส   
นิจฺฉุภมานานนฺติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  นจฺิฉุภมานานนฺติ  เตสุ  สิวีสุ  นิกฺกฑฺฒนฺเตสุ   
ปพฺพาเชนฺเตสูติ  อตฺโถ ฯ  เตส  วา  นกิฺขมนฺตาน ฯ  มหาทาน   
ปวตฺเตตุนฺติ  สตฺตสตกมหาทาน  ทาตุ ฯ  อยาจิสฺสนฺติ ยาจึ ฯ  
สาวยิตฺวาติ โฆสาเปตฺวา ฯ กณฺณเภรินฺติ  ยุคลมหาเภรึ ฯ  
ททามหนฺติ ททามิ อห ฯ   
        อเถตฺถาติ อเถว ทาเน ทียมาเน เอตสฺมึ ทานคฺเค ฯ  
ตุมูโลติ  เอกโกลาหลีภูโต ฯ  เภรโวติ  ภยาวโห ฯ มหาสตฺต หิ  
เปตฺวา อ ฺเส โส ภย ชเนติ  ตสฺส  ภยชนนาการ  ทสฺเสตุ   
ทาเนนิมนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ  อิม เวสฺสนฺตรมหาราชาน  ทาเนน   
เหตุนา  สิวโย  รฏโต  นหีรนฺติ  ปพฺพาเชนฺติ  ตถาป ปุน  
จ เอวรูป ทาน  เทติ อยนฺติ ฯ   
        อิทานิ ต ทาน ทสฺเสตุ หตฺถินฺติ คาถมาห ฯ ตตฺถ  
ควนฺติ เธนุ ฯ  จตุวาหึ  รถ  ทตฺวาติ  วหนฺตีติ  วาหิโน  อสฺสา  
จตุโร  อาช ฺสินฺธเว  รถ ฺจ  พฺราหฺมณาน  ทตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  
มหาสตฺโต  หิ  ตถา  นครโต  นิกฺขมนฺโต  สหชาเต  สฏ ิสหสฺเส  
อมจฺเจ  เสสชน ฺจ  อสฺสุปุณฺณมุข  อนุพนฺธนฺต  นิวตฺเตตฺวา  รถ   
# ๑. ม. ปถวีกมฺโป ฯ  
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ปาเชนฺโต  มทฺทึ อาห สเจ ภทฺเท ปจฺฉโต ยาจกา อาคจฺฉนฺติ  
อุปธาเรยฺยาสีติ ฯ สา  โอโลเกนฺตี  นิสทีิ ฯ  อถสฺส  สตฺตสตก- 
มหาทาน  คมนกาเล  กตทาน ฺจ  สมฺปาปุณิตุ  อสกฺโกนฺตา  
จตฺตาโร พฺราหฺมณา อาคนฺตฺวา เวสฺสนฺตโร กุหินฺติ ปุจฺฉิตฺวา  
ทาน  ทตฺวา  รเถน คโตติ วุตฺเต อสฺเส ยาจิสฺสามาติ  
อนุพนฺธึสุ ฯ มทฺที เต อาคจฺฉนฺเต  ทิสฺวา ยาจกา เทวาติ  
อาโรเจสิ ฯ มหาสตฺโต รถ เปสิ ฯ เต อาคนฺตฺวา อสฺเส  
ยาจึสุ ฯ  มหาสตฺโต อสฺเส อทาสิ ฯ เต เต คเหตฺวา คตา ฯ 
อสฺเสสุ ปน ทินฺเนสุ รถธรุ อากาเสเยว  อฏาสิ ฯ  อถ  จตฺตาโร 
เทวปุตฺตา  โรหิตมิควณฺเณนาคนฺตฺวา รถธุร สมฺปฏจฺิฉิตฺวา   
อคมสุ ฯ มหาสตฺโต เตส เทวปุตฺตภาว ตฺวา   
                อิงฺฆ มทฺทิ นิสาเมหิ                จิตฺตรูปว ทสิฺสติ   
                มคิโรหิจฺจวณฺเณน                ทกฺขิณสฺสา วหนฺติ มนฺติ (๑)   
มทฺทิยา อาห ฯ   
        ตตฺถ จิตฺตรูปวาติ อจฺฉริยรูป วิย ฯ ทกฺขิณสฺสาติ สุสิกฺขิต- 
อสฺสา วิย  ม วหนฺติ ฯ   
        อถ น เอว คจฺฉนฺต อปโร พฺราหฺมโณ อาคนฺตฺวา  
รถ ยาจิ ฯ มหาสตฺโต  ปุตฺตทาร  โอตาเรตฺวา  รถ  อทาสิ ฯ  
รเถ  ปน ทินฺเน เทวปุตฺตา อนฺตรธายึสุ ฯ ตโต  ปฏาย   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๑๑๐๑/๓๘๙ ฯ  
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ปน  สพฺเพป  ปตฺติกาว  อเหสุ ฯ  อถ  มหาสตฺโต  มทฺทิ   
ตฺว  กณฺหาชิน  คณฺหาหิ  อห  ชาลิกุมาร  คณฺหามีติ  อุโภป   
เทฺว ทารเก องฺเกนาทาย อ ฺม ฺ  ปยสลฺลาปา  ปฏิปถ   
อาคจฺฉนฺเต  มนุสฺเส  วงฺกปพฺพตสฺส  มคฺค  ปุจฺฉนฺตา  สยเมว   
โอนเตสุ  ผลรุกฺเขสุ  ผลานิ  ทารกาน  ททนฺตา  อตฺถกามาหิ  
เทวตาหิ  มคฺคสฺส  สงฺขิปตตฺตา ตทเหว เจตรฏ สมฺปาปุณึสุ ฯ  
เตน วุตฺต จตุวาหึ รถ ทตฺวาติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ ตฺวา จาตุมฺมหาปเถติ อตฺตโน คมนมคฺเคน ปสฺสโต  
อาคเตน เตน  พฺราหฺมเณน  อาคตมคฺเคน  จ  วินิวิชฺฌิตฺวา   
คตฏานตฺตา จตุกฺกสงฺขาเต จตุมหาปเถ  ตฺวา  ตสฺส   
พฺราหฺมณสฺส  รถ  ทตฺวา ฯ  เอกากิโยติ  อมจฺจเสวกาทิสหายา- 
ภาเวน  เอกโก ฯ เตเนวาห อทุติโยติ ฯ มทฺทิเทวึ อิทมพฺรวีติ  
มทฺทิเทวึ อิท อภาสิ ฯ   
        ปทุม  ปุณฺฑรีกวาติ ปทุม วิย ปุณฺฑรีก วิย จ ฯ 
กณฺหาชินคฺคหีติ (๑) กณฺหาชิน  อคฺคเหสิ ฯ  อภิชาตาติ   
ชาติสมฺปนฺนา ฯ  วิสม  สมนฺติ  วิสม  สม ฺจ  ภูมิปฺปเทส ฯ  
เอนฺตีติ  อาคจฺฉนฺติ ฯ  อนุมคฺเค  ปฏิปฺปเถติ  อนุมคฺเค  วา ปฏิปเถ   
วาติ  วาสทฺทสฺส  โลโป  ทฏพฺโพ ฯ  กรุณนฺติ  ภาวนปปสก- 
นิทฺเทโส  กรณุายิตตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  ทกฺุขนฺเต  ปฏิเวเทนฺตีติ  
# ๑. ม. กณฺหาชินคฺคหีติ ฯ  
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อิเม เอว สุขุมาลา ปทสา คจฺฉนฺติ ทูเรว อิโต  วงฺกปพฺพโตติ   
เต  ตทา  อเมฺหสุ  การุ ฺวเสน  อตฺตนา  ทุกฺข  ปฏลิภนฺติ  
ตถา  อตฺตโน อุปฺปนฺนทุกขฺ ปฏิเวเทนฺติ วาติ อตฺโถ ฯ   
        ปวเนติ  มหาวเน ฯ ผลิเนติ ผลวนฺเต ฯ อุพฺพิทฺธาติ อุทฺธ  
อุคฺคตา  อุจฺจา ฯ  อุปคจฺฉนฺติ  ทารเกติ  ยถา  ผลานิ  ทารกาน  
หตฺถูปคยฺหกานิ โหนฺติ เอว  รุกฺขา สยเมว สาขาหิ โอนมิตฺวา  
ทารเก อุเปนฺติ ฯ   
        อจฺฉริยนฺติ อจฺฉราโยคฺค อจฺฉร ปหริตุ ยุตฺต ฯ อภูต- 
ปุพฺพ ภูตนฺติ  อพฺภุต ฯ  โลมาน  หสนสมตฺถตาย  โลมหสน ฯ  
สาหุการนฺติ  สาธุการ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ อิตฺถิรตนภาเวน  
สพฺเพหิ องฺเคหิ อวยเวหิ โสภตีติ สพฺพงฺคโสภนา ฯ   
        อจฺเฉร  วตาติ อจฺฉริย วต ฯ เวสฺสนฺตรสฺส เตเชนาติ  
เวสฺสนฺตรสฺส  ปุ ฺานุภาเวน ฯ  สงฺขิปสุ  ปถ  ยกฺขาติ  เทวตา  
มหาสตฺตสฺส ปุ ฺเตเชน โจทิตา ต  มคฺค ปริกฺขย ปาเปสุ  
อปฺปก อกสุ  ต ปน ทารเกสุ กรุณาย กต วิย กตฺวา  
วุตฺต  อนุกมฺปาย  ทารเกติ ฯ  เชตุตฺตรนครโต  หิ  สุวณฺณ- 
คิริตาโล  นาม  ปพฺพโต  ป ฺจ  โยชนานิ  ตโต  โกนฺติมารา 
นาม  นที ป ฺจ โยชนานิ ตโต มาร ฺชนาคิริ (๑) นาม  ปพฺพโต 
ป ฺจ  โยชนานิ  ตโต  ทณฺฑพฺราหฺมณคาโม  นาม  ป ฺจ  
# ๑. ส.ี อ ฺฉนคิริ ฯ  
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โยชนานิ  ตโต  มาตุลนคร  ทส  โยชนานิ  อิติ  ต รฏ  
เชตุตฺตรนครโต ตึส โยชนานิ โหติ ฯ เทวตา  โพธิสตฺตสฺส   
ปุ ฺเตเชน  โจทิตา  มคฺค  ปริกฺขย  ปาเปสุ ฯ  ต  สพฺพ  
เอกาเหเนว  อติกฺกมึสุ ฯ เตน วุตฺต นิกฺขนฺตทิวเสเยว 
เจตรฏมุปาคมุนฺติ ฯ   
        เอว มหาสตฺโต สายนฺหสมย เจตรฏเ มาตุลนคร ปตฺวา  
ตสฺส นครสฺส  ทฺวารสมีเป  สาลาย  นสิีทิ ฯ  อถสสฺ  มทฺท ี 
เทวี  ปาเทสุ  รช  ปุ ฺฉิตฺวา  ปาเท  สมพฺาหิตฺวา  เวสฺสนฺตรสฺส  
อาคตภาว  ชานาเปสฺสามีติ  สาลโต  นกิฺขมิตฺวา ตสฺส  จกฺขุปเถ  
สาลทฺวาเร  อฏาสิ ฯ  นคร  ปวิสนฺติโย  จ  นิกฺขมนฺติโย จ  
อิตฺถิโย ต  ทสิฺวา  ปริวาเรสุ ฯ   
        มหาชโน  ต ฺจ  เวสฺสนฺตร ฺจ  ปุตฺเต  จสฺส ตถา อาคเต 
ทิสฺวา  ราชูน  อาจิกฺขิ ฯ  สฏ ิสหสฺสา  ราชาโน  โรทนฺตา   
ปริเทวนฺตา  ตสฺส  สนฺติก  อาคนฺตฺวา  มคฺคปริสฺสม วิโนเทตฺวา  
ตถา อาคมนการณ ปุจฺฉึสุ ฯ   
        มหาสตฺโต หตฺถิทาน อาทึ กตฺวา สพฺพ กเถสิ ฯ 
ต สุตฺวา เต อตฺตโน รชฺเชน  นิมนฺตยึส ุฯ  มหาปุริโส มยา 
ตุมฺหาก รชฺช ปฏิคฺคหิตเมว โหตุ ราชา ปน ม รฏา   
ปพฺพาเชติ  ตสฺมา  วงฺกปพฺพตเมว  คมิสฺสามีติ  วตฺวา เตหิ  
นานปฺปการ ตตฺถ วาส  ยาจิยมาโนป ต อนลงฺกริตฺวา เตหิ  
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คหิตารกฺโข ต รตฺตึ สาลายเมว วสิตฺวา ปุนทิวเส  ปาโตว   
นานคฺครสโภชน  ภุ ฺชิตฺวา  เตหิ  ปรวุิโต  นิกฺขมตฺิวา  ปณฺณรส- 
โยชนมคฺค  คนฺตฺวา  วนทฺวาเร  ตฺวา  เต  นิวตฺตาเปตฺวา ปุรโต  
ปณฺณรสโยชนมคฺค เตหิ  อาจิกฺขิตนิยาเมเนว อคมาสิ ฯ เตน  
วุตฺต   
                สฏ ิราชสหสฺสานิ                ตทา วสนฺติ มาตุเล   
                สพฺเพ ป ฺชลิกา หุตฺวา        โรทมานา อุปาคมม ฯ   
                ตตฺถ วตฺเตตฺวา สลลฺาป        เจเตหิ เจตปุตฺเตหิ   
                เต ตโต นิกฺขมิตฺวาน                วงฺก อคมุ ปพฺพตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ ตตฺถ วตฺเตตฺวา สลลฺาปนฺติ ตตฺถ เตหิ ราชูหิ  
สมาคเมหิ สทฺธึ  สลฺลาป (๑) ปฏิสมฺโมทมานา  ปวตฺเตตฺวา ฯ  
เจตปุตฺเตหีติ  เจตราชปุตฺเตหิ ฯ  เต  ตโต  นิกฺขมิตฺวานาติ  เต 
ราชาโน ตโต วนทฺวารฏาเน นิวตฺเตตฺวา ฯ วงฺก อคมุ  
ปพฺพตนฺติ  อเมฺห จตฺตาโร ชนา วงฺกปพฺพต อุทฺทิสฺส  
อคมมฺหา ฯ   
        อถ มหาสตฺโต เตหิ อาจิกฺขิตมคฺเคน คจฺฉนฺโต  
คนฺธมาทนปพฺพต ปตฺวา ต  ทิสฺวา  ตตฺถ  วสิตฺวา  ตโต  
อุตฺตรทิสาภิมุโข  เวปุลฺลปพฺพตปาเทน  คนฺตฺวา  เกตุมตีนทีตีเร  
นิสีทิตฺวา  วนจรเกน  ทนิฺน  มธุมส  ขาทิตฺวา ตสฺส สุวณฺณสูจึ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ทตฺวา  นฺหาตฺวา  ปวิตฺวา  ปฏิปฺปสฺสทธฺทรโถ นทึ อุตฺตริตฺวา  
สานุปพฺพตสิขเร   ิตสฺส  นิโคฺรธสฺส มเูล โถก นิสีทิตฺวา อุฏาย  
คจฺฉนฺโต นาลิกปพฺพต ปริหรนฺโต  มจุลินฺทสร  คนฺตฺวา  สรตีเรน 
ปุพฺพุตฺตรกณฺณ  ปตฺวา  เอกปทิกมคฺเคเนว  วนฆฏ  ปวิสิตฺวา  
ต อติกฺกมฺม คิริวิทุคฺคาน นทีปภวาน ปุรโต จตุรสสฺ- 
โปกฺขรณึ ปาปุณิ ฯ   
        ตสฺมึ ขเณ สกฺโก อาวชฺเชนฺโต มหาสตฺโต หิมวนฺต  
ปวิฏโ วสนฏาน  ลทฺธุ  วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา วิสฺสกมฺม เปเสสิ  
คจฺฉ วงฺกปพฺพตกุจฺฉิมฺหิ รมณีเย  าเน  อสฺสมปท  มาเปหีติ ฯ 
โส  ตตฺถ  เทวฺ  ปณฺณสาลาโย  เทฺว จงฺกเม เทฺว จ  รตฺติฏาน- 
ทิวาฏานานิ  มาเปตฺวา  เตสุ  เตสุ  าเนสุ  นานาปุปฺผวิจิตฺเต 
รุกฺเข  ผลิเต  รุกฺเข  ปุปฺผคจฺเฉ  กทลิวนาทีนิ  จ  ทสฺเสตฺวา  
สพฺเพ  ปพฺพชิตปริกฺขาเร  ปฏิยาเทตฺวา  เย  เกจิ ปพฺพชิตุกามา  
เต คณฺหนฺตูติ อกฺขรานิ ลิขิตฺวา อมนุสฺเส  จ เภรวสทฺเท 
มิคปกฺขิโน จ ปฏิกฺกมาเปตฺวา สกฏานเมว คโต ฯ   
        มหาสตฺโต เอกปทิกมคฺค ทิสฺวา ปพฺพชิตาน วสนฏาน  
ภวิสฺสตีติ มทฺทึ  จ  ปุตฺเต  จ  ตตฺเถว  เปตฺวา  อสฺสมปท  
ปวิสิตฺวา อกฺขรานิ โอโลเกตฺวา สกฺเกน  ทินฺโนสฺมติี   
ปณฺณสาลทฺวาร  วิวริตฺวา  ปวิฏโ ขคฺค ฺจ ธนุ ฺจ อปเนตฺวา  
สาฏเก  โอมุ ฺจิตฺวา  อิสิเวส  คเหตฺวา กตฺตรทณฺฑ อาทาย   
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นิกฺขมิตฺวา ปจฺเจกพุทฺธสทิเสน  อุปสมเน  ทารกาน  สนฺติก  
อคมาสิ ฯ  
        มทฺทิเทวีป มหาสตฺต ทิสฺวา ปาเทสุ ปติตฺวา  โรทิตฺวา  
เตเนว สทฺธึ อสฺสม ปวิสิตฺวา อตฺตโน ปณฺณสาล คนฺตฺวา  
อิสิเวส คณฺหิ ฯ  ปจฺฉา  ปตฺุเตป  ตาปสกุมารเก  กรสึุ ฯ 
        โพธิสตฺโต มทฺทึ วร ยาจิ มย อิโต ปฏาย  ปพฺพชิตา  
นาม  อิตฺถี  จ  นาม  พฺรหฺมจริยสฺส  มล  มา  ทานิ อกาเล  
มม สนฺติก  อาคจฺฉาติ ฯ สา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  
มหาสตฺตมฺป วร ยาจิ เทว ตุเมฺห ปุตฺเต  คเหตฺวา  อิเธว 
โหถ  อห  ผลาผล  อาหรสิฺสามีติ ฯ  สา  ตโต ปฏาย อร ฺโต   
ผลาผลานิ  อาหริตฺวา  ตโย  ชเน ปฏชิคฺคิ ฯ อิติ จตฺตาโร  
ขตฺติยา วงฺกปพฺพตกุจฺฉิย  สตฺตมาสมตฺต  วสึสุ ฯ  เตน  วุตฺต   
อามนฺตยิตฺวา  เทวินฺโท  วิสฺสกมฺม  มหิทฺธิกนฺติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ อามนฺตยิตฺวาติ ปกฺโกสาเปตฺวา ฯ มหิทฺธิกนฺติ มหติยา 
เทวิทฺธิยา  สมนฺนาคต ฯ  อสฺสม  สุกตนฺติ  อสฺสมปท  สุกต   
กตฺวา ฯ  รมมฺ  เวสฺสนฺตรสฺส  วสนานุจฺฉวิก  ปณฺณสาล ฯ   
สุมาปยาติ สุฏ ุ มาปย ฯ อาณาเปสีติ วจนเสโส ฯ สุมาปยีติ   
สมฺมา มาเปสิ ฯ   
        อสุ ฺโติ ยถา โส อสฺสโม อสุ ฺโ โหติ เอว ตสฺส   
# ๑. ม. อาคจฺฉาติ ฯ  
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อสุ ฺภาวกรเณน อสุ ฺโ โหมิ ฯ อสุ ฺเติ วา ปาโ ฯ 
มม วสเนเนว อสุ ฺเ อสฺสเม  ทารเก  อนุรกฺขนฺโต  วสามิ  
ตตฺถ  ติฏามิ ฯ  โพธิสตฺตสฺส  เมตฺตานุภาเวน  สมนฺตา  ติโยชเน  
สพฺเพ ติรจฺฉานาป เมตฺต ปฏิลภึสุ ฯ   
        เอว เตสุ ตตฺถ วสนฺเตสุ กลิงฺครฏวาสี ชูชโก นาม  
พฺราหฺมโณ  อมิตฺตตาปนาย  นาม  ภรยิาย  นาหนฺเต  นิจฺจ  
ธ ฺโกฏฏนอุทกาหรณยาคุภตฺตปจนาทีนิ  กาตุ  สกฺโกมิ   
ปริจารก  เม  ทาส วา ทาสึ วา อาเนหีติ วุตฺเต กุโตห  
เต โภติ  ทุคฺคโต  ทาส  ทาสึ วา ลภิสฺสามีติ วตฺวา 
ตาย เอส เวสฺสนฺตโร ราชา วงฺกปพฺพเต  วสติ  ตสฺส   
ปุตฺเต  มยฺห  ปริจารเก ยาจิตฺวา อาเนหีติ วุตฺเต กิเลสวเสน  
ตสฺสา ปฏิพทฺธจิตฺตตาย  ตสฺสา  วจน  อติกฺกมิตุ  อสกฺโกนฺโต   
ปาเถยฺย  ปฏยิาทาเปตฺวา  อนุกฺกเมน เชตุตฺตรนคร ปตฺวา 
กุหึ เวสฺสนฺตรมหาราชาติ ปุจฺฉิ ฯ   
        มหาชโน  อิเมส  ยาจกาน  อติทาเนน อมฺหาก ราชา  
รฏา ปพฺพาชิโต เอว  อมหฺาก  ราชาน  นาเสตฺวา  ปุนป  
อิเธว  อาคจฺฉตีติ  เลฑฺฑุทณฺฑาทิหตฺโถ  อุปกฺโกสนฺโต  พฺราหฺมณ  
อนุพนฺธิ ฯ 
        โส  เทวตาวิคฺคหิโต  หุตฺวา ตโต นิกฺขมิตฺวา  วงฺกปพฺพต- 
คามิมคฺค  อภิรุโฬฺห  อนกฺุกเมน  วนทฺวาร  ปตฺวา มหาวน   
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อชฺโฌคาเหตฺวา  มคฺคมูโฬฺห  หุตฺวา  วิจรนฺโต  เตหิ  ราชูหิ   
โพธิสตฺตสฺส  อารกฺขณตฺถาย  ปเตน  เจตปุตฺเตน  สมาค ฺฉิ ฯ 
เตน  กห  โภ  พฺราหฺมณ  คจฺฉสีติ  ปุฏโ  เวสฺสนฺตร- 
มหาราชสฺส  สนฺติกนฺติ  วุตฺเต  อทฺธา  อย พฺราหฺมโณ ตสฺส  
ปุตฺเต วา  เทวึ  วา  ยาจิตุ  คจฺฉตีติ  จินฺเตตฺวา  มา  โข  
ตฺว พฺราหฺมณ ตตฺถ คจฺฉิ สเจ  คจฺฉสิ  เอตฺเถว  เต  สีส  
ฉินฺทิตฺวา  มยฺห  สุนขาน  ฆาส  กริสฺสามีติ เตน  สนฺตชฺชิโต  
มรณภยภีโต  อหมสฺส  ปตรา เปสิโต ทูโต ต อาเนสฺสามีติ  
อาคโตติ  มุสาวาท อภาสิ ฯ  
        ต สุตฺวา เจตปุตฺโต ตุฏหฏโ พฺราหฺมณสฺส สกฺการ- 
สมฺมาน กตฺวา  วงฺกปพฺพตคามิมคฺค  อาจิกฺขิ ฯ  โส  ตโต  ปร  
คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค อจฺจุเตน นาม  ตาปเสน  สทฺธึ   
สมาคนฺตฺวา  ตมฺป  มคฺค ปุจฺฉิตฺวา เตนาป มคฺเค อาจิกฺขิเต 
เตน  อาจิกฺขิตส ฺาย มคฺค คจฺฉนฺโต อนุกฺกเมน โพธิสตฺตสฺส 
อสฺสมปทฏานสมีป คนฺตฺวา  มทฺทิเทวิยา  ผลาผลตฺถ  คตกาเล 
โพธิสตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  อุโภ ทารเก ยาจิ ฯ เตน  วุตฺต   
                ปวเน วสมานสฺส        อทฺธิโก  ม อุปาคมิ   
                อยาจิ ปุตฺตเก มยฺห        ชาลึ กณฺหาชิน จุโภติ ฯ   
        เอว พฺราหฺมเณน ทารเกสุ ยาจิเตสุ มหาสตฺโต จิรสฺส  
วต เม ยาจโก  อธิคโต  อชชฺาห  อนวเสสโต  ทานปารมึ    
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ปูเรสฺสามีติ (๑)  อธิปฺปาเยน โสมนสฺสชาโต  ปสาริตหตฺเถ   
สหสฺสตฺถวิก เปนฺโต วิย พฺราหฺมณสฺส จิตฺต ปริโตเสนฺโต 
สกล ฺจ ต  ปพฺพตกุจฺฉึ  อุนฺนาเทนฺโต  ททามิ  ตว  มยฺห  
ปุตฺตเก อป จ มทฺทิเทวี ปน ปาโตว  ผลาผลตฺถาย  วน  คนฺตฺวา 
สาย  อาคมิสฺสติ  ตาย อาคตาย เต ปุตฺตเก ทสฺเสตฺวา  ตฺว ฺจ 
มูลผลาผล  ขาทิตฺวา  เอกรตฺตึ  วสิตฺวา  วิคตปริสฺสโม ปาโตว 
คมิสฺสสีติ  อาห ฯ  พฺราหฺมโณ  กาม ฺเจส  อุฬารชฌฺาสยตาย  
ปุตฺตเก  ททาติ  มาตา  ปน  ปุตฺตวจฺฉลา (๒) อาคนฺตฺวา ทานสฺส 
อนฺตรายมฺป กเรยฺย ยนฺนนูาห อิม นิปฺปเฬตฺวา  ทารเก   
คเหตฺวา  อชฺเชว คจฺเฉยฺยนฺติ จินฺเตตฺวา ปุตฺตา เจ เต มยฺห 
ทินฺนา กึ  ทานิ  มาตร  ทสฺเสตฺวา  เปสิเตหิ  เต ทารเก 
คเหตฺวา อชฺเชว คมิสฺสามีติ อาห ฯ  สเจ  ตฺว  พฺราหฺมณ  
ราชปุตฺต  มาตร  ทฏ ุ  น  อิจฺฉสิ  อิเม ทารเก คเหตฺวา   
เชตุตฺตรนคร  คจฺฉ  ตตฺถ  ส ฺชยมหาราชา  ทารเก คเหตฺวา 
มหนฺต เต ธน ทสฺสติ  เตน  ทาสทาสิโย  คณฺหิสฺสสิ  
สุข ฺจ  ชีวิสฺสสิ อ ฺถา อิเม สุขุมาลา ราชทารกา  กินฺเต  
เวยฺยาวจฺจ กริสฺสนฺตีติ อาห ฯ   
        พฺราหฺมโณ เอวมฺป มยา น สกฺกา กาตุ ราชทณฺฑโต  
ภายามิ มยฺหเมว  คาม  เนสฺสามีติ  อาห ฯ  อิม  เตส กถาสลลฺาป  
สุตฺวา ทารกา ปตา โน โข อเมฺห  พฺราหฺมณสฺส  ทาตุกาโมติ  
# ๑. ม. ปูเรสสฺามีติ ฯ  ๒. ม. วจฺฉคิทฺธา ฯ  
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ปกฺกมิตฺวา โปกฺขรณึ  คนตฺฺวา ปทุมินิคจฺเฉ นิลียึสุ ฯ  พฺราหฺมโณ  
เต  อทิสฺวาว  ตฺว  ทารเก  ททามีติ วตฺวา เต อปกฺกมาเปสิ  
เอโส  เต  สาธุภาโวติ  อาห ฯ   
        อถ  มหาสตฺโต  สหสาว  อุฏหิตฺวา  ทารเก  คเวสนฺโต   
ปทุมินิคจฺเฉ  นิลีเน  ทิสฺวา เอถ ตาตา มา มยฺห ทานปารมิยา  
อนฺตราย อกตฺถ มม  ทานชฺฌาสย  มตฺถก  ปาเปถ  อย ฺจ  
พฺราหฺมโณ  ตุเมฺห คเหตฺวา ตุมฺหาก อยฺยกสฺส  ส ฺชยสฺส  
มหาราชสฺส  สนฺติก  คมิสฺสติ  ตาต  ชาลิ  ตฺว ภุชสิฺโส โหตุกาโม   
พฺราหฺมณสฺส  นิกฺขสหสฺส  ทตฺวา  ภุชิสโฺส  ภเวยฺยาสิ  ฯ 
กณฺหาชิเน  ตฺว  ทาสสต  ทาสิสต  หตฺถิสต  อสฺสสต  อุสภสต 
นิกฺขสตนฺติ  สพฺพสต  ทตฺวา  ภุชิสฺสา  ภเวยฺยาสีติ  กุมาเร 
อคฺฆาเปตฺวา  สมสฺสาเสตฺวา  คเหตฺวา  อสฺสมปท  คนฺตฺวา   
กมณฺฑลุนา อุทก คเหตฺวา สพฺพ ฺ ุต ฺาณสฺส ปจฺจย กตฺวา  
พฺราหฺมณสฺส หตฺเถ อุทก  ปาเตตฺวา  อติวิย  ปติโสมนสฺสชาโต 
หุตฺวา ปวึ อุนฺนาเทนฺโต ปยปุตฺตทาน อทาสิ ฯ  อิธาป  
ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว ปวิกมฺปาทโย อเหสุ ฯ เตน วุตฺต   
                ยาจก อุปคต ทิสฺวา                หาโส เม อุปปชฺชถ   
                อุโภ ปุตฺเต คเหตฺวาน                อทาสึ พฺราหฺมเณ ตทา ฯ   
                สเก ปุตฺเต จชนฺตสฺส                ชูชเก พฺราหฺมเณ ยทา   
                ตทาป ปวี กมฺป                สิเนรุวนวฏสกาติ ฯ   
        อถ  พฺราหฺมโณ  ทารเก อคนฺตุกาเม ลตาย หตฺเถสุ   
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พนฺธิตฺวา อากฑฺฒิ ฯ เตส  พนฺธฏาเน  ฉวึ  ฉินฺทิตฺวา  โลหิต  
ปคฺฆริ ฯ  โส ลตาทณฺเฑน ปหรนฺโต อากฑฺฒิ (๑) ฯ เต  ปตร  
โอโลเกตฺวา   
                อมฺมา จ ตาต นิกฺขนฺตา                ตฺว ฺจ โน ตาต ทสสฺสิ   
                มา โน ตฺว ตาต อททา                ยาว อมฺมาป เอตุ   
                ตทาย พฺราหฺมโณ กาม        วิกฺกิณาตุ หนาตุ วาติ (๒)   
วตฺวา ปุนป อย เอวรูโป โฆรทสฺสโน กุรรูกมฺมนฺโต   
                มนุสฺโส อุทาหุ ยกฺโข                มสโลหิตโภชโน   
                คามา อร ฺมาคมฺม                ธน ต ตาต ยาจติ   
                นยีมาเน ปสาเจน                กึ น ุตาต อุทิกฺขสีติ- (๒)   
อาทีนิ วทนฺตา ปริเทวึสุ ฯ  
        ตตฺถ ธนนฺติ ปุตฺตธน ฯ   
        ชูชโก  ทารเก ตถา ปริเทวนฺเตเยว โปเถนฺโตว คเหตฺวา 
ปกฺกามิ ฯ มหาสตฺตสฺส  ทารกาน  กรณุ  ปริเทวิเตน  ตสฺส 
จ  พฺราหฺมณสฺส  อการุ ฺภาเวน  พลวโสโก  อุปปฺชฺช ิฯ 
วิปฺปฏิสาโร  จ  อุทปาทิ ฯ โส ตงฺขณ ฺเว โพธิสตฺตาน  
ปเวณึ อนุสฺสริ ฯ  สพฺเพว  หิ โพธิสตฺตา ป ฺจ มหาปริจฺจาเค 
ปริจฺจชิตฺวา พุทฺธา ภวิสฺสนฺติ อหมฺป  เตส  อพฺภนฺตโร  
ปุตฺตทาน ฺจ  มหาปริจฺจาคาน  อ ฺตร  ตสฺมา  เวสฺสนฺตร  
# ๑. ส.ี อากฑฺฒติ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๑๑๗๓/๔๑๘ ฯ  
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ทาน  ทตฺวา  ปจฺฉานุตาโป  น  เต  อนจฺุฉวิโกติ  อตฺตาน   
ปริภาเสตฺวา  ทินฺนกาลโต  ปฏาย  มม  เต  น กิ ฺจิ  
โหนฺตีติ อตฺตาน อุปตฺถมฺเภตฺวา ทฬฺหสมาทาน อธิฏาย   
ปณฺณสาลทฺวาเร ปาสาณผลเก ก ฺจนปฏิมา วิย นสิีทิ ฯ   
        อถ มททฺิเทวี อร ฺโต ผลาผล คเหตฺวา นิวตฺตนฺตี  
มา มหาสตฺตสฺส  ทานนฺตราโย  โหตูติ  วาฬมิครูปธราหิ  
เทวตาหิ อุปรุทฺธมคฺคา เตสุ อปคเตสุ จิเรน  อสฺสม  ปตฺวา  
อชฺช เม ทุสสฺุปน ทิฏ ทุนฺนิมิตฺตานิ จ อุปฺปนฺนานิ กึ  
นุ  โข  ภวิสสฺตีติ  จินฺเตนฺตี  อสฺสม  ปวิสิตฺวา  ปุตฺตเก  อปสฺสนฺตี  
โพธิสตฺตสฺส สนฺติก  คนฺตฺวา  เทว  น  โข  อมฺหาก ปุตฺตเก  
ปสฺสามิ กุหึ เต คตาติ อาห ฯ โส  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ  สา  
ปุตฺตเก  อุปธาเรนฺตี  ตหึ ตหึ อุปธาวิตฺวา คเวสนฺตี อทิสฺวา   
ปุนป  คนฺตฺวา  ปุจฺฉิ ฯ  
        โพธิสตฺโต  กกฺขฬกถาย  น  ปุตฺตโสก  ชหาเปสฺสามีติ   
จินฺเตตฺวา   
                นนู (๑) มทฺที วราโรหา        ราชปุตฺตี ยสสฺสินี   
                ปาโต คตาสิ อุ ฺฉาย                กิมิท สายมาคตาติ (๒)   
วตฺวา  ตาย  จิรายนการเณ  กถิเต  ปนุป  ทารเก  สนฺธาย  
น  กิ ฺจิ  อาห ฯ  สา  ปุตฺตโสเกน  เต  อุปธาเรนฺตี  ปุนป  
# ๑. ม. นูน ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๑๑๘๙/๔๒๘   
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วาตเวเคน  วนานิ  วิจริ  ตาย  เอกรตฺติย  วิจริตฏาน  
ปริคฺคณฺหนฺต  ปณฺณรสโยชนมตฺต  อโหสิ ฯ  อถ  วิภาตาย   
รตฺติยา  มหาสตฺตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา   ิตา  ทารกาน   
อทสฺสเนน  พลวโสกาภิภูตา  ตสฺส  ปาทมูเล  ฉินฺนกทลี  วิย  
ภูมิย วิส ฺ ี หุตฺวา ปติ ฯ  
        โส มตาติ ส ฺาย กมฺปมาโน  อุปฺปนฺนพลวโสโกป  
สตึ  ปจฺจุปฏเปตฺวา  ชานิสฺสามิ  ตาว  ชีวติ  น  ชวีตีติ   
สตฺตมาเส  กายสสคฺค  อนาปนฺนปุพฺโพป  อ ฺสฺส  อภาเวน 
ตสฺสา สีส อุกฺขิปตฺวา  อูรูสุ  เปตฺวา อุทเกน ปริปฺโผสิตฺวา  
อุร ฺจ มุข ฺจ หทย ฺจ ปริมชฺช ิฯ มททฺีป โข  โถก   
วีตินาเมตฺวา  สตึ  ปฏิลภิตฺวา  หิโรตฺตปฺป ปจฺจุปฏเปตฺวา เทว  
ทารกา เต  กหุึ  คตาติ  ปุจฺฉิ ฯ  โส  เทวิ  เอกสฺส  เม  
พฺราหฺมณสฺส  ม ยาจิตฺวา อาคตสฺส  ทาสตฺถาย  ทินฺนาติ  
วตฺวา ตาย กสฺมา เทว ปุตฺเต พฺราหฺมณสฺส ทตฺวา  
มม สพฺพรตฺตึ  ปริเทวิตฺวา  วิจรนฺติยา  นาจิกฺขีติ  วุตฺเต  
ปมเมว วุตฺเต ตว จิตฺตทุกฺข พหุ  ภวิสฺสติ อิทานิ ปน  
สรีรทุกฺเขน ตนุก ภวิสฺสตีติ วตฺวา   
                ม ปสฺส มทฺทิ มา ปุตฺเต        มา พาฬฺห ปริเทวสิ   
                ลจฺฉาม ปุตฺเต ชีวนฺตา                อโรคา จ ภวามเสติ (๑)   
# ๑. ม. ภวามเสติ ฯ  ขุ. ชา. ๒๘/๑๑๙๘/๔๓๒ ฯ  
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โส สมสฺสาเสตฺวา ปุน   
                ปตฺุเต ปสุ ฺจ ธ ฺ ฺจ        ย ฺจ อ ฺ ฆเร ธน   
                ทชฺชา สปฺปุรโิส ทาน        ทิสฺวา ยาจกมาคต    
                อนุโมทาหิ เม มทฺทิ                ปุตฺตเก ทานมุตฺตมนฺติ   
วตฺวา อตฺตโน ปุตฺตทาน ต อนุโมทาเปสิ ฯ   
        สาป   
                อนุโมทามิ เต เทว                ปุตฺตเก ทานมุตฺตม   
                ทตฺวา จิตฺต ปสาเทหิ        ภิยฺโย ทาน ทโท ภวาติ (๑)   
วตฺวา อนุโมทิ ฯ   
        เอว  เตสุ  อ ฺม ฺ  สมฺโมทนยี กถ กเถนฺเตสุ สกฺโก  
จินฺเตสิ มหาปุริโส  หิยฺโย  ชูชกสฺส  ปวึ  อุนฺนาเทตฺวา   
ทารเก  อทาสิ ฯ  อิทานิ  น  โกจิ หีนปุริโส  อุปสงฺกมิตฺวา 
มทฺทิเทวึ ยาจิตฺวา คเหตฺวา คจฺเฉยฺย ตโต ราชา นิปฺปจฺจโย 
ภเวยฺย  หนฺทาห  พฺราหฺมณวณฺเณน  น  อุปสงฺกมิตฺวา มทฺทึ  
ยาจิตฺวา ปารมิกูฏ คาหาเปตฺวา  กสฺสจิ  อวิสฺสชฺชยิ  กตฺวา  
ปุน  น  ตสฺเสว  ทตฺวา  อาคมิสฺสามีติ ฯ  โส  สรูิยุคฺคมนเวลาย   
พฺราหฺมณวณฺเณน  ตสฺส  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  ต ทิสฺวา มหาปุริโส   
อติถิ  โน  อาคโตติ  ปติโสมนสฺสชาโต เตน สทฺธึ มธุรปฏ-ิ 
สนฺถาร กตฺวา พฺราหฺมณ  เกนตฺเถน อิธาคโตสีติ ปุจฺฉิ ฯ  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๑๑๙๙/๔๓๒ ฯ  
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อถ น สกฺโก มทฺทิเทวึ ยาจิ ฯ เตน วุตฺต   
                ปนุเทว สกฺโก โอรุยฺห        หุตฺวา พฺราหฺมณสนฺนิโภ   
                อยาจิ ม มทฺทิเทวึ                สีลวนฺตึ ปติพฺพตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ปนุเทวาติ  ทารเก ทินฺนทิวสโต ปจฺฉาเอว  
ตทนนฺตรเมวาติ  อตฺโถ ฯ โอรุยฺหาติ เทวโลกโต โอตริตฺวา ฯ 
พฺราหฺมณสนฺนิโภติ พฺราหฺมณสมานวณฺโณ ฯ   
        อถ มหาสตฺโต หิยฺโย เม เทฺวป ทารกา พฺราหฺมณสฺส  
ทินฺนา อหมฺป  อร ฺเ  เอกโกว  กถ เต มทฺทึ สีลวนฺตึ  
ปติพฺพต ทสฺสามีติ อวตฺวาว ปสาริตหตฺเถ  อนคฺฆรตน  เปนฺโต 
อสชฺชิตฺวา อพชฺฌิตฺวา อโนลีนมานโส อชฺช เม ทานปารมี  
มตฺถก  ปาปณิุสฺสตีติ หฏตุฏโ คิรึ อุนฺนาเทนฺโต วิย   
                ททามิ น วิกมปฺามิ                ย ม ยาจสิ พฺราหฺมณ   
                สนฺต นปฺปฏิคูหามิ                ทาเน เม รมตี มโนติ (๑)   
วตฺวา  สีฆเมว  กมณฺฑลนุา  อุทก  อาหริตฺวา  พฺราหฺมณสฺส  
หตฺเถ  อุทก ปาเตตฺวา  ภริย อทาสิ ฯ เตน วุตฺต  
                มทฺทึ หตฺเถ คเหตฺวาน        อุทก ฺชลิ ปรูิย   
                ปสนฺนมนสงฺกปฺโป        ตสฺส มทฺทึ อทาสหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อุทก ฺชลีติ อุทก อ ฺชล ึอุทกนฺติ จ กรณตฺเถ 
ปจฺจตฺตวจน  อุทเกน  ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  อ ฺชล ึ ปสาริต- 
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๑๒๐๖/๔๓๔ ฯ  
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หตฺถตล  ปูเรตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ปสนฺนมนสงฺกปฺโปติ  อทฺธา  อิมนิา  
ทารปริจฺจาเคน  (๑) ทานปารมึ มตฺถก ปาเปตฺวา  สมฺมาสมฺโพธึ    
อธิคมิสฺสามีติ  อุปฺปนฺนสทฺธาปสาเทน  ปสนฺนจิตฺตสงฺกปฺโป ฯ   
        ตงฺขณ ฺเว เหฏา วุตฺตปฺปการานิ สพฺพปาฏิหาริยานิ  
ปาตุรเหสุ ฯ อิทานิสฺส น ทูเร  สมฺมาสมฺโพธีติ เทวคณา  
พฺรหฺมคณา อติวิย ปติโสมนสฺสชาตา อเหสุ ฯ เตน วุตฺต   
                มทฺทิยา ทียมานาย                คคเณ เทวา ปโมทิตา   
                ตทาป ปวี กมฺป                สิเนรุวนวฏสกาติ ฯ   
        ตถา ปน ทียมานาย มทฺทิเทวิยา รุณฺณ วา ทุมฺมุข  
วา ภากุฏิมตฺต วา  นาโหสิ เอว ฺจสฺสา อโหสิ ย  
เทโว อิจฺฉติ ต กโรตูติ ฯ   
                โกมารี ยสฺสาห ภริยา        สามิโก มม อิสฺสโร   
                ยสฺสิจฺเฉ ตสฺส ม ทชฺชา        วิกฺกิเณยฺย หเนยฺย วาติ (๒)   
อาห ฯ   
        มหาปุรโิสป อมฺโภ พฺราหฺมณ มทฺทิโต เม สตคุเณน  
สหสฺสคุเณน  สตสหสฺสคุเณน  สพฺพ ฺ ุต ฺาณเมว ปยตร อิท  
เม ทาน สพฺพ ฺ ุต ฺาณปฺปฏิเวธสฺส ปจฺจโย โหตูติ วตฺวา  
ทาน อทาสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ชาลึ กณฺหาชิน ธีต                มทฺทิเทวึ ปติพฺพต   
                จชมาโน น จินฺเตสึ                โพธิยาเยว การณา ฯ   
# ๑. ม. ปริจฺจาเคน ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๑๒๐๙/๔๓๕ ฯ  
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                น เม เทสฺสา อุโภ ปุตฺตา        มทฺทิเทวี น เทสฺสิยา   
                สพฺพ ฺ ุต ปย มยฺห        ตสฺมา ปเย อทาสหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ จชมาโน น จินฺเตสินฺติ ปริจฺจชนฺโต สนฺตาปวเสน  
น จินฺเตสึ  วิสฺสฏโ หุตฺวา ปริจฺจชินฺติ อตฺโถ ฯ  เอตฺถาห   
กสฺมา  ปนาย  มหาปุริโส อตฺตโน ปุตฺตทาเร ชาติสมฺปนฺเน  
ขตฺติเย  ปรสฺส  ทาสภาเวน  ปริจฺจชิ  น  หิ  เยส  เกส ฺจิป   
ภุชิสฺสาน อภุชิสฺสภาวกรณ  สาธุธมโฺมติ  วุจฺจเต  อนุธมฺม- 
ภาวโต ฯ  อย  ห ิ พุทฺธการเก ธมฺเม อนุคตธมฺมตา  ยทิท   
สพฺพสฺส  อตฺตนิยสฺส  มมนฺติ  ปริคฺคหิตวตฺถุโน  อนวเสสปริจฺจาโค 
น  หิ  เทยฺยธมฺมปฏิคฺคาหกวิกปฺปรหิต   ทานปารมึ   ปริปูเรตุ   
อุสฺสุกฺกมาปนฺนาน  โพธสิตฺตาน  มมนฺติ  ปริคฺคหิตวตฺถุ   
ยาจนฺตสฺส  ยาจกสฺส  น  ปริจฺจชิตุ ยุตฺต  โปราโณป   
จายมนุธมฺโม ฯ สพฺเพส หิ โพธิสตฺตาน อย อาจิณฺณสมา- 
จิณฺณธมฺโม กุลวโส  กลุปฺปเวณี  ยทิท  สพฺพสฺส  ปริจฺจาโค ฯ 
ตตฺถ  จ  วิเสสโต ปยตรวตฺถุปริจฺจาโค  น  หิ  เกจิ  โพธิสตฺตา 
วสานุคต  รชฺชิสฺสรยิาทิธนปริจฺจาค  อตฺตโน  สีสนยนาทิองฺค- 
ปริจฺจาค  ปยชีวิตปริจฺจาค  กลุวสปติฏาปกปยปุตฺตปริจฺจาค   
มนาปจารินีปยภริยาปริจฺจาคนฺติ  อิเม ป ฺจ มหาปริจฺจาเค  
ปริจฺจชิตฺวา พุทฺธา นาม  ภูตปุพฺพา  อตฺถิ  ตถา  หิ  สุมงฺคเล (๑) 
# ๑. ม. มงฺคเล ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 159 

                *เลมที่  45  เวสฺสนฺตรจริยาวณฺณนา  หนา  159 
 
ภควติ  โพธิสตฺตภูเต  โพธิปริเยสน จรมาเน  ปุริมตฺตภาวโต (๑) 
ตติเย อตฺตภาเว สปุตฺตทาเร เอกสฺมึ ปพฺพเต วสนฺเต ขรทา ิโก 
นาม  ยกฺโข  มหาปุริสสฺส  ทานชฺฌาสยต  สุตฺวา  พฺราหฺมณ- 
วณฺเณน อุปสงฺกมิตฺวา มหาสตฺต  เทฺว ทารเก ยาจิ ฯ   
        มหาสตฺโต ททามิ พฺราหฺมณสฺส ปุตฺตเกติ หฏปหฏโ  
อุทกปริยนฺต ปวึ  กมฺเปนฺโต  เทฺวป  ทารเก  อทาสิ ฯ  ยกโฺข  
จงฺกมนโกฏิย อาลมฺพนผลก นิสฺสาย  ิโต  มหาสตฺตสฺส   
ปสฺสนฺตสฺเสว  มุฬาลกลาป  วิย  เทฺว  ทารเก  ขาทิ ฯ  อคฺคิชาล  
วิย โลหิตธาร  อุคฺคิรมาน  ยกฺขสฺส มุข โอโลเกนฺตสฺส  
มหาปุริสสฺส ว ฺเจสิ วต ม  ยกโฺขติ  อุปฺปชฺชนกจิตฺตุปฺปาทสฺส  
โอกาส อเทนฺตสฺส อุปายโกสลลฺสฺส สุภาวิตตฺตา  อตีตธมฺมาน  
อปฺปฏิสนฺธิสภาวโต อนิจฺจาทิวเสน สงฺขาราน สุปริมทฺทิตภาวโต  
จ เอว  อิตรฏ ิติเกน  ปภงฺคุนา  อสาเรน  สงฺขารกลาเปน 
ปูริตา วต เม ทานปารมี มหนฺต  วต  เม  อตฺถ  สาเธตฺวา  
อิท  อธิคตนฺติ  โสมนสฺสเมว  อุปฺปชฺช ิฯ  โส  อิท  อน ฺสาธารณ  
ตสฺมึ  ขเณ  อตฺตโน  จิตฺตาจาร  ตฺวา  อิมสฺส นิสสฺนฺเทน  
อนาคเต  อิมินาว  นีหาเรน  สรรีโต  รสฺมิโย  นิกฺขมนฺตูติ  ปตฺถน  
อกาสิ ฯ ตสฺส ต ปตฺถน  นิสฺสาย  พุทฺธภูตสฺส  สรรีปฺปภา   
นิจฺจเมว  ทสสหสฺสิโลกธาตุ ผริตฺวา อฏาสิ ฯ เอวม ฺเป   
# ๑. ม. จรมาเน จ จริมตฺตภาวโต ฯ  
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โพธิสตฺตา  อตฺตโน  ปยตร  ปุตฺตทาร  ปริจฺจชิตฺวาว 
สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  ปฏิวิชฌฺึสุ ฯ   
        อปจ ยถา นาม โกจิ ปุริโส กสฺสจิ สนฺติเก คาม  
วา ชนปท วา เกณิยา  คเหตฺวา  กมฺม กโรนฺโต อตฺตโน  
อนฺเตวาสิกาน วา ปมาเทน ปูติภูต  ธน ธาเรยฺย  ตเมน   
โส  คาหาเปตฺวา  พนฺธนาคาร  ปเวเสยฺย ฯ  ตสฺส  เอวมสฺส 
อห โข อิมสสฺ  ร ฺโ  กมฺม  กโรนฺโต  เอตฺตก  นาม  ธน   
ธาเรมิ  เตนาห  ร ฺา พนฺธนาคาเร  ปเวสิโต  สจาห  อิเธว  
โหมิ  อตฺตาน ฺจ  ขีเยยฺย ปุตฺตทารกมฺมกรโปริสา จ เม   
ชีวิกาปคตา  มหนฺต  อนยพฺยสน  อาปชฺเชยฺยุ  ยนฺนนูาห ร ฺโ 
อาโรเจตฺวา อตฺตโน  ปุตฺต  วา  กนฏิภาตร วา อิธ เปตฺวา  
นิกฺขเมยฺย เอวาห อิโต พนฺธนโต มุตฺโต  น  จิรสฺเสว  ยถามิตฺต  
ยถาสนฺทิฏ  ธน  สหริตฺวา ร ฺโ ทตฺวา ตมฺป พนฺธนโต   
โมเจมิ อปฺปมตฺโตว หุตฺวา อุฏานพเลน อตฺตโน สมฺปตฺตึ  
ปฏิปากติก กริสฺสามีติ ฯ  โส ตถา กเรยฺย ฯ เอว สมปฺทมิท  
ทฏพฺพ ฯ   
        ตตฺริท โอปมฺมสสนฺทน ราชา วิย กมฺม พนฺธนาคาโร 
วิย สสาโร ร ฺา  พนฺธนาคาเร  ปตปุริโส  วิย  กมฺมวเสน  
สสารจารเก   ิโต  มหาปุริโส  ตสฺส  พนฺธนาคาเร   ิตปุริสสฺส   
ตตฺถ  ปุตฺตสฺส  วา  ภาตุโน  วา  ปราธีนภาวกรเณน เตส    
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อตฺตโน  จ  ทุกฺขปฺปโมจน  วิย  มหาปุริสสฺส  อตฺตโน  ปุตฺตาทิเก  
ปเรส  ทตฺวา  สพฺพ ฺ ุต ฺาณปฺปฏิลาเภน  สพฺพสตฺตาน  วฏฏ- 
ทุกฺขปฺปโมจน  ตสฺส  วิคตทุกฺขสฺส  เตหิ  สทฺธึ  ยถาธิปฺเปต- 
สมฺปตฺติย  ปติฏาน  วิย  มหาปุริสสฺส  อรหตฺตมคฺเคน  อปคต- 
วฏฏทุกฺขสฺส  พุทฺธภาเวน  ทสพลาทิสพฺพ ฺ ุต ฺาณสมฺปตฺติ- 
สมนฺนาคโม  อตฺตโน วจนการกาน  วิชฺชตฺตยาทิสมฺปตฺติ- 
สมนฺนาคโม  จาติ  เอว  อนวชฺชสภาโว  เอว  มหาปุริสาน   
ปุตฺตทารปริจฺจาโค ฯ  เอเตเนว  นเยน  เนส  องฺคชวิีตปริจฺจาเค  
ยา  โจทนา สาป วิโสธิตาติ เวทิตพฺพาติ ฯ   
        เอว ปน มหาสตฺเตน มทฺทิเทวิยา ทินฺนาย สกฺโก  
อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาโต  หุตฺวา   
                สพฺเพ ชิตา เต ปจฺจูหา        เย ทิพฺพา เย จ มานุสา   
                นนิฺทาทิตา เต ปวี                สทฺโท เต ติทิว คโต ฯ   
                ททฺุทท ททมานาน                ทุกฺกร กมมฺ กุพฺพต   
                อสนฺโต นานุกุพฺพนฺติ        สต ธมฺโม ทรุนฺนโย ฯ   
                ตสฺมา สต ฺจ อสต                นานา โหติ อิโต คติ   
                อสนฺโต นิรย ยนฺติ                สนฺโต สคฺคปรายนาติ- (๑)   
อาทินา นเยน มหาปุริสสฺส ทานานุโมทนวเสน ถุตึ อกาสิ ฯ   
        ตตฺถ ปจฺจูหาติ ปจฺจตฺถิกา ฯ ทิพฺพาติ ทิพฺพยส- 
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๑๒๑๐/๔๓๕ ฯ  
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ปฏิพาหกา ฯ มานุสาติ  มนุสฺสยสปฏพิาหกา ฯ  เก  ปน  เตติ   
มจฺฉริยธมฺมา  เต  สพฺเพ ปตฺุตทาร เทนฺเตน  มหาสตฺเตน  
ชิตาติ ทสฺเสติ ฯ ทุทฺททนติฺ ปุตฺตทาราทิทุทฺทท ททมานาน  
ตเมว ทุกฺกร  กุพฺพต  ตุมหฺาทิสาน  กมฺม  อ ฺเ สาวก- 
ปจฺเจกโพธิสตฺตา (๑) นานุกุพฺพนฺติ ปเคว  อสนฺโต  มจฺฉริโน ฯ 
ตสฺมา  สต  ธมฺโม  ทรุนฺนโย  สาธูน  มหาโพธิสตฺตาน  ปฏิปตฺติ- 
ธมฺโม  อ ฺเหิ ทุรนุคโม ฯ   
        เอว สกโฺก มหาปุริสสฺส อนุโมทนวเสน ถุตึ กตฺวา  
มทฺทิเทวึ นิยฺยาเตนฺโต   
                ททามิ โภโต ภริย                มทฺทึ สพฺพงฺคโสภน (๒)   
                ตฺว ฺเจว มทฺทิยา ฉนฺโน        มทฺที จ ปติโน ตวาติ (๓)   
วตฺวา  ต  มททฺึ  ปฏิทตฺวา  ทิพฺพตฺตภาเวน  ชลนฺโต  ตรุณสูริโย  
วิย อากาเส ตฺวา  อตฺตาน อาจิกฺขนฺโต   
                สกฺโกหมสฺมิ เทวินฺโท        อาคโตสฺมิ ตวนฺติเก   
                วร วรสฺสุ ราชิส ิ               วเร อฏ ททามิ เตติ (๔)   
วตฺวา  วเรหิ  นิมนฺเตสิ ฯ   
        มหาสตฺโตป  ปตา  ม  ปุนเทว  รชเฺช  ปติฏาเปตุ   
วชฺฌปฺปตฺต  วธโต  โมเจยฺย  สพฺพสตฺตาน อวสฺสโย ภเวยฺย  
# ๑. ส.ี อโพธิสตฺตา ฯ  ๒. ส.ี สพฺพงฺคโสภินึ ฯ   
# ๓. ขุ. ชา. ๒๘/๑๒๑๑/๔๓๕ ฯ  ๔. ขุ. ชา. ๒๘/๑๒๑๒/๔๓๖ ฯ  
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ปรทาร น คจฺเฉยฺย  อิตฺถีน  วส  น  คจฺเฉยฺย  ปุตฺโต เม 
ทีฆายุโก สิยา อนฺนปานาทิเทยฺยธมฺโม  พหุโก  สิยา  ต ฺจ  
อปริกฺขย  ปสนฺนจิตฺโต  ทเทยฺย เอว มหาทานานิ ปวตฺเตตฺวา   
เทวโลก คนฺตฺวา ตโต อิธาคโต สพฺพ ฺ ุต ปาปุเณยฺยนฺติ  
อิเม อฏวเร ยาจิ ฯ  
        สกโฺก  น จิรสฺเสว ปตา ส ฺชยมหาราชา อิเธว 
อาคนฺตฺวา ต คเหตฺวา รชฺเช ปติฏาเปสฺสติ  อิตโร  จ  สพฺโพ 
เต  มโนรโถ  มตฺถก ปาปุณิสฺสติ มา จินฺตยิ อปฺปมตฺโต  
โหหีติ  โอวาท  ทตฺวา  (๑)  สกฏานเมว  คโต ฯ  โพธิสตฺโต  จ 
มทฺทิเทวี จ สมฺโมทมานา  สกฺกทตฺติเย อสฺสเม วสึสุ ฯ   
        ชูชเกป  กุมาเร  คเหตฺวา คจฺฉนฺเต เทวตา อารกฺข  
อกสุ ฯ ทิวเส ทิวเส เอกา  เทวธีตา  รตฺติภาเค  อาคนฺตฺวา   
มทฺทิวณฺเณน  กุมาเร ปฏิชคฺคิ ฯ 
        โส เทวตาวิคฺคหิโต  หุตฺวา  กลิงฺครฏ  คมิสฺสามีติ   
อฑฺฒมาเสน  เชตุตฺตรนครเมว  สมฺปาปุณิ ฯ ราชา  วินิจฺฉเย   
นิสินฺโน  พฺราหฺมเณน  สทฺธึ  ทารเก  ราชงฺคเณน  คจฺฉนฺเต   
ทิสฺวา  ส ฺชานิตฺวา  พฺราหฺมเณน  สทฺธึ  เต  ปกฺโกสาเปตฺวา  
ต ปวตฺตึ สุตฺวา โพธิสตฺเตน  กถิตนิยาเมเนว  ธน  ทตฺวา  
กุมาเร  กิณิตฺวา  นฺหาเปตฺวา  โภเชตฺวา  สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิเต 
# ๑. ม. โอวทิตฺวา ฯ  
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กตฺวา  ราชา  ทารก  ผุสฺสติเทวี  ทาริก อุจฺฉงฺเค กตฺวา   
โพธิสตฺตสฺส ราชปุตฺติยา จ ปวตฺตึ สุณึสุ ฯ   
        ต สุตฺวา ราชา ภูนหจฺจ วต มยา กตนฺติ  
สวิคฺคมานโส ตาวเทว  ทฺวาทสอกฺโขภินีปริมาณ  เสน   
สนฺนยฺหตฺิวา  วงฺกปพฺพตาภิมุโข  ปายาสิ  สทฺธ ึ ผุสสฺติเทวิยา 
เจว  ทารเกหิ จ ฯ อนุกฺกเมน คนฺตฺวา ปุตฺเตน จ สุณิสาย  
จ สมาคจฺฉิ ฯ   
        เวสฺสนฺตโร  ปยปุตฺเต  ทิสฺวา  โสก สนฺธาเรตุ อสกฺโกนฺโต 
วิส ฺ ี หุตฺวา ตตฺเถว  ปติ  ตถา  มทฺที  มาตาปตโร  สหชาตา  
สฏ ิสหสฺสา อมจฺจา ฯ ต การุ ฺ ปสฺสนฺเตสุ  เอโกป   
สกภาเวน  สนฺธาเรตุ  นาสกฺขิ  สกล  อสฺสมปท  ยคุนฺธรวาต- 
ปมทฺทิต  (๑) วิย  สาลวน  อโหสิ ฯ  
        สกโฺก  เทวราชา  เตส วิส ฺ ิภาว   วิโนทนตฺถ  
โปกฺขรวสฺส  วสฺสาเปสิ  เตเมตุกามา  เตเมนฺติ โปกฺขเร ปติตวสฺส  
วิย วินิวตฺเตตฺวา  อุทก  คจฺฉติ ฯ  สพฺเพ ส ฺ ปฏิลภึสุ ฯ 
ตทาป ปวิกมฺปาทโย เหฏา วุตฺตปฺปการา อจฺฉริยา   
ปาตุรเหสุ ฯ เตน วุตฺต   
                ปนุาปร พฺรหาร ฺเ        มาตาปตุสมาคเม   
                กรณุ ปริเทวนฺเต                สลฺลปนฺเต สขุ ทุข (๒) ฯ   
# ๑. ส.ี ยคุนตฺวาตปหตปมทฺทิต วิย ฯ  ๒. ม. ทุข ฯ  
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                หโิรตฺตปฺเปน ครุนา                อุภินฺน อุปสงฺกมิ   
                ตทาป ปวี กมฺป                สิเรนุวนวฏสกาติ ฯ   
        ตตฺถ  กรุณ  ปริเทวนฺเตติ มาตาปตโร อาทึ กตฺวา  
สพฺพสฺมึ อาคตชเน  กรณุ  ปริเทวมาเน ฯ  สลฺลปนฺเต  สุข  
ทุขนฺติ สุขทุกฺข ปุจฺฉิตฺวา ปฏิสนฺถารวเสน  อาลาปสลฺลาป   
กโรนฺเต ฯ  หิโรตฺตปฺเปน  ครุนา  อุภินฺนนฺติ  อิเม  สิวีน วจน   
คเหตฺวา  อทูสก  ธมฺเม   ิต ม ปพฺพาชยึสูติ จิตฺตปฺปโกป  
อกตฺวา อุโภสุ เอเตสุ  มาตาปตูสุ  ธมฺมคารวสมุสฺสิเตน   
หิโรตฺตปฺเปเนว  ยถารูเป  อุปสงฺกมิ ฯ  เตน  เม  ธมมฺเตเชน  
ตทาป ปวี กมฺป ฯ   
        อถ  ส ฺชยมหาราชา  โพธิสตฺต  ขมาเปตฺวา  รชฺช   
ปฏิจฺฉาเปตฺวา ตงฺขณ ฺเว  เกสมสฺสุกมฺมาทีนิ  การาเปตฺวา 
นฺหาเปตฺวา  สพฺพาภรณวิภูสิต  เทวราชานมิว  วิโรจมาน  สห 
มทฺทิเทวิยา  รชฺเช  อภิสิ ฺจิตฺวา  ตาวเทว  จ  ตโต  วุฏาย  (๑)   
ทฺวาทสอกฺโขภินีปริมาณาย จตุรงฺคินิยา เสนาย จ ปุตฺต  
ปริวาเรตฺวา (๒) วงฺกปพฺพตโต  ยาว  เชตุตฺตรนครา  สฏ ิโยชนมคฺค   
อลงฺการาเปตฺวา  ทฺวีหิ  มาเสหิ สุเขเนว นคร  ปเวเสสิ ฯ   
        มหาชโน อุฬาร ปติโสมนสฺส ปฏิสเวเทสิ ฯ เจลุกฺเข- 
ปาทโย ปวตฺตึสุ ฯ นคเร  จ  นนฺทิเภรึ จราเปสุ ฯ อนฺตมโส  
# ๑. ม. ปฏาย ฯ  ๒. ม. ปริวารยิตฺวา ฯ  
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วิฬาเร อุปาทาย สพฺเพส พนฺธเน  ิตาน พนฺธนโมกฺโข   
อโหสิ ฯ  โส  นคร  ปวิฏทิวเสเยว  ปจฺจูสกาเล  จินฺเตสิ  เสฺว  
วิภาตาย รตฺติยา  มมาคตภาว  สุตฺวา  ยาจกา อาคมิสฺสนฺติ  
เตสาห กึ ทสฺสามีติ ฯ  
        ตสฺมึ ขเณ สกฺกสฺส  อาสน  อุณฺหาการ  ทสฺเสสิ ฯ  
โส อาวชฺเชนฺโต ต การณ ตฺวา ตาวเทว ราชนิเวสนสฺส   
ปุริมวตฺถุ  ปจฺฉิมวตฺถุ ฺจ  กฏิปฺปมาณ  ปูเรนฺโต  ฆนเมโฆ 
วิย  สตฺตรตนวสฺส  วสฺสาเปสิ ฯ สกลนคเร ชณฺณุปฺปมาณ (๑) 
วสฺสาเปสีติ ฯ เตน วุตฺต   
                ปนุาปร พฺรหาร ฺา        นิกฺขมิตฺวา สาติภิ   
                ปวิสามิ ปุร รมฺม                เชตุตฺตร ปุรุตฺตม ฯ   
                รตนานิ สตฺต วสฺสึสุ        มหาเมโฆ ปวสฺสถ   
                ตทาป ปวี กมฺป                สิเนรุวนวฏสกา ฯ   
                อเจตนาย ปวี                อวิ ฺาย สุข ทุข   
                สาป ทานพลา มยฺห        สตฺตกฺขตฺตุ ปกมฺปถาติ ฯ   
        เอว  สตฺตรตนวสฺเส  วุฏเสุ (๒)  ปุนทิวเส  มหาสตฺโต  เยส  
กุลาน  ปรุิมปจฺฉิมวตฺถูสุ  วุฏธน (๓) เตส ฺเว โหตูติ ทาเปตฺวา  
อวเสส อาหราเปตฺวา  อตฺตโน  เคหวตฺถุสฺมึ  ธเนน  สทฺธึ  
โกฏาคาเรสุ โอกิราเปตฺวา มหาทาน ปวตฺเตสิ ฯ   
# ๑. ม. ชณฺณุปฺปมาณ ฯ  ๒. ม. สตฺตรตนวสฺเส วุฏเ ฯ   
# ๓. ส.ี วุฏ ิตธน ฯ  
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อเจตนาย  ปวีติ  เจตนารหิตา  อย  มหาภูตา  ปวี  
เทวตา  ปน เจตนาสหิตา ฯ  อวิ ฺาย  สุข  ทุขนฺติ  อเจตนตฺตา  
เอว  สุข  ทุกขฺ  อชานิตฺวา ฯ  สติป  สุขทุกฺขปฺปจฺจยสโยเค  
ต  นานุภวนฺตี  สาป  ทานพลา  มยฺหนฺติ  เอว  ภูตาป สา   
มหาปวี  มม  ทานปุ ฺานุภาวเหตุ ฯ  สตฺตกฺขตฺตุ  ปกมฺปถาติ  
อฏวสฺสิกกาเล  หทยมสาทีนิป  ยาจกาน  ทเทยฺยนฺติ ทานชฺฌา- 
สยุปฺปาเท มงฺคลหตฺถิทาเน ปพฺพาชนกาเล  ปวตฺติตมหาทาเน   
ปุตฺตทาเน  ภริยาทาเน  วงฺกปพฺพเต าติสมาคเม นคร  
ปวิฏทิวเส  รตนวสฺสกาเลติ  อิเมสุ  าเนสุ  สตฺตวาร  อกมฺปตฺถ ฯ 
เอว  เอกสฺมึเยว อตฺตภาเว  สตฺตกฺขตฺตุ  มหาปวิกมฺปนาทิ- 
อจฺฉริยปาตุภาวเหตุภูตานิ  ยาวตายุก  มหาทานานิ  ปวตฺเตตฺวา  
มหาสตฺโต อายุปริโยสาเน ตุสิตปุเร อุปฺปชฺช ิฯ  
        เตนาห ภควา   
                ตโต เวสฺสนฺตโร ราชา                ทาน ทตฺวาน ขตฺติโย   
                กายสฺส เภทา สปฺป ฺโ                สคฺค โส อุปปชฺชถาติ (๑) ฯ   
        ตทา  ชชูโก  เทวทตฺโต อโหสิ อมิตฺตตาปนา จิ ฺจมาณวิกา 
เจตปุตฺโต ฉนฺโน  อจฺจุตตาปโส  สารปิุตฺโต  สกฺโก อนุรุทฺโธ  
มทฺที ราหุลมาตา ชาลิกุมาโร ราหุโล  กณฺหาชินา  อุปฺปล- 
วณฺณา  มาตาปตโร  มหาราชกุลานิ  เสสปริสา  พุทฺธปริสา   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๑๒๖๙/๔๕๓ ฯ  
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เวสฺสนฺตโร ราชา โลกนาโถ ฯ   
        อิธาป เหฏา วุตฺตนเยเนว ยถารห เสสปารมิโย  
นิทฺธาเรตพฺพา ฯ ตถา มหาสตฺเต  กุจฺฉิคเต  มาตุ  เทวสิก  
ฉสตสหสฺสานิ  วิสฺสชฺเชตฺวา  ทาน  ทาตุกามตาโทหโฬ  ตถา 
ทิยฺยมาเนป  ธนสฺส  ปรกิขฺยาภาโว  ชาตกฺขเณ  เอว หตฺถ  
ปสาเรตฺวา ทาน  ทสฺสามิ  อตฺถิ  กิ ฺจีติ  วาจานิจฺฉารณ  
จตุป ฺจวสฺสิกกาเล อตฺตโน อลงฺการสฺส  ธาตีน  หตฺถคตสฺส  
ปุน  อคฺคเหตุกามตา  อฏวสฺสิกกาเล  หทยมสาทิกสฺส  อตฺตโน 
สรีราวยวสฺส    ทาตุกามตาติ   เอวมาทิกา   สตฺตกฺขตฺตุ  มหา- 
ปวิกมฺปนาทิอเนกจฺฉริยปาตุภาวเหตุภูตา (๑) อิธ   มหาปุริสสฺส 
คุณานุภาวา  วิภาเวตพฺพา ฯ เตเนต วุจฺจติ   
                เอว อจฺฉริยา เหเต                อพฺภุตา จ มเหสิโน ฯเปฯ   
                เตสุ จิตฺตปฺปสาโทป        ทกุขฺโต ปริโมจเย   
                ปเควานุกิริยา เตส                ธมฺมสฺส อนุธมฺมโตติ ฯ   
                        เวสฺสนฺตรจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ....ปาตุภาวเหตุภูตา ฯ  
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                                สสปณฺฑิตจริยาวณฺณนา   
                ปนุาปร ยทา โหมิ                สสโก ปวนจาริโก   
                ติณปณฺณสากผลภกฺโข        ปรเหนวิวชฺชิโต ฯ   
                มกฺกโฏ จ สิงฺคาโล จ                สุตฺตโปโต จห ตทา   
                วสาม เอกสมคฺคา (๑)                สาย ปาโต จ ทิสฺสเร ฯ   
                อหนฺเต อนุสาสามิ                กิริเย กลฺยาณปาปเก   
                ปาปานิ ปริวชฺเชถ                กลฺยาเณ อภินิวิสฺสถาติ (๒) ฯ    
        ทสเม  ยทา  โหมิ  สสโกติ อห สาริปุตฺต โพธิ- 
ปริเยสน จรมาโน  ยทา  สสปณฺฑิโต  โหมิ ฯ  โพธิสตฺตา  หิ  
กมฺมวสิปฺปตฺตาป  ตาทิสาน  ติรจฺฉานาน  อนุคฺคหณตฺถ  
ติรจฺฉานโยนิย นิพฺพตฺตนฺติ ฯ ปวนจาริโกติ มหาวนจารี ฯ 
ทพฺพาทิติณานิ  รกฺุขคจฺเฉสุ  ปณฺณานิ  ย  กิ ฺจิ  สาก  รกฺุขโต  
ปติตผลานิ  จ ภกฺโข เอตสฺสาติ  ติณปณฺณสากผลภกฺโข ฯ   
ปรเหนวิวชฺชิโตติ   ปรปฬาวิรหิโต ฯ  สุตฺตโปโต จาติ  อุทฺทโปโต  
จ ฯ  อห ตทาติ ยทา อห สสโก โหมิ ตทา เอเต   
มกฺกฏาทโย ตโย สหาเย โอวทามิ ฯ   
        กริิเย  กลฺยาณปาปเกติ  กุสเล  เจว  อกุสเล  จ กมฺเม ฯ  
ปาปานีติ  อนุสาสนาการทสฺสน ฯ  ตตฺถ  ปาปานิ  ปริวชฺเชถาติ   
ปาณาติปาโต ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏ ีติ  อิมานิ  ปาปานิ  ปริวชฺเชถ ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ เอกสมนฺตา ฯ  ๒. ขุ. จริยา. ๓๓/๑๐/๕๖๕ ฯ  
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กลฺยาเณ  อภินิวิสฺสถาติ  ทาน  สีล  ฯเปฯ  ทฏิ ุชุกมฺมนฺติ  อิท 
กลฺยาณ  อิมสฺมึ  กลฺยาเณ  อตฺตโน  กายวาจาจิตฺตานิ  อภิมุข- 
ภาเวน นิวิสฺสถ อิม กลฺยาณปฏิปตฺตึ ปฏิปชชฺถาติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  ติรจฺฉานโยนิย  นิพฺพตฺโตป  าณ- 
สมฺปนฺนตาย  กลฺยาณมิตฺโต  หุตฺวา  เตส  ติณฺณ  ชนาน  กาเลน  
กาล  อุปคตาน โอวาทวเสน ธมฺม เทเสสิ ฯ เต  ตสสฺ  โอวาท   
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อตฺตโน  วสนฏาน  ปวิสิตฺวา  วสนฺติ ฯ  เอว  
กาเล  คจฺฉนฺเต โพธิสตฺโต อากาส โอโลเกตฺวา จนฺทปาริปูรึ  
ทิสฺวา อุโปสถกมฺม กโรถาติ  โอวทิ ฯ เตนาห   
                อุโปสถมฺหิ ทิวเส                จนฺท ทิสฺวา น ปูริต   
                เอเตส ตตฺถ อาจิกฺขึ                ทิวโส อชฺชโุปสโถ ฯ   
                ทานานิ ปฏิยาเทถ                ทกฺขิเณยฺยสฺส ทาตเว   
                ทตฺวา ทาน ทกฺขิเณยฺเย        อุปวสฺสถุโปสถนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  จนฺท  ทิสฺวา  น  ปูริตนฺติ  ชุณฺหปกฺขจาตุทฺทสิย  
อีสก  อปริปณฺุณภาเวน  จนฺท  น  ปูรติ ทิสฺวา ตโต วิภาตาย  
รตฺติยา อรุณุคฺคมนเวลายเมว  อุโปสถมฺหิ  ทิวเส  ปณฺณรเส 
เอเตส  มกฺกฏาทีน มยฺห สหายาน ทิวโส อชชฺุโปสโถ  ฯ 
ตสฺมา  ทานานิ ปฏิยาเทถาติอาทินา ตตฺถ อุโปสถทิวเส ปฏิปตฺติ- 
วิธาน อาจิกฺขินฺติ  โยเชตพฺพ ฯ  ตตฺถ  ทานานีติ  เทยฺยธมฺเม ฯ   
ปฏิยาเทถาติ  ยถาสตฺติ ยถาพล สชฺเชถ ฯ  ทาตเวติ  ทาตุ ฯ   
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อุปวสฺสถาติ อุโปสถกมฺม กโรถ อุโปสถสีลานิ รกขฺถ สีเล  
ปติฏาย  ทินฺนทาน  มหปฺผล  โหติ  ตสฺมา  ยาจเก สมฺปตฺเต  
ตุเมฺหหิ ขาทิตพฺพาหารโต ทตฺวา  ขาเทยฺยาถาติ ทสฺเสติ ฯ   
        เต  สาธติู  โพธิสตฺตสฺส  โอวาท  สิรสา  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา   
อุโปสถงฺคานิ  อธิฏหึส ุฯ  เตสุ  อุททฺโปโต  ปาโตว โคจร  
ปริเยสิสฺสามีติ นทีตีร คโต ฯ อเถโก  พาฬิสิโก  สตฺต  โรหิตมจฺเฉ 
อุทฺธริตฺวา  วลฺลิยา  อาวุณิตฺวา  นทีตีเร  วาลุกาย  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  
มจฺเฉ  คณฺหนฺโต  นทิยา อโธโสต ภสฺสิ ฯ อุทฺโท มจฺฉคนฺธ  
ฆายิตฺวา  วาลิก  วิยูหิตฺวา  มจฺเฉ  ทิสฺวา  นีหริตฺวา  อตฺถิ   
นุ  โข  เอเตส สามิโกติ  ติกฺขตฺตุ  โฆสิตฺวา สามิก อปสฺสนฺโต 
วลฺลิย ฑสิตฺวา อตฺตโน วสนคุมฺเพ เปตฺวา  เวลายเมว   
ขาทิสฺสามีติ  อตฺตโน  สลี  อาวชฺเชนฺโต  นิปชชฺิ ฯ สิงฺคาโลป  
โคจร  ปริเยสนฺโต เอกสฺส เขตฺตโคปกสฺส กุฏยิ เทฺว มสสูลานิ  
เอก โคธ เอก ฺจ ทธิวารก  ทิสฺวา  อตฺถ ิ น ุ โข  เอเตส   
สามิโกติ  ติกขฺตฺตุ  โฆเสตฺวา  สามิก อทิสฺวา  ทธิวารกสฺส 
อุคฺคหณรชฺชุก  คีวาย  ปเวเสตฺวา  มสสูเล จ โคธ ฺจ มุเขน  
ฑสิตฺวา  อตฺตโน  วสนคุมฺเพ  เปตฺวา  เวลายเมว  ขาทิสฺสามีติ  
อตฺตโน สีล อาวชฺเชนฺโต  นิปชชฺิ ฯ  มกฺกโฏป  วนสณฺฑ   
ปวิสิตฺวา  อมฺพปณฺฑ  อาหริตฺวา อตฺตโน วสนคุมฺเพ  เปตฺวา 
เวลายเมว  ขาทิสฺสามีติ  อตฺตโน  สีล อาวชฺเชนฺโต นิปชฺช ิฯ   
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ติณฺณมฺป  อโห อิธ นูน ยาจโก อาคจฺเฉยฺยาติ จิตฺต  
อุปฺปชฺชิ ฯ เตน วุตฺต   
                เต เม สาธูติ วตฺวาน                ยถาสตฺติ ยถาพล   
                ทานานิ ปฏิยาเทตฺวา                ทกฺขิเณยฺย คเวสิสุนฺติ ฯ   
        โพธิสตฺโต  ปน  เวลายเมว  นกิฺขมิตฺวา  ทพฺพาทิติณานิ  
ขาทิสฺสามีติ อตฺตโน  วสนคุมฺเพเยว  นิสินฺโน  จินเฺตสิ  มม   
สนฺติก อาคตาน ยาจกาน ติณานิ ขาทิตุ น  สกฺกา  
ติลตณฺฑุลาทโยป  มยฺห  นตฺถิ  สเจ  เม  สนฺติก ยาจโก 
อาคมิสฺสติ อห  ติเณน ยาเปมิ อตฺตโน สรีรมส ทสฺสามีติ ฯ  
เตนาห ภควา   
                อห นิสชฺช จินฺเตสึ                ทาน ทกฺขิณนุจฺฉว   
                ยทิห ลเภ ทกขิฺเณยฺย                กึ เม ทาน ภวิสฺสติ ฯ   
                น เม อตฺถิ ติลา มุคฺคา                มาสา วา ตณฺฑุลา ฆต   
                อห ติเณน ยาเปมิ                น สกฺกา ติณ ทาตเว ฯ   
                ยทิ โกจิ เอติ ทกขิฺเณยฺโย        ภิกฺขาย มม สนฺติเก   
                ทชฺชาห สกมตฺตาน                น โส ตุจฺโฉ คมิสฺสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ทาน  ทกฺขิณนุจฺฉวนฺติ  ทกฺขิณาภาเวน  อนุจฺฉวิก   
ทาน  ทกฺขิเณยฺยสฺส  ทาตพฺพ  เทยฺยธมฺม  จินฺเตสึ ฯ  ยทิห   
ลเภติ  ยทิ  อห  กิ ฺจิ  ทกฺขิเณยฺย  อชฺช  ลเภยฺย ฯ  ก ึ เม   
ทาน ภวิสฺสตีติ กึ มม ทาตพฺพ ภวิสฺสติ ฯ น  สกฺกา    
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ติณ  ทาตเวติ ยทิ ทกฺขิเณยฺยสฺส ทาตุ ติลมุคฺคาทิก มยฺห  
นตฺถิ ย ปน มม  อาหารภูต  ต  น  สกกฺา  ติณ  ทกขิฺเณยฺยสฺส  
ทาตุ ฯ ทชฺชาห สกมตฺตานนฺติ กึ วา  มยฺห  เอตาย  เทยฺยธมฺม- 
จินฺตาย  นนุ  อิทเมว  มยหฺ  อนวชชฺ  อปราธีนตาย สุลภ   
ปเรส ฺจ  ปริโภคารห  สรรี  สเจ  โกจิ  ทกฺขิเณยฺโย  มม  
สนฺติก อาคจฺฉติ ตยิท  สกมตฺตาน  ตสฺส  ทชฺชามห ฯ เอว  
สนฺเต น โส ตุจฺโฉ มม สนฺติก อาคโต อริตฺตหตฺโถ   
หุตฺวา คมิสฺสตีติ ฯ   
        เอว  มหาปุริสสฺส  ยถาภูตสภาว ปริวิตกฺเกนฺตสฺส  
ปริวิตกฺกานุภาเวน สกฺกสฺส  ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน อุณฺหาการ  
ทสฺเสสิ ฯ โส อาวชฺเชนฺโต อิม การณ ทิสฺวา สสราช   
วีมสิสฺสามีติ  ปม  อุทฺทสฺส  วสนฏาน  คนฺตฺวา พฺราหฺมณ- 
เวเสน อฏาสิ ฯ เตน  กิมตฺถ  พฺราหฺมณ   ิโตสีติ  จ  วุตฺเต   
สเจ กิ ฺจิ อาหาร ลเภยฺย อุโปสถิโก  หุตฺวา สมณธมฺม  
กเรยฺยนฺติ ฯ โส สาธูติ เต อาหาร ทสฺสามีติ อาห ฯ 
เตน วุตฺต   
                สตฺต เม โรหิตา มจฺฉา        อุทกา ถลมุพฺภตา   
                อิท พฺราหฺมณ เม อตฺถิ        เอต ภุตฺวา วเน วสาติ ฯ (๑)   
        พฺราหฺมโณ  ปเคว  ตาว โหตุ ปจฺฉา ชานิสฺสามีติ  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๕๖๒/๑๓๘-๑๓๙ ฯ  
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ตเถว สิงฺคาลสฺส มกฺกฏสสฺ  จ  สนฺติก  คนฺตฺวา เตหิป อตฺตโน  
วิชฺชมาเนหิ เทยฺยธมฺเมหิ นิมนฺติโต ปเคว ตาว  โหตุ ปจฺฉา 
ชานิสฺสามีติ อาห ฯ เตน วุตฺต   
                ทสฺุส เม เขตฺตปาลสฺส        รตฺติภตฺต อปาภต   
                มสสูลา จ เทฺว โคธา                เอก ฺจ ทธิวารก (๑)   
                อิท พฺราหฺมณ เม อตฺถิ        เอต ภุตฺวา วเน วสาติ ฯ  
                อมฺพปกฺก ทก สีต                สีตจฺฉาย มโนรม  
                อิท พฺราหฺมณ เม อตฺถิ        เอต ภุตฺวา วเน วสาติ ฯ (๒)   
        ตตฺถ  ทสฺุสาติ อมุสฺส ฯ รตฺติภตฺต อปาภตนฺติ รตฺติโภชนโต  
อปนีต ฯ มสสูลา จ  เทฺว โคธาติ องฺคารปกฺกานิ เทฺว  
มสสูลานิ เอกา จ โคธา ฯ ทธิวารกนฺติ ทธิวารโก ฯ   
        อถ  พฺราหฺมโณ สสปณฺฑิตสฺส สนฺติก คโต ฯ เตนาป  
กิมตฺถ อาคโตสีติ  วุตฺเต ตเถวาห ฯ เตน วุตฺต   
                มม สงฺกปฺปม ฺาย                สกโฺก พฺราหฺมณวณฺณินา   
                อาสย เม อุปคจฺฉิ                ทาน วีมสนาย เม ฯ   
                ตมห ทิสฺวา สนฺตุฏโ        อิท วจนมพฺรวึ   
                สาธุ โขสิ อนุปปฺตฺโต        ฆาสเหตุ มมนฺติเก ฯ   
                อทินฺนปุพฺพ ทานวร                อชฺช ทสสฺามิ เต อห   
                ตุว สีลคุณูเปโต                อยตฺุต เต ปรเหน ฯ 
# ๑. ส.ี อธถิาลก ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๕๖๒-๕๖๔/๑๓๘-๑๓๙ ฯ  
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                เอหิ อคฺคึ ปทีเปหิ                นานากฏเ สมานย   
                อห ปจิสฺสมตฺตาน                ปกฺก ตฺว ภกฺขยิสฺสสิ ฯ   
                สาธูติ โส หฏมโน                นานากฏเ สมานยิ   
                มหนฺต อกาสิ จิตก                กตฺวานงฺคารคพฺภก ฯ   
                อคฺคึ ตตฺถ ปทีเปสิ                ยถา โส ขิปปฺ มหาภเว   
                โผเฏตฺวา รชคเต คตฺเต        เอกมนฺต อุปาวิสึ (๒) ฯ   
                ยทา มหากฏปุ ฺโช        อาทิตฺโต ธมธมายติ (๓) 
                ตทุปฺปติตฺวา ปปติ                มชฺเฌ ชาลสิขนฺตเร ฯ   
                ยถา สีโตทก นาม                ปวิฏ ยสฺส กสฺสจิ   
                สเมติ ทรถปรฬิาห                อสฺสาท เทติ ปติ จ ฯ   
                ตเถว ชลิต อคฺคึ                        ปวิฏสสฺ มม ตทา   
                สพฺพ สเมติ ทรถ                ยถา สีโตทก วิยาติ (๔) ฯ   
        ตตฺถ  มม  สงฺกปฺปม ฺายาติ  ปุพฺเพ  วุตฺตปฺปการ   
ปริวิตกฺก  ชานิตฺวา ฯ  พฺราหฺมณวณฺณินาติ พฺราหฺมณรูปวตา  
อตฺตภาเวน ฯ อาสยนฺติ วสนคุมฺพ ฯ   
        สนฺตุฏโติ  สม  สพฺพภาเคเนว  ตุฏโ ฯ  ฆาสเหตูติ  
อาหารเหตุ ฯ  อทินฺนปุพฺพนฺติ  เยหิ  เกหิจิ อโพธิสตฺเตหิ  
อทินฺนปุพฺพ ฯ ทานวรนฺติ อุตฺตมทาน ฯ  อชชฺ  ทสสฺามิ  เต  
อหนฺติ  วตฺวา  ตุว สีลคุณูเปโต อยุตฺต เต ปรเหนนฺติ ต   
# ๑. ย.ุ ปทีเปติ ฯ  ๒. ยุ. อุปาวิสิ ฯ  ๓. ย.ุ ธูมมายติ ฯ   
# ๔. ขุ. จรยิา. ๓๓/๑๐/๕๖๖-๗ ฯ  
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ปาณาติปาตโต  อปเนตฺวา  อิทานิ  ตสฺส  ปรโิภคโยคฺค  อตฺตาน   
กตฺวา  ทาตุ เอหิ  อคฺคึ ปทีเปหีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อห  ปจิสฺสมตฺตานนฺติ  ตยา  กเต  องฺคารคพฺเภ  
อหเมว ปติตฺวา อตฺตาน  ปจิสฺส ฯ ปกกฺ ตฺว ภกฺขยิสฺสสีติ 
ตถา ปน ปกกฺ ตฺว ขาทิสฺสสิ ฯ   
        นานากฏเ  สมานยีติ  โส  พฺราหฺมณเวสธารี  สกฺโก  
นานาทารูนิ  สมาเนนฺโต  วิย  อโหส ิฯ  มหนฺต  อกาสิ  จิตก   
กตฺวานงฺคารคพฺภกนฺติ  วีตจฺจิก  วิคตธูม  องฺคารภริตพฺภนฺตร  
สมนฺตโต  ชลมาน  มม  สรีรสฺส  นิมมฺุชฺชนปฺปโหนก  ตงฺขณ ฺเว   
มหนฺต จิตฺตก อกาสิ สหสา อิทฺธิยา อภินิมฺมินีติ อธิปฺปาโย ฯ 
เตนาห  อคฺคึ ตตฺถ ปทีเปสิ ยถา โส ขิปฺป มหาภเวติ ฯ   
        ตตฺถ  โสติ โส อคฺคิกฺขนฺโธ สีฆ มหนฺโต ยถา ภเวยฺย  
ตถา ปทีเปสิ ฯ โผเฏตฺวา  รชคเต  คตฺเตติ  สเจ โลมนฺตเรสุ  
ปาณกา อตฺถิ เต มา มรึสูติ ปสุคเต มม คตฺเต  ติกฺขตฺตุ   
วิธุนิตฺวา ฯ  เอกมนฺต  อุปาวิสินฺติ น ตาว กฏานิ อาทิตฺตานีติ  
เตส  อาทีปน อุทิกฺขนฺโต โถก เอกมนฺต นิสีทึ ฯ   
        ยทา  มหากฏปุ ฺโช  อาทิตฺโต  ธมธมายตีติ ยทา ปน 
โส ทารุราสิ  สมนฺตโต  อาทิตฺโต  อายุเวคสมุทฺธตาน  ชาลสิขาน  
วเสน ธม ธมาติ เอว กโรติ ฯ  ตทุปฺปติตฺวา  ปปติ  มชฺเฌ   
ชาลสิขนฺตเรติ  ตทา  ตสฺมึ  กาเล  มม  สรีรสฺส  ฌาปนสมตฺโถ  
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อย  องฺคารราสีติ  จินฺเตตฺวา อุปฺปติตฺวา อุลฺลงฺฆิตฺวา ชาลสิขาน   
อพฺภนฺตรภูเต  ตสฺส  องฺคารราสิสฺส  มชฺเฌ  ปทุมปุ ฺเช  ราชหโส  
วิย ปมุทิตจิตฺโต  สกลสรรี ทานมุเข ทตฺวา ปปติ ฯ   
        ปวิฏ ยสฺส กสฺสจีติ ยถา ฆมฺมกาเล สีตล อุทก  
เยน เกนจิ ปวิฏ  ตสฺส  ทรถปรฬิาห  วูปสเมติ  อสฺสาท  
ปติ ฺจ อุปฺปาเทติ ฯ ตเถว ชลิต อคฺคินฺติ  เอว  ตถา ปชฺชลิต  
องฺคารราสิ ตทา มม ปวิฏสฺส อุสุมมตฺตมฺป นาโหสิ ฯ  
อ ฺทตฺถุ  ทานปติยา  สพฺพทรถปรฬิาหวูปสโมเอว  อโหสิ ฯ  
จิรสฺส วต เม ฉวิจมฺมาทิโก สพฺโพ  สรรีาวยโว  ทานมุเข   
ชุหิตพฺพต  อุปคโต  อภิปตฺถิโต  มโนรโถ มตฺถก ปตฺโตติ ฯ 
เตน  วุตฺต   
                ฉวึ จมฺม มส นหฺารุ        อฏ ึ  หทยพนฺธน   
                เกวล สกล กาย                พฺราหฺมณสฺส อทาสหนฺติ ฯ 
        ตตฺถ หทยพนฺธนนติฺ ทหยมสเปสิ ฯ ต หิ หทยวตฺถุ  
พนฺธิตฺวา วิย  ิตตฺตา  หทยพนฺธนนฺติ  วุตฺต ฯ  อถ  วา  หทย- 
พนฺธนนฺติ  หทย ฺจ พนฺธน ฺจ หทยมส ฺเจว ต  พนฺธิตฺวา 
วิย  ิตยกนมส ฺจาติ อตฺโถ ฯ เกวล สกล กายนฺติ อนวเสส  
สพฺพ สรีร ฯ   
        เอว  ตสมฺึ  อคฺคิมฺหิ อตฺตโน สรีเร โลมกูปมตฺตมฺป อุณฺห 
กาตุ อสกฺโกนฺโต  โพธิสตฺโตป  หิมคพฺภ ปวิฏโ วิย หุตฺวา   
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พฺราหฺมณรูปธร สกฺก เอวมาห พฺราหฺมณ  ตยา  กโต   
อคฺคิ  อติสีตโล กินฺนาเมตนฺติ ฯ ปณฺฑิต นาห พฺราหฺมโณ  
สกฺโกหมสฺม ิ ตว  วีมสนตฺถ  อาคโต  เอวมกาสินฺติ ฯ สกฺก 
ตฺว ตาว ติฏตุ สกโลป เจ โลโก ม  ทาเนน  วีมเสยฺย  เนว  
เม  อทาตุกามต  กถ ฺจิป  อุปฺปาเทยฺย  ปสฺเสถ  นนติฺ  โพธิสตฺโต  
สีหนาท นทิ ฯ   
        อถ  น  สกฺโก  สสปณฺฑิต  ตว  คุณา  สกลกปฺปมฺป   
ปากฏา  โหนฺตูติ ปพฺพต  ปเฬตฺวา  ปพฺพตรส  อาทาย   
จนฺทมณฺฑเล  สสลกฺขณ  อาลิขิตฺวา  โพธิสตฺต  ตสฺมึ  วนสณฺเฑ 
ตตฺเถว วนคุมฺเพ ตรุณทพฺพติณปเ นิปชฺชาเปตฺวา อตฺตโน 
เทวโลกเมว คโต ฯ  เตป  จตฺตาโร ปณฺฑิตา สมคฺคา 
สมฺโมทมานา นิจฺจสีล อุโปสถสีล ฺจ ปูเรตฺวา ยถารห   
ปุ ฺานิ  กตฺวา  ยถากมฺม  คตา ฯ  
        ตทา  อุทฺโท  อายสฺมา อานนฺโท อโหสิ สิงฺคาโล   
มหาโมคฺคลฺลาโน มกฺกโฏ สาริปุตฺโต สสปณฺฑิโต ปน  
โลกนาโถ ฯ   
        ตสฺส  อิธาป  สีลาทปิารมิโย เหฏา วุตฺตนเยเนว  
ยถารห นิทฺธาเรตพฺพา ฯ ตถา  สติป  ติรจฺฉานุปปตฺติย  
กุสลาทิธมฺเม กุสลาทิโต ยถาภูตาวโพโธ เตสุ อณุมตฺตมฺป  วชฺช  
ภยโต  ทิสฺวา  สฏุ ุ  อกุสลโต  โอรมณ  สมฺมเทว  จ  กุสลธมฺเมสุ   
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อตฺตโน  ปติฏาปน ปเรส ฺจ อิเม นาม ปาปธมฺมา เต 
เอว คหิตา เอว ปรามฏา เอวคติกา  ภวนฺติ  เอว 
อภิสมฺปรายาติ  อาทีนว  ทสฺเสตฺวา ตโต วิรมเณ นโิยชน อิท 
ทาน นาม อิท  สลี  นาม อิท อุโปสถกมฺม นาม เอตฺถ  
ปติฏ ิตาน เทวมนุสฺสสมฺปตฺติโย หตฺถคตา  เอวาติอาทินา 
ปุ ฺกมฺเมสุ  อานิสส  ทสฺเสตฺวา  ปติฏาปน  อตฺตโน  สร-ี 
รชีวิตนิรเปกขฺ  ปเรส สตฺตาน อนุคฺคณฺหน อุฬาโร จ  
ทานชฺฌาสโยติ เอวมาทโย  อิธ  โพธิสตฺตสฺส  คุณานุภาวา  
วิภาเวตพฺพา ฯ  เตเนต วุจฺจติ เอว อจฺฉริยา เหเต  ฯเปฯ  
ธมฺมสฺส อนุธมฺมโตติ ฯ   
                สสปณฺฑิตจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
        อิทานิ  อกิตฺติพฺราหฺมโณติอาทินา  ยถาวุตฺเต ทสป  
จริยาวิเสเส อุทาเนตฺวา  นิคเมติ ฯ เตน วุตฺต   
                อกิตฺติพฺราหฺมโณ สงฺโข        กุรรุาชา ธน ฺชโย   
                มหาสุทสฺสโน ราชา                มหาโควินฺทพฺราหฺมโณ ฯ   
                เนมิ จนฺทกุมาโร จ                สิวิ เวสฺสนฺตโร สโส   
                อหเมว ตทา อาสึ                โย เต ทานวเร อทา ฯ   
                เอเต ทานปริกฺขารา                เอเต ทานสฺส ปารมี   
                ชีวิต ยาจเก ทตฺวา                อิม ปารมิ ปรูยินฺติ ฯ    
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        ตตฺถ  อหเมว  ตทา  อาสึ  โย  เต  ทานวเร อทาติ  
โย ตานิ อุตฺตมทานานิ  อทาสิ  โส  อกตฺิติพฺราหฺมณาทิโก   
อหเมว  ตทา ตสฺมึ กาเล อโหสึ น อ ฺโติ ฯ อิติ  เตสุ  
อตฺตภาเวสุ  สติป  สีลาทปิารมีน  ยถารห  ปรูิตภาเว  อตฺตโน 
ปน  ตทา  ทานชฺฌาสยสฺส  อติวิย  อุฬารภาว  สนธฺาย   
ทานปารมิวเสเนว  เทสน  อาโรเปสิ ฯ  เอเต  ทานปริกฺขารา  
เอเต  ทานสฺส  ปารมีติ  เย  อิเม  อกิตฺติชาตกาทีสุ  (๑)  อเนกา- 
การโวการา มยา ปวตฺติตา เทยฺยธมฺมปริจฺจาคา มม สรีรา- 
วยวปุตฺตทารปริจฺจาคา  ปรมโกฏิกา  กิ ฺจาป  เต  กรุณูปายโกสลฺล- 
ปริคฺคหิตตฺตา  สพฺพ ฺ ุต ฺาณเมว  อุทฺทิสฺส  ปวตฺติตตฺตา   
ทานสฺส  ปรมุกฺกสคมเนน  ทานปารมี  เอว ตถาป มม ทานสฺส   
ปรมตฺถปารมิภูตสฺส  ปรกิฺขรณโต  (๒)  สนฺตานสฺส  ปริภาวนาวเสน 
อภิสงฺขรณโต เอเต  ทานปริกฺขารา  นาม ฯ  ยสฺส ปเนเต  
ปริกฺขารา ต ทสฺเสตุ ชีวิต ยาจเก ทตฺวา อิม  ปารมิ   
ปูรยินฺติ  วุตฺต ฯ  เอตฺถ ห ิเปตฺวา สสปณฺฑิตจริย เสสาสุ  
นวสุ จริยาสุ  ยถารห ทานปารมิทานอุปปารมิโย เวทิตพฺพา ฯ 
สสปณฺฑิตจริเย (๓) ปน ทานปรมตฺถปารมี ฯ  เตน วุตฺต   
                ภิกฺขาย อุปคต ทิสฺวา                สกตฺตาน ปริจฺจชึ   
                ทาเนน เม สโม นตฺถ ิ               เอสา เม ทานปารมีติ ฯ (๔)   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๘๐๖/๓๕๔ ฯ  ๒. สี. ปรกิฺขารคุณโต ฯ   
# ๓. ขุ. จริยา.        ๓๓/๑๐/๕๖๕ ฯ  ๔. ขุ. จริยา. ๓๓/๑๐/๕๖๗ ฯ  
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        กิ ฺจาป  หิ  มหาปุรสิสฺส  ยถาวุตฺเต  อกิตฺติพฺราหฺมณาทิ- 
กาเล  อ ฺสฺมึ  จ  มหาชนกมหาสุตโสมาทิกาเล  ทานปารมิยา  
ปูริตตฺตภาวาน  ปริมาณ นาม นตฺถิ ตถาป  เอกนฺเตเนว  
สสปณฺฑิตกาเล ทานปารมิยา ปรมตฺถปารมิภาโว วิภาเว- 
ตพฺโพติ ฯ   
                        อิติ ปรมตฺถทีปนิยา จรยิาปฏกสวณฺณนาย   
                ทสวิธจริยาสงฺคหสฺส วิเสสโต ทานปารมิวิภาวนสฺส   
                        ปมวคฺคสฺส อตฺถวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                                หตฺถนิาควคฺควณฺณนา   
 
                                สลีวนาคจริยาวณฺณนา (๑) 
                ยทา อโหสึ ปวเน        กุ ฺชโร มาตุโปสโก   
                น ตทา อตฺถิ มหิยา        คุเณน มม สาทิโสติ (๒) ฯ   
        ทุติยวคฺคสฺส  ปเม  กุ ฺชโรติ  หตฺถี ฯ มาตุโปสโกติ  
อนฺธาย ชราชิณฺณาย  มาตุยา ปฏิชคฺคนโก ฯ มหิยาติ ภูมิย ฯ  
คุเณนาติ สีลคุเณน ตทา มม สทิโส นตฺถิ ฯ   
        โพธิสตฺโต  ห ิ ตทา  หิมวนฺตปฺปเทเส  หตฺถิโยนิย   
นิพฺพตฺติ  โส  สพฺพเสโต  อภิรูโป  ลกขฺณสมฺปนฺโน  มหาหตฺถี  
อเนกหตฺถิสตสหสฺสปริวาโร  อโหสิ ฯ  มาตา ปนสฺส  อนฺธา ฯ 
โส มธุรผลาผลานิ หตฺถีน หตฺเถสุ ทตฺวา มาตุ เปเสติ ฯ  
หตฺถิโน ตสฺสา อทตฺวา  สย ขาทนฺติ ฯ โส ปริคฺคณฺหนฺโต  
ต ปวตฺตึ ตฺวา ยูถ ปหาย มาตรเมว โปเสสฺสามีติ   
รตฺติภาเค  อ ฺเส  หตฺถีน  อชานนฺตาน  มาตร  คเหตฺวา   
จณฺโฑรณปพฺพตปาท  คนฺตฺวา เอก นฬินึ อุปนิสฺสาย  ิตาย 
ปพฺพตคุหาย มาตร เปตฺวา โปเสสิ ฯ  [๓] 
        (๔) เอโก วนจรโก ปุริโส (๔) มคฺคมูฬฺโห ทสิ ววตฺถเปตุ 
# ๑. ม. มาตุโปสกจริยาวณฺณนา ฯ  ๒. ขุ. จริยา. ๓๓/๑๑/๕๖๘ ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ปวเน ทิสฺวา วนจโรติ เอโก วนจรโก ปุรโิส ตสฺม ึ
มหาวเน วิจรนฺโต ม ทิสฺวา ฯ ร ฺโ ม ปฏิเวทยีติ พาราณสิร ฺโ ม  
อาโร เจสีติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. โส ห ิฯ  
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อสกฺโกนฺโต  มหนฺเตน  สทฺเทน  ปริเทวิ ฯ  โพธิสตฺโตป ตสฺส  
สทฺท  สุตฺวา  อย  ปรุิโส  อนาโถ  น  โข  ปเนต  ปติรูป   
ย  เอส  มยิ   ิเต  อิธ  วินสฺเสยฺยาติ ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา 
ต ภเยน ปลายนฺต ทิสฺวา อมฺโภ ปุริส นตฺถิ  เต  ม  
นิสฺสาย ภย มา ปลายิ กสมฺา ตฺว ปริเทวนฺโต วิจรสีติ  
ปุจฺฉิตฺวา สามิ  อห  มคฺคมูโฬฺห  อชชฺ  เม  สตฺตโม  ทิวโสติ  
วุตฺเต  โภ ปุรสิ มา ภายิ อห ต  มนุสฺสปเถ  เปสฺสามีติ   
ต  อตฺตโน  ปฏ ิย  นิสีทาเปตฺวา  อร ฺโต นีหริตฺวา  นิวตฺติ ฯ 
โสป ปาโป นคร คนฺตฺวา ร ฺโ อาโรเจสฺสามีติ รุกฺขส ฺ  
ปพฺพตส ฺ ฺจ  กโรนฺโตว  นิกฺขมิตฺวา  พาราณสึ  อคมาสิ ฯ   
        ตสฺมึ  กาเล  ร ฺโ  มงฺคลหตฺถี มโต ฯ โส ปุรโิส  
ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา มหาปุริสสฺส  อตฺตนา  ทิฏภาว   
อาโรเจสิ ฯ  เตน วุตฺต  
                (๑) ปวเน ทิสฺวา วนจโร        ร ฺโ ม ปฏิเวทยิ (๑) 
                ตวานุจฺฉโว มหาราช                คโช วสติ  กานเน ฯ 
                (๒) น ตสฺส ปริกฺขายตฺโถ        น ป อาฬฺหกกาสุยา 
                สหคหิเต โสณฺฑาย                สยเมว อิเธหิตีติ ฯ 
        ตตฺถ  ปวเน ทิสฺวา วนจโรติ เอโก วนจรโก ปรุโิส 
ตสฺมึ มหาวเน วิจรนฺโต ม ทิสฺวา ฯ  ร ฺโ ม ปฏิเวทยีติ 
พาราณสิร ฺโ ม อาโรเจสิ (๒) ฯ  [๓]  ตวานุจฺฉโวติ ตว โอปวยฺห 
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร 
ตตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 184 

                *เลมที่  45  หตฺถินาควคฺควณฺณนา  หนา  184 
 
กาตุ  อนุจฺฉวิโก  ยุตฺโต ฯ  น  ตสฺส  ปรกิฺขายตฺโถติ  ตสฺส  
คหเณ  คมนุปจฺเฉทนตฺถ  สมนฺตโต  ขณิตพฺพปริกฺขาย  วา 
กเรณุยา   กณฺณปุเฏน   อตฺตาน  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ขิตฺตปาสรชฺชุยา   
พนฺธิตพฺพอาฬกสงฺขาตอาลาเนน  วา  ยตฺถ  ปวิฏโ  กตฺถจิ   
คนฺตุ  น  สกโฺกติ  ตาทิสว ฺจนกาสุยา  วา  อตฺโถ  ปโยชน   
นตฺถิ ฯ สหคหิเตติ คหณสมกาล เอว ฯ เอหิตีติ  อาคมิสฺสติ ฯ   
        ราชา  อิม  มคฺคุทฺเทสก  กตฺวา อร ฺ คนฺตฺวา อิมินา 
วุตฺต หตฺถินาค  อาเนหีติ  หตฺถาจริย สห ปริวาเรน เปเสสิ ฯ  
โส เตน สทฺธ ึคนฺตฺวา โพธิสตฺต นฬินึ  ปวิสิตฺวา โคจร  
คณฺหนฺต ปสฺสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ตสฺส ต วจน สตฺุวา                ราชาป ตุฏมานโส   
                เปเสสิ หตฺถิทมก                เฉกาจริย สุสิกฺขิต ฯ   
                คนฺตฺวา โส หตฺถิทมโก        อทฺทส ปทมุสฺสเร   
                ภิสมุฬาล (๑) อุทฺธรนฺต        ยาปนตฺถาย มาตุยา ฯ   
                วิ ฺาย เม สีลคุณ                ลกฺขณ อุปธารยิ   
                เอหิ ปุตฺตาติ วตฺวาน                โสณฺฑาย มม อคฺคหีติ (๒) ฯ    
        ตตฺถ  เฉกาจริยนฺติ  หตฺถิพนฺธนาทิวิธิมฺหิ  กุสล  หตฺถา- 
จริย ฯ  สุสิกขิฺตนฺติ หตฺถีน สิกฺขาปนวิชฺชาย นฏิงฺคมเนน  
สุฏ ุ สิกฺขิต ฯ   
# ๑. ส.ี ภิสมลู ฯ  ๒. ขุ. จริยา. ๓๓/๑๑/๕๖๘ ฯ  
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        วิ ฺาย  เม  สีลคุณนฺติ  ภทฺโท  อย  หตฺถาชสนิโย  
น  มนฺโท  น  จณฺโฑ  น  โวมิสฺสสีโล  วาติ  มม  สลีคุณ  
ชานิตฺวา ฯ  กถ  ลกฺขณ  อุปธารยีติ  สสุิกฺขิตหตฺถิสิปฺปตฺตา  
มม  ลกฺขณ  สมนฺตโต  อุปธาเรสิ ฯ  เตน โส เอหิ ปุตฺตาติ   
วตฺวาน โสณฺฑาย มม อคฺคหิ ฯ   
        โพธิสตฺโต  หตฺถาจรยิ  ทิสฺวา  อิท  ภย  มยฺห  เอตสฺส 
ปุริสสฺส สนติฺกา  อุปฺปนฺน อห โข ปน มหาพโล หตฺถิ- 
สหสฺสมฺป วิทฺธเสตุ สมตฺโถ ปโหมิ กชฺุฌิตฺวา  สรฏก  
เสนาวาหน  นาเสตุ  สเจ  ปน  กชฺุฌิสสฺามิ  สีล เม  
ภิชฺชิสฺสติ ฯ  ตสฺมา  สตฺตีหิ  โกฏฏิยมาโนป  น  กชฺุฌิสฺสามีติ  จิตฺต  
อธิฏาย  สีล  โอนาเมตฺวา  นิจฺจโลว อฏาสิ ฯ เตนาห ภควา   
                ย เม ตทา ปากติก                สรีรานุคต พล   
                อชฺช นาคสหสฺสาน                พเลน สมสาทิส ฯ   
                ยทิหนฺเตส ปกุปฺเปยฺย        อุเปต คหณาย ม   
                ปฏิพโล ภเว เตส                ยาว รชชฺมฺป มานุส ฯ   
                อป จาห สีลรกฺขาย                สลีปารมิปูริยา   
                น กโรมิ จิตฺเต อ ฺถตฺต        ปกฺขิปนฺต มมาฬเก (๑) ฯ   
                ยทิ เต ม ตตฺถ โกฏเฏยยฺุ        ผรสูหิ โตมเรหิ จ   
                เนว เตส ปกุปฺเปยฺย                สีลขณฺฑภยา มมาติ ฯ   
# ๑. โปราณ. อาฬก ฯ  ม. ยุ. มมาฬเก ฯ  
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        ตตฺถ  ปากติกนฺติ สภาวสิทฺธ ฯ สรีรานุคตนฺติ สรีรเมว  
อนุคต กายพล น  อุปายกุสลตาสงฺขาตาณานุคตนฺติ   
อธิปฺปาโย ฯ  อชฺช  นาคสหสฺสานนฺติ  อชฺชกาเล  อเนเกส  
หตฺถิสหสฺสาน  สมุทิตาน ฯ  พเลน  สมสาทิสนฺติ  เตส  สรรีพเลน 
สมสมเมว  หุตฺวา สทิส น อุปมามตฺเตน ฯ มงฺคลหตฺถิกุเล หิ  
ตทา โพธิสตฺโต อุปฺปนฺโนติ ฯ   
        ยทิหนฺเตส ปกุปฺเปยฺยนฺติ ม คหณาย อุปคตาน เตส  
อห ยทิ กชฺุเฌยฺย  เตส  ชวิีตมทฺทเน  ปฏิพโล  ภเวยฺย ฯ  
น  เกวล  เตส ฺเว  อถ โข ยาว รชชฺมฺป  มานุสนติฺ  
ยโต  รชชฺโต  เตส  อาคตาน  มนุสฺสาน  สพฺพมฺป  รชฺช  โปเถตฺวา   
จุณฺณวิจุณฺณ กเรยฺย ฯ   
        อป  จาห  สีลรกฺขายาติ  เอว  สมตฺโถป  จ  อห  อตฺตนิ   
ปติฏ ิตาย  สีลรกฺขาย  สลีคุตฺติยา  คุตฺโต  พนฺโธ  วิย ฯ  น  
กโรมิ จิตฺเต อ ฺถตฺตนฺติ ตสฺส  สีลสฺส  อ ฺถตฺตภูต  เตส   
สตฺตาน  โปถนาทิวิธึ  มยฺห  จิตฺเต  น กโรมิ ตตฺถ  จิตฺตมฺป  
น  อุปฺปาเทมิ ฯ  ปกฺขิปนฺต  มมาฬเกติ  อาลานตฺถมเฺภ 
ปกฺขิปนฺต  ทสิฺวาปติ  วจนเสโส ฯ  กสฺมาติ  เจ  สีลปารมิปูริยา 
อีทิเสสุ  าเนสุ  สลี  อขณฺฑนฺตสฺส  เม น จิรสฺเสว สีลปารม ี
ปริปูเรสฺสตีติ สีลปารมิปริปูรณตฺถ ตสฺส  อ ฺถตฺต จิตฺเต น 
กโรมีติ โยชนา ฯ   
        ยท ิ เต  มนฺติ  คาถายป  สลีรกฺขาย  ทฬฺห  กตฺวา  สีลสฺส    
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อธิฏ ิตภาวเมว  ทสฺเสติ ฯ  ตตฺถ  โกฏเฏยฺยุนฺติ ภินฺเทยฺยุ ฯ  
สีลขณฺฑภยา มมาติ มม  สีลสฺส ขณฺฑนภเยน ฯ   
        เอว  ปน  จินฺเตตฺวา โพธิสตฺเต นิจฺจเล  ิเต ฯ หตฺถาจริโย  
ปทุมสร โอตริตฺวา  ตสฺส  ลกฺขณสมฺปตฺตึ ทิสฺวา เอหิ ปุตฺตาติ  
รชตทามสทิสาย โสณฺฑาย คเหตฺวา สตฺตเม  ทิวเส  พาราณสึ   
ปาปุณิ ฯ  โส อนฺตรามคฺเค วตฺตมาโนว ร ฺโ สาสน 
เปเสสิ ฯ ราชา  นคร  อลงฺการาเปสิ ฯ  หตฺถาจริโย  โพธิสตฺต  
กตคนฺธปริภณฺฑ  อลงฺกตปฏิยตฺต  หตฺถิสาล  เนตฺวา วิจิตฺร- 
สาณิยา ปริกฺขิปาเปตฺวา ร ฺโ อาโรเจสิ ฯ  ราชา  นานคฺค- 
รสโภชน  อาทาย  คนฺตฺวา  โพธิสตฺตสฺส  ทาเปสิ ฯ  โส มาตร  
วินา โคจร น  คณฺหิสฺสามีติ ปณฺฑ น คณฺหิ ฯ ยาจิโตป  
อคฺคเหตฺวา   
                สา นูนสา กปณิกา                อนฺธา อปริณายิกา   
                ขาณุ  ปาเทน ฆฏเฏติ                คิร ึจณฺโฑรณ ปตีติ (๑)   
อาห ฯ ต สุตฺวา ราชา   
                กา นุ เต สา มหานาค                อนฺธา อปริณายิกา   
                ขาณณ ปาเทน ฆฏเฏติ        คิรึ จณฺโฑรณ ปตีติ (๑)   
ปุจฺฉิตฺวา  ฯ 
                มาตา เม สา มหาราช                อนฺธา อปริณายิกา   
                ขาณณ ปาเทน ฆฏเฏติ        คิรึ จณฺโฑรณ ปตีติ (๑)   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๙๖-๘/๓๐๓ ฯ  
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วุตฺเต  อชฺช  สตฺตโม  ทิวโส  มาตา  เม โคจร น ลภิตฺถาติ  
วทโต อิมสฺส โคจร  อคณฺหนฺตสฺส ฯ ตสฺมา   
                มุ ฺจเถต มหานาค                โยย ภรติ มาตร   
                สเมตุ มาตรา นาโค                สห สพฺเพห ิาติภีติ (๑)   
วตฺวา มุ ฺจาเปสิ  ฯ 
                มตฺุโต จ พนฺธนา นาโค        มุตฺตมาทาย กุ ฺชโร   
                มหุุตฺต อสฺสาสยิตฺวา                อคมา เยน ปพฺพโตติ (๑) ฯ   
        ตตฺถ  กปณิกาติ  วรากา ฯ (๒) ขาณณ ปาเทน ฆฏเฏตีติ  
อนฺธตาย ปุตฺตวิโยคทุกฺเขน  จ  ปริเทวมานา  ตตฺถ  ตตฺถ  
รุกฺขกลิงฺคเร  ปาเทน  ฆฏเฏติ ฯ  จณฺโฑรณ  ปตีติ  จณฺโฑรณ- 
ปพฺพตาภิมุขึ ตสฺมึ ปพฺพตปาเท ปริพฺภมมานาติ อตฺโถ ฯ  
อคมา เยน ปพฺพโตติ โส  หตฺถินาโค  พนฺธนา  มุตฺโต  โถก  
วิสฺสมิตฺวา  ร ฺโ  ทสราชธมฺมคาถาหิ  ธมฺม  เทเสตฺวา   
อปฺปมตฺโต  โหหิ  มหาราชาติ  โอวาท  ทตฺวา มหาชเนน  
คนฺธมาลาทีหิ  ปูชยิมาโน  นครา  นกิฺขมิตฺวา  ตทเหว  มาตรา   
สมาคนฺตฺวา  สพฺพ ปวตฺตึ อาจิกฺขิ ฯ  สา ตุฏมานสา   
                จิร ชีวตุ โส ราชา                กาสีน รฏวฑฺฒโน   
                โย เม ปุตฺต ปโมเจสิ                สทา วุฑฺฒาปจายิกนฺติ (๓)   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๙๙-๑๕๐๐/๓๐๓,๓๐๔ ฯ  ๒. กตฺถจิ. อนาถา ฯ 
# ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๑๕๐๓/๓๐๔ ฯ  
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ร ฺโ  อนุโมทน  อกาสิ ฯ   
        ราชา  โพธิสตฺตสฺส คุเณสุ ปสีทิตฺวา นฬินิยา อวิทูเร   
คาม  มาเปตฺวา โพธิสตฺตสฺส มาตุ จสฺส นิพทฺธ วตฺต  
ปฏเปสิ ฯ อปรภาเค โพธิสตฺโต  มาตริ  มตาย  ตสฺสา  สรีร- 
ปริหาร  กตฺวา  กรุณฺฑกอสฺสมปท  นาม  คโต ฯ  ตสฺมึ ปน   
าเน  หิมวนฺตโต  โอตริตฺวา  ป ฺจสตา  อิสโย  วสึสุ ฯ  ต   
วตฺต เตส ทตฺวา ราชา  โพธิสตฺตสฺส  สมานรูป  สิลาปฏิม   
กาเรตฺวา มหาสกฺการ ปวตฺเตสิ ฯ ชมพฺุทีปวาสิโน  อนุสวจฺฉร   
สนฺนิปติตฺวา  หตฺถิมห นาม กรึส ุฯ  
        ตทา ราชา อานนฺโท อโหสิ หตฺถนิี  มหามายา 
วนจรโก เทวทตฺโต มาตุโปสกหตฺถินาโค โลกนาโถ ฯ   
        อิธาป  ทานปารมิอาทโย  ยถารห  นิทฺธาเรตพฺพา ฯ  
สีลปารมี  ปน  อติสยวตีติ  สา  เอว  เทสน  อารุฬหฺา ฯ ตถา 
ติรจฺฉานโยนิย อุปฺปนฺโนป พฺรหฺมปพฺุพเทวปุพฺพาจริยอาหุ- 
เนยฺยาทิภาเวน  สพฺพ ฺ ุพุทฺเธนป  ปสตฺถภาวานุรูป  มาตุยา 
ครุจิตฺต  อุปฏเปตฺวา  มาตา  นาเมสา  ปุตฺตสฺส  พหูปการา  
ตสฺมา  มาตุปฏาน  นาม  ปณฺฑิเตน  ป ฺตฺตนฺติ  มนส ิ
กตฺวา อเนเกส หตฺถิสหสฺสาน อิสฺสราธิปติ มหานุภาโว   
ยูถปติ  หุตฺวา เตหิ อนุวตฺติยมาโน เอกกวิหาเร อนฺตราย  
อคเณตฺวา ยูถ ปหาย เอกโก  หุตฺวา  อุปการิเขตฺต ปูเชสฺสามีติ   
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มาตุโปสน มคฺคมูฬฺหปุริส ทิสฺวา อนุกมฺปาย  ต  คเหตฺวา   
มนุสฺสโคจรสมฺปาปน เตน จ กตาปราธสหน หตฺถาจริยปฺ- 
ปมุขาน อตฺตาน  พนฺธิตุ  อาคตปุริสาน  สมตฺโถป  สมาโน  
สนฺตาสนมตฺเตนป (๑) เตส ปฬนา ภวิสฺสติ  มยฺห ฺจ  สีลสฺส 
ขณฺฑาทิภาโวติ  ตถา  อกตฺวา  สุทนฺเตน  โอปวโยหฺ  วิย   
สุเขเนว  คหณูปคมน  มาตร  วินา  น  กิ ฺจิ  อชฺโฌหริสฺสามีติ  
สตฺตาหมฺป  อนาหารตา  อิมินาปาห  พนฺธาปโตติ  จิตฺต   
อนุปฺปาเทตฺวา  ราชาน  เมตฺตาย  ผรณ  ตสฺส จ  นานานเยหิ   
ธมฺมเทสนาติ  เอวมาทโย  อิธ มหาปรุิสสฺส คุณานุภาวา  
วิภาเวตพฺพา (๒)  ฯ  เตน วุตฺต   
                เอว อจฺฉริยา เอเต        อพฺภุตา จ มเหสิโน   
                                                ฯเปฯ   
                ปเควานุกิริยา เตส        ธมฺมสฺส อนุธมฺมโตติ  ฯ 
                        สลีวนาคจริยาวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ส.ี สนฺตาปนมตฺเตนาป ฯ  ๒. ส.ี เวทิตพฺพา ฯ  
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                                ภูริทตฺตจริยาวณฺณนา   
                ปนุาปร ยทา โหมิ                ภูริทตฺโต มหิทฺธิโก   
                วิรปูกฺเขน มหาร ฺา        เทวโลกมคจฺฉหนฺติ ฯ    
        ทุติเย  ฯ  ภูริทตฺโตติ  ภูริสมทตฺโต  ภูริทตฺโต (๑) ฯ  ทตฺโตติ  หิ  
ตทา  โพธิสตฺตสฺส  มาตาปตูหิ  กต  นาม ยสฺมา ปเนโส  
นาคภวเน วิรูปกฺขมหาราชภวเน ตาวตึสภวเน จ  อุปฺปนฺเน   
ปเ ฺห  สมฺมเทว  วินิจฺฉินาติ  เอกทิวส ฺจ วิรูปกฺขมหาราเช 
นาคปริสาย  สทฺธึ ติทสปุร คนฺตฺวา สกฺก ปริวาเรตฺวา  
นิสินฺเน เทวานมนฺตเร ปโ ฺห สมุฏาสิ ฯ  ต  โกจิ  กเถตุ   
นาสกฺขิ ฯ  สกฺเกน  ปน อนุ ฺาโต ปลฺลงฺกวรคโต หุตฺวา 
มหาสตฺโตว  กเถสิ ฯ  อถ  น  เทวราชา ทิพฺพคนฺธปุปฺเผหิ  
ปูเชตฺวา ทตฺต ตฺว ปวิสมาย วิปุลาย  ป ฺาย  สมนฺนาคโต  
อิโต  ปฏาย  ภูริทตฺโต  นามาติ  อาห ฯ  ภูรีติ  ห ิปวิยา   
นาม  ตสฺมา  ภูริสมตาย  ภูเต  อตฺเถ  รมตีติ  จ  ภูริสงฺขาตาย   
มหติยา  ป ฺาย  สมนฺนาคตตฺตา  มหาสตฺโต  ภูริทตฺโตติ   
ป ฺายิตฺถ ฯ  มหติยา  ปน  นาคิทฺธิยา  สมนฺนาคตตฺตา  
มหิทฺธิโก จาติ ฯ   
        อตีเต  หิ  อิมสฺมึเยว  กปฺเป  พาราณสิร ฺโ  ปุตฺโต ปตรา 
รฏโต ปพฺพาชิโต  วเน  วสนฺโต  อ ฺตราย  นาคมาณวิกาย  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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สวาส  กปฺเปสิ ฯ  เตส สวาสมนฺวาย เทฺว  ทารกา  ชายึสุ  
ปุตฺโต  จ ธีตา จ ฯ ปุตฺตสฺส สาครพฺรหฺมทตฺโตติ นาม  
กรึสุ ธีตาย  สมุทฺทชาติ ฯ  โส  อปรภาเค  ปตุ  อจฺจเยน  
พาราณสึ  คนฺตฺวา รชฺช กาเรสิ ฯ อถ  ธตรฏโ  นาม   
นาคราชา  ป ฺจโยชนสติเก  นาคภวเน  นาครชชฺ  กาเรนฺโต 
ต  อภูตวาทิเกน  จิตฺตจูเฬน  (๑)  นาม  กจฺฉเปน  พาราณสิ- 
ราชา  อตฺตโน  ธีตร ตุยฺห  ทาตุกาโม  สา  โข  ปน  
ราชธีตา สมุทฺทชา นาม อภิรูปา ทสฺสนียา ปาสาทิกา  
จาติ  กถิต  สตฺุวา  ธตรฏโ  จตฺตาโร  นาคมาณวเก  เปเสตฺวา  
ต  ทาตุ  อนิจฺฉนฺต  นาควิภึสิกาย  ภึสาเปตฺวา  ทมฺมีติ วุตฺเต  
มหนฺต ปณฺณาการ (๒) เปเสตฺวา มหติยา  นาคิทฺธิยา มหนฺเตน 
ปริวาเรน ตสฺส ธีตร นาคภวน เนตฺวา อคฺคมเหสิฏาเน  
เปสิ ฯ   
        สา  อปรภาเค ธตรฏ ปฏิจฺจ สุทสฺสโน ทตฺโต สุโภโค  
อริฏโติ จตฺตาโร ปุตฺเต  ปฏิลภิ ฯ  เตสุ  ทตฺโต  โพธิสตฺโต  
โส  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  สกฺเกน ตุฏจิตฺเตน  ภูริทตฺโตติ   
คหิตนามตฺตา ภูริทตฺโตเตฺวว ป ฺายิตฺถ ฯ อถ เนส ปตา  
โยชนสติก  โยชนสติก  รชฺช ภาเชตฺวา อทาสิ ฯ มหนฺโต  
ยโส อโหส ิฯ โสฬสโสฬสนาคก ฺาสหสฺสานิ  ปริวารยึส ุฯ 
# ๑. ส.ี จิตฺตสูเลน ฯ  ๒. สี. สกฺการ ฯ  
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ปตุป เอกโยชนสตเมว รชฺช อโหสิ ฯ ตโย ปุตฺตา มาเส  
มาเส มาตาปตโร  ปสฺสิตุ อาคจฺฉนฺติ โพธิสตฺโต ปน  
อนฺวทฺธมาส อาคจฺฉติ ฯ   
        โส  เอกทิวส  วิรูปกขฺมหาราเชน  สทฺธึ สกฺกสสฺ อุปฏาน  
คโต เวชยนฺตปาสาท  สุธมฺมเทวสภ  ปาริจฺฉตฺตกโกวิฬาร   
ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน เทวจฺฉราปริวาร อติมโนหร  สกฺกสฺส  
สมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  เอตฺตกมตฺตมฺป  นาคตฺตภาเว   ิตสฺส  ทลฺุลภ  
กุโต  สมฺมาสมฺโพธีติ  นาคตฺตภาว  ชิคุจฺฉิตฺวา  นาคภวน  
คนฺตฺวา อุโปสถวาส วสิตฺวา  สีลเมว  ปคฺคณฺหิสฺสามิ ฯ  ต  โพธิ- 
ปริปาจน โหติ อิมสฺมึ เทวโลเก อุปฺปตฺติการณ  ภวิสฺสตีติ  
จินฺเตตฺวา นาคภวน คนฺตฺวา มาตาปตโร อาห อมฺมตาตา  
อห อุโปสถกมฺม  กริสฺสามีติ ฯ  เตหิ  อิเธว  อุโปสถ  อุปวสาหิ  
พหิคตาน นาคาน มหนฺต ภยนฺติ  วุตฺเต  เอกวาร  ตถา กตฺวา  
นาคก ฺาหิ อุปทฺทุโต ปนุวาเร มาตาปตูน อนาโรเจตฺวา   
อตฺตโน  ภรยิ  อามนฺเตตฺวา  ภทฺเท  อห  มนุสฺสโลก  คนฺตฺวา  
ยมุนาตีเร  มหานิโคฺรธรุกฺโข  อตฺถ ิ ตสฺส  อวิทูเร  วมฺมิกมตฺถเก 
โภเค  อาภุชิตฺวา  จตุรงฺคสมนฺนาคต  อุโปสถ  อธฏิาย  
นิปชฺชิตฺวา  อุโปสถกมฺม  กริสฺสามีติ  นาคภวนโต  นิกฺขมิตฺวา  
ตถา  กโรติ ฯ  เตน  วุตฺต   
# ๑. ส.ี เวชยนฺต ปาสาท ฯ  
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                วิรปูกฺเขน  มหาร ฺา        เทวโลกมคจฺฉหนฺติอาทิ ฯ   
                ตตฺถ ปสฺสึ ตฺวาห                        เทเว  เอกนฺต สุขสมปฺปเต   
                ต สคฺค คมนตฺถาย                สลีพฺพต สมาทิยึ ฯ   
                สรีรกิจฺจ กตฺวาน                ภุตฺวา ยาปนมตฺตก   
                จตุโร องฺเค อธิฏาย                เสมิ วมฺมกิมุทฺธนิ ฯ   
                ฉวิยา จมฺเมน มเสน                นฺหารูหิ อฏ ิเกหิ วา   
                ยสฺส เอเตน กรณีย                ทินฺนเยว หราตุ โสติ (๑) ฯ  
        ตตฺถ  วิรูปกฺเขน  มหาร ฺาติ  วิรูปกฺเขน  นาม  นาคา- 
ธิปติมหาราเชน ฯ  เทวโลกนฺติ ตาวตึสเทวโลก ฯ อคจฺฉหนฺติ  
อคจฺฉึ อุปสงฺกมึ อห ฯ   
        ตตฺถาติ  ตสฺมึ  เทวโลเก ฯ  ปสฺสึ  ตฺวาหนฺติ  อทกฺขึ  อห  
ตุสทฺโท  นิปาตมตฺโต ฯ  เอกนฺต  สุขสมปฺปเตติ  เอกนฺต  อจฺจนฺตเมว 
สุเขน  สมงฺคีภูเต ฯ  วุตฺตเ ฺหต ภควตา  สนฺติ  ภิกฺขเว  ฉ   
ผสฺสายตนิกา  นาม สคฺคา ฯ ยาว ฺจิท ภิกฺขเว น สกุร  
อกฺขาเนน  ปาปุณิตุ  ยาว  สุขา  สคฺคาติ  (๒)  จ ฯ  ต  สคฺค 
คมนตฺถายาติ  ตสฺมึ  สคฺคสฺมึ  อุปฺปตฺติวเสน  คมนตฺถาย ฯ 
สีลพฺพตนฺติ  สีลสงฺขาต  วต ฯ  อถ  วา  สีลพฺพตนฺติ  อุโปสถ- 
สีล ฺเจว   มม   จมฺม   จมฺมตฺถิกา   หรนฺตูติอาทินา  อตฺตโน   
สรีราวยวปริจฺจาคสมาทิยนสงฺขาต วต ฺจ ฯ   
# ๑. ขุ. จริยา. ๓๓/๑๒/๕๖๙ ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๔๗๕/๓๑๗ ฯ  
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        สรรีกิจฺจนฺติ  มุขโธวนาทิสรีรปฏิชคฺคน ฯ  ภุตฺวา  ยาปน- 
มตฺตกนฺติ  อินฺทฺริยานิ  นพฺิพิเสวนานิ  กาตุ  สรรีฏ ิติมตฺตก   
อาหาร  อาหริตฺวา ฯ  จตุโร  องฺเคติ จตฺตาริ องฺคานิ ฯ  
อธิฏายาติ อธิฏหิตฺวา ฯ เสมีติ สยามิ ฯ   
        ฉวิยาติอาทิ  เตส  จตุนฺน  องฺคาน  ทสฺสน ฯ  ตตฺถ  
จ  ฉวิจมฺมาน  วิสฺสชชฺน  เอก  องฺค  เสสานิ  เอเกกเมว  
มสคฺคหเณเนว  เจตฺถ  รธุิรมฺป  สงฺคหิตนฺติ ทฏพฺพ ฯ เอเตนาติ 
เอเตหิ ฯ หราตุ โสติ ยสฺส เอเตหิ ฉวิอาทีหิ กรณีย  อตฺถ ิ 
ตสฺส  มยา  ทินฺนเมเวต  สพฺพ โส หรตูติ อตฺตโน อตฺตภาเว  
อนเปกฺขปวารณ  ปวาเรติ ฯ   
        เอว  มหาสตฺตสฺส  อิมินา  นิยาเมเนว  อนฺวทฺธมาส   
อุโปสถกมฺม  กโรนฺตสฺส  ทีโฆ  อทฺธา  วีติวตฺโต ฯ  เอว  คจฺฉนฺเต   
กาเล เอกทิวส อ ฺตโร เนสาทพฺราหฺมโณ  โสมทตฺเตน  นาม  
อตฺตโน  ปุตฺเตน  สห  ต าน ปตฺวา อรุณุคฺคมนสมเย  
นาคก ฺาหิ  ปริวาริยมาน  (๑) มหาสตฺต ทิสฺวา ตสฺส สนฺติก  
อคมาสิ ฯ ตาวเทว นาคก ฺาโย ปวิย  นิมชฺุชิตฺวา  
นาคภวนเมว  คตา ฯ  พฺราหฺมโณ  มหาสตฺต ปุจฺฉิ โก นุ  
โข ตฺว มาริส  เทโว  วา  ยกฺโข  วา  นาโค วาติ ฯ  
โพธิสตฺโต ยถาภูต อตฺตาน อาวิกตฺวา สจาย  อิโต  
# ๑. ส.ี ปริจาริยมาน ฯ  
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คจฺเฉยฺย  อิธ  เม  วาส  มหาชนสฺส ปากฏ กเรยฺย เตน 
เม อุโปสถวาสสฺส  อนฺตราโยปสิยา ยนฺนูนาห อิโต อิม  
นาคภวน เนตฺวา มหติยา สมฺปตฺติยา โยเชยฺย  เอวาย  ตตฺเถว 
อภิรมิสฺสติ  เตน  เม  อุโปสถกมฺม อทฺธนิย สิยาติ ฯ อถ  
น อาห  พฺราหฺมณ  มหนฺต  เต ยส ทสฺสามิ รมณีย  
นาคภวน เอหิ ตตฺถ คจฺฉามาติ ฯ สามิ  ปุตฺโต  เม  อตฺถิ  
ตสฺมึ  อาคจฺฉนฺเต  อาคมิสฺสามีติ ฯ  คจฺฉ  พฺราหฺมณ ปุตฺต   
อาเนหีติ  พฺราหฺมโณ  คนฺตฺวา  ปุตฺตสฺส  ตมตฺถ อาโรเจตฺวา 
ต อาเนสิ ฯ มหาสตฺโต  เต  อุโภป อาทาย อตฺตโน  
อานุภาเวน นาคภวน อาเนสิ ฯ เตส ตตฺถ ทิพฺโพ อตฺตภาโว   
ปาตุภวิ ฯ  อถ  เตส  มหาสตฺโต ทิพฺพสมฺปตฺตึ ทตฺวา จตฺตาริ  
จตฺตาริ นาคก ฺาสตานิ  อทาสิ ฯ เต มหตึ สมฺปตฺตึ  
อนุภวึสุ ฯ   
        โพธิสตฺโตป อปฺปมตฺโต อุโปสถกมฺม กโรติ อนฺวทฺธมาส  
มาตาปตูน อุปฏาน  คนฺตฺวา  ธมฺมกถ กเถตฺวา ตโต จ  
พฺราหฺมณสฺส สนฺติก คนฺตฺวา อาโรคฺย ปุจฺฉิตฺวา  เยน  เต  
อตฺโถ  ต  วเทยฺยาสีติ อาปุจฺฉิตฺวา อนุกฺกณฺมาโน อภิรมาติ  
วตฺวา  โสมทตฺเตนป  สทฺธึ  ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  อตฺตโน  นิเวสน 
คจฺฉติ ฯ  พฺราหฺมโณ  เอกสวจฺฉร  (๑)  ตตฺถ  วสิตฺวา มนฺทปุ ฺตาย  
# ๑. ม. สวจฺฉร ฯ  
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อุกฺกณฺ ิตฺวา อนิจฺฉมานมฺป ปุตฺต  คเหตฺวา  โพธิสตฺต   
อาปุจฺฉิตฺวา  เตน  ทิยฺยมาน พหุ ธน สพฺพกามทท มณิรตนมฺป   
อลกฺขิกตาย  อคฺคเหตฺวา  มนุสฺสโลก  คนฺตฺวา  ปพฺพชิสฺสามีติ  
อาห ฯ  มหาสตฺโต  นาคมาณวเก  อาณาเปตฺวา  ต  สปุตฺตก   
มนุสฺสโลก ปาเปสิ ฯ เต อุโภป ทิพฺพาภรณานิ  ทิพฺพวตฺถานิ  
จ  โอมุ ฺจิตฺวา  นฺหายิตุ  เอก โปกฺขรณึ โอตรึสุ ตสฺมึ  
ขเณ ตานิ  อนฺตรธายิตฺวา  นาคภวนเมว  อคมสุ  อถ ปม- 
นิวตฺถกาสาวปโลติกาว สรีเร ปฏิมุ ฺจิ  ธนุสรสตฺติโย  คเหตฺวา 
อร ฺ  คนฺตฺวา  มิเค  วธิตฺวา  ปุริมนิยาเมเนว  ชีวิก  กปฺเปสุ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน อ ฺตโร ตาปโส สุปณฺณราชโต  
ลทฺธ อาลมฺพายนมนฺต (๑) ตสฺส  อนุจฺฉวิกานิ  โอสธานิ มนฺตู- 
ปจาร ฺจ อตฺตาน อุปฏหนฺตสฺส อ ฺตรสฺส พฺราหฺมณสฺส   
อทาสิ ฯ โส ลทฺโธ เม ชีวิกูปาโยติ กติปาห วสิตฺวา  
ตาปส อาปุจฺฉิตฺวา ปกฺกมนฺโต  อนุปุพฺเพน  ยมุนาตีร  ปตฺวา  
ต  มนฺต  สชฌฺายนฺโต  มหามคฺเคน  คจฺฉติ ฯ  ตทา  โพธ-ิ 
สตฺตสฺส  ภวนโต  ตสฺส  ปริจาริกา  นาคมาณวิกา  ต  สพฺพ- 
กามทท  มณิรตน  อาทาย  ยมุนาตีเร  วาลุการาสิมตฺถเก  เปตฺวา   
ตสฺโสภาเสน  รตฺติย  กฬีิตฺวา  อรุณุคฺคมเน  ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส   
มนฺตสทฺท  สตฺุวา สุปณฺโณติ ส ฺาย ภยตชฺชิตา  มณิรตน  
# ๑. ม. อลมปฺายนมนฺต ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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อคฺคเหตฺวา ปวิย นิมุชฺชตฺิวา นาคภวน อคมสุ ฯ   
        พฺราหฺมโณ  ต  มณิรตน  อาทาย  ปายาสิ ฯ  ตสฺมึ   
ขเณ  โส เนสาทพฺราหฺมโณ  ปุตฺเตน  สทฺธึ  มิควธาย  อร ฺ  
คจฺฉนฺโต  ตสฺส  หตฺเถ ต มณิรตน ทิสฺวา อิท  ภูริทตฺตสฺส   
สพฺพกามทท  มณิรตนนฺติ  ส ฺชานิตฺวา  ต  คณฺหิตุกาโม   
เตน  สทฺธึ  อลฺลาปสลลฺาป  กตฺวา มนตฺวาทิภาว ชานิตฺวา  
เอวมาห สเจ เม ตฺว อิม มณิรตน  ทสฺสสิ  เอวาห  เต   
มหานุภาว  นาค  ทสฺเสสฺสามิ  ย  ตฺว  คเหตฺวา  คามนิคม- 
ราชธานิโย  จรนฺโต พหุธน ลจฺฉสีติ ฯ เตน หิ ทสฺเสตฺวา  
คณฺหาหีติ วุตฺเต  ต  อาทาย  โพธิสตฺต  อุโปสถกรณฏาเน   
วมฺมิกมตฺถเก  โภเค  อาภชุิตฺวา  นิปนนฺ  อวิทูเร  ิโต หตฺถ  
ปสาเรตฺวา ทสฺเสสิ ฯ   
        มหาสตฺโต  ต  เนสาท ทิสฺวา อย อุโปสถสฺส เม  
อนฺตราย กเรยฺยาติ นาคภวน  เนตฺวา มหาสมฺปตฺติย  
ปติฏาปโตป น อิจฺฉิ ฯ ตโต อปกฺกมตฺิวา สย คนฺตุกาโม 
มยา  ทิยฺยมานมฺป มณิรตน คณฺหิตุ น อิจฺฉิ ฯ อิทานิ ปน  
อหิตุณฺฑิก คเหตฺวา อาคจฺฉติ ฯ  สจาห  อิมสฺส  มิตฺตทุพฺภิโน 
กุชฺเฌยฺย  สีล  เม  ขณฺฑ ภวิสฺสติ ฯ มยา โข ปน  ปมเยว   
จตุรงฺคสมนฺนาคโต  อุโปสโถ อธิฏ ิโต โส ยถาธิฏ ิโตว โหตุ ฯ  
อลมฺปายโน (๑)  ม  ฉินฺทตุ  วา  มา วา เนวสฺส กุชฺฌสิฺสามีติ  
# ๑. ม. อลมปฺายโน ฯ  
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จินฺเตตฺวา อกฺขีนิ นิมฺมีเลตฺวา  อธิฏานปารมึ  ปุเรจาริก  กตฺวา  
โภคนฺตเร  สสี  ปกฺขิปตฺวา  นิจฺจโลว หุตฺวา  นิปชฺชิ ฯ  เนสาท- 
พฺราหฺมโณป  โภ  อลมฺปายน  อิม นาค คณฺห มณึ  
เม เทหีติ อาห ฯ  อลมฺปายโน  นาค  ทสิฺวา  ตุฏโ  มณึ  
กิสฺมิ ฺจิ  อคเณตฺวา  คณฺห พฺราหฺมณาติ  หตฺเถ  ขิป ฯ  
โส  ตสฺส  หตฺถโต  ภสฺสตฺิวา  ปวิย  ปติตมตฺโตว  ปวึ  ปวิสิตฺวา   
นาคภวนเมว  คโต ฯ  เนสาทพฺราหฺมโณ  มณิรตนโต  ภูริทตฺเตน  
สทฺธึ  มิตฺตภาวโต จ  ปรหิายิตฺวา นิปฺปจฺจโยว ปกฺกนฺโต ฯ   
        อลมฺปายโนป  มหานุภาเวหิ  โอสเธหิ  อตฺตโน  สรรี  
มกฺเขตฺวา โถก  ขาทิตฺวา  เขฬ  อตฺตโน  กายสฺมึ  ปรภิาเวตฺวา  
ทิพฺพมนฺต  ชปฺปนฺโต  โพธิสตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  นงฺคุฏเ  คเหตฺวา  
อากฑฺฒิตฺวา  สีเส  ทฬฺห  คณฺหนฺโต  มุขมสฺส  วิวรตฺิวา  โอสธ  
ขาทิตฺวา มุเข สหเขฬ โอสิ ฺจิ ฯ สุจิชาติโก มหาสตฺโต 
สีลเภทภเยน  อกชฺุฌิตฺวา  อกฺขีนิ น อุมฺมีเลสิ ฯ อถ น  
โอสธมนฺตพเลน นงฺคุฏเ คเหตฺวา เหฏา  สีส  กตฺวา  
ส ฺจาเลตฺวา  คหิตโคจร  ฉฑฺฑาเปตฺวา  ภูมิย  ทีฆโส  
นิปชชฺาเปตฺวา  มสูรก มททฺนฺโต วิย หตฺเถหิ ปริมททฺิ ฯ  
อฏ ีนิ จุณฺณิยมานานิ วิย อเหสุ ฯ   
        ปุน นงฺคุฏเ คเหตฺวา ทุสฺส โปเถนฺโต วิย โปเถสิ ฯ 
มหาสตฺโต เอวรูป ทุกฺข  อนุโภนฺโตป เนว กุชฺฌิตฺถ อ ฺทตฺถุ 
อตฺตโน สีลเมว อาวชฺเชสิ ฯ อิติ โส มหาสตฺต  ทุพฺพล  กตฺวา    
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วลฺลีหิ  เปฬ  สชฺเชตฺวา  มหาสตฺต  ตตฺถ  ปกฺขิป ฯ สรีร ปนสฺส   
มหนฺต  ตตฺถ น ปวิสติ ฯ อถ น ปณฺหิยา โกฏเฏนโฺต  
ปเวเสตฺวา เปฬ อาทาย เอก คาม  คนฺตฺวา  คามมชฺเฌ  
โอตาเรตฺวา  นาคสฺส  นจฺจ  ทฏ ุกามา  อาคจฺฉนฺตูติ  สทฺท- 
มกาสิ ฯ  สกลคามวาสิโน สนฺนิปตึสุ ฯ ตสฺมึ ขเณ อลมฺพายโน  
นิกฺขม มหานาคาติ อาห ฯ มหาสตฺโต  จินฺเตสิ  อชชฺ  มยา  
ปริส  โตเสนฺเตน  กีฬิตุ  วฏฏติ  เอว อลมฺปายโน พหุธน   
ลภิตฺวา ตุฏโ ม วิสฺสชฺเชสฺสติ ย ย เอส ม กาเรติ  
ต ต กริสฺสามีติ ฯ   
        อถ  น  โส  เปฬโต นิกฺขมนฺต มหา โหหีติ อาห  
โส มหา อโหสิ ฯ ขุทฺทโก  วฏโฏ  วิผโณ  เอกผโณ  ทฺวิผโณ  
ยาว  สหสฺสผโณ  อุจฺโจ  นีโจ  ทิสฺสมานกาโย  อทสิฺสมานกาโย   
ทิสฺสมานอุปฑฺฒกาโย  นโีล  ปโต  โลหิโต  โอทาโต ม ฺชิฏโ  
โหหิ  ธูม  วิสฺสชฺเชหิ  ชาลสิข  อุทก ฺจ  วิสฺสชฺเชหีติ  วุตฺเต 
เตน วุตฺต ต ต  อาการ  นมิฺมินิตฺวา  นจฺจ  ทสฺเสสิ ฯ  
ต ทิสฺวา มนุสฺสา อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาตา  พหูนิ หิร ฺ- 
สุวณฺณวตฺถาลงฺการาทีนิ อกสุ ฯ อิติ ตสฺมึ คาเม สตสหสฺสมตฺต  
ลภิ ฯ โส  กิ ฺจาป  มหาสตฺต  คณฺหนฺโต  สหสฺส ลภิตฺวา  
ต วิสฺสชฺเชสสฺามีติ อาห ฯ ต ปน  ธน  ลภิตฺวา  คามเกป  
ตาว มยา เอตฺตก ธน ลทฺธ นคเรป นาม (๑) พหุธน ลภิสฺสามีติ   
# ๑. ม. นคเร กิร ฯ  
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ธนโลเภน น มุ ฺจิ ฯ   
        โส  ตสฺมึ  คาเม  กุฏมฺพ  สณฺเปตฺวา  รตนมย เปฬ  
กาเรตฺวา ตตฺถ มหาสตฺต  ปกฺขิปตฺวา  สุขยานก  อารุยฺห 
มหนฺเตน ปริวาเรน คามนิคมราชธานีสุ ต กีฬาเปนฺโต 
พาราณสึ  ปาปุณิ  นาคราชสฺส มธลุาช เทติ อพทฺธ- 
สตฺตุ ฺจ เทติ ฯ โส โคจร น คณฺหิ  อวิสฺสชฺชนภเยน ฯ  
โคจร  อคณฺหนฺตมฺป  จ  น  จตฺตาโร นครทฺวาเร อาทึ กตฺวา 
ตตฺถ  ตตฺถ มาสมตฺต กีฬาเปสิ ฯ เตน วุตฺต   
                สสิโต อกต ฺ ุนา                อลมฺปายโน (๑) มมคฺคหิ   
                เปฬาย ปกฺขิปตฺวาน                กีเฬติ ม ตหึ ตหึ ฯ   
                เปฬาย ปกฺขิปนฺเตป                ม มทฺทนฺเตป ปาณินา   
                อลมฺปาเน น กปฺุปามิ        สลีขณฺฑภยา มม ฯ   
                สกชีวิตปริจฺจาโค                ติณโตป ลหุโก มม   
                สลีวีติกฺกโม มยฺห                ปวีอุปฺปตน วิย ฯ   
                นรินฺตร ชาติสต                จเชยฺย มม ชีวิต   
                เนว สีล ปภินฺเทยฺย                จตุทฺทีปาน เหตุป ฯ   
                อป จาห สีลรกฺขาย                สลีปารมิปูริยา   
                น กโรมิ จิตฺเต อ ฺถตฺต        ปกฺขิปนฺตมฺป เปฬเกติ ฯ   
        ตตฺถ  สสิโตติ  เอโส  นาโค  อมุกสฺส  นิโคฺรธรุกฺขสฺส   
สมีเป  วมฺมิกมตฺถเก สยิโตติ เอว าน ทสฺเสตฺวา กถิโต ฯ  
# ๑. ม. อลมปฺายโน ฯ  
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อกต ฺ ุนาติ อตฺตนา กต อุปการ  อชานนฺเตน  มิตฺตทุพฺภินา 
เนสาทพฺราหฺมเณนาติ  อธิปฺปาโย ฯ  อลมฺปายโนติ  อลมฺปายน- 
วิชฺชาปริชปปฺเนน  อลมปฺายโนติ  เอวลทฺธนาโม  อหิตุณฺฑิก- 
พฺราหฺมโณ ฯ  มมคฺคหีติ ม  อคฺคเหสิ ฯ  กีเฬติ  ม  ตหึ  ตหินฺติ   
ตตฺถ  ตตฺถ  คามนิคมชนปทราชธานีสุ  อตฺตโน  ชีวิกตฺถ ม  
กีฬาเปติ ฯ   
        ติณโตป  ลหุโก  มมาติ  อตฺตโน  ชีวิตปริจฺจาโค ติณสลาก- 
ปริจฺจาคโตป  ลหุโก  หุตฺวา  มม  อุปฏาตีติ  อตฺโถ ฯ  ปวี- 
อุปฺปตน  วิยาติ  สีลวีติกฺกโม  ปน  จตุนหุตาธิกทฺวิโยชนสต 
สหสฺสพหลาย  มหาปวิยา  ปริวตฺตน  วิย  ตโตป  ต ภาริยตร   
หุตฺวา มยฺห อุปฏาตีติ ทสฺเสติ ฯ   
        นิรนฺตร  ชาติสตนฺติ  มม  ชาตีน  อเนกสตมฺป  อเนก- 
สตาสุป  ชาตีสุ  นิรนฺตรเมว  สีลสฺส  อวีติกฺกมนเหตุ  มม  
ชีวิต จเชยฺย จชิตุ สกฺโกม ิฯ เนว สีล  ปภินฺเทยฺยนฺติ  สีล   
ปน  สมาทินนฺ  เอกมฺป  เนว  ภินฺเทยฺย  น  วินาเสยฺย ฯ   
จตุทฺทีปาน เหตุปติ จกฺกวตฺติรชฺชสิริยาป การณาติ ทสฺเสติ ฯ   
        อิทานิ ยทตฺถ อตฺตโน ชีวิตมฺป ปริจฺจชิตฺวา ตทา สีลเมว  
รกฺขิต ตาย  จ  สีลรกฺขาย  ตถา  อนตฺถการเกสุ  เนสาท- 
อลมฺปายนพฺราหฺมเณสุ จิตฺตสฺส อ ฺถตฺต น  กต ต ทสฺเสตุ  
อป จาติ โอสานคาถมาห ฯ ต เหฏา วุตฺตตฺถเมว ฯ    
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        เอว ปน มหาสตฺเต อหิตุณฺฑิกหตฺถคเต (๑) ตสฺส มาตา 
ทุสฺสุปน ทิสวฺา ปตฺต ฺจ  ตตฺถ  อปสฺสนฺตี โลกาทิภูตา  
อโหสิ ฯ อถสฺสา เชฏปุตฺโต สุทสฺสโน ต ปวตฺตึ สุตฺวา   
สุโภค  หิมวนฺต  คนฺตฺวา  ป ฺจสุ  มหานทีสุ  สตฺตสุ  จ  
มหาสเรสุ  ภูริทตฺต  อุปธาเรตฺวา  เอหีติ  ปหิณิ ฯ   
กาณาริฏ  เทวโลก  คนตฺฺวา  สเจ เทวตาหิ ธมฺม  โสตุกามาหิ   
ภูริทตฺโต  ตตฺถ  นโีต  ตโต น อาเนหีติ ปหิณิ ฯ สยมฺปน  
มนุสฺสโลเก  คเวสิสฺสามีติ  ตาปสเวเสน นาคภวนโต นิกฺขมิ ฯ  
อจฺจิมุขี (๒) นามสฺส เวมาติกา ภคินี  โพธิสตฺเต อธิมตฺตสิเนหา  
ต อนุพนฺธิ ฯ ต มณฺฑูกจฺฉาป กตฺวา ชฏนฺตเร ปกฺขิปตฺวา   
มหาสตฺตสฺส  อุโปสถกรณฏาน  อาทึ  กตฺวา  สพฺพตฺถ  
คเวสนฺโต อนุกฺกเมน พาราณสึ  ปตฺวา  ราชทฺวาร  อคมาสิ ฯ 
ตทา  อลมฺปายโน  ราชงฺคเณ  มหาชนสฺส มชฺเฌ ร ฺโ   
ภูริทตฺตสฺส กีฬ ทสฺเสตุ เปฬ วิวริตฺวา เอหิ มหานาคาติ  
ส ฺมทาสิ ฯ   
        มหาสตฺโต  สีส  นีหริตฺวา  โอโลเกนฺโต  เชฏภาติก  
ทิสฺวา เปฬโต นิกฺขมฺม  ตทภิมุโข  ปายาสิ ฯ  มหาชโน ภีโต 
ปฏิกฺกมิ ฯ โส คนฺตฺวา ต อภิวาเทตฺวา นิวตฺติตฺวา  เปฬเมว  
ปาวิสิ ฯ  อลมฺปายโน  อิมินา  อย  ตาปโส  ทฏโติ ส ฺาย 
# ๑. ส.ี อหิคุณฺ ิก.... ฯ  ๒. กตฺถจิ. อชมุขี ฯ  
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มา ภายิ  มา  ภายีติ  อาห ฯ  สุทสฺสโน  อย นาโค มยฺห  
กึ กริสฺสติ มยา สทิโส อหิตุณฺฑิโก  นาม  นตฺถีติ  เตน  
วาทปฺปฏิวาท  สมฏุาเปตฺวา  ตฺว  อิม  นาค  คเหตฺวา  คชฺชสิ   
อห  ต  อิมาย  มณฺฑูกจฺฉาปยา  อิจฺฉนฺโต  นาสยิสฺสามีติ  ภคินึ   
ปกฺโกสาเปตฺวา  หตฺถ  ปสาเรสิ ฯ  สา  ตสฺส  สทฺท  สุตฺวา   
ชฏนฺตเร  นปินฺนา  ติกฺขตฺตุ  มณฺฑูกวสฺสิต  วสฺสิตฺวา นิกฺขมิตฺวา  
อสกูเฏ นิสีทตฺิวา อุปฺปติตฺวา  ตสฺส หตฺถตเล ตีณิ วิสพินฺทูนิ  
ปาเตตฺวา ปุน ตสฺส ชฏนฺตรเมว ปาวิสิ ฯ   
        สุทสฺสโน  วิสพินฺทุ  ทสฺเสตฺวา  อิท  พินฺทุ  สเจ  ปวิย   
ปาเตสฺสติ  โอสธิติณวนปฺปตโย สพฺเพ นสฺสิสฺสนฺติ ฯ สเจ  
อากาเส ขิปสฺสติ สตฺต วสฺสานิ เทโว น  วสฺสิสฺสติ ฯ  สเจ  
อุทเก ปาเตสฺสติ ยาวตา ตตฺถ อุทกชาตา ปาณา สพฺเพ  
มเรยฺยุนฺติ  วตฺวา  ราชาน  สทฺทหาเปตุ  ตโย อาวาเฏ  
ขณาเปตฺวา เอก นานาเภสชฺชาน ปูเรสิ  ทุติย โคมยสฺส  
ตติย ทิพฺโพสธาน ฺเจว ปูเรตฺวา มชฺเฌ อาวาเฏ วิสพินฺทุ  
ปกฺขิป ฯ  ตขณ ฺเว  ธูมายิตฺวา  ชาลา  อุฏหิ ฯ  สา  
คนฺตฺวา โคมยอาวาฏ คณฺหิ ฯ ตโตป ชาลา  อุฏาย   
ทิพฺโพสธปุณฺณ  คเหตฺวา  ทิพฺโพสธานิ  ฌาเปตฺวา  นิพฺพายิ ฯ   
อลมฺปายน  ตตฺถ  อาวาฏสฺส  อวิทูเร   ิต  อุสุมา  ผริตฺวา   
สรีรจฺฉวึ  อุปฺปาเฏตฺวา  คตา ฯ  เสตกุฏ ี  อโหส ิฯ  โส  ภยตชฺชโิต   
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นาคราชาน  วิสฺสชฺเชมีติ  ติกฺขตฺตุ  วาจ  นิจฺฉาเรสิ ฯ  ต  สุตฺวา  
โพธิสตฺโต  รตนเปฬาย นิกฺขมิตฺวา สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิต   
อตฺตภาว มาเปตฺวา เทวลีฬาย  ิโต ฯ สุทสฺสโน จ อจฺจิมุขี  
จ ตเถว อฏสุ ฯ   
        ตโต  สทุสฺสโน  อตฺตโน  ภาคิเนยฺยภาว  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ 
ต สุตฺวา ราชา  เต  อาลิงฺคิตฺวา  สีเล  จุมฺพิตฺวา อนฺเตปุร  
เนตฺวา มหนฺต สกฺการสมมฺาน กตฺวา  ภูริทตฺเตน  สทฺธึ  
ปฏิสนฺถาร  กโรนฺโต  ตาต  เอว  มหานุภาว ต อลมฺปายโน  
กถ  คณฺหีติ  ปุจฺฉิ ฯ  โส สพฺพ วิตฺถาเรน กเถตฺวา มหาราช 
ร ฺา นาม อิมินา นิยาเมน  รชฺช  กาเรตุ  วฏฏตีติ  มาตุลสฺส 
ธมฺม  เทเสสิ ฯ  อถ สุทสสฺโน มาตุล มม มาตา ภูริทตฺต  
อปสฺสนฺตี  กลิมติ  น  สกกฺา  อเมฺหหิ  อิธ  ปป ฺจ กาตุนฺติ  
มาตุล  อาปุจฺฉิตฺวา ภูริทตฺตอจฺจิมุขีหิ สทฺธึ นาคภวนเมว  
คโต ฯ   
        อถ  ตตฺถ  มหาปุริโส  คิลานเสยฺยาย  นิปนฺโน คิลาน- 
ปุจฺฉนตฺถ อาคตาย มหติยา  นาคปริสาย เวเท จ ย ฺเ  
จ พฺราหฺมเณ จ สมฺภาเวตฺวา กาณาริฏเ กเถนฺเต ต  
วาท  ภินฺทิตฺวา  นานานเยหิ  ธมฺม เทเสตฺวา สีลสมฺปทาย 
ทิฏ ิสมฺปทาย จ ปติฏาเปตฺวา  ยาวชีว สีลานิ รกฺขิตฺวา  
อุโปสถกมฺม กตฺวา อายุปริโยสาเน สคฺคปุร ปูเรสิ ฯ    
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        ตทา  มาตาปตโร มหาราชกุลานิ อเหสุ เนสาท- 
พฺราหฺมโณเทวทตฺโต โสมทตฺโต  อานนฺโท  อจฺจิมุขี  อุปฺปล- 
วณฺณา  สุทสฺสโน สาริปุตฺโต สุโภโต มหาโมคฺคลฺลาโน   
กาณาริฏโ สุนกฺขตฺโต ภูริทตฺโต โลกนาโถ ฯ   
        ตสฺส  อิธาป  เสสปารมิโย  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  
นิทฺธาเรตพฺพา ฯ  อิธาป  โยชนสติเก  อตฺตโน  นาคภวนฏาเน  
โสฬสหิ  นาคก ฺาสหสฺเสหิ  จิตฺตรูป  วิย  ปริจาริยมาโน  
เทวโลกสมปฺตฺติสทิเส  นาคโลกิสฺสริเย   ิโตป  อิสฺสริยมท  อกตฺวา   
อนฺวทฺธมาส  มาตาปตุอุปฏาน  กุเล  เชฏาปจายน  สกลาย  
นาคปริสาย  จาตุมหาราชิกปริสาย  ตาวตึสปริสาย จ สมุฏ ิต- 
ป ฺหาน ตตปริสมชฺเฌ กมุุทนาลกลาป  วิย  สุนิสติสตฺเถน  
อตฺตโน  ป ฺาสตฺเถน  ตาวเทว  ปจฺฉินฺทิตฺวา  เตส  จิตฺตานุ- 
กูลธมฺมเทสนา  วุตฺตปฺปการ โภคสมฺปตฺตึ ปหาย อตฺตโน 
สรีรชีวิตนิรเปกฺข  จตุรงฺคสมนฺนาคต  อุโปสถาธิฏาน  ตตฺถ  จ 
ปฏิ ฺาย  วิสวาทนภเยน  อหิตุณฺฑิกหตฺถคมน    ตสฺมึ  จ  มุเข 
วิสมิสฺสเขฬปาตน  นงฺคุฏเ  คเหตฺวา  อาวิ ฺฉน  กฑฺฒน  ภูมิย  
ฆสน  มทฺทน  โปถนนฺติ เอวมาทึ  นามปฺปการวิปฺปการ   
กโรนฺเตป  เอวรูป  มหาทุกฺข  อนุภวโตป  (๑)  กชฺุฌิตฺวา  โอโลกน- 
มตฺเตน  ต  ฉาริก  กาตุ  สมตฺถสฺสาป  สีลปารมึ อาวชฺชิตฺวา  
# ๑. กตฺถจิ. อนุภวนฺโตป ฯ  
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สีลขณฺฑนภเยน  อีสกมฺป  จิตฺตสฺส  วิการาภาโว  ธน ลภาเปมีติ  
วา ตสฺส จิตฺตานุวตฺตน สุโภเคน  ปุนานีตสฺส  อกต ฺ ุโน  
มิตฺตทุพฺภิสฺส  เนสาทพฺราหฺมณสฺส  สีล  อนธิฏหิตฺวาป  อกุชฌฺน  
กาณาริฏเน กถิต มิจฺฉาวาท ภินฺทิตฺวา อเนกปริยาเยน ธมฺม  
ภาสิตฺวา  นาคปริสาย  สีเลสุ  สมฺมาทิฏ ิย  จ  ปติฏาปนนฺติ   
เอวมาทโย  โพธิสตฺตสฺส  คุณานุภาวา วิภาเวตพฺพา ฯ เตเนต  
วุจฺจติ   
                เอว อจฺฉริยา เหเต ฯเปฯ ธมฺมสฺส อนุธมฺมโตติ ฯ   
                ภูรทิตฺตจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                จมฺเปยฺยนาคจริยาวณฺณนา   
                ปนุาปร ยทา โหมิ        จมฺเปยฺยโก มหิทธฺิโก   
                ตทาป ธมฺมิโก อาสึ        สลีพฺพตสมปฺปโตติ ฯ   
        ตติเย  จมฺเปยฺยโกติ  องฺคมคธรฏาน อนฺตเร จมฺปา นาม  
นที ตสฺสา  เหฏา  นาคภวนมฺป  อวิทูรภวตฺตา  จมฺปา นาม  
ตตฺถ ชาโต นาคราชา จมฺเปยฺยโก ฯ  ตทาป ธมฺมิโก อาสินฺติ  
ตสฺมึ จมฺเปยฺยนาคราชกาเลป อห ธมฺมจารี อโหสึ ฯ   
        โพธิสตฺโต หิ ตทา จมฺปานาคภวเน นิพฺพตฺติตฺวา  
จมฺเปยฺโย นาม นาคราชา อโหสิ  มหิทธฺิโก    มหานุภาโว ฯ  
โส   ตตฺถ   นาครชฺช   กาเรนฺโต  เทวราชโภคสมฺปตฺติสทิส-  
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อิสฺสริยสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺโต  ปารมิปูรณสฺส  อโนกาสภาวโต   
กึ  เม  อิมาย  ติรจฺฉานโยนิยา  อุโปสถวาส  วสิตฺวา  อิโต  
มุจฺจิตฺวา สมฺมเทว  ปารมิโย  ปูเรสฺสามีติ  ตโต  ปฏาย  อตฺตโน  
ปาสาเทเยว  อุโปสถกมฺม  กโรติ ฯ  อลงฺกตนาคมาณวิกา  ตสฺส  
สนฺติก  อาคจฺฉนฺติ ฯ  โส  อิธ  เม  สลีสฺส  อนฺตราโย  ภวิสฺสตีติ   
ปาสาทโต  นิกฺขมิตฺวา  อุยฺยาเน นิสีทติ ฯ ตตฺราป ตา  
อาคจฺฉนฺติ ฯ โส  จินฺเตสิ  อิธ  เม  สีลสฺส  สงฺกิเลโส  ภวิสฺสติ  
อิโต  นาคภวนโต  นิกฺขมตฺิวา  มนุสฺสโลก  คนฺตฺวา  อุโปสถวาส  
วสิสฺสามีติ ฯ  โส  ตโต  ปฏาย  อุโปสถทิวเสสุ  นาคภวนา   
นิกฺขมิตฺวา  เอกสฺส  ปจฺจนฺตคามสฺส อวิทูเร มคฺคสมีเป  
วมฺมิกมตฺถเก มม  จมฺมาทีหิ  อตฺถิกา  จมฺมาทีนิ  คณฺหนฺตุ  
กีฬาสปฺป  วา  กาตุกามา  กีฬาสปฺป  กโรนฺตูติ  สรีร  ทานมุเข  
วิสฺสชฺเชตฺวา  โภเค  อาภชุิตฺวา นิปนฺโน อุโปสถวาส  วสติ  
จาตุทฺทสิย  ป ฺจทสิย ฺจ  ปาฏิปเท  นาคภวน  คจฺฉติ  ตสฺเสว   
อุโปสถ  กโรนฺตสฺส ทีโฆ อทฺธา วีติวตฺโต ฯ   
        อถ  โพธิสตฺโต  สุมนาย  นาม  อตฺตโน  อคฺคมเหสิยา   
เทว  ตฺว มนุสฺสโลก  คนตฺฺวา  อุโปสถ  อุปวสฺสิ โส จ  
สาสงฺโก สปฺปฏิภโยติ วุตฺโต มงฺคลโปกฺขรณิตีเร  ตฺวา สเจ 
ม ภทฺเท โกจิ ปหริตฺวา กลิเมสฺสติ อิมิสฺสา โปกฺขรณิยา 
อุทก อาวิล  ภวิสฺสติ ฯ  สเจ  สุปณฺโณ  คณฺหิสฺสติ  อุทก   



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 209 

                *เลมที่  45  จมฺเปยฺยนาคจริยาวณฺณนา  หนา  209 
 
ปกฺกุถิสฺสติ ฯ  สเจ  อหิตุณฺฑิโก  คณฺหิสฺสติ  อุทก  โลหิตวณฺณ   
ภวิสฺสตีติ ตีณิ นิมิตฺตานิ ตสฺสา อาจิกฺขิตฺวา  จาตุทฺทสีอุโปสถ   
อธิฏาย  นาคภวนา  นิกฺขมิตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  วมฺมิกมตฺถเก   
นิปชฺช ิสรีรโสภาย วมฺมิก โสภยมาโน ฯ สรีร ฺหิสฺส รชตทาม  
วิย เสต อโหสิ มตฺถโก  รตฺตกมฺพลเคณฺฑุโก  วิย สรีร  
นงฺคลสีสปฺปมาณ ภูริทตฺตกาเล (๑) ปน อูรุปฺปมาณ  สงฺขปาล- 
กาเล (๒) เอกโทณิกนาวปฺปมาณ ฯ   
        ตทา  เอโก  พาราณสิมาณโว  ตกฺกสิล  คนฺตฺวา   
อลมฺปายนมนฺต  อุคฺคณฺหิตฺวา  เตน มคฺเคน อตฺตโน คาม  
คจฺฉนฺโต มหาสตฺต ทิสฺวา กึ เม ตุจฺฉหตฺเถน คาม คนฺตุ   
อิม  นาค  คเหตฺวา คามนิคมราชธานีสุ กีฬาเปนฺโต ธน  
อุปฺปาเทตฺวาว คมิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ทิพฺโพสธานิ  คเหตฺวา 
ทิพฺพมนฺต ปริวตฺเตตฺวา ตสฺส สนฺติก อคมาสิ ฯ  ทิพฺพมนฺต  
สุตกาลโต  ปฏาย  มหาสตฺตสฺส  กณฺเณสุ  ตตฺตสลากาปเวสน- 
กาโล  วิย  อโหสิ  มตฺถเก  (๓) สิขเรน อภิมนฺถิยมาโน วิย ฯ  
โส โก น ุโข เอโสติ โภคนฺตรโต  สีส  อุกฺขิปตฺวา 
โอโลเกนฺโต อหิตุณฺฑิก ทิสฺวา จินฺเตสิ มม วิส อุคฺคเตช   
สจาห  กุชฺฌตฺิวา  นาสาวาต  วิสฺสชฺเชสฺสามิ  เอตสฺส  สรรี   
ภุสมุฏ ิ  วิย  วิปฺปกิริสฺสติ  อถ  เม  สลี ขณฺฑ ภวิสฺสติ  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๖๘๗/๒๔๕ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๒๔๙๕/๕๔๙ ฯ 
# ๓. ส.ี มตฺถโก ฯ  
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น น โอโลเกสฺสามีติ ฯ โส อกฺขีนิ  นมิฺมีเลตฺวา  สีส  โภคนฺตเร 
เปสิ ฯ  อหิตุณฺฑิกพฺราหฺมโณ โอสธ ขาทิตฺวา มนฺต  ปริวตฺเตตฺวา 
เขฬ มหาสตฺตสฺส สรีเร โอสิ ฺจิ ฯ (๑) โอสธาน ฺจ มนฺตสฺส  
จ อานุภาเวน  เขเฬน ผุฏผุฏฏาเน โผฏาน อุฏานกาโล 
วิย อโหสิ ฯ   
        อถ  โส  นงฺคุฏเ  คเหตฺวา  อากฑฺฒิตฺวา  ทีฆโส   
นิปชฺชาเปตฺวา  อชปเทน  ทณฺเฑน อุปฺปเฬตฺวา ทุพฺพล กตฺวา 
สีส ทฬฺห คเหตฺวา นิปฺปเฬสิ ฯ มหาสตฺโต มุข  วิวริ ฯ  อถสฺส 
มุเข เขฬ โอสิ ฺจิตฺวา โอสธมนฺตพเลน ทนฺเต ภินฺทิ ฯ มุข  
โลหิตสฺส  ปรูิ ฯ  มหาสตฺโต  อตฺตโน  สีลเภทภเยน  เอวรูป  ทุกขฺ  
อธิวาเสนฺโต  อกฺขีนิ  อุมฺมเีลตฺวา  โอโลกนมตฺตมฺป  นากาสิ ฯ  
โสป  นาคราชาน  ทุพฺพล  กริสฺสามีติ  นงฺคุฏโต  ปฏาย 
อฏ ีนิ ส ฺจุณฺณยมาโน วิย สกลสรีร มทฺทิตฺวา ปฏฏกเวน  
นาม  เวเสิ  ตนฺตมชฺชิต  นาม  มชชฺิ  นงฺคุฏเ  คเหตฺวา  
ทุสฺสโปถน  นาม โปเถสิ ฯ  มหาสตฺตสฺส สกลสรีร โลหิตมกฺขิต  
อโหสิ โส มหาเวทน อธิวาเสสิ ฯ   
        อถสฺส  ทุพฺพลภาว  ตฺวา  (๒)  วลฺลีหิ  เปฬ  กริตฺวา  ตตฺถ 
น ปกฺขิปตฺวา  ปจฺจนฺตคาม  เนตฺวา มหาชนสฺส มชฺเฌ 
กีฬาเปสิ ฯ นลีาทีสุ วณฺเณสุ วฏฏจตุรสฺสาทีสุ  สณฺาเนสุ  
# ๑. ส.ี โอป ฯ  ๒. สี. กรตฺิวา ฯ  
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อณณถูลาทีสุ  ปมาเณสุ  ย  ย  พฺราหฺมโณ  อิจฺฉติ ฯ  มหาสตฺโต 
ต ตเทว  กตฺวา  นจฺจติ  ผณสตมฺป  ผณสหสฺสมฺป  กโรติเยว ฯ   
มหาชโน ปสีทิตฺวา พหุธนมทาสิ ฯ  เอกทิวสเมว  กหาปณ- 
สหสฺส ฺเจว  สหสฺสคฺฆนิเก  จ  ปริกฺขาเร  ลภิ ฯ  พฺราหฺมโณ   
อาทิโตว  สหสฺส  ลภิตฺวา  วิสฺสชฺเชสสฺามีติ  จินฺเตสิ  ต  ปน 
ธน  ลภิตฺวา  ปจฺจนฺตคาเมเยว  ตาว  เม  เอตฺตก ธน ลทฺธ  
ราชราชมหามตฺตาน ทสฺสิเต กีว พหุ  ธน  ลภิสฺสามีติ  สกฏ ฺจ  
สุขยานก ฺจ คเหตฺวา สกเฏ ปรกิฺขาเร เปตฺวา สุขยานเก   
นิสินฺโน  มหนฺเตน  ปริวาเรน  มหาสตฺต  คามนิคมราชธานีสุ  
กีฬาเปนฺโต พาราณสิย  อุคฺคเสนร ฺโ  สนฺติเก  กีฬาเปตฺวา  
วิสฺสชฺเชสฺสามีติ  อคมาสิ ฯ  โส  มณฺฑูเก  มาเรตฺวา  นาค- 
ร ฺโ  เทติ ฯ นาคราชา ปุนปฺปุน ม นิสฺสาย มาเรสฺสามีติ  
น ขาทติ ฯ  อถสฺส  มธลุาเช  อทาสิ ฯ  เตป  สจาห  
โคจร  คณฺหิสฺสามิ อนฺโตเปฬายเมว มรณ  ภวิสฺสตีติ น 
ขาทติ ฯ   
        พฺราหฺมโณ  มาสมตฺเตน  พาราณสึ  ปตฺวา ทฺวารคามเก 
ต กีฬาเปนฺโต  พหุธน  ลภิ ฯ  ราชาป  น  ปกโฺกสาเปตฺวา 
อมฺหากมฺป กีฬาเปหีติ อาห ฯ สาธุ เทว  เสฺว  ปณฺณรเส 
ตุมฺหาก  กีฬาเปสฺสามีติ  อาห ฯ  ราชา เสฺว นาคราชา  
ราชงฺคเณ  นจฺจิสฺสติ  มหาชโน  สนฺนปิติตฺวา  ปสฺสตูติ  เภรึ   
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จราเปตฺวา ปุนทิวเส ราชงฺคณ  อลงฺการาเปตฺวา พฺราหฺมณ  
ปกฺโกสาเปสิ ฯ โส รตนเปฬาย มหาสตฺต เนตฺวา วิจิตฺตตฺถเร   
เปฬ  เปตฺวา  นิสีทิ ฯ  ราชาป  ปาสาทา  โอรุยฺห  มหาชน- 
ปริวุโต ราชาสเน นิสีทิ ฯ  พฺราหฺมโณ  มหาสตฺต  นีหริตฺวา   
นจฺจาเปสิ ฯ  มหาสตฺโต  เตน  จินฺติตจินฺติตาการ  ทสฺเสสิ ฯ 
มหาชโน  สกภาเวน  สนฺธาเรตุ  น สกโฺกติ ฯ เจลุกฺเขปสหสฺสานิ  
ปวตฺตนฺติ ฯ  โพธิสตฺตสฺส อุปริ รตนวสฺส วสฺสิ ฯ เตน วุตฺต  
ตทาป ม ธมฺมจารินฺติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  ตทาปติ  ยทาห  จมฺเปยฺยโก  นาคราชา  โหมิ   
ตทาป ฯ  ธมมฺจารินฺติ  ทสกุสลกมฺมปถธมฺม  เอว  จรติ  น   
อณุมตฺตมฺป  อธมฺมนฺติ  ธมฺมจารี ฯ  อุปวุฏ  อุโปสถนฺติ  อฏงฺค- 
สมนฺนาคตสฺส  อริยโุปสถสีลสฺส  รกขฺณวเสน  อุปวสิตอุโปสถ ฯ   
ราชทฺวารมฺหิ กีฬตีติ พาราณสิย อุคฺคเสนร ฺโ เคหทฺวาเร 
กีฬาเปติ ฯ   
        ย  ย  โส  วณฺณ  จินตฺยีติ  (๑)  โส  อหิตุณฺฑิกพฺราหฺมโณ  
ย  ย  นลีาทิวณฺณ โหตูติ จินฺเตสิ ฯ เตน วุตฺต นีล ว  
ปตโลหิตนฺติ ฯ ตตฺถ นลี วาติ  วาสทฺโท  อนิยมตฺโถ คาถา- 
สุขตฺถ รสฺส กตฺวา วุตฺโต เตน วาสทฺเทน วุตฺตาวสิฏ   
โอทาตาทิวณฺณวิเสส ฺเจว    วฏฏาทสิณฺานวิเสส ฺจ  อณุถูลาทิ- 
ปมาณวิเสส ฺจ  สงฺคณฺหาติ ฯ  ตสฺส  จิตฺตานุวตฺตนฺโตติ  ตสฺส    
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อหิตุณฺฑิกสฺส จิตฺต อนุวตฺตนฺโต ฯ  จินฺติตสนฺนิโภติ เตน 
จินฺติตจินฺติตากาเรน เปกฺขชนสฺส อุปฏหามีติ ทสฺเสติ ฯ   
        น  เกวล ฺจ  เตน จินฺติตาการทสฺสน เอว มยฺห  
อานุภาโว ฯ อป จ ถล  กเรยฺยมุทก  อุทกมฺป  ถล  กเรติ  
ถล มหาปวึ คเหตฺวา อุทก อุทกมฺป คเหตฺวา  ปวึ  กาตุ   
สกฺกุเณยฺย  เอว  มหานุภาโว  จ ฯ  ยทหินฺตสฺส  กุปเฺปยฺยนฺติ  
ตสฺส  อหิตุณฺฑิกสฺส  อห  ยทิ กุชฺเฌยฺย ฯ ขเณน ฉาริก กเรติ  
โกธุปฺปาทกฺขเณ เอว ภสฺม  กเรยฺย ฯ   
        เอว  ภควา  ตทา  อตฺตโน  อุปฺปชชฺนกานตฺถปฏิพาหเน   
สมตฺถต  ทสเฺสตฺวา  อิทานิ  เยน  อธิปปฺาเยน ต ปฏิพาหน  
น กต ต ทสฺเสตุ ยทิ จิตฺตวสี  เหสฺสนฺติอาทิมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อย  อหิตุณฺฑิโก  ม  อติวิย  พาธติ  น 
เม อานุภาว ชานาติ  หนฺทสฺส  เม  อานุภาว  ทสฺเสสฺสามีติ   
กุชฺฌิตฺวา โอโลกนมตฺเตนาป ยทิ จิตฺตวสี  อภวิสฺส  อถ โส 
ภุสมุฏ ิ วิย วิปฺปกิริสฺสติ ฯ อห ยถาสมาทินฺนโต ปริหายิสฺสามิ   
สีลโต ฯ  ตถา  จ  สติ  สีเลน  ปริหีนสสฺ  ขณฺฑิตสีลสฺส  ยฺวาย  
มยา ทีปงฺกรทสพลสฺส  ปาทมูลโต ปฏาย อภิปตฺถิโตฯ 
อุตฺตมตฺโถ พุทฺธภาโว โส น สิชฺฌติ ฯ   
        กาม  ภิชฺชตุย  กาโยติ  อย  จาตุมหาภูติโก  โอทน- 
กุมฺมาสูปจโย  อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺโม  กาโย  
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กิ ฺจาป ภิชฺชตุ วินสฺสตุ อิเธว  อิมสฺมึ  เอว  าเน  มหาวาเต  
ขิตฺตภุสมุฏ ิ  วิย  วิปฺปกิรยีตุ  เนว  สลี  ปภินฺเทยฺย  วิกิรนฺเต  
ภุส วิยาติ สีล ปน อุตฺตมตฺถสิทฺธิยา เหตุภูต อิมสฺมึ  กเฬวเร 
ภุสมุฏ ิ วิย  วิปฺปกิรนฺเตป  เนว  ภินฺเทยฺย  กายชีวิเตสุ  นิรเปกโฺข 
หุตฺวา  สีลปารมึเยว  ปูเรมติี จินฺเตตฺวา น ตาทิส ทุกฺข  
ตทา อธิวาเสสินฺติ ทสฺเสติ ฯ   
        อถ  มหาสตฺตสฺส  ปน  อหิตุณฺฑิกหตฺถคตสฺส  มาโส  ปริปรูิ  
เอตฺตก  กาล  นิราหาโรว  อโหสิ ฯ  สุมนา  อติจิรายติ  เม  
สามิโก กา น ุโข ปวตฺตีติ โปกฺขรณึ  โอโลเกนฺตี  โลหิต- 
วณฺณ  อุทก  ทิสฺวา  อหิตุณฺฑิเกน  คหิโต  ภวิสฺสตีติ ตฺวา   
นาคภวนา นิกฺขมิตฺวา วมฺมิกสนฺติก คนฺตฺวา มหาสตฺตสฺส  
คหิตฏาน กิลมิตฏาน ฺจ  ทิสฺวา  โรทิตฺวา  กนฺทิตฺวา  
ปจฺจนฺตคาม  คนฺตฺวา  ปุจฺฉิตฺวา ต ปวตฺตึ สุตฺวา  พาราณสึ  
คนฺตฺวา ราชทฺวาเร อากาเส โรทมานา อฏาสิ ฯ มหาสตฺโต 
นจฺจนฺโตว อากาส  อุลฺโลเกนฺโต ต ทิสวฺา ลชฺชโิต เปฬ  
ปวิสิตฺวา นิปชฺช ิฯ   
        ราชา  ตสฺส  เปฬ ปวิฏกาเล กึ น ุโข การณนฺติ  
อิโต จิโต จ โอโลเกนฺโต  ต  อากาเส   ิต  ทิสฺวา  กา  
นุ ตฺวนฺติ ปุจฺฉิตฺวา ตสฺสา นาคก ฺาภาว สุตฺวา  นิสฺสสย  
โข  นาคราชา  อิม  ทิสฺวา  ลชชฺิโต  เปฬ ปวิฏโ อย ฺจ  
ยถาทสฺสิโต  อิทฺธานุภาโว  นาคราชสฺเสว  น อหิตุณฺฑิกสฺสาติ  
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นิฏ คนฺตฺวา เอว มหานุภาโว  อย  นาคราชา  กถ  นาม  
อิมสฺส  หตฺถ  คโตติ  ปุจฺฉิตฺวา อย ธมฺมจารี สีลวา  นาค- 
ราชา  จาตุทฺทสีปณฺณรสีสุ  อุโปสถ  อุปวสนฺโต  อตฺตโน  สรรี  
ทานมุเข  นิยฺยาเตตฺวา  มหามคฺคสมีเป  วมฺมิกมตฺถเก  นิปชฺชติ  
ตตฺถายเมเตน คหิโต อิมสฺส  เทวจฺฉราปฏิภาคา  อเนกสหสฺสา 
อิตฺถิโย  เทวโลกสมฺปตฺติสทิสา  นาคภวนสมฺปตฺติ  อย  มหิทฺธโิก   
มหานุภาโว  สกลปวึ  ปริวตฺเตตุ  สมตฺโถ  เกวล  สีล  เม   
ภิชฺชิสฺสตีติ  เอวรูป  วิปฺปการ  ทุกฺข ฺจ  อนุโภตีติ จ สุตฺวา  
สเวคปฺปตฺโต  ตาวเทว  ตสฺส  อหิตุณฺฑิกสฺส พฺราหฺมณสฺส พหุ  
ธน มหนฺต ฺจ ยส อิสฺสรยิ ฺจ ทตฺวา  หนฺท โภ อิม  
นาคราชาน วิสฺสชฺเชหีติ วิสฺสชฺชาเปสิ ฯ   
        มหาสตฺโต  นาควณฺณ  อนฺตรธาเปตฺวา  มาณวกวณฺเณน  
เทวกุมาโร  วิย  อฏาสิ ฯ  สุมนาป  อากาสโต  โอตริตฺวา  
ตสฺส  สนฺติเก  อฏาสิ ฯ นาคราชา ร ฺโ  อ ฺชลึ  กตฺวา  
เอหิ  มหาราช  มยฺห  นิเวสน ปสฺสิตุ อาคจฺฉาหีติ ยาจิ ฯ 
เตนาห  ภควา   
                มตฺุโต จมฺเปยฺยโก นาโค        ราชาน เอตทพฺรวิ   
                นโม เต กาสิราชตฺถุ                นโม เม กาสิวฑฺฒน   
                อ ฺชลึ เต ปคฺคณฺหามิ        ปสฺเสยฺย เม นิเวสนนฺติ (๑) ฯ  
        อถ  ราชา  ตสฺส  นาคภวนคมน  อนุชานิ ฯ  มหาสตฺโต   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๑๙๐/๔๕๐ ฯ  
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ต  สปริส  คเหตฺวา  นาคภวน  เนตฺวา  อตฺตโน อิสฺสริยสมฺปตฺตึ  
ทสฺเสตฺวา กติปาห ตตฺถ วสาเปตฺวา เภรึ  จราเปสิ (๑)  สพฺพา  
ราชปริสา  ยาวทิจฺฉก  หิร ฺสุวณฺณาทิก  ธน คณฺหตูติ ฯ  
ร ฺโ  จ  อเนเกหิ  สกฏสเตหิ  ธน  เปเสสิ ฯ  มหาราช  ร ฺา  
นาม ทาน ทาตพฺพ สีล  รกฺขิตพฺพ  ธมฺมิกา  รกฺขาวรณคุตฺติ  
สพฺพตฺถ สวิทหิตพฺพาติ ทสหิ ราชธมฺมกถาหิ  โอวทิตฺวา  
วิสฺสชฺเชสิ ฯ  ราชา  มหนฺเตน  ยเสน  นาคภวนา นิกฺขมิตฺวา 
พาราณสิเมว  คโต ฯ  ตโต ปฏาย กิร ชมฺพุทีปตเล หิร ฺ- 
สุวณฺณ ชาต ฯ มหาสตฺโต สีลานิ รกฺขิตฺวา  อนฺวทฺธมาส  
อุโปสถกมฺม  กตฺวา  สปรโิส  สคฺคปุร  ปูเรสิ ฯ  
        ตทา  อหิตุณฺฑิโก  เทวทตฺโต  อโหสิ  สุมนา  ราหุลมาตา  
อุคฺคเสโน  สาริปุตฺตตฺเถโร  จมฺเปยฺยโก  นาคราชา โลกนาโถ ฯ   
        ตสฺส  อิธาป  ยถารห  เสสปารมิโย  นิทฺธาเรตพฺพา ฯ  
อิธ  โพธิสตฺตสฺส  อจฺฉริยานุภาวา เหฏา วุตฺตนยา เอวาติ ฯ   
                จมฺเปยฺยนาคจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. จราเปสิ ฯ  
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                                จูฬโพธิจริยาวณฺณนา   
                ปนุาปร ยทา โหมิ                จูฬโพธิ สุสลีวา   
                ภว ทิสฺวาน ภยโต                เนกฺขมฺม อภินิกฺขมึ ฯ   
                ยา เม ทุติยิกา อาสิ                พฺราหฺมณี กนกสนฺนิภา   
                สาป วฏเฏ อนเปกฺขา        เนกฺขมฺม อภินิกฺขมิ ฯ   
                นริาลยา ฉินฺนพนฺธุ                อนเปกฺขา กุเล คเณ   
                จรนฺตา คามนิคม                พาราณสึ อุปาคมม ฯ   
                ตตฺถ วสาม นปิกา                อสสฏา กุเล คเณ   
                นริากุเล อปฺปสทฺเท                ราชุยฺยาเน วสามุโภติ ฯ   
        จตุตฺเถ  จูฬโพธีติ มหาโพธิปริพฺพาชกตฺตภาว อุปาทาย  
อิธ จูฬโพธีติ  สม ฺา  อาโรปตา  น  ปน  อิมสฺมึเอว  
ชาตเก  (๑)  อตฺตโน เชฏภาติกาทิโน  มหาโพธิสสฺ  สมฺภวโตติ   
ทฏพฺพ ฯ  สุสีลวาติ สุฏ ุ สีลวา สมฺปนฺนสีโลติ อตฺโถ ฯ   
ภว  ทิสฺวาน  ภยโตติ  กามาทิภว  ภายิตพฺพภาเวน  ปสฺสิตฺวา ฯ  
เนกฺขมฺมนฺติ เอตฺถ  จสทฺทสฺส  โลโป  ทฏพฺโพ  เตน  
ทิสฺวานาติ ปท อากฑฺฒียติ ฯ อิท วุตฺต โหติ  ชาติชรา- 
พฺยาธิมรณ อปายทุกฺข อตีเต วฏฏมูลก ทุกฺข อนาคเต วฏฏ- 
มูลก ทุกฺข  ปจฺจุปฺปนฺเน  อาหารปริเยฏ ิมูลก  ทุกขฺนฺติ  อิเมส  
อฏนฺน  สเวควตฺถูน  ปจฺจเวกฺขเณน  สพฺพมฺป  กามาทิเภท  ภว   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๖๗/๒๗๔ ฯ  
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สสารภยโต อุปฏหมาน ทิสฺวา นิพฺพาน  ตสฺส  อุปายภูตา   
สมถวิปสฺสนา  ตทุปายภูตา จ ปพฺพชฺชาติ อิท ติวิธมฺป  
เนกฺขมฺม  อนุสฺสวาทิสิทฺเธน  าณจกฺขุนา  ตปฺปฏิปกฺขโต 
ทิสฺวา  ตาปสปพฺพชฺชูปคมเนน  อเนกาทีนวากุลา คหฏภาวา  
อภินิกฺขมิตฺวา คโตติ ฯ   
        ทุติยิกาติ  โปราณทุติยิกา  คิหิกาเล  ปชาปติภูตา ฯ   
กนกสนฺนิภาติ  ก ฺจนสนฺนิภตฺตจา ฯ  วฏเฏ  อนเปกฺขาติ  สสาเร  
นิราลยา ฯ  เนกฺขมฺม อภินิกฺขมีติ  เนกฺขมฺมตฺถาย เคหโต นิกฺขมิ  
ปพฺพชีติ อตฺโถ ฯ   
        อาลยนฺติ สตฺตา เอเตนาติ อาลโย ตณฺหา ตทภาเวน  
นิราลยา ฯ ตโต  เอว  าตีสุ  ตณฺหาพนฺธนสฺส ฉินฺนตฺตา 
ฉินฺนพนฺธุ ฯ เอว คิหิพนฺธนาภาว ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
ปพฺพชิตานมฺป  เกส ฺจิ ย โหติ พนฺธน ตสฺสาป อภาว  
ทสฺเสตุ อนเปกฺขา  กุเล  คเณติ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  กุเลติ  อุปฏาก- 
กุเล ฯ  คเณติ  ตาปสคเณ  เสสา  พฺรหฺมจาริโนติ วุจฺจนฺติ ฯ  
อุปาคมุนฺติ อุโภป มย อุปาคมิมฺหา ฯ   
        ตตฺถาติ  พาราณสิสามนฺเต ฯ  นิปกาติ  ป ฺวนฺโต ฯ  
นิรากุเลติ  ชนส ฺจารรหิตตฺตา  ชเนหิ  อนากุเล ฯ  อปฺปสทฺเทติ   
มิคปกฺขีน  อุฏาปนโต (๑) เตส  วสฺสิตสทฺเทนาป  วิรหิตตฺตา  
# ๑. ส.ี อุปฏาปนโต ฯ  
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อปฺปสทฺเท ฯ  ราชยฺุยาเน  วสามุโภติ  พาราณสิร ฺโ  อุยฺยาเน  
มย  อุโภ  ชนา  ตทา  วสาม ฯ  
        ตตฺราย อนุปุพฺพิกถา  
        อตีเต อิมสฺมึ เอว  ภทฺทกปฺเป  โพธิสตฺโต พฺรหฺม- 
โลกโต จวิตฺวา อ ฺตรสฺมึ กาสิคาเม เอกสฺส มหาวิภวสฺส   
พฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ตสฺส นามคฺคหณสมเย  
โพธิกุมาโรติ นาม  กรึสุ ฯ  วยปฺปตตกาเล  ปนสฺส  ตกฺกสิล 
คนฺตฺวา  สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิตฺวา  ปจฺจาคตสฺส  อนิจฺฉมาน- 
กสฺเสว  มาตาปตโร  สมชาติก  กลุกมุาริก  อาเนสุ ฯ  สาป   
พฺรหฺมโลกจุตาว  อุตฺตมรูปธรา  เทวจฺฉราปฏิภาคา ฯ เตส  
อนิจฺฉมานาน เอว อ ฺม ฺ  อาวาหวิวาห  กรสึุ ฯ  อุภินฺนมฺป  
ปน เนส กิเลสสมุทาจาโร น ภูตปุพฺโพ สาราควเสน   
อ ฺม ฺ โอโลกนมฺป นาโหสิ กา ปน กถา อิตร- 
สสคฺเค ฯ เอว ปริสุทฺธสลีา อเหสุ ฯ   
        อปรภาเค  มหาสตฺโต  มาตาปตูสุ  กาลกเตสุ  เตส  สรีร- 
กิจฺจ  กตฺวา  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  ภทฺเท ตฺว อิม อสีติโกฏิธน  
คเหตฺวา สุเขน ชีวาหีติ อาห ฯ ตฺว  ปน  อยฺยปุตฺตาติ ฯ   
มยฺห  ธเนน  กิจฺจ  นตฺถิ  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  ก ึ ปน  ปพฺพชฺชา   
อิตฺถีนมฺป  น  วฏฏตีติ ฯ  วฏฏติ  ภทฺเทติ ฯ เตน หิ มยฺหมฺป  
ธเนน กิจฺจ นตฺถิ  อหมฺป  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  เต  อุโภป  สพฺพ   
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วิภว  ปริจฺจชิตฺวา  มหาทาน ทตฺวา  นิกขฺมิตฺวา  อร ฺ   
ปวิสิตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  อุ ฺฉาจริยาย  ผลาผเลหิ  ยาเปนฺตา   
ปพฺพชฺชาสุเขเนว  ทส  สวจฺฉรานิ  วสิตฺวา  โลณมพิฺลเสวนตฺถาย  
ชนปทจาริก จรนฺตา  อนุปุพฺเพน พาราณสึ ปตฺวา ราชุยฺยาเน  
วสึสุ ฯ เตน วุตฺต ราชุยฺยาเน วสามุโภติ ฯ   
        อเถกทวิส  ราชา อุยยฺานกีฬ คโต อุยฺยานสฺส เอกปสฺเส  
ปพฺพชฺชาสุเขน  วีตินาเมนฺตาน  เตส  สมีปฏาน  คนฺตฺวา  
ปรมปาสาทิก อุตฺตมรูปธร ปริพฺพาชิก  โอโลเกนฺโต  กิเลส- 
วเสน  ปฏิพทฺธจิตฺโต  หุตฺวา  โพธิสตฺต อย เต ปรพฺิพาชิกา  
กึ  โหตีติ ปุจฺฉิ ฯ เตน น จ กิ ฺจิ โหติ เกวล เอก- 
ปพฺพชฺชาย ปพฺพชิตา อป จ โข ปน  คิหิกาเล  ปาทปริจาริกา 
อโหสีติ วุตฺเต ราชา อย กิเรตสฺส น กิ ฺจิ โหติ อปจ   
โข  ปนสฺส  คิหิกาเล  ปาทปริจาริกา  อโหสิ  ยนฺนนูาห อิม  
อนฺเตปุร ปเวเสยฺย  เตเนวสฺส  อิมิสฺสา  ปฏิปตฺตึ  ชานิสฺสามีติ  
อนฺธพาโล ตตฺถ อตฺตโน ปฏิพทฺธจิตฺต  นิวาเรตุ  อสกฺโกนฺโต  
อ ฺตร  ปุริส  อาณาเปสิ  อิม  ปริพฺพาชิก ราชนิเวสน   
เนหีติ ฯ   
        โส  ตสฺส  ปฏิสฺสุณิตฺวา อธมฺโม โลเก วตฺตตีติอาทีนิ  
วตฺวา ปริเทวมาน เอว  ต  อาทาย  ปายาสิ ฯ โพธิสตฺโต  
ตสฺสา ปริเทวนสทฺท สุตฺวา เอกวาร โอโลเกตฺวา ปุน  น   
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โอโลเกสิ ฯ สเจ ปนาห วาเรสฺสามิ เตสุ จิตฺต ปโทเสตฺวา  
มยฺห สีลสฺส อนฺตราโย  ภวิสฺสตีติ  สีลปารมึเยว  อาวชฺเชนฺโต 
นิสีทิ ฯ  เตน  วุตฺต  อุยฺยานทสฺสน  คนฺตฺวา ราชา อทฺทส  
พฺราหฺมณินฺติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  ตุเยฺหสา  กา  กสฺส  ภรยิาติ  ตุยฺห  ตว  เอสา 
กา  กึ  ภริยา  อุทาหุ ภคินี วา สมานา กสฺส อ ฺสฺส  
ภริยา ฯ   
        น  มยฺห  ภริยา  เอสาติ  กาม ฺเจสา  มยฺห คิหิกาเล  
ภริยา อโหสิ  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  น มยฺห ภริยา เอสา  
นาป อห เอติสฺสา สามิโก เกวล ปน  สหธมฺมา  เอกสาสนี  
อหมฺป  ปริพฺพาชโก  อยมฺป  ปริพฺพาชกิาติ  สมานธมฺมา   
ปริพฺพาชกสาสเนน เอกสาสนี สพฺรหฺมจารินีติ อตฺโถ ฯ   
        ติสฺสา  สารตฺตคธิโตติ  กามราเคน  สารตฺโต  หุตฺวา  
ปฏิพทฺโธ ฯ  คาหาเปตฺวาน  เจฏเกติ  เจฏเกหิ  คณฺหาเปตฺวา  
เจฏเก  วา  อตฺตโน  ราชปุริเส  อาณาเปตฺวา  ต  ปรพฺิพาชิก   
คณฺหาเปตฺวา ฯ  นิปฺปฬยนฺโต  พลสาติ  ต อนิจฺฉมานเอว 
อากฑฺฒนปริกฑฺฒนาทินา  นิปฺปฬยนฺโต  พาเธนฺโต  ตถาป   
อคจฺฉนฺตึ  พลสา  พลกฺกาเรน ราชปุริเสหิ คณฺหาเปตฺวา อตฺตโน  
อนฺเตปุร ปเวเสสิ ฯ   
        โอทปตฺตกิยาติ  อุทกปตฺต  อามสิตฺวา คหิตภริยา   
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โอทปตฺติกา นาม อิท  วจน  ปุราณทุติยิกาภาเวน  อุป- 
ลกฺขณมตฺต  ทฏพฺพ ฯ  สา ปนสฺส พฺราหฺมณวิวาหวเสน   
มาตาปตูหิ  สมฺปฏิปาทิตา  โอทปตฺตกิยาติ (๑) จ ภาเวน  
ภาวลกฺขเณ ภุมฺม ฯ สหชาติ  ปพฺพชฺชาชาติวเสน  สหชาตา  เตเนวาห 
เอกสาสนีติ ฯ  เอกสาสนีติ  จ  อิท  ภุมฺมตฺเถ  ปจฺจตฺต  
เอกสาสนิยาติ  อตฺโถ ฯ  นยนฺติยาติ  นียนฺติยา ฯ  โกโป  เม   
อุปปชฺชถาติ  อย  เต  คิหิกาเล  ภริยา  พฺราหฺมณี  สีลวตี  
ปพฺพชิตกาเล  จ  สพฺรหฺมจารินีภาวโต  สหชาตา ภคินี สา 
ตุยฺห ปุรโต พลกฺกาเรน อากฑฺฒิตฺวา นียติ ฯ  โพธพฺิราหฺมณ 
กึ  เต  ปุริสภาวนฺติ  ปุริสมาเนน  อุสฺสาหิโต  จิรกาลสยิโต   
วมฺมิกพิลโต  เกนจิ  ปุริเสน  ฆฏโิต  สสุูติ  ผณ  กโรนฺโต  
อาสีวิโส  วิย  เม  จิตฺตโต (๒) โกโป สหสา วุฏาสิ ฯ   
        สหโกเป   สมุปฺปนฺเนติ   โกปุปปฺตฺติยา  สห  ตสฺส  อุปฺปตฺติ- 
สมนนฺตรเมวาติ  อตฺโถ ฯ  สลีพฺพตมนุสฺสรินฺติ อตฺตโน สีลปารมึ  
อาวชฺเชสึ ฯ  ตตฺเถว  โกป  นิคฺคณฺหินฺติ  ตสฺมึ  เอว  อาสเน   
ยถานิสินฺโนว ต โกป นิวาเรสึ ฯ  นาทาสึ  วฑฺฒิตูปรีติ  ตโต  
เอกวารุปฺปตฺติโต อุปริ อุทฺธ วฑฺฒิตุ น อทาสึ ฯ อิท  วุตฺต  
โหติ  โกเป  อุปฺปนฺนมตฺเต  เอว  นนุ  ตฺว โพธิปริพฺพาชก  
สพฺพปารมิโย  ปูเรตฺวา  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  ปฏิวิชฌฺิตุกาโม  ตสฺส 
# ๑. ส.ี โอทปตฺตกินิยาติ ฯ  ๒. สี. เมตฺตจิตฺตโต ฯ  
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เต  กิมิท  สีลมตฺเตป  อุปกฺขลน  (๑)  ตยิท  คุนฺน  ขุรมตฺโตทเก  
โอสีทนฺตสฺส  มหาสมุทฺทสฺส ปรตีร คณฺหิตุกามตา วิย โหตีติ  
อตฺตาน  ปริภาสิตฺวา  ปฏสิงฺขานพเลน ตสฺมึ เอว ขเณ โกป 
นิคฺคเหตฺวา ปุน อุปฺปชฺชนวเสนสฺส  วฑฺฒิตุ น อทาสินฺติ ฯ  
เตเนวาห ยทิ ต พฺราหฺมณินฺติอาทิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ ต ปริพฺพาชิก พฺราหฺมณึ โส ราชา วา  
อ ฺโ (๒) วา โกจิ ติณฺหายป  นิสิตาย  สตฺติยา  โกฏเฏยฺย  
ขณฺฑาขณฺฑิก  ยท ิ ฉินฺเทยฺย  เอว สนฺเตป สีล  อตฺตโน  
สีลปารมึ  เนว  ภินฺเทยฺย  กสฺมา  โพธิยา  เอว  การณา  
สพฺพตฺถ  อขณฺฑิตสีเลเนว สกฺกา สมมฺาสมฺโพธึ ปาปุณิตุ น 
อิตเรนาติ ฯ 
        น เม สา พฺราหฺมณี เทสฺสาติ สา พฺราหฺมณี  
ชาติยา โคตฺเตน กุลปฺปเทเสน  อาจารสมฺปตฺติยา  จิรปริจเยน 
ปพฺพชฺชาทิคุณสมฺปตฺติยา  จาติ  สพฺพปฺปกาเรน  น เม  เทสฺสา   
น  อปฺปยา  เอติสฺสา มม อปฺปยภาโว โกจิ นตฺถิ ฯ น 
ป เม พล น วิชฺชตีติ  มยฺหมฺป  พล  น  น วิชฺชติ  
อตฺถิ เอว ฯ อห นาคพโล ถามสมฺปนฺโน อิจฺฉมาโน สหสา   
วุฏหิตฺวา  ต อากฑฺฒนฺเต ปุริเส นิปฺโปเถตฺวา ต คเหตฺวา  
ยถิจฺฉิตฏาน คนฺตุ  สมตฺโถติ  ทสฺเสติ ฯ  สพฺพ ฺ ุต  ปย   
# ๑. ส.ี อุปลกฺขณ ฯ  ๒. สี. อมจฺโจ ฯ  
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มยฺหนฺติ  ตโต  ปริพฺพาชกิโต  สตคุเณน  สหสฺสคุเณน สต- 
สหสฺสคุเณน สพฺพ ฺ ุต ฺาณเมว มยฺห ปย ฯ ตสฺมา สีลานุ- 
รกฺขิสฺสนฺติ  เตน การเณน สีลเมว อนุรกฺขิสฺส ฯ   
        อถ  โส  ราชา  อุยฺยาเน  ปป ฺจ  อกตฺวาว  สีฆตร  
ครุกตฺวา  ต ปริพฺพาชิก  ปกฺโกสาเปตฺวา  มหนฺเตน  ยเสน  
นิมนฺเตสิ ฯ  สา ยสสฺส อคุณ ปพฺพชฺชาย คุณ อตฺตโน   
โพธิสตฺตสฺส  จ  มหนฺต โภคกฺขนฺธ ปหาย สเวเคน ปพฺพชิต- 
ภาว ฺจ กเถสิ ฯ ราชา เกนจิ  ปริยาเยน  ตสฺสา มน อลภนฺโต 
จินฺเตสิ อย ปริพฺพาชิกา สีลวตี กลฺยาณธมฺมา โสป   
ปริพฺพาชโก  อิมาย  อากฑฺฒิตฺวา  นียมานาย  น  กิ ฺจิ  
วิปฺปการ ทสฺเสสิ ฯ สพฺพตฺถ  นริเปกฺขจิตฺโต  น  โข  ปน 
เมต  ปติรูป  ย เอวรูเปสุ คุณวนฺเตสุ วิปฺปกาโร  ยนฺนนูาห   
อิม ปริพฺพาชิก คเหตฺวา อุยฺยาน คนฺตฺวา อิม ต ฺจ 
ปริพฺพาชก ขมาเปยฺยนฺติ ฯ  เอว  ปน  จินฺเตตฺวา  ปริพฺพาชิก   
อุยฺยาน  อาเนถาติ  ปุริเส อาณาเปตฺวา สย  ปมตร   
คนฺตฺวา  โพธิสตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิ  โภ  ปพฺพชิต  ก ึ มยา  
ตาย  ปริพฺพาชิกาย นียมานาย โกโป เต อุปฺปชฺชิตฺถาติ ฯ  
มหาสตฺโต อาห   
                อุปฺปชฺช ิเม น มุจฺจิตฺถ                น เม มุจฺจิตฺถ ชีวโต   
                รชว วิปุลา วุฏ ิ                        ขิปฺปเมว นิวารยินฺติ (๑) ฯ  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๗๐/๒๘๐ ฯ  
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        ต  สุตฺวา  ราชา  กึ  นุ  โข เอส โกปเมว สนฺธาย 
วทติ อุทาหุ อ ฺ กิ ฺจิ  สิปฺปาทิกนฺติ จินฺเตตฺวา ปุน  
ปุจฺฉิ   
                ก ึเต อุปฺปชฺช ิโน มุจฺจิ        กึ เต โน มุจฺจิ ชีวโต   
                รชว วิปุลา วุฏ ิ                        กตม ต นวิารยีติ (๑) ฯ  
        ตตฺถ  อุปฺปชฺชีติ  เอกวาร  อุปฺปชชฺิ  น  ปุน  อุปฺปชฺช ิฯ  
น มุจฺจิตฺถาติ  กายวจีวิการุปฺปาทนวเสน  ปน  น  มจฺุจิตฺถ ฯ 
น  น  พหิ ปวตฺติตุ วิสฺสชฺเชสินฺติ  อตฺโถ ฯ รชว วิปลุา 
วุฏ ีติ ยถา นาม คิมฺหาน ปจฺฉิเม มาเส อุปฺปนฺน รช  
วิปุลา  อกาลวุฏ ิธารา  (๒)  านโส  นิวาเรติ  เอว ต วูปสเมนฺโต 
นิวารยึ นิวาเรสินฺติ  อตฺโถ ฯ   
        อถสฺส มหาปุริโส นานปฺปกาเรน โกเธ อาทีนว  
ปกาเสนฺโต   
                ยมหฺิ ชาเต น ปสฺสติ                อชาเต สาธุ ปสฺสติ   
                โส เม อุปฺปชชฺิ โน มุจฺจิ        โกโธ ทุมฺเมธโคจโร ฯ   
                เยน ชาเตน นนฺทนฺติ                อมิตฺตา ทุกฺขเมสิโน   
                โส เม อุปฺปชชฺิ โน มุจฺจิ        โกโธ ทุมฺเมธโคจโร ฯ   
                ยสฺมิ ฺจ ชายมานมฺหิ                สทตฺถ นาวพุชฺฌติ   
                โส เม อุปฺปชชฺิ โน มุจฺจิ        โกโธ  ทุมเฺมธโคจโร ฯ   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๗๐/๒๘๐ ฯ  ๒. กตฺถจิ. อกาลวุฏ ิ ฯ  
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                        เยนาภิภูโต กุสล ชหาติ 
                        ปรกฺกเร วิปุล ฺจาป อตฺถ   
                        ส ภีมเสโน พลวา ปมทฺที 
                        โกโธ มหาราช น เม อมุจฺจถ ฯ   
                กฏสฺมึ มนฺถมานสฺมึ        ปาวโก นาม ชายติ   
                ตเมว กฏ ฑหติ                ยสฺมา โส ชายเต คินิ ฯ   
                เอว มนฺทสฺส โปสสฺส        พาลสฺส อวิชานโต   
                สารมฺภา ชายเต โกโธ                สป เตเนว ฑยฺหติ ฯ   
                อคฺคีว ติณกฏสฺมึ                โกโธ ยสฺส ปวฑฺฒติ   
                นหิียติ ตสฺส ยโส                กาฬปกฺเขว จนฺทิมา ฯ   
                อนินฺโธ ธูมเกตูว                โกโธ ยสฺสูปสมฺมติ   
                อาปูรติ ตสฺส ยโส                สุกฺกปกฺเขว จนฺทิมาติ (๑)   
อิมาหิ คาถาหิ ธมฺม เทเสสิ ฯ   
        ตตฺถ น ปสฺสตีติ อตฺตตฺถมฺป น ปสฺสติ ปเคว ปรตฺถ ฯ  
สาธุ ปสฺสตีติ อตฺตตฺถ  ปรตฺถ  อุภยตฺถ ฺจ  สมฺมเทว  ปสฺสติ ฯ  
ทุมฺเมธโคจโรติ  นิปฺป ฺาน  วิสยภูโต  นิปฺป ฺโ  วา  โคจโร  
อาหาโร  อินฺธน  เอตสฺสาติ  ทุมฺเมธโคจโร ฯ  ทุกฺขเมสิโนติ  ทุกขฺ  
อิจฺฉนฺตา ฯ สทตฺถนฺติ อตฺตโน อตฺถ วุฑฺฒึ ฯ ปรกกฺเรติ อปเนยฺย 
วินาเสยฺย ฯ  ส  ภีมเสโนติ  โส  ภีมาย  ภยชนนยิา  มหติยา  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๗๖/๒๘๐ ฯ  
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กิเลสเสนาย  สมนฺนาคโต ฯ  ปมทฺทีติ  พลวภาเวน สตฺเต   
ปมทฺทนสีโล ฯ  น  เม  อมุจฺจถาติ  มม สนฺติกา โมกฺข น  
ลภิ อพฺภนฺตเร เอว ทมิโต ฯ  นิพฺพิเสวโน  กโตติ  อตฺโถ ฯ  
ขีร  วิย  วา  มุหุตฺต  ทธิภาเวน  จิตฺเตน  ปติฏหิตฺถาติป  
อตฺโถ ฯ   
        มนถฺมานสฺมินฺติ  อรณิสหิเต  มถยิมาเน ฯ มถมานสฺมินฺติป  
ปาโ ฯ ยสฺมาติ ยโต  กฏา ฯ  คินีติ  อคฺคิ ฯ  พาลสฺส  
อวิชานโตติ  พาลสฺส อชานนฺตสฺส ฯ สารมฺภา ชายเตติ   
กรณุตฺตริยกรณลกฺขณา  (๑)  สารมฺภา  อรณิมนถฺนโต  วิย  ปาวโก 
โกโธ ชายเต ฯ สป  เตเนวาติ  โสป  พาโล เตเนว โกเธน  
กฏ วิย อคฺคินา ฑยฺหติ ฯ อนินฺโธ ธมูเกตูวาติ  อนินฺธโน 
อคฺคิ  วิย ฯ  ตสฺสาติ  ตสฺส  อธิวาสนขนฺติยา  สมนฺนาคตสฺส 
ปุคฺคลสฺส  สกฺุกปกฺเข จนฺโท วิย ลทฺโธ ยโส อปราปร  
อาปูรตีติ ฯ   
        ราชา  มหาสตฺตสฺส  ธมฺมกถ  สุตฺวา  มหาปุริส  
ปริพฺพาชิกมฺป ราชคหโต อาคต  ขมาเปตฺวา  ตุเมฺห  
ปพฺพชฺชาสุข  อนุภวนฺตา อิเธว อุยฺยาเน วสถ อห โว ธมฺมิก   
รกฺขาวรณคุตฺตึ  กริสฺสามีติ  วตฺวา วนฺทิตฺวา ปกฺกามิ ฯ เต  
อุโภป ตตฺเถว วสึสุ ฯ  อปรภาเค  ปริพฺพาชิกา  กาล  อกาสิ ฯ 
# ๑. กตฺถจิ.  กรณุตฺตริยลกฺขณา ฯ  
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โพธิสตฺโต  หิมวนฺต ปวิสิตฺวา ฌานาภิ ฺาโย  นพฺิพตฺเตตฺวา  
อายุปริโยสาเน  พฺรหฺมโลกปรายโน  อโหสิ ฯ   
        ตทา  ปริพฺพาชิกา  ราหุลมาตา อโหสิ ราชา  
อานนฺทตฺเถโร โพธิปริพฺพาชโก โลกนาโถ ฯ   
        ตสฺส  อิธาป  ยถารห  เสสปารมิโย  นิทฺธาเรตพฺพา ฯ   
ตถา  มหนฺต โภคกฺขนฺธ  มหนฺต ฺจ  าติปริวฏฏ  ปหาย  
มหาภินิกฺขมนสทิส เคหโต นิกฺขมน ตถา นิกฺขมิตฺวา   
ปพฺพชิตสฺส  พหุชนสมฺมตสฺส  สโต  ปรมปฺปจฺฉตาย  กุเลสุ   
จ  คเณสุ  จ  อลคฺคตา  อจฺจนฺตเมว  ลาภสกฺการชิคุจฺฉาย   
ปวิเวกาภิรติ  อติสยวตี  จ  อภิสลฺเลขวุตฺติ  ตถารูปาย  สลีวติยา 
กลฺยาณธมฺมาย  ปริพฺพาชกิาย  อนนุ ฺาตาย  (๑) อตฺตโน ปุรโต   
พลกฺกาเรน ปรามสิยมานาย สีลปารมึ อาวชฺเชตฺวา วิการานา- 
ปตฺติ กตาปราเธ จ ตสฺมึ  ราชินิ  อุปคเต  หิตจิตฺตต  เมตฺตจิตฺตต  อุปฏ- 
เปตฺวา  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิเกหิ  สมนุสาสนนฺติ  เอวมาทโย  อิธ 
มหาปุริสสฺส คุณานุภาวา วิภาเวตพฺพา ฯ เตเนต วุจฺจติ  เอว  
อจฺฉริยา เหเต ฯเปฯ ธมฺมสฺส อนุธมฺมโตติ ฯ   
                จูฬโพธิจริยาวณฺณนา   นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ส.ี อ ฺาตกาย ฯ  
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                                มหึสราชจริยาวณฺณนา  
                ปนุาปร ยทา โหมิ                มหึโส  ปวนจารโก   
                ปวฑฺฒกาโย พลวา                มหนฺโต ภีมทสฺสโน ฯ   
                ปพฺภาเร คิริทุคฺเค จ                รุกฺขมูเล ทกาสเย   
                โหเตตฺถ าน มหึสาน        โกจิ โกจิ ตหึ ตหึ ฯ   
                วิจรนฺโต พฺรหาร ฺเ        าน อทฺทส ภทฺทก   
                ต าน อุปคนฺตฺวาน                ติฏามิ จ สยามิ จาติ ฯ (๑)   
        ป ฺจเม  มหึโส  ปวนจารโกติ  มหาวนจารี  วนมหึโส   
ยทา  โหมีติ  โยชนา ฯ  ปวฑฺฒกาโยติ  วยสมฺปตฺติยา (๒) องฺค- 
ปจฺจงฺคาน ฺจ ถูลภาเวน อภิวฑฺฒกาโย ฯ  พลวาติ  มหาพโล  
ถามสมฺปนฺโน ฯ  มหนฺโตติ  วิปุลสรโีร ฯ  หตฺถกิลภปฺปมาโณ  (๓) กิร   
ตทา  โพธิสตฺตสฺส  กาโย  โหติ ฯ  ภีมทสฺสโนติ  มหาสรีรตาย   
วรมหึสชาติตาย จ สีล  อชานนฺตาน ภย ชนนโต ภยานก- 
ทสฺสโน ฯ   
        ปพฺภาเรติ  โอลมฺพกสิลากุจฺฉิย ฯ  ทกาสเยติ  ชลาสยสมีเป ฯ 
โหเตตฺถ  านนฺติ  เอตฺถ  มหาวเน  โย โกจิ ปเทโส วนมหึสาน  
ติฏนฏาน โหติ ฯ ตหึ ตหินฺติ  ตตฺถ ตตฺถ ฯ   
        วิจรนฺโตติ  วิหารผาสุก  วีมสิตุ  วิหรนฺโต ฯ  าน อทฺทส  
ภทฺทกนฺติ  เอว  วิจรนฺโต  ตสฺมึ  มหาร ฺเ  ภทฺทก  มยฺห  
# ๑. ขุ. จริยา. ๓๓/๑๕/๕๗๒ ฯ  ๒. ส.ี วยปฺปตฺติยา ฯ 
# ๓. ส.ี หตฺถกิฺขนฺธปฺปมาโณ ฯ  
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ผาสุก รุกฺขมูลฏาน อทฺทกฺขึ ฯ ทิสฺวา จ ต าน  อุป- 
คนฺตฺวาน  ติฏามิ  จ  สยามิ  จ โคจร คเหตฺวา ทิวา ต   
รุกฺขมูลฏาน คนฺตฺวา านสยเนหิ วีตินาเมมีติ ทสฺเสติ ฯ   
        ตทา กิร โพธิสตฺโต หิมวนฺตปฺปเทเส มหึสโยนิย  
นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต  ถามสมฺปนฺโน  มหาสรีโร  หตฺถ-ิ 
กลภปฺปมาโณ  ปพฺพตปาท (๑) ปพฺภารคิริทุคฺควนฆฏาทีสุ วิจรนฺโต 
เอก  ผาสุก มหารุกฺขมูล ทสิฺวา โคจร คเหตฺวา ทิวา ตตฺถ  
วสติ ฯ อเถโก  โลลมกฺกโฏ  รกฺุขา โอตริตฺวา มหาสตฺตสฺส 
ปฏ ึ อภิรุหตฺิวา อุจฺจารปสฺสาว กตฺวา  สิงฺเคสุ  คณฺหิตฺวา  
โอลมฺพนฺโต  นงฺคุฏเ  คเหตฺวา  โทลายนฺโต กีฬ ิฯ โพธิสตฺโต   
ขนฺติเมตฺตานุทฺทยสมฺปทาย  ต  ตสฺส  อนาจาร  น มนสากาสิ ฯ  
มกฺกโฏ ปุนปฺปุน ตเถว  กโรติ ฯ เตน วุตฺต อเถตฺถ กป  
มาคนฺตฺวาติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  กป  มาคนฺตฺวาติ  กป อาคนฺตฺวา มกาโร ปท- 
สนฺธิกโร ฯ ปาโปติ ลามโก ฯ  อนรโิยติ  อนเย  อิริยเนน  
อเย  จ  น  อิริยเนน  อนรโิย  นิหีนาจาโรติ อตฺโถ ฯ  ลหูติ  
โลโล ฯ ขนฺเธติ ขนฺธปฺปเทเส ฯ มุตฺเตตีติ ปสฺสาว กโรติ ฯ 
โอหเทตีติ (๒) กรีส  โอสฺสชฺชติ ฯ ตนฺติ ต ม ตทา มหึสภูต ม ฯ   
        สกิมฺป  ทิวสนฺติ เอกทิวสมฺป ทูเสติ ม สพฺพกาลมฺป ฯ 
# ๑. กตฺถจิ. ปพฺพตปาเท ฯ  ๒. สี. โอหเนตีติ ฯ  
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เตนาห ทูเสติ  ม  สพฺพกาลนฺติ ฯ  น  เกวล ฺจ  ทุติยตติยจตุตฺถ- 
ทิวสมตฺต  อถ โข สพฺพกาลมฺป ม  ปสสฺาวาทีหิ  ทูเสติ ฯ  
ยทา  ยทา  มตฺุตาทีนิ  กาตุกาโม  ตทา  ตทา มยฺหเมว  
อุปริ  กโรตีติ  ทสฺเสติ ฯ  อุปทฺทุโตติ  พาธิโต  เตน  สิงฺเคสุ  
โอลมฺพนาทินา  มุตฺตาทิอสุจิมกฺขเณน  ตสฺส  จ  อปหรณตฺถ  
อเนกวาร  สิงฺคโกฏีหิ  วาลคฺเคน  จ  อเนกวาร กทฺทมปสุมิสฺสก  
อุทก สิ ฺจิตฺวา โธวเนน จ นิปฺปฬิโต โหมีติ อตฺโถ ฯ   
        ยกโฺขติ  ตสฺมึ  รุกฺเข อธิวตฺถา เทวตา ฯ ม อิทมพฺรวีติ  
รุกฺขกฺขนฺเธ  ตฺวา  มหึสราช  กสฺมา  อิมสฺส ทุฏมกฺกฏสฺส 
อวมาน สหสีติ อิมมตฺถ ปกาเสนฺโต  นาเสเหต ฉว ปาป 
สิงฺเคหิ จ ขุเรหิ จาติ อิท วจน ม อภาสิ ฯ   
        เอว  วุตฺเต  ตทา  ยกฺเขติ ตทา ตสฺมึ กาเล ตสฺม ึ 
ยกฺเข เอว วุตฺเต  สติ ฯ  อห  ต  อิทมพฺรวินฺติ  อห  ต  
ยกฺข อิท อิทานิ วกฺขมาน อพฺรวึ อภาสึ ฯ  กุณเปนาติ   
กิเลสาสุจิปคฺฆรเณน  สุจิชาติกาน  สาธูน  ปรมชิคุจฺฉนียตาย   
อติทุคฺคนฺธวายเนน  (๑)  จ  กุณปสทิสตาย  กุณเปน ฯ  ปาเปนาติ   
ปาณาติปาตปาเปน ฯ  อนริเยนาติ  อนริยาน  อสาธูน มาค- 
วิกเนสาทาทีน หีนปุริสาน ธมฺมตฺตา อนริเยน กึ  เกน  
การเณน  ตฺว  เทวเต ม มกฺเขสิ อยุตฺต ตยา วุตฺต ม  
# ๑. ส.ี อกิตฺติทุคฺคนฺธวายเนน ฯ  
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ปาเป นิโยเชนฺติยาติ  ทสฺเสติ ฯ   
        อิทานิ  ตสฺมึ  ปาปธมฺเม  อาทีนว  ปกาเสนฺโต  ยทิหนฺติ- 
อาทิมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  ภทฺเท เทวเต อห ตสฺส ยทิ กุชฺเฌยฺย  
ตโตป ลามกตโร ภเวยฺย ฯ เยน หิ  อธมฺมจรเณน  โส   
พาลมกฺกโฏ  นิหีโน  นาม  ชาโต  สเจ  ปนาห  ตโตป พลวตร   
ปาปธมฺม  จเรยฺย นนุ เตน ตโต ปาปตโร ภเวยฺย อฏา- 
น ฺเจต ยทิห อิธโลกปรโลก  ตทุตฺตริ  จ  ชานิตฺวา   ิโต 
เอกนฺเตเนว  ปรหิตาย  ปฏิปนฺโน  เอวรูป  ปาปธมฺม  จเรยฺยนฺติ ฯ 
กิ ฺจ ภิยฺโย สีล ฺจ เม ปภิชฺเชยฺยาติ อห ฺเจว โข ปน 
เอวรูป ปาป  กเรยฺย  มยฺห  สีลปารมี  ขณฺฑิตา  สิยา ฯ  
วิ ฺ ู  จ  ครเหยฺยุ มนฺติ ปณฺฑิตา จ  เทวมนุสฺสา  ม  
ครเหยฺยุ  ปสสฺถ  โภ อย โพธิสตฺโต โพธิปริเยสน จรมาโน 
เอวรูป  ปาป อกาสีติ ฯ   
        หีฬิตา  ชีวิตา วาปติ วาสทฺโท อวธารเณ ฯ เอว วิ ฺ ูหิ  
หีฬิตา ครหิตา  ชีวิตาป  ปริสุทฺเธน  ปรสิุทฺธสีเลน  หุตฺวา   
มต วา มรณเมว วร อุตฺตม เสยฺโย ฯ  กฺยาห  ชีวิตเหตุป   
กาหามิ  ปรเหนนฺติ  เอว  ชานนฺโต  จ  อห  มยฺห  ชีวิต- 
นิมิตฺตมฺป  ปรสตฺตวิหึสน  ก ึกาหามิ ก ึกริสฺสามิ เอตสฺส 
กรเณ การณ  (๑) นตฺถีติ อตฺโถ ฯ   
# ๑. ส.ี กรเณน ฯ  
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        อย  ปน  อ ฺเป  ม  วิย  ม ฺมาโน  เอว  อนาจาร   
กริสฺสติ  ตโต เยส  จณฺฑมหึสาน  เอว  กริสฺสติ  เต  เอว เอต  
วธิสฺสนฺติ สา เอตสฺส อ ฺเหิ มารณา  มยฺห ทุกฺขโต จ  
ปาณาติปาตโต จ มุตฺติ ภวิสฺสตีติ อาห ฯ เตน วุตฺต   
                มเมวาย ม ฺมาโน                อ ฺเเปว กริสฺสติ   
                เตว ตสฺส วธิสฺสนฺติ                สา เม มุตฺติ ภวิสฺสตีติ ฯ   
        ตตฺถ มเมวายนฺติ ม วิย อย ฯ อ ฺเปติ อ ฺเสมฺป ฯ 
เสส วุตฺตตฺถเมว ฯ   
        หีนมชฌฺิมอุกฺกฏเติ  หีเน  จ  มชฺฌิเม  จ อุกกฺฏเ จ  
นิมิตฺตภูเต ฯ  สหนฺโต  อวมานิตนฺติ  วิภาค  อกตฺวา เตหิ ปวตฺติต  
อวมาน ปริภว สหนฺโต ขมนฺโต ฯ  เอว  ลภติ  สปปฺ ฺโติ   
เอว  หีนาทีสุ  วิภาค  อกตฺวา  ขนฺติเมตฺตานุทฺทย  อุปฏเปตฺวา 
ตทปราธ  สหนฺโต  สลีาทิปารมิโย  พฺรูเหตฺวา  มนสา  ยถา- 
ปตฺถิต  ยถิจฺฉิต สพฺพ ฺ ุต ฺาณ ลภติ ปฏิวิชฺฌติ ตสฺส ต  
น ทูเรติ ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  อตฺตโน  อชฺฌาสย  ปกาเสนฺโต  เทวตาย 
ธมฺม เทเสสิ ฯ โส  กติปาหจฺจเยน  อ ฺตฺถ  คโต ฯ  อ ฺโ  
จณฺฑมหึโส  นิวาสผาสุตาย  ต  าน คนฺตฺวา  อฏาสิ ฯ  
ทุฏมกฺกโฏ  โส  เอว  อยนฺติ  ส ฺาย  ตสฺส ปฏ ึ อภิรุหิตฺวา 
ตเถว  อนาจาร  อกาสิ ฯ  อถ  น  โส  วิธุนนฺโต ภูมิย   
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ปาเตตฺวา สิงฺเคน หทเย วิชฺฌิตฺวา  ปาเทหิ มทฺทิตฺวา  
ส ฺจุณฺเณสิ ฯ  
        ตทา สลีวา มหึสราชา โลกนาโถ ฯ   
        ตสฺส  อิธาป  เหฏา  วุตฺตนเยเนว ยถารห เสสปารมิโย  
นิทฺธาเรตพฺพา ฯ ตถาฉ  หตฺถินาคภูริทตฺตจมฺเปยฺยนาคราชจรยิาสุ (๑) 
วิย  อิธ  มหาสตฺตสฺส  คุณานุภาวา  เวทิตพฺพา ฯ   
                        มหึสราชจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                รรุุมคิราชจริยาวณฺณนา   
                ปนุาปร ยทา โหมิ        สุตตฺตกนกสนฺนิโภ   
                มคิราชา รุรุ นาม        ปรมสีลสมาหิโตติ ฯ   
        ฉฏเ  สุตตฺตกนกสนฺนิโภติ  ยถา  สุฏ ุ  อปคตสพฺพ- 
กาฬโก โหติ เอว  อคฺคิมฺหิ  ปกฺขิปตฺวา สุตตฺตกนกสนฺนิโภ ฯ  
มิคราชา รุรุ นามาติ ชาติสิทฺเธน นาเมน  รรุุ  นาม  มิคราชา  
ชาติโต  รรุุ  มิคาน ฺจ  ราชาติ  อตฺโถ ฯ  ปรมสลีสมาหิโตติ   
อุตฺตมสีลสมาหิโต  วิสุทฺธสีโล  เจว  สมาหิตจิตฺโต  จ  วิสุทฺธสีเล  
วา  สมฺมา  อาหิตจิตฺโตติ เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตทา  โพธิสตฺโต  รรุุมิคโยนิย  นิพฺพตฺติ  ตสฺส สรีรจฺฉวิ  
สุฏ ุ ตาเปตฺวา  มชฺชิตก ฺจนปฏฏวณฺโณ  อโหส ิ หตฺถปาทา  
# ๑. ขุ. จริยา. ๓๓/๑๑-๑๒-๑๓/๕๖๘-๕๖๙-๕๗๐ ฯ  
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สาขารสปริกมฺมกตา  วิย  นงฺคุฏ  จมรีนงฺคุฏ  วิย  สิงฺคานิ   
รชตทามวณฺณานิ อกฺขีนิ สุมชฺชิตมณิคุฬิกา วิย มุข  โอทหิตฺวา  (๑) 
ปตรตฺตกมฺพลเคณฺฑุกา วิย ฯ โส ชนสสคฺค ปหาย วิเวกวาส  
วสิตุกาโม  ปริวาร  ฉฑฺเฑตฺวา  เอกโกว คงฺคานิวตฺตเน รมณีเย 
สาลมิสฺสเก สุปุปฺผิตปวเน วสติ ฯ  เตน วุตฺต   
                รมฺเม ปเทเส รมณีเย                วิวิตฺเต อมนุสฺสเก   
                ตตฺถ วาส อุปค ฺฉึ                คงฺคากูเล มโนรเมติ ฯ   
                ตตฺถ  รมฺเม  ปเทเสติ  มุตฺตาตลสทิสวาลุกาจุณฺณปณฺฑเรหิ   
ภูมิภาเคหิ  สินิทฺธหริตติณส ฺจริเตหิ  วนตฺถเลหิ  จิตฺตตฺถรเณหิ 
วิย นานาวณฺณวิจิตฺเตหิ สิลาตเลหิ มณีกฺขนฺธนิมฺมลสลิเลหิ 
 ชลาสเยหิ  จ  สมนฺนาคตตฺตา  เยภุยฺเยน  จ  อินฺทโคปกวณฺณาย  
 รตฺตาย  สุขสมฺผสฺสาย  ติณชาติยา  ส ฺฉนฺนตฺตา  รมฺเม  
 อร ฺปฺปเทเส ฯ รมณีเยติ ปุปฺผผลปลฺลวาลงฺกตวิปุลสาขา- 
 วินทฺเธหิ  นานาวิธทิชคณูปกชูิเตหิ วิวิธตรุลตาวนวิราชิเตหิ 
 เยภุยฺเยน อมฺพสาลวนสณฺฑมณฺฑิเตหิ  วนคหเนหิ  อุปโสภิตตฺตา   
 ตตฺถ  ปวิฏสฺส  ชนสฺส  รติชนนฏเน  รมณีเย ฯ วุตฺตมฺป   
เจต รุรุมิคราชชาตเก   
                เอตสฺมึ วนสณฺฑสฺมึ                อมฺพา สาลา จ ปุปฺผิตา   
                อินฺทโคปกส ฺฉนฺนา        เอตฺเถโส ติฏเต มิโคติ ฯ (๒)   
# ๑. ส.ี โอลมฺเพตฺวา ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๘๔๑/๓๕๙ ฯ  
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        วิวิตฺเตติ  ชนวาสวิรเหน  สุ ฺเ ฯ  อมนุสฺสเกติ  ส ฺจรณ- 
มนุสฺสานมฺป  ตตฺถ  อภาเวน  มนุสฺสรหิเต ฯ  มโนรเมติ ยถา- 
วุตฺตคุณสมฺปตฺติยา วิเสสโต ปวิเวกกามาน มโน  รเมตีติ  
มโนรเม ฯ   
        อถ  อุปริคงฺคายาติ  เอตฺถ  อถาติ  อธิกาเร นิปาโต เตน  
มยิ ตตฺถ  ตถา  วสนฺเต  อิท  อธิการนฺตร  อุปฺปนฺนนฺติ  ทีเปติ ฯ   
อุปริคงฺคายาติ  คงฺคาย  นทิยา  อุปริโสเต ฯ  ธนิเกหิ  ปริปฬิโตติ  
อิณ  คเหตฺวา  ต  ทาตุ  อสกฺโกนฺโต  อิณายิเกหิ โพธิยมาโน ฯ   
        เอโก  กริ  พาราณสิเสฏ ี  (๒)  อตฺตโน  ปุตฺต  อย  สิปฺป   
อุคฺคณฺหนฺโต  กลิมิสฺสตีติ  กิ ฺจิ  สิปฺป น อุคฺคณฺหาเปสิ ฯ 
คีตวาทิตนจฺจขาทนโภชนโต อุทฺธ น  กิ ฺจิ  อ ฺาสิ ฯ  ต  
วยปฺปตฺต  ปติรูเปน  ทาเรน  สโยเชตฺวา  มน นิยฺยาเตตฺวา   
มาตาปตโร  กาลมกสุ ฯ  โส  เตส  อจฺจเยน  อิตฺถิธุตฺตสุราธุตฺตาทิ- 
ปริวุโต  นานาพฺยสนมุเขหิ  สพฺพ  ธน  วิทฺธเสตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ 
อิณ  อาทาย  ตมฺป ทาตุ  อสกฺโกนฺโต  ธนิเกหิ โจทิยมาโน 
กึ มยฺห ชีวิเตน เตเนวมฺหิ อตฺตภาเวน อ ฺโ วิย  ชาโต  
มรณ  เม เสยโฺยติ จินฺเตตฺวา อิณายิเก อาห ตุมฺหาก  
อิณปณฺณานิ คเหตฺวา  อาคจฺฉถ  คงฺคาตีเร  เม  นิหติ  กุลสนฺตก  
ธน อตฺถิ ต โว ทสฺสามีติ ฯ เต เตน  สทฺธึ  อคมสุ ฯ   
# ๑. กตฺถจิ. พาราณสีเสฏ ิพฺราหฺมโณ ฯ  
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โส  อิธ  ธน  เอตฺถ ธนนฺติ นิธิฏาน อาจิกฺขนฺโต วิย  
เอว  เม  อิณโมกฺโข  ภวิสฺสตีติ  ปลายิตฺวา  คงฺคาย  ปติ ฯ  
โส  จณฺฑโสเตน  วุยฺหนฺโต  การุ ฺรว รวิ ฯ เตน วุตฺต   
                อถ อุปร ิคงฺคาย                        ธนิเกหิ ปริปฬิโต   
                ปรุิโส คงฺคาย ปตติ                ชีวามิ วา มรามิ วา ฯ   
                รตฺตินฺทิว โส คงฺคาย                วุยฺหมาโน มโหทเก   
                รวนฺโต กรุณ รว                มชฺเฌ คงฺคาย คจฺฉตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ชวีามิ  วา  มรามิ วาติ อิมสฺมึ คงฺคาโสเต ปติโต  
ชีวามิ วา มรามิ วา  ชีวิต วา เม เอตฺถ โหตุ มรณ  
วา อุภยถาป อิณายิกปฬา น โหตีติ อธิปฺปาโย ฯ   
        มชฺเฌ  คงฺคาย  คจฺฉตีติ  โส  ปุรโิส  รตฺตินฺทิว  คงฺคาย  
วุยฺหมาโน  ชวิีตเปมสฺส  (๑)  วิชชฺมานตฺตา  มรณ  อปฺปมตฺโต  
มรณภยตชฺชโิต  หุตฺวา กรุณ รว  รวนโฺต คงฺคาย มชฺเฌ 
มโหทเกน คจฺฉติ ฯ   
        อถ มหาปุริโส อฑฺฒรตฺตสมเย ตสฺส ต กรุณ  
ปริเทวนฺตสฺส ปริเทวิตสทฺท  สุตฺวา  มนุสฺสสทฺโท  สูยติ  มา  
มยิ  อิธ  ธรนฺเต  มรตุ ชีวิตมสฺส ทสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  
สยนคุมฺพา  วุฏาย นทีตีร คนฺตฺวา อมฺโภ ปุริส มา 
ภายิ ชีวิต เต  ทสฺสามีติ  วตฺวา  อสฺสาเสตฺวา  โสต  ฉินฺทนฺโต 
# ๑. ส.ี ชีวิตตคเวสสฺส ฯ  
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คนฺตฺวา ต ปฏ ิย อาโรเปตฺวา  ตีร  ปาเปตฺวา  อตฺตโน   
วสนฏาน  เนตฺวา  ปริสฺสม  วิโนเทตฺวา ผลาผลานิ ทตฺวา   
ทฺวีหตีหจฺจเยน  ต  อาห  อมฺโภ ปุริส อห ต พาราณสิคามิ- 
มคฺค ปาเปสฺสามิ ตฺว  อสุกฏาเน  นาม  ก ฺจนมิโค  วสตีติ  
มา กสฺสจิ อาโรเจหีติ ฯ โส สาธุ สามีติ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  
มหาสตฺโต  ต  อตฺตโน  ปฏ ึ  อาโรเปตฺวา  พาราณสิมคฺเค 
โอตาเรตฺวา  นิวตฺติ ฯ เตน วุตฺต   
                ตสฺสาห สทฺท สุตฺวาน        กรุณ ปริเทวโต   
                คงฺคาย ตีเร ตฺวาน                อปุจฺฉึ โกสิ ตฺว นโร ฯ   
                โส เม ปุฏโ พฺยากาสิ        อตฺตโน กรณ ตทา   
                ธนิเกหิ ภีโต ตสิโต                ปกฺขนฺโตห มหานทึ ฯ   
                ตสฺส กตฺวาน การุ ฺ        จชิตฺวา มม ชวิีต   
                ปวิสิตฺวา นีหรึ ตสฺส                อนฺธการมฺหิ รตฺติยา ฯ   
                อสฺสตฺถกาลม ฺาย                ตสฺสาห อิทมพฺรวึ   
                เอก ต วร ยาจามิ   มา ม กสฺสจิ ปาวทาติ ฯ   
        ตตฺถ  โกสิ  ตฺว  นโรติ ตฺว โก มนสฺุโส อสิ กโุต  
อิธ วุยฺหมาโน อาคโตสีติ  อตฺโถ ฯ  อตฺตโน กรณนฺติ อตฺตโน  
กิริย ฯ ธนิเกหิ ภีโตติ อิณายิเกหิ อุพฺพิคฺโค ฯ  ตสิโตติ  
อุตฺรโสฺต ฯ   
        ตสฺส  กตฺวาน  การุ ฺ  จชิตฺวา  มม  ชีวิตนฺติ  การุ ฺ   
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กตฺวา  มหากรุณาย  สมุสสฺาหิโต  มม  ชีวิต ตสฺส ปุริสสฺส  
ปริจฺจชิตฺวา ฯ ปวิสิตฺวา นีหรึ  ตสฺสาติ นทึ ปวิสิตฺวา โสต  
ฉินฺทนฺโต อุชุกเมว คนฺตฺวา มม ปฏ ึ อาโรเปตฺวา ตโต   
ต  นีหร ึฯ ตสฺสาติ อุปโยคตฺเถ สามิวจน ฯ ตตฺถาติป ปาลิ ฯ 
ตตฺถ นทิยนติฺ อตฺโถ ฯ  อนฺธการมฺหิ รตฺติยาติ รตฺติยา  
อนฺธการสมเย กาฬปกฺขรตฺติยนฺติ อตฺโถ ฯ   
        อสฺสตฺถกาลม ฺายาติ  ปริสฺสม  อปเนตฺวา  ผลาผลานิ  
ทตฺวา  ทฺวีหตีหจฺจเยน  กลิมถสฺส  วิคตกาล  ชานิตฺวา ฯ เอก  
ต วร  ยาจามีติ อห   ต   เอก  วร  ยาจามิ  มยฺห เอก  
วร เทหีติ อตฺโถ ฯ ก ึ ต  วรนฺติ  เจ   อาห   มา  ม  
กสฺสจิ  ปาวทาติ  อสุกฏาเน  สุวณฺณมิโค  วสตีติ  กสฺสจิ  
ร ฺโ  วา ราชมหามตฺตสฺส วา  ม มา ปาวท ฯ   
        อถ  ตสฺมึ  ปุริเส  พาราณสึ  ปวิฏทิวเสเยว  โส ราชา  
อห เทว สุวณฺณวณฺณ  มิค  มยฺห  ธมมฺ  เทเสนฺต  สุปเนน 
อทฺทส ฯ  อห  หิ  สจฺจสุปนา  อทฺธา โส  วิชฺชติ  ตสฺมา 
ก ฺจนมิคสฺส  ธมฺม โสตุกามา ลภิสฺสามิ เจ ชีวิสฺสามิ โน 
เจ เม  ชีวิต นตฺถีติ  อคฺคมเหสิยา  วุตฺโต  ต  อสฺสาเสตฺวา  
สเจ มนุสฺสโลเก อตฺถิ ลภิสฺสสีติ วตฺวา  พฺราหฺมเณ  
ปกฺโกสาเปตฺวา  สุวณฺณมิคา  นาม  โหนฺตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม 
เทว  โหนฺตีติ  สุตฺวา  สหสฺสตฺถวิก  สวุณฺณจงฺโกฏเก  เปตฺวา   
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ต  หตฺถิกฺขนฺธ  อาโรเปตฺวา  นคเร เภรึ จราเปสิ โย  
สุวณฺณมิค อาจิกฺขิสฺสติ ตสฺส หตฺถินา สทฺธึ  อิม ทสฺสามีติ ฯ  
ตโต อุตฺตริมฺป ทาตุกาโม หุตฺวา   
                ตสฺส คามวร ทมฺมิ                นาริโย จ อลงฺกตา   
                โย (๑) เมต มิคมกฺขาติ        มิคาน มิคมุตฺตมนฺติ (๒)   
คาม  สุวณฺณปฏเฏ  ลิขาเปตฺวา  สกลนคเร  วาจาเปสิ ฯ   
        อถ โส เสฏ ิปุตฺโต ต คาถ  สุตฺวา  ราชปุริสาน   
สนฺติก  คนฺตฺวา  ร ฺโ  เอวรูป มิค อาจิกฺขิสฺสามิ ม   
ราชาน ทสฺเสถาติ อาห ฯ ราชปุริสา ต ร ฺโ สนฺติก 
เนตฺวา ตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ราชา  สจฺจ  โภ  อทฺทสาติ  
ปุจฺฉิ ฯ  โส  สจฺจ  เทว  มยา  สทฺธึ  อาคจฺฉตุ  อห ต   
ทสฺเสสฺสามีติ  อาห ฯ ราชา ตเมว ปุรสิ มคฺคเทสก กตฺวา 
มหนฺเตน ปริวาเรน ต าน  คนฺตฺวา  เตน  มิตฺตทุพฺภินา   
ปุริเสน  ทสสฺิต ปเทส อาวุธหตฺเถ ปุริเส สมนฺตโตว   
ปริวาเรตฺวา  อุกฺกุฏ ึ  กโรถาติ  วตฺวา  สย  กติปเยหิ  ชเนหิ  
สทฺธึ เอกมนฺเต  อฏาสิ ฯ  โสป  ปรุิโส  อวิทูเร  อฏาสิ ฯ 
มหาสตฺโต สทฺท สุตฺวา มหโต พลกายสฺส  สทฺโท  อทฺธา  
ตมฺหา  เม  ปรุิสา  ภเยน  อุปฺปนฺเนน  ภวิตพฺพนฺติ ตฺวา  
อุฏาย  สกลปริส  โอโลเกตฺวา  ร ฺโ   ิตฏาเนเยว  เม  
# ๑. ส.ี โก ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๘๓๙/๓๕๙ ฯ  
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โสตฺถิ  ภวิสฺสตีติ ราชาภิมุโข  ปายาสิ ฯ  ราชา  ต  อาคจฺฉนฺต   
ทิสฺวา  นาคพโล  อวตฺถรนฺโต อาคจฺเฉยฺยาติ สร  สนฺนยฺหิตฺวา  
อิม  มิค  สนตฺาเสตฺวา  สเจ  ปลายติ  วิชฺฌิตฺวา ทุพฺพล กตฺวา   
คณฺหิสฺสามีติ โพธสิตฺตาภิมุโข อโหสิ ฯ มหาสตฺโต   
                อาคเมหิ มหาราช                มา ม วิชฺฌ ิรเถสภ   
                โก นุ เม อิทมกขฺาสิ                เอตฺเถโส ติฏเต มิโคติ (๑)   
คาถ  อภาสิ ฯ   
        ราชา  ตสฺส  มธุรกถาย  พชฺฌิตฺวา สร ปฏิสหริตฺวา  
คารเวน อฏาสิ ฯ  มหาสตฺโตป  ราชาน  อุปสงฺกมตฺิวา  มธุร- 
ปฏิสนฺถาร  อกาสิ ฯ มหาชโนป สพฺพาวุธานิ  อปเนตฺวา 
อาคนฺตฺวา ราชาน ปริวาเรสิ ฯ เตน วุตฺต   
                นคร คนฺตฺวาน อาจิกฺขิ        ปุจฺฉิโต ธนเหตุโก   
                ราชาน โส คเหตฺวาน                อุปค ฺฉิ มมนฺติกนฺติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ โย มิตฺตทุพฺภี ปาปปุริโส ชีวิต ปริจฺจชิตฺวา  
ตถา มยา ปาณสสยโต  โมจิโต  พาราณสินคร  คนฺตฺวา   
อตฺตนา  ลทฺธพฺพธนนิมิตฺต  ร ฺโ  ม  อาจิกฺขิ  อาจิกฺขิตฺวา 
โส  ร ฺโ  คาหาเปตุ  มคฺคเทสโก  หุตฺวา  ราชาน  คเหตฺวา  
มม  สนฺติกมุปาคมีติ ฯ   
        มหาสตฺโต  สุวณฺณกงฺิกิณิก  จาเลนฺโต วิย มธุรสฺสเรน  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๘๔๒/๓๖๐ ฯ  
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ราชาน ปุน ปุจฺฉิ โก  น ุ เต  อิทมกฺขาสิ  เอตฺเถโส  
ติฏเต  มิโคติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ โส ปาปปุริโส โถก  ปฏิกฺกมิตฺวา 
โสตปเถ  อฏาสิ ฯ  ราชา  อิมินา  เม  ตฺว  ทสฺสิโตติ  ต  
ปุริส  นิทฺทิส ิฯ ตโต โพธสิตฺโต   
                สจฺจ กิเรว มาหสุ                นรา เอกจฺจิยา อิธ   
                กฏ นิปฺลวิต (๑) เสยฺโย                น เตฺวเวกจฺจิโย นโรติ (๒)   
คาถมาห ฯ ต สุตฺวา ราชา สเวคชาโต   
                        ก ึนุ รุร ุครหสิ มิคาน   
                        ก ึปกฺขีน กึ ปน มานุสาน   
                        ภย หิ ม วินฺทตินปฺปรูป   
                        สุตฺวาน ต มานุสึ ภาสมานนฺติ (๒)   
คาถมาห ฯ  ตโต  มหาปุริโส  มหาราช  น  มิค  น  ปกฺขึ  
ครหามิ  มนุสฺส  ปน  ครหามีติ ทสฺเสนฺโต   
                        ยมุทฺธรึ วาหเน วุยฺหมาน   
                        มโหทเก สลิเล สีฆโสเต   
                        ตโตนิทาน ภยมาคต มม   
                        ทุกโฺข หเว ราช อสพฺภิสงฺคโมติ (๒)   
อาห ฯ   
        ตตฺถ  นปิฺลวิตนฺติ  อุทฺธริต ฯ  เอกจฺจิโยติ เอกจฺโจ มิตฺตทุพฺภี 
# ๑. ม. นิปลฺวิต  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๘๔๔/๓๖๐ ฯ  
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ปาปปุริโส  อุทเก  ปตนฺโตป  (๑)  อุตฺตาริโต  นเตฺวว เสยฺโย ฯ  
กฏ หิ นานปฺปกาเรน อุปการาย  สวตฺตติ  มิตฺตทุพฺภี  ปน   
วินาสาย  ตสฺมา  ตโต  กฏเมว  วรตรนฺติ ฯ มิคานนฺติ   
รุรุมิคราช  มคิาน  กึ อ ฺตร ครหสิ อุทาหุ ปกฺขีน  
มนุสฺสานนฺติ ปุจฺฉติ ฯ ภย  หิ  ม  วินฺทตินปฺปรูปนฺติ  มหนฺต  
ภย  ม ปฏิลภติ อตฺตโน สนฺตก วิย กโรตีติ  อตฺโถ ฯ   
        วาหเนติ  ปติตปติเต  วหิตุ  สมตฺเถ  คงฺคาวเห ฯ มโหทเก 
สลิเลติ มโหทกีภูเต  สลิเล ฯ  อุภเยนาป คงฺคาวหสฺส พหูทกต  
ทสฺเสติ ฯ ตโตนิทานนฺติ มหาราช โย มยฺห ตยา  ทสฺสิโต   
ปุริโส  เอโส  มยา คงฺคาย (๒) วุยฺหมาโน อฑฺฒรตฺตสมเย กรุณ  
ปริเทวนฺโต  ตโต  อุตฺตาริโต  ตโตนิทาน  อิท  มยหฺ  ภยมาคต  
อสปฺปุริเสหิ  สมาคโม  นาม  ทุกฺโขติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ราชา  ตสฺส  กชฺุฌิตฺวา  เอว  พหูปการสฺส  
นาม คุณ น ชานาติ  ทุกฺข  อุปฺปาเทติ  วิชฺฌิตฺวา  น ชีวิตกฺขย  
ปาเปสฺสามีติ สร สนฺนยฺหิ ฯ เตน  วุตฺต   
                ยาวตา กรณ สพฺพ        ร ฺโ อาโรจิต มยา   
                ราชา สุตฺวาน วจน        อุสุ ตสฺส ปกปฺปยิ   
                อิเธว ฆาตยิสฺสามิ        มิตฺตทุพฺภึ อนริยนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ยาวตา  กรณนฺติ  ย  ตสฺส  มยา  กต  อุปการกรณ  
# ๑. ส.ี มรนฺโตป ฯ  ๒. สี. คงฺคาวเห ฯ  
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ต สพฺพ ฯ  ปกปฺปยีติ สนนฺยฺหิ ฯ มิตฺตทุพฺภินฺติ อตฺตโน มิตฺเตสุ 
อุปการีสุ ทุพฺภนสีล ฯ   
        ตโต  มหาสตฺโต เอส พาโล ม นสิฺสาย มา นสฺสีติ  
จินฺเตตฺวา มหาราช วโธ  นาเมส  พาลสฺส  วา  ปณฺฑิตสฺส  
วา น สาธูหิ ปสสิโต อ ฺทตฺถุ ครหิโต เอว ตสฺมา  มา 
อิม  ฆาเตหิ  อย  ยถารุจิ คจฺฉตุ ย ฺเจว ตสฺส ทสฺสามีติ  
ตยา ปฏิ ฺาต  ตมฺป  อหาเปตฺวาว  เทหีติ  อาห ฯ  อห ฺจ 
เต ย อิจฺฉิต ต กริสฺสามิ อตฺตาน  ตุยฺห ทมฺมีติ อาห ฯ 
เตน วุตฺต   
                ตมห อนุรกฺขนฺโต        นิมมฺินึ มม อตฺตนา   
                ติฏเตโส มหาราช        กามกาโร ภวามิ เตติ ฯ   
        ตตฺถ  นมิฺมินินฺติ ต มิตฺตทุพฺภึ ปาปปุคฺคล อนุรกฺขนฺโต  
มม อตฺตโน  อตฺตภาเวน  ต ปริวตฺเตสึ อตฺตาน ร ฺโ 
นิยฺยาเตตฺวา ราชหตฺถโต ปตฺต ตสฺส มรณ  นิวาเรสนิฺติ  
อตฺโถ ฯ ติฏเตโสติอาทิ วินิมยาการทสฺสน ฯ   
        อิทานิ  ยทตฺถ  โส  อตฺตวินิมโย  กโต  ต ทสฺเสตุ  
โอสานคาถมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  ตทา  ม  นิสฺสาย  ต  มิตฺตทุพฺภึ  
ปุริส  ตสฺม ึ ร ฺเ  ชีวิตา  โวโรเปตุกาเม  อห  อตฺตาน  ร ฺโ   
ปริจฺจชนฺโต  มม  สีลเมว อนุรกฺขึ ชีวิต ปน  นารกฺขึ ฯ 
ย  ปนาหเมว  อตฺตโน ชีวิตนิรเปกฺข สีลวา อาสึ ฯ  ต   
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สมฺมาสมฺโพธิยา เอว  การณาติ ฯ   
        อถ  ราชา  โพธิสตฺเตน  อตฺตโน  ชีวิต  ปริจฺจชิตฺวา  ตสฺส  
ปุริสสฺส  มรเณ  นิวาเรนฺเต  ตุฏมานโส  คจฺฉ โภ มิคราชสฺส 
อนุคฺคเหน มม หตฺถโต มรณา มุตฺโตติ  วตฺวา  ยถาปฏิ ฺาย   
ต ฺจสฺส  ธน  ทาเปสิ ฯ มหาสตฺตสฺส ยถารุจิยาว (๑) อนุชานิตฺวา   
ต  นคร  เนตฺวา  นคร ฺจ  โพธิสตฺต ฺจ  อลงฺการาเปตฺวา  เทวิยา  
ธมฺม เทสาเปสิ ฯ  มหาสตฺโต  เทวึ  อาทึ  กตฺวา  ร ฺโ   
จ  ราชปริสาย จ มธุราย มนุสฺสภาสาย ธมฺม  เทเสตฺวา  
ราชาน ทสหิ ราชธมฺเมหิ โอวทิตฺวา มหาชน อนุสาสิตฺวา  
อร ฺ ปวิสิตฺวา  มิคคณปริวุโต  วาส  กปฺเปสิ ฯ  ราชาป   
มหาสตฺตสฺส โอวาเท ตฺวา สพฺพสตฺตาน อภย  ทตฺวา  
ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กตฺวา  สุคติปรายโน อโหส ิฯ  
        ตทา เสฏ ิปุตฺโต เทวทตฺโต  อโหสิ ราชา อานนฺโท 
รุรุมิคราชา โลกนาโถ ฯ   
        ตสฺส  อิธาป  เหฏา  วุตฺตนเยเนว ยถารห เสสปารมิโย 
นิทฺธาเรตพฺพา ฯ ตถา  อิธาป  ปวิเวการามตาย  ชนสสคฺค   
อนิจฺฉโต ยูถ ปหาย เอกกวิหาโร อฑฺฒรตฺตสมเย  นทิยา   
วุยฺหมานสฺส  กรุณ  ปริเทวนฺตสฺส  ปุรสิสฺส อฏฏสสฺร สุตฺวา 
สยิตฏานโต  วุฏาย  นทีตีร  คนฺตฺวา  มหาคงฺคาย  มหติ   
# ๑. ส.ี ยถารจิุยา วร ฯ  
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อุทโกเฆ  วตฺตมาเน  อตฺตโน  ชีวิต  ปริจฺจชิตฺวา โอตริตฺวา  
โสต ปจฺฉินฺทิตฺวา ต ปุริส อตฺตโน ปฏ ิย อาโรเปตฺวา   
ตีร  ปาเปตฺวา  สมสฺสาเสตฺวา  ผลาผลาทีนิ  ทตฺวา  ปริสฺสม- 
วิโนทน ปุน ต อตฺตโน  ปฏ ึ  อาโรเปตฺวา  อร ฺโต  นีหริตฺวา   
มหามคฺเค  โอตารณ  สร  สนฺนยฺหิตฺวา  วิชฺฌิสฺสามีติ  อภิมุเข  
 ิตสฺส ร ฺโ นิพฺภเยน หุตฺวา ปฏิมุขเมว คนฺตฺวา ปมตร   
มนุสฺสภาสาย  อาลปตฺวา  มธุรปฏิสนถฺารกรณ  มตฺิตทุพฺภี  
ปาปปุริส  หนฺตุกาม  ราชาน  ธมฺมกถ  กตฺวา  ปุนป  อตฺตโน  
ชีวิต ปริจฺจชิตฺวา มรณโต ปโมจน ตสฺส จ  ร ฺโ ยถาปฏิ ฺ  
ธนทาปน ร ฺา อตฺตโน วเร ทียมาเน เตน สพฺพสตฺตาน  
อภยทาปน  ราชาน ฺจ  เทวิ ฺจ  ปมุข  กตฺวา มหาชนสฺส  
ธมฺม เทเสตฺวา ทานาทีสุ ปุ ฺเสุ เตส  ปติฏาปน   
ลทฺธาภยาน  มิคาน  โอวาท  ทตฺวา  มนุสฺสาน  สสสฺขาทนโต 
นิวารณ  ปณฺณส ฺาย  จ  ตสฺส  ยาวชชฺกาลา ถาวรกรณนฺติ  
เอวมาทโย มหาสตฺตสฺส คุณานุภาวา  วิภาเวตพฺพาติ ฯ   
                รรุมุิคราชจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                                        มาตงฺคจริยาวณฺณนา   
                ปนุาปร ยทา โหมิ                ชฏิโล อุคฺคตาปโน   
                มาตงฺโค นาม นาเมน                สลีวา สุสมาหิโตติ (๑) ฯ   
        สตฺตเม  ชฏิโลติ  ชฏาวนฺโต  ชฏาพนฺธเกโสติ  อตฺโถ ฯ  
อุคฺคตาปโนติ  มมจฺฉฏาน  อินฺทฺริยาน  ตาปนโต  นิคฺคณฺหนโต 
ตปสงฺขาต อุคฺคตาปน เอตสฺสาติ  อุคฺคตาปโน  โฆรตโป  ปรม- 
ธิตินฺทฺริโยติ  (๒)  อตฺโถ ฯ  อถ  วา  นานปฺปกาเร  ทิฏธมฺมิกาทิ- 
เภเท  อนตฺเถ  อุคฺคิรณโต  พหิ  ฉฑฺฑาปนโต  โฆรภีม- 
ภยานกฏเน  วา  อุคฺคาติ  ลทฺธนาเม  กิเลเส  วีริยาตเปน  
สนฺตาปนโต อุคฺเค ตาเปตีติ อุคฺคตาปโน ฯ  มาตงฺโค  นาม 
นาเมนาติ  นาเมน  มาตงฺโค  นาม ฯ มาตงฺคกุเล นิพฺพตฺติยา  
ชาติยา  อาคต  หิสฺส  เอต  นาม ฯ  สลีวาติ  สีลสมปฺนฺโน  
สุปริสุทฺธสีโล ฯ  สุสมาหิโตติ  อุปจารปฺปนาสมาธีหิ สุฏ ุ 
สมาหิโต ฌานสมาปตฺติลาภีติ อตฺโถ ฯ   
        ตทา  ห ิ โพธิสตฺโต  จณฺฑาลโยนิย  นิพฺพตฺติตฺวา  รูเปน  
ทุทฺทสิโก พหินคเร  จณฺฑาลคาเม  วสติ ฯ  มาตงฺคปณฺฑิโตติ  
ปกาสนาโม ฯ อเถกทิวส ตสฺมึ นคเร นกฺขตฺเต  โฆสิเต  
เยภุยฺเยน  นาครา  นกฺขตฺต  กฬีนฺติ ฯ  อ ฺตราป  พฺราหฺมณ- 
มหาสาลก ฺา  โสฬสปณฺณรสวสฺสุทฺเทสิกา  เทวก ฺา  วิย  
# ๑. ขุ. จริยา. ๓๓/๑๗/๕๗๕ ฯ  ๒. ส.ี สมิตินฺทฺรโิยติ ฯ  
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รูเปน  ทสฺสนียา  ปาสาทิกา  อตฺตโน  วิภวานุรูป  นกฺขตฺต   
กีฬิสฺสามีติ  ปหูตขชฺชโภชฺชาทีนิ  สกเฏสุ  อาโรเปตฺวา  สพฺพเสต  
วฬวารถมารุยฺห มหตา ปริวาเรน อุยฺยานภูมึ คจฺฉติ ฯ  
ทิฏมงฺคลิกา นาเมสา  สา  กิร  ทุสฺสณฺ ิต  รูป  อวมงฺคลนฺติ  
ต  ทฏ ุ  น  อิจฺฉติ  เตนสฺสา  ทิฏมงฺคลิกาเตฺวว สม ฺา  
อุทปาทิ ฯ   
        ตทา  โพธิสตฺโต  กาลสฺเสว  อุฏาย  ปฏปโลติก  
นิวาเสตฺวา  ชชชฺริตมุขภาค  เวณุทณฺฑ คเหตฺวา ภาชนหตฺโถ 
นคร ปวิสติ มนุสฺเส ทิสฺวา ทูรโตว เตส ทูรีกรณตฺถ  เตน  
เวณุทณฺเฑน ส ฺ กโรนฺโต ฯ อถ ทิฏมงฺคลิกา อุสฺสรถ  
อุสฺสรถาติ อุสฺสารณ  กโรนฺเตหิ  อตฺตโน  ปรุิเสหิ  นียมานา 
นครทฺวารมชฺเฌ มาตงฺค ทิสฺวา โก เอโสติ  อาห ฯ อยฺเย  
มาตงฺคจณฺฑาโลติ จ วุตฺเต อีทิส ทิสฺวา คตาน กุโต  
วุฑฺฒีติ ยาน  นิวตฺตาเปสิ ฯ  มนุสฺสา ย มย อุยฺยาน  
คนฺตฺวา พหุ ขชฺชโภชชฺาทึ ลเภยฺยาม ตสฺส  โน  มาตงฺเคน  
อนฺตราโย  กโตติ  กุปตา  คณฺหถ  จณฺฑาลนฺติ  เลฑฺฑูหิ  
ปหริตฺวา  วิส ฺ ีภูต ปาเตตฺวา อคมสุ ฯ   
        โส  น  จิเรเนว สตึ ปฏิลภิตฺวา วุฏาย มนุสฺเส ปุจฺฉิ  
กึ อยฺยา ทฺวาร นาม  สพฺพสาธารณ  อุทาหุ  พฺราหฺมณาน  
เอว  กตนฺติ ฯ  สพฺเพส  สาธารณนฺติ ฯ  เอว  สพฺพสาธารณ-  
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ทฺวาเร  เอกมนฺต อปกฺกมนฺต ม ทิฏมงฺคลิกาย มนุสฺสา อิม  
อนยพฺยสน  ปาเปสุนฺติ รถิกาย มนุสฺสาน อาโรเจตฺวา หนฺทาห 
อิมิสฺสา มาน ภินฺทิสฺสามีติ  ตสฺสา  นิเวสนทฺวาร  คนฺตฺวา  
อห  ทิฏมงฺคลิก  อลทฺธา  น  วุฏหิสฺสามีติ  นิปชฺช ิฯ ทฏิ- 
มงฺคิลกาย ปตา ฆรทฺวาเร มาตงฺโค นิปนฺโนติ สุตฺวา 
ตสฺส กากณิก  เทถ  เตเลน  สรรี  มกฺเขตฺวา  คจฺฉตูติ  อาห ฯ  
โส  ทฏิมงฺคลิก  อลทฺธา  น  อุฏหิสฺสามิจฺเจว  อาห ฯ  ตโต 
พฺราหฺมเณน เทฺว กากณิเก เทถ มาสก ปาท กหาปณ   
เทฺว  ตีณิ  ยาว  กหาปณสต กหาปณสหสฺส เทถาติ วุตฺเตป  
น สมฺปฏิจฺฉติ เอว ฯ เอว  เตส มนฺเตนฺตาน เอว สูริโย  
อตฺถงฺคโต ฯ   
        อถ  ทฏิมงฺคลิกาย  มาตา  ปาสาทา  โอรุยฺห  สาณิ- 
ปาการ  ปริกขิฺปาเปตฺวา  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  ตาต  มาตงฺค 
ทิฏมงฺคลิกาย  อปราธ ขม เทฺว สหสฺสานิ  คณฺหาหิ  ยาว  
สตสหสฺส คณฺหาหีติ วุตฺเตป น สมฺปฏจฺิฉิ นิปชฺชิ เอว ฯ  
ตสฺเสว ฉ  ทิวเส  นิปชฺชตฺิวา  สตฺตเม  ทิวเส  สมฺปตฺเต  สมนฺตา 
สามนฺตฆรา  ปฏิวิสกฆรา  จ  มนุสฺสา  อุฏหิตฺวา  ตุเมฺห   
มาตงฺค  วา  อุฏาเปถ ทาริก วา เทถ มา อเมฺห  นาสยิตฺถาติ   
อาหสุ ฯ  ตทา  กิร  อย  ตสฺมึ เทเส เทสธมฺโม ยสฺส  
ฆรทฺวาเร เอว  นิปชชฺิตฺวา จณฺฑาโล มรติ เตน ฆเรน   
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สทฺธึ สตฺตสตฺตฆรวาสิโน จณฺฑาลา โหนฺตีติ ฯ   
        ตโต  ทฏิมงฺคลิกาย  มาตาปตโร  ทฏิมงฺคลิก  ปฏปโลติก   
นิวาสาเปตฺวา  จณฺฑาลานุจฺฉวิก ปริกฺขาร ทตฺวา ปริเทวมาน  
เอว ตสฺส สนฺติก เนตฺวา หนฺท ทานิ  ทาริก  อุฏาย   
คณฺหาหีติ  อทสุ ฯ  สา  ปสฺเส ตฺวา อุฏาหีติ อาห ฯ  
โส อห  อติวิย กิลนฺโต หตฺเถ คเหตฺวา ม อุฏาเปหีติ  
อาห ฯ สา ตถา อกาสิ ฯ มาตงฺโค มย  อนฺโตนคเร  วสิตุ   
น  ลภาม  เอหิ พหินคเร จณฺฑาลคาม คมิสฺสามาติ ต  
อปสฺสาย  อตฺตโน เคห อคมาสิ ฯ ตสฺสา ปฏ ึ อภิรุหิตฺวาติ  
ชาตกภาณกา วทนฺติ ฯ   
        เอว  ปน  เคห  คนตฺฺวา  ชาติสมฺเภทวีติกฺกม อกตฺวาว  
กติปาห เคเห วสิตฺวา  พล  คเหตฺวา จินฺเตสิ อห อิม  
พฺราหฺมณมหาสาลก ฺ มยฺห จณฺฑาลเคเห วาสาเปสึ  ฯ 
หนฺท  ทานิ  ต ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺต กริสฺสามีติ ฯ โส อร ฺ  
ปวิสิตฺวา ปพฺพชิตฺวา  สตฺตาหพฺภนฺตเรเยว  อฏสมาปตฺติโย  
ป ฺจาภิ ฺาโย  นิพฺพตฺเตตฺวา  อิทฺธิยา  จณฺฑาลคามทฺวาเร  
โอตริตฺวา  เคหทฺวาเร   ิโต  ทฏิมงฺคลิก ปกฺโกสาเปตฺวา  
สามิ  กิสฺส  ม  อนาถ  กตฺวา  ปพฺพชิโตสีติ  ปริเทวมาน  ตฺว  
ภทฺเท มา จินฺตยิ ตว  โปราณกยสโต  อิทานิ  มหนฺตตร   
ยส กริสฺสามิ ตฺว ปน มหาพฺรหฺมา เม สามิโก น  มาตงฺโค   
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โส  พฺรหฺมโลก คโต อิโต สตฺตเม ทิวเส ปุณฺณมาย จนฺทมณฺฑล  
ภินฺทิตฺวา  อาคมิสฺสตีติ ปริสาสุ วเทยฺยาสีติ วตฺวา หิมวนฺตเมว  
คโต ฯ   
        ทฏิมงฺคลิกาป  พาราณสิย  มหาชนมชฺเฌ  เตสุ  เตสุ  
าเนสุ ตถา กเถสิ ฯ อถ  ปุณฺณมทิวเส  โพธิสตฺโต  จนฺท- 
มณฺฑลสฺส  คคนมชฺเฌ   ิตกาเล  พฺรหฺมตฺตภาว  มาเปตฺวา 
จนฺทมณฺฑล  ภินฺทิตฺวา  ทฺวาทสโยชนิก  พาราณสึ  สกล  
กาสิรฏ ฺจ  เอโกภาส  กตฺวา  อากาสโต  โอตริตฺวา  
พาราณสิยา  อุปริ  ติกฺขตฺตุ  ปริพฺภมิตฺวา  มหาชเนน   
คนฺธมาลาทีหิ  ปูชยิมาโน  จณฺฑาลคามาภิมุโข  อโหสิ ฯ  
พฺรหฺมภตฺตา  สนฺนิปติตฺวา  ต จณฺฑาลคามก คนฺตฺวา 
ทิฏมงฺคลิกาย เคห สุทฺธวตฺถคนฺธมาลาทีหิ  เทววิมาน  วิย  
อลงฺกรึสุ ฯ  ทิฏมงฺคลิกา  จ  ตทา  อุตุนี  โหติ ฯ มหาสตฺโต 
ตตฺถ  คนฺตฺวา  ทิฏมงฺคลิก องฺคุฏเน นาภิย ปรามสิตฺวา  
ภทฺเท คพฺโภ เต ปติฏ ิโต  ตฺว  ปุตฺต  วิชายิสฺสสิ  ตฺวมฺป  
ปุตฺโตป เต ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺตา ภวิสฺสถ ตว  สีสโธวนอุทก  (๑) 
สกลชมฺพุทีเป  ราชูน  อภิเสโกทก  ภวิสฺสติ  นฺหาโนทก ปน  
เต  อมโตทก ภวิสฺสติ เย น สีเส อภิสิ ฺจิสฺสนฺติ  เต  
สพฺพโรเคหิ มุจฺจิสฺสนฺติ  กาฬกณฺณิยา จ ปริมุจฺจิสฺสนฺติ   
# ๑. ชาตกฏ. ๗/๕ ฯ  ปาทโธวนอุทก ฯ  
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ตว  ปาทปฏเ  สีส  เปตฺวา  วนฺทนฺตา  สหสฺส  ทสสฺนฺติ   
กถาสวนฏาเน  ตฺวา  วนฺทนฺตา  สต  ทสฺสนฺติ  จกฺขุปเถ  
ตฺวา  วนฺทนฺตา  เอเกก  กหาปณ  ทตฺวา  วนฺทิสฺสนฺติ   
อปฺปมตฺตา  โหหีติ  ต  โอวทิตฺวา  เคหา  นิกฺขมฺม  มหาชนสฺส   
ปสฺสนฺตสฺเสว จนฺทมณฺฑล ปาวิสิ ฯ   
        พฺรหฺมภตฺตา  สนฺนิปติตฺวา  ทิฏมงฺคลิก  มหนฺเตน  
สกฺกาเรน นคร ปเวเสตฺวา  มหนฺเตน  สิริโสภคฺเคน  ตตฺถ  
วสาเปสุ ฯ เทววิมานสทิส ฺจสฺสา นิเวสน กาเรสุ ฯ ตตฺถ   
เนตฺวา  อุฬาร  ลาภสกฺการ อุปนาเมสุ ฯ ปุตฺตลาภาทิ สพฺโพ 
โพธิสตฺเตน วุตฺตสทิโสว  อโหสิ ฯ  โสฬสสหสฺสา  พฺราหฺมณา  
ทิฏมงฺคลิกาย  ปุตฺเตน  สห  นิพทฺธ ภุ ฺชนฺติ  สหสฺสมตฺตา  
น ปริวาเรนฺติ อเนกสหสฺสาน ทาน  ทยีติ ฯ อถ มหาสตฺโต 
อย อฏาเน  อภิปฺปสนฺโน  หนฺทสฺส  ทกฺขิเณยฺเย  ชานาเปสฺสามีติ   
ภิกฺขาย จรนฺโต ตสฺสา เคห  คนฺตฺวา เตน สทฺธึ สลลฺปตฺวา  
อคมาสิ ฯ อถ กุมาโร คาถมาห   
                กโุต นุ อาคจฺฉสิ ทุมฺมวาสี (๑)  
                โอตลฺลโก ปสุปสาจโกว   
                สงฺการโจฬ ปฏมิุ ฺจ กณฺเ   
                โก เร ตุว โหสิ อทกฺขิเณยฺโยติ (๒) ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ รมฺุมวาสี ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๒๐๓๓/๔๐๙ ฯ  
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        เตน  วุตฺต  อนาจาร  อสหมานา  เทวตา  ตสฺส  เตส ฺจ  
โสฬสสหสสฺาน  พฺราหฺมณาน  มุข วิปริวตฺเตสุ ฯ ต ทิสฺวา  
ทิฏมงฺคลิกา มหาสตฺต อุปสงฺกมิตฺวา  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  
โพธิสตฺโต ตสฺส อนาจาร อสหนฺเตหิ ยกฺเขหิ โส วิปปฺกาโร 
กโต  อป  จ  โข  ปน  อิม  อุจฺฉิฏปณฺฑก  เตส  มุเข  
อาสิ ฺจิตฺวา  ต วิปฺปการ  วูปสเมหีติ  อาห ฯ  สาป ตถา 
ตฺวา ต วูปสเมสิ ฯ อถ ทฏิมงฺคลิกา ปุตฺต อาห ตาต   
อิมสฺมึ  โลเก  ทกฺขิเณยฺยา  นาม มาตงฺคปณฺฑิตสทิสา ภวนฺติ  
น อิเม พฺราหฺมณา วิย  ชาติมตฺเตน  มนฺตสชฺฌายนมตฺเตน   
วา  มานตฺถทฺธาติ  วตฺวา  เย  ตทา  สลีาทิคุณวิเสสยุตฺตา   
ฌานสมาปตฺติลาภิโน เจว ปจฺเจกพุทฺธา จ ตตฺเถวสฺส ปสาท  
อุปฺปาเทสีติ ฯ   
        ตทา  เวตฺตวตีนคเร  ชาติมนฺโต  นาม  เอโก  พฺราหฺมโณ  
ปพฺพชิตฺวาป  ชาตึ  นิสฺสาย  มหนฺต  มานมกาสิ ฯ มหาสตฺโต  
ตสฺส มาน ภินฺทิสฺสามีติ ต าน คนฺตฺวา  ตสฺสาสนฺเน  
อุปริโสเต วาส กปฺเปสิ ฯ เตน วุตฺต   
                อห ฺจ พฺราหฺมโณ เอโก        คงฺคากูเล วสามุโภ   
                อห วสามิ อุปริ                        เหฏา วสติ พฺราหฺมโณติ ฯ  
        อถ  มหาสตฺโต  เอกทิวส  ทนฺตกฏ  ขาทิตฺวา  อิท   
ชาติมนฺตสฺส  ชฏาสุ  ลคฺคตูติ  อธิฏาย นทิย ปาเตสิ ฯ ต   
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ตสฺส อุทก อาจเมนฺตสฺส ชฏาสุ อคฺคิ โส ต  ทิสฺวา  นสฺส   
วสลาติ  วตฺวา  กุโตย  กาฬกณฺณี  อาคโต  อุปธาเรสฺสามิ  
นนฺติ  อุทฺธโสต  คจฺฉนฺโต  มหาสตฺต  ทิสฺวา  ก ึชาติโกสีติ  
ปุจฺฉิ ฯ จณฺฑาโลสฺมีติ ฯ  ตยา  นทิย  ทนฺตกฏ  ปาติตนฺติ ฯ  
อาม มยาติ ฯ นสฺส วสล จณฺฑาล กาฬกณฺณิ มา อิธ   
วสิ  เหฏาโสเต  วสาติ วตฺวา เหฏาโสเต วสนฺเตนป ปาติเต 
ทนฺตกฏเ ปฏิโสต  อาคนฺตฺวา  ชฏาส ุลคฺคนฺเต นสฺส วสล 
สเจ อิธ วสิสฺสสิ สตฺตเม ทิวเส สตฺตธา เต  มุทฺธา ผลิสฺสตีติ  
อาห ฯ เตน วุตฺต   
                วิจรนฺโต อนุกลูมฺหิ                อุทฺธ เม อสฺสมทฺทส   
                ตตฺถ ม ปริภาเสตฺวา                อภิสป มทฺุธผาลน ฯ   
                ยทิหนฺตสฺส ปกุปฺเปยฺย        ยทิ สลี น โคปเย   
                โอโลเกตฺวานห ตสฺส                กเรยฺย ฉาริก วิยาติ ฯ   
        ตตฺถ  วิจรนฺโต  อนกุูลมฺหีติ อุจฺฉิฏทนฺตกฏเ อตฺตโน  
ชฏาสุ ลคฺเค  ตสฺส  อาคมนคเวสนวเสน  คงฺคาย  ตีเร  
อนุวิจรนฺโต ฯ อุทฺธ เม อสฺสมทฺทสาติ อตฺตโน  วสนฏานโต  
อุปริโสเต  มม  อสฺสม  ปณฺณสาล อทฺทกฺขิ ฯ ตตฺถ ม  
ปริภาเสตฺวาติ มม  อสฺสม อาคนฺตฺวา ชาตึ สุตฺวา ตโตว 
ปฏิกฺกมิตฺวา สวนูปจาเร ตฺวา นสฺส วสล จณฺฑาล  กาฬ- 
กณฺณิ  มา  อิธ  วสีติอาทีนิ  วตฺวา ภเยน สนฺตชฺเชตฺวา ฯ   
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อภิสป มุทฺธผาลนนฺติ  สเจ  ชีวิตุกาโมสิ เอตฺโตว สีฆ  
ปลายสฺสูติ วตฺวา สเจ น ปกฺกมิสฺสสิ อิโต เต  สตฺตเม 
ทิวเส สตฺตธา มุทฺธา ผลตูติ เม อภิสป อทาสิ ฯ   
        ก ึ ปน  ตสฺส  อภิสเปน  มุทฺธา  ผลตีติ  น  ผลติ  ฯ 
กุหโก ปน โส เอวมย  มรณภยตชฺชิโต สุทูร ปกฺกมิสฺสตีติ  
ส ฺาย สนฺตาสนตฺถ ตถา อาห ฯ   
        ยทิหนฺตสฺส  ปกุปฺเปยฺยนฺติ  ตสสฺ  มานตฺถทธฺสฺส   
กูฏชฏิลสฺส อห ยทิ  กุชฺเฌยฺย ฯ  ยท ิ สีล  น  โคปเยติ  สีล  
ยทิ  น  รกฺเขยฺย  อิท  สลี  นาม  ชีวิตนิรเปกฺข  สมฺมเทว  
รกฺขิตพฺพนฺติ ยทิ น จินฺเตยฺยนฺติ อตฺโถ ฯ โอโลเกตฺวานห   
ตสฺส  กเรยฺย  ฉาริก  วิยาติ สจาห ตทา ตสฺส อปฺปตีโต  
อภวิสฺส ฯ มม จิตฺตาจาร  ตฺวา  มยิ  อภิปฺปสนฺนา  เทวตา 
ขเณเนว  ต  ภสฺมมุฏ ึ  วิย  วิทฺธเสยฺยนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ  สตฺถา  
ปน ตทา อตฺตโน อปฺปตีตภาเว สติ เทวตาหิ สาเธตพฺพ 
ตสฺส อนตฺถ  อตฺตนา กตฺตพฺพ วิย กตฺวา เทเสสิ กเรยฺย  
ฉาริก วิยาติ ฯ   
        วิตณฺฑวาที  ปนาห  โพธิสตฺโตว  ต ชฏิล อิจฺฉมาโน  
อิทฺธิยา ฉาริก กเรยฺย  เอว ฺหิ  สติ  อิมสิฺสา  ปาลิยา  
อตฺโถ อุชุกเมว นีโต โหตีติ ฯ โส เอวมสฺส วจนีโย  ตฺว  
อิทฺธิยา ปรูปฆาต วทสิ อิทฺธิ นาเมสา อธิฏานา อิทฺธิ   
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วิกุพฺพนา อิทฺธิ  มโนมยา  อิทฺธิ  าณวิปฺผารา  อิทฺธิ  สมาธิ- 
วิปฺผารา  อิทฺธิ  อริยา  อิทธฺิ  กมฺมวิปากชา  อิทฺธ ิ ปุ ฺวโต  
อิทฺธิ  วิชชฺามยา  อิทฺธิ  ตตฺถ  ตตฺถ  สมฺมาปโยคปฺปจฺจยา  
อิชฺฌนฏเน  อิทฺธีติ  ทสวิธา ฯ  ตตฺถ กตร อิทฺธึ วเทสีติ  ฯ 
ภาวนามยนฺติ ฯ  ก ึ ปน  ภาวนามยาย  ปรูปฆาตกมฺม  โหตีติ ฯ 
อาม เอกจฺเจ อาจริยา  เอกวาร  โหตีติ  วทนฺติ  ยถา  หิ  
ปร ปหริตุกาเมน อุทกภริเต ฆเฏ ขิตฺเต ปโรป  ปหรยีติ  
ฆโตป  ภิชชฺติ เอวเมว กาวนามยาย อิทฺธิยา เอกวาร  
ปรูปฆาตกมฺม โหติ  ตโต ปฏาย ปน สา นสฺสติ ฯ   
        อถ  โส ภาวนามยาย อิทฺธิยา เนว เอกวาร น 
เทฺววาร ปรูปฆาตกมฺม โหตีติ  วตฺวา  ปุจฺฉิตพฺโพ  กึ   
ภาวนามยา  อิทฺธิ  กุสลา อกุสลา อพฺยากตา สุขาย เวทนาย   
สมฺปยุตฺตา  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุตา  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  
สมฺปยุตฺตา  สวิตกฺกสวิจารา  อวิตกฺกวิจารมตฺตา  อวิตกฺกอวิจารา 
กามาวจรา  รปูาวจรา  อรูปาวจราติ  ชานนฺโต  ภาวนามยา 
อิทฺธิ กุสลา อพฺยากตา วา อทุกฺขมสุขเวทนิยา  อวิตกฺก- 
อวิจารา  รูปาวจราติ  วกฺขติ ฯ โส วตฺตพฺโพ ปาณาติปาต- 
เจตนา กุสลาทีสุ  กตร  โกฏาส  ภชตีติ  ชานนฺโต วกฺขติ  
ปาณาติปาตเจตนา อกุสลาว ทุกฺขเวทนาว  สวิตกฺกสวิจาราว 
กามาวจราวาติ ฯ เอว สนฺเต ตว ปโ ฺห เนว กุสลตฺติเกน   
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สเมติ  น  เวทนาตฺติเกน  น  วิตกฺกตฺติเกน  น  ภูมนตฺเรนาติ   
ปาฬิยา  วิโรธ  ทสฺเสตฺวา  ส ฺาเปตพฺโพ  ยท ิ ปน  โส  
ปุน จปร ภิกขฺเว อิเธกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา   
อิทฺธิมา  เจโตวสิปฺปตฺโต  อ ฺ ิสฺสา กุจฺฉิคต คพฺภ ปาปเกน 
มนสานุเปกฺขิตา โหติ  อโห  วต  ย  ต กุจฺฉิคต คพฺภ น  
โสตฺถินา อภินิกฺขเมยฺยาติ ฯ เอวมฺป ภิกฺขเว  กุลุมฺปสสฺ  อุปฆาโต 
โหตีติ  สงฺคีตึ  อนารุฬฺห  กุลุมฺปสุตฺต  อุทาหเรยฺย  ตสฺสาป   
ตฺว  อตฺถ  น ชานาสิ ฯ อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโตติ หิ เอตฺถ  
น ภาวนามยา  อิทฺธิ  อธิปเฺปตา  อาถพฺพนิกา อิทฺธิ  
อธิปฺเปตา ฯ สา หิ เอตฺถ ลพฺภมานา ลพฺภตีติ  ภาวนามยาย  
อิทฺธิยา  ปรปูฆาโต  น สมฺภวติเยวาติ ส ฺาเปตพฺโพ ฯ โน 
เจ ส ฺตฺตึ  อุเปติ  กมฺม  กตฺวา  อุยฺโยเชตพฺโพ ฯ  ตสฺมา  
ยถาวุตฺตนเยเนเวตฺถ  คาถาย อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตถา  ปน  เตน  อภิสปโต  มหาสตฺโต  สจาห  เอตสฺส  
กุชฺฌิสฺสามิ สีล เม  อรกขิฺต  ภวิสฺสติ  อุปาเยเนวสฺส มาน  
ภินฺทิสฺสามิ สา จสฺส รกขฺา ภวิสฺสตีติ  สตฺตเม  ทิวเส  
สูริยุคฺคมน  วาเรสิ ฯ  มนสฺุสา  สูริยสสฺ  อนุคฺคมเนน อุพฺพาฬฺหา   
ชาติมนฺตตาปส  อุปสงฺกมิตฺวา  ภนฺเต  ตุเมฺห  สูริยสฺส  อุคฺคนฺตุ   
น  เทถาติ  ปจฺุฉึสุ ฯ โส  น เมต กมฺม คงฺคาตีเร ปน 
เอโก จณฺฑาลตาปโส วสติ ตสฺเสต  กมฺม  สิยาติ  อาห ฯ  
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มนุสฺสา  มหาสตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ภนฺเต  ตุเมฺห สูริยสฺส  
อุคฺคนฺตุ น เทถาติ ปุจฺฉึสุ (๑) ฯ  อามาวุโสติ ฯ  กึ  การณาติ ฯ  
ตุมฺหาก  กุลปูกตาปโส  ม  นิรปราธ  อภิสป  ตสฺมึ  อาคนฺตฺวา  
ขมาปนตฺถ  มม  ปาเทสุ ปติเต สูริย วิสฺสชฺเชสฺสามีติ ฯ เต  
คนฺตฺวา ต  อากฑฺฒนฺตา  อาเนตฺวา  มหาสตฺตสฺส  ปาทมูเล 
นิปชฺชาเปตฺวา  ขมาเปตฺวา  สูรยิ  วิสฺสชฺเชถ ภนฺเตติ อาหสุ ฯ 
น สกฺกา วิสสฺชฺเชตุ สจาห วิสฺสชฺเชสสฺามิ อิมสฺส  สตฺตธา  
มุทฺธา  ผลิสสฺตีติ ฯ  อถ  ภนฺเต  กึ  กโรมาติ ฯ  มหาสตฺโต  
มตฺติกาปณฺฑ  อาหรถาติ  อาหราเปตฺวา  อิม  ตาปสสฺส  สีเส 
เปตฺวา  ตาปส  โอตาเรตฺวา  อุทเก  เปถ ฯ  (๒) ยทา สูริโย 
ทิสฺสติ ตทา ตาปโส อุทเก นิมุชชฺตูติ วตฺวา สูริย   
วิสฺสชฺเชสิ ฯ สูริยรสฺมีหิ ผุฏมตฺเตว มตฺติกาปณฺโฑ สตฺตธา 
ภิชฺชิ ฯ ตาปโส อุทเก  นมิุชฺช ิฯ เตน วุตฺต   
                ย โส ตทา ม อภิสป                กุปโต ทุฏมานโส   
                ตสฺเสว มตฺถเก นิปติ                โยเคน ต ปโมจยินฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ย  โส  ตทา  ม  อภิสปติ  โส  ชาติมนฺตชฏิโล  
ย มุทฺธผาลน  สนฺธาย  ตทา  ม  อภิสป  มยฺห  สป  อทาสิ ฯ   
ตสฺเสว  มตฺถเก  นิปตีติ ต มยฺห  อุปร ิ เตน  อิจฺฉิต  ตสฺเสว   
ปน  อุปร ิ นปิติ  นิปตนภาเวน  อฏาสิ ฯ เอวเ ฺหต  โหติ  
# ๑. กตฺถจิ. วทึสุ ฯ  ๒. กตฺถจิ. วาเสถ ฯ  
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ยถา  ต  อปฺปทุฏสฺส  ปทสฺุสโต ฯ  วุตฺตเ ฺหต  ภควตา  โย  
อปฺปทุฏสฺส  นรสฺส  ทสฺุสติ  ฯเปฯ  ปฏิวาตว  ขิตฺโตติ ฯ  (๑)  โยเคน  
ต  ปโมจยินติฺ  ต ตสฺส  ภาสิต  มตฺถกผาลน  อุปาเยน  ตโต   
ปโมเจสึ  ต  วา  ชฏลิ ตโต ปโมเจสึ เยน  อุปาเยน ต น 
โหติ ตถา อกาสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        ย  ห ิ เตน  ปารมิตาปริภาวนสมิทฺธาหิ  นานาสมาปตฺติ- 
วิหารปริปูริตาหิ  สีลทิฏ ิสมฺปทาหิ  สุสงฺขตสนฺตาเน  มหากรุณา- 
ธิวาเส  มหาสตฺเต  อริยูปวาทกมฺม  อภิสปสงฺขาต  ผรุสวจน   
ปยุตฺต  ต  มหาสตฺตสฺส  เขตฺตวิเสสภาวโต  ตสฺส  จ  อชฌฺาสย- 
ผรุสตาย ทิฏธมฺมเวทนีย หุตฺวา สเจ โส มหาสตฺต น  
ขมาเปสิ สตฺตเม ทิวเส  วิปจฺจนสภาว  ชาต  ขมาปเต  ปน  
มหาสตฺเต  ปโยคสมฺปตฺติปฏิพาหิตตฺตา  อวิปากธมฺมต อาปชฺช ิ
อโหสิกมฺมภาวโต ฯ อย ฺหิ อริยูปวาทปาปสฺส ทิฏธมฺม- 
เวทนียสฺส  จ  ธมฺมตา ฯ  ตตฺถ  ย  สตฺตเม  ทิวเส โพธิสตฺเตน 
สูริยุคฺคมนนิวารณ กต อยเมตฺถ  โยโคติ  อธิปฺเปโต  อุปาโย 
เตน หิ อุพฺพาฬฺหา มนุสฺสา โพธิสตฺตสฺส สนฺติเก ตาปส   
อาเนตฺวา  ขมาเปสุ  โสป  จ  มหาสตฺตสฺส  คุเณ  ชานิตฺวา 
ตสฺมึ จิตฺต ปสาเทสีติ  เวทิตพฺพ ฯ  ย  ปนสฺส  มตฺถเก   
มตฺติกาปณฺฑสฺส  ปน ตสฺส จ สตฺตธา ผาลน กต  ต  
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๙/๓๑,๔๖๒ ฯ  ขุ. ชา. ๒๗/๗๘๗/๑๗๙ ฯ  
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มนุสฺสาน  จิตฺตานุรกฺขณตฺถ อ ฺถา หิ อิเม ปพฺพชิตาป  
สมานา จิตฺตสฺส วเส  วตฺตนฺติ  น  ปน  จิตฺต  อตฺตโน วเส 
วตฺตาเปนฺตีติ มหาสตฺตมฺป เตน สทิส กตฺวา  คเณฺหยฺยุ ฯ 
ตทสฺส เนส ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขายาติ ฯ   
        อิทานิ  ยทตฺถ ตทา ตสฺมึ ตาปเส จิตฺต อทูเสตฺวา  
สุปริสุทฺธ สลีเมว  รกฺขิต  ต ทสฺเสตุ อนุรกฺขึ มม สลีนฺติ  
โอสานคาถมาห ฯ ต เหฏา วุตฺตตฺถเมว ฯ   
        ตทา มณฺฑโพฺย อุเทโน อโหส ิ มาตงฺโค โลกนาโถ ฯ   
        อิธาป  เสสปารมิโย  นิทฺธาเรตพฺพา ฯ  ตถา  นิหีนชาติกสฺส   
สโต  ยถาธิปฺปาย  ทิฏมงฺคลิกาย  มานนิคฺคโห  ปพฺพชิตฺวา  
ทิฏมงฺคลิกาย  อวสฺสโย ภวิสฺสามีติ  อุปฺปนฺนจิตฺโต  อร ฺ  
คนฺตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  สตฺตทิวสพฺภนฺตเรเยว  ยถาธปิฺปาย  ฌานา- 
ภิ ฺานิพฺพตฺตน  ตโต  อาคนฺตฺวา  ทิฏมงฺคลิกาย  ลาภคฺคย- 
สคฺคปฺปตฺติยา  อุปายสมฺปาทน  มณฺฑพฺยกุมารสฺส  มานนิคฺคโห 
ชาติมนฺตตาปสสฺส  มานนิคฺคโห  ตสฺส  จ  อชานนฺตสฺเสว  ภาวิโน  
ชีวิตนฺตรายสฺส  อปนยน  มหาปราธสฺสาป  ตสฺส  อกุชฺฌิตฺวา  
อตฺตโน  สีลานุรกฺขน  อจฺฉริยพฺภุตปาฏิหาริยกรณนฺติ  เอวมาทโย   
มหาสตฺตสฺส คุณานุภาวา วิภาเวตพฺพา ฯ   
                        มาตงฺคจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                                        ธมฺมเทวปุตฺตจริยาวณฺณนา   
                ปนุาปร ตทา โหมิ                มหาปกฺโข มหิทฺธิโก   
                ธมฺโม นาม มหายกฺโข        สพฺพโลกานกุมฺปโกติ ฯ (๑)   
        อฏเม  มหาปกฺโขติ  มหาปริวาโร ฯ  มหิทฺธิโกติ  มหติยา 
เทวิทฺธิยา  สมนฺนาคโต ฯ  ธมฺโม  นาม  มหายกฺโขติ  นาเมน 
ธมฺโม นาม มหานุภาโว เทวปุตฺโต ฯ  สพฺพโลกานุกมฺปโกติ  
วิภาค อกตฺวา มหากรุณาย สพฺพโลก อนุคฺคณฺหนโก ฯ   
        มหาสตฺโต  ห ิ ตทา  กามาวจรเทวโลเก  ธมฺโม  นาม  
เทวปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  โส  ทิพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต 
ทิพฺพรถ  อภิรุยฺห  อจฺฉราคณปริวุโต  มนุสฺเสสุ  สายมาส  
ภุ ฺชิตฺวา  อตฺตโน  อตฺตโน  ฆรทฺวาเรสุ  สุขกถาย นิสินฺเนสุ   
ปุณฺณมุโปสถทิวเส   คามนิคมราชธานีสุ  อากาเส  ตฺวา  
ปาณาติปาตาทีหิ  ทสหิ  อกุสลกมฺมปเถหิ  วิรมิตฺวา  ติวิธสุจริต- 
ธมฺม  ปูเรถ มตฺเตยฺยา เปตฺเตยฺยา  สาม ฺา  พฺรหฺม ฺา  
กุเล  เชฏาปจายิโน  ภวถ  สคฺคปรายนา  หุตฺวา  มหนฺต  ยส  
อนุภวิสฺสถาติ  มนุสฺเส  ทสกุสลกมฺมปเถ  สมาทเปนฺโต  ชมฺพุทีป  
ปทกฺขิณ  กโรติ ฯ เตน วุตฺต   
                ทสกุสลกมฺมปเถ        สมาทเปนฺโต มหาชน   
                จรามิ คามนิคม                สมิตฺโต สปริชชฺโนติ (๑)   
# ๑. ขุ. จริยา. ๓๓/๑๘/๕๗๕-๖ ฯ  
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        ตตฺถ สมิตฺโตติ ธมฺมิเกหิ ธมฺมวาทีหิ สหาเยหิ สสหาโย ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  อธมฺโม  นาเมโก  เทวปุตฺโต กามาวจร- 
เทวโลเก นิพฺพตฺติ  โส  ปาณ  หนถ  อทินฺน  อาทิยถาติ- 
อาทินา  นเยน  สตฺเต  อกสุลกมฺมปเถ  สมาทเปนฺโต มหติยา  
ปริสาย ปรวุิโต ชมฺพุทีป  คาม  (๑) กโรติ ฯ เตน วุตฺต   
                ปาโป กทริโย ยกฺโข                ทีเปนฺโต ทส ปาปเก   
                โสเปตฺถ มหิยา จรติ                สมิตฺโต สปริชฺชโนติ ฯ   
        ตตฺถ  ปาโปติ  ปาปธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ฯ กทริโยติ  
ถทฺธมจฺฉรี ฯ ยกฺโขติ  เทวปุตฺโต ฯ  ทีเปนฺโต  ทส  ปาปเกติ  
สพฺพโลเก โคจร นาม สตฺตาน อุปโภคปริโภคาย  ชาต  ตสฺมา  
สตฺเต  วธิตฺวา  ยกิ ฺจิ  กตฺวา  จ อตฺตา ปเณตพฺโพ อินฺทฺริยานิ   
สนฺตปฺเปตพฺพานีติอาทินา  นเยน  ปาณาติปาตาทิเก  ทส  ลามก- 
ธมฺเม  กตฺตพฺเพ  กตฺวา  ปกาเสนฺโต ฯ  โสเปตฺถาติ โสป อธมฺโม  
เทวปุตฺโต อิมสฺมึ ชมฺพุทีเป ฯ มหิยาติ  ภูมิยา อาสนฺเน  
มนุสฺสาน ทสฺสนสวนูปจาเรติ อตฺโถ ฯ   
        ตตฺถ  เย  สตฺตา  สาธุกมฺมิกา  (๒)  ธมฺมครุโน  เต ธมฺม 
เทวปุตฺต  ตถา  อาคจฺฉนฺตเมว  ทิสฺวา  อาสนา  วุฏาย   
คนฺธมาลาทีหิ  ปูเชนฺตา  ยาว  จกฺขุปถสมติกฺกมนา  ตาว  
อภิตฺถวนฺติ  ป ฺชลิกา  นมสฺสมานา ติฏนฺติ ตสฺส วจน  สุตฺวา  
# ๑. ส.ี ปทกขิฺณ ฯ  ๒. กตฺถจิ. ธมฺมิกา ฯ  
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อปฺปมตฺตา  สกฺกจฺจ  ปุ ฺานิ  กโรนติฺ ฯ  เย  ปน  สตฺตา  
ปาปสมาจารา  กุรรูกมฺมนตฺา  เต  อธมฺมสฺส วจน สตฺตา 
อพฺภนุโมทนฺติ ภิยฺโยโส มตฺตาย ปาปานิ  สมาจรนฺติ ฯ  เอว  
เต ตทา อ ฺม ฺสฺส อุชุวิปจฺจนีกวาทา เจว อุชุวิปจฺจนีก- 
กิริยา  จ หุตฺวา โลเก วิจรนฺติ ฯ เตนาห ภควา 
                ธมฺมวาที อธมฺโม จ                อุโภ ปจฺจนิกา มยนฺติ ฯ   
        เอว  ปน  คจฺฉนฺเต  กาเล อเถกทิวส เตส รถา อากาเส  
สมฺมุขา อเหสุ ฯ อถ  เนส  ปริสา  ตุเมฺห  กสฺส  ตุเมฺห   
กสฺสาติ  ปุจฺฉิตฺวา  มย  ธมฺมสฺส  มย  ธมฺมสฺสาติ  วตฺวา  
มคฺคา  โอกฺกมิตฺวา  ทฺวิธา ชาตา ธมฺมสฺส ปน อธมฺมสฺส 
จ รถา  อภิมขุา  หุตฺวา  อีสาย  อีส อาหจฺจ อฏสุ ฯ 
ตว รถ โอกฺกมาเปตฺวา มยฺห มคฺค  เทหิ  ตว รถ  
โอกฺกมาเปตฺวา มยฺห มคฺค เทหีติ อ ฺม ฺ มคฺคทาปนตฺถ  
วิวาท  อกสุ ฯ ปริสา จ เนส อาวุธานิ อภิหริตฺวา ยุทฺธสชฺชา 
อเหสุ ฯ ย สนฺธาย วุตฺต   
                ธุเร ธุร ฆฏฏยนฺตา                สมิมฺหา ปฏิปเถ อุโภ ฯ   
                กลโห วตฺตตี เภสฺมา                กลฺยาณปาปกสฺส จ   
                มคฺคา โอกฺกมนตฺถาย        มหายุทฺโธ อุปฏ ิโตติ ฯ   
        ตตฺถ  ธุเร  ธรุนฺติ  เอกสฺส  รถีสาย  อิตรสฺส  รถีส  
ฆฏฏยนฺตา ฯ สมิมฺหาติ  สมาคตา  สมฺมุขีภูตา ฯ  ปุน  อุโภติ   
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วจน อุโภป มย อ ฺม ฺสฺส ปจฺจนีกา หุตฺวา  โลเก 
วิจรนฺตา เอกทิวส ปฏิมุข อาคจฺฉนฺตา ทฺวีสุ ปริสาสุ อุโภสุ  
ปสฺเสสุ มคฺคโต  โอกฺกนตฺาสุ  สห  รเถน  มย  อุโภ  เอว  
สมาคตาติ  ทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  เภสฺมาติ  ภยชนโก ฯ  กลฺยาณ- 
ปาปกสฺส  จาติ  กลฺยาณสฺส  จ  ปาปกสฺส จ ฯ มหายุทฺโธ 
อุปฏ ิโตติ  มหาสงฺคาโม ปจฺจุปฏ ิโต อาสิ ฯ   
        อ ฺม ฺสฺส  หิ  ปริสาย  จ  ยชฺุฌิตุกามตา  ชาตา ฯ  
ตตฺถ หิ ธมฺโม อธมฺม อาห  สมฺม  ตฺว  อธมฺโม  อห  
ธมฺโม มคฺโค มยฺห อนุจฺฉวิโก ตว รถ โอกฺกมาเปตฺวา  (๑)  
มยฺห  มคฺค  เทหีติ ฯ  อิตโร  อห  ทฬฺหยาโน พลวา อสนฺตาสี  
ตสฺมา มคฺค น  เทมิ  ยุทฺธ  ปน  กริสฺสามิ  โย  ยุทฺเธ  
ชินิสฺสติ  ตสฺส มคฺโค โหตูติ อาห ฯ  เตเนวาห   
                ยโสกโร ปุ ฺกโรหมสฺมึ   
                สทาตฺถุโต สมณพฺราหฺมณาน   
                มคฺคารโห เทวมนุสฺสปูชิโต   
                ธมฺโม อห เทหิ อธมฺม มคฺค ฯ    
                อธมฺมยาน ทฬหฺมารุหิตฺวา   
                อสนฺตสนฺโต พลวาหมสฺมิ   
                ส กิสฺส เหตุมฺหิ ตวชฺช ทชชฺ   
                มคฺค อห ธมฺม อทินฺนปุพฺพ ฯ    
# ๑. กตฺถจิ. โอกฺกาเมตฺวา ฯ  
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                ธมฺโม หเว ปาตุรโหสิ ปุพฺเพ   
                ปจฺฉา อธมฺโม อุทปาทิ โลเก   
                เชฏโ จ เสฏโ จ สนนฺตโน จ   
                อุยยฺาหิ เชฏสฺส กนิฏ มคฺคา ฯ  
                น ยาจนาย นป ปาติรูปา   
                น อรหตฺตา  เตห ทเทยฺย มคฺค   
                ยทฺุธ ฺจ โน โหตุ อุภินฺนมชฺช   
                ยทฺุธมฺหิ โย เชสฺสติ ตสฺส มคฺโค ฯ  
                สพฺพา ทิสา อนุวิสโฏหมสมฺิ   
                มหพฺพโล อมิตยโส อตุโลยฺ   
                คุเณหิ สพฺเพหิ อุเปตรูโป   
                ธมฺโม อธมฺม ตฺว กถ วิเชสฺสสิ ฯ  
                โลเหน เว ห ฺติ ชาตรูป   
                น ชาตรูเปน หนนฺติ โลห 
                สเจ อธมฺโม ห ฺติ (๑) ธมฺมมชฺช   
                อโย สุวณฺณ วิย ทสฺสเนยฺย ฯ  
                สเจ ตุว ยุทฺธพโล อธมฺม   
                น ตุยฺห วุฑฺฒา จ ครู จ อตฺถิ   
                มคฺค ฺจ เต ทมฺมิ ปยาปฺปเยน   
                วาจา ทุรุตฺตานิป เต ขมามีติ ฯ (๒)   
# ๑. ม. ห ฺฉติ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๕๑๕/๓๐๗ ฯ  
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อิมา หิ (๑) เตส วจนปฏิวจนกถา ฯ (๒)   
        ตตฺถ  ยโสกโรติ  ธมเฺม  นิโยชนวเสน  เทวมนุสฺสาน   
ยสทายโก ฯ  ทุติยปเทป  เอเสว นโย ฯ สทาตฺถุโตติ สทา  
ถุโต นิจฺจปฺปสตฺโถ ฯ ส กสิฺส เหตุมฺหิ ตวชฺช ทชฺชนฺติ   
โสมฺห ิ อห  อธมฺโม  อธมฺมยานรถ  อภิรุโฬฺห อภีโต พลวา ฯ 
กึ การณา อชชฺ โภ ธมฺม  กสฺสจิ อทินฺนปุพฺพ มคฺค ตุยฺห  
ทมฺมิ ฯ ปาตุรโหสีติ ปมกปฺปกกาเล อิมสฺมึ โลเก  ทสกุสล- 
กมฺมปถธมฺโม  ปุพฺเพ  ปาตุรโหสิ  ปจฺฉา  อธมฺโม ฯ  เชฏโ  
จาติ  ปุเร  นพฺิพตฺตภาเวน อห เชฏโ จ เสฏโ จ โปราณโก  
จ ตฺว ปน กนฏิโ ตสฺมา มคฺคา  อุยฺยาหีติ วทติ ฯ   
        นป  ปาติรูปาติ  อห  หิ  โภโต เนว ยาจนาย น 
ปติรูปวจเนน น มคฺคารหตาย  มคฺค  ทเทยฺย ฯ  อนุวิสโฏติ  
อห  จตสฺโส  ทิสา  จตสฺโส  อนุทิสาติ  สพฺพา  ทิสา  อตฺตโน  
คุเณน  ปตฺถโฏ  ป ฺาโต ฯ  โลเหนาติ  อโยมุฏ ิเกน ฯ ห ฺตีติ  
หนิสฺสติ ฯ (๓)  ยุทฺธพโล  อธมฺมาติ  สเจ  ตฺว ยุทฺธพโล อสิ  
อธมฺม ฯ วุฑฺฒา จ ครู จาติ ยทิ ตุยฺห  อิเม  วุฑฺฒา 
อิเม ครู ปณฺฑิตาติ เอว นตฺถิ ฯ ปยาปปฺเยนาติ ปเยน 
วิย อปฺปเยน  อปฺปเยนป ททนฺโต (๔) ปเยน วิย เต มคฺค  
ททามีติ อตฺโถ (๕) ฯ   
# ๑. กตฺถจิ. อิมาป ฯ  ๒. กตฺถจิ. คาถา ฯ  ๓. กตฺถจิ. หนิยติ ฯ 
# ๔. กตฺถจิ. อปฺปโย สนฺโต ฯ  ๕. ชาตกฏ. ๖/๑๗ ปสิสิตพฺพ ฯ  
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        มหาสตฺโต  ห ิ ตทา  จินฺเตสิ  สจาห  อิม  ปาปปุคฺคล  
สพฺพโลกสฺส  อหิตาย  ปฏิปนฺน  เอว  มยา  วิโลมคฺคาห   
คเหตฺวา   ิต  อจฺฉร  ปหรตฺิวา  อนาจาร  มา  อิธ  ติฏ  
สีฆ  ปฏกิฺกม  วินสฺสาติ  วเทยฺย  โส  ตงฺขณ ฺเว มม  
ธมฺมเตเชน  ภุสมุฏ ิ  วิย  วิกิเรยฺย  น  โข ปน เมต ปติรูป 
สฺวาห สพฺพโลก อนุกมปฺนฺโต  โลกตฺถจริย  มตฺถก  ปาเปสฺสามีติ  
ปฏิปชชฺามิ  อย  โข  ปน  ปาโป  อายตึ  มหาทุกฺขภาคี  สฺวาย   
มยา วิเสสโต อนุกมฺปตพฺโพ ตสฺมาสฺส มคฺค ทสฺสามิ เอว   
เม  สีล  สุวิสทฺุธ  อขณฺฑิต  ภวิสฺสตีติ ฯ เอว ปน จินฺเตตฺวา  
โพธิสตฺเต สเจ  ตุว  ยุทฺธพโลติ  คาถ  วตฺวา  โถก  มคฺคโต 
โอกฺกนฺตมตฺเต เอว อธมฺโม รเถ าตุ  อสกฺโกนฺโต  อวสิโร 
ปวิย  ปติตฺวา ปวิยา วิวเร ทินฺเน คนฺตฺวา อวีจิมฺหิเอว   
นิพฺพตฺติ ฯ เตน วุตฺต   
                ยทิหนฺตสฺส กุปฺเปยฺย                ยท ิภินฺเท ตโปคุณ   
                สหปริชน ตสฺส                รชภูต กเรยฺยห ฯ   
                อปจาห สีลรกขฺาย                นิพฺพาเปตฺวาน มานส   
                สห ชเนโนกฺกมิตฺวา                ปถ ปาปสฺสทาสห ฯ   
                สห ปถโต โอกฺกนฺเต                กตฺวา จิตฺตสฺส นิพฺพุตึ   
                วิวร อทาสิ ปวี                ปาปยกฺขสฺส ตาวเทติ ฯ  
        ตตฺถ ยทิหนฺตสฺส กุปฺเปยฺยนฺติ ตสฺส อธมฺมสฺส ยทิ  
อห กุชฺเฌยฺย ฯ ยทิ  ภินฺเท  ตโปคุณนฺติ  เตเนวสฺส  กุชฺฌเนน  
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มยฺห ตโปคุณ สีลสวร ยทิ วินาเสยฺย ฯ  สหปรชิน  ตสฺสาติ   
สหปริชน  ต อธมฺม ฯ รชภูตนฺติ รชมิว ภูต รชภาว ปตฺต อห   
กเรยฺย ฯ   
        อปจาหนฺติ  เอตฺถ  อหนฺติ  นิปาตมตฺต ฯ  สีลรกฺขายาติ  
สีลรกฺขนตฺถ ฯ  นิพฺพาเปตฺวานาติ  ปฏกิจฺเจว  ขนฺติเมตฺตานุทฺทยสฺส  
อุปฏาปตตฺตา ตสฺมึ อธมฺเม  อุปฺปชชฺนกโกธสฺส  อนุปฺปาทเนเนว 
โทสชปรฬิาหวูปสมเนน  มานส  วูปสเมตฺวา ฯ  สห  ชเน- 
โนกฺกมิตฺวาติ  มยฺห  ปรชิเนน  สทฺธ ึ มคฺคา  โอกกฺมิตฺวา  ตสฺส  
ปาปสฺส  อธมฺมสฺส อห มคฺค อทาสึ ฯ   
        สห  ปถโต  โอกฺกนฺเตติ  วุตฺตนเยน  จิตฺตสฺส วูปสม กตฺวา  
มคฺค เต  ทมฺมีติ  จ  วตฺวา  โถก  มคฺคโต สห โอกฺกมเนน ฯ  
ปาปยกฺขสฺสาติ อธมฺมเทวปุตฺตสฺส ฯ  ตาวเทติ  ตงฺขณ  เอว  
มหาปวี วิวรมทาสิ ฯ ชาตกฏกถาย (๑) ปน มคฺค ฺจ เต 
ทมฺมีติ  คาถาย กถิตกฺขเณเยวาติ วุตฺต ฯ   
        เอว  ตสมฺึ  ภูมิย  ปติเต  จตุนหุตาธิกทฺวิโยชนสตสหสฺส- 
พหลา สกล วราวร (๒)  ธาเรนฺตีป  มหาปวี  นาหมิม  ปาปปุริส  
ธาเรมีติ  กเถนฺตี วิย เตน  ิตฏาเน  ทฺวิธา  ภิชฺช ิฯ  มหาสตฺโต   
ปน  ตสฺมึ  นปิติตฺวา  อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺเต  รถธุเร ยถา ิโตว   
สปริชโน  มหตา  เทวานุภาเวน  คมนมคฺเคเนว  คนฺตฺวา  
อตฺตโน  ภวน  ปาวิสิ ฯ  เตนาห ภควา   
# ๑. ชาตกฏ. ๖/๑๗ ฯ  ๒. สี. จราจร ฯ  
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                ขนฺตีพโล ยุทฺธพล วิเชตฺวา   
                หนฺตฺวา อธมฺม นิหนิตฺวา ภูมฺยา   
                ปายาสิ วิตฺโต อภิรุยฺห สนฺทน   
                มคฺเคเนว อติพโล สจฺจนิกฺกโมติ ฯ (๑)   
        ตทา  อธมฺโม  เทวทตฺโต  อโหสิ  ตสฺส  ปริสา  เทว- 
ทตฺตปริสา  ธมฺโม  โลกนาโถ ตสฺส ปริสา พุทฺธปริสา ฯ   
        อิธาป  เหฏา  วุตฺตนเยเนว เสสปารมิโย ยถารห  
นิทฺธาเรตพฺพา ฯ ตถา อิธาป  ทิพฺเพหิ  อายุวณฺณยสสุข- 
อาธิปเตยฺเยหิ  ทิพฺเพเหว  อุฬาเรหิ กามคุเณหิ สมปฺปตสฺส   
สมงฺคีภูตสฺส  อเนกสหสฺสสงฺขาหิ  อจฺฉราหิ  สพฺพกาล  ปริจาริย- 
มานสฺส  มหติ  ปมาทฏาเน   ิตสฺส  สโต  อีสกมปฺ  ปมาท   
อนาปชฺชิตฺวา  โลกตฺถจรยิ  มตฺถก  ปาเปสฺสามีติ  มาเส  มาเส 
ปุณฺณมิย ธมฺม ทีเปนฺโต สปริชโน มนุสฺสปเถ วิจริตฺวา   
มหากรุณาย  สพฺพสตฺเต  อธมฺมโต  วิเวเจตฺวา  ธมฺเม  นิโยชน  
อธมฺเมน สมาคโตป  เตน  กต  อนาจาร  อคเณตฺวา  ตตฺถ  
จิตฺต  อโกเปตฺวา  ขนฺติเมตฺตานุทฺทยเมว  ปจฺจุปฏเปตฺวา  อขณฺฑ   
สุวิสุทฺธ ฺจ  กตฺวา  อตฺตโน สีลสฺส รกขฺนนฺติ เอวมาทโย   
มหาสตฺตสฺส คุณานุภาวา วิภาเวตพฺพาติ ฯ   
                ธมฺมเทวปุตฺตจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๕๒๓/๓๐๙ ฯ  
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                                ชยทิสจริยาวณฺณนา (๑)   
                ป ฺจาลรฏเ นครวเร (๒)        กปฺปลาย ปุรุตฺตเม   
                ราชา ชยทโิส นาม                สีลคุณมุปาคโต ฯ   
                ตสฺส ร ฺโ อห ปุตฺโต        สุตธมฺโม สสุีลวา   
                อลีนสตฺโต คุณวา                อนุรกฺขปรชิโน (๓) สทา ฯ   
                ปตา เม มิคว คนฺตฺวา                โปริสาท อุปาคมีติ (๔) 
                โส เม ปตุมคฺคเหสิ                ภกฺโขสิ มม มา จลีติ ฯ   
        นวเม  ป ฺจาลรฏเติ  เอวนามเก  ชนปเท ฯ  นครวเร  
กปฺปลายนฺติ  กปฺปลาติ  เอวลทฺธนาเม  อุตฺตมนคเร ฯ นครวเรติ  
วตฺวา ปุน ปุรุตฺตเมติ วจน  ตสฺมึ  กาเล  ชมฺพุทีเป  สพฺพ- 
นคราน  ตสฺส  นครสฺส  อคฺคนครภาวทสฺสนตฺถ ฯ  ชยทิโส   
นามาติ  ร ฺา  อตฺตโน  ปจฺจตฺถิเก  ชิเต  ชาโต  อตฺตโน  
วา  ปจฺจามิตฺตภูต  ยกฺขินีสงฺขาต  ชยทิส  ชิโตติ  เอวลทฺธนาโม ฯ  
สีลคุณมุปาคโตติ  อาจารสีล ฺเจว  อุสฺสาหสมฺปตฺติยาทิราช- 
คุณ ฺจ อุปาคโต เตน สมนฺนาคโตติ อตฺโถ ฯ   
        ตสฺส  ร ฺโติ  ชยทิสราชสฺส  อห  ปุตฺโต  อโหสินฺติ   
วจนเสโส ฯ  สุตธมฺโมติ  ยาวตา  ราชปุตฺเตน  โสตพฺพธมฺโม  
นาม ตสฺส สพฺพสฺส สุตตฺตา สุตธมฺโม  พหุสฺสุโตติ (๖) อตฺโถ ฯ  
อถ  วา สุตธมฺโมติ วิสฺสุตธมฺโม ธมฺมจริยาย สมจริยาย 
# ๑. ม. อลีนสตฺตุจริยาวณฺณนา ฯ  ๒. ย.ุ นคเร ฯ  ๓. ย.ุ อนุติตตรปริชโน ฯ 
# ๔. ขุ. จรยิา. ๓๓/๑๙/๕๗๖-๗ ฯ  ๕. สี. ชาโตติ ฯ  ๖. ม. พหุสสฺุโตติ ฯ  
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ปกาโส  ป ฺาโต โลเก ปตฺถฏกิตฺติธมฺโมติ อตฺโถ ฯ อลีน- 
สตฺโตติ เอวนาโม ฯ คุณวาติ อุฬาเรหิ  มหาปุริสคุเณหิ   
สมนฺนาคโต ฯ  อนุรกฺขปริชโน  สทาติ  สทฺธาทิคุณวิเสสโยคโต 
จตูหิ  สงฺคหวตฺถูหิ สมฺมเทว สงฺคหณโต จ สพฺพกาล สมฺภตฺต- 
ปริวารชโน ฯ   
        ปตา  เม  มิคว  คนฺตฺวา  โปริสาท อุปาคมีติ มยฺห  
ปตา ชยทิสราชา  มิคว  จรนฺโต  อร ฺมชฺฌ คนฺตฺวา โปริสาท  
มนุสฺสขาทก ยกฺขินิปุตฺต อุปค ฺฉิ  เตน สมาคมิ ฯ   
        ชยทิสราชา  กิร  เอกทิวส  มิคว  คมิสฺสามีติ  ตทนุรูเปน  
มหตา ปริวาเรน  กปลนครโต  นิกฺขมิ ฯ  ต  นิกฺขนฺตมตฺตเมว 
ตกฺกสิลาวาสี  นนฺโท  นาม  พฺราหฺมโณ  จตสฺโส  สตารหา  
คาถา  นาม  กเถตุ  อาทาย  อุปสงฺกมตฺิวา อตฺตโน อาคมน- 
การณ  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  นิวตฺติตฺวา  สุณิสฺสามีติ  
ตสฺส  วสนเคห  ปริพฺพย ฺจ  ทาเปตฺวา  อร ฺ  ปวิฏโ  ยสฺส 
ปสฺเสน มิโค ปลายติ ตสฺเสว โส คีวาติ วตฺวา  มิเค   
ปริเยสนฺโต  วิจรติ ฯ อเถโก ปสทมโิค มหาชนสฺส ปทสทฺเทน 
อาสยโต นิกฺขมิตฺวา  ร ฺโ  อภิมุโข  คนฺตฺวา  ปลายิ ฯ  อมจฺจา  
ปริหาส  กรสึุ ฯ  ราชา ต อนุพนฺธิตฺวา  ติโยชนมตฺถเก  ต  
ปริกฺขีณชว  ิต วิชฺฌิตฺวา ปาเตสิ ฯ ปติต ขคฺเคน ทฺวิธา  
กตฺวา  อนตฺถิโกป  มเสน  มิค  คเหตุ  นาสกฺขีติ  วจนโมจนตฺถ   
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กาเช กตฺวา อาคจฺฉนฺโต  เอกสฺส นิโคฺรธสฺส มูเล ทพฺพติเณสุ  
นิสีทิตฺวา โถก วิสฺสมิตฺวา คนฺตุ อารภิ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  ตสฺเสว  ร ฺโ  เชฏภาตา  ชาต- 
ทิวเส  เอว  เอกาย  ยกฺขินยิา  ขาทิตุ  คหิโต  อารกฺขมนุสฺเสหิ   
อนุพทฺธาย  ตาย  นิทฺธมนมคฺเคน  คจฺฉนฺติยา  อุเร  ปโต   
มาตุส ฺาย  มุเขน  ถนคฺคหเณน ปุตฺตสิเนห อุปฺปาเทตฺวา   
สวฑฺฒิยมาโน  ตทาหาโรปโยคิตาย  มนุสฺสมส  ขาทนฺโต 
อนุกฺกเมน  วุทฺธิปฺปตฺโต  อตฺตาน  อนฺตรธาปนตฺถ  ยกฺขินิยา 
ทินฺนโอสธมูลานุภาเวน  อนฺตรหิโต  หุตฺวา  มนุสฺสมส  ขาทิตฺวา  
ชีวนฺโต  ตาย  ยกฺขินิยา  มตาย  ต โอสธมูล อตฺตโน ปมาเทน   
นาเสตฺวา  ทิสฺสมานรูโปว  มนุสฺสมส  ขาทนฺโต  นคฺโค  อุพฺพิคฺค- 
วิรูปทสฺสโน  ราชปุริเสหิ  ปสฺสิตฺวา  อนุพทฺโธ  ปลายิตฺวา  อร ฺ  
ปวิสิตฺวา ตสฺส นิโคฺรธสฺส  มูเล  วาส  กปฺเปนฺโต  ราชาน  
ทิสฺวา ภกฺโขสิ เมติ หตฺเถ อคฺคเหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                โส เม ปตุมคฺคเหสิ                ภกฺโขสิ มม มา จลีติอาทิ ฯ   
                ตสฺส ต วจน สตฺุวา                ภีโต ตสิตเวธิโต   
                อูรกฺุขมฺโภ (๑) อหุ ตสฺส        ทิสฺวาน โปริสาทกนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  โส  เม  ปตุมคฺคเหสีติ  โส  โปริสาโท  มม ปตร  
# ๑. ย.ุ อุรุถมฺโภ ฯ  
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ชยทิสราชาน อตฺตโน  นิสินฺนรุกฺขสมีปมาคต  มม  ภกฺโข   
ตฺว อาคโตสิ หตฺถปริปฺผนฺทนาทิวเสน มา จลิ  จลนตฺมฺป อห  
ต ขาทิสฺสามีติ หตฺเถ อคฺคเหสิ ฯ   
        ตสฺสาติ  ตสฺส  ยกฺขินิปุตฺตสฺส ฯ  ตสิตเวธิโตติ  จิตฺตุตฺราเสน 
ตสิโต  สรรีปริกมฺเมน  เวธิโต ฯ  อูรกฺุขมฺโภติ  อุภินฺน  อูรูน  
ถทฺธภาโว  เยน โส ตโต  ปลายิตุ นาสกฺขิ ฯ   
        มิคว  คเหตฺวา  มุ ฺจสฺสูติ  เอตฺถ  มิควนฺติ มิคววเสน 
ลทฺธตฺตา ต มิคมส  มิควนฺติ  อาห ฯ  อิม  มิคมส  คเหตฺวา   
ม  มุ ฺจสฺสูติ อตฺโถ ฯ โส หิ ราชา น  ยกฺขินิปุตฺต  ทิสฺวา  
ภีโต  อูรุกฺขมฺภ  ปตฺวา  ขาณุโก  วิย อฏาสิ ฯ โส เวเคน   
คนฺตฺวา  ต  หตฺเถ  คเหตฺวา  ภกฺโขสิ  เม  อาคโตสีติ  อาห ฯ  
อถ  น  ราชา  สตึ  ปจฺจุปฏเปตฺวา  สเจ  อาหารตฺถิโก 
อิม  เต มส ททามิ ต คเหตฺวา ขาท  ม  มุ ฺจาหีติ  อาห ฯ  
ต  สุตฺวา  โปริสาโท  กิมทิ  มยฺหเมว สนฺตก ทตฺวา มยา   
โวหาร  กโรสิ  นน ุ อิม  มส ฺจ  ตฺว ฺจ  มม  หตฺถคตกาลโต  
ปฏาย  มยหฺเมว  สนฺตก ตสฺมา ต ปม ขาทิตฺวา ปจฺฉา 
มส ขาทิสฺสามีติ อาห ฯ   
        อถ  ราชา  มสนิกฺกเยนาย  น  ม  มุ ฺจติ  มยา จ  
มิคว อาคจฺฉนฺเตน ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  อาคนฺตฺวา  เต  ธน  
ทสฺสามีติ  ปฏิ ฺา  กตา  สจาย  ยกฺโข  อนุชานิสฺสติ  สจฺจ    
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อนุรกฺขนฺโต  เคห คนฺตฺวา ต ปฏิ ฺ โมเจตฺวา ปุน อิมสฺส   
ยกฺขสฺส  ภตฺตตฺถ  อาคจฺเฉยฺยนฺติ  จินฺเตตฺวา ตสฺส ตมตฺถ  
อาโรเจสิ ฯ ต สุตฺวา  โปริสาโท  สเจ  ตฺว  สจฺจ  อนุ- 
รกฺขนฺโต คนฺตุกาโมสิ คนฺตฺวา ตสฺส พฺราหฺมณสฺส  ทาตพฺพ  
ธน  ทตฺวา  สจฺจ  อนุรกฺขนฺโต สีฆ ปนุ อาคจฺเฉยฺยาสีติ  
วตฺวา ราชาน  วิสฺสชฺเชส ิฯ โส เตน วิสฺสฏโ ตฺว มา  
จินฺตยิ อห ปาโตว อาคมิสฺสามีติ วตฺวา  มคฺคนิมิตฺตานิ  
สลฺลกฺเขนฺโต  อตฺตโน  พลกาย  อุปคนฺตฺวา  เตน  ปริวุโต  นคร   
ปวิสิตฺวา  ต  นนฺทพฺราหฺมณ  ปกฺโกสาเปตฺวา มหารเห อาสเน  
นิสีทาเปตฺวา ตา คาถา  สุตฺวา จตฺตาริ สหสฺสานิ ทตฺวา  
ยาน อาโรเปตฺวา อิม ตกฺกสิลเมว เนถาติ มนุสฺเส  ทตฺวา  
พฺราหฺมณ  อุยฺโยเชตฺวา  ทุติยทิวเส โปริสาทสฺส สนฺติก  
คนฺตุกาโม ปุตฺต  รชฺเช ปติฏเปตุ อนุสาสนิ ฺจ เทนฺโต ตมตฺถ  
อาโรเจสิ ฯ เตน วุตฺต   
                มคิว คเหตฺวา มุ ฺจสฺสุ        กตฺวา อาคมน ปุน   
                พฺราหฺมณสฺส ธน ทตฺวา        ปตา อามนฺตยี มม ฯ   
                รชชฺ ปุตฺต ปฏิปชฺช                มา ปมชชฺิ (๑) ปุร อิท   
                กต เม โปริสาเทน                มม อาคมน ปุนาติ ฯ   
        ตตฺถ  อาคมน  ปุนาติ  ปุน  อาคมน  ปฏิ ฺาตสฺส  (๒)  
# ๑. สฺยา. ปมชฺช ฯ  ๒. สี. ปตฺถิตสฺส ฯ  
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โปริสาทสฺส  สงฺคร  กตฺวา ฯ  พฺราหฺมณสฺส  ธน  ทตฺวาติ   
ตกฺกสิลโต  อาคตสฺส  นนฺทนามสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ตา  คาถา   
สุตฺวา  จตุสหสฺสปริมาณ  ธน  ทตฺวา ฯ  ปตา  อามนฺตยี  มมนฺติ  
มม ปตา ชยทิสราชา ม อามนฺเตสิ ฯ   
        กถ  อามนฺเตสีติ  เจ  อาห  รชฺชนติฺอาทิ ฯ  ตสฺสตฺโถ  
ปุตฺต ตฺว  อิม  กลุสนฺตก  รชฺช  ปฏิปชชฺ  ยถาห ธมฺเมน  
สเมน รชชฺ กาเรมิ เอว ตฺวมฺป  ฉตฺต  อุสฺสาเปตฺวา  รชฺช   
กาเรหิ  ตฺว  อิท ปุร รกฺขนฺโต รชฺช ฺจ กาเรนฺโต  มา   
ปมาทมาปชฺชิ  อสุกสฺมึ  าเน  นิโคฺรธรุกฺขมูเล  โปริสาเทน 
ยกฺเขน  กตเมต  มยา  สงฺคร  มม  ปุน  ตสฺส  สนฺติก  อาคมน  
อุทฺทิสฺส เกวล ตสฺส พฺราหฺมณสฺส  ธนทานตฺถ อิธาคโต  
สจฺจ อนุรกฺขนฺโต ตสฺมา ตตฺถาห คมิสฺสามีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  มหาสตฺโต  มา  โข  ตฺว  มหาราช  ตตฺถ   
อคมาสิ  อห  ตตฺถ  คมิสฺสามิ  สเจ  ปน  ตฺว  ตาต คมิสฺสสิเยว  
อหมฺป ตยา สทฺธึ คมิสฺสามิเยวาติ ฯ  เอว  สนฺเต  มย อุโภป  
น ภวิสฺสาม ตสฺมา อหเมว ตตฺถ คมิสฺสามีติ นานปฺปกาเรน   
วาเรนฺต  ราชาน  ส ฺาเปตฺวา  มาตาปตโร  วนฺทิตฺวา  ปตุ 
อตฺถาย  อตฺตาน  ปริจฺจชิตฺวา  โสตฺถิภาวาย  ปตริ  สาสิต- 
วาท  ปยุ ฺชมาเน  มาตุภคินิภริยาสุ  จ  สจฺจกิริย  กโรนฺตีสุ   
อาวุธ  คเหตฺวา นครโต นิกฺขมิตฺวา อสฺสุปุณฺณมุข มหาชน    
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อนุพนฺธนฺต  อาปุจฺฉิตฺวา  ปตรา  อกฺขาตนเยน  ยกฺขวาสมคฺค   
ปฏิปชชฺิ ฯ  ยกฺขินิปุตฺโตป  ขตฺติยา  นาม  พหุมายา  โก   
ชานาติ  กึ  ภวิสฺสตีติ  รุกขฺ  อภิรุหิตฺวา  ร ฺโ  อาคมน  
โอโลเกนฺโต นิสินฺโน กุมาร อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา ปตร   
นิวตฺเตตฺวา  ปุตฺโต  อาคโต  ภวิสฺสติ  นตฺถิ  เม ภยนฺติ โอตริตฺวา 
ตสฺส ปฏ ึ  ทสฺเสตฺวาว นิสีทิ ฯ มหาสตฺโต อาคนฺตฺวา ตสฺส  
ปุรโต อฏาสิ ฯ เตน วุตฺต   
                มาตาปตูจ (๑) วนฺทิตฺวา                นิมฺมินตฺิวาน อตฺตนา (๒)   
                นกิฺขิปตฺวา (๓) ธนุ ขคฺค                โปริสาทมุปาคมึ ฯ   
                สสตฺถหตฺถูปคต                        กทาจิ โส ตสิสฺสติ   
                เตน ภิชฺชิสฺสตี สีล                        ปริตฺตาส กเต มยิ ฯ   
                สลีขณฺฑภยา มยฺห                        ตสฺส เทสฺส น พฺยาหรึ   
                เมตฺตจิตฺโต หิตวาที                        อิท วจนมพฺรวินฺติ ฯ (๔)   
        สสตฺถหตฺถูปคตนฺติ  สสตฺถหตฺถ  อุปคต  อาวุธปาณึ ม  
อตฺตโน สนฺติก  อุปคต  ทิสฺวา ฯ  กทาจิ  โส  ตสิสสฺตีติ  โส  
ยกฺโข  อป ตเสยฺย ฯ เตน ภิชฺชิสฺสตี  สลีนฺติ  เตน ตสฺส  
ตาสุปฺปาทเนน มยฺห สีล วินสฺสติ สงฺกิสิสฺสติ ฯ ปรตฺิตาส  
กเต  มยีติ มย ิตสฺส ปริตาส กเต สติ ฯ   
        สลีขณฺฑภยา  มยฺห  ตสฺส  เทสฺส  น พฺยาหรินฺติ ยถา  
# ๑. ม. มาตาปตู จ ฯ  ๒. ม. อตฺตนา ฯ  ๓. ม. นิกฺขิปตฺวา ฯ 
# ๔. ขุ. จรยิา. ๓๓/๑๙/๕๗๗ ฯ  
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จ สีลเภทภเยน  นิหิตสตฺโถ  ตสฺส  สนติฺก  อคมาสิ  เอว  มยฺห  
สีลขณฺฑภยา เอว ตสฺส โปริสาทสฺส  เทสฺส  อนิฏมฺป  น   
พฺยาหรึ  เกวล  ปน  เมตฺตจิตฺเตน  หิตวาที  อิท อิทานิ   
วกฺขมาน วจน อภาสึ ฯ   
        มหาสตฺโต  จ คนฺตฺวา ปุรโต  ิโต ยกฺขินิปุตฺโต ต  
วีมสิตุกาโม โกสิ ตฺว  กุโต  อาคโต  ก ึ ม  น  ชานาสิ  
ลุทฺโท มนุสสฺมสขาทโกติ กสฺมา จ อิธาคโตสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  
กุมาโร  อห  ชยทิสร ฺโ  ปุตฺโต ตฺว โปริสาทโกติ ชานามิ  
ปตุ ชีวิต  รกขิฺตุ อิธาคโต ตสฺมา ต มุ ฺจ ม ขาทาติ  
อาห ฯ ปุน ยกฺขินิปุตฺโต มุขากาเรเนว  ต  ตสฺส (๑) ปุตฺโตติ  
อห ชานามิ ทุกฺกร ปน ตยา กต เอว อาคจฺฉนฺเตนาติ  
อาห ฯ  กุมาโร  น อิท ทกฺุกร ย ปตุ อตฺเถ ชีวิตปรจฺิจชน  
มาตาปตุเหตุ หิ เอวรูป  ปุ ฺ กตฺวา เอกนฺเตเนว สคฺเค  
ปโมทติ อห ฺจ อมรณธมฺโม นาม โกจิ สตฺโต นตฺถีติ  ชานามิ  
อตฺตนา  กิ ฺจิ  จ  กต ปาป นาม น สรามิ ตสฺมา  
มรณโตป เม ภย นตฺถิ  อิท สรีร มยา เต นิสฺสฏ  
อคฺคึ ชาเลตฺวา ขาทาติ อาห ฯ เตน วุตฺต   
                อุชฺชาเลหิ มหาอคฺคึ                ปปติสฺสามิ รุกฺขโต   
                ตฺว ปกฺกกาลม ฺาย                ภกฺขย ม ปตามหาติ ฯ   
# ๑. ส.ี คตสสฺ ฯ  
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        ต  สุตฺวา  ยกฺขินิปุตฺโต  น  สกฺกา  อิมสฺส มส ขาทิตุ  
อุปาเยน อิม ปลาเปสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  เตน  หิ  อร ฺ  
ปวิสิตฺวา  สารทารูนิ  อาหริตฺวา  นิทฺธูเม  องฺคาเร  กโรหิ  
ตตฺถ เต มส ปจิตฺวา ขาทิสฺสามีติ อาห ฯ มหาสตฺโต ตถา   
กตฺวา  ตสฺส  อาโรเจสิ ฯ  โส  ต  โอโลเกนฺโต  อย ปุริสสีโห  
มรณโตป ภย นตฺถิ  เอว  นิพฺภโย  นาม  น  มยา  ทฏิ- 
ปุพฺโพติ โลมหสชาโต กมุาร โอโลเกสิ ฯ กุมาโร  กิสฺส  
ม  โอโลเกสิ  น ยถาวุตฺต กโรสีติ ฯ ยกขิฺนิปุตฺโต มหาสตฺต  
สตฺตธา ตสฺส  มุทฺธา  ผเลยฺย  โย  ต  ขาเทยฺยาติ  อาห ฯ   
สเจ ม น ขาทิตุกาโมสิ อถ กสฺมา  อคฺคึ  กาเรสีติ ฯ  ตว  
ปริคฺคณฺหนตฺถนฺติ ฯ  ตฺว  อิทานิ ม กถ ปริคฺคณฺหิสฺสสิ  สฺวาห  
ติรจฺฉานโยนิย  นิพฺพตฺโตป  สกฺกสฺส  เทวร ฺโ  อตฺตาน  
ปริคฺคณฺหิตุ น  อทาสินฺติ ตมตฺถ (๑) ทสฺเสนฺโต   
                อิท หิ โส พฺราหฺมณ ม ฺมาโน   
                สโส อวาเสสิ สเก สรีเร   
                เตเนว โส จนฺทมิา เทวปุตฺโต   
                สสตฺถุโต (๒) กามทุหชฺช ยกฺขาติ (๓)   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  สโส  อวาเสสิ  สเก  สรีเรติ  อตฺตโน สรรีเหตุ  
# ๑. ม. อิมมตฺถ ฯ  ๒. สฺยา. สสฏโก ฯ  ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๒๓๒๓/๔๙๐ ฯ  
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        อิม สรรี ขาทิตฺวา อิธ  วสาติ  เอว  สเก  สรีเร อตฺตโน  
สรีร เทนฺโต ต พฺราหฺมณรูป สกฺก ตตฺถ วาเสสิ ฯ  สสตฺถุโตติ  
สสีติ เอว สสสทฺเทน ถุโต ฯ กามทุโหติ กามวฑฺฒโน ฯ  
ยกฺขาติ เทว ฯ  
        เอว  มหาสตฺโต  จนฺเท  สสลกขฺณ  กปฺปฏ ิย ปาฏิหาริย  
สกฺขึ กตฺวา อตฺตโน  สกฺเกนป  ปริคฺคณฺหิตุ  อสกฺกุเณยฺยต  
อภาสิ ฯ  ต  สุตฺวา  โปริสาโท  อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาโต   
                จนฺโท ยถา ราหุมุขา ปมุตฺโต   
                วิโรจเต ปณฺณรเสว ภาณุมา   
                เอว ตุว โปริสาทา ปมุตฺโต   
                วิโรจ กปเล (๑) มหานุภาว   
                อาโมทย ปตร มาตร ฺจ   
                สพฺโพ จ เต นนฺทตุ าติปกฺโขติ (๒)   
คาถ วตฺวา คจฺฉ มหาวีราติ กุมาร วิสฺสชฺเชสิ ฯ โสป  
ต นิพฺพิเสวน กตฺวา ป ฺจ  สีลานิ  ทตฺวา  ยกฺโข  นุ   
โข  เอส  โนติ  วีมสนฺโต ยกฺขาน อกฺขีนิ รตฺตานิ  โหนฺติ  
อนิมิสานิ  จ  ฉายา  จ น ป ฺายติ อสมฺภีโต โหติ น 
อิมสฺส ตถา ตสฺมา  นาย  ยกฺโข  มนุสโฺส  เอโส มยหฺ กิร  
ปตุ ตโย ภาตโร ยกฺขินิยา คหิตา เตสุ ตาย  เทฺว  ขาทิตา   
# ๑. สฺยา. กปลฺเล ฯ  ส.ี ยุ. กมฺปลฺล ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๒๓๒๔/๔๙๐ ฯ  
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ภวิสฺสนฺติ  เอโก  ปุตฺตสิเนเหน  ปฏชิคฺคิโต ภวิสฺสติ อิมินา 
เตน  ภวิตพฺพนฺติ  นยคฺคาเหน  อนุมาเนน  สพฺพ ฺ ุต ฺาเณน  
วิย  อวิปรีตโต  นิฏ  คนฺตฺวา  มยฺห  ปตุ อาจิกฺขิตฺวา  
รชฺเช ปติฏาเปสฺสามีติ จินฺเตตฺวา น ตฺว  ยกโฺข  ปตุ  
เม  เชฏภาติโกสิ  เอหิ  มยา  สทฺธึ  คนฺตฺวา  กุลสนฺตก  รชฺช   
ปฏิปชชฺาหีติ  อาห ฯ  เตน  วุตฺต  ตฺว  ปตามหาติ  ตฺว มม  
มหาปตาติ อตฺโถ ฯ  อิตเรน  นาห  มนสฺุโสติ  วุตฺเต  เตน 
สทฺธาตพฺพสฺส ทิพฺพจกฺขุกตาปสสฺส สนฺติก  เนสิ ฯ ตาปเสน 
กึ กโรนฺตา ปตา ปุตฺตา อร ฺเ วิจรถาติ ปตุภาเว กถิเต  
โปริสาโท  สทฺทหิตฺวา  คจฺฉ  ตาต  ตฺว  น  เม  รชฺเชน  
อตฺโถ ปพฺพชิสฺสามหนฺติ ตาปสสฺส  สนฺติเก อิสิปพฺพชฺช  
ปพฺพชิ ฯ เตน วุตฺต   
                อิติ สีลวต เหตุ                        นารกฺขึ มม ชีวิต   
                ปพฺพาเชสึ จห ตสฺส                สทา ปาณาติปาติกนฺติ ฯ   
        ตตฺถ สลีวต เหตูติ สีลวนฺตาน มม ปตูน เหตุ ฯ  
อถ วา สีลวต เหตูติ  สีลวตเหตุ มยฺห สีลวตสมาทานนิมิตฺต  
ตสฺส อภิชฺชนตฺถ ฯ ตสฺสาติ ต โปริสาท ฯ   
        อถ  มหาสตฺโต  อตฺตโน  มหาปตร  ปพฺพชิต  วนฺทิตฺวา  
นครสฺส  สมปี  คนฺตฺวา  กมุาโร  กิร  อาคโตติ  สุตฺวา  
หฏตุฏเน  ร ฺา  นาคเรหิ  เนคมชานปเทหิ  จ  ปจฺจุคฺคโต  
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ราชาน  วนฺทตฺิวา  สพฺพ  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ  ต  สตฺุวา  ราชา  
ตงฺขณ ฺเว  เภรึ  จราเปตฺวา  มหนฺเตน  ปริวาเรน  ตสฺส   
สนฺติก  คนฺตฺวา  เอหิ  ภาติก  รชฺช  ปฏิปชชฺาหีติ อาห ฯ  
อล มหาราชาติ ฯ เตน  หิ  มยฺห  อุยฺยาเน  วสาติ ฯ  น   
อาคจฺฉามีติ ฯ  ราชา  ตสฺส  อสฺสมสฺส  อวิทูเร  คาม  นิเวเสตฺวา 
ภิกฺข  ปฏเปสิ ฯ  โส  จูฬกมฺมาสทมฺมนิคโม  นาม  ชาโต ฯ   
        ตทา  มาตาปตโร  มหาราชกุลานิ  อเหสุ  ตาปโส   
สาริปุตฺโต  โปริสาโท  องฺคุลิมาโล  กนิฏา  อุปฺปลวณฺณา  
อคฺคมเหสี  ราหุลมาตา  อลีนสตฺตุกุมาโร  โลกนาโถ ฯ   
        ตสฺส  อิธาป  เหฏา  วุตฺตนเยเนว ยถารห เสสปารมิโย  
นิทฺธาเรตพฺพา ฯ ตถา  ปตรา  นิวาริยมาโน  อตฺตโน ชีวิต  
ปริจฺจชิตฺวา ปตุ ชีวิตรกฺขณตฺถ โปริสาทสฺส  สนฺติก   
คมิสฺสามีติ  นิจฺฉโย  ตสฺส  จ  สนฺตาสปริหรณตฺถ  นิหิตสตฺถสสฺ 
คมน  อตฺตโน  สลีขณฺฑน  มา  โหตูติ  เตน  ปยวาจาย  
สมุทาจาโร เตน จ นานานเยหิ  ปริคฺคณฺหิยมานสฺส  
มรณสนฺตาสาภาโว  ปตุ  อตฺเถ  มยฺห  สรีร สผล กริสฺสามีติ   
หฏตุฏภาโว  สกฺเกนาป ปริคฺคณฺหิตุ อสกฺกุเณยฺยสฺส  
สสชาติยมฺป ปริจฺจาคตฺถ  อตฺตโน  ชีวิตนิรเปกฺขภาวสฺส  ชานน  
เตน  สมาคเมป  โอสฺสฏเป  จิตฺตสฺส  วิการาภาโว  ตสฺส  จ 
มนุสฺสภาวมหาปตุภาวาน  อวิปรีตโต  ชานน  าตมตฺเต  จ  
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ต  กุลสนฺตเก  รชฺเช  ปติฏาเปตุกามตา  ธมฺมเทสนาย  สเวเชตฺวา  
สีเลสุ  ปติฏาปนนฺติ เอวมาทโย อิธ โพธิสตฺตสฺส คุณานุภาวา 
วิภาเวตพฺพาติ ฯ   
                                ชยทิสจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                        สงฺขปาลจริยาวณฺณนา   
                ปนุาปร ยทา โหมิ                สงฺขปาโล มหิทฺธิโก   
                ทาาวุโธ โฆรวิโส                ทฺวิชิโวฺห อุรคาภิภู ฯ   
                จตุปฺปเถ มหาปเถ (๑)                นานาชนสมากุเล   
                จตุโร องฺเค อธิฏาย                ตตฺถ วาส อกปฺปยึ ฯธ   
                ฉวิยา จมฺเมน มเสน                นฺหารูหิ อฏ ิเกหิ วา   
                ยสฺส เอเตน กรณีย                ทินฺนเยว หราตุ โสติ ฯ (๒)   
                ทสเม  สงฺขปาโลติอาทีสุ  อย  สงฺเขปตฺโถ  เทว- 
โภคสมฺปตฺติสทิสาย  มหติยา  นาคิทฺธิยา  สมนฺนาคตตฺตา  
มหิทฺธิโก ฯ  เหฏา เทฺว อุปริ เทฺวติ จตสฺโส  ทาา  อาวุธา  
เอตสฺสาติ  ทาาวุโธ ฯ  อุคฺคเตชวิสตาย  โฆรวิโส ฯ นาคโยนิ- 
สิทฺธาหิ  ทฺวีหิ  ชิวฺหาหิ  สมนฺนาคโตติ ทฺวิชโิวฺห ฯ มหานุ- 
ภาวานมฺป อุเรน คมนโต อุรคาติ  ลทฺธนามาน นาคาน  
อธิปติภาวโต อุรคาภิภู ฯ   
        ทฺวินฺน มคฺคาน วินิวิชฺฌิตฺวา สนฺธิภาเวน คตฏานสงฺขาเต  
# ๑. ม. ย.ุ มหามคฺเค ฯ  ๒. ขุ. จริยา. ๓๓/๒๐/๕๗๘ ฯ  
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จตุปฺปเถ ฯ  อปราปร  มหาชนส ฺจรณฏานภูเต  มหามคฺเค ฯ   
ตโต  เอว  มหาชนสมากิณฺณภาเวน  นานาชนสมากุเล ฯ  อิทานิ   
วกฺขมานาน  จตุนฺน  องฺคาน  วเสน  จตุโร  องฺเค ฯ  อธิฏาย 
อธิฏหิตฺวา  จิตฺเต  เปตฺวา ฯ  ยทาห  สงฺขปาโล  นาม  
ยถาวุตฺตรูโป  นาคราชา  โหมิ  ตทา  เหฏา  วุตฺตปฺปกาเร 
าเน วาส อุโปสถวาสวเสน นิวาส  อกปฺปยึ กปฺเปสึ ฯ   
        มหาสตฺโต  ห ิ ทานสีลาทิปุ ฺปสุโต  หุตฺวา  โพธ-ิ 
ปริเยสนวเสน  อปราปร  เทวมนุสฺสคตีสุ  สสรนฺโต  กทาจิ  
เทวโภคสทิสสมฺปตฺติเก  นาคภวเน  นิพฺพตฺติตฺวา  สงฺขปาโล  นาม 
นาคราชา  อโหสิ  มหิทฺธโิก มหานุภาโว ฯ โส คจฺฉนฺเต  
กาเล ตาย  สมฺปตฺติยา  วิปฺปฏิสารี  หตฺุวา  มนุสฺสโยนึ  ปตฺเถนฺโต 
อุโปสถวาส  วสิ ฯ อถสฺส  นาคภวเน  วสนฺตสฺส  อุโปสถวาโส 
น  สมฺปชฺชติ  สลี  สงฺกิลสิฺสติ  เตน  โส  นาคภวนา  นิกฺขมิตฺวา   
กณฺหวณฺณาย  นทิยา  อวิทูเร  มหามคฺคสฺส  จ เอกปทิก- 
มคฺคสฺส  จ  อนฺตเร  เอก  วมฺมิก  ปรกิขิฺปตฺวา  อุโปสถ  
อธิฏาย  จาตุทฺทสปณฺณรเสสุ  สมาทินฺนสีโล  มม  จมฺมาทีนิ  
อตฺถิกา คณฺหนฺตูติ อตฺตาน ทานมุเข วิสฺสชฺเชตฺวา  นิปชฺชติ   
ปาฏิปเท  นาคภวน  คจฺฉติ ฯ  เตน  วุตฺต  ปุนาปร ยทา โหมิ  
สงฺขปาโล  มหิทฺธิโกติอาทิ ฯ (๑) ตสฺสตฺโถ วุตฺโตเยว ฯ   
        ย  ปเนตฺถ  ฉวิยา จมฺเมนาติอาทิก จตุโร องฺเค  
# ๑. ม. ปุนาปร ยทา โหมิ สงฺขปาโลติอาทิ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 284 

                *เลมที่  45  หตฺถินาควคฺควณฺณนา  หนา  284 
 
อธิฏายาติ วุตฺต  จตุรงฺคาธิฏานทสฺสน ฯ  ฉวิจมฺมานิ  หิ   
อิธ เอกมงฺค ฯ เอว อุโปสถวาส วสนฺตสฺส  มหาสตฺตสฺส ทีโฆ 
อทฺธา วีติวตฺโต ฯ   
        อเถกทวิส  ตสฺมึ  ตถา  สลี  สมาทิยิตฺวา  นิปนฺเน  โสฬส  
โภชปุตฺตา  มส  อาหริสสฺามาติ  อาวุธหตฺถา  อร ฺเ  จรนฺตา  
กิ ฺจิ  อลภิตฺวา  นิกฺขมนฺตา  ต  วมฺมิกมตฺถเก  นิปนฺน  ทิสฺวา  
มย อชฺช โคธาโปตกมฺป น ลภิมฺหา อิม นาคราชาน  วธิตฺวา  
ขาทิสฺสามาติ  จินฺเตตฺวา  มหา  โข  ปเนส  คยฺหมาโน  
ปลาเยยฺยาติ  ยถานิปนฺนกเยว น โภเคสุ สูเลหิ วิชฌฺิตฺวา 
ทุพฺพล กตฺวา คณฺหิสฺสามาติ สูลานิ  อาทาย  อุปสงฺกมึสุ ฯ  
โพธิสตฺตสฺสาป  สรีร มหนฺต เอกโทณิกนาวปฺปมาณ วฏเฏตฺวา   
ปตสุมนปุปฺผทาม  วิย  ชิ ฺชุกผลสทเิสหิ  อกฺขีหิ  ชยสุมน- 
ปุปฺผสทิเสน  จ  สีเสน  สมนฺนาคต  อติวิย  โสภติ ฯ  โส  เตส  
โสฬสนฺน  ชนาน ปทสทฺเทน โภคนฺตรโต สีส  นีหริตฺวา 
รตฺตกฺขีนิ  อุมฺมีเลตฺวา  เต สูลหตฺเถ อาคจฺฉนฺเต ทิสฺวา อชฺช  
มยฺห  มโนรโถ  มตฺถก  ปาปุณิสฺสตีติ  อตฺตาน  ทานมุเข  
นิยฺยาเตตฺวา  อิเม มม สรีร  สตฺตีหิ  โกฏเฏตฺวา ฉิทฺทาว- 
ฉิทฺท กโรนฺเต น โอโลเกสฺสามีติ อตฺตโน สีลขณฺฑภเยน   
ทฬฺห อธิฏาน อธิฏหิตฺวา สีส โภคนฺตเร เอว ปเวเสตฺวา 
นิปชฺช ิฯ    
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        อถ  น  เต  อุปคนฺตฺวา  นงฺคุฏเ  คเหตฺวา  อากฑฺฒนฺตา   
ภูมิย  ปาเตตฺวา  ติขิณสูเลหิ  อฏสุ  าเนสุ  วิชฺฌิตฺวา  
สกณฺฏกา กาฬเวตฺตยฏ ิโย (๑) ปหารมุเขหิ  ปเวเสตฺวา  อฏสุ  
าเนสุ  กาเชหิ  อาทาย  มหามคฺค ปฏิปชฺชึส ุฯ มหาสตฺโต  
สูเลหิ  วิชฌฺนโต  ปฏาย  เอกฏาเนป  อกฺขีนิ อุมมฺีเลตฺวา 
เต น โอโลเกสิ ฯ ตสฺส อฏหิ  กาเชหิ  อาทาย  นียมานสฺส 
สีส  โอลมฺพิตฺวา  ภูมึ  ปหรติ ฯ  อถ  น  สีสมสฺส  โอลมฺพตีติ   
มหามคฺเค  นิปชฺชาเปตฺวา สุขุเมน สูเลน นาสาปุเฏ วิชฺฌิตฺวา 
รชฺชกุ  ปเวเสตฺวา  สีส  อุกฺขิปตฺวา  กาชโกฏิย  ลคฺเคตฺวา  ปุนป 
อุกฺขิปตฺวา มคฺค  ปฏิปชชฺสึุ ฯ เตน วุตฺต   
                อทฺทสสุ โภชปุตฺตา                ขรา ลุทฺทา อการุณา   
                อุปค ฺฉุ มม ตตฺถ                ทณฺฑมุคฺครปาณิโน ฯ   
                นาสาย วินิวิชฺฌิตฺวา                นงฺคุฏเ ปฏ ิกณฺฑเก   
                กาเช อาโรปยิตฺวาน                โภชปุตฺตา หรึสุ ม ฯ   
                สสาครนฺต ปวึ                สกานน สปพฺพต   
                อิจฺฉมาโน จหนฺตตฺถ        นาสาวาเตน ฌาปเย ฯ   
                สูเลหิ วิชฺฌยนฺเตป                โกฏฏยนฺเตป สตฺติภิ   
                โภชปุตฺเต น กปฺุปามิ                เอสา เม สีลปารมีติ ฯ   
        ตตฺถ โภชปุตฺตาติ ลุทฺทปุตฺตา ฯ ขราติ กกฺขฬา ผรุส- 
# ๑. ส.ี ตาลเวตฺตยฏ ิโย ฯ  
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กายวจีกมฺมนฺตา ฯ  ลุทฺทาติ  ทารุณา  โฆรมานสา ฯ  อการุณาติ   
นิกฺกรุณา ฯ  ทณฺฑมุคฺครปาณิโนติ  จตุรสฺสทณฺฑหตฺถา ฯ  นาสาย 
วินิวิชฺฌิตฺวาติ  รชฺชุก  ปเวเสตุ  สุขุเมน  สูเลน  นาสาปุเฏ  
วิชฺฌิตฺวา ฯ นงฺคุฏเ ปฏ ิกณฺฏเกติ นงฺคุฏปฺปเทเส ตตฺถ  
ตตฺถ  ปฏ ิกณฺฏกสมีเป  จ  วินิวิชฺฌิตฺวาติ  สมฺพนฺโธ ฯ  กาเช 
อาโรปยิตฺวานาติ อฏสุ  าเนสุ  วินิวิชฺฌิตฺวา พทฺเธสุ อฏสุ  
เวตฺตลตามณฺฑเลสุ เอเกกสฺมึ โอวิชฺฌติ (๑)  เอเกก กาช เทฺว 
เทฺว โภชปุตฺตา อตฺตโน อตฺตโน ขนฺธ อาโรเปตฺวา ฯ   
        สสาครนฺต  ปวินฺติ  สมุทฺทปริยนฺต  มหาปวึ ฯ  สกานน   
สปพฺพตนฺติ  สทฺธึ  กานเนหิ  ปพฺพเตหิ  จาติ  สกานน   
สปพฺพต ฺจ ฯ  นาสาวาเตน ฌาปเยติ สจาห  อิจฺฉมาโน  อิจฺฉนฺโต 
กุชฺฌิตฺวา นาสาวาต วิสฺสชฺเชยฺย สมุทฺทปริยนฺต สกานน   
สปพฺพต  อิม  มหาปวึ  ฌาเปยฺย  สห  นาสาวาตวิสฺสชฺชเนน   
ฉาริก  กเรยฺย  เอตาทิโส ตทา มยฺห อานุภาโว ฯ   
        เอว สนเฺตป สูเลหิ วินิวิชฺฌนฺเต โกฏฏยนฺเตป สตฺติภิ ฯ 
โภชปุตฺเต  น  กุปฺปามีติ  ทุพฺพลภาวกรณตฺถ  เวตฺตลตา- 
ปเวสนตฺถ ฺจ  สารทารูหิ  ตจฺเฉตฺวา  กเตหิ  ติขิณสูเลหิ อฏสุ 
าเนสุ วิชฺฌนฺเตป ทุพฺพลภาวกรณตฺถ ติขิณาหิ สตฺตีหิ  ตหึ  
ตหึ  โกฏฏยนฺเตป  โภชปุตฺตาน  ลุทฺทาน  น  กุปปฺามิ ฯ เอสา 
# ๑. ส.ี โอวิชฺฌิตฺวา ฯ  
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เม สีลปารมติี  เอว  มหานุภาวสฺส  ตถา  อธิฏหนฺตสฺส  ยา  
เม มยฺห สีลขณฺฑภเยน เตส อกุชฺฌนา  เอสา  เอกนฺเตเนว  
ชีวิตนิรเปกฺขภาเวน  ปวตฺตา  มยฺห  สลีปารมี  สีลวเสน   
ปรมตฺถปารมีติ อตฺโถ ฯ   
        ตถา  ปน  โพธิสตฺเต  เตหิ  นียมาเน  มถิิลนครวาสี  
อาฬาโร นาม กุฏมฺพิโก  ป ฺจสกฏสตานิ  อาทาย  สุขยานเก  
นิสีทิตฺวา  คจฺฉนฺโต  เต  โภชปุตฺเต  มหาสตฺต  หรนฺเต  ทิสฺวา  
การุ ฺ  อุปฺปาเทตฺวา  เต ลุทฺเท ปุจฺฉิ กิสฺสาย นาโค  
นียติ  เนตฺวา  จิม  ก ึ กริสสฺถาติ ฯ  เต  อิมสฺส นาคสฺส 
มส สาทุ ฺจ มุทุ ฺจ ถูล ฺจ  ปจิตฺวา  ขาทิสฺสามาติ  อาหสุ ฯ   
อถ  โส  เตส  โสฬสวาหโคเณ  ปสต  ปสต  สุวณฺณมาสเก  
สพฺเพส  นิวาสนปารุปนานิ ภริยานมฺป เตส วตฺถาสรณานิ  
ทตฺวา สมฺมา  อย  มหานุภาโว  นาคราชา  อตฺตโน  สีลคุเณน 
ตุมฺหาก น ทุพฺภิ อิม กิลเมนฺเตหิ  พหุ  ตุเมฺหหิ  อปุ ฺ  
ปสุต วิสฺสชฺเชถาติ อาห ฯ เต อย อมฺหาก มนาโป ภกฺโข   
พหู  จ  โน  อุรคา  ภุตฺตปุพฺพา  ตถาป  ตว  วจน อเมฺหหิ  
ปูเชตพฺพ ตสฺมา อิม  นาค  วิสฺสชฺเชสฺสามาติ  วิสฺสชฺเชตฺวา 
มหาสตฺต  ภูมิย นิปชชฺาเปตฺวา อตฺตโน  กกฺขฬตาย  ตา   
กณฺฏกาจิตา  อาวุตา  กาฬเวตฺตลตา  โกฏิย  คเหตฺวา  อากฑฺฒิตุ   
อารภึสุ ฯ    
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        อถ  โส  นาคราชาน  กิลมนฺต  ทสิฺวา  อกิลเมนฺโตว  
อสินา  ลตา  ฉินฺทิตฺวา  ทารกาน  กณฺณเวธโต  ปฏหิรณ- 
นิยาเมน  (๑)  อทุกฺขาเปนฺโต  สณิก นหีริ ฯ ตสฺม ึกาเล  เต  
โภชปุตฺตา  ย  พนฺธน  ตสฺส  นตฺถโุต  ปเวเสตฺวา ปฏิมุกฺก 
ต พนฺธน สณิก  โมจยึส ุฯ  มหาสตฺโต มุหุตฺต ปาจีนาภิ- 
มุโข คนฺตฺวา อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ อาฬาร  โอโลเกสิ ฯ  
ลุทฺทา โถก คนฺตฺวา อุรโค ทุพฺพโล มตกาเล คเหตฺวาว 
น คมิสฺสามาติ  นิลียึส ุฯ  อาฬาโร  มหาสตฺตสฺส  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  
คจฺเฉว  โข ตฺว มหานาค มา ต  ลุทฺทา ปุน คเหสุนฺติ  
วทนฺโต โถก ต นาค อนุคนฺตฺวา นิวตฺติ ฯ   
        โพธิสตฺโต  นาคภวน  คนฺตฺวา  ตตฺถ  ปป ฺจ  อกตฺวา  
มหนฺเตน  ปริวาเรน  นิกขฺมิตฺวา  อาฬาร  อุปสงฺกมิตฺวา   
นาคภวนสฺส  วณฺณ  กเถตฺวา  ต  ตตฺถ เนตฺวา  ตีหิ  ก ฺา- 
สเตหิ  สทฺธึ  มหนฺตมสฺส  ยส  ทตฺวา  ทพฺิเพหิ  กาเมหิ 
สนฺตปฺเปสิ ฯ  อาฬาโร  นาคภวเน  เอกวสฺส  วสิตฺวา  ทิพฺเพ 
กาเม ปริภุ ฺชิตฺวา อิจฺฉามห สมฺม  ปพฺพชิตุนฺติ  นาค- 
ราชสฺส  กเถตฺวา  ปพฺพชิตปริกฺขาเร  คเหตฺวา  ตโต  นิกฺขมิตฺวา   
หิมวนฺตปฺปเทส  คนฺตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  ตตฺถ  จิร  วสตฺิวา  
อปรภาเค จาริก จรนฺโต  พาราณสึ  ปตฺวา  พาราณสิ- 
# ๑. ส.ี วฏฏหิรณนิยาเมน ฯ  
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ร ฺา  สมาคโต  เตน อาจารสมฺปตฺตึ  นิสฺสาย ปสนฺเนน   
ตฺว  อุฬารโภคา  ม ฺเ  กุลา  ปพฺพชโิต  เกน  นุ  โข  
การเณน  ปพฺพชิโตสีติ  ปุฏโ  อตฺตโน  ปพฺพชฺชาการณ กเถนฺโต  
ลุทฺทาน หตฺถโต โพธิสตฺตสฺส วิสฺสชชฺาปน  อาทึ กตฺวา 
สพฺพ ปวตฺตึ ร ฺโ อาจิกฺขิตฺวา   
                ทฏิา มยา มานุสกาป กามา   
                อสสฺสตา วิปริณามธมฺมา   
                อาทีนว กามคุเณสุ ทิสฺวา   
                สทฺธายห ปพฺพชิโตมฺหิ ราช ฯ   
                ทมุปฺผลานีว ปตนฺติ มาณวา   
                ทหรา จ วุฑฺฒา จ สรีรเภทา   
                เอตมฺป ทิสฺวา ปพฺพชิโตมฺหิ ราช   
                อปณฺณก สาม ฺเมว เสยฺโยติ (๑)   
อิมาหิ คาถาหิ ธมฺม เทเสสิ ฯ   
        ต สุตฺวา ราชา   
                อทฺธา หเว เสวิตพฺพา สป ฺา   
                พหุสฺสุตา เย พหุานจินฺติโน   
                นาค ฺจ สุตฺวาน ตว ฺจฬาร   
                กาหามิ ปุ ฺานิ อนปฺปกานีติ (๒)   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๕๑๖/๕๕๙-๕๖๐ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๕๑๗/๕๖๐ ฯ  
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อาห ฯ   
        อถสฺส ตาปโส   
                อทฺธา หเว เสวิตพฺพา สป ฺา   
                พหุสฺสุตา เย พหุานจินฺติโน   
                นาค ฺจ สุตฺวาน มม ฺจ ราช   
                กโรหิ ปุ ฺานิ อนปฺปกานีติ (๑)   
เอว  ธมฺม  เทเสตฺวา  ตตฺเถว  จตฺตาโร วสฺสานมาเส วสิตฺวา  
ปุน หิมวนฺต คนฺตฺวา  ยาวชีว  จตฺตาโร  พฺรหฺมวิหาเร  ภาเวตฺวา  
พฺรหฺมโลกูปโค  อโหส ิฯ  โพธิสตฺโตป  ยาวชีว  อุโปสถวาส  วสิตฺวา 
สคฺคปูร  ปูเรสิ ฯ  โสป  ราชา  ทานาทีนิ ปุ ฺานิ  กตฺวา  
ยถากมฺม  คโต ฯ  
        ตทา  อาฬาโร  สารปิุตฺตตฺเถโร  อโหสิ  พาราณสิราชา   
อานนฺทตฺเถโร สงฺขปาลนาคราชา โลกนาโถ ฯ   
        ตสฺส สรีรปริจฺจาโค ทานปารมี ตถารูเปนป วิสเตเชน  
สมนฺนาคตสฺส ตถารูปายป  ปฬาย  สติ  สีลสฺส  อภินฺนตา 
สีลปารมี เทวโภคสมฺปตฺติสทิส โภค ปหาย นาคภวนโต   
นิกฺขมิตฺวา  สมณธมฺมกรณ  เนกฺขมฺมปารมี  ทานาทิอตฺถ  
อิท ฺจิท ฺจ  กาตุ  วฏฏตีติ  สวิทหน  ป ฺาปารมี  กามวิตกฺก- 
วิโนทน อธิวาสนวีริย ฺจ วีริยปารมี  อธิวาสนขนฺติ  ขนฺติปารมี 
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๕๑๗/๕๖๐ ฯ  
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สจฺจสมาทาน  สจฺจปารมี  อจลสมาทานาธิฏาน  อธิฏานปารมี  
โภชปุตฺเต  อุปาทาย  สพฺพสตฺเตสุ  เมตฺตานุทฺทยภาโว เมตฺตา- 
ปารมี  เวทนาย  สตฺตสงฺขารกตวิปฺปกาเรสุ  จ  (๑)  มชฺฌตฺตภาโว   
อุเปกฺขาปารมีติ เอว ทส  ปารมิโย  ลพฺภนฺติ ฯ สีลปารมี ปน  
อติสยวตีติ กตฺวา สา เอว เทสน อารุฬหฺา ฯ ตถา อิธ   
โพธิสตฺตสฺส  คุณานุภาวา  โยชนสติเก  นาคภวนฏาเนติ- 
อาทินา  ภูริทตฺตจริยาย (๒)  วุตฺตนเยเนว ยถารห วิภาเวตพฺพาติ ฯ   
                        สงฺขปาลจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
        เอเตติ  เย  หตฺถินาคจริยาทโย  อิมสฺมึ  วคฺเค  นิทฺทิฏา   
อนนฺตรคาถาย  จ  หตฺถินาโค  ภูริทตฺโตติอาทินา  อุทฺทานวเสน 
สงฺคเหตฺวา  ทสฺสิตา  นว จริยา เต  สพฺเพ  วิเสสโต  สีลปารม-ี 
ปูรณวเสน  ปวตฺติยา  สีล  พล เอเตสนฺติ สีลพลา ฯ สีลสฺส   
ปรมตฺถปารมิภูตสฺส  ปรกิฺขรณโต  สนฺตานสฺส  จ  ปริภาวนา- 
วเสน  อภิสงฺขรณโต  ปรกิฺขารา ฯ  อุกกฺสคตาย  สีลปรมตฺถ- 
ปารมิยา อสมฺปุณฺณตฺตา ปเทโส เอเตส อตฺถิ  น  นปิฺปเทโสติ  
ปเทสิกา สปฺปเทสา ฯ กสฺมาติ เจ อาห ชีวิต ปริรกฺขิตฺวา  
สีลานิ  อนุรกฺขิสนฺติ  ยสมฺา  เอเตสุ  หตฺถินาคจริยาทีสุ (๓) อห  
อตฺตโน ชีวิต เอกเทเสน  ปริรกฺขิตฺวาว  สลีานิ  อนรุกฺขึ ฯ  
# ๑. ส.ี สตฺตกตวิปฺปกาเรสุ จ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๖๘๗/๒๔๕ ฯ 
# ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๙๓/๓๐๓ ฯ  
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ชีวิต  น  สพฺพถา  ปริจฺจช ึ เอกนฺเตเนว  ปน  สงฺขปาลสฺส  เม  สโต  
สพฺพกาลมฺป ชีวิต ยสฺส กสฺสจิ นิยฺยตฺต สงฺขปาลนาคราชสฺส   
ปน  เม  มหานุภาวสฺส  อุคฺควิสเตชสฺส  สโต  สมานสฺส   
สพฺพกาลมฺป  เตหิ  ลุทฺเทหิ  สมาคเม  ตโต  ปุพฺเพป  ปจฺฉาป   
สโต  เอว  ปคฺุคลวิภาค  อกตฺวา  ยสฺส  กสฺสจิ  สีลานุรกฺขณตฺถเมว  
ชีวิต เอกเสเนว นิยฺยตฺต นียาติต ทานมุเข นิสฺสฏ ตสฺมา   
สา  สีลปารมติี  ยสฺมา  เจตเทว  ตสฺมา  เตน  การเณน  สา   
ปรมตฺถปารมิภาว  ปตฺตา มยฺห สีลปารมีติ ทสฺเสตีติ ฯ   
                        ปรมตฺถทปีนิยา จริยาปฏกสวณฺณนาย   
                ทสวิธจริยาสงฺคหสฺส วิเสสโต สีลปารมวิิภาวนสฺส   
                        ทุติยวคฺคสฺส อตฺถวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 293 

                                *เลมที่  45  หนา  293 
 
                                ยุธ ฺชยวคฺควณฺณนา    
 
                                ยุธ ฺชยจริยาวณฺณนา   
                ยทาห อมิตยโส                ราชปุตฺโต ยธุ ฺชโยติ ฯ 
        ตติยวคฺคสฺส  ปเม  อมิตยโสติ  อปริมิตปริวารวิภโว ฯ   
ราชปุตฺโต  ยธุ ฺชโยติ รมฺมนคเร สพฺพทตฺตสฺส นาม ร ฺโ  
ปุตฺโต นาเมน ยุธ ฺชโย นาม ฯ   
        อย หิ พาราณสี อุทยชาตเก (๑) สุรุนฺธนนคร นาม (๒) ชาตา 
จูฬสุตฺตโสมชาตเก (๓)  สุทสฺสน  นาม  โสณนนทฺชาตเก  (๔)  พฺรหฺมวฑฺฒน  
นาม ขณฺฑหาลชาตเก (๕) ปุปฺผวตี  นาม  อิมสฺมึ  ปน  ยุธ ฺชย- 
ชาตเก  (๖)  รมฺมนคร  นาม อโหสิ เอวมสฺส กทาจิ นาม  
ปริวตฺตติ ฯ  เตน  วุตฺต  ราชปุตฺโตติ  รมฺมนคเร  สพฺพทตฺตสฺส  
นาม  ร ฺโ  ปุตฺโตติ ฯ  ตสฺส  ปน ร ฺโ ปุตฺตสหสฺส  
อโหสิ ฯ โพธิสตฺโต เชฏปุตฺโต ตสฺส ราชา  อุปรชฺช   
อทาสิ ฯ  โส  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  ทิวเส ทิวเส มหาทาน  
ปวตฺเตสิ ฯ เอว  คจฺฉนฺเต  กาเล  โพธสิตฺโต  เอกทิวส ปาโตว  
รถวร อภิรุหตฺิวา มหนฺเตน สิริวิภเวน  อุยฺยานกีฬ  คจฺฉนฺโต  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๕๑๖/๓๑๐ ฯ  ๒. สี. สุทุทฺทนคร นาม ฯ 
# ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๒๕๑๙/๕๖๐ ฯ  ๔. ขุ. ชา. ๒๘/๑๓๔/๕๗ ฯ 
# ๕. ขุ. ชา. ๒๘/๗๗๕/๒๗๒ ฯ สฺยา. จนฺทกุมาร.... ฯ 
# ๖. ขุ. ชา. ๒๗/๑๑๕๓/๓๑๕ ฯ  
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รุกฺขคฺคติณคฺคสาขคฺคมกฺกฏกสุตฺตชาลาทีสุ มุตฺตาชาลากาเรน   
ลคฺเค  อุสฺสาวพินฺทู  ทิสฺวา  สมฺม  สารถิ  กึ นาเมตนฺติ  
ปุจฺฉิตฺวา เอเต เทว  หิมสมเย ปตนกอุสฺสาวพินฺทู นามาติ  
สุตฺวา ทิวสภาค อุยฺยาเน กีฬิตฺวา สายนฺหกาเล  ปจฺจาคจฺฉนฺโต  
เต  อทิสฺวา  สมฺม  สารถ ิ กห  เต  อุสฺสาวพินฺทู  น เต 
อิทานิ  ปสฺสามีติ  ปุจฺฉิตฺวา  เทว  สูริเย  อุคฺคจฺฉนฺเต  สพฺเพ 
ภิชฺชิตฺวา  วิลย  คจฺฉนฺตีติ  สุตฺวา  ยถา  อิเม  อุปฺปชชฺิตฺวา  
ภิชฺชนฺติ เอว อิเมส สตฺตาน  ชีวิตสงฺขาราป  ติณคฺเค  
อุสฺสาวพินฺทุสทิสาว  ตสฺมา  มยา  พฺยาธิชรามรเณหิ  อปฬิเตเนว 
มาตาปตโร อาปุจฺฉิตฺวา ปพฺพชิตุ วฏฏตีติ อุสฺสาวพินฺทุเมว  
อารมฺมณ  กตฺวา  อาทิตฺเต  วิย  ตโย  ภเว ปสฺสนฺโต อตฺตโน 
เคห อาคนฺตฺวา อลงฺกตปฏิยตฺตาย  วินิจฺฉยสาลาย  นิสินฺนสฺส 
ปตุ สนฺติกเมว คนฺตฺวา ปตร วนฺทิตฺวา เอกมนฺต  ิโต  ปพฺพชฺช 
 ยาจิ ฯ เตน วุตฺต   
                อุสฺสาวพินฺทุ สูริยาตเป        ปติต ทิสฺวาน สวิชึ ฯ   
                ต ฺเวาธิปตึ กตฺวา                สเวคมนุพฺรูหยึ   
                มาตาปตู จ วนฺทิตฺวา                ปพฺพชฺชมนุยาจหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สรูิยาตเปติ  สูริยาตปเหตุ  สูริยรสฺมิสมผฺสฺส- 
นิมิตฺต ฯ  สูรยิาตเปนาติป  ปาโ ฯ  ปติต  ทิสฺวานาติ  วินฏ   
ปสฺสิตฺวา  ปุพฺเพ  รุกฺขคฺคาทีสุ  มุตฺตาชาลาทิอากาเรน  ลคฺค   
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หุตฺวา ทิสฺสมาน สูริยรสมฺิสมฺผสฺเสน  วินฏ  ป ฺาจกฺขุนา  
โอโลเกตฺวา ฯ  สวิชินฺติ  ยถา  เอตานิ  เอว  สตฺตาน  ชีวิตานิป 
ลหุ ลหุ ภิชชฺมานสภาวานีติ อนิจฺจตามนสิการวเสน  
สเวคมาปชฺชึ ฯ   
        ต ฺเวาธิปตึ  กตฺวา  สเวคมนุพฺรูหยินฺติ  ต ฺเว  อุสฺสาว- 
พินฺทูน  อนิจฺจต  อธิปตึ  มุข  ปุพฺพงฺคม  ปุเรจาริก  กตฺวา   
ตเถว  สพฺพสงฺขาราน  อิตฺตรฏ ิติกต  ปริตฺตกาลต  มนสิกโรนฺโต 
เอกวาร  อุปฺปนฺน สเวค ปุนปฺปุน  อุปฺปาทเนน  อนุวฑฺเฒสึ ฯ   
ปพฺพชฺชมนุยาจหนฺติ  ติณคฺเค  อุสฺสาวพินฺทู  วิย  น  จิรฏ ิติเก  
สตฺตาน  ชีวิเต  มยา  พฺยาธิชรามรเณหิ อนภิภูเตเนว ปพฺพชิตฺวา 
ยตฺถ  เอตานิ  น  สนฺติ  ต  อมต  มหานิพฺพาน  คเวสิตพฺพนฺติ   
จินฺเตตฺวา มาตาปตโร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปพฺพชฺช 
เม อนุชานาถาติ เต อห ปพฺพชฺช ยาจึ ฯ เอว  มหาสตฺเตน  
ปพฺพชฺชาย ยาจิตาย สกลนคเร มหนฺต โกลาหลมโหสิ  
อุปราชา กิร ยุธ ฺชโย  ปพฺพชิตุกาโมติ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  กาสิรฏวาสิโน  ราชาน ทฏ ุ  
อาคนฺตฺวา รมฺมเก ปฏิวสนฺติ ฯ  เต  สพฺเพป  สนฺนิปตึสุ ฯ  
อิติ  สปริโส  ราชา  เนคมา เจว ชานปทา จ โพธิสตฺตสฺส   
มาตา  เทวี  จ  สพฺเพ  จ  โอโรธา  มหาสตฺต  มา โข 
ตฺว ตาต กุมาร ปพฺพชีติ  นิวาเรสุ ฯ  ตตฺถ  ราชา สเจ  
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เต กาเมหิ อูน อห เต ปรปิูรยามิ (๑) อชฺเชว รชฺช  ปฏิปชชฺาหีติ 
อาห ฯ ตสฺส มหาสตฺโต   
                มา ม เทว นิวาเรหิ                ปพฺพชนฺต รเถสภ   
                มาห กาเมหิ สมฺมตฺโต        ชราย วสมนฺวคูติ (๒)   
อตฺตโน  ปพฺพชฺชาฉนฺทเมว  วตฺวา  ต  สุตฺวา  สทฺธึ  โอโรเธหิ   
มาตุยา  กรุณ  ปริเทวนฺติยา   
                อุสฺสาโวว ติณคฺคมฺหิ                สูรยิุคฺคมน ปติ   
                เอวมายุ มนุสฺสาน                มา ม อมฺม นวิารยาติ (๓)   
อตฺตโน   ปพฺพชฺชาการณ   กเถตฺวา   นานปฺปการ  เตหิ  ยาจิย- 
มาโนป  อภิสวฑฺฒมานสเวคตฺตา  อโนสกฺกิตมานโส  ปยตเร  มหติ  
าติปริวฏเฏ  อุฬาเร  ราชสิฺสริเย จ นิรเปกฺขจิตฺโต ปพฺพชิ ฯ  
เตน วุตฺต   
                ยาจนฺติ ม ป ฺชลิกา                สเนคมา สรฏกา   
                อชฺเชว ปุตฺต ปฏิปชชฺ        อิทฺธ ผีต มหามหึ ฯ   
                สราชเก สโหโรเธ                สเนคเม สรฏเก   
                กรณุ ปริเทวนฺเต                อนเปกฺโข ปริจฺจชินฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ป ฺชลิกาติ  ปคฺคหิตอ ฺชลิกา ฯ  สเนคมา  สรฏกาติ  
เนคเมหิ  เจว  รฏวาสีหิ  จ  สทฺธึ  สพฺเพ  ราชปุริสา  มา 
โข  ตฺว  เทว  ปพฺพชีติ  ม  ยาจนฺติ  มาตาปตโร  ปน  อชฺเชว 
# ๑. ส.ี ปริปูเรสฺสามิ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๕๕๗/๓๑๖ ฯ   
# ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๑๕๕๙/๓๑๖ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 297 

                *เลมที่  45  ยุธ ฺชยจริยาวณฺณนา  หนา  297 
 
ปุตฺต  ปฏิปชชฺ  คามนิคมราชธานิอภิวุทฺธิยา  เวปุลลฺปฺปตฺติยา  จ  
อิทฺธ  วิภวสารสมฺปตฺติยา  สสฺสาทินิปฺผตฺติยา จ ผีต อิม  มหามหึ  
อนุสาส  ฉตฺต  อุสฺสาเปตฺวา  รชชฺ  กาเรหีติ  ยาจนฺติ  เอว   
ปน  สห  ร ฺาติ  สราชเก  ตถา  สโหโรเธ  สเนคเม  สรฏเก 
มหาชเน ยถา สุณนฺตานมฺป  ปเคว  ปสสฺนฺตาน  มหนฺต  
การุ ฺ  โหติ  เอว  กรุณ  ปริเทวนฺเต  ตตฺถ  ตตฺถ  อนเปกฺโข  
อลคฺคจิตฺโต อห ตทา ปพฺพชินฺติ ทสฺเสติ ฯ   
        อิทานิ  ยทตฺถ  จกฺกวตฺติสิริสทิส  รชฺชสริึ  ปยตเร  
าติพนฺธเว  ปหาย  สินิทธฺ  ปริคฺคหปริชน  โลกาภิมต  มหนฺต  
ยส ฺจ นิรเปกฺโข ปริจฺจชนิฺติ  ทสฺเสตุ เทฺว คาถา อภาสิ ฯ   
                เกวล ปวีรชชฺ                        าติปริชน ยส   
                จชมาโน น จินฺเตสึ                โพธิยาเยว การณา ฯ   
                มาตา ปตา น เม เทสฺสา        นป เม เทสฺส มหายส  
                สพฺพ ฺ ุต ปย มยฺห                ตสฺมา รชชฺ ปริจฺจชินฺติ ฯ   
        ตตฺถ  เกวลนฺติ อนวเสส อิตฺถาคาร สมุทฺทปริยนฺต ฺจ  
ปวึ ปพฺพชฺชาธิปฺปาเยน  จชมาโน  เอว  เม  สมฺมาสมฺโพธิ   
สกฺกา  อธิคนฺตุนฺติ  โพธยิาเยว  การณา น กิ ฺจิ  จินฺเตสึ  
น  ตตฺถ  อีสก  ลคฺค  ชเนสินฺติ อตฺโถ ฯ ตสฺมาติ ยสฺมา  
มาตาปตโร  ต ฺจ  มหายส  รชฺช ฺจ  เม  น  เทสฺส  ปยเมว  
ตโต  ปน สตคุเณน สหสฺสคุเณน  สตสหสฺสคุเณน  สพฺพ ฺ ุต-  
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 ฺาณเมว  มยฺห  ปยตร  ตสฺมา  มาตาทีหิ  สทฺธึ  รชฺช  อห  
ตทา ปริจฺจชินฺติ ฯ   
        ตเทต  สพฺพ  ปริจฺจชิตฺวา  ปพฺพชฺชาย มหาสตฺเต  
นิกฺขมนฺเต  ตสฺส กนิฏภาตา  ยุธิฏ ิลกุมาโร ฯ  นาม  ปตร   
วนฺทิตฺวา  ปพฺพชฺช  อนุชานาเปตฺวา  โพธิสตฺต  อนุพนฺธิ ฯ เต 
อุโภป นครา นิกฺขมฺม มหาชน นิวตฺเตตฺวา หิมวนฺต ปวิสิตฺวา 
มโนรเม  าเน  อสฺสมปท  กตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา 
ฌานาภิ ฺาโย  นิพฺพตฺเตตฺวา  วนมูลผลาทีหิ ยาวชีว ยาเปตฺวา 
พฺรหฺมโลกปรายณา อเหสุ ฯ เตนาห ภควา   
                อุโภ กุมารา ปพฺพชิตา        ยธุ ฺชโย ยุธฏิ ิโล   
                ปหาย มาตาปตโร                สงฺค เฉตฺวาน มจฺจุโนติ ฯ (๑)   
        ตตฺถ  สงฺค  เฉตฺวาน  มจฺจุโนติ  มจฺจุมารสฺส  สห- 
การิการณภูตตฺตา  สนฺตก  ราคโทสโมหสงฺค  วิกฺขมฺภนวเสน  
ฉินฺทิตฺวา  อุโภป  ปพฺพชติาติ ฯ   
        ตทา  มาตาปตโร  มหาราชกุลานิ อเหสุ ยุธิฏ ิลกุมาโร 
อานนฺทตฺเถโร ยุธ ฺชโย โลกนาโถ ฯ   
        ตสฺส  ปพฺพชฺชโต  ปพฺุเพ  ปวตฺติตมหาทานานิ  เจว   
รชฺชาทิปริจฺจาโค  จ  ทานปารมี  กายวจีสวโร  สลีปารมี   
ปพฺพชฺชา  จ  ฌานาธิคโม  จ เนกฺขมฺมปารมี  อนิจฺจโต   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๕๖๓/๓๑๖ ฯ  
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มนสิการ  อาทึ  กตฺวา  อภิ ฺาธิคมปริโยสานา  ป ฺา  
ทานาทีน  อุปการานุปการธมฺมปริคฺคณฺหนป ฺา  จ  ป ฺา- 
ปารมี  สพฺพตฺถ  ตทตฺถสาธน  วีริย  วีริยปารมี  าณขนฺติ  
อธิวาสนขนฺติ  จ  ขนฺติปารมี ปฏิ ฺาย อวิสวาทน  สจฺจปารมี  
สพฺพตฺถ  อจลสมาทานาธิฏาน อธิฏานปารมี สพฺพสตฺเตสุ  
หิตจิตฺตตาย  เมตฺตาพฺรหฺมวิหารวเสน  จ  เมตฺตาปารมี  สตฺต- 
สงฺขารกตวิปฺปการอุเปกฺขนวเสน  อุเปกฺขาพฺรหฺมวิหารวเสน  จ 
อุเปกฺขาปารมีติ  ทส  ปารมิโย  ลพฺภนฺติ ฯ  วิเสสโต  ปน  
เนกฺขมฺมปารมีติ  เวทิตพฺพา ฯ  ตถา  อกิตฺติจริยาย (๑) วิย อิธาป  
มหาปุริสสฺส  อจฺฉริยคุณา  ยถารห  นิทธฺาเรตพฺพา ฯ  เตน  
วุจฺจติ เอว อจฺฉริยา เหเต อพฺภุตา  จ มเหสิโน ฯเปฯ  
ธมฺมสฺส อนุธมฺมโตติ ฯ   
                        ยุธ ฺชยจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        โสมนสฺสจริยาวณฺณนา   
                ปนุาปร ยทา โหมิ                อินฺทปตฺเถ   ปุรุตฺตเม   
                กามิโต ทยิโต ปุตฺโต                โสมนสฺโสติ วิสฺสุโต ฯ   
                สลีวา คุณสมฺปนฺโน                กลฺยาณปฏิภานวา   
                วุฑฺฒาปจายี หิริมา                สงฺคเหสุ จ โกวิโท ฯ   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๘๐๖/๓๕๔ ฯ  ขุ. จริยา. ๓๓/๑/๕๕๑ ฯ  
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                ตสฺส ร ฺโ ปติกโร    อโหสิ กุหกตาปโส   
                อาราม มาลาวจฺฉ ฺจ  โรปยตฺิวาน [๑] ชีวตีติ   
        ทุติเย  อินฺทปตฺเถ  (๒)  ปุรุตฺตเมติ  เอวนามเก  นครวเร ฯ   
กามิโตติ  มาตาปตุอาทีหิ  อโห  วต  เอโก  ปุตฺโต  อุปฺปชฺเชยฺยาติ  
เอว จิรกาเล ปตฺถิโต ฯ  ทยิโตติ ปยายิโต ฯ โสมนสฺโสติ  
วิสฺสุโตติ โสมนสฺโสติ เอว ปกาสนาโม ฯ   
        สลีวาติ ทสกุสลกมฺมปถสีเลน เจว อาจารสีเลน จ  
สมนฺนาคโต ฯ คุณสมฺปนฺโนติ  สทฺธาพาหุสจฺจาทิคุเณหิ   อุเปโต  
ปริปุณฺโณ   วา ฯ   กลฺยาณปฏิภานวาติ  ตตอิติกตฺตพฺพสาธเนน    
อุปายโกสลลฺสงฺขาเตน   จ   สุนฺทเรน  ปฏิภาเนน  สมนฺนาคโต ฯ  
วุฑฺฒาปจายีติ  มาตาปตโร  กุเล  เชฏาติ  เอว เย ชาติวุฑฺฒา  
เย จ  สีลาทิคุเณหิ  วุฑฺฒา  เตส  อปจายนสีโล ฯ  หริมิาติ  
ปาปชิคุจฺฉนลกฺขณาย  หริิยา  สมนฺนาคโต ฯ  สงฺคเหสุ  จ  
โกวิโทติ  ทานปยวจนอตฺถจริยาสมานตฺตตาสงฺขาเตหิ  จตูหิ  
สงฺคหวตฺถูหิ  ยถารห  สตฺตาน  สงฺคณฺหเนสุ  กุสโล ฯ  เอวรูโป 
เรณุสฺส นาม  กรุุราชสฺส ปุตฺโต โสมนสฺโสติ วิสฺสุโต ยทา  
โหมีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ตสฺส  ร ฺโ  ปติกโรติ  เตน  กุรรุาเชน ปติ อภิกฺขณ  
อุปกตฺตพฺพภาเวน  ปติกโร  วลฺลโภ ฯ  กุหกตาปโสติ  อสนฺตคุณ- 
# ๑. ย.ุ เอตฺถนฺตเร โสติ ทสิฺสติ ฯ  ๒. สี. อินฺทปตฺเต ฯ  
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สมฺภาวนลกฺขเณน  โกห ฺเน  ชีวิตกปฺปนโก  เอโก  ตาปโส   
ตสฺส  ร ฺโ  สกฺกาตพฺโพ  อโหสิ ฯ  อารามนฺติ  ผลาราม  ยตฺถ   
เอฬาลุกลาพุกุมฺภณฺฑติปุสาทิวลฺลิผลานิ  เจว  ตณฺฑุเลยฺยกาทิ- 
สาก ฺจโรปยติ ฯ  มาลาวจฺฉนฺติ  ชาติอติมุตฺตกาทิปุปฺผคจฺฉ  
เตน  ปุปฺผาราม  ทสฺเสติ ฯ  เอตฺถ  จ  อาราม  กตฺวา  ตตฺถ   
มาลาวจฺฉ ฺจ  ยถาวุตฺตผลวจฺฉ ฺจ  โรเปตฺวา  ตโต  ลทฺธธน   
สหริตฺวา เปนฺโต ชีวตีติ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺราย  อนุปุพฺพิกถา  ตทา  มหารกฺขิโต  นาม ตาปโส 
ป ฺจสตตาปสปริวาโร  หิมวนฺเต  วสิตฺวา  โลณมฺพิลเสวนตฺถาย  
ชนปทจาริก  จรนฺโต  อินฺทปตฺถนคร  ปตฺวา  ราชุยยฺาเน  วสิตฺวา 
สปริโส  ปณฺฑาย  จรนฺโต  ราชทฺวาร  ปาปุณิ ฯ  ราชา อิสิคณ   
ทิสฺวา  อิริยาปเถ  ปสนโฺน  อลงฺกตมหาตเล  นิสีทาเปตฺวา  
ปณีเตนาหาเรน ปริวิสิตฺวา  ภนฺเต  อิม  วสฺสารตฺต  มม   
อุยฺยาเนเยว  วสถาติ  วตฺวา  เตหิ สทฺธึ อุยฺยาน  คนฺตฺวา  
วสนฏานานิ  กาเรตฺวา  ปพฺพชิตปริกฺขาเร  ทตฺวา  นิกฺขมิ ฯ  
ตโต  ปฏาย  สพฺเพป เต ราชนิเวสเน ภุ ฺชนฺติ ฯ   
        ราชา  ปน  อปุตฺตโก  ปุตฺเต  ปตฺเถติ ปุตฺตา นุปฺปชฺชนฺติ ฯ 
วสฺสารตฺตจฺจเยน  มหารกขิฺโต  หิมวนฺต  คมิสฺสามาติ  ราชาน  
อาปุจฺฉิตฺวา ร ฺา กตสกฺการสมฺมาโน  นิกฺขมิตฺวา  อนฺตรา- 
มคฺเค  มชฺฌนฺหิกสมเย  มคฺคา โอกฺกมฺม เอกสฺส สนฺทจฺฉายสฺส   
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รุกฺขสฺส  เหฏา  สปริโส  นิสีทิ ฯ  ตาปสา  กถ สมุฏาเปสุ  
ราชา อปุตฺตโก สาธุ  วตสฺส สเจ ราชปุตฺต ลเภยฺยาติ ฯ  
มหารกฺขิโต ต กถ สุตฺวา ภวิสฺสติ นุ โข ร ฺโ  ปตฺุโต 
อุทาหุ  โนติ  อุปธาเรนฺโต  ภวิสฺสตีติ ตฺวา มา ตุเมฺห  
จินฺตยิตฺถ  อชฺช  ปจฺจูสกาเล  เอโก  เทวปุตฺโต  จวิตฺวา  ร ฺโ 
อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นพฺิพตฺติสฺสตีติ อาห ฯ   
        ต  สุตฺวา  เอโก  กูฏชฏิโล  อิทานิ  ราชกุลูปโก  ภวิสฺสามีติ  
จินฺเตตฺวา  ตาปสาน  คมนกาเล  คิลานาลย  กตฺวา  นิปชฺชิตฺวา  
เอหิ  คจฺฉามาติ  วุตฺเต  น  สกฺโกมีติ  อาห ฯ  มหารกฺขิโต  ตสฺส 
นิปนฺนการณ  ตฺวา  ยทา  สกโฺกสิ  ตทา  อาคจฺเฉยฺยาสีติ   
อิสิคณ  อาทาย  หิมวนฺตเมว  คโต ฯ  กุหโก  นิวตฺติตฺวา  เวเคน  
คนฺตฺวา  ราชทฺวาเร  ตฺวา  มหารกฺขิตสฺส  อุปฏากตาปโส   
อาคโตติ  ร ฺโ  อาโรจาเปตฺวา  ร ฺา  เวเคน  ปกฺโกสาปโต  
ปาสาท อภิรุยฺห ป ฺตฺเต  อาสเน  นสิีทิ ฯ  ราชา ต วนฺทิตฺวา  
เอกมนฺต นิสินฺโน อิสีน อาโรคฺย ปุจฺฉิตฺวา  ภนฺเต อติขิปฺป  
นิวตฺติตฺถ เกนตฺเถน อาคตตฺถาติ อาห ฯ   
        มหาราช  อิสิคโณ  สุขนิสินฺโน  สาธุ  วตสฺส  สเจ   
ร ฺโ วสานุรกฺขโก ปุตฺโต  อุปฺปชฺเชยฺยาติ  กถ  สมุฏาเปสิ ฯ  
อห  ต  กถ สตฺุวา ภวิสฺสติ นุ โข ร ฺโ  ปุตฺโต  อุทาหุ   
โนติ  ทิพฺพจกฺขุนา  โอโลเกนฺโต  มหิทฺธิโก เทวปตฺุโต จวิตฺวา    
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อคฺคมเหสิยา  สุธมฺมาย  กจฺุฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติสฺสตีติ ทิสฺวา 
อชานนฺตา คพฺภ นาเสยฺยุ  อาจิกฺขิสฺสามิ  ตาว  นนติฺ  ตุมฺหาก  
กถนตฺถาย  อาคโต  กถิต  โว  มยา  คจฺฉามหนฺติ ฯ  ราชา   
ภนฺเต  น  สกกฺา  คนฺตุนฺติ  หฏตุฏโ ปสนฺนจิตฺโต  กุหก- 
ตาปส  อุยฺยาน  เนตฺวา  วสนฏาน  สวิทหิตฺวา  อทาสิ ฯ  
โส  ตโต  ปฏาย  ราชกุเล ภุ ฺชนฺโต วสติ ทิพฺพจกฺขุโก- 
เตฺววสฺส นาม อโหสิ ฯ   
        ตทา  โพธิสตฺโต  ตาวตึสภวนโต  จวิตฺวา  ตตฺถ  ปฏิสนฺธ ึ 
คณฺหิ  ชาตสฺส  จ  นามคฺคหณทิวเส  โสมนสฺโสติ  นาม  
กรึสุ ฯ โส กมุารปริหาเรน วฑฺฒติ ฯ กุหกตาปโสป  อุยฺยานสฺส 
เอกปสฺเส  นานปฺปการ  สูเปยฺยสาก ฺจ  ผลวลลฺิอาทโย  จ  
โรเปตฺวา  ปณฺณิกาน  หตฺเถ  วิกฺกิณนฺโต  ธน สหรติ ฯ อถ  
โพธิสตฺตสฺส สตฺตวสฺสิกกาเล ร ฺโ  ปจฺจนฺโต  กปุโต ฯ  โส 
ตาต  ทิพฺพจกฺขุตาปเส มา ปมชชฺาติ กุมาร ปฏิจฺฉาเปตฺวา   
ปจฺจนฺต วูปสเมตุ คโต ฯ   
        อเถกทวิส  กุมาโร  ชฏลิ  ปสฺสิสสฺามีติ  อุยฺยาน  คนฺตฺวา   
กูฏชฏิล  เอก คนฺธิกกาสาว นิวาเสตฺวา เอก ปารุปตฺวา  
อุโภหิ หตฺเถหิ เทฺว ฆเฏ  คเหตฺวา  สากวตฺถุสมฺึ  อุทก  สิ ฺจนฺต  
ทิสฺวา  อย กฏูชฏิโล อตฺตโน สมณธมฺม  อกตฺวา  ปณฺณิก- 
กมฺม  กโรตีติ  ตฺวา  กึ  กโรสิ  ปณฺณิกคหปติกาติ  ต    



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 304 

                *เลมที่  45  ยุธ ฺชยวคฺควณฺณนา  หนา  304 
 
ลชชฺาเปตฺวา อวนฺทิตฺวา เอว นิกฺขมิ ฯ   
        กฏูชฏิโล  อย  อิทาเนว  เอวรูโป  ปจฺฉา  โก  ชานาติ   
กึ  กริสฺสตีติ  อิทาเนว  น  นาเสตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  ร ฺโ  
อาคมนกาเล  ปาสาณผลก  เอกมนฺต  ขิปตฺวา  ปานียฆฏ   
ภินฺทิตฺวา  ปณฺณสาลาย  ติณานิ  วิกิริตฺวา  สรีร  เตเลน 
มกฺเขตฺวา  ปณฺณสาล  ปวิสิตฺวา  สสีส  ปารุปตฺวา  มหา- 
ทุกฺขปฺปตฺโต  วิย  ม ฺเจ  นิปชฺช ิฯ  ราชา  อาคนฺตฺวา  นคร 
ปทกฺขิณ  กตฺวา  นิเวสน  อปวิสิตฺวาว  มม  สามิก  ทิพฺพจกฺขุก  
ปสฺสิสฺสามีติ  ปณฺณสาลทฺวาร  คนฺตฺวา ต วิปฺปการ  ทิสฺวา  
กึ นุ โข เอตนฺติ อนฺโต ปวิสิตฺวา ต นิปนฺนก ทิสฺวา  
ปาเท ปริมชชฺนฺโต  ปุจฺฉิ  เกน  ตฺว  ภนฺเต  เอว  วิเห ิโต  
กมชฺช  ยมโลก  เนมิ  ต  เม  สีฆ  อาจิกฺขาติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  กูฏชฏโิล  นิตฺถุนนฺโต อุฏาย ทิฏโ มหาราช  
ตฺว เม ปสฺสิตฺวา  ตยิ  วิสฺสาเสน  อห  อิม  วิปฺปการ ปตฺโต  
ตว ปุตฺเตนมฺหิ เอว วิเห ิโตติ ฯ ต  สตฺุวา  ราชา  โจรฆาตเก 
อาณาเปสิ  คจฺฉถ  กุมารสฺส  สีส ฉินฺทิตฺวา สรีร ฺจสฺส   
ขณฺฑาขณฺฑิก  ฉินฺทิตฺวา  รถยิา  รถิย วิกิรถาติ ฯ เต มาตรา  
อลงฺกริตฺวา อตฺตโน  องฺเค  นิสีทาปต  กุมาร  อากฑฺฒึสุ  ร ฺา 
เต  วโธ  อาณตฺโตติ ฯ  กมุาโร  มรณภยตชฺชิโต  มาตุ  องฺกโต 
วุฏาย ร ฺโ ม ทสฺเสถ สนฺติ ราชกิจฺจานีติ อาห ฯ    
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เต  กุมารสฺส  วจน  สุตฺวา  มาเรตุ  อวิสหนฺตา  โคณ  วิย  รชชฺุยา   
ปริกฑฺฒนฺตา  เนตฺวา ร ฺโ ทสฺเสสุ ฯ เตน วุตฺต   
                ตมห ทิสฺวาน กุหก                ถุสราสึว อตณฺฑุล   
                ทมุว อนฺโตสุสิร                กทลึว อสารก ฯ   
                นตฺถิมสฺส สต ธมฺโม                สาม ฺา อปคโต อย   
                หริีสุกฺกธมฺมชหิโต                ชีวิตวุตฺติการณา ฯ   
                กปุโต อาสิ (๑) ปจฺจนฺโต        อฏวีห ิปรนฺติหิ (๒)   
                ต นิเสเธตุ คจฺฉนฺโต                อนุสาสิ ปตา มม ฯ   
                มา ปมชชฺ (๓) ตุว ตาต        ชฏิเล อุคฺคตาปเน (๔) 
                ยทิจฺฉก ปวตฺเตหิ                สพฺพกามทโท หิ โสติ ฯ   
        ตตฺถ  ถสุราสึว  อตณฺฑุลนฺติ  ตณฺฑุลกเณหิ  วิรหิต ถุสราสึ  
วิย ทุมว รุกฺข  วิย  อนฺโต  มหาสุสิร ฯ  กทลึว  อสารก  
สีลาทิสารรหิต ตาปส อห ทิสฺวา นตฺถิ  อิมสฺส  สต  สาธูน  
ฌานาทิธมฺโม  กสฺมา  สาม ฺา  สมณภาวา  สีลมตฺตโตป   
อปคโต  ปรหิีโน  อย  ตถา หิ อย หิรสีุกฺกธมฺมชหิโต ปชหิต- 
หิริสงฺขาตสุกฺกธมฺโม ฯ  ชีวิตวุตฺติการณาติ เกวล ชวิีตสฺเสว เหตุ  
อย ตาปสลิงฺเคน จรตีติ จินฺเตสินฺติ  ทสฺเสติ ฯ  ปรนฺติหีติ   
ปรนฺโต  ปจฺจนฺโต  นิวาสภูโต  เอเตส  อตฺถีติ  ปรนฺติโน   
# ๑. ม. อหุ ฯ  ย.ุ อโหส ิฯ  ๒. สฺยา. จรนฺติหิ ฯ  ย.ุ อปรนฺติหิ ฯ 
# ๓. ม. ปมชชฺิ ฯ  ๔. ม. ยุ. ชฏิล อุคฺคตาปน ฯ  
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สีมนฺตริกวาสิโน  เตหิ  ปรนฺตีหิ  อฏวิเกหิ  ปจฺจนฺตเทโส  โขภิโต  
อโหสิ  ต  ปจฺจนฺตโกป  นิเสเธตุ  วูปสเมตุ  คจฺฉนฺโต  มม   
ปตา กุรุราชา ตาต โสมนสฺสกุมาร  มยฺห  สามิก  อุคฺคตาปน  (๑)   
โฆรตป  ปรมสนฺตินฺทฺริย  ชฏลิ มา ปมชฺช ิฯ โสป  อมฺหาก   
สพฺพกามทโท  ตสฺมา  ยทิจฺฉก  จิตฺตรุจิย  ตสฺส จิตฺตานุกูล  
ปวตฺเตหิ  อนุวตฺเตหีติ ตทา ม อนุสาสีติ ทสฺเสติ ฯ   
                ตมห คนฺตฺวานุปฏาน        อิท วจนมพฺรวึ   
                กจฺจิ เต คหปติ กุสล                กึ วา เต อาหรียตุ ฯ   
                เตน โส กุปโต อาสิ                กุหโก มานนิสฺสิโต   
                ฆาตาเปมิ ตุว อชฺช                รฏา ปพฺพาชยามิ วา ฯ   
                นิเสธยิตฺวา ปจฺจนฺต                ราชา กุหกมพฺรวิ   
                กจฺจิ (๒)  ขมนีย  ตว (๒)        สมฺมาโน เต ปวตฺติโต ฯ   
                ตสฺส อาจิกฺขตี ปาโป                กุมาโร ยถา นาสิโย  (๓) 
                ตสฺส ต วจน สตฺุวา                อาณาเปสิ มหีปติ ฯ   
                สสี ตตฺเถว ฉินฺทิตฺวา                กตฺวาน จตุขณฺฑิก   
                รถยิา รถิย ทสฺเสถ                สา คติ ชฏลิหีฬิตา ฯ   
                ตตฺถ การณิกา คนฺตฺวา (๔)  จณฺฑา ลุทฺทา (๕) อการุณา   
                มาตุ องฺเก นิสินฺนสฺส                อากฑฺฒิตฺวา นยนฺติ มนฺติ ฯ   
# ๑. ส.ี อุคฺคตป ฯ  ๒. ม. กจฺจิ เต ภนฺเต ขมนีย ฯ  ๓. ย.ุ นาสิโต ฯ  
# ๔. ม. ตตฺถ การณิกา คนฺตฺวา ฯ  ยุ. ...การุณิกา... ฯ  ๕. สฺยา. ลทฺุธา ฯ  
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        ตมห  คนฺตฺวานุปฏานนฺติ  ปตุ  วจน  อนติกฺกนฺโต  ต   
กูฏตาปส  อุปฏานตฺถ คนฺตฺวา ต สากวตฺถุสฺมึ อุทก  
อาสิ ฺจนฺต ทิสฺวา ปณฺณิโก อยนฺติ  จ  ตฺวา  กจฺจิ  
เต  คหปติ  กสุลนฺติ  คหปติ เต สรีรสฺส (๑) กจฺจิ กุสล กุสลเมว   
ตถา  หิ  สากวตฺถุสฺมึ  อุทก  อาสิ ฺจสิ ฯ  ก ึ วา  ตว  หิร ฺ   
วา  สุวณฺณ  วา  อาหรียตุ ตถา หิ ปณฺณิกวุตฺตึ อนุติฏสีติ  
อิท วจน อภาสึ ฯ   
        เตน  โส  กุปโต  อาสีติ  เตน  มยา วุตฺตคหปติวาเทน  
โส มานนิสฺสิโต  มาน  อลฺลีโน  กุหโก  มยฺห  กุปโต  กุทโฺธ 
อโหสิ ฯ  กุทโฺธ  จ สมาโน ฆาตาเปมิ  ตุว อชฺช รฏา  
ปพฺพาชยามิ วาติ อาห ฯ   
        ตตฺถ ตุว อชฺชาติ ตฺว อชฺช อิทานิเยว ร ฺโ  
อาคตกาเลติ อตฺโถ ฯ   
        นิเสธยิตฺวา  ปจฺจนฺตนฺติ  ปจฺจนฺต  วูปสเมตฺวา  นคร  
อปวิฏโ  ตงฺขณ ฺเว  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  กุหก  กุหกตาปส  
กจฺจิ  เต  ภนฺเต  ขมนีย  สมฺมาโน เต ปวตฺติโตติ กุมาเรน  
เต สมฺมาโน ปวตฺติโต อโหสิ ฯ   
        กุมาโร  ยถา  นาสิโยติ  ยถา  กุมาโร  นาสิโย  นาเสตพฺโพ   
ฆาตาเปตพฺโพ  ตถา  โส  ปาโป  ตสฺส  ร ฺโ  อาจิกฺขิ ฯ  
อาณาเปสีติ มยฺห สามิเก  อิมสฺมึ  ทิพฺพจกฺขุตาปเส สติ กึ  
# ๑. ส.ี สรีร ฯ  
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มม น นิปฺผชชฺติ ตสฺมา ปุตฺเตน เม อตฺโถ นตฺถิ  ตโตป  
อยเมว เสยฺโยติ จินฺเตตฺวา อาณาเปสิ ฯ   
        กินฺติ  สสี  ตตฺเถว  ฉินฺทิตฺวาติ  ยสฺมึ  าเน  ต  กุมาร   
ปสฺสถ  ตตฺเถว  ตสฺส  สสี  ฉินฺทิตฺวา  สรีร ฺจสฺส กตฺวาน  
จตุขณฺฑิก จตุโร ขณฺเฑ กตฺวา  รถิยา รถิย นียนฺตา วีถิโต  
วีถึ วิกฺขิปนฺตา ทสฺเสถ ฯ กสฺมา สา คติ ชฏิลหีฬิตาติ   
เยหิ  อย  ชฏโิล หฬีิโต เตส ชฏิลหีฬิตาน สา คติ สา 
นิปฺผตฺติ โส วิปาโกติ ฯ  ชฏลิหีฬิตาติ วา ชฏิลหฬีนเหตุ สา 
ตสฺส นิปฺผตฺตีติ เอว ฺเจตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ   
        ตตฺถาติ  ตสฺส  ร ฺโ  อาณาย  ตสฺมึ  วา  ตาปสสฺส   
ปริภเว ฯ  การณิกาติ  ฆาตกา  โจรฆาตกาติ  อตฺโถ ฯ  จณฺฑาติ   
กุรูรา ฯ  ลุททฺาติ  สุทารุณา ฯ  อการณุาติ  ตสฺเสว เววจน  
กต อกรุณาติป ปาฬิ นิกฺกรุณาติ อตฺโถ ฯ มาตุ องฺเก   
นิสินฺนสฺสาติ  มม  มาตุ  สธุมฺมาย เทวิยา อุจฺฉงฺเค นิสินฺนสฺส ฯ  
นิสินฺนสฺสาติ  อนาทเร  สามิวจน ฯ  อากฑฺฒิตฺวา  นยนฺติ  มนฺติ   
มาตรา  อลงฺกริตฺวา อตฺตโน องฺเก  นสิีทาปต  ม  ราชาณาย   
เม  โจรฆาตกา  โคณ  วิย  รชฺชยุา อากฑฺฒิตฺวา อาฆาตน   
นยนฺติ ฯ  กุมาเร  ปน  นียมาเน  ทาสิคณปริวุตา  สทฺธึ  โอโรเธหิ 
สุธมฺมา  เทวี  นาคราป มย นิรปราธ กมุาร มาเรตุ  
น ทสฺสามาติ เตน สทฺธึเยว อคมสุ ฯ    
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                เตสาห เอวมวจ                        พนฺธต คาฬฺหพนฺธน   
                ร ฺโ ทสฺเสถ ม ขิปฺป        ราชกิริยานิ อตฺถิ เม ฯ   
                เต ม ร ฺโ ทสสฺยึสุ                ปาปสฺส ปาปเสวิโน   
                ทสิฺวาน ต ส ฺาเปสึ        มม ฺจ วสมานยินฺติ ฯ   
        พนฺธต  คาฬฺหพนฺธนนฺติ  คาฬฺหพนฺธน  พนฺธนตฺาน เตส  
การณิกปุริสาน ฯ  ราชกิรยิานิ  อตฺถิ  เมติ  มยา  ร ฺโ  
วตฺตพฺพานิ ราชกิจฺจานิ อตฺถิ ฯ ตสฺมา ร ฺโ  ทสฺเสถ ม  
ขิปฺปนฺติ เตส อห เอว วจน อวจ ฯ   
        ร ฺโ  ทสฺสยึสุ  ปาปสฺส  ปาปเสวิโนติ  อตฺตนา  ปาป- 
สีลสฺส  ลามกาจารสฺส  กูฏตาปสสฺส  เสวนโต  ปาปเสวิโน  ร ฺโ 
ม  ทสฺสยึส ุฯ  ทิสฺวาน  ต  ส ฺาเปสินฺติ  ต  มม  ปตร   
กุรุราชาน  ปสฺสิตฺวา  กสฺมา  ม  เทว  มาราเปสีติ  วตฺวา 
เตน  กสฺมา  จ  ปน  ตฺว  มยฺห สามิก ทิพฺพจกฺขุตาปส   
คหปติวาเทน  สมุทาจริ ฯ  อิท ฺจิท ฺจ  วิปฺปการ  กรีติ  วุตฺเต 
เทว คหปติ ฺเว  คหปตีติ  วทนฺตสฺส  โก  มยฺห  โทโสติ  วตฺวา  
ตสฺส  นานาวิธานิ  มาลาวจฺฉานิ  โรเปตฺวา  ปุปฺผปณฺณผลา- 
ผลาทีนิ วิกฺกิณน หตฺถโต จสฺส ตานิ เทวสิก วิกฺกิณนฺเตหิ   
มาลาการปณฺณิเกหิ  สทฺทหาเปตฺวา  มาลาวตฺถุปณฺณวตฺถูนิ   
อุปธาเรถาติ  วตฺวา  ปณฺณสาล ฺจสฺส  ปวิสิตฺวา ปุปฺผาทิ- 
วิกฺกิยลทฺธ กหาปณกภณฺฑิก (๑) อตฺตโน ปุริเสหิ  นีหราเปตฺวา  
# ๑. ส.ี กหาปณมาสกภณฺฑิก ฯ  
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ราชาน  ส ฺาเปสึ  ตสฺส  กฏูตาปสภาว  ชานาเปสึ ฯ  มม ฺจ   
วสมานยินฺติ  เตน  ส ฺาปเนน  สจฺจ  โข  ปน  กุมาโร   
วทติ  อย  กฏูตาปโส  ปพฺุเพ  อปฺปจฺโฉ  วิย  หุตฺวา อิทานิ  
มหาปริคฺคโห ชาโตติ ยถา ตสฺมึ นิพฺพินฺโน  มม วเส  
วตฺตติ เอว ราชาน มม วสมาเนสึ ฯ   
        ตโต  มหาสตฺโต  เอวรูปสฺส  พาลสฺส  ร ฺโ  สนฺติเก  
วสนโต  หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  ปพฺพชิตุ  ยุตฺตนฺติ  จินฺเตตฺวา  ราชาน   
อาปุจฺฉิ น เม มหาราช อิธ  วาเสน  อตฺโถ  อนุชานาถ  
ม  ปพฺพชิสสฺามีติ ฯ  ราชา ตาต มยา อนุปธาเรตฺวาว  เต 
วโธ  อาณตฺโต  ขม  มยฺห อปราธนฺติ มหาสตฺต ขมาเปตฺวา  
อชฺเชว อิม รชฺช  ปฏิปชชฺาหีติ  อาห ฯ  กุมาโร เทว กิมตฺถิ  
มานุสเกสุ โภเคสุ อห ปุพฺเพ ทีฆรตฺต  ทิพฺพโภคสมฺปตฺติโย  
อนุภวึ  น  ตตฺถาป เม สงฺโค ปพฺพชิสสฺาเมวาห น ตาทิสสฺส   
พาลสฺส ปรเนยฺยพุทฺธิโน สนฺติเก วสามีติ วตฺวา ต โอวทนฺโต   
                อนิสมฺม กต กมฺม                อนวตฺถาย จินฺติต   
                เภสชฺชสฺเสว เวภงฺโค        วิปาโก โหติ ปาปโก ฯ   
                นสิมฺม จ กต กมฺม                สมฺมาวตฺถาย จินฺติต   
                เภสชฺชสฺเสว สมฺปตฺติ        วิปาโก โหติ ภทฺรโก ฯ   
                                อลโส คิหี กามโภคี น สาธุ   
                                อส ฺโต ปพฺพชิโต น สาธุ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 311 

                *เลมที่  45  โสมนสฺสจริยาวณฺณนา  หนา  311 
 
                ราชา น สาธุ อนิสมฺมการี   
                โย ปณฺฑิโต โกธโน ต น สาธุ ฯ   
        นิสมฺม ขตฺติโย กยิรา   นานิสมฺม ทิสมฺปติ   
        นิสมฺมการิโน ราช        ยโส กิตฺติ จ วฑฺฒติ ฯ   
                นสิมฺม ทณฺฑ ปณเยยฺย อิสฺสโร   
                เวคา กต ตปฺปติ ภูมิปาล   
                สมฺมาปณีธี จ นรสฺส อตฺถา   
                อนานุตปฺปา เต ภวนฺติ ปจฺฉา ฯ   
                อนานุตปฺปานิ หิ เย กโรนฺติ   
                วิภชฺช กมฺมายตนานิ โลเก   
                วิ ฺ ุปฺปสตฺถานิ สุขุทฺรยานิ   
                ภวนฺติ พุทฺธานุมตานิ ตานิ ฯ   
                อาคจฺฉุ โทวาริกา ขคฺคพนฺธา (๑)   
                กาสาวิยา หนฺตุ  มม ชนินฺท   
                มาตุ ฺจ องฺกสฺมิมห นิสินฺโน   
                อากฑฺฒิโต สหสา เตหิ เทว ฯ   
                กฏก หิ สมฺพาธ สุกิจฺฉ ปตฺโต   
                มธุรมฺป ย ชีวิต ลทฺธ ราช   
                กิจฺเฉนห อชฺช วธา ปมุตฺโต  
                ปพฺพชฺชเมวาภิมโนหมสฺมติี (๒)   
# ๑. ส.ี ขคฺคหตฺถา ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๒๑๗๕/๔๔๖ ฯ  
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อิมาหิ คาถาหิ ธมฺม เทเสสิ ฯ   
        ตตฺถ  อนิสมฺมาติ  อนุปธาเรตฺวา ฯ  อนวตฺถายาติ  อววตฺถ- 
เปตฺวา ฯ  เวภงฺโคติ  วิปตฺติ ฯ วิปาโกติ นิปฺผตฺติ ฯ อส ฺโตติ  
อสวุโต ทุสฺสีโล ฯ ปณเยยฺยาติ ปฏเปยฺย ฯ  เวคาติ  เวเคน   
สหสา ฯ  สมมฺาปณีธี  จาติ  สมฺมาปณิธินา  โยนิโส ปเตน  
จิตฺเตน  กตา  นรสฺส  อตฺถา  ปจฺฉา  อนานุตปฺปา  ภวนฺตีติ   
อตฺโถ ฯ  วิภชฺชาติ  อิมาน ิกาตุ  ยุตฺตานิ  อิมานิ  อยุตฺตานีติ 
เอว ป ฺาย วิภชฺชิตฺวา ฯ กมฺมายตนานีติ กมฺมานิ ฯ   
พุทฺธานุมตานีติ  ปณฺฑิเตหิ  อนุมตานิ  อนวชฺชานิ  โหนฺติ ฯ 
กฏกนฺติ ทุกขฺ อสาต  สมฺพาธ  สุกิจฺฉ  มรณภย  ปตฺโตมฺหิ ฯ 
ลทฺธาติ  อตฺตโน าณพเลน ชีวิต ลภิตฺวา ฯ  ปพฺพชฺชเมวาภิ- 
มโนติ ปพฺพชฺชาภิมุขจิตฺโต เอวาหมสฺมิ ฯ   
        เอว  มหาสตฺเตน  ธมฺเม  เทสิเต  ราชา  เทวึ  อามนฺเตสิ   
เทวิ  ตฺว  ปุตฺต  นิวตฺเตหีติ  เทวีป  กุมารสฺส  ปพฺพชชฺเมว  
โรเจสิ ฯ มหาสตฺโต มาตาปตโร  วนทฺิตฺวา  สเจ  มยฺห  โทโส 
อตฺถิ  ต ขมถาติ ขมาเปตฺวา มหาชน อาปุจฺฉิตฺวา   
หิมวนฺตาภิมุโข  อคมาสิ ฯ  คเต จ ปน มหาสตฺเต มหาชโน 
กูฏชฏิล โปเถตฺวา ชีวิตกฺขย  ปาเปสิ ฯ  โพธิสตฺโตป  สนาคเรหิ   
อมจฺจปริสชฺชาทีหิ  ราชปุริเสหิ  อสสฺุมุเขหิ  อนุพนฺธิยมาโน  เต  
นิวตฺเตสิ ฯ  มนุสฺเสสุ  นวิตฺเตสุ  มนุสฺสวณฺเณนาคนฺตฺวา  เทวตาหิ   
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นีโต  สตฺต  ปพฺพตราชิโย  อติกฺกมิตฺวา หิมวนฺเต วิสฺสกมฺมุนา 
นิมฺมิตาย  ปณฺณสาลาย อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิ ฯ เตน วุตฺต   
                โส ม ตตฺถ ขมาเปสิ   มหารชฺช อทาสิ เม   
                โสห ตม ทาลยิตฺวา    ปพฺพชึ อนคาริยนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ตม  ทาลยิตฺวาติ  กามาทีนวทสฺสนสฺส  ปฏิปกฺขภูต  
สมฺโมหตม  วิธมิตฺวา ฯ ปพฺพชินฺติ อุปาคจฺฉึ ฯ อนคาริยนฺติ  
ปพฺพชฺช ฯ   
        อิทานิ  ยทตฺถ  ตทา  ต  ราชิสฺสริย  ปริจฺจตฺต  ต  ทสฺเสตุ  
น เม  เทสฺสนฺติ โอสานคาถมาห ฯ ตสฺสตฺโถ วุตฺตนโยว ฯ   
        เอว  ปน  มหาสตฺเต  ปพฺพชิเต  ยาว โสฬสวสสฺกาลา 
ราชกุเล ปริจาริกเวเสน  เทวตาเยว  น  อุปฏหึสุ ฯ  โส  ตตฺถ 
ฌานาภิ ฺาโย  นิพฺพตฺเตตฺวา พฺรหฺมโลกูปโค  อโหสิ ฯ  
        ตทา  กหุโก  เทวทตฺโต  อโหส ิ มาตา  มหามายา  
มหารกฺขิตตาปโส  สาริปตฺุตตฺเถโร โสมนสฺสกุมาโร โลกนาโถ ฯ   
        ตตฺถ  ยธุ ฺชยจริยาย  (๑)  วุตฺตนเยเนว  ทส  ปารมิโย  
นิทฺธาเรตพฺพา ฯ อิธาป  เนกฺขมฺมปารมี  อติสยวตีติ  สาเอว  
เทสน  อารุฬหฺา ฯ  ตถา สตฺตวสฺสิกกาเล เอว  ราชกิจฺเจสุ  
สมตฺถตา ฯ  ตสฺส  ตาปสสฺส  กฏูชฏิลภาวปริคฺคณฺหน  เตน 
ปยุตฺเตน  ร ฺา  วเธ  อาณตฺเต  สนฺตาสาภาโว  ร ฺโ   
# ๑. ขุ. ชา. ๓๓/๒๑/๕๗๙ ฯ  
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สนฺติก  คนฺตฺวา  นานานเยหิ  ตสฺส  สโทสต  อตฺตโน  จ  
นิรปราธต  มหาชนสฺส  มชฺเฌ  ปกาเสตฺวา  ร ฺโ  จ   
ปรเนยฺยพุทฺธิต  พาลภาว ฺจ  ปฏเปตฺวา  เตน  ขมาปเตป  ตสฺส   
สนฺติเก  วาสโต  รชชฺิสฺสริยโต  จ สเวคฺมาปชฺชิตฺวา นานปฺปการ 
ยาจิยมาเนนป หตฺถคต รชฺชสิร ึ(๑)  เขฬปณฺฑ  วิย  ฉฑฺเฑตฺวา  
กตฺถจิ  อลคฺคจิตฺเตน  หุตฺวา  ปพฺพชน  ปพฺพชิตฺวา  ปวิเวการาเมน 
หุตฺวา   นจิรสฺเสว  อปฺปกสิเรน  ฌานาภิ ฺานิพฺพตฺตนนฺติ   
เอวมาทโย มหาสตฺตสฺส คุณานุภาวา วิภาเวตพฺพาติ ฯ   
                โสมนสฺสจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                อโยฆรจริยาวณฺณนา   
                ปนุาปร ยทา โหมิ                กาสิราชสฺส อตฺรโช   
                อโยฆรมฺหิ สวฑฺโฒ                นาเมนาสิ  อโยฆโรติ ฯ   
        ตติเย  อโยฆรมฺหิ สวฑฺโฒติ อมนุสฺสอุปทฺทวปริวชฺชนตฺถ  
จตุรสฺสสาลวเสน  (๒)  กเต  มหติ  สพฺพอโยมเย  เคเห  สวฑฺโฒ ฯ  
นาเมนาสิ  อโยฆโรติ  อโยฆเร  ชาตสวฑฺฒภาเวเนว อโยฆร- 
กุมาโรติ นาเมน ปากโฏ อโหสิ ฯ   
        ตทา  ห ิ กาสิร ฺโ  อคฺคมเหสิยา  ปุริมตฺตภาเว  สปตฺตี 
ตว ชาต  ชาต  ปช  ขาเทยฺยนฺติ  ปตฺถน  ปฏเปตฺวา  ยกฺขินิโยนิย   
# ๑. ส.ี ราชสิฺสริย ฯ  ๒. สี. จตุสาลวเสน ฯ  
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นิพฺพตฺตา  โอกาส  ลภิตฺวา  ตสฺสา  วิชาตกาเล  เทฺว  วาเร  
ปุตฺเต  ขาทิ ฯ  ตติยวาเร ปน โพธิสตฺโต  ตสฺสา  กจฺุฉิย   
ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ  ราชา  เทวิยา  ชาต  ชาต  ปช เอกา  
ยกฺขินี  ขาทติ  กึ  นุ  โข  กาตพฺพนฺติ  มนุสฺเสหิ สมฺมนฺเตตฺวา  
อมนุสฺสา นาม อโยฆรสฺส  ภายนฺติ  อโยฆร  กาตุ  วฏฏตีติ  
วุตฺเต  กมฺมาเร  อาณาเปตฺวา  ถมฺเภ  อาทึ  กตฺวา  อโยมเยเหว  
สพฺพเคหสมฺภาเรหิ  จตุรสฺสสาล  มหนฺต  อโยฆร  นิฏาเปตฺวา   
ปริปกฺกคพฺภ  เทวึ  ตตฺถ  วาเสสิ ฯ  สา  ตตฺถ  ธ ฺปุ ฺลกฺขณ  
ปุตฺต  วิชายิ  อโยฆรกุมาโรเตฺววสฺส  นาม  กรึส ุฯ ต ธาตีน  
ทตฺวา มหนฺต อารกฺข สวิทหิตฺวา  ราชา  เทวึ  อนฺเตปุร   
อาเนสิ ฯ  ยกขิฺนีป  อุทกวาร  คนฺตฺวา  เวสฺสวณสฺส อุทก  วหนฺตี  
ชีวิตกฺขย ปตฺตา ฯ   
        มหาสตฺโต  อโยฆเรเยว  วฑฺฒิตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ตตฺเถว  
สพฺพสิปฺปานิ  อุคฺคณฺหิ ฯ  ราชา ปุตฺต โสฬสวสสฺุทฺเทสิก  
วิทิตฺวา รชฺชมสฺส ทสฺสามีติ อมจฺเจ  อาณาเปสิ  ปุตฺต  
เม  อาเนถาติ ฯ  เต  สาธุ  เทวาติ  นคร อลงฺการาเปตฺวา   
สพฺพาลงฺการวิภูสิต  มงฺคลวารณ  อาทาย  ตตฺถ  คนฺตฺวา  กุมาร 
อลงฺกริตฺวา  หตฺถิกฺขนฺเธ  นิสีทาเปตฺวา  นคร  ปทกขิฺณ  กาเรตฺวา  
ร ฺโ  ทสฺเสสุ ฯ มหาสตฺโต  ราชาน  วนฺทิตฺวา  อฏาสิ ฯ  
ราชา  ตสฺส  สรีรโสภ  โอโลเกตฺวา  พลวสิเนเหน ต  อาลิงฺคิตฺวา  
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อชฺเชว  เม  ปุตฺต  อภิสิ ฺจถาติ  อมจฺเจ  อาณาเปสิ ฯ  มหาสตฺโต   
ปตร  วนฺทิตฺวา  น  มยฺห  รชฺเชน  อตฺโถ  อห  ปพฺพชิสฺสามิ  ปพฺพชฺช  เม   
อนุชานาถาติ อาห ฯ เตน วุตฺต   
                ทกฺุเขน ชีวิโต ลทฺโธ                สมฺปเฬ ปติโปสิโต   
                อชฺเชว ปุตฺต ปฏิปชชฺ        เกวล วสุธ (๑) อิม ฯ   
                สรฏก สนิคม                สชน วนฺทิตฺวา ขตฺติย   
                อ ฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน        อิท วจนมพฺรวึ ฯ   
                เย เกจิ มหิยา สตฺตา                หีนมุกฺกฏมชฺฌิมา   
                นริารกฺขา สเก เคเห        วฑฺฒนฺติ สกาติหิ (๒) ฯ   
                อิท โลเก อุตฺตริย                สมฺปเฬ มม โปสน   
                อโยฆรมฺหิ สวฑฺโฒ        อปฺปเภ จนฺทสูริเย ฯ 
                ปติูกุณปสมฺปุณฺณา        มจฺุจิตฺวา มาตุ กุจฺฉิโต   
                ตโต โฆรตเร ทกฺุเข                ปุน ปกฺขิตฺตโยฆเร ฯ   
                ยทิห ตาทิส ปตฺวา                ทุกฺข ปรมทารุณ   
                รชเฺชสุ ยทิ รชชฺามิ (๓)        ปาปาน อุตฺตโม สิย ฯ   
                อุกฺกณฺ ิโตมฺหิ กาเยน        รชฺเชนมฺหิ อนตฺถิโก   
                นพฺิพุตึ ปริเยสิสฺส                ยตฺถ ม มจฺจุ น มทฺทิเย ฯ   
                เอวาห จินฺตยิตฺวาน        วิรวนฺเต (๔) มหาชเน   
                นาโคว พนฺธน เฉตฺวา        ปาวิสึ (๕) กานน วน ฯ   
# ๑. สฺยา. วสุนฺทร ฯ  ๒. ยุ. สห าติภิ ฯ  ๓. ม. ย.ุ รชชฺายิ ฯ  
# ๔. ยุ. วิวรนฺต มหาชน ฯ  ๕. ยุ. ปาวิสิ ฯ  
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                มาตา ปตา น เม เทสฺสา        นป เม เทสฺสา (๑) มหายส   
                สพฺพ ฺ ุต ปย มยฺห        ตสฺมา รชฺช ปริจฺจชินฺติ (๒) ฯ   
        ตตฺถ  ทกฺุเขนาติ  ตาต  ตว  ภาติกา  เทฺว  เอกาย  ยกฺขินิยา  
ขาทิตา ตุยฺห  ปน  ตโต  อมนุสฺสภยโต  นิวารณตฺถ  กเตน  
ทุกฺเขน มหตา อายาเสน ชีวิโต ลทฺโธ ฯ  สมฺปเฬ  ปติโปสิโตติ  
นานาวิธาย  อมนุสฺสรกฺขาย  สมฺพาเธ  อโยฆเร วิชายนกาลโต   
ปฏาย  ยาว  โสฬสวสฺสปฺุปตฺติยา  สมฺพาเธ  สวฑฺฒิโตติ   
อตฺโถ ฯ  อชฺเชว  ปุตฺต  ปฏิปชชฺ  เกวล  วสุธ  อิมนติฺ  ก ฺจน- 
มาลาลงฺกตสฺส  เสตจฺฉตฺตสฺส  เหฏา  รตนราสิมฺหิ  เปตฺวา 
ตีหิ  สงฺเขหิ  อภิสิ ฺจิยมาโน  อิม กุลสนฺตก เกวล สกล   
สมุทฺทปริยนตฺ  ตโตเยว  สห  รฏเหีติ  สรฏก  สห  นิคเมหิ  
มหาคาเมหีติ สนิคม  อปรมิิเตน ปริวารชเนน สทฺธึ สชน  
อิม วสุธ มหาปวึ อชฺเชว ปุตฺต ปฏิปชชฺ รชฺช  กาเรหีติ   
อตฺโถ ฯ  วนฺทิตฺวา  ขตฺติย ฯ  อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวาน อิท  
วจนมพฺรวินฺติ  ขตฺติย  กาสิราชาน  มม  ปตร  วนฺทตฺิวา  ตสฺส 
อ ฺชลึ  ปณาเมตฺวา  อิท  วจน  อภาสึ ฯ   
        เย  เกจิ  มหิยา  สตฺตาติ  อิมิสฺสา  มหาปวิยา เย 
เกจิ สตฺตา นาม ฯ  หีนมุกกฺฏมชฺฌิมาติ  ลามกา  เจว อุตฺตมา 
จ อุภินฺน เวมชฺเฌ ภวตฺตา มชฺฌิมา จ ฯ  สเก  เคเหติ   
สพฺเพ  เต  สเก  เคเห ฯ  สกาติหีติ  สเกหิ  าตีหิ  สมฺโมทมานา   
# ๑. ม. ย.ุ เทสฺส มหายส ฯ  ๒. ขุ. จริยา. ๓๓/๒๓/๕๘๒-๓ ฯ  
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วิสฺสฏา อนุกฺกณฺ ิตา ยถาวิภว วฑฺฒนฺติ ฯ   
        อิท  โลเก  อุตฺตริยนติฺ  อิท  ปน  อิมสฺมึ  โลเก  อสทิส  
มยฺห เอว  อาเวณิก ฯ  ก ึ ปน  ต  สมฺปเฬ  มม  โปสนนฺติ   
สมฺพาเธ  มม  สวฑฺฒน ฯ  ตถา  ห ิ อโยฆรมฺหิ  สวฑฺโฒ  
อปฺปเภ  จนฺทสูริเยติ  จนฺทสูริยาน  ปภารหิเต  อโยฆเร ฯ   
สวฑฺโฒมฺหีติ สวฑฺโฒ อมฺหิ ฯ   
        ปูติกุณปสมฺปุณฺณาติ ปูติคนฺธนานปฺปการกุณปสมฺปุณฺณา  
คูถนิรยสทิสา มาตุ  กุจฺฉิโต  ชีวิตสสเย  วตฺตมาเน  กถ  มุจฺจิตฺวา  
นิกฺขมิตฺวา ฯ  ตโต  โฆรตเรติ  ตโตป  คพฺภวาสโต  ทารุณตเร 
อวิสฺสฏวาเสน  ทุกฺเข ฯ ปกฺขิตฺตโยฆเรติ ปกฺขิตฺโต  อโยฆเร 
พนฺธนาคาเร ปโต วิย อโหสินฺติ ทสฺเสติ ฯ   
        ยทิหนฺติ  เอตฺถ  ยทติี  นิปาตมตฺต ฯ  ตาทิสนฺติ ยาทิส  
ปุพฺเพ วุตฺต  ตาทิส  ปรมทารุณ  ทุกฺข  ปตฺวา  อห  รชฺเชส ุ 
ยทิ รชฺชามิ ยทิ รมิสฺสามิ เอว  สนฺเต ปาปาน ลามกาน  
นิหีนปุริสาน อุตฺตโม นิหนีตโม สิย ฯ (๑)   
        อุกฺกณฺ ิโตมฺหิ กาเยนาติ อปริมุตฺตคพฺภวาสาทินา ปูติกาเยน 
อุกฺกณฺ ิโต  นิพฺพินฺโน  อมฺหิ ฯ  รชฺเชนมฺหิ  อนตฺถโิกติ  รชฺเชนป 
อนตฺถโิก อมฺหิ ฯ ยกฺขินิยา  หตฺถโต  มตฺุโตป  หิ นาห  
อชรามโร  ก ึ เม  รชฺเชน   รชชฺ   ห ิ  นาม   สพฺเพส  อนตฺตาน   
# ๑. ส.ี สิยา ฯ  
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สนฺนิปาตฏาน  ตตฺถ   ิตกาลโต  ปฏาย ทุนฺนิกฺขม โหติ  
ตสฺมา ต อนุปคนฺตฺวา  นิพฺพุตึ ปริเยสิสฺส ยตฺถ ม มจฺจุ  
น มทฺทิเยติ ยตฺถ  ิต ม มหาเสโน มจฺจุราชา  น  มททฺิเย  
น  โอตฺถเรยยฺ  น  อภิภเวยฺย  ต  นิพฺพุตึ  อมตมหานิพฺพาน   
ปริเยสิสฺสามีติ ฯ   
        เอวาห  จินฺตยิตฺวานาติ  เอว อิมินา วุตฺตปฺปกาเรน  
นานปฺปการ สสาเร  อาทีนว  ปจฺจเวกฺขเณน  นิพฺพาเน   
อานิสสทสฺสเนน  จ โยนโิส จินฺเตตฺวา ฯ วิรวนฺเต  มหาชเนติ   
มยา  วิปฺปโยคทุกฺขาสหเนน  วิรวนฺเต  ปริเทวนฺเต  มาตาปตุปฺปมุเข   
มหนฺเต  ชเน ฯ  นาโคว  พนฺธน  เฉตฺวาติ  ยถา  นาม มหาพโล  
หตฺถินาโค ทุพฺพลตร  รชชฺุพนฺธน  สุเขเนว ฉินฺทติ เอวเมว 
าติสงฺคาทิเภทสฺส ตสฺมึ ชเน ตณฺหาพนฺธนสฺส  ฉินทฺเนน  
พนฺธน  เฉตฺวา  กานนสงฺขาต  มหาวน  ปพฺพชชฺูปคมนวเสน  
ปาวิสึ ฯ  โอสานคาถา วุตฺตตฺถา เอว ฯ   
        ตตฺถ  จ  มหาสตฺโต  อตฺตโน  ปพฺพชฺชาธิปฺปาย  ชานิตฺวา  
ตาต  กึการณา  ปพฺพชสีติ  ร ฺา  วุตฺโต เทว อห  
มาตุกุจฺฉิมฺหิ ทส มาเส คูถนิรเย วิย วสิตฺวา  มาตุ  กุจฺฉิโต 
นิกฺขนฺโต  ยกฺขินิยา  ภเยน  โสฬสวสสฺานิ  พนฺธนาคาเร  วสนฺโต   
พหิ  โอโลเกตุมฺป  น  ลภึ อุสฺสทนิรเย ปกฺขิตฺโต วิย อโหสึ  
ยกฺขินิโต มุตฺโตป  อชรามโร  น  โหม ิ มจฺจุ  นาเมส  น  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 320 

                *เลมที่  45  ยุธ ฺชยวคฺควณฺณนา  หนา  320 
 
สกฺกา  เกนจิ  ชินิตุ ภเว อุกฺกณฺ ิโตมฺหิ  ยาว  เม  พฺยาธิ- 
ชรามรณานิ  นาคจฺฉนฺติ  ตาวเทว  ปพฺพชิตฺวา  ธมฺม  จริสฺสามิ   
อล เม รชฺเชน อนุชานาหิ ม เทว ปพฺพชิตุนฺติ วตฺวา   
                ยเมกรตฺตึ ปม                        คพฺเภ วสติ มาณโว   
                อพฺภุฏ ิโตว โส ยาติ                ส คจฺฉ น นิวตฺตตีติ- (๑)   
อาทินา จตุวีสติยา คาถาหิ ปตุ ธมฺม เทเสตฺวา มหาราช 
ตุมฺหาก รชฺช ตุมฺหากเมว  โหตุ  น  มยหฺ  อิมินา  อตฺโถ  
ตุเมฺหหิ  สทฺธึ  กเถนฺเตเยว  พฺยาธิชรามรณานิ  อาคจฺเฉยฺยุ  ติฏถ  
ตุเมฺหติ  วตฺวา  อยทาม  ฉินฺทิตฺวา  มตฺตหตฺถี  วิย  ก ฺจนป ฺชร   
ภินฺทิตฺวา  สีหโปตโก  วิย  กาเม  ปหาย  มาตาปตโร  วนฺทิตฺวา   
นิกฺขมิ ฯ  อถสฺส  ปตา  อย  นาม  กุมาโร  ปพฺพชิตุกาโม 
กิมงฺค  ปนาห มมาป  รชเฺชน  อตฺโถ  นตฺถีติ  รชฺช  ปหาย  
เตน  สทฺธึ เอว นิกฺขมิ ตสฺมึ นิกฺขมนฺเต  เทวีป  อมจฺจาป   
พฺราหฺมณคหปติกาทโยปติ  สกลนครวาสิโน  โภเค  ฉฑฺเฑตฺวา   
นิกฺขมึสุ ฯ  สมาคโม  มหา  อโหสิ  ปริสา  ทฺวาทสโยชนิกา   
ชาตา  เต  อาทาย  มหาสตฺโต หิมวนฺต ปาวิสิ ฯ   
        สกโฺก  เทวราชา  ตสฺส  นิกฺขนฺตภาว  ตฺวา  วิสฺสกมฺม  
เปเสตฺวา  ทวฺาทสโยชนายาม  สตฺตโยชนวิตฺถาร  อสสฺมปท   
กาเรสิ  สพฺเพ จ ปพฺพชิตปริกฺขาเร  ปฏิยาทาเปสิ ฯ  อิธ  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๒๖๑/๔๖๙ ฯ  
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มหาสตฺตสฺส  ปพฺพชชฺา  จ  โอวาททาน ฺจ  พฺรหฺมโลกปรายนตา   
จ  ปริสาย  สมฺมาปฏิปตฺติ  จ  สพฺพา  มหาโควินฺทจริยาย  (๑)  
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ  
        ตทา  มาตาปตโร  มหาราชกุลานิ  อเหสุ  ปริสา   
พุทฺธปริสา  อโยฆรปณฺฑิโต โลกนาโถ ฯ   
        ตสฺส  เสสปารมินิทฺธารณา  อานุภาววิภาวนา  จ 
เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพาติ ฯ   
                        อโยฆรจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ภิสจริยาวณฺณนา (๒)   
                ปนุาปร ยทา โหมิ                กาสีน ปุรวรตฺุตเม   
                ภคินี จ ภาตโร สตฺต                นิพฺพตฺตา โสตฺถิเย  กุเลติ (๓) ฯ   
        จตุตฺเถ  ยทา  โหมิ  กาสีน  ปุรวรุตฺตเมติ  กาสีติ  
พหุวจนวเสน  ลทฺธโวหารสฺส  รฏสฺส  นครวเร  พาราณสิย   
ยสฺมึ  กาเล  ชาตสวฑฺโฒ  หุตฺวา  วสามีติ  อตฺโถ ฯ  ภคินี   
จ  ภาตโร  สตฺต นิพฺพตฺตา โสตฺถิเย กุเลติ อุปก ฺจนาทโย   
ฉ  อห ฺจาติ  ภาตโร  สตฺต  สพฺพกนิฏา  ก ฺจนเทวี  นาม 
ภคินี  จาติ  สพฺเพ มย  อฏ  ชนา  มนฺตชฺเฌนนิรตตาย  
# ๑. ขุ. จริยา. ๓๓/๕/๕๕๕ ฯ  ๒. สี. มหาก ฺจนจริยาวณฺณนา  ฯ 
# ๓. ขุ. จริยา. ๓๓/๒๔/๕๘๓ ฯ  
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โสตฺถิเย  อุทโิตทิเต  มหติ  พฺราหฺมณกุเล  ตทา  นิพฺพตฺตา 
ชาตาติ อตฺโถ ฯ   
        โพธิสตฺโต  ห ิ ตทา  พาราณสิย  อสีติโกฏิวิภวสฺส   
พฺราหฺมณมหาสาลสฺส  ปตฺุโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ตสฺส  ก ฺจน- 
กุมาโรติ  นาม  กรึสุ ฯ  อถสฺส  ปทสา  วิจรณกาเล  อปโร 
ปุตฺโต  วิชาย ิ อุปก ฺจนกุมาโรติสฺส  นาม  กรึส ุฯ  ตโต   
ปฏาย  มหาสตฺต  มหาก ฺจนกุมาโรติ  สมุทาจรนฺติ ฯ  เอว  
ปฏิปาฏิยา  สตฺต  ปุตฺตา  อเหสุ ฯ  สพฺพกนิฏา  ปน  เอกา  
ธีตา  ตสฺสา  ก ฺจนเทวีติ นาม กรึสุ ฯ  มหาสตฺโต วยปฺปตฺโต 
ตกฺกสิล คนฺตฺวา สพฺพสิปฺปานิ อุคฺคเหตฺวา ปจฺจาค ฺฉิ ฯ   
        อถ  น  มาตาปตโร  ฆราวาเสน  พนฺธิตุกามา  อตฺตโน  
สมานชาติกุลโต  เต  ทาริก  อาเนสฺสามาติ  วทึสุ ฯ  โส  อมฺม- 
ตาต น มยฺห ฆราวาเสน อตฺโถ มยฺห ฺหิ  สพฺโพ  โลก- 
สนฺนิวาโส  อาทิตฺโต  วิย  สปฺปฏิภโย  พนฺธนาคาร  วิย  
ปลิพุทฺธน  อุกฺการภูมิ วิย ชิคุจฺโฉ หุตฺวา อุปฏาติ น  
เม จิตฺต กาเมสุ รชชฺติ อ ฺเ โว  ปุตฺตา  อตฺถ ิ เต 
ฆราวาเสน  นิมนฺเตถาติ  วตฺวา  ปุนปฺปุน  ยาจิโตป สหาเยหิ   
ยาจาปโตป  น  อิจฺฉิ อถ น สหายา สมฺม กึ ปน  
ตฺว ปตฺถยนฺโต กาเม ปริภุ ฺชิตุ  น อิจฺฉสีติ ปุจฺฉึสุ ฯ  
โส เตส อตฺตโน เนกฺขมฺมชฺฌาสย อาโรเจสิ ฯ เตน วุตฺต    
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                เอเตส ปุพฺพโช อาสึ                หิรีสุกฺกมุปาคโต   
                ภว ทิสฺวาน ภยโต                เนกฺขมฺมาภิรโต อห ฯ   
                มาตาปตูหิ ปหิตา                สหายา เอกมานสา   
                กาเมหิ ม นิมนฺเตนฺติ                กุลวส ธาเรหีติ ฯ   
                ย เตส วจน วุตฺต                คิหิธมฺเม สุขาวห   
                ต เม อโหสิ ก ิน                ตตฺตผาลสม วิย ฯ   
                เต ม ตทา อุกฺขิปนฺต                ปุจฺฉึสุ ปตฺถิต มม   
                ก ึตฺว ปตฺถยสิ สมฺม                ยท ิกาเม น ภุ ฺชสิ ฯ   
                เตสาห เอวมวจ                        อตฺถกาโม หิเตสิน   
                นาห ปตฺเถมิ คิหิภาว                เนกฺขมฺมาภิรโต อห ฯ   
                เต มยฺห วจน สุตฺวา                ปตุ มาตุ จ  สาวยุ   
                มาตาปตา เอวมาหุ                สพฺเพว  ปพฺพชาม โภติ ฯ   
        ตตฺถ  เอเตส  ปุพฺพโช  อาสินฺติ เอเตส อุปก ฺจนกาทีน  
สตฺตนฺน เชฏภาติโก  อห  ตทา  อโหสึ ฯ  หิรีสุกฺกมุปาคโตติ  
สุกฺกวิปากตฺตา  สนฺตานสฺส  วิโสธนโต  จ  สุกฺก  ปาปชิคุจฺฉน- 
ลกฺขณ  หิร ึ ภุส  อาคโต อติวิย ปาป ชิคุจฺฉนฺโต อาสินฺติ   
อตฺโถ ฯ  ภว  ทิสฺวาน  ภยโต  เนกฺขมฺมาภิรโต  อหนฺติ  กาม- 
ภวาทีน  วเสน  สพฺพ  ภว  ปกฺขนฺทิตุ อาคจฺฉนฺต จณฺฑ- 
หตฺถึ วิย หึสตุิ อาคจฺฉนฺต อุกฺขิตฺตาสิก วธก  วิย  สหี  
วิย  ยกฺข  วิย รกฺขส วิย โฆรวิส วิย อาสิวิส วิย   
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อาทิตฺต องฺคาร วิย  สปฺปฏิภย  ภยานกภาวโต  ปสฺสิตฺวา  
ตโต  มุจฺจนตฺถ ฺจ  ปพฺพชฺชาภิรโต  ปพฺพชิตฺวา  กถ นุ  
โข ธมฺมจริย สมฺมาปฏิปตฺตึ ปูเรยฺย ฌานสมาปตฺติโย จ  
นิพฺพตฺเตยฺยนฺติ  ปพฺพชฺชากุสลธมฺมปมชฺฌานาทิอภิรโต ตทา 
อห อาสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        ปหิตาติ  มาตาปตูหิ  เปสิตา ฯ  เอกมานสาติ  สมานชฺฌาสยา  
ปุพฺเพ มยา  เอกจฺฉนฺทา  มนาปจาริโน  มาตาปตูหิ  ปหิตตฺตา   
ปน  มม  ปฏกิฺกูล อมนาป วทนฺตา ฯ  กาเมหิ  ม นิมนฺเตนฺตีติ 
มาตาปตูหิ วา เอกมานสา กาเมหิ ม นมินฺเตนฺติ ฯ กุลวส   
ธาเรหีติ  ฆราวาส  สณฺเปนฺโต  อตฺตโน  กุลวส  ธาเรหิ  
ปติฏเปหีติ กาเมหิ ม  นมินฺเตสุนฺติ อตฺโถ ฯ   
        ย  เตส วจน วุตฺตนฺติ เตส มม ปยสหายาน ย  
วจน วุตฺต ฯ คิหิธมฺเม  สุขาวหนฺติ  คิหิภาเว สติ คหฏภาเว 
 ิตสฺส ปุริสสฺส ายานุคตตฺตา ทิฏธมฺมิกสฺส  สมปฺรายิกสฺส 
จ  สุขสฺส  อาวหนโต  สุขาวห ฯ  ต เม อโหสิ ก ินนฺติ  
ต เตส มยฺห  สหายาน  มาตาปตูน ฺจ  วจน  เอกนฺเตเนว 
เนกฺขมฺมาภิรตตฺตา  อมนาปภาเวน  เม ก ิน ผรุส ทวิส  
สนฺตตฺตผาลสทิส อุโภป กณฺเณ ฌาเปนฺต วิย อโหสิ ฯ   
        เต  ม  ตทา  อุกฺขิปนฺตนฺติ  เต  มยหฺ  สหายา  มาตาปตูหิ  
อตฺตโน  จ  อุปนิมนฺตนวเสน  อเนกวาร  อุปนียมาเน  กาเม    
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อุทฺธมุทฺธ  ขิปนฺต  ฉฑฺเฑนฺต  ปฏิกฺขิปนฺต  ม  ปุจฺฉึสุ ฯ  ปตฺถิต   
มมาติ  อิโต  วิสุทฺธตร  ก ึนุ โข อิมินา  ปตฺถิตนฺติ  มยา  
อภิปตฺถิต  มม  ต ปตฺถน ปุจฺฉึสุ กึ ตฺว ปตฺถยเส สมฺม  
ยทิ  กาเม น ภุ ฺชสีติ ฯ   
        อตฺถกาโมติ  อตฺตโน  อตฺถกาโม  ปาปภีรูติ  อตฺโถ ฯ 
อตฺตกาโมติป  ปาฬ ิฯ  หิเตสินนฺติ  มยฺห  หิเตสีน  ปยสหายาน ฯ 
เกจิ  อตฺถกามหิเตสินนฺติ  ปนฺติ ต น สุนฺทร ฯ   
        ปตุ  มาตุ  จ  สาวยุนติฺ  เต  มยฺห  สหายา  อนิวตฺตนีย  
มม  ปพฺพชชฺา  ฉนฺท  วิทตฺิวา  ปพฺพชิตุกามตาทีปก  มยฺห  วจน 
ปตุ มาตุ จ สาเวสุ ฯ  ยคฺเฆ  อมฺมตาตา  ชานาถ  เอกนฺเตเนว  
มหาก ฺจนกุมาโร  ปพฺพชิสฺสติ  น  โส  สกฺกา  เกนจิ  อุปาเยน  
กาเมสุ  อุปเนตุนฺติ (๑) อโวจุ ฯ มาตาปตา เอวมาหูติ ตทา  มยฺห 
มาตาปตโร  มม  สหาเยหิ  วุตฺต  มม  วจน  สุตฺวา  เอวมาหสุ   
สพฺเพว  ปพฺพชาม  โภติ  ยทิ  มหาก ฺจนกุมารสฺส เนกฺขมฺม  
อภิรุจิต ย ตสฺส อภิรุจิต  ตทมฺหากมฺป  อภิรุจิตเมว  ตสฺมา  
สพฺเพว  ปพฺพชาม  โภติ ฯ  โภติ  เตส  พฺราหฺมณาน  อาลปน ฯ  
ปพฺพชาม  โขติป  ปาโ  ปพฺพชาม  เอวาติ  อตฺโถ ฯ  มหา- 
สตฺตสฺส  หิ  ปพฺพชฺชาฉนฺท  วิทิตฺวา  อุปก ฺจนาทโย  ฉ  ภาตโร 
ภคินี  จ  ก ฺจนเทวี  ปพฺพชิตุกามาว  อเหสุ ฯ  เตน  เตป   
# ๑. ส.ี ปตาเรตุนฺติ ฯ  
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มาตาปตูหิ ฆราวาเสน นิมนฺติยมานา  น อิจฺฉึสุเยว ฯ ตสฺมา  
เอวมาหสุ สพฺเพว ปพฺพชาม โภติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  มหาสตฺต  มาตาปตโร  ปกฺโกสิตฺวา   
อตฺตโนป  อธิปฺปาย  ตสฺส  อาจิกฺขิตฺวา  ตาต  ยทิ  ปพฺพชิตุ- 
กาโมสิ  อสติีโกฏิธน ตว สนฺตก ยถาสุข  วิสฺสชฺเชหีติ   
อาหสุ ฯ  อถ  น  มหาปุรโิส  กปณทฺธิกาทีน  วิสฺสชฺเชตฺวา   
มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิตฺวา  หิมวนฺต  ปาวิสิ ฯ  เตน  สทฺธ ึ  
มาตาปตโร ฉ ภาตโร จ  ภคินี จ เอโก ทาโส เอกา  
ทาสี เอโก จ สหาโย ฆราวาส ปหาย อคมสุ ฯ เตน วุตฺต   
                อุโภ มาตา ปตา มยฺห                ภคินี จ สตฺต ภาตโร   
                อมิตธน ฉฑฺฑยิตฺวา                ปวิสิมฺหา มหาวนนฺติ ฯ   
        ชาตกฏกถาย  ปน  มาตาปตูสุ  กาลงฺกเตสุ  เตส   
กตฺตพฺพกิจฺจ  กตฺวา  มหาสตฺโต มหาภินิกฺขมน นิกขฺมีติ  
วุตฺต ฯ   
        เอว  หมิวนฺต  ปวิสิตฺวา จ เต โพธิสตฺตปฺปมุขา เอก  
ปทุมสร นิสสฺาย รมณีเย  ภูมิกาเค  อสฺสม  กตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  
วนมูลผลาหารา  ยาปยึสุ ฯ  เตสุ อุปก ฺจนาทโย  อฏ  ชนา   
วาเรน  ผลาผล  อาหริตฺวา  เอกสฺมึ  ปาสาณผลเก  อตฺตโน  
อิตเรส ฺจ  โกฏาเส  กตฺวา  ฆณฺฑิส ฺ  ทตฺวา  อตฺตโน  
โกฏาส อาทาย วสนฏาน ปวิสนฺติ ฯ  เสสาป  ฆณฺฑิ-  
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ส ฺาย  ปณฺณสาลโต  นิกฺขมิตฺวา  อตฺตโน  อตฺตโน  ปาปุณน- 
โกฏาส  อาทาย วสนฏาน คนฺตฺวา ปริภุ ฺชิตฺวา สมณ- 
ธมฺม กโรนฺติ ฯ   
        อปรภาเค  ภิสานิ  อาหริตฺวา  ตเถว  ขาทนฺติ ฯ  ตตฺถ  เต  (๑)  
โฆรตปา  ปรมธิตินฺทฺริยา  (๒)  กสิณปริกมฺม  กโรนฺตา  วิหรสึุ ฯ  
อถ เนส สีลเตเชน สกฺกสสฺ  ภวน  กมปฺ ฯ สกโฺก ต  
การณ ตฺวา อิเม อิสโย วีมสิสฺสามีติ อตฺตโน อานุภาเวน   
มหาสตฺตสฺส  โกฏาเส  ตโย  ทิวเส  อนฺตรธาเปสิ ฯ  มหาสตฺโต 
ปมทิวเส โกฏาส  อทสิฺวา  มม  โกฏาโส  ปมฏุโ  ภวิสฺสตีติ  
จินฺเตสิ ฯ  ทุติยทิวเส  มม โทเสน  ภวิตพฺพ  ปณามนวเสน  
มม  โกฏาส  น  ปต  ม ฺเติ จินฺเตสิ ฯ ตติยทิวเส ต   
การณ  สุตฺวา  ขมาเปสฺสามีติ  สายนฺหสมเย  ฆณฺฑิส ฺ  ทตฺวา 
ตาย  ส ฺาย  สพฺเพสุ  สนฺนิปติเตสุ  ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา  ตีสุป  
ทิวเสสุ เตหิ เชฏโกฏาสสฺส  ปตภาว  สุตฺวา  ตุเมฺหหิ  
มยฺห  โกฏาโส  ปโต  มยา ปน น ลทฺโธ ก ึนุ โข   
การณนฺติ อาห ฯ ต สุตฺวา สพฺเพว สเวคปฺปตฺตา อเหสุ ฯ   
        ตสฺมึ  อสฺสเม  รุกฺขเทวตาป  อตฺตโน  ภวนโต  โอตริตฺวา 
เตส สนฺติเก นิสีทิ ฯ  มนสฺุสาน  หตฺถโต  ปลายิตฺวา  อร ฺ   
ปวิฏโ  เอโก  วารโณ  อหิตุณฺฑิกหตฺถโต  ปลายิตฺวา  มุตฺโต 
# ๑. ส.ี ตถา ฯ  ๒. สี. ปรวิาริตินฺทฺริยา ฯ  
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สปฺปกีฬาปนโก  เอโก  วานโร  จ  เตหิ  อิสีหิ  กตปรจิยา ตทา   
เตส  สนฺติก  คนฺตวา  เอกมนฺต  อฏสุ ฯ สกโฺกป อิสิคณ  
ปริคฺคณฺหิสฺสามีติ  อทิสฺสมานกาโย  ตตฺเถว  อฏาสิ ฯ ตสฺมิ ฺจ  
ขเณ โพธิสตฺตสฺส กนิฏโ อุปก ฺจนตาปโส  อุฏาย  โพธิสตฺต  
วนฺทิตฺวา เสสาน อปจิตึ ทสฺเสตฺวา อห ส ฺ ปฏเปตฺวา  
อตฺตาน ฺเว  โสเธตุ  ลภามีติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม  ลภสีติ  วุตฺเต  
อิสิคณมชฺเฌ  ตฺวา สปถ กโรนฺโต   
                        อสฺส คว รชต ชาตรูป   
                        ภริย จ โส อิธ ลภต มนาป   
                        ปุตฺเตหิ ทาเรหิ สมงฺคิ โหตุ   
                        ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสีติ (๑)   
อิม  คาถ  อภาสิ ฯ  อิม  หิ  โส  ยตฺตกานิ  ปยวตฺถูน ิ 
โหนฺติ เตหิ วิปฺปโยเค  ตตฺตกานิ ทุกฺขานิ อุปฺปชฺชนตีฺติ  
วตฺถุกาเม ครหนฺโต อาห ฯ   
        ต  สุตฺวา  อิสิคโณ  มาริส  มา  กถย  อติภาริโย  
เต สปโถติ กณฺเณ ปทหิ ฯ  โพธิสตฺโตป  อติภาริโย  เต  
สปโถ  น  ตฺว  ตาต  คณฺหสิ  ตว  ปตฺตาสเน  นิสีทาติ  
อาห ฯ เสสาป สปถ กโรนฺตา ยถากฺกม   
                        มาล จ โส กาสิกจนฺทน จ   
                        ธาเรตุ ปุตฺตสฺส พหู ภวนฺตุ   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๙๒๑/๓๗๗ ฯ  
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                        กาเมสุ ติพฺพ กุรุต อเปกฺข   
                        ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ   
                        ปหูตธ ฺโ กสิมา ยสสฺสี   
                        ปุตฺเต คิหี ธนิมา สพฺพกาเม   
                        วย อปสฺส ฆรมาวสาตุ   
                        ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ   
                        โส ขตฺติโย โหตุ ปสยหฺการี   
                        ราชาภิราชา พลวา ยสสฺสี   
                        สจาตุรนฺต มหิมาวสาตุ   
                        ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ   
                        โส พฺราหฺมโณ โหตุ อวีตราโค   
                        มุหุตฺตนกขฺตฺตปเถสุ ยุตฺโต   
                        ปูเชตุ น รฏปตี ยสสฺสี   
                        ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ   
                        อชฌฺายก สพฺพสมนฺตเวท (๑)   
                        ตปสฺสิน ม ฺตุ สพฺพโลโก   
                        ปูเชนฺตุ น ชานปทา สเมจฺจ   
                        ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ   
                        จตุสฺสท คามวร สมิทฺธ   
                        ทินฺน หิ โส ภุ ฺชตุ วาสเวน   
# ๑. ส.ี สพฺพสมตฺตเรท ฯ  ยุ. สพฺพสมตฺตเวทน ฯ  
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                        อวีตราโค มรณ อุเปตุ   
                        ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ 
                        โส คามณี โหตุ สหายมชฺเฌ   
                        นจฺเจหิ คีเตหิ ปโมทมาโน   
                        มา ราชโต พฺยสนมลตฺถ (๑) กิ ฺจิ   
                        ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ   
                        ต (๒) เอกราชา ปวึ วิเชตฺวา   
                        อิตฺถีสหสฺสสฺส เปตุ อคฺเค (๓)   
                        สีมนฺตินีน ปวรา ภวาตุ   
                        ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย (๔) อหาสิ ฯ   
                        ทาสีน (๕) หิ สา สพฺพสมาคตาน   
                        ภุ ฺเชยฺย สาทุ อวิกมฺปมานา   
                        จราตุ ลาเภน วิกตฺถมานา   
                        ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย (๔) อหาสิ ฯ   
                        อาวาสิโก โหตุ มหาวิหาเร   
                        นวกมฺมิโก โหตุ คชงฺคลาย (๖)   
                        อาโลกสนธฺึ ทิวส (๗) กโรตุ   
                        ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ   
# ๑. สฺยา. มา ราชโต พฺยสนมลตฺถ กิ ฺจิ ฯ  ๒. สฺยา. ย ฯ 
# ๓. สยฺา. อิตฺถีสหสฺสาน เปตุอคฺค ฯ  ๔. ม. ยา ฯ   
# ๕. ขุ. ชา. ๒๗/๑๙๓๐/๓๗๙ ทาสีน ฯ  ๖. สยฺา. กชงฺคลาย ฯ 
# ๗. สฺยา. ทวิสา ฯ  
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                        โส พชฺฌตุ (๑) ปาสสเตหิ ฉมฺหิ   
                        รมฺมา วนา นียตุ ราชธานึ 
                        ตุตฺเตหิ (๒) โส ห ฺตุ ปาจเนหิ   
                        ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสิ ฯ   
                        อลกฺกมาล ีติปุกณฺณปฏโ   
                        ลฏ ีหโต สปฺปมุข อุเปตุ   
                        สกจฺฉพนฺโธ (๓) วิสิข จราตุ   
                        ภิสานิ เต พฺราหฺมณ โย อหาสีติ (๔)   
อิมา คาถาโย อโวจุ ฯ   
        ตตฺถ  ติพฺพนฺติ  วตฺถุกามกิเลสกาเมสุ  พหล  อเปกฺข   
กโรตุ ฯ  กสมิาติ  สมฺปนฺนกสิกมฺโม ฯ  ปุตฺเต  คิห ี ธนิมา  
สพฺพกาเมติ  ปุตฺเต  ลภตุ  คิหี  โหตุ  สตฺตวิเธน  ธเนน  ธนิมา  
โหตุ  รูปาทิเภเท  สพฺพกาเม  ลภตุ ฯ  วย  อปสฺสนฺติ มหลฺลกกาเลป   
อปพฺพชิตฺวา  อตฺตโน  วย  อปสฺสนฺโต  ป ฺจกามคุณสมิทฺธ   
ฆรเมว  อาวสตุ ฯ  ราชาภิราชาติ  ราชูน  อนฺตเร  อติราชา ฯ   
อวีตราโคติ  ปุโรหิตฏานตณฺหาย  สตโณฺห ฯ  ตปสฺสินนฺติ  ตปสีล  
สีลสมฺปนฺโนติ  น  ม ฺตุ ฯ  จตุสฺสทนฺติ  อากิณฺณมนุสฺสตาย  
มนุสฺเสหิ  ปหูตธ ฺตาย  ธ ฺเน  สุลภทารุตาย  ทารูหิ   
สมฺปนฺโนทกตาย  อุทเกนาติ  จตูหิ  อุสฺสนฺน ฯ  วาสเวนาติ  วาสเวน 
# ๑. ม. พชฺฌต ฯ  ๒. สิยา. คุตฺเตหิ ฯ  ๓. สฺยา. สก ฺจ พทฺโธ ฯ 
# ๔. ขุ. ชา. ๒๗/๑๙๒๒-๑๙๓๓/๓๗๙ ฯ  
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ทินฺน  วิย  อจล  วาสวโต  ลทฺธวรานุภาเวเนว  (๑)  ราชาน   
อาราเธตฺวา  เตน  ทินฺนนติฺป  อตฺโถ ฯ อวีตราโคติ อวิคตราโค  
กทฺทเม สูกโร วิย กามปงฺเก นิมุคฺโคว โหตุ ฯ   
        คามณีติ คามเชฏโก ฯ ตนฺติ ต อิตฺถึ ฯ เอกราชาติ  
อคฺคราชา ฯ อิตฺถีสหสฺสสฺสาติ  วจนนฏตาย  วุตฺต  โสฬสนฺน   
อิตฺถิสหสฺสาน  อคฺคฏาเน  เปตูติ  อตฺโถ ฯ  สีมนติฺนีนนฺติ   
สีมนฺตธราน ฯ  อิตฺถีนนฺติ  อตฺโถ ฯ  สพฺพสมาคตานนฺติ  สพฺเพส   
สนฺนิปติตาน  มชฺเฌ  นิสทีิตฺวา ฯ  อวิกมฺปมานาติ  อโนสกฺกมานา 
สาทุรส ภุ ฺชตูติ  อตฺโถ ฯ  จราตุ  ลาเภน  วิกตฺถมานาติ  ลาภเหตุ  
สิงฺคารเวส  คเหตฺวา  ลาภ  อุปฺปาเทตุ  จรตุ ฯ  อาวาสิโกติ   
อาวาสชคฺคนโก ฯ  คชงฺคลายนฺติ  เอวนามเก นคเร  ตตฺถ  กิร   
ทพฺพสมฺภารา  สุลภา ฯ  อาโลกสนฺธึ  ทิวสนฺติ  เอกทิวเสน  
เอกเมว  วาตปาน  กโรตุ ฯ  โส  กิร  เทวปุตฺโต  กสฺสปพุทฺธกาเล  
คชงฺคลนคร  (๒)  นิสฺสาย  โยชนิเก  มหาวิหาเร  อาวาสิโก  สฆตฺเถโร 
หุตฺวา  ชิณฺเณ  วิหาเร  นวกมฺมานิ  กโรนฺโตว มหาทุกฺข อนุภวิ  
ต สนฺธายาห ฯ   
        ปาสสเตหีติ  พหูหิ  ปาเสหิ ฯ  ฉมฺหีติ  จตูสุ  ปาเทสุ 
คีวาย  ปฏิภาเค  จาติ  ฉสุ  าเนสุ ฯ  ตุตฺเตหีติ  ทฺวิกณฺฏกาหิ   
ทีฆลฏ ีหิ ฯ  ปาจเนหีติ  รสฺสปาจเนหิ  องฺกุสเกหิ  วา ฯ  
# ๑. ส.ี ลทฺธวรานุภาเวเนก ฯ  ๒. ส.ี กชงฺคลนคร ฯ  
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อลกฺกมาลีติ อหิตุณฺฑิเกน กณฺเ ปริกฺขิปตฺวา ปตาย  
อลกฺกมาลาย  สมนฺนาคโต ฯ  ติปุกณฺณปฏโติ  ติปุปฬนฺธเนน 
ปฬนฺธิตปฏ ิกณฺโณ  กณฺณปฏโ ฯ  ลฏ ีหโตติ  สปฺปกีฬาปน   
สิกฺขาปยมาโน  ลฏ ิยา  หโต  หุตฺวา ฯ  สพฺพ  เต  กามโภค  
ฆราวาส  อตฺตนา  อตฺตนา  อนุภูตทุกฺข ฺจ  ชิคุจฺฉนฺตา  ตถา   
ตถา  สปถ กโรนฺตา เอวมาหสุ ฯ   
        อถ  โพธิสตฺโต  สพฺเพหิ  อิเมหิ  สปโถ  กโต  มยาป   
กาตุ วฏฏตีติ สปถ  กโรนฺโต   
                        โย เว อนฏว (๑) นฏนฺติ จาหิ   
                        กาเมว โส ลภตุ ภุ ฺชตุ จ  
                        อคารมชฺเฌ มรณ อุเปตุ   
                        โย วา โภนฺโต สงฺกติ ก ฺจิ เทวาติ (๒)   
อิม คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ โภนฺโตติ ภวนฺโต ฯ สงฺกตีติ อาสงฺกติ ฯ ก ฺจีติ  
อ ฺตร ฯ   
        อถ  สกโฺก  สพฺเพปเม  กาเมสุ  นริเปกฺขาติ  ชานิตฺวา  
สวิคฺคมานโส  น  อิเมสุ  เกนจิป  ภิสานิ  นีตานิ  นาป  ตยา   
อนฏ นฏนฺติ วุตฺต อป จ อห  ตุเมฺห วีมสิตุกาโม  
อนฺตรธาเปสินฺติ ทสฺเสนฺโต   
# ๑. สฺยา. อนฏ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๙๓๔/๓๗๙-๘๐ ฯ  
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                        วีมสมาโน อิสิโน ภิสานิ   
                        ตีเร คเหตฺวาน ถเล นิเธสึ   
                        สุทฺธา อปาปา อิสโย วสนฺติ   
                        เอตานิ เต พฺรหฺมจารี ภิสานีติ (๑)   
โอสานคาถมาห ฯ   
        ต สุตฺวา โพธิสตฺโต   
                        น เต นฏา โน ปน กีฬเนยฺยา   
                        น พนฺธวา โน ปน เต สหายา (๒)   
                        กิสฺม ึวุปตฺถมฺภ สหสฺสเนตฺต   
                        อิสีหิ ตฺว กีฬสิ เทวราชาติ (๓)   
สกฺก ตชฺเชส ิฯ   
        อถ น สกฺโก   
                        อาจริโย เมสิ ปตา จ มยฺห   
                        เอสา ปติฏา ขลิตสฺส พฺรเหฺม   
                        เอกาปราธ ขม ภูริป ฺ   
                        น ปณฺฑิตา โกธพลา ภวนฺตีติ (๓)   
ขมาเปสิ ฯ   
        มหาสตฺโต สกฺกสฺส เทวร ฺโ ขมิตฺวา สย อิสิคณ  
ขมาเปนฺโต 
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๙๓๗/๓๘๐ ฯ  ๒. สี. สหาสา ฯ   
# ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๑๙๓๘/๓๘๐-๑ ฯ  
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                        สุวาสิต อิสิน เอกรตฺต   
                        ย วาสว ภูตปติทฺทสาม 
                        สพฺเพว โภนฺโต สุมนา ภวนฺตุ   
                        ย พฺราหฺมโณ ปจฺจุปาที (๑) ภิสานีติ (๒)   
อาห ฯ   
        ตตฺถ  น  เต  นฏาติ  เทวราช  มย  ตว  นฏา  วา   
กีฬิตพฺพยุตฺตกา  วา น  โหม ฯ  นาป  ตว  าตกา  น   
สหายา  หสฺส  กาตพฺพา ฯ อถ ตฺว กิสมฺึ วุปตฺถมฺภาติ   
กึ  อุปตฺถมฺภ  กตฺวา  กึ  นสิฺสาย อิสีหิ สทฺธึ กีฬสีติ  
อตฺโถ ฯ เอสา ปติฏาติ  เอสา ตว  ปาทจฺฉายา  อชชฺ  มม  
ขลิตสฺส  อปราธสฺส  ปติฏา โหตุ ฯ สุวาสิตนฺติ อายสฺมนฺตาน   
อิสีน  เอกรตฺติมฺป อิมสฺมึ อร ฺเ วสิต สุวสิตเมว ฯ กึ  
การณา ย วาสว ภูตปตึ  อทฺทสาม ฯ  สเจ  หิ มย  
นคเร อวสิมฺหา น อิม อทฺทสาม ฯ โภนฺโตติ ภวนฺโต ฯ  
สพฺเพป  สุมนา  ภวนฺตุ  ตุสฺสนฺตุ  สกกฺสฺส  เทวร ฺโ  ขมนฺตุ 
กึ  การณา ย พฺราหฺมโณ  ปจฺจุปาที  ภิสานิ  ยสฺมา  ตุมฺหาก  
อาจริโย  ภิสานิ  อลภีติ ฯ สกฺโก อิสิคณ  วนฺทิตฺวา  เทวโลก   
คโต ฯ  อิสิคโณป  ฌานาภิ ฺาโย  นพฺิพตฺเตตฺวา พฺรหฺมโลกูปโค   
อโหสิ ฯ 
# ๑. ส.ี ปจฺจปาที ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๙๓๘/๓๘๐-๑ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 336 

                *เลมที่  45  ยุธ ฺชยวคฺควณฺณนา  หนา  336 
 
ตทา  อุปก ฺจนาทโย  ฉ  ภาตโร  สารปิุตฺตโมคฺคลฺลาน- 
มหากสฺสปอนุรุทฺธปุณฺณอานนฺทตฺเถรา  ภคินี  อุปปฺลวณฺณา   
ทาสี  ขุชฺชุตฺตรา  ทาโส  จิตฺโต  คหปติ  รุกฺขเทวตา  สาตาคิโร  
วารโณ  ปาลเิลยฺยนาโค  วานโร  มธุวาสิฏโ  สกโฺก  กาฬุทาย ี 
มหาก ฺจนตาปโส โลกนาโถ ฯ   
        ตสฺส  อิธาป  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  ทส  ปารมิโย 
นิทฺธาเรตพฺพา ฯ  ตถา  อจฺจนฺตเมว กาเมสุ อนเปกฺขตาทโย  
คุณานุภาวา วิภาเวตพฺพาติ ฯ   
                                ภิสจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        โสณนนฺทปณฺฑิตจริยาวณฺณนา (๑)   
                ปนุาปร ยทา โหมิ                นคเร พฺรหฺมวฑฺฒเน   
                ตตฺถ กุลวเร เสฏเ                มหาสาเล อชายหนฺติ ฯ    
        ป ฺจเม  นคเร  พฺรหมฺวฑฺฒเนติ  พฺรหฺมวฑฺฒนนามเก   
นคเร ฯ กุลวเรติ  อคฺคกุเล ฯ  เสฏเติ  ปาสสตเม ฯ  มหาสาเลติ  
มหาสาเร ฯ อชายหนฺติ อชายึ อห ฯ อิท  วุตฺต  โหติ  ตสฺมึ   
กาเล  พฺรหฺมวฑฺฒนนฺติ  ลทฺธนาเม  พาราณสินคเร ยทา  
โหมิ  ภวามิ  ปฏิวสามิ  ตทา อภิชาตสมฺปตฺติยา อุทิโตทิตภาเวน 
อคฺเค วิชฺชาวตสมฺปตฺติยา  เสฏเ อสีติโกฏิวิภวตาย มหาสาเล  
# ๑. ม. โสณปณฺฑิตจริยาวณฺณนา  ฯ  
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พฺราหฺมณกุเล อห อุปฺปชชฺินฺติ ฯ   
        ตทา  ห ิ มหาสตฺโต  พฺรหฺมโลกโต  จวิตฺวา  พฺรหฺมวฑฺฒน- 
นคเร อสีติโกฏิวิภวสฺส  อ ฺตรสฺส  พฺราหฺมณมหาสาลสฺส  ปตฺุโต 
หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ตสฺส  นามคฺคหณทิวเส  โสณกุมาโรติ  นาม  
กรึสุ ฯ ตสฺส ปทสา คมนกาเล อ ฺโป สตฺโต พฺรหฺมโลกา 
จวิตฺวา  โพธสิตฺตสฺส  มาตุยา  กุจฺฉิมฺหิ  ปฏิสนฺธ ึ คณฺหิ  ตสฺส   
ชาตสฺส นนฺทกุมาโรติ  นาม  กรึส ุฯ  เตส  อุคฺคหิตเวทาน   
สพฺพสิปฺปนิปฺผตฺติปตฺตาน  วยปฺปตฺตาน  รูปสมฺปท  ทิสฺวา 
ตุฏหฏา  มาตาปตโร  ฆรพนฺธเนน  พนฺธิสฺสามาติ  ปม   
โสณกุมาร  อาหสุ  ตาต  เต  ปติรูปกุลโต  ทาริก  อาเนสฺสาม 
ตฺว  กุฏมฺพ  ปฏิปชชฺาหีติ ฯ   
        มหาสตฺโต  อล  มยหฺ  ฆราวาเสน  อห  ยาวชวี  ตุเมฺห   
ปฏิชคฺคิตฺวา  ตุมฺหาก  อจฺจเยน  ปพฺพชิสฺสามีติ  อาห ฯ 
มหาสตฺตสฺส หิ ตทา ตโยป ภวา อาทิตฺต  อคาร  วิย  
องฺคารกาสุ  วิย  จ  อุปฏหึสุ ฯ  วิเสสโต  ปเนส  เนกฺขมฺมชฺฌา- 
สโย  เนกฺขมฺมาธิมุตฺโต  อโหสิ ฯ  ตสฺส  อธิปฺปาย  อชานนฺตา  
เต  ปุนปฺปุน  กเถนฺตาป  ตสฺส  จิตฺต  อลภิตฺวา  นนฺทกุมาร  
อามนฺเตตฺวา  ตาต  เตน  ห ิ ตฺว  กุฏมฺพ  ปฏิปชฺชาหีติ  วตฺวา 
เตนาป  นาห  มม  ภาตรา  ฉฑฺฑิตเขฬ  สีเสน  อุกฺขิปามิ   
อหมฺป  ตุมฺหาก  อจฺจเยน  ภาตรา สทฺธึ ปพฺพชิสฺสามีติ   
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วุตฺเต อิเม เอว ตรุณา  กาเม  ชหนฺติ  กมิงฺค  ปน มยนฺติ  
สพฺเพว ปพฺพชิสฺสามาติ จินฺเตตฺวา ตาต กึ โว  อมหฺาก  
อจฺจเยน  ปพฺพชฺชาย สพฺเพ สเหว ปพฺพชามาติ วตฺวา 
าตีน ทาตพฺพยุตฺตก  ทตฺวา  ทาสชน  ภุชิสฺส กตฺวา ร ฺโ  
อาโรเจตฺวา สพฺพ ธน วิสฺสชฺเชตฺวา มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา   
จตฺตาโรป  ชนา  พฺรหฺมวฑฺฒนนครา  นิกฺขมิตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทเส   
ปทุมปุณฺฑรีกมณฺฑิต  มหาสร  นิสฺสาย รมณีเย วนสณฺเฑ  
อสฺสม มาเปตฺวา ปพฺพชิตฺวา  ตตฺถ วสึสุ ฯ เตน วุตฺต   
                ตทาป  โลก ทิสฺวา                อนฺธีภูต  ตโมตฺถฏ   
                จิตฺต ภวโต ปติกุฏติ                ตุตฺตเวคหต วิย ฯ   
                ทสิฺวาน วิวิธ ปาป                เอว จินฺเตสห ตทา   
                ตทาห เคหา นิกฺขมฺม                ปวิสิสฺสามิ กานน ฯ   
                ตทาป ม นิมนตึฺสุ                กามโภเคหิ าตโย   
                เตสมฺป ฉนฺทมาจิกฺขึ                มา นิมนฺเตถ เตหิ ม ฯ   
                โย เม กนิฏโก ภาตา        นนฺโท นามาสิ ปณฺฑิโต   
                โสป ม อนุสิกฺขนฺโต                ปพฺพชชฺ สมโรจยิ ฯ   
                อห โสโณ จ นนฺโท จ        อุโภ มาตาปตา มม   
                ตทาป โภเค ฉฑฺเฑตฺวา        ปาวิสิมฺหา มหาวนนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ตทาปติ  ยทา อห พฺรหฺมวฑฺฒนนคเร โสโณ  
นาม พฺราหฺมณกุมาโร  อโหสึ  ตทาป ฯ  โลก  ทิสฺวานาติ  สกลมฺป   
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สตฺตโลก  ป ฺาจกฺขุนา  ปสฺสิตฺวา ฯ  อนฺธีภูตนฺติ  ป ฺาจกฺขุ- 
วิรเหน  อนฺธชาต  อนฺธภาว  ปตฺต ฯ  ตโมตฺถฏนฺติ  อวิชฺชนฺธ- 
กาเรน  อภิภูต ฯ จิตฺต ภวโต ปติกุฏตีติ ชาติอาทิสเวควตฺถุ- 
ปจฺจเวกฺขเณน  กามาทิภวโต  มม  จิตฺต สงฺกุฏติ สนนฺิลียติ  
น วิสรติ ฯ ตุตฺตเวคหต วิยาติ ตุตฺต  วุจฺจติ  อโยกณฺฏกสีโส  
ทีฆทณฺโฑ  โย  ปโตโทติ  วุจฺจติ เตน เวคสา อภิหโต ยถา   
หตฺถาชานีโย  สเวคปฺปตฺโต  โหติ  เอว  มม  จิตฺต  ตทา 
กามาทีนวปจฺจเวกฺขเณน  สเวคปฺปตฺตนฺติ ทสฺเสติ ฯ   
        ทิสฺวาน  วิวิธ  ปาปนฺติ  เคห  อาวสนฺเตหิ  ฆราวาสนิมิตฺต   
ฉนฺทโทสาทิวเสน  กรียมาน  นานาวิธ ปาณาติปาตาทิปาป- 
กมฺม ฺเจว ตนฺนิมิตฺต ฺจ เนส  ลามกภาว  ปสฺสิตฺวา ฯ เอว  
จินฺเตสห ตทาติ กทา นุ โข อห มหาหตฺถี วิย อยพนฺธน   
ฆรพนฺธน  ฉินฺทิตฺวา  เคหโต  นิกฺขมนวเสน  วน  ปวิสิสฺสามีติ 
เอว  ตทา  โสณกุมารกาเล   จินฺเตสึ  อห ฯ  ตทาป  ม  
นิมนฺตึสูติ  น  เกวล  อโยฆรปณฺฑิตาทิกาเลเยว  อถ โข  ตทาป  
ตสฺมึ โสณกมุารกาเลป ม มาตาปตุอาทโย  าตโย  กามโภคิโน 
กามชฺฌาสยา เอหิ ตาต อิม อสีติโกฏิธน วิภว ปฏิปชฺช 
กุลวส  ปติฏาเปหีติ อุฬาเรหิ โภเคหิ นิมนฺตยึสุ ฯ เตสมฺป  
ฉนฺทมาจิกฺขินฺติ เตสมฺป มม  าตีน  เตหิ  กามโภเคหิ  มา  
ม  นิมนฺตยิตฺถาติ  อตฺตโน  ฉนฺทมฺป  อาจิกฺขึ  ปพฺพชฺชาย  
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นินฺนชฺฌาสยมฺป กเถสึ ยถาชฺฌาสย ปฏปิชฺชถาติ อธิปฺปาโย ฯ   
        โสป  ม  อนุสิกฺขนฺโตติ  อิเม  กามา นาม อปฺปสฺสาทา  
พหุทุกฺขา  พหูปายาสาติอาทินา  (๑)  นเยน  นานปฺปการ  กาเมสุ   
อาทีนว  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ยถาห  สีลาทนีิ  สิกฺขนฺโต  ปพฺพชฺช   
โรเจสึ  โสป  นนฺทปณฺฑิโต  ตเถว  ตสฺส  เนกฺขมฺเมน  ม   
อนุสิกฺขนฺโต  ปพฺพชชฺ  สมโรจยีติ ฯ อห โสโณ จ นนฺโท  
จาติ ตสฺมึ  กาเล โสณนามโก อห มยฺห กนิฏภาตา นนฺโท  
จาติ ฯ อุโภ มาตาปตา มมาติ อิเม นาม  ปุตฺตกา  เอว   
ตรุณกาเลป  กาเม  ชหนฺติ  กิมงฺค  ปน  มยนฺติ  อุปปฺนฺนสเวคา   
มาตาปตโร  จ ฯ  โภเค  ฉฑฺเฑตฺวาติ  อสีติโกฏิวิภวสมิทฺเธ  
มหาโภเค อนเปกฺขจิตฺตา  เขฬปณฺฑ  วิย  ปริจฺจชิตฺวา  มย   
จตฺตาโรป  ชนา  หิมวนฺตปฺปเทเส  มหาวน  เนกฺขมฺมชฺฌาสเยน 
ปวิสิมฺหาติ อตฺโถ ฯ   
        ปวิสิตฺวา  จ  เต  ตตฺถ  รมณีเย  ภูมภิาเค  อสฺสม มาเปตฺวา  
ตาปสปพฺพชฺชาย  ปพฺพชตฺิวา  ตตฺถ  วสึสุ ฯ  เต  อุโภป  ภาตโร 
มาตาปตโร  ปฏิชคฺคึสุ ฯ  เตสุ  นนฺทปณฺฑิโต  มยา  อาภตผลา- 
ผลาเนว  มาตาปตโร  ขาทาเปสฺสามีติ  หิยฺโย  จ  ปรุิมโคจร- 
คหิตฏานโต  จ  ยานิ  ตานิ  อวเสสานิ  ผลาผลานิ ปาโตว  
อาเนตฺวา  มาตาปตโร  ขาทาเปติ ฯ  เต  ตานิ  ขาทิตฺวา  มุข  
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๒๗๔/๒๖๒ ฯ  ม. ม. ๑๓/๔๗/๔๑ ฯ   
วิ. มหา. ๒/๖๖๒/๔๓๒ ฯ  
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วิกฺขาเลตฺวา อุโปสถิกา โหนฺติ ฯ  โสณปณฺฑิโต ปน ทูร  
คนฺตฺวา มธุรมธุรานิ สุปกกฺานิ อาหริตฺวา อุปนาเมติ ฯ อถ  
น เต  ตาต  กนิฏเน  อาภตานิ  มย ขาทิตฺวา อุโปสถิกา  
ชาตา อิทานิ โน อตฺโถ นตฺถีติ  วทนฺติ ฯ  อิติ  ตสฺส 
ผลาผลานิ  ปริโภค  น  ลภนฺติ  วินสฺสนฺติ  ปุนทิวสาทีสุป   
ตเถวาติ เอว โส ป ฺจาภิ ฺตาย ทูรมฺป คนฺตฺวา อาหรติ 
เต ปน น ขาทนฺติ ฯ   
        อถ  มหาสตฺโต  จินฺเตสิ  มาตาปตโร  สุขุมาลา  นนฺโท 
จ  ยานิ  ตานิ  อปกฺกานิ  ทุปฺปกฺกานิ  ผลาผลานิ  อาหริตฺวา  
ขาทาเปติ  เอว  สนฺเต อิเม น จิร  ปวตฺติสฺสนฺติ  วาเรสฺสามิ  
นนฺติ ฯ อถ น อามนฺเตตฺวา นนฺท อิโต ปฏาย ผลาผล   
อาหริตฺวา  มมาคมน  ปติมาเนหิ  อุโภ  เอกโตว  ขาทาเปสฺสามาติ   
อาห ฯ  เอว  วุตฺเตป  อตฺตโน  ปุ ฺ  ปจฺจาสีสนฺโต  น ตสฺส 
วจนมกาสิ ฯ มหาสตฺโต ต อุปฏาน  อาคต  น  ตฺว   
ปณฺฑิตาน  วจน  กโรสิ อห เชฏโ มาตาปตโร จ มเมว  
ภาโร  อหเมว เน ปฏิชคฺคิสฺสามิ ตฺว อิโต อ ฺตฺถ ยาหีติ 
ตสฺส อจฺฉร ปหริ ฯ   
        โส  เตน  ปณามิโต  ตตฺถ  าตุ  อสกฺโกนฺโต  ต  วนฺทิตฺวา 
มาตาปตูน ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา  อตฺตโน  ปณฺณสาล  ปวิสิตฺวา  
กสิณ  โอโลเกตฺวา  ตทิวสเมว  อฏ จ  สมาปตฺติโย  ป ฺจ    
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จ อภิ ฺาโย นิพฺพตฺเตตฺวา จินฺเตสิ กึ นุ โข อห  
สิเนรุปาทโต  รตนวาลุก  อาหริตฺวา  มม  ภาตุ  ปณฺณสาลา- 
ปริเวณ  อากิริตฺวา  ขมาเปสฺสามิ  อุทาหุ  อโนตตฺตโต  อุทก   
อาหริตฺวา  ขมาเปสฺสามิ ฯ อถ วา เม ภาตา เทวตาวเสน   
ขเมยฺย  จตฺตาโร  มหาราชาโน  สกฺก ฺจ  เทวราชาน  อาเนตฺวา 
ขมาเปสฺสามิ  เอว  ปน  น  โสภิสฺสติ  อย โข มโนโช 
พฺรหฺมวฑฺฒนราชา สกลชมฺพุทีเป อคฺคราชา  ต  อาทึ  กตฺวา 
สพฺเพ ราชาโน อาเนตฺวา ขมาเปสฺสามิ เอว สนฺเต มม  
ภาตุ คุโณ  สกลชมฺพุทีป อวตฺถริตฺวา คมิสฺสติ จนฺโท วิย  
สูริโย วิย จ ป ฺายิสฺสตีติ ฯ   
        โส  ตาวเทว  อิทฺธิยา  คนฺตฺวา  พฺรหฺมวฑฺฒนนคเร  ตสฺส  
ร ฺโ นิเวสนทฺวาเร  โอตริตฺวา  เอโก ตาปโส ตุเมฺห  
ทฏ ุกาโมติ ร ฺโ อาโรจาเปตฺวา เตน กโตกาโส  ตสฺส  
สนฺติก  คนฺตฺวา  อห  อตฺตโน  พเลน  สกลชมฺพุทีเป  รชชฺ  
คเหตฺวา  ตว  ทสฺสามีติ ฯ  กถ  ปน  ตุเมฺห  ภนฺเต สกลชมฺพุทีเป 
รชฺช คเหตฺวา ทสฺสถาติ ฯ มหาราช  กสสฺจิ  วธจฺเฉท  อกตฺวา  
อตฺตโน  อิทฺธิยาว  คเหตฺวา  ทสฺสามีติ  มหติยา  เสนาย  สทฺธึ   
ต  อาทาย  โกสลรฏ  คนฺตฺวา  นครสฺส  อวิทูเร  ขนฺธาวาร  
นิเวเสตฺวา  ยุทฺธ  วา  โน  เทตุ  วเส วา วตฺตตูติ โกสลร ฺโ  
ทูต ปาเหสิ ฯ เตน กุชฺฌิตฺวา  ยุทฺธสชฺเชน  หุตฺวา  นิกฺขนฺเตน   
สทฺธึ ยุทฺเธ อารทฺเธ อตฺตโน อิทฺธานุภาเวน ยถา  ทฺวินฺน   
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เสนาน  ปฬน  น  โหติ  เอว กตฺวา ยถา จ โกสลราชา  
ตสฺส วเส วตฺตติ  เอว  วจนปฏิวจนหรเณหิ  สวิทหิ ฯ  
เอเตนุปาเยน  สกลชมฺพุทเีป  ราชาโน ตสฺส วเส  วตฺตาเปสิ ฯ   
        โส  เตน  ปริตุฏโ  นนฺทปณฺฑิต  อาห ภนฺเต ตุเมฺหหิ  
ยถา มยฺห ปฏิ ฺาต  ตถา  กต พหูปการา เม ตุเมฺห  
กิมห ตุมฺหาก กริสฺสามิ อห หิ เต สกลชมฺพุทีเป   
อุปฑฺฒรชฺชมฺป  (๑)  ทาตุ  อิจฺฉามิ  กิมงฺค  ปน  หตฺถิอสฺสรถมณิ- 
มุตฺตาปวาฬรชตสุวณฺณทาสิทาสปริชนปริจฺเฉทนฺติ ฯ  ต  สุตฺวา   
นนฺทปณฺฑิโต  น  เม  เต  มหาราช  รชเฺชน  อตฺโถ  นาป   
หตฺถิยานาทีหิ  อป จ โข เต รฏเ อสุกสฺมึ นาม  อสสฺเม  
มม  มาตาปตโร  ปพฺพชตฺิวา  วสนฺติ  ตฺยาห  อุปฏหนฺโต 
เอกสฺมึ อปราเธ  มม  เชฏภาติเกน  โสณปณฺฑิเตน  นาม  
มเหสินา  ปณามิโต  สฺวาห  ต  อาทาย  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  
ขมาเปสฺสามิ  ตสฺส  เม ตฺว ขมาปเน สหาโย โหหีติ ฯ  
ราชา  สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา จตุวีสติอกฺโขภนี (๒) ปริมาณาย  
เสนาย ปริวุโต เอกสตราชูหิ  สทฺธึ  นนทฺปณฺฑิต  ปุรกฺขตฺวา 
ต  อสฺสมปท ปตฺวา จตุรงฺคุลปฺปเทส มุ ฺจิตฺวา  อากาเส   ิเตน 
กาเชน  อโนตตฺตโต  อุทก  อาหริตฺวา ปานีย ปฏิสาเมตฺวา 
ปริเวณ  สมมฺชฺชิตฺวา  มาตาปตูน  อาสนฺนปฺปเทเส  นิสินฺน   
ฌานรติสมปฺปต  มหาสตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  นนฺทปณฺฑิโต  น  
# ๑. กตฺถจิ. อุปรชฺชมฺป ฯ  ๒. สี. ....อกฺโขภิณี... ฯ  
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ขมาเปสิ ฯ  มหาสตฺโต  นนฺทปณฺฑิต  มาตร  ปฏิจฺฉาเปตฺวา  
อตฺตนา ยาวชีว ปตร ปฏชิคฺคิ ฯ เตส ปน ราชูน   
                อานนฺโท จ ปโมโท จ                สทา หสิตกีฬิต   
                มาตร ปริจริตฺวาน                ลพฺภเมต วิชานตา ฯ   
                อานนฺโท จ ปโมโท จ        สทา หสิตกีฬิต   
                ปตร ปริจริตฺวาน                ลพฺภเมต วิชานตา ฯ (๑)   
                ทาน ฺจ เปยฺยวชฺช ฺจ        อตฺถจริยา จ ยา อิธ   
                สมานตฺตตา จ ธมฺเมสุ        ตตฺถ ตตฺถ ยถารห   
                เอเต โข สงฺคหา โลเก        รถสฺสาณีว ยายโต ฯ   
                เอเต จ สงฺคหา นาสฺสุ        น มาตา ปตฺุตการณา   
                ลเภถ มาน ปูช วา                ปตา วา ปุตฺตการณา ฯ   
                ยสฺมา จ สงฺคหา เอเต        สมฺมเปกฺขนฺติ ปณฺฑิตา   
                ตสฺมา มหตฺต ปปฺโปนฺติ        ปาสสา จ ภวนฺติ เต ฯ   
                พฺรหฺมาติ มาตาปตโร        ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร   
                อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตาน        ปชาย อนุกมฺปกา ฯ   
                ตสฺมา หิ เน นมสฺเสยฺย        สกฺกเรยฺย จ ปณฺฑิโต   
                อนฺเนน อถ ปาเนน        วตฺเถน สยเนน จ   
                อุจฺฉาทเนน นฺหาปเนน        ปาทาน โธวเนน จ ฯ   
                ตาย น ปาริจริยาย                มาตาปตูสุ ปณฺฑิตา   
                อิเธว น ปสสนฺติ                เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ (๒)   
# ๑. สฺยา. วิชานโต ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๑๖๒/๖๖ ฯ  
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พุทฺธลีฬาย  ธมฺม  เทเสสิ  ต  สุตฺวา  สพฺเพป  เต ราชาโน  
สพลกายา ปสีทึสุ ฯ อถ  เน  ป ฺจสุ  สีเลสุ  ปติฏาเปตฺวา  
ทานาทีสุ  อปฺปมตฺตา  โหถาติ  โอวทิตฺวา  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  เต  
สพฺเพป ธมฺเมน รชชฺ กาเรตฺวา อายุปริโยสาเน เทวนคร  
ปูรยึสุ ฯ  โพธิสตฺโต  อิโต  ปฏาย  มาตร  ปฏชิคฺคาหีติ  
มาตร นนฺทปณฺฑิต ปฏิจฺฉาเปตฺวา  อตฺตนา  ยาวชีว  ปตร  
ปฏิชคฺคิ ฯ  เต  อุโภป  อายุปริโยสาเน  พฺรหฺมโลกปรายณา   
อเหสุ ฯ  
        ตทา  มาตาปตโร  มหาราชกุลานิ  นนฺทปณฺฑิโต 
อานนฺทตฺเถโร  มโนโช  ราชา  สาริปุตฺตตฺเถโร  เอกสตราชาโน  
อสีติมหาเถรา เจว อ ฺตรตฺเถรา  จ จตุวีสติอกฺโขภนีปริสา  
พุทฺธปริสา โสณปณฺฑิโต โลกนาโถ ฯ   
        ตสฺส  กิ ฺจาป  สาติสยา  เนกฺขมฺมปารมี  ตถาป  เหฏา   
วุตฺตนเยเนว  เสสปารมิโย  จ  นิทฺธาเรตพฺพา ฯ  ตถา  อจฺจนฺตเมว 
กาเมสุ อนเปกฺขตา มาตาปตูสุ  ติพฺโพ  สคารวสปฺปติสฺสภาโว 
มาตาปตุอุปฏาเนน  อติตฺติ สติป เนส อุปฏาเน  สพฺพ- 
กาล  สมาปตฺติวิหาเรหิ  วีตินามนนฺติ  เอวมาทโย  มหาสตฺตสฺส  
คุณานุภาวา  วิภาเวตพฺพาติ ฯ   
                โสณนนฺทปณฺฑิตจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                เนกฺขมฺมปารมี นิฏ ิตา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 346 

                                *เลมที่  45  หนา  346 
 
                                มูคผกฺขจริยาวณฺณนา (๑) 
                ปนุาปร ยทา โหมิ                กาสิราชสฺส อตฺรโช   
                มคูปกฺโขติ นาเมน                เตมิโยติ วทนฺติ ม ฯ   
                โสฬสิตฺถิสหสฺสาน        น วิชฺชติ ปุโม ตทา  
                อโหรตฺตานมจฺจเยน        นพฺิพตฺโต อหเมกโกติ ฯ   
        ฉฏเ กาสิราชสฺส อตฺรโชติ กาสริ ฺโ อตฺรโช ปุตฺโต  
ยทา โหมิ ตทา  มูคปกฺโขติ  นาเมน  เตมิโยติ  วทนฺติ   
มนฺติ เตมิโยติ นาเมน มูคปกฺขวตาธิฏาเนน  มูคปกฺโขติ   
มาตาปตโร  อาทึ กตฺวา สพฺเพว ม วทนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
มหาสตฺตสฺส หิ  ชาตทิวเส  สกลกาสิรฏเ  เทโว  วสฺสิ ยสฺมา  
จ โส ร ฺโ เจว อมจฺจาทีน ฺจ หทย  อุฬาเรน ปติสิเนเหน  
เตมยมาโน อุปฺปนฺโน ตสฺมา เตมิยกุมาโรติ นาม อโหสิ ฯ   
        โสฬสิตฺถิสหสฺสานนฺติ  โสฬสนฺน  กาสิร ฺโ  อิตฺถาคาร- 
สหสฺสาน ฯ  น  วิชฺชติ  ปโุมติ  ปุตฺโต  น  ลพฺภติ ฯ น 
เกวล ฺจ ปุตฺโต เอว ธีตาปสฺส นตฺถิ เอว ฯ  อโหรตฺตาน  อจฺจเยน  
นิพฺพตฺโต  อหเมกโกติ  อปุตฺตกสฺเสว  ตสฺส  ร ฺโ  พหูน   
สวจฺฉราน  อตีตตฺตา  อเนเกส  อโหรตฺตาน  อปคมเนน  (๒) สกกฺ- 
ทตฺติโย อหเมกโกว  โพธิปริเยสน จรมาโน ตทา ตสฺส ปุตฺโต  
หุตฺวา อุปฺปนฺโนติ สตฺถา วทติ ฯ   
# ๑. สฺยา. มคูปกฺขจริยาวณฺณนา ฯ  ม. เตมิยจริยาวณฺณนา  ฯ   
# ๒. ส.ี อจฺจเยน ฯ  
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        ตตฺราย  อนุปุพฺพิกถา  อตีเต  พาราณสิย  กาสิราชา  รชชฺ   
กาเรสิ ฯ  ตสฺส  โสฬสสหสฺสา  อิตฺถิโย  อเหสุ ฯ  ตาสุ  เอกาป  
ปุตฺต  วา ธีตร วา น ลภติ นาครา  อมฺหาก  ร ฺโ   
วสานุรกฺขโก  เอโกป  ปตฺุโต  นตฺถีติ  วิปฺปฏิสารี  ชาตา   
สนฺนิปติตฺวา  ราชาน  ปุตฺต  ปตฺเถหีติ  อาหสุ ฯ  ราชา 
โสฬสสหสสฺา  อิตฺถิโย  ปุตฺต  ปตฺเถถาติ อาณาเปสิ ฯ ตา  
จนฺทาทีน อุปฏานาทีนิ กตฺวา ปตฺเถนฺติโยป น  ลภึสุ ฯ   
อคฺคมเหสี  ปนสฺส  มททฺราชธีตา  จนฺทาเทวี  นาม สีลสมฺปนนฺา 
อโหสิ ฯ ราชา  ตฺวมฺป  ปตฺุต  ปตฺเถหีติ  อาห ฯ  สา  ปุณฺณม- 
ทิวเส  อุโปสถิกา  หุตฺวา  อตฺตโน  สีล  อาวชฺเชตฺวา  สจาห  
อขณฺฑสีลา  อิมินา  เม  สจฺเจน ปุตฺโต อุปฺปชฺชตูติ  สจฺจ- 
กิริยมกาสิ ฯ  ตสฺสา  สีลเตเชน  สกฺกสฺส  อาสน  อุณฺหาการ  
ทสฺเสสิ ฯ  สกฺโก  อาวชฺเชนฺโต  ต  การณ  ตฺวา  จนฺทาเทวิยา  
ปุตฺตปฏิลาภสฺส อุปาย กริสฺสามีติ  ตสฺสา  อนุจฺฉวิก  ปุตฺต  
อุปธาเรนฺโต โพธิสตฺต ตาวตึสภวเน นิพฺพตฺติตฺวา ตตฺถ   
ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต จวิตฺวา อุปริเทวโลเก อุปฺปชชฺิตุกาม  
ทิสฺวา ตสฺส สนฺติก  คนฺตฺวา  สมฺม  ตย ิ มนุสฺสโลเก  อุปฺปนฺเน 
ปารมิโย จ เต ปูเรสฺสนฺติ มหาชนสฺส  จ  วุฑฺฒิ  ภวิสฺสติ   
อย  กาสิร ฺโ จนฺทา นาม อคฺคมเหสี ปุตฺต ปตฺเถติ ตสฺสา   
กุจฺฉิย อุปฺปชฺชาหีติ อาห ฯ    
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        โส  สาธูติ  ปฏิสฺสุณิตฺวา  ตสฺสา  กุจฺฉิย  ปฏิสนฺธึ   
คณฺหิ ฯ ตสฺส สหายา  ป ฺจสตา  เทวปุตฺตา  ขีณายุกา  
เทวโลกา  จวิตฺวา  ตสฺเสว  ร ฺโ  อมจฺจภริยาน  กุจฺฉีสุ  
ปฏิสนฺธึ  คณฺหึสุ ฯ  เทวี  คพฺภสฺส ปติฏ ิตภาว ตฺวา ร ฺโ  
อาโรเจสิ ฯ  ราชา  คพฺภปริหาร  ทาเปสิ ฯ  สา  ปรปิุณฺณคพฺภา 
ธ ฺปุ ฺลกฺขณสมฺปนฺน  ปุตฺต  วิชายิ ฯ  ตทิวสเมว  อมจฺจเคเหสุ 
ป ฺจกุมารสตานิ วิชายึสุ ฯ อุภยมฺป สตฺุวา ราชา  มม   
ปุตฺตสฺส  ปรวิารา  เอเตติ  ป ฺจนฺน  ทารกสตาน  ป ฺจธาติสตานิ  
เปเสตฺวา  กุมารปสาธนานิ  จ  เปเสสิ ฯ  มหาสตฺตสฺส  ปน  
อติทีฆาทิโทสวิวชฺชิตา  อลมฺพตฺถนา  มธุรถ ฺา  จตุสฏ ิธาติโย 
ทตฺวา มหนฺต สกฺการ กตฺวา จนฺทาเทวิยาป วร อทาสิ ฯ   
สา  คหิตก  กตฺวา  เปสิ ฯ  ทารโก  มหตา  ปริวาเรน  
วฑฺฒติ ฯ  อถ น เอกมาสิก  อลงฺกริตฺวา  ร ฺโ  สนฺติก   
อานยึสุ ฯ  ราชา  ปยปุตฺต โอโลเกตฺวา อาลิงฺคิตฺวา  องฺเก  
นิสีทาเปตฺวา รมยมาโน นสิีทิ ฯ   
        ตสฺมึ  ขเณ  จตฺตาโร  โจรา อานีตา ฯ ราชา เตสุ  
เอกสฺส สกณฺฏกาหิ  กสาหิ  ปหารสหสฺส  อาณาเปสิ  เอกสฺส  
สงฺขลิกาย  พนฺธิตฺวา พนฺธนาคารปฺปเวสน  เอกสฺส  สรีเร  
สตฺติปฺปหารทาน  เอกสฺส  สลูาโรปน ฯ  มหาสตฺโต  ปตุ  กถ   
สุตฺวา  สเวคปฺปตฺโต  หุตฺวา  อโห  มม ปตา รชชฺ นิสฺสาย  
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ภาริย นิรยคามิกมฺม  กโรตีติ จินฺเตสิ ฯ ปุนทิวเส น 
เสตจฺฉตฺตสฺส เหฏา อลงฺกตสิริสยเน นิปชชฺาเปสุ ฯ   
        โส  โถก  นิทฺทายิตฺวา  ปฏิพุทฺโธ  อกฺขีนิ  อุมฺมีเลตฺวา  
เสตจฺฉตฺต  โอโลเกนฺโต  (๑) มหนฺต สิริวิภว ปสฺสิ อถสฺส ปกติยาป  
สเวคปฺปตฺตสฺส อติเรกตร  ภย  อุปฺปชฺช ิฯ  โส  กโุต  น ุ 
โข  อห  อิม  ราชเคห  อาคโตติ  อุปธาเรนฺโต  ชาติสฺสร- 
าเณน เทวโลกโต อาคตภาว ตฺวา ตโต ปร โอโลเกนฺโต 
อุสฺสทนิรเย ปกฺกภาว  ปสฺสิ ฯ  ตโต  ปร  โอโลเกนฺโต  ตสฺมึเยว  
นคเร  ราชภาว  ปสฺสิ ฯ  อถ  โส อห  วีสติวสฺสานิ  รชชฺ  
กาเรตฺวา อสีติวสฺสสหสฺสานิ อุสฺสทนิรเย ปจฺจึ อิทานิ ปุนป   
อิมสฺมึ  โจรเคเห นิพฺพตฺโตสฺมิ ปตาป เม หิยฺโย จตูสุ โจเรสุ  
อานีเตสุ ตถารูป  ผรุส  นริยสวตฺตนิก  กถ  กเถสิ ฯ น 
เม อิมินา อวิทิตวิปุลานตฺถาวเหน (๒) รชฺเชน  อตฺโถ กถ น ุ
โข อิมมฺหา โจรเคหา มุจฺเจยฺยนฺติ จินฺเตนฺโต นิปชชฺิ ฯ อถ 
น เอกา  เทวธีตา  ตาต  เตมิย  กุมาร  มา  ภายิ  ตีณิ   
องฺคานิ  อธิฏหิตฺวา  ตว โสตฺถิ  ภวิสฺสตีติ  สมสฺสาเสสิ ฯ  
ต  สุตฺวา มหาสตฺโต รชฺชสงฺขาตา อนตฺถโต มุจฺจิตุกาโม   
โสฬสสวจฺฉรานิ ตีณิ องฺคานิ อจลาธิฏานวเสน อธิฏหิ ฯ 
เตน วุตฺต   
# ๑. ม. โอโลเกตฺวา ฯ  ๒. สี. อวิรค.... ฯ  
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                กิจฺฉาลทฺธ ปย ปุตฺต                        อภิชาต ชุตินฺธร   
                เสตจฺฉตฺต ธารยิตฺวาน                สยเน โปเสสิ ม ปตา ฯ   
                นทิฺทายมาโน สยนวเร                ปพุชฺฌตฺิวานห ตทา   
                อทฺทส ปณฺฑร ฉตฺต                        เยนาห นิรย คโต ฯ   
                สห ทิฏสฺส เม ฉตฺต                        ตาโส อุปฺปชชฺิ เภรโว   
                วินิจฺฉย สมาปนฺโน                        กถาห อิม มุ ฺจิสฺส ฯ   
                ปพฺุพสาโลหิตา มยฺห                เทวตา อตฺถกามินี   
                สา ม ทิสฺวาน ทุกฺขิต                        ตีสุ าเนสุ โยชยิ ฯ   
                มา ปณฺฑิจฺจย วิภาวย                        พาลมโต ภว สพฺพปาณิน   
                สพฺโพ ต ฺชโน โอจินายตุ                เอว ตว อตฺโถ ภวิสฺสติ ฯ   
                เอว วุตฺตายห ตสฺสา                        อิท วจนมพฺรวึ   
                กโรมิ เตต วจน                                ย ม ภณสิ เทวเต   
                อตฺถกามาสิ เม อมฺม                        หิตกามาสิ เทวเต ฯ   
                ตสฺสาห วจน สุตฺวา                        สาคเรว ถล ลภึ   
                หฏโ สวิคฺคมานโส                ตโย องฺเค อธิฏหึ ฯ   
                มูโค อโหสึ พธิโร                        ปกโฺข คติวิวชฺชิโต   
                เอเต องฺเค อธิฏาย                        วสฺสานิ โสฬส วสินฺติ ฯ   
        ตตฺถ  กจฺิฉาลทฺธนฺติ  กิจฺเฉน  กสิเรน  จิรกาลปตฺถนาย  
ลทฺธ ฯ  อภิชาตนฺติ  ชาติสมฺปนฺน ฯ  กายชุติยา  เจว  าณชุติยา  
จ สมนฺนาคตตฺตา ชุตินฺธร ฯ เสตจฺฉตฺต  ธารยิตฺวาน  สยเน   
โปเสติ  น  ปตาติ  ปตา  เม  กาสิราชา มา น กุมาร   
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รโช  วา  อุสฺสโว  วาติ  ชาตกาลโต  ปฏาย  เสตจฺฉตฺตสฺส  
เหฏา  สิริสยเน  สยาเปตฺวา มหนฺเตน ปริวาเรน ม โปเสติ ฯ   
        นิทฺทายมาโน  สยนวเร  ปพุชฺฌตฺิวา อห โอโลเกนฺโต  
ปณฺฑร เสตจฺฉตฺต  อทฺทส ฯ  เยนาห  นริย  คโตติ  เยน  
เสตจฺฉตฺเตน  ตโต ตติเย อตฺตภาเว อห นิรย  คโต 
เสตจฺฉตฺตสีเสน รชชฺ วทติ ฯ   
        สห  ทฏิสฺส เม ฉตฺตนฺติ ต เสตจฺฉตฺต ทิฏสฺส  
ทิฏวโต เม สห เตน  ทสสฺเนน  ทสฺสนสมกาลเมวาติ   
อตฺโถ ฯ  ตาโส อุปฺปชชฺิ เภรโวติ สุปรวิิทิตาทีนวตฺตา  ภยานโก  
จิตฺตุตฺราโส อุทปาทิ ฯ วินิจฺฉย สมาปนฺโน กถาห อิม  
มุ ฺจิสฺสนฺติ กถ  นุ โข อห อิม รชฺช กาฬกณฺณึ มุ ฺเจยฺยนฺติ 
เอว วิจารณ อาปชฺชึ ฯ   
        ปุพฺพสาโลหิตา  มยหฺนฺติ  ปุพฺเพ  เอกสฺมึ อตฺตภาเว มม  
มาตุภูตปุพฺพา  ตสฺมึ  ฉตฺเต  อธิวตฺถา  เทวตา  มยฺห  อตฺถกามินี  
หิเตสินี ฯ  สา  ม  ทิสฺวาน  ทุกฺขิต  ตีสุ  าเนสุ  โยชยีติ  สา 
เทวตา ม ตถา เจโตทุกฺเขน ทุกฺขิต ทิสวฺา  มูลปกฺขพธิร- 
ภาวสงฺขาเตสุ ตีสุ รชฺชทกฺุขโต นิกฺขมนการเณสุ โยเชสิ ฯ   
        ปณฺฑิจฺจยนฺติ  ปณฺฑิจฺจ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ  มา  
วิภาวยาติ  มา  ปกาเสหิ ฯ  พาลมโตติ  พาโลติ  าโต ฯ   
สพฺโพติ  สกโล อนฺโตชโน เจว พหิชโน จ ฯ  โอจินายตูติ   
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นีหรเถต  กาฬกณฺณินฺติ  อวชานาตุ ฯ  เอว  ตว  อตฺโถ  ภวิสฺสตีติ   
เอว  ยถาวุตฺตนเยน  อวชานิตพฺพภาเว  สติ  ตุยฺห  เคหโต  
นิกฺขมเนน  หิต  ปารมิปริปูรณ ภวิสฺสติ ฯ   
        เตต  วจนนฺติ  เต  เอต  ตีณิ องฺคานิ อธิฏาหีติ  
วจน ฯ อตฺถกามาสิ  เม  อมฺมาติ  อมฺม  เทวเต  มม  อตฺถกามา 
อสิ ฯ  หิตกามาติ ตสฺเสว ปริยายวจน ฯ  อตฺโถติ วา เอตฺถ 
สุข เวทิตพฺพ ฯ หิตนฺติ ตสฺส การณภูต ปุ ฺ ฯ   
        สาคเรว  ถล ลภินฺติ โจรเคเห วตาห ชาโต อหุ 
เม มหาวตานตฺโถติ  โสกสาคเร  โอสีทนฺโต  ตสฺสา  เทวตาย 
อห วจน สุตฺวา สาคเร โอสีทนฺโต วิย ถล  ปติฏ  อลภึ ฯ 
รชฺชกุลโต  นิกฺขมโนปาย อลภินฺติ อตฺโถ ฯ ตโย องฺเค 
อธิฏหินฺติ  ยาว เคหโต นิกฺขมึ ตาว ตีณิ องฺคานิ การณานิ  
อธิฏหึ ฯ   
        อิทานิ ตานิ สรูปโต ทสฺเสตุ มูโค อโหสินฺติ  
คาถมาห ฯ  ตตฺถ ผกฺโขติ (๑) ปสปฺป ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
        เอว  ปน  มหาสตฺเต  เทวตาย  ทนิฺนนเย  ตฺวา   
ชาตวสฺสโต  ปฏาย  มูคาทิภาเวน  อตฺตาน  ทสฺเสนฺเต 
มาตาปตโร  ธาติอาทโย  จ มูคาน หนุปริโยสาน  นาม  
เอวรูป  น  โหติ  พธิราน  กณฺณโสต  นาม  เอวรูป  น  
# ๑. ม. ปกฺโขติ ฯ  
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โหติ  ปสปฺปน  หตฺถปาทา  นาม  เอวรูปา  น  โหนฺติ   
ภวิตพฺพเมตฺถ  การเณน  วีมสิสฺสาม นนฺติ  จินฺเตตฺวา  ขีเรน 
ตาว วีมสิสฺสามาติ สกลทิวส ขีร น เทนฺติ โส สุสฺสนฺโตป   
ขีรตฺถาย สทฺท น กโรติ ฯ   
        อถสฺส  มาตา  ปุตฺโต  เม  ฉาโต  ขีรมสฺส  เทถาติ  
ขีร  ทาเปสิ ฯ เอว  อนฺตรนฺตรา  ขีร  อทตฺวา  เอกสวจฺฉร 
วีมสนฺตาป  อนฺตร  น  ปสฺสึสุ ฯ  ตโต  กุมารกา  นาม  
ปูวขชฺชก  ปยายนฺติ  ผลาผล  ปยายนฺติ กีฬนภณฺฑก ปยายนฺติ   
โภชน  ปยายนฺตีติ  ตานิ  ตานิ  ปโลภนียานิ  อุปเนตฺวา  
วีมสนวเสน  ปโลเภนฺตา  ยาว  ป ฺจวสฺสกาลา  อนฺตร  น  
ปสฺสึสุ ฯ  อถ  น  ทารกา  นาม อคฺคิโต ภายนฺติ  มตฺตหตฺถิโต  
ภายนฺติ  สปฺปโต  ภายนฺติ  อุกฺขิตฺตาสิกปุริสโต  ภายนฺติ  เตหิ   
วีมสิสฺสามาติ  ยถา  เตหิสฺส  อนตฺโถ  น  ชายติ  ตถา  ปุริมเมว 
สวิทหิตฺวา  อติภยานกากาเรน อุปคจฺฉนฺเต กาเรสุ ฯ   
        มหาสตฺโต  นริยภย  อาวชฺเชตฺวา  อิโต  สตคุเณน  
สหสฺสคุเณน สตสหสฺสคุเณน  นิรโย  ภายิตพฺโพติ  นิจฺจโลว  
โหติ ฯ  เอวมฺป  วีมสิตฺวา  อนฺตร  น  ปสฺสนฺตา  ปุน  ทารกา   
นาม  สมชชฺตฺถิกา  โหนฺตีติ  สมชฺช  กาเรตฺวาป  มหาสตฺต   
สาณิยา  ปริกขิฺปตฺวา  อชานนฺตสฺเสว  จตูสุ  ปสฺเสสุ  สงฺขสทฺเทหิ  
เภริสทฺเทหิ  จ  สหสา  เอกนินฺนาท  กาเรตฺวาป  อนฺธกาเร  
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ฆเฏหิ  ทีป  อุปเนตฺวา  สหสา  อาโลก  ทสฺเสตฺวาป  สกล- 
สรีร  ผาณิเตน  มกฺเขตฺวา  พหุมกฺขิเก  าเน  นิปชฺชาเปตฺวาป   
นฺหาปนาทีนิ  อกตฺวา  อุจฺจารปสฺสาวมตฺถเก  นิปนนฺ  อชฌฺ-ุ 
เปกฺขิตฺวาป  ตตฺถ  จ  ปลปินฺน  สยมาน  ปริหาเสหิ  อกฺโกสเนหิ   
จ ฆฏเฏตฺวาป เหฏาม ฺเจ อคฺคิกปลฺล  กตฺวา  อุณฺหสนฺตาเปน  
ปเฬตฺวาปติ  เอว  นานาวิเธหิ  อุปาเยหิ  วีมสนฺตาปสฺส  อนฺตร  
น ปสฺสึสุ ฯ   
        มหาสตฺโต  ห ิ สพฺพตฺถ  นริยภยเมว  อาวชฺเชตฺวา  อธิฏาน  
อวิโกเปนฺโต  นิจฺจโลว  อโหสิ ฯ  เอว  ปณฺณรสวสฺสานิ  วีมสิตฺวา 
อถ  โสฬสวสฺสกาเล  ปสปฺปโน  วา  โหนฺตุ  มูคพธิรา วา 
รชนีเยสุ อรชฺชนฺตา ทุสสฺนีเยสุ อทุสฺสนฺตา  นาม  นตฺถีติ   
นาฏกานิสฺส  ปจฺจุปฏเปตฺวา  วีมสิสฺสามาติ  กุมาร  คนฺโธทเกน   
นฺหาเปตฺวา  เทวปุตฺต  วิย  อลงฺกริตฺวา  เทววิมานกปฺป  ปุปฺผ- 
คนฺธทามาทีหิ  เอกาโมทปโมท   ปาสาท  อาโรเปตฺวา  อุตฺตม- 
รูปธรา  ภาววิลาสสมฺปนฺนา  เทวจฺฉราปฏิภาคา  อิตฺถิโย 
อุปฏเปสุ  คจฺฉถ นจฺจาทีหิ  กุมาร อภิรมาเปถาติ ฯ  ตา  
อุปคนฺตฺวา  ตถา กาตุ วายมึสุ ฯ โส พุทฺธิสมฺปนฺนตาย อิมา 
เม สรีรสมฺผสฺส มา  วินฺทสึูติ  อสฺสาสปสฺสาเส  นิรนฺุธิ ฯ  
ตา  ตสฺส  สรรีสมฺผสฺส  อวินฺทนฺติโย  ถทฺธสรีโร เอส นาย  
มนุสฺโส ยกโฺข ภวิสฺสตีติ ปกฺกมึสุ ฯ    
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        เอว  โสฬส  วสฺสานิ  โสฬสหิ  มหาวีมสาหิ  อเนกาหิ   
จ  ขุทฺทกวีมสาหิ  ปริคฺคณฺหิตุ  อสกฺกณิุตฺวา  มาตาปตโร  ตาต 
เตมิยกุมาร  มย  ตว  อมูคาทิภาว  ชานาม  น  หิ  เตส  
เอวรูปานิ  มุขกณฺณโสตปาทานิ  โหนฺติ  ตฺว  อเมหฺหิ  ปตฺเถตฺวา  
ลทฺธปุตฺตโก  มา  โน  นาเสหิ  สกลชมฺพุทีเป  ราชูน  สนฺติกา 
ครหโต  โมเจหีติ  สห  วิสุ  วิสุ ฺจ  อเนกวาร  ยาจึสุ ฯ  โส  
เตหิ  เอว  ยาจิยมาโนป  อสุณนฺโต วิย หุตฺวา นิปชฺชิ ฯ   
        อถ  ราชา  มหาสตฺตสฺส  อุโภ  ปาเท กณฺณโสเต ชิวฺห  
อุโภ จ หตฺเถ  กุสเลหิ  ปรุเิสหิ  วีมสาเปตฺวา  ยทิป   
อปสปฺปอาทีน วิยสฺส ปาทาทโย ตถาป  อย  ปสปฺป  
มูคพธิโร  ม ฺเ  อีทิเส กาฬกณฺณิปุริเส อิมสฺมึ เคเห วสนฺเต  
ตโย  อนฺตรายา  ป ฺายนฺติ  ชีวิตสฺส  วา  ฉตฺตสฺส  วา   
มเหสิยา  วาติ  ลกฺขณปาเกหิ  อิทานิ  กถิต  ชาตทิวเส  ปน 
ตุมฺหาก  โทมนสฺสปริหรณตฺถ ธ ฺปุ ฺลกฺขโณติ  วุตฺตนฺติ   
อมจฺเจหิ  อาโรจิต  สุตฺวา  อนฺตรายภเยน  ภีโต  คจฺฉถ  น   
อวมงฺคลรเถ  นิปชชฺาเปตฺวา  ปจฺฉิมทฺวาเรน  นีหราเปตฺวา  
อามกสุสาเน  นิขณถาติ  อาณาเปสิ ฯ  ต  สุตฺวา  มหาสตฺโต 
หฏโ (๑) อุทคฺโค อโหสิ จิรสฺส วต เม มโนรโถ  มตฺถก 
ปาปุณิสฺสตีติ ฯ เตน วุตฺต   
# ๑. ม. ตุฏหฏโ ฯ  
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                ตโต เม หตฺเถ ปาเท จ                ชิวฺห โสต ฺจ มทฺทิย   
                อนูนต เม ปสฺสิตฺวา                กาฬกณฺณีติ นินฺทิสุ ฯ   
                ตโต ชานปทา สพฺเพ                เสนาปติปุโรหิตา   
                สพฺเพ เอกมนา หุตฺวา        ฉฑฺฑน อนุโมทิสุ ฯ   
                โสห เตส มตึ สุตฺวา                หฏโ สวิคฺคมานโสวึ   
                ยสฺสตฺถาย ตโป จิณฺโณ  โส เม อตฺโถ สมิชฺฌถาติ ฯ   
        ตตฺถ  มทฺทิยาติ  มทฺทนวเสน  วีมสิตฺวา ฯ  อนูนตนฺติ   
หตฺถาทีหิ  อวิกลต ฯ  นินทฺิสุนฺติ  เอว  อนูนาวยโวป  สมาโน  
มูคาทิ  วิย  ทสิฺสมาโน  รชฺช  กาเรตุ  อภพฺโพ กาฬกณฺณิปุริโส  
อยนฺติ ครหึสุ ฯ นิทฺทิสุนฺติป ปาโ วทึสูติ อตฺโถ ฯ   
        ฉฑฺฑน  อนุโมทิสุนติฺ  ราชทสฺสนตฺถ  อาคตา  สพฺเพป  
ชนปทวาสิโน  เสนาปติปุโรหิตปฺปมุขา  ราชปุริสา  เต  สพฺเพป  
เอกมนา  สมานจิตฺตา  หุตฺวา  อนฺตรายปริหรณตฺถ  ร ฺา  
อาณตฺตา  ภูมิย  นิขณนวเสน  มม  ฉฑฺฑน  มุขสงฺโกจ  อกตฺวา 
อภิมุขภาเวน สาธุ สุฏ ุ อิท กตฺตพฺพเมวาติ อนุโมทึสุ ฯ   
        โส  เม  อตฺโถ  สมชิฌฺถาติ  ยสฺสตฺถาย  ยทตฺถ  ตโต   
มูคาทิภาวาธิฏานวเสน  ทุกฺกรจรณ  จิณฺณ จริต โส อตฺโถ  
มม สมิชฺฌติ ฯ เตส มม  มาตาปตุอาทีน  มตึ  อธิปฺปาย  
สุตฺวา  โส  อห  มม  อธิปปฺายสมิชฺฌเนน  หฏโ  อนุปธาเรตฺวา   
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ภูมิย  นิขณนานุชานเนน  สวิคฺคมานโสว  อโหสินติฺ  วจนเสเสน   
สมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอว  กุมารสฺส  ภูมิย  นิขณเน  ร ฺา  อาณตฺเต  
จนฺทาเทวี ต ปวตฺตึ  สุตฺวา  ราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา  เทว  
ตุเมฺหหิ  มยฺห  วโร  ทินโฺน มยา จ คหิตก  กตฺวา  ปโต  
ต  เม  อิทานิ  เทถาติ ฯ  คณฺห เทวีติ ฯ ปุตฺตสฺส เม รชฺช 
เทถาติ ฯ  ปตฺุโต  เต  กาฬกณฺณี  น  สกฺกา  ทาตุนฺติ  ฯ 
เตน  หิ  เทว  ยาวชีว อเทนฺโต สตฺต  วสฺสานิ  เทถาติ ฯ  ตมฺป 
น  สกฺกาติ ฯ  ฉ  วสฺสานิ  ป ฺจ  จตฺตาริ ตีณิ เทฺว เอก   
วสฺส  สตฺต  มาเส  ฉ  ป ฺจ  จตฺตาโร  ตโย  เทฺว  เอก  มาส 
อทฺธมาส สตฺตาห  เทถาติ ฯ สาธุ คณฺหาติ ฯ   
        สา  ปุตฺต  อลงฺการาเปตฺวา  เตมิยกุมารสฺส  อิท  รชฺชนฺติ   
นคเร  เภรึ  จราเปตฺวา  อลงฺการาเปตฺวา  ปุตฺต  หตถฺกิฺ- 
ขนฺธ  อาโรเปตฺวา  เสตจฺฉตฺต มตฺถเก  การาเปตฺวา  นคร   
ปทกฺขิณ  กตฺวา  อาคต  อลงฺกตสิริสยเน  นิปชฺชาเปตฺวา   
สพฺพรตฺตึ  ยาจิ  ตาต  เตมิย  ต  นิสฺสาย  โสฬส  วสฺสานิ  
นิทฺท  อลภิตฺวา  โรทมานาย  เม อกฺขีนิ อุปฺปกฺกานิ โสเกน 
หทย ภิชฺชติ วิย ตว อปสปฺปอาทิภาว  ชานามิ  มา  ม   
อนาถ  กรีติ ฯ  อิมินา นิยาเมน ฉ ทิวเส ยาจิ ฯ ฉฏเ 
ทิวเส วา  ราชา  สุนนฺท  นาม  สารถึ  ปกฺโกสาเปตฺวา  เสฺว  
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ปาโตว  อวมงฺคลรเถน  กมุาร  นีหริตฺวา  อามกสุสาเน  ภูมิย   
นิขณิตฺวา ปวิวฑฺฒนกกมฺม กตฺวา เอหีติ  อาห ฯ  ต  สุตฺวา  
เทวี  ตาต  กาสิราชา  ต เสฺว อามกสุสาเน นิขณิตุ อาณาเปสิ ฯ   
เสฺว มรณ ปาปุณิสฺสตีติ อาห ฯ   
        มหาสตฺโต  ต  สุตฺวา  เตมิย  โสฬส  วสฺสานิ  ตยา   
กโต  วายาโม มตฺถก  ปตฺโตติ  หฏโ  อุทคฺโค  อโหสิ ฯ  
มาตุยา  ปนสฺส  หทย  ภิชฺชนาการ  วิย อโหสิ ฯ  อถ  ตสฺสา 
รตฺติยา  อจฺจเยน  ปาโตว  สารถิ รถ อาทาย ทฺวาเร  
เปตฺวา สิริคพฺภ  ปวิสิตฺวา  เทวิ  มา  มยฺห  กชฺุฌิ ร ฺโ 
อาณาติ ปุตฺต อาลิงฺคิตฺวา นิปนฺน  เทวึ  ปฏ ิหตฺเถน  อปเนตฺวา  
กุมาร  อุกฺขิปตฺวา  ปาสาทา  โอตริ ฯ  เทวี  อุร  ปหริตฺวา 
มหาสทฺเทน ปริเทวิตฺวา มหาตเล โอหียิ ฯ   
        อถ  น  มหาสตฺโต  โอโลเกตฺวา มยิ อกเถนฺเต มาตุ  
โสโก พลวา ภวิสฺสตีติ  กเถตุกาโม  หตฺุวาป  สเจ  กเถสฺสามิ  
โสฬส วสฺสานิ กโต วายาโม โมโฆ ภวิสฺสติ  อกเถนฺโต   
ปนาห  อตฺตโน  จ  มาตาปตูน ฺจ  ปจฺจโย  ภวิสฺสามีติ   
อธิวาเสสิ ฯ  สารถิ  มหาสตฺต  รถ  อาโรเปตฺวา  ปจฺฉิม- 
ทฺวาราภิมุข  รถ  เปเสสฺสามีติ  ปาจีนทฺวาราภิมุข  เปเสสิ ฯ 
รโถ นครา นกิฺขมิตฺวา เทวตานุภาเวน ติโยชนฏาน คโต ฯ   
มหาสตฺโต  สุฏ ุตร  ตุฏจิตฺโต  อโหสิ ฯ  ตตฺถ  วนฆฏ  สารถสิฺส   
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อามกสุสาน วิย  อุปฏาสิ ฯ  โส  อิท าน สุนฺทรนฺติ รถ  
โอกฺกมาเปตฺวา มคฺคปสฺเส เปตฺวา รถา  โอรุยฺห  มหาสตฺตสฺส 
อาภรณภณฺฑ  โอมุ ฺจิตฺวา  กตฺวา  เปตฺวา  กุทฺทาล   
อาทาย  อวิทูเร อาวาฏ ขณิตุ อารภิ ฯ เตน วุตฺต   
                นหฺาเปตฺวา อนุลิมฺปตฺวา        เวเตฺวา ราชเวน   
                อภิสิ ฺจิตฺวา ฉตฺเตน                กาเรสุ ปุร ปทกฺขิณ ฯ   
                สตฺตาห ธารยิตฺวาน                อุคฺคเต รวิมณฺฑเล   
                รเถน ม นีหริตฺวา                สารถิ วนมุปาคมิ ฯ   
                เอโกกาเส รถ กตฺวา                สชชฺสฺส หตฺถมุจฺจิโต (๑)   
                สารถิ ขณตี กาสุ                นิขาตุ ปวิยา มมนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  นหฺาเปตฺวาติ  โสฬสหิ  คนฺโธทกฆเฏหิ  นฺหาตฺวา ฯ   
อนุลิมฺปตฺวาติ  สุรภิวิเลปเนน  วิลิมฺเปตฺวา ฯ  เวเตฺวา  ราช- 
เวนนฺติ  กาสิราชูน  ปเวณิยาคต  ราชมกุฏ  สีเล  ปฏ-ิ 
มุ ฺจิตฺวา ฯ  อภิสิ ฺจิตฺวาติ ตสฺมึ ราชกุเล ราชาภิเสกนิยาเมน   
อภิสิ ฺจิตฺวา ฯ  ฉตฺเตน  กาเรสุ ปุร ปทกฺขิณนฺติ เสตจฺฉตฺเตน 
ธาริยมาเนน ม นคร  ปทกขิฺณ กาเรสุ ฯ   
        สตฺตาห  ธารยิตฺวานาติ  มยฺห  มาตุ  จนฺทาเทวิยา  
วรลาภนวเสน (๑) ลทฺธ  สตฺตาห  มม  เสตจฺฉตฺต  ธารยิตฺวา ฯ  
อุคฺคเต  รวิมณฺฑเลติ  ตโต ปุนทิวเส  สูริยมณฺฑเล  อุคฺคตมตฺเต 
# ๑. ม. วรยาจนวเสน ฯ  
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อวมงฺคลรเถน  ม  นครโต  นีหริตฺวา  ภูมิย  นิขณนตฺถ  สารถิ  
สุนนฺโท วนมุปคจฺฉิ ฯ   
        สชฺชสสฺนฺติ  สนฺนทฺโธ  อสฺส  ยุเค  โยชิตสฺส  เม  รถ  
มคฺคโต  อุกฺกมาปนวเสน  เอโกกาเส  กตฺวา ฯ  หตฺถมุจฺจิโตติ   
มุจฺจิตหตฺโถ  รถปาจนโต  มุตฺตหตฺโถติ  อตฺโถ ฯ  อถ  วา  หตฺถ- 
มุจฺจิโตติ หตฺถมุตฺโต  มุจฺจิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ กาสุนฺติ อาวาฏ ฯ 
นิขาตุนฺติ นิขณิตุ ฯ   
        อิทานิ  ยทตฺถ  มยา  โสฬส  วสฺสานิ  มูควตาทิอธิฏาเนน   
ทุกฺกรจริยา อธิฏ ิตา ต ทสฺเสตุ   
                อธิฏ ิตมธิฏาน                ตชฺเชนฺโต วิวิธการณา   
                น ภินฺทึว ตมธิฏาน                โพธิยาเยว การณา ฯ   
                มาตา ปตา น เม เทสฺสา        อตฺตา เม น จ เทสฺสิโย   
                สพฺพ ฺ ุต ปย มยฺห                ตสฺมาว ตมธิฏหินฺติ   
คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  ตชฺเชนฺโต  วิวิธการณาติ  ทฺวิมาสิกกาลโต  ปฏาย  
ยาว โสฬสสวจฺฉรา  ถ ฺปฏิเสธนาทีหิ  วิวิเธหิ  นานปฺปกาเรหิ   
การเณหิ  ตชชฺยนฺโต  ภยวิทฺธสนวเสน  วิเห ิยมาโน ฯ เสส  
สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
        อถ  มหาสตฺโต  สุนนฺเท  กาสุ  ขณนฺเต  อย  เม   
วายามกาโลติ  อุฏาย  อตฺตโน  หตฺถปาเท  สมฺพาหิตฺวา  รถา   
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โอตริตุ  เม  พล  อตฺถีติ  ตฺวา  จิตฺต  อุปฺปาเทสิ ฯ  ตาวเทวสฺส  
ปาทปติฏานฏาน  วาตปุณฺณภสฺตจมฺม  วิย  อุคฺคนฺตฺวา  รถสฺส   
ปจฺฉิมนฺต  อาหจฺจ  อฏาสิ ฯ  โส  โอตริตฺวา  กติปเย  วาเร   
อปราปร  จงฺกมิตฺวา  โยชนสตมฺป  คนฺตุ  เม  พล  อตฺถีติ  
ตฺวา รถ ปจฺฉิมนฺเต คเหตฺวา  กุมารกาน  กีฬนยานก  วิย   
อุกฺขิปตฺวา  สเจ  สารถิ มยา สทฺธึ ปฏวิิรุชฺเฌยฺย  อตฺถิ  
เม  ปฏิวิรชฺุฌตุิ  พลนฺติ  สลฺลกฺเขตฺวา  ปสาธนตฺถาย จิตฺต  
อุปฺปาเทสิ ฯ  ตงฺขณ ฺเว  สกฺกสฺส  ภวน  อุณฺหาการ  ทสฺเสสิ ฯ 
สกฺโก  ต  การณ  ตฺวา  วิสฺสกมฺม  อาณาเปสิ  คจฺฉ   
กาสิราชปุตฺต  อลงฺกโรหีติ ฯ  โส  สาธูติ  วตฺวา  ทิพฺเพหิ   
มานุเสหิ  จ  อลงฺกาเรหิ  สกฺก  วิย  ต  อลงฺกริ ฯ  โส  
เทวราชลีฬาย  สารถิสฺส ขณโนกาส คนฺตฺวา อาวาฏตีเร ตฺวา   
                กนิฺนุ สนฺตรมาโนว                กาสุ ขณสิ สารถิ   
                ปฏุโ เม สมฺม อกฺขาหิ        กึ กาสุยา กรสิฺสสีติ (๑)   
อาห ฯ   
        เตน อุทธฺ อโนโลเกตฺวาว   
                ร ฺโ มูโค จ ปกฺโข จ        ปุตฺโต ชาโต อเจตโส   
                โสมฺหิ ร ฺา สมชฺฌิฏโ        ปุตฺต เม นิขณ วเนติ (๑)   
วุตฺเต มหาสตฺโต   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๑๙๖-๘/๑๕๓ ฯ  
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                น พธิโร น มูโคสฺมิ                น ปกโฺข น จ วีกโล  
                อธมฺม สารถิ กยิรา                ม เจ ตฺว นิขณ วเน ฯ   
                อูร ูพาหุ ฺจ เม ปสฺส                ภาสิต ฺจ สุโณหิ เม   
                อธมฺม สารถิ กยิรา                ม เจ ตฺว นิขณ วเนติ (๑)   
วตฺวา  ปุน  เตน  อาวาฏขณน  ปหาย  อุทฺธ  โอโลเกตฺวา   
ตสฺส  รูปสมปฺตฺตึ ทิสฺวา  มนุสฺโส วา เทโว วาติ อชานนฺเตน   
                เทวตา นุสิ คนฺธพฺโพ                อทุ สกฺโก ปุรินฺทโท   
                โก วา ตฺว กสฺส วา ปุตฺโต        กถ ชาเนมุ ต มยนฺติ  
วุตฺเต   
                นมฺหิ เทโว น คนฺธพฺโพ        นาป สกฺโก ปุรินฺทโท   
                กาสิร ฺโ อห ปุตฺโต        ย กาสุยา นิข ฺสิ ฯ  
                ตสฺส ร ฺโ อห ปุตฺโต        ย ตฺว สมฺมูปชีวสิ   
                อธมฺม สารถิ กยิรา                ม เจ ตฺว นิขณ วเน ฯ   
                ยสฺส รุกขฺสฺส ฉายาย                นิสีเทยฺย สเยยฺย วา   
                น ตสฺส สาข ภ ฺเชยฺย        มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโก ฯ   
                ยถา รุกฺโข ตถา ราชา                ยถา สาขา ตถา อห   
                ยถา ฉายูปโค โปโส                เอว ตฺวมสิ สารถิ   
                อธมฺม สารถิ กยิรา                ม เจ ตฺว นิขณ วเนติ- (๒)   
อาทินา  นเยน ธมฺม เทเสตฺวา เตน นิวตฺตนตฺถ ยาจิโต  
อนิวตฺตนการณ ปพฺพชฺชาฉนฺท  ตสฺส  จ  เหตุ  นริยภยาทิก  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๑๙๖-๘/๑๕๓ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๔๐๐/๑๕๓ ฯ  
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อตีตภเว  อตฺตโน  ปวตฺตึ  วิตฺถาเรน  กเถตฺวา  ตาย ธมฺมกถาย 
ตาย จ ปฏิปตฺติยา ตสฺมิมฺป ปพฺพชิตุกาเม ชาเต ร ฺโ  
อิม (๑)   
                รถ นิยฺยาตยิตฺวาน                อนโณ เอหิ สารถิ   
                อนณสฺส หิ ปพฺพชฺชา        เอต อิสีหิ วณฺณิตนฺติ (๒)   
วตฺวา ต วิสฺสชฺเชสิ ฯ   
        โส  รถ  อาภรณานิ  จ  คเหตฺวา  ร ฺโ  สนฺติก  คนฺตฺวา   
ตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ  ราชา  ตาวเทว  มหาสตฺตสฺส  สนฺติก  
คมิสฺสามีติ  นครโต  นิคฺคจฺฉิ  (๓)  สทฺธึ  จตุรงฺคินิยา  เสนาย  
อิตฺถาคาเรหิ  นาครชานปเทหิ  จ ฯ  มหาสตฺโตป  โข  สารถ ึ  
อุยฺโยเชตฺวา  ปพฺพชิตุกาโม  ชาโต  ตสฺส  จิตฺต  ตฺวา สกฺโก 
วิสฺสกมฺม เปเสสิ  เตมิยปณฺฑิโต  ปพฺพชิตุกาโม  ตสฺส  อสฺสม- 
ปท  ปพฺพชติปริกฺขาเร จ มาเปหีติ ฯ โส  คนฺตฺวา  ติโยชนิเก  
วนสณฺเฑ  อสฺสม  มาเปตฺวา  รตฺติฏานทิวาฏานจงฺกมน-   
โปกฺขรณีผลรุกขฺสมฺปนฺน  กตฺวา  สพฺเพ  จ  ปพฺพชติปริกฺขาเร  
มาเปตฺวา สกฏานเมว  คโต ฯ  โพธิสตฺโต  ต  ทิสวฺา  สกฺก- 
ทตฺติยภาว  ตฺวา  ปณฺณสาล ปวิสิตฺวา วตฺถานิ  อปเนตฺวา   
ตาปสเวส  คเหตฺวา  กฏตฺถเร  นิสินโฺน  อฏ  สมาปตฺติโย 
ป ฺจ  จ  อภิ ฺาโย นิพฺพตฺเตตฺวา ปพฺพชฺชาสุเขน อสฺสเม 
นิสีทิ ฯ   
# ๑. ส.ี ร ฺโ อิมนฺติ นตฺถิ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๔๑๐/๑๕๗ ฯ 
# ๓. ม. นิกฺขมิตฺวา คจฺฉิ ฯ  
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        กาสิราชาป  สารถินา  ทสฺสิตมคฺเคน  คนฺตฺวา  อสฺสม   
ปวิสิตฺวา  มหาสตฺเตน  สห  สมาคนฺตฺวา  กตปฏิสนฺถาโร  รชฺเชน 
นิมนฺเตสิ ฯ เตมิยปณฺฑิโต ต ปฏิกฺขิปตฺวา  อเนกาการโวการ   
อนิจฺจตาทิปฏิสยุตฺตาย  จ  กามาทีนวปฏิสยุตฺตาย  จ  ธมฺมยิา   
กถาย  ราชาน  สเวเชสิ ฯ  โส  สวิคฺคมานโส  ฆราวาเส  
อุกฺกณฺ ิโต  ปพฺพชิตุกาโม  หุตฺวา  อมจฺเจ อิตฺถาคาเร จ 
ปุจฺฉิ ฯ เตป ปพฺพชิตุกามา อเหสุ ฯ อถ ราชา จนฺทาเทวึ   
อาทึ  กตฺวา  โสฬส  สหสฺเส  โอโรเธ  จ อมจฺจาทิเก จ  
ปพฺพชิตุกาเม ตฺวา นคเร  เภร ึ จราเปสิ (๑) เย  มม  ปุตฺตสฺส 
สนฺติเก  ปพฺพชิตุกามา  เต  ปพฺพชนฺตูติ ฯ  สุวณฺณโกฏา- 
คาราทีนิ  จ  วิวราเปตฺวา  วิสฺสชฺชาเปสิ ฯ  นาครา  จ  
ยถาปสาริเตเยว  อาปเณ  วิวฏทฺวาราเนว  เคหานิ  จ  ปหาย 
ร ฺโ สนฺติก อคมสุ ฯ ราชา มหาชเนน  สทฺธ ึมหา- 
สตฺตสฺส สนติฺเก ปพฺพชิ ฯ สกฺกทตฺติย ติโยชน อสฺสมปท  
ปริปูริ ฯ   
        สามนฺตราชาโน   กาสิราชา   ปพฺพชิโตติ   สุตฺวา   
พาราณสิรชฺช  คเหสฺสามาติ  นคร  ปวิสิตฺวา  เทวนครสทิส  
นคร  สตฺตรตนภริต  เทววิมานกปฺป  ราชนิเวสน ฺจ  ทิสฺวา  
อิม  ธน  นิสสฺาย  ภเยน  ภวิตพฺพนฺติ  ตาวเทว  นิกขฺมิตฺวา   
ปายาสุ ฯ  เตส  อาคม  สตฺุวา  มหาสตฺโต  วนนฺต  คนฺตฺวา  
# ๑. ม. จราเปสิ ฯ  
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อากาเส  นิสีทิตฺวา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  เต  สพฺเพ สทฺธึ ปริสาย  
ตสฺส สนฺติเก ปพฺพชึสุ ฯ เอว  อปเรป  อปเรปติ  มหาสมาคโม  
อโหสิ ฯ  สพฺเพ  ผลาผลานิ  ปริภุ ฺชตฺิวา  สมณธมฺม  กโรนฺติ ฯ  
โย  กามาทิวิตกฺก วิตกฺเกติ ตสฺส จิตฺต ตฺวา มหาสตฺโต 
ตตฺถ คนฺตฺวา  อากาเส นิสีทิตฺวา ธมฺม เทเสติ ฯ   
        โส  ธมมฺสฺสวนสปฺปาย  ลภิตฺวา  สมาปตฺติโย  อภิ ฺาโย  
จ  นิพฺพตฺเตติ ฯ เอว  อปโรป  อปโรปติ  สพฺเพป  ชีวิตปริโยสาเน  
พฺรหฺมโลกปรายณา อเหสุ ฯ ติรจฺฉานคตาป  มหาสตฺเต อิสิคเณป  
จิตฺต  ปสาเทตฺวา  ฉสุ กามสคฺเคสุ นิพฺพตฺตึสุ ฯ  มหาสตฺตสฺส  
พฺรหฺมจริย  จิร  ทีฆมทฺธาน  ปวตฺติตฺถ ฯ  
        ตทา ฉตฺเต อธิวตฺถา เทวตา อุปฺปลวณฺณา  อโหสิ   
สารถิ  สาริปตฺุตตฺเถโร  มาตาปตโร  มหาราชกุลานิ  ปริสา  
พุทฺธปริสา  เตมิยปณฺฑิโต โลกนาโถ ฯ   
        ตสฺส  อธิฏานปารมี  อิธ  มตฺถก  ปตฺตา  เสสปารมิโยป   
ยถารห  นิทธฺาเรตพฺพา ฯ  ตถา  มาสชาตกาลโต  ปฏาย  
นิรยภย  ปาปภีรุตา  รชชฺชิคุจฺฉา  เนกฺขมฺมนิมิตฺต มูคาทิ- 
ภาวาธิฏาน ตตฺถ จ วิโรธิปฺปจฺจยสโมธาเนป นิจฺจลภาโวติ   
เอวมาทโย คุณานุภาวา วิภาเวตพฺพาติ ฯ   
                เตมิยจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                อธิฏานปารมี นิฏ ิตา ฯ    
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                        กปราชจรยิาวณฺณนา  (๑) 
 
                ยทา อห  กป  อาสึ                นทีกูเล  ทรีสเยติ 
        สตฺตเม  ยทา  อห  กป  อาสินฺติ  ยสฺมึ  กาเล  อห   
กปโยนิย  นพฺิพตฺติตฺวา  วุทฺธิมนฺวาย  นาคพโล  ถามสมฺปนฺโน  
อสฺสโปตกปฺปมาโณ  มหาสรีโร  กป  โหมิ ฯ  นทกีูเล  ทรีสเยติ  
เอกิสฺสา  นทิยา  ตีเร  เอกสฺมึ  ทรีภาเค  ยทา  วาส กปฺเปมีติ  
อตฺโถ ฯ   
        ตทา  กริ  โพธิสตฺโต  ยูถปริหรณ  อกตฺวา  เอกจโร  
หุตฺวา วิหาสิ ฯ ตสฺสา ปน  นทิยา  เวมชเฺฌ  เอโก  ทปีโก 
นานปฺปกาเรหิ  อมฺพปนสาทีหิ  ผลรกฺุเขหิ สมฺปนฺโน ฯ  โพธิสตฺโต 
ถามชวสมปฺนฺนตาย  นทิยา  โอริมตีรโต  อุปฺปติตฺวา  ทีปกสฺส  
ปน  นทิยา  จ มชฺเฌ เอโก ปฏ ิปาสาโณ อตฺถิ ตสฺมึ  
ปตติ ฯ ตโต อุปฺปติตฺวา ตสฺมึ ทีปเก ปตติ ฯ  โส  ตตฺถ  
นานปฺปการานิ  ผลาผลานิ  ขาทิตฺวา  สาย เตเนว อุปาเยน 
ปจฺจาคนฺตฺวา  อตฺตโน วสนฏาเน วสิตฺวา ปุนทิวเส ตเถว  
กโรติ ฯ อิมนิา นิยาเมน วาส กปฺเปสิ ฯ   
        ตสฺมึ  ปน  กาเล  เอโก  กุมฺภีโล  สปชาปติโก  ตสฺส   
นทิย วสติ ฯ ตสฺส ภริยา  โพธิสตฺต  อปราปร  คจฺฉนฺต   
ทิสฺวา  ตสฺส หทยมเส โทหฬ อุปฺปาเทตฺวา กุมฺภีล  อาห  
# ๑. สฺยา. กปลราชจริยนติฺ ทิสฺสติ ฯ  
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มยฺห  โข  อยยฺปุตฺต  อิมสฺส  วานรสฺส  หทยมเส  โทหโฬ   
อุปฺปนฺโนติ ฯ โส  สาธุ  ภทฺเท ลจฺฉสีติ  วตฺวา อชฺช ต  
สาย ทีปกโต อาคจฺฉนฺตเมว คณฺหิสฺสามีติ  คนฺตฺวา  ปฏ ิ- 
ปาสาเณ  นิปชฺช ิฯ  โพธิสตฺโต  ต  ทิวส โคจร จริตฺวา  
สายนฺหสมเย  ทีปเก   ิโตว  ปาสาณ  โอโลเกตฺวา  อย   
ปาสาโณ  อิทานิ อุจฺจตโร ขายติ กึ น ุ โข  การณนฺติ   
จินฺเตสิ ฯ  มหาสตฺตสฺส  หิ  อุทกปฺปมาณ ฺจ  ปาสาณปฺปมาณ ฺจ   
สุววตฺถาปตเมว  โหติ ฯ  เตนสฺส  เอตทโหสิ  อชฺช  อิมิสฺสา  
นทิยา  อุทก  เนว  หายติ  อถ  จ  ปนาย  ปาสาโณ  มหา  
หุตฺวา  ป ฺายนฺติ  กจฺจิ  นุ  โข เอตฺถ  มยฺห คหณตฺถาย  
กุมฺภีโล นิปนฺโนติ ฯ   
        โส  วีมสิสฺสามิ  ตาว  นนฺติ  ตตฺเถว  ตฺวา  ปาสาเณ 
สทฺธึ  กเถนฺโต วิย  โภ  ปาสาณาติ  วตฺวา  ปฏิวจน  อลภนฺโต  
ยาวตติย  โภ  ปาสาโณติ  อาห ฯ  ปาสาโณ  ปฏิวจน  น  
เทติ ฯ  ปุนป  โพธิสตฺโต  กึ  โภ ปาสาณ อชฺช มยฺห  
ปฏิวจน  น  เทสีติ  อาห ฯ  กุมฺภีโล  อทฺธา  อย  ปาสาโณ 
อ ฺเสุ  ทิวเสสุ  วานรินทฺสฺส  ปฏิวจน  เทติ  ม ฺเ  อชฺช   
ปน  มยา  โอตฺถริตตฺตา  น เทติ หนฺทาห ทสฺสามิสฺส  ปฏ-ิ 
วจนนฺติ  จินฺเตตฺวา  กึ  วานรินฺทาติ  อาห ฯ โกสิ ตฺวนฺติ ฯ 
อห กุมฺภีโลติ ฯ  กิมตฺถ  เอตฺถ  นิปนโฺนสีติ ฯ  ตว  หทย    
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ปตฺถยมาโนติ ฯ โพธิสตฺโต จินฺเตสิ อ ฺโ  เม คมนมคฺโค  
นตฺถิ ปฏริุทธฺ วต เม คมนนฺติ ฯ เตน วุตฺต   
                ยทา อห กป อาสึ                นทีกูเล ทรีสเย   
                ปฬิโต สสสุมาเรน                คมน น ลภามห ฯ   
                ยโมฺหกาเส อห ตฺวา        โอรา ปาร ปตามห   
                ตตฺถจฺฉิ สตฺตุวธโก                กุมฺภีโล ลทฺุททสฺสโนติ ฯ    
        ตตฺถ ปฬิโต สสสุมาเรนาติ อฑฺฒคาถาย วุตฺตเมวตฺถ  
ยโมฺหกาเสติ คาถาย  ปากฏ  กโรติ ฯ  ตตฺถ  ยโมฺหกาเสติ  
ยสฺมึ  นทีมชเฺฌ   ิตปฏ ิปาสาณสงฺขาเต ปเทเส  ตฺวา ฯ  โอราติ  
ทีปกสงฺขาตา โอรตีรา ฯ ปารนฺติ ตทา มม วสนฏานภูต  
นทิยา ปรตีร ฯ  ปตามหนฺติ อุปฺปติตฺวา ปตามิ อห ฯ ตตฺถจฺฉีติ  
ตสฺมึ ปฏ ิปาสาณปฺปเทเส สตฺตุภูโต  วธโก เอกนฺเตเนว ฆาตโก  
ปจฺจตฺถิโก ลทฺุททสฺสโน โฆรรูโป ภยานกทสฺสโน นิสีทิ ฯ   
        อถ  มหาสตฺโต  จินฺเตสิ  อ ฺโ  เม  คมนมคฺโค  นตฺถิ   
อชฺช  มยา กมฺุภีโล  ว ฺเจตพฺโพ  เอว  หิ  อย ฺจ  มหตา  
ปาปโต  มยา ปริโมจิโต สิยา มยฺห ฺจ ชีวิต  ลทฺธนติฺ ฯ  โส   
กุมฺภีล  อาห  สมฺม  กุมฺภีล  อห  ตุยฺห อุปริ ปติสฺสามีติ ฯ   
กุมฺภีโล  วานรินฺท  ปป ฺจ  อกตฺวา  อิโต  อาคจฺฉาหีติ   
อาห ฯ  มหาสตฺโต  อห  อาคจฺฉามิ  ตฺว  ปน  อตฺตโน  มุข  
วิวริตฺวา ม ตว สนฺติก อาคตกาเล คณฺหาหีติ  อโวจ ฯ   
กุมฺภีลาน ฺจ  มุเข วิวเฏ อกฺขีนิ นิมฺมีลนฺติ ฯ โส ต การณ   
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อสลฺลกฺเขนฺโต  มุข  วิวร ิฯ  อถสฺส อกขีฺนิ นิมฺมีลึสุ ฯ โส  
มุข วิวริตฺวา สพฺพโส นิมมฺีลิตกฺขี  หุตฺวา  นิปชฺช ิฯ  มหาสตฺโต 
ตสฺส  ตถาภาว  ตฺวา  ทีปกโต  อุปฺปติโต  คนฺตฺวา  กุมฺภีลสฺส   
มตฺถก  อกกฺมิตฺวา ตโต อุปฺปตนฺโต วิชฺชลุตา วิย วิชฺโชตมาโน  
ปรตีเร  อฏาสิ ฯ เตน วุตฺต   
                โส ม อสสิ เอหีติ                อหมฺเปมีติ ต วทึ   
                ตสฺส มตฺถกมกฺกมฺม                ปรกูเล ปติฏหินฺติ ฯ   
        ตตฺถ อสสีติ อภาสิ ฯ อหมฺเปมีติ อหมฺป อาคจฺฉามีติ  
ต กเถสึ ฯ   
        ยสฺมา  (๑)  ปน  ต  ทปีก  อมฺพชมพฺุปนสาทิผลรุกฺขสณฺฑ- 
มณฺฑิต  รมณีย  นิวาสโยคฺค ฺจ  อาคจฺฉามีติ  ปน  ปฏิ ฺาย  
ทินฺนตฺตา  สจฺจ  อนุรกฺขนฺโต  มหาสตฺโตป อาคมิสฺสาเมวาติ 
ตถา อกาสิ ฯ เตน วุตฺต   
                น ตสฺส อลิก ภณิต    ยถา วาจ อกาสหนฺติ ฯ   
        ยสฺมา เจต สจฺจานุรกฺขณ อตฺตโน ชีวิต ปริจฺจชิตฺวา 
กต ตสฺมา อาห   
                สจฺเจน เม สโม นตฺถิ   เอสา เม สจฺจปารมีติ ฯ   
        กุมฺภีโล  ปน  ต  อจฺฉริย  ทิสฺวา  อิมินา วานรินฺเทน  
อติอจฺเฉรก กตนฺติ  จินฺเตตฺวา  โภ  วานรินฺท อิมสมฺึ โลเก 
# ๑. ส.ี ตโต ยสฺมา ฯ  
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จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปุคฺคโล อมิตฺเต  อภิภวติ เต  
สพฺเพป ตุยฺห อพฺภนฺตเร อตฺถิ ม ฺเติ อาห   
                ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา                วานรินฺท ยถา ตว   
                สจฺจ ธมฺโม ธิติ จาโค                ทิฏ โส อติวตฺตตีติ ฯ (๑)  
        ตตฺถ  ยสฺสาติ  ยสฺส  กสฺสจิ  ปุคฺคลสฺส ฯ  เอเตติ  อิทานิ 
วตฺตพฺเพ ปจฺจกฺขโต  ทสฺเสติ ฯ  จตุโร  ธมฺมาติ  จตฺตาโร   
คุณา ฯ  สจฺจนฺติ  วจีสจฺจ  มม  สนฺติก  อาคมิสฺสามีติ  วตฺวา  
มุสาวาท  อกตฺวา อาคโต เอวาติ เอต เต วจีสจฺจ ฯ ธมฺโมติ   
วิจารณป ฺา ฯ  เอว  กเต  อิท  นาม  ภวิสฺสตีติ ปวตฺตา 
เต เอสา วิจารณป ฺา ฯ  ธิตีติ  อพฺโพจฺฉินฺน  วีริย วุจฺจต 
 ิ เอตมฺป เต อตฺถิ ฯ จาโคติ อตฺตปริจฺจาโค  ตฺว  อตฺตาน 
  ปริจฺจชิตฺวา  มม  สนฺติก  อาคโต  ย  ปนาห  คณฺหิตุ  นาสกฺขึ   
มยฺหเมเวส  โทโส ฯ  ทฏินฺติ  ปจฺจามิตฺต ฯ โส อติวตฺตตีติ  
ยสฺส ปุคฺคลสฺส ยถา ตว  เอว  เอเต  จตฺตาโร  ธมฺมา  
อตฺถิ โส ยถา ม ตฺว อชฺช อติกฺกนฺโต ตเถว อตฺตโน   
ปจฺจามิตฺต อติกฺกมติ อภิภวตีติ ฯ   
        เอว  กมุภีฺโล  โพธิสตฺต  ปสสิตฺวา  อตฺตโน  วสนฏาน  คโต ฯ 
ตทา กุมฺภีโล  เทวทตฺโต อโหสิ ตสฺส ภริยา จิ ฺจ- 
มาณวิกา กปราชา ปน โลกนาโถ ฯ   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๕๗/๑๘ ฯ  
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        ตสฺส  อิธาป  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เสสปารมิโย  นิทฺธา- 
เรตพฺพา ฯ  ตถา  อุทกสสฺ  ปาสาณสฺส  จ  ปมาณววตฺถาเนน  
อิทานิ  ปาสาโณ  อุจฺจตโร  ขายตีติ  ปรคฺิคณฺหนวเสน   
ปาสาณสฺส  อุปริ  สสสุมารสฺส  นิปนนฺภาวชานน  ปาสาเณน   
กถนาปเทเสน  ตสฺสตฺถสสฺ  นิจฺฉยคมน  สสสุมารสฺส  อุปร ิ 
อกฺกมิตฺวา  สหสา  ปรตีเร  ปติฏานวเสน  สีฆการิตาย  ตสฺส 
มหตา  ปาปโต  ปริโมจน  อตฺตโน  ชีวิตรกฺขณ สจฺจวาจา- 
นุรกฺขณ ฺจาติ เอวมาทโย คุณานุภาวา วิภาเวตพฺพาติ ฯ   
                กปราชจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                สจฺจสวฺหยปณฺฑิตจริยาวณฺณนา (๑)   
                ปนุาปร ยทา โหมิ                ตาปโส สจฺจสวฺหโย   
                สจฺเจน โลก ปาเลสึ                สมคฺค ชนมกาสหนฺติ ฯ   
        อฏเม  ตาปโส  สจฺจสวฺหโยติ  สจฺจสทฺเทน  อวฺหาตพฺโพ  
สจฺจนามโก  ตาปโส  ยทา  ยสฺม ึ กาเล  โหมิ ตทา ฯ สจฺเจน  
โลก ปาเลสินฺติ อตฺตโน อวิสวาทิภาเวน (๒)  สตฺตโลก  ชมฺพุทีเป  
ตตฺถ  ตตฺถ  สตฺตนิกาย  ปาปโต  นานาวิธา  อนตฺถโต จ  
รกฺขึ ฯ  สมคฺค  ชนมกาสหนฺติ  ตตฺถ  ตตฺถ  กลหวิคฺคห- 
วิวาทาปนฺน  มหาชน  กลเห  อาทีนว  ทสฺเสตฺวา สามคฺคิย  
# ๑. ม. สจฺจตาปสจริยาวณฺณนา ฯ  ๒. ส.ี อวิสวาทาทิภาเวน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 372 

                *เลมที่  45  ยุธ ฺชยวคฺควณฺณนา  หนา  372 
 
อานิสสกถเนน สมคฺค อวิวทมาน สมฺโมทมาน อหมกาสึ ฯ   
        ตทา  ห ิ มหาสตฺโต  พาราณสิย  อ ฺตรสฺมึ  พฺราหฺมณ- 
มหาสาลกุเล  นิพฺพตฺติ  ตสฺส  สจฺโจติ  นาม  กรึสุ ฯ  โส   
วยปฺปตฺโต  ตกฺกสิล  คนฺตฺวา ทิสาปาโมกฺขสฺส  อาจริยสฺส 
สนฺติเก สิปฺป อุคฺคณฺหิตฺวา นจิรสฺเสว สพฺพสิปฺปาน นิปฺผตฺตึ  
ปตฺโต  อาจริเยน  อนุ ฺาโต  พาราณสึ  ปจฺจาคนฺตฺวา   
มาตาปตโร  วนฺทิตฺวา  เตหิ  อภินนฺทิยมาโน เตส จิตฺตานุ- 
รกฺขณตฺถ กติปาห เตส สนฺติเก วสิ ฯ อถ น มาตาปตโร   
ปติรูเปน ทาเรน สโยเชตุกามา สพฺพ วิภวชาต อาจิกฺขิตฺวา 
ฆราวาเสน นิมนฺเตสุ ฯ   
        มหาสตฺโต  เนกฺขมฺมชฺฌาสโย  อตฺตโน  เนกฺขมฺมปารมึ  
ปริพฺรูเหตุกาโม ฆราวาเส  อาทีนว  ปพฺพชฺชาย  อานิสส ฺจ 
นานปฺปการโต  กเถตฺวา  มาตาปตูน  อสฺสุมุขาน  โรทมานาน  
อปริมาณ  โภคกฺขนฺธ  อนนฺต  ยส  มหนฺต ฺจ  าติปริวฏฏ  
ปหาย  มหานาโคว  อยสงฺขลิก  ฆรพนฺธน  ฉินฺทนฺโต นิกฺขมิตฺวา 
หิมวนฺตปฺปเทส ปวิสิตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  วนมูลผลา- 
ผเลหิ  ยาเปนฺโต  นจิรสฺเสว  อฏ  สมาปตฺติโย  ป ฺจ จ  
อภิ ฺาโย นิพฺพตฺเตตฺวา ฌานกีฬ กีฬยมาโน สมาปตฺติ- 
วิหาเรน วิหรติ ฯ   
        โส  เอกทิวส  ทิพฺพจกฺขุนา  โลก  โอโลเกนฺโต  อทฺทส    
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สกลชมฺพุทีเป  มนุสฺเส  เยภุยฺเยน  ปาณาติปาตาทิทสอกุสล- 
กมฺมปถปสุเต  กามนิทาน  กามาธิการณ  อ ฺม ฺ วิวาทา- 
ปนฺเน ฯ  ทิสวฺา  เอว  จินฺเตสิ  น  โข ปน เมต ปติรูป  
ยทิท อิเม สตฺเต  เอว  ปาปปสุเต  วิวาทาปนฺเน  จ  ทสิฺวา 
อชฺฌุเปกฺขณ ฯ อห หิ สตฺเต สสารปงฺกโต  อุทฺธริตฺวา  
นิพฺพานถเล  ปติฏเปสฺสามีติ  มหาสมฺโพธิยาน  ปฏิปนฺโน  
ตสฺมา ต  ปฏิ ฺ  อวิสวาเทนฺโต  ยนฺนนูาห  มนุสฺสปถ   
คนฺตฺวา  เต  เต  สตฺเต  ปาปโต  โอรมาเปยฺย วิวาท ฺจ เนส  
วูปสเมยฺยนฺติ ฯ   
        เอว  ปน  จินฺเตตฺวา  มหาสตฺโต  มหากรุณาย  สมุสฺสาหิโต  
สนฺต สมาปตฺติสุข  ปหาย  อิทฺธิยา  ตตฺถ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  
เตส  จิตฺตานุกูล  ธมฺม  เทเสนฺโต  กลหวิคฺคหวิวาทาปนฺเน  สตฺเต 
ทิฏธมฺมิก ฺจ  สมฺปรายิก ฺจ  วิโรเธ  อาทีนว  ทสฺเสตฺวา   
อ ฺม ฺ  สมคฺเค  สหิเต  อกาสิ ฯ  อเนกาการโวการ ฺจ  
ปาเป อาทีนว  วิภาเวนฺโต  ตโต  สตฺเต  วิเวเจตฺวา เอกจฺเจ  
ทสสุ กุสลกมฺมปถธมฺเมสุ ปติฏาเปสิ ฯ  เอกจฺเจ  ปพฺพาเชตฺวา 
สีลสวเร  อินฺทฺริยคุตฺติย  สติสมฺปช ฺเ  ปวิเวกวาเส  ฌานา- 
ภิ ฺาสุ จ ยถารห ปติฏาเปสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ปนุาปร ยทา โหมิ                ตาปโส สจฺจสวฺหโย   
                สจฺเจน โลก ปาเลสึ                สมคฺค ชนมกาสหนฺติ ฯ    
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        อิธาป  มหาปุริสสฺส  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เสสปารมิโย  
นิทฺธาเรตพฺพา ฯ ตถา  คุณานุภาวา จ วิภาเวตพฺพาติ ฯ   
                สจฺจสวฺหยปณฺฑิตจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                วฏฏโปตกจริยาวณฺณนา   
                ปนุาปร ยทา โหมิ                มคเธ วฏฏโปตโก   
                อชาตปกฺโข ตรุโณ                มสเปสิ กุลาวเก ฯ   
                มขุตุณฺฑเกนาหริตฺวา        มาตา โปสยตี มม   
                ตสฺสา ผสฺเสน ชีวามิ                นตฺถิ เม กายิก พล ฯ   
                สวจฺฉเร คิมฺหสมเย                ทวฑาโห ปทิปฺปติ   
                อุปคจฺฉติ อมฺหาก                ปาวโก กณฺหวตฺตนิ ฯ   
                ธมธมา  อิติ เอว                        สทฺทายนฺโต มหาสิขี   
                อนุปพฺุเพน ฌาเปนฺโต        อคฺคิ มม อุปาคมิ ฯ   
                อคฺคิเวคภยา ภีตา                ตสิตา มาตาปตา มม   
                กลุาวเก ม ฉฑฺเฑตฺวา        อตฺตาน ปริโมจยุ ฯ   
                ปาเท ปกฺเข ปชหามิ                นตฺถิ เม กายิก พล   
                โสห อคติโก ตตฺถ                เอว จินฺเตสห ตทา ฯ   
                เยสาห อุปธาเวยฺย                ภีโต ตสิตเวธิโต   
                เต ม โอหาย ปกฺกนฺตา        กถ เม อชฺช กาตเวติ ฯ   
        นวเม  มคเธ  วฏฏโปตโกติอาทีสุ  อย  สงฺเขปตฺโถ  มคธ-  
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รฏเ  อ ฺตรสฺมึ  อร ฺปฺปเทเส  วฏฏกโยนิย  นิพฺพตฺติตฺวา   
อณฺฑโกส  ปทาเลตฺวา  อจิรนิกฺขนฺตตาย  ตรุโณ  มสเปสิภูโต  
ตโต  เอว  อชาตปกฺโข  วฏฏกจฺฉาปโก  ยทา  อห กุลาวเกเยว 
โหมิ ฯ   
        มุขตุณฺฑเกนาหริตฺวาติ  มยฺห  มาตา  อตฺตโน  มุขตุณฺฑเกน  
กาเลน  กาล  โคจร  อาหริตฺวา  ม  โปเสติ ฯ  ตสฺสา  ผสฺเสน   
ชีวามีติ  ปริเสทนตฺถ ฺเจว  ปริภาวนตฺถ ฺจ  สมฺมเทว  กาเลน  
กาล  มม  อธสิยนวเสน  ผุสนฺติยา  ตสฺสา  มม  มาตุยา  
สรีรสมฺผสฺเสน ชีวามิ วิหรามิ อตฺตภาว ปวตฺเตมิ ฯ นตฺถิ  
เม กายิก พลนฺติ  มยฺห ปน อติตรุณตาย กายสนฺนิสฺสิต  
พล นตฺถ ิฯ   
        สวจฺฉเรติ  สวจฺฉเร  สวจฺฉเร ฯ  คิมฺหสมเยติ  คิมฺหกาเล ฯ   
สุกฺขรุกฺขสาขาน  อ ฺม ฺ  สงฺฆฏฏนสมุปฺปนฺเนน  อคฺคินา  
ตสฺมึ  ปเทเส ทวฑาโห  ปทิปฺปติ  ปชชฺลติ  โส ตถา  
ปทีปโต ฯ อุปคจฺฉติ อมฺหากนฺติ มยฺห มาตาปตูน ฺจาติ   
อมฺหาก  วสนฏานปฺปเทส  อตฺตโน  ปติฏานสฺส  อสุทฺธสฺสาป 
สุทฺธภาวกรเณน  ปาวนโต  ปาวโกติ  จ  คตมคฺเค  อินฺธนสฺส 
ภสฺมภาวาวหนโต  กณฺหวตฺตนีติ  จ  ลทฺธนาโม อคฺคิ วนรุกฺข- 
คจฺเฉ ทหนฺโต กาเลน กาล อุปคจฺฉติ ฯ   
        เอว  อุปคมนโต  ตทาป  สทฺทายนฺโตติ  ธมธมอิติ  เอว    
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สทฺท  กโรนฺโต  อนุรวทสฺสน  เหต  ทาวคฺคิโน ฯ  มหาสิขีติ   
ปพฺพตกูฏสทิสาน  อินฺธนาน  วเสน  มหติโย  สิขา  เอตสฺสาติ   
มหาสิขี ฯ  อนุปุพฺเพน  อนุกฺกเมน ต อร ฺปฺปเทส  ฌาเปนฺโต 
ทหนฺโต อคฺคิ มม สมีปฏาน อุปาคมิ ฯ   
        อคฺคิเวคภยาติ  เวเคน  อาคจฺฉโต  อคฺคิโน  ภเยน  ภีตา ฯ  
ตสิตาติ  จิตฺตุตฺราสสมุฏ ิเตน  กายสฺส  ฉมฺภิตตฺเตน  จ   
อุตฺราสา ฯ มาตาปตาติ มาตาปตโร ฯ  อตฺตาน  ปริโมจยนฺติ  
อคฺคินา  อนุปทฺทุตฏานคมเนน  อตฺตโน  โสตฺถภิาวมกสุ ฯ   
มหาสตฺโต  หิ  ตทา  มหาเคณฺฑุกปฺปมาโณ  มหาสรีโร  อโหสิ ฯ  
ต  มาตาปตโร  เกนจิ  อุปาเยน  คเหตฺวา  คนฺตุ  อสกฺกุณนฺตา   
อตฺตสิเนเหน  จ  อภิภุยฺยมานา  ปุตฺตสิเนห ฉฑฺเฑตฺวา ปลายึสุ ฯ   
        ปาเท  ปกฺเข  ปชหามีติ  อตฺตโน  อุโภ  ปาเท  อุโภ   
ปกฺเข  จ ภูมิย  อากาเส  จ  คมนสชฺเช  กโรนฺโต  ปสาเรมิ  
อิริยามิ วายมามิ ฯ ปฏีหามีติป ปาโ  เวหาสคมนโยคฺเค  กาตุ   
อีหามีติ  อตฺโถ ฯ  ปตีหามีติป  ปนฺติ ตสฺสตฺโถ ปาเท  ปกฺเข  
จ  ปติ  วิสุ  อีหามิ  คมนตฺถ  วายมามิ ต ปน วายาม- 
กรณตฺถเมว ฯ กสฺมา  ยสมฺา  นตฺถิ  เม  กายิก  พล ฯ   
โสห  อคติโก  ตตฺถาติ  โส  อห  เอวภูโต  ปาทปกฺขเวกลฺเลน  
คมนวิรหิโต  มาตาปตูน  อปคมเนน  วา  อปฺปฏิสรโณ  ตตฺถ   
ทาวคฺคิอุปทฺทุเต  วเน  ตสฺมึ  วา  กุลาวเก  ิโตว เอว   



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 377 

                *เลมที่  45  วฏฏโปตกจริยาวณฺณนา  หนา  377 
 
อิทานิ วตฺตพฺพากาเรน ตทา  จินฺเตสึ ฯ ทุติย ฺเจตฺถ อหนฺติ  
นิปาตมตฺต ทฏพฺพ ฯ   
        อิทานิ ตทา อตฺตโน จินฺติตาการ ทสฺเสตุ เยสาหนฺติ- 
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  เยสาห  อุปธาเวยฺย  ภีโต  ตสิตเวธิโตติ  มรณภเยน  
ภีโต  ตโต เอว  จิตฺตุตฺราเสน  ตสิโต  สรีรกมฺปเนน  เวธิโต  เยสมห 
ปกฺขนฺตร  เอตรหิ  ทาวคฺคิอุปทฺทุโต  ชลทุคฺค  วิย  ม ฺมาโน  
ปวิสิตุ อุปธาเวยฺย เต มม มาตาปตโร  ม  เอกก  เอว  โอหาย   
ชหิตฺวา  ปกกฺนฺตา ฯ กถ เม อชฺช กาตเวติ กถ นุ โข  
มยา  อชฺช กาตพฺพ ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  อิติกตฺตพฺพตาสมฺมูโฬฺห  หตฺุวา   ิโต ปุน  
จินฺเตสิ อิมสฺมึ  โลเก  สีลคุโณ  นาม  อตฺถิ สจฺจคุโณ นาม  
อตฺถิ อตีเต ปารมิโย ปูเรตฺวา โพธิตเล  นิสีทิตฺวา   อภิสมฺพุทฺธา  
สีลสมาธิป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺนา  สจฺจานุทย- 
การุ ฺขนฺติสมนฺนาคตา สพฺพสตฺเตสุ สมปฺปวตฺตเมตฺตาภาวนา 
สพฺพ ฺ ุพุทฺธา นาม  อตฺถิ  เตหิ  จ ปฏิวิทฺโธ เอกนฺตนิยฺยานคุโณ  
ธมฺโม อตฺถิ มยิ จาป เอว สจฺจ  อตฺถิ  สวิชฺชมาโน  เอโก   
สภาวธมฺโม  ป ฺายติ  ตสฺมา  อตีตพุทฺเธ  เจว  เตหิ  ปฏิวิทฺธคุเณ 
จ  อาวชฺเชตฺวา  มยิ  วิชฺชมาน  สจฺจ  สภาวธมฺม  คเหตฺวา   
สจฺจกิริย  กตวฺา  อคฺคึ  ปฏกิฺกมาเปตฺวา  อชฺช  มยา  อตฺตโน   
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เจว  อิธ  วาสีน  เสสปาณีน ฺจ  โสตฺถภิาว  กาตุ  วฏฏตีติ ฯ  
เอว  ปน จินฺเตตฺวา มหาสตฺโต อตฺตโน  อานุภาเว ตฺวา  
ยถาจินฺติต ปฏิปชชฺิ ฯ เตน วุตฺต   
                อตฺถิ โลเก สีลคุโณ                สจฺจ โสเจยฺยนุทฺทยา   
                เตน สจฺเจน กาหามิ                สจฺจกิริยมุตฺตม ฯ   
                อาวชฺเชตฺวา ธมฺมพล        สรตฺิวา ปุพฺพเก ชิเน   
                สจฺจพลมวสฺสาย                สจฺจกิริยมกาสหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  มหาสตฺโต  อตีเต  ปรินิพฺพุตาน  พุทฺธาน  คุเณ  
อาวชฺเชตฺวา  อตฺตนิ  วิชฺชมาน  สจฺจสภาว  อารพฺภ  ย  คาถ  
วตฺวา  ตทา  สจฺจกิริยมกาสิ  ต ทสฺเสตุ   
                สนฺติ  ปกฺขา อปตนา                สนฺติ ปาทา อว ฺจนา   
                มาตาปตา จ นิกฺขนฺตา        ชาตเวท ปฏิกฺกมาติ-   
อาทิ วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  สนฺติ  ปกฺขา  อปตนาติ  มยฺห  ปกฺขา  นาม   
อตฺถิ  อุปลพฺภนฺติ  โน  จ  โข  สกฺกา  เอเตหิ  อุปฺปติตุ  อากาเสน (๑) 
คนฺตุนฺติ  อปตนา ฯ  สนฺติ  ปาทา  อว ฺจนาติ  ปาทาป  เม  
อตฺถิ  เตหิ  ปน  ว ฺจิตุ  ปทวารคมเนน  คนฺตุ น สกกฺาติ   
อว ฺจนา ฯ  มาตาปตา  จ  นิกฺขนฺตาติ  เย  ม  อ ฺตฺถ  เนยฺยุ   
เตป  มรณภเยน  มม  มาตาปตโร  นิกฺขนฺตา ฯ  ชาตเวทาติ  
# ๑. ส.ี อากาเส ฯ  
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อคฺคึ  อาลปติ ฯ  โส  หิ ชาโตว เวทิยติ  ธูมชาลฏุาเนน  
ป ฺายติ  ตสฺมา  ชาตเวโทติ  วุจฺจติ ฯ  ปฏิกฺกมาติ  ปฏิคจฺฉ   
นิวตฺตาติ ชาตเวท อาณาเปติ ฯ   
        อิติ  มหาสตฺโต  สเจ  มยฺห  ปกฺขาน  อตฺถิภาโว  เต   
จ  ปสาเรตฺวา  อากาเส  อปตนภาโว  ปาทาน  อตฺถิภาโว  เต 
จ  อุกฺขิปตฺวา  อว ฺจนภาโว  มาตาปตูน  ม  กลุาวเกเยว  
ฉฑฺเฑตฺวา  ปลาตภาโว  จ  สจฺจสภาวภูโตเอว  ชาตเวท  เอเตน  
สจฺเจน  ตฺว  อิโต  ปฏกิฺกมาติ  กุลาวเก  นิปนโฺนว  สจฺจกิริย   
อกาสิ ฯ  ตสฺส  สห  สจฺจกิริยาย  โสฬสกรีสมตฺเต  าเน  ชาต- 
เวโท  ปฏกิฺกมิ ฯ  ปฏิกฺกมนฺโต  จ  น  ฌายมาโนว  (๑)  อร ฺ  
คโต  อุทเก ปน โอปลาปตอุกฺกา วิย  ตตฺเถว นิพฺพายิ ฯ 
เตน วุตฺต   
                สห สจฺเจ กเต มยฺห                มหาปชฺชลโิต สิขี   
                วชเฺชสิ โสฬสกรีสานิ        อุทก ปตฺวา ยถา สิขีติ ฯ   
        สา  ปเนสา  โพธสิตฺตสฺส  วฏฏกโยนิย ตสฺมึ สมเย 
พุทฺธคุณาน อาวชฺชนปุพฺพิกา  สจฺจกิริยา  อน ฺสาธารณาติ   
อาห  สจฺเจน  เม  สโม  นตฺถิ  เอสา  เม  สจฺจปารมีติ ฯ  
เตเนว  หิ  ตสฺส  านสฺส  สกเลป  อิมสฺมึ  กปฺเป  อคฺคินา   
อนภิภวนียตฺตา ต กปฺปฏ ิยปาฏิหาริย นาม ชาต ฯ   
# ๑. ส.ี นชฺฌายมาโนว ฯ  
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        เอว  มหาสตฺโต  สจฺจกิริยวเสน  อตฺตโน  ตตฺถ  วาสีน   
สตฺตาน ฺจ  โสตฺถึ  กตฺวา  ชีวิตปริโยสาเน  ยถากมฺม  คโต ฯ 
ตทา  มาตาปตโร  เอตรหิ  มาตาปตโร  อเหสุ ฯ 
วฏฏกราชา ปน โลกนาโถ ฯ   
        ตสฺส  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เสสปารมิโยป  ยถารห   
นิทฺธาเรตพฺพา ฯ  ตถา  ทาวคฺคิมฺหิ  ตถา  เภรวากาเรน  
อวตฺถริตฺวา  อาคจฺฉนฺเต ตสฺมึ วเย เอกโก หุตฺวาป  สารท  
อนาปชฺชิตฺวา  สจฺจาทิธมฺมคุเณ  พุทฺธคุเณ  จ  อนุสฺสริตฺวา  
อตฺตโน  เอว  อานุภาว  นิสฺสาย  สจฺจกิริยาย  ตตฺถ  วาสีนมฺป  
สตฺตาน  โสตฺถิภาวาปาทนาทโย  อานุภาวา วิภาเวตพฺพาติ ฯ   
                วฏฏโปตกจรยิาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
 
                                มจฺฉราชจริยาวณฺณนา   
                ปนุาปร ยทา โหมิ                มจฺฉราชา มหาสเร   
                อุเณฺห สูริยสนตฺาเป (๑)        สเร อุทก ขียถ ฯ   
                ตโต กากา จ คิชฺฌา จ        กงฺกา (๒) กุลลเสนกา   
                ภกฺขยนฺติ ทิวารตฺตึ                มจฺเฉ อุปนิสีทิยาติ ฯ   
        ทสเม  ยทา  โหมิ  มจฺฉราชา มหาสเรติ อตีเต 
มจฺฉโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา โกสลรฏเ  สาวตฺถิย  เชตวเน 
# ๑. ม. สรูิยสนฺตาเป ฯ  ๒. ยุ. พกา ฯ  
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โปกฺขรณิฏาเน วลฺลิคหนปริกฺขิตฺเต เอกสฺมึ มหาสเร  มจฺฉาน  
จตูหิ  สงฺคหวตฺถูหิ  ร ฺชนโต  ยทา  อห  ราชา โหมิ มจฺฉคณ- 
ปริวุโต ตตฺถ  ปฏิวสามิ  ตทา ฯ  อุเณฺหติ  อุณฺหกาเล คิมฺห- 
สมเย ฯ สูริยสนฺตาเปติ อาทิจฺจสนฺตาเปน ฯ  สเร  อุทก  ขียถาติ  
ตสฺมึ สเร อุทก ขียิตฺถ ฉิชชฺิตฺถ ฯ ตสฺมึ หิ รฏเ ตทา  
เทโว  น  วสฺสิ  สสฺสานิ  มิลายึสุ  วาปอาทีสุ  อุทก  ปริกฺขย  
ปริยาทาน  อคมาสิ  มจฺฉกจฺฉปา  กลลคหน  ปวิสสึุ ฯ  ตสฺมิมฺป   
สเร  มจฺฉา  กทฺทมคหน  ปวิสิตฺวา  ตสฺมึ ตสฺมึ าเน  
นิลียึสุ ฯ   
        ตโตติ  ตโต  อุทกปริกฺขยโต  อปรภาเค ฯ  กุลลเสนกาติ   
กุลลา  เจว  เสนา  จ ฯ  ภกฺขยนฺติ  ทิวารตฺตึ  มจฺเฉ  
อุปนิสีทิยาติ  ตตฺถ  ตตฺถ  กลลปฏเ  อุปนิสีทิตฺวา  กลลคหน   
ปวิสิตฺวา  นิปนฺเน  มจฺเฉ  กากา  วา  อิตเร  วา  ทิวา  เจว  
รตฺติ ฺจ  กณยคฺคสทิเสหิ  ตุณฺเฑหิ  โกฏเฏตฺวา  โกฏเฏตฺวา  
นีหริตฺวา  วิปฺผนฺทมาเน ภกฺขยนฺติ ฯ   
        อถ  มหาสตฺโต  มจฺฉาน  ต  พฺยสน  ทิสฺวา มหากรุณาย  
สมุสฺสาหิตหทโย  เปตฺวา  ม  อิเม  มม  าตเก  อิมสฺมา 
ทุกฺขา โมเจตุ สมตฺโถ นาม อ ฺโ นตฺถิ  เกน  น ุ โข   
อห  อุปาเยน  เต  อิโต  ทกฺุขโต  โมเจยฺยนฺติ  จินฺเตนฺโต   
ยนฺนูนาห  ปพฺุพเกหิ  มเหสีหิ  อาจิณฺณสมาจิณฺณ  มยิ  จ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 382 

                *เลมที่  45  ยุธ ฺชยวคฺควณฺณนา  หนา  382 
 
สวิชฺชมาน สจฺจธมฺม  นิสฺสาย  สจฺจกิริย  กตฺวา  เทว วสฺสาเปตฺวา  
มม าติสงฺฆสฺส ชีวิตทาน ทเทยฺย  เตน  จ  สกลสฺสาป  อาหารูปชีวิโน   
สตฺตโลกสฺส  มหาอุปกาโร  สมฺปาทิโต  มยาติ  นิจฺฉย กตฺวา เทว  
วสฺสาเปตุ สจฺจกิริย อกาสิ ฯ เตน วุตฺต   
                เอว จินฺเตสห ตตฺถ                สห าตีหิ ปฬิโต   
                เกน นุ โข อุปาเยน                าตี ทุกฺขา ปโมจเย ฯ   
                จินฺตยิตฺวาน ธมฺมตฺถ                สจฺจ อทฺทสปสฺสย   
                สจฺเจ ตฺวา ปโมเจสึ                าตีน ต อติกฺขย ฯ   
                อนุสฺสริตฺวา สต ธมฺม        ปรมตฺถ วิจินฺตย   
                อกาสึ สจฺจกิริย                ย โลเก ธุวสสฺสตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สห  าตีหิ  ปฬิโตติ  มยฺห  าตีหิ  สทฺธึ เตน  
อุทกปริกฺขเยน ปฬิโต ฯ  สหาติ  วา  นิปาตมตฺต ฯ  มหา- 
การุณิกตาย  เตน  พฺยสเนน  ทุกฺขิเตหิ  าตีหิ  การณภูเตหิ  
ปฬิโต าติสงฺฆทุกฺขทุกฺขิโตติ อตฺโถ ฯ   
        ธมฺมตฺถนฺติ  ธมฺมภูต  อตฺถ  ธมฺมโต  วา  อนเปต  อตฺถ  
กึ  ต  สจฺจ ฯ อทฺทสปสฺสยนฺติ มยฺห าตีน ฺจ อปสฺสย  
อทฺทส ฯ อติกฺขยนฺติ มหาวินาส ฯ   
        สทฺธมมฺนฺติ  สต  สาธูน  พุทฺธาทีน  เอกสฺสาป  ปาณิโน  
อหึสนสงฺขาต  ธมฺม  อนสฺุสริตฺวา ฯ  ปรมตฺถ วิจินฺตยนฺติ ต   
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โข ปน ปรมตฺถ สจฺจ อวิปรีตสภาว  กตฺวา  จินฺตยนฺโต ฯ  ย  
โลเก  ธุวสสฺสตนฺติ  ยเทต  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกาน  เอกสฺสาป  
ปาณิโน อหึสน ต สพฺพกาล ตถภาเวน ธุว สสฺสต วิจินฺตย  
สจฺจกิริย  อกาสินฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        อิทานิ  ต  ธมฺม  มหาสตฺโต  อตฺตนิ  วิชชฺมาน  คเหตฺวา  
สจฺจวจน  ปโยเชตุกาโม  กาฬวณฺณ  กทฺทม  ทฺวิธา  วิยูหิตฺวา (๑) 
อ ฺชนรุกฺขสารฆฏิกวณฺณมหาสรีโร สโุธตโลหิตกมณิสทิสานิ  
อกฺขีนิ อุมฺมีเลตฺวา อากาส อุลฺโลเกนฺโต   
                ยโต สรามิ อตฺตาน                ยโต ปตฺโตสฺมิ วิ ฺ ุต   
                นาภิชานามิ ส ฺจิจฺจ                เอกปาณมฺป หึสิตนฺติ ฯ   
                เอเตน  สจฺจวชฺเชน                ปชชฺุนฺโน  อภิวสฺสตูติ 
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ยโต  สรามิ  อตฺตานนฺติ  ยโต  ปฏาย  อห   
อตฺตภาวสงฺขาต  อตฺตาน  สรามิ  อนุสสฺรามิ ฯ  ยโต  ปตฺโตสฺมิ  
วิ ฺ ุตนฺติ  ยโต ปฏาย ตาสุ ตาสุ  อิติกตฺตพฺพตาสุ  วิ ฺ ุต   
วิชานนภาว  ปตฺโตสฺมิ  อุทฺธ  อาโรหนวเสน อิโต ยาว  มยฺห  
กายวจีกมฺมาน  อนุสฺสรณสมตฺถตา  วิ ฺ ุตปฺปตฺติเอว  เอตฺถนฺตเร   
สมานชาติกาน  ขาทนฏาเน  นิพฺพตฺโตป  ตณฺฑุลกณปฺปมาณมฺป   
มจฺฉ  มยา  น  ขาทิตปุพฺพ  อ ฺมฺป  ก ฺจิ  ปาณ  ส ฺจิจฺจ  
# ๑. กตถฺจิ. พยูหิตฺวา ฯ  
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หึสิต  พาธิต นาภิชานามิ ปเคว  ชีวิตา โวโรปต ฯ   
        เอเตน  สจฺจวชฺเชนาติ  ยเทต  มยา  กสฺสจิ  ปาณสฺส   
อหึสน  วุตฺต  สเจ  เอต  สจฺจ  ตถ  อวิปรีต  เอเตน  สจฺจวชฺเชน  
ปชฺชุนฺโน  เมโฆ อภิวสฺสตุ  าติสงฺฆ  เม  ทกุขฺา  ปโมเจตูติ   
วตฺวา  ปุน  อตฺตโน ปริจาริกเจฏก อาณาเปนฺโต  วิย ปชชฺุนฺน  
เทวราชาน อาลปนฺโต   
                อภิตฺถนย ปชชฺุนฺน                นิธ ึกากสฺส นาสย   
                กาก โสกาย รนฺเธหิ                มจฺเฉ โสกา ปโมจยาติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  อภิตฺถนย  ปชชฺุนฺนาติ  ปชชฺุนฺโน  วุจฺจติ  เมโฆ  อย   
ปน  เมฆวเสน  ลทฺธนาม  วสฺสวลาหกเทวราชาน  อาลปติ ฯ  
อย  หิสฺส  อธิปฺปาโย  เทโว  นาม  อนภิตฺถนยนฺโต  วิชฺชลุตา  
อนิจฺฉาเรนฺโต  ปวสฺสนฺโตป  น  โสภติ  ตสฺมา  ตฺว  อภิตฺถนยนโฺต  
วิชฺชุลตา  นิจฺฉาเรนฺโต  วสฺสาเปหีติ ฯ  นิธึ  กากสฺส นาสยาติ  
กากา  กลล  ปวิสิตฺวา   ิเต  มจฺเฉ  ตุณฺเฑน โกฏเฏตฺวา  
นีหริตฺวา ขาทนฺติ ตสฺมา เตส  อนฺโตกลเล  มจฺฉา  นิธีติ  
วุจฺจนฺติ  ต  กากสงฺฆสฺส  นิธึ  เทว วสฺสาเปนฺโต  อุทเกน   
ปฏิจฺฉาเทตฺวา  นาเสหิ ฯ  กาก  โสกาย  รนฺเธหีติ  กากสงฺโฆ 
อิมสฺมึ  มหาสเร  อุทเกน  ปุณฺเณ  มจฺเฉ  อลภมาโน  โสจิสฺสติ  
ต กากคณ ตฺว อิม กทฺทม  ปูเรนฺโต  โสกาย  รนฺเธหิ  ฯ  
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โสกสฺสตฺถาย  ปน  วสฺสาปยถ ยถา อนฺโตนิชฺฌานลกฺขณ  โสก  
ปาปุณาติ  เอว  กโรหีติ  อตฺโถ ฯ  มจฺเฉ  โสกา  ปโมจยาติ   
มม  าตเก  สพฺเพว  มจฺเฉ  อิมมฺหา  มรณโสกา  ปโมเจหิ ฯ  
ม ฺจ  โสกา  ปโมจยาติ  (๑)  ชาตเก  ปนฺติ  ตตฺถ  จกาโร  
สมฺปณฺฑนตฺโถ  ม ฺจ  มม  าตเก  จาติ  สพฺเพว  มรณโสกา  
ปโมเจหิ ฯ  มจฺฉาน  หิ  อนุทกภาเวน  ปจฺจตฺถิกาน  ฆาสภาว   
คจฺฉามาติ  มหามรณโสโก  มหาสตฺตสฺส  ปน  เตส  อนยพฺยสน  
ปฏิจฺจ  กรุณายโต  กรุณาปติรูปมุเขน โสกสมฺภโว เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอว  โพธิสตฺโต  อตฺตโน  ปริจาริกเจฏก  อาณาเปนฺโต  
วิย ปชฺชุนฺน อาลปตฺวา  สกเล  โกสลรฏเ  มหาวสฺส   
วสฺสาเปสิ ฯ  มหาสตฺตสฺส  หิ  สีลเตเชน  สจฺจกิริยาย  สมกาลเมว 
สกฺกสฺส  ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน  อุณฺหาการ  ทสฺเสสิ ฯ  โส  ก ึ  
นุ  โขติ  อาวชฺเชนฺโต  ต  การณ  ตฺวา  วสฺสวลาหกเทวราชาน  
ปกฺโกสาเปตฺวา  ตาต  มหาปุริโส  มจฺฉราชา  าตีน  มรณ- 
โสเกน  วสฺสาปน  อิจฺฉติ  สกล  โกสลรฏ  เอกเมฆ กตฺวา  
วสฺสาเปหีติ อาห ฯ   
        โส  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  เอก  วลาหก  นิวาเสตฺวา  
เอก  ปารุปตฺวา  เมฆคีต  คายนฺโต  ปาจีนโลกธาตุอภิมุโข  
ปกฺขนฺทิ ฯ  ปาจีนทิสาภาเค ขลมณฺฑลมตฺต  เอก  เมฆมณฺฑล   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๓๕/๒๔ ฯ  ๒. ชาตกฏ.  ๒/๑๖๔ ฯ  
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อุฏาย  สตปฏล  สหสฺสปฏล  หุตฺวา  อภิตฺถนยนฺต  วิชชฺุลตา   
นิจฺฉาเรนฺต  อโธมุขปตอุทกกุมฺภากาเรน  วิสฺสนฺทมาน สกล  
โกสลรฏ มโหเฆน (๑)  อชฺโฌตฺถริ ฯ  เทโว  อจฺฉินฺนธาร  วสสฺนฺโต 
มุหุตฺเตเนว ต มหาสร ปูเรสิ ฯ มจฺฉา  มรณภยโต  มุจฺจึสุ ฯ  
กากาทโย  อปฺปติฏา  อเหสุ ฯ  น เกวล มจฺฉา เอว มนุสฺสาป   
วิวิธสสฺสานิ   สมฺปาเทนฺตา   จตุปฺปทาทโยปติ   สพฺเพป   วสฺสูป- 
ชีวิโน  กายิกเจตสิกทุกฺขโต มุจฺจึสุ ฯ เตน วุตฺต   
                สห กเต สจฺจวเร                ปชฺชุนฺโน อภิคชฺชิย   
                ถล นินฺน ฺจ ปูเรนฺโต        ขเณน อภิวสฺสถ ฯ   
                เอวรูป สจฺจวร                        กตฺวา วีริยมุตฺตม   
                วสฺสาเปสึ มหาเมฆ                สจฺจเตชพลสฺสิโต   
                สจฺเจน เม สโม นตฺถิ                เอสา เม สจฺจปารมีติ ฯ   
                ตตฺถ ขเณน อภิวสฺสถาติ อทนฺธายิตฺวา สจฺจกิริยขเณเนว  
อภิวสฺสิ ฯ  กตฺวา  วีริยมุตฺตมนฺติ  เทเว  อวสฺสนฺเต  กึ  กาตพฺพนฺติ  
โกสชชฺ  อนาปชฺชิตฺวา  าตตฺถจริยาสมฺปาทนมุเขน  มหโต   
สตฺตนิกายสฺส  หิตสุขนิปฺผาทน  อุตฺตม  วีริย  กตฺวา ฯ  สจฺจ- 
เตชพลสฺสิโตติ  มม  สจฺจานุภาวพลสนฺนิสฺสิโต หุตฺวา  ตทา  
มหาเมฆ  วสฺสาเปสึ ฯ  ยสฺมา เจตเทว ตสฺมา สจฺเจน เม 
สโม นตฺถ ิเอสา  เม  สจฺจปารมีติ  มหามจฺฉราชกาเล  อตฺตโน 
# ๑. ส.ี มหาเมเฆน ฯ  
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สจฺจปารมิยา  อน ฺสาธารณภาว  ทสฺเสสิ ธมฺมราชา ฯ   
        เอว  มหาสตฺโต  มหากรุณาย  สมุสฺสาหิตหทโย  สกลรฏเ 
มหาวสฺส  วสฺสาปนวเสน  มหาชน  มรณทุกฺขโต  โมเจตฺวา  
ชีวิตปริโยสาเน  ยถากมฺม  คโต ฯ   
        ตทา ปชฺชุนฺโน อานนฺทตฺเถโร อโหสิ มจฺฉคณา  
พุทฺธปริสา มจฺฉราชา โลกนาโถ ฯ   
        ตสฺส  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เสสปารมิโยป  นิทฺธาเรตพฺพา ฯ  
ตถา  อตฺตโน  สมานชาติกาน  ขาทนฏาเน  มจฺฉโยนิย   
นิพฺพตฺติตฺวา  ตณฺฑุลกณมตฺตมฺป  มจฺฉ  อาทึ  กตฺวา  กสฺสจิป  
ปาณิโน  อขาทน  ติฏตุ  ขาทน  เอกสตฺตสฺสป อวิเหน  ตถา 
สจฺจกรเณน  เทวสฺส  วสฺสาปน  อุทเก  ปรกิฺขีเณ  กลลคหเน   
นิมุชฺชนวเสน  อตฺตนา  อนุภวมาน  ทุกฺข  วีรภาเวน  อคเณตฺวา 
าติสงฺฆสฺเสว  ต ทุกฺข อตฺตโน  หทเย  กตฺวา  อสหนฺตสฺส  
สพฺพภาเวน  กรุณายนา  ตถา  จ  ปฏิปตฺตีติ เอวมาทโย   
คุณานุภาวา วิภาเวตพฺพาติ ฯ   
                มจฺฉราชจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        กณฺหทีปายนจริยาวณฺณนา   
                ปนุาปร ยทา โหมิ                กณฺหทีปายโน อิสิ   
                ปโรป ฺาสวสฺสานิ        อนภิรโต จรึ อห ฯ   
                น โกจิ เอต ชานาติ                อนภิรติมน มม   
                อหมฺป กสฺสจิ นาจิกฺขึ        อรตึ เม จ รติมานเส ฯ   
                สพฺรหฺมจารี มณฺฑโพฺย        สหาโย เม มหาอิสิ   
                ปพฺุพกมฺมสมายุตฺโต                สูลมาโรปน ลภีติ ฯ   
        เอกาทสเม  กณฺหทีปายโน  อิสติี  เอวนามโก  ตาปโส ฯ  
โพธิสตฺโต  หิ  ตทา  ทีปายโน  นาม  อตฺตโน  สหาย  มณฺฑพฺย- 
ตาปส  สูเล  อุตฺตาสิต อุปสงฺกมิตฺวา  ตสฺส  สลีคุเณน  ต   
อวิชหนฺโต ฯ  ติยามรตฺตึ  สูล  นิสฺสาย   ิโต  ตสฺส  สรีรโต   
ปคฺฆริตฺวา ปติตปติเตหิ โลหิตพินฺทูหิ สุกฺเขหิ กาฬวณฺณ- 
สรีรตาย กณฺหทีปายโนติ  ปากโฏ  อโหสิ ฯ  ปโรป ฺาส- 
วสฺสานีติ  สาธิกานิ  ป ฺาสวสฺสานิ  อจฺจนฺตสโยเค  อุปโยค- 
วจน ฯ  อนภิรโต  จรึ  อหนฺติ  ปนฺตเสนาสเนสุ  เจว  อธิกุสล- 
ธมฺเมสุ  จ  อนภิรติวาส  วสฺสนฺโต  อห  พฺรหฺมจริย  อจรึ ฯ   
ปพฺพชิตฺวา สตฺตาหเมว (๑) หิ ตทา  มหาสตฺโต อภิรโต  
พฺรหฺมจริย จริ ฯ ตโต ปร อนภิรติวาส วสิ ฯ   
        กสฺมา  ปน  มหาปุรโิส  อเนกสตสหสฺเสสุ  อตฺตภาเวสุ  
# ๑. กตฺถจิ. สตฺตาหมตฺตเมว ฯ  
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เนกฺขมฺมชฺฌาสโย  พฺรหมฺจริยวาส  อภิรมิตฺวา  อิธ  ต  นาภิรมิ ฯ 
ปุถุชชฺนภาวสฺส จ ฺจลภาวโต ฯ กสฺมา  จ  ปุน  น  อคาร   
อชฺฌาวสีติ  ปม  เนกฺขมฺมชฺฌาสเยน  กาเมสุ  โทส  ทิสฺวา   
ปพฺพชิ  อถสฺส  อโยนโิสมนสิกาเรน อนภิรติ อุปฺปชฺช ิโส 
ต วิโนเทตุมสกฺโกนฺโตป  กมฺม ฺจ  ผล ฺจ  สทฺทหิตฺวา  ตาว  
มหนฺต  วิภว  ปหาย  อคารสฺมา  นิกฺขมนฺโต  ย  ปชหิ  ปุน  (๑) 
ตทตฺถเมว  นิวตฺโต  เอฬมูโค  จปโล วตาย กณฺหทีปายโนติ อิม   
อปวาท  ชิคุจฺฉนฺโต  อตฺตโน  หิโรตฺตปฺปเภทภเยน ฯ  อปจ 
ปพฺพชฺชาปุ ฺ นาเมต  วิ ฺ ูหิ  พุทฺธาทีหิ  ปสตฺถ  เตหิ  
จ  อนุฏ ิต ตสฺมาป สหาป ทุกฺเขน สหาป  โทมนสฺเสน  
อสฺสุมุโข  โรทมาโนป  พฺรหฺมจริยวาส  วสิ  น  ต  วิสฺสชฺเชสิ ฯ   
วุตฺตเ ฺหต   
                สทฺธาย นิกฺขมฺม ปุน นิวตฺโต   
                โส เอฬมูโค จปโล (๒) วตาย   
                เอตสฺส วาทสฺส ชิคุจฺฉมาโน   
                อกามโก จรามิ พฺรหฺมจริย   
                วิ ฺ ุปฺปสตฺถ จ สต จ าน   
                เอวมฺปห ปุ ฺกโร ภวามีติ ฯ (๓)   
        น  โกจิ  เอต  ชานาตีติ  เอต  มม  อนภิรติมน   
# ๑. ส.ี ยท ิปนุ ฯ  ๒. ม. เอฬมูโคว พาโล ฯ   
# ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๘๔/๒๘๒ ฯ  
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พฺรหฺมจริยวาเสอภิรติวิรหิตจิตฺต  โกจิ มนุสฺสภูโต น ชานาติ ฯ  
กสฺมา อห หิ กสฺสจิ นาจิกฺขึ มม  มานเส  จิตฺเต  อรติ   
จรติ  ปวตฺตตีติ กสฺสจิป น กเถสึ ตสฺมา น โกจิ มนุสฺสภูโต   
เอต ชานาตีติ ฯ   
        สพฺรหฺมจารีติ   ตาปสปพฺพชฺชาย  สมานสิกขฺตาย  พฺรหฺมจารี ฯ   
มณฺฑโพฺยติ  เอวนามโก ฯ  สหาโยติ  คิหิกาเล  ปพฺพชิตกาเล  จ   
ทฬฺหมิตฺตตาย  ปยสหาโย ฯ  มหาอิสีติ  มหานุภาโว  อิสิ ฯ  ปุพฺพ- 
กมฺมสมายุตฺโต  สลูมาโรปน  ลภีติ  กโตกาเสน อตฺตโน ปุพฺพ- 
กมฺเมน ยุตฺโต สูลาโรปน ลภิ สลู อุตฺตาสิโตติ ฯ   
        ตตฺราย  อนุปุพฺพิกถา  อตีเต วสรฏเ โกสมฺพิย โกสมฺพิโก 
นาม ราชา รชฺช  กาเรสิ ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  อ ฺตรสฺมึ   
นิคเม  อสีติโกฏิวิภวสฺส พฺราหฺมณมหาสาลสฺส  ปตฺุโต  หุตฺวา  
นิพฺพตฺติ  พฺราหฺมณกุมาโร  ตสฺส  ปยสหาโย  อโหสิ นาเมน  
มณฺฑโพฺย นาม ฯ เต อุโภป  อปรภาเค  มาตาปตูน  อจฺจเยน   
กาเมสุ  โทส  ทิสฺวา  มหาทาน ปวตฺเตตฺวา กาเม  ปหาย  
าติมิตฺตปริชนสฺส  โรทนฺตสฺส  ปริเทวนฺตสฺส  นกิฺขมิตฺวา 
หิมวนฺตปฺปเทเส  อสฺสม  กตฺวา  ปพฺพชิตฺวา อุ ฺฉาจริยาย  
วนมูลผลาหาเรน ยาเปนฺโต ปโรป ฺาสวสฺสานิ  วสึสุ ฯ 
กามจฺฉนฺท วิกฺขมฺเภตุ นาสกฺขึสุ เต ฌานมตฺตมฺป น 
นิพฺพตฺเตสุ ฯ  
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        เต  โลณมฺพิลเสวนตฺถาย  ชนปทจาริก  จรนฺตา  กาสิรฏ   
สมฺปาปุณึสุ ฯ  ตเตฺรกสฺม ึ นิคเม  ทีปายนสฺส  คิหิสหาโย   
มณฺฑโพฺย  นาม  ปฏิวสติ ฯ  เต  อุโภป  ตสฺส  สนติฺก  อุป- 
สงฺกมึสุ ฯ  โส  เต  ทิสฺวา  อตฺตมโน  ปณฺณสาล  กาเรตฺวา  
จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อุปฏหิ ฯ  เต  ตตฺถ  ตีณิ  จตฺตาริ  วสฺสานิ  
วสิตฺวา ต อาปุจฺฉิตฺวา  จาริก  จรนฺตา  พาราณสิสมีเป   
อติมุตฺตกสุสาเน  วสึสุ ฯ  ตตฺถ ทีปายโน ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา 
ปุน  ตสฺมึ  นคิเม  มณฺฑพฺยสฺส  อตฺตโน  สหายสฺส  สนฺติก  
คโต ฯ  มณฺฑพฺยตาปโส ตตฺเถว วสิ ฯ   
        อเถกทวิส  เอโก  โจโร  อนโฺตนคเร  โจริก  กตฺวา  ธนสาร  
อาทาย  นิกฺขนฺโต  ปฏิพุทฺเธหิ  เคหสามิเกหิ  นครารกฺขก- 
มนุสฺเสหิ  จ  อนุพทฺโธ นทิฺธมเนน  นกิฺขมิตฺวา  เวเคน  สุสาน  
ปวิสิตฺวา  ตาปสสฺส  ปณฺณสาลทฺวาเร  ภณฺฑิก  ฉฑฺเฑตฺวา   
ปลายิ ฯ  มนสฺุสา  ภณฺฑิก  ทิสฺวา  อเร ทุฏชฏลิ รตฺตึ  
โจริก กตฺวา  ทิวา  ตาปสเวเสน  จรสีติ  ตชฺเชตฺวา  โปเถตฺวา  
ต  อาทาย  ร ฺโ  ทสฺสยสึุ ฯ  ราชา  อนุปปริกฺขิตฺวาว  สูเล  
อุตฺตาเสถาติ  อาห ฯ  ต  สสุาน เนตฺวา ขทิรสูเล  อาโรปยึสุ ฯ  
ตาปสสฺส  สรีเร  สลู  น  ปวิสติ ฯ  ตโต  นิมฺพสูล  อาหรึสุ  
ตมฺป น  ปวิสติ ฯ  ตโต  อยสูล  อาหรสึุ  ตมฺป  น  ปวิสติ ฯ  
# ๑. ชาตกฏ. ๕/๕๑๗ ฯ  อธิมุตฺตกสุสาเน ฯ  
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ตาปโส  กึ  นุ  โข  เม  ปพฺุพกมฺมนฺติ  จินฺเตสิ ฯ  ตสฺส  
ชาติสฺสราณ อุปฺปชฺช ิฯ เตน ปุพฺพกมฺม อทฺทส  โส  กริ   
ปุริมตฺตภาเว  วฑฺฒกีปุตฺโต  หุตฺวา ปตุ รุกฺขตจฺฉนฏาน  
คนฺตฺวา เอก  มกขิฺก  คเหตฺวา  โกวิฬารสกลิกาย  สูเลน  วิย 
วิชฺฌิ ฯ ตสฺส ต ปาป อิมสมฺึ าเน  โอกาส  ลภิ ฯ  โส  น   
สกฺกา  อิโต  ปาปโต  มุจฺจิตุนฺติ  ตฺวา  ราชปุริเส อาห  สเจ 
ม  สูเล  อุตฺตาเสตุกามตฺถ  โกวิฬารสูล  อาหรถาติ ฯ  เต  ตถา 
กตฺวา ต  สูเล อุตฺตาเสตฺวา อารกฺข ทตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ   
        ตทา  กณฺหทีปายโน  จิรทิฏโ  เม  สหาโยติ  มณฺฑพฺยสฺส 
สนฺติก  อาคจฺฉนฺโต  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา  ต  าน  คนฺตฺวา   
เอกมนฺต   ิโต  กึ  สมฺม  การโกสีติ  ปจฺุฉิตฺวา  อการโกมฺหีติ  
วุตฺเต  อตฺตโน มโนปโทส รกฺขิตุ สกขิฺ  น  สกฺขีติ  ปุจฺฉิ ฯ  
สมฺม  เยหิ  อห  คหิโต  เนว  เตส  น  ร ฺโ อุปริ มยฺห   
มโนปโทโส  อตฺถีติ ฯ  เอว  สนฺเต  ตาทิสสฺส  สลีวโต  ฉายา  
มยฺห  สุขาติ  วตฺวา  กณฺหทีปายโน  สลู  นิสฺสาย  นิสีทิ ฯ   
อารกฺขกปุริสา  ต  ปวตฺตึ  ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ  ราชา   
อนิสาเมตฺวา  เม  กตนฺติ  เวเคน  ตตฺถ  คนฺตฺวา  กสฺมา   
ภนฺเต  ตฺว  สลู  นิสฺสาย  นิสินฺโนสฺมีติ ทีปายน ปุจฺฉิ ฯ 
มหาราช อิม ตาปส  รกฺขนฺโต  นิสินโฺนสฺมีติ ฯ  ก ึ ปน 
ตฺว  อิมสฺส  การกภาว  ตฺวา  เอว  กโรสีติ ฯ  โส  กมฺมสฺส   
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อวิโสธิตภาว  อาจิกฺขิ ฯ  อถสฺส  ทีปายโน  ร ฺา  นาม   
นิสมฺมการินา ภวิตพฺพ ฯ   
                อลโส คิหี กามโภคี น สาธุ   
                อส ฺโต ปพฺพชิโต น สาธุ   
                ราชา น สาธุ อนิสมฺมการี   
                โย ปณฺฑิโต โกธโน ต น สาธูติ- (๑)   
อาทีนิ วตฺวา ธมฺม เทเสสิ ฯ   
        ราชา  มณฺฑพฺยตาปสสฺส  นิทฺโทสภาว  ตฺวา  สลู  
หรถาติ  อาณาเปสิ ฯ  สูล  หรนฺตา  หริตุ  นาสกขึฺสุ ฯ  
มณฺฑโพฺย  อาห  มหาราช อห ปุพฺเพ กตกมฺมโทเสน  เอวรูป 
อยส  ปตฺโต  มม  สรีรโต  สูล  หริตุ  น  สกฺกา  สเจป   
มยฺห ชีวิต  ทาตุกาโม  กกเจน  อิม  สูล  จมฺมสม  กตฺวา  
ฉินฺทาเปหีติ ฯ  ราชา  ตถา  กาเรสิ ฯ  สูล  อนฺโตเยว  อโหสิ  ฯ 
น  ก ฺจิ ปฬ ชเนสิ ฯ ตทา กิร สุขุม สกลิกหีร  คเหตฺวา  
มกฺขิกาย  วจฺจมคฺค  ปเวเสสิ  ต  ตสฺส  อนฺโต  เอว  อโหสิ ฯ  
โส เตน  การเณน  อมริตฺวา  อตฺตโน  อายุกฺขเยเนว  มริ  ฯ 
ตสฺมา  อยมฺป  น มโตติ ฯ ราชา  ตาปเส  วนฺทิตฺวา  ขมาเปตฺวา  
อุโภป  อุยฺยาเนเยว  วสาเปนฺโต  ปฏิชคฺคิ ฯ  ตโต  ปฏาย  โส  
อาณิมณฺฑโพฺย  นาม  ชาโต ฯ  โส  ราชาน  อุปนิสสฺาย  ตตฺเถว   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๖๒๘/๑๕๐,๑๖๔,๒๙๘,๔๔๖ ฯ  
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วสิ ฯ  ทีปายโน  ปน  ตสฺส  วณ  ผาสุก  กริตฺวา  อตฺตโน   
คิหิสหายมณฺฑเพฺยน  การิต ปณฺณสาลเมว คโต ฯ เตน วุตฺต   
                สพฺรหฺมจารี มณฺฑโพฺย        สหาโย เม มหาอิสิ   
                ปพฺุพกมฺมสมายุตฺโต                สูลมาโรปน ลภิ ฯ   
                ตมห อุปฏหิตฺวาน                อาโรคฺยมนุปาปยึ   
                อาปุจฺฉิตฺวาน อาค ฺฉึ        ย มยฺห สกมสฺสมนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อาปุจฺฉิตฺวานาติ  มยฺห  สหาย  มณฺฑพฺยตาปส   
อาปุจฺฉิตฺวา ฯ ย  มยฺห  สกมสฺสมนฺติ  ย  ต  มยฺห  คิหิสหาเยน   
มณฺฑพฺยพฺราหฺมเณน  การิต  สก  มม สนฺตก อสฺสมปท  
ปณฺณสาลา ต อุปาค ฺฉึ ฯ   
        ต  ปน  ปณฺณสาล  ปวิสนฺต  ทิสวฺา  สหายสฺส   
อาโรเจสุ ฯ  โส  สุตฺวาว  ตุฏจิตฺโต  สปุตฺตทาโร  พหุคนฺธมาล- 
ผาณิตาทีนิ  อาทาย  ปณฺณสาล  คนฺตฺวา  ทีปายน  วนฺทิตฺวา  
ปาเท  โธวิตฺวา  ปานก  ปาเยตฺวา  อาณิมณฺฑพฺยสฺส  ปวตฺตึ  
สุณนฺโต  นิสทีิ ฯ  อถสฺส  ปุตฺโต  ย ฺทตฺตกุมาโร  นาม 
จงฺกมนโกฏิย  เคณฺฑุเกน กีฬ ิฯ ตตฺถ เจกสฺมึ วมฺมิเก อาสีวิโส 
วสติ ฯ กุมาเรน ภูมิย ปหตเคณฺฑุโก  คนฺตฺวา วมฺมิกพิเล 
อาสิวิสสฺส มตฺถเก ปติ ฯ กุมาโร อชานนฺโต พิเล หตฺถ  
ปเวเสสิ ฯ   
        อถ  น  กุทฺโธ  อาสิวิโส  หตฺเถ (๑)  ฑสิ ฯ โส วิสเวเคน  
# ๑. ส.ี หตฺถ ฯ  
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มุจฺฉิโต ตตฺเถว ปติ ฯ  อถสฺส  มาตาปตโร  สปฺเปน  ทฏภาว   
ตฺวา  กุมาร อุกฺขิปตฺวา ตาปสสฺส ปาทมูเล  นิปชฺชาเปตฺวา   
ภนฺเต  โอสเธน วา มนฺเตน วา ปุตฺตก โน นิโรค กโรถาติ  
อาหสุ ฯ  โส  อห  โอสธ  น ชานามิ นาห เวชฺชกมฺม  
กริสฺสามิ ปพฺพชิโตมฺหีติ ฯ เตน หิ  ภนฺเต อิมสฺมึ กุมารเก 
เมตฺต กตฺวา สจฺจกิริย กโรถาติ ฯ ตาปโส สาธุ สจฺจกิริย   
กริสฺสามีติ  วตฺวา  ย ฺทตฺตสฺส  สีเส  หตฺถ  เปตฺวา  สจฺจกิริย  
อกาสิ ฯ เตน  วุตฺต   
                สหาโย พฺราหฺมโณ มยฺห                ภริย อาทาย ปุตฺตก   
                ตโย ชนา สมาคนฺตฺวา                อาค ฺฉุ ปาหุนาคต ฯ   
                สมฺโมทมาโน เตหิ สห                นิสินฺโน สกอสฺสเม   
                ทารโก วฏฏมนกฺุขิป                อาสิวิสมโกปยิ ฯ   
                ตโต โส วฏฏคต มคฺค                อเนฺวสนฺโต กุมารโก   
                อาสิวิสสฺส หตฺเถน                        อุตฺตมงฺค ปรามสิ ฯ   
                ตสฺส อามสเน กุทฺโธ                        สปฺโป วิสพลสฺสโิต   
                กปุโต ปรมโกเปน                        อฑสิ ทารก ขเณ ฯ   
                สหทฏโ อาสิวิเสน                        ทารโก ปปติ ภูมิย   
                เตนาห ทุกฺขิโต อาสึ                        มม วาหสิ ต ทุกฺข ฯ   
                ตฺยาห อสฺสาสยิตฺวาน                ทุกฺขิเต โสกสลฺลิเน (๑)   
                ปม อกาสึ กิรยิ                        อคฺค สจฺจวรุตฺตมนฺติ ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ โสกสลฺลิเต ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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        ตตฺถ อาค ฺฉุ ปาหุนาคตนฺติ อติถิอภิคมน อภิคมึสุ ฯ   
        วฏฏมนกฺุขิปนฺติ   ขิปนวฏฏสณฺานตาย   วฏฏนฺติ  ลทฺธ- 
นาม  เคณฺฑุก  อนุกฺขิปนโฺต  เคณฺฑุกกีฬ  กีฬนโฺตติ  อตฺโถ ฯ  
อาสิวิสมโกปยีติ ภูมิย  ปฏิหโต  หุตฺวา  วมฺมิกพิลคเตน  เคณฺฑุเกน  
ตตฺถ   ิต  กณฺหสปฺป  สีเส ปหริตฺวา  โรเสสิ ฯ   
        วฏฏคต  มคฺค  อเนฺวสนฺโตติ  เตน  วฏเฏน  คต  มคฺค   
คเวสนฺโต ฯ  อาสิวิสสฺส  หตฺเถน  อุตฺตมงฺค  ปรามสีติ  วมฺมิกพิล   
ปเวสิเตน  อตฺตโน หตฺเถน  อาสิวิสสฺส สีส ผุสิ ฯ   
        วิสพลสฺสิโตติ  วิสพลนิสฺสิโต อตฺตโน วิสเวค นิสฺสาย  
อุปฺปชฺชนกสปฺโป ฯ  อฑสิ ทารก ขเณติ ตสฺมึ ปรามสิตกฺขเณ- 
เอว ต พฺราหฺมณกุมาร ฑสิ ฯ   
        สหทฏโติ  ฑเสน  สเหว  ทฏสมกาลเมว ฯ อาสิวิเสนาติ  
โฆรวิเสน ฯ  เตนาติ  เตน  ทารกสฺส  วิสเวเคน  มุจฺฉิตสฺส  ภูมิย  
ปตเนน  อห ทุกฺขิโต อโหสึ ฯ  มม  วาหสิ  ต  ทุกฺขนฺติ   
ต  ทารกสฺส  มาตาปตูน ฺจ  ทุกฺข  มม  วาหสิ  มยฺห  สรีเร  
วิย มม กรุณาย วาเหสิ ฯ   
        ตฺยาหนฺติ  เต  ตสฺส  ทารกสฺส  มาตาปตโร  อห  มา   
โสจถ  มา  ปริเทวถาติอาทินา  นเยน  สมสฺสาเสตฺวา ฯ  โสก- 
สลฺลิเนติ  โสกสลฺลวนฺเต ฯ  อคฺคนฺติ  เสฏ ตโต เอว วร อุตฺตม  
สจฺจกิริย อกาสึ ฯ    
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                        อิทานิ ต สจฺจกิริย สรูเปน ทสฺเสตุ   
                        สตฺตาหเมวาห ปสนฺนจิตฺโต   
                        ปุ ฺตฺถิโก อจรึ พฺรหฺมจริย   
                        อถาปร ย จริต มม อิท   
                        วสฺสานิ ป ฺาสสมาธิกานิ ฯ   
                        อกามโกวาหิ อห ฺจรามิ   
                        เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ   
                        หต วิส ชีวตุ ย ฺทตฺโตติ 
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  สตฺตาหเมวาติ  ปพฺพชิตทิวสโต  ปฏาย  สตฺต   
อหานิ  เอว ฯ  ปสนฺนจิตฺโตติ  กมฺมผลสทฺธาย  ปสนฺนมานโส ฯ  
ปุ ฺตฺถิโกติ  ปุ ฺเน  อตฺถิโก  ธมมฺจฺฉนฺทยุตฺโต ฯ  อถาปร  ย  
จริตนฺติ  อถ  ตสฺมา  สตฺตาหา  อุตฺตริ  ย  มม  พฺรหฺมจริยจรณ ฯ   
        อกามโกวาหีติ  ปพฺพชฺช  อนิจฺฉนฺโต  เอว ฯ  เอเตน  สจฺเจน   
สุวตฺถิ  โหตูติ  สเจ  อติเรกป ฺาสวสฺสานิ  อนภิรติวาส วสนฺเตน 
มยา กสฺสจิ อชานาปตภาโว  สจฺโจ เอเตน สจฺเจน ย ฺทตฺต- 
กุมารสฺส โสตฺถิ โหตุ ชีวิต ปฏิลภตูติ ฯ   
        เอว  ปน  มหาสตฺเตน  สจฺจกิริยาย  กตาย  ย ฺทตฺตสฺส  
สรีรโต  วิส  ภสฺสิตฺวา  ปวึ  ปาวิสิ ฯ  กุมาโร  อกขีฺนิ   
อุมฺมีเลตฺวา  มาตาปตโร  โอโลเกตฺวา  อมฺม ตาตาติ วตฺวา  
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วุฏาสิ ฯ เตน วุตฺต   
                สห สจฺเจ กเต มยฺห                วิสเวเคน เวธิโต   
                อพุชฺฌิตฺวาน วุฏาสิ        อโรโค จาสิ มาณโวติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  มม  สจฺจกรเณน  สห  สมานกาลเมว  ตโต   
ปุพฺเพ  วิสเวเคน  เวธิโต  กมฺปโต  วิส ฺ ิภาเวน  อพุชฺฌิตฺวา  
 ิโต วิคตวิสตฺตา ปฏิลทฺธส ฺโ สหสา  วุฏาสิ ฯ โส มาณโว  
กุมาโร วิสเวคาภาเวน อโรโค จ อโหสติี ฯ   
        อิทานิ  สตฺถา  ตสฺสา  อตฺตโน  สจฺจกิริยาย  ปรมตฺถ- 
ปารมิภาว  ทสฺเสนฺโต  สจฺเจน  เม  สโม  นตฺถ ิ เอสา  เม  
สจฺจปารมีติ  อาห ฯ  ต  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  ชาตกฏกถาย  (๑) ปน  
มหาสตฺตสฺส  สจฺจกิริยาย  กุมารสฺส  ถนปฺปเทสโต  อุทฺธ  วิส  
ภสฺสิตฺวา วิคต ฯ ทารกสสฺ ปตุ สจฺจกิริยาย กฏโิต อุทฺธ  
มาตุ สจฺจกิริยาย  อวสิฏสรีรโต วิส ภสฺสิตฺวา วิคตนฺติ  
อาคต ฯ ตถา หิ วุตฺต   
                        ยสฺมา ทาน นาภินนฺทึ กทาจิ   
                        ทิสฺวานห อติถึ วาสกาเล   
                        น จาป เม อปฺปยต อเวทุ   
                        พหุสฺสุตา สมณพฺราหฺมณา จ   
                        อกามโก วาป อห ททามิ   
# ๑. ชาตกฏ. ๔/๔๖๑ ฯ  
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                                เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ   
                                หต วิส ชีวตุ ย ฺทตฺโต ฯ   
                                อาสีวิโส ตาต ปหูตเตโช   
                                โย ต อทสี ปตรา อุทิจฺจ   
                                ตสฺมิ ฺจ เม อปฺปยตาย อชฺช   
                                ปตร ิจ เต นตฺถ ิโกจิ วิเสโส   
                                เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ   
                                หต วิส ชีวตุ ย ฺทตฺโตติ ฯ   
        ตตฺถ  วาสกาเลติ  วสนตฺถาย  เคห  อาคตกาเล ฯ  น   
จาป  เม  อปฺปยต  อเวทุนฺติ  พหุสฺสุตาป  สมณพฺราหฺมณา  
อย  เนว  ทาน อภินนฺทติ น อเมฺหติ อิม  มม  อปฺปยภาว  
เนว  ชานึสุ ฯ  อห หิ เต ปยจกฺขูหิเยว โอโลเกมีติ ทีเปติ ฯ  
เอเตน  สจฺเจนาติ  สเจ  อห  ททมาโนป  วิปาก  อสทฺทหิตฺวา  
อตฺตโน  อนิจฺฉาย  เทมิ  อนิจฺฉภาว ฺจ  เม  ปเร  น  ชานนฺติ  
เอเตน  สจฺเจน  สุวตฺถ ิ โหตูติ  อตฺโถ ฯ  อิตรคาถาย  ตาตาติ  
ปุตฺต  อาลปติ ฯ  ปหูตเตโชติ พลววิโส ฯ ปตราติ ปทรา ฯ 
อยเมว  วา  ปาโ ฯ  อุทจฺิจาติ  อุทฺธ  คนฺตฺวา  วมฺมิกพิลโต  
อุฏหิตฺวาติ อตฺโถ ฯ อิท  วุตฺต  โหติ  ตาต ย ฺทตฺต 
ตสฺมิ ฺจ อาสิวิเส ตว จ ปตริ อปฺปยภาเวน มยฺห โกจิ   
วิเสโส  นตฺถ ิ ต ฺจ  ปน  อปฺปยภาว  เปตฺวา  อชฺช มยา   
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น โกจิ ชานาปตปุพฺโพ  สเจ เอต สจฺจ เอเตน สจฺเจน  
สุวตฺถิ โหตูติ ฯ   
        เอว  โพธิสตฺโต  กุมาเร  อโรเค  ชาเต  ตสฺส  ปตร  
ทาน  ททนฺเตน นาม  กมมฺ ฺจ  ผล ฺจ  สทฺทหิตฺวา  ทาตพฺพนฺติ  
กมฺมผลสทฺธาย  นิเวเสตฺวา  สย อนภิรตึ  วิโนเทตฺวา  ฌานา- 
ภิ ฺาโย  อุปฺปาเทตฺวา  อายุปริโยสาเน  พฺรหฺมโลกปรายโณ   
อโหสิ ฯ  
        ตทา  มณฺฑโพฺย  อานนฺทตฺเถโร  อโหสิ  ตสฺส  ภริยา   
วิสาขา  ปุตฺโต  ราหุลตฺเถโร อาณิมณฺฑโพฺย สาริปตฺุตตฺเถโร  
กณฺหทีปายโน โลกนาโถ ฯ   
        ตสฺส  อิธ  ปาฬิยา  อารุฬฺหา  สจฺจปารมี  เสสา  จ  
ปารมิโย  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  นิทฺธาเรตพฺพา ฯ  ตถา  อนวเสส- 
มหาโภคปริจฺจาคาทโย  คุณานุภาวา  วิภาเวตพฺพาติ ฯ   
                กณฺหทีปายนจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                                มหาสุตโสมจริยาวณฺณนา   
                ปนุาปร  ยทา  โหมิ        สุตโสโม  มหีปตีติ ฯ 
        ทฺวาทสเม  สุตโสโม  มหีปตีติ  เอวนาโม  ขตฺติโย ฯ  
มหาสตฺโต  หิ  ตทา  กรุุรฏเ อินฺทปตฺถนคเร โกรพฺยสฺส ร ฺโ  
อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ นิพฺพตฺติ  ต สุตวิตฺตตาย จนฺทสมาน- 
โสมฺมวรวณฺณตาย จ (๑) สุตโสโมติ ส ฺชานึสุ ฯ ต วยปฺปตฺต   
สพฺพสิปฺปนิปฺผตฺติปฺปตฺต  มาตาปตโร  รชฺเช  อภิสิ ฺจึสุ ฯ  คหิโต 
โปริสาเทนาติ  ปุริสาน  มนุสฺสาน  อทนโต  ขาทนโต  โปริสาโทติ  
ลทฺธนาเมน  พาราณสิร ฺา  เทวตาพลิกมฺมตฺถ คหิโต ฯ   
        พาราณสิราชา  หิ  ตถา  มส  วินา อภุ ฺชนฺโต อ ฺ  
มส อลภนฺเตน ภตฺตการเกน  มนุสฺสมส  ขาทาปโต  รสตณฺหาย  
พทฺโธ  หุตฺวา  มนุสฺเส  ฆาเตตฺวา  มนุสฺสมส  ขาทนฺโต   
โปริสาโทติ   ลทฺธนาโม   อมจฺจปาริสชฺชปฺปมุเขหิ  นาคเรหิ   
เนคมชานปเทหิ  จ  อุสฺสาหิเตน  กาฬหตฺถินา  นาม  อตฺตโน  
เสนาปตินา  เทว  ยทิ  รชฺเชน  อตฺถิโก  มนุสฺสมสขาทนโต 
วิรมาหีติ  วุตฺโต  รชชฺ  ปชหนฺโตป  มนสฺุสมสขาทนโต  น  
โอรมิสฺสามีติ  วตฺวา  เตหิ  รฏา  ปพฺพาชิโต  อร ฺ  ปวิสิตฺวา 
เอกสฺมึ  นิโคฺรธรุกฺขมูเล  วสนฺโต  ขาณุปฺปหาเรน  ปาเท  ชาตสฺส  
วณสฺส  ผาสุภาวาย  สกลชมฺพุทีเป  เอกสตขตฺติยาน  
# ๑. ส.ี ....โสมฺมวทนตาย ฯ  
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คลโลหิเตน  พลิกมฺม  กรสิฺสามีติ  เทวตาย  อายาจน  กตฺวา  
สตฺตาห อนาหารตาย วเณ ผาสุเก ชาเต เทวตานุภาเวน   
เม  โสตฺถ ิ อโหสีติ  ส ฺาย  เทวตาย  พลกิมฺมตฺถ  ราชาโน 
อาเนสฺสามีติ  คจฺฉนฺโต  อตีตภเว  สหายภูเตน  ยกฺเขน   
สมาคนฺตฺวา  เตน  ทินฺนมนฺตพเลน  อธิกตรถามชวปรกฺกม- 
สมฺปนฺโน  หตฺุวา  สตฺตาหพฺภนฺตเรเยว  สตราชาโน  อาเนตฺวา   
อตฺตโน วสนนิโคฺรธรุกฺเข โอลมฺเพตฺวา พลิกมฺมกรณสชฺโช 
อโหสิ ฯ   
        อถ  ตสฺมึ  รกฺุเข  อธิวตฺถา  เทวตา  ต  พลิกมมฺ  อนิจฺฉนฺตี  
อุปาเยน  น  นิเสเธสฺสามีติ  ปพฺพชิตรเูปน  ตสฺส  อตฺตาน   
ทสฺเสตฺวา  เตน  อนุพทฺโธ ติโยชน  คนฺตฺวา  ปุน  อตฺตโน  
ทิพฺพรูปเมว  ทสฺเสตฺวา  ตฺว มุสาวาที ตยา สกลชมฺพุทีเป   
ราชาโน  อาเนตฺวา  พลิกมฺม  กริสฺสามีติ  ปฏิสฺสุต ฯ  อิทานิ  
เย  วา  เต  วา  ทุพฺพลราชาโน  อาเนสิ ฯ  ชมฺพุทีเป  เชฏก  
สุตโสมราชาน  สเจ  นาเนสฺสสิ  น  เม เต พลิกมฺเมน อตฺโถติ  
อาห ฯ   
        โส  ทฏิา  เม  อตฺตโน  เทวตาติ  ตุสิตฺวา  สามิ   
มา  จินฺตยิ  อห  อชฺเชว  สตุโสม  อาเนสฺสามีติ  วตฺวา เวเคน 
มิคาชินอุยฺยาน คนฺตฺวา อสวิหิตาย  อารกฺขาย  โปกขฺรณึ   
โอตริตฺวา  ปทุมินิปตฺเตน สีส ปฏิจฺฉาเทตฺวา อฏาสิ ฯ ตสฺมึ    
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อนฺโตอุยฺยานคเตเยว  พลวปจฺจูเส  สมนฺตา  ติโยชน  อารกฺข   
คณฺหึสุ ฯ  มหาสตฺโต  ปาโตว  อลงฺกตหตฺถิกฺขนฺธวรคโต  จตุ- 
รงฺคินิยา  เสนาย  นครโต  นิกฺขมิ ฯ  ตทา  ตกฺกสิลโต  นนโฺท  
นาม  พฺราหฺมโณ  จตสฺโส  สตารหคาถาโย  คเหตฺวา วีสโยชนสต   
มคฺค  อติกฺกมฺม  ต  นคร  ปตฺโต  ราชาน ปาจีนทฺวาเรน  
นิกฺขมนฺต ทิสฺวา หตฺถ  อุกฺขิปตฺวา ชยตุ ภว มหาราชาติ  
วตฺวา ชยาเปสิ ฯ   
        ราชา  หตฺถินา  ต  อุปสงฺกมิตฺวา  กุโต  นุ  ตฺว  พฺราหฺมณ  
อาคจฺฉสิ  กิมิจฺฉสิ  กึ  เต  ทชฺชนฺติ  อาห ฯ  พฺราหฺมโณ  ตุเมฺห 
สุตวิตฺตกาติ สุตฺวา  จตสฺโส  สตารหคาถาโย  อาทาย  ตุมฺหาก  
เทเสตุ  อาคโตมฺหีติ  อาห ฯ มหาสตฺโต  ตุฏมานโส  หุตฺวา  
อห  อุยฺยาน คนฺตฺวา นฺหายิตฺวา อาคนฺตฺวา โสสฺสามิ ตฺว   
มา  อุกฺกณฺ ีติ  วตฺวา  คจฺฉถ  พฺราหฺมณสฺส  อสุกเคเห  นิวาส 
ฆาสจฺฉาทน ฺจ  สวิทหถาติ  อาณาเปตฺวา  อุยฺยาน  ปวิสิตฺวา 
มหนฺต อารกฺข สวิธาย โอฬาริกานิ  อาภรณานิ  โอมุ ฺจิตฺวา   
มสฺสุกมฺม  กาเรตฺวา  อุพฺพฏฏิตสรีโร  โปกฺขรณิยา  ราชวิภเวน  
นฺหายิตฺวา ปจฺจุตฺตริตฺวา อุทกคฺคหณสาฏเก นิวาเสตฺวา  
อฏาสิ ฯ   
        อถสฺส  คนฺธมาลาลงฺกาเร  อุปหรสึุ ฯ  โปริสาโท  อลงฺกต- 
กาเล  ราชา ภาริโก  ภวิสสฺติ  สลลฺหุกกาเลเยว น คณฺหิสฺสามีติ   
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นทนฺโต ขคฺค ปริวตฺเตนฺโต อหมสฺมิ  โปริสาโทติ  นาม   
สาเวตฺวา  อุทกา  นิกฺขมิ ฯ  ตสฺส  สททฺ  สุตฺวา หตฺถาโรหาทโย   
หตฺถิอาทิโต  ภสฺสึสุ ฯ  พลกาโย  ทูเร   ิโต  ตโตว  ปลายิ ฯ 
อิตโร อตฺตโน อาวุธานิ  ฉฑฺเฑตฺวา  อุเรน  นิปชฺช ิฯ  โปริสาโท  
ราชาน  อุกฺขิปตฺวา  ขนฺเธ นิสีทาเปตฺวา  สมฺมุขฏาเนเยว   
อฏารสหตฺถ  ปาการ  ลงฺฆิตฺวา  ปุรโต  ปคลิตมทมตฺตวรวารเณ   
กุมฺเภ  อกฺกมตฺิวา  ปพฺพตกูฏานิ  วิย  ปาเตนฺโต  วาตชวานิป 
อสฺสรตนานิ ปฏ ิย  อกฺกมิตฺวา  ปาเตนฺโต  รถสีเส  อกฺกมิตฺวา  
ปาเตนฺโต  ภมริก  ภมนฺโต  วิย  นีลกา  นิโคฺรธปตฺตานิ   
มทฺทนฺโต  วิย เอกเวเคเนว ติโยชนมคฺค คนฺตฺวา ก ฺจิ  
อนุพนฺธนฺต  อทิสฺวา  สณิก  คจฺฉนฺโต  สุตโสมสฺส  เกเสหิ  
อุทกพินฺทูนิ อตฺตโน อุปริ ปตนฺตานิ  อสฺสุพินฺทูนีติ ส ฺาย  
กิมิท สุตโสโมป มรณ อนุโสจนฺโต โรทตีติ อาห ฯ   
        มหาสตฺโต  นาห  มรณโต  อนุโสจามิ  กุโต  โรทนา   
อป  จ  โข  สงฺคร  กตฺวา  สจฺจาปน  นาม  ปณฺฑิตาน   
อาจิณฺณ  ต  น  นิปฺผชชฺตีติ  อนุโสจามิ  กสฺสปทสพเลน  เทสิตา 
จตสฺโส  สตารหคาถาโย  อาทาย  ตกฺกสิลโต  อาคตสฺส   
พฺราหฺมณสฺส  อาคนฺตุกวตฺต  กาเรตฺวา  นฺหายิตฺวา  อาคนฺตฺวา  
สุณิสฺสามิ  ยาว  มมาคมนา  อาคเมหีติ  สงฺคร  กตฺวา  อุยฺยาน   
คโต  ตฺว ฺจ  ตา  คาถาโย โสตุ  อทตฺวา ม คณฺหีติ ฯ 
เตน วุตฺต    
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                ปนุาปร ยทา โหมิ                สุตโสโม มหีปติ   
                คหิโต โปริสาเทน                พฺราหฺมเณ สงฺคร สรึ ฯ   
                ขตฺติยาน เอกสต                อาวุณิตฺวา กรตฺตเล   
                เอเตส ปมิลาเปตฺวา                ย ฺตฺเถ อุปนยี มมนฺติ ฯ   
        ตตฺถ พฺราหฺมเณ สงฺคร สรินฺติ นนฺทพฺราหฺมเณ อตฺตนา 
กต ปฏิ ฺ อนุสฺสรึ ฯ   
        อาวุณิตฺวา  กรตฺตเลติ  ตตฺถ  ตตฺถ  อุยฺยานาทีสุ คนฺตฺวา  
อตฺตโน พเลน  อานีตาน  เอกสตขตฺติยาน  หตฺถตเล  ฉิทฺท  
กตฺวา  รุกฺเข  ลมฺพนตฺถ  รชฺชุ  ปฏิมุ ฺจิตฺวา ฯ  เอเตส   
ปมิลาเปตฺวาติ  เอเต  เอกสตขตฺติเย  ชวีคฺคาห  คเหตฺวา  อุทฺธ- 
ปาเท  อโธสิเร  กตฺวา  ปณฺหิยา  สีส  ปหรนฺโต  สมณวเสน  
หตฺถตเล อาวุณิตฺวา  รุกฺเข  อาลมฺพนวเสน  สพฺพโส  อาหาร-ู 
ปจฺเฉเทน จ สพฺพถา ปมิลาเปตฺวา วิโสเสตฺวา  เขทาเปตฺวาติ  
อตฺโถ ฯ  ย ฺตฺเถติ  พลิกมฺมตฺเถ  สาเธตพฺเพ ฯ  อุปนยี  มมนฺติ   
ม  อุปเนสิ ฯ   
        ตถา  อุปนียมาโน  ปน  มหาสตฺโต  โปริสาเทน  ก ึ  
ตฺว  มรณโต  ภายสีติ  วุตฺเต  นาห  มรณโต  ภายามิ  ตสฺส 
ปน พฺราหฺมณสฺส มยา กโต สงฺคโร  น  ปรโิมจิโตติ   
อนุโสจามิ ฯ  สเจ  ม  วิสสฺชฺเชสฺสสิ  ต  ธมฺม สุตฺวา ตสฺส  
จ  สกฺการสมมฺาน  กตฺวา  ปุน  อาคมิสฺสามีติ ฯ  นาหมิท   
สทฺทหามิ  ย  ตฺว  มยา  วิสฺสชฺชิโต  คนฺตฺวา  ปุน  มม  หตฺถ   
# ๑. ส.ี เอเต สมฺปมิลาเปตฺวา ฯ  
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อาคมิสฺสสีติ ฯ  สมฺม  โปริสาท  มยา  สทฺธึ  เอกาจริยกุเล 
สิกฺขิโต  สหาโย  หุตฺวา  อห  ชีวิตเหตุป  น  มุสา  กเถมีติ  
กึ น  สทฺทหสีติ ฯ กิ ฺจาป เม เอเตน วาจามตฺตเกน   
                        อสิ ฺจ สตฺติ ฺจ ปรามสามิ   
                        สปถมฺป เต สมฺม อห กโรมิ   
                        ตยา ปมุตฺโต อนโณ ภวิตฺวา   
                        สจฺจานุรกฺขี ปุนราวชิสฺสนฺติ ๑- 
มหาสตฺเตน  อิมาย  คาถาย  วุตฺตาย  โปริสาโท  อย  สุตโสโม  
ขตฺติเยหิ  อกตฺตพฺพ  สปถ  กโรมีติ  วทติ  คนฺตฺวา  อนาคจฺฉนฺโตป   
มม  หตฺถโต  น  มุจฺจิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา   
                        โย เต กโต สงฺคโร พฺราหฺมเณน   
                        รฏเ สเก อิสฺสริเย  ิเตน   
                        ต สงฺคร พฺราหฺมณสมฺปทาย   
                        สจฺจานุรกฺขี ปุนราวชสฺสูติ (๑)   
วิสฺสชฺเชสิ ฯ   
        มหาสตฺโต  ราหุมุขา  มุตฺโต  จนฺโท  วิย  นาคพโล  
ถามสมฺปนฺโน  ขิปฺปเมว ต  นคร  สมปฺาปุณิ ฯ  เสนาปสฺส 
สุตโสมราชา  ปณฺฑิโต  โปริสาท  ทเมตฺวา  สีหมุขา  ปมุตฺต- 
มตฺตวรวารโณ  วิย  อาคมิสฺสตีติ  จ  ราชาน  โปริสาทสฺส  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๓๓๘-๓๓๙/๑๓๕-๑๓๖ ฯ  
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ทตฺวา อาคตาติ  ครหภเยน  จ  พหินคเรเยว  นิวิฏา  ต  
ทูรโตว  อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  กจฺจิตฺถ  
มหาราช  โปริสาเทน  จ (๑)  กลิมิโตติ  ปฏิสนฺถาร  กตฺวา   
โปริสาเทน  มยฺห  มาตาปตูหิป  ทุกฺกร  กต  ตถารูโป  นาม  
จณฺโฑ  สาหสิโก  มม  สทฺทหิตฺวา  ม  วิสฺสชฺเชสีติ  วุตฺเต  
ราชาน  อลงฺกริตฺวา  หตฺถกิฺขนฺธ  อาโรเปตฺวา ปริวาเรตฺวา  
นคร ปาวิสิ ฯ ต ทิสฺวา สพฺเพ นาครา ตุสึสุ ฯ   
        โสป  ธมฺมโสณฺฑตาย  มาตาปตโรป  อนุปสงฺกมิตฺวา   
นิเวสน  คนฺตฺวา  พฺราหฺมณ  ปกฺโกสาเปตฺวา  ตสฺส  มหนฺต   
สกฺการสมฺมาน  กตฺวา  ธมฺมครุตาย  สย  นีจาสเน  นิสีทิตฺวา  
ตุเมฺหหิ  มยฺห  อาภตา  สตารหคาถา  สุโณมิ  อาจริยาติ   
อาห ฯ  พฺราหฺมโณ  มหาสตฺเตน  ยาจิตกาเล  คนฺเธหิ  หตฺเถ  
อุพฺพฏเฏตฺวา  ปสิพฺพกโต  มโนรม  โปตฺถก  นีหรตฺิวา  อุโภป 
หตฺเถหิ  คเหตฺวา  เตน  หิ  มหาราช สุโณหีติ โปตฺถก  
วาเจนฺโต คาถา อภาสิ   
                        สกิเทว สตุโสม                        สพฺภิ โหติ สมาคโม   
                        สา น สงฺคติ ปาเลติ                นาสพฺภิ พหุสงฺคโม ฯ   
                        สพฺภิเรว สมาเสถ                สพฺภิ กพฺุเพถ สนฺถว   
                        สต สทฺธมฺมม ฺาย                เสยฺโย โหติ น ปาปโย ฯ   
# ๑. ม. น ฯ  
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                        ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา   
                        อโถ สรีรมฺป ชร อุเปติ   
                        สต ฺจ ธมฺโม น ชร อุเปติ   
                        สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ ฯ   
                        นภ ฺจ ทูเร ปวี จ ทูเร   
                        ปาร สมุทฺทสฺส ตทาหุ ทูเร   
                        ตโต หเว ทูรตร วทนฺติ   
                        สต ฺจ ธมฺโม อสต ฺจ ราชาติ ฯ (๑)   
        ตา  สุตฺวา  มหาสตฺโต  สผล  เม  อาคมนนฺติ  ตุฏจิตฺโต  
อิมา  คาถา  เนว  สาวกภาสิตา  น  อิสภิาสิตา  น  กวิภาสิตา  
น  เทวภาสิตา สพฺพ ฺ ุนาว  ภาสิตา ฯ  ก ึ น ุ โข อคฺฆนฺติ  
จินฺเตนฺโต อิม สกลมฺป จกฺกวาฬ ยาว พฺรหฺมโลกา   
สตฺตรตนปุณฺณ  กตฺวา  ทินฺเนป  เนว  อนุจฺฉวิก  กต  นาม  
โหติ  อห โข ปนสฺส  ติโยชนสติเก  กรุรุฏเ  สตฺตโยชนิเก  
อินฺทปตฺถนคเร รชชฺ ทาตุ ปโหมิ รชฺช กาตุ  ปนสฺส  ภาคฺย  
นตฺถิ  ตถา  หิสฺส  องฺคลกฺขณานุสาเรน  อปฺปานุภาวตา  ทิสฺสติ   
ตสฺมา  ทินฺนมฺป  รชฺช น อิมสฺมึ ติฏตีติ จินฺเตตฺวา อาจริย  
ตุเมฺห อ ฺเส  ขตฺติยาน  อิมา  คาถาโย  เทเสตฺวา  กึ  ลภถาติ  
ปุจฺฉิ ฯ  เอเกกาย  สต  สต  มหาราช  เตเนว  สตารหคาถา 
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๓๔๒/๑๓๖ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 409 

        *เลมที่  45  มหาสุตโสมจริยาวณฺณนา  หนา  409 
 
นาม  ชาตาติ ฯ  อถสฺส  มหาสตฺโต  ตฺว  อาจริย  อตฺตนา  
คเหตฺวา วิจรณภณฺฑสฺส อคฺฆ น ชานาสีติ ฯ   
                สาหสฺสิยา  อิมา คาถา        นยิมา คาถา สตารหา   
                จตฺตาริ ตฺว สหสฺสานิ        ขิปฺป คณฺหาหิ พฺราหฺมณาติ ฯ (๑)   
        จตฺตาริ  สหสฺสานิ  ทาเปตฺวา เอก ฺจ สุขยานก ทตฺวา  
มหตา สกฺการสมฺมาเนเนว  ต  อุยฺโยเชตฺวา  มาตาปตโร   
วนฺทิตฺวา  อห  พฺราหฺมเณน  อาภต  สทฺธมฺมรตน  ปูเชตฺวา  
ตสฺส  จ  สกกฺารสมฺมาน  กตฺวา  อาคมิสฺสามีติ  โปริสาทสฺส  
ปฏิ ฺ  ทตฺวา  อาคโต  ตตฺถ  ย  พฺราหฺมณสฺส  กตฺตพฺพ   
ปฏิปชชฺิตพฺพ  ต  กต อิทานิ  โปริสาทสฺส  สนฺติก  คมิสฺสามีติ  
วตฺวา  เตน  หิ  ตาต  สุตโสม  ก ึ นาเมต  กเถสิ  จตุรงฺคินิยา   
เสนาย  โจร  คณฺหิสฺสาม  มา  คจฺฉ  โจรสฺส  สนฺติกนฺติ   
ยาจึสุ ฯ  โสฬสสหสฺสา  นาฏกิตฺถิโย  เสสปริชนาป  อเมฺห  
อนาเถ  กตฺวา  กุหึ  คจฺฉสิ  เทวาติ  ปริเทวึสุ ฯ  ปนุป  กริ   
ราชา  โจรสฺส  สนฺติก  คมิสฺสตีติ  เอกโกลาหล อโหสิ ฯ   
        มหาสตฺโต  ปฏิ ฺาย  สจฺจาปน  นาม  สาธูน  
สปฺปุริสาน  อาจิณฺณ  โสป  มม  สทฺทหิตฺวา  วิสฺสชฺเชสิ  ตสฺมา  
คมิสฺสามิเยวาติ  มาตาปตโร  วนฺทิตฺวา  เสสชน  อนุสาเสตฺวา  
อสฺสุมุเขน  นานปฺปการ  ปริเทวนฺเตน  อิตฺถาคาราทินา  ชเนน  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๓๔๓/๑๓๗ ฯ  
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อนุคโต  นครา  นิกฺขมฺม  ต ชน นิวตฺเตตุ มคฺเค ทณฺฑเกน  
ติริย เลข กตฺวา  อิม  มม  เลข  มา  อติกฺกมึสูติ  วตฺวา   
อคมาสิ ฯ  มหาชโน เตชวโต มหาสตฺตสฺส  อาณ  อติกฺกมิตุ  
อสกฺโกนฺโต  มหาสทฺเทน  กนฺทิตฺวา โรทิตฺวา นิวตฺติ ฯ โพธิสตฺโต   
อาคตมคฺเคเนว ตสฺส สนติฺก อคมาสิ ฯ เตน วุตฺต   
                อปุจฺฉิ ม โปรสิาโท                กึ ตฺว อิจฺฉสิ นิสชฺช   
                ยถามติ (๑) เต กาหามิ        ยทิ เม ตฺว ปุเนหิสิ ฯ   
                ตสฺส ปฏิสฺสุณิตฺวาน        ปเณฺห อาคมน มม   
                อุปคนฺตฺวา ปุร รมฺม        รชฺช นิยฺยาตยึ ตทา ฯ   
                อนุสฺสริตฺวา สต ธมฺม        ปุพฺพก ชินเสวิต   
                พฺราหฺมณสฺส ธน ทตฺวา        โปริสาท อุปาคมึ ฯ   
                นตฺถิ เม สสโย ตตฺถ        ฆาฏยิสฺสติ วา น วา   
                สจฺจวาจานุรกฺขนฺโต        ชวิีต จชิตุมุปาคมึ   
                สจฺเจน เม สโม นตฺถิ        เอสา เม สจฺจปารมีติ ฯ   
        ตตฺถ  ก ึ ตฺว  อิจฺฉสิ  นิสชฺชนฺติ  ตฺว  อตฺตโน  นคร  
คนฺตุ  มม  หตฺถโต  นิสฺสชฺชน  ก ึอิจฺฉสิ ตฺว มยา ตกฺกสิลาทีสุ  
จิรปริจิโต สจฺจวาที จาติ วทสิ  ตสฺมา  ยถามติ  เต  กาหามิ   
ยถารุจิ  เต  กริสฺสามิ ฯ ยทิ เม ตฺว ปุเนหิสีติ สเจ  ปุน  
ตฺว เอกเสเนว มม สนฺติก อาคมิสฺสสิ ฯ   
# ๑. สฺยา. ยถามตึ ฯ  
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        ปเณฺห  อาคมน  มมาติ  ปเคว  มม  อาคมน  ตสฺส  
โปริสาทสฺส  ปฏิสฺสุณิตฺวาน  ปาโตว  อาคมิสฺสามีติ  ปฏิสฺสว   
กตฺวา ฯ  รชชฺ  นิยฺยาตยึ ตทาติ  ตทา  โปริสาทสฺส  สนฺติก   
คนฺตุกาโม  อิท  โว  รชฺช  ปฏิปชชฺถาติ มาตาปตูน  ติโยชน- 
สติก นิยฺยาเตสึ ฯ  
        กสฺมา  ปน  รชฺช  นยิฺยาตยินฺติ อนุสฺสริตฺวา สต  
ธมฺมนฺติ (๑) ยสฺมา  ปน  ปฏิ ฺาย  สจฺจาปน  นาม  สต  สาธูน  
มหาโพธิสตฺตาน  ปเวณี  กุลวโส  ตสฺมา  ต  สจฺจปารมิตาธมฺม  
ปุพฺพก  โปราณ  ชิเนหิ  พุทฺธาทีหิ  เสวิต  อนุสฺสริตฺวา  สจฺจ   
อนุรกฺขนฺโต  ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ธน  ทตฺวา  อตฺตโน ชีวิต   
ปริจฺจชิตฺวา โปริสาท อุปาคมึ ฯ   
        นตฺถ ิ เม  สสโย  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  โปริสาทสฺส  สนฺติก   
คมเน  อย  ม  ก ึ น ุ โข  ฆาเตสฺสติ  อุทาหุ โนติ มยหฺ  
สสโย นตฺถ ิฯ จณฺโฑ สาหสิโก มยา  สทฺธึ  เอกสตขตฺติเย  
เทวตาย  พลิกมฺมกรณสชโฺช เอกนฺเตเนว ฆาเตสฺสตีติ ชานนฺโต   
เอว  เกวล  สจฺจวาจ  อนุรกฺขนฺโต อตฺตโน ชีวิต ปรจฺิจชิตฺวา 
ต อุปาคมึ ฯ ยสฺมา  เจตเทว ตสฺมา สจฺเจน เม สโม  
นตฺถิ เอสา เม ปรมตฺถภาวปฺปตฺตา สจฺจปารมีติ ฯ   
        อุปาคเต  ปน  มหาสตฺเต  วิกสิตปุณฺฑรีกปทุมสสฺสิริกมสฺส 
# ๑. ส.ี สทฺธมฺมนฺติ ฯ  
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มุข  ทิสฺวา  อย  วิคตมรณภโย  หุตฺวา  อาคโต  กิสฺส  น ุ  
โข  เอส  อานุภาโวติ จินฺเตตฺวา ตสฺส  ม ฺเ  ธมฺมสฺส   
สุตตฺตา  อย  เอว  เตชวา  นิพฺภโย  จ  ชาโต  อหมฺป ต  
สุตฺวา  เตชวา  นิพฺภโย  จ  ภวิสฺสามีติ  สนฺนิฏาน  กตฺวา 
โปริสาโท  มหาสตฺต  อาห  สุโณม สตารหคาถาโย ยาส  
สวนตฺถ ตฺว อตฺตโน นคร คโตติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  โพธิสตฺโต  อย  โปริสาโท  ปาปธมฺโม  อิม  
โถก  นิคฺคเหตฺวา  ลชชฺาเปตฺวา กเถสฺสามีติ   
                อธมฺมิกสฺส ลทฺุทสฺส        นิจฺจ โลหิตปาณิโน   
                นตฺถิ สจฺจ กุโต ธมฺโม        กึ สุเตน กรสิฺสสีติ (๑)   
วตฺวา ปุน เตน สุฏ ุตร ส ฺชาตสวนาทเรน   
                สตฺุวา ธมฺม วิชานนฺติ        นรา กลฺยาณปาปก   
                อป คาถา สุณิตฺวาน        ธมฺเม เม รมเต มโนติ (๒)   
วุตฺเต  อย  อติวิย  ส ฺชาตาทโร  โสตุกาโม  หนฺทสฺส  กเถสฺสามีติ   
จินฺเตตฺวา  เตน  หิ  สมฺม  สาธุก  สุโณหิ  มนสิกโรหีติ  
วตฺวา  นนฺทพฺราหฺมเณน  กถิตนิยาเมเนว  คาถาน  สกฺกจฺจ ถุตึ  
กตฺวา ฉกามาวจรเทวโลเก เอกโกลาหล กตฺวา  เทวตาสุ  
สาธุการ ททมานาสุ มหาสตฺโต โปริสาทสฺส   
                สกิเทว มหาราช                สพฺภิ โหติ สมาคโม   
                สา น สงฺคติ ปาเลติ                นาสพฺภิ พหุสงฺคโม ฯ   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๓๕๒/๑๓๙ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๓๖๒/๑๔๒ ฯ  
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                สพฺภิเรว สมาเสถ                สพฺภิ กุพฺเพถ สนถฺว   
                สต สทฺธมฺมม ฺาย        เสยฺโย โหติ น ปาปโย ฯ   
                                ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา   
                                อโถ สรีรมฺป ชร อุเปติ   
                                สต ฺจ ธมฺโม น ชร อุเปติ   
                                สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ ฯ   
                                นภ ฺจ ทูเร ปวี จ ทูเร   
                                ปาร สมุทฺทสฺส ตทาหุ ทูเร   
                                ตโต หเว ทูรตร วทนฺติ   
                                สต ฺจ ธมฺโม อสต ฺจ ราชาติ ฯ (๑)   
        ธมฺม  กเถสิ ฯ  ตสฺส  เตน  สุกถิตตฺตา  เจว  อตฺตโน  จ 
ปุ ฺานุภาเวน คาถา  สุณนฺตสฺเสว  สกลสรรี  ป ฺจวณฺณาย  
ปติยา  ปริปูร ิฯ  โส  โพธสิตฺเต  มุทุจิตฺโต  หุตฺวา  สมฺม 
สุตโสม  ทาตพฺพยุตฺตก  หิร ฺาทึ  น  ปสฺสามิ  เอเกกาย  
คาถาย  เอเกก  วร  ทสฺสามีติ  อาห ฯ   
        อถ  น  มหาสตฺโต ตฺว อตฺตโนป หิตานิ อชานนฺโต   
ปรสฺส  กึ  นาม  วร  ทสฺสสีติ  อปสาเทตฺวา  ปุน  เตน   
วร  คณฺหถาติ ยาจิโต  สพฺพปม  อห  จิรกาล  ต  อโรค   
ปสฺเสยฺยนฺติ  วร ยาจิ ฯ โส อย อิทานิ เม  วธิตฺวา  
มส  ขาทิตุกามสฺส  มหานตฺถกรสฺส  มยฺหเมว  ชีวิตมิจฺฉตีติ  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๓๔๒/๑๓๖-๗ ฯ  
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ตุฏมานโส  ว ฺเจตฺวา  วรสฺส  คหิตภาว  อชานนฺโต  อทาสิ ฯ   
มหาสตฺโต  หิ  อุปายกุสลตาย  ตสฺส  จิร  ชีวิตุกามตาปเทเสน 
อตฺตโน ชีวิต ยาจิ ฯ อถ ปโรสต ขตฺติยาน ชีวิต  เทหีติ  
ทุติย วร เตส สเก รฏเ ปฏิปาทน ตติย วร มนุสฺสมส- 
ขาทนโต วิรมณ  จตุตฺถ  วร  ยาจิ ฯ  โส  ตีณิ  วรานิ   
ทตฺวา  จตุตฺถ  วร อทาตุกาโม อ ฺ วร  คณฺหาหีติ  
วตฺวาป มหาสตฺเตน นิปฺปฬิยมาโน ตมฺป อทาสิเยว ฯ   
        อถ  โพธิสตฺโต  โปริสาท  นิพฺพิเสวน  กตฺวา  เตเนว  
ราชาโน  โมจาเปตฺวา  ภูมิย  นิปชฺชาเปตฺวา  ทารกาน  กณฺณโต 
สุตฺตวฏฏิ วิย สณิก รชฺชโุย นีหริตฺวา  โปริสาเทน  เอก   
ตจ  อาหราเปตฺวา  ปาสาเณน  ฆสิตฺวา  สจฺจกิริย  กตฺวา  เตส   
หตฺถตลานิ  มกฺเขสิ ฯ  ตขณ  เอว  ผาสุก  อโหส ิฯ  ทฺวีหตีห  
ตตฺเถว  วสิตฺวา เต  อโรเค  กาเรตฺวา  เตหิ  สทฺธึ  อภิชฺชนก- 
สภาว มิตฺตสนฺถว กาเรตฺวา เตหิ สทฺธึ ต  พาราณสึ  เนตฺวา  
รชฺเช  ปติฏาเปตฺวา  อปฺปมตฺตา  โหถาติ  เต  ราชาโน   
อตฺตโน  อตฺตโน  นคร  เปเสตฺวา  อินฺทปตฺถนครโต  อาคตาย  
อตฺตโน  จตุรงฺคินิยา  เสนาย  ปริวุโต  อตฺตโน  นคร  คโต   
ตุฏปมุทิเตน  นาครชเนน  สมฺปริวาริยมาโน  อนเฺตปุร ปวิสิตฺวา 
มาตาปตโร วนฺทิตฺวา มหาตล อภิรุหิ ฯ   
        อถ  มหาสตฺโต  ฉ  ทานสาลาโย  กาเรตฺวา  เทวสิก    
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มหาทานานิ ปวตฺเตนฺโต  สีลานิ  ปริปูเรนฺโต  อุโปสถ  อุปวสนฺโต   
ปารมิโย  อนพฺุรูเหสิ ฯ  เตป  ราชาโน  มหาสตฺตสฺส  โอวาเท   
ตฺวา  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กตฺวา  อายุปริโยสาเน  สคฺคปุร   
ปูรยึสุ ฯ  
        ตทา โปริสาโท องฺคุลิมาลตฺเถโร อโหส ิกาฬหตฺถิอมจฺโจ 
สาริปุตฺตตฺเถโร  นนฺทพฺราหฺมโณ  อานนฺทตฺเถโร  รุกฺขเทวตา   
มหากสฺสปตฺเถโร ราชาโน พุทฺธปริสา  มาตาปตโร มหาราช- 
กุลานิ สุตโสมมหาราชา โลกนาโถ ฯ   
        ตสฺส  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เสสปารมิโยป  นิทฺธาเรตพฺพา ฯ 
ตถา  อลีนสตฺตุจริยาวณฺณนาย วิย มหาสตฺตสฺส คุณานุภาวา  
วิภาเวตพฺพาติ ฯ   
                มหาสุตโสมจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        สจฺจปารมี นิฏ ิตา ฯ    
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                                สุวณฺณสามจริยาวณฺณนา   
                สาโม  อยา  วเน  อาสึ                สกฺเกน  อภินิมฺมิโตติ ฯ 
        เตรสเม  สาโม  ยทา  วเน  อาสินฺติ  หิมวนฺตสฺมึ   
มิคสมฺมตาย  นาม  นทิยา  ตีเร  มหติ  อร ฺเ  สาโม  นาม 
ตาปสกุมาโร  ยทา อโหส ิฯ สกฺเกน  อภินิมฺมิโตติ  สกฺกสฺส  
เทวานมินฺทสฺส  อุปเทสสมฺปตฺติยา  ชาตตฺตา  สกฺเกน  นิพฺพตฺติโต   
ชนิโต ฯ 
        ตตฺราย  อนุปุพฺพิกถา  อตีเต  พาราณสิโต  อวิทูเร  นทิยา   
ตีเร  เอโก  เนสาทคาโม  อโหสิ ฯ  ตตฺถ  เชฏเนสาทสฺส  ปุตฺโต  
ชาโต  ตสฺส  ทุกูโลติ  นามมกสุ ฯ  ตสฺสา  เอว  นทิยา  ปรตีเรป  
เอโก  เนสาทคาโม อโหสิ ฯ  ตตฺถ  เชฏเนสาทสฺส  ธีตา  ชาตา 
ตสฺสา  ปาริกาติ  นามมกสุ ฯ  เต  อุโภป  พฺรหฺมโลกโต  อาคโต 
สุทฺธสตฺตา ฯ  เตส  วยปฺปตฺตาน  อนิจฺฉมานาน  อาวาห- 
วิวาห  กรึสุ ฯ เต อุโภป กิเลสสมุทฺท อโนตริตฺวา พฺรหฺมาโน 
วิย  เอกโต  วสึสุ ฯ  น  จ  กิ ฺจิ  เนสาทกมฺม กโรนฺติ ฯ   
        อถ  ทกุลู  มาตาปตโร  ตาต  ตฺว  เนสาทกมฺม  น  
กโรสิ  เนว  ฆราวาส  อิจฺฉสิ  กึ นาม กริสฺสสีติ อาหสุ ฯ 
โส ตุเมฺหสุ อนุชานนฺเตสุ ปพฺพชิสฺสามีติ  อาห ฯ  เตน  หิ  
ปพฺพชาหีติ ฯ  เทฺวป  ชนา  หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  ยสฺมึ  าเน   
มิคสมฺมตา  นาม  นที  หิมวนฺตโต  โอตริตฺวา  คงฺค  ปตฺตา  
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ต าน คนฺตฺวา คงฺค  ปหาย  มิคสมฺมตาภิมุขา  อภิหรึสุ ฯ   
ตทา  สกฺกสสฺ  ภวน อุณฺหาการ ทสฺเสสิ ฯ สกโฺก  ต  การณ  
ตฺวา  วิสฺสกมฺมุนา  ตสฺมึ  าเน  อสสฺม  มาเปสิ ฯ  เต  ตตฺถ 
คนฺตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  สกกฺทตฺติเย  อสฺสเม  กามาวจรเมตฺต   
ภาเวตฺวา  ปฏิวสึสุ ฯ  สกโฺกป  เตส อุปฏาน อาคจฺฉติ ฯ   
        โส  เอกทิวส  เตส  จกฺขู  ปริหายสิฺสนฺตีติ  ตฺวา   
อุปสงฺกมิตฺวา ภนฺเต  โว  จกฺขูน อนฺตราโย ป ฺายติ  
ปฏิชคฺคนก ปุตฺต ลทฺธุ วฏฏติ ชานามิ ตุมฺหาก  สุทธฺจิตฺตต  
ตสฺมา  ปาริกาย  อุตุนิกาเล  นาภึ  หตฺเถน  ปรามเสยฺยาถ  
เอว โว  ปุตฺโต  ชายิสฺสติ โส โว อุปฏหิสฺสตีติ วตฺวา  
ปกฺกามิ ทุกูลปณฺฑิโต ต การณ  ปาริกาย  อาจิกฺขิตฺวา  
ตสฺสา  อุตุนิกาเล  นาภึ  ปรามสิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต เทวโลกา   
จวิตฺวา  ตสฺสา  กุจฺฉิมฺหิ  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ สา ทสมาสจฺจเยน 
สุวณฺณวณฺณ ปุตฺต  วิชายิ  เตเนวสฺส  สุวณฺณสาโมติ  นาม   
กรึสุ ฯ  ต  อปรภาเค  วฑฺฒิตฺวา  โสฬสวสฺสุทฺเทสิกมฺป   
มาตาปตโร  รกฺขนฺตา  อสฺสเม  นิสีทาเปตฺวา  สยเมว  วนมูล- 
ผลาผลตฺถาย คจฺฉนฺติ ฯ   
        อเถกทวิส  วเน  ผลาผล  อาทาย  นิวตฺติตฺวา  อสฺสมปทโต 
อวิทูเร  เมเฆ  อุฏ ิเต  รุกขฺมูล  ปวิสิตฺวา วมฺมิกมตฺถเก  ิตาน  
สรีรโต เสทคนฺธมิสฺสเก อุทเก  ตสฺมึ  วมฺมิกพิเล   ิตสฺส   
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อาสิวิสสฺส  นาสาปุฏ  ปวิฏเ  อาสิวิโส  กุชฺฌิตฺวา  นาสาวาเตน  
ปหริ ฯ  เทฺว  อนฺธา  หุตฺวา  ปริเทวมานา  วิรวึสุ ฯ  อถ   
มหาสตฺโต  มม  มาตาปตโร  อติจิรายนฺติ  กา  นุ  โข  เตส  
ปวตฺตีติ  ปฏิมคฺค  คนฺตฺวา  สทฺทมกาสิ ฯ  เต  ตสสฺ  สทฺท  
ส ฺชานิตฺวา  ปฏิสทฺท  กตฺวา  ปุตฺตสิเนเหน  ตาต  สาม   
อิธ  ปริปนโฺถ  อตฺถิ  มา  อาคมีติ  วตฺวา สทฺทานุสาเรน 
สยเมว สมาคมึสุ ฯ  โส  เกน  โว  การเณน  จกฺขูนิ  วินฏานีติ   
ปุจฺฉิตฺวา  ตาต  มย  น ชานาม  เทเว  วสฺสนฺเต  รุกฺขมูเล  
วมฺมิกมตฺถเก   ิตา  อถ น ปสฺสามาติ วุตฺตมตฺเต เอว  อ ฺาสิ  
ตตฺถ อาสิวิเสน ภวิตพฺพ เตน กุทฺเธน นาสาวาโต วิสฺสฏโ  
ภวิสฺสตีติ ฯ   
        อถ  มา  จินฺตยิตฺถ  อห  โว  ปฏิชคฺคิสฺสามีติ  มาตาปตโร  
อสฺสม เนตฺวา  เตส  รตฺติฏานทิวาฏานาทิส ฺจรณฏาเน 
รชฺชุเก  พนฺธ ิฯ  ตโต  ปฏาย  เต  อสฺสเม  เปตฺวา  วนมูล- 
ผลาผลานิ  อาหรติ  ปาโตว  วสนฏาน  สมฺมชฺชติ ปานีย   
อาหรติ  ปริโภชนีย  อุปฏาเปติ  ทนฺตกฏมุโขทกานิ  ทตฺวา  
มธุรผลาผล  เทติ ฯ  เตหิ  มุเข  วิกฺขาลิเต  สย  ปริภุ ฺชิตฺวา  
มาตาปตโร วนฺทิตฺวา เตส อวิทูเรเยว  อิจฺฉติ  กึ  น ุ โข  
อิเม  อาณาเปนฺตีติ ฯ  วิเสเสน จ เมตฺต พหุลมกาสิ เตนสฺส   
สตฺตา  อปฺปฏิกฺกูลา  อเหสุ ฯ  ยถา  จสฺส  สตฺตา  เอว  สตฺตาน   
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โส  โพธิสตฺโต  อปฺปฏกิกฺูโล ฯ  เอว  โส  ทิวเส ทวิเส 
ผลาผลตฺถาย อร ฺ คจฺฉนฺโตป อาคจฺฉนฺโตป  มิคคณปริวุโต- 
เอว  อโหสิ ฯ  สีหพฺยคฺฆาทิวิปกฺขสตฺตาป  เตน  สทฺธึ  อติวิย   
วิสฺสตฺถา  เมตฺตานุภาเวน  ปนสฺส  วสนฏาเน  อ ฺม ฺ  
ติรจฺฉานคตา  มุทุจิตฺตต  ปฏิลภึสุ ฯ  อิติ  โส สพฺพตฺถ 
เมตฺตานุภาเวน อภีรู อนุตฺราสี พฺรหฺมา  วิย อเวโร วิหาสิ ฯ 
เตน วุตฺต   
                ปวเน สีหพฺยคฺเฆ จ (๑)        เมตฺตายมุปนามยึ ฯ   
                สหีพฺยคฺเฆหิ ทีปหิ                อจฺเฉหิ มหิเสหิ จ   
                ปสทมิควราเหหิ                ปริวาเรตฺวา วเน วสินฺติ ฯ   
        ตตฺถ  เมตฺตายมุปนามยินฺติ  มกาโร  ปทสนฺธกิโร  เมตฺตา- 
ภาวนาย กุรูรกมฺมนฺเต  สหีพฺยคฺเฆป  ผริ  ปเคว  เสสสตฺเตติ   
อธิปฺปาโย ฯ  อถ  วา  เมตฺตา  อยติ  ปวตฺตติ  เอเตนาติ  เมตฺตาโย 
เมตฺตาภาวนา ฯ  ต  เมตฺตาย  อุปนามยึ  สตฺเตสุ  อโนธิโส  
อุปเนสึ ฯ  สหีพฺยคฺเฆหีติป  ปาโ  ตสฺสตฺโถ น เกวลมหเมว  
อถ โข  ปวเน  สีหพฺยคฺเฆหิ  ยสฺมึ  มหาวเน  ตทา  อห  
วิหรามิ  ตตฺถ สีหพฺยคฺเฆหิ สทฺธึ  อห  สตฺเตสุ  เมตฺต   
อุปนาเมสึ ฯ  สีหพฺยคฺฆาป  หิ  ตทา  มมานุภาเวน  สตฺเตสุ   
เมตฺตจิตฺต ปฏิลภึสุ ปเคว อิตเร สตฺตาติ ทสฺเสติ ฯ   
# ๑. สฺยา. สหีพฺยคฺเฆหิ ฯ  
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        ปสทมคิวราเหหีติ  ปสทมิเคหิ  เจว  วนสูกเรหิ  จ ฯ  
ปริวาเรตฺวาติ  เอเตหิ อตฺตาน ปริวาริต กตฺวา ตสฺมึ อร ฺเ 
วสึ ฯ   
        อิทานิ  ตทา  อตฺตโน  เมตฺตาภาวนาย ลทฺธ อานิสส  
มตฺถกปฺปตฺติ ฺจสฺส  ทสฺเสตุ   
                น ม โกจิ อุตฺตสติ                น ปห ภายามิ (๑) กสฺสจิ   
                เมตฺตาพเลนุปตฺถทฺโธ        รมามิ ปวเน ตทาติ   
โอสานคาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  สสพิฬาราทิโก  ภีรกุชาติโกป  โกจิ  สตฺโต   
ม  น  อุตฺตสติ น อุพฺพิชฺเชติ ฯ อหมฺป กสฺสจิ สีหพฺยคฺฆาทิ- 
ติรจฺฉานโต ยกฺขาทิอมนุสฺสโต  ลุทฺทโลหิตปาณิมนุสสฺโตติ  
กุโตจิป  น ภายามิ ฯ กสฺมา ยสฺมา เมตฺตาพเลนุปตฺถทฺโธ   
จิรกาล  ภาวิตาย  เมตฺตาปารมิตายานุภาเวน  อุปตฺถมฺภิโต  
ตสฺมึ  ปวเน มหาอร ฺเ  ตทา รมามิ อภิรมามีติ ฯ เสส  
สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
        เอว  ปน  มหาสตฺโต  สพฺพสตฺเต  เมตฺตายนฺโต  มาตาปตโร 
จ  สาธุก  ปฏชิคฺคนฺโต  เอกทิวส  อร ฺโต  มธุรผลาผล   
อาหริตฺวา  อสฺสเม  เปตฺวา  มาตาปตโร  วนฺทิตฺวา ปานีย  
อาทาย อาคมิสฺสามีติ มิคคณปริวุโต เทฺว มิเค เอกโต   
# ๑. ม. นป ภายามิ ฯ  
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กตฺวา  เตส  ปฏ ิย  ปานยีฆฏ เปตฺวา หตฺเถน คเหตฺวา  
นทีติตฺถ อคมาสิ ฯ  
        ตสฺมึ  สมเย  พาราณสิย  ปฬิยกฺโข  (๑) นาม ราชา รชฺช  
กาเรสิ ฯ โส มิคมสโลเภน มาตร รชฺช  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  
สนฺนทฺธป ฺจาวุโธ  หิมวนฺต ปวิสิตฺวา มิเค วธิตฺวา มส  
ขาทิตฺวา  จรนฺโต  มิคสมฺมต  นทึ  ปตฺวา  อนุปุพฺเพน  สามสฺส   
ปานียคหณติตฺถ  ปตฺโต  มิคปทวล ฺช  ทิสฺวา  คจฺฉนฺโต  ต  
ตถา คจฺฉนฺต ทิสฺวา มยา เอตฺตก กาล เอว  วิจรนฺโต 
มนุสฺโส น ทฏิปุพฺโพ เทโว นุ โข เอส นาโค นุ  
โข สจาห อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิสฺสามิ  สหสา  ปกฺกเมยฺยาติ  
ยนฺนูนาห  เอต  วิชฺฌิตฺวา  ทุพฺพล  กตฺวา  ปุจฺเฉยฺยนฺติ  จินฺเตตฺวา 
มหาสตฺต  นฺหาตฺวา วากจีร นิวาเสตฺวา อชินจมฺม  เอกส 
กริตฺวา  ปานียฆฏ  ปูเรตฺวา  อุกฺขิปตฺวา  วามสกูเฏ  ปนกาเล  
อิทานิ  ต  วิชฌฺิตุ  สมโยติ  วิสปเตน   สเรน  ทกฺขิณปสฺเส  
วิชฺฌิ ฯ  สโร วามปสฺเสน  นิกฺขมิ ฯ ตสฺส วิทฺธภาว ตฺวา  
มิคคโณ ภีโต ปลายิ ฯ   
        สามปณฺฑิโต  ปน  วิทฺโธป  ปานียฆฏ  ยถา  วา  ตถา 
วา  อนวสุมฺเภตฺวา  สตึ  ปจฺจุปฏาเปตฺวา  สณิก  โอตาเรตฺวา 
วาลุก  พฺยูหตฺิวา  เปตฺวา  ทิส  ววตฺถเปตฺวา  มาตาปตูน   
# ๑. โปราณ. กปลยกฺโข ฯ  ม. ปฬิยกโฺข ฯ  
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วสนฏานทิสาภาเคน  สีส  กตฺวา  นปิชฺชิตฺวา  มุเขน  โลหิต 
ฉฑฺเฑตฺวา  มม  โกจิ  เวรี  นาม  นตฺถิ  มมป กตฺถจิ เวร  
นาม นตฺถีติ  วตฺวา อิม คาถมาห   
                โก นุ ม อุสุนา วิชฺฌิ                        ปมตฺต อุทหารก   
                ขตฺติโย พฺราหฺมโณ เวสฺโส        โก ม วิทฺธา นิลียตีติ ฯ (๑)   
        ต  สุตฺวา  ราชา  อย  มยา  วิชฺฌิตฺวา  ปวิย ปาติโตป  
เนว ม อกฺโกสติ น  ปริภาสติ  มม  หทยมส  สมฺพาหนฺโต 
วิย  ปยวจเนน  สมุทาจรติ  คมิสฺสามิสฺส  สนฺติกนฺติ  จินฺเตตฺวา  
อุปสงฺกมิตฺวา  อตฺตาน  อตฺตนา  จ วิทฺธภาว อาวิกตฺวา  โก  
วา ตฺว กสฺส วา ปุตฺโตติ มหาสตฺต ปุจฺฉิ ฯ   
        โส  สาโม  นามาห  ทุกูลปณฺฑิตสฺส  นาม  เนสาทอิสิโน  
ปุตฺโต  กิสฺส  ปน  ม  วิชฌฺีติ  อาห ฯ  โส  ปม  มคิส ฺายาติ  
มุสาวาท  วตฺวา  อห  อิม  นิรปราธ  อการเณน  วิชฺฌนิฺติ   
อนุโสจิตฺวา  ยถาภูต อาวิกตฺวา ตสฺส มาตาปตูน  วสนฏาน   
ปุจฺฉิตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  เตส อตฺตาน อาวิกตฺวา เตหิ  
กตปฏิสนฺถาโร  สาโม  มยา  วิทฺโธติ  วตฺวา  เต  ปริเทวนฺเต  
โสกสมาปนฺเน ย สาเมน กตฺตพฺพ  ปรจิาริกกมฺม  ต  กตฺวา  
อห โว อุปฏหิสฺสามีติ สมสฺสาเสตฺวา สามสฺส สนฺติก   
อาเนสิ ฯ  เต  ตตฺถ  คนฺตฺวา  นานปฺปการ  ปริเทวิตฺวา  ตสฺส 
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๔๘๒/๑๘๕ ฯ  
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อุเร  หตฺถ เปตฺวา  ปุตฺตสฺส  เม  สรีเร  อุสุมา  วตฺตเตว  
วิสเวเคน  วิส ฺ ิต อาปนฺโน ภวิสฺสตีติ  นิพฺพิสภาวตฺถาย 
สจฺจกิริย กรสิฺสามาติ จินฺเตตฺวา   
                ย กิ ฺจิตฺถิ กต ปุ ฺ                มยฺห ฺเจว ปตุจฺจ เต   
                สพฺเพน เตน กุสเลน                วิส สามสฺส ห ฺตูติ (๑)   
มาตรา   
                ย กิ ฺจิตฺถิ กต ปุ ฺ                มยฺห ฺเจว มาตุจฺจ เต   
                สพฺเพน เตน กุสเลน                วิส สามสฺส ห ฺตูติ (๑)   
ปตรา   
                ปพฺพตฺยาห คนฺธมาทเน        จิรรตฺตนิวาสินี  
                น เม ปยตโร โกจิ                อ ฺโ สาเมน วิชฺชติ   
                เอเตน สจฺจวชฺเชน                วิส สามสฺส ห ฺตูติ (๑)   
เทวตาย  จ  สจฺจกิริยาย  กตาย  มหาสตฺโต  ขิปฺป  วุฏาสิ ฯ   
ปทุมปตฺตผลาเส  อุทกพินฺทุ  วิย  วินิวฏเฏตฺวา  อาพาโธ  วิคโต ฯ   
วิทฺธฏาน  อโรค  ปากติกเมว  อโหส ิฯ  มาตาปตูน  จกฺขูนิ   
อุปฺปชฺชึสุ ฯ อิติ มหาสตฺตสฺส อโรคตา มาตาปตูน ฺจ  จกฺขุ- 
ปฏิลาโภ  อรณุุคฺคมน  เตส  จตุนฺนมฺป  อสฺสเมเยว  อวฏานนฺติ (๒) 
สพฺพ  เอกกฺขเณเยว อโหสิ ฯ   
        อถ  มหาสตฺโต  ร ฺา  สทฺธึ  ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  ธมฺม  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๕๑๖-๗/๑๙๔ ฯ  ๒. สี. อวตฺถานนฺติ ฯ  
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จร  มหาราชาติอาทินา  (๑)  ธมฺม  เทเสตฺวา  อุตฺตริมฺป  โอวทิตฺวา  
ป ฺจ สีลานิ อทาสิ ฯ โส ตสฺส  โอวาท  สิรสา  ปฏิคฺคเหตฺวา   
วนฺทิตฺวา  พาราณสึ  คนฺตฺวา  ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กตฺวา   
สคฺคปรายโณ  อโหสิ ฯ  โพธิสตฺโตป  สทฺธ ึ มาตาปตูหิ  อภิ ฺา- 
สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตตฺวา  อายุปริโยสาเน  พฺรหฺมโลกูปโค  อโหสิ ฯ 
        ตทา  ราชา  อานนฺทตฺเถโร  อโหสิ  เทวธีตา  อุปฺปลวณฺณา  
สกฺโก  อนุรทฺุโธ  ปตา  มหากสฺสปตฺเถโร มาตา  ภทฺทกาปลานี  
สามปณฺฑิโต โลกนาโถ ฯ   
        ตสฺส  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เสสปารมิโย  นทิฺธาเรตพฺพา ฯ  
ตถา  วิสปเตน  สลฺเลน  ทกฺขิณปสฺเสน  ปวิสิตฺวา  วามปสฺสโต 
วินิวิชฺฌนวเสน  วิทฺโธป  กิ ฺจิ  กายวิการ  อกตฺวา  อุทกฆฏสฺส  
ภูมิย  นิกฺขิปน  วธเก  อ ฺาเตป  าเต  วิย  จิตฺตวิการาภาโว  
ปยวจเนน  สมุทาจาโร มาตาปตุอุปฏานปุ ฺโต มยฺห ปริหานีติ   
อนุโสจนมตฺต  อโรเค  ชาเต  ร ฺโ  การุ ฺ เมตฺต ฺจ อุปฏา- 
เปตฺวา ธมฺมเทสนา  โอวาททานนฺติ เอวมาทโย คุณานุภาวา  
วิภาเวตพฺพาติ ฯ   
                สวุณฺณสามจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๕๓๔/๑๙๗ ฯ  
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                                        เอกราชจริยาวณฺณนา   
                ปนุาปร ยทา โหมิ                เอกราชาติ วิสฺสุโต   
                ปรม สีล อธิฏาย                ปสาสามิ มหามหึ ฯ   
                ทสกุสลกมฺมปเถ                วตฺตามิ อนวเสสโต   
                จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ                สงฺคณฺหามิ มหาชนนฺติ ฯ   
                เอว  เม  อปฺปมตฺตสฺส                อิธ โลเก  ปรตฺถ  จาติ ฯ 
        จุทฺทสเม  เอกราชาติ  วิสฺสุโตติ  เอกราชาติ อิมินา  
อนฺวตฺถนาเมน ชมฺพุทีปตเล ปากโฏ ฯ   
        มหาสตฺโต  ห ิ ตทา  พาราณสิร ฺโ  ปุตฺโต  หุตฺวา  
นิพฺพตฺติ  วยปฺปตฺโต  สพฺพสิปฺปนิปฺผตฺตึ  ปตฺโต  หุตฺวา ปตุ  
อจฺจเยน รชฺช กาเรนฺโต กสุลสีลาจารสทฺธา  สุตาทิอน ฺสาธารณ- 
คุณวิเสสโยเคน  ปารมิปริภาวเนน  จ  ชมฺพุทีปตเล  อทุติยตฺตา   
ปธานภาเวน  จ  เอกราชาติ  ปกาสนาโม  อโหส ิฯ  ปรม  สลี   
อธิฏายาติ  สุปริสุทฺธกายิกวาจสิกสวรสงฺขาต ฺเจว   สุปร-ิ 
สุทฺธมโนสมาจารสงฺขาต ฺจ   ปรม  อุตฺตม  ทสกุสลกมฺมปถสีล   
สมาทานวเสน  จ  อวีติกฺกมนวเสน  จ  อธิฏหิตฺวา ฯ  ปสาสามิ  
มหามหินฺติ ติโยชนสติเก กาสิรฏเ มหตึ มหึ อนุสาสามิ  
รชฺช กาเรมิ ฯ   
        ทสกุสลกมฺมปเถติ  ปาณาติปาตาเวรมณิ  ยาว  สมฺมา- 
ทิฏ ีติ  เอตสฺมึ  ทสวิเธ  กสุลกมฺมปเถ  เอเต  วา อนวเสสโต  
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สมาทาย วตฺตามิ ฯ จตูหิ สงฺคหวตฺถูหีติ  ทาน  ปยวจน  อตฺถ- 
จริยา สมานตฺตตาติ อิเมหิ จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ สงฺคณฺหน- 
การเณหิ  ยทา เอกราชาติ วิสฺสุโต โหม ิตทา ยถารห  
มหาชน สงฺคณฺหามีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        เอวนฺติ   ทสกุสลกมมฺปถสีลปริปรูณ   จตูหิ   สงฺคหวตฺถูหิ   
มหาชนสงฺคณฺหนนฺติ  (๑)  ยถาวุตฺเตน  อิมินา อากาเรน อปฺป- 
มตฺตสฺส ฯ อิธ โลเก ปรตฺถ  จาติ  อิมสฺมึ โลเก ย อปฺป- 
มชฺชน ตตฺถ ทิฏธมฺมิเก อตฺเถ ปรโลเก ย อปฺปมชชฺน   
ตตฺถ  สมฺปรายิเก  อตฺเถ  อปฺปมตฺตสฺส  เม  สโตติ  อตฺโถ ฯ 
ทพฺพเสโนติ เอวนามโก  โกสลราชา ฯ  อุปคนฺตฺวาติ  จตุรงฺคินึ  
เสน สนฺนยฺหิตฺวา อพฺภุยฺยานวเสน มม รชฺช  อุปคนตฺฺวา ฯ  
อจฺฉินฺทนฺโต ปุร มมาติ มม พาราณสินคร พลกฺกาเรน  
คณฺหนฺโต ฯ   
        ตตฺราย  อนุปุพฺพิกถา  มหาสตฺโต  หิ  ตทา  นครสฺส  
จตูสุ  ทฺวาเรสุ จตสฺโส  มชฺเฌ  เอก  นิเวสนทฺวาเร  เอกนฺติ  
ฉ  ทานสาลาโย  กาเรตฺวา  กปณทฺธิกาทีน  ทาน  เทติ  สีล   
รกฺขติ  อุโปสถกมฺม กโรติ ขนฺติเมตฺตานุทฺทยสมฺปนฺโน องฺเก   
นิสินฺน  ปุตฺต  ปรโิตสยมาโน  วิย  สพฺพสตฺเต ปริโตสยมาโน  
ธมฺเมน รชชฺ กาเรติ ฯ  ตสฺเสโก  อมจฺโจ  อนฺเตปุร  ปทุสฺสิตฺวา  
# ๑. ส.ี มหาชน ฯ  
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อปรภาเค  ปากโฏว ชาโต ฯ อมจฺจา ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ  
ราชา  ปริคฺคณฺหนฺโต  ต  อตฺตนา  ปจฺจกฺขโต  ตฺวา  ต   
อมจฺจ  ปกฺโกสาเปตฺวา  อนฺธพาล  อยุตฺต  เต กต น ตฺว  
มม วิชิเต วสิตุ อรหสิ อตฺตโน  ธน ฺจ ปุตฺตทาร ฺจ คเหตฺวา  
อ ฺตฺถ ยาหีติ รฏา ปพฺพาเชสิ ฯ   
        โส  โกสลชนปท  คนฺตฺวา  ทพฺพเสน  นาม  โกสลราชาน   
อุปฏหนฺโต  อนุกฺกเมน  ตสฺส  วิสฺสาสิโก  หุตฺวา  เอกทิวส  
ต ราชาน อาห เทว พาราณสิรชฺช  นิมมฺกฺขิกมธุปฏลสทิส  
อติมุทุโก ราชา สุเขเนว ต รชชฺ คณฺหิตุ สกฺโกสีติ ฯ (๑)   
ทพฺพเสโน  พาราณสิร ฺโ  มหานุภาวตาย  ตสฺส  วจน  
อสทฺทหนฺโต  มนุสฺเส  เปเสตฺวา  กาสิรฏเ  คามฆาตาทีนิ   
กาเรตฺวา  เตส  โจราน  โพธิสตฺเตน  ธน  ทตฺวา  วิสฺสชฺชิต- 
ภาว  สุตฺวา  อติวิย  ธมฺมิโก  ราชาติ  ตฺวา  พาราณสิรชฺช   
คณฺหิสฺสามีติ  พลวาหน  อาทาย  นิยฺยาสิ ฯ  อถ  พาราณสิ- 
ร ฺโ  มหาโยธา  โกสลราชา  อาคจฺฉตีติ  สุตฺวา  อมฺหาก  
รชฺชสีม  อโนกฺกมนฺตเมว  น โปเถตฺวา  คณฺหามาติ อตฺตโน  
ร ฺโ วทึสุ ฯ   
        โพธิสตฺโต  ตาตา  ม  นิสฺสาย  อ ฺเส กิลมนกจฺิจ  
นตฺถิ รชฺชตฺถกิา รชชฺ  คณฺหนฺตุ  มา  คมิตฺถาติ  นิวาเรสิ ฯ  
# ๑. ส.ี สกฺกาติ ฯ  
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โกสลราชา  ชนปทมชฺฌ  ปาวิสิ ฯ  มหาโยธา  ปุนป  ร ฺโ   
ตเถว  วทึสุ ฯ  ราชา  ปุรมินเยเนว  นิวาเรสิ ฯ  ทพฺพเสโน   
พหินคเร  ตฺวา  รชชฺ  วา  เทตุ  ยุทฺธ  วาติ เอกราชสฺส 
สาสน เปเสสิ ฯ เอกราชา นตฺถิ  มยา  ยุทฺธ  รชฺช  คณฺหาตูติ   
ปฏิสาสน  เปเสสิ ฯ  ปุนป  มหาโยธา  เทว  น มย  โกสลร ฺโ 
นคร  ปวิสิตุ  เทม  พหินคเรเยว  น  โปเถตฺวา  คณฺหามาติ  
อาหสุ ฯ  ราชา  ปุริมนเยเนว  นิวาเรตฺวา นครทฺวารานิ  
อวาปุราเปตฺวา มหาตเล ปลฺลงฺกมชฺเฌ  นิสีท ิฯ  ทพฺพเสโน   
มหนฺเตน  พลวาหเนน  นคร  ปวิสิตฺวา  เอกมฺป  ปฏสิตฺตุ   
อปสฺสนฺโต  สพฺพรชฺช  หตฺถคต  กตฺวา  ราชนิเวสน  คนฺตฺวา  
มหาตล  อารุยฺห  นิรปราธ โพธิสตฺต คณฺหาเปตฺวา อาวาเฏ  
นิขณาเปสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ทพฺพเสโน อุปคนฺตฺวา                อจฺฉินฺทนฺโต ปุร มม ฯ   
                ราชูปชีเว นิคเม                        สพลฏเ สรฏเก   
                สพฺพ หตฺถคต กตฺวา                กาสุยา นิขณี มมนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ราชูปชีเวติ  อมจฺจปาริสชฺชพฺราหฺมณคหปติอาทิเก   
ราชาน  อุปนสิฺสาย  ชีวนฺเต ฯ  นิคเมติ  เนคเม ฯ  สพลฏเติ  
เสนาปริยาปนฺนตาย  พเล  ติฏนฺตีติ  พลฏา  หตฺถาโรหาทโย  
พลฏเหิ  สหาติ  สพลฏเ ฯ  สรฏเกติ  สชนปเท  ราชูปชีเว  
นิคเม  จ  อ ฺ ฺจ  สพฺพ  หตฺถคต  กตฺวา ฯ  กาสุยา  นิขณี    
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มมนฺติ  สพลวาหน  สกล  มม  รชชฺ  คเหตฺวา  มมฺป  คลปฺปมาเณ   
อาวาเฏ  นิขณาเปสิ ฯ ชาตเกป   
                        อนุตฺตเร กามคุเณ สมิทฺเธ   
                        ภุตฺวาน ปุพฺเพ วสิ เอกราชา   
                        โส ทานิ ทุคฺเค นรกมฺหิ ขิตฺโต   
                        นปฺปชฺชเห วณฺณพล ปุราณนฺติ (๑)   
อาวาเฏ  ขิตฺตภาโว  อาคโต ฯ  ชาตกฏกถาย  ปน  สิกฺกาย 
ปกฺขิปาเปตฺวา  อุตฺตรุมฺมาเร เหฏาสีสก โอลมฺเพสติี วุตฺต ฯ   
        มหาสตฺโต  โจรราชาน  อารพฺภ  เมตฺต  ภาเวตฺวา  
กสิณปริกมฺม  กตฺวา  ฌานาภิ ฺาโย  นิพฺพตฺเตตฺวา  กาสุโต  
อุคฺคนฺตฺวา  อากาเส  ปลฺลงฺเกน  นิสทีิ ฯ  เตน วุตฺต   
                        อมจฺจมณฺฑล รชฺช        ผีต อนฺเตปุร มม   
                        อจฺฉินฺทิตฺวาน คหิต        ปยปุตฺตว ปสฺสหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อมจฺจมณฺฑลนฺติ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  ราชกิจฺเจ  ร ฺา   
อมา  สห  วตฺตนฺตีติ  อมจฺจา ฯ  สทฺธึ วา เตส มณฺฑล  
สมูห ฯ ผีตนฺติ พลวาหเนน นครชนปทาทีหิ  สมิทฺธ  รชฺช ฯ 
อิตฺถาคารทาสิทาสปริชเนหิ  เจว  วตฺถาภรณาทิอุปโภคูปกรเณหิ   
จ  สมิทฺธ  มม  อนฺเตปุร ฺจ  อจฺฉินฺทิตฺวา คหิตก คณฺหนฺต  
อมิตฺตราชาน ยาย (๒)  อตฺตโน  ปยปตฺุตว  ปสฺสึ  อห  ตาย 
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๕๑๐/๑๓๐ ฯ  ๒. สี. นิสฺสาย ฯ  
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เอว  ภูตาย  เมตฺตาย  เม  สโม สกลโลเก  นตฺถ ิ ตสฺมา  
เอวภูตา  เอสา  เม  เมตฺตาปารมี  ปรมตฺถปารมิภาว  ปตฺตาติ   
อธิปฺปาโย ฯ   
        เอว  ปน  มหาสตฺเต  ต  โจรราชาน  อารพฺภ  เมตฺต  
ผริตฺวา  อากาเส  ปลฺลงฺเกน  นิสินฺเน  ตสฺส  สรีเร ทาโห 
อุปฺปชฺชิ ฯ โส ฑยฺหามิ ฑยฺหามีติ ภูมิย  อปราปร  ปริวตฺตติ ฯ  
กิเมตนฺติ  วุตฺเต  มหาราช  ตุเมฺห นิรปราธ ธมฺมิกราชาน   
อาวาเฏ  นิขณาปยิตฺถาติ ฯ  เตน  ห ิ เวเคน  คนฺตฺวา  ต  
อุทฺธรถาติ อาห ฯ ปุริสา  คนฺตฺวา  ต  ราชาน  อากาเส   
ปลฺลงฺเกน  นสิินฺน  ทิสฺวา  อาคนฺตฺวา ทพฺพเสนสฺส  อาโรเจสุ ฯ 
โส  เวเคน คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา ขมาเปตฺวา ตุมฺหาก รชชฺ  
ตุเมฺห กาเรถ  อห  โว  โจเร  ปฏิพาเหสฺสามีติ  วตฺวา  ตสฺส  
ทุฏามจฺจสฺส  ราชาณ  กาเรตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  โพธิสตฺโตป  รชฺช   
อมจฺจาน  นิยฺยาเตตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  มหาชน   
สีลาทิคุเณสุ  ปติฏาเปตฺวา  อายุปริโยสาเน  พฺรหฺมโลกปรายโณ  
อโหสิ ฯ   
ตทา ทพฺพเสโน อานนฺทตฺเถโร อโหสิ เอกราชา 
โลกนาโถ ฯ 
        ตสฺส  ทวิเส  ทิวเส  ฉสุ  ทานสาลาสุ  ฉสตสหสฺส- 
วิสฺสชฺชเนน  ปจฺจตฺถิกร ฺโ  สกลรชชฺปริจฺจาเคน   จ  ทานปารมี    
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นิจฺจสีลอุโปสถกมฺมวเสน  ปพฺพชิตสฺส  อนวเสสสีลสวรวเสน  จ   
สีลปารมี ปพฺพชฺชาวเสน ฌานาธิคมวเสน จ เนกฺขมฺมปารมี   
สตฺตาน   หิตาหิตวิจารณวเสน   ทานสีลาทิสวิทหนวเสน   จ   
ป ฺาปารมี  ทานาทิปุ ฺสมฺภารสฺส  อพฺภุสฺสหนวเสน  กาม- 
วิตกฺกาทิวิโนทนวเสน  จ  วีริยปารมี  ทุฏามจฺจสฺส  ทพฺพ- 
เสนร ฺโ  จ  อปราธสหนวเสน  ขนฺติปารมี  ยถาปฏิ ฺ   
ทานาทินา  อวิสวาทนวเสน  จ  สจฺจปารมี  ทานาทีน  อจล- 
สมาทานาธิฏานวเสน  อธิฏานปารมี  ปจฺจตฺถิเกป  เอกนฺเตน  
หิตูปสหารวเสน  เมตฺตาฌานนิพฺพตฺตเนน จ  เมตฺตาปารมี 
ทุฏามจฺเจน  ทพฺพเสเนน  จ  กตาปราเธ หิเตสีหิ อตฺตโน 
อมจฺจาทีหิ  นิพฺพตฺติเต  อุปกาเร  จ  อชฺฌุเปกฺขเณน  รชฺช- 
สุขปฺปตฺตกาเล  ปจฺจตฺถิกร ฺา นรเก  ขิตฺตกาเล สมาน- 
จิตฺตตาย จ อุเปกฺขาปารมี เวทิตพฺพา ฯ วุตฺตเ ฺหต   
                        ปนชฺุช ทุกเฺขน สุข ชนินฺท   
                        สุเขน วา ทุกฺขมสยฺหสาหิ   
                        อุภยตฺถ สนฺโต อภินิพฺพุตตฺตา   
                        สุเข จ ทุกฺเข จ ภวนฺติ ตุลฺยาติ ฯ (๑)   
        ยสฺมา  ปเนตฺถ  เมตฺตาปารมี  อติสยวตี  ตสฺมา  ตทตฺถ- 
ทีปนตฺถ  สา  เอว  ปาฬิ  อารุฬฺหา ฯ  ตถา  อิธ  มหาสตฺตสฺส 
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๕๑๓/๑๓๐ ฯ  
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สพฺพสตฺเตสุ  โอรสปุตฺเต  วิย  สมานุกมฺปตาทโย คุณวิเสสา 
นิทฺธาเรตพฺพาติ ฯ   
                        เอกราชจรยิาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        เมตฺตาปารมี นิฏ ิตา ฯ   
 
                        มหาโลมหสจริยาวณฺณนา   
                สสุาเน เสยฺย กปฺเปมิ                        ฉวฏ ิก อุปนิธาย (๑)  
                คามมณฺฑลา (๒) อุปาคนฺตฺวา        รูป ทสฺเสนฺตินปฺปกนฺติ ฯ   
        ปณฺณรสเม ฯ  สุสาเน เสยฺย กปฺเปมีติ เอตฺถาย  
อนุปุพฺพิกถา   
        มหาสตฺโต  ห ิ ตทา  มหติ  อุฬารโภเค  กุเล  นพฺิพตฺติตฺวา   
วุทฺธิมนฺวาย  ทิสาปาโมกฺขสฺส  อาจริยสฺส  สนฺติเก  ครุวาส   
วสนฺโต  สพฺพสิปฺปาน  นิปฺผตฺตึ  ปตฺวา  กุลฆร  อาคนฺตฺวา   
มาตาปตูน  อจฺจเยน  าตเกหิ  กุฏมพฺ  สณฺเปหีติ  ยาจิยมาโนป  
อนิจฺจตามนสิการมุเขน  สพฺพภาเวสุ  อภิวฑฺฒมานสเวโค  กาเย  
จ  อสุภส ฺ   ปฏิลภิตฺวา   ฆราวาสปลิโพธาธิภูต  กิเลสคหน  
อโนคาเหตฺวาว  จิรกาลสมฺปริจิต  เนกฺขมฺมชฺฌาสย  อุปพฺรูหยมาโน  
มหนฺต  โภคกฺขนฺธ  ปหาย  ปพฺพชิตุกาโม  หุตฺวา  ปุน  จินฺเตสิ   
สจาห  ปพฺพชิสฺสามิ คุณสมฺภาวนาปากโฏ (๓)  ภวิสฺสามีติ ฯ   
# ๑. ม. อุปนธิายาห ฯ  ยุ. นิธายห ฯ  ๒. ส.ี โคมณฺฑลา ฯ  ม. คามณฺฑลา ฯ 
# ๓. ส.ี คุณสมฺภาวนาสกฺกโต ฯ  
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        โส  ลาภสกฺการ  ชิคุจฺฉนฺโต  ปพฺพชฺช  อนุปคนฺตฺวา  
ปโหมิ  จาห  ลาภาลาภาทีสุ   นิพฺพิกาโร   โหตุนฺติ  อตฺตาน  
ตกฺเกนฺโต  วิเสสโต  ปรปริภวสหนาทิปฏิปท  อุเปกฺขา- 
ปารมึ  มตฺถก  ปาเปสฺสามีติ นิวตฺถวตฺเถเนว เคหโต  นิกฺขมิตฺวา 
ปรมสลฺเลขวุตฺติโกป  อพลพโล  อมนฺทมนฺโท  วิย  ปเรส  อจิตฺตก- 
รูเปน  หีฬิตปริภูโต  หุตฺวา  คามนิคมราชธานีสุ  เอกรตฺติ- 
วาเสเนว  วิจรติ ฯ  ยตฺถ  ปน  มหนฺต  ปริภว ปฏลิภติ ตตฺถ 
จิรมฺป วสติ ฯ โส นิวตฺถวตฺเถ ชิณฺเณ ปโลติกขณฺเฑน  ตสฺมิมปฺ  
ชิณฺเณ  เกนจิ  ทินฺน  อคฺคณฺหนฺโต  หิรโิกปนปฏิจฺฉาทนมตฺเตเนว   
จรติ ฯ เอว คจฺฉนฺเต กาเล เอก นิคมคาม อคมาสิ ฯ   
        ตตฺถ คามทารกา ธุตฺตชาติกา เวธเวรา เกจิ (๑) ราช- 
วลฺลภาน ปุตฺตนตฺตุทาสาทโย  จ   อุทฺธตา  อุนฺนฬา  จปลา   
มุขรา  วิกิณฺณวาจา  กาเลน  กาล  กฬีาพหุลา  วิจรนฺติ ฯ  
ทุคฺคเต  มหลฺลเก  ปุริเส  จ  อิตฺถิโย  จ คจฺฉนฺเต ทิสฺวา   
ภสฺมปุเฏน ปฏ ิย อากิรนฺติ เกตกีปณฺณ กจฺฉนฺตเร โอลมฺเพนฺติ 
เตน วิปฺปกาเรน  ปริวตฺเตตฺวา  โอโลเกนฺเต  ยถาวชชฺกีฬิต   
ทสฺเสตฺวา  อุปหสนฺติ ฯ มหาปุริโส ตสฺมึ  นิคเม  เต  เอว   
วิจรนฺเต ธุตฺตทารเก ทิสฺวา ลทฺโธ วต ทานิ เม อุเปกฺขา- 
ปารมิยา  ปรปิูรณูปาโยติ  จินฺเตตฺวา  ตตฺถ  วิหาสิ ฯ  ต  เต 
ธุตฺตทารกา  ปสฺสิตฺวา  วิปฺปการ กาตุ อารภนฺติ ฯ   
# ๑. ส.ี เย เกจิ ฯ  
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        มหาสตฺโต  ต  อสหนฺโต  วิย  จ  เตหิ  ภายนฺโต  วิย   
จ  อุฏหิตฺวา คจฺฉติ ฯ  ต  เต  อนุพนฺธนฺติ ฯ  โส  เตหิ   
อนุพนฺธิยมาโน  เอตฺถ  นตฺถิ  โกจิ ปฏวิตฺตาติ  สุสาน  คนฺตฺวา  
อฏ ิก  สีสูปธาน  กตฺวา  สยติ ฯ  ธุตฺตทารกาป  ตตฺถ  คนฺตฺวา   
โอฏ ุภนาทิก  นานปฺปการ  วิปฺปการ  กตฺวา  ปกฺกมนฺติ ฯ  
เอว  เต  ทิวเส  ทิวเส  กโรนฺติ  เอว ฯ  เย  ปน  วิ ฺ ู  ปุริสา   
เต  เอว  กโรนฺเต  ปสฺสนฺติ เต เต ปฏิพาหิตฺวา  อย  
มหานุภาโว  ตปสฺสี  มหาโยคีติ  จ  ตฺวา  อุฬาร  สกฺการ- 
สมฺมาน  กโรนฺติ ฯ  มหาสตฺโต ปน สพฺพตฺถ เอกสทิโสว โหติ  
มชฺฌตฺตภูโต ฯ เตน วุตฺต   
                สสุาเน เสยฺย กปฺเปมิ                ฉวฏ ิก อุปนิธาย   
                คามมณฺฑลา อุปาคนฺตฺวา        รูป ทสฺเสนฺตินปฺปก ฯ   
                อปเร คนฺธ ฺจ มาล ฺจ        โภชน วิวิธ พหุ   
                อุปายนานิ อุปเนนฺติ                หฏา สวิคฺคมานสา ฯ   
                เย เม ทุกฺข อุปหรนฺติ                เย จ เทนติฺ สุข มม   
                สพฺเพส สมโก โหมิ                ทยา โกโป น วิชชฺตีติ-   
อาทิ ฯ   
        ตตฺถ  สสุาเน เสยฺย กปฺเปมิ ฉวฏ ิก อุปนิธายาติ  
อามกสุสาเน ฉฑฺฑิตกเฬวรโต  โสณสิงฺคาลาทีหิ  ตหึ  ตหึ  
วิกฺขิตฺเตสุ  อฏ ิเกสุ  เอก  อฏ ิก  สีสปูธาน  กตฺวา  สุจิมฺหิ    
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จ  อสุจิมฺหิ  จ  สมานจิตฺตตาย  ตสฺมึ  สุสาเน  เสยฺย  
กปฺเปมิ  สยามีติ  อตฺโถ ฯ  คามมณฺฑลาติ  (๑)  คามทารกา ฯ  รปู  
ทสฺเสนฺตินปฺปกนฺติ  ยถาวชฺชกฬีิตาย  โอฏ ุภนอุปหสนอุมฺมิ- 
หนาทีหิ  กณฺณโสเต  สลากปฺปเวสนาทีหิ  จ  อติกกฺขฬ อนปฺปก  
นานปฺปการ รูป วิการ กโรนฺติ ฯ   
        อปเรติ  เตสุ  เอว  คามทารเกสุ  เอกจฺเจ ฯ  อุปายนานิ   
อุปเนนฺตีติ  อย  อิเมสุ  ปริภววเสน  เอวรูป  วิปฺปการ กโรนฺเตสุ 
น กิ ฺจิ วิการ ทสฺเสติ  สมฺมานเน  นุ  โข  กีทโิสติ   
ปริคฺคณฺหนฺตา  วิวิธ  พหุ คนฺธมาล โภชน อ ฺานิ  จ 
อุปายนานิ ปณฺณาการานิ อุปเนนฺติ อุปหรนฺติ ฯ อปเรหิ วา  
เตหิ อนาจารคามทารเกหิ  อ ฺเ วิ ฺ ู มนุสฺสา อย อิเมส 
เอว วิวิธมฺป วิปฺปการ กโรนฺตาน น กปฺุปติ  อ ฺทตฺถุ   
ขนฺติเมตฺตานุทฺทยเยว  เตสุ  อุปฏเปติ อโห อจฺฉริยปุริโสติ  
หฏา  พหุ  วติเมหิ  เอตสฺมึ  วิปฺปฏิปชฺชนฺเตหิ  อปุ ฺ  ปสุตนฺติ 
สวิคฺคมานสาว  หุตฺวา พหุ คนฺธมาล วิวิธ โภชน อ ฺานิ  
จ อุปายนานิ อุปเนนฺติ อุปหรนฺติ ฯ   
        เย  เม  ทุกฺข  อุปหรนฺตีติ  เย คามทารกา มยฺห สรีร- 
ทุกฺข อุปหรนฺติ  อุปเนนฺติ ฯ  อุปทหนฺตีติป ปาโ อุปฺปาเทนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ เย จ เทนฺติ สุข มมาติ  เย  จ  วิ ฺ ู  มนุสฺสา  
# ๑. ส.ี โคมณฺฑลาติ ฯ  ม. คามณฺฑลาติ ฯ  
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มม  มยฺห  สขุ  เทนฺติ มาลาคนฺธโภชนาทิสุขูปกรเณหิ มม  สุข  
อุปหรนฺติ ฯ  สพฺเพส  สมโก โหมีติ กตฺถจิป วิการานุปฺ- 
ปตฺติยา สมานจิตฺตตาย  วิวิธานมฺป  เตส  ชนาน  สมโก  
เอกสทิโส  โหมิ  ภวามิ ฯ  ทยา  โกโป น วิชชฺตีติ  ยสฺมา  
มยฺห  อุปการเก  เมตฺตจิตฺตตาสงฺขาตา  ทยา  อปการเก มโน- 
ปโทสสงฺขาโต  โกโปป น วิชฺชติ ตสฺมา สพฺเพส สมโก  
โหมีติ ทสฺเสติ ฯ   
        อิทานิ  ภควา  ตทา อุปการีสุ อปการีสุ จ สตฺเตสุ  
สมุปจิตาณสมฺภารสฺส  อตฺตโน สมานจิตฺตตา วิการาภาโว 
ยา จ โลกธมเฺมสุ อนุปลิตฺตตา อโหสิ ต ทสฺเสตุ   
                สขุทุกฺเข ตุลาภูโต                ยเสสุ อยเสสุ จ   
                สพฺพตฺถ สมโก โหม ิ       เอสา เม อุเปกฺขาปารมีติ   
โอสานคาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  สขุทุกฺเขติ  สุเข  จ  ทุกฺเข  จ ฯ  ตุลาภูโตติ  สมก   
คหิตตุลา  วิย  โอนติอุนฺนติอปนตึ   วชเฺชตฺวา   มชฌฺตฺตภูโต  สขุ- 
ทุกฺขคฺคหเณเนว  เจตฺถ  ตนิมิตฺตภาวโต  ลาภาลาภาป  คหิตาติ  
เวทิตพฺพ ฯ  ยเสสูติ  กิตฺตีสุ ฯ  อยเสสูติ  นินฺทาสุ ฯ  สพฺพตฺถาติ  
สพฺเพสุ  สุขาทีสุ โลกธมเฺมสุ ฯ อิติ ภควา ตทา สพฺพสตฺเตสุ   
สพฺพโลกธมเฺมสุ  จ  อน ฺสาธารณ  อตฺตโน  มชฺฌตฺตภาว  
กิตฺเตตฺวา  เตน  ตสฺมึ  อตฺตภาเว  อตฺตโน  อุเปกฺขาปารมิยา   
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สิขาปฺปตฺตภาว  วิภาเวนฺโต  เอสา  เม  อุเปกฺขาปารมีติ เทสน  
นิฏาเปสิ ฯ   
        อิธาป  มหาสตฺตสฺส  ปม  ทานปารมี  นาม  วิเสสโต   
สพฺพวิภวปริจฺจาโค  เย  เกจิ อิม สรีร คเหตฺวา ย กิ ฺจิ  
อตฺตโน อิจฺฉิต กโรนฺตูติ อนเปกฺขภาเวน  อตฺตโน  อตฺตภาว- 
ปริจฺจาโค  จ  ทานปารมี  หีนาทิกสฺส  สพฺพสฺส  อกตฺตพฺพสฺส   
อกรณ  สลีปารมี  กามสฺสาทวิมุขสฺส  เคหโต  นิกฺขนฺตสฺส  
สโต  กาเย  อสุภส ฺานุพฺรูหนา  เนกฺขมฺมปารมี  สมฺโพธ-ิ 
สมฺภาราน  อุปการธมฺมปริคฺคหเณ  ตปฺปฏิปกฺขปฺปหาเน  จ  
โกสลลฺ  อวิปรีตโต  ธมมฺสภาวจินฺตนา  จ  ป ฺาปารมี  กาม- 
วิตกฺกาทิวิโนทน  ทุกฺขาธิวาสนวีริย ฺจ  วีริยปารมี  สพฺพาป 
อธิวาสนขนฺติ  ขนฺติปารมี  วจีสจฺจ  สมาทานาวิสวาทเนน  
วิรติสจฺจ ฺจ  สจฺจปารมี อนวชฺชธมฺเม  อจลสมาทานาธิฏาน   
อธิฏานปารมี  อโนธโิส  สพฺพสตฺเตสุ  เมตฺตานุทฺทยภาโว  เมตฺตา- 
ปารมี  อุเปกขฺาปารมี  ปนสฺส  ยถาวุตฺตวเสเนว  เวทิตพฺพาติ  
ทส  ปารมิโย  ลพฺภนฺติ  อุเปกฺขาปารมี  เจตฺถ  อติสยวตีติ  กตฺวา  
สาเยว  เทสน อารุฬฺหา ฯ ตถา  อิธ  มหาสตฺตสฺส มหนฺต  
โภคกฺขนฺธ มหนฺต ฺจ าติปริวฏฏ ปหาย มหาภินิกฺขมนสทิส   
เคหโต  นิกฺขมน  ตถา  นกิฺขมิตฺวา  ลาภสกฺการ  ชิคุจฺฉโต   
ปเรส  สมฺภาวน  ปริหริตุกามสฺส  ปพฺพชฺชาลิงฺค  อคฺคเหตฺวา  
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จิตฺเตเนว  อนวเสส  ปพฺพชฺชาคุเณ  อธิฏหิตฺวา  ปรมสุขวิหาโร 
ปรมปฺปจฺฉตา  ปวิเวกาภิรติ  อุเปกฺขณาธิปฺปาเยน  อตฺตโน  
กายชีวิตนิรเปกฺขา  ปเรหิ  อตฺตโน  อุปริ  กตวิปฺปการาธิวาสน   
อุกฺกสคตสลฺเลขวุตฺติ  โพธิสมฺภารปฏิปกฺขาน  กิเลสาน  ตนุภาเวน 
ขีณาสวาน วิย  ปเรส  อุปการาปกาเรสุ  นิพฺพิการภาวเหตุภูเตน  
สพฺพตฺถ มชฌฺตฺตภาเวน สมุฏาปโต  โลกธมฺเมหิ  อนุปเลโป  
สพฺพปารมีน มุทฺธภูตาย   อุเปกฺขาปารมิยา สิขาปฺปตฺตีติ   
เอวมาทโย คุณานุภาวา วิภาเวตพฺพาติ ฯ   
                มหาโลมหสจริยาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        อุเปกฺขาปารมี นิฏ ิตา ฯ   
                ตติยวคฺคสฺส อตฺถวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                                อุทฺทานคาถาวณฺณนา   
                ยุธ ฺชโย โสมนสฺโส                        อโยฆรภิเสน จ   
                โสณนนฺโท มคูปกฺโข (๑)                กปราชา สจฺจสวฺหโย ฯ   
                วฏฏโก มจฺฉราชา จ                        กณฺหทีปายโน อิสิ   
                สตุโสโม ปุเร อาสิ  (๒)                สาโม จ เอกราชา (๓)  จ   
                อุเปกฺขาปารมี อาสิ                        อิติ วุตฺต (๔) มเหสินาติ ฯ   
        อุทฺทานคาถาย  ยุธ ฺชโยติอาทิกา อุทฺทานคาถา ฯ ตตฺถ  
ภิเสนาติ ภิสาปเทเสน มหาก ฺจนจริย (๕)  ทสฺเสติ ฯ  โสณนนฺโทติ  
อิมินา  โสณปณฺฑิตจริย  (๖)  ทสฺเสติ ฯ  ตถา  มูคปกฺโขติ  มูคปกฺขา- 
ปเทเสน  เตมิยปณฺฑิตจริย (๗) ทสฺเสติ ฯ อุเปกฺขาปารมิสีเสน มหา- 
โลมหสจริย  (๘) ทสฺเสติ ฯ  อาสิ  อิติ  วุตฺต มเหสินาติ ยถา  
สาริปุตฺต ตุยฺห เอตรหิ เทสิต  อิติ  เอว อิมินา วิธาเนน  
มหนฺตาน ทานปารมิอาทีน โพธิสมฺภาราน เอสนโต มเหสินา   
ตทา  โพธิสตฺตภูเตน มยา วุฏ จิณฺณ จริต ปฏิปนนฺ อาสิ  
อโหสีติ อตฺโถ ฯ อิทานิ  ปารมิปริปูรณวเสน  จิรกาลปฺปวตฺติต  
อิธ  วุตฺต  อวุตฺต ฺจ อตฺตโน ทุกฺกรกิริย  เอกชฺฌ กตฺวา 
# ๑. ม. มูคปกฺโข ฯ  ๒. ม. ย.ุ ปุน อาสึ ฯ  ๓. ม. ย.ุ เอกราชหุ ฯ 
# ๔. ม. วุตฺถ ฯ  ๕. สิยา. ภึสจริย ฯ  ขุ. จริยา. ๓๓/๒๔/๕๘๓ ฯ 
# ๖. สฺยา. มคูผกฺขจริย ฯ  ขุ. จริยา. ๓๓/๒๕/๕๘๔ ฯ   
# ๗. ขุ. จริยา. ๓๓/๒๖/๕๘๕ ฯ  ๘. ขุ. จริยา. ๓๓/๓๕/๕๙๔ ฯ  
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ยทตฺถ สา ปวตฺติตา ต ฺจ สงฺเขเปเนว ทสฺเสตุ   
                เอว พหุวิธ ทุกขฺ        สมฺปตฺตี จ พหุพฺพิธา  (๑) 
                ภวาภเว อนุภวิตฺวา        ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมนฺติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  เอวนฺติ  อิมินา  วุตฺตนเยน ฯ  พหุวิธ  ทุกขฺนฺติ  
อกิตฺติปณฺฑิตาทิกาเล  การปณฺณาทิอาหารตาย  ต ฺจ  ยาจกสฺส   
ทตฺวา  อาหารูปจฺเฉทาทินา  จ  พหุวิธ  นานปฺปการ  ทุกฺข ฯ  
ตถา  กุรรุาชาทิกาเล  สกกฺสมฺปตฺติสทิสา  สมฺปตฺตี  จ  พหุพฺพิธา  
ภวาภเวติ  ขุทฺทเก  เจว  มหนฺเต  จ  ภเว ฯ  ภวาภเว วา  
วุทฺธิหายิโน  อนุภวิตฺวา  พหุวิเธหิ  ทุกฺเขหิ  อวิห ฺมาโน  
พหุวิธาหิ  จ  สมฺปตฺตีหิ  อนากฑฺฒิยมาโน  ปารมิปริปูรณปสุโต 
เจว  หุตฺวา  ตทนุรูป  ปฏปิตฺตึ  ปฏิปนโฺน  อุตฺตม อนุตฺตร  
สมฺมาสมฺโพธึ สพฺพ ฺ ุต ปตฺโต อธิคโตสฺมีติ อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  ยาส  ปารมีน  ปริปรูณตฺถ  เอสา  ทุกฺกรจริยา 
จิร ปวตฺติตา ตาส  อนวเสสโต ปริปุณฺณภาว เตน จ 
ปตฺตพฺพผลสฺส อตฺตนา อธิคตภาว ทสฺเสตุ   
                ทตฺวา ทาตพฺพก ทาน   สีล ปูเรตฺวา อเสสโตติ 
อาทิ วุตฺต ฯ 
        ตตฺถ  ทตฺวา  ทาตพฺพก  ทานนฺติ  ตทา  อนุตฺตร  สมฺมา- 
# ๑. สฺยา. สมฺปตฺติจ  พหุวิธ ฯ  
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สมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌิตุ  อคฺคยานปฏิปท  ปฏิปนฺเนน  มหาโพธ-ิ 
สตฺเตน  ทาตพฺพ  เทยฺยธมฺม  พาหิร  รชชฺาทึ  อพฺภนฺตร  
องฺคนยนาทึ  ทตฺวา  ปริจฺจชิตฺวา ตโต เอว รชฺชปริจฺจาโค องฺค- 
ปริจฺจาโค  นยนปริจฺจาโค  ปุตฺตทารปริจฺจาโค  อตฺตปริจฺจาโคติ  
ป ฺจมหาปริจฺจาคปริโยสาน  ทานปารมิทานอุปปารมิทานปรมตฺถ- 
ปารมิปฺปเภท  ทาน  อนวเสสโต  สมปฺาเทตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  
        ตตฺถ  อกิตฺติพฺราหฺมณกาเล  (๑)  สงฺขพฺราหฺมณกาเลติ  (๒)  เอวมาทีสุ   
อิธ  อาคเตสุ  อนาคเตสุ  จ  วิสยฺหเสฏ ิกาเล  (๓)  เวลามพฺราหฺมณ- 
กาเลติ  (๔)  เอวมาทีสุป  ทานปารมิยา มหาปุริสสฺส ปูริตตฺตภาวาน  
ปริมาณ นาม นตฺถิ ฯ เอกนฺเตน  ปนสฺส สสปณฺฑิตกาเล   
                ภิกฺขาย อุปคต ทิสฺวา                สกตฺตาน ปริจฺจชึ   
                ทาเนน เม สโม นตฺถิ                เอสา เม ทานปารมีติ (๕)  
เอว  อตฺตปริจฺจาค  กโรนตฺสฺส  ทานปารมี  ปรมตฺถปารมี  นาม 
ชาตา ฯ อิตเรสุ ปน  ยถารห ปารมิอุปปารมิโย เวทิตพฺพา ฯ   
        สลี  ปูเรตฺวา  อเสสโตติ  ตถา  อนวเสสโต  กายิโก 
สวโร  วาจสิโก สวโร  กายิกวาจสิโก สวโร อินฺทฺรยิสวโร 
โภชเน มตฺต ฺ ุตา สุวิสุทฺธาชีวตาติ เอวมาทิก  โพธิสตฺตสีล   
# ๑. ขุ. จริยา. ๓๓/๑/๕๕๑ ฯ  ขุ. ชา. ๒๗/๒/๓๕๒ ฯ   
# ๒. ขุ. จริยา. ๓๓/๒/๕๕๒ ฯ  ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๕๗/๒๗๗ ฯ 
# ๔. องฺ. นวก. ๒๓/๒๒๔/๔๐๖ ฯ  ๕. ขุ. จริยา. ๓๓/๑๐/๕๖๗ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 442 

                *เลมที่  45  อุทฺทานคาถาวณฺณนา  หนา  442 
 
สมฺปาเทนฺเตน  สลีปารมิสีลอุปปารมิสีลปรมตฺถปารมิปฺปเภท  
ปูเรตพฺพ  สพฺพ  สีล  ปูเรตฺวา  สมฺมเทว  สมฺปาเทตฺวา ฯ  อิธาป  
สีลวนาคราชกาเล  (๑)  จมฺเปยฺยนาคราชกาเลติ  (๒)  เอวมาทีสุ  อิธ 
อาคเตสุ อนาคเตสุ จ มหากปกาเล (๓)  ฉทฺทนฺตกาเลติ  (๔)  เอวมาทีสุ  
มหาสตฺตสฺส สีลปารมิยา ปูริตตฺตภาวาน ปริมาณ นาม   
นตฺถิ ฯ เอกนฺเตน ปนสฺส สงฺขปาลกาเล   
                สูเลหิ วินิวิชฺฌนฺเต                โกฏฏยนฺเตป สตฺติภิ   
                โภชปุตฺเต น กปฺุปามิ                เอสา เม สีลปารมีติ (๕)  
เอว  อตฺตปริจฺจาค  กโรนตฺสฺส  สีลปารมี  ปรมตฺถปารมี  นาม  
ชาตา ฯ  อิตเรสุ ปน  ยถารห ปารมิอุปปารมิโย เวทิตพฺพา ฯ   
        เนกฺขมฺเม  ปารมึ  คนฺตฺวาติ  ตถา  ติวิเธป  มหาภินิกฺขมเน 
ปารมึ ปรมุกกฺส  คนฺตฺวา  ยุธ ฺชยกาเล (๖) โสมนสสฺ- 
กุมารกาเลติ (๗) เอวมาทีสุ อิธ อาคเตสุ อนาคเตสุ  จ  หตฺถ-ิ 
ปาลกุมารกาเล  (๘)  มฆเทวกาเลติ  (๙)  เอวมาทีสุ  มหารชฺช  ปหาย   
เนกฺขมฺมปารมิยา  ปูรติตฺตภาวาน  ปริมาณ  นาม  นตฺถิ ฯ  
เอกนฺเตน  ปนสฺส  จูฬสุตโสมกาเล   
# ๑. ขุ. จริยา. ๓๓/๑๑/๕๖๘ ฯ  ขุ. ชา. ๒๗/๗๒/๒๓ ฯ  
# ๒. ขุ. จริยา. ๓๓/๑๓/๕๗๐ ฯ  ขุ. ชา. ๒๗/๒๑๘๐/๔๔๘ ฯ 
# ๓. ขุ. จริยา. ๓๓/๒๗/๕๘๗ ฯ  ขุ. ชา. ๑๐๕๐/๒๒๕, ๕๐๓ ฯ 
# ๔. ขุ. ชา. ๒๗/๒๓๒๗/๔๙๑ ฯ  ๕. ขุ. จริยา. ๓๓/๒๐/๕๗๘ ฯ 
# ๖. ขุ. จริยา. ๓๓/๒๑/๕๗๙ ฯ  ขุ. ชา. ๒๗/๑๕๕๓/๓๑๕ ฯ   
# ๗. ขุ. จริยา. ๓๓/๒๒/๕๘๐ ฯ  ขุ. ชา. ๒๗/๒๑๖๔/๔๔๓ ฯ   
# ๘. ขุ. ชา. ๒๗/๒๒๔๕/๔๖๔ ฯ  ๙. ม. ม. ๑๓/๔๕๒/๔๑๕ ฯ 



ขุ. ชา. ๒๗/๙/๓ ฯ  
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                มหารชฺช หตฺถคต                เขฬปณฺฑว ฉฑฺฑยึ   
                จชโต น โหติ ลคฺคน                เอสา เม เนกฺขมฺมปารมีติ (๑)   
เอว  นิสฺสงฺคตาย  รชชฺ  ฉฑฺเฑตฺวา  นิกฺขมนฺตสฺส  เนกฺขมฺม- 
ปารมี  ปรมตฺถปารมี  นาม ชาตา ฯ อิตเรสุ ปน ยถารห  
ปารมิอุปปารมิโย เวทิตพฺพา ฯ   
        ปณฺฑิเต  ปริปุจฺฉิตฺวาติ กึ กุสล กึ อกุสล กึ สาวชฺช  
กึ อนวชฺชนติฺอาทินา  กุสลาทิธมฺมวิภาค  กมฺมกมฺมผลวิภาค  
สตฺตาน  อุปการาวห  อนวชฺชกมฺมายตนสิปฺปายตนวิชฺชาฏานาทึ   
ปณฺฑิเต  สปฺป ฺเ  ปริปุจฺฉิตฺวา ฯ  เอเตน  ป ฺาปารมึ   
ทสฺเสติ ฯ  ตตฺถ วิธุรปณฺฑิตกาเล มหาโควินฺทปณฺฑิตกาเล (๒)  
กุทฺทาลปณฺฑิตกาเล (๓)  อรกปณฺฑิตกาเล  (๔)  โพธิปริพฺพาชกกาเล (๕) 
มโหสธปณฺฑิตกาเลติ  (๖)  เอวมาทีสุ  ป ฺาปารมิยา ปูริตตฺต- 
ภาวาน ปริมาณ นาม นตฺถิ ฯ เอกนฺเตน ปนสฺส เสนก- 
ปณฺฑิตกาเล   
                ป ฺาย วิจินนฺโตห                พฺราหฺมณ โมจยึ ทุขา   
                ป ฺาย เม สโม นตฺถิ        เอสา เม ป ฺาปารมีติ (๗)   
อนฺโตภสฺตคต สปฺป ทสฺเสนฺตสฺส ป ฺาปารมี ปรมตฺถปารมี  
นาม ชาตา ฯ   
# ๑. ชาตกฏ. ๑/๘๔ ฯ  ๒. ที. สี. ๑๐/๒๐๙/๒๕๒ ฯ  ขุ. จริยา. ๓๓/๕/๕๕๕ ฯ 
# ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๗๐/๒๒ ฯ  ๔. ขุ. ชา. -๗/๑๘๗/๕๘ ฯ  ๕. คเวสิตพฺโพ ฯ 
# ๖. ขุ. ชา. ๒๘/๖๐๐/๒๒๓ ฯ  ๗. ชาตกฏ. ๑/๘๔ ฯ  
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        วีริย  กตฺวาน  อุตฺตมนฺติ  สมฺมาสมฺโพธึ  ปาเปตุ  สมตฺถตาย  
อุตฺตม  ปธาน  วีริยนฺติ  วิวิธมฺป  วีริยปารมึ  กตฺวา  อุปฺปา- 
เทตฺวา ฯ  ตตฺถ มหาสีลวราชกาเล (๑)  ป ฺจาวุธกุมารกาเล  (๒)  มหา- 
วานรินฺทกาเลติ  (๓)  เอวมาทีสุ  วีริยปารมิยา  ปูรติตฺตภาวาน  
ปริมาณ นาม นตฺถิ ฯ เอกนฺเตน ปนสฺส มหาชนกกาเล   
                อตีรทสฺสี ชลมชฺเฌ                มตา  สพฺเพว มานุสา   
                จิตฺตสฺส อ ฺถา นตฺถิ        เอสา เม วีริยปารมีติ (๔)   
เอว มหาสมุทฺท ตรนฺตสฺส วีริยปารมี ปรมตฺถปารมี นาม  
ชาตา ฯ   
        ขนฺติยา  ปารมึ  คนฺตฺวาติ  อธิวาสนขนฺติอาทิ  ขนฺติ- 
ปรมุกฺกสภาว  ปาเปนฺโต  ขนฺติยา  ปารมึ  ปรมโกฏึ  คนฺตฺวา  
ขนฺติปารมึ  สมฺปาเทตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  มหากปกาเล  (๕) มหึส- 
ราชกาเล (๖) รุรุมิคราชกาเล (๗) ธมฺมเทวปุตฺตกาเลติ (๘)  เอวมาทีสุ  ขนฺติ- 
ปารมิยา  ปูรติตฺตภาวาน  ปริมาณ  นาม  นตฺถ ิฯ  เอกนฺเตน  
ปนสฺส  ขนฺติวาทิกาเล   
                อเจตนว โกฏเฏนฺเต                ติเณฺหน ผรสุนา มม   
                กาสิราเช น กุปปฺามิ                เอสา เม ขนฺติปารมีติ (๙)   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๕๑/๑๗ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๕๕/๑๘ ฯ   
# ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๕๗/๑๘ ฯ  ๔. ชาตกฏ. ๑/๘๔ ฯ   
# ๕. ขุ. ชา. ๒๗/๑๐๕๐/๒๒๕-๕๐๓ ฯ  ๖. ขุ. จรยิา. ๓๓/๑๕/๕๗๒ ฯ 
ขุ. ชา. ๒๗/๔๓๓/๑๑๔ ฯ  ๗. ขุ. จริยา. ๓๓/๑๖/๕๗๓ ฯ  
ขุ. ชา. ๒๗/๑๘๓๙/๓๕๙ ฯ  ๘. ขุ. จริยา. ๓๓/๑๘/๕๗๕ ฯ  
ขุ. ชา. ๒๗/๑๕๑๕/๓๐๗ ฯ  ๙. ชาตกฏ. ๑/๘๔ ฯ  
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เอว  อเจตนภาเวน  วิย  มหาทุกฺข  อนุภวนฺตสฺส  ขนฺติปารมี  
ปรมตฺถปารมี  นาม  ชาตา ฯ   
        กตฺวา   ทฬฺหมธิฏานนฺติ   กุสลสมาทานาธิฏาน   ตสฺส   
ตสฺส  ปารมิสมาทานสฺส  ตทุปการกสมาทานสฺส  จ  อธิฏาน  
ทฬฺหตร  อสิถิล กตฺวา ต ต  วตสมาทาน  อนิวตฺติภาเวน 
อธิฏหิตฺวาติ อตฺโถ ฯ ตตฺถ โชติปาลกาเล (๑) สรภงฺคกาเล (๒)   
เนมิกาเลติ  (๓)  เอวมาทีสุ  อธิฏานปารมิยา  ปูรติตฺตภาวาน   
ปริมาณ  นาม  นตฺถ ิฯ เอกนฺเตน ปนสฺส เตมิยกุมารกาเล   
                มาตาปตา น เม เทสฺสา        อตฺตา เม น จ เทสฺสิโย (๔)   
                สพฺพ ฺ ุต ปย มยฺห                ตสฺมา วตมธิฏหินฺติ (๕) 
เอว ชีวิต ปรจฺิจชิตฺวา วต อธิฏหนฺตสฺส อธิฏานปารมี  
ปรมตฺถปารมี นาม ชาตา ฯ   
        สจฺจวาจานุรกฺขิยาติ สจฺจวาจ อนุรกฺขิตฺวา ชีวิตนฺตราเยป 
อนริยโวหาร คูถ  วิย  ชิคุจฺฉนฺโต ปริหริตฺวา สพฺพโส  
อวิสวาทิภาว รกฺขิตฺวา ฯ ตตฺถ กปราชกาเล (๖) สจฺจตาปสกาเล (๗) 
มจฺฉราชกาเลติ (๘) เอวมาทีสุ สจฺจปารมิยา ปูริตตฺตภาวาน ปริมาณ   
นาม นตฺถิ ฯ เอกนฺเตน ปนสฺส มหาสุตโสมกาเล   
# ๑. ม. ม. ๑๓/๔๐๕/๓๗๕ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๒๔๔๖/๕๓๕ ฯ  ๓. ขุ. จริยา. 
๓๓/๖/๕๕๖ ฯ  ขุ. ชา. ๒๘/๕๒๕/๑๙๘ ฯ  ๔. ส.ี นป เทสฺส มหายส ฯ 
# ๕. ขุ. จริยา. ๓๓/๒๖/๕๘๖ ฯ  ๖. ขุ. จริยา. ๓๓/๒๗/๕๘๗ ฯ 
# ๗. ขุ. จริยา. ๓๓/๒๘/๕๘๗ ฯ  ๘. ขุ. จริยา. ๓๓/๓๐/๕๘๙ ฯ  
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                สจฺจวาจ อนุรกฺขนฺโต        จชิตฺวา มม ชวิีต   
                โมเจสึ เอกสต ขตฺติเย        เอสา เม สจฺจปารมีติ (๑)   
เอว ชีวิต จชิตฺวา สจฺจ อนุรกฺขนฺตสฺส สจฺจปารมี ปรมตฺถปารมี  
นาม ชาตา ฯ   
        เมตฺตาย  ปารมึ  คนตฺฺวาติ  สพฺพสตฺเตสุ  อโนธิโส  
หิตูปสหารลกฺขณาย  เมตฺตาย  ปารมึ  ปรมุกฺกสต  ปตฺวา ฯ   
ตตฺถ  จูฬธมมฺปาลกาเล (๒) มหาสีลวราชกาเล (๓) สามปณฺฑิตกาเลติ  (๔) 
เอวมาทีสุ เมตฺตาปารมิยา ปูริตตฺตภาวาน ปริมาณ นาม  
นตฺถิ ฯ  เอกนฺเตน ปนสฺส สุวณฺณสามกาเล   
                น ม โกจิ อุตฺตสติ                นปห ภายามิ กสฺสจิ   
                เมตฺตาพเลนุปตฺถทโฺธ        รมามิ ปวเน ตทาติ (๕)   
เอว ชีวิตมฺป อโนโลเกตฺวา เมตฺตายนฺตสฺส เมตฺตาปารมี  
ปรมตฺถปารมี นาม ชาตา ฯ   
        สมฺมานนาวมานเนติ  สกฺกจฺจ  ปชูาสกฺการาทินา  สมฺมานเน   
โอฏ ุภนาทินา (๖)  อวมานเน  จ  สพฺพตฺถ  โลกธมฺเม  สมโก   
สมจิตฺโต  นิพฺพิกาโร  หตฺุวา  อุตฺตม  อนุตฺตร  สพฺพ ฺ ุต   
อธิคโตสฺมีติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  มหาวานรินฺทกาเล (๗) กาสิราชกาเล   
เขมพฺราหฺมณกาเล  อฏ ิเสนปริพฺพาชกกาเลติ  (๘)  เอวมาทีสุ  อุเปกฺขา- 
# ๑. ชาตกฏ. ๑/๘๔ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๗๓๗/๑๗๑ ฯ   
# ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๕๑/๑๗ ฯ  ๔. ขุ. จริยา. ๓๓/๓๓/๕๙๓ ฯ   
ขุ. ชา. ๒๘/๔๘๒/๑๘๕ ฯ  ๕. ขุ. จริยา. ๓๓/๓๓/๕๙๓ ฯ 
# ๖. ส.ี นฏิภนาทินา ฯ  ๗. ขุ. ชา. ๒๗/๕๗/๑๘ ฯ  
# ๘. ขุ. ชา. ๒๗/๑๐๒๑/๒๒๐ ฯ  
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ปารมิยา  ปูรติตฺตภาวาน ปริมาณ นาม นตฺถิ ฯ เอกนฺเตน  
ปนสฺส มหาโลมหสกาเล   
                สสุาเน เสยฺย กปฺเปมิ                ฉวฏ ิก อุปนิธาย    
                คามณฺฑลา อุปาคนฺตฺวา        รูป ทสฺเสนฺตินปฺปกนฺติ (๑)   
เอว  คามทารเกสุ  โอฏ ุภนาทีหิ  เจว  มาลาคนฺธูปหาราทีหิ   
จ  สุขทุกฺข  อุปฺปาเทนฺเตสุป  อุเปกฺข  อนติวตฺตนฺตสฺส  อุเปกฺขา- 
ปารมี  ปรมตฺถปารมี  นาม  ชาตา ฯ อิติ ภควา   
                เอว พหุพฺพิธ ทุกฺข                สมฺปตฺตี จ พหุพฺพิธา   
                ภวาภเว อนุภวิตฺวา                ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมนฺติ   
สมฺมาสมฺโพธึ  อธิคนฺตุ  อิมสฺมึ  ภทฺทกปฺเป  อตฺตนา  กต  
ทุกฺกรจริย สงฺเขเปเนว  วตฺวา ปุน   
                ทตฺวา ทาตพฺพก ทาน        สีล ปูเรตฺวา อเสสโต   
                เนกฺขมฺเม ปารมึ คนฺตฺวา        ปตฺโต สมโฺพธิมุตฺตม ฯ   
                ปณฺฑิเต ปริปุจฺฉิตฺวา        วีริย กตฺวาน อุตฺตม  
                ขนฺติยา ปารมึ คนฺตฺวา        ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม ฯ   
                กตฺวา ทฬฺหมธิฏาน        สจฺจวาจานุรกฺขิย   
                เมตฺตาย ปารมึ คนฺตฺวา        ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม ฯ   
                ลาภาลาเภ ยสายเส                สมฺมานนาวมานเน   
                สพฺพตฺถ สมโก หุตฺวา        ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมนฺติ   
อตฺตนา สมฺมเทว ปริปูริตา ทส ปารมิโย ทสฺเสติ ฯ   
# ๑. ขุ. จริยา. ๓๓/๓๕/๕๙๔ ฯ  
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                                ปกิณฺณกกถา   
 
        ตสฺมึ  ปน  าเน  ตฺวา  มหาโพธิยานปฏิปตฺติย   
อุสฺสาหชาตาน  กลุปุตฺตาน  โพธิสมฺภาเรสุ นานปฺปการ- 
โกสลลฺตฺถ สพฺพปารมีสุ ปกิณฺณกกถา กเถตพฺพา ฯ   
        ตตฺริท  ป ฺหกมฺม  กา  ปเนตา  ปารมิโย  เกนฏเน   
ปารมิโย  กติวิธา  เจตา  โก  ตาส  กโม  กานิ   
ลกฺขณรสปจฺจุปฏานปทฏานานิ  โก  ปจฺจโย  ฯ  โก   
สงฺกิเลโส  ก ึ โวทาน  โก  ปฏิปกโฺข  กา  ปฏิปตฺติ  ฯ  
โก  วิภาโค  โก  สงฺคโห  โก  สมฺปาทนูปาโย  กิตฺตเกน  
กาเลน  สมฺปาทน  โก อานิสโส ก ึเจตาส ผลนฺติ  ฯ 
        ตตฺริท  วิสฺสชฺชน  กา  ปเนตา  ปารมิโยติ  ตณฺหามาน- 
ทิฏ ีหิ  อนุปหตา  กรุณูปายโกสลฺลปรคฺิคหิตา ทานาทโย คุณา 
ปารมิโย ฯ   
        เกนฏเน  ปารมิโยติ  ทานสีลาทคุิณวิเสสโยเคน  สตฺตุตฺ- 
ตมตาย  ปรมา  มหาสตฺตา  โพธิสตฺตา เตส ภาโว กมฺม วา 
ปารมี ทานาทิกิริยา ฯ อถ วา ปรตีติ (๑)  ปรโม  ทานาทิคุณาน   
ปูรโก  ปาลโก จาติ โพธิสตฺโต ปรมสฺส (๒) อย ปรมสฺส วา   
ภาโว  กมฺม  วา  ปารมี  ทานาทิกิริยาว ฯ  อถ  วา  ปร  
# ๑. ส.ี ปูเรตีติ ฯ  ๒. สี. โพธิสตฺโต ปรโม ฯ  
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สตฺต  อตฺตนิ  มวติ  พนฺธติ  คุณวิเสสโยเคน  ปร  วา  อธิกตร   
มชฺชติ  สุชฺฌติ สงฺกิเลสมลโต ปร วา  เสฏ  นิพฺพาน  วิเสเสน  
มยติ  คจฺฉติ  ปร  วา  โลก  ปมาณภูเตน าณวิเสเสน  อิธโลก  
วิย  มุนาติ  ปริจฺฉินฺทติ ฯ  ปร วา อติวิย สีลาทิคุณคณ อตฺตโน  
สนฺตาเน  มิโนติ  ปกฺขิปติ  ปร  วา  อตฺตภูตโต  ธมฺมกายโต   
อ ฺ  ปฏิปกฺข วา ตทนตฺถกร  กิเลสโจรคณ  มินาติ  หึสตีติ  
ปรโม  มหาสตฺโต ฯ  ปรมสฺส  อยนฺติอาทิ  วุตฺตนเยน  โยเชตพฺพ ฯ 
ปาเร  วา  นพฺิพาเน  มชฺชติ  สุชฺฌติ  สตฺเต  จ  โสเธติ  ตตฺถ 
วา  สตฺเต  มวติ  พนฺธติ  โยเชติ  ต  วา   มยติ  คจฺฉติ   
คเมติ  จ  มุนาติ  วา  ต  ยาถาวโต  ตตฺถ  วา  สตฺเต   
มิโนติ  ปกฺขิปติ  กิเลสารโย  วา  สตฺตาน  ตตฺถ  มนิาติ  หึสตีติ   
ปารมี  มหาปุริโส ฯ  ตสฺส  ภาโว  กมมฺ  วา  ปารมิตา  
ทานาทิกิริยาว ฯ อิมินา นเยน ปารมีสทฺทตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        กติวิธาติ  สงฺเขปโต  ทสวิธา  ตา  ปน  ปาฬิย  สรูปโต  
อาคตาเยว ฯ  ยถาห   
                วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ                ปม ทานปารมึ   
                ปพฺุพเกหิ มเหสีหิ                อนุจิณฺณ มหาปถนฺติ- (๑) (๒)  
อาทิ ฯ  ยถา  จาห  กติ  นุ  โข  ภนฺเต พุทฺธการกา  
ธมฺมา ทส โข สาริปุตฺต  พุทฺธการกา  ธมฺมา  กตเม 
# ๑. ส.ี อาเสวิตนิเสวิต ฯ  ๒. ขุ. จริยา. ๓๓/๒/๔๒๘ ฯ   
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ทส  ทาน  โข  สาริปุตฺต  พุทฺธการโก  ธมฺโม  สลี  เนกฺขมฺม  
ป ฺา วีริย ขนฺติ สจฺจ อธิฏาน เมตฺตา อุเปกฺขา  
พุทฺธการโก ธมฺโม  อิเม  โข  สาริปุตฺต  ทส  พุทฺธการกา 
ธมฺมาติ ฯ  อิทมโวจ  ภควา  อิท  วตฺวา  สุคโต อถาปร 
เอตทโวจ สตฺถา   
                ทาน สีล ฺจ เนกฺขมฺม        ป ฺา วีริเยน ป ฺจม  
                ขนฺติ สจฺจมธิฏาน                เมตฺตุเปกฺขาติ เต ทสาติ ฯ (๑)   
        เกจิ  ปน  ฉพฺพิธาติ  วทนฺติ  ต  เอตาส  สงฺคหวเสน  
วุตฺต ฯ  โส  ปน  สงฺคโห ปรโต อาวิ ภวิสฺสติ ฯ   
        โก  ตาส  กโมติ  เอตฺถ  กโมติ  เทสนากฺกโม  โส จ  
ปมสมาทานเหตุโก  สมาทาน  ปวิจยเหตุก  (๒)  อิติ  ยถา อาทิมฺหิ  
ปวิจิตา สมาทินฺนา จ ตถา เทสิตา ฯ  ตตฺถ ทาน สีลสฺส  
พหูปการ สุกร ฺจาติ ต อาทิมฺหิ วุตฺต ฯ ทาน  สีลปรคฺิคหิต   
มหปฺผล  โหติ  มหานิสสนฺติ  ทานานนฺตร  สลี วุตฺต ฯ สีล  
เนกฺขมฺมปริคฺคหิต  เนกฺขมฺม  ป ฺาปริคฺคหิต  ป ฺา  วีริย- 
ปริคฺคหิตา  วีริย  ขนฺติปริคฺคหิต  ขนฺติ  สจฺจปริคฺคหิตา ฯ  สจฺจ  
อธิฏานปริคฺคหิต อธิฏาน เมตฺตาปริคฺคหิต  เมตฺตา อุเปกฺขา- 
ปริคฺคหิตา มหปฺผลา โหติ มหานิสสาติ เมตฺตานนฺตรมุเปกฺขา  
วุตฺตา ฯ  อุเปกฺขา  ปน  กรณุาปริคฺคหิตา  กรุณา  จ  อุเปกฺขา- 
# ๑. ขุ. จริยา. ๓๓/๑/๔๑๔ ฯ  โถก วิสทิส ฯ  ๒. สี. ปริจยเหตุก ฯ  
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ปริคฺคหิตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  กถ  ปน  มหาการุณิกา  โพธิสตฺตา   
สตฺเตสุ  อุเปกฺขกา โหนฺตีติ อุเปกฺขิตพฺพยุตฺเตสุ  ก ฺจิ  กาล   
อุเปกฺขกา  โหนฺติ  น  ปน  สพฺพตฺถ  สพฺพทา  จาติ เกจิ ฯ  
อปเร ปน  น สตฺเตสุ อุเปกฺขกา สตฺตกเตสุ ปน วิปฺปกาเรสุ  
อุเปกฺขกา โหนฺตีติ ฯ   
        อปโร  นโย  ปจุรชเนสุป  ปวตฺติยา  สพฺพสตฺตสาธารณตฺตา  
อปฺปผลตฺตา  สุกรตฺตา  จ  อาทิมฺหิ  ทาน  วุตฺต ฯ  สเีสน   
ทายกปฏิคฺคาหกสุทฺธิโต  ปรานุคฺคห  วตฺวา  ปรปฬานิวตฺติวจนโต  
กิริยธมฺม  วตฺวา  อกิริยธมมฺวจนโต  โภคสมฺปตฺติเหตุ  วตฺวา   
ภวสมฺปตฺติเหตุวจนโต  จ  ทานสฺส  อนนฺตร  สีล  วุตฺต ฯ   
เนกฺขมฺเมน  สีลสมฺปตฺติสิทฺธิโต  กายวจีสุจริต  วตฺวา มโน- 
สุจริตวจนโต วิสุทฺธสีลสฺส สุเขเนว  ฌานสมิชฺฌนโต  กมฺมา- 
ปราธปฺปหาเนน  ปโยคสุทฺธึ  วตฺวา  กเิลสาปราธปฺปหาเนน   
อาสยสุทฺธิวจนโต  วีติกฺกมปฺปหาเนน  จิตฺตสฺส  (๑) ปริยุฏานปฺปหาน- 
วจนโต จ สีลสฺส  อนนฺตร  เนกฺขมฺม  วุตฺต ฯ  ป ฺาย  
เนกฺขมฺมสฺส  สิทฺธิปริสุทธฺิโต  ฌานาภาเวน  ป ฺาภาววจนโต 
สมาธิปทฏานา  หิ  ป ฺา  ป ฺาปจฺจุปฏาโน  จ  สมาธิ ฯ   
สมถนิมิตฺต  วตฺวา  อุเปกฺขานิมิตฺตวจนโต  ปรหิตชฺฌาเนน ปรหิต- 
กรณูปายโกสลฺลวจนโต  จ  เนกฺขมฺมสฺส  อนนฺตร  ป ฺา  
# ๑. ส.ี วีติกกฺมปฺปหาเน จิตสฺส ฯ  
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วุตฺตา ฯ  วีริยารมฺเภน  ป ฺากิจฺจสิทฺธิโต  สตฺตสุ ฺตาธมฺม- 
นิชฺฌานกฺขนฺตึ  วตฺวา  สตฺตหิตาย  อารมฺภสฺส  อจฺฉริยตาวจนโต  (๑)   
อุเปกฺขานิมิตฺต  วตฺวา  ปคฺคหนิมิตฺตวจนโต  นิสมฺมการิต  วตฺวา  
อุฏานวจนโต  จ  นิสมมฺการิโน  หิ  อุฏาน  ผลวิเสสมาวหตีติ   
ป ฺาย  อนนฺตร  วีริย  วุตฺต ฯ  
        วีริเยน  ติติกฺขาสิทฺธิโต  วีริยวา  หิ  อารทฺธวีรยิตฺตา  
สตฺตสงฺขาเรหิ  อุปนีต  ทกฺุข  อภิภุยฺย  วิหรติ ฯ  วีรยิสฺส 
ติติกฺขาลงฺการภาวโต วีริยวโต หิ  ติติกขฺา  โสภติ ฯ  ปคฺคห- 
นิมิตฺต  วตฺวา  สมถนิมิตฺตวจนโต  อจฺจารมฺเภน  อุทฺธจฺจโทสปฺป- 
หานวจนโต  ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติยา  หิ  อุทฺธจฺจโทโส  ปหียติ   ฯ   
วีริยวโต  สาตจฺจกรณวจนโต ขนฺติพหุโล ห ิอนุทธฺโต  
สาตจฺจการี โหติ ฯ อปฺปมาทวโต  ปรหิตกิริยารมฺเภ  ปจฺจุปการ- 
ตณฺหาภาววจนโต ยาถาวโต ธมฺมนิชฌฺาเน หิ สติ ตณฺหา 
น โหติ ฯ  ปรหิตารมฺเภ  ปรเมป  ปรกตทุกฺขสหนตาวจนโต 
จ  วีริยสฺส อนนฺตร ขนฺติ  วุตฺตา ฯ  สจฺเจน  ขนฺติยา  
จิราธิฏานโต อปการิโน อปการขนฺตึ วตฺวา ตทุปการกรเณ   
อวิสวาทวจนโต  สตฺตสุ ฺตาธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺตึ  วตฺวา  ตทุป- 
พฺรูหิต ฺาณสจฺจวจนโต  จ  ขนฺติยา  อนนฺตร สจฺจ วุตฺต ฯ   
        อธิฏาเนน  สจฺจสิทฺธิโต  อจลาธิฏานสฺส  หิ วิรติ  
# ๑. ส.ี อมจฺฉริยตาวจนโต ฯ  
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สิชฺฌติ ฯ อวิสวาทิต  วตฺวา  ตตฺถ  อจลภาววจนโต  สจฺจสนฺโธ 
หิ  ทานาทีสุ  ปฏิ ฺานุรูป  นิจฺจโลว  ปวตฺตติ ฯ  าณสจฺจ   
วตฺวา  สมฺภาเรสุ  ปวตฺตินิชฺฌาปนวจนโต (๑) ยถาภูตาณวา  
หิ  โพธิสมฺภาเร  อธิฏาติ  เต  จ  นิฏาเปติ  ปฏิปกเฺขหิ  
อกมฺปยภาวโตติ สจฺจสฺส  อนนฺตร  อธฏิาน  วุตฺต ฯ  เมตฺตาย  
ปรหิตกรณสมาทานาธิฏานสิทฺธิโต อธิฏาน  วตฺวา  หิตูป- 
สหารวจนโต  โพธิสมฺภาเร  หิ  อธิติฏมาโน  เมตฺตาวิหารี   
โหติ ฯ  อจลาธิฏานสฺส  สมาทานาวิโกปเนน  สมาทาน- 
สมฺภวโต  จ  อธิฏานสฺส  อนนฺตร  เมตฺตา  วุตฺตา ฯ อุเปกฺขาย 
เมตฺตาวิสุทฺธิโต สตฺเตสุ หิตูปสหาร วตฺวา ตทปราเธสุ   
อุทาสีนตาวจนโต  เมตฺตาภาวน  วตฺวา  ตนฺนิสฺสนฺทภาวนา- 
วจนโต  หิตกามสตฺเตป  อุเปกฺขโกติ  อจฺฉริยคุณตาวจนโต  จ 
เมตฺตาย อนนฺตร อุเปกฺขา วุตฺตาติ เอวเมตาส  กโม 
เวทิตพฺโพ ฯ   
        กานิ  ลกฺขณรสปจฺจุปฏานปทฏานานีติ  เอตฺถ  อวิเสเสน 
ตาว  สพฺพาป  ปารมิโย  ปรานุคฺคหลกฺขณา  ปเรส  อุปการ- 
กรณรสา  อวิกมฺปนรสา  วา  หิเตสิตาปจฺจุปฏานา   พุทฺธตฺต- 
ปจฺจุปฏานา   วา   มหากรุณาปทฏานา  กรุณูปายโกสลลฺ- 
ปทฏานา วา ฯ   
# ๑. ม. ปวตฺตินิฏา .... ฯ  
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        วิเสเสน  ปน  ยสฺมา  กรุณูปายโกสลฺลปริคฺคหิตา  อตฺตูป- 
กรณปริจฺจาคเจตนา  ทานปารมิตา    กรุณูปายโกสลฺลปริคฺคหิต     
กายวจีสุจริต    อตฺถโต  อกตฺตพฺพวิรติกตฺตพฺพกรณเจตนาทโย  จ  
สีลปารมิตา  กรุณูปายโกสลฺลปริคฺคหิโต  อาทีนวทสฺสนปุพฺพงฺคโม  
กามภเวหิ   นิกฺขมนจิตฺตุปฺปาโท  เนกขฺมฺมปารมิตา  กรุณูปาย- 
โกสลลฺปริคฺคหิโต  ธมฺมาน  สาม ฺวิเสสลกฺขณาวโพโธ  ป ฺา- 
ปารมิตา  กรณูุปายโกสลลฺปริคฺคหิโต    กายจิตฺเตหิ   ปรหิตารมฺโภ  
วีริยปารมิตา  กรุณูปายโกสลฺลปริคฺคหิต      สตฺตสงฺขาราปราธสหน  
อโทสปฺปธาโน  ตทาการปฺปวตฺตจิตฺตุปฺปาโท    ขนฺติปารมิตา   
กรุณูปายโกสลฺลปริคฺคหิต  วิรติเจตนาทิเภท   อวิสวาทน   สจฺจ- 
ปารมิตา   กรุณูปายโกสลฺลปริคฺคหิต  อจลสมาทานาธิฏาน    
ตทาการปฺปวตฺโต   จิตฺตุปฺปาโท   อธิฏานปารมิตา  กรุณูปาย- 
โกสลลฺปริคฺคหิโต   โลกสฺส   หิตสุขูปสหาโร  อตฺถโต  อพฺยาปาโท   
เมตฺตาปารมิตา  กรุณูปายโกสลลฺปริคฺคหิตา  อนุนยปฏิฆวิทฺธสนี   
อิฏานิฏเสุ  สตฺตสงฺขาเรสุ สมปปฺวตฺติ อุเปกฺขาปารมิตา ฯ   
        ตสฺมา  ปริจฺจาคลกฺขณา  ทานปารมี  เทยฺยธมฺเม  โลภ- 
วิทฺธสนรสา  อนาสตฺติปจฺจุปฏานา   ภววิภวสมฺปตฺติปจฺจุปฏานา 
วา  ปริจฺจชิตพฺพวตฺถุปทฏานา ฯ  สีลนลกฺขณา  สลีปารมี   
สมาทานลกฺขณา ปติฏานลกฺขณา  จาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
ทุสฺสีลฺยวิทฺธสนรสา  อนวชฺชรสา วา โสเจยฺยปจฺจุปฏานา   
# ๑. ม. สมาธานลกฺขณา ฯ  
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หิโรตฺตปฺปปทฏานา ฯ  กามโต  จ  ภวโต  จ  นกิฺขมนลกฺขณา  
เนกฺขมฺมปารมี  ตทาทีนววิภาวนรสา  ตโต  เอว  วิมุขภาว- 
ปฺปจฺจุปฏานา  สเวคปทฏานา ฯ  ยถาสภาวปฏิเวธลกฺขณา  
ป ฺาปารมี    อกฺขลิตปฏิเวธลกฺขณา  วา  กุสลิสฺสาสขิตฺตอุสุ- 
ปฏิเวโธ  วิย  วิสโยภาสนรสา  ปทีโป  วิย  อสมฺโมหปจฺจุปฏานา 
อร ฺคตสุเทสิโก  วิย  สมาธิปทฏานา ฯ  จตุสจฺจปทฏานา   
วา ฯ  อุสฺสาหลกฺขณา วีริยปารมี อุปตฺถมฺภนรสา  อสสีทน- 
ปจฺจุปฏานา  วีริยารมฺภวตฺถุปทฏานา  สเวคปทฏานา  วา ฯ  
ขมนลกฺขณา  ขนฺติปารมี  อิฏานิฏสหนรสา  อธวิาสนปจฺจุ- 
ปฏานา  อวิโรธปจฺจุปฏานา  วา  ยถาภูตทสฺสนปทฏานา ฯ 
อวิสวาทนลกฺขณา  สจฺจปารมี  ยถาสภาววิภาวนรสา  สาทุตา- 
ปจฺจุปฏานา   โสรจฺจปทฏานา ฯ   โพธิสมฺภาเรสุ   อธิฏาน- 
ลกฺขณา  อธิฏานปารมี   เตส   ปฏิปกขฺาภิภวนรสา  ตตฺถ   
อจลตาปจฺจุปฏานา  โพธิสมฺภารปทฏานา ฯ  หิตาการปฺปวตฺติ- 
ลกฺขณา  เมตฺตาปารมี  หิตูปสหารรสา  อาฆาตวินยรสา  วา   
โสมฺมภาวปจฺจุปฏานา  สตฺตาน  มนาปภาวทสฺสนปทฏานา ฯ   
มชฺฌตฺตาการปฺปวตฺติลกฺขณา      อุเปกฺขาปารมี     สมภาวทสฺสน- 
รสา  ปฏิฆานุนยวูปสมปจฺจุปฏานา กมฺมสฺสกตาปจฺจเวกฺขณ- 
ปทฏานา ฯ   
        เอตฺถ  จ  กรุณูปายโกสลฺลปริคฺคหิตตา  ทานาทีน   
ปริจฺจาคาทิลกฺขณสฺส  วิเสสนภาเวน   วตฺตพฺพา ฯ   กรุณูปาย-  
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โกสลลฺปริคฺคหิตานิ   หิ   ทานาทีนิ  โพธิสตฺตสนฺตาเน ปวตฺตานิ  
ทานาทิปารมิโย นาม โหนฺติ ฯ   
        โก ปจฺจโยติ อภินีหาโร ตาว ปารมีน ปจฺจโย ฯ 
โย หิ อย   
                (๑) มนุสฺสตฺต ลิงฺคสมฺปตฺติ        เหตุ สตฺถารทสฺสน   
                ปพฺพชฺชา คุณสมฺปตฺติ                อธิกาโร จ ฉนฺทตา   
                อฏธมฺมสโมธานา                        อภินหีาโร สมิชฺฌตีติ (๑)   
เอว  วุตฺโต  อฏธมฺมสโมธานสมฺปาทิโต  ติณฺโณ  ตาเรยฺย  
มุตฺโต โมเจยฺย ทนฺโต  ทเมยฺย  สนโฺต สเมยฺย อสฺสตฺโถ 
อสฺสาเสยฺย ปรินิพฺพุโต ปรินิพฺพาเปยฺย สุทฺโธ  โสเธยฺย  พุทฺโธ  
โพเธยฺยนฺติอาทินยปฺปวตฺโต อภินีหาโร โส อวิเสเสน สพฺพ- 
ปารมีน  ปจฺจโย ฯ  ตปฺปวตฺติยา  หิ  อุทฺธ ปารมีน ปวิจยุ- 
ปฏานสมาทานาธิฏานนิปฺผตฺติโย  มหาปุริสาน สมฺภวนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  มนุสฺสตฺตนฺติ  มนุสฺสตฺตภาโว ฯ  มนุสฺสตฺตภาเวเยว 
หิ ตฺวา พุทฺธตฺต  ปตฺเถนฺตสฺส  ปตฺถนา  สมิชฺฌติ  น 
นาคสุปณฺณาทิชาตีสุ   ิตสฺส  กสฺมาติ  เจ  พุทฺธภาวสฺส  
อนนุจฺฉวิกภาวโต ฯ   
        ลิงฺคสมฺปตฺตีติ  มนุสฺสตฺตภาเว   ิตสฺสาป  ปุรสิสฺเสว 
ปตฺถนา สมิชฺฌติ น  อิตฺถิยา  น  ปณฺฑกนปปสกอุภโต- 
# ๑. สฺยา. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  
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พฺย ฺชนกาน  วา  สมชิฺฌติ  กสฺมาติ  เจ  ยถาวุตฺตการณโต  
ลกฺขณปาริปูริยา  อภาวโต  จ ฯ  วุตฺตเ ฺหต  อฏานเมต  ภิกฺขเว   
อนวกาโส  ย  อิตฺถ ี อรห  อสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  (๑)  วิตฺถาโร ฯ 
ตสฺมา  มนุสฺสชาติกสฺสาป อิตฺถิลิงฺเค  ิตสฺส ปณฺฑกาทีน วา  
ปตฺถนา น สมิชฺฌติ ฯ   
        เหตูติ  อุปนิสฺสยสมฺปตฺติ ฯ  มนสฺุสปุริสสฺสาป  หิ  อุปนิสสฺย- 
สมฺปนฺนสฺเสว  เหตุสมฺปตฺติยา ปตฺถนา สมิชฺฌติ น อิตรสฺส ฯ   
        สตฺถารทสฺสนนฺติ  สตฺถุสมฺมุขีภาโว ฯ  ธรมานกพุทฺธสฺเสว  
หิ  สนฺติเก  ปตฺเถนฺตสฺส  ปตฺถนา  สมชิฺฌติ  ปรินิพฺพุเต  ปน  
ภควติ  เจติยสฺส  สนฺติเก  วา  โพธิมูเล  วา  ปฏิมาย  วา   
ปจฺเจกพุทฺธสาวกาน  วา  สนฺติเก  ปตฺถนา น สมชิฌฺติ   
กสฺมา  อธิการสฺส  พลวภาวาภาวโต ฯ  พุทฺธาน  เอว  ปน  
สนฺติเก  ปตฺถนา  สมชิฺฌติ อชฺฌาสยสฺส อุฬารภาเวน  
ตทธิการสฺส พลวภาวาปตฺติโต ฯ   
        ปพฺพชชฺาติ  พุทฺธสสฺ  ภควโต  สนฺติเก  ปตฺเถนฺตสฺสาป   
กมฺมกิริยวาทีสุ  ตาปเสสุ  วา  ภิกฺขูสุ  วา  ปพฺพชิตสฺเสว ปตฺถนา  
สมิชฺฌติ โน คิหิลิงฺเค  ิตสฺส  กสฺมา  ฯ  พุทฺธภาวสฺส  
อนนุจฺฉวิกภาวโต ฯ  ปพฺพชิตา  เอว  หิ  มหาโพธสิตฺตา  สมฺมา- 
สมฺโพธึ  อธิคจฺฉนฺติ  น  คหฏภูตา  ตสฺมา  ปณิธานกาเล   
# ๑. องฺ เอก. ๒๐/๑๖๔/๓๖ ฯ  อภิ. วิ. ๓๕/๘๓๙/๔๕๖ ฯ  
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จ ปพฺพชฺชาลงฺิค  เอว หิ ยุตฺตรูป กิ ฺจ (๑) คุณสมฺปตฺติ- 
อธิฏานภาวโต ฯ   
        คุณสมฺปตฺตีติ  อภิ ฺาธิคุณสมฺปทา ฯ  ปพฺพชิตสฺสาป  หิ   
อฏสมาปตฺติลาภิโน  ป ฺจาภิ ฺสฺเสว  ปตฺถนา  สมิชฺฌติ ฯ  น  
ยถาวุตฺตคุณสมฺปตฺติยา  วิรหิตสฺส  กสฺมา  ปารมิปวิจยสฺส  
อสมตฺถภาวโต  อุปนิสฺสยสมฺปตฺติยา  อภิ ฺาสมฺปตฺติยา  จ 
สมนฺนาคตตฺตา มหาปุริสา กตาภินีหารา สยเมว ปารมี  
ปริเจตุ สมตฺถา โหนฺติ ฯ   
        อธิกาโรติ  อธิโก  อุปกาโร ฯ  ยถาวุตฺตคุณสมฺปนฺโนป  ห ิ 
โย อตฺตโน ชีวิตมฺป  พุทธฺาน  ปริจฺจชิตฺวา  ตสฺมึ  กาเล  อธิก  
อุปการ  กโรติ  ตสฺเสว  อภินีหาโร  สมิชฺฌติ น อิตรสฺส ฯ   
        ฉนฺทตาติ  กตฺตุกามตากุสลจฺฉนฺโท ฯ  ยสฺส  หิ  ยถาวุตฺต- 
ธมฺมสมนฺนาคตสฺส  พุทฺธการกธมฺมาน  อตฺถาย  มหนฺโต  ฉนฺโท  
มหตี  ปตฺถนา  มหตี  กตฺตุกามตา อตฺถิ ฯ  ตสฺเสว สมิชฺฌติ  
น อิตรสฺส ฯ   
        ตตฺริท  ฉนฺทมหนฺตตาย  โอปมฺม  โย  สกลจกกฺวาฬคพฺภ  
เอโกทกีภูต  อตฺตโน  พาหุพเลเนว  อุตฺตริตฺวา  ปาร  คนฺตุ  สมตฺโถ  
โส พุทฺธตฺต ปาปุณาตีติ  สุตฺวา  ต  ทุกกฺรโต  อทหนฺโต   
อห  ต อุตฺตรตฺิวา ปาร คมิสฺสามีติ ฉนฺทชาโต  โหติ  น   
# ๑. ส.ี กิ ฺจิ ฯ  
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ตตฺถ  สงฺโกจ  อาปชฺชติ ฯ  ตถา  โย สกลจกฺกวาฬ วีตจฺจิกาน  
วิคตธูมาน  องฺคาราน  ปูร  ปาเทหิ  อกฺกมนฺโต  อติกฺกมิตฺวา  
ปรภาค ปาปุณิตุ สมตฺโถ ฯเปฯ น  ตตฺถ  สงฺโกจ  อาปชฺชติ ฯ  
ตถา โย สกลจกฺกวาฬ สตฺติสูเลหิ สุนิสติผเลหิ นิรนฺตร   
อากิณฺณ  ปาเทหิ  อกฺกมนโฺต  อติกฺกมิตฺวา  ฯเปฯ  น  ตตฺถ  
สงฺโกจ  อาปชฺชติ ฯ  ตถา  โย  สกลจกฺกวาฬ  นิรนตฺร  ฆน- 
เวฬุคุมฺพส ฺฉนฺน  กณฺฏกลตาวนคหน  วินิวิชฺฌิตฺวา  ปรภาค  
คนฺตุ  สมตฺโถ  ฯเปฯ  น  ตตฺถ  สงฺโกจ อาปชฺชติ ฯ ตถา 
โย  จตฺตาริ  อสงฺเขฺยยฺยานิ  สตสหสฺส ฺจ  กปฺเป  นิรเย  ปจฺจิตฺวา 
พุทฺธตฺต  ปตฺตพฺพนฺติ  สุตฺวา  ต  ทุกฺกรโต  อทหนฺโต  อห  
ตตฺถ  ปจฺจิตฺวา พุทฺธตฺต ปาปุณิสฺสามีติ  ฉนฺทชาโต  โหติ  
น  ตตฺถ  สงฺโกจ  อาปชฺชตีติ  เอวมาทินา  นเยน เอตฺถ ฉนฺทสฺส   
มหนฺตภาโว เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอว  อฏงฺคสมนฺนาคโต  ปนาย  อภินีหาโร  อตฺถโต  เตส   
อฏนฺน  องฺคาน  สโมธาเนน  ตถาปวตฺโต  จิตฺตุปฺปาโทติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  โส  สมฺมเทว  สมฺมาสมฺโพธิยา  ปณิธานลกฺขโณ   
อโห  วตาห อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺเฌยฺย สพฺพ- 
สตฺตาน  หิตสุข  นิปฺผาเทยฺยนฺติ  เอวมาทิปตฺถนารโส  โพธ-ิ 
สมฺภารเหตุภาวปจฺจุปฏาโน  มหากรณุาปทฏาโน  อุปนิสฺสย- 
สมฺปตฺติปทฏาโน  วา ฯ  อจินฺเตยฺย  พุทฺธภูมึ  อปริมาณ   สตฺต-  
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โลกหิต ฺจ   อารพฺภ   ปวตฺติยา  สพฺพพุทฺธการกธมฺมมูลภูโต   
ปรมภทฺทโก ปรมกลฺยาโณ อปริเมยฺยปฺปภาโว ปุ ฺวิเสโสติ  
ทฏพฺโพ ฯ   
        ยสฺส  จ  อุปฺปตฺติยา  สเหว มหาปุริโส มหาโพธิยาน- 
ปฏิปตฺตึ โอติณฺโณ นาม โหติ  นิยตภาวสมธิคมนโต  ตโต  
อนิวตฺตนสภาวตฺตา โพธิสตฺโตติ สม ฺ ปฏิลภติ สพฺพภาเวน   
สมฺมาสมฺโพธิย  สมาสตฺตมานสตา  โพธิสมฺภารสิกฺขาสมตฺถตา   
จสฺส  สนฺติฏติ ฯ  ยถาวตฺุตาภินีหารสมิชฺฌเนน  หิ  มหาปุริสา  
สพฺพ ฺ ุต ฺาณาธิคมนปุพฺพลิงฺเคน  สยมฺภุาเณน  สมฺมเทว 
สพฺพปารมิโย  ปวิจินิตฺวา  สมาทาย  อนุกฺกเมน ปรปิูเรนฺติ ฯ   
ตถา กตมหาภินีหาโร หิ สุเมธปณฺฑิโต ปฏิปชชฺิ ฯ ยถาห   
                หนฺท พุทฺธกเร ธมฺเม                วิจินามิ อิโต จิโต   
                อุทฺธ อโธ ทส ทิสา                ยาวตา ธมฺมธาตุยา   
                วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ                ปม ทานปารมินฺติ (๑)   
วิตฺถาโร ฯ  ตสฺส  จ  อภินีหารสฺส  จตฺตาโร  ปจฺจยา  จตฺตาโร  
เหตู  จตฺตาริ  จ  พลานิ เวทิตพฺพานิ ฯ   
        ตตฺถ  กตเม  จตฺตาโร  ปจฺจยา  อิธ  มหาปุริโส  ปสฺสติ   
ตถาคต  มหตา  พุทฺธานุภาเวน  อจฺฉริยพฺภุต  ปาฏิหาริย   
กโรนฺต ตสฺส ต นิสฺสาย ต อารมฺมณ  กตฺวา  มหาโพธิย  
# ๑. ขุ. จริยา. ๓๓/๒/๔๒๘ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 461 

                *เลมที่  45  ปกิณฺณกกถา  หนา  461 
 
จิตฺต  สนฺติฏติ  มหานุภาวา  วตาย  ธมฺมธาตุ  ยสฺสา  สุปฺปฏ-ิ 
วิทฺธตฺตา  ภควา เอว อจฺฉริยพฺภุตธมฺโม อจินฺเตยฺยานุภาโว  
จาติ ฯ โส ตเมว  มหานุภาวทสฺสน  นิสฺสาย  ต  ปจฺจย   
กตฺวา  สมฺโพธิย อธิมุจฺจนฺโต ตตฺถ จิตฺต  เปติ ฯ อย ปโม 
ปจฺจโย มหาภินีหาราย ฯ   
        น  เหว  โข  ปสฺสติ  ตถาคตสฺส  ยถาวุตฺต  มหานุภาวต   
อป  จ โข สณุาติ  เอทิโส  จ  เอทิโส  จ  ภควาติ ฯ  
โส  ต  นิสฺสาย  ต  ปจฺจย  กตฺวา สมฺโพธิย  อธิมุจฺจนฺโต 
ตตฺถ จิตฺต เปติ ฯ อย ทุติโย ปจฺจโย มหาภินีหาราย ฯ   
        น  เหว  โข  ปสฺสติ  ตถาคตสฺส  ยถาวุตฺต  มหานุภาวต  
นป  ต  ปรโต  สุณาติ  อป  จ  โข  ตถาคตสฺส  ธมฺม  
เทเสนฺตสฺส  ทสพลสมนฺนาคโต  ภิกฺขเว  ตถาคโตติอาทินา  (๑) 
พุทฺธานุภาวปฏิสยุตฺต  ธมฺม  สุณาติ  โส  ต นิสฺสาย ต  ปจฺจย   
กตฺวา  สมฺโพธิย  อธิมุจฺจนฺโต  ตตฺถ  จิตฺต  เปติ ฯ  อย ตติโย  
ปจฺจโย  มหาภินีหาราย ฯ   
        น  เหว  โข  ปสฺสติ  ตถาคตสฺส  ยถาวุตฺต มหานุภาวต  
นป ต ปรโต สุณาติ  นป  ตถาคตสฺส  ธมฺม  สุณาติ  อป  
จ โข อุฬารชฌฺาสโย กลยฺาณาธิมุตฺติโก อหเมต  พุทฺธวส   
พุทฺธตนฺตึ พุทฺธปเวณึ พุทฺธธมฺมต ปรปิาเลสฺสามีติ ยาวเทว 
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๖๕/๒๒ ฯ  
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ธมฺม เอว  สกฺกโรนฺโต  ครุกโรนฺโต  มาเนนฺโต  ปูเชนฺโต  ธมฺม   
อปจายมาโน  ต  นิสฺสาย  ต  ปจฺจย  กตฺวา  สมฺโพธิย   
อธิมุจฺจนฺโต  ตตฺถ  จิตฺต เปติ ฯ อย จตุตฺโถ ปจฺจโย   
มหาภินีหาราย ฯ   
        ตตฺถ  กตเม  จตฺตาโร  เหตู  มหาภินีหาราย  ฯ  อิธ   
มหาปุริโส  ปกติยา  อุปนิสฺสยสมฺปนฺโนว  โหติ  ปุริมเกสุ  พุทฺเธสุ   
กตาธิกาโร ฯ  อย  ปโม  เหตุ  มหาภินีหาราย ฯ  ปุน  จปร  
มหาปุริโส  ปกติยา  กรณุาชฺฌาสโย  โหติ  กรุณาธิมุตฺโต   
สตฺตาน  ทุกฺข  อปเนตุกาโม  อป  จ  อตฺตโน กายชวิีต  
ปริจฺจชิตฺวา ฯ อย ทุติโย  เหตุ  มหาภินีหาราย ฯ  ปุน  จปร   
มหาปุริโส  สกลโตป  วฏฏทุกฺขโต  สตฺตหิตาย  จ  ทุกฺกรจริยโต   
สุจิรมฺป  กาล  ฆเฏนฺโต วายมนฺโต อนิพฺพินฺโน โหติ อนุตฺราสี 
ยาว  อิจฺฉิตตฺถนิปฺผตฺติ ฯ  อย  ตติโย  เหตุ  มหาภินีหาราย ฯ   
ปุน  จปร  มหาปุริโส  กลฺยาณมิตฺตสนฺนิสฺสิโต  โหติ  โย อหิตโต 
นิวาเรติ หิเต ปติฏเปติ ฯ อย จตุตฺโถ  เหตุ มหาภินีหาราย ฯ   
        ตตฺราย  มหาปุริสสฺส  อุปนิสฺสยสมฺปทา  เอกนฺเตเนวสฺส  
ยถา  อชฌฺาสโย  สมฺโพธนิินฺโน  โหติ  สมฺโพธโิปโณ  สมโฺพธิ- 
ปพฺภาโร  ตถา  สตฺตาน  หิตจริยา ยโต  จาเนน  ปุริมพุทฺธาน   
สนฺติเก  สมฺโพธิยา  ปณิธาน  กต  โหติ  มนสา  วาจาย  จ   
อหมฺป เอทิโส สมฺมาสมฺพุทฺโธ หุตฺวา สมฺมเทว สตฺตาน หิตสุข  
นิปฺผาเทยฺยนฺติ ฯ  เอว  สมปฺนฺนูปนิสฺสยสฺส ปนสฺส อิมานิ   
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อุปนิสฺสยสมฺปตฺติยา ลิงฺคานิ ภวนฺติ เยหิ  สมนฺนาคตสฺส   
สาวกโพธิสตฺเตหิ  จ  ปจฺเจกโพธิสตฺเตหิ  จ  มหาวิเสโส  มหนฺต   
นานากรณ  ป ฺายติ  อินฺทฺริโย  ปฏปิตฺติโต  โกสลฺลโต  จ ฯ  
อิธ อุปนิสฺสยสมฺปนฺโน  มหาปุริโส  ยถา  วิสทินทฺฺริโย  โหติ   
วิสทาโณ  น  ตถา  อิตเร ฯ  ปรหิตาย  ปฏิปนฺโน  โหติ   
น  อตฺตหิตาย ฯ  ตถา  ห ิ โส  ยถา  พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย   
โลกานุกมฺปาย  อตฺถาย  หิตาย  สุขาย  เทวมนุสฺสาน  ปฏิปชชฺติ   
น  ตถา  อิตเร ฯ  ตตฺถ จ โกสลลฺ อาวหติ านุปฺปตฺติก- 
ปฏิภาเนน านาานกุสลตาย จ ฯ   
        ตถา  มหาปุริโส  ปกติยา  ทานชฌฺาสโย  โหติ  ทานาภิรโต  
สติ เทยฺยธมฺเม  เทติ  เอว  น  ทานโต  สงฺโกจ  อาปชฺชติ  
สตต สมิต สวิภาคสีโล โหติ ปทุมิโตว  เทติ  อาทรชาโต   
น  อุทาสีนจิตฺโต  มหนฺตมฺป  ทาน ทตฺวา น จ ทาเนน  
สนฺตุฏโ  โหติ  ปเคว  อปฺป  ปเรส ฺจ อุสฺสาห ชเนนฺโต 
ทาเน วณฺณ ภาสติ ทานปฏิสยุตฺต  ธมฺมกถ  กโรติ  อ ฺเ  
จ  ปเรส  เทนฺเต  ทิสฺวา  อตฺตมโน โหติ ภยฏาเนสุ จ   
ปเรส อภย เทตีติ เอวมาทีนิ ทานชฺฌาสยสฺส มหาปุริสสฺส 
ทานปารมิยา ลิงฺคานิ ฯ   
        ยถา (๑)  ปาณาติปาตาทีหิ  ปาปธมฺเมหิ หิรียติ โอตฺตปฺปติ  
สตฺตาน อวิเหนชาติโก  โหติ  โสรโต  สุขสีโล  อสโ  อมายาวี  
# ๑. สพฺพตฺถ ตถาติ ทิสฺสติ ฯ  
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อุชุชาติโก  สวุโจ  โสวจสฺสกรณีเยหิ  ธมฺเมหิ  สมนนฺาคโต   
มุทุชาติโก  อตฺถทฺโธ  อนติมานี  ปรสนฺตก  นาทิยติ อนฺตมโส   
ติณสลาก  อุปาทาย  อตฺตโน  หตฺเถ นกิฺขิตฺต อิณ วา คเหตฺวา  
ปร น วิสวาเทติ  ปรสฺม ึ วา  อตฺตโน  สนฺตเก  พฺยามูเฬฺห  
วิสฺสริเต  วา ต ส ฺาเปตฺวา ปฏิปาเทติ  ยถา  ต  น   
ปรหตฺถคต  โหติ  อโลลปฺุโป  โหติ  ปรปริคฺคเหสุ ปาปก จิตฺตมฺป 
น  อุปฺปาเทติ  อิตฺถิพฺยสนาทีนิ  ทูรโต  ปริวชฺเชติ  สจฺจวาที  
สจฺจสนฺโธ ภินฺนาน  สนฺธาตา  สหิตาน  อนุปฺปทาตา  ปยวาที  
มิหิตปุพฺพงฺคโม  ปุพฺพภาสี  อตฺถวาที  ธมฺมวาที   อนภิชฺฌาลุ   
อพฺยาปนฺนจิตฺโต  อวิปรตีทสฺสโน   กมฺมสฺสกตาเณน  สจฺจา- 
นุโลมิกาเณน  กต ฺ ู  กตเวที  วุทธฺาปจายี  สุวิสุทฺธาชีโว   
ธมฺมกาโม ปเรป  ธมฺเม  สมาทเปตา  สพฺเพน  สพฺพ  อกิจฺจโต 
สตฺเต  นิวาเรตา กิจฺเจสุ ปติฏเปตา  อตฺตนา  จ  ตตฺถ  กิจฺเจ   
โยค  อาปชฺชติา กตฺวา วา ปน สย อกตฺตพฺพ สีฆ ฺเว   
ตโต ปฏิวิรโต โหตีติ เอวมาทีนิ สีลชฌฺาสยสฺส มหาปุริสสฺส 
สีลปารมิยา ลิงฺคานิ ฯ   
        ตถา  มนฺทกิเลโส  โหติ  มนฺทนีวรโณ  ปวิเวกชฺฌาสโย  
อวิกฺเขปพหุโล  น  ตสฺส  ปาปกา  วิตกฺกา จิตฺต อนฺวาสฺสวนฺติ 
วิเวกคตสฺส จสฺส อปฺปกสิเรเนว จิตฺต  สมาธิยติ  อมิตฺตปกฺเขป  
ตุวฏ เมตฺตจิตฺตตา สนฺติฏติ ปเคว อิตรสฺมึ สติมา จ  โหติ   
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จิรกตมฺป  จิรภาสิตมฺป  สริตา  อนุสฺสริตา  เมธาวี  จ โหติ  
ธมฺโมชป ฺาย  สมนฺนาคโต  นิปโก  จ  โหติ  ตาสุ  ตาสุ  
อิติกตฺตพฺพตาสุ  อารทฺธวีริโย  จ โหติ  สตฺตาน  หิตกิริยาสุ 
ขนฺติพลสมนฺนาคโต  จ  โหติ  สพฺพสโห อจลาธิฏาโน จ  
โหติ  ทฬฺหสมาทาโน  อชฌฺุเปกฺขโก  จ  โหติ  อุเปกขฺาานีเยสุ   
ธมฺเมสูติ  เอวมาทีนิ  มหาปุริสสฺส เนกฺขมฺมชฺฌาสยาทีน วเสน 
เนกฺขมฺมปารมิอาทีน ลิงฺคานิ เวทิตพฺพานิ ฯ   
        เอวเมเตหิ  โพธิสมฺภารลิงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส มหาปุริสสฺส 
ย วุตฺต มหาภินีหาราย  กลฺยาณมิตฺตสนฺนิสฺสโย  เหตูติ  ตตฺริท   
สงฺเขปโต  กลฺยาณมิตฺตลกฺขณ  อิธ   กลฺยาณมิตฺโต   สทฺธาสมฺปนฺโน 
โหติ   สีลสมปฺนฺโน  สุตสมฺปนฺโน  จาคสมฺปนฺโน  วีริยสมฺปนฺโน  
สติสมฺปนฺโน  สมาธิสมปฺนฺโน  ป ฺาสมฺปนฺโน ฯ  ตตฺถ  สทธฺา- 
สมฺปตฺติยา  สทฺทหติ  ตถาคตสฺส  โพธึ  กมฺมผล ฺจ  เตน   
สมฺมาสมฺโพธิยา  เหตุภูต  สตฺเตสุ  หิเตสิต น ปริจฺจชติ 
สีลสมฺปตฺติยา สตฺตาน ปโย โหติ มนาโป  คร ุ ภาวนีโย  
โจทโก  ปาปครหี  วตฺตา  วจนกฺขโม  สุตสมฺปตฺติยา  สตฺตาน   
หิตสุขาวห  คมฺภีร ธมฺมกถ กตฺตา โหติ จาคสมฺปตฺติยา  
อปฺปจฺโฉ โหติ สนฺตุฏโ  ปวิวิตฺโต  อสสฏโ  วีริยสมฺปตฺติยา  
อารทฺธวีริโย โหติ สตฺตาน หิตปฏิปตฺติย  สติสมฺปตฺติยา 
อุปฏ ิตสติ โหติ อนวชฺชธมฺเมสุ สมาธิสมฺปตฺติยา อวิกฺขิตฺโต  
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โหติ  สมาหิตจิตฺโต  ป ฺาสมฺปตฺติยา อวิปรีต ปชานาติ โส  
สติยา กุสลากุสลาน ธมฺมาน  คติโย  สมเนฺวสมาโน  ป ฺาย   
สตฺตาน  หิตาหิต  ยถาภูต  ชานิตฺวา  สมาธินา ตตฺถ   
เอกคฺคจิตฺโต หุตฺวา วีริเยน อหิตา สตฺเต นิเสเธตฺวา หิเต  
นิโยเชติ ฯ เตนาห   
                ปโย คร ุภาวนีโย                วตฺตา จ วจนกฺขโม   
                คมฺภีร ฺจ กถ กตฺตา                โน จฏาเน นิโยชโกติ ฯ (๑)   
        เอว  คุณสมนฺนาคต ฺจ  กลฺยาณมิตฺต  อุปนิสฺสาย   
มหาปุริโส  อตฺตโน  อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ  สมฺมเทว  ปริโยทเปติ ฯ  
สุวิสุทฺธาสยปโยโค จ หตฺุวา จตูหิ พเลหิ  สมนฺนาคโต  น  
จิเรเนว อฏงฺเค สโมธาเนตฺวา มหาภินีหาร กโรนฺโต โพธ-ิ 
สตฺตภาเว  ปติฏหติ อนิวตฺติธมฺโม นิยโต สมฺโพธปิรายโณ ฯ   
        ตสฺสิมานิ  จตฺตาริ  พลานิ ฯ  อชฺฌตฺติกพล ยา สมฺมา- 
สมฺโพธิย อตฺตสนฺนิสฺสยา  ธมฺมคารเวน  อภิรุจิ  เอกนฺตนินฺนช-ฺ 
ฌาสยตา  ยาย  มหาปุริโส  อตฺตาธิปติ  ลชฺชาปสสฺโย  (๒)   
อภินีหารสมฺปนฺโน  จ  หตฺุวา  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  สมฺมาสมฺโพธึ   
ปาปุณาติ ฯ  พาหิรพล  ยา  สมฺมาสมฺโพธิย  ปรสนนฺิสฺสยา   
อภิรุจิ  เอกนฺตนินฺนชฺฌาสยตา  ยาย  มหาปุริโส  โลกาธิปติ  
มานาปสฺสโย  อภินีหารสมฺปนฺโน  จ  หุตฺวา  ปารมิโย  ปูเรตฺวา 
# ๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๓๔/๓๓ ฯ  ๒. สี. ลชชฺาชฺฌาสโย ฯ  
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สมฺมาสมฺโพธึ  ปาปุณาติ ฯ  อุปนิสฺสยพล   ยา   สมมฺาสมฺโพธิย  
อุปนิสฺสยสมฺปตฺติยา   อภิรุจิ  เอกนฺตนินฺนชฺฌาสยตา  ยาย   
มหาปุริโส  ติกฺขินฺทฺริโย  วิสทธาตุโก สติสนฺนิสฺสโย  อภินีหาร- 
สมฺปนฺโน  จ  หุตฺวา  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  สมฺมาสมฺโพธึ  
ปาปุณาติ ฯ ปโยคพล  ยา  สมฺมาสมฺโพธิย  ตชชฺา  ปโยค- 
สมฺปทา  สกกฺจฺจการิตา  สาตจฺจการิตา  ยาย  มหาปุริโส 
วิสุทฺธปโยโค  นิรนฺตรการี  อภินีหารสมฺปนฺโน  จ  หุตฺวา  
ปารมิโย  ปูเรตฺวา สมฺมาสมฺโพธึ ปาปุณาติ ฯ   
        เอวมย  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  จตูหิ  เหตูหิ  จตูหิ  จ  พเลหิ   
สมฺปนฺนสมุทาคโม  อฏงฺคสโมธานสมฺปาทิโต  อภินีหาโร  ปารมีน  
ปจฺจโย  มูลการณภาวโต  ยสฺส  จ  ปวตฺติยา  มหาปุริเส จตฺตาโร  
อจฺฉริยา อพฺภุตา ธมฺมา ปติฏหนฺติ สพฺพสตฺตนิกาย  อตฺตโน  
โอรสปุตฺต วิย ปยจิตฺเตน ปริคฺคณฺหาติ ฯ น จสฺส จิตฺต  
ปุตฺตสงฺกเิลสวเสน  สงฺกิลสิฺสติ ฯ  สตฺตาน  หิตสุขาวโห  จสฺส 
อชฺฌาสโย  ปโยโค  จ  โหติ ฯ  อตฺตโน  จ  พุทฺธการก- 
ธมฺมา  อุปรปูริ  วฑฺฒนฺติ ปริปจฺจนฺติ จ ยโต จ มหาปุริโส  
อุฬารตเมน  ปุ ฺาภิสนฺเทน  กุสลาภิสนฺเทน  ปวตฺติยา ปจฺจเยน  
สุขสฺสาหาเรน  สมนฺนาคโต  สตฺตาน  ทกฺขิเณยฺโย อุตฺตม- 
คารวฏาน อสทิส ปุ ฺกฺเขตฺต ฺจ โหติ ฯ เอวมเนกคุโณ   
อเนกานิสโส มหาภินีหาโร ปารมีน ปจฺจโยติ เวทิตพฺโพ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 468 

                *เลมที่  45  ปกิณฺณกกถา  หนา  468 
 
        ยถา  จ  อภินีหาโร  เอว  มหากรณุา  อุปายโกสลฺล ฺจ ฯ  
ตตฺถ อุปายโกสลฺล  นาม  ทานาทีน  โพธิสมฺภารภาวสฺส 
นิมิตฺตภูตา ป ฺา ยาหิ มหากรุณูปายโกสลลฺตาหิ  มหาปุริสาน  
อตฺตสุขนิรเปกฺขตา  นิรนฺตร  ปรหิตกรณปสุตตา  สุทุกฺกเรหิป   
มหาโพธิสตฺตจริเตหิ    วิสาทาภาโว   ปสาทสมฺพุทฺธิทสฺสนสวนานุสฺ- 
สรณกาเลสุป  สตฺตาน  หิตสุขปฺปฏิลาภเหตุภาโว  จ  สมฺปชชฺติ ฯ   
ตถา  หิสฺส  ป ฺาย  พุทฺธภาวสิทฺธิ  กรุณาย  พุทธฺกมฺมสิทฺธิ   
ป ฺาย สย ตรติ กรุณาย ปเร ตาเรติ  ป ฺาย  ปรทุกฺข   
ปริชานาติ  กรุณาย  ปรทกฺุขปติการ  อารภติ  ป ฺาย  จ   
ทุกฺเข  นิพฺพินฺทติ  กรุณาย  ทุกฺข  สมปฺฏิจฺฉติ  ตถา  ป ฺาย 
นิพฺพานาภิมุโข  โหติ  กรณุาย  วฏฏ  ปาปุณาติ  ตถา  กรุณาย 
สสาราภิมุโข  โหติ  ป ฺาย  ตตฺร  นาภิรมติ  ป ฺาย  จ   
สพฺพตฺถ  วิรชฺชติ  กรุณานุคตตฺตา  น  จ  น สพฺเพส  อนุคฺคหาย   
ปวตฺโต  กรณุาย  สพฺเพป  อนุกมฺปติ  ป ฺานุคตตฺตา  น  จ  
น สพฺพตฺถ  วิรตฺตจิตฺโต  ป ฺาย  จ อหการมมการาภาโว  
กรุณาย อาลสิยทีนตาภาโว ตถา  ป ฺากรุณาหิ  ยถากฺกม   
อตฺตปรนาถตา  ธีรวีรภาโว  อนตฺตนฺตปอปรนฺตปตา  อตฺตหิต- 
ปรหิตนิปฺผตฺติ  นิพฺภยาภึสนกภาโว  ธมฺมาธิปติโลกาธิปติตา 
กต ฺ ุปุพฺพการิภาโว  โมหตณฺหาวิคโม  วิชฺชาจรณสิทฺธิ   
พลเวสารชฺชนิปฺผตฺตีติ  สพฺพสฺสาป  ปารมิตาผลสฺส  วิเสเสน  
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อุปายภาวโต  ป ฺากรุณา  ปารมีน  ปจฺจโย ฯ  อิท ฺจ ทฺวย   
ปารมีน วิย ปณิธานสฺสาป ปจฺจโย ฯ   
        ตถา  อุสฺสาหอุมฺมงฺคอวตฺถานหิตจริยา  (๑)  จ  ปารมีน   
ปจฺจยาติ  เวทิตพฺพา  ยา พุทฺธภาวสฺส อุปฺปตฺติฏานตาย 
พุทฺธภูมิโยติ (๒) วุจฺจนฺติ ฯ ตตฺถ อุสฺสาโห นาม  โพธิสมฺภาราน  
อพฺภุสฺสหนวีริย ฯ  อุมฺมงฺโค  นาม โพธิสมฺภาเรสุ อุปายโกสลลฺ- 
ภูตา  ป ฺา ฯ  อวตฺถาน  นาม  อธิฏาน  อจลาธิฏานตา ฯ 
หิตจริยา  นาม เมตฺตาภาวนา  กรุณาภาวนา จ ฯ   
        ตถา   เนกฺขมฺมปวิเวกอโลภาโทสาโมหนิสฺสรณปฺปเภทา  ฉ 
อชฺฌาสยา ฯ  เนกฺขมฺมชฺฌาสยา  หิ  โพธิสตฺตา  โหนฺติ  กาเมสุ  
ฆราวาเส จ โทสทสฺสาวิโน ตถา  ปวิเวกชฺฌาสยา  สงฺคณิกาย   
โทสทสฺสาวิโน  อโลภชฌฺาสยา  โลเภ  โทสทสฺสาวิโน  อโท- 
สชฺฌาสยา  โทเส  โทสทสฺสาวิโน  อโมหชฺฌาสยา  โมเห  โทส- 
ทสฺสาวิโน  นิสฺสรณชฺฌาสยา  สพฺพภเวสุ  โทสทสฺสาวิโนติ ฯ 
ตสฺมา  เอเต  โพธิสตฺตาน  ฉ  อชฌฺาสยา  ทานาทีน  ปารมีน   
ปจฺจยาติ  เวทิตพฺพา ฯ  น หิ โลภาทีสุ อาทีนวทสฺสเนน   
อโลภาทีน  หิ  อธิกภาเวน  จ  วินา  ทานาทิปารมิโย  สมฺภวนฺติ  
อโลภาทีน  หิ  อธิกภาเวน ปริจฺจาคาทินินฺนจิตฺตตา อโลภชฺฌา- 
สยาทิตาติ เวทิตพฺพา ฯ   
# ๑. ส.ี ...อุมมฺคฺค... ฯ  ๒. สี. ภูมิโยติ ฯ  
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        ยถา  เจเต  เอว  ทานชฺฌาสยตาทโยป  โพธิยา  จรนฺตาน  
โพธิสตฺตาน  ทานาทิปารมีน  ปจฺจโย ฯ  ทานชฺฌาสยตาย  หิ  
โพธิสตฺตา  ตปฺปฏิปกฺเข  มจฺเฉเร  โทสทสฺสาวิโน  หุตฺวา  สมฺมเทว 
ทานปารมึ  ปริปูเรนฺติ ฯ  สีลชฺฌาสยตาย ทุสฺสีเลฺย  โทสทสฺสาวิโน  
หุตฺวา  สมฺมเทว  สีลปารมึ  ปริปูเรนฺติ ฯ  เนกฺขมฺมชฺฌาสยตาย   
กาเมสุ  ฆราวาเส  จ  ยถาภูตาณชฺฌาสยตาย  อ ฺาเณ  (๑)  
วิจิกิจฺฉาย  จ  วีริยชฌฺาสยตาย  โกสชฺเช  ขนฺติยชฺฌาสยตาย   
อกฺขนฺติย สจฺจชฺฌาสยตาย วิสวาเท  อธิฏานชฺฌาสยตาย   
อนธิฏาเน  เมตฺตาชฺฌาสยตาย  พฺยาปาเท อุเปกฺขชฺฌาสยตาย   
โลกธมฺเมสุ  อาทีนวทสฺสาวิโน  หุตฺวา  สมฺมเทว  เนกฺขมฺมาทิ- 
ปารมิโย  ปรปิูเรนฺติ ฯ  ทานชฺฌาสยตาทโย ทานาทิปารมีน  
นิปฺผตฺติการณตฺตา ปจฺจโย ฯ   
        ตถา   อปริจฺจาคปริจฺจาคาทีสุ   ยถากฺกม   อาทีนวานิสส- 
ปจฺจเวกฺขณา  ทานาทิปารมีน  ปจฺจโย ฯ  ตตฺถาย  ปจฺจเวกฺ- 
ขณาวิธิ  เขตฺตวตฺถุหิร ฺสุวณฺณโคมหึสทาสิทาสปุตฺตทาราทิ- 
ปริคฺคหพฺยาสตฺตจิตฺตาน    สตฺตาน    เขตฺตาทีน  วตฺถุกามภาเวน   
พหุปตฺถนียภาวโต  ราชโจราทิสาธารณภาวโต  วิวาทาธิฏานโต   
สปตฺตกรณโต  นิสฺสารโต  ปฏลิาภปริปาลเนสุ  ปรวิเหนเหตุโต 
วินาสนิมิตฺต ฺจ  โสกาทิอเนกวิหิตพฺยสนาวหโต   ตทาสตฺติ-   
# ๑. ส.ี อฏาเน ฯ  
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นิทาน ฺจ   มจฺเฉรมลปริยุฏ ิตจิตฺตาน  อปายูปปตฺติเหตุภาวโตติ  
เอว  วิวิธวิปุลานตฺถาวหานิ  ปริคฺคหวตฺถูนิ  นาม ฯ เตส   
ปริจฺจาโคเยว เอโก โสตฺถภิาโวติ ปริจฺจาเค อปฺปมาโท  
กรณีโย ฯ   
        อป  จ  ยาจโก  ยาจมาโน  อตฺตโน  คุยฺหสฺส อาจิกฺขนโต 
มยฺห วิสฺสาสิโกติ  จ  ปหาย  คมนียมตฺตโน  สนฺตก  คเหตฺวา  
ปรโลก  ยาหีติ  มยฺห  อุปเทสโกติ จ  อาทิตฺเต  วิย  อคาเร 
มรณคฺคินา  อาทิตฺเต  โลเก  ตโต  มยหฺ  สนฺตกสฺส  อปวาหก- 
สหาโยติ  จ  อปวาหิตสฺส  จสฺส อฌาปนนิกฺเขปฏานภูโตติ  
จ ทานสงฺขาเต  กลยฺาณกมฺมสฺมึ  สหายภาวโต  สพฺพสมฺปตฺตีน  
อคฺคภูตาย  ปรมทุลฺลภาย  พุทฺธภูมิยา  สมฺปตฺติเหตุภาวโต จ 
ปรโม กลฺยาณมิตฺโตติ จ ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ฯ 
        ตถา  อุฬาเร  กมฺมน ิ อเนนาห  สมฺภาวิโต  ตสฺมา  
สา สมฺภาวนา อวิตถา  กาตพฺพาติ  จ  เอกนฺตเภทิตาย  
ชีวิตสฺส  อยาจิเตนาป  มยา  ทาตพฺพ  ปเคว  ยาจิเตนาติ  จ 
อุฬารชฺฌาสเยหิ  คเวสิตฺวาป  ทาตพฺพโต  สยเมวาคโต  มม   
ปุ ฺเนาติ  จ  ยาจกสฺส  ทานาปเทเสน  มยฺหเมวายมนุคฺคโหติ   
จ  อห วิย อย  สพฺโพป  โลโก  มยา  อนุคฺคเหตพฺโพติ   
จ  อสติ  ยาจเก  กถ  มยฺห  ทานปารมี  ปูเรยฺยาติ  จ  
ยาจกานเมว  จตฺถาย  มยา  สพฺโพ  ปริคฺคเหตพฺโพติ  จ  ม    



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 472 

                *เลมที่  45  ปกิณฺณกกถา  หนา  472 
 
อยาจิตฺวาว  มม  สนฺตก  ยาจกา  กทา  สยเมว  คเณฺหยฺยุนฺติ   
จ กถมห ยาจกาน  ปโย  จสฺส  มนาโปติ  จ  กถ   
วา  เต  มยฺห ปยา จสฺสุ มนาปาติ จ กถ วาห  ททมาโน 
ทตฺวาป  จ  อตฺตมโน  จสฺส  ปมุทิโต  ปติโสมนสฺสชาโตติ จ  
กถ วา เม  ยาจกา  ภเวยฺยุ  อุฬาโร  จ  ทานชฺฌาสโยติ  
จ  กถ วาหมยาจิโต เอว ยาจกาน  หทยม ฺาย  ทเทยฺยนฺติ  
จ  สติ  ธเน ยาจเก จ อปริจฺจาโค มหตี มยฺห ว ฺจนาติ   
จ  กถ  วาห  อตฺตโน  องฺคานิ  ชีวิต  วาป  ยาจกาน  
ปริจฺจเชยฺยนฺติ  จ  ปริจฺจาคนินฺนตา  อุปฏเปตพฺพา ฯ  อป  จ 
อตฺโถ นามาย นิรเปกฺข ทายกมนุคจฺฉติ  ยถา ต นิรเปกฺข  
เขปก กิฏโกติ จ อตฺเถ นิรเปกฺขตาย จิตฺต อุปฺปาเทตพฺพ ฯ   
        ยาจมาโน  ปน  ยท ิ ปยปุคฺคโล  โหติ  ปโย  ม  ยาจตีติ   
โสมนสฺส  อุปฺปาเทตพฺพ ฯ  อถ  อุทาสีนปุคฺคโล  โหติ  อย 
ม  ยาจมาโน  อทฺธา  อิมินา  ปริจฺจาเคน  มิตฺโต  โหตีติ  โสมนสฺส 
อุปฺปาเทตพฺพ ฯ ททนฺโตป หิ ยาจกาน ปโย  โหตีติ ฯ  อถ  
ปน  เวรี  ปุคฺคโล  ยาจติ  ปจฺจตฺถิโก  ม ยาจติ อย ม  
ยาจมาโน  อทฺธา  อิมินา  ปริจฺจาเคน  เวรี  ปโย  มิตฺโต  โหตีติ  
วิเสเสน  โสมนสฺส  อุปฺปาเทตพฺพ ฯ เอว ปยปุคฺคเล วิย  
มชฺฌตฺตเวริปุคฺคเลสุป เมตฺตาปุพฺพงฺคม  กรุณ อุปฏเปตฺวาว 
ทาตพฺพ ฯ    
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        สเจ  ปนสฺส  จิรกาลปริภาวิตตฺตา  โลภสฺส  เทยฺยธมฺมวิสยา  
โลภธมฺมา  อุปฺปชฺเชยฺยุ  เตน  โพธิสตฺตปฏิ ฺเน อิติ ปฏ-ิ 
ส ฺจิกฺขิตพฺพ นนุ ตยา สปฺปุริส  สมโฺพธาย  อภินีหาร  
กโรนฺเตน  สพฺพสตฺตาน  อุปการตฺถาย  อย  กาโย  นิสฺสฏโ   
ตปฺปริจฺจาคมย ฺจ  ปุ ฺ  ตตฺถ  นาม  เต  พาหิเรป  วตฺถุสฺม ึ 
อภิสงฺคปฺปวตฺติ  หตฺถิสินานสทิสี  โหติ  ตสฺมา  ตยา น กตฺถจิ  
สงฺโค อุปฺปาเทตพฺโพ เสยฺยถาป นาม  มหโต เภสชฺชรุกฺขสฺส  
ติฏโต มูล มูลตฺถิกา หรนฺติ ปปฏิก ตจ ขนฺธ วิฏป  
สาร  สาข  ปลาส  ปุปฺผ  ผล  ผลตฺถิกา  หรนฺติ น ตสฺส 
รุกฺขสฺส มยฺห สนฺตก เอเต  หรนฺตีติ  วิตกฺกสมุทาจาโร 
โหติ  เอวเมว  สพฺพโลกหิตาย  อุสฺสุกฺกมาปชฺชนฺเตน  มยา 
มหาทุกฺเข  อกต ฺ ุเก  นิจฺจาสุจิมฺหิ  กาเย  ปเรส  อุปการาย  
วินิยุชฺชมาเน  อณุมตฺโตป  มิจฺฉาวิตกฺโก  น  อุปฺปาเทตพฺโพ  โก  
วา  เอตฺถ  วิเสโส  อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ  มหาภูเตสุ  เอกนฺต- 
เภทนวิกิรณวิทฺธสนธมฺเมสุ  เกวล  ปน  สมฺโมหวิชมฺภิตเมต  ยทิท  
เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ อภินิเวโส ตสฺมา   
พาหิเรสุ  วิย  อชฺฌตฺติเกสุป  กรจรณนยนาทีสุ  มสาทีสุ  จ  
อนเปกฺเขน หุตฺวา ต  ตทตฺถิกา หรนฺตูติ นิสฺสฏจิตฺเตน 
ภวิตพฺพนฺติ ฯ   
        เอว  ปฏิส ฺจิกฺขโต  จสฺส  สมฺโพธาย  ปหิตตฺตสฺส   
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กายชีวิเตสุ  นิรเปกฺขสฺส  อปฺปกสิเรเนว    กายวจีมโนกมฺมานิ    
สุวิสุทฺธานิ    โหนฺติ ฯ   โส  สุวิสุทฺธกายวจีมโนกมฺมนฺโต วิสุทฺธาชีโว   
ายปฏิปตฺติย     ิโต  อปายุปายโกสลฺลสมนฺนาคเมน   ภิยฺโยโส    
มตฺตาย   เทยฺยธมฺมปริจฺจาเคน  อภยทานสทฺธมฺมทาเนหิ  จ 
สพฺพสตฺเต  อนุคฺคณฺหิตุ  สมตฺโถ  โหตีติ  อย  ตาว  ทานปารมิย  
ปจฺจเวกฺขณานโย ฯ   
        สลีปารมิย  ปน  เอว  ปจฺจเวกฺขิตพฺพ  อิท  ห ิ สีล  นาม  
คงฺโคทกาทีหิ  วิโสเธตุ  อสกฺกุเณยฺยสฺส  โทสมลสฺส  วิกฺขาลนชล  
หริจนฺทนาทีหิ  วิเนตุ  อสกฺกุเณยฺยสฺส  ราคาทิปริฬาหสฺส  วินยน   
หารมกุฏกุณฺฑลาทีหิ  ปจุรชนาลงฺกาเรหิ  อสาธารโณ  สาธูน   
อลงฺการวิเสโส  สพฺพทิสาวายนโต  อกิตฺติโม สพฺพกาลานุรูโป 
จ  สุรภิคนฺโธ  ขตฺติยมหาสาลาทีหิ  เทวตาหิ  จ  วนฺทนียาทิ- 
ภาวาวหนโต  ปรโม  วสีกรณมนฺโต  จาตุมหาราชิกาทิเทวโลกา- 
โรหณโสปานปนฺติ    ฌานาภิ ฺาน    อธิคมูปาโย  นิพฺพาน- 
มหานครสฺส  สมฺปาปกมคฺโค สาวกโพธิปจฺเจกโพธิสมฺมาสมฺโพธีน  
ปติฏานภูมิ  ย ย วา ปนิจฺฉิต ปตฺถิต ตสฺส ตสฺส สมชิฺฌนู- 
ปายภาวโต จินฺตามณิกปฺปรุกฺขาทิเก  จ อติเสติ ฯ   
        วุตฺต ฺเจต  ภควตา  อิชฺฌติ  ภิกฺขเว  สีลวโต เจโต- 
ปณิธิวิสุทฺธตฺตาติ ฯ (๑)  อปรมฺป  วุตฺต  อากงฺเขยฺย  เจ  ภิกฺขเว  
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๓๔๖/๒๗๒-๒๗๓ ฯ  องฺ. อฏก. ๒๓/๑๒๕/๒๔๓ ฯ  
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ภิกฺขุ  สพฺรหฺมจารีน ปโย จ อสฺส  มนาโป  จ  ครุ  จ   
ภาวนีโย  จาติ  สีเลเสฺววสฺส  ปริปรูการีติอาทิ ฯ (๑)  ตถา   
อวิปฺปฏิสารตฺถานิ  โข  อานนฺท กุสลานิ สีลานีติ ฯ (๒)  ป ฺจิเม 
คหปตโย อานิสสา  สีลวโต  สลีสมฺปทายาติอาทิสุตฺตาน ฺจ (๓)วเสน 
สีลสฺส คุณา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ตถา  อคฺคิกฺขนฺโธปมสุตฺตาทีน (๔)วเสน  
สีลวิรเห  อาทีนวา ฯ  ปติโสมนสฺสนิมิตฺตโต  อตฺตานุวาทปราปวาท- 
ทณฺฑทุคฺคติภยาภาวโต  วิ ฺ ูหิ  ปาสสภาวโต  อวิปฺปฏิสาร- 
เหตุโต  โสตฺถิฏานโต  อภิชนสาปเตยฺยาธิปเตยฺยายุรูปฏาน- 
พนฺธุมิตฺตสมฺปตฺตีน  อติสยนโต  จ  สีล  ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ฯ  สลีวโต 
หิ อตฺตโน สลีสมฺปทาเหตุ มหนฺต ปติโสมนสฺส  อุปฺปชฺชต 
 ิ กต วต มยา กุสล กต กลยฺาณ กต ภีรตฺุตาณนฺติ ฯ   
        ตถา  สลีวโต  อตฺตา  น  อุปวทติ  น  ปเร  วิ ฺ ู  
ทณฺฑทุคฺคติภยาน สมฺภโว  เอว  นตฺถ ิ สีลวา  ปรุิสปุคฺคโล  
กลฺยาณธมฺโมติ  วิ ฺ ูน  ปาสโส  โหติ ฯ ตถา  สลีวโต  ยฺวาย  
กต  วต  มยา  ปาป  กต  ลทฺุทก กต กิพฺพิสนฺติ ทุสฺสีลสฺส   
วิปฺปฏิสาโร  อุปฺปชฺชติ  โส  น  โหติ ฯ  สลี ฺจ  นาเมต   
อปฺปมาทาธิฏานโต  โภคพฺยสนาทิปริหารมุเขน  มหโต  อตฺถสฺส  
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๗๔/๕๘ ฯ  ๒. องฺ. เอก. ๒๔/๒๐๙/๓๓๗ ฯ 
# ๓. ท.ี มหา. ๑๐/๘๐/๑๐๒ ฯ  ท.ี ปา. ๑๑/๒๙๑/๒๔๘ ฯ   
องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๒๑๓-๒๘๑-๒ ฯ  วิ. มหา. ๕/๖๗/๘๘ ฯ 
# ๔. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๖๙/๑๒๙ ฯ  
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สาธนโต  มงฺคลภาโว  จ  ปรม  โสตฺถฏิาน  นิหีนชจฺโจป  
สีลวา ขตฺติยมหาสาลาทีน ปูชนีโย โหตีติ กุลสมฺปตฺตึ  อติเสติ  
สีลสมฺปทา  ต  กึ  ม ฺสิ  มหาราช อิธ เต อสฺส ทาโส  
กมฺมกโรติ อาทิวจน ฺเจตฺถ  สาธก ฯ  โจราทีหิ  อสาธารณโต 
ปรโลกานุคมนโต  มหปฺผลภาวโต  สมถาทิคุณาธิฏานโต  จ 
พาหิรธน  อติเสติ  สีล ฯ  ปรมสฺส  จิตฺติสฺสริยสฺส  อธิฏานภาวโต   
ขตฺติยาทีน  อิสฺสริย  อติเสติ  สีล ฯ  สลีนิมิตฺต  หิ  ตตสตฺตนิกาเยสุ 
สตฺตาน   อิสฺสริย   วสฺสสตทีฆปฺปมาณโต   ชีวิตโต  เอกาหมฺป   
สีลวโต  ชีวิตสฺส  วิสิฏตาวจนโต  สติ  จ  ชีวิเต  สิกฺขานิกฺขิ- 
ปนสฺส  มรณตาวจนโต  สีล ชีวิตโต วิสิฏตร ฯ เวรีนมฺป  
มนุ ฺภาวาวหนโต ชราโรควิปตฺตีหิ  อนภิภวนียโต  จ  
รูปสมฺปตฺตึ  อติเสติ  สีล ฯ  ปาสาทหมฺมิยาทิฏานวิเสเส  ราชยุว- 
ราชเสนาปติอาทิฏานวิเสเส  จ  อติเสติ  สีล  สุขวิเสสาธิฏาน- 
ภาวโต ฯ  สภาวสินิทฺเธ  สนฺติกาวจเรป  พนฺธุชเน  มิตฺตชเน   
จ  อติเสติ เอกนฺตหิตสมฺปาทนโต  ปรโลกานุคมนโต  จ  น  
ต  มาตาปตา  กยริาติ (๑) อาทิวจน ฺเจตฺถ สาธก ฯ ตถา  หตฺถ-ิ 
อสฺสรถปตฺติพลกาเยหิ  มนฺตาคทโสตฺถานปฺปโยเคหิ  จ  ทรุารกขฺ   
อตฺตาน  อารกฺขาภาเวน  สีลเมว  วิสิฏตร  อตฺตาธีนโต 
อปราธีนโต  มหาวิสยโต  จ ฯ  เตเนวาห  ธมฺโม  หเว  รกฺขติ  
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๓/๒๐ ฯ  
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ธมฺมจารินฺติอาทิ ฯ  (๑)  เอวมเนกคุณสมนฺนาคต  สีลนฺติ  ปจฺจเวกฺ- 
ขนฺตสฺส อปริปุณฺณา เจว สีลสมฺปทา ปาริปูรึ คจฺฉติ  
อปริสุทฺธา จ  ปาริสุทฺธึ ฯ   
        สเจ  ปนสฺส  ทีฆรตฺต  ปริจเยน  สีลปฏิปกฺขา  ธมฺมา   
โทสาทโย  อนฺตรนฺตรา  อุปฺปชฺเชยฺยุ ฯ  เตน โพธสิตฺตปฏิ ฺเน  
เอว ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ นนุ ตยา สมฺโพธาย  ปณิธาน  กต  
สีลวิกเลน  จ  น  สกฺกา  โลกิยาป  สมปฺตฺติโย  ปาปุณิตุ  ปเคว   
โลกุตฺตรา  สพฺพสมฺปตฺตีน  ปน  อคฺคภูตาย  สมฺมาสมฺโพธิยา  
อธิฏานภูเตน สีเลน  ปรมุกฺกสคเตน  ภวิตพฺพ  ตสฺมา กิกีว 
อณฺฑนฺติอาทินา (๒) วุตฺตนเยน สมฺมา สีล  รกฺขนฺเตน สุฏ ุตร  
ตยา เปสเลน ภวิตพฺพ ฯ   
        อป  จ  ตยา  ธมฺมเทสนาย  ยานตฺตเย  สตฺตาน  อวตารณ- 
ปริปาจนานิ  กาตพฺพานิ  สีลวิกลสฺส  จ  วจน  น  ปจฺเจตพฺพ   
โหติ  อสปฺปายาหารวิจารสฺส วิย  เวชชฺสฺส  ติกิจฺฉน  ตสฺมา   
กถาห  สทฺเธยฺโย  หุตฺวา สตฺตาน อวตารณปริปาจนานิ   
กเรยฺยนฺติ  สภาวปริสุทฺธสีเลน  ภวิตพฺพ  กิ ฺจ  ฌานาทิคุณ- 
วิเสสโยเคน  เม  สตฺตาน  อุปการกรณสมตฺถตา  ป ฺาปารมิ- 
อาทิปริปูรณ ฺจ  ฌานาทโย  จ  คุณา  สีลปาริสุทฺธึ วินา  
น สมฺภวนฺตีติ สมฺมเทว สีล ปริโสเธตพฺพ ฯ   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๒๐/๒๙๐ ฯ  ๒. วิสุทฺธิมคฺค. ๑/๔๔ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 478 

                *เลมที่  45  ปกิณฺณกกถา  หนา  478 
 
        ตถา  สมฺพาโธ  ฆราวาโส รโชปโถติอาทินา (๑) ฆราวาเส 
อฏ ิกงฺขลูปมา  กามาติอาทินา  (๒) มาตาป ปุตฺเตน วิวทตีติ- (๓) 
อาทินา จ   กาเมสุ เสยฺยถาป ปุริโส  อาณ อาทาย กมฺมนฺเต  
ปโยเชยฺยาติอาทินา (๔) กามจฺฉนฺทาทีสุ อาทีนวทสฺสนปุพฺพงฺคมา   
วุตฺตวิปริยาเยน   อพฺโภกาโส   ปพฺพชชฺาติอาทินา   (๕)   ปพฺพชชฺาทีสุ   
อานิสสปฏิกงฺขาวเสน  เนกฺขมฺมปารมิย  ปจฺจเวกฺขณา  
เวทิตพฺพา  อยเมตฺถ  สงฺเขโป วิตฺถาโร ปน ทุกฺขกฺขนฺธ- (๖)  
อาสีวิโสปมสุตฺตาทิวเสน (๗) เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตถา  ป ฺาย  วินา  ทานาทโย  ธมฺมา น วิสุชฺฌนฺติ  
ยถาสก พฺยาปารสมตฺถา  จ  น  โหนฺตีติ ป ฺาคุณา 
มนสิกาตพฺพา ฯ ยเถว หิ ชีวิเตน วินา สรีรยนฺต น โสภติ   
น  จ  อตฺตโน  กริิยาสุ  ปฏิปตฺติสมตฺถ  โหติ  ยถา  จ  จกฺขาทีนิ  
อินฺทฺริยานิ  วิ ฺาเณน  วินา  ยถาสก  วิสเยสุ  กิจฺจ  กาตุ   
นปฺปโหนฺติ  เอว  สทฺธาทีนิ  อินฺทฺริยานิ  ป ฺาย  วินา   
สกิจฺจปฏิปตฺติย อสมตฺถานีติ ปริจฺจาคาทิปฏิปตฺติย  ป ฺา 
ปธานการณ ฯ อุมฺมีลิตป ฺาจกฺขุกา หิ มหาโพธิสตฺตา อตฺตโน 
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๑๐๒/๘๒ ฯ  ส. นิ. ๑๖/๕๒๓/๒๕๙ ฯ   
ม. ม.ู ๑๒/๓๓๒/๓๔๑ ฯ  ม. ม. ๑๓/๑๑/๑๐ ฯ  ๒. ม. ม.ู ๑๒/๒๗๔/๒๖๒ ฯ  
วิ. มหา. ๒/๖๖๒/๔๓๒ ฯ   ๓. ม. มู. ๑๒/๒๑๔/๑๘๒ ฯ  ๔. ที. สี. ๔/๑๒๖/๙๖ ฯ 
# ๕. ท.ี ส.ี ๙/๑๐๒/๘๒ ฯ  ส. น.ิ ๑๖/๕๒๓/๒๕๙ ฯ  ๖. ม. ม.ู ๑๒/๑๙๙/๑๗๒ ฯ 
#  ๗. ส. สฬา. ๑๘/๓๑๐/๒๑๖ ฯ  
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องฺคปจฺจงฺคานิป  ทตฺวา  อนตฺตุกฺกสกา  อปรวมฺภกา  จ  โหนฺติ   
เภสชฺชรุกฺขา  วิย  วิกปฺปรหิตา  กาลตฺตเยป  โสมนสฺสชาตา ฯ   
ป ฺาวเสน  หิ  อุปายโกสลฺลโยคโต  ปริจฺจาโค  ปรหิตปฺปวตฺติยา  
ทานปารมิภาว อุเปติ ฯ อตฺตตฺถ หิ ทาน วฑฺฒิสทิส โหติ ฯ   
        ตถา  ป ฺาย  อภาเวน  ตณฺหาทิสงฺกิเลสาวิโยคโต  สีลสสฺ  
วิสุทฺธิ  เอว  น  สมฺภวติ  กุโต  สพฺพ ฺ ุคุณาทิฏานภาโว ฯ  
ป ฺวา  เอว  จ  ฆราวาเส  กามคุเณสุ  สสาเร  จ  อาทีนว   
ปพฺพชฺชาย  ฌานสมาปตฺติย  นิพฺพาเน  จ  อานิสส  สุฏ ุ   
สลฺลกฺเขนฺโต  ปพฺพชิตฺวา  ฌานสมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตตฺวา   
นิพฺพานาภิมุโข  ปเร  จ  ตตฺถ  ปติฏาเปติ ฯ วีริย ฺจ ป ฺา- 
วิรหิต ยถิจฺฉิตมตฺถ น สาเธติ ทุรารมฺภภาวโต ฯ  วรเมว  
หิ  อนารมฺโภ  ทุรารมฺภโต  ป ฺาสหิเตน  ปน  วีริเยน  น 
กิ ฺจิ ทุรธิคม  อุปายปฏปิตฺติโต ฯ  ตถา  ป ฺวาเอว  
ปราปการาทีน  อธิวาสกชาติโก  โหติ  น  ทุปฺป ฺโ ฯ   
ป ฺาวิรหิตสฺส  จ  ปเรหิ  อุปนีตา  อปการา  ขนฺติยา   
ปฏิปกฺขเมว  อนุพฺรูเหนฺติ  ป ฺวโต  ปน  เต  ขนฺติสมฺปตฺติยา  
ปริพฺรูหนวเสน อสฺสา ถริภาวาย  สวตฺตนฺติ ฯ  ป ฺวาเอว  (๑) 
ตีณิป  สจฺจานิ  เนส การณานิ ปฏิปกฺเข จ ยถาภูต  ชานิตฺวา 
ปเรส อวิสวาทโก โหติ ฯ   
# ๑. ส.ี ป ฺาย เอว ฯ  
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        ตถา  ป ฺาพเลน  อตฺตาน  อุปตฺถมฺเภตฺวา  ธิติสมฺปทาย   
สพฺพปารมีสุ  อจลสมาทานาธิฏาโน  โหติ ฯ  ป ฺวา  เอว  จ 
ปยมชฺฌตฺตเวริวิภาค  อกตฺวา  สพฺพตฺถ  หิตูปสหารกุสโล  โหติ ฯ  
ตถา  ป ฺาวเสน  ลาภาลาภาทิโลกธมฺมสนฺนิปาเต  นิพฺพิการตาย  
มชฺฌตฺโต  โหติ ฯ  เอว  สพฺพาส  ปารมีน  ป ฺาว ปาริสุทฺธิ- 
เหตูติ  ป ฺาคุณา  ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ  อป  จ  ป ฺาย  วินา  
น  ทสฺสนสมฺปตฺติ  อนฺตเรน  จ  ทิฏ ิสมฺปท น สลีสมฺปทา 
สีลทิฏ ิสมฺปทาวิรหิตสฺส น สมาธิสมฺปทา อสมาหิเตน  จ  น 
สกฺกา อตฺตหิตมตฺตมฺป สาเธตุ ปเคว อุกฺกสคต ปรหิตนฺติ  
ปรหิตาย ปฏปินฺเนน  นน ุ ตยา  สกฺกจฺจ  ป ฺาย  ปริวุทฺธิย   
อาโยโค กรณีโยติ โพธิสตฺเตน อตฺตา  โอวทิตพฺโพ ฯ  ป ฺา- 
นุภาเวน  หิ มหาสตฺโต จตุรธิฏานาธิฏ ิโต จตูหิ สงฺคห- 
วตฺถูหิ  โลก อนุคฺคณฺหนฺโต สตฺเต นิยฺยานมคฺเค อวตาเรติ  
อินฺทฺริยานิ จ เนส ปริปาเจติ ฯ   
        ตถา  ป ฺาพเลน  ขนฺธายตนาทีสุ  ปวิจยพหุโล  (๑)  ปวตฺติ- 
นิวตฺติโย ยาถาวโต  ปรชิานนฺโต  ทานาทโย  คุเณ  วิเสส- 
นิพฺเพธภาคิยภาว  นยนฺโต  โพธิสตฺตสิกฺขาย  ปริปูรการี  โหตีติ  
เอวมาทินา  อเนกาการโวกาเร  ป ฺาคุเณ  ววตฺถเปตฺวา   
ป ฺาปารมี อนุพฺรูเหตพฺพา ฯ   
# ๑. ส.ี ปริจยพหุโล ฯ  
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        ตถา  ทสิฺสมานานิป โลกิยานิ กมมฺานิ นิหีนวีริเยน  
ปาปุณิตุ อสกฺกุเณยฺยานิ  อคณิตเขเทน  ปน  อารทฺธวีริเยน  
ทุรธิคม นาม นตฺถิ ฯ นิหนีวีริโย ห ิสสารมโหฆโต   
สพฺพสตฺเต  สนฺตาเรสฺสามีติ  อารภิตุเมว  น สกฺกณุาติ ฯ  
มชฺฌิโม อารภิตฺวา อนฺตรา  โวสานมาปชฺชติ ฯ อุกกฺฏวีริโย  
ปน สตฺตสุขนิรเปกฺโข (๑) อารมฺภปารมิมธิคจฺฉตีติ วีริยสมฺปตฺติ  
ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ  อป  จ  ยสฺส  อตฺตโน  เอว  สสารปงฺกโต   
สมุทฺธรณตฺถมารมฺโภ  ตสฺสาป  น  วีริยสฺส  สถิิลภาเว  มโนรถาน  
มตฺถกปฺปตฺติ  สกฺกา  สมภฺาเวตุ  ปเคว  สเทวกสฺส  โลกสฺส   
สมุทฺธรณตฺถ  กตาภินีหาเรนาติ  จ  ราคาทีน  โทสคณาน  
มตฺตมหาคชาน  วิย  ทุนนฺิวารภาวโต  ตนฺนิมิตฺตาน ฺจ  กมฺม- 
สมาทานาน  อุกฺขิตฺตาสิกวธกสทิสภาวโต  ตนฺนิมตฺิตาน ฺจ  
ทุคฺคตีน  สพฺพทา  วิวฏมุขภาวโต  ตตฺถ  นิโยชกาน ฺจ  ปาป- 
มิตฺตาน สทา สนฺนิหิตภาวโต ตโทวาทการิตาย  จ  พาลสฺส   
ปุถุชชฺนภาวสฺส  สติสมฺภเว  ยุตฺต  สยเมว  สสารทุกฺขโต   
นิสฺสริตุนฺติ  มิจฺฉาวิตกฺกา  วีริยานุภาเวน  ทูรีภวนฺตีติ  จ  ยท ิ 
ปน สมฺโพธิ  อตฺตาธีเนน  วีริเยน  สกฺกา  สมธิคนฺตุ  กิเมตฺถ   
ทุกฺกรนฺติ  จ เอวมาทินา นเยน  วีริยคุณา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ   
        ตถา  ขนฺติ  นามาย  นิรวเสสคุณปฏิปกฺขสฺส  โกธสฺส  
# ๑. ม. อตฺตสุขนิรเปกฺโข ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 482 

                *เลมที่  45  ปกิณฺณกกถา  หนา  482 
 
วิธมนโต  คุณสมฺปาทเน  สาธูนมปฺปฏิหตมายุธ  ปราภิภว- 
สมตฺถาน อลงฺกาโร  สมณพฺราหฺมณาน  พลสมฺปทา  โกธคฺคิ- 
วินยนอุทกธารา  กลฺยาณสฺส  กิตฺติสททฺสฺส  ส ฺชาติเทโส   
ปาปปุคฺคลาน  วจีวิสวูปสมกาโร  มนฺตาคโท  สวเร   ิตาน   
ปรมา  ธีรปกติ  คมฺภีราสยตาย  สาคโร  โทสมหาสาครสฺส  
เวลา  อปายทฺวารสฺส  ปทหนกวาฏ  เทวพฺรหฺมโลกาน   อาโรหน- 
โสปาน   สพฺพคุณาน   อธิวาสนภูมิ  อุตฺตมา  กายวจีมโนวิสุทฺธีติ 
มนสิกาตพฺพ ฯ   
        อป  จ  เอเต  สตฺตา  ขนฺติสมฺปตฺติยา  อภาวโต อิธโลเก  
ตปฺปนฺติ ปรโลเก  จ  ตปนียธมฺมานุโยคโตติ  จ  ยทิป   
ปราปการนิมิตฺต ทุกฺข อุปฺปชฺชติ ตสฺส ปน  ทุกฺขสฺส  เขตฺตภูโต 
อตฺตภาโว  พีชภูต ฺจ  กมฺม  มยาว  อภิสงฺขตนฺติ จ ตสฺส  
จ  ทุกฺขสฺส  อาณณฺยการณเมตนฺติ  จ  อปการเก  อสติ  กถ  
มยฺห  ขนฺติสมฺปทา  สมฺภวตีติ  จ  ยทปิาย  เอตรหิ  อปการโก  
อย นาม ปุพฺเพ อเนน มยฺห อุปกาโร  กโตติ  จ  อปกาโร  
เอว  วา  ขนฺตินิมิตฺตตาย  อุปกาโรติ จ สพฺเพปเม สตฺตา   
มยฺห  ปุตฺตสทิสา  ปุตฺตกตาปราเธสุ  จ  โก กุชฌฺิสสฺตีติ จ 
เยน โกธปสาจเวเสน  อย  มยฺห  อปรชฺฌติ  สฺวาย   
โกธภูตาเวโส  มยา วิเนตพฺโพติ จ เยน อปกาเรน  อิท  
มยฺห  ทุกฺข อุปฺปนฺน ตสฺส อหมฺป นิมิตฺตนฺติ จ เยหิ   
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ธมฺเมหิ อปกาโร  กโต  ยตฺถ  จ  กโต  สพฺเพป  เต  ตสฺมึ  
เอว ขเณ นิรุทฺธา กสฺสิทานิ เกน โกโป  กาตพฺโพติ   
จ  อนตฺตตาย  สพฺพธมฺมาน  โก  กสฺส  อปรชฺฌตีติ จ 
ปจฺจเวกฺขนฺเตน  ขนฺติสมฺปทา อนุพฺรูเหตพฺพา ฯ   
        ยท ิ ปนสฺส  ทีฆรตฺต  ปริจเยน  ปราปการนิมิตฺตโก  โกโธ  
จิตฺต  ปริยาทาย  ติฏเยฺย  เตน  อิติ  ปฏสิ ฺจิกฺขิตพฺพ  ขนฺติ   
นาเมสา  ปราปการสฺส  ปฏิปกฺขปฏปิตฺตีน  ปจฺจุปการการณนฺติ   
จ  อปกาโร  จ มยฺห ทุกฺขูปนิสา สทฺธาติ  ทุกฺขุปฺปาทเนน 
สทฺธาย  สพฺพโลเก  อนภิรติส ฺาย  จ  ปจฺจโยติ จ  
อินฺทฺริยปกติ  เหสา  ยทิท  อิฏานิฏวิสยสมาโยโค  ตตฺถ  
อนิฏวิสยสมาโยโค  มยหฺ  น สยิาติ  ต  กุเตตฺถ  ลพฺภาติ  
จ โกธวสิโก สตฺโต โกเธน อุมฺมตฺโต วิกฺขิตฺตจิตฺโต ตตฺถ   
กึ  ปจฺจปกาเรนาติ  จ  สพฺเพปเม  สตฺตา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน 
โอรสปุตฺตา  วิย  ปริปาลิตา  ตสฺมา  น  ตตฺถ  มยา  จิตฺตโกโป  
กาตพฺโพติ  จ  อปราธเก จ สติ  คุเณ  คุณวติ  มยา  
โกโป  น กาตพฺโพติ จ อสติ คุเณ วิเสเสน กรุณายิตพฺโพติ  
จ  โกเปน  จ  มยฺห  คุณยสา นิหียนฺตีติ จ กุชฺฌเนน 
มยฺห ทุพฺพณฺณทุกฺขเสยฺยาทโย  สปตฺตกนฺตา  อาคจฺฉนฺตีติ  จ 
โกโธ  จ  นามาย  สพฺพาหิตการโก  สพฺพหิตวินาสโก  พลวา  
ปจฺจตฺถิโกติ  จ  สติ  จ  ขนฺติยา  น โกจิ ปจฺจตฺถิโกติ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 484 

                *เลมที่  45  ปกิณฺณกกถา  หนา  484 
 
จ  อปราธเกน  อปราธนิมิตฺต  ย  อายตึ  ลทฺธพฺพ  ทุกฺข   
สติ  จ ขนฺติยา มยฺห  ตทภาโวติ  จ  จินฺตเนน  กุชฺฌนฺเตน  
จ  มยา  ปจฺจตฺถิโกเยว  อนุวตฺติโต โหตีติ  จ  โกเธ  จ   
มยา  ขนฺติยา  อภิภูโต  ตสฺส ทาสภูโต ปจฺจตฺถิโก สมฺมเทว  
อภิภูโต  โหตีติ  จ  โกธนิมิตฺต  ขนฺติคุณปริจฺจาโค  มยฺห  น 
ยุตฺโตติ จ สติ จ โกเธ  คุณวิโรธปจฺจนีกธมฺเม  กถ เม 
สีลาทิธมฺมา ปาริปูรึ คจฺเฉยฺยุ อสติ จ เตสุ กถาห  สตฺตาน  
อุปการพหุโล ปฏิ ฺานุรูป อุตฺตม สมฺปตฺตึ ปาปุณิสฺสามีติ  
จ ขนฺติยา  จ  สติ  พหิทฺธา  วิกฺเขปาภาวโต  สมาหิตสฺส   
สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตโต 
นิพฺพาน ฺจ  อสงฺขตามตสนฺตปณีตตาทิภาวโต  นิชฺฌาน  ขมนฺติ  
พุทฺธธมฺมา จ อจินฺเตยฺยาปริเมยฺยปฺปภาวาติ ฯ   
        ตโต  จ  อนุโลมิย  ขนฺติย   ิโต  เกวลา อิเม  
อตฺตตฺตนิยภาวรหิตา ธมฺมมตฺตา  ยถาสก ปจฺจเยหิ อุปฺปชฺชนฺติ 
วยนฺติ น กุโตจิ อาคจฺฉนฺติ น กุหิ ฺจิ คจฺฉนฺติ  น  จ  
กตฺถจิ ปติฏ ิตา น เจตฺถ โกจิ กสฺสจิ พฺยาปาโรติ  
อหการมมการานธิฏานตา  นิชฺฌาน  ขมติ  เยน  โพธิสตฺโต 
โพธิยา  นิยโต  อนาวตฺติธมฺโม โหตีติ เอวมาทินา  ขนฺติปารมิยา 
ปจฺจเวกฺขณา เวทิตพฺพา ฯ   
        ตถา  สจฺเจน  วินา  สีลาทีน  อสมฺภวโต  ปฏิ ฺานุรูป    
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ปฏิปตฺติยา  อภาวโต  จ  สจฺจธมฺมาติกฺกเม  จ  สพฺพปาป- 
ธมฺมาน  สโมสรณโต  อสจฺจสนฺธสฺส อปจฺจยิกภาวโต  อายตึ   
จ  อนาเทยฺยวจนตาวหนโต  สมฺปนฺนสจฺจสฺส  จ  สพฺพคุณาธิฏ- 
านภาวโต  สจฺจาธิฏาเนน     สพฺพโพธิสมฺภาราน    ปาริสุทธฺิ- 
ปาริปูริสามตฺถิยโต  สภาวธมฺมาวิสวาทเนน   สพฺพโพธิสมฺภาร- 
กิจฺจกรณโต   โพธิสตฺตปฏิปตฺติยา   จ  ปรินิปฺผตฺติโตติอาทินา 
สจฺจปารมิยา สมฺปตฺติโย ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ   
        ตถา  ทานาทีสุ  ทฬหฺสมาทาน  ตปฏิปกฺขสนฺนิปาเต  จ  
เนส  อจลาธิฏาน  ตตฺถ  จ  ธีรวีรภาว  วินา  น  ทานาทิ- 
สมฺภารา  สมฺโพธินิมิตฺตา สมฺภวนฺตีติอาทินา  อธิฏาเน คุณา 
ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ   
        ตถา  อตฺตหิตมตฺเต  อวติฏนฺเตนาป  สตฺเตสุ  หิตจิตฺตต   
วินา  น  สกกฺา  อิธโลกปรโลกสมฺปตฺติโย   ปาปุณิตุ   ปเคว   
สพฺพสตฺเต  นิพฺพานสมฺปตฺติย  ปติฏาเปตุกาเมนาติ จ ปจฺฉา  
สพฺพสตฺตาน โลกุตฺตรสมฺปตฺตึ อากงฺขนฺเตน อิทานิ  โลกิย- 
สมฺปตฺติอากงฺขา  ยุตฺตรูปาติ  จ  อิทานิ อาสยมตฺเตน ปเรส  
หิตสุขูปสหาร  กาตุ  อสกโฺกนฺโต  กทา  ปโยเคน  ต สาเธสฺสามีติ 
จ อิทานิ มยา หิตสุขูปสหาเรน  สวฑฺฒิตา  ปจฺฉา  ธมฺม- 
สวิภาคสหายา  มยฺห  ภวิสฺสนฺตีติ  จ  เอเตหิ  วินา  น   
มยฺห  โพธิสมฺภารา  สมฺภวนฺติ ตสฺมา สพฺพพุทฺธคุณวิภูติ-  
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นิปฺผตฺติการณตฺตา มยฺห  เอเต  ปรม  ปุ ฺกฺเขตฺต  อนุตฺตร  
กุสลายตน อุตฺตม คารวฏานนฺติ จ สวิเสส  สตฺเตสุ  สพฺเพสุ  
หิตชฺฌาสยตา  ปจฺจุปฏเปตพฺพา  กิ ฺจ  กรุณาธิฏานโตป   
สพฺพสตฺเตสุ  เมตฺตา  อนุพฺรูเหตพฺพา ฯ  วิมริยาทีกเตน  ห ิ เจตสา 
สตฺเตสุ  หิตสุขูปสหารนิรตสฺส  เตส  อหิตทุกฺขาปนยนกามตา  
พลวตี  อุปฺปชฺชติ  ทฬฺหมูลา  กรุณา  จ  สพฺเพส  พุทฺธการก- 
ธมฺมาน  อาทิ  จรณ  ปติฏา  มูล  มุข  ปมุขนฺติ  เอวมาทินา  
เมตฺตาย คุณา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ   
        ตถา  อุเปกฺขาย  อภาเว  สตฺเตหิ  กตา  วิปฺปการา  
จิตฺตสฺส  วิการ  อุปฺปาเทยฺยุ  สติ  จ  จิตฺตวิกาเร  ทานาทีน   
สมฺภาราน  สมฺภโว เอว นตฺถีติ จ  เมตฺตาสิเนเหน  สิเนหิเต 
จิตฺเต อุเปกฺขาย วินา สมฺภาราน ปาริสุทฺธิ น โหตีติ  จ   
อนุเปกฺขโก  สมฺภาเรสุ  ปุ ฺสมฺภาร  ตพฺพิปาก ฺจ  สตฺตหิตตฺถ   
ปริณาเมตุ น  สกฺโกตีติ  จ  อุเปกฺขาย อภาเว เทยฺยธมฺม- 
ปฏิคฺคาหกาน วิภาค อกตฺวา ปริจฺจชิตุ  น  สกฺโกตีติ  จ 
อุเปกฺขารหิเตน  ชีวิตปรกิฺขาราน  ชีวิตสฺส  จ  อนตฺราย   
อมนสิกริตฺวา  สีลวิโสธน  กาตุ  น สกฺโกตีติ จ ตถา  
อุเปกฺขาวเสน อรติรติสหสฺเสว  เนกฺขมฺมพลสิทฺธิโต   อุปปตฺติโต   
อิกฺขณวเสน  สพฺพสมฺภารกิจฺจนิปฺผตฺติโต  อจฺจารทฺธสฺส  วีริยสฺส 
อนุเปกฺขเณ  ปธานกิจฺจากรณโต  อุเปกขฺโต  เอว  ติติกฺขา-  
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นิชฺฌานสมฺภวโต  อุเปกฺขาวเสน  สตฺตสงฺขาราน  อวิสวาทนโต 
โลกธมฺมาน  อชฺฌุเปกฺขเณน  สมาทินฺนธมฺเมสุ  อจลาธิฏาน- 
สิทฺธิโต  ปราปการาทีสุ อนาโภควเสเนว  เมตฺตาวิหาร- 
นิปฺผตฺติโตติ  สพฺพโพธิสมฺภาราน  สมาทานาธิฏานปาริปูริ- 
นิปฺผตฺติโย  อุเปกฺขานุภาเวน  สมฺปชชฺนฺตีติ  เอวมาทินา  นเยน 
อุเปกฺขาปารมี ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ  เอว  อปริจฺจาคปริจฺจาคาทีสุ 
ยถากฺกม  อาทีนวานิสสปจฺจเวกฺขณา  ทานาทิปารมีน  ปจฺจโยติ  
ทฏพฺพ ฯ   
        ตถา  สปริกฺขารา  ป ฺจทส  จรณธมฺมา  ป ฺจ  จ   
อภิ ฺาโย ฯ ตตฺถ จรณธมฺมา  นาม  สลีสวโร  อินทฺฺริเยสุ  
คุตฺตทฺวารตา  โภชเน  มตฺต ฺ ุตา  ชาคริยานุโยโค  สตฺต  สทฺธมฺมา  
จตฺตาริ  ฌานานิ  จ ฯ  เตสุ  สลีาทีน  จตุนฺน  เตรสาป ธุตธมฺมา   
อปฺปจฺฉตาทโย   จ   ปรกิขฺารา ฯ  สทธฺมฺเมสุ  สทธฺาย  พุทฺธธมฺม- 
สฆสีลจาคเทวตูปสมานุสฺสติลูขปุคฺคลปริวชชฺนสนิิทฺธปุคฺคลเสวน- 
ปสาทนียธมฺมปจฺจเวกฺขณตทธิมุตฺตตา  ปริกฺขาโร ฯ หิโรตฺตปฺปาน  
อกุสลาทีนวปจฺจเวกฺขณอปายาทีนวปจฺจเวกฺขณกุสลธมฺมูปตฺถมภฺน- 
ภาวปจฺจเวกฺขณหิโรตฺตปฺปรหิตปุคฺคลปริวชฺชนหิโรตฺตปฺปสมฺปนฺน- 
ปุคฺคลเสวนตทธิมุตฺตตา ฯ  พาหุสจฺจสฺส  ปุพฺพโยคปริปุจฺฉกภาว 
สทฺธมฺมาภิโยคอนวชฺชวิชฺชาฏานาทิปริจยปริปกกฺินฺทฺริยตา กิเลส- 
ทูรีภาวอปฺปสฺสุตปริวชฺชนพหุสฺสุตเสวนตทธิมุตฺตตา ฯ  วีริยสสฺ  
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อปายภยปจฺจเวกฺขณคมนวีถิปจฺจเวกฺขณธมฺมมหตฺตปจฺจเวกฺขณ- 
ถินมิทฺธวิโนทนกุสีตปุคฺคลปริวชชฺนอารทฺธวีริยปุคฺคลเสวนสมฺมปฺ- 
ปธานปจฺจเวกฺขณตทธิมุตฺตตา ฯ  สติยา  สติสมฺปช ฺมุฏสฺสติ- 
ปุคฺคลปริวชฺชนอุปฏ ิตสฺสติปุคฺคลเสวนตทธิมุตฺตตา ฯ   ป ฺาย  
ปริปุจฺฉกภาววตฺถุวิสทกิริยาอินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนทุปฺป ฺปุคฺคล- 
ปริวชฺชนป ฺวนฺตปุคฺคลเสวนคมฺภีราณจริยปจฺจเวกฺขณตทธิ- 
มุตฺตตา ฯ  จตุนฺน  ฌานาน  สลีาทิจตุกฺก  อฏตึสาย  อารมฺมเณสุ   
ปุพฺพภาคภาวนา  อาวชฺชนาทิ  สีลาทวิสีภาวกรณ ฺจ  ปริกฺขาโร ฯ 
ตตฺถ  สีลาทหีิ  ปโยคสุทธฺิยา  สตฺตาน  อภยทาเน  อาสยสุทฺธิยา 
อามิสทาเน  อุภยสุทฺธิยา  ธมฺมทาเน  สมตฺโถ  โหตีติอาทินา   
จรณาทีน  ทานาทิสมฺภาราน  ปจฺจยภาโว  ยถารห  นิทฺธาเร- 
ตพฺโพ  อติวิตฺถารภเยน  น  นิทฺธารยิมฺหาติ ฯ  เอว สมฺปตฺติ- 
จกฺกาทโยป ทานาทีน ปจฺจโยติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        โก  สงฺกิเลโสติ  อวิเสเสน  ตณฺหาทีหิ  ปรามฏภาโว   
ปารมีน  สงฺกิเลโส  วิเสเสน  ปน  เทยฺยธมฺมปฏิคฺคาหกวิกปฺปา  
ทานปารมิยา  สงฺกิเลโส ฯ สตฺตกาลวิกปฺปา  สีลปารมิยา  
กามภวตทุปสเมสุ   อภิรติอนภิรติวิกปฺปา   เนกฺขมฺมปารมิยา  อห  
มมาติ วิกปฺปา ป ฺาปารมิยา ลีนุทฺธจฺจวิกปฺปา วีริย- 
ปารมิยา อตฺตปรวิกปฺปา  ขนฺติปารมิยา  อทิฏาทีสุ ทิฏาทิ- 
วิกปฺปา สจฺจปารมิยา โพธิสมฺภารตพฺพิปกฺเขสุ  โทสคุณวิกปฺปา    
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อธิฏานปารมิยา   หิตาหิตวิกปฺปา   เมตฺตาปารมิยา  อิฏานิฏ- 
วิกปฺปา อุเปกฺขาปารมิยา สงฺกิเลโสติ ทฏพฺพ ฯ   
        ก ึ โวทานนฺติ  ตณฺหาทีหิ  อนุปฆาโต  ยถาวุตฺต- 
วิกปฺปวิรโห  จ  เอตาส  โวทานนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อนุปหตา  หิ  
ตณฺหามานทิฏ ิโกธูปนาหมกฺขปลาสอิสฺสามจฺฉริยมายาสาเยฺย- 
ถมฺภสารมฺภมทปฺปมาทาทีหิ   กิเลเสหิ   เทยฺยธมมฺปฏิคฺคาหก-   
วิกปฺปาทิรหิตา จ ทานาทิปารมิโย ปรสิุทฺธา ปภสฺสรา  
ภวนฺตีติ ฯ   
        โก  ปฏปิกฺโขติ  อวิเสเสน  สพฺเพป  สงฺกิเลสา  สพฺเพป   
อกุสลา  ธมมฺา  เอเตส  ปฏิปกฺโข  วิเสเสน  ปน  ปพฺุเพ  วุตฺตา 
มจฺเฉราทโยติ เวทิตพฺพา ฯ อป จ  เทยยฺธมฺมปฏิคฺคาหกทาน- 
ผเลสุ  อโลภาโทสาโมหคุณโยคโต  โลภโทสโมหปฏิปกฺข  ทาน   
กายาทิโทสวงฺกาปคมโต  โลภาทิปฏิปกฺข  สีล  กามสุขปรูปฆาต- 
อตฺตกิลมถปริวชฺชนโต  โทสตฺตยปฏิปกฺข  เนกฺขมฺม  โลภาทีน   
อนฺธีกรณโต  าณสฺส  จ  อนนฺธีกรณโต  โลภาทิปฏิปกฺขา  
ป ฺา  อลีนานุทฺธตายารมฺภวเสน  โลภาทิปฏิปกฺข  วีริย   
อิฏานิฏสุ ฺตาน   ขมนโต   โลภาทิปฏิปกฺขา   ขนฺติ  สติป  
ปเรส  อุปกาเร  อปกาเร  จ  ยถาภูตปฺปวตฺติยา  โลภาทิปฏิปกฺข  
สจฺจ โลกธมเฺม อภิภุยฺย  ยถาสมาทินฺเนสุ  สมฺภาเรสุ  อจลนโต  
โลภาทิปฏิปกฺข  อธิฏาน  นีวรณวิเวกโต  โลภาทปิฏิปกฺขา  
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เมตฺตา  อิฏานิฏเสุ  อนุนยปฏิฆวิทฺธสนโต  สมปปฺวตฺติโต  จ   
โลภาทิปฏิปกฺขา อุเปกฺขาติ ทฏพฺพ ฯ   
        กา  ปฏปิตฺตีติ  ฯ  ทานปารมิยา  ตาว  สุขูปกรณ- 
สรีรชีวิตปรจฺิจาเคน ภยาปนุทเนน  ธมฺโมปเทเสน  จ  พหุธา 
สตฺตาน  อนุคฺคหกรณ  ปฏิปตฺติ ฯ  ตตฺถ อามิสทาน อภยทาน   
ธมฺมทานนฺติ  ทาตพฺพวตฺถุวเสน  ติวิธ  ทาน ฯ  เตสุ  โพธิสตฺตสฺส  
ทาตพฺพวตฺถุ  อชฺฌตฺติก  พาหิรนฺติ  ทุวิธ ฯ  ตตฺถ  พาหิร  อนฺน  
ปาน  วตฺถ  ยาน  มาลาคนฺธวิเลปน เสยฺยาวสถปทีเปยฺยนฺติ  
ทสวิธ ฯ อนฺนาทีน ขาทนียโภชนียาทิวิภาเคน  อเนกวิธ ฯ  ตถา  
รูปารมฺมณ  ยาว  ธมฺมารมฺมณนฺติ  อารมฺมณโต  ฉพฺพิธ ฯ   
รูปารมฺมณาทีน ฺจ  นีลาทิวิภาเคน  อเนกวิธ ฯ  ตถา  มณิกนก- 
รชตมุตฺตาปวาฬาทิเขตฺตวตฺถุอารามาทิทาสิทาสโคมหึสาทินานาวิธ- 
วิตฺตูปกรณวเสน อเนกวิธ ฯ   
        ตตฺถ  มหาปุริโส  พาหิร  วตฺถุ  เทนฺโต  โย  เยน 
อตฺถิโก  ต  ตสฺส  เทติ  เทนฺโต  จ  ตสฺส  อตฺถิโกติ  สยเมว   
ชานนฺโต  อยาจิโตป  เทติ  ปเคว ยาจิโต ฯ  มุตฺตจาโค  เทติ  โน  
อมุตฺตจาโค ปริยตฺต เทติ ฯ โน อปริยตฺต สติ เทยฺยธมฺเม ฯ น   
ปจฺจุปการสนฺนิสฺสิโต  เทติ ฯ  อสติ เทยฺยธมฺเม หิ ปริยตฺเต  
สวิภาคารห สวิภชติ ฯ  น  จ  เทติ  ปรปูฆาตาวห  สตฺถ- 
วิสมชฺชาทิก  นาป  กฬีนก  ย  อนตฺถูปสหิต  ปมาทาวห ฺจ ฯ    
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น  จ  คิลานสฺส  ยาจกสฺส  ปานโภชนาทิอสปฺปาย  ปมาณรหิต  
วา  เทติ ปมาณยุตฺต ปน สปฺปายเมว เทติ ฯ   
        ตถา  ยาจิโต  คหฏาน  คหฏานุจฺฉวิก เทติ ปพฺพชิตาน  
ปพฺพชิตานุจฺฉวิก  เทติ  มาตาปตโร  าติสาโลหิตา  มิตฺตามจฺจา 
ปุตฺตาทารทาสกมฺมกราติ  เอเตสุ  กสฺสจิ  ปฬ  อชเนนฺโต  เทติ   
น  จ อุฬาร เทยฺยธมฺม ปฏชิานิตฺวา ลูข เทติ น  จ   
ลาภสกฺการสิโลกสนฺนิสฺสโิต  เทติ  น  จ  ปจฺจุปการสนฺนิสฺสิโต 
เทติ  น  จ  ผลปาฏิกงฺขี  เทติ  อ ฺตฺร  สมฺมาสมฺโพธิยา  
น  จ  ยาจเก  เทยฺยธมฺม  วา  ชิคุจฺฉนฺโต  เทติ  น  จ  อส ฺตาน   
ยาจกาน  อกฺโกสกโรสกานมฺป  อปวิทธฺ  ทาน  เทติ  อ ฺทตฺถุ  
ปสนฺนจิตฺโต  อนุกมฺปนฺโต  สกฺกจฺจเมว  เทติ  น  จ  โกตูหล- 
มงฺคลิโก  หตฺุวา  เทติ  กมฺมผลเมว  ปน  สทฺทหนฺโต  เทติ  นป  
ยาจเก  ปยิรุปาสนาทีหิ  ปริกิเลเสตฺวา  เทติ  อปริกเิลสนฺโต- 
เอว  ปน  เทติ น จ ปเรส  ว ฺจนาธิปฺปาโย  เภทนาธิปฺปาโย 
วา  ทาน  เทติ อสงฺกิลิฏจิตฺโต เอว เทติ นป  ยาจเก  ผรุสวาโจ 
ภากุฏิมุโข  ทาน  เทติ  ปยวาที  ปน ปพฺุพภาสี มิตวจโน  
หุตฺวา  เทติ  ยสฺมิ ฺจ  เทยฺยธมฺเม  อุฬารมนุ ฺตาย  วา   
จิรปริจเยน  วา  เคธสภาวตาย  วา  โลภธมฺโม  อธมิตฺโต  โหติ   
ชานนฺโต  โพธิสตฺโต  ต  ขิปฺปเมว ปฏิวิโนเทตฺวา  ยาจเก   
ปริเยสิตฺวาป  เทติ  ย ฺจ  เทยฺยวตฺถุ ปรตฺิต ยาจโกป ปจฺจุปฏ ิโต   
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ต  อจินฺเตตฺวาป  อตฺตาน  พาเธตฺวา เทนฺโต ยาจก สมฺมาเนติ  
ยถา ต อกิตฺติปณฺฑิโต ฯ  น  จ  มหาปุริโส  อตฺตโน  ปุตฺตทาร- 
ทาสกมฺมกรโปริเส  ยาจิโต  เต  อส ฺาปเต  โทมนสฺสปฺปตฺเต  
ยาจกาน  เทติ  สมฺมเทว  ปน  ส ฺาปเต  โสมนสฺสปฺปตฺเต 
เทติ  เทนฺโต  จ ยกฺขรกฺขสปสาจาทีน วา มนุสฺสาน  กุรูร- 
กมฺมนฺตาน วา ชานนฺโต น เทติ  ตถา รชฺชมฺป ตาทิสาน  
น เทติ เย โลกสฺส อหิตาย ทุกฺขาย อนตฺถาย ปฏิปชชฺนฺติ   
เย  ปน  ธมฺมกิา  ธมฺเมน โลก ปาเลนฺติ เตส เทติ เอว  
ตาว พาหิรทาเน ปฏิปตฺติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        อชฌฺตฺติกทาน  ปน  ทฺวีหิ  อากาเรหิ  เวทิตพฺพ ฯ  กถ  ฯ 
ยถา  นาม  โกจิ  ปุรโิส  ฆาสจฺฉาทนเหตุ อตฺตาน ปรสฺส  
นิสฺสชฺชติ ฯ วิเธยฺยภาว อุปคจฺฉติ ทาสพฺย  เอวเมว  มหาปุริโส 
สมฺโพธิเหตุ นิรามิสจิตฺโต สตฺตาน อนุตฺตร หิตสุข อิจฺฉนฺโต   
อตฺตโน  ทานปารมึ  ปรปิูเรตุกาโม  อตฺตาน  ปรสฺส  นิสฺสชฺชติ   
วิเธยฺยภาว  อุปคจฺฉติ  ยถากามกรณียต  กรจรณนยนาทิองฺค- 
ปจฺจงฺค  เตน  เตน  อตฺถิกาน  อกมฺปโต  อโนลโีน  อนุปฺปเทติ   
น  ตตฺถ  สชชฺติ  น  สงฺโกจ  อาปชฺชติ  ยถา  ต  พาหิรวตฺถุสฺมึ  
ตถา หิ มหาปุริโส ทฺวีห ิอากาเรหิ พาหิรวตฺถุ ปริจฺจชติ  
ยถาสุข  ปรโิภคาย  วา  ยาจกาน  เตส  มโนรถ  ปรปิูเรนฺโต 
อตฺตโน วสีภาวาย วา ตตฺถ  สพฺเพน  สพฺพ  มุตฺตจาโค   
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เอวมห  นิสฺสงฺคภาวาย  สมฺโพธึ  ปาปุณิสฺสามีติ ฯ เอว   
อชฺฌตฺติกวตฺถุสฺมินฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        ตตฺถ  ย  อชฺฌตฺติกวตฺถุ  ทียมาน  ยาจกสฺส  เอกนฺเตเนว 
หิตาย สวตฺตติ ต  เทติ  น  อิตร  น จ มหาปุริโส มารสฺส 
มารกายิกาน เทวตาน วา วิหึสาธิปฺปายาน  อตฺตโน  อตฺตภาว  
องฺคปจฺจงฺคานิ  วา  ชานมาโน เทติ มา เตส อนตฺโถ  
อโหสีติ ฯ  ยถา  จ  มารกายิกาน  เอว  เตหิ  อนฺวาวิฏานมฺป   
น  เทติ นป อุมฺมตฺตกาน ฯ  อิตเรส  ปน  ยาจิยมาโน   
สมนนฺตรเมว  เทติ  ตาทิสาย  ยาจนาย  ทลฺุลภภาวโต  ตาทิสสฺส 
จ ทานสฺส ทุกฺกรภาวโต ฯ   
        อภยทาน ปน ราชโต โจรโต อคฺคิโต อุทกโต 
เวริปุคฺคลโต สีหพฺยคฺฆาทิวาฬมิคโต  นาคยกฺขรกฺขสปสาจาทิโต  
สตฺตาน ภเย ปจฺจุปฏ ิเต คโต ปริตฺตาณภาเวน เวทิตพฺพ ฯ   
        ธมฺมทาน  ปน  อสงฺกิลิฏจิตฺตสฺส  อวิปรีตา  ธมฺมเทสนา  
โอปายิโก  หติสฺส  อุปเทโส  ทฏิธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺถวเสน   
เยน  สาสเน  อโนติณฺณาน  อวตารณ  โอติณฺณาน  ปริปาจน ฯ   
ตตฺถาย  นโย  สงฺเขปโต  ตาว  ทานกถา  สีลกถา  สคฺคกถา  
กามาน  อาทีนโว  สงฺกิเลโส  จ  เนกฺขมฺเม  อานิสโส ฯ  วิตฺถารโต 
ปน  สาวกโพธิย  อธิมุตฺตจิตฺตาน  สรณคมน  สีลสวโร  
อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวารตา  โภชเน  มตฺต ฺ ุตา  ชาคริยานุโยโค    
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สตฺต  สทฺธมฺมา  อฏตึสาย  อารมฺมเณสุ  กมฺมกรณวเสน  สมถานุ- 
โยโค  รูปกายาทีสุ  วิปสฺสนาภินิเวเสสุ  ยถารห  อภินิเวสมุเขน   
วิปสฺสนานุโยโค  ตถาวิสทฺุธิปฏิปทา  สมฺมตฺตคหน ติสฺโส วิชชฺา 
ฉ  อภิ ฺา  จตสฺโส  ปฏสิมฺภิทา  สาวกโพธีติ  เอเตส  คุณ- 
สงฺกิตฺตนวเสน  ยถารห  ตตฺถ  ตตฺถ  ปติฏาปนา  ปริโยทปนา 
จ ฯ  ตถา  ปจฺเจกโพธิย  สมฺมาสมฺโพธิย ฺจ  อธิมุตฺตาน  สตฺตาน   
ยถารห  ทานาทิปารมีน  สภาวรสลกฺขณาทิสงฺกิตฺตนมุเขน  ตีสุป  
อวตฺถาสุ  เตส  พุทฺธาน  มหานุภาวตาวิภาวเนน  ยานทฺวเย 
ปติฏาปนา  ปริโยทปนา จ เอว มหาปุริโส สตฺตาน ธมฺมทาน  
เทติ ฯ   
        ตถา  มหาปุริโส  สตฺตาน  อามิสทาน  เทนฺโต  อิมินาห   
ทาเนน  สตฺตาน  อายุวณฺณสุขพลปฏิภานาทิสมฺปตฺติ ฺจ  รมณีย  
อคฺคผลสมฺปตฺติ ฺจ  นิปฺผาเทยฺยนฺติ  อนฺนทาน เทติ ตถา สตฺตาน  
กามกิเลสปปาสาวูปสมาย ปาน เทติ ตถา สุวณฺณวณฺณตาย   
หิโรตฺตปฺปาลงฺการสฺส  จ  นิปฺผตฺติยา  วตฺถานิ  เทติ  ตถา   
อิทฺธิวิธสฺส  เจว  นิพฺพานสุขสฺส  จ  นปิฺผตฺติยา  ยาน  เทติ  
ตถา สีลคนฺธนิปฺผตฺติยา คนฺธ เทติ  ตถา  พุทฺธคุณโสภา- 
นิปฺผตฺติยา  มาลาวิเลปน  เทติ  โพธิมณฺฑาสนนิปฺผตฺติยา  อาสน  
เทติ  ตถาคตเสยฺยานิปฺผตฺติยา  เสยฺย  เทติ  สรณภาวนิปฺผตฺติยา   
อาวสถ  เทติ  ป ฺจจกฺขุปฏิลาภาย  ปทเีปยฺย  เทติ  พฺยามปฺปภา-  
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นิพฺพตฺติยา  รูปทาน  เทติ  พฺรหฺมสฺสรนิพฺพตฺติยา  สทฺททาน  เทติ   
สพฺพโลกสฺส  ปยภาวาย  รสทาน เทติ พุทฺธสุขุมาลภาวาย  
โผฏพฺพทาน เทติ อชรามรภาวาย เภสชฺชทาน เทติ  กิเลส- 
ทาสพฺยวิโมจนตฺถ   ทาสาน   ภุชิสฺสตาทาน  เทติ  สทฺธมฺมาภิ- 
รติยา  อนวชชฺขิฑฺฑารติเหตุทาน  เทติ  สพฺเพป  สตฺเต  อริยาย  
ชาติยา  อตฺตโน  ปุตฺตภาวูปนยนาย  ปุตฺตทาน  เทติ  สกลสฺสป  
โลกสฺส  ปติภาวูปคมนาย  ทารทาน  เทติ  สุภลกฺขณสมฺปตฺติยา 
สุวณฺณมณิมุตฺตาปวาฬาทิทาน  อนุพฺย ฺชนสมฺปตฺติยา  นานา- 
วิธวิภูสนทาน   สทฺธมฺมโกสาธิคมาย   วิตฺตโกสทาน   ธมฺมราช- 
ภาวาย  รชฺชทาน    ฌานาทิสมฺปตฺติยา    อารามุยฺยานตฬาก- 
วนทาน  จกฺกงฺกิเตหิ  ปาเทหิ  โพธิมณฺฑูปสงฺกมนาย  จรณทาน   
จตุโรฆนิตฺถรณาย  สตฺตาน  สทฺธมฺมหตฺถทานตฺถ   หตฺถทาน  
สทฺธินฺทฺริยาทิปฏิลาภาย  กณฺณนาสาทิทาน  สมนฺตจกฺขุปฏิ- 
ลาภาย  จกฺขุทาน  ทสฺสนสวนานุสฺสรณปาริจริยาทีสุ  สพฺพกาล   
สพฺพสตฺตาน  หิตสุขาวโห  สพฺพโลเกน  จ  อุปชวิีตพฺโพ  เม   
กาโย  ภเวยฺยาติ  มสโลหิตาทิทาน สพฺพโลกุตฺตโม ภเวยฺยนฺติ  
อุตฺตมงฺคทาน เทติ ฯ   
        เอว  ททนฺโต  จ  น  อเนสนาย  เทติ  น  จ  ปโรปฆาเตน  
น  ภเยน  น  ลชชฺาย  ทกฺขิเณยฺยโรสเนน  น  ปณีเต  สติ   
ลูข  น  อตฺตุกฺกสเนน  น  ปรวมฺภเนน  น  ผลาภิกงฺขาย  น  
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ยาจกชิคุจฺฉาย  น  อจิตฺตีกาเรน  เทติ  อถ  โข  สกฺกจฺจ  เทติ  
สหตฺเถน  เทติ กาเลน เทติ จิตฺตีกตฺวา เทติ อวิภาเคน 
เทติ ตีสุ กาเลสุ  โสมนสฺสิโต  เทติ  ตโต  เอว  จ  ทตฺวา  
น ปจฺฉานุตาป โหติ ฯ น ปฏิคฺคาหกวเสน  มานาวมาน  กโรติ   
ปฏคฺิคาหกาน  ปยสมุทาจาโร  โหติ  วท ฺ ู  ยาจโยโค   
สปริวารทายโก ฯ  อนฺนทาน  หิ  เทนฺโต  ต  สปริวาร  กตฺวา  
ทสฺสามีติ วตฺถาทีหิ  สทฺธึ  เทติ ฯ  ตถา  วตฺถทาน  เทนฺโต   
ต  สปริวาร  กตฺวา ทสฺสามีติ อนฺนาทีหิ  สทฺธึ เทติ ฯ 
ยานทานาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
        ตถา  รปูทาน  เทนฺโต  อิตรารมฺมณานิป  ตสฺส  ปริวาร   
กตฺวา  เทติ  เอว  เสเสสุป ฯ  ตตฺถ  รูปทาน  นาม  นีลปตโลหิต- 
โอทาตาทิวณฺณาสุ  ปุปฺผวตฺถธาตูสุ  อ ฺตร  ลภิตฺวา  รูปวเสน 
อาภุชิตฺวา  รูปทาน  ทสฺสามิ  รูปทาน  มยฺหนฺติ  จินฺเตตฺวา 
ตาทิเส  ทกฺขิเณยฺเย  ทาน  ปติฏาเปติ  สวตฺถุก กตฺวา  เอต (๑)  
รูปทาน นาม ฯ   
        สทฺททาน  ปน  เภริสทฺทาทิวเสน  เวทิตพฺพ ฯ  ตตฺถ  สทฺท   
กนฺทมูลานิ  วิย  อุปฺปาเฏตฺวา  นีลุปฺปลหตฺถก  วิย  จ  หตฺเถ   
เปตฺวา ทาตุ น สกฺกา สวตฺถุก ปน  กตฺวา  เทนฺโต   
สทฺททาน  เทติ  นาม  ตสฺมา  ยทา  สทฺททาน  ทสสฺามีติ   
# ๑. ส.ี เอว ฯ  
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เภริมุทิงฺคาทีสุ  อ ฺตเรน  ตูริเยน  ติณฺณ  รตนาน  อุปหาร   
กโรติ  กาเรติ จ  สทฺททาน  เมติ  เภริอาทีนิ  เปติ  ปาเปติ   
จ  ธมฺมกถิกาน  ปน  สรเภสชฺช  เตลผาณิตาทึ  เทติ  ธมฺมสฺสวน  
โฆเสติ  สรภ ฺ  ภณติ  ธมฺมกถ  กเถติ  อุปนิสินฺนกกถ  
อนุโมทนกถ ฺจ กโรติ กาเรติ จ ตทา สทฺททาน นาม  
โหติ ฯ   
        ตถา  คนฺธทาน  มูลคนฺธาทีสุ  อ ฺตร  รชนีย  คนฺธวตฺถุ  
ปสิตเมว  วา  คนฺธ  ย  กิ ฺจิ  ลภิตฺวา  คนฺธวเสน  อาภุชิตฺวา   
คนฺธทาน  ทสฺสามิ คนฺธทาน  มยฺหนฺติ  พุทฺธรตนาทีน  ปูช  
กโรติ  กาเรติ  จ คนฺธปูชนตฺถาย อครุจนฺทนาทิเก  คนฺธวตฺถุเก 
ปริจฺจชติ อิท คนฺธทาน ฯ   
        ตถา  มลูรสาทีสุ  ย  กิ ฺจิ  รชนีย  รสวตฺถุ  ลภิตฺวา 
รสวเสน  อาภุชิตฺวา  รสทาน  ทสฺสามิ  รสทาน  มยฺหนฺติ  
ทกฺขิเณยฺยาน  เทติ  รสวตฺถุเมว  วา  ธ ฺควาทิก ปริจฺจชติ  
อิท รสทาน ฯ   
        ตถา  โผฏพฺพทาน  ม ฺจปาทิวเสน  อตฺถรณปาวุรณาทิ- 
วเสน  จ  เวทิตพฺพ ฯ  ยทา  หิ  ม ฺจปภิสิพิมฺโพหนาทิก   
นิวาสนปาวุรนาทิก  วา  สุขสมฺผสฺส  รชนีย  อนวชฺช  โผฏพฺพ- 
วตฺถุ  ลภิตฺวา โผฏพฺพวเสน อาภุชิตฺวา โผฏพฺพทาน  
ทสฺสามิ  โผฏพฺพทาน  มยฺหนฺติ  ทกขิฺเณยฺยาน  เทติ  ยถาวุตฺต   
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โผฏพฺพวตฺถุ ลภิตฺวา  ปริจฺจชติ อิท โผฏพฺพทาน ฯ   
        ธมฺมทาน  ปน  ธมฺมารมฺมณสฺส  อธิปฺเปตตฺตา  โอชปาน- 
ชีวิตวเสน  เวทิตพฺพ ฯ  โอชาทีสุ  หิ  อ ฺตร  รชนีย  วตฺถุ   
ลภิตฺวา  ธมฺมารมฺมณวเสน  อาภุชิตฺวา  ธมฺมทาน  ทสฺสามิ   
ธมมฺทาน  มยฺหนฺติ  สปฺปนวนีตาทิ  โอชทาน  เทติ  อมฺพปานาทิ- 
อฏวิธปานทาน เทติ ชีวิตทานนฺติ อาภุชิตฺวา สลากภตฺต- 
ปกฺขิกภตฺตาทีนิ  เทติ   อผาสุกภาเวน  อภิภูตาน  พฺยาธิตาน  
เวชฺเช  ปจฺจุปฏาเปติ  ชาล  ผาลาเปติ  กุมิน วิทฺธสาเปติ  
สกุณป ฺชร วิทฺธสาเปติ พนฺธเนน พทฺธาน  สตฺตาน   
พนฺธนโมกฺข  กาเรติ  มาฆาตเภรึ  จราเปติ  อ ฺานิ  จ  สตฺตาน   
ชีวิตปริตฺตานตฺถ เอวรูปานิ กมฺมานิ กโรติ การาเปติ จ  
อิท ธมฺมทาน นาม ฯ   
        สพฺพเมต  ยถาวุตฺต  ทานสมฺปท  สกลโลกหิตสุขาย   
ปริณาเมติ  อตฺตโน  จ  สมฺมาสมฺโพธิยา  อกุปฺปาย  วิมุตฺติยา   
อปริกฺขยสฺส ฉนฺทสฺส อปริกฺขยสฺส วีรยิสฺส  อปรกิขฺยสฺส   
สมาธิสฺส   อปริกฺขยสฺส  ปฏิภานสฺส  อปริกฺขยสฺส  าณสฺส   
อปริกฺขยาย  วิมุตฺติยา  ปริณาเมติ ฯ  อิม ฺจ  ทานปารมึ  
ปฏิปชชฺนฺเตน  มหาสตฺเตน  ชีวิเต  อนิจฺจส ฺา  ปจฺจุปฏา- 
เปตพฺพา  ตถา  โภเคสุ  พหุสาธารณตา  จ  เนส  มนสิกาตพฺพา   
สตฺเตสุ  จ  มหากรุณา  สตต  สมิต  ปจฺจุปฏาเปตพฺพา เอว    
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หิ  โภเค  คเหตพฺพสาร  คณฺหนฺโต  อาทิตฺตโต  วิย  อคารโต   
สพฺพ  สาปเตยฺย  อตฺตาน ฺจ  พหิ  นีหรนฺโต  น  กิ ฺจิ  เสเสติ  
น กตฺถจิ วิภาค กโรติ อ ฺทตฺถุ  นิรเปกฺโข นิสฺสชฺชติ เอว ฯ  
อย ตาว ทานปารมิยา ปฏปิตฺติกฺกโม ฯ   
        สลีปารมิยา  ปน  อย  ปฏิปตฺติกฺกโม  ยสฺมา  สพฺพ ฺ ุ- 
สีลาลงฺกาเรหิ  สตฺเต  อลงฺกริตุกาเมน  มหาปุริเสน  อาทิโต 
อตฺตโน  เอว  ตาว สีล วิโสเธตพฺพ ฯ  ตตฺถ  จ  จตูหิ  อากาเรหิ  
สีล  วิสุชฺฌติ  อชฌฺาสยวิสุทฺธิโต  สมาทานโต  อวีติกฺกมนโต  
สติ  จ  วีติกฺกเม  ปุน  ปฏปิากติกกรณโต ฯ วิสุทฺธาสยตาย  
หิ เอกจฺโจ  อตฺตาธิปติ  หุตฺวา  ปาปชิคุจฺฉนสภาโว  อชฺฌตฺต  
หิริธมฺม  ปจฺจุปฏาเปตฺวา  สุปริสุทฺธสมาจาโร  โหติ ฯ  ตถา  
ปรโต  สมาทาเน  สติ  เอกจฺโจ โลกาธิปติ หุตฺวา  ปาปโต   
อุตฺตสนฺโต  โอตฺตปฺปธมฺม ปจฺจุปฏาเปตฺวา สุปริสุทฺธสมาจาโร 
โหติ ฯ อิติ  อุภยถาป  เอเต  อวีติกฺกมนโต  สีเล  ปติฏหนฺติ ฯ 
อถ  ปน  กทาจิ  สติสมฺโมเสน  สีลสสฺ  ขณฺฑาทิภาโว  สิยา  
ตายเยว  ยถาวุตฺตาย  หิโรตฺตปฺปสมฺปตฺติยา  ขิปฺปเมว  น  
วุฏานาทินา ปฏิปากติก กโรติ ฯ   
        ตยิท  สลี  วาริตฺต จาริตฺตนฺติ ทุวิธ ฯ ตตฺถาย  
โพธิสตฺตสฺส วาริตฺตสีเล  ปฏิปตฺติกฺกโม  สพฺพสตฺเตสุ  ตถา   
ทยาปนฺนจิตฺเตน  ภวิตพฺพ  ยถา สุปนนเฺตนป  น  อาฆาโต    
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อุปฺปชฺเชยฺย ฯ  ปรูปการนิรตตาย  ปรสนฺตโก  อลคทฺโท  วิย  น   
ปรามสิตพฺโพ  สเจ  ปพฺพชิโต  โหติ  อพฺรหฺมจริยโตป  อาราจารี   
โหติ  สตฺตวิธเมถุนสโยควิรหิโต  ปเคว ปรทารคมนโต ฯ สเจ  
ปน อปพฺพชิโต คหฏโ สมาโน  ปเรส  ทาเรสุ สทา ปาปก  
จิตฺตมฺป น อุปฺปาเทติ ฯ กเถนฺโต จ สจฺจ หิต ปย วจน   
ปริมิตเมว  จ  กาเลน  ธมมฺึ กถ ภาสิตา โหติ สพฺพตฺถ  
อนภิชฺฌาลุ อพฺยาปนฺนจิตฺโต  อวิปรตีทสฺสโน  กมฺมสฺสกตาเณน   
จ  สมนฺนาคโต  สมฺมคฺคเตสุ  สมฺมาปฏิปนฺเนสุ  นวิิฏสทฺโธ โหติ  
นิวิฏเปโม ฯ   
        อิติ  จตุราปายวฏฏทุกฺขาน  ปถภูเตหิ  อกุสลกมฺมปเถหิ   
อกุสลธมฺเมหิ  จ  โอรมิตฺวา  สคฺคโมกฺขาน  ปถภูเตสุ  กุสล- 
กมฺมปเถสุ  ปติฏ ิตสฺส  มหาปุริสสฺส  ปริสุทฺธาสยปโยคตาย 
ยถาภิปตฺถิตา  สตฺตาน  หติสุขูปสหิตา  มโนรถา  สฆี  สีฆ   
อภินิปฺผชฺชนฺติ  ปารมิโย  ปริปูเรนฺติ  เอวภูโต  หิ  อย ฯ ตตฺถ  
หึสานิวตฺติยา  สพฺพสตฺตาน  อภยทาน  เทติ  อปปฺกสิเรเนว  
เมตฺตาภาวน  สมฺปาเทติ  เอกาทส  เมตฺตานิสเส  อธิคจฺฉติ   
อปฺปาพาโธ  โหติ  อปฺปาตงฺโก  ทีฆายุโก  สุขพหุโล  ลกฺขณวิเสเส 
ปาปุณาติ โทสวาสน ฺจ สมุจฺฉินฺทติ ฯ   
        ตถา  อทินฺนาทานนิวตฺติยา  โจราทีหิ  อสาธารเณ  โภเค  
อธิคจฺฉติ  ปเรหิ  อนาสงฺกนีโย  ปโย  มนาโป  วิสสฺสนีโย    
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วิภวสมฺปตฺตีสุ  อลคฺคจิตฺโต ปริจฺจาคสีโล  โลภวาสน ฺจ  
สมุจฺฉินฺทติ ฯ   
        อพฺรหฺมจริยนิวตฺติยา  อโลโล  โหติ  สนฺตกายจิตฺโต  สตฺตาน   
ปโย  โหติ  มนาโป  อปริสงฺกนีโย  กลฺยาโณ  จสสฺ  กิตฺติสทฺโท   
อพฺภุคฺคจฺฉติ  อลคฺคจิตฺโต  โหติ  มาตุคาเมสุ  อลุทฺธาสโย  เนกขฺมฺม- 
พหุโล ลกฺขณวิเสเส อธิคจฺฉติ โลภวาสน ฺจ  สมุจฺฉินฺทติ ฯ   
        มุสาวาทนิวตฺติยา  สตฺตาน  ปมาณภูโต  โหติ  ปจฺจยิโก  
เถโต อาเทยฺยวจโน  เทวตาน  ปโย  มนาโป  สุรภิคนฺธมุโข  
อารกฺขิตกายวจีสมาจาโร  ลกฺขณวิเสเส  จ อธิคจฺฉติ กิเลส- 
วาสน ฺจ สมุจฺฉินฺทติ ฯ   
        เปสุ ฺนิวตฺติยา  ปรูปกฺกเมหิป  อเภชฺชกาโย  โหติ   
อเภชฺชปริวาโร  สทฺธมฺเมสุ  จ  อเภชฺชนกสทฺโท  ทฬฺหมิตฺโต 
ภวนฺตรปริจิตาน  วิย  สตฺตาน  เอกนฺตปโย อสงฺกิเลสพหุโล ฯ   
        ผรุสวาจานิวตฺติยา  สตฺตาน  ปโย  โหติ  มนาโป  สุขสีโล 
มธุรวจโน  สมฺภาวนีโย อฏงฺคสมนฺนาคโต จสฺส สโร 
นิพฺพตฺตติ ฯ   
        สมฺผปฺปลาปนิวตฺติยา  สตฺตาน  ปโย  โหติ  มนาโป  
ครุ  ภาวนีโย  จ  อาเทยฺยวจโน  ปริมิตาลาโป  มเหสกฺโข  จ  โหติ  
มหานุภาโว  านุปฺปตฺติเกน  ปฏิภาเนน  ป ฺหาน  พฺยากรณ- 
กุสโล  พุทฺธภูมิย ฺจ  เอกาย  เอว  วาจาย  อเนกภาสาน สตฺตาน   
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อเนเกส ป ฺหาน พฺยากรณสมตฺโถ โหติ ฯ   
        อนภิชฌฺาลุตาย  อิจฺฉิตลาภี  โหติ  อุฬาเรสุ  จ  โภเคสุ  
รุจึ  ปฏลิภติ  ขตฺติยมหาสาลาทีน  สมมฺโต  โหติ  ปจฺจตฺถิเกหิ  
อนภิภวนีโย อินฺทฺริยเวกลฺล น  ปาปุณาติ อปฺปฏิปุคฺคโล จ  
โหติ ฯ   
        อพฺยาปาเทน  ปยทสฺสโน  โหติ  สตฺตาน  สมฺภาวนีโย   
ปรหิตาภินนฺทิตาย  จ  สตฺเต  อปฺปกสิเรเนว  ปสาเทติ  อลูขสภาโว  
จ โหติ เมตฺตาวิหารี มเหสกฺโข  จ โหติ มหานุภาโว ฯ   
        มิจฺฉาทสฺสนาภาเวน  กลฺยาเณ  สหาเย  ปฏิลภติ  สีสจฺเฉ- 
ทมฺป  ปาปุณนฺโต  ปาปกมฺม  น  กโรติ  กมฺมสฺสกตาทสฺสนโต   
อโกตูหลมงฺคลิโก  จ  โหติ  สทฺธมฺเม  จสฺส  สทฺธา  ปติฏ ิตา 
โหติ  มลูชาตา  สทฺทหติ  จ  ตถาคตาน โพธึ สมยนฺตเรสุ   
นาภิรมติ  อุกฺการฏาเน  วิย  ราชหโส  ลกฺขณตฺตยปริชานน- 
กุสโล  โหติ ฯ  อนฺเต  จ  อนาวรณาณลาภี  ยาว  โพธึ  น   
ปาปุณาติ  ตาว  ตสฺมึ  ตสฺมึ  สตฺตนิกาเย  อุกฺกฏ ุกกฺฏโ จ 
โหติ อุฬารุฬารา สมฺปตฺติโย ปาปุณาติ ฯ อิติ หิท สีล  
นาม  สพฺพสมฺปตฺตีน  อธิฏาน  สพฺพพุทฺธคุณาน  ปภวภูมิ   
สพฺพพุทฺธการกธมฺมาน  อาทิ  จรณ  มุข  ปมุขนฺติ  พหุมานน  
อุปฺปาเทตฺวา  กายวจีสยเม  อินฺทฺริยทมเน  อาชีววิสุทฺธิย  ปจฺจย- 
ปริโภเคสุ  จ  สติสมฺปช ฺพเลน อปฺปมตฺเตน ลาภสกฺการสิโลก    



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 503 

                *เลมที่  45  ปกิณฺณกกถา  หนา  503 
 
มิตฺตมุขปจฺจตฺถิก  วิย  สลลฺกฺเขตฺวา  กิกีว  อณฺฑนฺติอาทินา  (๑)  
วุตฺตนเยน  สกฺกจฺจ สีล สมฺปาเทตพฺพ ฯ อย ตาว วาริตฺตสีเล  
ปฏิปตฺติกฺกโม ฯ   
        จาริตฺตสีเล  ปน  ปฏิปตฺติ  เอว  เวทิตพฺพา อิธ โพธิสตฺโต 
กลฺยาณมิตฺตาน  ครุฏานิยาน  อภิวาทน  ปจฺจุฏาน  
อ ฺชลิกมฺม  สามีจิกมฺม  กาเลน  กาล  กตฺตา  โหติ  ตถา   
เตส  กาเลน  กาล  อุปฏาน  กตฺตา  โหติ คิลานาน   
กายเวยฺยาวฏิก ฯ  สุภาสิตปทานิ  สุตฺวา  สาธุการ  กตฺตา 
โหติ  คุณวนฺตาน คุเณ  วณฺเณตา  ปเรส  อปกาเร  ขนฺตา  
อุปกาเร  อนุสฺสริตา  ปุ ฺานิ  อนุโมทิตา  อตฺตโน  ปุ ฺานิ   
สมฺมาสมฺโพธิยา  ปริณาเมตา  สพฺพกาล  อปฺปมาทวิหารี  กุสเลสุ 
ธมฺเมสุ  สติ  จ  อจฺจยโต  อจฺจโย ทิสฺวา ตาทิสาน สห- 
ธมฺมิกาน ยถาภูต  อาวิกตฺตา อุตฺตริ จ สมฺมาปฏิปตฺตึ  
สมฺมเทว ปริปูเรตา ฯ   
        ตถา  อตฺตโน  อนุรปูาสุ  อตฺถูปสหิตาสุ  สตฺตาน  
อิติกตฺตพฺพตาสุ  ทกฺโข  อนลโส  สหายภาว  อุปคจฺฉติ ฯ  อุปฺปนฺเนสุ 
จ  สตฺตาน พฺยาธิอาทิทุกฺเขสุ ยถารห  ปติการวิธายโก ฯ   
าติโภคาทิพฺยสนปติเตสุ  โสกาปโนทโน  อุลฺลมฺุปนสภาวาวฏ ิโต   
หุตฺวา  นิคฺคหารหาน  ธมฺเมเนว  นิคฺคณฺหนโก  ยาวเทว  อกุสลา 
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค. ๑/๔๔ ฯ  
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วุฏาเปตฺวา  กุสเล  ปติฏาปนาย ฯ  ปคฺคหารหาน  ธมฺเมเนว  
ปคฺคณฺหนโก ฯ  ยานิ  ปรุิมกาน  มหาโพธิสตฺตาน   อุฬารตมานิ   
ปรมทุกฺกรานิ  อจินฺเตยฺยานุภาวานิ  สตฺตาน  เอกนฺตหิตสุขาวหานิ   
จริตานิ  เยหิ  เนส  โพธิสมฺภารา  สมฺมเทว ปริปาก อคมสุ   
ตานิ  สุตฺวา  อนุพฺพิคฺโค  อนุตฺราโส  เตป  มหาปุรสิา  มนุสฺสา- 
เอว  กเมน  ปน  สิกฺขาปาริปูริยา  ภาวิตตฺตภาวา  (๑)  ตาทิสาย 
อุฬารตมาย  อานุภาวสมฺปตฺติยา  โพธิสมฺภาเรสุ  อุกฺกสปารมิปฺ- 
ปตฺตา  อเหสุ ฯ  ตสฺมา มยาป สีลาทิสิกฺขาสุ สมฺมเทว  ตถา   
ปฏิปชชฺิตพฺพ  ยาย  ปฏปิตฺติยา  อหมฺป  อนุกฺกเมน  สิกฺข  
ปริปูเรตฺวา  เอกนฺตโต  ต  ปท  อนุปาปุณิสฺสามีติ  สทฺธา- 
ปุเรจาริก  วีรยิ  อวิสฺสชฺเชนฺโต  สมฺมเทว สีเลสุ ปรปิูรการี  
โหติ ฯ   
        ตถา  ปฏิจฺฉนฺนกลฺยาโณ  โหติ  วิวฏาปราโธ  อปฺปจฺโฉ   
สนฺตุฏโ  ปวิวิตฺโต  อสสฏโ  ทุกฺขสโห  อปริตสฺสนชาติโก 
อนุทฺธโต  อนุนฺนโฬ  อจปโล  อมุขโร  อวิกิณฺณวาโจ  สนฺตินฺทฺริโย   
สนฺตมานโส กุหนาทิมิจฺฉาชีวรหิโต อาจารโคจรสมฺปนฺโน   
อณุมตฺเตสุ  วชฺเชสุ  ภยทสฺสาวี  สมาทาย  สิกฺขติ  สิกฺขา- 
ปเทสุ  อารทฺธวีริโย  ปหิตตฺโต  กาเย  จ  ชีวิเต  จ  นริเปกฺโข  
# ๑. ส.ี ภาวิตตฺตภาวนา ฯ  
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อปฺปมตฺตกมฺป  กาเย  ชีวิเต  วา  อเปกขฺ  นาธิวาเสติ  ปชหติ   
วิโนเทติ ปเคว อธิมตฺต ฯ สพฺเพป ทุสฺสีลฺยเหตุภูเต  โกธูป- 
นาหาทิเก  อุปกฺกิเลเส  ปชหติ  วิโนเทติ ฯ  อปฺปมตฺตเกน  จ  
วิเสสาธิคเมน  อปริตุฏโ โหติ น สงฺโกจ อาปชฺชติ อุปรูปริ  
วิเสสาธิคมาย วายมติ ฯ   
        เยน  ยถาลทฺธา  สมปฺตฺติ  หานภาคิยา  วา   ิติภาคิยา  
วา  น  โหติ ตถา  มหาปุรโิส  อนฺธาน  ปริณายโก  โหติ   
มคฺค  อาจิกฺขติ  พธิราน  หตฺถมุทฺทาย  ส ฺ  เทติ  อตฺถ- 
มนุคฺคาเหติ  ตถา  มูคาน ฯ  ปสปฺปกาน  ป  เทติ  ยาน   
เทติ  วาเหติ  วา ฯ  อสฺสทธฺาน  สทฺธาปฏิลาภาย  วายมติ 
กุสีตาน อุสฺสาหชนนาย  มุฏสฺสตีน  สติสมาโยคาย  วิพฺภนฺต- 
จิตฺตาน  สมาธิสมฺปทาย  ทุปฺป ฺาน  ป ฺาธิคมาย  วายมติ ฯ 
กามจฺฉนฺทปริยุฏ ิตาน  กามจฺฉนฺทปฏิวิโนทนาย  วายมติ ฯ   
พฺยาปาทถินมิทฺธอุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจวิจิกิจฺฉาปริยุฏ ิตาน วิจิกิจฺฉา- 
วิโนทนาย  วายมติ ฯ   กามวิตกฺกาทิอปกตาน  กามวิตกฺกาทิ- 
มิจฺฉาวิตกฺกวิโนทนาย  วายมติ ฯ  ปุพฺพการีน  สตฺตาน กต ฺ ุต  
นิสฺสาย ปุพฺพภาสี ปยวาที สงฺคาหโก สทิเสน อธิเกน  วา  
ปจฺจุปกาเรน สมฺมาเนตา โหติ ฯ   
        อาปทาสุ  สหายกิจฺจ  อนุติฏติ ฯ  เตส  เตส ฺจ  สตฺตาน   
ปกติสภาว ฺจ  ปริชานิตฺวา  เยหิ  ยถา  สวสิตพฺพ  โหติ  เตหิ    
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ตถา  สวสติ ฯ  เยสุ  จ  ยถา  ปฏิปชชฺติพฺพ  โหติ  เตสุ  ตถา   
ปฏิปชชฺติ ฯ ต ฺจ โข อกุสลโต วุฏาเปตฺวา กุสเล  ปติฏาปน- 
วเสน  น  อ ฺถา ฯ  ปริจิตฺตานุรกฺขณา  หิ  โพธิสตฺตาน   
ยาวเทว  กุสลาภิวฑฺฒิยา ฯ  ตถา  หิ  ตชฺฌาสเยนาป  ปโร  
น  หึสิตพฺโพ  น  ภณฺฑิตพฺโพ  น  มงฺกุภาวมาปาเทตพฺโพ  น 
ปรสฺส  กุกฺกจฺุจ  อุปฺปาเทตพฺพ  น  นิคฺคหฏาเน  น  โจเทตพฺโพ  
น  นีจตร  ปฏิปนฺนสฺส  อตฺตา  อุจฺจตเร  เปตพฺโพ  น  จ   
ปเรสุ  สพฺเพน สพฺพ อเสวินา ภวิตพฺพ น อติเสวินา ภวิตพฺพ  
น อกาลเสวินา ฯ   
        เสวิตพฺพยุตฺเต  ปน  สตฺเต  เทสกาลานุรูป  เสวติ ฯ  น   
จ ปเรส ปุรโต ปเย  วิครหติ  อปฺปเย  วา  ปสสติ ฯ น  
อวิสฺสฏวิสฺสาสี โหติ ฯ น ธมฺมิก อุปนิมนฺตน  ปฏกิฺขิปติ ฯ 
น  ส ฺตฺตึ  อุปคจฺฉติ  นาธิก  ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ สทฺธาสมฺปนฺเน   
สทฺธานิสสกถาย   สมฺปหสติ ฯ   สีลสตุจาคป ฺาสมฺปนฺเน ป ฺา- 
สมฺปนฺนกถาย  สมฺปหสติ ฯ  สเจ  ปน  โพธิสตฺโต  อภิ ฺา- 
พลปฺปตฺโต  โหติ  ปมาทาปนฺเน  สตฺเต  อภิ ฺาพเลน  ยถารห   
นิรยาทิเก  ทสฺเสนฺโต  สเวเชตฺวา  อสฺสทฺธาทิเก  สทฺธาทีสุ   
ปติฏาเปติ ฯ  สาสเน  โอตาเรติ ฯ  สทฺธาทิคุณสมฺปนฺเน   
ปริปาเจติ ฯ  เอวมย  มหาปุริสสฺส  จาริตฺตภูโต  อปริมาโณ 
ปุ ฺาภิสนฺโท  กุสลาภิสนฺโท  อุปรปูริ  อภิวฑฺฒตีติ เวทิตพฺพ ฯ    
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        อปจ  ยา  สา  ก ึ สลี  เกนฏเน  สลีนฺติอาทินา   
ปุจฺฉ  กตฺวา  ปาณาติปาตาทีหิ  วิรมนฺตสฺส  วตฺตปฏปิตฺตึ   
วา  ปูเรนฺตสฺส  เจตนาทโย  ธมฺมา  สีลนฺติอาทินา  นเยน   
นานปฺปการโต  สลีสฺส  วิตฺถารกถา วิสุทฺธิมคฺเค (๑) วุตฺตา   
สา  สพฺพาป  อิธ  อาหริตฺวา  วตฺตพฺพา ฯ  เกวล  หิ  ตตฺถ  
สาวกโพธิสตฺตวเสน  สีลกถา  อาคตา  อิธ  มหาโพธิสตฺตวเสน  
กรุณูปายโกสลฺลปุพฺพงฺคม  กตฺวา  วตฺตพฺพาติ  อยเมว  วิเสโส ฯ 
ยโต  อิท  สลี  มหาปุริโส  ยถา น อตฺตโน ทุคฺคติย   
ปริกฺกิเลสวิมตฺุติยา  สุคติยมฺป  น  รชฺชสมฺปตฺติยา  น  จกฺกวตฺติ  
น เทว น สกกฺ  น  มาร  น  พฺรหฺมสมฺปตฺติยา  ปริณาเมติ  
ตถา น อตฺตโน เตวิชฺชตาย น ฉฬภิ ฺตาย  น   
จตุปฺปฏิสมฺภิทาธิคมาย  น  สาวกโพธิยา  น  ปจฺเจกโพธิยา  
ปริณาเมติ  อถ โข  สพฺพ ฺ ุภาเวน  สพฺพสตฺตาน  อนุตฺตร- 
สีลาลงฺการสมฺปาทนตฺถเมว  ปริณาเมตีติ ฯ  อย สีลปารมิยา 
ปฏิปตฺติกฺกโม ฯ   
        ตถา  ยสฺมา  กรุณูปายโกสลฺลปรคฺิคหิตา  อาทีนวทสฺสน- 
ปุพฺพงฺคมา  กาเมหิ  จ  ภเวหิ  จ  นิกฺขมนวเสน  ปวตฺตา   
กุสลจิตฺตุปฺปตฺติ  เนกฺขมฺมปารมี  ตสฺมา  สกลสงฺกิเลสนิวาสนฏ- 
านตาย  ปุตฺตทาราทีหิ  มหาสมฺพาธตาย  กสิวาณิชฺชาท-ิ 
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค. ๑/๙ ฯ  
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นานาวิธกมฺมนฺตาธิฏานพฺยากุลตาย  จ  ฆราวาสสฺส  เนกฺขมฺม- 
สุขาทีน  อโนกาสต  กามาน ฺจ  สตฺถธาราลคฺคมธุพินฺทุ  วิย  จ 
อวลิยฺหมานา ปริตฺตสฺสาทา วิปุลานตฺถานุพนฺธาติ จ  วิชชฺุลโต- 
ภาเสน  คเหตพฺพนจฺจ  วิย  ปริตฺตกาลูปลพฺภา  อุมฺมตฺตกาลงฺกาโร 
วิย  วิปรีตส ฺาย  อนุภวิตพฺพา  กรีสาวจฺฉาทนา (๑) วิย  
ปฏิการภูตา อุทกเตมิตงฺคุลิยา  ตนูทกปาน  วิย  อติตฺติกรา 
ฉาตชฺฌตฺตโภชน  วิย  สาพาธา  พฬิสามิส  วิย  พฺยสน- 
สนฺนิปาตการณ  อคฺคิสนฺตาโป  วิย  กาลตฺตเยป  ทุกฺขุปฺปตฺติ- 
เหตุภูตา  มกฺกฏเลโป  วิย พนฺธนิมิตฺต ฆาตกาวจฺฉาทนา (๒) วิย 
อนตฺถจฺฉาทนา สปตฺตคามวาโส  วิย  ภยฏานภูตา  ปจฺจตฺถิก- 
โปสโก  วิย  กิเลสมาราทีน  อามิสภูตา ฉณสมฺปตฺติโย  วิย 
วิปริณามทุกฺขา  โกฏรคฺคิ วิย อนฺโตทาหกา ปุราณกูปาว- 
ลมฺพีพีรณมธุปณฺฑ วิย  อเนกาทีนวา  โลณูทกปาน  วิย   
ปปาสาเหตุภูตา สุราเมรย วิย นีจชนเสวิตา  อปฺปสฺสาทตาย 
อฏ ิกงฺกลูปมาติอาทินา  (๓)  จ  นเยน  อาทีนว  สลฺลกฺเขตฺวา 
ตพฺพิปริยาเยน  เนกฺขมฺเม  อานิสส  ปสสฺนฺเตน  เนกฺขมฺมปวิเวก- 
อุปสมสุขาทีสุ  นินฺนโปณปพฺภารจิตฺเตน  เนกฺขมฺมปารมิย   
ปฏิปชชฺิตพฺพ ฯ  ยสฺมา  ปน  เนกฺขมฺม  ปพฺพชชฺามูลก  ตสฺมา 
# ๑. ส.ี กรีสาวจฺฉาทนสุข ฯ  ๒. สี. ฆาตกาวจฺฉาทนกิสาลโย ฯ 
# ๓. ม. มู. ๑๒/๒๗๕/๒๖๒ ฯ  ม. ม. ๑๓/๔๗/๔๑ ฯ  
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ปพฺพชฺชา  ตาว  อนุฏาตพฺพา ฯ  ปพฺพชฺชมนุติฏนฺเตน  จ   
มหาสตฺเตน  อสติ  พุทฺธุปฺปาเท กมฺมวาทีน กิริยวาทนี ตาปส- 
ปริพฺพาชกาน ปพฺพชฺชา  อนุฏาตพฺพา ฯ   
        อุปฺปนฺเนสุ  ปน  สมมฺาสมฺพุทฺเธสุ  เตส สาสเนเอว  
ปพฺพชิตพฺพ ฯ ปพฺพชิตฺวา  จ  ยถาวุตฺเต  สีเล  ปติฏ ิเตน  ตสฺสา- 
เอว  หิ  สลีปารมิยา  โวทาปนตฺถ ธุตคุณา  สมาทาตพฺพา ฯ   
สมาทินฺนธุตธมฺมา  หิ  มหาปุริสา  สมฺมเทว  เต  ปริหรนฺตา 
อปฺปจฺฉา  สนฺตุฏา สลฺเลขปวิเวกอสสคฺควีริยารมฺภสุภรตาทิ- 
คุณสลิลวิกฺขาลิตกิเลสมลตาย  อนวชฺชสีลวตคุณปริสุทฺธสพฺพ- 
สมาจารา   โปราเณ   อริยวสตฺตเย   ปติฏ ิตา  จตุตฺถ  ภาวนา 
รามตาสงฺขาต  อริยวส  อธิคนฺตุ  จตฺตาลีสาย  อารมฺมเณสุ   
ยถารห  อุปจารปฺปนาเภท  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรนฺติ ฯ  เอว 
หิสฺส สมฺมเทว เนกฺขมฺมปารมี  ปริปรูิตา โหติ ฯ   
        อิมสฺมึ  ปน  าเน  เตรสหิ  ธุตธมฺเมหิ  สทฺธึ  ทส  กสิณาน ิ  
ทส  อสุภานิ  ทสานุสฺสติโย  จตฺตาโร  พฺรหฺมวิหารา  จตฺตาโร   
อารุปฺปา  เอกา  ส ฺา  เอก  ววตฺถานนฺติ   จตฺตาลีสาย    
สมาธิภาวนาย  กมฺมฏานานิ  ภาวนาวิธาน ฺจ  วิตฺถารโต 
วตฺตพฺพานิ  ต  ปเนต  สพฺพ  ยสฺมา  วิสุทฺธิมคฺเค  สพฺพาการโต   
วิตฺถาเรตฺวา  วุตฺต  ตสฺมา  ตตฺถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ 
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค. ๑/๕๗-๑๐๖-๑๑๙ ฯ  
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เกวล  ห ิ ตตฺถ  สาวกโพธิสตฺตสฺส  วเสน วุตฺต อิธ มหาโพธิ- 
สตฺตสฺส วเสน กรุณูปายโกสลฺลปุพฺพงฺคม  กตฺวา  วตฺตพฺพนฺติ  
อยเมว  วิเสโสติ ฯ  เอวเมตฺถ  เนกฺขมฺมปารมิยา  ปฏปิตฺติกฺกโม   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตถา  ป ฺาปารมึ  สมฺปาเทตุกาเมน  ยสฺมา  ป ฺา   
อาโลโก  วิย  อนฺธกาเรน  โมเหน  สห  น  วตฺตติ  ตสฺมา  
โมหการณานิ  ตาว  โพธสิตฺเตน  ปริวชฺเชตพฺพานิ ฯ  ตตฺถิมานิ  
โมหการณานิ  อรติ  ตนฺทิ  วิชมฺภิตา  อาลสิย  คณสงฺคณิกา- 
รามตา  นิทฺทาสีลตา  อนิจฺฉยสีลตา  าณสฺมึ  อกุตูหลตา 
มิจฺฉาธิมาโน (๑)  อปริปุจฺฉกตา  กายสฺส  น  สมฺมาปริหาโร  
อสมาหิตจิตฺตตา  ทุปฺป ฺาน  ปุคฺคลาน  เสวนา  ป ฺวนฺตาน   
อปยิรุปาสนา  อตฺตปริภโว  มิจฺฉาวิกปฺโป  วิปรีตาภินิเวโส   
กายทฬฺหิพหุลตา  อสเวคสีลตา  ป ฺจ  นีวรณานิ  สงฺเขปโต  
เย  วา  ปน  ธมฺเม  อาเสวโต  อนุปฺปนนฺา  ป ฺา  นุปฺปชฺชติ   
อุปฺปนฺนา  ปริหายติ ฯ  อิติ  อิมานิ  สมฺโมหการณานิ  
ปริวชฺเชนฺเตน พาหุสจฺเจ ฌานาทีสุ จ โยโค กรณีโย ฯ   
        ตตฺถาย   พาหุสจฺจสฺส  วิสยวิภาโค  ป ฺจกฺขนฺธา  ทฺวาทสา- 
ยตนานิ  อฏารส  ธาตุโย  จตฺตาริ สจฺจานิ พาวีสตินฺทฺริยานิ  
ทฺวาทสปทิโก ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  ตถา  สติปฏานาทโย  กุสลาทิ- 
# ๑. ส.ี มิจฺฉามาโน ฯ  
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ธมฺมปฺปการเภทา  จ  ยานิ  จ  โลเก  อนวชฺชานิ  วิชฺชาฏานานิ  
เย  จ  สตฺตาน  หิตสุขวิธานโยคฺคา  พฺยากรณวิเสสา  อิติ  เอว   
ปการ  สกลเมว  สุตวิสย  อุปายโกสลลฺปุพฺพงฺคมาย  ป ฺาย 
สติยา  วีริเยน  จ  สาธุก  อุคฺคหณสวนธารณปริจยปริปุจฺฉาหิ  
โอคาเหตฺวา  ตตฺถ  จ  ปเรส ปติฏาปเนน สุตมยา ป ฺา  
นิพฺพตฺเตตพฺพา ฯ   
        ตถา สตฺตาน อิติกตฺตพฺพตาสุ านุปฺปตฺติกปฏิภานภูตา 
อายาปายอุปายโกสลฺลภูตา  (๑)  จ  ป ฺา  หิเตสิต  นิสฺสาย  ตตฺถ 
ตตฺถ  ยถารห ปวตฺเตตพฺพา ฯ ตถา ขนฺธาทีน  สภาวธมฺมาน 
อาการปริวิตกฺกนมุเขน  เต  นิชฺฌาน  ขมาเปนฺเตน  จินฺตามยา   
ป ฺา  นิพฺพตฺเตตพฺพา ฯ  ขนฺธาทีนเยว  ปน  สลกฺขณ- 
สาม ฺลกฺขณปริคฺคหณวเสน  โลกิยปริ ฺา นิพฺพตฺเตนฺเตน  
ปุพฺพภาคภาวนาป ฺา  สมฺปาเทตพฺพา ฯ  เอว  ห ิ นามรูป- 
มตฺตมิท  ยถารห  ปจฺจเยหิ  อุปฺปชชฺติ  เจว  นิรชฺุฌติ  จ  น  
เอตฺถ โกจิ กตฺตา วา กาเรตา  วา  หุตฺวา  อภาวฏเน  
อนิจฺจ  อุทยพฺพยปฏิปฬนฏเน  ทุกขฺ  อวสวตฺตนฏเน  อนตฺตาติ  
อชฺฌตฺติกธมฺเม  พาหิรกธมฺเม  จ  นิพฺพิเสส  ปรชิานนฺโต  ตตฺถ  
อาสงฺค  ปชหนฺโต  ปเร  จ  ตตฺถ  ต  ชหาเปนฺโต  เกวล  
กรุณาวเสเนว  ยาว น พุทธฺคุณา  หตฺถตล  อาคจฺฉนฺติ   
# ๑. ส.ี อายาปายโกสลฺลภูตา ฯ  
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ตาว  ยานตฺตเย  สตฺเต  อวตารณปริปาจเนหิ  ปติฏเปนฺโตุ   
ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺติโย  อภิ ฺาโย  จ  โลกิยา วสีภาว  
ปาเปนฺโต ป ฺาย มตฺถก  ปาปุณาติ ฯ 
        ตตฺถ   ยา  อิมา  อิทฺธวิิธาณ  ทิพฺพโสตธาตุาณ  
เจโตปริยาณ  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ   ทิพฺพจกฺขุาณ  
ยถากมฺมุปคาณ  อนาคตสาณนฺติ  สปริภณฺฑา  ป ฺจโลกิย- 
อภิ ฺาสงฺขาตา  ภาวนาป ฺา  ยา  จ  ขนฺธายตนธาตุ- 
อินฺทฺริยสจฺจปฏิจฺจสมุปฺปาทาทิเภเทสุ  ภูมิภูเตสุ  ธมฺเมสุ อุคฺคหปริ- 
ปุจฺฉาวเสน  าณปริจย  กตฺวา  สีลวิสทฺุธิจิตฺตวิสุทฺธีติ  มูลภูตาสุ  
อิมาสุ  ทฺวีสุ  วิสุทฺธีสุ ปติฏาย ทิฏ ิวิสุทฺธิกงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ- 
มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธิปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิาณทสฺสน- 
วิสุทฺธีติ  สรรีภูตา  อิมา  ป ฺจ  วิสุทฺธิโย  สมฺปาเทนฺเตน   
ภาเวตพฺพา  โลกิยโลกุตฺตรเภทา  ภาวนาป ฺา  ตาส สมฺปาทน- 
วิธาน  ยสฺมา  ตตฺถ  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  โหตีติอาทิก   
อิทฺธิวิกุพฺพน  กาตุกาเมน  อาทิกมฺมิเกน  โยคินาติอาทินา 
ขนฺธาติ  รูปกฺขนฺโธ  เวทนากฺขนฺโธ ส ฺากฺขนฺโธ  สงฺขารกฺ- 
ขนฺโธ  วิ ฺาณกฺขนฺโธติอาทินา  จ  วิสยวิภาเคน  สทฺธึ  
วิสุทฺธิมคฺเค (๑)  สพฺพาการโต  วิตฺถาเรตฺวา  วุตฺต  ตสฺมา  ตตฺถ 
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ เกวล หิ  ตตฺถ  สาวกโพธิสตฺตสฺส   
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค. ๓/๑๐-๑๑ ฯ  
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วเสน  ป ฺา  อาคตา  อิธ  มหาโพธสิตฺตสฺส  วเสน   
กรุณูปายโกสลฺลปุพฺพงฺคม  กตฺวา  วตฺตพฺพา  าณทสฺสน- 
วิสุทฺธึ  อปาเปตฺวา  ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิยเยว  วิปสฺสนา  
เปตพฺพาติ  อยเมว  วิเสโส ฯ  เอวเมตฺถ  ป ฺาปารมิยา 
ปฏิปตฺติกฺกโม เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตถา  ยสฺมา  สมฺมาสมฺโพธิยา  กตาภินีหาเรน  มหาสตฺเตน   
ปารมิปาริปูรณตฺถ  สพฺพกาล   ยุตฺตปฺปยุตฺเตน  ภวิตพฺพ  อาพทฺธ- 
ปริกรเณน  ตสฺมา  กาเลน  กาล  โก  นุ  โข  อชชฺ  มยา 
ปุ ฺสมฺภาโร  าณสมฺภาโร  วา  อุปจิโต  กึ  วา  มยา  ปรหิต  
กตนฺติ  ทิวเส  ทิวเส  ปจฺจเวกฺขนฺเตน  สตฺตหิตตฺถ  อุสฺสาโห  
กรณีโย  สพฺเพสมฺป  สตฺตาน  อุปการาย อตฺตโน ปริคฺคหภูต  
วตฺถุ กาเย  ชวิีเต  จ นิรเปกฺขจิตฺเตน โอสฺสชิตพฺพ ฯ  ย กิ ฺจิ  
กมฺม กโรติ กาเยน วาจาย วา  ต  สพฺพ  สมฺโพธิย   
นินฺนจิตฺเตเนว  กาตพฺพ  โพธิยา  ปริณาเมตพฺพ ฯ อุฬาเรหิ   
อิตฺตเรหิ  จ  กาเมหิ วินิวตฺตจิตฺเตเนว ภวิตพฺพ สพฺพาสุป 
อิติกตฺตพฺพตาสุ  อุปายโกสลฺล ปจฺจุปฏาเปตฺวาว ปฏิปชชฺิตพฺพ ฯ   
        ตสฺมึ  ตสฺมึ  สตฺตหิเต  อารทฺธวีรเิยน  ภวิตพฺพ  อิฏานิฏา- 
ทิสพฺพสเหน  อวิสวาทินา ฯ  สพฺเพป  สตฺตา  อโนธิโส  
เมตฺตาย  กรุณาย  จ  ผริตพฺพา ฯ ยา กาจิ  สตฺตาน  ทุกฺขุปฺปตฺติ  
สพฺพา  สา  อตฺตนิ  ปาฏิกงฺขิตพฺพา ฯ  สพฺเพส ฺจ สตฺตาน    
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ปุ ฺ  อพฺภนุโมทิตพฺพ ฯ  พุทฺธาน มหนฺตตา มหานุภาวตา  
อภิณฺห ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ  ย ฺจ  กิ ฺจิ  กมฺม  กโรติ  กาเยน   
วาจาย วา ต สพฺพ โพธินินฺนจิตฺตปุพฺพงฺคม  กาตพฺพ ฯ  
อิมินา  หิ  อุปาเยน  ทานาทีสุ  ยุตฺตปฺปยุตฺตสฺส ถามวโต 
ทฬฺหปรกฺกมสฺส  มหาสตฺตสฺส  โพธิสตฺตสฺส  อปริเมยฺโย  ปุ ฺ- 
สมฺภาโร  าณสมฺภาโร  จ  ทิวเส  ทิวเส อุปจียติ ฯ   
        อป  จ  สตฺตาน  ปริโภคตฺถ  ปรปิาลนตฺถ ฺจ  อตฺตโน  สรีร  
ชีวิต ฺจ  ปริจฺจชิตฺวา  ขุปฺปปาสาสีตุณฺหวาตาตปาทิทุกฺขปติกาโร 
ปริเยสิตพฺโพ  อุปเนตพฺโพ  จ ฯ  ย ฺจ  ยถาวุตฺตทุกฺขปติการช   
สุข  อตฺตนา  ปฏลิภติ  ตถา  รมณีเยสุ  อารามุยฺยานปาสาท- 
ตฬากาทีสุ  อร ฺายตเนสุ  จ กายจิตฺตสนฺตาปาภาเวน  
อภินิพฺพุตตฺตา  อตฺตนา  สุข  ปฏลิภติ  ย ฺจ  สุณาติ   
พุทฺธานุพุทฺธปจฺเจกพุทฺธา  มหาโพธิสตฺตา  จ  เนกฺขมฺมปฏิปตฺติย  
 ิตา  ทิฏธมฺมสุขวิหารภูต  อีทิส นาม ฌานสมาปตฺติสุข   
อนุภวนฺตีติ  ต  สพฺพ  สพฺพสตฺเตสุ  อโนธิโส  อุปสหรตีติ  อย  
ตาว  นโย  อสมาหิตภูมิย ปติฏ ิตสฺส ฯ   
        สมาหิตภูมิย  ปน  ปติฏ ิโต  อตฺตนา  ยถานุภูต  วิเสสาธิ- 
คมนิพฺพตฺต  ปตึ  ปสฺสทฺธ ึ สุข  สมาธึ  ยถาภูตาณ ฺจ  สตฺเตสุ  
อธิมุจฺจนฺโต อุปสหรติ ปริณาเมติ ฯ  ตถา  มหติ  สสารทุกฺเข  
ตสฺส  จ  นิมตฺิตภูเต  กิเลสาภิสงฺขารทุกฺเข  นิมุคฺค  สตฺตนิกาย    
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ทิสฺวา   ตตฺราป   เฉทนเภทนผาลนปสนคฺคิสนฺตาปาทิชนิตา   
ทุกฺขา  ติพฺพา  ขรา  กฏกา  เวทนา  นิรนฺตร  จิรกาล  เวทิยนฺเต  
นารเก  อ ฺม ฺ  กุชฺฌนสนฺตาปนวิเหนหึสนปราธีนตาทีหิ  
มหาทุกฺข  อนุภวนฺเต  ติรจฺฉานคเต  โชติมาลากุลสรีเร  ขุปฺป- 
ปาสาวาตาตปาทีหิ  ฑยฺหมาเน  จ  วิสุสฺสมาเน  (๑)  จ  วนฺตเขฬาทิ- 
อาหาเร   อุทธฺพาหุ   วิรวนฺเต  นิชฺฌามตณฺหิกาทิเก  มหาทุกฺข   
เวทิยมาเน  เปเต  จ  ปริเยฏ ิมูลก  มหนฺต  อนยพฺยสน  ปาปุณนฺเต   
หตฺถจฺเฉทาทิการณาโยเคน  ทุพฺพณฺณทุทฺทสิกทลทิฺทาทิภาเวน  
ขุปฺปปาสาทิอาพาธโยเคน  พลวนฺเตหิ  อภิภวนียโต  ปเรส  วหนโต 
ปราธีนโต  จ  นารเก  เปเต  ติรจฺฉานคเต   จ   อติสยนฺเต  
อปายทุกฺขนิพฺพิเสส   ทุกขฺมนุภวนฺเต  มนุสฺเส   จ   ตถา วิสยวิส- 
ปริโภควิกฺขิตฺตจิตฺตตาย   ราคาทิปริฬาเหน  ฑยฺหมาเน   วาตเวค- 
สมุฏ ิตชาลาสมิทฺธสุกฺขกฏสนฺนิปาเต  อคฺคิกฺขนฺเธ  วิย  อนุปสนฺต- 
ปริฬาหวุตฺติเก  อนุปสนฺตนิหตปราธีเน  กามาวจรเทเว  จ  มหตา  
วายาเมน  วิทูรมากาส  วิคาหิตสกุนฺตา  วิย  พลวตา  ทูเร   
ปาณินา  ขิตฺตสรา  วิย  จ  สติป  จิรปฺปวตฺติย  อนิจฺจนฺติกตาย 
ปาตปริโยสานา  อนติกฺกนฺตชาติชรามรณา  เอวาติ  รูปารูปา- 
วจรเทเว  จ  ปสฺสนฺเตน  มหนฺต  สเวค  ปจฺจุปฏเปตฺวา  เมตฺตาย 
กรุณาย  จ  อโนธิโส  สตฺตา  ผริตพฺพา ฯ  เอว กาเยน วาจาย  
# ๑. ส.ี ปริสสฺุสมาเน ฯ  
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มนสา จ โพธิสมฺภาเร นิรนฺตร  อุปจินนฺเตน  ยถา  ปารมิโย   
ปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ เอว สกฺกจฺจการินา สาตจฺจการินา  อโนลีน- 
วุตฺตินา อุสฺสาโห ปวตฺเตตพฺโพ วีริยปารมี ปริปูเรตพฺพา ฯ   
        อป  จ  อจินฺเตยฺยาปริเมยฺยวิปุโลฬารวิมลนิรปุมนิรุปกฺกเิลส- 
คุณนิจยนิธานภูตสฺส   พุทฺธภาวสฺส   อุสฺสกฺกิตฺวา   สมฺปหสนโยคฺค  
วีริย   นาม  อจินฺเตยฺยานุภาวเมว  ย  น  ปจุรชนา โสตุมฺป  
สกฺกุณนฺติ ปเคว ปฏิปชฺชตุิ ฯ ตถา  ห ิ ติวิธา  อภินีหาร- 
จิตฺตุปฺปตฺติ  จตสฺโส  พุทฺธภูมิโย จตฺตาริ สงฺคหวตฺถูนิ  กรุเณก- 
รสตา (๑) พุทฺธธมฺเมสุ  สจฺฉิกรเณน  วิเสสปฺปจฺจโย  นิชฺฌานขนฺติ   
สพฺพธมฺเมสุ  นิรูปเลโป  สพฺพสตฺเตสุ  ปยปุตฺตส ฺา  สสาร- 
ทุกฺเขหิ  อปรเิขโท  สพฺพเทยฺยธมฺมปรจฺิจาโค  เตน  จ  นิรติมานตา 
อธิสีลาทิอธิฏาน  ตตฺถ  จ อจ ฺจลตา กุสลกิริยาสุ ปติปาโมชฺช   
วิเวกนินฺนจิตฺตตา  ฌานานุโยโค  อนวชฺชธมฺเมน  อกิตฺติ  ยถา- 
สุตสฺส  ธมฺมสฺส  ปเรส  หติชฺฌาสเยน  เทสนา  สตฺตาน  าเย 
นิเวสนา  อารมฺภทฬฺหตา  ธีรวีรภาโว  ปราปวาทปราปกาเรส 
 ุ  วิการาภาโว  สจฺจาธิฏาน  สมาปตฺตีสุ  วสีภาโว  อภิ ฺาสุ  
พลปฺปตฺติ ลกฺขณตฺตยาวโพโธ สติปฏานาทีสุ โยคกมฺมาภิ- 
โยเคน  โลกตฺุตรมคฺคสมฺภารสมฺภรณ   นวโลกุตฺตราวกฺกนฺตีติ  
เอวมาทิกา   สพฺพาป  โพธิสมฺภารปฏิปตฺติ  วีริยานุภาเวเนว   
# ๑. ส.ี กรุโณกาสตา ฯ  
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สมิชฺฌตีติ  อภินีหารโต  ยาว  มหาโพธิ  อโนสฺสชฺชนฺเตน   
สกฺกจฺจ  นิรนฺตร  วีริย  ยถา  อุปรูปริ วิเสสาวห โหติ เอว   
สมฺปาเทตพฺพ ฯ  สมฺปชชฺมาเน  จ  ยถาวุตฺเต  วีริเย  ขนฺติ- 
สจฺจาธิฏานาทโย  จ  ทานสีลาทโย  จ  สพฺเพป  โพธิสมฺภารา 
ตทธีนวุตฺติตาย  สมฺปนฺนา  เอว  โหนตีฺติ  ขนฺติอาทีสุป อิมินาว  
นเยน ปฏิปตฺติ เวทิตพฺพา ฯ   
        อิติ  สตฺตาน  สุขูปกรณปริจฺจาเคน พหุธา อนุคฺคหกรณ  
ทาเนน ปฏิปตฺติ สีเลน  เตส  ชีวิตสาปเตยฺยทารรกฺขาอเภท- 
ปยหิตวจนาวิหึสาทิการณานิ  เนกฺขมฺเมน  เตส  อามิสปฏิคฺคหณ- 
ธมฺมทานาทินา  อเนกวิธา  หิตจริยา  ป ฺาย เตส หิต- 
กรณูปายโกสลฺล  วีริเยน  ตตฺถ  อุสฺสาหารมฺภอหหีรานิ  ขนฺติยา 
ตทปราธสหน  สจฺเจน  เนส  อว ฺจนตทุปการกิริยาสมาทานา- 
วิสวาทนาทิ  อธิฏาเนน ตทุปการกรเณ อนตฺถสมฺปาเตป   
อจลน  เมตฺตาย  เนส  หิตสุขานุจินฺตน  อุเปกฺขาย  เนส   
อุปการาปกาเรสุ  วิการานาปตฺตีติ  เอว  อปริมาเณ  สตฺเต 
อารพฺภ  อนุกมฺปตสพฺพสตฺตสฺส  มหาโพธิสตฺตสฺส  ปถุุชชฺเนหิ  
สมาธารโณ  อปริเมยฺโย  ปุ ฺาณสมฺภารูปจโย  เอตฺถ  
ปฏิปตฺตีติ เวทิตพฺพ ฯ โย เจตาส ปจฺจโย วุตฺโต ตสฺส จ  
สกฺกจฺจ สมฺปาทน ฯ   
        โก  วิภาโคติ  ทส  ปารมิโย  ทส  อุปปารมิโย  ทส    
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ปรมตฺถปารมิโยติ  สมตฺตึสปารมิโย ฯ      ตตฺถ     กตาภินีหารสฺส  
โพธิสตฺตสฺส  ปรหิตกรณาภินินฺนาสยปโยคสฺส  กณฺหธมฺม- 
โวกิณฺณา  สกฺุกธมฺมา  ปารมิโย  เอว  เตหิ  อโวกิณฺณา  สุกฺกธมฺมา  
อุปปารมิโย  อกณฺหอสุกฺกา  ปรมตฺถปารมิโยติ  เกจิ ฯ  สมุทา- 
คมนกาเลสุ  วา  ปูริยมานา  ปารมิโย  โพธิสตฺตภูมิย  ปุณฺณา  
อุปปารมิโย  พุทฺธภูมิย  สพฺพาการปริปุณฺณา  ปรมตฺถปารมิโย ฯ 
โพธิสตฺตภูมิย  วา  ปรหิตกรณโต  ปารมิโย  อตฺตหิตกรณโต  
อุปปารมิโย  พุทฺธภูมิย  พลเวสารชฺชสมธิคเมน  อุภยหิตปริ- 
ปูรณโต ปรมตฺถปารมิโย ฯ   
        เอว  อาทิมชฺฌปรโิยสาเนสุ  ปณิธานารมฺภปรินิฏาเนสุ  
เตส  วิภาโคติ อปเร ฯ  โทสูปสมกรณุาปกติกาน   ภวสุขวิมุตฺติ- 
สุขปรมตฺถสุขปฺปตฺตาน   ปุ ฺ ูปจยเภทโต  ตพฺพิภาโคติ    อ ฺเ ฯ  
ลชชฺาสติมานาปสฺสยาน    โลกุตฺตรธมฺมาธิปตีน  สีลสมาธิป ฺา- 
ครุกาน  ตาริตตริตตารยิตูน  อนุพุทฺธปจฺเจกพุทฺธสมฺมาสมฺพุทฺธาน   
ปารมี  อุปปารมี  ปรมตฺถปารมีติ  โพธิสตฺตสฺสุปฺปตฺติโต  ยถา- 
วุตฺตวิภาโคติ  เกจิ ฯ  จิตฺตปณิธิโต  ยาว  วจีปณิธิ  ตาว  ปวตฺตา  
สมฺภารา  ปารมิโย  วจีปณิธิโต  ยาว  กายปณิธิ  ตาว  ปวตฺตา  
อุปปารมิโย  กายปณิธิโต  ปภุติ ปรมตฺถปารมิโยติ อปเร ฯ   
อ ฺเ  ปน  ปรปุ ฺานุโมทนวเสน  ปวตฺตา สมฺภารา 
ปารมิโย ปเรส การาปนวเสน  ปวตฺตา อุปปารมิโย สยกรณ-  
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วเสน ปวตฺตา ปรมตฺถปารมิโยติ วทนฺติ ฯ   
        ตถา  ภวสุขาวโห  ปุ ฺาณสมฺภาโร ปารมี อตฺตโน 
นิพฺพานสุขาวโห อุปปารมี ฯ  ปเรส  ตทุภยสุขาวโห  ปรมตฺถ- 
ปารมีติ  เอเก ฯ  ปุตฺตทารธนาทิอุปกรณปริจฺจาโค  ปน   
ทานปารมี  องฺคปริจฺจาโค  ทานอุปปารมี  อตฺตโน  ชีวิต- 
ปริจฺจาโค  ทานปรมตฺถปารมีติ ฯ  ตถา  ปุตฺตทาราทิกสฺส 
ติวิธสฺสาป  เหตุ  อวีติกฺกมนวเสน  ติสฺโส สีลปารมิโย เตสุเอว 
ติวิเธสุ วตฺถูสุ อาลย อุปจฺฉินฺทิตฺวา นิกฺขมนวเสน  ติสฺโส  
เนกฺขมฺมปารมิโย   อุปกรณงฺคชีวิตตณฺห   สมูหนิตฺวา   สตฺตาน   
หิตาหิตวินิจฺฉยกรณวเสน  ติสฺโส  ป ฺาปารมิโย  ยถาวุตฺต- 
เภทาน  ปริจฺจาคาทีน  วายมนวเสน  ติสฺโส  วีริยปารมิโย   
อุปกรณงฺคชีวิตนฺตรายกราน  ขมนวเสน  ติสฺโส  ขนฺติปารมิโย 
อุปกรณงฺคชีวิตเหตุ  สจฺจาปริจฺจาควเสน  ติสฺโส  สจฺจปารมิโย   
ทานาทิปารมิโย   อกุปฺปาธิฏานวเสเนว   สมชิฺฌนฺตีติ   อุป- 
กรณาทิวินาเสป  อจลาธิฏานวเสน  ติสฺโส  อธิฏานปารมิโย 
อุปกรณาทิอุปฆาตเกสุป  สตฺเตสุ  เมตฺตาย   อวิชหนวเสน   ติสโฺส  
เมตฺตาปารมิโย  ยถาวุตฺตวตฺถุตฺตยสฺส  อุปการาปกาเรสุ  สตฺต- 
สงฺขาเรสุ  มชฺฌตฺตตาปฏิลาภวเสน  ติสฺโส  อุเปกฺขาปารมิโยติ   
เอวมาทินา เอตาส วิภาโค เวทิตพฺโพติ ฯ   
        โก  สงฺคโหติ  เอตฺถ  ปน ยถา เอตา วิภาคโต ตึสวิธาป   
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ทานปารมิอาทิภาวโต  ทสวิธา  เอว  ทานสีลขนฺติวีริยฌาน- 
ป ฺาสภาเวน  ฉพฺพิธา ฯ  เอตาสุ  หิ  เนกฺขมฺมปารมี   
สีลปารมิยา  สงฺคหิตา  ตสฺสา  ปพฺพชชฺาภาเว  นีวรณวิเวกภาเว   
ปน  ฌานปารมิยา  กุสลธมฺมภาเว  ฉหิป  สงฺคหิตา ฯ  สจฺจ- 
ปารมี  สีลปารมิยา  เอกเทโส  เอว  วจีวิรติสจฺจปกฺเข  าณ- 
สจฺจปกฺเข  ปน  ป ฺาปารมิยา  สงฺคหิตา ฯ  เมตฺตาปารมี   
ฌานปารมิยา  เอว ฯ  อุเปกฺขาปารมี  ฌานป ฺาปารมีหิ ฯ 
อธิฏานปารมี  สพฺพาหิป สงฺคหิตาติ ฯ   
        เอเตส ฺจ  ทานาทีน  ฉนฺน  คุณาน  อ ฺม ฺสมฺพนฺธาน  
ป ฺจทสยุคลาทีนิ  ป ฺจทสยุคลาทิสาธกานิ   โหนติฺ ฯ  เสยฺยถทิ   
ทานสีลยุคเลน  ปรหิตาหิตาน  กรณากรณยุคลสิทธฺิ   ทานขนฺติ- 
ยุคเลน  อโลภาโทสยุคลสิทฺธิ  ทานวีริยยุคเลน  จาคสุตยุคลสิทฺธิ (๑) 
ทานฌานยุคเลน  กามโทสปฺปหานยุคลสิทฺธิ ฯ  ทานป ฺา- 
ยุคเลน  อริยยานธุรยุคลสิทฺธิ  สลีขนฺติทฺวเยน  ปโยคาสยสุทฺธิ- 
ทฺวยสิทฺธิ สีลวีริยทฺวเยน  ภาวนาทฺวยสิทฺธิ    สลีฌานทฺวเยน  
ทุสฺสีลฺยปริยฏุานปฺปหานทฺวยสิทฺธิ  สีลป ฺาทฺวเยน   ทานทฺวย- 
สิทฺธิ   ขนฺติวีริยยุคเลน   ขมาเตชทฺวยสิทฺธิ  ขนฺติฌานยุคเลน  
วิโรธานุโรธปฺปหานยุคลสิทฺธิ     ขนฺติป ฺายุคเลน  สุ ฺตาขนฺติ- 
ปฏิเวธทุกสิทฺธิ    วีริยฌานทุเกน    ปคฺคหาวิกฺเขปทุกสิทฺธิ  วีรยิ- 
# ๑. ส.ี สติ ฯ  
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ป ฺาทุเกน สรณทุกสิทธฺิ ฌานป ฺาทุเกน ยานทุกสิทฺธิ  
ทานสีลกฺขนฺติตฺติเกน  โลภโทสโมหปปฺหานตฺติกสิทฺธิ  ทานสีล- 
วีริยตฺติเกน    โภคชีวิตกายสาราทานตฺติกสิทฺธิ    ทานสีลฌานตฺติเกน   
ปุ ฺกิริยวตฺถุตฺติกสิทฺธิ  ทานสีลป ฺาติเกน  อามิสาภยธมฺม- 
ทานตฺติกสิทฺธีติ ฯ  เอว  อิตเรหิป  ติเกหิ  จตุกฺกาทีหิ  จ  ยถา- 
สมฺภว  ติกานิ  จตุกฺกาทีนิ  จ  โยเชตพฺพานิ ฯ   
        เอว  ฉพฺพิธานมฺป  ปน อิมาส ปารมีน จตูหิ อธิฏาเนหิ 
สงฺคโห เวทิตพฺโพ ฯ  สพฺพปารมีน  สมูหสงฺคหโต  หิ  จตฺตาริ  
อธิฏานานิ  เสยฺยถิท  สจฺจาธิฏาน  จาคาธิฏาน  อุป- 
สมาธิฏาน  ป ฺาธิฏานนฺติ ฯ  ตตฺถ  อธิติฏติ เอเตน เอตฺถ   
วา  อธิติฏติ  อธิฏานมตฺตเมว  วา  ตนฺติ อธิฏาน สจฺจ ฺจ 
ต อธิฏาน ฺจ  สจฺจสฺส วา อธิฏาน สจฺจ อธิฏานเมตสฺสาติ  
วา สจฺจาธิฏาน ฯ เอว เสเสสุป ฯ  ตตฺถ  อวิเสสโต  ตาว  
โลกุตฺตรคุเณ กตาภินีหารสฺส อนุกมฺปตสพฺพสตฺตสฺส มหา- 
สตฺตสฺส  ปฏิ ฺานุรูป  สพฺพปารมิปริคฺคหโต  สจฺจาธิฏาน ฯ 
ตาส  ปฏิปกขฺปริจฺจาคโต  จาคาธิฏาน ฯ  สพฺพปารมิตาคุเณหิ  
อุปสมโต  อุปสมาธิฏาน ฯ  เตหิ  เอว  ปรหโิตปายโกสลฺลโต  
ป ฺาธิฏาน ฯ   
        วิเสสโต  ปน  ยาจกชน  อวิสวาเทตฺวา  ทสฺสามีติ  
ปฏิชานนโต  ปฏิ ฺ  อวิสวาเทตฺวา  ทานโต  ทาน อวิส-  
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วาเทตฺวา อนุโมทนโต มจฺฉริยาทิปฏิปกฺขปริจฺจาคโต  เทยฺยธมฺม- 
ปฏิคฺคาหกทานเทยฺยธมฺมกฺขเยสุ  โลภโทสโมหภยวูปสมโต  ยถารห   
ยถากาล  ยถาวิธาน ฺจ  ทานโต  ป ฺ ุตฺตรโต  จ  กุสล- 
ธมฺมาน  จตุรธิฏานปทฏาน ทาน ฯ ตถา  สวรสมาทานสฺส   
อวีติกฺกมนโต  ทุสฺสีลฺยปริจฺจาคโต  ทุจฺจริตวูปสมนโต ป ฺ ุตฺตรโต   
จ  จตุรธิฏานปทฏาน  สีล ฯ  ยถาปฏิ ฺ  ขมนโต  ปราปราธ- 
วิกปฺปปริจฺจาคโต  โกธปริยุฏานวูปสมนโต  ป ฺ ุตฺตรโต  จ  
จตุรธิฏานปทฏานา ขนฺติ ฯ ปฏิ ฺานุรูป  ปรหิตกรณโต   
วิสทปริจฺจาคโต  อกุสลวูปสมนโต ป ฺ ุตฺตรโต จ จตุรธิฏาน- 
ปทฏาน  วีริย ฯ  ปฏิ ฺานุรูป  โลกหิตานุจินฺตนโต  นีวรณ- 
ปริจฺจาคโต  จิตฺตวูปสมนโต  ป ฺ ุตฺตรโต จ  จตุรธิฏาน- 
ปทฏานฌาน ฯ    ยถาปฏิ ฺ    ปรหิตูปายโกสลฺลโต  อนุปาย- 
กิริยาปริจฺจาคโต   โมหชปริฬาหวูปสมนโต   สพฺพ ฺ ุตาปฏิลาภโต  
จ  จตุรธิฏานปทฏานา ป ฺา ฯ   
        ตตฺถ  เยฺยปฏิ ฺานุวิธาเนหิ  สจฺจาธิฏาน ฯ  วตฺถ-ุ 
กามกิเลสกามปริจฺจาเคหิ  จาคาธิฏาน ฯ  โทสทกฺุขวูปสเมหิ  
อุปสมาธิฏาน ฯ อนุโพธปฏิเวเธหิ ป ฺาธิฏาน ฯ  ติวิธ- 
สจฺจปริคฺคหิต   โทสตฺตยวิโรธิ   สจฺจาธิฏาน ฯ  ติวิธจาคปริคฺคหิต   
โทสตฺตยวิโรธิ จาคาธิฏาน ฯ ติวิธวูปสมปริคฺคหิต โทสตฺตย- 
วิโรธิ อุปสมาธิฏาน ฯ  ติวิธาณปริคฺคหิต  โทสตฺตยวิโรธิ    
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ป ฺาธิฏาน ฯ  สจฺจาธิฏานปริคฺคหิตานิ  จาคูปสมป ฺาธิฏ- 
านานิ อวิสวาทนโต ปฏิ ฺานุวิธานโต จ จาคาธิฏาน- 
ปริคฺคหิตานิ สจฺจูปสมป ฺาธิฏานานิ   ปฏิปกฺขปริจฺจาคโต 
สพฺพปริจฺจาคผลตฺตา   จ  อุปสมาธิฏานปริคฺคหิตานิ  สจฺจจาค- 
ป ฺาธิฏานานิ  กิเลสปริฬาหวูปสมนโต  กามูปสมนโต  กาม- 
ปริฬาหวูปสมนโต  จ   ป ฺาธิฏานปริคฺคหิตานิ  สจฺจจาคูป- 
สมาธิฏานานิ   าณปุพฺพงฺคมโต  าณานุปริวตฺตนโต  จาติ  
เอว  สพฺพาป  ปารมิโย สจฺจปฺปภาวิตา จาคปริพฺย ฺชิตา  
อุปสโมปพฺรูหิตา ป ฺาปริสุทฺธา ฯ  สจฺจ  หิ  เอตาส  ชนกเหตุ   
จาโค  ปริคฺคาหกเหตุ  อุปสโม ปริวุทฺธเิหตุ ป ฺา  ปาริสุทฺธิ- 
เหตุ ฯ  ตถา อาทิมฺหิ สจฺจาธิฏาน สจฺจปฏิ ฺตฺตา มชฺเฌ  
จาคาธิฏาน  กตปณิธานสฺส ปรหิตาย อตฺตปริจฺจาคโต อนฺเต  
อุปสมาธิฏาน สพฺพูปสมปริโยสานตฺตา ฯ  อาทิมชฺฌปรโิยสาเนสุ  
ป ฺาธิฏาน  ตสฺมึ  สติ  สมฺภวโต  อสติ  อภาวโต  ยถา- 
ปฏิ ฺ ฺจ ภาวโต ฯ   
        ตตฺถ  มหาปุริสา  สสตมตฺตหิตปรหิตกเรหิ  ครุปยภาวกเรหิ   
สจฺจจาคาธิฏาเนหิ  คิหิภูตา  อามิสทาเนน  ปเร อนุคฺคณฺหนฺติ ฯ  
ตถา อตฺตหิตปรหิตกเรหิ ครุ ปยภาวกเรหิ  อุปสมป ฺาธิฏ- 
าเนหิ จ ปพฺพชิตภูตา ธมฺมทาเนน ปเร อนุคฺคณฺหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อนฺติมภเว  โพธิสตฺตสฺส  จตุรธิฏานปริปูรณ ฯ   
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ปริปุณฺณจตุรธิฏานสฺส  หิ  จริมกภวูปปตฺตีติ  เอเก ฯ  ตตฺร  
หิ  คพฺโภกฺกนฺติ ิติอภินิกฺขมเนสุ  ป ฺาธิฏานสมุทาคเมน  สโต  
สมฺปชาโน  สจฺจาธิฏานปาริปูริยา  สมฺปติชาโต  อุตฺตราภิมุโข   
สตฺตปทวีติหาเรน คนฺตฺวา สพฺพา ทิสา โอโลเกตฺวา สจฺจานุ- 
ปริวตฺตินา  วจสา  อคฺโคหมสฺมิ  โลกสฺส  เชฏโหมสฺมิ  โลกสฺส  
เสฏโหมสฺมิ โลกสฺสาติ (๑)  ติกฺขตฺตุ สีหนาท นทิ ฯ   
        อุปสมาธิฏานสมุทาคเมน  ชิณฺณาตุรมตปพฺพชิตทสฺสาวิโน   
จตุธมฺมปเทสโกวิทสฺส  โยพฺพนาโรคฺยชีวิตสมฺปตฺติมทาน   อุปสโม ฯ 
จาคาธิฏานสมุทาคเมน   มหตา  าติปริวฏฏสฺส หตฺถคตสฺส  
จ จกฺกวตฺติรชฺชสฺส อนเปกฺขปริจฺจาโคติ ฯ   
        ทุติเย  าเน  อภิสมฺโพธิย  จตุรธฏิาน  ปริปณฺุณนฺติ   
เกจิ ฯ  ตตฺถ  หิ  ยถาปฏิ ฺ  สจฺจาธิฏานสมุทาคเมน  จตุนฺน   
อริยสจฺจาน  อภิสมโย  ตโต  ห ิ สจฺจาธิฏาน  ปรปิุณฺณ ฯ 
จาคาธิฏานสมุทาคเมน  สพฺพกิเลสูปกฺกิเลสปริจฺจาโค  ตโต  ห ิ 
จาคาธิฏาน  ปริปุณฺณ  อุปสมาธิฏานสมุทาคเมน  ปรมูป- 
สมปฺปตฺติ  ตโต  ห ิ อุปสมาธิฏาน  ปริปุณฺณ ฯ  ป ฺาธิฏาน- 
สมุทาคเมน  อนาวรณาณปฏิลาโภ ตโต หิ ป ฺาธิฏาน  
ปริปุณฺณนฺติ ฯ ต อสิทฺธ ฯ อภิสมฺโพธิยาป ปรมตฺถภาวโต ฯ   
        ตติเย  าเน  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเน  จตุรธิฏาน  ปริปุณฺณนฺติ   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๒๖/๑๗ ฯ  ม. อุ. ๑๔/๓๗๗/๒๕๓ ฯ  
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อ ฺเ ฯ  ตตฺถ  หิ  สจฺจาธิฏานสมุทาคตสฺส  ทฺวาทสหิ   
อากาเรหิ  อริยสจฺจเทสนาย  สจฺจาธิฏาน  ปริปุณฺณ ฯ   
จาคาธิฏานสมุทาคตสฺส  สทฺธมฺมมหายาคกรเณน จาคาธิฏาน  
ปริปุณฺณ ฯ  อุปสมาธิฏานสมุทาคตสฺส  สย  อุปสนฺตสฺส  ปเรส   
อุปสเมน  อุปสมาธิฏาน  ปริปุณฺณ ฯ    ป ฺาธิฏาน- 
สมุทาคตสฺส   เวเนยฺยาน   อาสยาทิปริชานเนน  ป ฺาธิฏาน  
ปริปุณฺณนฺติ ฯ ตทป อสิทธฺ อปริโยสิตตฺตา พุทฺธกิจฺจสฺส ฯ   
        จตุตฺเถ  าเน  ปรินิพฺพาเน  จตุรธิฏาน  ปริปณฺุณนฺติ  
อปเร ฯ  ตตฺร  หิ   ปรินิพฺพุตตฺตา   ปรมตฺถสจฺจสมฺปตฺติยา  
สจฺจาธิฏาน  ปริปุณฺณ ฯ  สพฺพูปธิปฏนิิสฺสคฺเคน  จาคาธิฏาน  
ปริปุณฺณ ฯ สพฺพสงฺขารูปสเมน อุปสมาธิฏาน  ปริปุณฺณ ฯ   
ป ฺาปโยชนปรินิฏาเนน  ป ฺาธิฏาน  ปรปิุณฺณนฺติ ฯ   
ตตฺร  มหาปุริสสฺส   วิเสเสน  เมตฺตาเขตฺเต  อภิชาติย  สจฺจาธิฏ- 
านสมุทาคตสฺส  สจฺจาธิฏานปริปูรณมภิพฺยตฺต    วิเสเสน    
กรุณาเขตฺเต   อภิสมฺโพธยิ  ป ฺาธิฏานสมุทาคตสฺส  ป ฺาธิฏ- 
านปริปูรณมภิพฺยตฺต  วิเสเสน  มุทิตาเขตฺเต  ธมฺมจกฺกปฺป  วตฺตเน  
จาคาธิฏานสมุทาคตสฺส  จาคาธิฏานปริปูรณมภิพฺยตฺต  วิเสเสน  
อุเปกฺขาเขตฺเต    ปรินิพฺพาเน    อุปสมาธิฏานสมุทาคตสฺส  อุป- 
สมาธิฏานปริปูรณมภิพฺยตฺตนฺติ ทฏพฺพ ฯ   
        ตตฺร   สจฺจาธิฏานสมุทาคตสฺส   สวาเสน   สีล   เวทิตพฺพ ฯ    
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จาคาธิฏานสมุทาคตสฺส  สโวหาเรน  โสเจยฺย  เวทิตพฺพ ฯ  
อุปสมาธิฏานสมุทาคตสฺส  อาปทาสุ ถาโม เวทิตพฺโพ ฯ  
ป ฺาธิฏานสมุทาคตสฺส สากจฺฉาย ป ฺา เวทิตพฺพา ฯ 
เอว  สีลาชีวจิตฺตทิฏ ิวิสุทฺธิโย  เวทิตพฺพา ฯ  ตถา  สจฺจาธิฏาน- 
สมุทาคเมน โทสาคตึ น  คจฺฉติ  อวิสวาทนโต ฯ  จาคาธิฏาน- 
สมุทาคเมน  โลภาคตึ  น  คจฺฉติ  อนภิสงฺคโต ฯ  อุปสมาธิฏาน- 
สมุทาคเมน  ภยาคตึ  น  คจฺฉติ  อนปราธโต ฯ  ป ฺาธิฏาน- 
สมุทาคเมน  โมหาคตึ น คจฺฉติ ยถา ภูตาวโพธโต ฯ   
        ตถา  ปเมน  อทุฏโ  อธิวาเสติ  ทุติเยน  อลทฺุโธ  ปฏิเสวติ  
ตติเยน  อภีโต  ปริวชฺเชติ  จตุตฺเถน  อสมฺมูโฬฺห  วิโนเทติ ฯ   
ปเมน เนกฺขมฺมสุขปฺปตฺติ ฯ  อิตเรหิ  ปวิเวกอุปสมสมฺโพธิชปติ- 
สุขปฺปตฺติโย  (๑)  โหนฺตีติ  ทฏพฺพา ฯ  ตถา  วิเวกชปติสุขสมาธิชปติ- 
สุขอปติชกายสุขสติปาริสุทฺธิชอุเปกฺขาสุขปฺปตฺติโย  เอเตหิ  จตูหิ   
ยถากฺกม  โหนฺติ ฯ  เอวมเนกคุณานุพนฺเธหิ  จตูหิ  อธิฏาเนหิ   
สพฺพปารมิสมูหสงฺคโห  เวทิตพฺโพ ฯ  ยถา  จ จตูหิ อธิฏาเนหิ  
สพฺพปารมิสมูหสงฺคโห  (๒)  เอว  กรณุาป ฺาหิปติ  ทฏพฺพ ฯ   
สพฺโพป  หิ  โพธิสมฺภาโร  กรุณาป ฺาหิ  สงฺคหิโต ฯ  กรุณา- 
ป ฺาปริคฺคหิตา  หิ  ทานาทิคุณา  มหาโพธิสมฺภารา  ภวนฺติ   
พุทฺธตฺตสิทฺธิปริโยสานาติ ฯ เอวเมตาส สงฺคโห เวทิตพฺโพ ฯ   
# ๑. ม. ...สมโฺพธิสุขปฺปตฺติโย ฯ  ๒. ม. สพฺพปารมิสงฺคโห ฯ  
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        โก   สมฺปาทนูปาโยติ  สกลสฺสาป  ปุ ฺาทิสมฺภารสฺส  
สมฺมาสมฺโพธึ  อุทฺทิสฺส  อนวเสสสมฺภรณ  อเวกลลฺการิตาโยเคน 
ตตฺถ  จ  สกกฺจฺจการิตา  อาทรพหุมานโยเคน  สาตจฺจการิตา  
นิรนฺตรโยเคน  จิรกาลาทโิยโค  จ  อนตฺรา  อโวสานา- 
ปชฺชเนนาติ ฯ  ต  ปนสฺส  กาลปริมาณ  ปรโต  อาวิภวิสฺสติ ฯ 
อิติ  จตุรงฺคโยโค  เอตาส  ปารมีน  สมปฺาทนูปาโย ฯ  ตถา 
มหาสตฺเตน  โพธาย  ปฏปิชฺชนฺเตน  สมฺมาสมฺโพธาย  พุทฺธาน   
ปุเรตรเมว  อตฺตา  นิยฺยาเตตพฺโพ  อิมาห อตฺตภาว พุทฺธาน  
นิยฺยาเตมีติ ฯ ตตปริคฺคหวตฺถุ จ ปฏลิาภโต ปุเรตรเมว  ทานมุเข 
นิสฺสชฺชิตพฺพ  ย  กิ ฺจิ  มยฺห  อุปฺปชชฺนก  ชีวิตปริกฺขารชาต   
สพฺพ  ต  สติ  ยาจเก  ทสสฺามิ  เตส  ปน  ทินฺนาวเสสเอว  
มยา  ปริภุ ฺชิตพฺพนฺติ ฯ   
        เอว  หสิฺส  สมฺมเทว  ปริจฺจาคาย  กเต  จิตฺตาภิสงฺขาเร  
ย  อุปฺปชชฺติ  ปริคฺคหวตฺถุ  อวิ ฺาณก  วา  ตตฺถ  เย  อิเม  
ปุพฺเพ  ทาเน  อกตปริจฺจโย  ปริคฺคหวตฺถุสฺส  ปริตฺตภาโว  อุฬาร- 
มนุ ฺตา  ปริกฺขยจินฺตาติ  จตฺตาโร  ทานวินิพนฺธา  เตสุ  ยทา   
มหาโพธิสตฺตสฺส  สวิชฺชมาเนสุ  เทยฺยธมฺเมสุ  ปจฺจุปฏ ิเต  จ   
ยาจกชเน  ทาเน  จิตฺต  น  ปกฺขนฺทติ  น  กมติ  เตน นิฏเมตฺถ   
คนฺตพฺพ  อทฺธาห  ทาเน  ปุพฺเพ  อกตปริจโย  เตน  เม  เอตรหิ   
ทาตุกมฺยตา  จิตฺเต  น  สณฺาตีติ ฯ  โส  เอว  เม  อิโต  ปร   



ขุทฺทกนิกายฏกถา จริยาปฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 528 

                *เลมที่  45  ปกิณฺณกกถา  หนา  528 
 
ทานาภิรต  จิตฺต  ภวิสฺสติ  หนฺทาห  อิโต  ปฏาย  ทาน   
ทสฺสามิ  นน ุ มยา ปฏิกจฺเจว ปริคฺคหวตฺถุ ยาจกาน   
ปริจฺจตฺตนฺติ  ทาน  เทติ มตฺุตจาโค ปยตปาณี โวสฺสคฺครโต 
ยาจโยโค ทานสวิภาครโต ฯ  เอว มหาสตฺตสฺส ปโม  
ทานวินิพนฺโธ หโต โหติ วิหโต สมุจฺฉินฺโน ฯ   
        ตถา  มหาสตฺโต  เทยฺยธมฺมสฺส  ปริตฺตภาเว  สติ เวกลฺเล 
จ อิติ ปฏิส ฺจิกฺขติ  อห  โข  ปุพฺเพ  อทานสีลตาย  เอตรหิ  
เอว  ปจฺจยวิกโล  ชาโต  ตสฺมา อิทานิ  มยา  ปริตฺเตน  วา   
หีเนน  วา  ยถาลทฺเธน  เทยฺยธมฺเมน  อตฺตาน  ปเฬตฺวาป   
ทานเมว  ทาตพฺพ  เยนาห อายติมฺป ทานปารมึ มตฺถก  
ปาเปสฺสามีติ ฯ โส อิตรีตเรน  ต  ทาน  เทติ  มุตฺตจาโค 
ปยตปาณี  โวสฺสคฺครโต  ยาจโยโค  ทานสวิภาครโต ฯ  เอว  
มหาสตฺตสฺส ทุติโย ทานวินิพนฺโธ หโต โหติ วิหโต 
สมุจฺฉินฺโน ฯ   
        ตถา  มหาสตฺโต  เทยฺยธมฺมสฺส  อุฬารมนุ ฺตาย  อทาตุ- 
กมฺยตาจิตฺเต  อุปฺปชฺมาเน  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  นนุ  ตยา  
สปฺปุริส  อุฬารตมา  สพฺพเสฏา  สมฺมาสมฺโพธิ  อภิปตฺถิตา  
ตสฺมา  ตทตฺถ  ตยา  อุฬารมนุ ฺเ  เอว  เทยฺยธมฺเม  ทาตุ   
ยุตฺตรูปนฺติ ฯ  โส  อุฬาร  มนุ ฺ ฺจ เทติ มุตฺตจาโค ปยตปาณี  
โวสฺสคฺครโต  ยาจโยโค  ทานสวิภาครโต ฯ  เอว  มหาปุริสสฺส    
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ตติโย  ทานวินิพนฺโธ  หโต  โหติ  วิหโต สมุจฺฉินฺโน ฯ   
        ตถา  มหาสตฺโต  ทาน  เทนฺโต  ยทา  เทยฺยธมฺมสฺส  
ปริกฺขย  ปสสฺติ ฯ  โส  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  อย  โข  โภคาน   
สภาโว  ยทิท  ขยธมฺมตา วยธมฺมตา อป จ  เม  ปุพฺเพ  ตาทิสสฺส   
ทานสฺส  อกตตฺตา  เอว  โภคาน  ปริกขฺโย ทิสฺสติ หนฺทาห   
ยถาลทฺเธน  เทยฺยธมฺเมน  ปริตฺเตน  วา  วิปุเลน  วา  ทานเมว 
ทเทยฺย เยนาห  อายตึ  ทานปารมิยา  มตฺถก  ปาปุณิสฺสามีติ ฯ  
โส  ยถาลทฺเธน ทาน เทติ มุตฺตจาโค  ปยตปาณี โวสฺสคฺครโต 
ยาจโยโค ทานสวิภาครโต ฯ เอว มหาสตฺตสฺส จตุตฺโถ 
ทานวินิพนฺโธ  หโต  โหติ  วิหโต  สมุจฺฉินฺโน ฯ  เอว  เย  เย   
ทานปารมิยา วินิพนฺธภูตา อนตฺถา  เตส  เตส  ยถารห   
ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปฏิวิโนทน  อุปาโย ฯ  ยถา  จ  ทานปารมิยา   
เอว สีลปารมิอาทีสุป ทฏพฺพ ฯ   
        อป  จ  ย  มหาสตฺตสฺส  พุทฺธาน อตฺตสนฺนิยฺยาตน ต  
สมฺมเทว สพฺพปารมีน  สมฺปาทนูปาโย ฯ พุทฺธาน หิ อตฺตาน  
นิยฺยาเตตฺวา  ิโต มหาปุริโส ตตฺถ  ตตฺถ  โพธิสมฺภารปาริปูริยา 
ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต  สรรีสฺส  สุขูปกรณาน ฺจ  อุปจฺเฉทเกสุ   
ทุสฺสเหสุป  กิจฺเฉสุ  (๑)  ทุรภิสมฺภเวสุป  สตฺตสงฺขารสมุปนีเตสุ   
อนตฺเถสุ  ติพฺเพสุ  ปาณหเรสุ อย มยา อตฺตภาโว พุทฺธาน  
# ๑. ส.ี กิจฺเจสุ  
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ปรจฺจตฺโต ย วา ต วา  เอตฺถ  โหตูติ  ตนิมิตฺต  น  กมฺปติ  น 
เวธติ  อีสกมฺป  อ ฺทตฺถ น คจฺฉติ  กุสลารมฺเภ   
อ ฺทตฺถุ  อจลาธิฏาโนว  โหติ  เอว  อตฺตสนฺนิยฺยาตนมฺป  
เอตาส  สมฺปาทนูปาโย ฯ   
        อป  จ สมาสโต กตาภินีหารสฺส อตฺตนิ สิเนหสฺส  
ปริโสสน  ปเรสุ จ สิเนหสฺส  ปริวฑฺฒน  เอตาส  สมฺปาทนูปาโย ฯ   
สมฺมาสมฺโพธิสมธิคมาย  หิ  กตมหาปณิธานสฺส  มหาสตฺตสฺส   
ยาถาวโต  ปริชานเนน  สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ  อนุปลิตฺตสฺส  อตฺตนิ  
สิเนโห  ปรกิขฺย  ปริยาทาน  คจฺฉติ  มหากรุณาสมาเสวเนน   
ปน  ปยปุตฺเต  วิย  สพฺพสตฺเต  สมฺปสฺสมานสฺส  เตสุ  เมตฺตา- 
กรุณาสิเนโห  ปริวฑฺฒติ  ตโต  จ  ตตทวตฺถานุรูป  อตฺตปร- 
สนฺตาเนสุ   โลภโทสโมหวิคเมน   วิทูรีกตมจฺฉริยาทิโพธิสมฺภาร- 
ปฏิปกฺโข  มหาปุริโส   ทานปยวจนอตฺถจริยาสมานตฺตตาสงฺขาเตหิ   
จตูหิ   สงฺคหวตฺถูหิ  จตุรธิฏานานุคเตหิ  อจฺจนฺต  ชนสฺส  สงฺคห- 
กรเณน  อุปริ  ยานตฺตเย  อวตารณ  ปริปาจน ฺจ กโรติ ฯ   
        มหาสตฺตาน  หิ  มหากรุณา  มหาป ฺา  จ  ทาเนน   
อลงฺกตา  ทาน  ปยวจเนน  ปยวจน  อตฺถจริยาย  อตฺถจริยา 
สมานตฺตตาย  อลงฺกตา สงฺคหิตา จ ฯ  เตส สพฺเพป สตฺเต  
อตฺตนา นิพฺพิเสเส กตฺวา โพธิสมฺภาเรสุ ปฏิปชฺชนฺตาน  
สพฺพตฺถ  สมานสุขทุกฺขตาย  สมานตฺตตาย  สิทฺธิ ฯ พุทฺธ-  
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ภูตานมฺป จ เตเหว จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ  จตุรธิฏานปริปูริตาภิ- 
วุทฺเธหิ  ชนสฺส  อจฺจนฺติกสงฺคหกรเณน  อภิวินยน  (๑)  สิชฌฺติ ฯ  
ทาน  หิ  สมมฺาสมฺพุทฺธาน  จาคาธิฏาเนน ปริปูริตาภิวุทฺธ  
ปยวจน  สจฺจาธิฏาเนน  อตฺถจริยา  ป ฺาธิฏาเนน   
สมานตฺตตา  อุปสมาธิฏาเนน  ปริปูรติาภิวุทฺธา ฯ   ตถาคตาน  
หิ   สพฺพสาวกปจฺเจกพุทฺเธหิ  สมานตฺตตา  ปรินิพฺพาเน ฯ  ตตฺร   
หิ  เนส  อวิเสสโต  เอกีภาโว  เตเนวาห  นตฺถ ิ วิมตฺุติยา   
นานตฺตนฺติ ฯ โหนฺติ เจตฺถ   
                สจฺโจ จาคี อุปสนฺโต                ป ฺวา อนุกมฺปโก   
                สมฺภตสพฺพสมฺภาโร (๒)        ก นามตฺถ น สาธเย ฯ   
                มหาการุณิโก สตฺถา                หิเตสี จ อุเปกฺขโก   
                นริเปกฺโข จ สพฺพตฺถ                อโห อจฺฉริโย ชิโน ฯ   
                วิรตฺโต สพฺพธมฺเมสุ                สตฺเตสุ จ อุเปกฺขโก   
                สทา สตฺตหิเต ยุตฺโต                อโห อจฺฉริโย ชิโน ฯ   
                สพฺพทา สพฺพสตฺตาน        หิตาย จ สุขาย จ   
                อุยยฺุตฺโต อกิลาสุ จ                อโห อจฺฉริโย ชิโนติ ฯ   
        กิตฺตเกน  กาเลน  สมฺปาทนนฺติ  เหฏ ิเมน  ตาว   
ปริจฺเฉเทน  จตฺตาริ  อสงฺเขฺยยฺยานิ  มหากปฺปาน  สตสหสฺส ฺจ ฯ 
มชฺฌิเมน  อฏ  อสงฺเขฺยยฺยานิ  มหากปฺปาน  สตสหสฺส ฺจ ฯ  
# ๑. ส.ี อภินเิวสน ฯ  ๒. สี. สมฺภโว สพฺพสมฺภาโร ฯ  
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อุปริเมน  ปน  โสฬส  อสงฺเขฺยยฺยานิ  มหากปฺปาน  สตสหสฺส ฺจ ฯ  
เอเต  จ  เภทา  ยถากฺกม  ป ฺาธิกสทฺธาธิกวีริยาธิกวเสน  
าตพฺพา ฯ  ป ฺาธิกาน  หิ  สทฺธา  มนฺทา  โหติ  ป ฺา 
ติกฺขา  สทฺธาธิกาน  ป ฺา  มชฺฌิมา  โหติ  วีริยาธิกาน  ป ฺา   
มนฺทา  ป ฺานุภาเวน  จ  สมฺมาสมฺโพธิ  อธิคนตฺพฺพาติ  
อฏกถาย วุตฺต ฯ   
        อปเร  ปน  วีริยสฺส  ติกฺขมชฺฌิมมุทุภาเวน  โพธิสตฺตาน  
อย  กาลวิภาโคติ  วทนฺติ ฯ  อวิเสเสน  ปน  วิมุตฺติปริปาจนียาน  
ธมฺมาน  ติกฺขมชฺฌิมมุทุภาเวน  ยถาวุตฺตกาลเภเทน  โพธ-ิ 
สมฺภารา  เตส  ปาริปูร ึ คจฺฉนฺตีติ  ตโยเปเต  กาลเภทา  ยุตฺตาติป 
วทนฺติ ฯ  เอว  ติวิธา  หิ  โพธิสตฺตา  อภินีหารกฺขเณ  ภวนฺติ   
อุคฺฆฏิต ฺ ูวิป ฺจิต ฺ ูเนยฺยเภเทน ฯ  เตสุ โย อุคฺฆฏิต ฺ ู โส 
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สมฺมุขา  จตุปฺปทิก คาถ สุณนฺโต คาถาย 
ตติยปเท อปริโยสิเต เอว ฉหิ อภิ ฺาหิ สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  
อรหตฺต  อธิคนฺตุ  สมตฺถปูนิสฺสโย โหติ สเจ สาวกโพธิย  
อธิมุตฺโต  สยิา ฯ   
        ทุติโย  ภควโต  สมฺมุขา  จตุปฺปทิก  คาถ  สณุนฺโต   
อปริโยสิเต  เอว คาถาย  จตุตฺถปเท  ฉหิ อภิ ฺาหิ สห 
ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต อธิคนฺตุ สมตฺถูปนิสฺสโย โหติ  ยทิ  
สาวกโพธิย อธิมุตฺโต สิยา ฯ    
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        อิตโร  ปน  ภควโต  สมฺมุขา  จตุปฺปทิก  คาถ  สุตฺวา   
ปริโยสิตาย  คาถาย  ฉหิ อภิ ฺาหิ อรหตฺต ปตฺตุ สมตฺถูป- 
นิสฺสโย โหติ ฯ   
        ตโยเปเต  วินา  กาลเภเทน  กตาภินีหารา  พุทฺธาน   
สนฺติเก  ลทธฺพฺยากรณา  จ  อนุกฺกเมน  ปารมิโย  ปริปูเรนฺตา  
ยถากฺกม ยถาวุตฺตเภเทน กาเลน สมฺมาสมฺโพธึ  ปาปุณนฺติ ฯ   
เตสุ  เตสุ  ปน  กาลเภเทสุ  อปริปุณฺเณสุ  เต  เต  มหาสตฺตา  
ทิวเส  ทิวเส  เวสฺสนฺตรทานสทิส  มหาทาน  เทนฺตาป  ตทนุรูเป  
สีลาทิสพฺพปารมิธมฺเม  อาจินนฺตาป  ป ฺจ  มหาปริจฺจาเค   
ปริจฺจชนฺตาป  าตตฺถจริยา  โลกตฺถจริยา  พุทฺธตฺถจริยา  
ปรมโกฏึ  ปาเปนฺตาป  อนฺตรา  จ สมพฺุทฺธา ภวิสฺสนฺตีติ  
เนต าน  วิชฺชติ ฯ  กสฺมา  าณสฺส  อปริปจฺจนโต   
พุทฺธการกธมฺมาน  อปรนิิฏานโต ฯ  ปริจฺฉินฺนกาลนิปฺผาทิต  
วิย  หิ  สสฺส  ยถาวุตฺตกาลปริจฺเฉเทน  ปรินิปฺผาทิตา  สมฺมา- 
สมฺโพธึ  ตทนฺตรา  สพฺพุสฺสาเหน  วายมนฺเตนาป  น  สกฺกา   
อธิคนฺตุนฺติ  ปารมิปาริปูริ ยถาวุตฺตกาลวิเสเสน สมฺปชฺชตีติ 
เวทิตพฺพ ฯ   
        โก อานิสโสติ เย เต กตาภินีหาราน โพธิสตฺตาน   
                เอว สพฺพงฺคสมฺปนฺนา        โพธิยา นิยตา นรา   
                สสร ทีฆมทฺธาน                กปฺปโกฏิสเตหิป ฯ    
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                อวีจิมฺหิ นุปฺปชฺชนฺติ                ตถา โลกนฺตเรสุ จ   
                นชิฺฌามตณฺหา ขุปฺปปาสา        น โหนฺติ กาลก ฺชิกา ฯ   
                น โหนฺติ ขุทฺทกา ปาณา        อุปฺปชชฺนฺตาป ทุคฺคตึ   
                ชายมานา มนุสฺเสสุ                ชจฺจนฺธา น ภวนฺติ เต ฯ   
                โสตเวกลฺลตา นตฺถิ                น ภวนฺติ มคูปกฺขิกา   
                อิตฺถิภาว น คจฺฉนฺติ                อุภโตพฺย ฺชนปณฺฑกา ฯ   
                น ภวนฺติ ปริยาปนฺนา                โพธิยา นิยตา นรา   
                มตฺุตา อานนฺตริเกหิ                สพฺพตฺถ สุทฺธโคจรา ฯ   
                มจฺิฉาทิฏ ึ น เสวนฺติ                กมฺมกริิยทสฺสนา   
                วสมานาป สคฺเคสุ                อส ฺ นูปปชฺชเร ฯ   
                สทฺุธาวาเสสุ เทเวสุ                เหตุ นาม น วิชฺชติ   
                เนกฺขมฺมนินฺนา สปฺปุริสา        วิสยุตฺตา ภวาภเว   
                จรนฺติ โลกตฺถจริยาโย        ปูเรนฺติ สพฺพปารมีติ  
เอว  สวณฺณิตา  อานิสสา  เย  จ  สโต  สมฺปชาโน  อานนฺท  
โพธิสตฺโต  ตุสิตา  กายา  จวิตฺวา  มาตุกุจฺฉึ  โอกฺกมตีติอาทินา  (๑) 
โสฬส อจฺฉรยิพฺภุตธมฺมปฺปการา  เย  จ  สีต  พฺยาปคต  โหติ  
อุณฺห ฺจ  อุปสมฺปตีติอาทินา  ชายมาเน  โข  สารปิุตฺต  โพธิสตฺเต  
อย ทสสหสฺสี โลกธาตุ  สงฺกมฺปติ สมฺปกมฺปติ สมฺปเวธตีติ-   
อาทินา  จ  ทฺวตฺตึส  ปุพฺพนิมิตฺตปฺปการา  เย  วา  ปน ฺเป   
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๓๖๓/๒๔๘ ฯ  ที. มหา. ๑๐/๑๒/๑๓ ฯ   
# ๒. ขุ. พุทธฺ. ๓๓/๒/๔๒๔ ฯ  
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โพธิสตฺตาน  อธิปฺปายสมิชฺฌน  กมฺมาทีสุ  วสีภาโวติ  เอวมาทโย   
ตตฺถ  ตตฺถ ชาตกพุทฺธวสาทีสุ  ทสฺสิตาการา  อานิสสา  เต  
สพฺเพป  เอตาส  อานิสสา ฯ  ตถา  ยถานิทสฺสิตเภทา  อโลภา- 
โทสาทิคุณยุคลาทโย จาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        อป  จ  ยสฺมา  โพธสิตฺโต  อภินีหารโต  ปฏาย  สพฺพ- 
สตฺตาน  ปตุสโม  โหติ  หิเตสิตาย  ทกฺขิเณยฺยโก  ครุ ภาวนีโย  
ปรม ฺจ ปุ ฺกฺเขตฺต โหติ คุณวิเสสโยเคน  เยภุยฺเยน  จ   
มนุสฺสาน  ปโย  โหติ  อมนุสฺสาน  ปโย  โหติ  เทวตาหิ   
อนุปาลียติ  เมตฺตากรุณาปริภาวิตสนฺตานตาย  วาฬมิคาทีหิ  จ 
อนภิภวนีโย  โหติ  ยสฺมึ  ยสฺมิ ฺจ  สตฺตนิกาเย  ปจฺจาชายติ   
ตสฺมึ  ตสฺมึ  อุฬาเรน วณฺเณน อุฬาเรน  ยเสน  อุฬาเรน  
สุเขน  อุฬาเรน  พเลน  อุฬาเรน  อาธิปเตยฺเยน  อ ฺเ  สตฺเต   
อภิภวติ ปุ ฺวิเสสโยคโต ฯ   
        อปฺปาพาโธ  โหติ  อปฺปาตงฺโก  สุวิทฺธา  จสฺส  สทฺธา  
โหติ  สุวิสทา  สุวิสุทฺธ  วีริย  สติสมาธิป ฺา  สุวิสทา 
มนฺทกิเลโส  โหติ  มนฺททรโถ  มนฺทปริฬาโห  กิเลสาน  
มนฺทภาเวเนว  สุวโจ  โหติ  ปทกฺขิณคฺคาหี  ขโม  โหติ โสรโต 
สขิโล  โหติ  ปฏิสนถฺารกุสโล  อกฺโกธโน  โหติ  อนุปนาหี อมกฺขี  
โหติ  อปฬาสี  อนิสฺสุก ี โหติ  อมจฺฉรี  อสโ  โหติ  อมายาวี  
อถทฺโธ โหติ อนติมานี  อสารทฺโธ  โหติ  อปฺปมตฺโต  ปรโต    
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อุปตาปสโห  โหติ  ปเรส  อนุปตาป ยสฺมิ ฺจ  คามเขตฺเต  ปฏิวสติ   
ตตฺถ  สตฺตาน  ภยาทโย  อุปทฺทวา  เยภุยฺเยน  อนุปฺปนฺนา   
นุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ วูปสมนฺติ เยสุ จ อปาเยสุ อุปฺปชฺชติ  
น ตตฺถ ปจุรชโน  วิย ทกุเฺขน อธิมตฺต ปฬียติ ภิยฺโยโส  
มตฺตาย สเวคมาปชฺชติ ฯ ตสฺมา มหาปุริสสฺส  ยถารห  ตสฺมึ   
ตสฺมึ  ภเว  ลพฺภมานา  เอเต  สตฺตาน  ปตุสมตาทกฺขิเณยฺยตาทโย   
คุณวิเสสา อานิสสาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        ตถา  อายุสมฺปทา  รปูสมฺปทา  กลุสมฺปทา  อิสฺสริยสมฺปทา  
อาเทยฺยวจนตา  มหานุภาวตาติ  เอเตป  มหาปุริสสสฺ  ปารมีน   
อานิสสาติ  เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺถ  อายุสมฺปทา  นาม  ตสฺส  ตสฺส  
อุปปตฺติย  ทีฆายุกตา  จิรฏ ิติกตา  ตาย  ยถารทฺธานิ  กุสล- 
สมาทานานิ  ปริโยสาเปติ  พหุ ฺจ กุสล อุปจิโนติ ฯ รูปสมฺปทา  
นาม  อภิรูปตา  ทสฺสียตา  ปาสาทิกตา  ตาย  รูปปฺปมาณาน   
สตฺตาน  ปสาทาวโห  โหติ  สมฺภาวนีโย ฯ  กลุสมปฺทา  นาม 
อุฬาเรสุ  กุเลสุ  อภินิพฺพตฺติ  ตาย  ชาติมทาทิมทมตฺตานมฺป  
อุปสงฺกมนีโย  โหติ  ปยริปุาสนีโย  เตน  เต  นิพฺพิเสวเน  กโรติ ฯ  
อิสฺสริยสมฺปทา  นาม  มหาวิภวตา  มเหสกฺขตา  มหาปริวารตา  
จ  ตาหิ  สงฺคณฺหิตพฺเพ  จตูหิ  สงฺคหวตฺถูหิ สงฺคณฺหิตุ  
นิคฺคเหตพฺเพ ธมฺเมน นิคฺคเหตุ ฺจ  สมตฺโถ โหติ ฯ   
        อาเทยฺยวจนตา  นาม  สทฺเธยฺยตา  ปจฺจยิกตา  ตาย    
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สตฺตาน  ปมาณภูโต  โหติ  อลงฺฆนียา  จสฺส  อาณา  โหติ ฯ   
มหานุภาวตา  นาม  อานุภาวมหนฺตตา  ตาย  ปเรหิ  น  อภิภูยติ   
สยเมว  ปน ปเร อ ฺทตฺถุ อภิภวติ ธมฺเมน ยถาภูต- 
คุเณหิ  จ  เอวเมเต  อายุสมฺปทาทโย  มหาปุริสสฺส  ปารมีน  
อานิสสา  สย ฺจ  อปริมาณสฺส  ปุ ฺสมฺภารสฺส  ปริวุฑฺฒิ- 
เหตุภูตา  ยานตฺตเย  สตฺตาน  อวตารณสฺส  ปริปาจนสฺส จ  
การณภูตาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        ก ึ ผลนติฺ  สมาสโต  ตาว  สมฺมาสมฺพุทฺธภาโว  เอตาส  
ผล  วิตฺถารโต  ปน ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณอสีติอนุพฺย ฺชน- 
พฺยามปฺปภาทิอเนกคุณคณสมุชฺชลรูปกายสมฺปตฺติอธิฏานทสพล- 
จตุเวสารชฺชฉอสาธารณาณอฏารสาเวณิกพุทฺธธมฺมปฺปภุติ-   
อนนฺตาปริมาณคุณสมุทโยปโสภินี  ธมฺมกายสิรี ฯ  ยาวตา  ปน  
พุทฺธคุณา  เย  อเนเกหิป  กปฺเปหิ  สมมฺาสมฺพุทฺเธนาป  วาจาย  
ปริโยสาเปตุ  น  สกฺกา  อิทเมตาส ผล วุตฺตเ ฺหต (๑)   
                        พุทฺโธป พุทฺธสฺส ภเวยฺย วณฺณ   
                        กปฺปมฺป เจ อ ฺมภาสมาโน   
                        ขีเยถ กปฺโป จิรทีฆมนฺตเร   
                        วณฺโณ น ขีเยถ ตถาคตสฺสาติ ฯ   
        เอวเมตฺถ ปารมีสุ ปกิณฺณกกถา เวทิตพฺพา ฯ    
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        ย  ปน  ปาฬิย  ทตฺวา  ทาตพฺพก  ทานนฺติอาทินา   
สพฺพาป  ปารมี  เอกชฺฌ  ทสฺเสตฺวา  ปรโต  โกสชฺช  ภยโต 
ทิสฺวาติอาทินา  ปริโยสานคาถาทฺวย  วุตฺต ต เยหิ วีริยารมฺภ- 
เมตฺตาภาวนา อปฺปมาทวิหาเรหิ ยถาวุตฺตา พุทฺธการกธมฺมา   
วิสทภาว  คตา  สมฺมาสมฺโพธิสงฺขาตา  จ  อตฺตโน  วิมุตฺติ  
ปริปาจิตา  เตหิ  เวเนยฺยานมฺป วิมุตฺติปริปาจนาย โอวาททานตฺถ  
วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  โกสชฺช  ภยโต  ทิสฺวา  วีรยิารมฺภ ฺจ  เขมโตติ   
อิมินา  ปฏิปกฺเข  อาทีนวทสฺสนมุเขน  วีริยารมฺเภ  อานิสส  
ทสฺเสติ ฯ  อารทฺธวีริยา  โหถาติ อิมินา  วีริยารมฺเภ นิโยเชติ ฯ  
ยสฺมา จ   
                สพฺพปาปสฺส อกรณ        กสุลสฺสูปสมปฺทา   
                สจิตฺตปริโยทปน        เอต พุทฺธาน สาสนนฺติ (๑)   
สงฺเขปโต  วิตฺถารโต  ปน  สกเลน  พุทฺธวจเนน  ปกาสิตา  สพฺพาป   
สมฺปตฺติโย  เอกนฺเตเนว  สมฺมปฺปธานาธีนา  ตสฺมา  ภควา  
วีริยารมฺเภ  นิโยเชตฺวา  เอสา  พุทฺธานุสาสนีติ อาห ฯ   
        ตตฺราย  สงฺเขปตฺโถ  ยฺวาย  สพฺพสงฺกิเลสมูลภาวโต  
สพฺพานตฺถวิธายกนฺติ  โกสชฺช  ภยโต  ตปฺปฏิปกฺขโต  จตูหิ  
โยเคหิ  อนุปทฺทวภาวสาธนโต  วีริยารมฺภ ฺจ  เขมโต  ทิสฺวา  
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๓๙ ฯ  ท.ี มหา. ๑๐/๕๔/๕๗ ฯ  
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อธิสีลสิกฺขาทิสมฺปาทนวเสน  วีริยสฺส  อารมฺโภ สมฺมปฺปธานานุ- 
โยโค  ตตฺถ  ย  สมฺมเทว  นิโยชน  อารทฺธวีริยา  โหถาติ  
เอสา  พุทฺธาน ภควนฺตาน  อนุสาสนี อนุสิฏ ิ โอวาโทติ ฯ  
เสสคาถาสุป อิมินาว นเยน อตฺโถ เวทติพฺโพ ฯ   
        อย  ปน  วิเสโส วิวาทนฺติ วิรุทฺธวาท ฉวิวาทวตฺถุวเสน 
วิวทนนฺติ อตฺโถ ฯ  อวิวาทนฺติ  วิวาทปฏิปกฺข  เมตฺตาวจีกมฺม  
เมตฺตาภาวน  วา ฯ  อถ วา อวิวาทนฺติ  อวิวาทเหตุภูต  ฉพฺพิธ  
สารณียธมฺม ฯ  สมคฺคาติ  อวคฺคา  กาเยน  เจว จิตฺเตน จ   
สหิตา  อวิรมิตา  อวิยุตฺตาติ  อตฺโถ ฯ  สขิลาติ  สกกฺีลา  มุทุสลีา  
อ ฺม ฺมฺหิ  มุทุหทยาติ  อตฺโถ ฯ  เอสา  พุทฺธานุสาสนีติ  เอตฺถ  
สพฺเพน  สพฺพ  วิวาทมนุปคมฺม  ยทิท  ฉสารณียธมฺมปริปูรณ- 
วเสน  สมคฺควาเส  นิโยชน  เอสา  พุทธฺาน  อนุสฏ ีติ  โยเชตพฺพ ฯ 
สมคฺควาส  หิ  วสมานา  สีลทิฏ ิสาม ฺคตา  อวิวทมานา  
สุเขเนว  ติสฺโส  สกิฺขา  ปริปูเรสฺสนฺตีติ  สตฺถา  สมคฺควาเส 
นิโยชน  อตฺตโน  สาสนนฺติ  ทสฺเสสิ ฯ   
        ปมาทนฺติ  ปมชชฺน  กุสลาน  ธมมฺาน  ปมุสฺสน  อกุสเลสุ   
จ  ธมฺเมสุ  จิตฺตโวสฺสคฺค ฯ  วุตฺตเ ฺหต ตตฺถ กตโม ปมาโท  
กายทุจฺจริเต วา วจีทุจฺจริเต วา  มโนทจฺุจริเต  วา  ป ฺจสุ   
วา  กามคุเณสุ  จิตฺตสฺส  โวสฺสคฺโค  โวสคฺคานุปฺปทาน  กุสลาน  
วา  ธมฺมาน  ภาวนาย  อสกฺกจฺจกิริยตา  อสาตจฺจกิริยตา    
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อนฏ ิตกิริยตา  โอลีนวุตฺติตา  นิกฺขิตฺตฉนฺทตา นิกฺขิตฺตธุรตา  
อนาเสวนา อภาวนา อพหุลีกมฺม ฯเปฯ  โย เอวรูโป ปมาโท  
ปมชฺชนา ปมชฺชิตตฺต อย วุจฺจติ ปมาโทติ (๑) ฯ   
        อปฺปมาทนฺติ  อปฺปมชฺชน  ต  ปมาทสฺส  ปฏิปกฺขโต 
เวทิตพฺพ ฯ  อตฺถโต  ห ิ อปฺปมาโท  นาม  สติยา  อวิปฺปวาโส 
สติยา  อวิปฺปวาโสติ  จ  นิจฺจ อุปฏ ิตาย  สติยา  เอเวต  
นาม ฯ  อปเร  ปน  สติสมฺปช ฺปฺปธานา  ตถา  ปวตฺตา   
จตฺตาโร  อรปูโน  ขนฺธา  อปฺปมาโทติ  วทนฺติ ฯ  ยสฺมา  ปน 
อปฺปมาทภาวนา  นาม  วิสุ  เอกา  ภาวนา  นตฺถิ ฯ  ยา  หิ   
กาจิ  ปุ ฺกิริยา  กุสลกิรยิา  สพฺพา  สา อปฺปมาทภาวนาเตฺวว 
เวทิตพฺพา ฯ   
        วิเสสโต  ปน  วิวฏฏปนิสฺสย  สรณคมน  กายิกวาจสิก- 
สวร ฺจ  อุปาทาย  สพฺพา  สลีภาวนา  สพฺพา  สมาธิภาวนา  
สพฺพา  ป ฺาภาวนา  สพฺพา  กุสลภาวนา  อนวชฺชภาวนา  
อปฺปมาทภาวนา ฯ  อปฺปมาโทติ  หิ  อิท  มหนฺต  อตฺถ  
ทีเปติ  มหนฺต  อตฺถ  ปรคฺิคเหตฺวา ติฏติ สกลมฺป เตปฏก  
พุทฺธวจน  อาหริตฺวา  อปฺปมาทปทสฺส  อตฺถ  กตฺวา  กเถนฺโต 
ธมฺมกถิโก อติตฺเถน ปกฺขนฺโทติ  น  วตฺตพฺโพ ฯ  กสฺมา   
อปฺปมาทปทสฺส  มหนฺตภาวโต ฯ  ตถา  หิ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๘๖๓/๔๗๒ ฯ  
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กุสินาราย  ยมกสาลานมนฺตเร  ปรินพฺิพานสมเย  นิปนฺโน  
อภิสมฺโพธิโต  ปฏาย  ป ฺจจตฺตาลีสาย  วสฺเสสุ  อตฺตนา  ภาสิต  
ธมฺม  เอเกเนว  ปเทน  สงฺคเหตฺวา  ทสฺเสนฺโต  อปปฺมาเทน  
สมฺปาเทถาติ  (๑)  ภิกฺขูน  โอวาทมทาสิ ฯ  ตถา  จาห เสยฺยถาป 
ภิกฺขเว  ยานิ  กานิจิ  ชงฺฆมาน  ปาณาน  ปทชาตานิ  สพฺพานิ  
ตานิ  หตฺถิปเท  สโมธาน  คจฺฉนฺติ  หตฺถิปท  เตส  อคฺคมกฺขายติ  
ยทิท  มหนฺตตฺเตน  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  กสุลา  ธมฺมา  
สพฺเพ  เต  อปฺปมาทมูลกา  อปฺปมาทสโมสรณา  อปฺปมาโท  เตส   
อคฺคมกฺขายตีติ ฯ  (๒)  ตตฺถ  อปฺปมาทภาวน  สิขาปฺปตฺต ทสฺเสนฺโต 
สตฺถา ภาเวถฏงฺคิก มคฺคนฺติ อาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  โย เอส สีลาทิขนฺธตฺตยสงฺคโห สมฺมาทิฏ ิ- 
ปุพฺพงฺคโม สมฺมาทิฏ ิ  อาทีนเยว  อฏนฺน องฺคาน วเสน  
อฏงฺคิโก อริยมคฺโค ต ภาเวถ อตฺตโน สนฺตาเน  อุปฺปาเทถ ฯ 
ทสฺสนมคฺคมตฺเต อตฺวา อุปริ ติณฺณ มคฺคาน อุปฺปาทน- 
วเสน วฑฺเฒถ (๓) ฯ  เอว  โว  อปฺปมาทภาวนา  สิขาปฺปตฺตา   
ภวิสฺสตีติ ฯ  เอสา  พุทฺธสาสนีติ  ยทิท  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ   
อปฺปมชฺชน  ต ฺจ  อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  อรยิมคฺคสฺส  ภาวนา เอสา   
พุทฺธาน ภควนฺตาน อนุสิฏ ิ โอวาโทติ ฯ   
        อิติ ภควา อรหตฺตนิกูเฏเนว จริยาปฏกเทสน นิฏาเปสิ ฯ  
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๑๔๓/๑๘๐ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๓๔๐/๓๔๙ ฯ 
# ๓. ส.ี ฆเฏถ ฯ  
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อิตฺถ สุขนฺติอาทีสุ  อิตฺถนฺติ  กปฺเป  จ  สตสหสฺเสติ(๑)อาทินา  
ปกาเรน ฯ  สุทนฺติ  นิปาตมตฺต ฯ  ภควาติ  ภาคฺยวนฺตตาทีหิ   
การเณหิ   ภควา ฯ   อตฺตโน   ปุพฺพจริยนฺติ  ปุริมาสุ  อกิตฺติ- 
ปณฺฑิตาทิชาตีสุ  อตฺตโน  ปฏิปตฺติทุกกฺรกิริย ฯ  สมฺภาวยมาโนติ   
หตฺถตเล  อามลก  วิย  สมฺมเทว  ปกาเสนฺโต ฯ  พุทฺธาปทานิย   
นามาติ  พุทฺธาน  ปุราตนกมฺม  โปราณก  ทุกฺกรกริิย อธิกจฺจ  
ปวตฺตตฺตา เทสิตตฺตา พุทฺธาปทานิยนฺติ เอวนามก ฯ  ธมฺม- 
ปริยายนฺติ  ธมฺมเทสน  ธมฺมภูต  วา  การณ ฯ  อภาสิตฺถาติ  
อโวจ ฯ ย ปเนตฺถ น  วุตฺต ต เหฏา วุตฺตนยตฺตา  
อุตฺตานตฺถตฺตา  จ น วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
                        ปกิณฺณกกถา  นฏิ ิตา ฯ 
# ๑. ขุ. จริยา. ๓๓/๑/๕๕๑ ฯ  
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                                        นิคมนกถา   
เอตฺตาวตา จ   
                วิสุทฺธจริโต (๑) สตฺถา        พุทฺธิจริยาย ปารคู   
                สพฺพจริยาสุ (๒) กุสโล        โลกาจริโย อนุตฺตโร ฯ   
                ย อจฺฉริยธมฺมาน                สพฺพมจฺฉริยาติโค   
                อตฺตโน ปุพฺพจริยาน                อานุภาววิภาวน ฯ   
                เทเสสิ นาโถ จริยา-                ปฏก ย ฺจ ตาทิโน   
                ธมฺมสงฺคาหกา เถรา                สงฺคายึสุ ตเถว จ ฯ   
                ตสฺส อตฺถ ปกาเสตุ                โปราณตฺถกถานย   
                นสิฺสาย ยา สมารทฺธา                อตฺถสวณฺณนา มยา ฯ   
                ยา ตตฺถ ปรมตฺถาน                นิทฺธาเรตฺวา ยถารห   
                ปกาสนา ปรมตฺถ-                ทีปน ีนาม นามโต ฯ   
                สมฺปตฺตา ปรินิฏาน                อนากุลวินิจฺฉยา   
                สาธิกายฏวีสาย                ปาฬิยา ภาณวารโต ฯ   
                อิติ ต สงฺขโรนฺเตน                ย ต อธิคต มยา   
                ปุ ฺ ตสฺสานุภาเวน                โลกนาถสฺส สาสน ฯ   
                โอคาเหตฺวา วิสุทฺธาย                สีลาทิปฏปิตฺติยา   
                สพฺเพป เทหิโน โหนฺตุ        วิมุตฺติรสภาคิโน ฯ   
# ๑. กตฺถจิ. วิสุทฺธวิยโต ฯ   ๒. กตฺถจิ. พุทฺธจริยาสุ ฯ  
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                จิร ติฏตุ โลกสฺมึ                สมฺมาสมฺพุทฺธสาสน   
                ตสฺมึ สคารวา นิจฺจ                โหนฺตุ สพฺเพป ปาณิโน ฯ   
                สมฺมา วสฺสตุ กาเลน                เทโวป ชคตีปติ   
                สทฺธมฺมนิรโต โลก                ธมฺเมเนว ปสาสตูติ ฯ   
                อิติ พทรติตฺถวิหารวาสินา        อาจริยธมฺมปาเลน กตา ฯ   
                                จริยาปฏกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                        _________________ 


