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                                มงฺคลตฺถทีปนิยา  
                                 ปโม ภาโค  
                                      --------- 
                                ปณามคาถา  
        [๑] พุทฺโธ โย มงฺคลตฺถีน                มงฺคล อิติ วิสฺสุโต  
        เทสโก มงฺคลตฺถาน                        มงฺคลนฺต นมามิห ฯ  
        ธมฺโม โย มงฺคลตฺถีน                มงฺคล อิติ วิสฺสุโต  
        โชตโก มงฺคลตฺถาน                มงฺคลนฺต นมามิห ฯ  
        สงฺโฆ โย มงฺคลตฺถีน                มงฺคล อิติ วิสฺสุโต  
        การโก มงฺคลตฺถาน                        มงฺคลนฺต นมามิห ฯ  
        อิจฺเจว มงฺคลานมฺเม                        ปณาโม สกุโต อหุ  
        ตพฺพาหสา๑ อห หุตฺวา        อนฺตรายวินาสโก  
        มงฺคลทปีก ยนฺต                        มงฺคเลน สุเทสิต  
        มงฺคลสตฺุตนาเมน                        วิสฺสุต อติอาณก  
        มงฺคลตฺถ ฺจ ปาณีน                        กถิตสฺสิธ เกนจิ  
        โกฏลิกเฺขสุ ยสฺสาณา                จกฺกวาเฬสุ ปตฺถฏา  
        นานาคนฺเถสุ สารตฺถ                วิโลเกตฺวา ตมาทิย  
        ตสฺสตฺถ ทีปยิสฺสามิ                        ต สุณาถ สมาหิตาติ ฯ  
๑. ตพฺพาหสาติ ตงฺการณาติ อตฺโถ ฯ   
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                               อุปฺปตฺติกถา  
        [๒]   สตฺุตตฺถ   สวณฺณยนฺเตน  หิ  ปม  สุตฺตุปฺปตฺตึ  ววตฺถาน ฺจ  
วตฺวา   ปจฺฉา   อตฺโถ  สวณฺณิยเต  ตสฺมา  สุตฺตุปฺปตฺยาทิ  วุจฺจเต  ฯ  
สพฺพสุตฺตาน ฺหิ    อตฺตชฌฺาสยา    ปรชฺฌาสยา    อตฺถุปฺปตฺติกา  
ปุจฺฉาวสิกา   จาติ    จตุพฺพิธา    อุปฺปตฺติ    โหติ  ฯ    ตตฺถ ทฺวยตานุ- 
ปสฺสนาทีน   สุตฺตาน   อตฺตชฺฌาสยโต   อุปฺปตฺติ  เมตฺตสุตฺตาทีน  
ปรชฺฌาสยโต    อุรคฺคสุตฺตาทีน   อตฺถุปฺปตฺติโต   วมฺมิกสุตฺตาทีน  
ปุจฺฉาวสโต  ฯ  ตาสุ  ปุจฺฉาวสิกุปฺปตฺติ  อิธาธิปฺเปตา  ฯ  มงฺคลสุตฺตมฺป  
หิ ปุจฺฉาวสโต อุปฺปชฺชเตว ฯ  
        [๓] ตตฺรายมนุปุพฺพีกถา   ชมฺพุทเีป    กิร    ตตฺถ    ตตฺถ  
นครทฺวารสณฺาคารสภาทีสุ   มหาชนา  สนฺนิปติตฺวา  หิร ฺสุวณฺณ  
ทตฺวาป   นานปฺปการ   สตีาหรณาทิก   พาหิรกาน  กถ  กถาเปนฺติ  ฯ  
เอเกกา  กถา  จาตุมฺมาสจฺจเยน  นิฏาติ  ฯ  ตตฺเถกทิวส  มงฺคลกถา  
อุทปาทิ    กนิฺนุ    โข   มงฺคล   ก ึ  ทิฏ   มงฺคล   สตุ   มงฺคล  
มุต   มงฺคล   โก  มงฺคล  ชานาตีติ  ฯ  อเถโก  ทิฏมงฺคลิโก  นาม  
ปุริโส   อาห   อห   มงฺคล   ชานามิ   ทฏิ   โลเก  มงฺคล  ทิฏ  
นาม  อภิมงฺคลสมฺมต  รปู   เสยฺยถีท   อิเธกจฺโจ   กาลสฺเสวุฏาย  
วาตสกุณ   วา   ปสฺสติ   เวฬุวลฏ ึ  วา  คพฺภินึ  วา  กุมารเก  วา  
อลงฺกตปฺปฏิยตฺเต   ปุณฺณฆฏ  วา  อลฺลโรหิตมจฺฉ  วา   อาช ฺ  
วา   อาช ฺรถ   วา   อุสภ   วา   คาวึ  วา  กปล  วา  ย  วา   
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ปน ฺมฺป   กิ ฺจิ   เอวรูป   อภิมงฺคลสมฺมต   รูป  ปสฺสติ  อิท  วุจฺจติ  
ทิฏมงฺคลนฺติ  ฯ   ต   สุตฺวา   สุตมงฺคลิโก  นาเมโก  ปรุิโส  อาห  
จกฺขุ   นาเมต   โภ  สุจิมฺป  อสุจิมฺป  สนฺุทรมฺป  อสนฺุทรมฺป  มนาปมฺป  
อมนาปมฺป    ปสฺสติ    ยท ิ  เตน   ทฏิ   มงฺคล   สิยา   สพฺพมฺป  
มงฺคล   สิยา   ตสฺมา   น   ทิฏ   มงฺคล   อปจ   โข   ปน  สุต  
มงฺคล   สุต   นาม   อภิมงฺคลสมฺมโต   สทฺโท   เสยยฺถีท  อิเธกจฺโจ  
กาลสฺเสวุฏาย  วฑฺฒาติ  วา  วฑฺฒมานาติ  วา  ปณฺุณาติ  วา  ปุสฺสาติ  
วา   สุมนาติ   วา   สิรีติ   วา   สิริวฑฺฒาติ   วา  อชชฺ  สุนกฺขตฺต  
สุมุหุตฺต   สทุิวส   สุมงฺคลนฺติ   เอวรูป  วา  ยงฺกิ ฺจิ  อภิมงฺคลสมฺมต  
สทฺท   สุณาติ   อิท   วุจฺจติ  สุตมงฺคลนฺติ  ฯ  ต  สตฺุวา  มุตมงฺคลิโก  
นาเมโก   ปรุโิส   อาห   โสต   นาเมต   โภ   สาธุมฺป  อสาธุมฺป  
มนาปมฺป    อมนาปมฺป    สุณาติ   ยท ิ  เตน   สุต   มงฺคล   สิยา  
สพฺพมฺป   มงฺคล   สิยา  ตสฺมา  น  สุต  มงฺคล  อปจ  โข  ปน  มุต  
มงฺคล    มุต    นาม    อภิมงฺคลสมฺมต   คนฺธรสโผฏพฺพ   เสยฺยถีท  
อิเธกจฺโจ    กาลสฺเสวุฏาย    ปทุมคนฺธาทิปุปฺผคนฺธ    วา    ฆายติ  
ปุสฺสทนฺตกฏ   วา   ขาทติ   ปวึ   วา   อามสติ   หริตสสฺส   วา  
อลฺลโคมย  วา  กจฺฉป  วา  ติลวาห  วา  ปุปฺผ  วา  ผล วา อามสติ  
ปุสฺสมตฺติกาย    วา    สมมฺา   ลิมฺปติ   ปุสฺสสาฏก   วา   นิวาเสติ  
ปุสฺสเวน    วา    ธาเรติ   ย   วา   ปน ฺมฺป   กิ ฺจิ   เอวรูป  
อภิมงฺคลสมฺมต   คนฺธ   วา   ฆายติ   รส   วา   สายติ   โผฏพฺพ  
วา   ผุสติ   อิท   วุจฺจติ   มตุมงฺคลนฺติ  ฯ   เต   ตโย  อ ฺม ฺ   
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ส ฺาเปตุ   นาสกฺขึสุ  ฯ   ตท ฺเสุ  ปน  มนุสฺเสสุ  เอกจฺเจ  เตส  
วจน   คณฺหึสุ   เอกจฺเจ   น   คณฺหึสุ   เย   น  คณฺหสึุ  เต  เตหิ  
สทฺธึ   วิวทึสุ  ฯ   เย  ทฏิมงฺคลิกสฺส  วจน  คณฺหึสุ  เต  ทฏิเยว  
มงฺคลนฺติ    คตา    เย    อิตเรส   วจน   คณฺหึสุ   เต   สุตเยว  
มงฺคล  มุตเยว  มงฺคลนฺติ  คตา  ฯ  เอวมย  มงฺคลกถา  สกลชมฺพุทีเป  
ปากฏา ฯ  
        [๔]   อถ   สกลชมฺพุทีเป   มนุสฺสา   คุมฺพคุมฺพา  หุตฺวา  กึ  นุ  
โข  มงฺคลนติฺ  มงฺคลานิ  จินฺตยึสุ  ฯ  เตส  มนุสฺสาน  อารกฺขเทวตาป  
มนุสฺสโต   ต   กถ  สุตฺวา  ตเถว  มงฺคลานิ  จินฺตยึสุ  ฯ  เอเตเนว  
อุปาเยน    มนุสฺสาน   อารกฺขเทวตาน   มิตฺตา   ภุมมฺเทวตา   ตาส  
มิตฺตา   อากาสฏกเทวตา   ตาส   มิตฺตา  จาตุมฺมหาราชิกา  เทวตา  
ฯเปฯ   สุทสสฺีเทวตาน   มิตฺตา   อกนิฏเทวตาติ   ตโต   ตโต   ต  
กถ   สุตฺวา  คุมฺพคุมฺพา  หุตฺวา  เทวพฺรหฺมาโน  มงฺคลานิ  จินฺตยึสุ  ฯ  
เอว   ยาวทสสหสฺสจกฺกวาเฬสุ   สพฺพตฺถ   มงฺคลจินฺตา   อุทปาทิ  ฯ  
อุปฺปนฺนา   จ   สา   อิท   มงฺคลนฺติ   วินิจฺฉยมปฺปตฺตาเยว   ทฺวาทส  
วสฺสานิ  อฏาสิ  ฯ  ตทา  สพฺเพ  เทวมนุสฺสา  เปตฺวา  อริยสาวเก  
ทิฏสุตมุตวเสน    ติธา   ภินฺนา  ฯ   เอโกป   อิทเมว   มงฺคลนฺติ  
ยถาภุจฺจโต   นิฏงฺคโต   นาโหสิ  ฯ  อถ  สุทฺธาวาสเทวา  มนุสฺสาน  
จิตฺต    ตฺวา    ทฺวาทสนฺน    วสฺสาน    อจฺจเยน   สมฺมาสมฺพุทฺโธ  
มงฺคล    กถยสิฺสตีติ   มนสฺุสปเถ   วิจริตฺวา   อาโรเจนฺติ  ฯ   อถ  
ทฺวาทสวสฺสจฺจเยน   ตาวตึสา   เทวตา   สมาคนฺตฺวา   สกฺก  เทวินฺท   
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อุปสงฺกมิตฺวา    มาริส    มงฺคลป ฺหา    สมฏุ ิตา    เอเก    ทฏิ  
มงฺคลนฺติ    วทนฺติ    เอเก    สุต    เอเก   มุต   ตตฺถ   มย ฺจ  
อ ฺเ    จ    อนิฏงฺคตา   สาธุ   วต   โน   ตฺว   ยถาสภาวโต  
พฺยากโรหีติ    อาหสุ  ฯ   สกฺโก   อย   มงฺคลกถา   กตฺถ   ปม  
สมุฏ ิตาติ   ปุจฺฉิ  ฯ   มนสฺุสโลเกติ  ฯ   กตฺถ  วสติ  ภควาติ  ฯ  
มนุสฺสโลเกติ  ฯ   สกโฺก   เตนหิ   เอถ   มาริสา   ต   ภควนฺต  
ปุจฺฉามาติ    วตฺวา    ตฺว    ภควนฺต    ปจฺุฉาติ   เอก   เทวปุตฺต  
อาณาเปตฺวา    เทวคณมาทาย    เชตวน   อาค ฺฉิ  ฯ   อถ   โส  
เทวปุตฺโต    ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   ตฺวา   มงฺคลป ฺห  
ปุจฺฉิ ฯ ภควา ตสฺส ต ป ฺห วิสฺสชฺเชนฺโต อิม สุตฺตมภาสีติ ฯ  
                 อยนฺตาเวตฺถ อุปฺปตฺติกถา ฯ  
                          สุตฺตววตฺถาน  
        [๕]   ตตฺถ  เอวมฺเม  สุตนฺตฺยาทิ  นิทานวจน  ปมมหาสงฺคีติกาเล  
ธมฺม    สงฺคายนฺเตน   มหากสฺสปตฺเถเรน   ปุฏเน   อานนฺทตฺเถเรน  
ป ฺจนฺน  อรหนฺตสตาน  วุตฺต  ฯ  พหู  เทวา  มนุสฺสา  จาติ เอกคาถา  
เทวตาย  ฯ  อเสวนา  จ  พาลานนฺตฺยาทิกา  เอกาทสคาถา ภควตา ฯ  
อิทมโวจ  ภควา  อตฺตมนา  สา  เทวตา  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา  
ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  ตตฺเถวนฺตรธายีติ  นิคมวจนมฺป  อานนฺทตฺเถเรน  
วุตฺต  ฯ   ตเทต   สพฺพมฺป  สโมธาเนตฺวา  มงฺคลสุตฺตนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  
กิมตฺถ   นิทานนิคมวจนนฺติ   เจ  ฯ  สุตฺตสฺส  ติวิธกลฺยาณปริปูรณตฺถ  ฯ   
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มงฺคลสุตฺตมฺป   หิ   นิทาเนน   อาทิกลยฺาณ  นิคเมน  ปรโิยสานกลฺยาณ  
ตทุภยมชฺเฌน มชฺเฌกลฺยาณนฺติ ฯ  
                             อิทเมตฺถ สุตฺตววตฺถาน ฯ  
                  นิทานสฺส จ ปุจฺฉาคาถาย จ อตฺถวณฺณนา  
        [๖]    อิทานิ    ยนฺต    มงฺคลสุตฺตสฺส   ปุจฺฉาวสโต   อุปฺปตฺตึ  
วิภาเวนฺเตน    วุตฺต    นิทาน   ตสฺเสวมตฺโถ   เวทิตพฺโพ ตตฺถ    
เอวมฺเม   สุตนฺติ    เอตฺถ    มยาสทฺทตฺโถ    เมสทฺโท โสตทฺวาร- 
วิ ฺาณตฺโถ   สุตสทฺโท   อาการนิทสฺสนาวธารณตฺโถ เอวสทฺโท  ฯ     
อาการตฺเถน   เหเตน   เถโร   นานานยปริปุณฺณ ธมมฺตฺถเทสนา- 
ปฏิเวธคมฺภีร   สพฺพสตฺเตหิ  สกสกภาสานุรูปมุปลกฺขณียสภาว สตฺถุ    
วจน  ต  สพฺพปฺปกาเรน  โก  สมตฺโถ  วิ ฺาตุ  อถโข  มยาป  
เอเกนากาเรน   สุต    โสตวิ ฺาณปุพฺพงฺคมาย    โสตวิ ฺาณวีถิยา  
อุปธาริตนฺติ   ทีเปติ  ฯ   นิทสฺสนตฺเถน  อิทานิ  วตฺตพฺพ  สกล  สุตฺต  
นิทสฺเสติ  ฯ   โส   หิ   นาห   สยมฺภู   น  มยา  อิท  สจฺฉิกตนฺติ  
อตฺตาน   ปรโิมเจนฺโต   เอวมฺเม   สุตนฺตฺยาห  ฯ  มยา  เอว  อิท  
วุจฺจมาน    สตฺุต    สุตนฺตฺยตฺโถ  ฯ    อวธารณตฺเถน    ตมตฺถโต  
พฺย ฺชนโต   วา  อนูนมนธิก  เอว  น  อ ฺถา  ทฏพฺพนฺติ  ทีเปติ  ฯ  
โส    ห ิ   อตฺตโน    ธารณพล   ทสฺเสนฺโต   สตฺตาน   โสตุกมฺยต  
ชเนนฺโต    เอวมฺเม    สุตนฺตฺยาห  ฯ    ต    เม   สุต   เอว  
อีทิสเมวาตฺยตฺโถ ฯ   
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        [๗] เอก สมยนฺติ เอก กาล เอกสฺมึ วา กาเล ฯ  
        สาวตฺถยินฺติ   ปุพฺเพ   สวตฺถสฺส   นาม  อิสิโน  นิวาสนฏานตฺตา  
สาวตฺถีติ ลทฺธนามเก นคเร ฯ สมีปตฺเถ เหตฺถ ภุมฺม ฯ  
        วิหรตีติ   เอก  อิริยาปถพาธน  อปเรน  อิริยาปเถน  วิจฺฉินฺทิตฺวา  
อปริปตนฺต อตฺตภาว หรติ ปวตฺเตติ ฯ  
        เชตวเนติ    เชเตน    นาม   ราชกมุาเรน   โรปตสวฑฺฒิตตฺตา  
เชตสฺส วนนฺติ เชตวนนฺติ ลทฺธนามเก ฯ  
        อนาถปณฺฑิกสฺสาติ   อนาถาน   ปณฺโฑ   เอตฺถ   อตฺถีติ  
อนาถปณฺฑิโกติ ลทฺธนามกสฺส คหปติโน ฯ  
        อาราเมติ    เตน   จตุปฺป ฺาสโกฏิหิร ฺปริจฺจาเคน   นฏิาปเต  
มหาวิหาเร ฯ  
        [๘]  อถาติ อวิจฺเฉทตฺเถ นิปาโต ฯ โขติ อธิการนฺตร- 
นิทสฺสนตฺเถ ฯ เตน   อวิจฺฉินฺนเยว   ตตฺถ   ภควโต   วิหาเร    
อธิการนฺตรมุทปาทีติ นิทสฺเสติ ฯ กนิฺตนฺติ อาห อ ฺตรา  
เทฺวตาตฺยาทึ๑ ฯ  
        ตตฺถ   อ ฺตราติ   นามโคตฺตโต  อปากฏา  เอกา  ฯ  เทวตาติ  
เหต   อิตฺถีปรุิสสาธารณ   นาม  ฯ   อิธ  ปน  ปุรโิสเอว  เทวตาติ  
วุตฺโต ฯ เทวปุตฺโตตฺยตฺโถ ฯ  
๑. โปราณโปตฺถเก อ ฺตรา เทวตาตยฺาทิ อิติ ทิสฺสติ อภิธมฺมตฺถวิภาวนิีโยชนาย  
อีทิสวจน สมฺพนฺธิยนาน ลิงฺคตฺโถติ โวหริยติ อมฺหาก โปราณอาจริยกมติยา ปน  
ปมากิริยาวิเสสนนฺติ วุจฺจติ อปจ สกฺกฏภาสานุโลเมน ทุติยาวภิตฺติกมฺป ภเวยยฺ ฯ   
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        อภิกฺกนฺตาย    รตฺติยาติ   ปริกฺขีณาย   ปมยามสงฺขาตาย  
รตฺติยา  ฯ  อภิกฺกนฺตา  ภนฺเต  รตฺติ  นกิฺขนฺโต ปโม ยาโมตฺยาทีสุ๑ 

วิย เหตฺถ อภิกฺกนฺตสทฺโท ขเย วตฺตติ รตฺติสทฺโท ปมยาเม ฯ  
        อภิกฺกนฺตวณฺณาติ อภิรูปจฺฉวิ ฯ  
        อภิกฺกนฺเตน    วณฺเณน    สพฺพา   โอภาสย   ทสิาตฺยาทีสุ๒  
วิย    เหตฺถ   อภิกฺกนฺตสทฺโท   อภิรูเป   สุวณฺณวณฺโณ   ภควาตฺยาทีสุ  
วิย วณฺณสทฺโท ฉวิย ฯ  
        เกวลกปฺปนฺติ   อนวเสส   สมนตฺโต  ฯ   เกวลสทฺทสฺส   เหตฺถ  
เกวลปริปุณฺณ   ปริสุทฺธ    พฺรหฺมจริยนฺตฺยาทีสุ    วิย    อนวเสสตา  
อตฺโถ  เกวลกปฺป  เวฬุวน  โอภาเสตฺวาตฺยาทีสุ๓ วิย  สมนฺตภาโว  
กปฺปสทฺทสฺส อตฺโถ ฯ  
        โอภาเสตฺวาติ   อาภาย   ผริตฺวา   จนฺทสุริยา   วิย  เอโกภาส  
กริตฺวาตฺยตฺโถ ฯ  
        เยน  ภควา เตนุปสงฺกมีติ ยตฺถ ภควา นิสีทติ ตตฺถ  
คตา ฯ ภุมฺมตฺเถ กรณวจน   เหต  ฯ  เยน  วา  นานปฺปการคุณวิเสสา- 
ธิปฺปายสงฺขาเตน การเณน  ภควา  เทวมนุสฺเสหิ  อุปสงฺกมิตพฺโพ  
เตน การเณน อุปสงฺกมีติ อตฺโถ ฯ  
        [๙]   อุปสงฺกมิตฺวาติ  อุปสงฺกมนาวสานทีปน  ฯ  เอว  วา  คตา  
ตโต อาสนฺนตร สตฺถุสมปีสงฺขาต าน คนฺตฺวาติปฺยตฺโถ ฯ  
        อภิวาเทตฺวาติ วนฺทิตฺวา ฯ  
๑. วิ. จุลฺล. ๒/๒๘๓.    ๒. ขุ. วิมาน. ๒๖/๘๙.    ๓. ส. ส. ๑๔/๗๓.   
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        เอกมนฺตนฺติ    เอโกกาส    เอกปสฺส  ฯ   ภาวนปปสกเมต  ฯ  
ภุมฺมตฺเถ วา อุปโยควจน เอโกกาเสตฺยตฺโถ ฯ  
        อฏาสีติ   าน   กปเฺปสิ    ิตา   อโหสีตฺยตฺโถ  ฯ  อติปจฺฉโต  
าน    อติปุรโต   อจฺจาสนฺเน   อติทูเร   ปฏิวาเต   อุนฺนตปฺปเทเส  
านนฺติ  ฉฏานโทเส  วชฺเชตฺวา   ิตา  หิ  เอกมนฺต   ิตา  นาม  ฯ  
กสฺมา   ปนาย   น   นิสีทติ  ฯ  ลหุนิวตฺติตุกามตาย  ฯ  เทวตา  หิ  
กิ ฺจิเทว   การณ   ปฏิจฺจ   อสุจิปูริต   วจฺจฏาน   วิย   มนุสฺสโลก  
อาคจฺฉนฺติ   ปกติยา   ปเนตาส    โยชนสตปฺปภูติ    มนุสฺสโลโก  
ทุคฺคนฺธตาย    ปฏิกโูล    โหติ    น    ตตฺถ    อภิรมนฺติ   เตนาย  
อาคตกิจฺจ กตฺวา ลหุนิวตฺติตุกามตาย น นิสีทติ๑ ฯ  
        [๑๐]  เอว  เอกมนฺต   ิโต  โส  เทวปุตฺโต ทสสหสฺสจกฺกวาเฬสุ  
เทวพฺรหฺมาโน   มงฺคลป ฺห    โสตุกามตาย    อิมสฺมึ    จกฺกวาเฬ  
สนฺนิปติตฺวา    เอกวาลคฺคโกฏิโอกาสมตฺเต    ทสมฺป   วีสมฺป   ตึสมฺป 
จตฺตาฬีสมฺป   ป ฺาสมฺป   สฏ ิมฺป   สตฺตติมฺป   อสีติมฺป  สุขุมตฺตภาเว  
นิมฺมินิตฺวา   สพฺเพ   เต  อติกฺกมฺม  วิราชมาน  ป ฺตฺตปฺปวรพุทฺธาสเน  
นิสินฺน  ภควนฺต  ปริวาเรตฺวา   ิเต  ทิสฺวา  ตสฺมึ  สมเย อนาคตานมฺป  
สกลชมฺพุทปีกาน    มนสฺุสาน    เจตสา   เจโตปรวิิตกฺกม ฺาย  สพฺพ- 
เทวมนุสฺสาน   วิจิกิจฺฉาสลฺลสมุทฺธรณตฺถ   ภควนฺต   ปุจฺฉิ  ฯ  เตน  
วุตฺต เอกมนฺต  ิตา โข สาตฺยาทิ ฯ  
๑. เอว สนฺเต กสฺมา ภิกฺขู ภควนฺต อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา อุฏหึสุ ฯ ภกิฺขุนปี  
ภควโต สนฺติก คนฺตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
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        [๑๑]    ตตฺถ    คาถายาติ    อกฺขรปท    นิยมิตฺวา   กถิเตน  
วจเนนาตฺยฏกถาย   วุตฺต  ฯ   ตตฺถ   ปาทสงฺขาเต  ปเท  อกฺขโร  
อกฺขรปทนฺตฺยตฺโถ ยชฺุชติ ฯ ตถา หิ  
        เอกปาทกฺขรานป      นิยโม ฉนฺทลกฺขณ  
        จตุปฺปาทคลานนฺตุ    นิยโม วุตฺติลกฺขณนฺติ  
ฉนฺทวุตฺติปฺปทีเป  วุตฺต  ฯ อปจ อกฺขรนิยโม ฉนฺท ครุลหุนิยโม  
ภเว วุตฺตีติ สนฺธิพาลาวตาเร เจว ยชมานรวิโตยภูมิชลนโสม- 
มารุตนภสงฺขาเตหิ ย ร ต ภ ช ส ม  นาติ  อิเมหิ อกฺขเรหิ นิยโม  
อุปลกฺขิโต วิธิวิเสโส อวชฺช ฉาเทตีติ  ฉนฺท  นาม  ภเว   
ครูหิ  จ  ลหูหิ จ นิยโม วุจฺจติ เอตายาติ วุตฺติ  นาม  ภเวติ   
ตฏฏีกาย ฺจ วุตฺตตฺตา อกฺขโรว ปท อกฺขรปทนฺตฺยตฺโถ  
ยุชฺชติ  ฯ  อกขฺรคฺคหเณน  เหตฺถ  ยการาทโย  อฏกขฺราว  คหิตา  
เยส   วเสน  ยคณาทินาม  ลภนฺติ  อฏ  คณา  ฯ  ตตฺถ  อกฺขรนิยโม  
วณฺณวุตฺเต   ลพฺภติ   ตตฺถ   จ   มคโณ   ติครุ   นคโณ   ติลหุ  ฯ  
ครุลหุนิยโม   ตุ   มตฺตาวุตฺเต   ตตฺถ   จ   มคโณ   ทฺวิครุ   นคโณ  
จตุลฺลหุ ฯ เสสา คณา ตุ อุภยตฺถ เอกสทิสาติ ฯ  
        [๑๒]   อชฺฌภาสีติ   อภาสิ   ปุจฺฉีติ   อตฺโถ  ฯ   อธีติ  เจต  
อุปสคฺคมตฺต ฯ  
        พหูติ อเนกา ฯ  
        เทวาติ    จาตุมฺมหาราชิกาทโย    อุปปตฺติเทวา  ฯ   มนุสฺสาติ  
ชมฺพุทีปกา ชนา ฯ   
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        มงฺคลานีติ   สพฺพสมฺปตฺติยา   วุฑฺฒิปฺปตฺติการณานีติ   อตฺโถ  
เตนฏกถาย๑  มงฺคนฺติ  อิเมหิ  สตฺตาติ  มงฺคลานิ  อิทฺธึ  วุฑฺฒิ ฺจ  
ปาปุณนฺตีติ    อตฺโถติ    วุตฺต  ฯ   สทฺทนีติยมฺป   มงฺคลนฺติ   เอตฺถ  
มคิ    คติยนฺติ   ธาตฺวตฺถ   วตฺวา   มงฺคตีติ   กริิยาปท   วุตฺต  ฯ  
อิการนฺโต หิ มคิธาตุ เตน นิปฺผนฺนรูเป พินฺทาคโม โหติ ฯ  
        อจินฺตยุนฺติ จินฺเตสุ ฯ  
        อากงฺขมานาติ อิจฺฉมานา ปฏยมานา ฯ  
        โสตฺถานนฺติ    โสตฺถิภาว    สพฺเพส    โสภณาน    ทิฏธมฺมิก-  
สมฺปรายิกธมฺมานมตฺถิตนฺตฺยตฺโถ ฯ  
        [๑๓]   พฺรูหีติ   อาจิกฺข   เทเสหิ  ฯ  อุตฺตมนฺติ  วิสิฏ  ปวร  
สพฺพโลกหิตสุขาวห ฯ เอตฺถ จ ยถา  
        วร    วรสฺสุ    ราชิส ิ   วเร    อฏ   ททามิ   เตติ๒  
เอตฺถ   เภทชจฺจาเปกฺขวเสน   วจนเภโท   กโต   ตถา   มงฺคลานีติ  
เภทาเปกฺขวเสน   มงฺคลนฺติ   ชจฺจาเปกฺขวเสน   จาติ   ทฏพฺพ  ฯ  
อฏกถายนฺตุ    ภควา    พฺรูหิ   มงฺคลมุตฺตมนฺติ   เอก   อชฺเฌสิโตป  
อปฺป    ยาจิโต   พหุทายโก   อุฬารปุรโิส   วิย   เอกาย   คาถาย  
ตีณิ มงฺคลานิ วตฺวาติ วุตฺต ฯ  
        [๑๔] ป ฺยาวตฺต นามาย คาถา ฯ  
        สเมสุ    สินฺธุโต    เชน    ป ฺยาวตฺต    ปกิตฺติตนฺติ  
หิ วุตฺโตทเย วุตฺต ฯ  
๑. ปา. โช. ขุ. ขุ. ๑๓๕.  ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๔๓๖. ตทฏกถา. ๑๐/๔๖๕.   
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        ตตฺถ   สเมสูติ    ทุติยจตุตฺถปาทสงฺขาเตสุ    สมปาเทสุ  ฯ  
สินฺธุโตติ    จตุรกฺขรโต    อุทฺธ  ฯ    นทิสฺสนมตฺตเมต   มงฺคลานิ  
อจินฺตยุนฺติ เอตฺถ ปมกฺขรโตป ชคณสฺส ทสฺสนโต ฯ  
        เชนาติ   ชคเณน  ฯ   ปกิตฺติตนฺติ  กถิต  ฯ  ป ิตพฺพโต  ป ฺยา  
จ   สา   จตุราวตฺเตน   ปรวิตฺตพฺพโต   วตฺต ฺจาติ   ป ฺยาวตฺต  ฯ  
ปมตติยปาทสงฺขาเตสุ   ปน   วิสเมสุ  อาทฺยกฺขรโต  อุทฺธ  สคณนคณา  
น สนฺติ อ ฺเ อนิวาริตา ฯ  
                  ปุจฺฉาคาถายตฺถวณฺณนา ฯ   
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                ปมคาถายตฺถวณฺณนา  
        [๑๕]   เอวนฺเตน   ปุฏโ   ภควา  ต  วิสฺสชฺเชนฺโต  อเสวนา  
จ   พาลานนฺตฺยาทิกา   อฏตฺตึสมงฺคลทีปกา  ทส  คาถาโย  อภาสิ  ฯ  
ตตฺถ ปมคาถายนฺตาวตฺโถ วุจฺจเต ฯ  
        [๑๖]  อเสวนาติ  อภชนา  ฯ  พาลานนฺติ  พาลชนาน  ฯ  กมฺมนิ  
ฉฏ ี ฯ ทุติยปาเทป เอเสว นโย ฯ  
        ปชูาติ    ปูชน  ฯ   ปชูเนยฺยานนฺติ   ปูชารหาน   วตฺถูน  ฯ  
สมฺปทาเน จตุตฺถี ฯ กมฺมนิ ฉฏ ีติป วทนฺติ ฯ  
        เอตนฺติ   ยา  จ  พาลาน  อเสวนา  ยา  จ  ปณฺฑิตาน  เสวนา  
ยา   จ   ปชูเนยฺยาน   ปชูา   อิท   อเสวนาทิ  ติวิธ  กมฺม  อุตฺตม  
มงฺคลนฺตฺยตฺโถ  ฯ   ยนฺตยา   ปฏุ   พฺรูหิ   มงฺคลมุตฺตมนฺติ   เอตฺถ  
ตาว   เอต   มงฺคลมุตฺตมนฺติ   คณฺหาหิ   เทวเตติ   วุตฺต   โหติ  ฯ  
อยเมตฺถ สงฺเขปตฺโถ ฯ อยนฺเตฺวตฺถ วิตฺถาโร ฯ  
                  พาลปณฺฑิตเสวนาเสวนกถา  
        [๑๗]   อเสวนา   นาม  อภชนา  อสหายตา  อตสมฺปวงฺกตา  ฯ  
พาลา    นาม   เย   เกจิ   ปาณาติปาตาทิทสอกุสลกมฺมปถสมนฺนาคตา  
สตฺตา  ฯ   อปจ   ปูรโณ   กสฺสโป   มกฺขลิ   โคสาโล   นิคฺคณฺโ  
นาฏปุตฺโต    ส ฺชโย    เวลฏปุตฺโต   ปกุทฺโธ   กจฺจายโน   อชโิต  
เกสกมฺพโลติ    อิเม    ฉ    สตฺถาโร    ตท ฺเ   จ เทวทตฺต-  
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โกกาลิกาทโย   ปาปปุคฺคลา   พาลาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  สพฺเพป เจเต   
ป ฺาชีวิเตน  อชีวนฺตา  หุตฺวา  อสฺสาสนมตฺเตน ชีวนโต พาลาติ  
วุจฺจนฺติ  ฯ  เตนฏกถาย๑ วุตฺต พลนฺตีติ พาลา อสฺสสิตปฺปสฺสสิต- 
มตฺเตน ชีวนฺติ   น   เสฏเน   ป ฺาชีวิเตนาติ    อธิปฺปาโยติ  ฯ  
สทฺทนีติยมฺป    พล    ปาณเน    ปาณน    ชีวน    สสน ฺจ    พลติ  
อสฺสสติ    เจว    ปสฺสสติ    จาติ    พาโล   อสฺสสิตปฺปสฺสิตมตฺเตน  
ชีวติ    น   เสฏเน   ป ฺาชีวิเตนาติ   วุตฺต   โหตีติ   วุตฺต  ฯ  
พาลลกฺขณานิ   ตุ   ทุจฺจินฺติตจินฺตนาทิวเสน  เวทิตพฺพานิ  ฯ  พาโล  ห ิ 
จินฺตยนฺโตป    อภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทิฏ ิวเสน   ทจฺุจินฺติตเมว   จินฺเตติ  
ภาสมาโนป    มุสาวาทาทิเภท    ทุพฺภาสิตเมว    ภาสติ   กโรนฺโตป  
ปาณาติปาตาทิวเสน   ทุกกฺฏกมฺมเมว   กโรติ  ฯ   เตนสฺส ทุจฺจินฺติต- 
จินฺตนาทีนิ   พาโล   ลกฺขิยติ   ายติ  เอเตหีติ  พาลลกฺขณานิ  
พาลสฺส    ส ฺชานนการณโต   พาลนิมิตฺตานิ   พาลสฺส   จริตาปทานโต  
พาลาปทานานีติ    จ    วุจฺจนฺติ  ฯ   เตน   วุตฺต   อุปริปณฺณาสเก  
พาลปณฺฑิตสุตฺเต๒    ตีณีมานิ   ภิกฺขเว   พาลสฺส   พาลลกฺขณานิ  
พาลนิมิตฺตานิ   พาลาปทานานิ   กตมานิ   ตีณิ   อิธ   ภิกฺขเว  พาโล  
ทุจฺจินฺติตจินฺตี จ โหติ ทุพฺภาสิตภาสี จ ทุกฺกฏกมฺมการี จาติ ฯ  
        [๑๘] ปณฺฑิตา นาม เย เกจิ ปาณาติปาตาเวรมณีอาทิทส- 
กุสลกมฺมปถสมนฺนาคตา สตฺตา ฯ อปจ พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธอสีติ- 
มหาสาวกา อ ฺเ จ ตถาคตสาวกา อตีเต สุเนตฺตสตฺถาอกิตฺติ-  
๑. ป. โช. ขุ. ขุ. ๑๓๗.  ๒. ม. อุ. ๑๔/๓๑๑.   
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ตาปสาทโย  จ   ปณฺฑิตาติ   เวทิตพฺพา  ฯ  สพฺเพป  เต  อตฺเถสุ  
ป ฺาคติยา  คมนโต  ปณฺฑิตาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  เตนฏกถาย๑  
ปณฺฑนฺตีติ    ปณฺฑิตา   ทฏิธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ   อตฺเถสุ าณ- 
คติยา    คจฺฉนฺตีติ   อธิปปฺาโยติ  ฯ   สทฺทนีติยมฺป   ปฑิ   คติย  
สุขุเมสุป   อตฺเถสุ   ปณฺฑติ   คจฺฉติ   ทุกฺขาทีน   ปฬนาทิกป  อาการ  
ชานาตีติ    ปณฺฑา    ปณฺฑาย    อิโต    คโต   ปวตฺโตติ   ปณฺฑิโต  
อถวา   ส ฺชาตา   ปณฺฑา   เอตสฺสาติ   ปณฺฑิโต    ปณฺฑติ  
าณคติยา    คจฺฉตีติ    ปณฺฑิโตติ    วุตฺต  ฯ   ปณฺฑิตลกฺขณานิ   ตุ  
ตีณีมานิ   ภิกขฺเว   ปณฺฑิตสฺส    ปณฺฑิตลกฺขณานิ    ปณฺฑิตนิมิตตฺานิ  
ปณฺฑิตาปทานานิ   กตมานิ   ตีณิ   อิธ   ภิกฺขเว    ปณฺฑิโต  
สุจินฺติตจินฺตี   จ   โหติ   สุภาสิตภาสี   จ  สุกตกมฺมการี  จาติ  เอว  
พาลปณฺฑิตสุตฺเต๒  วุตฺตาน  สุจินฺติตจินฺตนาทีน  วเสน  เวทิตพฺพานิ ฯ  
สุจินฺติตจินฺตีติอาทิ จ มโนสุจริตาทิวเสน โยเชตพพฺนฺติ ฯ  
        [๑๙] อปโร นโย ฯ  
        ทฏิเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ โย จตฺโถ สมฺปรายิโก  
        อตฺถาภิสมยา ธีโร   ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจตีติ  
เอว   โกสลสยุตฺเต๓ อุโภอตฺถสุตฺเต  วุตฺตตฺตา  เย  เทฺว  อตฺเถ  
ปฏิลภนฺติ   ตทตฺถปฺปฏิลาภาย   ปฏิปชฺชนฺติ   เต   ปณฺฑิตา   นาม  ฯ  
เย   เทฺว   อตฺเถ   ฉินฺทนฺติ   เทฺว  อนตฺเถ  อาทิยนฺติ  เต  พาลา  
นาม  ฯ  เต  หิ  เทฺว  อนตฺเถ  ลนฺตีติ  พาลา  เทฺว  อตฺเถ ลุนนฺตีติ  
๑. ป. โช. ขุ. ๑๓๗. ๒. ม. อุ. ๑๔/๓๒๑. ขุ. ส. ส. ๑๕/๑๓๐.   
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พาลาติ   จ   วุจฺจนฺติ  ฯ  ทฺวิสทฺทุปปโท  ลา  อาทาเนติ  ภูวาทิคณิโก  
ลุ เฉทเนติ กียาทิคณิโก ฯ  
        [๒๐]   ตตฺถ   ปณฺฑิตาว   เสวิตพฺพา   น  พาลา  ปูติมจฺฉสทิสา  
หิ    พาลา    ปูติมจฺฉพนฺธปตฺตสทิโส    ตเสวโก   วิ ฺ ูน   ฉฑฺฑนียต  
ชิคุจฺฉนียต ฺจ   ปตฺโต  ฯ    ตครมาลาทิคนฺธภณฺฑสทิสา    ปณฺฑิตา  
ตครมาลาทิคนฺธภณฺฑปลิเวนปตฺตสทิโส    ตเสวโก    วิ ฺ ูน   ภาวนียต  
มนุ ฺต ฺจ   ปตฺโต  ฯ   โย   หิ   ย   เสวติ   โส  ตคติโกว  ฯ  
อิมสฺส ปนตฺถสฺส ทีปนตฺถ สุวโปตกาทิวตฺถุ กเถตพฺพ ฯ  
        [๒๑]   อตีเต   กิร   สานุปพฺพเต   สิมฺพลีวเน   เทฺว  ภาตโร  
สุวโปตกา   อเหสุ  ฯ  ปพฺพตสฺส  ปน  อุปริวาเต  ป ฺจโจรสตนิวาโส  
คาโม   อโหสิ  อโธวาเต  ป ฺจอิสิสตนิวาโส  อสสฺโม  ฯ  สุวโปตกาน  
ปกฺขานิกฺขมนกาเล   วาตมณฺฑลิกา  อุทปาทิ  ฯ  เต  ตาย  ปหฏา  วิสุ  
ปตึสุ  ฯ  ตตฺเถโก  โจรคามเก  อาวุธนฺตเร  ปติตฺวา  ตตฺถ  ปติตตฺตา  
สตฺติคุมฺโพติ  โจเรหิ  กตนาโม  เตสมนฺตเร  วฑฺฒิ  ฯ  เอโก  อสฺสเม  
วาลุกาตเล    ปุปฺผนฺตเร    ปติตฺวา    ตตฺถ    ปติตตฺตา   ปุปฺผโกติ  
อิสีหิ   กตนาโม   เตสมนฺตเร   วฑฺฒิ  ฯ   ตทา  อุตฺตรป ฺจาลนคเร  
ป ฺจาโล   นาม   ราชา   สพฺพาลงฺการภูสิโต  รถมภิรุหิตฺวา  มิควธาย  
วน    คนฺตฺวา   ยสฺส   ปสฺเสน   มิโค   ปลายติ   ตสฺเสว   คีวาติ  
วตฺวา  รถา  โอรุยฺห  ปฏจฺิฉนฺนฏาเน  ธนุมาทาย  อฏาสิ  ฯ อเถโก  
เอณิมิโค   มนุสฺเสหิ   วนคุมฺเพสุ   โปถิยมาเนสุ   อุฏาย   คมนมคฺค  
โอโลเกนฺโต    ร ฺโ    ิตฏานสฺเสว   วิวิตฺตต   ทสิฺวา   ตทภิมุโข   
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ปกฺขนฺทิตฺวา   ปลายิ  ฯ  มนุสฺสา  ร ฺา  สทฺธึ  เกฬึ  กรึส ุ ฯ  โส  
อิทานิ   ต   คเหสฺสามีติ   รถมารุยฺห   เวเคน  มิค  อนุพนฺธิ  ฯ  ต  
ปุริสา   อนุพนฺธิตุ   นาสกขึฺสุ  ฯ   ราชา  สารถิทุติโย  มิค  อทิสฺวา  
นิวตฺโต   โจรคามสมีเป   รมณียาย  กนฺทราย  นหายิตฺวา  จ  ปวิตฺวา  
จ รุกฺขจฺฉายาย นิปชชฺิ ฯ  
        ตทา   สพฺเพ   โจรา  อร ฺเมว  ปวิฏา  อนฺโตคาเม  เอเกน  
ภตฺตการเกน   สทฺธึ   สตฺติคุมฺโพ   โอหิยิ  ฯ   สตฺติคุมฺโพ   คามโต  
นิกฺขมิตฺวา   ตถานิปนฺน   ราชาน   ทิสวฺา   คาม   ปวิสิตฺวา  ราชาน  
มาเรตฺวา   วตฺถาภรณานิสฺส  คเหตฺวา  น  ปาเท  คเหตฺวา  กฑฺฒิตฺวา  
เอกมนฺเต   สาขาหิ    ปฏิจฺฉาเทสฺสามาติ    ภตฺตการเกน    สทฺธึ มนุสฺส- 
ภาสาย  กเถสิ  ฯ  ราชา  ปพุชฺฌิตฺวา  ต  กถ สุตฺวา สปฺปฏิภยมิท  
านนฺติ ภีโต รถมารุยฺห ตโต ปลายิตฺวา อิสีนมสฺสม ปตฺโต ฯ  
        ตทา   อิสโย   ผลาผลตฺถาย  คตา  ปุปฺผโกว  อสฺสเม  อจฺฉิ  ฯ  
โส ราชาน ทิสฺวา  
        [๒๒]   สฺวาคตนฺเต   มหาราช   อโถ   เต  อทุราคตนฺ- 
ตฺยาทินา ปฏิสณฺารมกาสิ ฯ ราชา ตสฺส ปฏิสณฺาเร ปสีทิตฺวา  
        ภทฺทโก วตาย ปกฺขี   ทฺวิโช ปรมธมฺมิโก  
        อเถโส   อิตโร    ปกขีฺ    สุโว    ลทุทฺานิ    ภาสตีติ  
ปุปฺผก   ปสสิตฺวา   อิตร   นินฺท ิ ฯ   ต  สุตฺวา  ปุปผฺโก  มหาราช  
อหนฺเตน   สห   เอกมาตุโก   โส   ปน   อสาธูน  สนติฺเก  สวฑฺโฒ  
เตหิ   โจรธมเฺมน   วินีโต   อห   สาธูน   สนฺติเก   สวฑฺโฒ  เตหิ   
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อิสิธมฺเมน   วินีโต   ตสฺมา   อุโภ   มย   ธมฺเมน   นานา  โหมาติ  
วตฺวา ร ฺโ ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ  
        [๒๓] ย ย ฺหิ ราช ภชติ    สนฺต วา ยทิวา อส  
         สีลวนตฺ วิสีล วา   วส ตสฺเสว คจฺฉติ ฯ  
         ยาทิส กุรุเต มิตฺต    ยาทิส ฺจุปเสวติ  
         สเว ตาทิสโก โหติ   สหวาโส หิ ตาทิโส ฯ  
         เสวมาโน เสวมาน   สมฺผุฏโ สมฺผุส ปร  
         สโร ทฏุโ กลาปว   อลิตฺตมุปลมิฺปติ  
         อุปเลปภยา ธีโร   เนว ปาปสขา สิยา ฯ  
         ปูติมจฺฉ กุสคฺเคน   โย นโร อุปนยฺหติ  
         กุสาป ปูตี วายนฺติ    เอว พาลุปเสวนา ฯ  
         ตคร ฺจ ปลาเสน   โย นโร อุปนยฺหติ  
         ปตฺตาป สุรภี วายนฺติ    เอว ธีรปุเสวนา ฯ  
         ตสฺมา ปตฺตปุฏสฺเสว   ตฺวา สมฺปากมตฺตโน  
         อสนฺเต นุปเสเวยฺย   สนฺเต เสเวยฺย ปณฺฑิโต  
         อสนฺโต นิรย เนนฺติ   สนฺโต ปาเปนฺติ สุคฺคตินฺติ ฯ  
        [๒๔]   ตตฺถ   สนฺตนฺติ   สปฺปรุสิ  ฯ   อสนฺติ   อสปฺปุริส  ฯ  
เสวมาโนติ อาจริโย ฯ เสวมานนฺติ อนฺเตวาสิก ฯ  
        สมฺผุฏโติ    อนฺเตวาสินา    สมฺผุฏโ   อาจริโย  ฯ   สมฺผุส  
ปรนฺติ ปร อาจริย สมฺผุสนฺต อนฺเตวาสึ ฯ  
        อลิตฺตนฺติ   ปาปธมฺเมน   อลิตฺต   ต   อนฺเตวาสึ  โส  อาจรโิย   
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ลิมฺปติ   สรกลาป   ทุฏโ   วิสปโต   สโร   วิย  ฯ  พาลุปเสวี  หิ  
ปาปกมฺม   อกโรนฺโตป    พาลุปเสวีติ    อวณฺณ    อกิตฺตึ    ลภติ  
เตน   วุตฺต   เอว   พาลุปเสวนาติ  ฯ   ธีรุปเสวี   ปณฺฑิโต  ภวิตุ  
อสกฺโกนฺโตป    กลฺยาณมิตฺตเสวีติ    คุณกิตฺตึ    ลภติ    เตน   วุตฺต  
เอว ธีรุปเสวนาติ ฯ  
        ปตฺตปุฏสฺเสวาติ ตคราทิคนฺธชาตปลิเวนปณฺณสฺเสว ฯ  
        สมฺปากนฺติ   กลฺยาณมิตฺตสสคฺควเสน   อตฺตโน    ปริปกฺกภาว  
ตฺวา ฯ  
        สนฺโตติ    สมฺมาทิฏ ิกา   อตฺตาน   นิสฺสิเต   สตฺเต   สคฺคเมว  
ปาเปนฺตีติ ฯ  
        ราชา   ตสฺส   ธมฺมกถาย   ปสีทิตฺวา  อาคเต  อิสโย  วนฺทิตฺวา  
ภนฺเต   ม   อนุกมฺปมานา   มยฺห   นคเร   วสถาติ   วตฺวา   นคร  
คนฺตฺวา  สุวาน  อภย  ทตฺวา  ตตฺถาคต  อิสิคณ  อุยยฺาเน  วสาเปตฺวา  
ยาวชีว   อุปฏหิตฺวา   สคฺคปท   ปูเรสิ  ฯ   ปุปฺผโก  ปน  อร ฺเ  
วสนฺโต ยถากมฺม คโต ฯ  
        วีสตินปิาเต สตฺติคุมฺพชาตกวณฺณนาย สุวกวตฺถุ๑ ฯ  
        [๒๕]   อตีเต   พาราณสิย   พฺรหฺมทตฺตสฺส   ร ฺโ   มหิฬามุโข  
นาม    มงฺคลหตฺถี    อโหสิ    สลีวา   อาจารสมฺปนฺโน   น   ก ฺจิ  
วิเหเติ  ฯ   อเถกทิวส   รตฺติภาเค   โจรา   อาคนฺตฺวา   ตสฺส  
สาลาสมีเป   นิสีทิตฺวา   มนฺตยึสุ   เอว   อุมฺมงฺโค  ภินฺทิตพฺโพ  เอว  
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๔๓๕. ตทฏกถา. ๗/๗๗.   
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เทวตาปริโภค   อมฺพปกกฺ    กณฺณมุณฺฑทหโต    อาคนฺตฺวา    ชาเล  
ลคฺคิ  ฯ  ชาล  อุกฺขิปนฺตา  ต  ทิสฺวา  ร ฺโ  อทสุ  ฯ  ราชา  กิสสฺ  
ผลมิทนฺติ    วนจรเก    ปจฺุฉิตฺวา   อมฺพผลนฺติ   สตฺุวา   ปริภุ ฺชิตฺวา  
อฏ ึ   อตฺตโน   อุยฺยาเน   โรปาเปตฺวา   ขีโรทเกน  สิ ฺจาเปสิ  ฯ  
รุกฺโข  นิพฺพตฺติตฺวา  ตติเย  สวจฺฉเร  ผล  อทาสิ  ฯ อมฺพสฺส สกฺกาโร  
มหา  อโหสิ  ฯ  ขีโรทเกน  สิ ฺจนฺติ คนฺธป ฺจงฺคุลิก เทนฺติ มาลา- 
ทามานิ ปริกฺขิปนฺติ   คนฺธเตเลน   ปทปี   ชาเลนฺติ  ฯ   ปริกฺเขโป   ปนสฺส  
ปฏิสาณิยา   อโหสิ  ฯ   ผลานิ   มธุรานิ   สุวณฺณวณฺณานิ  อเหสุ  ฯ  
ราชา    อ ฺเส   ราชูน   อมฺพผล   เปเสนฺโต   องฺกรุนิพฺพตฺตฏาน  
มณฺฑกกณฺฏเกน   วิชฺฌิตฺวา   เปเสสิ  ฯ  เตส  อมฺพ  ขาทิตฺวา  อฏ ิ  
โรปต   น   สมฺปชฺชติ  ฯ   อเถโก   ราชา  การณ  ตฺวา  สหสฺส  
ทตฺวา   เอก   อุยฺยานปาล   เปเสสิ   คจฺฉ  ทธิวาหนสฺส  อมฺพผลาน  
รส   นาเสตฺวา  ติตฺติกภาว  กโรหีติ  ฯ  โส  สาธูติ  ทธิวาหนราชาน  
อุปสงฺกมิตฺวา   อตฺตโน    อุยฺยานปาลตฺต    อาจิกฺขิตฺวา    อตฺตโน  
อานุภาว   วณฺเณสิ  ฯ   ราชา  ต  อตฺตโน  อุยฺยานปาลสฺส  สนฺติเก  
วสาเปสิ  ฯ  ตโต  ปฏาย  เทฺว ชนา อุยฺยาน ปฏิชคฺคนฺติ ฯ อธุนาคโต  
อุยฺยานปาโล   อกาลปุปฺผานิ   ปุปฺผาเปนฺโต  อกาลผลานิ  คณฺหาเปนฺโต  
อุยฺยาน   รมณีย   อกาสิ  ฯ  ราชา  ปสทีิตฺวา  โปราณก  อุยฺยานปาล  
นีหริตฺวา   ตสฺเสว   อุยฺยาน  อทาสิ  ฯ  โส  อมฺพรุกขฺ  ปริวาเรตฺวา  
นิมฺเพ  จ  ผคฺคววลฺลิโย๑  จ โรเปสิ ฯ อนุปุพฺเพน  วฑฺฒึสุ ฯ มูเลหิ  
๑. ผคฺคโว ปคฺคโวติ เทฺว ปาา ปายโต ทิสฺสนฺติ ฯ  

สนฺธิจฺเฉทกกมฺม   กตฺตพฺพ    อุมฺมงฺค ฺจ    สนฺธิจฺเฉทน ฺจ    กตฺวา  
ภณฺฑ  หริตุ  วฏฏติ  หรนฺเตน  มาเรตฺวา  ปหริตฺวา  จ  หริตพฺพ   
เอว อุฏาตุ  สมตฺโถ  นาม  น  ภวิสฺสติ โจเรน จ นาม สีลาจาร 
วนฺเตน๑ น    ภวิตพฺพ    กกฺขเฬน    ผรเุสน    สาหสิเกน   ภวิตพฺพนฺติ  ฯ  



เต   เอว   มนเฺตตฺวา   อ ฺม ฺ   อุคฺคณฺหาเปตฺวา   คตา  ฯ  เต  
เอเตเนว   อุปาเยน   พหู   ทิวเส  ตตฺถาคนฺตฺวา  มนฺตยึสุ  ฯ  หตฺถี  
เตส   วจน   สุตฺวา   เอเต   ม   สิกฺขาเปนฺตีติ   ส ฺาย   อิทานิ  
มยา   กกฺขเฬน  ผรุเสน  สาหสิเกน  ภวิตพฺพนฺติ  จินฺเตตฺวา  ตถารูโป  
อโหสิ  ฯ  โส  ปาโตว  อาคตาคต  หตฺถิโคปก   โสณฺฑาย  คเหตฺวา  
ภูมิย  โปเถตวฺา  มาเรสิ  ฯ  มนุสฺสา  ร ฺโ อาโรเจสุ ฯ ราชา เอก  
อมจฺจ    เปเสสิ   คจฺฉ   ปณฺฑิต   ชานาหิ   เกน   การเณน   โส  
ทุฏโ   ชาโตติ  ฯ  โส  คนฺตฺวา  หตฺถิสรีเร  โรค  อทิสฺวา  เกเนส  
ทุฏโติ   อุปธาเรนฺโต   อทฺธา   อวิทูเร   เกส ฺจิ  ทุฏวจน  สุตฺวา  
ทุฏโติ   สนนฺิฏาน   กตฺวา   อตฺถิ   น ุ  โข   หตฺถสิาลาย  สมีเป  
รตฺติภาเค   เกหิจิ   กิ ฺจิ   กถิตปุพฺพนติฺ  หตฺถิโคปเก  ปุจฺฉิ  ฯ  อาม  
สามิ   โจรา   อาคนฺตฺวา   มนฺตยึสูติ  ฯ  โส  คนฺตฺวา  เทว  อ ฺโ  
หตฺถิสฺส    สรีเร   วิกาโร   นตฺถิ   โจราน   กถ   สุตฺวา   ทุฏโ  
ชาโต   อิทานิ   สีลวนฺเต   สมณพฺราหฺมเณ  หตฺถิสาลาย  นิสีทาเปตฺวา  
สีลาจารกถ   กเถตุ   วฏฏตีติ   อาห  ฯ  ราชา  ตถา  กาเรสิ  ฯ  
เต   น   โกจิ   ปรามสิตพฺโพ   น   มาเรตพฺโพ  สลีาจารสมฺปนฺเนน  
๑. สีลาจารยุตฺเตนาติ ทิสฺสติ ฯ   
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ขนฺติเมตฺตานุทฺทยยุตฺเตน   ภวิตุ   วฏฏตีติ  สีลกถ  กถยึสุ  ฯ  หตฺถี  ต  
สุตฺวา    ม    เอเต   สิกฺขาเปนฺตีติ   ส ฺาย   อิโตทานิ   ปฏาย  
สีลวตา ภวิตพฺพนฺติ จินฺเตตฺวา สีลวา อโหสิ ฯ  
        เอกนิปาเต มหิฬามุขชาตกวณฺณนาย มหิฬามุขวตฺถุ๑ ฯ  
        [๒๖]  อตีเต  พาราณสิย  สาโม  นาม ราชา อโหสิ ฯ โพธสิตฺโต  
ตสฺส   อตฺถธมฺมานุสาสโก   อมจฺโจ  ฯ   ร ฺโ  ปน  ปณฺฑโว  นาม  
มงฺคลอสฺโส   ตสฺส   คิริทตฺโต   นาม   อสฺสภณฺโฑ  ข ฺโช  ฯ  อสฺโส  
มุขรชฺชุก   คเหตฺวา   ต   ปุรโต   ปุรโต  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ม  เอส  
สิกฺขาเปตีติ   ส ฺาย   ตสฺส   อนุสิกขฺนฺโต  ข ฺโช  อโหสิ  ฯ  ราชา  
ตสฺส   ข ฺชภาว   สุตฺวา  เวชฺเช  เปเสสิ  ฯ  เต  คนตฺฺวา  อสฺสสฺส  
สรีเร   โรค  อปสฺสนฺตา  ร ฺโ  กถยสึุ  โรคมสฺส  น  ปสฺสามาติ  ฯ  
ราชา   โพธสิตฺต   เปเสสิ   คจฺฉ  เอตฺถ  การณ  ชานาหีติ  ฯ  โส  
คนฺตฺวา   ข ฺชอสฺสภณฺฑสสคฺเคน   ตสฺส  ข ฺชภาว  ตฺวา  สสคฺค- 
โทเสน นาม    เอว    โหติ    มหาราชาติ    วตฺวา    สุนฺทร   อสฺสภณฺฑ  
ลภิตฺวา   ยถาโปราโณ  ภวิสฺสตีติ  อาห  ฯ  ราชา  ตถา  กาเรสิ  ฯ  
อสฺโส ปกติภาเว ปติฏาสิ ฯ  
        ทุกนิปาเต คิริทตฺตชาตกวณฺณนาย ปณฺฑววตฺถุ๒ ฯ  
        [๒๗]   อตีเต   พาราณสิย  ทธิวาหโน  นาม  ราชา  อโหส ิ ฯ  
โพธิสตฺโต   ตสฺส   อตฺถธมฺมานุสาสโก  อมจฺโจ  ฯ  อเถกทิวส  ราชา  
มหานทิย  อุปริ  จ  เหฏา  จ  ชาล  ปาเปตฺวา  อุทก  กฬีิ ฯ เอก  
๑. ขุ.ชา.๒๗/๙. ตทฏกถา.๑/๒๗๙.  ๒. ขุ.ชา.๒๗/๖๕. ตทฏกถา.๓/๑๒๙.   
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สาขาหิ   จ   สสฏา   อมฺพสฺส   มลูสาขาโย   เตน  อมธุรสสคฺเคน  
ตาวมธุรผโล    อมฺโพ    ติตฺติโก    ชาโต    นิมฺพปณฺณสทิสรโส  ฯ อุยฺยาน- 
ปาโล  อมฺพผลสฺส  ติตฺติกตฺต  ตฺวา  ปลายิ  ฯ  ราชา  อุยฺยาน  
คนฺตฺวา   อมฺพผล   ขาทนฺโต   อมฺพยูส   นิมฺพกสฏ   วิย   อชฺโฌหริตุ  
อสกฺโกนฺโต    กกฺกาเรตฺวา    นุฏหิตฺวา   ปณฺฑิต   อิมสฺส   รุกขฺสฺส  
โปราณกปรหิารโต   ปรหิานิ   นตฺถ ิ  เอว   สนฺเตปสฺส   ผล  ติตฺติก  
ชาต   ก ึ  นุ   โข   การณนฺติ   โพธิสตฺต   ปุจฺฉิ  ฯ   โส  ตสฺส  
การณ อาจิกฺขนฺโต  
        [๒๘] ปุจิมนฺทปริวาโร   อมฺโพ เต ทธิวาหน  
         มูล มูเลน สสฏ    สาขา สาข นิเสวเร  
         อสาตสนฺนิวาเสน    เตนมฺโพ กฏกปฺผโลติ อาห ฯ  
        ตตฺถ   ปุจิมนฺโท   นาม   นิมฺพรกฺุโข  ฯ   สาขาติ   ปุจิมนฺทสฺส  
สาขาโย ฯ สาข นิเสวเรติ อมฺพสฺส สาข นิเสวนฺติ ฯ  
        อสาตสนฺนิวาเสนาติ   อมธุเรหิ   ปุจิมนฺเทหิ   สห   นิวาเสน  ฯ  
เตนาติ เตน การเณน ฯ กฏกปฺผโลติ ติตฺติกผโล ชาโตติ ฯ  
        ต  สุตฺวา  ราชา  สพฺเพ  ปุจิมนฺเท  จ  ผคฺคเว  จ ฉินฺทาเปตฺวา  
มูลานิ    อุทธฺราเปตฺวา   สมนฺตา   อมธุรปสุ   หราเปตฺวา   มธุรปสุ  
ปกฺขิปาเปตฺวา   ปุน   ขีโรทกสกฺขโรทกคนฺโธทเกหิ  อมฺพ  สิ ฺจาเปตฺวา  
ปุน    โปราณกอุยฺยานปาลสฺเสว    อุยฺยาน   นิยฺยาเทสิ  ฯ   อมฺโพ  
มธุรสสคฺเคน ปุน มธุโรว อโหสิ ฯ  
        ทุกนิปาเต ทธิวาหนชาตกวณฺณนาย อมฺพวตฺถุ๑ ฯ  
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๖๗. ตทฏกถา. ๓/๑๓๔.   
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        [๒๙]   เอว   นชิฺชีวกวตฺถุมฺป   อนิฏสโยเคน    อนิฏ อิฏ- 
สโยเคน   อิฏ   ปเคว   สชีวเก  ฯ  เตนาห  ทธิวาหนชาตกสฺส  
อตฺถุปฺปตฺติย    ภิกฺขเว   อสาธุสนฺนิวาโส   นาม   ปาโป   อนตฺถกโร  
ตตฺถ    มนุสสฺภูตาน    ตาว    ปาปสนฺนิวาสสฺส   อนตฺถกรณตาย   กึ  
วตฺตพฺพ   ปุพฺเพ   อสาเตน    อมธุเรน    นิมฺพรุกฺเขน    สทฺธ ึสนฺนิ- 
วาสมาคมฺม   มธุรรโส   ทพฺิพรสปฺปฏภิาโค   อเจตโน  อมฺพรกุโฺขป  
อมธุโร ติตฺติโก ชาโตติ ฯ  
        [๓๐]   อปจ   อสิหตฺถอมิตฺตา   วิย   พาลา   ปยาตกา   วิย  
ปณฺฑิตา  ฯ   ตถา  ห ิ ภควา  เวสาลิยา  ทกฺขิณปสฺเส  อวิทูเร   ิต  
เวฬุวคามก  โคจรคาม  กตฺวา  วิหรนฺโต  อุปฺปนฺนโลหิตปฺปกฺขนฺทิ- 
กาพาโธ อโหสิ  ฯ   ต   ตฺวา   สกฺโก   เทวราชา   อาคนฺตฺวา   สตฺถาร  
อุปฏหนฺโต    สตฺถ ุ   สรรีวล ฺชภาชน   อ ฺสฺส   หตฺเถนาป   ผุสิตุ  
อทตฺวา   สีเสเยว   เปตฺวา  คนฺธภาชน  วิย  นีหรติ  ฯ  โส  เอว  
อุปฏหิตฺวา   สตฺถ ุ  ผาสุกกาเล   เทวโลก   คโต  ฯ  ภิกฺขู  อโห  
สตฺถริ    สกกฺสฺส    สิเนโห   โส   ทิพฺพสมฺปตฺตึ   ปหาย   อุปฏหีติ  
อาหสุ  ฯ   สตฺถา   สกโฺก   ภิกฺขเว  อรยิาน  ทสฺสนป  เตหิ  สทธฺึ  
เอกฏาเน   นิสีทนาทิภาโวป   เตส  วตฺตปฺปฏิวตฺต  กาตุ  ลภนภาโวป  
สาธูติ   อาคนฺตฺวา   ม   อุปฏหีติ   ทสฺเสนฺโต  ธมมฺปทสฺส  สุขวคฺเค  
สกฺกเทวินฺทวตฺถุมฺหิ๑ คาถา อภาสิ  
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๔๒.   
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        [๓๑] พาลสงฺคตจารี หิ   ทีฆมทฺธาน โสจติ  
         ทุกฺโข พาเลหิ สวาโส   อมิตฺเตเนว สพฺพทา  
         ธีโร จ สุขสวาโส    าตีนว สมาคโม  
                    ตสฺมา หิ  
                 ธรี ฺจ ป ฺ ฺจ พหุสฺสุต ฺจ  
                 โธรยฺหสีลพฺพตวนฺตมริย  
                 ตนฺตาทิส สปฺปุริส สุเมธ  
                 ภเชถ นกฺขตฺตปถว จนฺทิมาติ ฯ  
        ตตฺถ    พาลสงฺคตจารี    หีติ    หิ   สจฺจ   พาเลน   สหจารี  
ปุคฺคโล ฯ  
        ทีฆมทฺธานนฺติ   พาเลน  สทฺธึ  เอกจฺฉนฺโท  หตฺุวา  สนฺธิจฺเฉทาทีนิ  
กโรนฺโต หตฺถจฺเฉทาทิทุกฺข ปตฺวา จิร กาล โสจติ ฯ  
        สวาโสติ   เอกโต   วาโส  ฯ  อมิตฺเตเนวาติ  อสิหตฺถอมิตฺเตน  
อาสีวิสาทินา วา สทฺธึ สวาโส วิย ฯ  
        สพฺพทาติ   นิจฺจ   ทกฺุโข   พาเลหิ   สวาโส  ฯ  สุโข  สวาโส  
เอเตนาติ   สุขสวาโส   ธโีร   ปณฺฑิเตน   สทฺธึ  เอกฏาเน  วาโส  
สุโขตฺยตฺโถ ฯ กิมิว ฯ าตีนวาติ ปยาตีน สมาคโม สุโข วิย ฯ  
        ตสฺมา   หีติ   ยสฺมา   พาลสวาโส   ทุกฺโข  ปณฺฑิตสวาโส  สุโข  
ตสฺมา ฯ  
        ธีรนฺติ   ธิติสมฺปนฺน  ฯ  ป ฺนฺติ  โลกิยโลกุตฺตรปฺป ฺา- 
สมฺปนฺน  ฯ พหุสฺสุตนฺติ อาคมาธิคมพหุสฺสุต ฯ   
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        โธรยฺหสีลพฺพตวนฺตนฺติ   อรหตฺตปฺปาปนสงฺขาตาย   ธุรวหนตาย  
โธรยฺห สีลวนฺต ธูตงฺควนฺต ฺจ ฯ  
        อริยนฺติ   กิเลสโต   อารกา   ิต  ฯ  สุเมธนฺติ  โสภณปฺป ฺ  ฯ  
นกฺขตฺตปถวาติ    นกฺขตฺตาน    ปถภูต    อากาส   ภชนฺโต   จนฺทมิา  
จนฺทวิมาน วิยาติ ฯ  
        [๓๒]   โพธิสตฺโตป   หิมวนฺตปฺปเทเส  ตาปโส  หุตฺวา  วิหรนฺโต  
อุกฺกณฺ ิต    อร ฺา    นกิฺขมฺม    มนสฺุสปเถ    คนตฺฺวา    วสิตุกาม  
อตฺตโน  ปุตฺต  ตาปสกุมาร  โอวทนฺโต นวกนิปาเต หลิทฺทราคชาตเก๑  
อิมา คาถา อภาสิ  
        ยสฺส กาเยน วาจาย   มนสา นตฺถิ ทุกฺกฏ  
        อุรสีว ปติฏาย   ต ภเชหิ อิโต คโต  
        โย จ ธมฺเมน จรติ    จรนฺโตป น ม ฺติ  
        วิสุทฺธการึ สปฺป ฺ   ต ภเชหิ อิโต คโต  
        หลิทฺทราค กปจิตฺต   ปุริส ราควิราคิน  
        ตาทิส ตาต มา เสวิ   นิมฺมนุสฺสป เจ สิยา  
        อาสีวิสว กุปฺปต   มฬิฺหลิตฺต มหาปถ  
        อารกา ปริวชฺเชหิ   ยานีว วิสม ปถ  
        อนตฺถา ตาต วฑฺฒนฺติ   พาล อจฺจูปเสวโต  
        มาสฺสุ พาเลน สงฺค ฺฉิ    อมิตฺเตเนว สพฺพทา  
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๖๔. ตทฏกถา. ๕/๓๙๔.   
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        ตนฺตาห ตาต ยาจามิ   กรสฺสุ วจน มม  
        มาสฺสุ พาเลน สงฺค ฺฉิ    ทุกโฺข พาเลหิ สงฺคโมติ ฯ  
        ตตฺถ   อุรสีวาติ   มาตุ   อุรสฺมา   ชาตปุตฺโต   วิย   ปติฏาย  
ปติฏหิตฺวา  ฯ   ตฺว   เอว   ปติฏหิตฺวา   อตฺตโน   มาตร   วิย  
ม ฺมาโน ต ภเชยฺยาสีติ อธิปฺปาโย ฯ  
        ธมฺเมนาติ   ติวิธสุจริตธมฺเมเนว  ฯ  น  ม ฺตีติ  ตถา  จรนฺโตป  
จ อห ธมฺม จรามีติ มาน น กโรติ ฯ  
        วิสุทฺธการินฺติ วิสุทฺธาน ทสนฺน กสุลกมฺมปถาน การก ฯ  
        หลิทฺทราคนฺติ    อถริจิตฺตตาย    หลิทฺทราคสทิส  ฯ   กปจิตฺตนฺติ  
กมฺปนจิตฺต จ ฺจลจิตฺต ฯ  
        ปุริสนติฺ   ปุคฺคล   ราควิราคินนฺติ    ราคิน ฺจ    วิราคิน ฺจ  
รชิตฺวา ตขณ ฺเว วิรชนสภาวนฺตฺยตฺโถ ฯ  
        นิมฺมนสฺุสป    เจ    สิยาติ   สเจป   สกลชมฺพุทีปตล   นิมมฺนุสฺส  
โหติ โสเวโก มนุสฺโส ติฏติ ตถาป ตาทิส มา เสวิ ฯ  
        มฬิฺหลตฺิต   มหาปถนฺติ   คูถมกฺขิต   มหามคฺค   วิย  ฯ  ยานีวาติ  
ยาเนน คจฺฉนฺโต วิย ฯ วิสมนฺติ นินฺนอุนฺนตขาณุปาสาณาทิวิสม ฯ  
        พาล   อจฺจูปเสวโตติ   อปฺปปฺป ฺ   อติเสวนฺตสฺส  ฯ  สพฺพทาติ  
พาเลน   สทธฺึ   สวาโส   นาม   อมิตฺตสวาโส   วิย   นิจฺจกาลเมว  
ทุกฺโข ฯ ตนฺตาหนฺติ เตน การเณน ต อห ยาจามีติ ฯ  
        [๓๓]   อปจ  เย  เกจิ  ภยุปทฺทวุปสคฺคา  สพฺเพ  เต  พาลเมว  
นิสฺสาย   อุปปฺชฺชนฺติ  ฯ   พาโล  ห ิ รชชฺ  วา  อุปรชชฺ  วา  อ ฺ   
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วา    ปน   มหนฺต   าน   ปฏเนฺโต   กติปเย   อตฺตนา   สทิเส  
มหาธุตฺเต    คเหตฺวา    เอถ   อห   ตุมฺเห   อิสฺสเร   กริสฺสามีติ  
ปพฺพตคหนาทีนิ    นิสฺสาย   อนฺตนฺเต   คาเม   ปหรนฺโต   อนุปุพฺเพน  
นิคเมป  ชนปเทป  ปหรติ  ฯ  มนุสฺสา  เคหานิ  ฉฑฺเฑตฺวา  เขมฏาน  
ปฏเนฺตา   ปกฺกมนฺติ  ฯ   เต  นิสฺสาย  วสนฺตา  ภิกขฺูป  ภิกฺขุนิโยป  
สกสกฏานานิ   ฉฑฺเฑตฺวา  ปกฺกมนติฺ  ฯ  เตส  คตคตฏาเน  ภิกฺขาป  
เสนาสนมฺป   ทลฺุลภ   โหติ  ฯ   ปพฺพชเิตสุป   เทฺว   พาลา  ภิกฺขู  
อ ฺม ฺ  วิวาท  ปฏเปตฺวา  โจทน  อารภนฺติ  ฯ อิติ โกสมฺพี- 
วาสิกาน วิย   มหากลโห   อุปฺปชชฺติ  ฯ   เอว   พาล  นิสฺสาย  จตสฺสนฺนมฺป  
ปริสาน   ภยาทิก   อาคจฺฉติ  ฯ   เตนาห  ติกงฺคุตฺตเร  สพฺพปฺปเม  
ลกฺขณสุตฺเต๑  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  นฬาคารา  วา  ติณาคารา  วา  
อคฺคิ    มุตฺโต    กูฏาคารานิป   ฑหติ   อุลลฺิตฺตาวลิตฺตานิ   นิวาตานิ  
ผุสิตคฺคฬานิ   ปหิตวาตปานานิ   เอวเมว   โข  ภิกขฺเว  ยานิ  กานิจิ  
ภยานิ    อุปปฺชฺชนฺติ    สพฺพานิ    ตานิ   พาลโต   อุปฺปชฺชนฺติ   โน  
ปณฺฑิตโต  เย  เกจิ  อุปททฺวา  ฯเปฯ  เย  เกจิ  อุปสคฺคา อุปฺปชฺชนฺติ  
สพฺเพ   เต   พาลโต   อุปปฺชฺชนฺติ  โน  ปณฺฑิตโต  อิติ  โข  ภิกฺขเว  
สปฺปฏิภโย    พาโล    อปฺปฏิภโย    ปณฺฑิโต    สอุปทฺทโว    พาโล  
อนุปทฺทโว    ปณฺฑิโต    สอุปสคฺโค    พาโล    อนุปสคฺโค   ปณฺฑิโต  
นตฺถิ    ภิกฺขเว    ปณฺฑิตโต    ภย    นตฺถิ    ปณฺฑิตโต   อุปทฺทโว  
นตฺถิ ปณฺฑิตโต อุปสคฺโคติ ฯ  
๑. องฺ. ติก. ๒๐/๑๒๖.   
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        [๓๔]   ตตฺถ   นฬาคารา   วาติ  นเฬหิ  ฉนฺนปรจฺิฉนฺนา  อคารา  
เสสสมฺภารา   ปเนตฺถ   รกฺุขมยา   โหนฺติ  ฯ  ติณาคาเรป  เอเสว  
นโย ฯ  
        กฏูาคารานีติ   กฏูสงฺคหิตานิ   อคารานิ  ฯ   อุลฺลิตฺตาวลิตฺตานีติ  
อนฺโต จ พหิ จ ลิตฺตานิ ฯ  
        นิวาตานีติ    นิวาริตวาตปฺปเวสานิ  ฯ   ผุสิตคฺคฬานีติ   เฉเกหิ  
วฑฺฒกีหิ  กตตฺตา  ปฏ ิสงฺฆาตสฺมึ  สุฏ ุผุสิตกวาฏานิ  ฯ ปหิตวาตปานานีติ  
ยุตฺตวาตปานานิ  ฯ   อิมินา   ปททฺวเยน    กวาฏวาตปานาน  
นิจฺจ   ปหิตตฺต   อกเถตฺวา   สมฺปตฺติเยว  กถิตา  ฯ  อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ  
ปน ตานิ ปถยินฺติ จ วิวริยนฺติ จ ฯ  
        พาลโต   อุปฺปชชฺนฺตีติ   พาลเมว  นิสฺสาย  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  ภยนฺติ  
จิตฺตุตฺราโส  ฯ    อุปทฺทโวติ    อเนกคฺคตากาโร  ฯ   อุปสคฺโคติ  
อุปสฏากาโร ตตฺถ ตตฺถ ลคฺคนากาโรติ ตพฺพณฺณนา๑ ฯ  
        [๓๕]    ฉนฺนปริจฺฉนฺนาติ    นเฬหิ    ติณจฺฉทนสงฺเขเปน   อุปริ  
ฉาเทตฺวา เตหิเยว ทารุกุฑฺฑกนิยาเมน ปริโต ฉาทิตา ฯ  
        ภยนฺติ   ภีตเจตโส   พฺยโถติ  อาห  จิตฺตุตฺราโสติ  ฯ  อุปททฺโวติ  
อนฺตราโย  ฯ  ตสฺส  ปน  วิกฺเขปการณตฺตา  วุตฺต อเนกคฺคตา- 
กาโรติ ฯ อุปสคฺโคติ   อุปสชฺชน   เทวโตปปฬาทินา    อปฺปฏิการ- 
วิฆาตาปตฺติ สา    ปน    ยสฺมา   ปฏิการาภาเวน   วิห ฺมานสฺส    
กิ ฺจิ   กาตุ อสมตฺถสฺส   โอสีทนการณ   ตสฺมา   วุตฺต   ตตฺถ  
๑. มโน. ปู. ๒/๘๖.   
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ตตฺถ ลคฺคนากาโรติ ตฏฏกีา ฯ  
        [๓๖]  ตสฺมา  อคฺคิปฺปทิตฺต  อคารมิว  พาลา  เวทิตพฺพา  ฯ  เต  
หิ   อตฺตโน   วจนการกาน  สพฺพภยาทิอาวหนสมตฺถา  โหนฺติ  ฯ  ภเย  
รกฺขา   วิย   อนฺธกาเร   ปทีโป   วิย   จ   ขุปฺปปาสาทิทุกฺขาภิภเว  
อนฺนปานาทิปฺปฏิลาโภ    วิย   จ   ปณฺฑิตา  ฯ   เต   หิ   อตฺตโน วจน- 
การกาน  สพฺพภยาทิวิทฺธสนสมตฺถาติ  ฯ  เอว  พาลาน ปูติมจฺฉาทินา  
ปณฺฑิตาน ฺจ   คนฺธภณฺฑาทินา   สทิสต ฺเจว   พาลปณฺฑิตสงฺคมาน  
สุขทุกฺขต ฺจ    ตฺวา    ปณฺฑิตาเอว    เสวิตพฺพา   น   พาลา  ฯ  
ภควาป    ฉนฺนตฺเถร    โอวทนฺโต    ธมฺมปทสฺส   ปณฺฑิตวคฺเค   อิม  
คาถมาห  
        [๓๗] น ภเช ปาปเก มิตฺเต   น ภเช ปุริสาธเม  
         ภเชถ มิตฺเต กลฺยาเณ   ภเชถ ปรุสิุตฺตเมติ๑  
        ตตฺถ   ภเชติ   ภเชยฺย   ปยิรุปาเสยฺย  ปณฺฑิโต  ฯ  ปุริสาธเมติ  
ปุริสหีเน   ลามกปุคฺคเล  ฯ   ภเชถาติ  ภเชยฺย  ฯ  เอตฺถ  จ  เย 
กายทุจฺจริตาทีสุ   อภิรมนฺติ   เต   ปาปมิตฺตา   นาม  ฯ   เย  ปน  
สนฺธิจฺเฉทาทิเก  วา เอกวีสติอเนสนาทิเภเท๒ วา อฏาเน นิโยเชนฺติ  
เต  ปุริสาธมา  นาม  ฯ  อุโภป  วา เอเต ปาปมิตฺตา เจว ปุริสาธมา  
จ ฯ ตพฺพิปรีตา กลฺยาณมิตฺตา เจว ปุริสุตฺตมา จาติ ฯ  
        [๓๘]   เอกวารมฺป  หิ  ปณฺฑิตเสวนา  อตฺตรกฺขา  โหติ  สุจิรมฺป  
พาลเสวนา   น   อตฺตรกฺขา  ฯ  ตถา  ห ิ นนฺทพฺราหฺมโณ  ตกฺกสลิโต  
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๕. ๒. ป. โช. ขุ. ๒๖๕.   
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วีสติโยชนสตมตฺถเก   อินฺทปตฺถนคร   คนฺตฺวา   มหาสุตโสมสฺส   ร ฺโ  
ธมฺม เทเสนฺโต มหาสุตโสมชาตเก๑ อิม คาถมาห  
         สกิเทว สุตโสม    สพฺภิ โหติ สมาคโม  
         สา น สงฺคติ ปาเลติ    นาสพฺภิ พหุ สงฺคโมติ ฯ  
        ตตฺถ   สกิเทวาติ   เอกวารเมว  ฯ   สพฺภีติ   สปฺปุริเสหิ  ฯ  
สา   น   สงฺคตีติ   โส   สพฺภิ   สมาคโม   เอกวารปฺปวตฺโตป   ต  
ปุคฺคล ปาเลติ รกฺขติ ฯ  
        นาสพฺภิ    พหุ   สงฺคโมติ   อสปฺปุริเสหิ   ปน   สุจิรมฺป   กโต  
สงฺคโม เอกฏาเน นิวาโส น ปาเลติ น ถาวโร โหตีติ อตฺโถ ฯ  
        [๓๙]  ตสฺมา  ปณฺฑิเตเอว  เสเวยฺย  น  พาเล  ฯ น เกวลเมว  
พาเล    น   เสเวยฺย   ปณฺฑิเต   เสเวยฺย   อถโข   กิ ฺจิ   ปุ ฺ  
กตฺวา   อิมินา   ปุ ฺเนาห   ปณฺฑิเตเอว   ปสฺเสยยฺ   น   พาเลติป  
ปฏน กเรยฺย   ยถา อกิตฺติปณฺฑิโต ฯ  
        โส    กริ    พาราณสิย   อสีติโกฏวิิภวสฺส   พฺราหฺมณมหาสาลสฺส  
ปุตฺโต    หุตฺวา    มาตาปตูสุ   มเตสุ   สพฺพ   ปหาย   อิสิปฺปพฺพชฺช  
ปพฺพชิตฺวา   อนุปุพฺเพน   กปฬรฏ   ปตฺวา   กปฬรฏสมีเป  อุยยฺาเน  
วิหรนฺโต   ฌานาภิ ฺา  นิพฺพตฺเตตฺวา  อากาเสนาคนฺตฺวา  นาคทีป- 
สมีเป การทีเป   โอตริตฺวา    ตตฺถ    มหนฺต    การรกฺุข    อุปนิสสฺาย  
ปณฺณสาล   มาเปตฺวา   วิหาสิ  ฯ  โส  อปฺปจฺฉตาย  กตฺถจิ  อคนฺตฺวา  
ตสฺส   รุกฺขสฺส   ผลกาเล   ผลานิ   ปตฺตกาเล  ปตฺตานิ  อุทกสินนฺานิ  
๑. ขุ. ชา. ๒๘/๑๓. ตทฏกถา. ๘/๔๐๕.   
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ขาทติ  ฯ   ตสฺส  สลีเตเชน  สกฺกสฺส  อาสน  อุณฺหมโหสิ  ฯ  สกฺโก  
ต    การณ    ตฺวา   พฺราหฺมณวณฺเณน   ตตฺถ   คนฺตฺวา   ภิกฺขนฺโต  
วิย   อฏาสิ  ฯ   ตาปโส   การปตฺตานิ   เสเทตฺวา  โอตาเรตฺวา  
สีติภูตานิ    ขาทิสฺสามีติ    ปณฺณสาลาทฺวาเร    นสิินฺโน   ต   ทิสฺวา  
โสมนสฺสปฺปตฺโต   อตฺตโน    อเสเสตฺวาว    ตสฺส    ภิกฺขาภาชเน  
ปกฺขิปตฺวา   ปุน   อปจิตฺวา   ปติสุเขเนว   ยาเปสิ  ฯ  สกโฺกป  ต  
คเหตฺวา  โถก  คนฺตฺวา  อนฺตรธายิ  ฯ  เอเตเนวุปาเยน  สกโฺก  ตีห  
คโต  ฯ   ตาปโสปสฺส   ตีห  สพฺพ  อาหาร  ทตฺวา  สย  นีราหาโร  
อโหสิ  ฯ  อถสฺส  ตติยทิวเส  สกฺโก  ปสีทิตฺวา  วร  อทาสิ  ฯ  โส  
วร คณฺหนฺโต เตรสนิปาเต อกิตฺติชาตเก๑ อิม คาถมาห  
        [๔๐] พาล น ปสฺเส น สุเณ   น จ พาเลน สวเส  
         พาเลนลฺลาปสลลฺาป   น กเร น จ โรจเยติ ฯ  
        ตตฺถ    น    สุเณติ    อสุกฏาเน    นาม   วสตีติป   อิเมหิ  
กณฺเณหิ น สุเณยฺย ฯ  
        ต   สุตฺวา   สกโฺก   ต   พาลาทสฺสเน   การณ  ปุจฺฉนฺโต  อิม  
คาถมาห  
         กึ น ุเต อกร พาโล    วท กสฺสป การณ  
         เกน กสฺสป พาลสฺส   ทสฺสน นาภิกงฺขสีติ ฯ  
        ตตฺถ   ก ึ  นุ   เต  อกรนฺติ  ก ึ ตว  พาเลน  มาตา  มาริตา  
อุทาหุ ปตา อ ฺ วา ปน เต กินฺนาม พาโล อนตฺถ อกริ ฯ  
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๓๕๔. ตทฏกถา. ๖/๑๙๕.   
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                โส ตสฺส การณ อาจิกฺขนฺโต อาห  
         อนย นยตี ทุมฺเมโธ   อธุราย นิยุ ฺชติ  
         ทุนฺนโย เสยฺยโส โหติ   สมฺมา วุตฺโตป กุปฺปติ  
         วินย โส น ชานาติ   สาธุ ตสฺส อทสฺสนนฺติ ฯ  
        ตตฺถ   อนย   นยตีติ   อการณ   การณนฺติ    คณฺหาติ  
ปาณาติปาตาทีนิ   กตฺวา  ชีวิต  กปฺเปสสฺามีติ  เอวรูปานิ  อนตฺถ- 
กมฺมานิ  จินฺเตติ ฯ  
        อธุรายนฺติ    สทฺธาธุรสีลธุรป ฺาธุเรสุ    อโยเชตฺวา    อโยเค  
นิยุ ฺชติ ฯ  
        ทุนฺนโยติ    ทุนฺนโยว    ตสฺส    เสยฺยโส    โหติ  ฯ   ป ฺจ  
ทุสฺสีลกมฺมานิ   สมาทาย   วตฺตนเมว   เสยฺโย   โหตีติ   เอว   โส  
คณฺหาติ ฯ หิตปฏิปตฺติยา วา ทุนฺนโย เนตุมสกฺกุเณยฺโย โหติ ฯ  
        สมฺมาติ    เหตุนา    การเณน   วุตฺโตป  ฯ   วินยนฺติ   เอว อภิกฺกมิ- 
ตพฺพนฺตฺยาทิก อาจารวินย น ชานาติ โอวาท ฺจ น สมฺปฏิจฺฉติ ฯ  
        สาธุ    ตสฺสาติ    เอเตหิ    การเณหิ   พาลสฺส   อทสฺสนเมว  
สุนฺทรนฺติ ฯ  
        ตาปโส ปุน ฺ วร คณฺหนฺโต อาห  
        ธีร ปสฺเส สุเณ ธีร    ธีเรน สห สวเส  
        ธีเรนลลฺาปสลฺลาป   ต กเร ต ฺจ โรจเยติ ฯ  
สกฺโก   
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        ก ึนุ เต อกร ธีโร    วท กสฺสป การณ  
        เกน กสสฺป ธีรสฺส   ทสฺสน อภิกงฺขสีติ ปุจฺฉิ ฯ  
ตาปโส อาห  
        นานย นยตี ธีโร๑   อธุราย น ยุ ฺชติ  
        สุนโย เสยฺยโส โหติ   สมฺมา วุตฺโต น กุปฺปติ  
        วินย โส ปชานาติ   สาธุ เตน สมาคโมติ ฯ  
        [๔๑]   ปณฺฑิตทสฺสนมฺป  หิ  สุข  พาลทสฺสนนฺตุ  ทุกฺข  ฯ  เตนาห  
ภควา สกฺกเทวินฺทวตฺถุมฺหิ  
        สาหุ ทสฺสนมริยาน   สนฺนิวาโส สทา สุโข  
        อทสฺสเนน พาลาน   นิจฺจเมว สุขี สิยาติ ฯ  
        ตตฺถ    อริยานนฺติ   ภิกฺขเว   สปปฺุริสาน   พุทธฺาทีน   ปณฺฑิตาน  
ทสฺสน   สาหุ   สาธุ   สนฺุทร   สุขนตฺฺยตฺโถ  ฯ   น   เกวล  เตส  
ทสฺสนเมว    อถโข    เตหิ    สทฺธึ   เอกฏาเน   นิสทีนาทิภาโวป  
สาธุเยวาติ อาห สนฺนิวาโสตฺยาทึ ฯ  
        อทสฺสเนนาติ    อทสฺสนเหตุ  ฯ   สุขีติ   สุขิโต   ปุคฺคโล  ฯ  
สุขนฺติป ปาโ ฯ  
        [๔๒]  พาลทสฺสี  ห ิ พาลวจน  กโรนฺโต  ทุกขฺ ปปฺโปติ ปณฺฑิตทสฺสี  
ตุ ปณฺฑิตวจน กโรนฺโต สุข ฯ วิพฺภนฺติกภิกฺขุ เจตฺถ นิทสฺสน ฯ  
        โส    กริ   มหากสฺสปตฺเถรสฺส   สทฺธิวิหาริโก   จตุตฺถชฺฌานลาภี  
อตฺตโน    มาตุลสฺส    เคเห    วิสภาครูปารมฺมณ    ทิสฺวา    ตตฺถ  
๑. ปาลิย นย นยติ เมธาวีติ ปาโ ทิสฺสติ  ฯ ณ. ว.   
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ปฏิพทฺธจิตฺโต  วิพฺภมิตฺวา  อลสภาเวน  เคหา  นีหโต  ปาปมิตฺตาน วจน  
คเหตฺวา   โจรกมฺเมน   ชวิีต   กโรนฺโต   วิจรติ  ฯ  โส  เอกทิวส  
ราชปุริเสหิ   คเหตฺวา   ปจฺฉาพาหุ  ทฬหฺ  พนฺธิตฺวา  จตุกฺเก  จตุกฺเก  
กสาหิ    ตาฬิยมาโน    ราชคหนครสฺส    ทกฺขิณทฺวาเรน    อาฆาตน  
นียติ  ฯ   ตทิวส   มหากสสฺโป  ปณฺฑาย  นคร  ปวิสิตฺวา  ต  ทสิฺวา  
พนฺธน    สิถลิ    กาเรตฺวา   ปุพฺเพ   ตยา   ปริหฏกมมฺฏาน   ปุน  
อาวชฺชาหีติ  อาห  ฯ  โส  เถรสฺส  วจน  คเหตฺวา  ปุน  จตุตฺถชฺฌาน  
นิพฺพตฺเตตฺวา    เตหิ    อาฆาตน    เนตฺวา    สูเล    อุตฺตาสิโตป  
อาวุเธหิ  สนฺตชฺชิโตป  น  ภายติ  ฯ  ต  อภายนฺต  ทิสฺวา  ราชปุรสิา  
พิมฺพิสารร ฺโ   กเถสุ  ฯ  ราชา  วิสสฺชฺเชถ  นนติฺ  วตฺวา  เวฬุวน  
คนฺตฺวา   สตฺถุ   อาโรเจสิ  ฯ  สตฺถา   เวฬุวเน   นิสนิฺโน  โอภาส  
ผริตฺวา  ตสฺส  ธมฺม  เทเสสิ  ฯ  โส เทสน สุตฺวา สูลคฺเคเยว นิสินฺโน  
ติลกฺขณ   อาโรเปตฺวา   สงฺขาเร   สมฺมสนฺโต   โสตาปนฺโน   หุตฺวา  
เวหาเสน   สตฺถุ   สนฺติก   คนฺตฺวา   ปพฺพชิตฺวา  สราชิกาย  ปรสิาย  
มชฺเฌเยว อรหตฺต ปาปุณีติ ฯ  
           ธมฺมปทสฺส ตณฺหาวคฺเค วิพฺภนฺติกวตฺถุ ฯ  
        [๔๓]   อปจ   พาลา   อตฺตนา  ทคฺุคหิเตน  อตฺตาน ฺจ  อตฺตโน  
วจนการเก จ วินาเสนฺติ ยถา เทวทตฺตาทโย ฯ  
        เทวทตฺโต    กริ    สตฺถาร   อนุปฺปพฺพชิตฺวา   โปถุชชฺนิกิทธฺิลาภี  
หุตฺวา   อปรภาเค   อชาตสตฺตุนา   กตลาภสกฺกาโร   อโหสิ  ฯ  โส  
ลาภสกฺการาภิภูโต   อห   ภิกฺขุสงฺฆ    ปริหริสฺสามีติ    ปาปจิตฺต   
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อุปฺปาเทตฺวา    สห   จิตฺตุปฺปาทา   อิทฺธิโต   ปริหายิตฺวา   เอกทิวส  
เวฬุวน   คนตฺฺวา   สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ภควา  ภนฺเต  เอตรหิ  ชิณฺโณ  
วุฑฺโฒ   มหลฺลโก    อปฺโปสฺสุกฺโก    ทิฏธมฺมสุขวิหาร    อนุยุ ฺชตุ  
อห   ภิกฺขุสงฺฆ   ปริหริสสฺามิ   นิยฺยาเทถ   เม   ภิกขฺุสงฺฆนฺติ  วตฺวา  
สตฺถารา    เขฬาสิกวาเทน    อปสาเทตฺวา   ปฏกิฺขิตฺโต   อนตฺตมโน  
สตฺถริ  อาฆาต  พนฺธิตฺวา  ปกฺกามิ  ฯ  โส  อปรภาเค อชาตสตฺตุร ฺา  
สทฺธึ   มนฺเตตฺวา  สตฺถุ  วธนตฺถ  ธนุคฺคเห  เปเสตฺวา  เตสุ  ปมผล  
ปตฺวา    นิวตฺตนฺเตสุ    สย    คิชฺฌกูฏ   อารุยฺห   สลิ   ปวิชฌฺิตฺวา  
โลหิตุปฺปาทกมฺม    กตฺวา    ปุน    สตฺถุ    วธนตฺถเมว    นาฬาคิรึ  
วิชสชฺชาเปนฺโต    มาเรตุ    นาสกฺขิ  ฯ    โส   ตโต   ปฏาย ปริหนีลาภ- 
สกฺกาโร    โกห ฺเน   ชีวิตุกาโม   สตฺถาร   อุปสงฺกมิตฺวา สาธุ    
ภนฺเต  ภิกฺขู  ยาวชีว  อาร ฺกา  อสฺสุ  ปณฺฑปาติกา  ปสกุูลิกา  
รุกฺขมูลิกา   มจฺฉมส   น  ขาเทยฺยุนฺติ  ป ฺจ  วตฺถูนิ  ยาจิ  ฯ  สตฺถา  
นานุชานิ  ฯ  โส  ทุกฺขา  มุจฺจิตุกาโม  มยา  สทฺธึ  อาคจฺฉตูติ  วตฺวา  
เย   ตสฺส   วจน  คณฺหนฺติ  เต  คเหตฺวา  ป ฺจหิ  วตฺถูหิ  ลูขปฺปสนฺน  
ชน    ส ฺาเปนฺโต   กุเลสุ   วิ ฺาเปตฺวา   ภุ ฺชนฺโต   สงฺฆเภทาย  
ปรกฺกมนฺโต    อุโปสถทิวเส   อตฺตโน   ปริสาย   สทฺธึ   นิสีทิตฺวา  
ยสฺสิมานิ   ป ฺจ   วตฺถูนิ   ขมนฺติ   โส   สลาก   คณฺหาตูติ   วตฺวา  
ธมฺมวินเย    อโกวิเทหิ    ป ฺจหิ    ภิกขฺุสเตหิ   คหิตาย   สลากาย  
สงฺฆ   ภินฺทตฺิวา   คยาสีสวิหาร   คโต  ฯ  โส  ตโต  ปฏาย  นว  
มาเส   คิลาโน   หุตฺวา   สตฺถาร   ทฏ ุกาโม   อตฺตโน   สาวเกหิ   
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ม ฺจเกนาทาย   สาวตฺถึ   นีโต   เชตวนโต   พหิ    ิต  โปกฺขรณีตีร  
ปตฺวา ตตฺเถว ปวึ ปวิสิตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติ ฯ  
                    เทวทตฺตวตฺถุ ฯ  
        [๔๔]   อชาตสตฺตุราชาป   เทวทตฺต  นิสฺสาย  ปตุฆาตกมฺมกรเณน  
ทิฏธมฺเม    ลภิตพฺพสฺส   ปมมคฺคผลสฺสุปนิสฺสย   อุปจฺฉินฺทิตฺวา  
มหาวินาสมฺปตฺโต ฯ  
        โส   กริ   อุปราชกาเล  เทวทตฺตสฺส  อิทฺธิปาฏหิาริเย  ปสีทตฺิวา  
เทวสิก  สาย  ปาต  ตสฺส  อุปฏาน  อคมาสิ  ฯ อเถกทิวส เทวทตฺโต  
ต   อุปสงฺกมตฺิวา   ปุพฺเพ   โข   กุมาร  มนุสฺสา  ทีฆายุกา  เอตรหิ  
อปฺปายุกา   เตนหิ   ตฺว   ปตร  หนฺตฺวา  ราชา  โหหิ  อห  ภควนฺต  
หนฺตฺวา   พุทฺโธ   ภวิสฺสามีติ   อาห  ฯ  โส  ตสฺส  วจน  คเหตฺวา  
มชฺฌนฺติกสมเย   ฉุริก   คเหตฺวา   อนฺเตปุร   ปาวิสิ  ฯ  อมจฺจา  ต  
คเหตฺวา   อนุยุ ฺชิตฺวา   ตมตฺถ   ร ฺโ  อาโรเจสุ  ฯ  ราชา  กิสสฺ  
ตฺว  กุมาร  ม  มาเรตุมิจฺฉสีติ  ปุจฺฉิ  ฯ  รชฺเชนมฺหิ  เทว อตฺถิโกติ ฯ  
ราชา   ตสฺส   รชฺช   อทาสิ  ฯ   โส  มยฺห  มโนรโถ  นิปฺผนฺโนติ  
เทวทตฺตสฺส    อาโรเจสิ  ฯ    ตฺว    สิคาล    อนฺโต   กริตฺวา เภริปริโยนทฺธ- 
ปุริโส   วิย   สุกิจฺจการิมฺหีติ   ม ฺสิ  กติปาเหเนว  เต ปตา   
ตยา  กต  อวมาน  จินฺเตตฺวา  สยเมว  ราชา  ภวิสฺสตีติ  ฯ ก ึกโรมิ   
ภนฺเตติ  ฯ ต ฆาเตหีติ ฯ นนุ ภนฺเต มยฺห ปตา น สตฺถวชฺโฌติ ฯ  
อาหารุปจฺเฉเทน    น    มาเรหีติ  ฯ   โส   ปตร   กมมฺกรณตฺถ กตธูมฆร- 
สงฺขาเต  ตาปนเคเห ปกฺขิปาเปตฺวา มม มาตร เปตฺวา อ ฺสฺส   
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ทฏ ุ   มา   เทถาติ   อาห  ฯ  เทวี  สุวณฺณสรเก  ภตฺต  ปกฺขิปตฺวา  
อุจฺฉงฺเคนาทาย   ปวิสิตฺวา  ร ฺโ  อทาสิ  ฯ  โส  เตน  ยาเปติ  ฯ  
อชาตสตฺตุ    มยฺห   ปตา   กถ   ยาเปตีติ   ปุจฺฉิตฺวา   ต   ปวตฺตึ  
สุตฺวา   มยฺห  มาตุ  อุจฺฉงฺเค  กตฺวา  ปวิสิตุ  มา  เทถาติ  อาห  ฯ  
เทวี   โมลิย   ปกฺขิปตฺวา   ปวิสติ  ฯ  ตมฺป  สุตฺวา  โมลึ  พนฺธิตฺวา  
ปวิสิตุ  มา  เทถาติ  อาห  ฯ  เทวี  สุวณฺณปาทุกาสุ  ภตฺต  ปกฺขิปตฺวา  
ปทหิตฺวา   ปาทุกา   อารุยหฺ   ปวิสติ  ฯ   ตมฺป   สุตฺวา   ปาทุกา  
อารุยฺห   ปวิสิตุ  มา  เทถาติ  อาห  ฯ  เทวี  คนฺโธทเกน  นหาตฺวา  
สรีร   จตุมฺมธุเรน   มกฺเขตฺวา  ปารุปตฺวา  ปวิสติ  ฯ  ราชา  ตสฺสา  
สรีร  เลหิตฺวา  ยาเปติ  ฯ  อตฺตุปกฺกเมน  มรณ  อยตฺุตนฺติ  ฯ  น  หิ  
อริยสาวกา   อตฺตาน  วินิปาเตนฺตีติ  ฯ  อชาตสตฺตุ  ปุน  ปุจฺฉิตฺวา  ต  
ปวตฺตึ   สุตฺวา   อิโต   ปฏาย   มยฺห   มาตุ  ปเวสน  นิวาเรถาติ  
อาห  ฯ   เทวี   ทฺวารมูเล   ตฺวา  สามิ  พิมฺพิสาร  อิททานิ  โว  
ปจฺฉิมทสฺสน   นาห   อิโต   ปฏาย   ตุมฺเห   ปสฺสตุิ   ลภามิ  สเจ  
มยฺห   โทโส   อตฺถิ   ขมถ   เทวาติ   โรทิตฺวา   นิวตฺติ  ฯ  ตโต  
ปฏาย   ราชา  นีราหาโร  มคฺคผลสุขุปสหิเตน  จงฺกเมน  ยาเปติ  ฯ  
อตฺตภาโว   จสฺสาป   อติวิย  วิโรจติ  ฯ  อชาตสตฺตุ  กถ  เม  ปตา  
ยาเปตีติ    ปจฺุฉิตฺวา    จงฺกเมนาติ    สตฺุวา   มยฺห   ปตุ   ปาเท  
ขุเรน   ผาเลตฺวา   โลณเตเลหิ   มกฺเขตฺวา   ขทิรงฺคาเรหิ  ปจถาติ  
นหาปเต   เปเสสิ  ฯ   เต   คนฺตฺวา   สาสน  ร ฺโ  อาจิกฺขิตฺวา  
ตุมฺหาก   ร ฺโ   มน   กโรถาติ   วุตฺตา   นิสีท  เทว  มย  ร ฺโ   
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อาณ  กโรม  มา  โน  กชุฌฺิตฺถ  นยิท ตุมฺหาทิสาน ธมฺมราชูน- 
มนุจฺฉวิกนฺติ วตฺวา    ตถา    กรึสุ  ฯ   ราชา   กริ   ปพฺุเพ   คนฺธปุปฺผาทีหิ  
ปูชนฏานเจติยงฺคเณ   สอุปาหโน  อโหสิ  ฯ  ภิกขฺุสงฺฆสฺส  นิสีทนตฺถาย  
ป ฺตฺต   กฏสารก   อโธเตหิ   ปาเทหิ  อกฺกม ิ ตสฺสาย  นิสฺสนฺโทติป  
วทนฺติ  ฯ   ราชา   อุปฺปนนฺพลวเวทโน   อโห  พุทฺโธ  อโห  ธมโฺม  
อโห   สงฺโฆติ   อนุสฺสรนฺโตเยว   จวิตฺวา   จาตุมฺมหาราชิกเทวโลเก 
เวสฺสวณสฺส   ปริจารโก   ชนวสโภ   นาม   ยกโฺข   หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  
ตตฺถ    พหุลนิพฺพตฺตปุพฺพตาย    จิรปริจิตนิกนฺติวเสน  ฯ   เอว   โส  
ปตร   ฆาเตตฺวา   ปจฺฉา   อุปฺปนฺนปตุสิเนโห   โรทิตฺวา  ปริเทวิตฺวา  
ตสฺส สรีรกิจฺจ อกาสิ ฯ  
        ตโต   ปร   เทวทตฺโต   เตน   สทฺธ ึ  มนฺเตตฺวา   วุตฺตนเยน  
สตฺถุ   วธนตฺถ   ธนุคฺคหปฺเปสนาทิโต   ยาว  สงฺฆเภทา  ปาป  กตฺวา  
ปวึ  ปาวิสิ  ฯ  ต  สตฺุวา  ราชา  กจฺจิ  นุ  โข มป ปวี คิเลยฺยาติ  
ภีตตสิโต  รชฺชสุข  น  ลภติ  สยเน  อสฺสาท น วินฺทติ กมฺมกรณาภิ- 
ตุนฺโน เปโต   วิย   กมฺปมาโน   วิจรติ  ฯ   โส   ห ิ ปวิยา  คิลิยมาน  
วิย   อวีจิชาลาย   นิกฺขมนฺต   วิย   ปวิย  อุตฺตานก  นิปชฺชาเปตฺวา  
อยสูเลหิ   โกฏิยมาน   วิย   จ   อตฺตาน   สมนุปสสฺิ  ฯ   เตนสฺส  
ปหฏกุกฺกฏุสเฺสว   กมฺปมานสฺส   มุหุตฺต   อวฏาน   นาโหสิ  ฯ  โส  
สตฺถาร    ปสฺสิตฺวา   ป ฺห ฺจ   ปุจฺฉิตฺวา   ขมาเปตุกาโมป   อตฺตโน  
อปราธมหนฺตตาย   สตฺถาร   อุปสงฺกมิตุ  น  สกฺโกติ  ฯ  โส  เอกสฺมึ  
ปุณฺณมีทิวเส    กตฺถ   ภควา   เอตรหิ   วสตีติ   ชีวก   โกมารภจฺจ   
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ปุจฺฉิ  ฯ   อมฺหาก   อมฺพวเนติ  ฯ   ปุพฺเพ   กิร   ชีวโก   ตตฺถ รตฺติฏาน- 
ทิวาฏานเลณกุฏิมณฺฑปาทีนิ   สมฺปาเทตฺวา   สตฺถุ   คนฺธกุฏิ ฺจ  
กาเรตฺวา   ต   อตฺตโน   พิมฺพิสาเรน   ทินฺน   อมฺพวนุยฺยาน  วิหาร  
กตฺวา   นิยฺยาเทสิ  ฯ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  อถ  ราชา  ตทเหว  
รตฺติภาเค  ชวีก  มคฺคนายก  กตฺวา  ชีวกมฺพวนาราม  คนฺตฺวา  สตฺถาร  
วนฺทิตฺวา   ภิกฺขุสงฺฆสฺส    จ ฺชลึ    กตฺวา    เอกมนฺต    นิสินฺโน  
สาม ฺผลสุตฺเต๑  วุตฺตนเยเนว  ป ฺห  ปุจฺฉิ  ฯ  อถ  ภควา  อย  
ราชา    ปตุ    มาริตกาลโต    ปฏาย    เนว   รตฺตินทฺิว   นิทฺท  
ลภติ   โส    หิ    นิทฺทายสิฺสามีติ    นมิฺมิลิตมตฺเตสุเยว    อกฺขีสุ  
สตฺติสตอพฺภาหโต    วิย    กนฺทมาโนเยว    ปพุชฺฌติ   อชฺช   ปนาย  
ม   อุปสงฺกมิตฺวา   อิมิสฺสา   เทสนาย   สุตกาลโต   ปฏาย   นิททฺ  
อุเปสฺสติ   รตนตฺตยสฺส   จ  สกฺการ  กริสฺสติ  โปถชฺุชนิกสทฺธา- 
สมฺปนฺโน นาม    อิมินา    ร ฺา    สทิโส    น    เหสฺสติ   เทสนาวสาเน  
จ    ตีสุ    สรเณสุ    ปติฏหิสฺสติ   ยสมฺา   เจส   ติสรณ   คโต  
ตสฺมา   มม   สาสนสฺส   มหนฺตตาย   ยถา   นาม   โกจิ   ปุริสวธ  
กตฺวา   ปุปฺผมุฏ ิมตฺเตน   ทณฺเฑน   มจฺุเจยฺย   เอวเมส   โลหกุมภิฺย  
นิพฺพตฺติตฺวา   อโธ   ปตนฺโต   ตึสาย   วสฺสสหสฺเสหิ  กุมฺภีตล  ปตฺวา  
ปุน    อุทฺธ    คจฺฉนฺโต    ตึสาย   วสฺสสหสฺเสหิ   กมฺุภีมุข   ปตฺวา  
มุจฺจิสฺสติ   อนาคเต   จ   ชีวิตวิเสโส   นาม   ปจฺเจกพุทฺโธ  หุตฺวา  
ปรินิพฺพายิสฺสตีติ   อิม   เตน  ธมฺม  สตฺุวา  ลภิตพฺพ  มหานิสส  ตฺวา  
๑. ที. สี. ๙/๖๑.   
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ตสฺส ป ฺห พฺยากโรนฺโต สีลกฺขนฺธวคฺเค สาม ฺผลสุตฺต เทเสสิ ฯ  
        เทสนาวสาเน   ราชา   อุปจฺฉินฺนมคฺคุปนิสฺสยตฺตา  โสตาปตฺติผลโต  
ปริหายิตฺวา    อตฺตสนฺนิยฺยาตเนน    ติสรณ   อค ฺฉิ  ฯ   สเจ   หิ  
เตน   ปตา   ฆาติโต  นาภวิสฺส  ตสฺมึเยวาสเน  โสตาปนฺโน  อภวิสฺส  
ปาปมิตฺตสสคฺเคน  ปนสฺส  มคฺคนฺตราโย  ชาโต  ฯ  เอว  ราชา  สรณ  
คนฺตฺวา   สตฺถุ   สมฺมุขา  อตฺตนา  กต  อปราธ  ปกาเสตฺวา  สตฺถาร  
ขมาเปตฺวา   อุฏายาสนา   ติกฺขตฺตุ   ปทกฺขิณ   กตฺวา  สิรสิ  อ ฺชลึ  
ปติฏเปตฺวา    ยาว    ทสสฺนวิสยา   สตฺถุ   อภิมุโขว   ปฏิกฺกมิตฺวา  
ทสฺสนวิชหนฏาเน ภูมิย ป ฺจปฺปติฏ ิเตน วนฺทิตฺวา ปกฺกามีติ ฯ  
            สาม ฺผลวณฺณนาย อชาตสตฺตุวตฺถุ๑ ฯ  
        [๔๕]    อตีเต    ทีฆวิถสฺส    ภาตาป    อตฺตนา   ทุคฺคหิเตน  
จตุพฺพุทฺธนฺตร    สฏ ิโยชนมตฺเตน    อตฺตภาเวน    อุตฺตาโน   ปติโต  
มหานิรเย    ปจฺจติ  ฯ   ตสฺส   ทิฏ ิมภิรุจิตานิ   ป ฺจ   กุลสตานิ  
ตสฺเสว สหพฺยต อุปปนฺนานิ มหานิรเย ปจฺจนฺติ ฯ  
                  อิทมฏกถายมาคต วตฺถุ ฯ  
        [๔๖]   ปูรณกสฺสปาทโย   ฉ   สตฺถาโรป   อตฺตนา   ทุคฺคหิเตน  
อนุตฺตร   สมมฺาสมฺโพธึ   อภิสมฺพุทฺธา   มยนฺติ   ปฏิชานนฺตา   อตฺตาน  
วินาเสนฺติ  เตส  ทิฏ ิมภิรุจิตาป  พหู  อนฺธพาลา  วินาส  ปาปุณนฺติ  ฯ  
สพฺเพป   เหเต   ทุคฺคติปรายนาเยว  ฯ  กสฺมา  ปเนเต  ปูรณาทินาม  
ลภนฺตีติ ฯ วุจฺจเต ฯ  
๑. สุ. วิ. ๑/๑๖๙   
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        เอโก    กิร    อ ฺตรสฺส   กลุสฺส   เอกูนทาสสต   ปรูยมาโน  
ชาโต    เตนสฺส    ปูรโณติ   นามมกสุ  ฯ   มงฺคลทาสตฺตา   จสฺส  
สุกต   ทกฺุกฏนฺติ  วทนฺตา  นตฺถิ  อกต  วา  กตนฺติ  ฯ  โส  กึ  มยฺห  
เอตฺถ  วาเสนาติ  ปลายิ  ฯ  อถสฺส  โจรา  วตฺถานิ  อจฺฉินฺทึสุ ฯ โส  
ติณปณฺเณหิ   ปฏิจฺฉาเทตตป  อชานนฺโต  นคฺโคว  เอก  คาม  ปาวิสิ  ฯ  
มนุสฺสา   ต   ทิสฺวา   อย   สมโณ   อรหา  อปฺปจฺโฉ  นตฺถิ  อิมนิา  
สทิโสติ   ปูวภตฺตาทีนิ   อทสุ  ฯ  โส  มยฺห  วตฺถสฺส  อนิวตฺถภาเวน  
อิท   อุปฺปนนฺนฺติ  ตโต  ปฏาย  วตฺถ  ลภิตฺวาป  น  นิวาเสสิ  ตเทว  
นคฺครูป   ปพฺพชฺช  กตฺวา  อคฺคเหสิ  ฯ  ตสฺส  สนติฺเก  ป ฺจสตมนุสฺสา  
ปพฺพชึสุ ฯ โสเยว กสฺสโปติ โคตฺตวเสน นาม ปฏลิภติ ฯ  
        เอโก   ปน   เอกสามิกสฺส   ทาโส  สกทฺทมาย  ภูมิยา  เตลฆฏ  
คเหตฺวา   คจฺฉนฺโต   สามิเกน   ตาต   มา  ขลีติ  วุตฺโต  ปมาเทน  
ขลิตฺวา   สามิกสฺส   ภเยน  ปลายิตุมารทฺโธ  ฯ  สามิโก  อุปธาวิตฺวา  
ทุสฺสกณฺณ   อคฺคเหสิ  ฯ   โส   ทุสฺส   ฉฑฺเฑตฺวา  อเจลโก  หุตฺวา  
ปลายิ  ฯ   เสส   ปูรณสทสิเมว  ฯ  โสเยว  โคสาลาย  ชาตตฺตา  
โคสาโลติป วุจฺจติ ฯ  
        เอโก   ปน   อมฺหาก   คณฺนกฺกิเลโส   นตฺถิ  กิเลสคฺคณฺ- 
รหิตา มยนฺติ   เอว   วาทิตาย   นิคฺคณฺโติ   ลทฺธนาโม  นาฏสฺส   
ปุตฺตตฺตา นาฏปุตฺโตติ   วุจฺจติ  ฯ  เอตฺถ  จ  คณฺนกฺกิเลโสติ   
ปลิพุธนกฺกิเลโส ตสฺส อคาเร ปลิพุธนกิจฺโจ ราคาทิกฺกิเลโส  
เขตฺตวตฺถุปุตฺตทาราทิวิสโย ฯ   
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                พาลปณฺฑิตเสวนาเสวนกถา  หนาที่  43 
        เอโก    ปน    นามวเสน    ส ฺชโย    เวลฏสฺส   ปุตฺตตฺตา  
เวลฏปุตฺโตติ จ วุจฺจติ ฯ  
        เอโก    ปน   นามวเสน   ปกุทฺโธ   โคตฺตวเสน   กจฺจายโนติ  
จ   วุจฺจติ  ฯ  สีตุทก  ปฏกิขิฺตฺตโก  เอส  ฯ  โส  ห ิ วจฺจ  กตฺวาป  
โภชน   ภุ ฺชิตฺวาป   เกนจิ   อสุจินา  มกฺขิโตป  อุทกกิจฺจ  น  กโรติ  
อุณฺโหทก   วา   ก ฺชิก   วา   ลภิตฺวา   กโรติ  นท ึ วา  มคฺโคทก  
วา    อติกฺกมฺม   สีล   เม   ภินฺนนฺติ   วตฺตวเสน   วาลิกาย   ถูป  
กตฺวา สีล อธิฏาย คจฺฉติ ฯ เอวรูปนิสฺสิริกลทฺธโิก เอส ฯ  
        เอโก    ปน    นามวเสน    อชโิต   มนุสฺสเกเสหิ   กตกมฺพล  
ธาเรตีติ เกสกมฺพโลติ จ วุจฺจตีติ ฯ  
            สาม ฺผลวณฺณนาย ฉสฺสตฺถุวตฺถุ๑ ฯ  
        เอว    พาลา    อตฺตนา    ทุคฺคหิเตน    อตฺตาน ฺจ   อตฺตโน  
วจนการเก จ วินาเสนฺตีติ ฯ  
        [๔๗]   ปณฺฑิตา   ปน   อตฺตนา  สุคฺคหิเตน  อตฺตาน ฺจ  อตฺตโน  
วจนการเก   จ  น  วินาเสนฺติ  วุฑฺฒึ  ปาเปนฺติ  ยถา  พุทฺธาทโย  ฯ  
พุทฺโธ   หิ   อตฺตนา   สุคฺคหิเตน   สพฺพคุณาลงฺกต   สพฺพ ฺ ุต  ปตฺโต  
ตถา   สารีปตฺุตาทโย   สาวกปารมิ ฺาณาทิคุณชาต   ปตฺตา  ฯ  พุทฺธ  
ปนาคมฺม    อปริมาณา    เทวมนุสฺสา   อาสวกฺขย   ปตฺตา พฺรหฺม- 
โลก ฺจุปปนฺนา   สารีปุตฺตตฺเถเร   จิตฺต  ปสาเทตฺวา  จตุปจฺจเยน  
เถร    อุปฏหิตฺวา    อสีติกุลสหสฺสานิ    สคฺเค    นพฺิพตฺตึสุ   ตถา  
๑. สุ. วิ. ๑/๑๘๐.   



ประโยค๔ - มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 44 

มหาโมคฺคลฺลานมหากสฺสปาทีสุ สพฺพมหาสาวเกสุ ฯ  
        [๔๘]   อตีเต   โพธสิตฺโต   สุเนตฺโต   นาม   คณสตฺถา  สุคตึ  
โอคาหนติตฺถสฺส   การโก   วิกฺขมฺภนวเสน   กาเมสุ  วีตราโค  อโหสิ  
ย   สนฺธาย   อถโข   ภิกฺขเว   สุเนตฺโต   สตฺถา   สตฺต   วสฺสานิ  
เมตฺตจิตฺต   ภาเวติ๑  สตฺต  วสฺสานิ  เมตฺตจิตฺต  ภาเวตฺวา  สตฺต  
สวฏฏวิวฏฏกปฺเป    นยิม   โลก   ปุนาคมิ๒   สวฏฏมาเน   สุท  
ภิกฺขเว   โลเก   อาภสฺสรุปโค   โหติ   วิวฏฏมาเน   โลเก   สุ ฺ  
พฺรหฺมวิมาน  อุปปชฺชตีติ สตฺตกงฺคุตฺตเร สตฺตสุริยสตฺุเต๓ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ    เมตฺตจิตฺต   ภาเวตฺวาติ   ติกจตุกฺกชฺฌานิกาย   เมตฺตาย  
สมฺปยุตฺต  ปณีต  กตฺวา  จิตฺต  ภาเวตฺวา  ฯ  จิตฺตสีเสน  เหตฺถ สมาธิ  
วุตฺโตติ    เมตฺตาสมาธึ    เมตฺตาพฺรหฺมวิหาร    อุปฺปาเทตฺวา   เจว  
วฑฺเฒตฺวา    จาติ    อตฺโถ  ฯ   สตฺต   สวฏฏวิวฏฏกปฺเปติ   สตฺต  
มหากปฺเป  ฯ    สวฏฏวิวฏฏคฺคหเณเนว   สวฏฏฏายิวิวฏฏฏายิโนป  
คหิตา ฯ  
        อิม   โลกนฺติ   กามโลก  ฯ   สวฏฏมาเน  สุทนฺติ  สวฏฏมาเน  
ฌายมาเน วิปชฺชมาเน สทุนฺติ จ นิปาตมตฺต ฯ โลเกติ กปฺเป ฯ  
        อาภสฺสรุปโคติ    ตตฺถ    ปฏิสนฺธคฺิคหณวเสน   อาภสฺสรพฺรหฺมโลก  
อุปคโต สุเนตฺโต ฯ เอเตน เตโชสวฏโฏ ทสฺสโิต ฯ  
        วิวฏฏมาเนติ    สณฺหมาเน   ชายมาเน  ฯ   สุ ฺนฺติ   กสฺสจิ  
สตฺตสฺส    ตตฺถ    นิพฺพตฺตสฺส    อภาวโต    สุ ฺ   ย�   
๑. ปาลิย ภาเวสีติ ปาโ ฯ  ๒. ปุนาคมาสีติ ฯ . ว.  ๓. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๐๖   
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ปมชฺฌานภูมิสงฺขาต  พฺรหฺมวิมาน  อาทิโต  นิพฺพตฺต ต ปฏิสนธฺิคฺคหณวเสน  
อุปปชฺชติ อุปคจฺฉติ สุเนตฺโตติ อตฺโถ ฯ  
        ตทา    กิร    โพธิสตฺโต   อฏสมาปตฺติลาภีป   สมาโน   ตถา  
สตฺตหิต    อตฺตโน    ปารมิปูรณ ฺจ   โอโลเกนฺโต   ตาสุเอว   ทวีฺสุ  
ฌานภูมีสุ   นิกนฺตึ   อุปปฺาเทตฺวา   เมตฺตาพฺรหฺมวิหารวเสน   อปราปร  
สสริ  ฯ  สุเนตฺตสฺส  ปน  สตฺถุโน  อเนกานิ  สาวกสตานิ  อเหสุ  ฯ  
เต   สพฺเพ   โพธิสตฺตสฺส   เทสน   สุตฺวา   ตสฺโสวาเท   ปติฏาย  
สุคติปรายนา   อเหสุ  ฯ   เตสุ   ห ิ  อปฺเปกจฺเจ   พฺรหฺมโลกุปคา  
อปฺเปกจฺเจ  ฉกามาวจรุปคา อปฺเปกจฺเจ ขตฺติยพฺราหฺมณคหปติ- 
มหาสาลุปคา อเหสุนฺติ ฯ  
        สุเนตฺตวตฺถุ สตฺตกงฺคุตฺตเร ปุ ฺาภายนสุตฺเต โอโลเกตพฺพ ฯ  
        [๔๙]  อตีเต  สตฺตสตวาณิชา  นาวาย  สมุทฺท  ปกฺขนฺทึสุ ฯ นาวา  
สตฺตเม   ทิวเส   มหาสมุทฺทมชฺเฌ   ภิชฺช ิ ฯ   อุทก   อุคฺค ฺฉิ  ฯ  
วาณิชา   อตฺตโน  อตฺตโน  เทวตาน  นามานิ  คเหตฺวา  อายาจนาทีนิ  
กรึสุ    ภยปฺปตฺตา  ฯ   เตส   มชฺเฌ   ปเนโก   ปุรโิส   อตฺตโน  
นาวาภิรุหณทิวเส   ภิกฺขุสงฺฆสฺส   ทนิฺนทาน ฺเจว    คหิตสรณสีล ฺจ  
อาวชฺชมาโน   อภีโต   ว   นิสีทิ  ฯ   อิตเร  ต  อภายนฺต  ทิสฺวา  
อภายนการณ   ปุจฺฉึสุ  ฯ  โส  ต  เตส  อาจิกฺขิ  ฯ  ก ึ ปน  สามิ  
สีล   อ ฺเสป   วฏฏตีติ  ฯ   อาม   วฏฏตีติ  ฯ  เตนหิ  อมฺหากป  
เทถาติ  ฯ   โส   เต  มนุสฺเส  สต  สต  กตฺวา  สตฺต  โกฏาเส  
กตฺวา   ป ฺจสีลมทาสิ  ฯ   เตสุ  ปม  ชนสต  โคปฺผกมตฺเต  อุทเก   
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 ิต    อคฺคเหสิ    ทุติย    ชานุมตฺเต    ตติย    กฏิมตฺเต   จตุตฺถ 
นาภิมตฺเต   ป ฺจม   ถนมตฺเต    ฉฏ    คลปฺปมาเณ    สตฺตม  
มุเข   โลโณทเก   ปวิสนฺเต   อคฺคเหสิ  ฯ  โส  เตส  สีล  ทตฺวา  
อ ฺ   ตุมฺหาก   ปฏิสรณ   นตฺถิ  สีลเมว  อาวชฺเชถาติ  อุคฺโฆเสตฺวา  
กาล   กตฺวา   ตาวตึสภวเน   นิพฺพตฺติ  ฯ   เตป   มรณาสนฺนกาเล  
คหิตสีล   นสิฺสาย   ตตฺเถว   นิพฺพตฺตึสุ  ฯ   เต  สพฺเพ  สต  ธมมฺ  
สมาทานวเสน   อุลฺลเปตฺวา   สคฺคกาเย  นิพฺพตฺตตฺตา  สตุลฺลป- 
กายิกาติ วุตฺตา  ฯ  ตตฺถ  สพฺเพส  มชฺเฌ  อาจริยสสฺ  โยชนสติก   
สุวณฺณวิมาน อนฺเตวาสีน   ต   ปริวาเรตฺวา   วิมานานิ   เตส๑   
สพฺพเหฏ ิม ทฺวาทสโยชนิกนฺติ    เอว   เตส   ฆฏาวเสเนว   วิมานานิ  
นิพฺพตฺตึสุ  ฯ   เต   นิพฺพตฺตกฺขเณเยว   กมฺม  อาวชฺเชนฺตา  อาจริย  
นิสฺสาย    สมฺปตฺติลาภ   ตฺวา   สตฺถุ   สนฺติเก   อาจริยสฺส   วณฺณ  
กเถตุกามา    มชฺฌิมยามสมนนฺตเร    เชตวน    อาคนฺตฺวา   สตฺถาร  
วนฺทิตฺวา   เอกมนฺต   อฏสุ  ฯ   เตสุ   ฉ   เทวตา   ปฏิปาฏิยา  
เอเกก    คาถ    วตฺตุกามา    จตุตฺถปาท   วิสม   อิตรปาทตฺตย ฺจ  
เอกสม กตฺวา ฉ คาถา อภาสึสุ  
        สพฺภิเรว สมาเสถ       สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถว  
        สต สทฺธมฺมม ฺาย   เสยฺโย โหติ น ปาปโย ฯ  
        ..............................   ป ฺ ลภติ นา ฺโต ฯ  
        ..............................   โสกมชฺเฌ น โสจติ ฯ  
๑. โปตฺถเก เตสูติ ทิสฺสติ ฯ   
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        ..........................       าติมชฺเฌ วิโรจติ ฯ 
        ...........................      สตฺตา ติฏนฺติ สุคฺคตึ ฯ  
        สพฺภิเรว สมาเสถ       สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถว  
        สต สทฺธมฺมม ฺาย   สตฺตา ติฏนฺติ สาตตนฺติ ฯ  
        อถาปรา  เทวตา  กสฺสาป  นุ  โข  ภควา  สุภาสิตนฺติ  ปุจฺฉิ  ฯ  
สพฺพาส   โว   สุภาสิต   ปริยาเยน   อปจ   มม   สณุาถาติ  วตฺวา  
อิม คาถมาห  
        สพฺภิเรว สมาเสถ   สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถว  
        สต สทฺธมฺมม ฺาย   สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ ฯ  
        [๕๐]   ตตฺถ   สพฺภิเรวาติ   ปณฺฑิเตหิ   สปฺปุริเสหิ   เอว  ฯ  
รกาโร ปทสนฺธิกโร ฯ  
        สมาเสถาติ    สห   นิสีเทยฺย  ฯ   เทสนาสีสเมว   เจต  ฯ  
สพฺพอิริยาปเถ สพฺภิเรว สห กปฺเปยฺยาติ อตฺโถ ฯ  
        กุพฺเพถาติ   กเรยฺย  ฯ   สนฺถวนฺติ  มิตฺตสนฺถว  ฯ  มิตฺตสนฺถโว  
หิ   พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธสาวเกหิ    สทฺธ ึ   กตฺตพฺโพ    ตณฺหาสนฺถโว  
ตุ น เกนจิ สทฺธึ ฯ  
        สตนฺติ   พุทฺธาทีน    สปฺปุริสาน  ฯ    สทฺธมฺมนฺติ ป ฺจสีลทสสีล- 
จตุสฺสติปฏานาทิเภท สทฺธมฺม ฯ อิธ ตุ ป ฺจสีลมธิปฺเปต ฯ  
        อ ฺายาติ   ชานิตฺวา   ชานนเหตุ  ฯ   เสยฺโยติ  วุฑฺฒิ  ฯ  น  
ปาปโยติ ลามก กิ ฺจิ น โหติ ฯ  
        ทุติยคาถาย  ฯ   นา ฺโตติ   อ ฺโต   อนฺธพาลโต   ป ฺ  น   
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ลภติ  ฯ   ตถา   หิ  วาลิกาทีหิ  เตลาทีนิ  วิย  อนฺธพาลโต  ป ฺา  
นาม   น   ลพฺภติ   ติลาทหีิ   เตลาทีนิ   วิย   สต   ธมฺม   ตฺวา  
ปณฺฑิตเมว เสวนฺโต ลภตีติ ฯ  
        [๕๑]   ตติยคาถาย  ฯ   โสกมชฺเฌติ  โสกวตฺถูน  โสกานคุตาน  
วา   สตฺตาน   มชฺฌคโต   น   โสจติ   พนฺธุลเสนาปติสฺส   อุปาสิกา  
วิย ป ฺจนฺน โจรสตาน มชฺเฌ สงฺกิจฺจสามเณโร วิย จ ฯ  
        กุสินาราย   กริ   พนฺธุโล   นาม   มลฺลราชปุตฺโต  ปเสนทิร ฺา  
สทฺธึ   เอกาจริยกุเล   อุคฺคหิตสิปฺโป   อโหสิ  ฯ  โส  มลฺลิก  นาม  
เทวึ  คเหตฺวา  กุสินาราโต  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  ปเสนทิร ฺโ  เสนาปติ  
อโหสิ  ฯ  มลฺลิกา  ต  ปฏจฺิจ  โสฬสกขฺตฺตุ  ยมเก  ปุตฺเต  วิชายิ  ฯ  
เต  สพฺเพป  สูรา  ถามสมฺปนฺนา  สพฺพสิปฺปาน  นิปผฺตฺตึ  คตา อเหสุ ฯ  
เตเสฺวเกโก  ปุริสสหสฺสปริวาโร  ฯ  อเถกทิวส  กฏูฏฏปราชิตา มนุสฺสา  
พนฺธุล    อาคจฺฉนฺต    ทสิฺวา    วินิจฺฉยามจฺจาน   กฏูฏฏกรณ   ตสฺส  
อาจิกฺขึสุ  ฯ  โส  วินิจฺฉย  คนฺตฺวา  ต อฏฏ ตีเรตฺวา สามิกเมว สามิก  
อกาสิ  ฯ  มหาชโน  สาธกุาร  อทาสิ  ฯ  ต  สุตฺวา  ราชา ปุจฺฉิตฺวา  
ตมตฺถ   ตฺวา   วินิจฺฉยามจฺเจ   หราเปตฺวา   พนฺธุลสฺเสว   วินจฺิฉย  
นิยฺยาเทสิ  ฯ   โส   ตโต   ปฏาย   สมมฺา  วินิจฺฉินาติ  ฯ  ตโต โปราณ- 
วินิจฺฉยกา   ล ฺจ   อลภนฺตา  อปฺปลาภา  หุตฺวา  พนฺธุโล  รชชฺ  
ปฏเตีติ  ร ฺโ  ปริภินทฺึสุ  ฯ  ราชา เตส วจน คเหตฺวา ปยุตฺตปุริเสหิ  
ปจฺจนฺต   ปหราเปตฺวา   ปจฺจนฺโต   กริ   กุปโต  ตว  ปุตฺเตหิ  สทฺธึ  
คนฺตฺวา   โจเร   คณฺหาติ  พนฺธุล  เปเสตฺวา  เอตฺเถวสฺส  ทฺวตฺตึสาย   
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ปุตฺเตหิ  สทฺธึ  สีส  ฉินฺทถาติ  อ ฺเ  สมตฺเถ  มหาโยเธ  เปเสสิ  ฯ  
เต   ตถา  กรสึุ  ฯ  ตทิวส  มลลฺิกา  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  เทฺว  
อคฺคสาวเก   นิมนฺเตสิ  ฯ   อถสฺสา   ปพฺุพณฺหสมเย   สามิกสฺส  เต  
สทฺธึ   ปุตฺเตหิ   สีส   ฉินทฺนฺตีติ   ปณฺณ   อทสุ  ฯ  สา  ต  ตฺวา  
กสฺสจิ    กิ ฺจิ    อวตฺวา   ปณฺณ   อุจฺฉงฺเค   กตฺวา   ภิกฺขุสงฺฆเมว  
ปริวิสิ  ฯ   อถสฺสา  ปริจาริกา  สปฺปปาฏึ  อาหรนฺตี  เถราน  ปุรโต  
ปาฏึ   ภินฺทิ  ฯ   ธมฺมเสนาปติ   เภทนธมฺม  ภินฺน  น  จินฺเตตพฺพนฺติ  
อาห  ฯ   สา   อุจฺฉงฺคโต   ปณฺณ   นีหริตฺวา  อิม  ปวตฺตึ  สุตฺวาป  
น   จินฺเตมิ  สปฺปปาฏิยา  ภินฺนาย  ก ึ จินฺเตสฺสามิ  ภนฺเตติ  อาห  ฯ  
เถโร  ตสฺสา  ธมฺม  เทเสตฺวา  วิหาร  อคมาสิ  ฯ  สา ทฺวตฺตึส- 
สุณิสา ปกฺโกสาเปตฺวา    สามิกา   โว   นิรปราธา   อตฺตโน   ปรุมิ- 
กมฺมผล ลภึสุ  มา  โสจิตฺถ  มา  จ  ร ฺโ  โกธ  กรตฺิถาติ   
โอวทิตฺวา  ตาส โสกปฺปตฺตาน  มชฺเฌ  น  โสจติ ฯ อย นโย  
ภทฺทสาลชาตกวณฺณนาทีสุ๑  
วุตฺโต ฯ  
        [๕๒]    สงฺกิจฺโจป    สาวตฺถิย    พฺราหฺมณมหาสาลสฺส   ปตฺุโต  
สตฺตวสฺสิกกาเล   สารีปุตฺตตฺเถรสฺส   สนฺติเก   ปพฺพชิตฺวา  ขุรคฺเคเยว  
สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺโต  ฯ  โส  สามเณรกาเล ตึสาย ภิกฺขูหิ  
สทฺธึ    อร ฺเ    วิหรนฺโต   ป ฺจหิ   โจรสเตหิ   อิม   มาเรตฺวา  
เทวตาย   พลกิมฺม  กริสฺสามาติ  คเหตฺวา  เอกมนฺเต  ปโต  ตตฺเถว  
ฌาน    สมาปชฺชิตฺวาว    นิสีทิ  ฯ    โจรเชฏโก   อคฺคิกรณาทิก  
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๓๒๔. ตทฏกถา. ๖/๗๕.   
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กิจฺจ   กาเรตฺวา   อสินา  สามเณรสฺส  ขนฺธ  ปหริ  ฯ  อสิ  นมิตฺวา  
ธาราย  ธาร  ปหริ  ฯ  โจรเชฏโก  ปุน  ต  อุชุก  กตฺวา  ปหริ ฯ  
อสิ   ตาลปตฺต  วิย  เวเนฺโต  ถรุมลู  คโต  ฯ  เต  สพฺเพ  โจรา  
ต   อจฺฉริย  ทิสฺวา  ตสฺส  จ  เทสน  สตฺุวา  ปสนฺนา  ตสฺส  สนติฺเก  
ปพฺพชิตฺวา   เตน   สทฺธึ  เชตวน  คนฺตฺวา  สตฺถุ  เทสน  สุตฺวา  สห  
ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปตฺตา ฯ  
           อย นโย ธมฺมปทวณฺณนาทีสุ วุตฺโต ฯ  
        [๕๓]   จตุตฺถคาถาย  ฯ   าติมชฺเฌ   วิโรจตีติ  าติคณมชฺเฌ  
อธิมุตฺตกสามเณโร วิย โสภติ ฯ  
        โส   กริ   สงฺกิจฺจตฺเถรสฺส   ภาคิเนยฺโย   โหติ  ฯ  โส  คจฺฉ  
วสฺสานิ   ปุจฺฉิตฺวา   เอหิ   อุปสมฺปาเทสฺสามิ   ตนฺติ  เถเรน  ปหโิต  
ปตฺตจีวรมาทาย   เชฏภคินีคาม   คนฺตฺวา   ตตฺถ   ภตฺตกิจฺจ   กตฺวา  
วสฺสานิ  ปุจฺฉิ  ฯ  สา  นาห  ชานามิ  มาตา  โน  ชานาตีติ  อาห ฯ  
โส   ติฏ   ตฺว   อห   มาตุ   สนฺติก  คมิสฺสามีติ  วตฺวา  โจราฏวึ  
ปาวิสิ  ฯ  โจรา  ต  คเหตฺวา  เอกจฺเจ  มาเรม นนฺติ วทึสุ เอกจฺเจ  
วิสฺสชฺเชมาติ  ฯ   สามเณโร   อห   เสโข  สกรณีโย  อิเมหิ  สทธฺึ  
มนฺเตตฺวา   โสตฺถิมตฺตาน   กริสฺสามีติ   จินฺเตตฺวา   สเจ  ตุมฺเห  ม  
มาเรสฺสถ   อถ   ต   ตฺวา   อทฺธิกา   นาคมิสฺสนฺติ   ธนชานิ  โว  
ภวิสฺสตีติ   อาห  ฯ   เต   อย   ยุตฺต   วทตีติ   จินฺเตตฺวา  สเจ  
อ ฺเ   ปฏปิเถ   ทิสฺวา   นาโรเจสฺสสิ   คจฺฉาติ   วตฺวา   อามาติ  
วุตฺเต    ต    วิสฺสชฺเชสุ  ฯ   โส   เตหิ   วิสฺสชฺชิโต   คจฺฉนฺโต มาตา  
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ปตาทโย   าตโยป  ทิสฺวา  เตสมฺป  นาโรเจสิ  ฯ  โจรา  เต  
อนุปฺปตฺเต  คเหตฺวา  วิเหยึสุ  ฯ  อถ  สามเณรมาตาป  ปริเทวมานา  
โจเรหิ   ปฏุา   อห    อธิมุตฺตกสฺส    มาตา    อย    ปตา  
อิเม    ภาตโรติ   อาจิกฺขิ  ฯ   โจรา   อย   สจฺจวาที   สมโณติ  
ปสีทิตฺวา   ตสฺส  าตโย  วิชฺสชฺเชตฺวา  ตสฺเสว  สนติฺเก  ปพฺพชสึุ  ฯ  
โส   เต   อาทาย   สงฺกิจฺจตฺเถรสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  ปม  อตฺตนา  
อุปสมฺปนฺโน  ปจฺฉา  เต  อตฺตโน  อนฺเตวาสิเก  กตฺวา อุปสมฺปาเทสิ ฯ  
เต อธิมุตฺตกตฺเถรสฺส โอวาเท ตฺวา อรหตฺต ปตฺตา ฯ  
        [๕๔]   ฉฏคาถาย  ฯ   สาตตนฺติ   สตต  สุข  วา  จิร  สุข  
วา ติฏนฺติ ฯ  
        โวติ   ตุมฺหาก  ฯ   ปริยาเยนาติ   การเณน  ฯ  สพฺพทุกฺขาติ  
น   เกวล   เสยฺโย   โหติ   น  จ  เกวล  ป ฺ  ลภติ  โสกมชฺเฌ  
น    โสจติ    าติมชฺเฌ   วิโรจติ   สุคติย   นิพฺพตฺตติ   จิร   สุข  
ติฏติ อถโข สกลสฺมา วฏฏทุกฺขาป ปมุจฺจตีติ ฯ  
          เทวตาสยุตฺตวณฺณนาย สมุทฺทวาณิชวตฺถุ๑ ฯ  
        เอว ปณฺฑิตา อตฺตาน ฺจ อตฺตโน วจนการเก จ น  
วินาเสนฺตีติ ฯ  
        [๕๕]   ตตฺถ   ยสฺมา   โย   พาเล   น  เสวติ  โส  ปณฺฑิเต  
เสวติ   นาม   โย   ปณฺฑิเต   เสวติ  โส  พาเล  น  เสวติ  นาม  
ตสฺมา    ตทภุยมตฺถโต   เอกเมว   โหติ   กิ ฺจาเปยฺก   ยถา   ปน  
๑. สา. ป. ๑/๖๗.   
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มคฺคกุสโล    ปุริโส    มคฺค    อาจิกฺขนฺโต    วาม   มุ ฺจ   ทกฺขิณ  
คณฺหาติ   เอว   อคฺคเหตพฺพ   ปม   วตฺวา  ปจฺฉา  คเหตพฺพ  วทติ  
ตตฺถ   ยสฺมา   โย   วาม   มุ ฺจติ   โส   ทกฺขิณ   คณฺหาติ   นาม  
โย   ทกฺขิณ   คณฺหาติ   โส   วาม   มุ ฺจติ  นาม  ตสฺมา  ตทุภยมฺป  
อตฺถโต    เอกเมว    ตถาป   วาม   มุ ฺจาติ   อิท   มา   ทกฺขิณ  
มุ ฺจาติ    อิม    วิปรีตตฺถป    วิ ฺาเปตุ   วุตฺต   ทกฺขิณ   คณฺหาติ  
อิท    มา   วาม   คณฺหาติ   อิมป   วิ ฺาเปตุ   วุตฺต   เอวมิหาป  
อเสวนา   จ   พาลานนฺติ   เอต   พาลาน  เสวนา  อมงฺคลนฺติ  อิม  
วิปรีตตฺถป    วิ ฺาเปตุ    วุตฺต    ปณฺฑิตาน ฺจ    เสวนาติ    เอต  
ปณฺฑิตาน    อเสวนา    อมงฺคลนฺติ    อิมป    วิ ฺาเปตุ    วุตฺตนฺติ  
ทฏพฺพ   เอว ฺจ   กตฺวา   ปณฺฑิตเสวน  ปม  อวตฺวา  พาลอเสวนา  
ปม    วุตฺตา  ฯ   ยทิ   ห ิ  ปณฺฑิตเสวน   ปม   วเทยฺย   น  
ปณฺฑิตวจเนน   พาลตฺโถ   วิ ฺายติ   ตสฺมึ   อวิ ฺาเต  พาลเสวนาป  
น   วิ ฺายเตว  ฯ   ยสฺมา   จ  พาลเสวน  ปม  วิ ฺาเปตุมิจฺฉติ  
ตสฺมา   พาลอเสวนาเยว   ปม  วุตฺตา  ฯ  อเสวนา  จ  พาลานนฺติ  
หิ   วทตา   พาลเสวนาป   วิ ฺาปยติ  ฯ  มคฺคกุสลสทิโส  ห ิ ภควา  
ตสฺมา   วามมคฺคสทิส   อคฺคเหตพฺพ   ปณฺฑิตอเสวนสงฺขาต   พาล- 
เสวน ปม  วิ ฺาเปตฺวา  ปจฺฉา  ทกขิฺณมคฺคสทิส  คเหตพฺพ  
ปณฺฑิตเสวนสงฺขาต พาลอเสวน วิ ฺาเปสิ ฯ  
        [๕๖] พาลเสวนาป หิ ปราภวเหตุตฺตา อมงฺคล เตนาห ภควา   
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        อสนฺตสฺส ปยา โหนฺติ   สนฺเต น กุรุเต ปย  
        อสต ธมฺม โรเจติ   ต ปราภวโต มุขนฺติ๑ ฯ  
        ตตฺถ    อสนฺตสฺสาติ    อสนฺโต    ฉสฺสตฺถาราทโย    อสปฺปุริสา  
อสฺส ปุคฺคลสฺส ปยา โหนฺติ ฯ  
        สนฺเต   น   กุรุเต  ปยนฺติ  พุทฺธาทโย  สปฺปุริเส  อตฺตโน  ปเย  
น   กโรติ  ฯ   เวเนยยวเสน   เหตฺถ   สนฺเต  ปยนฺติ  วจนเภโท  
กโต  ฯ  อสต  ธมฺโม  นาม  ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตานิ๒ ทสากุสลกมฺมปถา  
จ ต โรจติ ปเหติ เสวติ ฯ  
        ตนฺติ   อสนฺตปฺปยตา    สนฺตอปฺปยตา    อสต    ธมฺมโรจน ฺจ  
ติวิธ   กมฺม   ปราภวโต   มุข   ปราภวนฺตสฺส  วินสสฺนฺตสฺส  ปุคฺคลสฺส  
วินาสการณ   วุตฺต   เอเตน   หิ   สมนนฺาคโต   ปราภวติ  ปริหายติ  
เนว   อิธ   น   หุร   วุฑฺฒึ   ปาปุณาติ   ตสฺมา  ปราภวโต  มุขนฺติ  
วุจฺจตีติ ฯ  
                 พาลปณฺฑิตเสวนาเสวนกถา ฯ  
                     
๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๔๖.  ๒. ที. สี. ๙/๔๙.   
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                                    ปชูากถา  
        [๕๗] ปูชา นาม อามิสปฺปฏิปตฺติวเสน ทุวิธา โหติ ฯ ตตฺถ  
ปุปฺผาทินา จตุปฺปจฺจเยน  จ  ปูชน  อามิสปูชา  นาม  ปฏิปตฺติยา   
ปูชน ปฏิปตฺติปูชา นาม  ฯ  อฏกถายนฺตุ๑  ปูชาติ สกฺการ- 
ครุการมานนวนฺทนาติ วุตฺต ฯ ปูชเนยฺยา   นาม   อุกกฺฏปริจฺเฉทโต   
พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธอริยสาวกา  ฯ เต   หิ   ทกฺขิเณยฺยตฺตา   อปฺปกายป   
อตฺตนิ  กตาย  ปชูาย  ทีฆรตฺต หิตสุขาวหภาวกรเณน ปูชเนยฺยาติ  
วุจฺจนฺติ ฯ  
        ตตฺถ    ปูชิยเต    ปูชน   ปูชา   ภาเว   ย ุ  ปูชน   อรหนฺติ  
ปูชาย   อนุจฺฉวิกา   โหนตีฺติ   ปูชเนยยฺา   ปชูารหา   ปูชานุจฺฉวิกาติ  
อตฺโถ  ฯ   อรหตฺเถ   อีเยยฺยาติ  สทฺทนีติสุตฺเตน  เอยฺยปฺปจฺจโย  ฯ  
อิทานิ  ปน  ปูชนียานนฺติป  ปนฺติ  ฯ  เตเนว  สุตฺเตน  อียปฺปจฺจโย ฯ  
อนีโยติ   เกจิ  ฯ   ตนฺตุ   ปูชเนยฺยานนฺติ  ปูชารหานนฺติ  อฏกถาย  
น สเมติ ฯ  
        [๕๘]  พุทฺธาทีสุ  ปูชา  จ  นาม  อปฺปกาป  ทฆีรตฺต  หิตสุขาวหา  
โหติ ฯ สุมนมาลาการาทโย เจตฺถ นิทสฺสน ฯ  
        ราชคเห  กริ  เอโก  สุมโน  นาม  มาลากาโร  อโหสิ  ฯ  โส  
เทวสิก   ปาโตว   อฏหิ   สุมนปุปฺผนาฬีหิ    พิมฺพิสารราชาน  
อุปฏหนฺโต   อฏ   กหาปเณ   ลภติ  ฯ   โส   เอกทิวส  ปุปฺผานิ  
คเหตฺวา    ราชุปฏาน    คจฺฉนฺโต    ภิกฺขุสงฺฆปริวุต   ฉพฺพณฺณรสิโย  
๑. ป. โช. ขุ. ขุ. ๑๓๗.   
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วิสฺสชฺเชตฺวา   นคร   ปณฺฑาย   ปวิสนตฺ  สตฺถาร  ทสิฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  
ราชา   อิมาน ิ  อลภนฺโต  ม  ฆาเตตุ  วา  รฏโต  วา  ปพฺพาเชตุ  
โส    ห ิ   มยหฺ   ททนโฺตป   ทิฏธมฺเมเยว   ชีวิตกปฺปนมตฺต   ธน  
ทเทยฺย   สตฺถุ   ปชูา   ปน   อสงฺเขยฺยผลา   ทีฆรตฺต   หิตสุขาวหา  
โหติ    อิเมหิ   สตฺถาร   ปเูชสฺสามีติ   จินฺเตตฺวา   อตฺตโน   ชีวิต  
ปริจฺจชิตฺวา   อฏ   ปุปฺผนาฬิโย   อฏ   มฏุ ิโย   กตฺวา   ขิป  ฯ  
ปม   ขิตฺตา   หิ   เทฺว   ปปฺุผมุฏ ิโย   สตฺถุ   อุปริ   มาลาวิตาน  
หุตฺวา   อฏสุ   ทุติย   ขิตฺตา   เทฺว   ทกฺขิณปสฺเส   ตติย   ขิตฺตา  
เทฺว   ปฏ ิปสฺเส   จตุตฺถ   ขิตฺตา   เทฺว  วามปสฺเสติ  ตีสุ  ปสฺเสสุ  
ฉ    ปุปฺผมุฏ ิโย    มาลาปฏิจฺฉทา    หุตฺวา    อฏสุ  ฯ   ปุรโต คมน- 
ทฺวารมตฺตเมว  อโหสิ  ฯ  ปุปฺผาน  วณฺฏานิ  อนฺโต  อเหสุ ปตฺตานิ  
พหิมุขานิ  ฯ   สตฺถา   รชตปฏฏปริกฺขิตฺโต   วิย  หตฺุวา  ปายาสิ  ฯ  
ปุปฺผานิป    อภิชฺชิตฺวา    อปติตฺวา    สตฺถารา   สทธฺึเยว   คจฺฉนฺติ  
 ิตฏาเน   ติฏนฺติ  ฯ   ตมจฺฉริย   ทิสวฺา   สกลนคร   สงฺขุภิ  ฯ  
อนฺโตนครสฺมึ   หิ   นวโกฏิมตฺตา   ชนา  ฯ   เตสุ   เอโกป  ภิกขฺ  
คเหตฺวา   อนิกฺขนฺโต   นาม   นตฺถ ิ ฯ   มหาชโน  อุกฺกฏุ ิสหสฺสานิ  
เจลุกฺเขปสหสฺสานิ  จ  กโรนฺโต  สตฺถารา  สทฺธึ  วิจริ  ฯ มาลากาโร  
ปน   เอว   สตฺถาร   ปูเชตฺวา   โถเมตฺวา  วนฺทิตฺวา  ตุจฺฉปจฺฉิเมว  
คเหตฺวา    เคห    นิวตฺติตฺวา    กห   ปปฺุผานีติ   ภรยิาย   ปฏุโ  
เตหิ  เม  สตฺถา  ปชูิโตติ  อาห  ฯ  ร ฺโ  อิทานิ  กึ  กริสฺสสีติ  ฯ  
ราชา   ม  ฆาเตตุ  วา  รฏโต  วา  ปพฺพาเชตุ  ชีวิต  ปริจฺจชิตฺวา   
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สตฺถาร    ปูเชสึ    เอวรูปา    ปุปฺผปูชา   ชาตาติ   สพฺพ   ปวตฺตึ  
กเถสิ  ฯ   ภรยิา   ปนสฺส   อนฺธพาลา  เอวรูเป  อจฺฉริเย  ปสาท  
อกตฺวา   ต   อกฺโกสิตฺวา   ราชาโน   นาม   จณฺฑา   สกึ   กุทฺธา  
พหุมฺป   อนตฺถ   กโรนฺติ   ตยา   กตกมฺเมน  มยฺหป  อนตฺโถ  สิยาติ  
ปุตฺเต   อาทาย   ราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา  เตน  อตฺตนา  จ  วุตฺตวจน  
สพฺพ   กเถตฺวา   เตน   กตกมฺม   สกุต   วา   โหตุ   ทุกฺกฏ  วา  
ตสฺเสว   ต   มยา   ตสฺส   ฉฑฺฑิตภาว   ชานาหิ  เทวาติ  อาห  ฯ  
ต    สุตฺวา    พิมฺพิสาโร   ราชา   อโห   อย   อิตฺถี   อนฺธพาลา  
เอวรูเป   คุเณ   ปสาท   น   อุปฺปาเทสีติ   จินฺเตตฺวา  กุทฺโธ  วิย  
หุตฺวา    มยฺห    อุปฏานปุปฺเผหิ   เตน   ปูชา   กตาติ   ปุจฺฉิตฺวา  
อาม   เทวาติ   วุตฺเต   ภททฺก   เต   กต   ต   ฉฑฺเฑนฺติยา  มม  
ปุปฺเผหิ   ปูชากตสฺสาห   กตฺตพฺพยุตฺตก   ชานิสฺสามีติ  ต  อุยโฺยเชตฺวา  
เวเคน  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  สตฺถารา  สทฺธึเยว  วิจรติ  ฯ  สตฺถา  
ร ฺโ    จิตฺตปฺปสาท    ตฺวา   มาลาการสฺส   คุณ   ปากฏ   กาตุ  
ติคาวุเต   นคเร  เภริจรณมคฺเคเนว  วิจรนฺโต  กสฺสจิ  ปตฺต  อทตฺวา  
ราชงฺคณ   คนฺตฺวา   คณฺหิตุกามสฺส   ร ฺโ   ปตฺต   ทตฺวา  ราชเคห  
อปฺปวิสิตฺวา    ตตฺเถว   นสิีทิตฺวา   ร ฺา   ปณีตาหาเรน   ปริวิสิโต  
ภตฺตกิจฺจาวสาเน  อนุโมทน  กตฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา  คนฺธกุฏึ  ปาวิสิ ฯ  
ปุปฺผานิป   สตฺถริ   คจฺฉนฺเต   คจฺฉนฺติ   ติฏนฺเต   ติฏนฺติ  คนฺธกุฏึ  
ปวิฏเ   ทฺวารโกฏเ   ปตนฺติ  ฯ  ราชา  ปน  สตฺถาร  อนุคนฺตฺวา  
นิวตฺโต  มาลาการ  ปกฺโกสาเปตฺวา  ตสฺมึ  ปสนฺโน หตฺถิอสฺสทาส-  
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ทาสิโย  สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิตนาริโย    คามวเร   กหาปณสหสฺสานีติ  
หตฺถิอาทโย  สตฺตวิเธ  อฏ  อฏ  เจว  มหาปสาธนานิ จสฺส อทาสิ ฯ  
สตฺถา   วิหาร  คนฺตฺวา  โก  น ุ โข  ภนฺเต  มาลาการสฺส  วิปาโกติ  
อานนฺทตฺเถเรน   ปุฏโ   อย   อานนฺท   มยฺห   ชีวิต   ปริจฺจชิตฺวา  
ปุปฺผปูช    กตฺวา   กปฺปสตสหสฺส   ทคฺุคตึ   อคนฺตฺวาว   เทวมนุสฺเสสุ  
สสริตฺวา  สุมโน  นาม  ปจฺเจกพุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  วตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต  
ธมฺมปทสฺส พาลวคฺเค อิม คาถมาห  
        ต ฺจ กมฺม กต สาธุ    ย กตฺวา นานุตปฺปติ  
        ยสฺส ปติโต สุมโน   วิปาก ปฏิเสวตีติ ฯ  
        คาถาวสาเน   จตุราสีติยา   ปาณสหสฺสาน   ธมฺมาภิสมโย  
อโหสีติ ฯ  
                    สุมนมาลาการวตฺถุ ฯ  
        [๕๙]   เอโก   กริ   กลุปุตฺโต  ปรุมิพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  
ตตฺถ    ภเว    ปุ ฺานิ   อุปจินนฺโต   สทิฺธตฺถสฺส   ภควโต   กาเล  
กุลเคเห   นิพฺพตฺโต   ภควติ   ธรมาเน   ปุ ฺ   กาตุ   อสกฺโกนฺโต  
ปรินิพฺพุเต    ภควติ    ตสสฺ    เจติยธาตุคพฺเภ   กรยิมาเน   อุภินฺน  
ปริจฺเฉทานมนฺตเร   เอก   สุธาปณฺฑมทาสิ  ฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  
จตุนฺนวุติกปฺปานิ    เทวมนุสฺเสสุเยว   สสริตฺวา   อิมสฺมึ   พทฺธุปฺปาเท  
เอกสฺมึ    กุลเคเห   นิพฺพตฺโต   วิ ฺ ุต   ปตฺวา   สตฺถริ   ปสีทิตฺวา  
ปพฺพชิโต   นจิรสฺเสว   อรหา   อโหสิ  ฯ   โส  สธุาปณฺฑิยตฺเถโรติ  
ป ฺายิตฺถ  ฯ   โส   อตฺตโน   ปุพฺพจริตาปทาน   ปกาเสนฺโต  อิมา   
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คาถา อภาสิ  
        ปชูารเห ปูชยโต    พุทฺเธ ยทิจ สาวเก  
        ปป ฺจสมติกฺกนฺเต    ติณฺณโสกปริทฺทเว  
        เต ตาทิเส ปูชยโต    นิพฺพุเต อกุโตภเย  
        น สกฺกา ปุ ฺ สงฺขาตุ    อิเมตฺตมป เกนจิ ฯ  
        จตุนฺนป จ ทีปาน    อิสฺสร โยธ การเย  
        เอติสฺสา ปูชนาเยต    กล นาคฺฆติ โสฬสึ ฯ  
        สิทฺธตฺถสฺส นรคฺคสฺส    เจติเย อิฏกนฺตเร  
        สุธาปณฺโฑ มยา ทินโฺน    วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ  
        จตุนฺนวุเต อิโต กปฺเป    ย กมฺมมกรึ ตทา  
        ทุคฺคตึ นาภิชานามิ   ปฏิสงฺขารสฺสิท ผล ฯ  
        อิโต ตึเสว กปฺปมฺหิ    ปฏสิงฺขารสวฺหยา  
        สตฺตรตนสมฺปนฺนา    เตรส จกฺกวตฺติโน  
        ปฏิสมภิฺทา จตสฺโส   วิโมกฺขาป จ อฏ ิเม  
        ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา   กต พุทฺธสสฺ สาสนนฺติ๑ ฯ  
        [๖๐]   ตตฺถ   ปชูารเหติ   ปชูารหา   นาม  พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธ-  
สาวกาจริยุปชฺฌายมาตาปตุครุอาทโย   เต   มาลาทีปธูปคนฺธาภรณ-  
จตุปฺปจฺจยาทีหิ    อภิวนฺทนาทีหิ    จ    ปูชยโต   ปคฺุคลสฺส   ปุ ฺนฺติ  
โยชนา ฯ  
        อิทานิ    อุกฺกฏปริจฺเฉทวเสน    ปูชารเห   ทสฺเสตุมาห พุทฺเธ- 
๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๙๐.   
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ตฺยาทึ  ฯ   ตตฺถ  พุทฺเธติ  สมฺมาสมฺพุทฺเธ  ปจฺเจกพุทฺเธ  จ  ฯ  
ยทิจ  อิติ  อถวาตฺยตฺโถ  ฯ  สาวเกติ พุทฺธสาวเก ฯ ปป ฺจสมติกฺ- 
กนฺเตติ  สมติกฺกนฺตตณฺหาทิฏ ิมานปป ฺเจ  ฯ   ติณฺณโสกปริทฺทเวติ  
โสกปริเทเว ติณฺเณ อติกฺกนฺเต ฯ  
        น    เกวลเมว   ธรมาเน   พุทฺธาทโย   ปชูยโต   ปรินิพฺพุเตป  
เตส    เจติยปฺปฏิมาทโยป    ปูชยโต    ปุ ฺสฺมึป   เอเสว   นโยติ  
ทสฺเสตุมาห เต ตาทิเสตฺยาทึ ฯ  
        ตตฺถ    เตติ    พุทฺธาทิเก  ฯ   ตาทิเสติ   ยถาวุตฺตคุณวเสน  
ตาทิคุณยุตฺเต  ฯ   นิพฺพุเตติ   ราคาทินิพฺพุติยา   นิพฺพุเต  ฯ   นตฺถิ  
กุโต ภวโต วา อารมฺมณโต วา เอเตส ภยนฺติ อกุโตภยา ฯ  
        อิเมตฺตนฺติ   อิม   เอตฺตกนฺติ   สงฺขาตุ   สตสหสฺสาทิวเสน  สงฺข  
กาตุ   คเณตุ   น   สกฺกา  ฯ  อป  เกนจีติ  เกนจิ  มหานุภาเวนาป  
ปุคฺคเลน  ฯ   ตีรณธารณปูรณวเสน   ตีสุ   มาเนสุ  วา  เกนจิ  อป  
มาเนน  ฯ   ตตฺถ   ตีรณ   นาม   อิท   เอตฺตกนฺติ  นยคฺคาโห  ฯ  
ธารณนฺติ   ตุลาคณนา  ฯ   ปูรณนฺติ   อฑฺฒปฺปสตนาฬิกาทีสุ   ปเูรตฺวา  
คณนา ฯ อิทานิ ต ปูช ทีเปตุ จตุนฺนป จ ทีปานนฺตฺยาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ    ทีปานนฺติ    ทฺวิสหสฺสปริตฺตทีปปริวาราน   มหาทปีาน  ฯ  
อิสฺสรนฺติ    ยถาวุตฺเต   ทีเป   เอกโต   กตฺวา   สกลจกฺกวาฬคพฺเภ  
อิสฺสร จกฺกวตฺติรชฺช กาเรยฺย ฯ  
        เอติสฺสา   ปชูนาเยตนฺติ   เจติเย    ธาตุคพฺเภ    เอกสฺมึ  
สุธาปณฺเฑ ปูชนาย เอต สกลทีเป สตฺตรตนาทิก สกล ธน ฯ   
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        กลนฺติ   เจติเย   กตปูชาย   โสฬสวาเร  โสฬสกฺขตฺตุ  วิภตฺตสฺส  
โสฬสมโกฏาสสฺส น อคฺฆตีติ อตฺโถ ฯ  
        นรคฺคสสฺาติ   นราน   อคฺคสฺส   เสฏสฺส   สทิฺธตฺถสฺส   ภควโต  
เจติยธาตุคพฺภมฺหิ   สุธากมฺเม   กริยมาเน  ฯ   อิฏกนฺตเรติ  อุภินฺน  
ปริจฺเฉทาน    เวมชฺเฌ  ฯ   อถวา   ปุปฺผธานคฺคฏานมนฺตเร  ฯ  
ทินฺโนติ ปกขิฺตฺโต ฯ  
        อปทานสฺส ทสมวคฺเค สุธาปณฺฑิยตฺเถรวตฺถุ ฯ  
        ธมฺมปทสฺส พุทฺธวคฺเค สุวณฺณเจติยวตฺถุมฺป กเถตพฺพ ฯ  
        [๖๑]    ภควติ    ปรนิิพฺพุเต   ร ฺา   อชาตสตฺตุนา   อตฺตนา  
ปฏิลทฺธา  ภควโต  สรีรธาตุโย  คเหตฺวา  ถูเป  จ  ถปูมเห  จ  กเต  
เอกา   ราชคหวาสินี   อุปาสิกา   ปาโตว   สรีร  ปฏชิคฺคิตฺวา  สตฺถุ  
ถูป   ปูเชสฺสามีติ   จตฺตาริ   โกสาตกีปปฺุผานิ  คเหตฺวา  สทฺธาเวเคน  
สมุสฺสาหิตมานสา  มคฺคปริสฺสย  อนุปธาเรตฺวา ว ถูปาภิมุขี๑ อคมาสิ ฯ  
อถ   น   ตรณุวจฺฉา   คาวี   เวเคน  อภิธาวนฺตี  สิงฺเคน  ปหริตฺวา 
ชีวิตกฺขย   ปาเปสิ  ฯ   สา   ตาวเทว   กาล   กตฺวา  ตาวตึเสสุ  
นิพฺพตฺติตฺวา   สกฺกสฺส   เทวร ฺโ    อุยฺยานกีฬาย    คจฺฉนฺตสฺส ปริวาร- 
มชฺเฌ  สห  รเถน  ปาตุรโหสิ  ฯ ต ทิสวฺา สกฺโก ปุจฺฉนฺโต อิมา  
คาถา อภาสิ  
        ปตวตฺเถ ปตทฺธเช   ปตาลงฺการภูสิเต  
        ปตจนฺทนลิตฺตงฺเค    ปตอุปฺปลธาริณิ  
๑. ถูปาภิมุขินตีิ ภวิตพฺพ ฯ .ว.   
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        ปตปฺปาสาทสยเน    ปตาเส ปตโภชเน  
        ปตจฺฉตฺเต ปตรเถ   ปตสฺเส ปตวีชเน  
        ก ึกมฺม อกริ ภทฺเท    ปุพฺเพ มานุสเก ภเว  
        เทวเต ปุจฺฉิตาจิกฺข    กิสฺส กมฺมสฺสิท ผลนฺติ๑ ฯ  
        ตตฺถ   ปตจนฺทนลิตฺตงฺเคติ    สุวณฺณวณฺเณน    จนฺทเนน  
อนุลิตฺตสรีเร  ฯ    ปตปฺปาสาทสยเนติ   สุวณฺณมยปฺปาสาเทน  
สุวณฺณปริกฺขิตฺตสยเนหิ   จ   สมนฺนาคเต  ฯ   เอว  สพฺพตฺถ  เหฏา  
อุปริ จ ปตสทฺเทน สุวณฺณเมว คหิต ฯ  
        [๖๒] อถสฺส สา อาจิกฺขนฺตี อิมา คาถา อภาสิ  
        โกสาตกี ลตตฺถ ิภนฺเต    ติตฺติกา อนภิชฺฌิตา  
        ตสฺสา จตฺตาริ ปุปฺผานิ    ถูป อภิหรึ อห  
        สตฺถ ุสรีร อุทฺทิสฺส   วิปฺปสนฺเนน เจตสา  
        นาสฺส มคฺค อเวกฺขิสฺส    ตทคฺคมนสา สตี  
        ตโต ม อวธี คาวี   ถปู อปฺปตฺตมานส  
        ต ฺจาห อภิส ฺเจยฺย    ภิยฺโย นูน อิโต สิยา  
        เตน กมเฺมน เทวินฺท   มฆวา เทวกุ ฺชร  
        ปหาย มานุส เทห   ตว สหพฺยตมาคตาติ๒ ฯ  
        ตตฺถ  ลตตฺถีติ  ลตา  อตฺถิ  ฯ  ภนฺเตติ  สกฺก  คารเวนาลปติ  ฯ  
อนภิชฺฌิตาติ น อภิกงฺขิตา ฯ  
        สรรีนฺติ   สรีรภูต   ธาตุ  ฯ  อวยเววาย  สมุทายโวหาโร  ยถา  
๑. ขุ. วิ. ๒๖/๘๑.  ๒. ขุ. วิ. ๒๖/๘๒.   
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ปโฏ ทฑฺโฒ สมุทฺโท ทิฏโติ จ ฯ  
        อสฺสาติ    โครูปสฺส  ฯ    มคฺคนฺติ    อาคมนมคฺค  ฯ   น  
อเวกฺขิสฺสนฺติ น โอโลเกสึ ฯ  
        ตทคฺคมนสา  สตีติ  ตสฺมึ  สตฺถุ  ถูเป  คตมนา  เอว  สมานา  ฯ  
ยสฺมา   สตฺถ ุ  ถูเป   คตมนา   เอวาห   น  ตสฺส  คาวิย  คตมนา  
อโหสึ    ตสฺมา    นาห    ตสฺสา    มคฺค   โอโลเกสินฺตฺยตฺโถ  ฯ ตทงฺค- 
มนสาติป  ปาโ  ฯ  ตทงฺเค  ตสฺส  สตฺถุ  องฺเค  ธาตุยา  มโน  
เอติสฺสาติ ตทงฺคมนสาตฺยตฺโถ ฯ  
        ถูปนฺติ    เจติย  ฯ   อปฺปตฺตมานสนฺติ   อสมฺปตฺตอชฺฌาสย  ฯ  
มนสิ   ภโวติ   หิ  มานโส  อชฺฌาสโย  มโนรโถ  ฯ  ถูป  อุปคนฺตฺวา  
ปุปฺเผหิ   ปูเชสฺสามีติ    อุปฺปนฺนมโนรถสฺส    อสมฺปุณฺณตาย    เอว  
วุตฺต  ฯ   ถูเป   ปน   ปุปฺเผหิ   ปชูนจิตฺต   สิทฺธเมว   เยน  สา  
เทวโลเก อุปฺปนฺนา ฯ  
        ตนฺติ   ต   ปุ ฺ  ฯ   จาหนฺติ   เจ   อห  ฯ  อภิส ฺเจยฺยนฺติ  
ถูป    อภิคนฺตฺวา   อุปคนฺตฺวา   ยถาธิปปฺาย   ปุปฺผปชูเนน   สมฺมเทว  
วิจิเนยฺย   อุปจิเนยฺย  ฯ   ภิยฺโย   นูน   อิโตติ  ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต  
อุตฺตริตรา สมฺปตฺติ สิยา ม ฺเติ อตฺโถ ฯ  
        มฆวาติ   อาลปน  ฯ  เทวกุ ฺชราติ  สพฺพพลปรกฺกมาทีหิ  วิเสเสหิ  
เทเวสุ กุ ฺชรสทิส ฯ ตพฺพิเสสน ฯ สหพฺยตนฺติ สหภาว ฯ  
        [๖๓]   ต   สุตฺวา   สกฺโก   มาตลปิฺปมุขสฺส   เทวคณสฺส  ธมฺม   
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เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ  
        ปสฺส มาตลิ อจฺเฉร    จิตฺต กมฺมผล อิท  
        อปฺปกป กต เทยฺย   ปุ ฺ โหติ มหปฺผล  
        นตฺถ ิจิตฺเต ปสนฺนมฺหิ   อปฺปกา นาม ทกฺขิณา  
        ตถาคเต จ สมฺพุทฺเธ   อถวา ตสฺส สาวเก  
        เอหิ มาตลิ อมฺเหป    ภิยฺโย ภิยโฺย มเหม เส  
        ตถาคตสฺส ธาตุโย   สุโข ปุ ฺานมุจฺจโย  
        ติฏนฺเต นิพฺพุเต วาป    สเม จิตฺเต สม ผล  
        เจโตปณิธิเหตู หิ    สตฺตา คจฺฉนฺติ สุคฺคตึ  
        พหูน วต อตฺถาย    อุปฺปชฺชนฺติ ตถาคตา  
        ยตฺถ การ กริตฺวาน    สคฺค คจฺฉนฺติ ทายกาติ๑ ฯ  
        ตตฺถ   จิตฺตนฺติ   วิจิตฺต  อจินฺเตยฺย  ฯ  กมฺมผลนฺติ  เทยฺย- 
ธมฺมสฺส อนุฬารตฺเตป    เขตฺตสมฺปตฺติยา    จิตฺตสมฺปตฺติยา    จ   อจฺจุฬารสฺส  
ปุ ฺกมฺมสฺส ผล ปสฺสาติ โยชนา ฯ  
        กตนฺติ    สกฺการวเสน   อายตเน   วินิยุตฺตเมว  ฯ   เทยฺยนฺติ  
ทาตพฺพวตฺถุ ฯ ปุ ฺนฺติ ปุ ฺกมฺม ฯ  
        อิทานิ    ยตฺถ    อปฺปก    กต    ปุ ฺ   มหปฺผล   โหติ   ต  
ปากฏ กตฺวา ทสฺเสนฺโต นตฺถิ จิตฺเตติ คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ    สมฺพุทฺเธติ   สมฺมาสมฺพุทฺเธ  ฯ   จกาโร   ปจฺเจกพุทฺธ  
สมุจฺจินาติ  ฯ  อมฺเหปติ  มยป  ฯ  มเหม  เสติ  มหยาม  เส  ปชูาม  
เส  ฯ   เจโตปณิธิเหตู  หีติ  อตฺตโน  จิตฺตสฺส  สมฺมเทว  ปนนิมิตฺต  
๑. ขุ. วิ. ๒๖/๘๒.   
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อตฺตสมฺมาปณิธาเนนาติ อตฺโถ ฯ  
        เอว   เทเสตฺวา   สกฺโก   อุยฺยานกีฬายุสฺสาห  ปฏิปฺปสฺสมฺเภตฺวา  
ตโต    ว    ปฏินิวตฺติตฺวา   จูฬามณิเจติเย   สตฺตาห   ปูช   กตฺวา  
อปรภาเค  เทวจาริก  จรนฺตสฺส  อายสฺมโต  นารทตฺเถรสฺส  ต  ปวตฺตึ  
คาถาหิ  กเถสิ  ฯ  เถโร  ปมสงฺคีติกาเล  ธมฺมสงฺคาหกาน  กเถสิ ฯ  
เถรา ต ตถา สงฺคห อาโรเปสุนฺติ ฯ  
          ปตวิมานวณฺณนาย โกสาตกีเทวตาวตฺถุ๑ ฯ  
          เอว พุทฺธปูชา ทีฆรตฺต หิตสุขาวหา โหตีติ ฯ  
        [๖๔]  อตีเต พาราณสิย เอกา ทลิทฺทธีตา มตฺติก มทฺทิตฺวา  
เคหภิตฺตึ ลิมฺเปสิ  ฯ   อเถโก   ปจฺเจกพุทฺโธ   อตฺตโน  ปพฺภารปริ- 
ภณฺฑกรณตฺถ มตฺติกภิกฺขาย   นคร   ปวิสิตฺวา   ตสฺสา   อวิทูเร    
อฏาส ิ ฯ  สา กุชฺฌิตฺวา    โอโลเกนฺตี    สมณ    มตฺติกมฺป    น    
ลภสีติ   วตฺวา มหนฺต   มตฺติกปณฺฑ   ตสฺส   ปตฺเต   เปสิ  ฯ    
ปจฺเจกพุทฺโธ   ต คเหตฺวา  อคมาสิ  ฯ  สา  ตโต  จุตา  พาราณสิยา   
ปาจีนทฺวารคาเม เอกสฺส   ทลิทฺทสฺส   ธีตา   หุตฺวา   นิพฺพตฺติ  ฯ   ตสฺสา   
กุชฺฌิตฺวา โอโลกิตตฺตา   หตฺถปาทมุขอกฺขินาสานิ    ปาปานิ    วิรูปานิ  
อเหสุ  ฯ   เตน  น  ป ฺจปาปาเตฺวว  ส ฺชานึสุ  ฯ  มตฺติกปณฺฑ- 
ผเลน ปนสฺสา สรีร ผสฺสสมฺปนฺน อโหสิ ฯ  
        ตทา  พโก  นาม  พาราณสีราชา  อโหสิ  ฯ  โส  เอกทิวส รตฺตึ  
อ ฺาตกเวเสน  นคร  ปริคฺคณฺหนฺโต  ต  ปเทส  คโต  ฯ  ป ฺจปาปาป  
๑. ขุ. วิ. ๒๖/๘๑.   
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คามทาริกาหิ   สทฺธึ   กฬีนฺตี   อชานิตฺวาว   ร ฺโ   หตฺถ  คณฺหิ  ฯ  
ราชา   ทิพฺพผสฺเสน   ผุฏโ   วิย   สกภาเวน  สณฺาตุ  อสกฺโกนฺโต  
ผสฺสราครโต  กสฺส  ธีตาสีติ  ปุจฺฉิ  ฯ  ทฺวารวาสิโนติ  ฯ  โส  ตสฺสา  
อสฺสามิกภาว  ปุจฺฉิตฺวา  อหนฺเต  สามิโก  ภวิสฺสามิ  คจฺฉ  มาตา- 
ปตโร อนุชานาเปหีติ  ฯ   สา   เคห   คนฺตฺวา  มาตาปตูน  อาโรเจสิ  ฯ  
เต  อนุชานึสุ  ฯ  สา  ปจฺจาคนฺตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ ราชา ตาย  
สทฺธึ  เคห  คนฺตฺวา  สวาส  วสิตฺวา  ปาโตว  ราชนิเวสน  อคมาสิ ฯ  
ตโต  ปฏาย  โส  อ ฺ  อิตฺถึ  โอโลเกตุ  อนิจฺฉนฺโต อ ฺาตก- 
เวเสน นิวทฺธ   ตตฺถ   คจฺฉติ  ฯ  อเถกทวิส  ตสฺสา  ปตุ  โลหิตปฺ- 
ปกฺขนฺทิกา อุทปาทิ  ฯ   อสมฺภินฺนขีรมธุสกฺขราทิยุตฺโต   ปายาโส    ตสฺส  
เภสชฺช  ฯ  ต  เต  ทลิทฺทตาย  อุปฺปาเทตุ  น  สกฺโกนฺติ  ฯ  อถสฺสา  
มาตา   กึ   อมฺม   ตว   สามิโก   ปายาส   อุปฺปาเทตุ  สกฺขิสฺสตีติ  
อาห  ฯ  สา  ร ฺโ  อาคตกาเล  ตมตฺถ  อาโรเจสิ  ฯ ราชา ภทฺเท  
อิท   อิสฺสรเภสชฺช  กุโต  ลภิสฺสามาติ  วตฺวา  ต  อุปาเยน  อนฺเตปุร  
เนตุกาโม  ปุนทิวเส  ราชนิเวสน  คนฺตฺวา  ตาทิส  ปายาส ปจาเปตฺวา  
เทฺว   ปุเฏ   กตฺวา   เอกสฺมึ  จูฬามณึ  ปกฺขิปตฺวา  รตฺตึ  อาคนฺตฺวา  
ภทฺเท   ตว   ปตา   อชชฺ  อิม  ภุ ฺชตุ  เสฺว  อิมนฺติ  อาห  ฯ  สา  
ตถา  อกาสิ  ฯ  ตสฺสา  ปตุ  โรโค  ปฏปิฺปสฺสมฺภิ  ฯ  ราชา ปุนทวิเส  
ราชนิเวสน  คนฺตฺวา  มุข  โธวิตฺวา  จูฬามณึ  เม  อาหรถาติ  อาห ฯ  
น   ปสฺสาม   เทวาติ  ฯ   อนฺโตนครโต   ยาว  พหินครา  สพฺพตฺถ  
อนฺตมโส   ภตฺตปุเฏป   วิจินาถาติ   อาห  ฯ   ราชปุริสา  วิจินนฺตา   
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ป ฺจปาปาย    ฆเร   มณึ   ทิสฺวา   ตสสฺา   มาตาปตโร   พนฺธิตฺวา  
นยึสุ  ฯ   อถสฺสา   ปตา   น   มย   โจรา  อย  มณิ  ชามาตรา  
อาภโตติ   อาห  ฯ  กห  โสติ  ฯ  ธีตา  เม  ชานาตีติ  วตฺวา  ต  
ปุจฺฉิ  ฯ   ตาต   โส   อนฺธกาเร  อาคนฺตฺวา  อนฺธกาเรเยว  ยาติ  
เตนสฺส   รูป   น   ชานามิ  หตฺถสมฺผสฺเสน  น  ชานิตุ  สกฺโกมีติ  ฯ  
โส   ราชปุรสิาน  อาโรเจสิ  ฯ  เตป  ร ฺโ  อาโรเจสุ  ฯ  ราชา  
อชานนฺโต   วิย   เตนหิ  ต  อิตฺถึ  ราชงฺคเณ  อนฺโตสาณิย  เปตฺวา  
สาณิยา  หตฺถปฺปมาณ  ฉิทฺท  กตฺวา  หตฺถสมฺผสฺเสน  โจร  คณฺหาเปถาติ  
อาห  ฯ   เต   ตถา   กตฺวา   สกลนครวาสิโน   สนฺนปิาเตสุ  ฯ  
สา   อาคตาคตสฺส   ปสารติหตฺถ   คเหตฺวา   อย  เนโสติ  วทติ  ฯ  
มนุสฺสา    ตสฺสา    ทิพฺพสมฺผสฺสสทิเส    ผสฺเส    พชฺฌิตฺวา   สจาย  
ทณฺฑารหา    ทณฺฑ    ทตฺวาป   ทาสกมฺมกรภาว   อุปคนฺตฺวาป   เอต  
ฆเร   กริสฺสามาติ   จินฺตยนฺตา   อปคนฺตุ   นาสกฺขึส ุ ฯ   อถ  เน  
ราชปุริสา  ทณฺเฑหิ  ปหริตฺวา  ปพฺพาเชสุ๑  ฯ  อุปราชาทโย สพฺเพ  
อุมฺมตฺตกา   วิย   ชาตา  ฯ   อถ   ราชา   กจฺจิ  อห  ภเวยฺยนฺติ  
หตฺถ   ปสาเรสิ  ฯ   สา   หตฺถ   คเหตฺวาว  โจโร  เม  คหิโตติ  
มหาสทฺทมกาสิ  ฯ   ราชา   ยถาภูต   อาโรเจตฺวา  ต  อภิสิ ฺจิตฺวา  
อคฺคมเหสึ   กตฺวา  ตสฺสา  มาตาปตูน  อิสฺสริย  ทตฺวา  ตโต  ปฏาย  
อ ฺาป   อิตฺถิโย   น   โอโลเกสิ  ฯ  ตา  ตสฺสา  กชฺุฌิตฺวา  อนตฺร  
ปริเยสึสุ  ฯ  อเถกทิวส  สา  ทฺวินฺน  ราชูน  อคฺคมเหสิตฺตสฺส  สุปเน  
๑. ปลาเปสุ ฯ   
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นิมิตฺต  ทิสฺวา  ร ฺโ  อาจิกฺขิ  ฯ  อถ ตา ต ตฺวา สุปนปากาน  
ล ฺจ อทสุ  ฯ  เต  ร ฺา  ปฏุา  มหาราช  เทวิยา  สพฺพสฺเสต- 
หตฺถิกฺขนฺเธ นิสินฺนตฺต    ตุมฺหาก    มรณสฺส    ปุพฺพนิมิตฺต    หตฺถิกฺขนฺธ- 
คตาย   จ จนฺทปรามสน    ตุมฺหาก    ปจฺจามิตฺตราชานยนสฺสาติ    วตฺวา  
อิทานิ   ก ึ  กาตพฺพนฺติ   วุตฺเต   เทว   อิม   มาเรตุ   น  วฏฏติ  
นาวาย   น   เปตฺวา   นทิย  วิสฺสชฺเชตุ  วฏฏตีติ  วทึสุ  ฯ  ราชา  
อาหารวตฺถาลงฺกาเรหิ สทฺธึ รตฺติย ต นาวาย เปตฺวา วิสฺสชฺชาเปสิ ฯ  
        อเถโก   ทีปาวาริโก   นาม   ราชา  เหฏา  อุทกกีฬ  กฬีนฺโต  
อาคตาย  นาวาย  ต  ทิสฺวา  กา  นาม  ตฺว  ปสาจีสทิสาติ  ปุจฺฉิ  ฯ  
สา   สิต   กตฺวา  พกสฺส  ร ฺโ  อคฺคมเหสิตฺต  กเถสิ  ฯ  สา  กิร  
ป ฺจปาปาติ   สกลชมฺพุทเีป   ปากฏา  ฯ   อถ  ราชา  ต  คเหตฺวา  
ผสฺสราครโต   อ ฺาสุ  อิตฺถีสุ  ส ฺป  อกตฺวา  อคฺคมเหสึ  อกาสิ  ฯ  
ต   สุตฺวา  พโก  ราชา  นาหนฺต  ตสฺส  ทสฺสามีติ  เสน  สงฺกฑฺฒิตฺวา  
ตสฺส    ปฏิติตฺเถ    นิเวสน   กตฺวา   ปณฺณ   เปเสสิ   ภริย   วา  
เทตุ   ยุทฺธ   วาติ  ฯ  ทีปาวาริโกป  ยุทธฺสชฺโชว  อโหสิ  ฯ  อุภินนฺ  
อมจฺจา    อิตฺถึ    นิสฺสาย   มรณ   อยุตฺต   ปรุิมสามิกตฺตา   เอสา  
พกสฺส    ปาปุณาติ    นาวาย    ลทฺธตฺตา    ทีปาวาริกสฺส    ตสฺมา  
เอเกกสฺส   เคเห   สตฺตาห   วสตูติ   มนฺเตตฺวา   เทฺวป  ราชาโน  
ส ฺาเปสุ  ฯ   เต   เทฺวป   อตฺตมนา   หุตฺวา  ปฏิติตฺเถ  นครานิ  
มาเปตฺวา วสึสุ ฯ อิติ สา ทฺวินฺนป เตส มเหสิตฺต กาเรสิ ฯ  
          กุณาลชาตกวณฺณนาย ป ฺจปาปาวตฺถุ๑ ฯ  
๑. ขุ. ชา. ๒๘/๑๐๖.  ตทฏกถา ๘/๓๗๘.   
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        [๖๕]  อตีเต  พาราณสิย  เอกสฺมึ  คามเก  เอกา  อิตฺถี สหตฺถา  
กมฺม   กตฺวา   ชีวนฺตี   เอกทิวส   เขตฺตกุฏึ   คจฺฉนฺตี  อนฺตรามคฺเค  
เอกสฺมึ   สเร   ปาโตว   ปปฺุผิต  ปทุมปุปฺผ  ทิสฺวา  ต  สร  โอรุยหฺ  
ต ฺเจว   ปุปผฺ   ลาชปกฺขิปนตฺถาย   ปทุมินิปตฺต ฺจ  คเหตฺวา  เกทาเร  
สาลิสีสานิ  ฉินฺทิตฺวา  กุฏิกาย  นิสินนฺา  ลาเช  ภชิตฺวา ป ฺจ ลาชสตานิ  
คเณสิ  ฯ   ตสฺมึ  ขเณ  คนฺธมาทนปพฺพเต  นิโรธสมาปตฺติโต  วุฏ ิโต  
เอโก  ปจฺเจกพุทฺโธ  อาคนฺตฺวา  ตสฺสา  อวิทูเร  อฏาสิ  ฯ  สา  ต  
ทิสฺวา   ลาเชหิ   สทฺธ ึ  ปทุมปุปฺผ  คเหตฺวา  กุฏิโต  โอรุยฺห  ลาเช  
ปจฺเจกพุทฺธสฺส   ปตฺเต   ปกฺขิปตฺวา  ปทุมปุปฺเผน  ปตฺต  ปธาย  ทตฺวา  
ปจฺเจกพุทฺเธ   โถก   คเต   ปพฺพชิตา  นาม  ปุปฺเผน  อนตฺถิกา  อห  
ปุปฺผ    คณฺหิตฺวา   ปลนฺธสิฺสามีติ   คนฺตฺวา   ปจฺเจกพุทฺธสฺส   หตฺถโต  
ปุปฺผ    คเหตฺวา    สเจ    อยฺโย    ปุปฺเผน   อนตฺถิโก   อภวิสฺส ปตฺต- 
มตฺถเก   เปตุ   น  อทสฺส  อทฺธา  อสสฺ  อตฺโถ  ภวิสฺสตีติ  ปุน  
จินฺเตตฺวา  อนุคนฺตฺวา  ปตฺตมตฺถเก  เปตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธ  ขมาเปตฺวา  
ภนฺเต   อิเมส   เม   ลาชาน  นิสฺสนฺเทน  ลาชคณนาย  ปุตฺตา  อสสฺุ  
ปทุมปุปฺผสฺส    นิสฺสนฺเทน   นิพฺพตฺตนิพฺพตฺสฏาเน   เม   ปเท   ปเท  
ปทุมปุปฺผ    อุฏหตูติ    ปฏน   อกาสิ  ฯ   ปจฺเจกพุทฺโธ   ตสฺสา  
ปสฺสนฺติยา  ว  อากาเสน  คนฺธมาทน  คนฺตฺวา ต ปทุม นนฺทมูลก- 
ปพฺภาเร ปจฺเจกพุทฺธาน   อกฺกมนโสปาณสมีเป   ปาทปฺปุ ฺฉน   กตฺวา   
เปสิ  ฯ สาป  ตสฺส  กมมฺสฺส  นิสฺสนฺเทน  เทวโลเก  นิพฺพตฺติ  ฯ  
นิพฺพตฺตกาลโต ปฏาย   จสฺสา    ปเท    ปเท    มหาปทุมปุปฺผ    อุฏหิ  ฯ   
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สา   ตโต   จวิตฺวา   ปพฺพตปาเท   เอกสฺมึ   ปทุมสเร   ปทุมคพฺเภ  
นิพฺพตฺติ  ฯ   ต   สร   นิสสฺาย   วสนฺโต  เอโก  ตาปโส  ปาโตว  
มุขโธวนตฺถาย   สร   คนตฺฺวา   ต  ปุปผฺ  ทิสฺวา  อิท  ปุปฺผ  เสเสหิ  
มหนฺตตร   เสสานิ   จ   ปุปฺผิตานิ   อิท   มกุลิตเมว   ภวิตพฺพเมตฺถ  
การเณนาติ   จินฺเตตฺวา   โอตริตฺวา   ต   ปุปฺผ  คณฺหิ  ฯ  ต  เตน  
คหิตมตฺตเมว   ปุปฺผิต  ฯ   ตาปโส   อนฺโตปทุมคพฺเภ  นิปนฺน  ทาริก  
ทิสฺวา   ธีตุสเินห   ปฏิลภิตฺวา   ปทุเมเนว   สทฺธ ึ ปณฺณสาล  เนตฺวา  
ม ฺจเก    นปิชฺชาเปสิ  ฯ    อถสฺสา   ปุ ฺานุภาเวน   องฺคุฏเก  
ขีร   นิพฺพตฺติ  ฯ   โส   ตสฺมึ   ปุปฺเผ   มิลาเต  อ ฺ  นว  ปุปฺผ  
อาหริตฺวา   ต   นิปชฺชาเปสิ  ฯ   อถสสฺา  อาธาวนวิธาวเนน  กีฬิตุ  
สมตฺถกาลโต   ปฏาย   ปทวาเร   ปทวาเร   ปทมุปุปฺผ  อุฏาสิ  ฯ  
ตาปโส   ปทมุวตีติ   นามมกาสิ  ฯ  กกธุราสิสฺส  วิยสฺสา  สรีรวณฺโณ  
อโหสิ  ฯ    สา    อปฺปตฺตา   เทววณฺณ   อติกฺกนตฺา   มานุสวณฺณ  
อโหสิ  ฯ   ต   ทิสฺวา  พาราณสีร ฺโ  วนจรโก  พาราณสึ  คนฺตฺวา  
ร ฺโ   อาโรเจสิ  ฯ   ต   สุตฺวา   ราชา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ตาปส  
วนฺทิตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีิตฺวา   ตาปสสฺส   ธีตร  คเหตฺวา  ตตฺเถว  
กหาปณราสิมฺหิ   ต   เปตฺวา  อภิเสก  กตฺวา  ต  คเหตฺวา  อตฺตโน  
นคร   อาเนตฺวา   อาคตกาลโต   ปฏาย  เสสิตฺถิโย  อโนโลเกตฺวา  
ตาย   สทฺธึเยว   รมติ  ฯ   สวาสมนฺวาเยว  จสฺสา  กจฺุฉิย  คพฺโภ  
ปติฏาสิ  ฯ    ปริปกฺกคพฺภาย   จสฺสา   คพฺภวุฏาน   อโหสิ  ฯ มหา- 
ปทุมกุมาโร   เอกโกว   กจฺุฉิย   วสิ  ฯ    อวเสสา เอกูนป ฺจสต-  
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ทารกา   ปน  มหาปทุมกุมารสฺส  มาตุ  กุจฺฉิโต  นกิฺขมิตฺวา นิปนฺน- 
กาเล   สเสทชา   หุตฺวา   นิพฺพตฺตึสุ  ฯ  เต  สพฺเพป  อตฺตโน  
โสฬสวสฺสุทเฺทสิกกาเล    เอกโต   หุตฺวา   อุยฺยาเน   ปทุมส ฺฉนฺนาย  
มงฺคลโปกฺขรณิยา    กฬีนฺตา    นวปทุมานิ    ปุปผิฺตานิ   ปุราณปทุมานิ  
จ    วณฺฏโต    ปตนฺตานิ    ทิสฺวา   อิมสฺส   ตาว   อนุปาทินฺนกสฺส  
เอวรูปา    ชรา    กิมงฺค    ปน   อมฺหาก   สรีรสฺส   อิทมฺป   หิ  
เอวคติกเมว   ภวิสฺสตีติ   อารมฺมณ   คเหตฺวา   ปจฺเจกพุทฺธา  หุตฺวา  
อากาเสน  นนฺทมูลกปพฺภาร  คนฺตฺวา  ตตฺถ  วสมานา  อายุหปริโยสาเน  
ปรินิพฺพายึสุ  ฯ   ปทมุวตี   ปน   ตโต   จวิตฺวา   สสรนฺตี   อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท อุปฺปลวณฺณาเถรี อโหสีติ ฯ  
                 อปทานวณฺณนาทีสุ ปทุมวตีวตฺถุ ฯ  
          เอว ปจฺเจกพุทฺธปูชาป หิตสุขาวหา โหตีติ ฯ  
        [๖๖]  อตีเต  กสฺสปพุทฺธกาเล เอสิกานามเก รฏเ ปณฺณกช- 
นามเก นคเร    จตสฺโส    อิตฺถิโย   อเหสุ  ฯ   ตาสุ   เอกา   อ ฺตร  
ปณฺฑปาตจาริก    ภิกฺขุ    ทิสฺวา   ปสนนฺจิตฺตา   ตสสฺ   อินฺทีวรกลาป  
อทาสิ    เอกา    ตถารูปสเฺสว    ภิกฺขุโน    นลีุปฺปลหตฺถก   อทาสิ  
เอกา   ตถารปูสฺเสว    ภิกขฺุโน    ปทุมหตฺถก    อทาสิ    เอกา  
ตถารูปสฺเสว    ภิกฺขุโน    สุมนมกุลานิ   อทาสิ  ฯ   อินฺทีวรกลาโป  
นาม   อุทฺทาลกปุปฺผหตฺถก  ฯ   ปทุมหตฺถก   นาม   ปทุมกลาโป  ฯ  
สุมนมกุลานิ   นาม   ทนตฺวณฺณานิ   ชาติสุมนปุปฺผมกุลานิ  ฯ  เอว  ตา  
เอตฺตก  ปุ ฺ  กตฺวา  อปรภาเค  กาล  กตฺวา  ตาวตึเสสุ นิพฺพตฺติตฺวา  
ปจฺเจก   อจฺฉราสหสฺสปริวารา   อเหสุ  ฯ   ตา   ตตฺถ  ยาวตายุก   
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ทิพฺพสมฺปตฺตึ   อนุภวิตฺวา   ตสฺเสว  กมฺมสฺส  วิปากาวเสเสน  อปราปร  
ตตฺเถว   สสรนฺติโย  อิมสฺมึป  พุทฺธุปปฺาเท  ปุน  ตตฺเถว  นิพฺพตฺตึสุ  ฯ  
อถายสฺมา    มหาโมคฺคลฺลาโน    เทวจาริก    จรนฺโต   ตาวตึสภวน  
คนฺตฺวา   ตตฺถ   ปฏิปาฏิยา    ิเตสุ  จตูสุ  วิมาเนสุ  ตา  เทวธีตโร  
ทิสฺวา  จตุริตฺถีวิมาเน๑  วุตฺตนเยน  ตาส  ปุพฺพกมฺม  ปุจฺฉิ  ฯ ตาป  
เถรสฺส  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  อาจิกฺขึสุ  ฯ  อถ  เถโร  ตาส อนุปุพฺพีกถ  
กเถตฺวา   สจฺจานิ   ปกาเสสิ  ฯ   สจฺจปริโยสาเน   ตา   สพฺพาป  
สปริวารา   โสตาปนฺนา   อเหสุ  ฯ  เถโร  เทวโลกโต  อาคนฺตฺวา  
เชตวน   คนตฺฺวา   สพฺพนฺต   ปวตฺตึ   ภควโต   อาโรเจสิ  ฯ  ตตฺถ  
ภควา   ตมตฺถ   อตฺถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  สมปฺตฺตปริสาย  ธมฺม  เทเสสิ  ฯ  
สา เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตาติ ฯ  
                    จตุริตฺถีวตฺถุ ฯ  
        [๖๗]  ราชคเห  กิร  เอกา  สาลิกฺเขตฺตปาลิกา  อิตฺถี สาลิสีสานิ  
คเหตฺวา   ลาเช   กตฺวา   ชวิีต  กปฺเปสิ  ฯ  ราชคหสมีเป  ปเนกา  
คุหา   อตฺถิ  ฯ   สา  ทฺวารสมีเป  เอกสฺส  ปปฺผลริุกขฺสฺส  อตฺถิตาย  
ปปฺผลิคุหาติ    ป ฺายิตฺถ  ฯ   ตตฺถายสฺมา   มหากสฺสโป   สตฺตาห  
นิโรธ   สมาปชฺชิตฺวา   วุฏาย   ทิพฺเพน   จกฺขุนา   ภิกฺขาจารฏาน  
โอโลเกนฺโต    ต    อิตฺถ ึ   ทิสฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   เขตฺตสมีเป  
อฏาสิ  ฯ   สา  เถร  ทิสวฺา  ปสนฺนจิตฺตา  ลาเช  เถรสฺส  ปตฺเต  
อากิริตฺวา   ภนฺเต   ตุมฺเหหิ  ทิฏธมฺมสฺส  ภาคินี  อสฺสนฺติ  ปฏเตฺวา  
๑. ขุ. วิ. ๒๖/๗๘.   
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ตสฺมึ   เอว   โหตูติ   วตฺวา  ปกฺกนฺเต  อตฺตโน  ทาน  อาวชฺชมานา  
นิวตฺตนฺตี    เกทารมริยาทาย    คมนมคฺเค   เอกพิลโต   นิกฺขมนฺเตน  
โฆรวิเสน   ฑฏา   ตตฺเถว   ปติตฺวา   กาล   กตฺวา  ตาวตึสภวเน  
อจฺฉราสหสฺสปริปุณฺเณ   กนกวิมาเน   สุตฺตปฺปพุทฺธา    วิย สพฺพา- 
ลงฺการปฺปฏมิณฺฑิตติคาวุตตฺตภาเวน    นิพฺพตฺติตฺวา    ทฺวาทสโยชนิก  
เอก   ทิพฺพวตฺถ   นิวาเสตฺวา  เอก  ปารปุตฺวา  ปุพฺพกมฺม  ปกาสนตฺถ  
สุวณฺณลาชภริเตน    โอลมฺพนฺเตน    สุวณฺณสรเกน   ปฏิมณฺฑิเต  
วิมานทฺวาเร    ิตา  อตฺตโน  สมฺปตฺตึ  โอโลเกตฺวา  เกน  กมฺเมนาย  
ลทฺธาติ   ทิพฺพจกฺขุนา   อุปธาเรนฺตี  มหากสฺสปตฺเถรสฺส  ลาชทาเนนาติ  
อ ฺาสิ  ฯ   สา   อตฺตโน   สมฺปตฺตึ   ถาวร   กาตุกามา  ปาโต  ว  
สุวณฺณมย    สมฺมชฺชนิ ฺเจว   กจวรฉฑฺฑนปจฺฉิ ฺจ   อาทาย   อาคนฺตฺวา  
เถรสฺส    ปริเวณ    สมฺมชชฺิตฺวา   ปานียปริโภชนีย   อุปฏเปสิ  ฯ  
เถโร   เกนจิ   ทหเรน   วา   สามเณเรน   วา   กต   ภวิสฺสตีติ  
สลฺลกฺเขตฺวา   ตติยทิวเส   ทฺวาร  วิวริตฺวา  โอโลเกนฺโต  ต  ทิสวฺา  
อเปหิ  เทวธีเต  มา  เม  อนาคเต  จิตฺตวีชนึ  คเหตฺวา  ธมฺม- 
กถิเกหิ มหากสฺสปตฺเถรสฺส   กิเรกา    เทวธีตา    วตฺตปฺปฏิวตฺต    กตฺวา  
ปานียปริโภชนีย   อุปฏเปสีติ   วตฺตพฺพต   กร ิ  อิโต   ปฏาย  อิธ  
มา  ปกฺกมีติ๑  อาห  ฯ  สา  มา  ม  ภนฺเต  นาเสถาติ  ปุนปฺปุน  
ยาจิ  ฯ   เถโร   ตว  ปมาณ  น  ชานาสีติ  อจฺฉร  ปหริ  ฯ  สา  
ตตฺถ   าตุ   อสกฺโกนฺตี   ภนฺเต   มยา   ลทฺธสมฺปตฺตึ  มา  นาเสถ  
๑. ธมฺมปทฏกถายมฺปน อิโต ปฏาย อิธ มาคมิ ปฏิกฺกมาติ อาหาติ ทิสฺสติ.   
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ถาวร   กาตุ   เทถาติ   โรทนฺตี   อากาเส   อฏาสิ  ฯ   สตฺถา ป ฺจ- 
จตฺตาฬีสโยชนมตฺถเก    เชตวเน    คนฺธกุฏิย   นิสนิฺโนว   ตสฺสา  
โรทิตสทฺท   สุตฺวา   โอภาส   ผริตฺวา  ตสฺสา  สมฺมุขา  นิสินฺโน  วิย  
เทวธีเต   มม   ปุตฺตสฺส    กสฺสปสฺส    สวรกรณเมว    ภาโร ปุ ฺตฺ- 
ถิกานนฺตุ   อย  โน  อตฺโถติ  สลลฺกฺเขตฺวา  ปุ ฺกรณเมว  ภาโร  
ปุ ฺกรณ ฺหิ   อุภยโลเก   สุขเมวาติ   วตฺวา   ธมมฺปทสฺส  ปาปวคฺเค  
อิม คาถมาห  
        ปุ ฺ ฺเจ ปุริโส กยริา    กยริาเถน ปุนปฺปุน  
        ตมฺหิ ฉนฺท กยิราถ   สุโข ปุ ฺสฺส อุจฺจโยติ๑ ฯ  
        ตตฺถ    ปุ ฺ ฺเจ    ปุริโสติ    สเจ    ปุคฺคโล    สก ึ  ปุ ฺ  
กเรยฺย  ฯ   กยิราเถนนฺติ   สกึ   ปุ ฺ   เม  กต  อลเมตฺตาวตาติ  
อโนรมิตฺวา ปุนปฺปุน เอต กเรยฺย ฯ  
        ตมฺหีติ   ตสฺส   กรณกฺขเณป   ตสฺมึ   ปุ ฺเ  ฉนฺท  รุจึ  อุสสฺาห  
กเรยฺเยว  ฯ   กสฺมา  ฯ   ปุ ฺสฺส   หิ   อุจฺจโย   วุฑฺฒิ   สโุข  
อิธโลกปรโลกสุขาวหนโตติ ฯ  
        คาถาวสาเน สา เทวธีตา โสตาปนฺนา หุตฺวา เทวโลก คตา ฯ  
                    ลาชเทวธีตาวตฺถุ ฯ  
        [๖๘]   เอว   สาวกปูชาป   หิตสุขาวหา   โหติ  สตฺถุ  วณฺณิตา  
จ ฯ ตตฺรีท วตฺถุ  
        ราชคเห    กิเรโก    สารีปุตฺตเถรสฺส    มาตุโล    พฺราหฺมโณ  
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐.   
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ปฏิวสติ  ฯ   โส   โย  มาเส  มาเส  สหสฺสปริจฺจาเคน  ทานมกาสิ  
โส   พฺรหฺมโลก   คมิสฺสติ   อย ฺหิ  พฺรหฺมโลกสฺส  มคฺโคติ  อาจริยโต  
สุตฺวา   ตถา  กตฺวา  นิคฺคณฺาน  ทานมกาสิ  ฯ  เถโร  ตสฺส  สนฺติก  
คนฺตฺวา   ต   ปวตฺตึ   สุตฺวา  น  ตฺวมฺป  ตวาจริยาป  พฺรหฺมโลกมคฺค  
ชานนฺติ    อมฺหาก   สตฺถาเอว   เอโก   ชานาติ   เอหิ   พฺราหฺมณ  
พฺรหฺมโลกมคฺคนฺเต   กถาเปสฺสามีติ   ต  คเหตฺวา  เวฬุวน  อาคนฺตฺวา  
สตฺถุ   อาโรเจสิ  ฯ   อถสสฺ  สตฺถา  พฺราหฺมณ  เอว  ตว  วสฺสสต  
ทินฺนทานโต   มุหุตฺตมตฺตมฺป   ปสนฺนจิตฺเตน   มม   สาวกสฺส  โอโลกน  
วา    กฏจฺฉุภิกฺขามตฺตทาน    วา   มหปฺผลตรนฺติ   วตฺวา   สาวกปูช  
ปสสนฺโต ธมฺมปทสฺส สหสฺสวคฺเค อิม คาถมาห  
        มาเส มาเส สหสฺเสน    โย ยเชถ สต สม  
        เอก ฺจ ภาวิตตฺตาน    มุหุตฺตมป ปูชเย  
        สาเยว ปูชนา เสยฺโย    ย ฺเจ วสฺสสต หฺตนฺติ ฯ  
        ตตฺถ   สหสฺเสนาติ   สหสฺสปริจฺจาเคน  ฯ   ยเชถาติ  
โลกิยมหาชนสฺส ทาน ทเทยฺย ฯ  
        สตนฺติ สตปฺปมาณ ฯ สมนฺติ วสฺส สวจฺฉร ฯ วสฺส ฺหิ  
 สมยติ๑ ปทตฺเถ ปวตฺตาเปตีติ สมาติ วุจฺจติ ฯ  
        เอก ฺจาติ  อนฺตมโส  เอกมฺป  โสตาปนฺนปุคฺคล  ฯ  ภาวิตตฺ- 
ตานนฺติ คุณวเสน วฑฺฒิตอตฺตาน ปริพฺรูหิตจิตฺต ฯ  
๑. สมฺ วิตกฺเกติ ธาตุ ตสฺมา สามยตีติ ยุตฺตตร ฯ สมสทฺโท หิ สนฺติอาทีสุเยว  
วตฺตติ ฯ ยสฺมา ปเนตฺถ สมาสทฺโท อ ฺสฺมึป อตฺเถ วตฺตติ ตสฺมา สามยติ ปทตฺเถ  
ปวตฺตาเปตีติ วตฺุต ฯ   
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        ปชูเยติ   กฏจฺฉุภิกฺขาย   วา   ยาปนมตฺตาหารสฺส    วา ถลู- 
สาฏกสฺส วา ทานวเสน ปูเชยฺย ฯ  
        เสยฺโยติ   ย   อิตเรน   วสฺสสต  หุต  ตโต  เสฏโ  ฯ  อปจ  
ย ฺเจติ   ปฏิเสธตฺเถ   นิปาโต  ฯ  เตน  วสฺสสต  หตุ  น  เสยฺโยติ  
อตฺโถ ฯ  
        คาถาวสาเน    พฺราหฺมโณ   โสตาปนฺโน  ฯ   ตเถว   เถรสฺส  
ภาคิเนยฺยวตฺถุมฺป สหายพฺราหฺมณวตฺถุมฺป สมาหรติพฺพ ฯ  
        [๖๙] เอว ตาว อามิสปูชา มหปฺผลา โหติ โก ปน วาโท  
ปฏิปตฺติปูชาย ยโต   เย   กุลปุตฺตา   สรณคมนสิกฺขาปทปฺปฏิคฺ- 
คหณอุโปสถงฺคสมาทาเนหิ จตุปฺปาริสุทฺธิสีเลหิ   จ   อตฺตโน  คุเณหิ   
ภควนฺต  ปูเชนฺติ  เก  เตส ปูชาผล  วณฺณยิสฺสนฺติ  ฯ เต หิ ตถาคต  
ปรมาย ปูชาย ปูเชนฺตีติ วุตฺตา ฯ เกน   วุตฺตา  ฯ  ภควตา  ฯ  ยทา  หิ   
ภควา  มหาปรินิพฺพานม ฺจเก นิปชฺชติ  ตทา  ทสสหสฺสจกฺกวาฬ- 
เทวตา  อิมสฺมึ  จกฺกวาเฬ  สนฺนิปติตฺวา ทิพฺพมาลาทีหิ  ภควนฺต   
ปูเชสุ  ฯ  อถ  ภควา  นิปนฺโนเยว  ปวีตลโต ยาว   จกฺกวาฬมุข- 
วฏฏิยา   จกกฺวาฬมุขวฏฏิโต   จ  ยาว  พฺรหฺมโลกา สนฺนิปติตาย   ปริสาย    
มหนฺเตน  อุสฺสาเหน  กต  มหาสกฺการ  ทิสฺวา อานนฺทตฺเถรสฺส   
มหาปรินิพฺพานสุตฺเต๑ วุตฺตนเยน ต สกฺการ ทสฺเสตฺวา เตนาป   
อตฺตโน  อสกฺกตภาวเมว  ทสฺเสนฺโต น โข อานนฺท เอตฺตาวตา  
ตถาคโต    สกฺกโต    โหติ   ครุกโต   มานิโต   ปชูิโต   อปจิโตติ  
๑. ที. มหา. ๑๐/๑๖๐.   
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อาห  ฯ   อิท   วุตฺต   โหติ   อานนฺท   น  มยา  ทีปงฺกรปาทมูเล  
นิปนฺเนน    มาลาคนฺธตุริยสงฺคีตานมตฺถาย    อภินีหาโร    กโต    น  
เอตทตฺถาย   ปารมิโย   ปรูิตา  ตสฺมา  น  โข  อห  เอตาย  ปูชาย  
ปูชิโต   นาม   โหมีติ  ฯ   กสฺมา   ปน   ภควา   อ ฺตฺถ   เอก อุมฺมาร- 
ปุปฺผมตฺตป   คเหตฺวา   พุทฺธคุเณ   อาวชฺเชตฺวา  กตาย  ปูชาย  
พุทฺธ ฺาเณนาป   อปริจฺฉินฺน   วิปาก   วณฺเณตฺวา   อิธ   เอว  มหตึ  
ปูช   ปฏิกฺขิปตีติ  ฯ  ปรสิานุคฺคเหน  เจว  สาสนสฺส  จิรฏ ิติกามตาย  
จ  ฯ  ยทิ  หิ  ภควา  เอว  น  ปฏิกฺขิเปยฺย  อนาคเต  สีลสมาธโย  
อปริปูเรนฺตา   วิปสฺสน ฺจ    คพฺภ    อคฺคณฺหาเปนฺตา    อุปฏาเก  
สมาทเปตฺวา  ปชูเยว  กโรนฺตา  วิจริสฺสนฺติ  ฯ  อามิสปูชา จ นาเมสา  
สาสน  เอกยาคุปานกาลมตฺตป  สนฺธาเรตุ  น  สกโฺกติ มหาวิหาร- 
สทิส ฺหิ วิหารสหสฺสป    มหาเจติยสทิส   เจติยสหสฺสป   สาสน  
สนฺธาเรตุ   น   สกฺโกติ   เยน   กต   ตสฺเสว  โหติ  สมฺมาปฏิปตฺติ  
ปน  สตฺถ ุ อนุจฺฉวิกา  ปูชา  ฯ  สา  หิ  เตน  ปฏ ิตา  เจว สกฺโกติ  
จ   สาสน   สนฺธาเรตุ  ฯ   ตสฺมา   อามิสปูช   ปฏิกขิฺปตฺวา  อิตร  
อนุชานนฺโต  อาห  โย  โข  อานนฺท  ภิกฺขุ  วา  ภิกฺขุนี  วา อุปาสโก  
วา    อุปาสิกา   วา   ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   วิหรติ   สามีจิปฏิปนฺโน  
อนุธมฺมจารี   โส   ตถาคต   สกฺกโรติ   ครุกโรติ   มาเนติ   ปูเชติ  
ปรมาย   ปูชาย   ตสฺมาติหานนฺท   ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา  
วิหริสฺสาม    สามีจิปฏิปนฺนา    อนุธมฺมจาริโนติ๑   เอว ฺหิ   โว  
๑. ที. มหา. ๑๐/๑๐๖.๚   
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อานนฺท สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ  
        [๗๐]  ตตฺถ  ธมฺมานุธมฺมปฏิปทา  นาม  นววิธสฺส  โลกตฺุตร- 
ธมฺมสฺส อนุธมฺมภูตา ปุพฺพภาคปฏิปทา ฯ สา อตฺถโต สีลอาจารปฺ- 
ปณฺณตฺติธูตงฺคสมาทาน ยาว  โคตฺรภุโต สมฺมาปฏปิทาว ฯ สาเยว  
อนุจฺฉวิกตฺตา สามีจีติ วุจฺจติ ฯ โย  ต  ปฏิปชชฺติ  จรติ ปริปูเรติ  
โส ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน สามีจิปฏิปนฺโน อนุธมฺมจารีติ   
วุจฺจติ  ฯ ตสฺมา ฉสุ อคารเวสุ ปติฏาย ป ฺตฺตึ อติกฺกมฺม  
อเนสนาย  ชวิีต  กปฺเปนฺโต  ปพฺพชิโต  น  ธมฺมานธุมฺมปฏิปนฺโน  
นาม ฯ ต    สพฺพ    อตฺตโน    ป ฺตฺตสิกฺขาปท    อนุมตฺตป   อนติกฺ- 
กมิตฺวา ธมฺเมน   ชีวนฺโต    ธมฺมานุธมมฺปฏิปนฺโน    นาม  ฯ    คหฏโ  
ปน    ป ฺจเวรทสอกุสลกมฺมปเถ   กโรนฺโต   น   ธมฺมานุธมฺมปฏ-ิ 
ปนฺโน นาม  ฯ  โย  ปน  สรณสีเลสุ  ปริปูริการี  โหติ มาสสฺส  
อฏ อุโปสเถ กโรติ    ทาน   เทติ   คนฺธปูช   มาลาปูช ฺจ   กโรติ    
มาตาปตโร ธมฺมิกสมณพฺราหฺมเณ   จ  อุปฏหติ  อย  ธมฺมาน-ุ 
ธมฺมปฏิปนฺโน  นาม  ฯ ปรมาย  ปชูายาติ  จ  วทนฺโต อิม ทสฺเสติ  
นิรามิสปูชา นาม สกฺโกติ มม สาสน  สนฺธาเรตุ  ยาว  หิ   
อิมา จตสฺโส ปริสา ม อิมาย ปฏิปตฺติปชูาย ปูเชสฺสนฺติ   ตาว   
มม  สาสน  นภมชฺเฌ  ปณฺุณจนฺโท  วิย  วิโรจิสฺสตีติ  
มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนานโย๑ ฯ  
        อิโต   ปพฺุเพป   ภควา   ปฏิปตฺติปูชเมว   ปสสติ  ฯ  ตตฺรีมานิ  
วตฺถูนิ ฯ  
๑. สุ. วิ. ๒/๒๓๖.   
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        [๗๑]    ยทา    ภควา    อิโต    ภิกขฺเว   จาตุมฺมาสจฺจเยน  
ปรินิพฺพายิสฺสามีติ   อาห   ตทา   ปุถชุชฺนา   ภิกฺขู  อสฺสูนิ  สนฺธาเรตุ  
นาสกฺขึสุ  ฯ  เต  วคฺควคฺคา  หุตฺวา  กึ  นุ โข กริสฺสามาติ มนฺเตตฺวา  
สตฺถุ   สนฺติเก   วสึสุ  ฯ  อเถโก  ติสฺโส  นาม  เถโร  สตฺถา  กริ  
จาตุมฺมาสจฺจเยน    ปรินิพฺพายิสฺสติ    อห ฺจมฺหิ    อวีตราโค   สตฺถริ  
ธรมาเนเยว  มยา  อรหตฺต  คณฺหิตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  เตส  สนติฺก  
อคนฺตฺวา   เกน   สทฺธึ   จ  กถาสลฺลาป  อกตฺวา  จตูสุ  อิริยาปเถสุ  
เอกโกว   อโหสิ  ฯ  ภิกฺขู  ตสฺส  กริิย  สตฺถุ  อาจิกฺขึสุ  ฯ  สตฺถา  
ต   ปกโฺกสาเปตฺวา  ปุจฺฉิตฺวา  ตมตฺถ  สุตฺวา  ตสฺส  สาธุการ  ทตฺวา  
ยสฺส  ภิกฺขเว  มย ิ สิเนโห  อตฺถ ิ โส  ติสฺสตฺเถรสทิโสว๑ ภเวยฺย  
คนฺธมาลาทีหิ   ปชู   กโรนฺตาป   หิ   เนว  ม  ปูเชนติฺ  ธมฺมานุธมฺม  
ปฏิปชชฺมานาเยว   ปน   ม   ปูเชนฺตีติ   วตฺวา  ธมฺมปทสฺส  สุขวคฺเค  
อิม คาถมาห  
        ปวิเวกรส ปตฺวา    รส อุปสมสฺส จ  
        นิทฺทโร โหติ นิปฺปาโป    ธมฺมปปฺติรส ปวนฺติ๒ ฯ  
        ตตฺถ    ปวิเวกรสนฺติ    ปวิเวกโต   อุปฺปนฺนรส   เอกีภาวสุขนฺติ  
อตฺโถ  ฯ   ปตฺวาติ  ทุกฺขปริ ฺาทีนิ  กโรนฺโต  ขีณาสโว  อารมฺมณโต  
สจฺฉิกิริยาวเสน   ปวิตฺวา  ฯ   อุปสมสสฺาติ   กิเลสปุสมนิพฺพานสฺส  ฯ  
นิทฺทโรติ    เตน   อุภยรสปาเนน   อพฺภนฺตเร   ราคทรถาทีนมภาเวน  
นิทฺทโร    ราคปาปาทีนมภาเวน   นิปฺปาโป   จ  ฯ   ธมฺมปฺปติรสนฺติ  
๑. ติสฺสสทิโสติ ยุตฺตตร ฯ .ว.  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๔๒.   
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นวโลกุตฺตรธมฺมวเสน อุปฺปนฺนปฺปติสงฺขาต รส ฯ ปวนฺติ ปวนฺโต ฯ  
          คาถาวสาเน ติสฺสตฺเถโร อรหตฺต ปาปุณีติ ฯ  
                   ติสฺสตฺเถรวตฺถุ ฯ  
        [๗๒]   อตฺตทตฺถตฺเถโรป   ตเถว   จินฺเตตฺวา   ภิกฺขูน   สนติฺก  
อคนฺตฺวาว๑  เอกโกว  หุตฺวา  อรหตฺตตฺถ เมว ปฏิปชชฺิ ฯ ภิกฺขู สตฺถุ  
ตมตฺถ  อาจิกฺขึสุ  ฯ  สตฺถา  ตสฺสาป  สาธุการ  ทตฺวา  ยสฺส  ภิกฺขเว  
มยิ  สิเนโห  อตฺถิ  เตน  อตฺตทตฺถตฺเถเรน๒  วิย ภวิตพฺพ คนฺธาทีหิ  
ปูเชนฺตาป    น    ปูเชนฺติ   นาม   ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติยา   ปน   ม  
ปูเชนฺตีติ วตฺวา ธมฺมปทสฺส อตฺตวคฺเค อิม คาถมาห  
        อตฺตทตฺถ ปรตฺเถน   พหุนาป น หาปเย  
        อตฺตทตฺถมภิ ฺาย    สทตฺถปฺปสโุต สิยาติ ฯ  
        ตตฺถ    อตฺตทตฺถนฺติ    กากณิกมตฺตมฺป    อตฺตโน    อตฺถ  ฯ  
ปรตฺเถน  พหุนาปติ  สหสฺสมตฺเตนาป  ปรสฺส  อตฺเถน  ฯ  น  หาปเยติ  
ปุคฺคโล   เนว   ปริหาเปยฺย   คิหิสฺส  ตาว  กากณิกมตฺโตป  อตฺตตฺโถ  
ขาทนีย   วา   โภชนีย   วา   นิปฺผาเทติ   น   ปรตฺโถ  ฯ  อิทนฺตุ  
เอว   อกเถตฺวา   กมฺมฏานสีเสน   กถิต  ฯ  ตสฺมา  อตฺตทตฺถ  น  
หาเปมีติ    ภิกฺขุนา    สงฺฆสฺส    อุปฺปนฺน    เจติยปฺปฏิสงฺขรณาทิกิจฺจ  
วา   อุปชฺฌายาทิวตฺต   วา   น   หาเปตพฺพ  ฯ  อภิสมาจาริกวตฺต ฺหิ  
ปูเรนฺโตเยว   อริยผลาทีนิ   สจฺฉิกโรติ  ตสฺมา  อยป  อตฺตทตฺโถว  ฯ  
โย   ปน   อจฺจารทฺธวิปสฺสโก   อชชฺ  อชฺเชวาติ  ปฏิเวธ  ปฏยนฺโต  
๑. วาติ อติเรกปาเน ภวิตพฺพ ฯ  ๒. อตฺตทตฺเถนาติ ยุตตฺตร ฯ .ว.   



ประโยค๔ - มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 80 

วิจรติ    เตน   อุปชฌฺายาทิวตฺตมฺป   หาเปตฺวา   อตฺตโน   กิจฺจเมว  
กาตพฺพ ฯ  
        อตฺตทตฺถมภิ ฺายาติ    อย    เม   อตฺตโน   อตฺโถติ   เอวรูป  
อตฺตทตฺถ    สลฺลกฺเขตฺวา  ฯ   สทตฺถปปฺสุโต   สิยาติ   ตสฺมึ   สเก  
อตฺเถ อุยฺยุตฺตปฺปยุตฺโต ภิกฺขุ ภเวยฺยาติ ฯ  
        คาถาวสาเน อตฺตทตฺถตฺเถโรป อรหตฺต ปาปุณีติ ฯ  
                   อตฺตทตฺถตฺเถรวตฺถุ ฯ  
        ธมฺมปทสฺส ภิกฺขุวคฺเค ธมฺมารามตฺเถรวตฺถุมฺป สมาหริตพฺพ ฯ  
        [๗๓]  เอว  ปฏิปตฺติปูชาว  สตฺถปฺุปสตฺถา  เจว  อุตฺตมปูชา  จาติ  
ทฏพฺพา  ฯ  ยถา  ปน  ปพฺพชิโต  อามิสปูชโก  น ธมฺมานุธมฺม- 
ปฏิปนฺโน นาม  น  ตถา  คหฏโ  ฯ อามิสปูชโกป หิ คหฏโ  
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน นาม  ฯ    เตน    มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนาย๑     
คหฏสฺส   ธมฺมานุธมฺมปฏิปชชฺนาธิกาเร  ทาน  เทติ  คนฺธปูช   
มาลาปูช ฺจ  กโรตีติ วุตฺต  ฯ  อามิสปูชโก  ห ิคหฏโ  โย  
อตฺตโน สตฺถารา ทินฺโน โอวาโท ต กโรติ นาม โอวาทการโก  
จ ปูเชติ นาม ตสฺมา โส สตฺถุ โอวาทานุรูป กเตน อามิสปูชา- 
กรณสงฺขาเตน อตฺตโน คุเณน สตฺถาร ปูเชติ นามาติ ฯ  
        [๗๔]   เอว   โย   ยถาวุตฺตาย  พาลอเสวนาย  ปณฺฑิตเสวนาย  
จ  อนุปุพฺเพน  ปชูเนยฺยภาวุปคเต  อุกฺกฏเ  พุทฺธาทิเก  สนฺเต  ปูเชติ  
สกฺกโรติ   ปสสติ   โส   หิตสุข   ปปโฺปติ   โย  ตพฺพิปรีเต  อสนฺเต  
๑. สุ. วิ. ๒/๓๖.   
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ปูเชติ โส ทุกขฺ ฯ ตตฺรีมานิ วตฺถูนิ ฯ  
        [๗๕]   เอกทา   กิร  เทวทตฺโต  รโหคโต  สารปีุตฺตสฺส  ปรสิา  
โมคฺคลฺลานสฺส   ปริสาติ   เอว  อิเม  วิสสวิสสธุรา  อเหสุ  อหป  เอก  
คณธุร  นีหรามิ  น  จ  สกกฺา  วินา  ลาเภน  ปริส อุปฺปาเทตุ  
หนฺทาห อชาตสตฺตุนา  สทฺธึ  เอกโต  หุตฺวา  ลาภ  นิพฺพตฺเตสฺสามีติ   
จินฺเตตฺวา สงฺฆเภทกฺขนฺธเก๑   อาคตนเยน   อชาตสตฺตุ   อิทฺธิปปฺาฏิ- 
หาริเยน ปสาเทสิ  ฯ  โส  ตสฺส  ปสีทิตฺวา  ต  อสนฺต  ปคฺคยฺห  ตสฺส   
สกฺการ กตฺตุกาโม    พหุธน    ปริจฺจชตฺิวา    คยาสีเส   วิหาร   กาเรตฺวา  
เทวสิก   ป ฺจ  ถาลิปากสตานิ  อทาสิ  สาย  ปาต  เทวทตฺตุปฏาน ฺจ  
อคมาสิ  ฯ   โส   เหฏา  วุตฺตนเยน  เทวทตฺตสฺส  วจน  คเหตฺวา  
ปตร   ฆาเตตฺวา   อตฺตโน   ปมมคฺคสฺส   อุปนสิฺสย  ฉินฺทิตฺวา  ทุกฺข  
ปปฺโปติ ฯ  
        [๗๖]    โสเยว    อตีเต    พาราณสิย   ทิสาปาโมกฺขาจริยสฺส ป ฺจ- 
อนฺเตวาสิมาณวกสตพฺภนฺตโร  ส ฺชโีว  นาม  มาณโว  อโหส ิ ฯ โส  
อาจริยสนฺติเก   มตกุฏาปนมนฺตเมว   อคฺคเหสิ   น  ปฏิพาหนมนฺต  ฯ  
โส   เอกทิวส   มาณเวหิ   สทฺธ ึ ทารนูมตฺถาย  อร ฺ  คนฺตฺวา  มต  
พฺยคฺฆ  ทิสฺวา  โภ  อิม  อุฏาเปสฺสามีติ  อาห  ฯ  เต  สเจ สกฺโกสิ 
อุฏาเปหีติ  วตฺวา  รุกฺข  อภิรุหึสุ  ฯ  โส มนฺต ปรวิตฺเตตฺวา สกฺขราย  
ต   ปหริ  ฯ   พฺยคฺโฆ  อุฏาย  เวเคน  คนฺตฺวา  ส ฺชีว  คลนาฬยิ  
ฑสิตฺวา   ชีวิตกฺขย   ปาเปตฺวา   ตตฺเถว  ปติ  ฯ  ส ฺชีโวป  ตตฺเถว  
๑. วิ. จุล. ๗/๑๖๓.   
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ปติ  ฯ  อุโภป  เอกฏาเนเยว  มตา  นิปชฺชึส ุ ฯ  มาณวา อาคนฺตฺวา  
อาจริยสฺส    กเถสุ  ฯ   โส   ตาตา   อสนฺตสมฺปคฺคณฺหกโร   นาม  
อยุตฺตฏาเน   สกฺการสมมฺาน  กโรนฺโต  เอวรูป  ทกฺุข  ปฏลิภติเยวาติ  
วตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห  
        อสนฺต โย ปคฺคณฺหาติ   อสนฺตมปุเสวติ  
        ตเมว ฆาส กุรุเต   พฺยคฺโฆ สชีวโก๑ ยถาติ ฯ  
        ตตฺถ  อสนฺตนฺติ  ตีหิ  ทุจฺจริเตหิ  สมนฺนาคต  ทุสฺสีล  ปาป- 
ธมฺม  ฯ โยติ    ขตฺติยาทีสุ    โย   โกจิ  ฯ   ปคฺคณฺหาตีติ   ปพฺพชติ   วา  
จีวราทิสมฺปทาเนน    คหฏ   วา   อุปราชเสนาปติฏานาทิสมฺปทาเนน  
ปคฺคณฺหาติ สกฺการสมฺมาน กโรติ ฯ  
        อุปเสวตีติ   ภชติ  ฯ  ตเมว  ฆาสนฺติ  ทุสฺสีโล  ตเมว  อตฺตโน  
สมฺปคฺคณฺหก   ขาทนีย   กโรติ   ต   ฆสติ   ขาทติ  วินาส  ปาเปตีติ  
อตฺโถ  ฯ  กิมวิ  ฯ  ยถา  ส ฺชีวมาณเวน  มนฺต  ปรวิตฺเตตฺวา สชีวโก  
มตพฺยคฺโฆ    ชีวิตสมฺปทาเนน    สมฺปคฺคหิโต    อตฺตโน    ชีวิตทายก  
ส ฺชีวเมว   ชีวิตา   โวโรเปตฺวา   วินาส   ปาเปติ  ฯ  เอวม ฺโป  
โย    ย    อสนฺต    สมฺปคฺคณฺหาติ    โส   ทุสฺสีโล   ต   อตฺตโน  
สมฺปคฺคณฺหกเมว   วินาเสติ    เอว    อสนฺตสมฺปคฺคณฺหกา    วินาส  
ปาปุณนฺตีติ อตฺโถ ฯ  
           เอกนิปาเต ส ฺชีวชาตเก ส ฺชีววตฺถุ๑ ฯ  
๑. ส ฺชีวก ฯ ปาลิยมฺปน ส ฺชีวิโกติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๔๘. ตทฏกถา.  
๒/๔๑๐.   
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        [๗๗]  อตีเต  พาราณสิย  เอโก  จมฺมสาฏโก  นาม  ปริพฺพาชโก  
อโหสิ  ฯ  ตสฺส  กริ  จมฺมเมว  นิวาสน  ปารุปน ฺจ  ฯ  โส เอกทิวส  
พาราณสิย   ภิกฺขาย   จรนฺโต   เอฬกาน   ยุชฺฌนฏาน  ปาปุณาติ  ฯ  
อเถโก   เอฬโก   ต   ทิสฺวา  ปหริตุกาโม  โอสกกฺิ  ฯ  ปริพฺพาชโก  
เอส    มยฺห    อปจิตึ   กโรตีติ   ส ฺาย   อปฺปฏิกฺกมิตฺวา   อิเมส  
เอตฺตกาน   มนุสฺสานมนฺตเร   อย   เอโกว   เอฬโก   อมฺหาก  คุณ  
ชานาตีติ   ตสฺส   อ ฺชลึ   ปคฺคยฺห   อฏาสิ  ฯ  ต  ทิสฺวา  อาปเณ  
นิสินฺโน    ปณฺฑิตวาณิโช   มา   พฺราหฺมณ   ขณิกทสฺสเนน   จตุปฺปทสฺส  
วิสฺสาสมาปชฺช ิ   โส    ห ิ   ทฬฺหปฺปหาร    อิจฺฉนฺโต    โอสกฺกตีติ  
นิวาเรสิ  ฯ   ตขณ ฺเว  เอฬโก  เวเคนาคนฺตฺวา  อุรมฺหิ  ปหริตฺวา  
ตตฺเถว ปาเตสิ ฯ โส เวทนาปตฺโต ตตฺเถว นิปนฺโน  
        เอว โส นิหโต เสติ   โย อปูช ปสสติ  
        ยถาหมชฺช ปหโฏ    หโต เมณฺเฑน ทุมฺมตีติ  
ปริเทวมาโน กาลมกาสิ ฯ  
        ตตฺถ    โส    นิหโต    เสตีติ   โส   อปูชนียปฺปสสโก   เตน  
อปูชนีเยน มาริโต นิปชชฺติ ฯ อปูชนฺติ อปูชนีย ปุคฺคล ฯ  
        ยถาหมชฺชาติ   ยถา  อชฺช  อสนฺตสมฺปคฺคห  กตฺวา   ิโต  อห  ฯ  
ปหโตติ   เมณฺเฑน   ทฬหฺปฺปหาเรน   ปหรโิต  ฯ  หโตติ  มาริโต  ฯ  
ทุมฺมตีติ    นปิฺป ฺโ  ฯ    เอว    โย   อ ฺโป   อสนฺตสมฺปคฺคห  
กริสฺสติ โสป อห วิย ทุกขฺ อนุภวิสฺสตีติ วุตฺต โหติ ฯ  
        โสเยว   อิมสฺมึ  พุทธฺุปฺปาเท  สาวตฺถิย  เอวนาโมว  ปริพฺพาชโก   
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หุตฺวา ตเถว ปฏิปชชฺนฺโต เอฬเกน ปหโฏ อโหสีติ ฯ  
         จตุกฺกนิปาเต จมฺมสาฏกชาตเก ปริพฺพาชกวตฺถุ๑ ฯ  
                  อุกฺกฏปูชเนยฺยปูชากถา ฯ  
        [๗๘]    อปจ    ปพฺพชิเตสุ   อาจรยิุปชฺฌายา   อนฺเตวาสิกาทีน  
ปูชเนยฺยา    วุฑฺฒตรา   นวกาน   สพฺเพ   ปพฺพชิตา   คหฏาน  ฯ  
คหฏเสุ    ปน   เชฏภาตุภคินิโย   กนิฏาน   ปชูเนยฺยา   ปุตฺตาน  
มาตาปตโร    กลุวธูน    สามิกสสฺสุสสุราติ   เอวมฺเปตฺถ   ปชูเนยฺยา  
เวทิตพฺพา  ฯ    เอเตสมฺป    หิ    ปชูา    กุสลธมฺมสมาทานตฺตา อายุ- 
อาทิวุฑฺฒิเหตุตฺตา  จ  มงฺคลเมว ฯ เตนาห ภควา จกฺกวตฺติสุตฺเต๒  
เต    มตฺเตยฺยา    ภวิสฺสนฺติ    เปตฺเตยฺยา   สาม ฺา   พฺรหฺม ฺา  
กุเลเชฏาปจายิโน    อิท    กุสลธมฺม   สมาทาย   วตฺติสฺสนฺติ   เต  
กุสลาน    ธมฺมาน   สมาทานเหตุ   อายุนาป   วฑฺฒิสฺสนฺติ   วณฺเณนป  
วฑฺฒิสฺสนฺตีติ ฯ  
        ตตฺถ   เตติ   เย   ภิกขฺเว   วีสติวสฺสสหสฺสายุกาน   มาตาปตูน  
ปุตฺตา   จตฺตาฬีสวสฺสสหสฺสายุกา   มนุสฺสา   ภวิสสฺนฺติ   เต  ปตฺุตภูตา  
มนุสฺสา ฯ  
        มตฺเตยฺยาติ มาตุหิตา มาตริ สมฺมาปฏิปนฺนา ฯ เปตฺเตยฺยาติ  
ปตุหิตา ฯ สาม ฺาติ  สมณหิตา ฯ พฺรหฺม ฺาติ พฺราหฺมณ- 
หิตา ฯ กุเลเชฏาปจายิโนติ อตฺตโน    กุเล    เชฏาน   มหาปตุ- 
จุลฺลปตุเชฏภาติกาทีน   วุฑฺฒาน อปจายิโน นีจวุตฺติโน ฯ  
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๔. ตทฏกถา. ๔/๓๒๙.  ๒. ที. ปา. ๑๐/๘๑.   
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                    ทุติยคาถายตฺถวณฺณนา  
        [๘๐]   ทุติยคาถาย  ฯ   ปฏิรูปเทสวาโสติ   อนุจฺฉวิเก  เทเส  
นิวาโส  ฯ   เทโส  จ  นาม  คามนครชนปทาทิ  โย  โกจิ  สตฺตาน  
นิวาโสกาโส  ฯ  ปุพฺเพติ  ปุรา  อตีตชาตีสูติ  อตฺโถ  ฯ  กตปุ ฺตาติ  
อุปจิตกุสลตา  ฯ    อตฺตสมฺมาปณิธีติ    อตฺตโน    สมฺมา   ปณิธาน  
ปน   ยุ ฺชน  ฯ   เอตนฺติ   โย   จ   ปฏิรูปเทสวาโส   ยา   จ ปพฺุเพ- 
กตปุ ฺตา    โย    จ   อตฺตสมฺมาปณิธิ   อิทป   ติวิธ   อุตฺตม  
มงฺคลนฺติ   คณฺหาหิ   เทวเตติ   อยเมตฺถ   สงฺเขโป  ฯ  อยนฺเตฺวตฺถ  
วิตฺถาโร ฯ  
                   ปฏิรูปเทสวาสกถา  
        [๘๑]   ปฏิรูปเทโส   นาม   ยตฺถ   จตสฺโส   ปริสา   วิจรนฺติ  
ทานาทีนิ    ปุ ฺกิริยาวตฺถูนิ    ปวตฺตนฺติ    นวงฺคสตฺถุสาสน    ทิปฺปติ  
ตตฺถ   นิวาโส   สตฺตาน   ปุ ฺกิริยปจฺจยตฺตา   มงฺคลนฺติ   วุจฺจติ  ฯ  
ตตฺรีท วตฺถุ ฯ  
        [๘๒]  สาวตฺถิย  กิเรโก  อรโิย  นาม  เกวฏโฏ  ปฏิวสติ ฯ โส  
เอกทิวส   พลิเสน   มจฺเฉ   คณฺหนฺโต   สาวตฺถิยา  อุตฺตรทฺวารคาเม  
ปณฺฑาย    จริตฺวา    ภิกฺขุสงฺฆปริวุต    ตโตว   อาคจฺฉนฺต   สตฺถาร  
ทิสฺวา  พลิสยฏ ึ  เปตฺวา  อฏาสิ  ฯ  สตฺถา  ตสฺส  อวิทูเร  ตฺวา  
ตฺว   กึนาโมสีติ  สารีปุตฺตตฺเถราทโย  ปุจฺฉิ  ฯ  เตป  อห  สารปีุตฺโต   
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อห  โมคฺคลลฺาโนติอาทินา๑  สกสกนามานิ  กเถสุ ฯ เกวฏโฏ สตฺถา  
สพฺเพส   นาม   ปุจฺฉติ  มมาป  นาม  ปุจฺฉิสฺสติ  ม ฺเติ  จินฺเตสิ  ฯ  
สตฺถา   ตสฺส   จิตฺต   ตฺวา   อุปาสก   ตฺว   กึนาโมสีติ  ปุจฺฉิ  ฯ  
อห   ภนฺเต  อริโย  นามาติ  ฯ  อถสฺส  ภควา  น  อุปาสก  ตาทิสา  
ปาณาติปาติโน    อริยา    นาม    โหนติฺ    อริยา   ปน   สตฺตาน  
อวิหึสนภาเว   ิตาติ  วตฺวา  ธมฺม  เทสนฺโต  ธมฺมปทสฺส  ธมฺมฏ- 
วคฺเค อิม คาถมาห  
        น เตน อริโย โหติ    เยน ปาณานิ หึสติ  
        อหึสา สพฺพปาณาน   อริโยติ ปวุจฺจตีติ๑ ฯ  
        ตตฺถ เตนาติ เตน การเณน ฯ หึสตีติ วิเหเติ ฯ  
        อหึสาติ    สพฺพปฺปาณาน   ปาณิอาทินา   อหึสเนน  ฯ   อริโยติ  
ปวุจฺจตีติ    เมตฺตาทิภาวนาย     ิตตฺตา    หึสโต   อารกาว    ิโต  
ปุคฺคโล อริโยติ กถิยตีติ ฯ  
        คาถาวสาเน เกวฏโฏ โสตาปนฺโน อโหสิ ฯ  
        เอวนฺตสฺส    ปฏิรูปเทสวาโส    สวนปุ ฺกิริยาวตฺถุปจฺจยตฺตา  
มงฺคลนฺติ ฯ  
                    เกวฏฏวตฺถุ ฯ  
        [๘๓]    อปจ    ปฏริปูเทโส   นาม   สตฺถุ   โพธิมณฺฑปฺปเทโส  
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺติตปฺปเทโส    ทฺวาทสโยชนาย   ปริสาย   มชฺเฌ สพฺพ- 
ติตฺถิยมท    ภินฺทิตฺวา   ยมกปฺปาฏิหาริยทสฺสิตคณฺฑามฺพรุกฺขมูลปฺปเทโส  
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๕๐-๕๑.  

        กุสลานนฺติ    อนวชชฺลกฺขณาน  ฯ    สมาทานเหตูติ   สมาทาย  
วตฺตนเหตูติ ฯ  
                    ปูชเนยฺยปูชากถา ฯ  
        [๗๙]   เอวมิมาย   คาถาย   พาลอเสวนาทิมงฺคลตฺตย  วุตฺต  ต  



สพฺพ    อิธปฺปสสาทิสมฺปตฺติวุฑฺฒิเหตุตฺตา    มงฺคลนฺติ    เวทิตพฺพ  ฯ  
อฏกถายนฺตุ๑   พาลอเสวนา   พาลเสวนปฺปจฺจยภยาทิปริตฺตาเณน  
อุภยโลกหิตเหตุตฺตา  ปณฺฑิตเสวนา  ปูชเนยฺยปูชา  จ นิพฺพาน- 
สุคติเหตุตฺตา มงฺคลนฺติ วุตฺต ฯ อิทมฺป ป ฺยาวตฺตนฺติ ฯ  
                   ปมคาถายตฺถวณฺณนา ฯ  
                    
๑. ป. โช. ขุ. ๑๔๔.   
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เทโวโรหณปฺปเทโส โย วา ปน ฺโป สาวตฺถีราชคหาทิพุทฺธาธิ- 
วาสปฺปเทโส ฯ ตตฺถ นิวาโส สตฺตาน ฉานุตฺตริยปฺปฏิลาภปจฺจยโต  
มงฺคล ฯ  
        [๘๔]   อนุตฺตริยานิ   จ   นาม   อ ฺเน  อุตฺตริตเรน  รหิตานิ  
นิรุตฺตรานิ    รูปทสฺสนาทีนิ  ฯ    ตานิ   อิธ   ภิกฺขเว   เอกจฺโจ หตฺถ-ิ 
รตนมฺป  ทสสฺนาย  คจฺฉติ  อสฺสรตนมฺป  ทสฺสนาย  คจฺฉติ มณิรตนมฺป  
ทสฺสนาย   คจฺฉติ   อุจฺจาวจ   วา  ปน  ทสฺสนาย  คจฺฉติ  สมณ  วา  
พฺราหฺมณ   วา   มิจฺฉาทิฏ ิก  มิจฺฉาปฏิปนฺน  ทสสฺนาย  คจฺฉติ  อตฺเถต  
ภิกฺขเว   ทสสฺน  เนต  นตฺถีติ  วทามิ  ต ฺจ  โข  ภิกฺขเว  เอต๑  
ทสฺสน   หีน   คมฺม   โปถชฺุชนิก   อนรยิ   อนตฺถส ฺหิต  น  นพฺิพิทาย  
น  วิราคาย  น  นิโรธาย  น  อุปสมาย  น  อภิ ฺาย  น  สมโฺพธาย  
น  นิพฺพานาย  สวตฺตติ  โย  จ  โข  ภิกขฺเว ตถาคต วา ตถาคตสาวก  
วา    ทสฺสนาย   คจฺฉติ   นวิิฏสฺสทฺโธ   นิวิฏปฺเปโม   เอกนฺตคโต  
อภิปฺปสนฺโน   เอตทานุตฺตริย   ภิกฺขเว   ทสฺสนาน   สตฺตาน  วิสุทฺธิยา  
โสกปริเทวาน   สมติกฺกมาย   ทุกฺขโทมนสฺสาน   อฏงฺคมาย   ายสฺส  
อธิคมาย   นพฺิพานสฺส   สจฺฉิกิริยาย  ยทิท  ตถาคต  วา  ตถาคตสาวก  
วา   ทสฺสนาย   คจฺฉติ  ฯเปฯ   อภิปฺปสนฺโน   อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  
ทสฺสนานุตฺตริย  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  เภริสทฺทมฺป  สวนาย คจฺฉติ  
วีณาสทฺทมฺป   สวนาย   คจฺฉติ   คีตสทฺทมฺป  สวนาย  คจฺฉติ  อุจฺจาวจ  
วา    ปน    สวนาย    คจฺฉติ   สมณสฺส   วา   พฺราหฺมณสฺส   วา มิจฺฉา- 
๑. ฉกฺกงฺคุตฺตเร ปน ต ฺจ โข เอต ภิกฺขเวติ ทิสฺสติ ฯ   
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ทิฏ ิกสฺส  มจฺิฉาปฏิปนฺนสฺส  ธมฺมสฺสวนาย  คจฺฉติ  อตฺเถต  ภิกขฺเว  
สวน   เนต   นตฺถีติ   วทามิ   ต ฺจ  โข  ภิกฺขเว  เอต๑  สวน  
หีน   คมฺม  ฯเปฯ   น   นิพฺพานาย  สวตฺตติ  โย  จ  โข  ภิกฺขเว  
ตถาคตสฺส  วา  ตถาคตสาวกสฺส  วา  ธมฺมสฺสวนาย คจฺฉติ นิวิฏสฺสทฺโธ  
นิวิฏปฺเปโม    เอกนฺตคโต    อภิปฺปสนฺโน   เอตทานุตฺตริย   ภิกฺขเว  
สวนาน   สตฺตาน   วิสุทฺธยิา  ฯเปฯ   สจฺฉิกิริยาย  ยทิท  ตถาคตสฺส  
วา   ตถาคตสาวกสฺส   วา  ธมฺมสฺสวนาย  คจฺฉติ  ฯเปฯ  อภิปฺปสนฺโน  
อิท   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   สวนานุตฺตริย  ฯ   อิธ   ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  
ปุตฺตลาภมฺป   ลภติ   ทารลาภมฺป   ลภติ   ธนลาภมฺป  ลภติ  อุจฺจาวจ  
วา  ปน  ลาภ  ลภติ๒  สมเณ  วา  พฺราหฺมเณ  วา  มิจฺฉาทิฏ ิเก  
มิจฺฉาปฏิปนฺเน   สทฺธ   ปฏิลภติ   อตฺเถโส   ภิกฺขเว   ลาโภ  เนโส  
นตฺถีติ  วทามิ  โส  จ  โข  ภิกฺขเว  เอโส๓ ลาโภ  หโีน คมฺโม  
ฯเปฯ   น  นพฺิพานาย  สวตฺตติ  โย  จ  โข  ภิกฺขเว  ตถาคเต  วา  
ตถาคตสาวเก   วา  สทฺธ  ปฏลิภติ  นิวิฏสฺสทฺโธ  ฯเปฯ  อภิปฺปสนฺโน  
เอตทานุตฺตริย  ภิกฺขเว  ลาภาน  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา  ฯเปฯ สจฺฉิกิริยาย  
ยทิท   ตถาคเต   วา   ตถาคตสาวเก   วา   สทฺธ  ปฏลิภติ  ฯเปฯ  
อภิปฺปสนฺโน   อิท   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ลาภานุตฺตริย  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
เอกจฺโจ    หตฺถิสฺมึป   สกิฺขติ   อสฺสสมฺึป   สิกฺขติ   รถสฺมึป   สกิฺขติ  
ถรุสฺมึป  สิกขฺติ  อุจฺจาวจ  วา  ปน  สิกขฺติ  สมณสฺส  วา  พฺราหฺมณสฺส  
๑. ต ฺจ โข เอต ภิกฺขเว ฯ  ๒. อุจฺจาวจ วา ปน ลภติ ฯ  ๓. โส จ โข  
เอโส ภิกฺขเว ฯ   
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วา    มิจฺฉาทิฏ ิกสฺส   มิจฺฉาปฏิปนฺนสฺส   สิกฺขติ   อตฺเถสา   ภิกขฺเว  
สิกฺขา  เนสา  นตฺถีติ  วทามิ  สา  จ  โข  ภิกฺขเว  เอสา๑ สิกฺขา  
หีนา   คมฺมา  ฯเปฯ  น  นพฺิพานาย  สวตฺตติ  โย  จ  โข  ภิกฺขเว  
ตถาคตปฺปเวทิเต   ธมฺมวินเย   อธิสลีสิกฺข  สิกฺขติ  อธิจิตฺตสิกฺข  สิกฺขติ  
อธิปฺป ฺาสิกฺข    สิกฺขติ๒   นิวิฏสสฺทฺโธ  ฯเปฯ   อภิปฺปสนฺโน  
เอตทานุตฺตริย    ภิกฺขเว    สิกฺขาน    สตฺตาน    วิสทฺุธิยา  ฯเปฯ  
สจฺฉิกิริยาย  ยทิท  ตถาคตปฺปเวทิเต  ธมฺมวินเย  อธิสีลสิกฺข  สกิฺขติ๓ 

ฯเปฯ   อภิปปฺสนฺโน   อิท   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   สิกฺขานุตฺตริย  ฯ  อิธ  
ภิกฺขเว   เอกจฺโจ  ขตฺติยมฺป  ปริจรต ิ พฺราหฺมณมฺป  ปริจรติ  คหปติมฺป  
ปริจรติ   อุจฺจาวจ   วา   ปน   ปริจรติ   สมณ  วา  พฺราหฺมณ  วา  
มิจฺฉาทิฏ ิก   มิจฺฉาปฏิปนฺน   ปริจรติ   อตฺเถสา   ภิกฺขเว  ปาริจริยา  
เนสา  นตฺถีติ  วทามิ  สา  จ  โข  ภิกฺขเว เอสา๔ ปาริจริยา หีนา  
คมฺมา  ฯเปฯ   น   นิพฺพานาย   สวตฺตติ   โย   จ   โข  ภิกฺขเว  
ตถาคต   วา   ตถาคตสาวก   วา   ปริจรติ   นิวิฏสสฺทฺโธ  ฯเปฯ  
อภิปฺปสนฺโน   เอตทานุตฺตริย   ภิกฺขเว  ปาริจริยาน  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา  
ฯเปฯ    สจฺฉิกิริยาย    ยททิ    ตถาคต   วา   ตถาคตสาวก   วา  
ปริจรติ  ฯเปฯ  อภิปฺปสนโฺน  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ปาริจริยานุตฺตริย ฯ  
อิธ    ภิกฺขเว   เอกจฺโจ   ปตฺุตมฺป   อนุสฺสรติ   ทารมฺป   อนุสฺสรติ  
ธนมฺป  อนุสสฺรติ๕  อุจฺจาวจ  วา  ปน  ธน๖ อนุสฺสรติ สมณ วา  
๑-๔. สา จ โข เอสา ภิกฺขเว ฯ  ๒-๓. อธิสีลมฺป สิกฺขติ อธิจิตฺตมฺป สิกฺขติ  
อธิป ฺมฺป สิกฺขติ ฯ  ๕. ปุตตฺลาภมฺป อนุสฺสรติ ทารลาภมฺป อนุสฺสรติ  
ธนลาภมฺป อนสฺุสรติ ฯ   ๖. อุจฺจาวจ วา ปน อนุสฺสรติ ฯ   
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พฺราหฺมณ    วา    มิจฺฉาทิฏ ิก   มิจฺฉาปฏิปนฺน   อนุสฺสรติ   อตฺเถสา  
ภิกฺขเว   อนุสฺสติ   เนสา   นตฺถีติ   วทามิ   สา   จ  โข  ภิกฺขเว  
เอสา๑   อนุสฺสติ   หีนา  คมฺมา  ฯเปฯ  น  นิพฺพานาย  สวตฺตติ  
โย   จ   โข   ภิกฺขเว   ตถาคต  วา  ตถาคตสาวก  วา  อนุสฺสรติ  
นิวิฏสฺสทฺโธ  ฯเปฯ   อภิปฺปสนฺโน  เอตทานุตฺตริย  ภิกฺขเว  อนุสฺสตีน  
สตฺตาน   วิสุทฺธิยา  ฯเปฯ   นิพฺพานสฺส   สจฺฉิกิริยาย  ยทิท  ตถาคต  
วา   ตถาคตสาวก   วา   อนุสฺสรติ  ฯเปฯ  อภิปฺปสนฺโน  อิท  วุจฺจติ  
ภิกฺขเว   อนุสฺสตานุตฺตริยนฺติ   เอว  ฉกฺกงฺคุตฺตเร  อนุตฺตริยสุตฺเต๒  
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ  
        [๘๕]   ตตฺถ   อุจฺจาวจนฺติ   ยงฺกิ ฺจิ   มหนฺต   ขุทฺทก  อุจฺจนีจ  
วา    รูป  ฯ    หีนนฺติ   นิหนี  ฯ   คมฺมนฺติ   คามิกสนตฺก  ฯ  
โปถุชชฺนิกนติฺ   ปถุุชชฺนสนฺตก  ฯ   อนริยนฺติ   น   อริย   น  อุตฺตม  
น   ปริสุทฺธ  ฯ   อนตฺถส ฺหิตนฺติ   น   อตฺถส ฺหิต  ฯ  นิพฺพิทายาติ  
วฏเฏ    นิพฺพินฺทนตฺถ  ฯ   วิราคายาติ   ราคาทีน   วิรชฺชนตฺถ  ฯ  
นิโรธายาติ    เตส    อปฺปวตฺตินิรุชฺฌนตฺถ  ฯ   อุปสมายาติ   เตส  
วูปสมนตฺถ  ฯ    อภิ ฺายาติ    อภิชานนตฺถ  ฯ    สมฺโพธายาติ  
สมฺโพธิสงฺขาต    จตุมฺมคฺค ฺาณ    ปฏิวิชฺฌนตฺถ  ฯ    นิพฺพานายาติ  
นิพฺพานสจฺฉิกรณตฺถ  ฯ   นิวิฏสฺสทฺโธติ   ปติฏ ิตสฺสทฺโธ  ฯ   เอส  
นโย   ทุติยปเทป  ฯ   เอกนฺตคโตติ   เอกนฺต   คโต  อจลสฺสทฺโธติ  
อตฺโถ  ฯ   อภิปฺปสนฺโนติ   อติวิย   ปสนฺโน  ฯ   เอตทานุตฺตริยนฺติ  
๑. สา จ โข เอสา ภิกฺขเว ฯ  ๒. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๖๒.   
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เอต  อนุตฺตริย  ฯ  วิสุทฺธิยาติ  วิสุทฺธิสมฺปาปนตฺถ  ฯ  โสกปริเทวานนฺติ  
โสกสฺส  ปริเทวสฺส  จ  ฯ  อฏงฺคมายาติ  อฏงฺคมนตฺถ  ฯ ายสฺสาติ  
วิปสฺสนาสหิตสฺส   มคฺคสฺส  ฯ   นิพฺพานสฺสาติ   อปจฺจยนิพฺพานสฺส  ฯ  
ปุตฺตลาภนฺติ    ปุตฺตสงฺขาต    ลาภ  ฯ    หตฺถิสฺมินฺติ    หตฺถินิมิตฺต  
สิกฺขิตพฺพ   หตฺถิสิกฺข   สิกฺขติ  ฯ   เอส   นโย   สพฺพตฺถ  ฯ  ถรูติ  
เจตฺถ    สพฺพมาวุธ  ฯ   อุจฺจาวจนฺติ   มหนฺต   ขุททฺก   สิปฺป  ฯ  
ตตฺถ    รูปทสฺสเนสุ    อนุตฺตริย   ทสสฺนานุตฺตริย  ฯ   เอส   นโย  
สพฺพตฺถ  ฯ   นิวิฏสฺสทฺธสฺส   หิ   สตฺถุโน   วา   ภิกฺขุสงฺฆสฺส  วา  
กสิณอสุภนิมิตฺตาทีนม ฺตรสฺส    วา    ทสฺสน    ทสฺสนานุตฺตริย   นาม  
น    หตฺถริตนาทิทสฺสน  ฯ    รตนตฺตยคุณกถาย   เตปฏกพุทฺธวจนสฺส  
จ   สวน   สวนานุตฺตริย   นาม   น   ขตฺติยาทิคุณกถาย   สวน  ฯ  
สตฺตวิธอริยธนลาโภว   ลาภานุตฺตริย   นาม   น   มณิรตนาทิ- 
ลาโภ  ฯ สิกขฺาตฺตยปูรณเมว   สกิฺขานุตฺตริย   นาม   น   หตฺถ-ิ 
สิปฺปาทิสิกฺขน  ฯ รตนตฺตยปาริจริยาว   ปาริจริยานุตฺตริย   นาม   น   
ขตฺติยาทิปาริจริยา จ    รตนตฺตยคุณานุสฺสรณเมว   อนุสฺสตานุตฺตริย    
นาม   น ขตฺติยาทิคุณานุสฺสรณนฺติ ตพฺพณฺณนานโย๑ ฯ  
        [๘๖]   อานนฺทตฺเถโร   สาย   ปาต   สตฺถาร   จกฺขุวิ ฺาเณน  
ทฏ ุ   ลภติ   อิท   ทสฺสนานุตฺตริย   นาม  ฯ  อภิกฺขณ  สตฺถ ุ วจน  
โสตุ   ลภติ   อิท   สวนานตฺุตริย   นาม  ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภควาติ  
สตฺถริ   สทฺธ   ปฏลิภติ   อิท  ลาภานุตฺตริย  นาม  ฯ  สตฺถ ุ สาสเน  
๑. มโน. ป. ๓/๑๒๗.   
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สิกฺขาตฺตย   สิกฺขติ   อิท   สิกฺขานุตฺตริย   นาม  ฯ  อภิกฺขณ  สตฺถาร  
ปริจรติ    อุปฏาน    กโรติ    อิท   ปาริจริยานุตฺตริย   นาม  ฯ  
สตฺถุ   โลกิยโลกุตฺตรคุเณ   อนุสฺสรติ   อิท    อนุสฺสตานุตฺตริย  
นาม  ฯ   อ ฺเป   โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิโน   อานนฺทตฺเถโร  
วิย  สตฺถ ุ ทสฺสน  สตฺถ ุ วจนสฺสวน ฺจ  ลภนฺติ  สตฺถริ  สทฺธ  ปฏิลภนฺติ  
สตฺถุ   สาสเน   สิกฺขาตฺตย   สกฺขนฺติ  สตฺถาร  ปริจรนฺติ  สตฺถ ุ คุเณ  
อนุสฺสรนฺติ   อิทมฺป   ทสสฺนานุตฺตริย   นาม  ฯเปฯ   อนุสฺสตานุตฺตริย  
นาม  ฯ  กลฺยาณปุถุชฺชโน  ปน  อานนฺทตฺเถโร  วิย  สตฺถุ  ทสฺสน สตฺถุ  
วจนสฺสวน ฺจ   ลภิตฺวา   สตฺถริ   สทฺธ   ปฏลิภิตฺวา   สตฺถ ุ  สาสเน  
สิกฺขาตฺตย   สิกฺขิตฺวา   สตฺถาร   ปริจรจฺิวา  สตฺถุ  คุเณ  อนุสฺสรตฺิวา  
ต   ทสฺสน๑  ต  สวน  ต  ลาภ  ต  สิกฺขาตฺตย  ต  ปาริจริย  ต  
อนุสฺสติ ฺจ    วฑฺเฒตฺวา   โสตาปตฺติมคฺค   ปาเปติ   อิท   ทสฺสนเมว  
นาม   สวนเมว   นาม   อย   ลาโภเยว   นาม   สิกฺขาเยว  นาม  
ปาริจริยาเยว  นาม  อนุสฺสติเยว  นาม  ฯ  มูลทสฺสนนฺตุ ทสฺสนานุตฺตริย  
นาม ตถา มูลสฺสวนลาภสิกฺขาปาริจริยานุสฺสติโย ฯ  
        [๘๗]    เอตฺถ   จ   ทสฺสนานุตฺตริยนฺติ   อุตฺตรติรสฺส   สตฺถโุน  
รูปทสฺสนมตฺต  นาธิปฺเปต  อถโข  ตสฺส  รูปทสฺสนมุเขน อเวจฺจปฺป- 
สาเทน พุทฺธคุเณ   โอคาเหตฺวา   ทสฺสน   เตนาห   อานนฺทตฺ- 
เถโรตฺยาทึ  ฯ ตตฺถ    ทฏพฺพโต    ทสฺสน    สตฺถ ุ  รูปกาโย  
๑. ยทิ ตทสฺสนนฺติ อิท สมาสปท ภเวยฺย ตทสฺสนมุเขน ปวตฺต วิปสฺสนนฺติ วา  
ตทสฺสนมุข วิปสฺสนนฺติ วา อิมสฺสตฺโถ ฯ ตถา ตสวนมฺป.   
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ตตฺถาปฺยวิเสสโต   รูปายตน   เตนาห   จกฺขุวิ ฺาเณน   ทฏ ุนฺติ  ฯ  
นตฺถิ    อิโต    อุตฺตรนฺติ    อนุตฺตร   ตเทว   อนุตฺตรยิ   ทสฺสน ฺจ  
ต   อนุตฺตริย ฺจาติ   ทสฺสนานุตฺตริย  ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย  ฯ  
อยนฺตุ   วิเสโส   สุยฺยตีติ   สวน   สตฺถุ   วจน  ฯ  ลพฺภตีติ  ลาโภ  
สตฺถริ   สทฺธา  ฯ   สิกฺขิตพฺพโต  สิกฺขา  สีลสมาธิป ฺา  ฯ  ปริจรณ  
ปาริจริยา   อุปฏาน  ฯ   อนุสฺสรณ  อนุสฺสติ  สตฺถ ุ คุณานุสฺ- 
สรณ  ฯ อิทมฺปติ    ปุพฺเพ    วุตฺตโต    นิพฺพิเสสตฺตา    วุตฺต  ฯ    สตฺถุ  
ทสฺสนนฺติ   อานนฺทตฺเถโร   วิย   ปสาทภตฺติเมตฺตาปุพฺพก  สตฺถ ุ ทสฺสน  
ลภิตฺวา  ฯ   สิกฺขาตฺตยนฺติ   ปุพฺพภาคสิกฺขาตฺตย   สิกฺขิตฺวา  ฯ   ต  
ทสฺสนนฺติ   ทสฺสนมุเขน   ปวตฺต   วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  ฯ  ทสสฺนมุเขน  
ยาวอนุโลม ฺาณ    วิปสฺสนาวาร   วฑฺเฒตฺวา   ตทนนฺตร   อฏมกภูมึ  
โอกฺกมนฺโต   หิ  ทสฺสน  ลภิตฺวา  มคฺค  ปาเปติ  นาม  ฯ  อิโต  ปร  
ปวตฺตทสฺสน    ทสฺสนเมว    นาม  ฯ   มูลทสฺสน   สจฺจทสฺสนสฺสาป  
การณภาวโต  ทสฺสนานุตฺตริย  นาม  ฯ  เอส  นโย เสสานุตฺตริเยสุป ฯ  
อิติป   โส   ภควาติอาทินา    พุทฺธานุสฺสติวเสน    อนุสฺสติชฌฺาน  
อุปฺปาเทตฺวา   ต   ปทฏาน   กตฺวา   วิปสฺสน   วฑฺเฒนฺโต  อนุสสฺตึ  
วฑฺเฒตฺวาติ วุตฺโตติ สฏีกาย เอกงฺคุตฺตรวณฺณนาย๑ นโย ฯ  
        [๘๘]   สาวตฺถิย  กิเรโก  วกฺกลิ  นาม  พฺราหฺมโณ  ปฏิวสติ  ฯ  
โส    เอกทิวส    สาวตฺถิย    ปณฺฑาย    จรนฺต   สตฺถาร   ทิสฺวา  
สตฺถุรูปทสฺสเนน   อติตฺโต  สตฺถารา  สทฺธึเยว  เชตวน  คนฺตฺวา  สตฺถุ  
๑. มโน. ปู. ๑/๑๒๔.   
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เทสน   สุตฺวา   สทฺธ  ปฏลิภิตฺวา  เอวาห๑  นิจฺจ  สตฺถาร  ทฏ ุ  
ลภิสฺสามีติ   สตฺถุ   สนฺติเก    ปพฺพชิตฺวา    อาหารภุ ฺชนกาลโต อ ฺสฺมึ     
กาเล    ยตฺถ   ตฺวา   สตฺถาร   ปสฺสติ   ตตฺถ    ิโต สชฺฌาย- 
กมฺมฏานมสิการาทีนิ   ฉฑฺเฑตฺวา    สตฺถาร    โอโลเกนฺโต  
วิหาสิ  ฯ  สตฺถา  ตสฺส  าณปริปาก อาคเมนฺโต จิร กาล กิ ฺจิ อวตฺวา  
ตสฺมึ   ปริปกกฺ ฺาเณ   กนิฺเต   วกฺกลิ   อิมินา   ปูติกาเยน  ทิฏเน  
โย   โข   วกกฺลิ   ธมฺม   ปสฺสติ   โส  ม  ปสฺสติ  โย  ม  ปสฺสติ  
โส   ธมฺม   ปสฺสติ   ธมมฺ   หิ   วกฺกลิ   ปสฺสนฺโต   ม  ปสฺสติ  ม  
ปสฺสนฺโต   ธมฺม  ปสฺสตีติ  วตฺวา  อุปกกฺฏาย  วสฺสปูนายิกาย  ราชคห  
คนฺตฺวา    วสฺสูปนายิกาทิวเส   อเปหิ   วกฺกลีติ   ต   ปณาเมสิ  ฯ  
โส   าตุ   อสกฺโกนฺโต   กึ   มยฺห   ชีวิเตน  โยห  สตฺถาร  ทฏ ุ  
น   ลภิสฺสนติฺ   ปพฺพตโต   อตฺตาน   ปาเตตุ   คิชฺฌกูฏ   อภิรหุิ  ฯ  
สตฺถา    ตมตฺถ   ตฺวา   อย   เม   สนฺติกา   อสฺสาส   อลภนโฺต  
มคฺคผลุปนิสฺสย   นาเสยฺยาติ   เวฬุวเน   นิสินฺโนว  โอภาส  มุ ฺจิตฺวา  
อตฺตาน    ทสฺเสตฺวา    ตสฺส   พลวปปฺตึ   อุปฺปาเทนฺโต   ธมฺมปทสฺส  
ภิกฺขุวคฺเค อิม คาถมาห  
        ปาโมชชฺพหุโล ภิกขฺุ    ปสนฺโน พุทฺธสาสเน  
        อธิคจฺเฉ ปท สนฺต   สงฺขารูปสม สุขนฺติ ฯ  
        ตตฺถ   ปาโมชฺชพหโุลติ   ปกติยาป   ปาโมชชฺพหุโล  ฯ  
ปสนฺโนติ    ปสาท    โรเปนฺโต  ฯ    อธิคจฺเฉ    ปท   สนฺตนฺติ  
๑. เอวมหนฺติ ยุตฺตตร ฯ . ว.   



ประโยค๔ - มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 96 

นิพฺพานสงฺขาต   สนฺตโกฏาส   อธิคจฺเฉยฺย  ฯ   สงฺขารูปสม  สุขนฺติ  
สพฺพสงฺขาราน อุปสมภูต ปรม สุข ฯ  
        อิม ฺจ   ปน   วตฺวา   หตฺถ   ปสาเรตฺวา   เอหิ   วกฺกลิ  มา  
ภายีติ   อาห  ฯ  โส  สตฺถา  เม  ทฏิโ  เอหีติ  วจนมฺป  ลทฺธนฺติ  
พลวปฺปตึ    อุปฺปาเทตฺวา    กุโต    คจฺฉามีติ    อตฺตโน   คมนภาว  
อชานิตฺวาว    สตฺถ ุ  สมฺมขุา   อากาเส   ปกฺขนฺทนฺโต   ปมปาเทน  
ปพฺพเต    ิโตเยว   สตฺถารา   วุตฺตคาถ  อาวชฺเชนฺโต  อากาเสเยว  
ปตึ    วิกฺขมฺเภตฺวา   สห   ปฏิสมฺภิทาหิ   อรหตฺต   ปตฺวา   สตฺถาร  
วนฺทมาโน โอตริ ฯ  
                ธมฺมปทวณฺณนาทีสุ วกฺกลตฺิเถรวตฺถุ ฯ  
        [๘๙]    เอวนฺตสฺส   พุทฺธาธิวาสปฺปเทสวาโส   สตฺถุ   รูปทสฺสน  
ทสฺสนานุตฺตริย   สตฺถ ุ  เทสนาสวน   สวนานุตฺตริย   สตฺถร ิสทฺธา- 
ปฏิลาโภ    ลาภานุตฺตริย   สิกฺขาตฺตยปูรณ   สิกฺขานุตฺตริย   สตฺถุ  
ปริจรณ    ปาริจริยานุตฺตริย   สตฺถ ุ  คุณานุสฺสรณ   อนุสฺสตานุตฺตริยนฺติ  
ฉานุตฺตริยปฺปฏิลาภสฺส ปจฺจโย โหตีติ ฯ  
        [๙๐]   อปจ   ปฏริูปเทโส   นาม   ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  กชงฺคล  
นาม    นิคโม    ตสฺสาปเรน   มหาสาลา   ตโต   ปร   ปจฺจนฺติมา  
ชนปทา    โอรโต    มชฺเฌ    ปรุตฺถิมทกฺขิณาย   อนุทิสาย   สลลฺวตี  
นาม    นที    ตโต   ปร   ปจฺจนฺติมา   ชนปทา   โอรโต   มชฺเฌ  
ทกฺขิณาย   ทสิาย   เสตกณฺณิก   นาม   นิคโม  ตโต  ปร  ปจฺจนฺติมา  
ชนปทา   โอรโต  มชฺเฌ  ปจฺฉิมาย  ทิสาย  ถูน  นาม  พฺราหฺมณคาโม   
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ตโต   ปร   ปจฺจนฺติมา   ชนปทา   โอรโต  มชฺเฌ  อุตฺตราย  ทิสาย  
อุสีรทฺธโช    นาม    ปพฺพโต    ตโต    ปร   ปจฺจนฺติมา   ชนปทา  
โอรโต  มชฺเฌติ  เอว  จมมฺกฺขนฺธเก๑ ปริจฺฉินฺโน มชฌฺิมปฺปเทสนามโก  
ชนปโท ฯ  
        เอกนิปาตงฺคุตฺตรวณฺณนายมฺป๒   ตเถว  ขนฺธกปาลึ  ทสฺเสตฺวา  
อย ฺหิ    ชนปโท    มุทิงฺคสณฺาโน    อุชุเกน   กตฺถจิ   อสีติโยชโน  
โหติ    กตฺถจิ   โยชนสติโก   กตฺถจิ   ทฺวิโยชนสติโก   มชฺเฌ   ปน  
ติโยชนสติโก ปริยนฺตปรกิฺเขเปน นวโยชนสติโกติ วุตฺต ฯ  
        เอตฺถ   พุทฺธา   ปจฺเจกพุทฺธา   สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาทโย มหา- 
สาวกา    พุทธฺุปฏาโก   พุทฺธมาตาปตโร   จกฺกวตฺติราชาโน   จ  
อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ   ตตฺถ   สตฺตา   จกฺกวตฺติร ฺโ   โอวาท   คเหตฺวา  
ป ฺจสีเลสุ   ปติฏาย   สคฺคปรายนา  โหนฺติ  ตถา  ปจฺเจกพุทฺโธวาเท  
ปติฏาย  ฯ พุทฺธพุทฺธสาวโกวาเท ปติฏหนฺตา ปน นิพฺพาน- 
สุคติปรายนา ฯ ตสฺมา ตตฺถ วาโส อิมาส สมฺปตฺตีน ปจฺจยโต  
มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ  
        [๙๑]    เอกงฺคุตฺตรวณฺณนายนฺตุ๓  อปจ   อุปาทายุปาทายป  
มชฺฌิมเทโส    ลพฺภติ   สกโลป   หิ   ชมฺพุทีโป   มชฺฌิมเทโส   นาม  
เสสา    ทีปา    ปจฺจนฺติมา    ชนปทา    ตมฺพปณฺณิทีเป   อนุราธปุร  
มชฺฌิมเทโส   นาม   เสโส   ปจฺจนฺโตติ   วุตฺต  ฯ  ตมฺป  ยชฺุชติ  ฯ  
อนุราธปุรสฺมึ   หิ   มุฏสวีร ฺโ   ทติุยปุตฺโต   เทวานปยติสฺโส   นาม  
๑. วิ. มหาวคฺค. ๕/๓๕.  ๒. มโน. ปู. ๑/๕๓๒.  ๓. มโน. ปู. ๑/๕๓๒.   
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มหามหินฺทตฺเถโรวาเท    ปติฏาย    มหาปุ ฺานิ   กตฺวา   จตฺตาฬีส  
วสฺสานิ  รชชฺ  กาเรตฺวา  กาล  กตฺวา  ตาวตึสเทวโลเก  นิพฺพตฺติ  ฯ  
ตโต    มุฏสวีร ฺโ    อุตฺติโย   นาม   จตุตฺถปุตฺโต   ทส   วสฺสานิ  
รชฺช   กาเรสิ  ฯ   ตถา   ตสฺเสว   มหาสีโว   นาม  ป ฺจมปุตฺโต  
ตถา   ตสฺเสว  สูรติสโฺส  นาม  สตฺตมปุตฺโต  ฯ  ตทา  เสโน  คุตฺโต  
จาติ   เทฺว   ทมิฬราชปุตฺตา   สูรติสฺสราชาน  อปเนตฺวา  อนุราธปุเร  
ทฺวาทส   วสสฺานิ   รชฺช   กาเรสุ  ฯ   ตทา  มุฏสีวร ฺโ  อเสโล  
นาม   นวมปุตฺโต   เสนคุตฺตราชาโน   อปเนตฺวา  ทส  วสฺสานิ  รชชฺ  
กาเรสิ  ฯ  ตทา  เอฬาโร  นาม  ทมิฬราชา  อเสลราชาน อปเนตฺวา  
จตุจตฺตาฬีส   วสฺสานิ   รชฺช   กาเรสิ  ฯ   ตทา  เทวานปยติสฺสสฺส  
นตฺตา   กากวณฺณติสฺสร ฺโ   ปุตฺโต   ทฏุคามณิอภโย    นาม  
เอฬารราชาน  ฆาเตตฺวา  ลงฺกาทีเป  อนุราธปุเร  เอกราชา อโหสิ ฯ  
อิติ   โส   เทวานปยติสฺสสฺส   มรณวสฺสโต  ปจฺฉา  ฉนฺนวุติวสฺสมตฺถเก  
รชฺช   กาเรสิ  ฯ  ตทา  เทวานปยติสฺสเทวปุตฺโต  สงฺขาราน  อนิจฺจต  
ปสฺสิตฺวา    อธิมุตฺตกาลกิริยาย   ตาวตึสภวนโต   จวิตฺวา   ลงฺกาทีเป  
เสฏ ิกุเล  นพฺิพตฺติตฺวา  สตฺตวสฺสิกกาเล  ปพฺพชิตฺวา  อรหา  อโหสิ  ฯ 
อ ฺเป ตตฺถ วสิตฺวา มคฺคผลปฺปตฺตา คณนปถ วีติวตฺตาติ ฯ  
                    ปฏิรูปเทสวาสกถา ฯ   
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                            ปุพฺเพกตปุ ฺตากถา  
        [๙๒]  ปุพฺเพ  กตปุ ฺโ  นาม อตีตชาตีสุ พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธ- 
ขีณาสเว อารพฺภ   อุปจิตกุสโล   กตาธิกาโร  ฯ  เอวรูโป  หิ   
อุสฺสนฺนกุสลมูโล หุตฺวา   เตเนว   กุสลมูเลน  พุทฺธสฺส  วา  พุทฺธสาวกสฺส   
วา  เทสน สุตฺวา   อรหตฺต   ปาปุณาติ   ยถา   มหากปฺปนราชาทโย  ฯ   
ตสฺมา เอวรูปสฺส ปุพฺเพกตปุ ฺตา มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ ตตฺรีท  
วตฺถุ ฯ  
        [๙๓]   อตีเต   พาราณสีสมีเป   เอกสฺมึ   คาเม   สหสฺสมตฺตา  
เปสการา  ปฏิวสึสุ  ฯ  ตทา  สหสฺสมตฺตา  ปจฺเจกพุทฺธา  อฏ  มาเส  
หิมวนฺเต   วสิตฺวา   จตฺตาโร   วสฺสิเก   มาเส  ชนปเท  วสิตุกามา  
นครสมีเป    โอตริตฺวา   เสนาสนกรณตฺถ   หตฺถกมฺม   ยาจิตุ   อฏ  
ปจฺเจกพุทฺเธ  เปเสสุ  ฯ  ตทา เชฏเปสการภริยา เกนจิเทว กรณีเยน  
นคร   คจฺฉนฺตี   เต   ทิสฺวา   ปุจฺฉิตฺวา  ตมตฺถ  สุตฺวา  มย  ภนฺเต  
อิมสฺมึ  คาเม  สหสฺสมตฺตา  วสนฺตา๑  อมฺเหสุ  เอเกกา เอเกกสฺส  
ภิกฺข    ทสฺสติ    เสฺว   อมฺหาก   ภิกฺข   คณฺหถ   เสนาสนป   โว  
กาเรสฺสามาติ   วตฺวา   คาม   ปวิสิตฺวา   มนุสฺสาน   อาโรเจสิ  ฯ ปจฺเจก- 
พุทฺธาป  ปุนทิวเส  ต  คาม  ปวิสึสุ ฯ มนุสฺสา เอกจฺฉนฺทา หุตฺวา  
เตส   ภิกฺข   ทตฺวา  ภตฺตกิจฺจาวสาเน  ปณฺณสาลาสหสฺส  กตฺวา  เตส  
อทสุ  ฯ  เต  อตฺตโน  ปณฺณสาลาย  วสฺสูปคเต  ปจฺเจกพุทฺเธ  สกฺกจฺจ  
๑. ธมฺมปทสฺส ปณฺฑิตวคฺควณฺณนาย ปน วสิมฺหาติ ทิสฺสติ ฯ .ว.   
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อุปฏหิตฺวา  วสฺส  วุตฺถาน  จีวร  อทสุ  ฯ  ปจฺเจกพุทฺธา  อนุโมทิตฺวา  
ปกฺกมึสุ  ฯ   เต   ตโต   จวิตฺวา   ตาวตึเสสุ  คณเทวปุตฺตา  นาม  
หุตฺวา   ตตฺถ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  ตโต  จวิตฺวา  กสฺสปพุทธฺ- 
กาเล พาราณสิย    กฏุมฺพิกกุเล    นิพฺพตฺตึสุ  ฯ   เตสุ   เชฏเปสกาโร  
เชฏกุฏมฺพิกสฺส   ปุตฺโต  ฯ  ภริยาปสสฺ  เชฏกุฏมพิฺกสฺเสว  ธีตา  ฯ  
ตท ฺเ   ตท ฺกุฏมฺพิกาน   ปุตฺตธตีโร  ฯ   เต  สพฺเพป  วยปฺปตฺตา  
อ ฺม ฺ   ชายปติกา   หุตฺวา   ธน   สหริตฺวา   คพฺภสหสฺสปฺปฏ-ิ 
มณฺฑิต ปริเวณ   กาเรตฺวา   ปริเวณมห   กาเรนฺตา    พุทฺธปฺปมุขสฺส  
วีสติภิกฺขุสหสฺสสฺส   สตฺตาห   มหาทาน   ทตฺวา   โอสานทิวเส   จีวร  
อทสุ  ฯ  เชฏกุฏมฺพิกภรยิา  ปน  อติเรก  กาตุกามา  สหสฺสคฺฆนเกน  
อโนชปุปฺผวณฺณสาฏเกน   อโนชปุปฺเผหิ    จ    สตฺถาร    ปูเชตฺวา  
อห   ภนฺเต    นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน    อโนชปุปฺผวณฺณสรีรา  
อโนชนามกา   โหมีติ   ปฏเสิ  ฯ  สตฺถา  เอว  โหตูติ  อนุโมทิ  ฯ  
เต   สพฺเพป  เอก  พุทฺธนฺตร  เทวมนุสเฺสสุ  สสริตฺวา  อมฺหาก  สตฺถุ  
นิพฺพตฺติโต   ปุเรตรเมว   เทวโลกา   จวึสุ  ฯ  เตสุ  เชฏกุฏมฺพิโก  
กุกฺกุฏวตีนคเร   ราชกุเล   นิพฺพตฺติตฺวา   มหากปฺปโน   นาม   ราชา  
อโหสิ  ฯ   ตท ฺเ   ปุริสาป   ตตฺเถว   อมจฺจกุเล   นิพฺพตฺตา  ฯ  
เชฏกุฏมฺพิกภริยา   ตุ   มทฺทรฏเ   สากลนคเร   ราชธีตา   หตฺุวา  
อโนชปุปฺผวณฺณสรีรตาย    อโนชา    นาม    อโหสิ  ฯ    ตท ฺา  
อตฺถิโยป ตตฺเถว อมจฺจธีตโร ฯ เต สพฺเพป วยปฺปตฺตา  
อ ฺม ฺ   ชายปติกา   อเหสุ  ฯ  เอวนฺเตสุ  สมคฺคสวาส  วสนฺเตสุ   
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อมฺหาก   สตฺถา  โลเก  นพฺิพตฺติตฺวา  สาวตฺถิย  วิหาสิ  ฯ  อเถกทิวส  
มหากปฺปนราชา   สาวตฺถโิต    อาคตวาณิชาน    สนฺติกา    พุทโฺธ  
อุปฺปนฺโน   ธมฺโม   อุปฺปนฺโน   สงฺโฆ    อุปฺปนฺโนติ    สุตฺวา ปติ- 
โสมนสฺสชาโต   เตส   วจน   ตีหิ   สตสหสฺเสหิ  ปูเชตฺวา  ตาตา  
เทวิยา    สนติฺก    คนฺตฺวา   ตีณิ   สตสหสฺสานิ   คณฺหถาติ   วตฺวา  
อมจฺจสหสฺเสน   สทฺธึ   สตฺถาร   อุทฺทิสฺส   อสฺสยาเนน   นิกขฺมิ  ฯ  
สตฺถาป    ตทิวส    ปจฺจูสกาเล   โลก   โวโลเกนฺโต   สปริวารสฺส  
ร ฺโ    อรหตฺโตปนิสฺสย    ทิสฺวา    ต    ปจฺจุคฺคจฺฉนฺโต   สยเมว  
ปตฺตจีวรมาทาย   สาวตฺถิโต   วีสติโยชนสต  คนตฺฺวา  จนฺทภาคา- 
นทีตีเร นิโคฺรธมูเล    ฉพฺพณฺณรสิโย    วิสฺสชฺเชนโฺต    นิสีทิ  ฯ    ร ฺโ  
คตมคฺเค   จ   ติสฺโส   นทโิย   อเหสุ  ปมา  คงฺคา  นาม  ทุติยา  
นีลพาหา   อฑฺฒโยชนวิตฺถารา   เอกา   มหานที   ตติยา   จนฺทภาคา  
นาม  ฯ   ราชา   สปริวาโร   ตา   ปฏิปาฏิยา   ปตฺวา   เอตสฺส  
สตฺถุ   คุณา   นาม   เหฏา  อวีจิโต  อุปริ  ยาว  ภวคฺคา  ปตฺถฏา  
สเจ   เอส   สตฺถา   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   อิเมส   อสฺสาน   ขุรปฏานิ  
มา    เตเมนฺตูติ   วตฺวา   สจฺจกิริย   กตฺวา   อุทกปฏเน   อสฺเส  
ปกฺขนฺทาเปสิ  ฯ   เอกอสฺสสฺาป   ขุรปฏ ิมตฺต   น   เตมิ  ฯ  เอว  
โส    สปริวาโร   ตติย   นทึ   อติกฺกมิตฺวา   ฉพฺพณฺณรสิโย   ทิสวฺา  
อสฺสปฏ ิโต   โอตริตฺวา  โอนตสรีโร  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  
นิสินฺโน   อนุปุพฺพีกถ   สุตฺวา   โสตาปนฺโน   หุตฺวา   เอหิภิกฺขุภาเวน  
ปพฺพชิตฺวา    อฏปริกฺขารธโร    วสฺสสติกตฺเถโร   วิย   อโหสิ  ฯ   
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อโนชา   เทวีป   พุทฺธาทีนมุปฺปตฺตึ   สุตฺวา   วาณิชาน   วจน   นวหิ  
สตสหสฺเสหิ   ปูเชตฺวา   คจฺฉถ   ตาตาติ   เต  อุยฺโยเชตฺวา  ร ฺา  
สทฺธึ   คตอมจฺจาน   ภริยาหิ   ปริวุตา   สตฺถาร  อุททฺิสฺส  รถยาเนน  
นิกฺขมนฺตี   ปุริมนเยเนว   ตา   นทิโย   อติกฺกมิ  ฯ  สตฺถา  อิมาส  
อตฺตโน   สามิเก   ปสฺสนตีฺน   ฉนฺทราโค   อุปฺปชฺชตฺิวา   มคฺคนฺตราย  
กเรยฺย   โส   เอว   กาตุ   น   สกฺขิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  ยถา  เต  
อ ฺม ฺ   น   ปสฺสนฺติ   ตถา   อกาสิ  ฯ  ตา  สพฺพาป  ตติย  นทึ  
อติกฺกมิตฺวา   สตฺถุ   สนฺติก   คนฺตฺวา   วนฺทิตฺวา  นิสินฺนา  อนุปุพฺพีกถ  
สุตฺวา  โสตาปนฺนา  ชาตา  ฯ  เตป  ภิกขฺู  ตาส  เทสิตธมฺม  สุณนฺตา  
สห    ปฏิสมภิฺทาหิ    อรหตฺต   ปตฺตา  ฯ   สตฺถา   อิทฺธาภิสงฺขาร  
ปฏิปฺปสฺสมฺเภสิ  ฯ  อถ  ตา  เต  ปพฺพชิเต  ทิสฺวา  สตฺถาร  ปพฺพชฺช  
ยาจึสุ  ฯ   สตฺถา   อุปฺปลวฺณฺณา   อาคจฺฉตูติ   จินฺเตสิ  ฯ   เถรี  
อาคนฺตฺวา    ตา    ปพฺพาเชตฺวา   อาทาย   สาวตฺถิย   ภิกฺขุนปสฺสย  
คตา  ฯ   ตาป   สพฺพา   อรหตฺต   ปตฺตา  ฯ  สตฺถาป  ภิกฺขุสหสฺส  
อาทาย อากาเสน เชตวน อคมาสีติ ฯ  
        เอกงฺคุตฺตรวณฺณนาทีสุ มหากปฺปนตฺเถรวตฺถุ๑ ฯ  
        [๙๔]    อปจ    ยสฺมา    อกตปุ ฺโ   อานุภาวสมฺปนฺน   วตฺถุ  
ลภนฺโต   ทุกขฺ   ปาปุณาติ   กตปุ ฺโ   สุข   ยสฺมา   จ  อกตปุ ฺโ  
ปเรหิ   ทินฺนป  สิร ึ คเหตุ  น  สกโฺกติ  สา  สิร ี ปุ ฺวนฺตเมวุปคตา  
ตสฺมาป ปุพฺเพกตปุ ฺตา มงฺคลนฺติ ทฏพฺพ ฯ ตตฺรีมานิ วตฺถูนิ ฯ  
๑. มโน. ป. ๑/๓๔๔.   
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        [๙๕]    อตีเต    พาราณสิย   จตฺตาโร   ภาตโร   พฺราหฺมณา  
อิสิปพฺพชฺช    ปพฺพชิตฺวา    หิมวติ    ปฏิปาฏิยา    ปณฺณสาล   กตฺวา  
วสึสุ  ฯ  เตสุ  เชฏภาตา  กาล  กตฺวา  สกฺโก หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ โส  
ต   การณ   ตฺวา   เอกทิวส   เชฏกตาปส   อุปคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  
ภนฺเต   เกน   เต   อตฺโถติ  ปุจฺฉิ  ฯ  โส  ปน  ปณฺฑุโรโค  ตสฺมา  
อคฺคินา   เม  อตฺโถติ  อาห  ฯ  สกโฺก  ยทิ  ภนฺเต  อคฺคินา  อตฺโถ  
อิม   หตฺเถน  ปหริตฺวา  ทารูนิ  อาหริตฺวา  อคฺคึ  กโรหีติ  วเทยฺยาสิ  
อย  ตถา  กรสิฺสตีติ  วตฺวา  ตสฺส  วาสีผรสุก  อทาสิ  ฯ  วาสีผรสุโก  
นาม  ทณฺเฑ  ปเวสนวเสน  วาสีป  ผรสุป  ฯ  สกโฺก  ทุติย อุปคนฺตฺวา  
ตเถว  ปุจฺฉิ  ฯ  ตสฺส  ปณฺณสาลาย  หตฺถิมคฺโค  โหติ  ฯ  โส  หตฺถีหิ  
อุปทฺทูโต   หตฺถีน   วเสน   เม   ทุกฺข   อุปฺปชฺชติ   เต  ปลาเปหีติ  
อาห  ฯ  สกโฺก  ภนฺเต  อิมสฺมึ  เภริตเล  ปหเฏ  ตุมฺหาก ปจฺจามิตฺตา  
ปลายิสฺสนฺติ    อิมสฺมึ    ปหเฏ    เมตฺตจิตฺตา   หุตฺวา   จตุรงฺคินิโย  
เสนา   ปริวาเรสฺสนฺตีติ   วตฺวา   ตสฺส   เอก  เภรึ  ทตฺวา  ตติยป  
อุปคนฺตฺวา   ตเถว   ปุจฺฉิ  ฯ  โสป  ปณฺฑุโรโค  ตสฺมา  ทธินา  เม  
อตฺโถติ   อาห  ฯ  สกโฺก  ตสฺส  เอก  ทธิฆฏ  ทตฺวา  สเจ  ตุมฺเห  
อิจฺฉมานา   อิม   อาวฏเฏยฺยาถ  มหานที  หุตฺวา  มโหฆ  ปวตฺเตตฺวา  
ตุมฺหาก   รชชฺ  คเหตฺวา  ทาตุ  สกฺขิสฺสตีติ  วตฺวา  ปกฺกามิ  ฯ  ตโต  
ปฏาย   วาสีผรสุโก   เชฏสฺส  อคฺคึ  กโรติ  ฯ  ทุติเยน  เภริตเล  
ปหเฏ  หตฺถ ี ปลายนฺติ  ฯ  ตติโย  ทธ ึ ปริภุ ฺชติ ฯ ตทา เอโก สูกโร  
ปุราณคามฏาเน   จรนฺโต   อานุภาวสมฺปนฺน   มณิขณฺฑ  ทิสฺวา  มุเขน   
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ฑสิตฺวา    ตสฺสานุภาเวน   อากาส   อุปฺปติตฺวา   สมุทฺทมชฺเฌ   เอก  
ทีปก   ทิสฺวา  โอตริตฺวา  เอกสฺส  อุทุมพฺรรุกฺขสฺส  เหฏา  วิหาสิ  ฯ  
โส  เอกทิวส  รกฺุขมูเล  มณิขณฺฑ  ปุรโต  เปตฺวา  นิทฺท  โอกฺกมิ  ฯ  
อเถโก   กาสีรฏวาสิกปุริโส    มาตาปตูหิ    เคหา    นิกฺกฑฺฒิโต  
นาวิกาน   กมฺมกโร   หุตฺวา   นาว   อภิรุยฺห   สมุททฺมชฺเฌ  ภินนฺาย  
นาวาย   ผลเก   นิปนฺโน   ต   ทีปก   ปตฺวา  ผลาผล  ปริเยสนฺโต  
ต   สูกร   นทิฺทายนฺต   ทสิฺวา   สณิก   คนฺตฺวา   มณิขณฺฑ  คเหตฺวา  
ตสฺสานุภาเวน   อากาส    อุปฺปติตฺวา    อุทุมฺพรสาขาย    นิสินฺโน  
อยมิมสฺสานุภาเวน   อากาส   จริตฺวา   อิธ  วสติ  ม ฺเ  มยา  อิม  
มาเรตฺวา   มส   ขาทิตฺวา   คนฺตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  เอก  ทณฺฑก  
ภ ฺชิตฺวา  ตสฺส  สีเส  ปาเตสิ  ฯ  สกูโร  ปพุชฺฌิตฺวา  มณึ  อปสฺสนฺโต  
อิโต   จิโต   จ   กมฺปมาโน  วิจริ  ฯ  โส  ปุรโิส  หสิ  ฯ  สูกโร อุทฺธ- 
มุลฺโลเกนฺโต  ต  ทิสฺวา  สเีสน  ต  รุกฺข ปหริตฺวา ตตฺเถว มโต ฯ  
โส   โอตริตฺวา  อคฺคึ  กตฺวา  ตสฺส  มส  ปจิตฺวา  ขาทิตฺวา  อากาส  
อุปฺปติตฺวา   หิมวนฺตมตฺถเกน   คจฺฉนฺโต  อสฺสมปท  ทิสฺวา  เชฏอิสิโน  
อสฺสเม   ทฺวีห   ตีห  วสิตฺวา  วาสีผรสุกสฺสานุภาว  ปสฺสิตฺวา  อตฺตโน  
มณิสฺสานุภาว   กเถตฺวา   ภนฺเต   อิม   คเหตฺวา   วาสีผรสุก   เม  
เทถาติ   อาห  ฯ  อิสิ  อากาเส  จริตุกาโม  มณึ   คเหตฺวา  อิตร  
ตสฺส  อทาสิ  ฯ  โส  ต  คเหตฺวา  โถก  คนฺตฺวา วาสีผรสุก ปหริตฺวา  
อิมสฺส   สีส   ฉินฺทิตฺวา   มณึ  อาหราติ  อาห  ฯ  วาสีผรสุโก  ตถา  
อกาสิ  ฯ   โส   วาสีผรสุก   ปฏิจฺฉนฺนฏาเน  เปตฺวา  ทุติย  อิสึ   
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อุปคนฺตฺวา   กติปาห  วสิตฺวา  เภริยานุภาว  ทิสฺวา  มณึ  ทตฺวา  เภรึ  
คเหตฺวา   ปุรมินเยเนว  ตสฺสาป  สีส  ฉินฺทาเปตฺวา  ตติย  อุปคนฺตฺวา  
ทธิฆฏสฺสานุภาว    ทิสฺวา   มณึ   ทตฺวา   ทธิฆฏ   คเหตฺวา   ตเถว  
ตสฺสาป   สีส   ฉินฺทาเปตฺวา   สพฺพ   อาทาย   อากาส   อุปฺปติตฺวา  
พาราณสิยา   อวิทูเร   โอตริตฺวา   พาราณสีร ฺโ   ยุทฺธ   วา  เม  
เทตุ  รชชฺ  วาติ  เอกสฺส  ปุริสสฺส  หตฺเถ  ปณฺณ  เปเสสิ  ฯ  ราชา  
สาสน   สุตฺวา   โจร   คณฺหิสฺสามีติ  นิกฺขมิ  ฯ  โส  เภรึ  ปหร ิ ฯ  
จตุรงฺคินี   เสนา   ต   ปริวาเรสิ  ฯ  ร ฺโ  อวตฺถรณภาว  ตฺวา  
ทธิฆฏ  วิสฺสชฺเชสิ  ฯ  มหานที  ปวตฺติ  ฯ  มหาชโน  ทธิมฺหิ โอสทีิตฺวา  
อุตฺตริตุ    นาสกฺขิ  ฯ   โส   วาสีผรสุก   ปหริตฺวา   ร ฺโ   สิส  
อาหราติ  อาห  ฯ  โส  คนฺตฺวา  สีส  อาหริตฺวา  ปาทมูเล  นิกฺขิป ฯ  
เอโกป   อาวุธ  อุกฺขิปตุ  นาสกฺขิ  ฯ  โส  มหนฺเตน  พเลน  ปริวุโต  
นคร ปวิสิตฺวา อภิเสก กาเรตฺวา ทธิวาหโน นาม ราชา อโหสีติ ฯ  
        ทุกนิปาเต ทธิวาหนชาตเก มณิลทฺธสูกรวตฺถุ๑ ฯ  
        [๙๖]   สาวตฺถิย   กิเรโก  สิรลีกฺขณพฺราหฺมโณ  ปฏิวสติ  ฯ  โส  
เอกทิวส   อย  ทุคฺคโต  หุตฺวา  ปุน  อิสฺสโร  ชาโต  ยนฺนูนาห  ตสฺส  
สิรึ    เถเนตฺวา   อาคจฺเฉยฺยนฺติ   จินฺเตตฺวา   อนาถปณฺฑิกสฺส   ฆร  
อคมาสิ  ฯ   เสฏ ิสฺส  ปน  สพฺพสฺเสโต  โธตสงฺขปฺปฏิภาโค  กุกฺกุโฏ  
สุวณฺณป ฺชเร    ปโต   อตฺถิ   ตสฺส   จูฬาย   สิร ี  ปติฏาสิ  ฯ  
พฺราหฺมโณ    ตตฺถ   คนฺตฺวา   เสฏ ินา   กตสกฺการสมฺมาโน   กมิตฺถ  
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๖๗. ชาตกฏกถา. ๓/๑๓๔.   
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อาคโตสีติ   ปุฏโ   กตฺถ   นุ   โข  สิร ี ปติฏ ิตาติ  โอโลกยมาโน  
กุกฺกุฏจูฬายนฺติ    ตฺวา    อห   มหาเสฏ ิ   ป ฺจมาณวสเต   มนฺเต  
วาเจมิ  อกาลราวึ  เอก  กุกกฺุฏ  นิสฺสาย  เต  จ  มย ฺจ๑ กิลมาม  
อย ฺจ    กริ   กุกฺกโุฏ   กาลราวี   อิมสสฺตฺถาย   อาคโตมฺหิ   เทหิ   
เมตนฺติ   อาห  ฯ   คณฺห   พฺราหฺมณ   เทมิ   เต   กุกกฺุฏนฺติ  ฯ  
เทมีติ    จ    วุตฺตกฺขเณเยว   สริี   ตโต    อปคนฺตฺวา   อุสฺสีสเก  
ปตมณิมฺหิ   ปติฏาสิ  ฯ   พฺราหฺมโณ   ต   ตฺวา  มณึป  ยาจิ  ฯ  
มณึ    เทมีติ    วุตฺตกฺขเณเยว   สริี   ตโต   อปคนฺตฺวา   อุสฺสีสเก  
ปตอารกฺขยฏ ิย   ปติฏาสิ  ฯ   โส   ต   ตฺวา   ตป  ยาจิ  ฯ  
เทมีติ    วุตฺตกฺขเณเยว   สิรี   ตโต   อปคนฺตฺวา   ปุ ฺลกฺขณเทวิยา  
นาม    เสฏ ิโน   อคฺคมเหสิยา   สีเส   ปติฏาสิ  ฯ   พฺราหฺมโณ  
ต    ตฺวา    อวิสฺสชฺชิย    ภณฺฑเมต    ยาจิตตป    น    สกโฺกมีติ  
จินฺเตตฺวา   เสฏ ิสฺส   ยถาภูต   อาจิกฺขิตฺวา   น   สกฺกา  ตว  สริ ึ 
เถเนตุ   ตว   สนฺตก  ตเวว  โหตูติ  วตฺวา  ปกฺกามิ  ฯ  สิร ี นาม  
อิสฺสริย   ย   สนฺธาย   เทวตาสยุตฺเต๑   วุตฺต   ภควตา   สิร ี 
โภคานมาสโยติ ฯ  
        สิรีติ   อิสฺสริย  ฯ   อาสโยติ   วสนฏาน  ฯ   อิสฺสริเย  หิ  
อภิมุขีภูเต   ถลโตป   ชลโตป   โภคา   อาคจฺฉนฺติเยว  ฯ  เตเนต  
วุตฺตนฺติ ตพฺพณฺณนาย๒ วุตฺต ฯ  
        ตสฺมา   สา   ปุ ฺานุภาเวน  สิชฺฌติ  ฯ  สาปตฺถโต  ปุ ฺ-  
๑. มย ฯ  ๑. ส. ส. ๑๕/๖๑.  ๒. สา. ป. ๑/๑๒๑.   
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สมฺปตฺติ  ปุ ฺพลเมว    ตสฺมา    อปฺปปุ ฺโ   ปเรหิ   ทินฺนมปฺ   สิรึ    
คเหตุ นาสกฺขิเยวาติ ฯ  
                    สิรีโจรวตฺถุ ฯ  
        [๙๗]  ตสฺมึ  ปน  ปกฺกนฺเต  เสฏ ี  เชตวน  คนฺตฺวา  สพฺพ สตฺถุ  
อาโรเจสิ  ฯ   สตฺถา   น   โข   คหปติ   อิทาเนว  อ ฺเส  สิรี  
อ ฺตฺถ   คจฺฉติ   ปุพฺเพป    อปฺปปุ ฺเหิ    อุปฺปาทิตสิรี    ปน  
ปุ ฺวนฺตานเมว ปาทมูล คตาติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ  
        อตีเต  พาราณสิย  เอโก  กฏหารโก  อโหส ิ ฯ  โส  เอกทิวส  
อร ฺา   ทารูนิ  อาหรนโฺต  เวลาย  นครทฺวาร  ปาปุณิตุ  อสกฺโกนฺโต  
สาย   เอกสฺม ึ  เทวกุเล   นปิชฺช ิ ฯ   เทวกุเล   วิสฺสฏาป  พหู  
กุกฺกุฏา   ตสฺสาวิทูเร   เอกสฺมึ   รุกฺเข   สยึสุ  ฯ  ตตฺเถโก  อุปริ สยิต- 
กุกฺกุโฏ  ปจฺจูสกาเล  เหฏา  สยิตกุกกฺุฏสฺส  สรีเร วจฺจ ปาเตตฺวา  
เกน   เม   สรเีร   วจฺจ   ปาติตนฺติ   วุตฺเต  มยา  อนุปธาเรตฺวา  
ปาติตนฺติ   วตฺวา   ปุน   ปาเตสิ  ฯ  ตโต  เต  อุโภ  กินฺเต  พล  
กินฺเต   พลนติฺ  กลหมกสุ  ฯ  อถ  เหฏ ิโม  ม  มาเรตฺวา  องฺคาเร  
ปจิตฺวา    ปกกฺมส    ขาทนฺโต    ปาโตว    กหาปณสหสฺส    ลภตีติ  
อาห  ฯ   อุปริโม   ปน   อมฺโภ   ตฺว   เอตฺตเกน   คชฺชส ิ  มม  
ถูลมส   ขาทนฺโต   หิ   ราชา   โหติ  พหิมส  ขาทนฺโต  ปรุิโส  เจ  
เสนาปติฏาน    อิตฺถ ี   เจ    อคฺคมเหสิฏาน    ลภติ    อฏ ิมส  
ปน    ขาทนฺโต    คิหี    เจ    ภณฺฑาคาริกฏาน   ปพฺพชิโต   เจ  
ราชกุลุปกภาว   ลภตีติ   อาห  ฯ   กฏหารโก  เตส  วจน  สุตฺวา   
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สณิก    อารุยหฺ    อุปริม    กุกฺกุฏ   คเหตฺวา   มาเรตฺวา   ราชา  
ภวิสฺสามีติ    เคห   คนฺตฺวา   อิท   กุกฺกฏุมส   สาธุก   สมฺปาเทหีติ  
ภริยาย   อทาสิ  ฯ  สา  ตถา  กตฺวา  ภุ ฺช  สามีติ  อุปนาเมสิ  ฯ  
ภทฺเท   อิท   มส   มหานุภาว   ต  ขาทิตฺวา  อห  ราชา  ภวิสฺสามิ  
ตฺว    อคฺคมเหสี   ภวิสฺสสิ   ต   ภตฺต ฺจ   มส ฺจ   อาทาย   เอหิ  
มย   คงฺคาย   นหาตฺวา   ภุ ฺชิสฺสามาติ  ฯ   เต   อุโภ   คนฺตฺวา  
ภตฺตภาชน   คงฺคาตีเร   เปตฺวา   นหายิตุ  โอตรึส ุ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  
วาเตน   ขุภิต   อุทก   ภตฺตภาชน   อาทาย   อคมาสิ  ฯ  อเถโก  
หตฺถาจริโย    มหามตฺโต   เหฏา   นทยิ   หตฺถึ   นหาเปนฺโต   ต  
นทีโสเตน   วุยฺหมาน   ทสิฺวา   อุกฺขิปาเปตฺวา   ต  สพฺพ  ทิสฺวา  ต  
ปทหาเปตฺวา   ภริยาย   เปเสสิ  ฯ   โสป  โข  กฏหารโก  มุเข  
ปวิฏเน    วาลิโกทเกน    อุทฺธุมาตอุทโร    ปลายิ  ฯ   อเถโก หตฺถา- 
จริยสฺส   กลุปุโก  ทิพฺพจกฺขุ  ตาปโส  ราชุยฺยาเน  วสนฺโต  มยฺห  
อุปฏาโก   หตฺถาจริยฏาน   น   วิชหติ   กทา   นุ   โข  สมฺปตฺตึ  
ปาปุณิสฺสตีติ   ทิพฺพจกฺขุนา   อุปธาเรนฺโต   ต  การณ  ตฺวา  ปุเรตร  
คนฺตฺวา  หตฺถาจริยเคเห  นิสีทิ  ฯ  หตฺถาจริโยป  อาคนฺตฺวา นิสินฺโน ต  
ภตฺตภาชน   อาหราเปตฺวา   ตาปสสฺส  อทาสิ  ฯ  ตาปโส  ถลูมสาทีนิ  
เอเกก   โกฏาส   กาเรตฺวา   ถลูมส   หตฺถาจริยสฺส  พหิมส  ตสฺส  
ภริยาย    ทาเปตฺวา    อฏ ิมส    อตฺตนา   ภุ ฺชิตฺวา   ตฺว   อิโต  
ตติยทิวเส   ราชา   ภวิสฺสสิ   อปฺปมตฺโต  โหหีติ  วตฺวา  ปกฺกามิ  ฯ  
ตติเย   ปน   ทิวเส   เอโก   สามนฺตราชา   อาคนฺตฺวา   พาราณสึ   
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ปริวาเรสิ  ฯ   อถ  ราชา  หตฺถาจริย  ราชเวส  คาหาเปตฺวา  ตฺว  
หตฺถึ   อภิรุยหฺ   ยุชฺฌาติ   วตฺวา   สย   อ ฺาตกเวเสน   เสนางฺค  
วิจาเรนฺโต  เอเกน  มหาเวเคน  สเรน  วิทฺโธ  ตขณ ฺเว  มโต  ฯ  
หตฺถาจริโย   ตสฺส   มตภาว   ตฺวา   พหู   กหาปเณ  นีหราเปตฺวา  
ธนตฺถิกา   ยชฺุฌนฺตูติ   เภริ ฺจาราเปสิ  ฯ   พลนกิาโย   มุหุตฺเตเนว  
ปฏิราชาน   ชีวิตกฺขย  ปาเปสิ  ฯ  อมจฺจา  อตฺตโน  ร ฺโ  สรรีกิจฺจ  
กตฺวา   ราชา   ชีวมาโนว   อตฺตโน   เวส  อิมสฺส  อทาสิ  อยเมว  
ยุทฺธ   กตฺวา   รชฺช   คณฺหิ  เอตสฺเสว  รชฺช  ทสฺสามาติ  มนฺเตตฺวา  
หตฺถาจริย   รชฺเช   อภิสิ ฺจิตฺวา   ภรยิ ฺจสฺส   อคฺคมเหสึ   อกสุ  ฯ  
ตาปโสป ราชกุลุปโก อโหสิ ฯ  
                   กฏหารกวตฺถุ ฯ  
        [๙๘]   สตฺถา   อิม   อตีต  อาหริตฺวา  ตสฺส  ธมฺม  เทเสนฺโต  
ติกนิปาเต สิรีโจรชาตเก๑ อิมา คาถา อภาสิ  
        ย อุสฺสุกฺกา สงฺฆรนฺติ   อลกฺขิกา พหูธน  
        สิปฺปวนฺโต อสิปฺปา วา    ลกฺขี ว ตานิ ภุ ฺชติ 
        สพฺพตฺถ กตปุ ฺสฺส   อติจฺจ ฺเว ปาณิโน  
        อุปฺปชชฺนฺติ พหู โภคา   อป นายตเนสุปติ ฯ  
        ตตฺถ   ยนฺติ   ย   ธน  ฯ  เยติป  ปาโ  ฯ  เย  ปรุิสา  ฯ  
อุสฺสุกฺกาติ   ธนสหรเณ   อุสฺสุกฺกมาปนฺนา   ฉนฺทชาตา  ฯ  อลกฺขิกาติ  
อปุ ฺา  ฯ   หตฺถิสิปฺปาทิวเสน   สิปฺปวนฺโต   อสิปปฺา  วา  อนฺตมโส  
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๑๗.   
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เวตเนน กมฺมป กตฺวา พหู สงฺฆรนฺติ กิจฺเฉน สหรนฺติ ฯ  
        ลกฺขี    วาติ    ปุ ฺวา    อ ฺโว   ปรุิโส   ตานิ   พหูธนนฺติ  
วุตฺตานิ    ธนานิ    อตฺตโน    ปุ ฺผเลน   กิ ฺจิ   กมฺม   อกตฺวาป  
ปริภุ ฺชติ ฯ  
        อติจฺจาติ   อติกฺกมิตฺวา  ฯ   อ ฺเวาติ   เอวสทฺโท  สพฺพตฺถาติ  
เอเตน    โยเชตพฺโพ    พหู   โภคา   อ ฺเ   อกตปุ ฺเ   สตฺเต  
อติกฺกมิตฺวา สพฺพตฺเถว กตปุ ฺสฺส อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ  
        อป   นายตเนสุปติ   อป   อนายตเนสุป   อรตนากเรสุ  รตนานิ  
อสุวณฺณากราทีสุ    สุวณฺณาทีนิ   อหตฺถายตนาทีสุ   หตฺถิอาทโยติ  
อวิ ฺาณกสวิ ฺาณกา   พหู   โภคา    อุปฺปชชฺนติฺ  ฯ    ตตฺถ มุตฺตา- 
มณิอาทีน อนากเร อุปฺปชฺชเน ทฏุคามณิอภยราชวตฺถุ กเถตพฺพ ฯ  
        [๙๙]    โรหณชนปเท    กริ   มหาคาเม   รชฺช   กาเรนฺตสฺส  
กากวณฺณติสฺสวฺหยร ฺโ   ทุฏคามณิอภโย   นาม   ปุตฺโต   อโหสิ  ฯ  
โส  ปตุ  อจฺจเยน  ตตฺเถว  รชฺช  กาเรตฺวา  ตโต อาคนฺตฺวา เอฬาร  
นาม   ทมฬิราชาน   ฆาเตตฺวา   ลงฺกาทีเป   อนุราธปุเร  เอกราชา  
อโหสิ  ฯ   สตฺถุ   ปรินิพฺพานวสฺสโต   ติวสฺสสตสฺสุปริ   ทฺวาสตฺตติเม  
วสฺเส   ตสฺส   ปุ ฺานุภาเวน   อนุราธปุรสฺส   สมนฺตา  สุวณฺณพีชาทีนิ  
อุปฺปชฺชึสุ  ฯ   ตถา   หิ   ปุรโต   ปุพฺพุตฺตรทิสาย   ติโยชนมตฺถเก  
อาวรวิวฏิคาเม   โสฬสกรสีปฺปมาเณ  ภูมิตเล  อเนกานิ  วิทตฺถมิตฺตานิป  
องฺคุลิมตฺตานิป    สุวณฺณพีชานิ    อุฏหึสุ  ฯ    ตโต   ปาจีนทิสาย  
สตฺตโยชนมตฺถเก    คงฺคาย    ปรตีเร    ตมฺพปฏ ินามเก    ชนปเท   
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ตมฺพโลหพีช    อุฏหิ  ฯ    ตโต   ปุพฺพทกฺขิณาย   จตุโยชนมตฺถเก  
ปน    วาปคาเม    มณโย    อุฏหึสุ  ฯ    ตโต    ทกฺขิณทิสาย อฏ- 
โยชนมตฺถเก  อมฺพฏโกลชนปเท  เอกสฺมึ  เลเณ  รชต  อุปฺปชชฺิ ฯ  
ตโต    ปจฺฉิมทิสาย    ป ฺจโยชนมตฺถเก    อุรุเวลปฏฏเน   ปวาเฬหิ  
สทฺธึ    สฏ ิสกฏปูรา   สณฺานปฺปมาณโต   มหาอามลกปฺปมาณา  
มุตฺตา    ถล   อารุหึสุ  ฯ   ตโต   อุตฺตรทิสาย   สตฺตโยชนมตฺถเก  
เปฬิวาปกคามสฺส    วาปปวิฏกนฺทราย    วาลิกาปฏเ อุมฺมารปุปฺผ- 
สมานวณฺณา    ทีฆโต   วิทตฺถิจตุรงฺคุลา   อาวฏฏโต นิสทโปตกปฺ- 
ปมาณา  อุตฺตมา  จตฺตาโร  มณโย  อุฏหึสุ  ฯ มนุสฺสา ตานิ  
สุวณฺณพีชาทีนิ   ทิสฺวา   ร ฺโ   อาโรเจสุ  ฯ  ราชา  ตานิ  สพฺพานิ  
อาหราเปสีติ ฯ  
         มหาวเส อฏวีสติมปริจฺเฉเท ทุฏคามณิราชวตฺถุ ฯ  
        [๑๐๐]  สตฺถา  ปน  อิม  คาถาทฺวย  วตฺวา  ปุน  คหปติ  อิเมส  
สตฺตาน    ปุ ฺสทิส   อ ฺ   อายตน   นาม   นตฺถิ   ปุ ฺวนฺตาน ฺหิ  
อนากเรสุป  รตนานิ  อุปฺปชฺชนฺติเยวาติ  วตฺวา  นิธกิณฺเฑ๑ วุตฺตนเยน  
ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ  
        เอส เทวมนุสฺสาน   สพฺพกามทโท นิธิ  
        ย ย เทวาภิปฏเนฺติ   สพฺพเมเตน ลพฺภติ ฯ  
        สุวณฺณตา สุสรตา    สุสณฺานา สุรูปตา  
        อาธิปจฺจ ปริวาโร   สพฺพเมเตน ลพฺภติ ฯ  
๑. ขุ. ขุ. ๒๕/๑๑.   
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        ปเทสรชฺช อิสฺสริย   จกฺกวตฺติสุข ปย  
        เทวรชชฺมฺป ทิพฺเพสุ    สพฺพเมเตน ลพฺภติ ฯ  
        มานุสิกา จ สมฺปตฺติ    เทวโลเก จ ยา รติ  
        ยา จ นพฺิพานสมฺปตฺติ   สพฺพเมเตน ลพฺภติ ฯ  
        มิตฺตสมฺปทมาคมฺม    โยนิโส เจ ปยุ ฺชโต  
        วิชชฺาวิมุตฺติวสีภาโว    สพฺพเมเตน ลพฺภติ ฯ  
        ปฏิสมภิฺทา วิโมกฺขา จ    ยา จ สาวกปารมี  
        ปจฺเจกโพธิ พุทฺธภูมิ    สพฺพเมเตน ลพฺภติ ฯ  
        เอว มหตฺถิกา เอสา   ยทิท ปุ ฺสมฺปทา  
        ตสฺมา ธรีา ปสสนฺติ    ปณฺฑิตา กตปุ ฺตนฺติ ฯ  
        ตตฺถ   นิธีติ   ปุ ฺนิธิ  ฯ  ปุ ฺเมว  หิ  นิธาตพฺพตฺเถน  นิธิ  ฯ  
เอว   ภควา   โส   เตส   ย   ผล  เทติ  ต  เอส  เทวมนุสฺสาน  
ฯเปฯ    นิธีติ   สงฺเขปโต   ทสฺเสตฺวา   อิทานิ   ยสฺมา   ปฏนาย  
ต   ตสฺส   สพฺพกามททตฺต   โหติ   น   วินา   ปฏน   ตสฺมา   ต  
ตสฺส    สพฺพกามททตฺเต   เหตุ   ปฏน   ทสฺเสนฺโต   ย   ยนฺตฺยาทึ  
อุปฑฺฒคาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  ย  ยนฺติ  ย  ย  ผล  ฯ  เทวาติ  เทวมนุสฺสา  ฯ เอเตน  
ปุ ฺนิธินา  ฯ   อิทานิ   ยนฺต   สพฺพ   เอเตน  ลพฺภติ  ต  โอธิโส  
โอธิโส    ทสฺเสนฺโต   สวุณฺณตา   สุสรตาตฺยาทิกา   ป ฺจ   คาถาโย  
อภาสิ ฯ  
        [๑๐๑]   ตตฺถ   ปมคาถาย  ฯ   สวุณฺณตาติ  สุนฺทรจฺฉวิวณฺณตา  
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ก ฺจนสนฺนิภตฺตจตา  ฯ   สุสรตาติ   พฺรหฺมสฺสรตา   กรวิกภาณิตา  ฯ  
สุสณฺานาติ    สุสณฺ ิตตา    สมปตวฏฏิตยุตฺตฏาเนสุ    องฺค- 
ปจฺจงฺคาน สมปตวฏฏิตภาเวน    สนฺนเิวโสติ    วุตฺต    โหติ  ฯ    สุรูปตาติ  
สกลสรรีสงฺขาตรูปสฺส    สุนฺทรตา   นาติทีฆนาติรสฺสนาติกิสนาติถูล-  
นาติกาฬนาจฺโจทาตตาติ   วุตฺต   โหติ  ฯ   อาธิปจฺจนฺติ  อธิปติภาโว  
ขตฺติยมหาสาลาทิภาเวน    สามิกภาโวติ    อตฺโถ  ฯ    ปริวาโรติ  
ปริวารตา ฯ สพฺพนฺติ โอธิโส วุตฺต สวุณฺณตาทิฉกฺก สพฺพ ฯ  
        [๑๐๒]   เอวมิมาย   คาถาย    ปุ ฺานุภาเวน    ลภิตพฺพ  
รชฺชสมฺปตฺติโต   โอร   เทวมนุสฺสสมฺปตฺตึ    ทสฺเสตฺวา    อิทานิ  
ตทุภยรชฺชสมฺปตฺตึ ทสฺเสนฺโต ทุติย คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ    ปเทสรชฺชนติฺ   เอกทีปป   สกล   อปฺปาปุณิตฺวา   ปวิยา  
เอเกกสฺมึ   ปเทเส   รชฺช  ฯ   อิสฺสริยนติฺ  อิสฺสรภาโว  ฯ  อิมินา  
ทีปจกฺกวตฺติรชฺช   ทสฺเสติ  ฯ   จกฺกวตฺติสุขนฺติ   จกฺกวตฺติโน  สุข  ฯ  
ปยนฺติ    อิฏ    กนฺต   มนาป  ฯ   อิมนิา   จาตุรนฺตจกฺกวตฺติรชฺช  
ทสฺเสติ  ฯ   เทวรชฺชนฺติ   เทเวสุ   รชชฺ  ฯ  อิมินา  มนฺธาตาทีน  
มนุสฺสานมฺป    เทวรชชฺ    ทสฺเสติ  ฯ   อป   ทิพฺเพสติู   ทิพฺเพสุป  
เทวรชฺช  ฯ   อิมินา   เย   เต   ทิวิภวา  ทิพฺพาติ  วุจฺจนฺติ  เตสุ  
ทิพฺเพสุ    กาเยสุ   อุปฺปนนฺานป   เทวรชฺช   ทสฺเสติ  ฯ   สพฺพนฺติ  
โอธิโส วุตฺต ปเทสรชฺชาท ิฯ  
        [๑๐๓]  เอวมิมาย  ปุ ฺานุภาเวน  ลภิตพฺพ  เทวมนุสฺสรชฺช- 
สมฺปตฺตึ ทสฺเสตฺวา   อิทานิ   คาถาทฺวเยน   วุตฺตสมฺปตฺตึ   สมาสโต   
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ปุรกฺขตฺวา นิพฺพานสมฺปตฺตึ ทสฺเสนฺโต ตติย คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ   มนุสฺสาน   อยนฺติ   มานุส ี  สา   เอว   มานุสิกา  ฯ  
สมฺปชฺชน   สมฺปตฺติ  ฯ  รมนฺติ  เอตาย  อชฌฺตฺต  อุปฺปนฺนาย  พหิทฺธา  
วา   อุปกรณภูตายาติ   รติ   สุข   สุขวตฺถุ   จ  ฯ  นพฺิพานสมฺปตฺตีติ  
นิพฺพานเมว ฯ สพฺพนฺติ โอธิโส วุตฺต มานุสีสมฺปตฺยาทิ ฯ  
        [๑๐๔]  เอวมิมาย  ปุ ฺานุภาเวน ลภิตพฺพ สทฺธานุสาริภา- 
วาทิวเสน ปตฺตพฺพ นิพฺพานสมฺปตฺตึป ทสฺเสตฺวา อิทานิ  
เตวิชฺชอุภโตภาควิมุตฺติภาววเสนาป ปตฺตพฺพ ตเมวสฺส อุปาย ฺจ  
ทสฺเสนฺโต จตุตฺถคาถมาห ฯ  
        ตตฺถ   สมฺปชฺชติ   เอตาย   คุณวิภูตึ   ปาปุณาตีติ   สมฺปทา  ฯ  
มิตฺโต  เอว  สมฺปทา  ตถา  ต  ฯ  อาคมฺมาติ  สตฺถาร  วา  อ ฺตร  
วา    ครฏุานิย    สพฺรหฺมจารึ    นิสฺสาย   ตโต   โอวาทานุสาสนึ  
คเหตฺวา  ฯ   โยนิโสติ   อุปาเยน  ฯ   ปยุ ฺชโตติ   โยคานุฏาน  
กโรโต  ฯ   วิชฺชาวิมุตฺติวสีภาโวติ   ปพฺุเพนิวาสาทีสุ   ตีสุ   วิชชฺาสุ  
อฏสมาปตฺตินิพฺพานเภทาย   วิมุตฺติยา  จ  ตถา  ตถา  อทนฺธายิตตฺเถน  
วสีภาโว ฯ สพฺพ โอธิโส วุตฺต วสิตฺต ฯ  
        [๑๐๕]   เอวมิมาย  ปุพฺเพกตวิชฺชาวิมุตฺติวสีภาวภาคิยปุ ฺานุ- 
ภาเวน ลภิตพฺพ   เตวิชฺชาทิภาววเสนป   ปตฺตพฺพ   นิพฺพานสมฺปตฺตึ    
ทสฺเสตฺวา อิทานิ    ยสฺมา   ตวสีภาวมฺปตฺตา   เตวิชฺชอุภโตภาค- 
วิมุตฺตาป   สพฺเพ ปฏิสมฺภิทาทิคุณวิภูตึ   ลภนฺติ   อิมาย  จ  ปุ ฺ- 
สมฺปทาย  ตสฺสา  วิภูติยา ปทฏานวเสน    ตถา    ตถา    กตาย   สาป   
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ลพฺภติ ตสฺมา ตป ทสฺเสนฺโต ป ฺจมคาถมาห ฯ  
        ตตฺถ    ปฏิสมฺภิทาติ   ธมฺมตฺถนิรตฺุติปฺปฏิภาเนสุ๑   ปเภทคตา  
ป ฺา  ฯ   วิโมกฺขาติ   อฏ   โลกิยวิโมกฺขา  ฯ   สาวกปารมีติ  
สาวกสมฺปตฺติสาธิกา   ปารมี  ฯ   สยมฺภูภาวสาธิกา   ปจฺเจกโพธิ  ฯ  
สพฺพสตฺตุตฺตมภาวสาธิกา    พุทฺธภูมิ  ฯ    สพฺพ    โอธิโส    วุตฺต  
ปฏิสมฺภิทาทิ ฯ  
        เอว    ภควา   ยนฺต   ย   ย   เทวาภิปฏเนฺติ   สพฺพเมเตน  
ลพฺภตีติ    วุตฺต   ต   อิมาหิ   ป ฺจหิ   คาถาหิ   โอธิโส   โอธโิส  
ทสฺเสตฺวา   อิทานิ   ตเมว   สพฺพกามททส ฺ ิต   ปุ ฺสมฺปท  
ปสสนฺโต โอสานคาถมาห ฯ  
        ตตฺถ    เอวนฺติ   อตีตตฺถนิทสฺสน  ฯ   มหา   อตฺโถ   อสฺสาติ  
มหตฺถิกา    มหโต    อตฺถาย   สวตฺตตีติ   อตฺโถ  ฯ   มหิทฺธิยาติป  
ปาโ  ฯ   เอสาติ   อุทฺเทสวจน  ฯ   เตน   วุตฺต   ปุ ฺสมฺปท  
อุทฺทิสติ  ฯ   ยทิทนฺติ   อภิมุขีกรณตฺเถ   นิปาโต  ฯ  เตน  เอสาติ  
อุทฺทิฏ   นทิฺทิสิตุ   ยา   เอสาติ   อภิมุข   กโรติ  ฯ  ปุ ฺสมฺปทาติ  
ปุ ฺาน สมฺปทา ฯ ปสสนฺตีติ  
        อสาธารณม ฺเส๒   อโจรหรโณ นิธิ  
        กยริาถ ธีโร ปุ ฺานิ   โย นิธิ อนุคามิโกติ  
นิธิกณฺเฑ   จ   มา   ภิกฺขเว   ปุ ฺาน   ภายิตฺถ  สุขสฺเสต  ภิกฺขเว  
๑. ธมฺมตฺถนิรุตฺติปฺปฏิภาเณสูติป ปาโ ฯ .ว.  ๒. อสาธารโณ อ ฺเสนฺติ  
ปทจฺเฉโท ฯ เอตฺถ โอการสฺส อ มการาคโม กโต ฯ   
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อธิวจน   ยททิ   ปุ ฺานีติอาทีหิ   สตฺตกงฺคุตฺตเร๑   จ   วุตฺเตหิ  
วจเนหิ   วณฺณยนฺติ  ฯ   กตปุ ฺตนฺติ   ปุพฺเพกตปุ ฺภาวนฺติ  
นิธิกณฺฑวณฺณนานโย๒ ฯ  
        ยสฺมา   ปนิมา   สตฺต   คาถา  ขุทฺทกปาเ  นิธิกณฺฑสุตฺเต  ปาลึ  
อารุฬฺหา       ตสฺมา     สิรโีจรชาตเก     ปาลึ นารุฬหฺา       อฏกถา- 
ปาเมวารุฬฺหาติ ฯ  
                   ปุพฺเพกตปุ ฺตากถา ฯ  
                     
๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๙๐.  ๒. ป. โช. ขุ. ขุ. ๒๕๑.   
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                   อตฺตสมฺมาปณิธกถา  
        [๑๐๖]    อตฺตา   นาม   จิตฺต   สกโล   วา   อตฺตภาโว  ฯ  
ตทุภย ฺหิ    อตฺตติ   ภวาภว   ธาวนฺโต   ชาติชราทิเภท   สสารทุกฺข  
สตต   คจฺฉติ   ปาปุณาตีติ   อตฺตาติ   วุจฺจติ  ฯ  อตฺต  สาตจฺจคมเน  
สาตจฺจคมน   นิรนฺตรคมน  ฯ   อตฺถนฺตรวเสน   ปน  อาหิโต  อหนฺติ  
มาโน    เอตฺถาติ    จ   อทติ   สุขทุกขฺ   อนุภวตีติ   จ   อตฺตาติ  
วุจฺจติ ฯ  
        อตฺตสมฺมาปณิธิ   นาม  ฯ   อิเธกจฺโจ   อตฺตาน   ทุสฺสลี  สีเล  
ปติฏเปติ   อสฺสทฺธ   สทฺธาสมฺปทาย   มจฺฉรึ    จาคสมฺปทาย  
ปติฏเปติ อย วุจฺจติ อตฺตสมฺมาปณิธิ ฯ  
        [๑๐๗]    ตตฺถ    ทุสสฺีล   สีเล   ปติฏเปตีติ   เอตฺถ   วตฺถุ  
วุจฺจเต ฯ  
        อตีเต    กสฺสปพุทฺธกาเล   ป ฺจสตโจรา   คามฆาตาทีนิ   กตฺวา  
โจริกาย   ชีวิก   กปฺเปสุ  ฯ   เต   เอกทิวส  มนุสฺเสหิ  อนุพทฺธา  
ปลายนฺตา    อร ฺ   ปวิสิตฺวา   ตตฺเถก   อาร ฺก   ภิกฺขุ   ทิสวฺา  
วนฺทิตฺวา    อมฺหาก   ภนฺเต   ปฏิสรณา   โหถาติ   วทึสุ  ฯ   โส  
สีลสทิส    ปฏิสรณ    นาม    นตฺถ ิ   สพฺเพป    ตุมฺเห    ป ฺจสีล  
สมาทิยถาติ   วตฺวา  เตส  สีล  ทตฺวา  อิทานิ  ตุมฺเห  สีลวนฺตา๑  
ชีวิตเหตุป   โว   เนว  สลี  อติกฺกมิตพฺพ  น  มโนปโทโส  กาตพฺโพติ  
เต   โอวทิ  ฯ   เต   สาธูติ   สมฺปฏิจฺฉึสุ  ฯ   อถ  มนสฺุสา  ต  
๑. สีลวนฺโตติ ยุตฺตตร ฯ .ว.   
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าน   ปตฺวา  เต  สพฺเพ  โจเร  มาเรสุ  ฯ  เต  อขณฺฑสีลา  กาล  
กตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺตึสุ  ฯ  เตสุ  โจรเชฏโก  เชฏกเทวปุตฺโต  
อโหสิ  ฯ   เต   อนุโลมปฺปฏิโลมวเสน   เอก  พุทธฺนฺตร  เทวโลเก  
สสริตฺวา   อิทานิ   ตโต   จวิตฺวา   สาวตฺถีทฺวารสมีเป  ป ฺจกุลสติเก  
เกวฏฏคาเม  นิพฺพตฺตึสุ  ฯ  เตสุ  เชฏกเทวปุตฺโต  เชฏกเกวฏฏกุเล  
นิพฺพตฺติตฺวา   ยโสโช   นาม   กลุปุตฺโต  อโหสิ  เตส  อคฺคปุริโส  ฯ  
อิตเร   อิตรกเุลสุ   นิพฺพตฺตา  ฯ   เต  เอกทิวส  อจิรวติยา  ชาล  
ขิปตฺวา    เอก   สุวณฺณวณฺณ   มจฺฉ   ปฏิลภิตฺวา   อย   สุวณฺณวณฺโณ  
ต   ร ฺโ   ทสฺเสสฺสามาติ  ต  นาวาย  ปกฺขิปตฺวา  นาว  อุกฺขิปตฺวา  
โกสลร ฺโ   ทสฺเสสุ  ฯ  ราชา  เตหิเยว  ต  คาหาเปตฺวา  เชตวน  
คนฺตฺวา   สตฺถุ  ทสฺเสสิ  ฯ  สตฺถา  ต  อตฺถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  ตขณานุรูป  
ธมฺม  เทเสนฺโต  สุตฺตนิปาเต  กปลสุตฺต๑  เทเสตฺวา ปุน ธมฺมปทสฺส  
ตณฺหาวคฺเค๒   มนชุสฺส   ปมตฺตจาริโนตฺยาทิกา   จตสฺโส   คาถา  
อภาสิ  ฯ  คาถาวสาเน  เต  เกวฏฏา  สเวคปฺปตฺตา  สตฺถุ  สนฺติเก  
ปพฺพชิตฺวา  อปรภาเค  อุทานสฺส  ตติยวคฺเค  ยโสชสุตฺเต๓วุตฺตนเยน  
อรหตฺต   ปตฺวา   สตฺถารา  สทฺธ ึ อาเน ฺชวิหารสมาปตฺติธมฺมปริโภเคน  
เอกปริโภคา อเหสุนฺติ ฯ  
           กปลสุตฺตวณฺณนาทีสุ๔ ป ฺจโจรสตวตฺถุ ฯ  
        สหสฺสวคฺเค๕    โย    จ    วสฺสสต    ชีเว   ทุสสฺีโลติ คาถา- 
๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๗๕.  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๖๐.  ๓. ขุ. อุ. ๒๕/๑๐๗.  
๔. ป. โช. ขุ. สุ. ๒/๑๓๓.  ๕. ขุ. ธ. ๒๕/๒๙.   
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วณฺณนาทีสุ    สงฺกิจฺจสามเณรอธิมุตฺตกสามเณเรสุ   โจรวตฺถถป  
กเถตพฺพ ฯ  
        [๑๐๘]    อสฺสทฺธ   สทฺธาสมฺปทาย   ปติฏเปตีติ   เอตฺถ   ปน  
วตฺถุ วุจฺจเต ฯ  
        ราชคเห   ภารทฺวาชโคตฺโต    นาม    พฺราหฺมโณ    ปฏิวสติ มิจฺฉา- 
ทิฏ ิโก  ฯ   โส  อสฺสทโฺธ  อปฺปสนฺโน  พุทฺโธ  ธมฺโม  สงฺโฆติ  
วุตฺเต    กณฺเณ    ปทหติ    ถทฺโธ   ขทริขาณุสทิโส  ฯ   พฺราหฺมณี  
ปนสฺส   ธน ฺชานี   นาม   โสตาปนฺนา   สทฺธา   ปสนฺนา  ฯ   สา  
ปกติยา    ิตาป   นิสินฺนาป   ขิปตฺวาป   กาสิตวาป  นโม  พุทฺธสฺสาติ  
นมสฺสการ   กโรติ  ฯ  อเถกทิวส  พฺราหฺมโณ  ป ฺจนฺน  พฺราหฺมณ- 
สตาน อปฺโปทกปายาส    ทาตุกาโม   สฺวาตนาย   พฺราหฺมเณ  
นิมนฺเตตฺวา    พฺราหฺมณึ    อาห    เสฺว    โภติ    อมฺหาก   ฆเร  
ป ฺจสตพฺราหฺมณา    ภุ ฺชิสฺสนฺติ    ย    ตฺว    ตสฺส    มุณฺฑกสมณสฺส  
นมสฺสการ   กโรสิ   ต   เสฺว   เอกทิวสมตฺต   มา   อกาสิ   ต ฺหิ  
สุตฺวา    พฺราหฺมณา    อนตฺตมนา    โหนฺติ   มา   ม   พฺราหฺมเณหิ  
ภินฺทีติ  ฯ   ตฺว   พฺราหฺมเณหิ   วา   ภิชฺช   เทเวหิ   วา  อหนฺต  
สตฺถาร   อนุสฺสริตฺวา   น   สกโฺกมิ   อนมสฺสมานา   สณฺาตุนฺติ  ฯ  
โส  ขคฺค  คเหตฺวา  โภติ  สเจ  เสฺว  เตสุ  นิสินฺเนสุ  ต มุณฺฑก- 
สมณ นมสฺสสิ    อิมินา    ต    ฉินฺทิสฺสามีติ    อาห  ฯ    อริยสาวกา  
นาม   ปวี   วิย   ทุปฺปกมปฺา  สิเนรุ  วิย  จ  ทุปฺปริวตฺติยา  โหนฺติ  
ตสฺมา สา เอวมาห   
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        สเจ ม องฺคมงฺคานิ    กาม เฉชฺชสิ พฺราหฺมณ  
        เนวาห วิรมิสฺสามิ   พุทฺธเสฏสฺส สาสนาติ ฯ  
        โส   ต   ปรามสิตุ   วา   ปหริตุ   วา   อสกฺโกนโฺต   ยนฺเต  
รุจฺจติ   ต   กโรหีติ   วตฺวา   ขคฺค   สยเน   ขิป  ฯ   ปุนทิวเส  
พฺราหฺมโณ   พฺราหฺมณาน   ปายาส   ปฏิยาทาเปตฺวา   กาล  
อาโรจาเปสิ  ฯ  เต  อาคนฺตฺวา  นิสีทึสุ  ฯ  พฺราหฺมโณป  เตหิ  สทฺธึ  
เอกปนฺติย    นิสีทิ  ฯ    อถ   พฺราหฺมณี   สุวณฺณกฏจฺฉฉ   คเหตฺวา  
ภตฺตคฺเค    พฺราหฺมเณ    ปริวิสมานา    ตสฺส    พฺราหฺมณสฺส   ภตฺต  
สหรนฺตี    ทนฺุนิกฺขิตฺเต    ทารุภณฺเฑ   ปกฺขลิ  ฯ   ทกฺุขา   เวทนา  
อุปฺปชฺชิ  ฯ    สา    ตขณ ฺเว    สตฺถาร    อนุสฺสรตฺิวา   สิรสิ  
อ ฺชลึ    กตฺวา    เยน    เวฬุวน    เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา    นโม  
ตสฺส   ภควโต   อรหโต   สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ   ติกขฺตฺตุ  อุทาเนสิ  ฯ  
ตสฺมึ   จ   ขเณ   เตสุ   พฺราหฺมเณสุ   เกจิ   ภุตฺตา  โหนฺติ  เกจิ  
ภุ ฺชมานา   เกจิ   หตฺเถ   โอตาริตมตฺตา   เกส ฺจิ   โภชน  ปุรโต  
ปตมตฺต   โหติ  ฯ  เต  ต  สทฺท  สุตฺวาว  สิเนรุมตฺเตน  มุคฺคเรน  
สีเส   ปหฏา   วิย  กณฺเณสุ  สูเลน  วิทธฺา  วิย  ทกฺุขโทมนสฺสปฺปตฺตา  
อิมินา    อ ฺลทฺธิเกน    มย   ฆร   ปเวสิตาติ   กุชฌฺิตฺวา   หตฺเถ  
ปณฺฑ   ฉฑฺเฑตฺวา   มุเขน   คหิต  นฏุหิตฺวา  พฺราหฺมณ  อกโฺกสมานา  
ปกฺกมึสุ  ฯ   พฺราหฺมโณป   พฺราหฺมณึ   นานปฺปกาเรหิ   อกฺโกสิตฺวา  
กิ ฺจิ กาตุ อสกฺโกนฺโต เอวเมว ปนาย วสลี ยสฺม ึวา  
ตสฺมึ    วา    ตสฺส    มุณฺฑกสฺส   สมณสฺส   วณฺณ   ภาสติ   อิทานิ   
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ตฺยาห   วสล ิ  ตสฺส   สตฺถโุน  วาท  อาโรเปสฺสามีติ  วตฺวา  กุปโต  
อนตฺตมโน    เวฬุวน    คนฺตฺวา    สตฺถาร   อวนฺทิตฺวาว   เอกมนฺต  
นิสินฺโน ป ฺห ปุจฺฉิ  
        ก ึสุ ฆตฺวา สุข เสติ   กึ สุ ฆตฺวา น โสจติ  
        กิสฺสสสฺ เอกธมฺมสฺส    วธ โรเจสิ โคตมาติ ฯ  
        อถสฺส สตฺถา ป ฺห พฺยากโรนฺโต อาห  
        โกธ ฆตฺวา สุข เสติ   โกธ ฆตฺวา น โสจติ  
        โกธสฺส วิสมูลสฺส    มธุรคฺคสฺส พฺราหฺมณ  
        วธ อริยา ปสสนฺติ   ต ฺหิ ฆตฺวา น โสจตีติ ฯ  
        ตตฺถ    ฆตฺวาติ    วธิตฺวา  ฯ    สททฺนีติยมปฺ   หนฺ   หึสาย  
ฆตฺวาติ  นโย  วุตฺโต  ฯ  สขุ  เสตีติ  โกธปริฬาเหน อปริฑยฺหมานตฺตา  
สุข   สยติ  ฯ   น   โสจติ   โกธวินาเสน   วินฏโทมนสฺสตฺตา  ฯ  
วิสมูลสฺสาติ   ทุกฺขวิปากสฺส  ฯ   มธุรคฺคสฺสาติ   ปริโยสานสุขสฺส  ฯ  
อกฺกุฏสฺส    หิ   ปจฺจกฺโกสิตฺวา   ปหฏสฺส   จ   ปฏปิฺปหริตฺวา   สุข  
อุปฺปชฺชติ    ตสฺมา   ต   สนฺธาย   มธรุนฺติ   วุตฺต  ฯ   อคฺคสทฺโท  
เจตฺถ ปริโยสานวาจโก ฯ อริยาติ พุทฺธาทโย ฯ  
        พฺราหฺมโณ    สตฺถ ุ   เทสน    สุตฺวา    ปฏิลทฺธสฺสทฺโธ   สตฺถุ  
สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา ลทฺธูปสมฺปโท นจิรสฺเสว อรหา อโหสติี ฯ  
         พฺราหฺมณสยุตฺตวณฺณนาย๑ภารทฺวาชตฺเถรวตฺถุ ฯ  
        จตุกฺกงฺคุตฺตเร   กาฬการามสุตฺตวณฺณนาย๒  กาฬกเสฏ ิวตฺถุมฺป  
๑. ส. ป. ๑/๒๖๓.  ๒. มโน. ปู. ๒/๓๕๓.   
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กเถตพฺพ ฯ  
        [๑๐๙]    มจฺฉรึ    จาคสมฺปทาย    ปติฏเปตีติ   เอตฺถ   ปน  
วตฺถุ วุจฺจเต ฯ  
        พาราณสิย   เอโก   อสีติโกฏิธโน   เสฏ ี   จตูสุ  นครทฺวาเรสุ  
นครมชฺเฌ  นิเวสนทฺวาเร  จาติ  ฉ  ทานสาลาโย  กาเรตฺวา  เทวสิก  
ฉสฺสตสหสฺส   ปริจฺจชิตฺวา   มหาทาน   อทาสิ  ฯ  โส  ยาวชีว  ทาน  
ทตฺวา   อิม   มม   ทานวส   มา   อุปจฺฉินฺทีติ   ปุตฺต   อนุสาสิตฺวา  
ชีวิตปริโยสาเน   สกโฺก   หุตฺวา   นิพฺพตฺติ  ฯ   ปุตฺโตปสฺส   ตเถว  
ทาน   ทตฺวา   จนฺโท   หุตฺวา   นิพฺพตฺติ  ฯ   ตสฺส  ปตฺุโต  สุรโิย  
หุตฺวา  ฯ   ตสฺส  ปุตฺโต  มาตลิ  หุตฺวา  ฯ  ตสฺส  ปตฺุโต  ป ฺจสิโข  
หุตฺวา   นิพฺพตฺติ  ฯ   ตสฺส  ปุตฺโต  โกสิโย  นาม  อสีติโกฏิธโนเยว  
เสฏ ี    อโหสิ  ฯ   โส   มม   ปตาปตามหา   พาลา   ทุกฺเขน  
สมฺภูต   ธน   ฉฑฺเฑสุ   อหนฺต   ธน   รกฺขิสฺสามิ   น  กสฺสจิ  กิ ฺจิ  
ทสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ทานสาลาโย  วิทฺธสาเปตฺวา  อคฺคินา  ฌาเปตฺวา  
ถทฺธมจฺฉรี   หุตฺวา   ธนเมว   สหรติ   เนว   อตฺตนา  ปริภุ ฺชติ  น  
ปุตฺตทาราทีน    เทติ  ฯ    โส    หิ    ก ฺชิกทุติย   สกุณฺฑกภตฺต  
ภุ ฺชติ    ถลูวตฺถานิ    นิวาเสติ    ปณฺณจฺฉตฺต   มตฺถเก   กาเรตฺวา  
ชรโคณยุตฺตชชชฺรรเถน   ยาติ  ฯ   อิจฺจสฺส  อสปฺปุริสสฺส  ตตฺตก  ธน  
สุนเขน   ลทธฺนาฬิเกร   วิย  ชาต  ฯ  เอโส  เอกทิวส  ราชุปฏาน  
คจฺฉนฺโต   อนุเสฏ ึ   อาทาย   คมิสฺสามีติ   ตสฺส  เคห  อคมาสิ  ฯ  
ตสฺมึ   ขเณ    อนุเสฏ ี    นวนีตสปฺปปกฺกมธุสกฺขรจุณฺเณหิ    สงฺขต   
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ปายาส   ภุ ฺชมาโน   ต   อาคต   ทิสฺวา   อาสนา   วุฏาย  เอหิ  
มหาเสฏ ิ    อิธ    นิสีท    ปายาส    ปริภุ ฺชิสฺสามาติ   อาห  ฯ  
กิ ฺจาป   โส   ปายาส   ทสิฺวาว   มุเข   อุปฺปนฺนเขโฬ  ภุ ฺชิตุกาโม  
ตถาป    สจาห    ภุ ฺชิสฺสามิ    อิมสฺส    มม   เคห   อาคตกาเล  
ปฏิสกฺกาโร    กาตพฺโพ    ภวิสฺสติ    เอวมฺเม    ธน    นสฺสิสฺสตีติ  
จินฺเตตฺวา    นิสินฺนมตฺโตว    เตน    ปนุปฺปุน    ยาจิโตป    อิทานิ  
เม   ภุตฺต   สหุิโตสฺมีติ   วตฺวา   น   ภุ ฺชิ  ฯ   โส  อนุเสฏ ิสฺส  
ภตฺตกิจฺจาวสาเน   ต   คเหตฺวา   ราชุปฏาน  คนฺตฺวา  ปุน  อตฺตโน  
เคห   ปจฺจาคนฺตฺวา   ปายาสตณฺหาย   ปฬิโตป   ธนนาสภเยน  กสฺสจิ  
อกเถตฺวาว   ปปาส   อธิวาเสนฺโต   อนุกฺกเมน   อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต  
อโหสิ  ฯ   เอว   สนฺเตป   ธนนาสภเยน   อกเถนฺโต   อปรภาเค  
ทุพฺพโล    หุตฺวา   สยน   อุปคุยฺหิตฺวา   นิปนฺโน   ภริยาย   ปุนปปฺุน  
ปุจฺฉิโต   ต   การณ   กเถสิ  ฯ  ต  สุตฺวา  สา  ก ึ ตว  ทุคฺคโตสิ  
สกลพาราณสีวาสีน   ปโหนก   ปายาส   ปจิสฺสามีติ   อาห  ฯ   โส  
สีเส   ทณฺเฑน   ปหโฏ   วิย   กุชฺฌิตฺวา  ชานามห  ตว  มหทฺธนภาว  
สเจ   เต   กุลฆรา   อาภต  ธน  อตฺถิ  ปายาส  ปจิตฺวา  นาคราน  
เทหีติ   อาห  ฯ   เตนหิ   เอกวีถิวาสีน   ปโหนก   ปจิสฺสามีติ  ฯ  
กินฺเตหีติ  ฯ   เตนหิ   อิโต   จิโต   จ   สตฺตสตฺตฆรวาสีน  เตนหิ  
อิมสฺมึ    เคเห   ปริชนสสฺ   เตนหิ   พนฺธุชนสฺเสว   ปโหนกนฺติ  ฯ  
กินฺเตนาติ  ฯ   เตนหิ   ตุยหฺ ฺจ   มยฺห ฺจ   ปจามีติ  ฯ  กา  นาม  
ตฺว   ตุยฺห   น   วฏฏตีติ  ฯ   เตนหิ  ตุยฺหเยวาติ  ฯ  อาม  มยฺห   
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ปจมานาป    มา   อิธ   ปจ   พหู   ปจฺจาสึสนฺติ   ตฺว   ตณฺฑุลปตฺถ  
จตุพฺภาคขีร    อจฺฉรมตฺต   สกฺขร   กรณฺฑกปูร   สปฺป   ตตฺตก   มธุ  
เอกจ    ปจนภาชน    เทหิ    อร ฺ   ปวิสิตฺวา   ตตฺถ   ปจิตฺวา  
ภุ ฺชิสฺสามีติ  ฯ   สา   ตถา   อกาสิ  ฯ  โส  ต  สพฺพ  เจฏเกน  
คาหาเปตฺวา   อร ฺ   คนฺตฺวา   นทีตีเร   เอกสฺมึ  คจฺฉมูเล  อุทธฺน  
กาเรตฺวา   ทารูทก   อาหราเปตฺวา   ตฺว   คนฺตฺวา  เอกสฺมึ  มคฺเค  
ตฺวา   ก ฺจิเทว   ทิสฺวา   มม   ส ฺ   เทหิ  มยา  ปกฺโกสิตกาเล  
อาคจฺเฉยฺยาสีติ  ต  เปเสตฺวา  เอกโก  อคฺคึ  กตฺวา  ปายาส  ปจิ ฯ  
ตสฺมึ   ขเณ   สกฺโก   เทวราชา  อตฺตโน  ทานวส  อุปธาเรนฺโต  ต  
สพฺพ   ตฺวา   อย   มจฺฉรี   หุตฺวา  มม  วส  อุปจฺฉินฺทิตฺวา  นิรเย  
นิพฺพตฺติสฺสติ    โอวาทมสฺส   ทตฺวา   อิธ   นิพฺพตฺตนารห   กรสิฺสามีติ  
จินฺเตตฺวา    จนฺทาทโย   ปกฺโกสาเปตฺวา   สพฺพ   ปวตฺตึ   กเถตฺวา  
อห   ปม   คจฺฉิสฺส   มม   ปายาส   ยาจิตฺวา  นิสินฺนกาเล  ตุมฺเห  
ปฏิปาฏิยา   อาคจฺเฉยฺยาถาติ   วตฺวา  พฺราหฺมณวณฺเณน  ต  อุปคนฺตฺวา  
โภ   กตโร   พาราณสีมคฺโคติ   ปุจฺฉิ  ฯ   เสฏ ี   กึ  อุมฺมตฺตโกสิ  
พาราณสีมคฺคมฺป   น   ชานาสิ   มา   อิโต   เอหิ   เอโต   ยาหีติ  
อาห  ฯ   สกโฺก   อสฺสุณนฺโต  วิย  ก ึ กเถสีติ  ต  อุปคจฺฉเตว  ฯ  
โส   อเร   พธิรพฺราหฺมณ   ก ึ อิโต  เอสิ  ปรโต  ยาหีติ  วิรวิ  ฯ  
สกฺโก   กสฺมา   โภ   วิรวสิ   ธูโม   ป ฺายติ  อคฺคิ  จ  ปายาโส  
ปจฺจติ   พฺราหฺมณนิมนฺตนฏาเนน    ภวิตพฺพ    อหป    พฺราหฺมณาน  
โภชนกาเล    โถก    ลภิสสฺามีติ  ฯ   นตฺเถตฺถ   พฺราหฺมณนิมนฺตน   



ประโยค๔ - มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 125 

ปรโต   ยาหีติ  ฯ   เตนหิ   ตว  โภชนกาเล  โถก  ลภิสฺสามีติ  ฯ  
เอกสิตฺถมฺป   เต   น   ทสสฺามิ   โถกมิท   มม   ยาปนมตฺตนฺติ  ฯ  
ต สุตฺวา สกฺโก คาถา อภาสิ  
        อปฺปมหฺา อปฺปก ทชฺชา    อนุมชฺฌโต มชฺฌก  
        พหุมฺหา พหุก ทชฺชา    อทาน นุปปชฺชติ  
        ต ต วทามิ โกสิย   เทหิ ทานานิ ภุ ฺช จ  
        อริยมคฺค สมารุยฺห   เนกาสี ลภเต สุขนฺติ ฯ  
        ตตฺถ    อนุมชฺฌโต    มชฺฌกนฺติ    อปฺปกมฺป    มชฺเฌ   เฉตฺวา  
เทฺว   โกฏาเส   กตฺวา   เอกโกฏาส   ทตฺวา   ตโต  อวเสสโต  
อนุมชฺฌโตป   ปุน   มชฺเฌ   เฉตฺวา  เอกโกฏาโส  ทาตพฺโพเยว  ฯ  
อทาน   นุปปชฺชตีติ   อปฺป   วา   พหุ   วา  ทินฺน  โหตุ  น  อทาน  
นาม ยุชฺชติ ตป ทานเมว มหปฺผลเมว ฯ  
        ตนฺติ๑   เตน  การเณน  ต  ภวนฺต  วทามิ  ฯ  ภุ ฺช  จาติ  
ทานานิ    เจว   เทหิ   สย ฺจ   ภุ ฺช  ฯ   อริยมคฺคนฺติ   อรยิาน  
ทานาภิรตาน    พุทฺธาทีน    มคฺค   อภิรหุ  ฯ   เอกาสีติ   เอโก  ว  
ภุ ฺชมาโน ฯ ลภเตติ ลภติ ฯ  
        ต    สุตฺวา    เสฏ ี    มนาปนฺเต    พฺราหฺมณ   กถิต   โถก  
ลภิสฺสสิ   นสิีทาติ   อาห  ฯ  สกฺโก  นสิีทิ  ฯ  ตโต  จนฺโท  เตเนว  
นเยน อาคนฺตฺวา คาถา อภาสิ  
        โมฆนตฺสฺส หุต โหติ    โมฆ ฺจาป สมีหิต  
๑. ต ตนฺติ ภวติพฺพ ฯ . ว.   
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        อติถิสฺม ึโย นิสินฺนสมฺึ   เอโก ภุ ฺชติ โภชน  
        ต ต วทามิ โกสิย ฯเปฯ  เนกาสี ลภเต สุขนฺติ  
        ตตฺถ    หุตนฺติ    ธนปฺุปาทนตฺถ   สรนทีอาทีสุ   พลิกมฺมกรณ  ฯ  
สมีหิตนฺติ ธนุปฺปาทนวเสน วิหิต ฯ  
        เตนหิ   นิสีท   โถก   ลภิสฺสสีติ  ฯ   โสป   นสิีทิ  ฯ  ตโต  
สุริโย เตเนว นเยน อาคนฺตฺวา คาถา อภาสิ  
        สจฺจนฺตสฺส หุต โหติ    สจฺจ ฺจาป สมีหิต  
        อติถิสฺม ึโย นิสินฺนสมฺึ   เนโก ภุ ฺชติ โภชน  
        ต ต วทามิ โกสิย ฯเปฯ  เนกาสี ลภเต สุขนฺติ ฯ  
                    เสส ปุพฺพสม  
        ตโต มาตลิ อาคนฺตฺวา อาห  
        สร สพฺพ โย ชุหติ๑    พหุกาย คยาย จ  
        โทเณ ติมฺพรุติตฺถสฺมึ    สีฆโสเต มหาวเห  
        อตฺร จสฺส หุต โหติ    อตฺร จสฺส สมีหิต  
        อติถิสฺม ึโย นิสินฺนสมฺึ   เนโก ภุ ฺชติ โภชน  
        ต ต วทามิ โกสิย ฯเปฯ  เนกาสี ลภเต สุขนฺติ ฯ  
        ตตฺถ   สร   สพฺพนฺติ   โย  ปุรโิส  นาคยกฺขาทีน  พล ึ กโรนฺโต  
สมุทฺทโสณฺฑิโปกฺขรณีอาทีสุ    ยงฺกิ ฺจิ   สร   อุปคนฺตฺวา   ชหุติ   ตตฺถ  
พลิกมฺม   กโรติ  ฯ  พหุกายาติ  นทิยา  ฯ  คยายาติ  โปกฺขรณิยา  ฯ  
โทเณติ    โทณนามเก   ติตฺเถ  ฯ   ติมพฺรุติตฺถสฺมินฺติ   ติมฺพรุนามเก  
๑. สร ฺจ ชูหติ โปโสติ ปาโ ปาลิย ทิสฺสติ ฯ . ว.   
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ติตฺเถ จ ฯ มหาวเหติ สีฆโสเต มหนฺเต นทีวเห ฯ  
        อตฺราติ   เอเตสุ   สราทีสุ  ฯ   เจติ  ยท ิ ฯ  อสสฺาติ  ตสฺส  
ปุริสสฺส    หตุ ฺเจว    สมหีิต ฺจ   โหติ   สผล   สขุุทฺริย   สมฺปชฺชติ  
อติถิสฺมึ    อาคนฺตุเก   นิสนิฺเน   โย   ปรุิโส   เอโก   โภชน   น  
ภุ ฺชติ เอตฺถ วตฺตพฺพเมว นตฺถีติ ฯ  
                    เสส ปุพฺพสม ฯ  
        ตโต ป ฺจสิโข อาคนฺตฺวา อาห  
        พลิส โส นิคิลติ   ทฆีสุตฺต สพนฺธน  
        อติถิสฺม ึโย นิสินฺนสมฺึ   เอโก ภุ ฺชติ โภชน  
        ต ต วทามิ โกสิย ฯเปฯ  เนกาสี  ลภเต สุขนฺติ ฯ  
        ต    สุตฺวา   เสฏ ี   ทุกฺขโยเคน   นิตฺถุนนฺโต   เตนหิ   นิสที  
โถก   ลภิสฺสสีติ   อาห  ฯ   โสป   นิสีท ิ ฯ   เอวนฺเตสุ  ป ฺจสุ  
นิสินฺเนสุ    ปายาโส   ปจิโต  ฯ   เสฏ ี   อุทฺธนา   โอตาเรตฺวา  
รุกฺขปตฺตานิ   อาหรถาติ   อาห  ฯ   เต   ตตฺถ   นิสินนฺาว  หตฺเถ  
ปสาเรตฺวา   หิมวนฺตโต   มาลุวปตฺตานิ   อาหรึสุ  ฯ  เสฏ ี  เอเตสุ  
ปตฺเตสุ   ทาตพฺพปายาโส   นตฺถิ   ขทิรปตฺตานิ   อาหรถาติ  อาห  ฯ  
เต   ตานิ   อาหรึสุ  ฯ   เตสุ   เอเกก   ปตฺต   โยธผลกปฺปมาณ  
อโหสิ  ฯ   โส   สพฺเพส  ทพฺพิยา  ปายาส  อทาสิ  ฯ  สพฺพนฺติมสฺส  
ทินฺนกาเล   อุกฺขลิยา  อูน  น  ป ฺายิ  ฯ  โส  เตส  ทตฺวา  อุกฺขลึ  
คเหตฺวา   นสิีทิ  ฯ   ตสฺมึ   ขเณ   ป ฺจสิโข  สุนโข  หุตฺวา  เตส  
ปุรโต   มุตฺต   กโรนฺโต   คจฺฉติ  ฯ   พฺราหฺมณา  อตฺตโน  ปายาส   
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หตฺเถน   ปทหึสุ  ฯ   ตถา   เสฏ ีป  ฯ   ตสฺส   ปน  หตฺถปฏเ  
มุตฺตพินฺทุ    ปตติ  ฯ    โส    หตฺถ   โธวิตุกาโม   อุกฺขลึ   เม  
โอโลเกถาติ   วตฺวา  นทึ  โอตริ  ฯ  ต  ขณ ฺเว  สุนโข  อุกฺขลยิา  
มุตฺต  อกาสิ  ฯ  โส  ต  มุตฺต  กโรนฺต  ทิสฺวา  มหนฺต  ทณฺฑก- 
มาทาย ตชฺเชนฺโต   อาค ฺฉิ  ฯ    สุนโข    อสฺสาชานียมตฺโต    หุตฺวา  
ตตฺถ    ตตฺถ    คต   อนุพนฺธิ  ฯ   โส   มรณภยภีโต   พฺราหฺมเณ  
อุปค ฺฉิ  ฯ   เต  อุปฺปติตฺวา  อากาเส  อฏสุ  ฯ  โส  เตส  อิทฺธ ึ 
ทิสฺวา   เก   ตุมฺเหติ   ปุจฺฉิ  ฯ   อถ   สกฺโก   อย  จนฺโท  อย  
สุริโย    อย    มาตลิ    อห   สกโฺก   เอส   สุนโข   ป ฺจสิโขติ  
วตฺวา    น   มย   ตว   ปายาสตฺถาย   อาคตา   ตฺว ฺจ   อมฺหาก  
าติ   อิทานิ   ตฺว   มจฺฉรี   ชาโต   มจฺฉริโน   ปน  นาม  นิรเย  
นิพฺพตฺตนฺติ   อมจฺฉริโน   สคฺเค   ตสฺมา   เตฺวว  การุ ฺเนาคตมฺหาติ  
อาห  ฯ   ต   สุตฺวา   โส   อตฺถกามา   กิร   เม   เอเต   ม  
นิรยา    อุทฺธริตฺวา   สคฺเค   ปติฏาเปตุกามาติ   ตุฏจิตฺโต   อิโต  
ปฏาย    มม    อาโลปโต   อุปฑฺฒุปฑฺฒมฺป   อเทยฺย   นาม   นตฺถิ  
อุทก   ปสตมตฺตมฺป   จาห   ลภิตฺวา  อทตฺวา  น  ปวิสฺสามีติ  สกฺกสฺส  
สนฺติเก  วร  อคฺคเหสิ  ฯ  สกฺโก  ต  ทเมตฺวา  ทานผล ชานาเปตฺวา  
ป ฺจสีล   ทตฺวา   สทฺธึ   จนฺทาทีหิ   เทวโลก  คโต  ฯ  โสป  นคร  
ปวิสิตฺวา    ราชาน   อนุชานาเปตฺวา   คหิตคฺคหิตภาชนานิ   ปูเรตฺวา  
คณฺหนฺตูติ   ยาจกาน   ธน   ทตฺวา   ต   ขณ ฺเว  นิกฺขมฺม  หิมวโต  
ทกฺขิณปสฺเส    คงฺคาย    เจว   เอกสฺส   ชาตสรสฺส   จ   อนฺตเร  
ปณฺณสาล   กตฺวา   ปพฺพชิตฺวา   ตตฺถ   จิร   วสิตฺวา   กาล  กตฺวา   



ประโยค๔ - มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 129 

อุปปาติกเทวปุตฺโต    หุตฺวา    สกฺเกน    เปสิต   เวชยนฺตรถมารุยหฺ  
มาตลินา   สทฺธึ   สกฺกสสฺ   สนฺติก   อคมาสิ  ฯ  สกฺโก  ต  ทสิฺวา  
ตุฏมานโส   หิริเทวึ   นาม   ธีตร   ตสสฺ  อทาสิ  ฯ  อปริมาณมสฺส  
อิสฺสริย   ชาต  ฯ   โส   อิมสฺมึ   พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  กุลปุตฺโต  
หุตฺวา  สตฺถุ  เทสน  สุตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  สีเลสุ  ปริปรูิการี ธูตงฺค- 
คุเณน สมนฺนาคโต    ทานชฺฌาสโย   ทานาภิรโต   สาราณียธมฺมปูรโก  
อตฺตนา    ลทฺธ    ปฏิคฺคาหเกสุ   วิชชฺมาเนสุ   ฉินฺนภตฺโต   หุตฺวาป  
เทติเยว  ฯ   สตฺถา   ต  ตสฺส  ทานาภิรตึ  อตฺถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  อย  
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   ปุพฺเพ   อทานสีโล   มจฺฉรี   ติณคฺเคน  เตลพินฺทุมฺป  
อทาตา    อถาห    น    ทเมตฺวา    ทานผล   วณฺเณตฺวา   ทาเน  
ปติฏาเปสึ    โส    ปสตมตฺตมฺป    อุทก    ลภิตฺวา   อทตฺวา   น  
ปวิสฺสามีติ   มม   สนฺติเก  วร  อคฺคเหสิ  ตสฺส  ผเลน  ทานชฺฌาสโย  
ทานาภิรโตติ วตฺวา อสีตินิปาเต สุธาโภชนชาตก กเถสีติ ฯ  
         สุธาโภชนชาตกวณฺณนาย มจฺฉริโกสิยวตฺถุ๑ ฯ  
        [๑๑๐]   เอกนิปาตสฺส   อฏมวคฺเค   อุโภ  ข ฺชา  อุโภ  กุณีติ  
อิลฺลีสชาตกวณฺณนาย๒   เอกสฺมึ   คุมฺเพ   สรุ   ปวิตฺวา  สกฺเกน  
เทวินฺเทน   ทมิตสฺส  ทานผล  ตฺวา  ปุ ฺ  กตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺตสฺส  
อิลฺลีสเสฏ ิโน   วตฺถุมฺป   ธมฺมปทสฺส   ปุปฺผวคฺเค๓ ยถาป  ภมโร  
ปุปฺผนฺติ   คาถาวณฺณนาย   มหาโมคฺคลฺลานตฺเถเรน   กปลลฺปูเว  ขาทิตุ  
๑. ขุ.ชา.๒๘/๘๘.  ตทฏกถา.๘/๒๘๔. ๒. ขุ.ชา.๒๗/๒๕ ตทฏกถา.๒/๑๖๓.     
๓. ขุ.ธ.๒๕/๒๑.   
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สตฺตภูมิกปฺปาสาทสฺสุปริมตเล    นิสินนฺภาว    ตฺวา    ตตฺถ   คนฺตฺวา  
ทมิตสฺส   ปูเว  ทตฺวา  ปจฺฉา  เชตวน  คนฺตฺวา  สตฺถุ  เทสน  สตฺุวา  
โสตาปตฺติผล ปตฺตสฺส มจฺฉริเสฏ ิสฺส วตฺถุมฺป กเถตพฺพ ฯ  
        อิจฺเจเต   สพฺเพ   ทุสสฺีล   อสฺสทธฺ   มจฺฉรึ   อตฺตาน  สีลาทีสุ  
เปตฺวา   วิวิธานิสส   สมปฺาปุณึสุ  ฯ   ย ฺจ   เนส  ทุสฺสีลาทิเหตุก  
ทิฏธมฺมสมฺปราเยสุ  ลภิตพฺพ  เวร  โหติ  ต  สลีาทีสุ  ิตกาลโต  
ปจฺฉา ปหียติ  ตสฺมา  อตฺตสมฺมาปน  มงฺคลนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  
เตนฏกถาย โสป มงฺคล  ฯ กสฺมา ฯ ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิก- 
เวรปฺปหานวิวิธานิสสาธิคมเหตุโตติ วุตฺต ฯ  
        [๑๑๑]   สมฺมาปณิหิต ฺหิ   จิตฺต   สพฺพสมฺปตฺตึ  ทาตุ  สกโฺกติ  ฯ  
เตน   ภควา  ย  ย๑  สมฺปตฺตึ  เนว  มาตาทโย  ทาตุ  สกฺโกนฺติ  
ต   อิเมส  สตฺตาน  อพฺภนฺตเร  ปวตฺต  สมฺมาปณิหิต  จิตฺตเมว  เทตีติ  
วตฺวา ธมฺมปทสฺส จิตฺตวคฺเค๒ อิม คาถมาห  
        น ต มาตา ปตา กยิรา   อ ฺเ วา ปน ๓าตกา  
        สมฺมาปณิหิต จิตฺต    เสยฺยโส น ตโต กเรติ ฯ  
        ตตฺถ   น   ตนฺติ   ภิกฺขเว   ต   การณ  เนว  มาตา  กเรยฺย  
น   ปตา   น   อ ฺเ  าตกา  ฯ  สมฺมาปณิหิตนฺติ  ทสกุสล- 
กมฺมปเถสุ ปต  ฯ  เสยฺยโส  น  ตโต  กเรติ  ตโต  การณโต   
วรตร อุตฺตริตร ปุคฺคล    กโรติ  ฯ   มาตาปตโร   ห ิ  ปุตฺตาน   ธน    
ททมานา เอกสฺมึเยว    อตฺตภาเว    กมฺม    อกตฺวา    สุเขน   ชีวิตกปฺปนก  
๑. ยนฺติ ภวติพฺพ ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๒๐.  ๓. ปาลิย วาปจ อิติ ทิสฺสติ ฯ . ว.   
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ทาตุ   สกฺโกนฺติ  ปุตฺตานมฺปน  จกฺกวตฺติสิรึ  ทาตุ  สมตฺถา  มาตา- 
ปตโร นาม    นตฺถิ    ปเคว    ทิพฺพสมฺปตฺตึ    วา    ปมชฺฌานาทิสมฺปตฺตึ  
วา    โลกุตฺตรสมฺปตฺติทาเน    กถาว    นตฺถิ  ฯ   สมมฺาปณิหิตนฺตุ  
จิตฺต สพฺพมฺเปต สมฺปตฺตึ ทาตุ สกฺโกติ ฯ เตเนต วุตฺตนฺติ ฯ  
        ตสฺมา เกนจิป จิตฺต สมฺมา เปตพฺพเมว สพฺพสุข เทติ ฯ  
        [๑๑๒]   มิจฺฉาปต ฺหิ   จิตฺต   สพฺพทุกฺข   เทติ   เตน  ภควา  
ย   เนว   โจรา   น  เวริโน  กาตุ  สกโฺกนฺติ  ต  อิเมส  สตฺตาน  
อนฺโต มิจฺฉาปณิหิต จิตฺตเมว กโรตีติ วตฺวา ตตฺเถวิม๑ คาถมาห  
        ทิโส ทสิ ยนฺต กยริา   เวรี วา ปน เวริน  
        มิจฺฉาปณิหิต จิตฺต    ปาปโย น ตโต กเรติ ฯ  
        ตตฺถ ทโิสติ โจโร ฯ ทิสนฺติ โจร ฯ ทิสฺวาติ ปาเสโส ฯ  
ยนฺต กยิราติ ตสฺส  อตฺตนา  ทิฏโจรสฺส ปุตฺตทารปฬนกฺเขตฺตาทิ- 
นาสนชีวิตโวโรปนวเสน ย  ต  อนยพฺยสน  กเรยฺย  ฯ  เวรีติ   
เกนจิเทว การเณน พทฺธเวรี ฯ เวรินนติฺ  เอวรูป  เวรึ  ทิสฺวา  ฯ   
มิจฺฉาปณิหิตนฺติ  ทสอกุสลกมฺมปเถสุ  ปต  ฯ  ปาปโยติ   
ปาปฏตร ฯ นนฺติ เยน มจฺิฉาปต จิตฺต ต ปุคฺคล ฯ ตโตติ   
ตสฺมา  โจรเวรีหิ ทิฏโจรเวริปุคฺคลโต ตโต วา อนยพฺยสนโต ฯ  
กเรติ   กเรยฺย  ฯ   อิท   วุตฺต   โหติ   ทิโส   วา   เวร ี วา  
ปุตฺตทารกฺเขตฺตวตฺถุโคมหิสาทีสุ   อปรชฺฌนโฺต   ยสฺส   อปรชฌฺติ  
ตมฺป   ตเถว   อตฺตนิ   อปรชฺฌนฺต   ทสิ  วา  เวร ึ วา  ทิสฺวา  ย  
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๙.   
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ตสฺส    อนยพฺยสน   กโรติ   มิจฺฉาปณิหิต   จิตฺต   ตโต   ปาปฏตร  
ต   ปุคฺคล   กเรยฺย  ฯ   ทสิเวริโน   หิ   อิมสฺมึเยว   อตฺตภาเว  
ทุกฺข    วา    อุปฺปาเทยฺยุ   ชีวิตกฺขย   วา   กเรยยุ   มจฺิฉาปณิหิต  
จิตฺตนฺตุ    ทฏิธมฺเม   อนยพฺยสน   ปาเปตฺวา   อตฺตภาวสตสหสฺสานิป  
จตุราปาเย ขิปตฺวา สีส อุกฺขิปตุ น เทตีติ ฯ  
        ตสฺมา เกนจิป จิตฺต มิจฺฉา น เปตพฺพเมว ฯ  
        [๑๑๓]   โย   จ   ปุพฺเพ   มิจฺฉาปฏิปนฺน  จิตฺต  ปจฺฉา  สมฺมา  
เปติ    โส    อตฺตทนฺโตติ    วุจฺจติ  ฯ   อตฺตทนฺโต   จ   นาม  
อคตปุพฺพ   ทิส   คจฺฉติ   เตน   ภควา   หตฺถาจริยปพฺุพกเมก   ภิกฺขุ  
โอวทนฺโต ธมฺมปทสฺส นาควคฺเค๑ อิม คาถมาห  
        น หิ เอเตหิ ยาเนหิ   คจฺเฉยฺย อคต ทิส  
        ยถาตฺตนา สุทนฺเตน    ทนฺโต ทนเฺตน คจฺฉตีติ ฯ  
        ตตฺถ   อคตนฺติ   สุปนนฺเตนาป  อคตปุพฺพ  ฯ  ทิสนฺติ  นิพฺพาน  ฯ  
อตฺตนาติ    จิตฺเตน  ฯ    สทุนฺเตนาติ    อริยมคฺคภาวนาย   สฏุ ุ  
ทมิเตน  ฯ   ทนฺโตติ   นพฺิพิเสวโน  ฯ   ทนฺเตนาติ  อินฺทฺริยทมเนน  
ทมิเตน  ฯ   อิท   วุตฺต   โหติ   ยถา   สปฺป ฺโ  ปุคฺคโล  ทนโฺต  
ปุพฺพภาเค    ทนฺเตน   อปรภาเค   สุทนฺเตน   อตฺตนา   อคต   ทสิ  
คจฺฉติ    ทนตฺภูมึ   ปาปณุาติ   น   ตถา   โกจิ   ปคฺุคโล   เอเตหิ  
หตฺถิยานาทีหิ   ยาเนหิ   อคต   ทิส   คจฺเฉยฺย  ตสฺมา  อตฺตทมนเมว  
เต วร ภิกฺขูติ ฯ  
                   อตฺตสมฺมาปณิธิกถา ฯ  
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๕๓.   
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        [๑๑๔]   เอวมิมายป   คาถาย  ปฏริูปเทสวาโส  ปุพฺเพกต- 
ปุ ฺตา อตฺตสมฺมาปณิธีติ   มงฺคลตฺตย   วุตฺต  ฯ   อิธ  ปมปาโท   
นวกฺขริโก ทาน ฺจ   ธมฺมจริยา   จ   ตโป   จ   พฺรหฺมจริย ฺจาติ   
จ  ยถา  ฯ ทติุยปาโท ป ฺยาวตฺตสฺส ทุติยปาทลกฺขณยุตฺโต ฯ  
ทุติยฑฺฒ ป ฺยาวตฺตนฺติ ฯ  
                   ทุติยคาถายตฺถวณฺณนา ฯ   
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                    ตติยคาถายตฺถวณฺณนา  
        [๑๑๕]   ตติยคาถาย  ฯ  พาหุสจฺจนฺติ  พหุสสุตภาโว  ฯ  สิปปฺนฺติ  
ยงฺกิ ฺจิ    หตฺถโกสลลฺ  ฯ   มชฺฌิมปณฺณาสเก   วาเสฏสุตฺตฏีกายมฺป  
เตหิ   เตหิ  อุปาเยหิ  สิกฺขิตพฺพตฺเถน  สิปฺป  หตฺถโกสลฺลนฺติ  วุตฺต  ฯ  
วินโยติ    กายวาจาจิตฺตวินยน    เตส   ยถานุรูป   อาปตฺติโต   วา  
ทุสฺสีลฺยโต   วา   อกุสลกมฺมปถโต   วา  นิเสธน  นวิารณนฺตฺยตฺโถ  ฯ  
สมนฺตปฺปาสาทิกาทีสุ    ปน    วินยปฏกเมว   สนธฺาย   กายิกวาจสิก-  
อชฺฌาจารนิเสธนโต   เจส   กาย ฺจ   วาจ ฺจ  วิเนตีติ  วินโยติ๑  
วุตฺต  ฯ  สุสกิฺขิโตติ  สุฏ ุ  สิกฺขิโต  ฯ  สุภาสิตาติ  สฏุ ุ  ภาสิตา  ฯ  
ยาติ อนิยมนิทฺเทโส ฯ วาจาติ คิรา พฺยปโถติ อฏกถาย๒ วุตฺต ฯ  
        วุจฺจตีติ  วาจา  ฯ  คิรยิตีติ  คิรา  ฯ  พฺยปโถติ  วากฺยเภโท  ฯ  
วากฺย ฺจ   ต   ปโถ   จ   อตฺถ   าตุกามาน  าเปตุกามาน ฺจาติป  
พฺยปโถติ รูปกณฺฑวณฺณนา ฯ  
        พฺยปโถติ   วจนปโถ  ฯ   วาจาเยว  หิ  อ ฺเสมฺป  ทฏิานุคตึ  
อาปชฺชนฺตาน ปถภูตา พฺยปโถติ วุจฺจตีติ มุสาวาทสิกฺขาปท- 
วณฺณนา๓ฯ  
        วาจาย   พฺโย   ปเถติ  สนฺธิกปฺปสทฺทนีติสุตฺเตน  มหาวุตฺตินา  วา  
ปถสทฺเท ปเร วาจาสทฺทสฺส พฺยาเทโส ฯ  
        เอตนฺติ   ย ฺจ   พาหุสจฺจ   ย ฺจ   สิปฺป   โย   จ   สุสิกฺขิโต  
วินโย    ยา    จ    สุภาสิตา    วาจา    อิท   จตุพฺพิธ   อุตฺตม  
๑. สมนฺต. ๑/๑๘.  ๒. ป. โช. ขุ. ๑๔๘.  ๓. สมนฺต. ๒/๒๘๓.   
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มงฺคลนฺติ   คณฺหาหิ   เทวเตติ   อยเมตฺถ   สงฺเขโป  ฯ  อยนฺเตฺวตฺถ  
วิตฺถาโร ฯ  
                   พาหุสจฺจกถา  
        [๑๑๖]   พาหุสจฺจ   นาม   พหุสสฺุตภาโว  ฯ  อตฺถโต  พุทธฺวจน  
วา    พาหิรสิปฺป   วา   อุคฺคณฺหิตฺวา   วา   สุตฺวา   วา   อุปฺปนฺน  
ตตฺถ    ตตฺถ    โกสลลฺ    เปตฺวา    วกขฺมานสิปฺปคฺคหเณน   คหิต  
หตฺถโกสลลฺ  ฯ   ต   อนาคาริยาคาริยวเสน   ทุวิธ  โหติ  ฯ  ตตฺถ  
อนาคาริยพาหุสจฺจ   นาม   พหุสฺสุโต   โหติ   สุตธโร   สุตสนฺนจิโยติ  
เอวมาทินา นเยน อุรุเวลสุตฺตาทีสุ วณฺณิต สตฺถุสาสนธรตฺต ฯ  
        อุรุเวลสุตฺต๑ จตุกฺกงฺคุตฺตรสฺส ปมปณฺณาสเก ฯ  
        [๑๑๗]    พหุสฺสุโตติ    พหุ    อสฺส    สุต    นวงฺคสตฺถุสาสน ปาลิ- 
อนุสนฺธิปุพฺพาปรวเสน  อุคฺคหิต  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  สุตธโรติ  สตุสฺส  
อาธารภูโต  ฯ   ยสฺส   ห ิ  อิโต   คหิต  อิโต  ปลายติ  ฉิทฺทฆเฏ  
อุทก   วิย   น   ติฏติ   ปรสิมชฺเฌ   เอก  สุตฺต  วา  ชาตก  วา  
กเถตุ   วา   วาเจตุ   วา  น  สกฺโกติ  อย  น  สุตธโร  นาม  ฯ  
ยสฺส   ปน   อุคฺคหิต   พุทฺธวจน   อุคฺคหิตกาลสทิสเมว   โหติ   ทสป  
วีสติป  วสฺสานิ  สชฺฌาย  อกโรนฺตสฺส  น  นสฺสติ  อย  สุตธโร นาม ฯ  
สุตสนฺนิจโยติ   สุตสฺส   สนฺนิจยภูโต  ฯ    ยสฺส    หิ    สุต  
หทยม ฺชุสาย    สนฺนิจิต    สิลาย    ลิขิตเลขา    วิย    สุวณฺณฆเฏ ปกฺขิตฺต- 
๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๕.   
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สีหวสา วิย จ ติฏติ อย สตุสนฺนิจโย นามาติ ตพฺพณฺณนา๑ ฯ  
        วฏฏทุกขฺนิสฺสรณตฺถิเกหิ    โสตพฺพโต   สุต   ปริยตฺติธมฺโม  
ต   ธาเรตีติ   สุตธโร  ฯ   เอกปท   เอกกฺขรมฺป  อวินฏ  หุตฺวา  
สนฺนิจินาตีติ    สนฺนิจโย   สุต   สนฺนิจโย   เอตสฺมินฺติ   สุตสนฺนิจโยติ  
ตฏฏีกา ฯ  
        [๑๑๘]   โย   หิ   พหุสฺสโุต   สุเตน   อุปปนฺโน   โหติ   โส  
สตฺถุนา    ปสสิโต  ฯ   วุตฺต ฺจ   จตุกฺกงฺคุตฺตรสฺส   ปมปณฺณาสเก  
อปฺปสฺสุตสุตฺเต๒  
        จตฺตาโรเม   ภิกฺขเว   ปุคฺคลา  สนฺโต  สวิชฺชมานา  โลกสมฺึ  ฯ  
กตเม   จตฺตาโร  ฯ   อปฺปสฺสุโต   สุเตน   อนุปปนฺโน   อปฺปสสฺุโต  
สุเตน   อุปปนฺโน   พหุสสฺุโต   สุเตน   อนุปปนฺโน   พหุสฺสุโต  สุเตน  
อุปปนฺโน  ฯ   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ปุคฺคโล   อปฺปสสฺุโต  โหติ  สุเตน  
อนุปปนฺโน  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺจสฺส  ปุคฺคลสฺส  อปฺปก  สุต  โหติ  
สุตฺต  เคยฺย  เวยฺยากรณ  คาถา  อุทาน  อิติวุตฺตก  ชาตก  อพฺภุตธมฺม  
เวทลฺล   โส   ตสฺส   อปฺปกสฺส  สุตสฺส  น  อตฺถม ฺาย  ธมฺมม ฺาย  
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   โหติ   เอว    โข    ภิกฺขเว    ปุคฺคโล  
อปฺปสฺสุโต   โหติ   สุเตน   อนุปปนฺโน  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ปุคฺคโล  
อปฺปสฺสุโต   โหติ   สุเตน   อุปปนฺโน  ฯ   อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺจสฺส  
ฯเปฯ    เวทลฺล    โส    ตสฺส    อปฺปกสฺส   สุตสฺส   อตฺถม ฺาย  
ธมฺมม ฺาย  ฯเปฯ    สุเตน    อุปปนโฺน  ฯ   กถ ฺจ   ภิกฺขเว  
๑. มโน. ปู. ๒/๓๔๗.  ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๘   
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ปุคฺคโล   พหุสฺสุโต   โหติ   สุเตน   อนุปปนฺโน  ฯ   อิธ   ภิกฺขเว  
เอกจฺจสฺส   ปุคฺคลสฺส  พหุก  สุต  โหติ  สุตฺต  เคยฺย  ฯเปฯ  เวทลฺล  
โส    ตสฺส    พหุกสฺส    สตุสฺส    น    อตฺถม ฺาย   ธมฺมม ฺาย  
ฯเปฯ   สุเตน   อนุปปนฺโน  ฯ   กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ปุคฺคโล  พหุสฺสุโต  
โหติ   สุเตน  อุปปนฺโน  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺจสฺส  ปุคฺคลสฺส  พหุก  
สุต   โหติ   สุตฺต   เคยฺย  ฯเปฯ   เวทลลฺ   โส   ตสฺส  พหุกสฺส  
สุตสฺส    อตฺถม ฺาย   ธมฺมม ฺาย  ฯเปฯ   สุเตน   อุปปนฺโน  ฯ  
อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ  
        [๑๑๙] อปฺปสฺสุโตป เจ โหติ    สีเลสุ อสมาหิโต  
         อุภเยน น ครหนฺติ    สีลโต จ สุเตน จ ฯ  
         อปฺปสฺสุโตป เจ โหติ    สีเลสุ สสุมาหิโต  
         สีลโต น ปสสนฺติ   นาสฺส สมฺปชฺชเต สุต ฯ  
         พหุสฺสุโตป เจ โหติ   สีเลสุ อสมาหิโต  
         สีลโต น ครหนฺติ   ตสฺส สมฺปชชฺเต สุต ฯ  
         พหุสฺสุโตป เจ โหติ   สีเลสุ สุสมาหิโต  
         อุภเยน น ปสสนฺติ    สลีโต จ สุเตน จ ฯ  
         พหุสฺสุต ธมฺมธร    สปฺป ฺ พุทฺธสาวก  
         นิกฺข ชมฺพูนทสฺเสว    โก ต นินฺทตุิมรหติ  
         เทวาป น ปสสนฺติ    พฺรหฺมุนาป ปสสิโตติ ฯ  
        ตตฺถ อนุปปนฺโนติ อนุปคโตติ ตพฺพณฺณนา๑ ฯ  
๑. มโน. ปู. ๒/๓๒๘.   
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        อปฺปก   สุตนฺติ  นวงฺเค  สตฺถุสาสเน  กิ ฺจิเทว  องฺค  สุต  โหติ  
ตเทต นวงฺค ทสฺเสตุ สุตฺต เคยฺยนฺติ อาทิ วุตฺตนฺติ ตฏฏีกา ฯ  
        อตฺถม ฺาย    ธมมฺม ฺาย   ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโนติ  
อฏกถ ฺจ    ปาลิ ฺจ    ชานิตฺวา    นวโลกุตฺตรธมมฺสฺส    อนุรปูธมฺม  
สหสีลก    ปพฺุพภาคปฺปฏิปท    ปฏิปนโฺน    โหติ  ฯ   ตตฺถ   ปโม  
อปฺปสฺสุตทุสฺสีโล   กถโิต   ทุติโย   อปฺปสฺสุตขีณาสโว    ตติโย  
พหุสฺสุตทุสฺสีโล จตุตฺโถ พหุสฺสุตขีณาสโวติ ตพฺพณฺณนานโย ฯ  
        อสมาหิโตติ  อปริปรูิการี  ฯ  สีลโต  จ  สุเตน  จาติ  สีลภาเคน  
จ   สุตภาเคน   จ   อย   ทุสฺสีโล  อปฺปสฺสุโตติ  เอว  น  ครหนฺตีติ  
อตฺโถ  ฯ   ตสฺส   สมฺปชชฺเต   สุตนฺติ   ตสฺส   ปุคฺคลสฺส   ยสฺมา  
อเนน   สุเตน   สุตกิจฺจ  กต  ตสฺมา  ตสฺส  สุต  สมปฺชฺชติ  นาม  ฯ  
นาสฺส    สมปฺชฺชเตติ    สตุกิจฺจสฺส    อกตตฺตา   น   สมฺปชฺชติ  ฯ  
ธมฺมธรนฺติ    สุตธมฺมาน   อาธารภูต  ฯ   สปฺป ฺนฺติ   สุปฺป ฺ  ฯ  
นิกฺข   ชมฺพูนทสฺเสวาติ    ชมฺพูนท    วุจฺจติ    ชาติสุวณฺณ    ตสสฺ  
ชมฺพูนทสฺส   นิกฺข    วิย    ป ฺจสุวณฺณปริมาณ๑    สวุณฺณฆฏิก  
วิยาติ อตฺโถติ ตพฺพณฺณนา ฯ  
        [๑๒๐]   อานนฺทตฺเถโรป   อตฺตโน  พาหุสจฺจ  นิสฺสาย  เอตทคฺค  
ภิกฺขเว   มม   สาวกาน   ภิกฺขูน   พหุสสฺุตาน  ยทิท  อานนฺโทติ๒  
สตฺถุปฺปสสิตตฺต   ปตฺโต  ฯ   พหุสฺสุโต   จ   อกิจฺเฉน  อุปฺปนฺนลาโภ  
๑. ป ฺจ สุวณณฺา นิกฺโข สุวณฺณสทฺโท ปเนตฺถ มตฺตาวาจโก โหติ ฯ ๒. องฺ.  
เอก. ๒๐/๓๒.   
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โหติ ฯ ตตฺรที วตฺถุ  
        เอโก    กิร   พฺราหฺมโณ   พุทฺธรตนสฺส   จ   สงฺฆรตนสฺส   จ  
ปูชา   ป ฺายติ   กถ   น ุ  โข   ธมฺมรตน   ปชูิต   นาม   โหตีติ  
จินฺเตตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  เอตมตฺถ  ปุจฺฉิ  ฯ  สเจ  พฺราหฺมณ  
ธมฺมรตน   ปเูชตุมิจฺฉสิ   เอก   พหุสฺสุต  ปูเชหีติ  ฯ  พหุสฺสุต  ภนฺเต  
อาจิกฺขถาติ  ฯ   ภิกฺขุสงฺฆ   ปุจฺฉาติ  ฯ   โส  ภิกฺขู  อุปสงฺกมิตฺวา  
พหุสฺสุต  ภนฺเต  อาจิกฺขถาติ  อาห  ฯ  อานนฺทตฺเถโร  พฺราหฺมณาติ  ฯ  
พฺราหฺมโณ เถร สหสฺสคฺฆนเกน จีวเรน ปูเชสีติ ฯ  
           มหาโคสิงฺคสาลสุตฺตวณฺณนายมิทวตฺถุ ฯ๑  
        [๑๒๑]    อิติ   พหุสฺสุตสฺส   พาหุสจฺจ   ปสสาทิเหตุโต   มงฺคล  
อกุสลปฺปหานกุสลาธิคมเหตุโตป   จ   มงฺคล  ฯ    วุตฺต ฺเจต  
สตฺตกงฺคุตฺตเร  ทุติยปณฺณาสกสฺส  ทุติยวคฺเค  นคโรปมสุตฺเต๒  สุตวา  
จ  โข  ภิกฺขเว๓ อริยสาวโก  อกุสล  ปชหติ กุสล ภาเวติ สาวชฺช  
ปชหติ อนวชฺช ภาเวติ สุทฺธมตฺตาน ปริหรตีติ ฯ  
        [๑๒๒]   ตตฺถ   สุทธฺมตฺตาน   ปริหรตีติ   เอตฺถ   ทุวิธา  สทฺุธิ  
ปริยายโต   จ   นิปฺปริยายโต   จ  ฯ   สรณคมเนน  หิ  ปริยาเยน  
สุทฺธมตฺตาน   ปริหรติ   นาม  ฯ  ตถา  ป ฺจหิ  สีเลหิ  ทสหิ  สีเลหิ  
จตุปฺปาริสุทฺธิสีเลน    ปมชฺฌาเนน  ฯเปฯ   เนวส ฺานาส ฺา- 
ยตเนน โสตาปตฺติมคฺเคน    โสตาปตฺติผเลน  ฯเปฯ อรหตฺต- 
๑. ป. สู. ๒/๓๓๐.  ๒. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๑๑.  ๓. ปาลิย ฺหิ สุตาวุโธ    
ภิกฺขเวติ ทิสฺสติ ฯ . ว.   
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มคฺเคน  ปริยาเยน  สุทฺธมตฺตาน  ปริหรติ  นาม  ฯ  อรหตฺตผเล  
ปติฏ ิโต    ปน   ขีณาสโว   ฉินฺนมูลเก   ป ฺจกฺขนฺเธ   นหาเปนฺโตป  
ขาทาเปนฺโตป   ภุ ฺชาเปนฺโตป    นิสทีาเปนฺโตป    นิปชฺชาเปนฺโตป  
นิปฺปริยาเยเนว    สุทฺธ    นิมฺมล    อตฺตาน    ปริหรติ   ปฏิชคฺคตีติ  
เวทิตพฺโพติ ทุกงฺคุตฺตเร สพฺพปฺปมสฺส สุตฺตสฺส อตฺถวณฺณนา๑ ฯ  
        ฉินฺนมลูเกติ    ตณฺหามูลสฺส   อุจฺฉินฺนตฺตา   ส ฺฉินฺนมูลเกติ  
ตฏฏีกา ฯ  
        สุทฺธ   นิมฺมล   กตฺวา   อตฺตาน   ปริหรติ   ปฏชิคฺคติ  โคปยตีติ  
อตฺโถ  ฯ   อย ฺจ   อรหตฺตมคฺเคน  ปริยาเยน  สุทฺธมตฺตาน  ปริหรติ  
นาม    ผลปปฺตฺโต    ปน    นิปฺปริยาเยน    สุทฺธมตฺตาน   ปริหรตีติ  
ติกงฺคุตฺตเร ปมปณฺณาสกสฺส จตุตฺถวคฺเค อธิปฺปเตยฺยสุตฺต- 
วณฺณนา๒ ฯ  
        นิมฺมล   กตฺวาติ   ราคาทิมลาน   อปนยเนน  มลรหิต  กตฺวา  ฯ  
โคปยตีติ   สงฺกิเลสานตฺถโต  รกฺขติ  ฯ  อยนฺติ  เอว  ปฏิปนฺโน  ภิกฺขุ  
สุทฺธมตฺตาน ปริหรติ อสุทฺธภาวสฺส๓กิเลสสฺสาป อภาวโตติ ตฏฏีกา ฯ  
        เอว    ปพฺุเพ    วณฺณิตตฺตา    นคโรปมสุตฺตวณฺณนาฏีกาสุ  
น กิ ฺจิ วณฺณิต ฯ  
        [๑๒๓]   อนุปุพฺเพน  ปรมตฺถสจฺจสจฺฉิกิริยาเหตุโตป  จ  มงฺคล  ฯ  
วุตฺต  หิ  ภควตา  ภารทฺวาชสฺส  นาม  พฺราหฺมณสฺส  ธมฺม  เทเสนฺเตน  
๑. มโน. ปู. ๒/๔.  ๒. มโน. ปู. ๒/๑๖๙.  ๓. อสุทฺโธ ภวติ เอเตนาติ  
อสุทฺธภาโวติ วิคฺคโห ฯ   
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สทฺธาชาโต    อุปสงฺกมติ    อุปสงฺกมิตฺวา   ปยิรุปาสติ   ปยริุปาสนฺโต  
โสต    โอทหติ    โอหิตโสโต    ธมฺม    สุณาติ    สุตฺวา    ธมฺม  
ธาเรติ    ธตาน   ธมฺมาน   อตฺถ   อุปปริกฺขติ   อตฺถ   อุปปริกฺขโต  
ธมฺมา   นชิฺฌาน   ขมนฺติ   ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติยา   สติ   ฉนฺโท  ชายติ  
ฉนฺทชาโต   อุสฺสหติ    อุสฺสหิตฺวา    ตุลยติ    ตุลยตฺิวา    ปทหติ  
ปหิตตฺโต   สมาโน   กาเยน   เจว  ปรมตฺถสจฺจ  สจฺฉิกโรติ  ป ฺาย  
จ ต ปฏิวิชฺฌติ ปสฺสตีติ ฯ  
        มชฺฌิมปณฺณาสกสฺส ป ฺจมวคฺเค จงฺกีสุตฺตปาลิ๑ ฯ  
        [๑๒๔]  ปยิรุปาสตีติ  สนฺติเก  นสิีทติ  ฯ  โสตนฺติ  ปสาทโสต  ฯ  
ธมฺมนฺติ   เทสนาธมฺม  ฯ   ธาเรตีติ   ปคุณ   กตฺวา   ธาเรติ  ฯ  
อุปปริกฺขตีติ   อตฺถโต   จ   การณโต   จ   วีมสติ  ฯ   นชิฺฌานนฺติ  
โอโลกน   ขมนฺติ   อิธ   สีล  กถิต  อิธ  สมาธีติ  เอว  อุปฏหนฺตีติ  
อตฺโถ  ฯ   ฉนฺโทติ   กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท  ฯ   อุสฺสหตีติ  วายมติ  ฯ  
ตุลยตีติ   อนิจฺจาทิวเสน   ตีเรติ  ฯ  ปทหตีติ  มคฺคปฺปธาน  ปทหติ  ฯ  
กาเยน    เจว    ปรมตฺถสจฺจนฺติ   สหชาตนามกาเยน   จ   นิพฺพาน  
สจฺฉิกโรติ   ป ฺาย   จ   กิเลเส  นิพฺพิชฺฌิตฺวา  ตเทว  วิภูต  ปากฏ  
ปสฺสตีติ ตพฺพณฺณนา๒ ฯ  
        ปยริุปาสตีติ   อุปฏานวเสน   อุปคนฺตฺวา   นิสีทติ  ฯ   โสตนฺติ  
ปสาทโสตนฺติ   อาห   ต ฺหิ   สวนาย   โอทหิตพฺพนฺติ  ฯ   ธาเรตีติ  
หทเยน  สนธฺาเรติ  ตตฺถ  น  เปติ  ฯ  อตฺถโตติ  ยถาธตสฺส ธมฺมสฺส  
๑. ม. ม. ๑๓/๖๐๕.  ๒. ป. สู. ๓/๓๙๑.   
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อตฺถโต  ฯ   การณโตติ   ยุตฺติโต   เหตูทาหรณโต   อุปปตฺติโต  ฯ  
โอโลกนนฺติ    เอวเมตนฺติ   ยถาสภาวโต   ป ฺาจกฺขุนา   ทฏพฺพตฺต  
ขมนฺติ    สหนฺติ  ฯ   ต   ขมน   ปจฺฉลมจฺฉปุจฺฉ   วิย   อธิคนฺตฺวา  
อตฺถสฺส   จิตฺเต  อุปฏานนฺติ  อาห  อิธาติอาทึ  ฯ  กตฺตุกมฺยตา- 
ฉนฺโทติ กตฺตุกมฺยตาสงฺขาโต   กุสลจฺฉนฺโท  ฯ   วายมตีติ   อาทิโต  
จตุนฺน    วิสทฺุธีน    สมฺปาทนวเสน   วายาม   ปรกกฺม   กโรติ  ฯ  
มคฺคปฺปธานนฺติ    มคฺคาวห    มคฺคปรยิาปนฺน   จตุสฺสมฺมปฺปธาน  
ปทหติ   ปทหนวเสน   ต  ปริปูเรติ  ฯ  ปรมตฺถสจฺจนฺติ  อโมฆ- 
ธมฺมตาย ปรมตฺถสจฺจ  ฯ  สหชาตนามกาเยนาติ  ยา  ป ฺา   
สหชาตนามกาเยน สมฺปาเปติ  ตเทว  สจฺฉิกริยมาน  นิพฺพาน  
เตเนว สา สจฺฉิกิริยาภิสมเยน วิภูต ปากฏ กโรนฺตา ปสฺสติ  
ปจฺจกฺข กโรตีติ ตฏฏีกา ฯ  
        [๑๒๕]   อาคาริยพาหุสจฺจ  นาม  อาคาริยาน  พาหิรสิปฺป  สุตฺวา  
วา   อุคฺคณฺหิตฺวา   วา   อุปฺปนฺน   โกสลฺล  ฯ  ตสฺมึป  ย  อนวชฺช  
ต อุภยโลกหิตสุขาวหนโต มงฺคล ฯ ตตฺรีท วตฺถุ  
        อตีเต   พาราณสิย  โพธิสตฺโต  เสนโก  นาม  พฺราหฺมโณ  หุตฺวา  
ตกฺกสิลาย    สพฺพสิปฺปานิ    อุคฺคณฺหิตฺวา   พาราณสึ   ปจฺจาคจฺฉิ  ฯ  
ตทา   ชนโก   นาม   พาราณสีราชา   ตสฺส  มหนฺเตน  ยเสน  สทฺธึ  
อมจฺจฏาน    อทาสิ  ฯ    โส   ร ฺโ   อตฺถธมฺมานุสาสกอมจฺโจ  
หุตฺวา    ปกฺขทิวเสสุ   ราชาทีหิ   สชชฺิตธมฺมสภาย   อลงฺกตธมฺมาสเน   
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นิสินฺโน  พุทธฺลีลาย๑  ธมมฺ  เทเสสิ  ฯ  อเถโก  มหลฺลกพฺราหฺมโณ  
ธนภิกฺขาย   กหาปณสหสฺส   ลภิตฺวา  เอกสฺมึ  พฺราหฺมณกุเล  นกิฺขิ- 
ปตฺวา ปุน   ภิกฺขาย   คโต  ฯ   ต   พฺราหฺมณกุล   กหาปเณ  วล ฺเชตฺวา  
ตสฺมึ   ปจฺจาคเต   ทาตุ   อสกฺโกนฺต   อตฺตโน   ธีตร  ปาทปริจาริก  
กตฺวา    ตสฺส    อทาสิ  ฯ   โส   ต   คเหตฺวา   พาราณสีสมีเป พฺราหฺมณ- 
คาเม  วิหาสิ  ฯ  สา  ปน  พฺราหฺมณี  ทหริตาย  เมถนุธมฺเมน  
อติตฺตา    เอเกน    ตรุณพฺราหฺมเณน    สทฺธึ   มิจฺฉาจาร   กโรนฺตี  
เอวมห   นิพฺภยา   หุตฺวา   กริสฺสนฺติ  จินฺเตตฺวา  เอกทิวส  พฺราหฺมณ  
เอตทโวจ   นาห   พฺราหฺมณ   ตว   เคเห   กมฺม   กาตุ   สกฺโกมิ  
ตฺว   ธนภิกฺขาย  ลทฺธธเนน  ทาส  ทาสึ  วา  เม  อาเนหีติ  ฯ  โส  
ตสฺสา   วสานุโค    สาธูติ    วตฺวา    สตฺตุปุณฺณ    จมฺมปฺปสิพฺพก  
คเหตฺวา   คามนิคมาทีสุ   จรนฺโต    สตฺตสตกหาปเณ    ลภิตฺวา  
ปฏินิวตฺตนฺโต   อนฺตรามคฺเค   เอกสฺมึ   สุสิรรกฺุขมูเล  สตฺตุ  ขาทิตฺวา  
ปสิพฺพกมุข   อพนฺธิตฺวา   อุทก   ปาตุ  โอตริ  ฯ  อเถโก  สุสริรกฺุเข  
กณฺหสปฺโป   สตฺตุคนฺเธน   ปสิพฺพก   ปวิสิตฺวา  โภค  อาภุชิตฺวา  สตฺตุ  
ขาทนฺโต  นิปชฺช ิ ฯ  พฺราหฺมโณ  อาคนฺตฺวา  อพฺภนฺตร  อโนโลเกตฺวาว  
ปสิพฺพกมุข   พนฺธิตฺวา   คเหตฺวา   ปกฺกนฺโต   สเจชฺช  ตฺว  พฺราหฺมณ  
อนฺตรามคฺเค   วสิสฺสสิ   สย   มริสฺสส ิ  สเจ  ปนชชฺ  เคห  คมิสฺสสิ  
ตว   ภริยา   มริสฺสตีติ   เอกาย   รุกฺขเทวตาย   วุตฺตวจน   สุตฺวา  
มรณภยภีโต    ปริเทวมาโน    พาราณสีทฺวาร    ปตฺโต  ฯ   ตทา  
๑. พุทฺธลีฬฺหาย ฯ   
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ปณฺณรสุโปสโถ   อโหส ิ ฯ   มนุสฺสา   คนฺธปุปฺผาทิหตฺถา  โพธิสตฺตสฺส  
ธมฺม   โสตุ   คตา  ฯ   โส  เต  ทิสฺวา  ปจฺุฉิตฺวา  ตมตฺถ  ตฺวา  
เสนกปณฺฑิโต   กริ   ธมฺมกถิโก   โส   ก ฺจิ   ธมฺม   กเถตฺวา  มม  
โสก    นีหรสิฺสติ   มยาป   ตตฺถ   คนตฺฺวา   ธมฺม   โสตุ   วฏฏตีติ  
จินฺเตตฺวา  เตหิ  สทฺธึ  คนตฺฺวา  สตฺตุปฺปสิพฺพเกน  ขนฺธคเตน โรทมาโน  
ปริสปริยนฺเต   อฏาสิ  ฯ  ต  ทิสฺวา  โพธิสตฺโต  เอตสฺส  อพฺภนฺตเร  
อสฺสุชนนสมตฺเถน   โสเกน   ภวิตพฺพนฺติ   จินฺเตตฺวา   ต   โสกการณ  
ปุจฺฉิ  ฯ  โส  เทวตาย  วุตฺตวจน  กเถตฺวา  อิม  สุตฺวา  โสจามิ  ก ึ 
นุ   ปณฺฑิต   มยฺห   ภริยาย   จ  มรณการณนฺติ  ปุจฺฉิ  ฯ  โพธิสตฺโต  
อุปธาเรนฺโต   อตฺตโน   อุปายโกสลฺล ฺาเณเนว   ทิพฺพจกฺขุนา  
ปสฺสนฺโต   วิย   สพฺพ   การณ  ตฺวา  อตฺถิ  เต  พฺราหฺมณ  เอตสฺมึ  
ปสิพฺพเก   สตฺตูติ  ปุจฺฉิ  ฯ  อตฺถ ิ ปณฺฑิตาติ  ฯ  อชฺช  ปาตราสสมเย  
กตฺถ   สตฺตุ   ขาทสีติ  ฯ  อร ฺเ  รุกฺขมูลสฺมินฺติ  ฯ  สตฺตุ  ขาทิตฺวา  
อุทก   ปาตุ   คจฺฉนฺโต   ปสิพฺพกมุข   พนฺธสีติ  ฯ   น  พนฺธินฺติ  ฯ  
เตนหิ   ตว   อุทก   ปาตุ  คตกาเล  สตฺตุคนฺเธน  เอโก  กณฺหสปฺโป  
ปสิพฺพก   ปวิฏโติ   ม ฺามิ   สเจชฺช   ตฺว   อนฺตรามคฺเค  วสิสฺสสิ  
สาย   สตฺตุ   ขาทนฺโต   ปสิพฺพเก   หตฺถ   ปเวเสสฺสสิ   อถ   ตฺว  
สปฺเปน    ฑฏหตฺโถ    มริสฺสสิ    อิท   เต   มรณการณ   สเจชฺช  
เคห    คมิสฺสสิ    ตว    ภรยิา   ปสิพฺพเก   ภณฺฑ   คเหตุ   หตฺถ  
ปเวเสสฺสติ   อถ   สา   สปเฺปน   ฑฏหตฺถา   มริสฺสติ   อิทนฺตสสฺา  
มรณการณ   อิท   สนฺธาย   เทวตา   เอวมาห   ตสฺมา  ต  ปสิพฺพก   



ประโยค๔ - มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 145 

โอตาเรตฺวา   ปริสมชฺเฌ   เปตฺวา  ปสิพฺพกมุข  โมเจตฺวา  ปฏิกฺกมฺม  
 ิโต   ทณฺฑเกน   ปสิพฺพก   ปหราติ  ฯ  พฺราหฺมโณ  ตถา  อกาสิ  ฯ  
สปฺโป   กตผโณ   สุสูติ   สทฺทายนฺโต  นิกฺขมิ  ฯ  อเถโก  อหิตุณฺฑิโก  
ต    คเหตฺวา    อร ฺเ   วิสฺสชฺเชสิ  ฯ   มนุสฺสา   สพฺพ ฺ ุพุทฺโธ  
วิย   อย   พฺยากโรตีติ   หฏตุฏา   เจลุกฺเขปสตสหสฺสานิ องฺคุล-ิ 
อปฺโผฏนสตสหสฺสานิ    สาธุการสตสหสฺสานิ    จ   ปวตฺเตสุ  ฯ มหา- 
ปวีภิชฺชนสทฺโท   วิย   สาธุการสทฺโท   ชาโต   ฆนเมฆวสฺส  วิย  
สตฺตรตนวสฺส   วสฺสิ   โพธิสตฺตสฺส   ปูชาย  ฯ  พฺราหฺมโณป  อตฺตนา  
ลทฺธกหาปเณหิ    ต    ปูเชสิ  ฯ   โพธสิตฺโต   ตานิ   อคฺคเหตฺวา  
พฺราหฺมณสฺส    สหสฺส    ปูราเปตุ   ติสตกหาปเณ   ทาเปตฺวา   เกน  
ตฺว   ธนภิกฺขาย   เปสิโตติ   ปุจฺฉิ  ฯ   ภริยาย  เม  ปณฺฑิตาติ  ฯ  
สา   มหลลฺิกา   วา   ทหรา  วาติ  ฯ  ทหรา  ปณฺฑิตาติ  ฯ  เตนหิ  
อ ฺเน    สทฺธึ   มิจฺฉาจาร   กโรนฺตี   ต   เปเสสิ   สเจ   หีเม  
กหาปเณ    เคห    เนสฺสสิ   สา   ชารสฺส   ทสฺสติ   ตสฺมา   ตฺว  
พหิคาเม  กตฺถจิ  เปตฺวา  คาม  ปวิเสยฺยาสีติ  วตฺวา ต อุยฺโยเชสิ ฯ  
โส   ตถา  กตฺวา  เคหทฺวาเร  ตฺวา  โภตีติ  อาห  ฯ  สาป  ตขณ  
ชาเรน   สทธฺึ   นิสินฺนา   ตสฺส   สทฺท   สุตฺวา  ปทปี  นิพฺพาเปตฺวา  
ทฺวาร   วิวริตฺวา   ตสฺมึ  อนฺโต  ปวิฏเ  ชาร  นีหรตฺวา  ทฺวารมูเล  
เปตฺวา   เคห   ปวิสิตฺวา   กินฺเต   ลทธฺนฺติ  ปุจฺฉิ  ฯ  โส  สหสฺส  
เม  ลทฺธ  อสุกฏาเน  ปตนฺติ  ฯ  สา  คนฺตฺวา  ชารสฺส  อาจิกฺขิ ฯ  
โส   ต   คเหตฺวา   ปกฺกามิ  ฯ  ปุนทิวเส  พฺราหฺมโณ  ต  อทิสฺวา   



ประโยค๔ - มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 146 

โพธิสตฺต   อุปคนฺตฺวา   อาโรเจสิ  ฯ   โพธิสตฺโต   ตมตฺถ   ตฺวา  
ตสฺส   สตฺตาหปฺปโหนก   ปริพฺพย   ทตฺวา   ปมทิวเส   ตว  กุลปุเก  
สตฺต    ตว    ภริยาย   สตฺตาติ   จุทฺทส   พฺราหฺมเณ   นิมนฺเตตฺวา  
โภเชตฺวา   ปนุทิวสโต   ปฏาย  เอเกก  หาเปตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  
ตว   เอก   ภริยาย   เอกนฺติ   เทฺว   นิมนฺเตตฺวา  เตสุ  โย  ตว  
ภริยาย  กลุุปโก  สตฺตาห  นิพทฺธมาคโต  ต  เม  อาโรเจหีติ  อาห ฯ  
โส   ตถา   กตฺวา   โพธิสตฺตสฺส  กเถสิ  ฯ  โพธิสตฺโต  ปรุิเสหิ  ต  
อาหราเปตฺวา    อสุกรุกฺขมูลโต    อิมสฺส    กหาปณสหสฺส    คหิตนฺติ  
ปุจฺฉิ  ฯ   น   คหิต   เม   ปณฺฑิตาติ  ฯ   เสนกปณฺฑิโต  นามาห  
กินฺนุ   น   ชานาสีติ  ฯ   โส   ภีโต  คเหตฺวา  อสุกฏาเน  ปต  
เมติ  อาห  ฯ  โพธิสตฺโต  ต  ปุริเสหิ  อาหราเปตฺวา โจรพฺราหฺมณสฺส  
ราชาณ   กาเรตฺวา   นครา  นีหราเปตฺวา  อิตรสฺส  มหนฺเตน  ยเสน  
สทฺธึ  ต  สหสฺส  ทตฺวา  ต  สปชาปติก  อตฺตโน  สนติเก  วสาเปสิ ฯ  
อิติ   โส   พฺราหฺมณสฺส  ทุกฺขโต  ปโมจเนน  ปรมตฺถปารมึ  ปูเรสิ  ฯ  
เตนาห ภควา จริยาปฏเก๑  
        [๑๒๖] ป ฺาย ปวิจินนฺโต    พฺราหฺมณ โมจยึ ทุกฺขา  
          ป ฺาย เม สโม นตฺถิ   เอสา เม ป ฺาปารมีติ ฯ  
        อฏสาลินิยมฺป๒  อนฺโตภสฺตุคต  สปฺป ทสฺเสนฺตสฺส ป ฺา- 
ปารมิตา ปรมตฺถปารมี นาม ชาตาติ วุตฺต ฯ  
๑. อฏสาลินี ๙๔-๙๕.  ๒. ตทฏกถา. ๙๕.   
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        เอวรูปสฺส   หิ   ป ฺหสฺส   พุทฺธลีลาย  กถน  เนว  ชาติยา  พล  
น    โคตฺตกลุปฺปเทสยสธนาน    พล    อถโข    ป ฺาย   พล  ฯ  
ป ฺวา   หิ   ปุรโิส   วิปสฺสน   วฑฺเฒตฺวา  อริยมคฺคทฺวาร  วิวริตฺวา  
นิพฺพานนคร   ปวิสติ   สาวกปารมึป   ปจฺเจกสมฺโพธึป   สมฺมา- 
สมฺโพธึป ปฏิวิชฺฌติ  ฯ   นิพฺพานสมฺปาปกธมฺเมสุ  หิ  ป ฺาว   
เสฏา  อวเสสา ตสฺส ปรวิารา โหนฺติ ฯ เตน  
        [๑๒๗] สีล สิริ ฺจาป สต ฺจ ธมฺม  
          ป ฺ ฺจ ก เสฏตร วทนฺตีติ  
เอว สกฺเกน เทวินฺเทน ปุฏโ สรภงฺคสตฺถา อาห  
          ป ฺา หิ เสฏา กุสลา วทนฺติ  
          นกขฺตฺตราชาริว ตารกาน  
          สลี สิรี จาป สต ฺจ ธมฺโม  
          อนฺวายิกา ป ฺวโต ภวนฺตีติ ฯ  
        ตตฺถ   สีลนฺติ   อาจารสีล  ฯ  สรินิฺติ  อิสฺสริย  ฯ  ป ฺา  หีติ  
สกฺก   เอเตสุ   จตูสุ  ยา  เอสา  ป ฺา  นาม  สาว  เสฏา  อิติ  
พุทฺธาทโย   กสุลา   วทนฺติ  ฯ  นกฺขตฺตราชาริวาติ  ตารกาน  อุตฺตโม  
จนฺโท   วิย  ฯ   อนฺวายิกาติ   เอเต  ตโยป  ธมฺมา  ป ฺวนฺตเมว  
อนุคจฺฉนฺติ ป ฺายเอว ปริวารา โหนฺตีติ อตฺโถ ฯ  
        เอว   เสนกปณฺฑิโต   อตฺตโน  พหุสฺสุตตาย  อมจฺจฏานาทิ- 
สงฺขาต อิธ    โลเก    หิต    ปตฺวา    มนสฺุสาน    ธมมฺเทสนาย    เจว   
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พฺราหฺมณสฺส ทุกฺขโต ปโมจเนน จ ปรโลกหิตาวหนกมฺม อกาสีติ ฯ  
        สตฺตกนิปาเต สตฺตุภสฺตชาตกวณฺณนาย เสนกปณฺฑิตวตฺถุ๑ ฯ  
        ตตฺเถว   ปรนฺตปชาตกวณฺณนาย   อาคต   ตกฺกสิลาย  สพฺพ- 
สิปฺป ฺจ สพฺพรุทชานนมนฺต ฺจ    อุคฺคณฺหิตฺวา   ปจฺจาคนฺตฺวา   ปตรา    
อุปรชฺเช ปตสฺส  ปจฺฉา  รชชฺ  กาเรตฺวา ทานาทิก ปุ ฺ กตฺวา  
สคฺคปรายนภูตสฺส พฺรหฺมทตฺตราชปุตฺตสฺส วตฺถุป สมาหริตพฺพ ฯ 
                    พาหุสจฺจกถา ฯ  
                    
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๑๘. ตทฏกถา. ๔/๑๕๐.   
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                                            สิปฺปกถา  
        [๑๒๘]  สิปฺป  นาม  อนาคาริยาคาริยวเสน  ทุวิธ  หตฺถโกสลฺล ฯ  
ตตฺถ    อนาคาริยสิปฺป   นาม   อิธ   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   ยานิ   ตานิ  
สพฺรหฺมจารีน    อุจฺจาวจานิ    กิงฺกรณียานิ    ตตฺถ    ทกโฺข   โหติ  
อนลโส   ตตฺรุปายาย   วีมสาย  สมนฺนาคโต  อล  กาตุ  อล  สวิธาตุ  
ยมฺป   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ยานิ   ตานิ  ฯเปฯ   อล  สวิธาตุ  อยมฺป  
ธมฺโม  นาถกรโณติ  เอว  ทสกงฺคุตฺตรสฺส  ทุติยวคฺเค  สตฺตมสุตฺเต๑  
วณฺณิต จีวรวิจารณสิพฺพนาทิสมณปริกฺขาราภิสงฺขรณ ฯ  
        [๑๒๙]   ตตฺถ   อุจฺจาวจานีติ   อุจฺจนีจานิ  ฯ  กงฺิกรณียานีติ  กึ  
กโรมีติ   เอว   วตฺวา   กตฺตพฺพกมฺมานิ  ฯ   ตตฺถ  อุจฺจกมฺม  นาม  
จีวรสฺส  กรณ  รชน  เจติเย  สุธากมฺม  อุโปสถาคารเจติยฆรโพธิฆเรสุ  
กตฺตพฺพกมฺมนฺติ   เอวมาทิ  ฯ   อวจกมฺม   นาม   ปาทโธวนมกฺขนาทิ  
ขุทฺทกกมฺม  ฯ   ตตฺรุปายายาติ  ตตฺรุปคมนิยา  ฯ  อล  กาตุนฺติ  กาตุ  
สมตฺโถ  โหติ  ฯ  อล  สวิธาตุนฺติ  วิจาเรตุ  สมตฺโถ  ฯ  นาถกรโณติ  
อตฺตโน นาถภาวกโร ปติฏากโรติ อตฺโถติ ตพฺพณฺณนา๒ ฯ  
        อุจฺจนีจานีติ    วิปลุขุทฺทกานิ  ฯ   ตตฺรุปคมนิยาติ   ตตฺร   ตตฺร  
มหนฺเต    ขุทฺทเก   จ   กมฺเม   สาธนวเสน   อุปคจฺฉนฺติยา   ตสฺส  
ตสฺส   กมฺมสฺส   นิปฺผาทเน   สมตฺถายาติ   อตฺโถ  ฯ  ตตฺรุปายายาติ  
ตตฺร   ตตฺร  กมฺเม  สาเธตพฺเพ  อุปายภูตาย  ฯ  ภิกฺขุ  ธมฺมสรณตาย  
ธมฺเมเนว  นาถติ  อีสติ  อภิภวตีติ  นาโถติ  วุจฺจติ  ตสฺส นาถภาวกโร  
๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๖.  ๒. มโน. ปู. ๓/๓๖๕.   
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ธมฺโม นาถกรโณติ วุจฺจตีติ  ตฏฏกีา ฯ  
        อย ฺจตฺโถ สาฏกถาฏีเก สงฺคีติสุตฺเตป โอโลเกตพฺโพ ฯ  
        [๑๓๐]    ต   อตฺตโน   จ   ปเรส ฺจ   อุภยโลกหิตสุขาวหนโต  
มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ ตตฺรีมานิ วตฺถูนิ  
        เอกทา    ภควา   ทกขิฺณาคิริสฺมึ   จาริก ฺจรมาโน   มคธกฺเขตฺต  
ทิสฺวา   อุสฺสหสิ   อานนฺท   ภิกฺขูน   เอวรูปานิ   จีวรานิ  สวิทหิตุนฺติ  
วตฺวา   ราชคห  อคมาสิ  ฯ  เถโร  หตฺถกุสลตาย  อุสฺสหามิ  ภนฺเตติ  
วตฺวา   ตถารูปานิ  จีวรานิ  สวิทหิตฺวา  สตฺถุ  ทสฺเสสิ  ฯ  สตฺถา  ต  
ปสสนฺโต   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ปณฺฑิโต  ภิกฺขเว  อานนฺโท  มหา- 
ป ฺโ ภิกฺขเว   อานนฺโท   ยตฺร   หิ   นาม   มยา   สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  
วิตฺถาเรน   อตฺถ   อาชานิสฺสติ   กุสิมปฺ   นาม   กรสิฺสติ  อฑฺฒกุสิมฺป  
นาม   มณฺฑลมฺป   นาม   อฑฺฒมณฺฑลมฺป   นาม    วิวฏฏมฺป  
นาม    อนุวิวฏฏมฺป    นาม    คีเวยฺยกมฺป    นาม    ชงฺเฆยฺยกมฺป  
นาม    พาหนฺตมฺป    นาม   กริสฺสติ   ฉินฺนก ฺจ   ภวิสฺสติ   สตฺถลูข  
สมณสารุปฺป   ปจฺจตฺถิกาน ฺจ   อนภิชฺฌากต  ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว  
ฉินฺนก สงฺฆาฏึ ฉินฺนก อุตฺตราสงฺค ฉินฺนก อนฺตรวาสกนฺติ๑ ฯ  
        [๑๓๑]  ตตฺถ๒  ยตฺร  หีติ  โย  ฯ  กสุิ  นาม  อายามโต จ  
วิตฺถารโต    จ    อนุวาตาทิทีฆปฏ  ฯ    อฑฺฒกุสีติ    อนฺตรนฺตรา  
รสฺสปฏ  ฯ    มณฺฑลนฺติ    เอเกกสฺมึ    ขณฺเฑ    มหามณฺฑล  ฯ  
อฑฺฒมณฺฑลนฺติ    ขุทฺทกมณฺฑล  ฯ    วิวฏฏนฺติ    มณฺฑล ฺจ  
๑. วิ. มหา. ๕/๒๐๒.  ๒. สมนฺต. ๓/๒๓๖.   
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อฑฺฒมณฺฑล ฺจ   เอกโต   กตฺวา   สิพฺพิต   มชฺฌิมขณฺฑ  ฯ  อนวิุวฏฏนฺติ  
ป ฺจขณฺฑิกจีวเร   วิวฏฏสฺส   เอกปสฺสโต   เอก  เอกปสฺสโต  เอกนฺติ  
ขณฺฑทฺวย   สตฺตขณฺฑิกจีวเร   วิวฏฏสฺส   ทฺวีสุ   ปสฺเสสุ  เทฺว  เทฺวติ  
ขณฺฑจตุกฺก  ฯ   คีเวยฺยกนฺติ    คีวาเวนฏาเน    ทฬฺหีกรณตฺถ อ ฺ- 
สุตฺตสสิพฺพิต   อาคนฺตุกปฏ  ฯ   ชงฺเฆยฺยกนฺติ   ชงฺฆปาปุณนฏาเน  
ตเถว   สสิพฺพิต   ปฏ  ฯ   คีวฏาเน  ชงฺฆฏาเน  จ  ปตปฏนฺติป  
วทนฺติ ฯ พาหนฺตนฺติ อนุวิวฏฏาน พหิ เอเกก ขณฺฑ ฯ  
        มหาอฏกถายนฺตุ๑   สมปฺปมาณ  จีวร  ปารุปนเฺตน  สหริตฺวา  
พาหาย   อุปริ   ปตา   อุโภ   อนฺตา   พหิมุขา  ติฏนฺติ  เตสเมต  
นามนฺติ วุตฺต ฯ  
        เอว   กสุิอาทิวเสน   นววิธ  จีวร  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  สพฺพเมต  
ฉินฺทิตพฺพนฺติ   ทสฺเสตุมาห   ฉินฺนก ฺจาตฺยาทึ  ฯ   ตตฺถ   ฉินนฺก ฺจาติ  
กุสิอาทิปฺปกาเรน   ฉินฺทติจีวร ฺจ   นาม  ฯ    ปจฺจตฺถิกานนฺติ  
สาสนปจฺจตฺถิกาน   โจราน  ฯ   อนภิชฌฺากตนฺติ    อกตาภิชฺฌ  
อโลภนียนฺตฺยตฺโถ  ฯ   ตสฺมา   ตีณิป   จีวรานิ  ฉินฺทิตพฺพานิ  ฯ  ยท ิ 
ตีสุ   จีวเรสุ   ฉินฺทิยมาเนสุ   วตฺถ  นปปฺโหติ  เทฺว  ฉินฺทิตพฺพานิ  ฯ  
ทฺวีสุป    ฉินฺทิยมาเนสุ    นปฺปโหติ    เอก   เอกสฺมึป   ฉินฺทิยมาเน  
นปฺปโหติ อนฺวาธิก อาโรเปตพฺพ ฯ ตตฺราย ปาลิ  
        [๑๓๒]   เตน   โข  ปน  สมเยน  อ ฺตรสฺส  ภิกฺขุโน  ติจีวเร  
กริยมาเน   สพฺพ   ฉินฺนก   นปฺปโหต ิ ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  เทฺว  
๑. สมนฺต. ๓/๒๓๗.   
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ฉินฺนกานิ   เอก   อจฺฉินฺนกนฺติ  ฯ   เทวฺ  ฉินฺนกานิ  เอก  อจฺฉินฺนก  
นปฺปโหติ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  เทฺว  อจฺฉินฺนกานิ  เอก ฉินฺนกนฺติ ฯ  
เทฺว   อจฺฉินฺนกานิ   เอก   ฉินฺนก  นปปฺโหติ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  
อนฺวาธิกป   อาโรเปตุ   น   จ  ภิกฺขเว  สพฺพ  อจฺฉินฺนก  ธาเรตพฺพ  
โย ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ๑ ฯ  
        อนฺวาธิกป    อาโรเปตุนฺติ    อาคนฺตุกปฏ   ทาตุ  ฯ   อิทมฺปน  
นปฺปโหนเก    อาโรเปตพฺพ  ฯ   สเจ   ปโหติ   อาคนฺตุกปฏ   น  
วฏฏติ ฉินฺทติพฺพเมวาติ ตพฺพณฺณนา๒ ฯ  
        อาคนฺตุกปฏนฺติ    อจฺฉินฺทิตฺวา    อนฺวาธิก   อาโรเปตฺวา  
กรณจีวร สนธฺาย วุตฺตนฺติ คณโภชนสิกฺขาปทวิมติวิโนทนี ฯ  
                    อานนฺทตฺเถรวตฺถุ ฯ  
        [๑๓๓]    ตทา    อ ฺตรสฺส   ภิกฺขุโน   อนฺตรวาสโก   ฉิทฺโท  
อโหสิ  ฯ   โส   ภควตา   ติจีวร   อนุ ฺาต   ทฺวิคุณา   สงฺฆาฏิ  
เอกจฺจิโย    อุตฺตราสงฺโค   เอกจฺจิโย   อนฺตรวาสโก   อย ฺจ   เม  
อนฺตรวาสโก    ฉิทฺโท    ยนฺนูนาห    อคฺคฬ   อจฺฉุเปยฺย   สมนตฺโต  
ทุปฏฏ   ภวิสฺสติ   มชฺเฌ    เอกจฺจิยนฺติ    จินฺเตตฺวา    อคฺคฬ  
อจฺฉุเปสิ  ฯ   ต   ตฺวา  สตฺถา  วิหารจาริก  อาหิณฺฑนฺโต  วิย  ต  
ภิกฺขุ   อุปสงฺกมิตฺวา   กึ   ตฺว   ภิกฺขุ   กโรสีติ   ปุจฺฉิ  ฯ  อคฺคฬ  
ภควา   อจฺฉุเปมีติ  ฯ   สตฺถา   สาธุ  สาธุ  ภิกฺขุ  สาธุ  โข  ตฺว  
ภิกฺขุ    อคฺคฬ   อจฺฉุเปสีติ   วตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   อนุชานามิ     
๑. วิ. มหา. ๕/๒๑๙.  ๒. สมนฺต. ๓/๒๓๙.   
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ภิกฺขเว   อหตาน   ทุสฺสาน   อหตกปฺปาน   ทฺวิคุณ  สงฺฆาฏึ  เอกจฺจิย  
อุตฺตราสงฺค   เอกจฺจิย   อนฺตรวาสก   อุตุทฺธตาน   ทุสฺสาน   จตุคฺคุณ  
สงฺฆาฏึ    ทวิฺคุณ    อุตฺตราสงฺค    ทฺวิคุณ    อนฺตรวาสก    ปสุกูเล  
ยาวทตฺถ    ปาปณิเก    อุสสฺาโห    กรณีโย    อนุชานามิ   ภิกฺขเว  
อคฺคฬ ตุนฺน โอวฏฏิก กณฺฑุสก ทฬหฺีกมฺมนฺติ๑ ฯ  
        [๑๓๔]   ตตฺถ   อหตกปฺปานนฺติ   เอกวารโธตาน  ฯ อุตุทฺ- 
ธตานนฺติ  อุตุโต  ทีฆกาลโต  อุทฺธตาน  ฯ คตวตฺถุกาน ปโลติกานนฺติ  
วุตฺต   โหติ  ฯ   ปาปณิเกติ   อนฺตราปณโต   ปติตปโลติกจีวเร  ฯ  
อุสฺสาโหติ    ปริเยสนา  ฯ    ปริจฺเฉโท   ปน   นตฺถิ   ปฏสตมฺป  
วฏฏติ  ฯ   สพฺพมิท   สาทิยนตฺสฺส   ภิกฺขุโน   วุตฺต  ฯ   อคฺคฬนฺติ  
อุทฺธริตฺวา   อลฺลิยาปนวตฺถขณฺฑ  ฯ   ตุนฺนนฺติ   สตฺุตเกน  สสิพฺพิต  ฯ  
โอวฏฏิกนฺติ    วิชฺฌิตฺวา    กรณ  ฯ    กณฺฑุสกนฺติ    มุทฺทิก  ฯ  
ทฬฺหีกมฺมนติฺ อนุทฺธริตฺวา อุปสฺสย กตฺวา อลฺลิยาปนวตฺถขณฺฑ๒ ฯ  
                  อ ฺตรสฺส ภิกฺขุโน วตฺถุ ฯ  
        [๑๓๕]  เอวมิเมส  หตฺถโกสลลฺ  าเน  ปยุตฺต  อิธโลกหิตนฺโตคธ  
ปสส   อาวหตีติ   มงฺคล  ชาต  ฯ  อฏาเน  ปยุตฺตนฺตุ  นินฺทาวหนโต  
อมงฺคล ฯ ตตฺรีท วตฺถุ  
        โลลุทายิ   กิร   นิปุโณ   เจว   สมตฺโถ   จ   โหติ  จีวรกมฺม  
กาตุ  ฯ   โส   อตฺตโน  ปรุาณทุติยิกาย  ภิกฺขุนิยา  จีวร  สิพฺเพตฺวา  
รชิตฺวา   มชฺเฌ   ปฏิภานจิตฺต๓  กตฺวา   สหริตฺวา  หนฺท  ภคินิ  
๑. วิ. มหา. ๕/๒๐๖.  ๒. สมนฺต. ๓/๒๓๙.  ๓. ปฏิภาณจติฺตนฺติ ปาโ ฯ .ว.   
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อิม    จีวร   ยถาสหริต   หริตฺวา   นิกฺขิปตฺวา   ยทา   ภิกฺขุนีสงฺโฆ  
โอวาท    อาคจฺฉติ    ตทา    อิม   ปารปุตฺวา   ปฏ ิโต   ปฏ ิโต  
อาคจฺฉาติ   อาห  ฯ   สา   ตถา   อกาสิ  ฯ  ต  ทิสวฺา  มนุสฺสา  
อุชฺฌายึสุ  ฯ   สา   ภิกฺขุนนี   อาโรเจสิ  ฯ  ภิกฺขุนิโย  ภิกฺขูน  ฯ  
ภิกฺขู    ภควโต   ตมตฺถ   อาโรเจสุ  ฯ   ภควา   อเนกปริยาเยน  
อุทายึ   ภิกฺขุ   วิครหิตฺวา   โย   ปน   ภิกฺขุ  อ ฺาติกาย  ภิกฺขุนิยา  
จีวร   สิพฺเพยฺย  วา  สิพฺพาเปยฺย  วา  ปาจิตฺติยนฺติ  ภิกฺขุนีวคฺเค๑  
จีวรสิพฺพนสิกฺขาปท ป ฺาเปสิ ฯ  
        ปฏิภานจิตฺตนฺติ   อตฺตโน   ปฏิภาเนน๒  กตจิตฺต  นานาวณฺเณหิ  
กต วิปฺปกตเมถุนธมฺม อิตฺถีปุริสรูปนตฺฺยตฺโถ ฯ  
                    โลลุทายิวตฺถ ุฯ  
        [๑๓๖]  อาคาริยสิปฺป  นาม  พหุวิธ ฯ ตตฺถ ย ปรปฺปาณุ- 
ปโรธวิรหิต อกุสลวิวชฺชติ   มณิการสุวณฺณการกมฺมาทิ   ต     
อิธโลกตฺถาวหนโต มงฺคล ฯ ตตฺรีท วตฺถุ  
        อตีเต  กาสีรฏเ  พาราณสิย  เอกสฺมึ  นิคเม  เอโก  มหา- 
วิภโว เสฏ ี   อโหสิ  ฯ  นธิานคตาเยว  จสฺส  จตฺตาฬีส  หิร ฺ- 
โกฏโิย  ฯ ภริยา    ปนสสฺ    กาล    กตฺวา   ธนสิเนเหน   ธนปฏ ิย   มูสิกา  
หุตฺวา   นิพฺพตฺติ  ฯ   อนุกกฺเมน   สพฺพมฺป  ต  กุล  วินาส  คต  ฯ  
โสป   คาโม   ฉฑฺฑิโต   อปฺปณฺณตฺตึ   คโต  ฯ   อเถโก  มณิกาโร  
ปาสาเณ   โกฏเฏตฺวา   มณึ   คณฺหิตุกาโม   ตสฺม ึ  ปุราณคามฏาเน  
๑. วิ. มหา. ๒/๒๘๘.  ๒. ปฏิภาเณนาติป ปาโ ฯ . ว.   
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ปาสาเณ   อุทฺธริตฺวา   โกฏเฏสิ  ฯ   สา   มูสิกา  โคจรมานา  ต  
ปุนปฺปุน    ปสฺสนฺตี    อุปปฺนฺนสิเนหา    หุตฺวา    มยฺห    ธน   พหุ  
อการเณน   นสฺสติ   อิมนิา   สทฺธ ึ  เอกโต  หุตฺวา  ต  ขาทิสฺสามีติ  
จินฺเตตฺวา   เอก   กหาปณ   ฑสิตฺวา   ตสฺส   สนฺติก  คตา  ฯ  โส  
ต   ทิสฺวา   ปยวาจาย   น  สลฺลปนฺโต  กึ  อมฺม  กหาปณ  คเหตฺวา  
อาคตาติ   อาห  ฯ   ตาต  อิม  คเหตฺวา  อตฺตนา  ปรภุิ ฺช  มยฺหป  
มส   อาหราติ   อาห  ฯ  โส  กหาปณ  ฆร  เนตฺวา  มส  กีณิตฺวา  
อาหริตฺวา  ตสฺสา  อทาสิ  ฯ  สา  มส  คเหตฺวา  อตฺตโน  วสนฏาน  
คนฺตฺวา   ขาทิ  ฯ  อิมินา  นเยน  เทวสิก  ธน  อาหรตฺิวา  ตสฺเสว  
ทตฺวา   มส   อคฺคเหสิ  ฯ   เอว  อนุกฺกเมน  สา  ต  สพฺพป  ธน  
คเหตฺวา ตสฺเสว อทาสิ ฯ  
 เอกนิปาตสฺส จตุทฺทสมวคฺเค พพฺพุชาตกวณฺณนาย๑ มณิการวตฺถุ ฯ  
        [๑๓๗]   สิปฺปนฺติ   ยงฺกิ ฺจิ  หตฺถโกสลลฺนฺติ  อวิเสเสน  วุตฺตตฺตา  
ปน    โอมสวาทสิกฺขาปทวิภงฺเค   อาคต   นฬการาทิสิปฺป ฺเจว สาลิตฺตก- 
สิปฺป ฺจ   ลพฺภเตว  ฯ  ตตฺถ  นฬกาโรติ  วิลีวกาโร  ฯ  ตสฺส  
สิปฺปมฺป อตฺถาวหนโต มงฺคล ฯ ตตฺรีมานิ วตฺถูนิ  
        อตีเต    ตีวรนคเร    เอโก   นฬกาโร   สิทฺธตฺถสฺส   ภควโต  
ปูเชตุ   กิล ฺช   ทตฺวา   เตน   กมฺเมน   สุคติยเมว  จตุนฺนวุติกปฺเป  
สสริตฺวา   อิมสฺมึ   พุทฺธุปฺปาเท  กุลปตฺุโต  หุตฺวา  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  
อรหตฺต   ปตฺโต  ฯ   โส   อตฺตโน   ปุพฺพจริตาปทาน   ปกาเสนฺโต  
๑. ชาตกฏกถา. ๒/๓๖๔.   
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อปทานสฺส จตุพฺพีสมวคฺเค๑ อิมา คาถา อภาสิ  
        ตีวราย ปุเร รมฺเม    นฬกาโร อห ตทา  
        สิทฺธตฺเถ โลกปชฺโชเต    ปสนฺนา ชนตา ตหึ  
        ปูเชตุ๒ โลกนาถสฺส    กิล ฺช ปริเยสติ  
        พุทฺธปชู กโรนฺตาน   กิล ฺช อทท อห  
        จตุนฺนวุติโต๓กปฺเป    ย กมฺมมกรึ ตทา  
        ทุคฺคตึ นาภิชานามิ   กิล ฺชสฺส อิท ผล ฯ  
        สตฺตสตฺตติกปฺปมฺหิ    ราชา อาสึ ชลนฺธโร  
        สตฺตรตนสมฺปนฺโน    จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ  
        ปฏิสมภิฺทา จตสฺโส   วิโมกฺขาป จ อฏ ิเม  
        ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา   กต พุทฺธสสฺ สาสนนฺติ ฯ  
                  กลิ ฺชทายกตฺเถรวตฺถุ ฯ  
        [๑๓๘]   อตีเต   พาราณสิย   นฬกาโร  เขตฺต  คจฺฉนฺโต  เอก  
ปจฺเจกพุทฺธ  ทิสฺวา  ทาสกมฺมกเร  วปถาติ  เปเสตฺวา  สย  นิวตฺติตฺวา  
ต   เคห   เนตฺวา   โภเชตฺวา   ปุน   คงฺคาตีร   เนตฺวา  ปุตฺเตน  
สทฺธึ    อุทุมพฺรภิตฺติปาท    นฬภิตฺติก    ปณฺณสาล   กตฺวา   จงฺกม ฺจ  
กตฺวา   ต   ตตฺถ   เตมาส  วาเสสิ  ฯ  เทฺว  ปตาปุตฺตา  วุตฺถวสฺส  
ปจฺเจกพุทฺธ   ติจีวเรน  อจฺฉาเทตฺวา  อุยฺโยเชสุ  ฯ  อิมินา  นิยาเมน  
สตฺต   ปจฺเจกพุทฺเธ   ตตฺถ   วาเสตฺวา   ติจีวรานิ   อทสุ  ฯ  เทฺว  
๑. ขุ.อปทาน. ๓๒/๓๒๘-๙.  ๒-๓. ปาลิยเมว ปูชตฺถนติ จ จตุนวุเต อิโต  
กปฺเปติ จ ปาา ทิสฺสนฺติ.   
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ปตาปุตฺตา  นฬการา  หตฺุวา  คงฺคาตีเร  เวฬฬ  อุทธฺรนฺตา  ปจฺเจกพุทฺธ  
ทิสฺวา   เอวมกสูติป   วทนฺติ  ฯ   เต   กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน  
นิพฺพตฺติตฺวา   ฉกฺกามสคฺเคสุ   อนุโลมปฺปฏิโลเมน   ทิพฺพสมฺปตฺตึ  
อนุภวนฺตา  วิจรนฺติ  ฯ  เตสุ  ปตา  เทวโลเกเยว  อฏาสิ  ฯ ปุตฺโต  
ตโต   จวิตฺวา  วิเทหรฏเ  มิถลิาย  สรุจิุสฺส  นาม  ร ฺโ  สุเมธาย  
นาม   เทวิยา   กุจฺฉิสฺมึ   นิพฺพตฺติตฺวา   ทสมาสจฺจเยน   นิกฺขมิ  ฯ  
มหาปนาโทติสฺส   นาม   กรึส ุ ฯ  โส  โสฬสวสฺสกาเล  สพฺพสิปฺเปสุ  
นิปฺผตฺตึ   ปตฺโต  ฯ   ราชา   วตฺถุวิชชฺาจริเย   อาณาเปสิ   ตาตา  
วฑฺฒกึ    คเหตฺวา    ปุตฺตสฺส    ปาสาท    มาเปถ    รชฺเช    น อภิ- 
สิ ฺจิสฺสามาติ  ฯ   เต   สาธูติ   ภูมิปฺปเทส   วีมสนฺติ  ฯ  อถสฺส  
ปุ ฺานุภาเวน   สกฺกสสฺ   อาสน   อุณฺหาการ   ทสฺเสสิ  ฯ  โส  ต  
ตฺวา    วิสฺสกมฺมเทวปุตฺต    คจฺฉ    ปาสาท   กโรหีติ   ปหิณิ  ฯ  
โส    วฑฺฒกิเวเสน   วฑฺฒกีน   สนฺติก   คนฺตฺวา   ตุมฺเห   ปาตราส  
ภุ ฺชิตฺวา   เอถาติ   เต   เปเสตฺวา   ทณฺฑเกน   ภูมยิ   ปหริ  ฯ  
ต   ขณ ฺเว   อฑฺฒโยชนวิตฺถารายาโม   ป ฺจวีสติโยชนุพฺเพโธ  
สตฺตภูมิโก   สตฺตรตนมโย   ปาสาโท  อุฏหิ  ย  สนฺธาย  ติกนปิาตสฺส  
มหาปนาทชาตเก๑ วุตฺต ภควตา  
        [๑๓๙] ปนาโท นาม โส ราชา   ยสฺส ยูโป สุวณฺณิโย  
         ติริย โสฬสุพฺเพโธ   อุจฺจมาหุ สหสฺสธา  
         สหสฺสกณฺโฑ สตฺตเคณฺฑุ    ธชาลุ หริตามโย  
         อนจฺจุ ตตฺถ คนฺธพฺพา   ฉ สหสฺสานิ สตฺตธาติ ฯ  
๑. ขุ. ชา. ติก. ๒๗/๑๐๖. ตทฏกถา. ๔/๗๒.   
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        ตตฺถ   ยโูปติ   ปาสาโท  ฯ   ติริย  โสฬสุพฺเพโธติ  วิตฺถารโต  
โสฬสกณฺฑปาตวิตฺถาโร   อโหสิ  ฯ   อุจฺจมาหุ   สหสฺสธาติ สหสฺส- 
กณฺฑคมนคณนาย    อุจฺจ   อาหุ  ฯ   สหสฺสกณฺฑคมนคณนาย   หิ  
ป ฺจวีสติโยชนปฺปมาณ    ทสฺสิต   ตสมฺา   โสฬสกณฺฑคมนคณนาย  
อฑฺฒโยชนปฺปมาณ   ทสฺเสติ  ฯ   สหสฺสกณฺโฑติ   สหสฺส- 
กณฺฑุพฺเพโธ  ฯ สตฺตเคณฺฑูติ  สตฺตภูมิโก  ปาสาโท  อโหส ิ ฯ   
ธชาลูติ  ธชสมฺปนฺโน  ฯ หริตามโยติ    หริตมณิปริกฺขิตฺโต  ฯ    
สสาลูติป   อฏกถาปาโ  ฯ หริตมณิมเยหิ  ทฺวารกวาฏวาตปาเนหิ   
สมนฺนาคโตติ  อตฺโถ ฯ สสาติ กิร ทวฺารกวาฏวาตปานาน  นาม  ฯ   
อนจฺจุนฺติ  ร ฺโ  รตึ ชเนตุ นจฺจึสุ ฯ ตตฺถาติ  ตสฺมึ  ปาสาเท   
ตสฺส  สตฺตสุ  าเนสุ  ฯ  คนฺธพฺพาติ นฏา ฯ ฉ สหสฺสานิ  
สตฺตธาติ สตฺตธา หุตฺวา ฉ คนฺธพฺพสหสฺสานิ ฯ  
        [๑๔๐]   มหาปนาโท   ทานาทีนิ   ปุ ฺานิ  กตฺวา  กาล  กตฺวา  
เทวโลกเมว   คโต  ฯ   โส  ปาสาโท  มหาคงฺคายมนุโสต  ปติ  ฯ  
ตสฺส   ธรุโสปาณสมฺมุขฏาเน   ปยาคปฺปติฏาน    นาม    นคร มาปต    
ถูปกาย   สมมฺุขฏาเน   โกฏิคาโม   นาม   คาโม  ฯ  โส นฬการ- 
เทวปุตฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  เทวโลกโต  จวิตฺวา ภทฺทิยนคเร  
อสีติโกฏิวิภวสฺส   ภทฺทิยเสฏ ิโน    ปตฺุโต    ภทฺทชิกุมาโร    นาม  
อโหสิ  ฯ  ตทา  ภควา  ภทฺทิยนคร  อุปนิสฺสาย  ชาติยาวเน  วสิ  ฯ  
นาครา   นครมชฺเฌ   ทานมณฺฑป   กตฺวา  มหาทาน  อทสุ  ฯ  สตฺถา  
ตตฺถ   กตภตฺตกิจฺโจ   อนุโมทน   อกาสิ  ฯ  ภทฺทชกิุมาโรป  สตฺถาร   
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อุปสงฺกมิตฺวา    ธมฺม   สณุนฺโต   อรหตฺต   ปตฺวา   สตฺถารา   สทฺธึ  
วิหาร   คนฺตฺวา   ปพฺพชิตฺวา   อุปสมฺปนฺโน   อโหส ิ ฯ  สตฺถา  ตตฺถ  
สตฺตาห   วสิตฺวา   จาริก ฺจรมาโน   โกฏิคาม   ปตฺวา  กตภตฺตกิจฺโจ  
อนุโมทน   อกาสิ  ฯ   ภทฺทชิตฺเถโร   อนุโมทนากรณกาเล   พหิคาม  
คนฺตฺวา    สตฺถุ    อาคตกาเลเยว    อุฏหิสฺสามีติ   คงฺคาติตฺถสมีเป  
รุกฺขมูเล   ฌาน   อปฺเปตฺวา   นิสินฺโน   พุฑฺฒตรตฺเถเรสุ   อาคเตสุป  
อนุฏหิตฺวา   สตฺถ ุ  อาคตกาเลเยว   อุฏหิ  ฯ  ปถุชฺุชนา  ภิกฺขู  ต  
อุชฺฌายึสุ  ฯ   สตฺถา   นาวาสงฺฆาเต  ตฺวา  เอหิ  ภทฺทชิ  อมฺเหหิ  
สทฺธึ  เอก  นาว  อภิรุหาติ  อาห  ฯ  เถโร  อุปฺปติตฺวา  เอกนาวาย  
อฏาสิ  ฯ   สตฺถา    คงฺคามชฺฌปฺปตฺตกาเล    ภทฺทชิ    ตยา มหา- 
ปนาทราชกาเล  อชฌฺาวุตฺถปฺปาสาโท  กหนฺติ  อาห  ฯ  โส  อิมสฺมึ  
าเน   นิมุคฺโค   ภนฺเตติ   วตฺวา   สตฺถาร   วนฺทิตฺวา   อิทฺธิพเลน  
คนฺตฺวา   ปาสาทถูปก   องฺคุลิยา   ลคฺเคตฺวา   อากาเส   อุปฺปติตฺวา  
ปุถุชชฺนาน    กงฺขจฺเฉทนตฺถ   ทสฺเสตฺวา   วิสฺสชฺเชสิ  ฯ   ปาสาโท  
ยถาาเนเยว   ปติฏาย   ยาวชฺชตนา  น  อนฺตรธายิ  ฯ  กสฺมา  น  
อนฺตรธายีติ  ฯ   ปุพฺเพ  ปตุภูตสฺส  นฬการเทวปุตฺตสฺส  อานุภาวา  ฯ  
โส   หิ   อนาคเต   สงฺโข   นาม   จกฺกวตฺติราชา   ภวิสฺสติ  ตสฺส  
ปริโภคตฺถาย โส ปาสาโท อุฏหิสฺสติ ตสฺมา น อนฺตรธายิ ฯ  
        อิโต   ปร   สาฏกเถ   จกฺกวตฺติสุตฺเต  วุตฺต  วิตฺถาเรตพฺพ  ฯ  
อยนฺเตฺวตฺถ สงฺเขโป  
        โส   ราชา   ต   ปาสาท  อชฺฌาวสิตฺวา  เมตฺเตยฺยสฺส  ภควโต   
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อุปฺปนฺนภาว    ตฺวา    ต   ทตฺวา   ปพฺพชิตุกาโม   อย   ปาสาโท  
วิปฺปกิริยตูติ   จิตฺต   อุปฺปาเทสฺสติ  ฯ    โส    ขณฺฑาขณฺฑโส วิปฺป- 
กิริสฺสติ  ฯ   ราชา  ต  อลคฺคมโนว  หุตฺวา  โย  ยตฺตก  อิจฺฉติ  
โส    ตตฺตก   คณฺหาตูติ   สมณพฺราหฺมณกปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกาน  
ทตฺวา    เมตฺเตยฺยสฺส    ภควโต    สนติฺเก    ปพฺพชตฺิวา   อรหตฺต  
ปาปุณิสฺสตีติ ฯ  
        ปกิณฺณเก    สรุุจิชาตกวณฺณนาย๑   มหาปนาทชาตกวณฺณนาย  
จกฺกวตฺติสุตฺตวณฺณนาย ฺจ๒  นฬการวตฺถุ ฯ  
        [๑๔๑]    สาลิตฺตกสิปฺปนฺตุ   าเน   ปยุตฺต   มงฺคล   อฏาเน  
อมงฺคล ฯ ตทตฺถทีปกานิ วตฺถูนิ  
        อตีเต   พาราณสิย   เอโก   ปสปฺป   สกฺขราขิปนสิปฺเป  กสุโล  
อโหสิ  ฯ   ต   คามทารกา   รถมาโรเปตฺวา   นครทฺวารมูเล   ิต  
มหานิโคฺรธ   เนตฺวา   กากณิกาทีนิ   ทตฺวา   หตฺถริูป   กร  อสฺสรูป  
กราติ   วทึส ุ ฯ  โส  สกฺขรา  ขิปตฺวา  นิโคฺรธปณฺเณสุ  นานารูปานิ  
ทสฺเสสิ  ฯ  ราชา  อุยฺยาน  คจฺฉนฺโต  ต าน ปตฺโต ฯ อุสฺสารณภเยน  
สพฺเพ   ทารกา   ปลาตา  ฯ   ปสปฺป  นิโคฺรธมูลนตฺเร  นิปชชฺิ  ฯ  
ราชา    ปตฺตาน    ฉิทฺทภาว   ทิสฺวา   เกเนตานิ   เอว   กตานีติ  
ปุจฺฉิ  ฯ   ปสปฺปนา   เทวาติ  ฯ   ราชา   ต   ปกโฺกสาเปตฺวา  
ตาต   มยฺห   ปุโรหิโต   อติมุขโร   โหติ   พหุภาณี   ตสฺมึ   กเถตุ  
อารทฺเธ   อ ฺโ   โอกาส   เนว   ลภติ   สกฺขิสฺสสิ   ต   นิสฺสทฺท  
๑. ชาตกฏกถา. ๖/๓๐๐.  ๒. สุ. วิ. ๓/๕๒.   
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กาตุนฺติ    ปุจฺฉิ  ฯ    นาฬมิตฺต   อชลณฺฑิก   ลภนโฺต   สกฺขิสฺสามิ  
เทวาติ  ฯ  ราชา  ปสปฺป  ฆร  เนตฺวา  อนฺโตสาณิย  นิสีทาเปตฺวา  
สาณิยา    ฉิทฺท    กาเรตฺวา    นาฬิมตฺต   สุกฺข   อชลณฺฑิก   ตสฺส  
สมีเป   ปาเปตฺวา   ปุโรหิตสฺส   ฉิททฺาภิมุข   อาสน   ป ฺาเปตฺวา  
ต   อุปฏานกาเล   อาคต  ตตฺถ  นิสีทาเปตฺวา  กถ  สมุฏาเปสิ  ฯ  
ปุโรหิโต    อ ฺสฺส    โอกาส    อทตฺวา    ร ฺา   สทฺธึ   กเถตุ  
อารภิ  ฯ   อถสฺส   ปสปฺป   เอเกก   อชลณฺฑิก  มุเข  ปกฺขิป  ฯ  
ปุโรหิโต   อาคตาคต   ติลปูเว   วิย   คิลติ  ฯ  ราชา  ตาส  ขีณต  
ตฺวา   อาจริย   ตุมฺเห   อติมุขรตาย  นาฬิมตฺต  อชลณฺฑิก  คิลนฺตาป  
กิ ฺจิ   น   ชานิตฺถ   อิโต   จทานิ   อุตฺตรึ  ชีราเปตุ  น  สกฺขิสฺสถ  
คจฺฉถ   ปยงฺคุทก   ปวิตฺวา   ฉฑฺเฑตฺวา   อตฺตาน   อโรค  กโรถาติ  
อาห  ฯ   โส  ตโต  ปฏาย  ปทหิตมุโข  วิย  หุตฺวา  กเถนฺเตนาป  
ร ฺา   สทฺธึ   อกถนสีโล   อโหส ิ ฯ  ราชา  อิมินา  เม  กณฺณสุข  
กตนฺติ    ปสปฺปสฺส    สตสหสฺสุฏานเก    จตูสุ   ทิสาสุ   จตฺตาโร  
คาเม   อทาสิ  ฯ  ตทา  เอโก  ปณฺฑิตามจฺโจ  ราชาน  อุปฺสงฺกมตฺิวา  
เทว    สิปฺป    นาม    โลเก   ปณฺฑิเตหิ   อุคฺคหิตพฺพ   ปสปฺปนา  
สาลิตฺตกมตฺเตนาป   อย   สมฺปตฺติ   ลทฺธา   อ ฺเส   สิปฺปาน   โก  
อานิสสปริจฺเฉโทติ สิปฺปสฺส คุณ กเถนฺโต อิม คาถมาห  
        สาธุ โข สิปฺปก นาม   อป ยาทิสิกทีิส  
        ปสฺส อชปฺปหาเรน๑    ลทฺธา คามา จตุทฺทิสาติ ฯ  
๑.    ชปฺปหาเรนาติ ปาโ ชาตกปาลิย ทิสฺสติ ฯ . ว.   
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        ตตฺถ   ปสฺสาติ   โอโลเกหิ   ตฺว  มหาราช  ฯ  อชปฺปหาเรนาติ  
อชลณฺฑิกขิปเนน ฯ  
                    ปสปฺปวตฺถุ ฯ  
        [๑๔๒]   โสเยว  ปสปฺป  เอตรหิ  สาวตฺถิย  สาลิตฺตกสิปฺเปเยว  
กุสโล    กลุปุตฺโต    หุตฺวา   เอกทิวส   ธมฺม   สุตฺวา   ปพฺพชิตฺวา  
ลทฺธุปสมฺปโท   อโหสิ  ฯ   โส   เอกทิวส  เอก  ทหรภิกฺขุ  อาทาย  
อจิรวตึ    คนฺตฺวา    นหาตฺวา   นทีตีเร   อฏาสิ  ฯ   ตขณ ฺเว  
เทฺว   หสา  อากาเส  คจฺฉนฺติ  ฯ  โส  ต  ทหร  อาห  อิม  ปจฺฉิม  
หส    สกฺขราย   อกฺขิมฺหิ   ปหริตฺวา   ปาทมูเล   ปาเตสฺสามีติ  ฯ  
อิตโร   น   สกฺขิสฺสสีติ   อาห  ฯ  เตนหิ  อุปธาเรหีติ  เอก  ติยส  
สกฺขร  ตสฺส  หสสฺส  ปจฺฉโต  ขิป  ฯ  สกฺขรา  รรรนฺุติ  สทฺทมกาสิ  ฯ  
หโส   นิวตฺติตฺวา   โอโลเกสิ  ฯ  โส  ตขณ ฺเว  เอก  วฏฏสกฺขร  
ตสฺส    นิวตฺติตฺวา   โอโลเกนฺตสฺส   ปรภาเค   อกฺขิมฺหิ   ปหริ  ฯ  
สกฺขรา   อิตรมฺป   อกฺขึ  วิชฺฌิตฺวา  คตา  ฯ  หโส  มหารว  รวนโฺต  
ปาทมูเลเยว   ปติ  ฯ   ภิกขฺู   ตมตฺถ   ตฺวา  สตฺถุ  อาจิกฺขึสุ  ฯ  
สตฺถา อเนกปริยาเยน ต ภิกฺขุ วิครหีติ ฯ  
          สาลิตฺตกชาตกวณฺณนาย๑ หสฆาตกวตฺถุ ฯ  
        [๑๔๓]   ตสฺเสว   ปสปฺปสฺส  สนฺติเก  เอโก  ปุริโส  ต  สปิฺป  
อุคฺคณฺหิ  ฯ   อถ   น   ปสปฺป   ตาต  ตฺว  สิปฺป  วีมสนฺโต  คาวึ  
มาเรนฺตสฺส    สต    ทณฺโฑ    ปุริส   มาเรนฺตสฺส   สหสฺส   ตสมฺา  
๑. ชาตกฏกถา. ๒/๒๗๓.   
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ยมฺหิ    ปหเฏ    ทณฺโฑ    นตฺถิ    ตาทิส    นิมฺมาตาปติก    ก ฺจิ  
อุปธาเรหีติ   อาห  ฯ   โส   สกฺขรา   อุจฺฉงฺเค   กตฺวา   ตาทิส  
อุปธาเรนฺโต   เอกทิวส   สุเนตฺต   นาม  ปจฺเจกพุทฺธ  ปณฺฑาย  นคร  
ปวิสนฺต    ทสิฺวา    อย    นิมฺมาตาปติโกติ    ตสฺส   ทกฺขิณกณฺณโสต  
สนฺธาย   สกขฺร   ขิป  ฯ  สกฺขรา  ปวิสิตฺวา  วามโสเตน  นิกฺขมิ  ฯ  
โส    อุปฺปนนฺทุกฺขเวทโน    ปณฺฑาย    จริตุมสกฺโกนฺโต    อากาเสน  
คนฺตฺวา   อตฺตโน   ปณฺณสาลาย   ปรนิิพฺพายิ  ฯ  โคจรคาเม  มนุสฺสา  
ต   อนาคจฺฉนฺต   ตฺวา   กิ ฺจิ   อผาสุก   ภวิสฺสตีติ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  
ต   ปรินิพฺพุต   ทิสฺวา   ปริเทวึสุ  ฯ   โสป   ปาปปุริโส  ตตฺถ  ต  
ส ฺชานิตฺวา   อห   อตฺตโน   สิปฺป  วีมสนฺโต  อิม  ปหรินฺติ  อาห  ฯ  
ต   สุตฺวา   มนุสฺสา  ต  โปเถตฺวา  มาเรสุ  ฯ  โส  ยาวาย  ปวี  
โยชนมตฺต    อุสฺสนฺนา    ตาว    อวีจิมฺหิ   ปจิตฺวา   ปกฺกาวเสเสน  
คิชฺฌกูเฏ   สฏ ิกูฏเปโต   อโหสิ   ตสฺส   ติคาวุต    สรีร สฏ ิ- 
อยกูฏสหสฺสานิ   อาทิตฺตานิ  สมฺปชชฺลิตานิ  ตสฺส  มตฺถเก  นิปติตฺวา  
นิปติตฺวา สีส ภินฺทนฺติ ภินฺน ภินฺน ปุน อุฏหติ ฯ  
            ธมฺมปทสฺส พาลวคฺเค สฏ ิกูฏเปตวตฺถุ ฯ  
        [๑๔๔] อปจ  
        ตจฺฉโก ตนฺตวาโย จ   รชโก จ นหาปโต  
        ป ฺจโม จมฺมกาโร จ   การโว สปิฺปโน มตาติ  
เอว   สุทฺธวคฺคฏีกาทีสุ   ตจฺฉโกป   สปิฺปติ   วุตฺโต  ฯ  ตจฺฉกาทโย  
หิ    กโรนฺติ   นิมฺมินนฺติ   ตจฺฉกาทิกนฺติ   การโว   สิปฺปเมเตสมตฺถีติ   
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สิปฺปโนติ    จ   วุจฺจนฺติ   ตสฺมา   ตจฺฉกกมฺมมฺป   สิปฺป   นาม  ฯ  
ตมฺป หิ อตฺถาวหนโต มงฺคล ฯ ตตฺรีมานิ วตฺถูนิ  
        [๑๔๕]   โพธ ิ  นาม   พิมฺพิสารปุตฺโต   ราชกุมาโร   ปวีตเล  
อ ฺเหิ   ปาสาเทหิ  อสทิสรูป  อากาเส  อุปฺปตมานมิว  โกกนท  นาม  
ปาสาท   กาเรตฺวา   วฑฺฒกึ   ปุจฺฉิ   กนิฺตยา   เอวรูโป   ปาสาโท  
กตปุพฺโพ    อุทาหุ   ปมสิปฺปเมว   เต   อิทนฺติ  ฯ   ปมสิปฺปเมว  
เทวาติ  ฯ   ราชกุมาโร   สจาย   อ ฺสฺสาป   เอวรูป   ปาสาท  
กริสฺสติ   อย   ปาสาโท   อนจฺฉริโย   ภวิสฺสติ   อิม  มยา  มาเรตุ  
วา   หตฺถปาเท   วาสฺส   ฉิทฺทิตุ  อกฺขีนิ  วาสฺส  อุปปฺาเฏตุ  วฏฏตีติ  
จินฺเตตฺวา   ตมตฺถ   อตฺตโน  ปยสหายกสฺส  ส ฺชิกาปุตฺตสฺส๑  นาม  
มาณวกสฺส    กเถสิ  ฯ    มาณวโก    อนคฺโฆ    สิปปฺโก    มยิ  
ปสฺสนฺเต    มา    นสฺสตูติ   วฑฺฒกิสสฺ   ส ฺ   อทาสิ  ฯ   วฑฺฒกี  
ภทฺทกนฺเต    สามิ   กต   มม   อาโรเจนฺเตน   อหเมตฺถ   กตฺตพฺพ  
ชานิสฺสามีติ   อาห  ฯ   อเถกทิวส   ราชกุมาโร   กึ   ปาสาทกมฺม  
นิฏ ิตนฺติ   ปุจฺฉิ  ฯ  น  เทว  นิฏาติ  พหุ  อวสิฏนฺติ  ฯ  กึ  นาม  
กมฺม    อวสฏินฺติ  ฯ   ปจฺฉา   เทว   อาจิกฺขิสฺสามิ   นิสฺสารานิ  
ตาว   สุกฺขทารูนิ  อาหราเปถาติ  ฯ  โส  ตานิ  อาหราเปสิ  ฯ  อถ  
น   วฑฺฒกี   เทว   อิโต   ปฏาย   มม   สนฺติก   น   อาคนฺตพฺพ  
สุขุมกมฺม    กโรนฺตสฺส   หิ   อ ฺเน   สทฺธึ   กเถนฺตสฺส   วิกฺเขโป  
โหติ    อาหารเวลาย   ปน   มม   ภริยาว   อาหาร   อาหริสฺสตีติ  
๑. ธมฺมปทวณณฺนายมฺปน ส ฺชีวกปุตฺตสฺสาติ ทิสฺสติ. ฯ . ว.   
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อาห  ฯ    โส    สาธูติ   วตฺวา   ตสฺส   อนิกฺขมนตฺถาย   เคห  
ปริกฺขิปตฺวา    อารกฺข    เปสิ  ฯ    วฑฺฒกีป   คพฺเภ   นิสินฺโน  
ตานิ   ทารูนิ   ตจฺเฉตฺวา   ครุฬสกุณ   กตฺวา  อาหารเวลาย  อาคต  
ภริย   เคเห   วิชฺชมานก    สพฺพ    วิกฺกณิีตฺวา    หิร ฺสุวณฺณ  
คณฺหาหิ    ภทฺเทติ   วตฺวา   นิฏ ิตกาเล   อชฺช   สพฺเพป   ทารเก  
คเหตฺวา   อาคจฺเฉยฺยาสีติ   อาห  ฯ   สา   ตถา  อกาสิ  ฯ  โส  
ภุตฺตปาตราโส    สปุตฺตทาโร    สกุณกจฺุฉิมฺหิ   นิสทีิตฺวา   วาตปาเนน  
นิกฺขมิตฺวา   ปลายนฺโต   หิมวนฺเต  โอตริตฺวา  นคร  มาเปตฺวา  ตตฺถ  
รชฺช กาเรตฺวา กฏวาหโน นาม ราชา อโหสิ ฯ  
            ธมฺมปทสฺส อตฺตวคฺเค กฏวาหนวตฺถุ ฯ  
        [๑๔๖]   อตีเต  พาราณสิย  เอโก  รุกฺขวฑฺฒกี  สเก  อาจริยเก  
อทุติโย  อโหสิ ฯ ตสฺส สิสฺสา โสฬส เตเสฺวเกกสฺส สหสฺส- 
อนฺเตวาสิกา ฯ อิติ  เต  สพฺเพ  สตฺตรสาธิกา  โสฬสสหสฺสมตฺตา  ฯ  
เต อร ฺ คนฺตฺวา ตตฺถ   นานาปาสาทวิกติโย  กตฺวา  กุลลฺ   
พนฺธิตฺวา  คงฺคาย  พาราณสึ อาเนตฺวา   วิกฺกีณิตฺวา   ชีวิต   
กปฺเปสุ  ฯ  เต  เอกทิวส  น  สกฺกา วฑฺฒกิกมฺเมน   นิจฺจ   ชีวิตุ   
ทุกฺกร ฺหิ  ชรากาเล  เอตนฺติ  มนฺเตตฺวา อุทุมฺพราทีหิ    นิสฺสารกฏเหิ     
สกุเณ   กตฺวา   ปุตฺตทาเรหิ   สทฺธ ึเตสมพฺภนฺตร  ปวิสิตฺวา  หิมวนฺต   
คนฺตฺวา  ตตฺถ  อร ฺสฺมึ นคเร รชฺเช คณฺหึสุ  ฯ  อถ  เต   
โสฬส  สิสฺสา  อาจริย  รชชฺ  อภิสิ ฺจิตฺวา  สย อมจฺจฏาเน   
อฏสุ  ฯ  โส  กฏวาหโน  ราชาติ  ปากโฏ ตมฺป นคร   
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เตน คหิตตฺตา กฏวาหน นาม ชาต ตถา สกลรฏป ฯ  
        กฏวาหนราชา   อปรภาเค   กสสฺปพุทฺธสฺส   อุปฺปนฺนภาว  
สุตฺวา   สปรวิาเร   โสฬส   เชฏอมจฺเจ   เปเสสิ   คจฺฉถ  ตาตา  
ปวตฺตึ    ชานาถาติ  ฯ   เต   คจฺฉนฺตา   ยท ิ  พุทฺโธ   อุปฺปนฺโน  
นาคมิสฺสาม   ยท ิ  น   อุปฺปนฺโน   อาคมิสฺสามาติ   วทึสุ  ฯ   อถ  
ราชา    อตฺตโน   ภาคิเนยฺย   โสฬสอมจฺจปริยาปนฺน   เอก   อมจฺจ  
ตาต   ตฺว   ปจฺจาคนฺตฺวา   มยฺห  อาโรเจหีติ  อาห  ฯ  โส  สาธูติ  
สมฺปฏิจฺฉิ  ฯ   เต   สพฺเพป   สพฺพตฺถ   เอกรตฺติวาเสน   คนฺตฺวา  
พาราณสึ   สมฺปตฺตา  ฯ  สมฺปตฺเตสุ  จ  เตสุ  สตฺถา  ปรินิพฺพายิ  ฯ  
เต    อโห    ทูรมทฺธาน    อาคนฺตฺวา   ทสฺสนมตฺต   น   ลภิมฺหาติ  
ปริเทวมานา   สตฺถารา   ทินฺโนวาท   กตฺตุกามา  ต  ภาคิเนยฺยามจฺจ  
เปตฺวา  สพฺเพ  ปพฺพชึสุ  ฯ  ภาคิเนยฺโย ปน สตฺถ ุธมฺมกรก- 
สงฺขาต๑ ปริโภคธาตุ   เอก ฺจ   เถร   คเหตฺวา   กฏวาหนรฏ    
คโต  ฯ ราชา    เถรสฺส    ธมฺม    สุตฺวา    วิหาร    กาเรตฺวา   เจติย  
ปติฏาเปตฺวา    ทานาทิก    ปุ ฺ    กตฺวา    ยาวตายุก    ตฺวา  
เทวโลเก   นพฺิพตฺติ  ฯ   เตป   ปพฺพชติา   กาล   กตฺวา  ตสฺเสว  
ร ฺโ  ปริวารา  อเหสุ  ฯ  เต  เอก  พุทฺธนฺตร  เทเวสุ  เขเปตฺวา  
อมฺหาก  สตฺถริ  อนุปฺปนเฺนเยว  เทวโลกโต  จวึสุ  ฯ  เตสุ  อาจริโย  
มหาโกสลร ฺโ   ปุโรหิตกุเล   นิพฺพตฺติ  ฯ   พาวรีติสฺส   นาม  ฯ  
อวเสสา    สาวตฺถิย    พฺราหฺมณกุเลสุ  ฯ   เตสุ   ปพฺุเพ   โสฬส  
๑. ธมกรกสงฺขาตนฺติป ปาโ ฯ . ว.   
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เชฏนฺเตวาสิโน   พาวริสฺส   สนฺติเก   สิปฺป   อุคฺคเหสุ  ฯ  อิตเร  
โสฬสนฺน เชฏนฺเตวาสีน สนฺติเก ฯ  
        ตทา   มหาโกสลราชา   มโต  ฯ  ปเสนทิกุมาโร  ราชา  หุตฺวา  
อตฺตโน   ปตรา   ทินฺน ฺจ   อ ฺ ฺจ  โภค  พาวริสฺส  อทาสิ  ฯ  โส  
กิร   กุมารกาเล   พาวริสฺส   สนฺติเก  สปิฺป  อุคฺคณฺหิ  ฯ  อปรภาเค  
พาวรี    ราชาน    อนุชานาเปตฺวา   สห   สิสฺเสหิ   ตาปสปฺปพฺพชฺช  
ปพฺพชิตฺวา    อนุกฺกเมน    โคธาวรีนทีกูล   คนฺตฺวา   ตตฺถ   วสิตฺวา  
ผลาผเลน  ชวิีต๑  กปฺเปสิ  ฯ  ตสฺมึ  วสนฺเต อมฺหาก สตฺถา โลเก  
อุทปาทิ  ฯ  โส  อปรภาเค  พุทฺธุปฺปาท  สุตฺวา  ปุรมินเยเนว  สพฺเพ  
สปริวาเร   โสฬส   เชฏนฺเตวาสิโน   เปเสสิ  ฯ   เต   คนฺตฺวา สุตฺต- 
นิปาตาวสาเน  ปารายนวคฺเค  วุตฺตนเยน  สตฺถ ุ เทสน  สุตฺวา สห  
ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺวา  เอหิภิกฺขู  อเหสุ  เปตฺวา  ปงฺคิย   
นาม มาณว  ฯ  โส  ห ิ พาวริสฺส ภาคิเนยฺโย โสฬสเชฏนฺเตวาสิ- 
ปริยาปนฺโน น   มยฺห   มาตุโล   เอวรูป   วิจิตฺร   เทสน   โสตุ   
ลภตีติ  เตน สิเนหวิกฺเขเปน   อรหตฺต   ปตฺตุ  อสกโฺกนฺโต  อนาคามี   
เอหิภิกฺขุ  จ หุตฺวา   ปจฺจาคนฺตฺวา   พาวริสฺส   พุทธฺุปฺปาท   กเถตฺวา    
สตฺถุ  คุณ วณฺณยนฺโต   นิสีทิ  ฯ   พาวรีป   ต  สุณนฺโต  ว   
นิสีทิ  ฯ  ตขณ ฺเว สตฺถา   เตส   าณปริปาก   ตฺวา   
สาวตฺถิย   ิโตเยว  สุวณฺโณภาส มุ ฺจิ  ฯ   ปงฺคิโย   โอภาส    
ทิสฺวา  กิมิทนฺติ  วิโลเกนโฺต  อตฺตโน  สมฺมุขา     ิต   วิย   สตฺถาร  
๑. ชีวิกนฺติป ปาโ ฯ . ว.   
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ทิสฺวา   สตฺถา   อาคโตติ   อาห  ฯ   พาวรี  อุฏายาสนา  อ ฺชลึ  
ปคฺคยฺห   อฏาสิ  ฯ   สตฺถา   โอภาส  ผริตฺวา  พาวริสฺส  อตฺตาน  
ทสฺเสตฺวา  เตส  ทฺวินฺน  สปฺปาย  ธมมฺาน  เทเสสิ  ฯ  เทสนาวสาเน  
ปงฺคิโย อรหา พาวรี อนาคามีติ ฯ  
          ปารายนวคฺควณฺณนาย.๑ กฏวาหนวตฺถุ ฯ  
                   สิปฺปกถา ฯ  
                   
๑. สุ. ขุ. ๒๕/๕๒๔. ป. โช. ๒๕/๒๙.   
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                                            วินยกถา  
        [๑๔๗]   วินโย   นาม  อนาคาริยาคาริยวเสน  ทุวิโธ  ฯ  ตตฺถ  
อนาคาริยวินโย   สตฺตาปตฺติกฺขนฺธาน   อนาปชฺชน  ฯ   โส อสงฺกิเลสา- 
ปชฺชเนน    อาจารคุณววตฺถาปเนน    จ   สุสิกฺขิโต อุภยโลกหิต- 
สุขาวหนโต    มงฺคล  ฯ   เอตฺถ   จ   อนาคาริยวินโย สตฺตาปตฺติกฺ- 
ขนฺธาน    อนาปชฺชนนฺติ   อุกฺกฏปรจฺิเฉทวเสน   วุตฺต  ฯ ตสฺมา   
สตฺตสุป  อาปตฺติกฺขนฺเธสุ  โย  โย  เยน  อชฌฺาปนฺโน โหติ โส  
โส   เตน   วุฏานเทสนาหิ   ปฏิกาตพฺโพเยว  ฯ  อชฺฌาปนฺนาป  หิ  
อาปตฺติกฺขนฺธา  วุฏ ิตา  วา  เทสิตา  วา  อนฺตราย  น กโรนฺติเยว ฯ  
เตน   อรฏิสิกฺขาปทวณฺณนาย๑   วุตฺต   สคฺคโมกขฺาน   อนฺตราย  
กโรนฺตีติ    อนฺตรายิกา  ฯ    เต   กมฺมกกฺิเลสวิปากอุปวาทอาณา-  
วีติกฺกมวเสน   ป ฺจวิธา  ฯ  ตตฺถา  ป ฺจานนฺตริยธมฺมา  กมฺมนฺตรายิกา  
นาม  ฯ   ตถา   ภิกฺขุนีทูสกกมฺม  ฯ  ต  ปน  โมกฺขสเฺสว  อนฺตราย  
กโรติ    น    สคฺคสฺส  ฯ   นิยตมิจฺฉาทิฏ ิธมฺมา   กิเลสนฺตรายิกา  
นาม  ฯ    ปณฺฑกติรจฺฉานคตอุภโตพฺย ฺชนกาน   ปฏิสนฺธิธมฺมา  
วิปากนฺตรายิกา   นาม  ฯ   อริยุปวาทา  อุปวาทนฺตรายิกา  นาม  ฯ  
เต   ปน   ยาว  อริเย  น  ขมาเปนฺติ  ตาวเทว  น  ตโต  ปร  ฯ  
ส ฺจิจฺจ    อาปนฺนา   อาปตฺติโย   อาณาวีติกฺกมนฺตรายิกา   นาม  ฯ  
ตาป   ยาว  ภิกฺขุภาว  วา  ปฏิชานาติ  น  วุฏาติ  วา  น  เทเสติ  
วา ตาวเทว น ตโต ปรนฺติ ฯ  
๑. สมนฺต. ๒/๔๖๓.   
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        [๑๔๘]   ตนฺตสมฺปตฺติยา   วิพนฺธนวเสน   สตฺตสนฺตานสฺส   อนฺตเร  
เวมชฺเฌ   เอติ   อาคจฺฉตีติ   อนฺตราโย   ทิฏธมฺมกิาทิอนตฺโถ  ตสฺส  
กรณสีลา   อนฺตรายิกา  ฯ    อนนฺตริยธมฺมาติ    อนนฺตริยสภาวา เจตนา- 
ธมฺมา  ฯ  กมมฺานิ  เอว  อนฺตรายิกา  ตถา  ฯ  น  สคฺคสฺสาติ  
มิจฺฉาจารลกฺขณาภาวโต   วุตฺต   น   หิ   ภิกฺขุนิยา   ธมฺมรกฺขิตภาโว  
อตฺถิ  ฯ   ปากติกภิกฺขุนิยา   วเสน   เจต   วุตฺต  ฯ  อริยาย  ปน  
ปวตฺต   อปายสวตฺตนิกเมว  ฯ   นนฺทมาณโว   เจตฺถ   นิทสฺสน  ฯ  
อุภินฺน   สมานจฺฉนฺทตาวเสน    วา    น    สคฺคนฺตรายิกตา  ฯ โมกฺขนฺ- 
ตรายิกตา   ปน   ปฏิปตฺติยา   วิทูสนโต  ฯ   อภิภวิตฺวา  ปน ปวตฺติย     
สคฺคนฺตรายิกตาป   น   สกฺกา   นิวาเรตุนฺติ   วทนฺติ  ฯ อเหตุกทิฏ ิ- 
อกิริยทิฏ ินตฺถิกทิฏ ิโยว นิยตภาวปฺปตฺตา นิยตมิจฺฉาทิฏ ิธมฺมา  ฯ     
ปฏิสนฺธิธมฺมาติ    ปฏิสนธฺิจิตฺตุปฺปาทา  ฯ ปณฺฑกาทิคฺคหณ ฺเจตฺถ     
นิทสฺสนมตฺต    สพฺพายป    อเหตุกปฺปฏิสนฺธิยา วิปากนฺตรายิกภาวโต  ฯ   
ยาหิ อริเย อุปวทติ ตา เจตนา อริยุปวาทา ฯ ตโต   ปรนฺติ    
ขมาปนโต   อุปริ  ฯ  อาปนฺนา  อาปตฺติโยติ  ส ฺจิจฺจ วีติกฺกนฺตา    
สตฺต   อาปตฺติกฺขนฺธา  ฯ  ส ฺจิจฺจ  วีติกฺกนฺต ฺหิ  อนฺตมโส ทุกกฺฏ- 
ทุพฺภาสิตมฺป   สคฺคมคฺคผลาน   อนฺตราย   กโรติ  ฯ   ภิกฺขุภาว  
ปฏิชานาติ    ปาราชิก    อาปนฺโน    น    วุฏาติ   เสสครุกาปตฺตึ  
อาปนฺโน น เทเสติ ลหุกาปตฺตึ อาปนฺโนติ ตฏฏีกานโย๑ ฯ  
        [๑๔๙]   ยเจ   อาปตฺตาธิกรณ   อกุสล   ตมฺป  เทสิต  วุฏ ิต  
๑. สา. ที. ๓/๓๖๐.   
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วา   อนนฺตรายกร  ฯ   ยถา   หิ   อริยุปวาทกมฺม  อกุสลป  สมาน  
อจฺจย    เทเสตฺวา    ขมาปเนน   ปโยคสมฺปตฺติปฺปฏิพาหิตตฺตา อวิปาก- 
ธมฺมต  อาปนฺน  อโหสิกมฺม  โหติ  เอวมิทป  เทสิต  วุฏ ิต  วา  
ปโยคสมฺปตฺติปฺปติพาหิตตฺตา    อวิปากธมฺมตาย    อโหสิกมฺมภาเวน  
อนนฺตรายกร  ฯ   เตเนว   สาปตฺติกสฺส   ภิกฺขเว   นิรย   วทามิ  
ติรจฺฉานโยนึ   วาติ  สาปตฺติกสฺเสว  อปายคามิตา  วุตฺตาติ  จุลฺลวคฺเค  
สมถกฺขนฺธกฏีกา๑ ฯ  
        [๑๕๐]    ตตฺรีท   วตฺถุ   กสฺสปพุทฺธสาสเน   เอโก   ทหรภิกฺขุ  
วีสติวสฺสสหสฺสานิ    อร ฺเ   สมณธมฺม   กตฺวา   เอกทิวส   คงฺคาย  
นทิยา   นาว   อภิรุยฺห   คจฺฉนฺโต  เอรกคุมฺเพ  เอรกปตฺต  คเหตฺวา  
นาวาย  เวคสา  คจฺฉนฺติยาป  น  มุ ฺจิ  ฯ  เอรกปตฺต  ฉิชฺช ิ ฯ  โส  
อปฺปมตฺตกเมตนฺติ    อาปตฺตึ   อเทเสตฺวา   มรณกาเล   เอรกปตฺเตน  
คีวาย  คหิโต  วิย  ต  เทเสตุกาโมป  หตฺุวา  อ ฺ  ภิกฺขุ  อปสฺสนฺโต  
อปริสุทฺธ  เม  สลีนฺติ  วิปปฺฏิสารี  ชาโต  จวิตฺวา เอกรุกฺขนาวปฺ- 
ปมาโณ นาคราชา   อโหสิ  ฯ   เอรกปตฺโตติสฺส   นาม  ฯ   โส   
อทฺธาห อิมินา    อุปาเยน    พุทฺธุปฺปาท    สุณิสฺสนฺติ    จินฺเตตฺวา   อตฺตโน  
ธีตร    คีต   อุคฺคณฺหาเปตฺวา   อนฺวฑฺฒมาส   อุโปสถทิวเส   คงฺคาย  
อุทกปฏเ   มหนฺต  ผณ  กตฺวา  ตตฺถ  ธีตร  เปตฺวา  คายาเปสิ  ฯ  
สา    ตตฺถ   นจฺจนฺตี   คายิ  ฯ   สกลชมฺพุทีปวาสิโน   นาคมาณวิก  
คณฺหิตุกามา   อตฺตโน   อตฺตโน  ป ฺาพเลน  ปฏิคายึสุ  ฯ  นาคราชา  
๑. สา. ที. ๔/๔๖๙.   
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ต    ปฏิกฺขิป  ฯ   ตสฺสา   อนฺวฑฺฒมาส   เอว   คายนฺติยา   เอก  
พุทฺธนฺตร   วีติวตฺต  ฯ   อถ   สตฺถา  โลเก  อุปฺปชฺชตฺิวา  เอกทิวส  
ปจฺจูสกาเล   โลก   โวโลเกนฺโต  ต  ตฺวา  คนฺตฺวา  พาราณสีสมีเป  
เอกสฺส   สริสีรุกฺขสฺส   มเูล   นิสินฺโน   ปฏิคายนตฺถ  คจฺฉนฺต  อุตฺตร  
นาม    มาณว   ทิสฺวา   อิโต   เอหีติ   อาห  ฯ   โส   สตฺถาร  
อุปสงฺกมิตฺวา   สตฺถารา   ปุฏโ   อตฺตโน   ปฏิคีต  กเถสิ  ฯ  เนต  
อุตฺตร   ปฏิคีตนฺติ  ต  ปฏคีิต  อุคฺคณฺหาเปสิ  ฯ  โส  ต  อุคฺคณฺหนฺโต ว  
โสตาปนฺโน หุตฺวา อคมาสิ ฯ อถ นาคมาณวิกา  
        [๑๕๑] กึสุอธิปตี๑ ราชา    ก ึสุ ราชา รชสฺสโิร  
         กถ สุ วิรโช โหติ   กถ พาโลติ วุจฺจติ ฯ  
         เกนสฺสุ วุยฺหตี พาโล   กถ นุทติ ปณฺฑิโต  
         โยคกฺเขมี กถ โหติ    ตมฺเม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ  
คาถาทฺวเยน คายิ ฯ  
        ตตฺถ   กสึูติ   กิสฺส   อธิปติ   ราชา   นาม  โหติ  ฯ  กึ  สูติ  
กถ   ปน   ราชา   รชสฺสโิร  นาม  โหติ  ฯ  กถ  สูติ  กถนฺนุ  โส  
ราชา   วิรโช   นาม  ฯ  กถนฺติ  เกน  การเณน  ปุคฺคโล  พาโลติ  
วุจฺจติ  ฯ  วุยฺหตีติ  เกน  ธมฺเมน  วุฬฺโห  โหติ  ฯ นทุตีติ  เกน กตร  
วิโนเทติ  ฯ   โยคกฺเขมี   นาม  ปุคฺคโล  เกน  โหติ  ฯ  อกฺขาหีติ  
๑. สมาสปทมิท ฯ สมาสคตนามมชฺเฌ เว โต จ นิปตนฺติ าเนติ สทฺทนตีิ-  
สุตฺตานุโลเมน สุการาคโม โหติ ยถา กึสุส ฺโชโน โลโกติ ฯ ตสฺส ปน สทฺทนีติ-  
สุตฺตสฺส วุฏ ิเวปรมา สรา กุหึ วงฺกตปพฺพโตติ จ อุทาหรณานิ ฯ   
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สมฺมุขีภูต สนฺธาย วทติ ฯ  
        อถ อุตฺตโร  
        [๑๕๒] ฉทฺวาราธิปตี ราชา    รชมาโน รชสฺสโิร  
         อรช วิรโช โหติ    รช พาโลติ วุจฺจติ ฯ  
         โอเฆน วุยฺหตี พาโล   โยคา นุทติ ปณฺฑิโต  
         สพฺพโยควิสยุตฺโต    โยคกฺเขมีติ วุจฺจตีติ  
คาถาทฺวเยน ปฏิคายิ ฯ  
        ตตฺถ    ฉทฺวาราธิปตีติ    เตส    รปูาทีหิ   อนภิภูตตาย   ฉนฺน  
ทฺวาราน   อธิปติ   ปุคฺคโล   ราชา   นาม  ฯ  รชมาโนติ  รูปาทีสุ  
อารมฺมเณสุ  รชนฺโต  รชสฺสิโร  นาม  ฯ  อรชนฺติ เตเสฺวว อรชนฺโต ฯ  
รชนฺติ   รชนโฺต  ฯ   โอเฆนาติ   กาโมฆาทินา   จตุพฺพิธโอเฆน  ฯ  
โยคา   นุทตีติ  สมฺมปปฺธานสงฺขาเตน  โยเคน  ต  โอฆ  วิโนเทติ  ฯ  
สพฺพโยควิสยุตฺโตติ สพฺเพหิ กามโยคาทีหิ วิสยุตฺโต ฯ  
        [๑๕๓]   นาคราชา  ต  สุตฺวาว  มยา  เอก  พุทธฺนฺตร  เอวรปู  
ปท   น   สุตปุพฺพ   อุปฺปนฺโน  วต  โภ  โลเก  พุทฺโธติ  ตุฏมานโส  
อุทกโต   อุตฺตริตฺวา   อุตฺตเรน  สทฺธึ  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  สตฺถาร  
วนฺทิตฺวา    โรทมาโน    อตฺตโน    เอรกปตฺตจฺเฉทนมตฺต    นิสสฺาย  
ติรจฺฉานโยนิย   นิพฺพตฺตภาว   กเถตฺวา   อห  ภนฺเต  เอก  พุทฺธนฺตร  
เนว    มนุสฺสตฺต    ลภามิ    น    สทฺธมมฺสฺสวน   น   ตุมฺหาทิสสฺส  
พุทฺธสฺส   ทสฺสนนฺติ   อาห  ฯ   สตฺถา  มหาราช  มนุสฺสตฺตาทิ  นาม  
ทุลฺลภเมวาติ ทสฺเสนฺโต ธมฺมปทสฺส พุทฺธวคฺเค อิม คาถมาห   
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        [๑๕๔] กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ   กิจฺฉ มจฺจานชีวิต  
         กิจฺฉ สทฺธมฺมสฺสวน   กิจฺโฉ พุทธฺานมุปฺปาโทติ ฯ  
        ตตฺถ    กิจฺโฉติ    มหนฺตกุสเลน    ลทฺธพฺพตฺตา    กิจฺฉลทโฺธ  
ทุลฺลโภ  ฯ    มนุสฺสปฏิลาโภติ    มนุสสฺตฺตปฺปฏิลาโภ  ฯ   กิจฺฉนฺติ  
นิรนฺตร    กสิกมฺมาทีนิ   กตฺวา   ชีวิตวุตฺติฆฏนโตป   ปริตฺตฏายิตายป  
กิจฺฉลทฺธ  ฯ    มจฺจานชีวิตนฺติ    สตฺตาน   ชีวิตมฺป  ฯ   กิจฺฉนฺติ  
อเนกกปฺเปสุป    ธมฺมเทสกปุคฺคลสฺส    ทลฺุลภตาย    กิจฺฉลทฺธ สทฺธมฺมสฺ- 
สวนมฺป  ฯ   กิจฺโฉติ   มหสฺุสาเหน   อภินีหารสฺส  สมิชฺฌนโต  
สมิทฺธาภินีหารสฺส   จ   อเนกกปฺปโกฏิสหสฺเสหิป    ทลฺุลภุปฺปาทโต  
กิจฺฉลทฺโธ อติวิย ทุลฺลโภ พุทฺธาน อุปฺปาโทปติ ฯ  
        ต   สุตฺวา  นาคราชา  ตทิวส  ปมผล  ลเภยฺย  ติรจฺฉาน- 
คตตฺตา ปน   นาลตฺถ  ฯ   โส   อ ฺเ   นาคา   วิย   ปฏิสนฺธิ    
ตจชหน วิสฺสฏนิทฺโทกกฺมน   สชาติยา   เมถุนเสวนา   จุตีติ    ป ฺจสุ  
าเนสุ อกิลมนภาว ปตฺวา มาณวกรูเปเนว วิจริตุ ลภตีติ ฯ  
                   เอรกปตฺตวตฺถุ ฯ  
        [๑๕๕] ตสฺมา ย ย อาปตฺตึ อาปชฺชติ ตตฺถ ตตฺถ  
ยถาธมฺม ปฏปิชฺชิตพฺพเมว ฯ เอว ปฏปิชฺชนฺโต หิ มคฺคผลมฺป  
ปตฺตุ สกฺโกติเยว ฯ ตถา ห ิสตฺถา โกสลรฏเ จาริก จรมาโน  
อนฺตรามคฺเค มหนฺต สุสิรรุกฺข อคฺคินา ทฑฺฒ ทิสฺวา อคฺคิกฺขนฺเธน  
อุปเมตฺวา ธมฺม เทเสตุกาโม อ ฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล นิสีทิตฺวา  
ปสฺสถ   โน   ตุมฺเห   ภิกฺขเว   อมม   มหนฺต   อคฺคิกฺขนฺธนฺติอาทินา   
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นเยน สตฺตกนิปาตงฺคุตฺตเร อคฺคิกฺขนฺโธปมสุตฺต๑ เทเสสิ ฯ  
        [๑๕๖]   ต   สุตฺวา   สฏ ิยา   ภิกขฺูน   นามกาโย   สนฺตตฺโต นาม- 
กาเย   สนฺตตฺเต  กรชกาโย  สนฺตตฺโต  ตสฺมึ  สนฺตตฺเต  นิธานคต  
อุณฺห  โลหิต  มุขโต  อุคฺค ฺฉิ  ฯ  เต  กริ  ปาราชกิมาปนฺนา  ฯ สฏ ี  
ภิกฺขู   ทุกกฺร   พุทฺธสาสเน   ยาวชีว   ปริปุณฺณ   ปริสุทฺธ  พฺรหฺมจริย  
จริตุนฺติ   วิพฺภมึสุ  ฯ   เต   กิร  ขุทฺทานุขุทฺทกสิกฺขาปทานิ  มทฺทนฺตา  
วิจรึสุ  ฯ   สฏ ี   ภิกฺขู   สตฺถุเทสนาภิมุข   าณ   เปเสตฺวา  สห  
ปฏิสมฺภิทาหิ   อรหตฺต   ปตฺตา  ฯ  เต  กิร  ปริสุทฺธสีลา  อเหสุ  ฯ  
อิจฺเจสา    เทสนา    อิเมส    ติณฺณนฺนมฺป    สผลา    ชาตา  ฯ  
อรหตฺตปฺปตฺตาน  ตาว  สผลา  โหตุ  อิตเรส  กถ  สผลาติ  ฯ  เต หิ  
ยทิ   อิม   เทสน   น   สุเณยฺยุ   ปมตฺตา   หุตฺวา  าน  ชหิตุ  น  
สกฺกุเณยฺยุนฺติ    ตโต    เนส   ต   ปาป   วฑฺฒมาน   อปาเยเสฺวว  
สสีทาเปยฺย   อิมนฺตุ   เทสน   สุตฺวา   ชาตสเวคา   าน   ชหิตฺวา  
สามเณรภูมิย    ิตา  ทสสีล  ปูเรตฺวา  โยนิโสมนสิกาเร  ยุตฺตปฺปยุตฺตา  
เกจิ   โสตาปนฺนา   เกจิ   สกทาคามิโน   เกจิ  อนาคามิโน  อเหสุ  
เกจิ  เทเวสุ  นิพฺพตฺตา  เอว  ปาราชิกาปนฺนานมฺป  สผลา  อโหสิ  ฯ  
อิตเรป    ยทิ    อิม   น   สุเณยฺยุ   คจฺฉนฺเต   คจฺฉนฺเต   กาเล  
สงฺฆาทิเสสป    ปาราชิกป    อาปชฺเชยฺยุ    อิมนฺตุ    สุตฺวา   อโห  
สลฺเลขิต   พุทฺธสาสน   น   สกฺกา   อมฺเหหิ   ยาวชีว  อิม  ปฏิปตฺตึ  
ปูเรตุ   วิพฺภมิตฺวา   อุปาสกธมฺม   ปูเรตฺวา   ทุกฺขโต   มุจฺจิสฺสามาติ  
๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๒๙.   
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วิพฺภมิตฺวา    สรณตฺตยป ฺจสีเลสุ    ปติฏาย   อุปาสกธมฺม   ปูเรตฺวา  
เกจิ   โสตาปนฺนา   เกจิ   สกทาคามิโน   เกจิ   อนาคามิโน  เกจิ  
เทเวสุ   นิพฺพตฺตา   เอวนฺเตสมฺป   สผลา   วาติ  เอกนิปาตงฺคุตฺตเร  
จูฬจฺฉราสงฺฆาตสุตฺตวณฺณนานโย๑ ฯ  
        พลวตา   ปจฺฉานุตาเปน   สวฑฺฒมาเน   กรชกาเย  มหาปริฬาโห  
อุปฺปชฺชตีติ   อาห   นามกาเย   สนฺตตฺเต   กรชกาโย  สนฺตตฺโตติ  ฯ  
นิธานคตนฺติ    สนฺนิจิตโลหิต   สนฺธาย   วุตฺต  ฯ   อุณฺห   โลหิตนฺติ  
โลหิต   อุณฺห   หุตฺวา   อุคฺค ฺฉิ  ฯ   านนฺติ   ภิกฺขุปฺปฏิ ฺ  ฯ  ต  
ปาปนฺติ   ภิกขฺุปฺปฏิ ฺาย   อวิชหิตตฺตา   ตถา  วฑฺฒมาน  ต  ปาป  ฯ  
อนฺติมวตฺถุ   อชฺฌาปนฺนานป   อุปาเยน  ปวตฺติยมาโน  โยนโิสมนสิกาโร  
อตฺถาวโห   โหติเยวาติ   ทสฺเสนฺโต   ชาตสเวคาติอาทิมาห  ฯ  อโห  
สลฺเลขิตนฺติ อติวิย สลฺเลเขน อิต ปวตฺตนฺติ ตฏฏีกา ฯ  
        เอวมชฌฺาปนฺนาป    อาปตฺติโย    วุฏ ิตเทสิตา    อนฺตราย   น  
กโรนฺติ ปเคว อนชฺฌาปนฺนา ฯ  
        [๑๕๗]   จตุปฺปาริสุทฺธิสีล   วา   อนาคาริยวินโย  ฯ  โส  ยถา  
ตตฺถ   ปติฏาย   อรหตฺต   ปาปุณาติ   เอว   สิกฺขนฺเตน   สุสิกฺขิโต  
โลกิยโลกุตฺตรสุขาธิคมเหตุโต    มงฺคลนฺติ    เวทิตพฺโพ  ฯ    ตตฺถ  
ปาฏิโมกฺขสวรสีล   ก ฺจิ   อาปตฺตึ   อนาปชฺชนฺตสฺส   วิสุชฺฌติ  เตเนต  
สุสิกฺขิต   นาม  โหติ  ฯ  ต  โลกุตฺตรสุขมฺป  อาวหติ  ปธานิยตฺเถรสฺส  
สีล วิย ฯ  
๑. มโน. ปู. ๑/๗๑.   
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        [๑๕๘]  ขณฺฑเปลวิหาเร๑  กิร  กณิการปฺปธานฆเร๒ อริยวส  
สุณนฺต   เถร   โฆรวิสสปฺโป  ฑสิ  ฯ  เถโร  ชานิตฺวาป  ปสนฺนจิตฺโต  
นิสินฺโน   ธมฺมเยว   สุณาติ  ฯ   วิสเวโค   ถทฺโธ  อโหสิ  ฯ  โส  
อุปสมฺปทมณฺฑล   อาทึ   กตฺวา   สลี   ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปริสุทฺธสโีลมฺหีติ  
ปตึ  อุปฺปาเทสิ  ฯ  สห  จิตฺตุปฺปาทา  วิส  วินิวตฺติตฺวา  ปวึ ปาวิสิ ฯ  
เถโร   ตตฺเถว   จิตฺเตกคฺคต   ลภิตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ  
           สพฺพาสวสุตฺตวณฺณนาทีสุ ปธานิยตฺเถรวตฺถุ ฯ  
        [๑๕๙] อิท    อุกฺกฏวเสน   วุตฺต ฯ   ยสฺมา   ปน    รูปยสกิฺขาป- 
ทวณฺณนาทีสุ๓เทสนาสุทฺธิ    นาม   ปาฏิโมกฺขสวรสีล   ต ฺหิ   เทสนาย    
สุชฺฌนโต เทสนาสุทฺธีติ   วุจฺจตีติ   วุตฺต   สชฺุฌติ   เอตายาติ    
สุทฺธิ  ยถาธมฺม เทสนาว  สุทฺธิ  เทสนาสุทฺธิ  ฯ  วุฏานสฺสาป   
เจตฺถ  เทสนาย  เอว สงฺคโห  ทฏพฺโพ  ฯ  มูลาปตฺตีน  ปน   
อภิกฺขุตาปฏิ ฺาวเสน  เทสนาติ  ตฏฏีกาย    วิสุทธฺิมคฺคฏีกาย ฺจ     
เอตฺถ   เทสนาคหเณน   วุฏานมฺป ฉินฺนมูลาน    อภิกฺขุตาปฏิ ฺาป     
สงฺคหิตา  ฯ   ฉินฺนมูลานมฺป   หิ ปาราชิกาปตฺติวุฏาปเนน   เหฏา    
ปริรกฺขิต   ภิกฺขุสีล  วิสุทธฺ  นาม โหติ  เตน  เตส มคฺคปฺปฏิลาโภป  
สมฺปชฺชตีติ นวฏีกาย ตสฺมา อาปชฺชิตฺวา เทสนาทินา วุฏหโต  
สีลป สุขาวห โหติ สุธมฺมตฺเถรสฺส วิย สีล ฯ  
        โส   กริ   จิตฺตคหปตึ  ติลสงฺคุลิกวาเทน  ขขเสตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  
๑. ขณฺฑเวลวหิาเร ฯ  ๒. กณฺณกิารปธานิยฆเรติป ปาโ ฯ . ว.  ๓. สมนฺต ๒/๒๒๙.   



ประโยค๔ - มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 178 

คนฺตฺวา    สตฺถุ    โอวาท   คเหตฺวา   ปจฺจาคนฺตฺวา   จิตฺตคหปติสฺส  
จกฺขุปเถ  อาปตฺตึ  เทเสตฺวา  ต  ขมาเปตฺวา  ตตฺเถว อมฺพาฏการาเม  
วิหรนฺโต กติปาเหเนว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ  
        ธมฺมปทสฺส พาลวคฺเคป สุธมฺมตฺเถรวตฺถุ อาคต ฯ  
        [๑๖๐]   อปจ   ปาฏโิมกฺขสวรปูรเกน   ภิกฺขุนา  อฏวิย  โจเรหิ  
พทฺธตฺเถรสทิเสน ภวิตพฺพ ฯ  
        หิมวนฺตปสฺเส    กิร    อฏวิย    โจรา    อาคนฺตฺวา    กสฺสจิ  
อาโรเจยฺยาติ   เอก   นามโคตฺตวเสน   อปฺป ฺาต  เถร  กาฬวลลฺีหิ  
พนฺธิตฺวา   นิปชฺชาเปสุ  ฯ   โส   ยถานปินฺโนว   สตฺตาห   วิปสฺสน  
วฑฺเฒตฺวา    อนาคามี    หตฺุวา    ตตฺเถว    จวิตฺวา   พฺรหฺมโลเก  
นิพฺพตฺติ ฯ  
        [๑๖๑]   ตมฺพปณฺณิทีเป   อฏวิย  เอก  เถร  ปูติลตาย  พนฺธตฺิวา  
นิปชฺชาเปสุ  ฯ   โส   ทวฑาเห   อาคจฺฉนฺเต   วลฺล ึ อจฺฉินฺทิตฺวา  ว  
วิปสฺสน    วฑฺเฒตฺวา   ชวิีตสมสีสี   หุตฺวา   ปรินพฺิพายิ  ฯ   ตสฺมา  
อ ฺโป สทฺโธ กลุปุตฺโต  
        ปาฏิโมกฺข วิโสเธนฺโต    อปฺเปว ชีวิต ชเห  
        ป ฺตฺต โลกนาเถน    น ภินฺเท สีลสวร ฯ  
        [๑๖๒]   อินฺทฺริยสวรสีลนฺตุ   สวราสวเรสุ  อาทีนวานิสสทสฺสาวิโน  
วิสุชฺฌติ  ฯ   โส   หิ  เขมโต  อานิสส  ภยโต  จาทีนว  ทิสฺวา  ต  
ปริปูเรติ    สสุิกฺขติ  ฯ    อาทีนวานิสสา   ปน   ฉยิเม   ภิกฺขเว  
ผสฺสายตนา    อทนฺตา   อคุตฺตา   อรกฺขิตา   อสวุตา   ทุกฺขาธิวาหา   
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โหนฺติ  ฯ   กตเม  ฉ  ฯ  จกฺขุ  ภิกฺขเว  ผสฺสายตน  อทนฺต  อคุตฺต  
อรกฺขิต   อสวุต   ทุกฺขาธิวาห  โหติ  ฯ  โสต  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  ฆาน  
ภิกฺขเว  ฯเปฯ   ชิวฺหา   ภิกฺขเว  ฯเปฯ   กาโย  ภิกฺขเว  ฯ เป ฯ  
มโน   ภิกฺขเว   ผสฺสายตน   อทนฺต  ฯเปฯ   ทุกฺขาธิวาห  โหติ  ฯ  
อิเม   โข   ภิกฺขเว   ฉ  ผสฺสายตนา  อทนฺตา  ฯเปฯ  ทุกฺขาธิวาหา  
โหนฺติ  ฯ   ฉยิเม  ภิกฺขเว  ผสฺสายตนา  สุทนฺตา  สุคุตฺตา  สุรกฺขิตา  
สุสวุตา  สุขาธิวาหา  โหนฺติ  ฯ  กตเม  ฉ  ฯ จกฺขุ ภิกฺขเว ผสฺสายตน  
สุทนฺต   สุคุตฺต   สุรกฺขิต   สุสวุต   สขุาธิวาห   โหติ  ฯเปฯ  มโน  
ภิกฺขเว   ผสฺสายตน   สุทนฺต  ฯเปฯ   สุขาธิวาห   โหติ  ฯ  อิเม  
โข   ภิกฺขเว   ฉ  ผสฺสายตนา  สุทนฺตา  ฯเปฯ  สุขาธิวาหา  โหนฺตีติ  
เอว สฬายตนวคฺเค ปมสงฺเคยฺยสุตฺเต๑ วุตฺตา ฯ  
        [๑๖๓]    ตตฺถ   ผสสฺายตนาติ   ผสฺสการณานิ   จกฺขุสมฺผสฺสาทีน  
อุปฺปตฺติฏานานิ    จกฺขาทีนีติ   อตฺโถ  ฯ   อทนฺตาติ   อทมิตา  ฯ  
อสวุตาติ   อปหิตา  ฯ   ทกฺุขาธิวาหาติ   เนรยิกาทิเภท  อธิก  ทกฺุข  
อาวหนกา  ฯ  ทุกขาธิวาวหาติป  ปาโ  ฯ เอเสวตฺโถ ฯ สุขาธิวาหาติ  
ฌานมคฺคผลาทิปฺปเภท อธิก สุข อาวหนกา ฯ  
        [๑๖๔]  ตตฺเถว  อาทิตฺตปริยายสุตฺเต๒ ปน วร ภิกฺขเว ตตฺตาย  
อโยสลากาย    อาทิตฺตาย   สมฺปชชฺลิตาย   ส ฺโชติภูตาย   จกฺขุนฺทฺริย  
สมฺปลิมฏ    น    เตฺวว    จกฺขุวิ ฺเยฺเยสุ   รูเปสุ   อนุพฺย ฺชนโส  
๑. ส. ส. ๑๘/๘๘.  ๒. ส. ส. ๑๘/๒๑๐.   
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นิมิตฺตคฺคาโห   นิมิตฺตสสฺาเทคธิต๑  วา  ภิกฺขเว  วิ ฺาณ  ติฏมาน  
ติฏเยฺย    อนุพฺย ฺชนสฺสาเทคธิต    วา    ตสฺมิ ฺจ    สมเย   กาล  
กเรยฺย    านเมต    วิชฺชติ    ย   ทฺวินฺน   คตีน   อ ฺตร   คตึ  
คจฺเฉยฺย   นิรย   วา   ติรจฺฉานโยนึ   วา   อิม  โข  อห  ภิกฺขเว  
อาทีนว   ทิสวฺา  เอว  วทามิ  ฯ  วร  ภิกขฺเว  ติณฺเหน  อโยสงฺกุนา  
อาทิตฺเตน    สมฺปชฺชลิเตน    ส ฺโชติภูเตน    โสตินฺทฺริย   สมฺปลิมฏ  
ฯเปฯ   วร  ภิกฺขเว  ติณฺเหน  นขจฺเฉทเนน  อาทิตฺเตน  สมฺปชฺชลเิตน  
ส ฺโชติภูเตน    ฆานินฺทฺริย    สมฺปลมิฏ  ฯเปฯ    วร    ภิกฺขเว  
ติณฺเหน   ขุเรน   อาทิตฺเตน   สมฺปชชฺลิเตน  ส ฺโชติภูเตน  ชิวฺหินฺทฺริย  
สมฺปลิมฏ  ฯเปฯ   วร   ภิกฺขเว   ติณฺหาย   สตฺติยา   อาทิตฺตาย  
สมฺปชฺชลิตาย    ส ฺโชติภูตาย    กายนิฺทฺริย   สมฺปลิมฏ   น   เตฺวว  
กายวิ ฺเยฺเยสุ    โผฏพฺเพสุ    อนพฺุย ฺชนโส   นิมิตฺตคฺคาโห  
นิมิตฺตสฺสาเทคธิต   วา   ภิกฺขเว   วิ ฺาณ  ฯเปฯ   อาทีนว  ทสิฺวา  
เอว   วทามิ  ฯ  วร  ภิกฺขเว  โสตฺต  โสตฺต  โข  ปนาห  ภิกฺขเว  
ว ฺฌ   ชีวิกาน   วทามิ   อผล   ชีวิกาน   วทามิ   โมมูห   ชีวิกาน  
วทามิ    น    เตฺวว   ตถารูเป   วิตกฺเก   วิตกฺเกยฺย   ยถารูปาน  
วิตกฺกาน   วส   คโต   สงฺฆ   ภินฺเทยฺย   อิม   โข   อห  ภิกฺขเว  
อาทีนว ทิสฺวา เอว วทามีติ เอว อาทีนโว วุตฺโต ฯ  
        [๑๖๕]   ตตฺถ   วรนติฺ   เสฏ  ฯ   ตตฺตายาติ   ทฑฺฒาย  ฯ  
อาทิตฺตายาติ  อาทิโต  ปฏาย  ทีปตาย  ฯ  สมฺปชฺชลิตายาติ  สมนฺตโต  
๑. ปาลิย สพฺพวาเรสุ นิมิตฺตสฺสาทคธิตนฺติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ . ว.   
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ปชฺชลิตาย  ฯ   ส ฺโชติภูตายาติ   เอกชาลีภูตาย  ฯ   สมฺปลิมฏนฺติ  
สพฺพโส   อามฏ  อ ฺชิตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  น  เตฺวว  วรนฺติ  อาเนตฺวา  
สมฺพนฺธิตพฺพ  ฯ   อนุพฺย ฺชนโส   นมิิตฺตคฺคาโหติ   กิเลสาน อนุ- 
พฺย ฺชนวเสน   อุปฺปาทเนน   ปากฏกรณวเสน  สภุาทินิมิตฺตคฺคาโห  ฯ  
อนุพฺย ฺชนโสติ    วา    หตฺถปาทาทิอนุพฺย ฺชนโต  ฯ   นิมิตฺตคฺคาโหติ  
อิตฺถีปุริสาทีสุ สุภนิมิตฺตคฺคหณนฺติ วิสุทฺธิมคฺคฏีกา๑ ฯ  
        [๑๖๖]   อนุพฺย ฺชนโส    นิมิตฺตคฺคาโหติ    หตฺถา    โสภณา  
ปาทา   โสภณาติ    อนุพฺย ฺชนคฺคาโห    นิมิตฺตคฺคาโห    จ  ฯ  
นิมิตฺตคฺคาโหติ   วา   สสนฺเทตฺวา    คหณ    อนุพฺย ฺชนคฺคาโหติ  
วิภตฺติคฺคหณ  ฯ    นิมิตฺตคฺคาโห   กุมภีฺลสทิโส   สพฺพเมว   คณฺหาติ  
อนุพฺย ฺชนคฺคาโห   วิภชิตฺวา   หตฺถปาทาทีสุ   ต   ต   โกฏาส  ฯ  
นิมิตฺตสฺสาเทคธิตนฺติ   นิมิตฺตสฺสาเทน  วตฺถิต๒  พทฺธ  ฯ  วิ ฺาณนฺติ  
กมฺมวิ ฺาณ  ฯ    อาทีนวนฺติ   อเนกานิ   วสฺสสตสหสฺสานิ   นิรเย  
อนุภวิตพฺพ   ทุกฺข  ฯ   อโยสงฺกุนาติ  อยสูเลน  เทฺวป  กณฺณจฺ- 
ฉิทฺทานิ วิชฺฌิตฺวา    ปวิย    อาโกฏฏนวเสน    สมปฺลิมฏ  ฯ  นขจฺเฉทน  
ปเวเสตฺวา    อุกฺขิปตฺวา    สห   ถุนตฺเถน   ฉินฺทิตฺวา   ปาตนวเสน  
สมฺปลิมฏ  ฯ   พนฺธนมูล   เฉตฺวา   ปาตนวเสน   สมฺปลิมฏ  ฯ  
สตฺติยาติ   มหติยา    ทณฺฑกวาสิยา    กายปฺปสาท    อุปฺปาเฏตฺวา  
ปาตนวเสน   สมฺปลิมฏ  ฯ   โสตฺตนฺติ   นิปชฺชิตฺวา  นิทฺโทกฺกมน  ฯ  
๑. ป. ม ฺ. ๑/๙๙.  ๒. ตพฺพณณฺนาย ฺหิ นิมิตฺตสฺสาเทน จ วฑฺฒิต พนฺธนตฺิ ทิสฺสติ ฯ  
จกาโร ปเนตฺถ วกาโร ภเวยฺย ฯ ตสฺมา ววตฺถิตนฺติ ปท ยุตฺตตร ภเวยฺยาติ ม ฺามิ ฯ   
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สงฺฆ   ภินฺเทยฺยาติ   อิมินา   วิตกฺกาน    ยาว    สงฺฆเภทา ปาป- 
กมฺมาวหนตา ทสฺสิตาติ อาทิตฺตปริยายวณฺณนานโย๑ ฯ  
        [๑๖๗] ทิฏธมฺเม วินาสปฺปตฺติป อาทีนโว ฯ ตตฺรีท วตฺถุ  
        อตีเต   กิร   พาราณสิย   โพธิสตฺโต  อสีติโกฏิวิภโว  พฺราหฺมโณ  
อโหสิ  ฯ   ก ฺจนจฺฉวิตาย   จสฺส   หาริโตติ   นาม  กรึส ุ ฯ  โส  
มาตาปตูนมจฺจเยน   หิมวติ  ปพฺพชิตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  ฌานาภิ ฺาโย  
นิพฺพตฺเตตฺวา   ตตฺถ  จิร  วสิตฺวา  โลณมฺพิลเสวนตฺถาย  พาราณสี- 
ร ฺโ อุยฺยาน   คนฺตฺวา   วิหาสิ  ฯ  โส  ร ฺโ  เคเห  นิพทฺธ   
ภุ ฺชนฺโต ทฺวาทส   วสฺสานิ   วสิ  ฯ   ราชา   ปจฺจนฺต   วูปสเมตุ   
คจฺฉนฺโต อมฺหาก   ปุ ฺกฺเขตฺต   มา   ปมชชฺีติ   เทวึ   วตฺวา    
อคมาสิ  ฯ สา   ตโต   ปฏาย   มหาสตฺต   สหตฺถา   ปริวิสิ  ฯ   อเถกทิวส  
สา    ตสฺมึ    จิรายนฺเต    นหาตฺวา   มฏสาฏกนิวตฺถา   สีหป ฺชร  
วิวราเปตฺวา   สรีเร   วาต  ปหราเปนฺตี  นิปนฺนา  อากาเสนาคจฺฉโต  
มหาสตฺตสฺส    วากจีรสทฺท    สุตฺวา   เวเคนุฏหิ  ฯ   มฏสาฏโก  
ภสฺสิ  ฯ    มหาสตฺโต    วิสภาคารมฺมณ   ทิสฺวา   อุปฺปนฺนกฺกิเลโส  
ตขณ ฺเว   ปริหีนชฺฌาโน   สตึ    ปจฺจุปฏาเปตุ    อสกฺโกนโฺต  
เทวิยา   อสทฺธมฺม    ปฏิเสวิตฺวา    ภตฺต    ภุ ฺชิตฺวา    ปทสาว  
อุยฺยาน   คโต  ฯ   โส  ตโต  ปฏาย  เทวสิก  ตเถว  อกาสิ  ฯ  
อิติ   โส   อินฺทฺริยาสวรเหตุ   ทฏิธมฺเม  วินาส  ปาปุณิ  ฯ  ต ฺจสฺส  
กมฺม   สกลนคเร   ปากฏ  ฯ  อมจฺจา  เอวมกาสิ  หาริโตติ  ร ฺโ  
๑. สา. ป. ๓/๖๑.   
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ปณฺณ   เปเสสุ  ฯ   ราชา   อสฺสทฺทหนฺโตว   ปจฺจนฺต   วูปสเมตฺวา  
ปจฺจาคนฺตฺวา  อุยฺยาน  ปวิสิตฺวา  โพธิสตฺต  ปุจฺฉิ  ฯ  โส สจฺจวาทิตาย  
ยถาภูต   กเถตฺวา   มหาราช   โอกาส   ตาว  เม  กโรหีติ  วตฺวา  
ปณฺณสาล   ปวิสิตฺวา    กสิณมณฺฑล    โอโลเกตฺวา    ปุน    ฌาน  
อุปฺปาเทตฺวา   สาลโต   นกิฺขมฺม   อากาเส   นิสีทิตฺวา  ร ฺโ  ธมฺม  
เทเสตฺวา    หมิวนฺตเมว    คนฺตฺวา   อปริหีนชฺฌาโน   พฺรหฺมโลกุปโค  
อโหสิ ฯ  
        นวกนิปาเต หาริตชาตกวณฺณนาย หาริตตาปสวตฺถุ ฯ  
        [๑๖๘]  ตตฺเถว  โลมสกสฺสปชาตกวณฺณนาย โลมสกสฺสปตาปส- 
วตฺถุมฺป เอกนิปาตสฺส ยถากฺกม ทสมจุทฺทสมวคฺเคสุ ตกฺกสิล- 
ชาตกป ฺจภีรุกชาตกวณฺณนาสุ อาคต  ป ฺจนฺน อินฺทฺริยาสวรเหตุ  
ยกฺขินีหิ ขาทิตาน รูปโคจรสทฺทโคจราทีน ชนาน ฺเจว  ทฺวินฺน   
ยกฺขินีหิ  อภิสงฺขต  ทิพฺพรูปป อินฺทฺริยานิ ภินฺทิตฺวา กิเลสุป-ฺ 
ปาทนวเสน   อโนโลเกตฺวา   ตกฺกสิล   คนฺตฺวา   รชฺชปฺปตฺตาน พาราณสี- 
ราชปุตฺตาน ฺจ วตฺถุมฺป สมาหริตพฺพ ฯ  
        [๑๖๙]  อปจ  สกโคจรโต  ปริหานิป  อาทีนโว  ฯ  เตน  ภควา  
อินฺทฺริยสวรรหิเต   ภิกฺขู   โอวทนฺโต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  นาม  รูปาทีสุ  
สุภนิมิตฺตวเสน   นิมิตฺต   คเหตุ   น   วฏฏติ  สเจ  ห ิ ตสฺมึ  สมเย  
กาล    กโรติ    นิรยาทีสุ   นิพฺพตฺตติ   ตสฺมา   รูปาทีสุ   สุภนิมิตฺต  
มา   คณฺหิตฺถาติ   วตฺวา   ปุน  โสปม  เทสน  เทเสตุกาโม  ตุมฺหาก  
รูปสฺส    โอโลกนกาโลป    อตฺถิ   อโนโลกนกาโลป   โอโลกนกาเล   
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สุภวเสน   อโนโลเกตฺวา   อสุภวเสน   โอโลเกยฺยาถ  เอว  อตฺตโน  
โคจรา  น  ปริหายิสฺสถ  ฯ  โก  ปน  ตุมฺหาก  โคจโร  ฯ  จตฺตาโร  
สติปฏานา    จตฺตาโร   สมฺมปฺปธานา   อรโิย   อฏงฺคิโก   มคฺโค  
นวโลกุตฺตรธมฺโม   เอตสฺมิ ฺหิ   โว  โคจเร  จรต  น  ลจฺฉติ  มาโร  
ฉิทฺท   โอตาร  ฯ   สเจ   ปน  กิเลสวสิกา  หุตฺวา  สุภนิมิตฺตวเสน  
โอโลเกสฺสถ   ปูติมสสิคาโล   วิย   อตฺตโน   โคจรา  ปริหายิสฺสถาติ  
วตฺวา อตีต อาหริ  
        [๑๗๐]  อตีเต  กิร  หมิวนฺตปฺปเทเส  ปพฺพตคุหาย อเนกสตเอฬกา  
วสึสุ  ฯ  เตสมนฺตเร  เอกา  เมณฺฑมาตา๑  นาม  เอฬกิา พฺยตฺตา  
อโหสิ   อุปายกุสลา  ฯ  เตส  วสนฏานโต  อวิทูเร  เอกิสฺส  คุหาย  
ปูติมโส  นาม  สิคาโล  วิหาสิ  สทฺธึ  เวณิยา  นาม  ภริยาย  ฯ  โส  
สภริโย   อุปาเยน   พหู  เอฬเก  ขาทิตฺวา  ปุน  ต  เมณฺฑมาตุนามก  
เอฬิก   ขาทิตุกาโม   ภรยิ   อาห   ตฺว   ตาย   สทฺธึ   สขี  โหหิ  
วิสฺสาเส    อุปฺปนฺเน   อห   มตาลย   กตฺวา   นิปชชฺสิฺส   ตฺว   ต  
อุปคนฺตฺวา   สามิโก   เม   มโต   อห ฺจ   อนาถา   เปตฺวา   ต  
อ ฺโ   เม   าตโก   นตฺถิ   เอหิ   ตสฺส   สรีรกิจฺจ  กริสฺสามาติ  
วตฺวา  อาเนหิ  อถาห  อุปฺปติตฺวา  ต  คีวาย  ฑสิตฺวา มาเรสฺสามีติ ฯ  
สา   ตถา  กตฺวา  วิสฺสาเส  อุปฺปนฺเน  ต  ตถา  อโวจ  ฯ  เอฬิกา  
ตว   สามิเกน   มม   าตกา   ขาทิตา   ภายามิสฺส   น   สกฺโกม ิ 
คนฺตุนฺติ    อาห  ฯ   สิคาลี   มา   ภายิ   มตโก   ก ึ  กริสฺสตีติ  
๑. เมณฺฑกิมาตาติป ปาโ ฯ . ว.   
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วตฺวา   ต   อาเนสิ  ฯ  สิคาโล  ตาส  ปทสทฺท  สุตฺวา  อาคตา  นุ  
โข   เอฬิกาติ   สีส   อุกฺขิปตฺวา   โอโลเกสิ  ฯ  เอฬิกา  ต  ตถา  
กโรนฺต   ทิสวฺา   อย   ปาปธมฺโม   ม   ว ฺเจตฺวา  มาเรตุกามตาย  
มตาลย  กตฺวา  นิปนฺโนติ  นิวตฺติตฺวา  ปลายิ  ฯ  สิคาลี  ต  นิวตฺเตตุ  
อสกฺโกนฺตี สิคาล อุปคนฺตฺวา ต ครหนฺตี อิม คาถมาห  
        [๑๗๑] ตฺว โขสิ สมมฺ อุมฺมตฺโต   ทุมฺเมโธ อวิจกฺขโณ  
         โย ตฺว มตาลย กตฺวา    อกาเลน วิเปกฺขสีติ ฯ  
        ตตฺถ   อวิจกฺขโณติ   วิจารณปฺป ฺารหิโต  ฯ    อกาเลน  
วิเปกฺขสีติ เอฬิกาย อตฺตโน สนฺติก อนาคตายเยว โอโลเกสิ ฯ  
        เอว อตีต อาหริตฺวา นวกนิปาเต ปูติมสชาตเก อิม คาถมาห  
         น อกาเล วิเปกฺเขยฺย    กาเล เปกฺเขยฺย ปณฺฑิโต  
         ปูติมโสว ฌายติ   โย อกาเล วิเปกฺขตีติ ฯ  
        ตตฺถ  อกาเลติ  กามคุเณ อารพฺภ สุภนิมิตฺตวเสน จิตฺตุปฺ- 
ปาทกาเล ฯ อย ฺหิ    ภิกขฺุโน   รูป   โอโลเกตุ   อกาโล   นาม  ฯ    
กาเลติ อสุภวเสน    อนุสสฺติวเสน    กสิณวเสน    จ    รูปคฺคหณกาเล  ฯ  
อย ฺหิ   ภิกขฺุโน  รูป  โอโลเกตุ  กาโล  นาม  ฯ  ปติูมโสว  ฌายตีติ  
ภิกฺขเว   ยถา   ปูติมโส   สิคาโล   อกาเล   เอฬิก   โอโลเกตฺวา  
อตฺตโน   โคจรา   ปริหโีน  ปชฺฌายติ  เอว  ภิกฺขุ  อกาเล  สุภวเสน  
รูป    โอโลเกตฺวา    สติปฏานาทิโคจรา    ปริหโีน    ทฏิธมฺเมป  
สมฺปราเยป ปชฺฌายติ กิลมตีติ ฯ  
                                           ปูติมสวตฺถุ ฯ   
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        [๑๗๒] ตสฺมา ภิกฺขุนา นาม รูปาทีนิ อนุพฺย ฺชนคฺคาห- 
นิมิตฺตคฺคาหวเสน อคฺคณฺหิตฺวา   ยถาทิฏสุตมุตเมว   คณฺหิตพฺพ     
เจติยปพฺพตวาสินา อสุภกมฺมิกมหาติสฺสตฺเถเรน วิย ฯ  
        โส   กริ  ปกติยา  อฏ ิกกมฺมฏานิโก  อโหสิ  ฯ  โส  เอกทิวส  
เจติยปพฺพตา  อนุราธปุร  ปณฺฑาย  อคมาสิ  ฯ  อเถกา  อิตฺถี สามิเกน  
สทฺธึ   ภณฺฑิตฺวา   กาลสฺเสว   อนุราธปุรโต   าติฆร  คจฺฉนฺตี  เถร  
อนฺตรามคฺเค   ทิสฺวา   วิปลฺลตฺถจิตฺตา   มหาหสิต   หสิ  ฯ   เถโร  
อฏ ิกกมฺมฏานมนสิกาเรเนว   คจฺฉนฺโต    สทฺทกณฺฏกตฺตา ปุพฺพภาค- 
มนสิการสฺส  หสิตสทฺทานุสาเรน  กิเมตนฺติ  โอโลเกนฺโต  ตสฺสา  
ทนฺตฏ ิเก   อฏ ิกส ฺ   ปฏิลภิตฺวา    ยถา ิตโกว    ปมชฺฌาน  
ปตฺวา ต ปาทก กตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ  
         วิสุทฺธิมคฺคสฺส สีลนิทฺเทเส อสุภกมฺมิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ ฯ  
        [๑๗๓]  อิทมฺป  อุกกฺฏวเสน  วุตฺต  ฯ  จิตฺต  นาเมต ลหุปริวตฺต  
ตสฺมา   อุปฺปนฺน   ราค   อสุภมนสิกาเรน   วิโนเทตฺวา  อินฺทฺริยสวโร  
สมฺปาเทตพฺโพ อธุนา ปพฺพชิเตน วงฺคีสตฺเถเรน วิย ฯ  
        โส   กริ   อานนฺทตฺเถเรน  สทฺธึ  ปณฺฑาย  จรนฺโต  เอก  อิตฺถึ  
ทิสฺวา   อุปฺปนฺนราโค   หตฺุวา   ตมตฺถ   อานนฺทตฺเถรสฺส  อาจิกฺขิตฺวา  
ราคสฺส  นิพฺพาปนุปาย  เม  กเถหีติ  อาห  ฯ  เตนหิ ราคุปฺปตฺติ- 
เหตุภูต สุภนิมิตฺต   มนสิ   อกตฺวา   อสุภภาวนาย   จิตฺต   ภาเวหีติ  ฯ   
โส ตถากรเณน   ราค   วิโนเทตฺวาว  ปณฺฑาย  จริ  ฯ  โสป   
อปรภาเค อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
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        [๑๗๔]  อินฺทฺริยสวรสีล ฺหิ น ปุเนว กริสฺสามีติ จิตฺตาธิฏาน- 
เสเนว สุชฺฌนโต  สวรสุทฺธีติ  อฏกถาจริเยหิ วุตฺต ฯ  
น ปุเนวนฺติ เอตฺถ เอวนฺติ สวรเภท   สนฺธายาหาติ   ตฏฏีกา- 
ริเยหิ  วุตฺต  ฯ  ตสฺมา  อ ฺเนาป สวร  ภินฺทิตฺวา  ปุน   
สวโร สมฺปาเทตพฺโพ ฯ อปจ อินฺทฺริยสวรปริปูรเกน ภิกฺขุนา  
กรณฺฑกเลนวาสินา๑ จิตฺตคุตฺตตฺเถเรน วิย ภวิตพฺพ ฯ  
        กรณฺฑกเลเณ    กิร    สตฺตนฺน    พุทฺธาน    อภินิกฺขมนจิตฺตกมฺม  
มโนรม   อโหสิ  ฯ   เถเรน   ตตฺถ   อติเรกสฏ ิวสฺสานิ  วสนฺเตน  
ยุคมตฺตทสฺสิตาย   จกฺขุ   อุมฺมิเลตฺวา   เลณ   โอโลกิตปุพฺพ   นาโหสิ  
ตสฺมา    ตตฺถ   จิตฺตกมฺมสฺส   อตฺถิภาวมฺป   น   ชานาติ  ฯ   นน ุ 
อุลฺโลกา   ปม    โอหาเรตพฺพนฺติ   เสนาสนโสธนวตฺต   วุตฺต  กินฺน ุ 
เถโร  เสนาสน  น  โสเธตีติ  ฯ  อาม  น  โสเธติ อนฺเตวาสิกาทโย  
เอวมสฺส    เสนาสน   โสเธนฺติ  ฯ   อเถกทิวส   สมพฺหุลา   ภิกฺขู  
เสนาสนจาริก   อาหิณฺฑนฺตา   จิตฺตกมฺม   ทิสฺวา   อติมโนรม   ภนฺเต  
จิตฺตกมฺมนฺติ   อาหสุ  ฯ  โส  อาวุโส  เอตฺตก  กาล  อิธาห  วสนฺโต  
น    ชานึ   อชฺชทานิ   จกขฺุมนฺเต   นิสฺสาย   ชานามีติ   อาห  ฯ  
เลณทฺวาเร  จสฺส  มหานาครุกฺโขป  อตฺถิ  ฯ  โสป  เถเรน  อุทฺธ  น  
โอโลกิตปุพฺโพว  ฯ   เถโร   กริ   อนุสวจฺฉร   ภูมิย   เกสรนิปาต  
ทิสฺวาวสฺส   ปุปฺผิตภาว   ชานาติ  ฯ   ราชา   เถรสฺส   คุณสมฺปตฺตึ  
สุตฺวา    วนฺทตุิกาโม    ติกขฺตฺตุ   เปเสตฺวา   อนาคจฺฉนฺเต   เถเร  
๑. วิสุทฺธิมคฺเค กุรณฺฑกมหาเลณวาสินาติ ทิสฺสติ ฯ . ว.   
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ยาว    เถโร    นาคจฺฉติ    ตาว   ทารกา   ถ ฺ   มา   ลภึสูติ  
มหาคาเม    ตรุณปุตฺตาน   อิตฺถีน   ถนปฏิกาย   ถเน   พนฺธาเปตฺวา  
ราชมุทฺทิกาย   ล ฺฉาเปสิ  ฯ  เถโร  ทารกาน  อนุกมฺปาย  มหาคาม  
คโต  ฯ  ต  สตฺุวา  ราชา  เถร  อนฺเตปุร  อภิหราเปตฺวา  วนฺทิตฺวา  
โภเชตฺวา   อชฺช   ภนฺเต  โอกาโส  นตฺถิ  เสฺว  สีลานิ  คณฺหิสฺสามีติ  
ปตฺต  คเหตฺวา  โถก  อนุคนฺตฺวา  เทวิยา  สทฺธึ  วนฺทิตฺวา  นิวตฺติ  ฯ  
ปุนทิวเสป   ราชา   ตเถว   ทาน  ทตฺวา  เสฺว  สลีานิ  คณฺหิสฺสามีติ  
วตฺวา  เอเตนุปาเยน  สตฺตาห  วีตินาเมสิ  ฯ  เถโร  ปน  ร ฺโ  จ  
เทวิยา   จ  วนฺทนกาเล  สตฺตาการมตฺต๑  คณฺหาติ  อิตฺถี  ปรุิโสติ  
ปน   วิเวก   น   กโรติ   ตสฺมา   เตส   วนฺทนกาเล   สุขี  โหตุ มหา- 
าชาติ  เอกสทิส  กตฺวา  อโวจ  ฯ โส มหาคาเม สตฺตาห วสิตฺวา  
เถรสฺส   อิธ   วาโส   ทุกฺโขติ   ร ฺา   วิสฺสชฺชโิต  อตฺตโน  เลณ  
คนฺตฺวา   รตฺติภาเค  จงฺกม  อภิรุหิ  ฯ  นาครุกฺเข  อธิวตฺถา  เทวตา  
อโห   สุปริสทฺุธสีโล  วตาย  อยฺโยติ  ทณฺฑทีปก  คเหตฺวา  อฏาสิ  ฯ  
เถโร    กมฺมฏานมนสิกาเรเนว    จงฺกมนฺโต    มชฺฌิมยามสมนนฺตเร  
สกลปพฺพต อุนฺนาทยนฺโต อรหตฺต ปาปุณิ ฯ  
                 สลีนิทฺเทเส จิตฺตคุตฺตตฺเถรวตฺถุ ฯ  
        [๑๗๕]   อาชีวปาริสทฺุธิสีลนฺตุ   สมฺมาชีวิโน   วิสุชฌฺติ  ฯ  เตน  
วุตฺต  มหาสติปฏานสุตฺเต๒  กตโม  จ  ภิกฺขเว  สมมฺาอาชีโว  อิธ  
ภิกฺขเว    อรยิสาวโก   มจฺิฉาอาชีว   ปหาย   สมฺมาอาชีเวน   ชวิีก  
๑. วิสุทฺธิมคฺคฏีกายนฺตุ หตฺถาการมตฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ . ว.  ๒. ที.มหา. ๑๐/๓๔๘.   
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กปฺเปติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาอาชีโวติ ฯ  
        ตพฺพณฺณนาย๑   มิจฺฉาอาชีวนฺติ   ขาทนียโภชนียาทีน   อตฺถาย  
ปวตฺติต    กายวจีทุจฺจริต  ฯ    สมฺมาอาชีเวนาติ    พุทฺธปฺปสตฺเถน  
อาชีเวนาติ วุตฺต ฯ  
        [๑๗๖]    ตตฺถ    กายวจีคหเณน   กายิกวาจสิกวิภาเคน มิจฺฉา- 
าชีวสฺส   ทุวิธตฺต   ทสฺสิต  ฯ  ตทุภย ฺจ  กายิโก  มจฺิฉาอาชีโว  
นาม   ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมาทิวเสน  เตลปจนอริฏปจนาทีนิ  ฯ  วาจสิโก  
มิจฺฉาอาชีโว  นาม คิหีน สาสนสมฺปฏิจฺฉนาโรจนาทีนีติ จมฺมกฺขนฺธก- 
ณฺณนาย วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ  
        [๑๗๗]    ตตฺถ   ปฏกิฺขิตฺตเวชฺชกมฺมนฺติ   ปฏกิฺขิตฺตสฺส   ปรชโนติ  
วตฺตพฺพสฺส  อนนุ ฺาตปุคฺคลสฺส  กต  เภสชฺช  ฯ  ตถา  หิ อาคตาคตสฺส  
ปรชนสฺส  ยาจนฺตสฺส  เภสชฺช  น  กาตพฺพ  กโรนโฺต  ทุกกฺฏ  
อาปชฺชตีติ วตฺวา   เวชฺชกมฺมวิธิ   ตติยปาราชิเก   เภสชฺชกรณวตฺถ-ุ 
ณฺณนาย๒ วิตฺถารโต    วุตฺโต  ฯ    อิจฺฉนฺเตน    ตโต    คเหตพฺโพ  ฯ  
อย   ปเนตฺถ   สงฺเขโป   ป ฺจ   สหธมฺมิกา   ปณฺฑุปลาโส   อตฺตโน  
เวยฺยาวจฺจกโร   มาตาปตโร    มาตาปตุอุปฏากา    จาติ    ทส เชฏ- 
าตา  กนิฏภาตา  เชฏภคินี  กนิฏภคินี  จุลฺลมาตา  มหามาตา  
จุลฺลปตา  มหาปตา  ปตุจฺฉา  มาตุลา๓ จาติ ทส าตกา อาคนฺตุโก  
จ  โจโร  จ  ยุทฺธปราชิโต  จ  อิสฺสโร  จ  าตเกหิ  ปริจฺจตฺตคมิโก  
๑. สุ.วิ. ๒/๕๓๕.    ๒. สมนตฺ. ๑/๕๖๒. ๓. มาตุโลติ ยุตฺตตร อย ฺหิ ปุลฺลิงฺคิโก ฯ    
. ว.   
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จาติ   ป ฺจ   คิลานา   หุตฺวา   วิหาร  ปวิฏา  อิเมส  ป ฺจวีสติยา  
อนุ ฺาตาน ชนาน เภสชฺช กาตพฺพ ฯ  
        [๑๗๘]  ทส  าตกาติ  เจตฺถ  เตส  ยาว  สตฺตมา  กุลปริวฏฏา  
ปุตฺตนตฺตาทโยป    ตปฺปฏิพทฺธตฺตา    ภิกฺขุสฺส    าตกาเอวาติ   เตป  
สงฺคหิตา  ฯ   เตสมฺป  หิ  กาตุ  วฏฏติ  ฯ  ภาตุชายา  ภคินิสามิโก  
จุลฺลมาตุสามิโก   จุลลฺปตุชายา   จาติ   เอวมาทโย   คิลานา  โหนฺติ  
าตกา   เจ   เตสมฺป   กาตุ   วฏฏติ   อ ฺาตกา  เจ  ภาตุอาทีน  
กตฺวา   ทาตพฺพ   ตุมฺหาก  ชคฺคนฏาเน  เทถาติ  เตส  วา  ปุตฺตาน  
ทาตพฺพ   ตุมฺหาก   มาตาปตูน   เทถาติ  ฯ   ยถาวุตฺเตหิ   เจเตหิ  
อ ฺโ    ปรชโน    นาม    ตสฺส    กตเภสชฺช   ปฏกิฺขิตฺตเวชฺชกมฺม  
นาม  ฯ   อนุ ฺาตชนสฺส   กโรนฺเตนาป   จ  อาโท  ทสนฺน  ชนาน  
เตส   สนฺตเกน   กาตพฺพ   ตสฺมึ   อสติ  อตฺตโน  สนตฺเกน  ตสฺมิมฺป  
อสติ    ภิกฺขาจารวตฺเตน   ปริเยสิตพฺพ   เอว   อลภนฺเตน   อตฺตโน  
เตส  วา  าตกปฺปวาริตฏานโต  เอวมฺป  อลภนฺเตน  อกตวิ ฺ- 
ตฺติยาป ปริเยสิตพฺพ  ฯ    อกตวิ ฺตฺติ   นาม   วท   ภนฺเต   ปจฺจเยนาติ  
เอว    อกตปปฺวารณฏาเน    วิ ฺตฺติ  ฯ   อวเสส ฺาตกาน   ปน  
เตส   สนฺตเกเนว   กาตพฺพ  ตสฺมึ  อสติ  อตฺตโน  สนฺตก  ตาวกาลิก  
ทาตพฺพ   สเจ   ปฏิเทนฺติ   คเหตพฺพ   โน   เจ   น   โจเทตพฺพา  
าตกาน ฺหิ    สนฺตก    ยาจิตฺวาป   คเหตุ   วฏฏติ   ตสฺมา   เตส  
จตุปฺปจฺจย   อาหราเปนฺตสฺส   อกตวิ ฺตฺติ   วา   เภสชฺช  กโรนฺตสฺส  
เวชฺชกมฺม   วา   กลุสงฺคหตฺถาย   เทนฺตสฺส   กลุทูสนาปตฺติ   วา  น   
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โหติ  ฯ   อาคนฺตุกาทีน   ปน  ป ฺจนฺน  อตฺตโน  สนฺตเกนป  กาตพฺพ  
อปฺปจฺจาสึสนฺเตน ฯ  
        [๑๗๙]   วิมติวิโนทนิยมฺป    อาคนฺตุกโจราทีน    กโรนฺเตนาป  
มนุสฺสา  นาม  อุปการกา  โหนฺตีติ  อตฺตโน  เตหิ  ลาภ อปฺปฏยนฺเตน  
กาตพฺพ  ฯ   ปจฺจาสาย   กโรนฺตสฺส   ปน  เวชฺชกมฺมกุลทูสนาทิโทโส  
โหติ  ฯ   เอว  อุปกาเร  กเต  สาสนคุณ  ตฺวา  ปสทีนฺติ  สงฺฆสฺส  
วา อุปการกา โหนฺตีติ กรเณ ปน โทโส นตฺถีติ วุตฺต ฯ  
        [๑๘๐] อริฏปจนนฺติ   เอตฺถ    อริฏโติ   เภสชฺชวิเสโส ฯ  
        สุราปานสิกฺขาปทวณฺณนาย๑   อามลกาทีนเยว   กิร   รเสน  
อริฏ    กโรนฺติ    โส   มชฺชวณฺณคนฺธรโส   เจว   โหติ   น   จ  
มชฺชนฺติ วุตฺต ฯ  
        [๑๘๑]   ย    ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมาทิก    นิสฺสาย    อุปฺปชชฺติ  
สพฺพนฺต   อกปฺปยเมว  ฯ   เตน  ปมปฺปวารณาสิกฺขาปทวณฺณนาย๒  
กุลทูสนเวชชฺกมฺมอุตฺตริมนุสฺสธมฺมาโรจนสาทิตรูปยาทีหิ นิพฺพตฺต  
พุทฺธปฺปฏิกฏุ อเนสนาย อุปฺปนฺน อกปฺปยโภชนนฺติ วุตฺต ฯ  
        [๑๘๒]  คิหีน  ทูตกมฺมนฺตุ  กุลทสูกสิกฺขาปทวณฺณนาย๓  วิตฺถารโต  
เวทิตพฺพ  ฯ   อยมฺปเนตฺถ   สงฺเขโป  ป ฺจ  สหธมฺมิกา  ปณฺฑุ- 
ปลาโส อตฺตโน    เวยฺยาวจฺจกโร    มาตาปตโร    จาติ    อิเมส   นวนฺน  
สาสน    สมปฺฏิจฺฉิตุมฺป    อาโรเจตุมฺป    วฏฏติ  ฯ    อ ฺเสนฺตุ  
กปฺปยสาสนเมว   วฏฏติ  ฯ   ตสฺมา   มม  วจเนน  ภควโต  ปาเท  
๑. สมนฺต. ๒/๔๕๐.  ๒. สมนฺต. ๒/๔๐๒.  ๓. สมนฺต. ๒/๑๒๗.   
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วนฺทถาติ  วา  เจติย  ปฏิม  โพธึ  สงฺฆตฺเถร  วนฺทถาติ  วา  เจติเย  
คนฺธปุปฺผปูช    กโรถาติ   วา   ภิกฺขู   สนฺนิปาเตถ   ทาน   ทสฺสาม  
ธมฺม   โสสฺสามาติ   วา  อีทิเสสุ  สาสเนสุ  กุกกฺุจฺจ  น  กาตพฺพ  ฯ  
กปฺปยสาสนานิ   เหตานิ   น   คิหิกมฺมปฺปฏิสยุตฺตานิ  ฯ  โย  ปน ฺเส  
กปฺปยสาสนโต    อ ฺ    คเหตฺวา    คจฺฉติ   ปเท   ปเท   ทุกกฺฏ  
ตสฺส    ต    กมฺม    นิสฺสาย   ลทฺธโภชน   ภุ ฺชโตป   อชฺโฌหาเร  
อชฺโฌหาเร    ทุกฺกฏ  ฯ    กุลทูสกกมฺเมน    หิ    อุปฺปนฺนปจฺจยา  
ป ฺจนฺน    สหธมฺมิกาน    น    กปฺปนติฺ    อภูตาโรจนรูปยสโวหาเรหิ  
อุปฺปนฺนปจฺจยสทิสาว    โหนฺตีติ  ฯ   โย   หิ   ทูตกมฺมเวชฺชกมฺมาทีหิ  
อุปฺปนฺนปฺปจฺจย   ปริภุ ฺชติ   ตสฺส   อาชีโว   อปริสุทฺโธ  ฯ   ตสฺมา  
ภิกฺขุนา   ปรสิุทฺธุปฺปาเทเยว   ปจฺจเย  ปฏิเสวมาเนน  อปริสุทฺธปฺุปาทา  
อาสีวิสา วิย ปริวชฺเชตพฺพา ฯ  
        [๑๘๓]   ตทุภย ฺจ   อปริคฺคหิตธูตงฺคสฺส   สงฺฆโต   วา   คณโต  
วา    ธมฺมเทสนาทีหิ    จสฺส    คุเณหิ   ปสนฺนาน   คิหีน   สนฺติกา  
อุปฺปนฺนา    ปจฺจยา   ปรสิุทฺธุปฺปาทา   นาม   ปณฺฑปาตจริยาทีหิ   ปน  
อติปริสุทฺธุปฺปาทาเยว  ฯ   ปริคฺคหิตธูตงฺคสฺส    ปณฺฑปาตจริยาทีหิ  
ธูตคุเณ   จสฺส   ปสนฺนาน   สนฺติกา   ธูตงฺคนิยมานุโลเมน   อุปฺปนฺนา  
ปจฺจยา ปริสุทฺธุปฺปาทา นามาติ วิสุทฺธิมคฺเค๑ วุตฺต ฯ  
        [๑๘๔]  ปริสุทฺธุปฺปาทวจเนน  ธมฺมเทสนาทีน ปริสุทฺธาสย- 
สมุฏานตา ทีปยตีติ    ธมฺมเทสนาทีหิ    จสฺส   คุเณหีติ   วุตฺต  ฯ  
๑. วิ. มคฺค. ๑/๕๐.   
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อาทิสทฺเทน   พาหุสจฺจวตฺตปริปูรณอิริยาปถสมฺปตฺติยาทิ   คหิต  ฯ  
ธูตคุเณ   จสฺสาติ   เอตฺถาป   เอเสว   นโย  ฯ  ปณฺฑปาตจริยาทีหีติ  
อาทิสทฺเทน   มิตฺตสุหชฺชปสุกูลจริยาทิ   คหิต  ฯ  ธูตงฺคนิยมานุโลเมนาติ  
ตนฺตธูตงฺคนิยมิตาย   ปฏปิตฺติยา    อนโุลมวเสน    อวิโกปนวเสนาติ  
ตฏฏีกานโย๑ ฯ  
        [๑๘๕]   อาชีวปาริสทฺุธิสีล ฺหิ   อเนสน   ปหาย  ธมฺเมน  สเมน  
ปจฺจเย    อุปปฺาเทนฺตสฺส    ปริเยสนาย    สุทฺธตฺตา   ปริเยฏ ิสุทฺธีติ  
อฏกถาจริเยหิ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ    อเนสนนฺติ   อยุตฺต   เอสน   ยถาวุตฺตเวชฺชกมฺมาทิวเสน  
จ    กุหนาทิวเสน    จ   อปฺปฏิรูป   ปจฺจยปริเยสน  ฯ   ปหายาติ  
วชฺเชตฺวา   อกตฺวาติ   อตฺโถ  ฯ   ตสฺมา   ภิกฺขุนา   นาม  อาชีว  
โสเธนฺเตน   ฉินฺนภตฺเตนาป   อเนสนาย   จิตฺตมฺป   น  อุปฺปาเทตพฺพ  
ปเคว กายวจีวิปฺผนฺทิต จิรคุมฺพวาสินา มหาติสฺสตฺเถเรน วิย ฯ  
        [๑๘๖]   โส   กริ  ทพฺุภิกฺขกาเล  มคฺค  คจฺฉนฺโต  ภตฺตจฺเฉเทน  
มคฺคกิลมเถน   จ   กิลนฺตกาโย   ทุพฺพโล   อ ฺตรสฺส  ผลิตมฺพรุกฺขสฺส  
มูเล   นิปชชฺิ  ฯ   พหูนิ   อมฺพผลานิ  ตห  ตห  ปตนฺติ  ฯ  อเถโก  
วุฑฺฒตโร    อุปาสโก    เถร   ทิสฺวา   ปริสฺสม   ตฺวา   อมฺพปาน  
ปาเยตฺวา อตฺตโน ปฏ ึ อาโรเปตฺวา วสนฏาน เนติ ฯ เถโร  
        น ปตา นป เต มาตา    น าติ นป พนฺธวา  
        กโรเต ตาทิส กิจฺจ    สีลวนฺตสฺส การณาติ  
๑. ป. ม ฺ. ๑/๑๐๓.   
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อตฺตาน   โอวทิตฺวา   วิปสฺสน   วฑฺเฒตฺวา   ตสฺส   ปฏ ิคโต   เอว  
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ  
         วิสุทฺธิมคฺคฏีกาย อมฺพขาทกมหาติสฺสตฺเถรวตฺถุ ฯ  
        [๑๘๗]   ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลนฺตุ   ปจฺจเวกฺขเณน   สุชฺฌนโต  
ปจฺจเวกฺขณสุทฺธีติ อฏกถาจริเยหิ วุตฺต ฯ  
        ตสฺมา   อปจฺจเวกฺขิตปริโภเค   อาทีนว   สมฺปสฺสนฺเตน   ปจฺจยา  
ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ  
        ปุพฺเพ    กิร    ภิกฺขู   เยภุยฺเยน   อปจฺจเวกฺขิตฺวา   จตฺตาโร  
ปจฺจเย   ปริภุ ฺชนฺตา   นิรยติรจฺฉานโยนิโต   น   มจฺุจนฺติ  ฯ  สตฺถา  
ตมตฺถ    ตฺวา    ภิกฺขเว    ภิกฺขุนา    นาม   จตฺตาโร   ปจฺจเย  
อปจฺจเวกฺขิตฺวา    ปริภุ ฺชิตุ    น   วฏฏติ   ตสฺมา   อิโต   ปฏาย  
ปจฺจเวกฺขิตฺวา   ปริภุ ฺเชยฺยาถาติ   วตฺวา   ปจฺจเวกฺขณวิธึ  ทสฺเสนฺโต  
อิธ   ปน   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ปฏิสงฺขา  โยนิโส  จีวร  ปฏิเสวตีติอาทินา  
นเยน  ตนฺตึ  เปตฺวา อปจฺจเวกฺขิตปริโภโค นาม หลาหลวิส- 
ปริโภคสทิโส โปราณกาป   อปจฺจเวกฺขิตฺวา   โทส   อชานิตฺวา    
วิส   ปริภุ ฺชิตฺวา มหาทุกฺข อนุภวึสูติ วตฺวา อตีต อาหริ  
        [๑๘๘]   อตีเต   พาราณสิย   โพธสิตฺโต  มหาโภโค  อกฺขธตฺุโต  
อโหสิ  ฯ  อถาปโร  กฏูกขฺธุตฺโต  เตน  สทฺธ ึ กฬีนโฺต  อตฺตโน  ชเย  
วตฺตมาเน   กฬีามณฺฑล   น   ภินฺทติ   ปราชยกาเล  ปน  อกฺข  มุเข  
ปกฺขิปตฺวา    อกฺโข   นฏโติ   กฬีามณฺฑล   ภินฺทิตฺวา   ปกฺกามิ  ฯ  
โพธิสตฺโต  ตมตฺถ  ตฺวา  อกฺเข  คเหตฺวา  ฆร  คนตฺฺวา หลาหลวิเสน   
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รชิตฺวา   ปุนปฺปุน   สุกฺขาเปตฺวา  เต  อาทาย  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  
กีฬติ  ฯ   โส   กีฬนฺโต   อตฺตโน  ปราชยกาเล  เอก  อกฺข  มุเข  
ปกฺขิปตฺวา   วิสเวคมุจฺฉิโต   อกฺขีนิ   ปริวตฺเตตฺวา   ขนฺธ  นาเมตฺวา  
ปติ  ฯ   โพธิสตฺโต   ตสฺส   ชีวิต   ทาตุกาโม  โอสธปริภาวิต๑  
วมนเภสชฺช   ทตฺวา   วเมตฺวา  ต  อโรค  กตฺวา  ปุน  เอวรูป  มา  
อกาสีติ โอวาท อทาสิ ฯ  
        เอกนิปาตสฺส ทสมวคฺเค ลิตฺตชาตกวณฺณนาย๒ อปจฺจเวกฺขณ- 
ปริโภควตฺถุ ฯ         [๑๘๙]  ปุนป  เยภุยฺเยน  ภิกฺขู  อมฺหาก คิหิกาเลป ปพฺพชิต- 
กาเลป เอเต   ทาตุ  ยุตฺตรปูาติ  มาตาปตุภคินีอาทีหิ  าตีหิ  ทินเฺน   
จตฺตาโร ปจฺจเย    วิสฺสฏา    หุตฺวา    อปจฺจเวกฺขิตฺวา    ปริภุ ฺชนฺติ  ฯ  
สตฺถา   ตมตฺถ   ตฺวา   ภิกฺขเว   ภิกฺขุนา   นาม   าตีหิป  ทินฺนา  
ปจฺจเวกฺขิตฺวา    ปริภุ ฺชติพฺพา    อปจฺจเวกฺขิตฺวา    ปริภุ ฺชนฺตา   หิ  
กาล   กตฺวา   ยกฺขปฺเปตตฺตภาวโต  น  มุจฺจนฺติ  อปจฺจเวกฺขิต- 
ปริโภโค จ    นาม   วิสปรโิภคสทิโส   วิส ฺหิ   วิสสฺาสิเกนป    
อวิสฺสาสิเกนป ทินฺน  มาเรติเยว  ปุพฺเพป  เอโก  สโีห วิสฺสาสิก- 
ทินฺนก วิส ปริภุ ฺชิตฺวา มรณ ปตฺโตติ วตฺวา อตีต อาหริ  
        [๑๙๐]  อตีเต  พาราณสิย  โพธิสตฺโต  มหาวิภโว เสฏ ี อโหสิ ฯ  
ตสฺเสโก   โคปาลโก   สสฺสสมฺพาธสมเย   คาโว   คเหตฺวา   อร ฺ  
คนฺตฺวา   ตตฺถ   โคสาล  กตฺวา  รกฺขนฺโต  วิหาสิ  ฯ  อเถโก  สีโห  
๑. ปายโต ฯ โอสถปริภาวิตนฺติ ทิสฺสติ ฯ . ว.  ๒. ชาตกฏกถา. ๒/๒๑๕.   
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เอกิสฺส   มิคมาตริ   ปฏิพทฺธจิตฺโต   ตสฺส   โคสาลาสมีเป  วิหาสิ  ฯ  
คาวีน  สีหสนฺตาเสน  มิลาตาน  ขีร  มนฺท๑  อโหส ิ ฯ  อปรภาเค  
เสฏ ี   ต   การณ   ตฺวา   เตนหิ   ตฺว   ต  มิคมาตร  อุปาเยน  
คเหตฺวา  ตสฺสา  สรีเร  โลมานิ  วิเสน  รชิตฺวา ปุนปฺปุน สุกฺขาเปตฺวา  
กติปาห   อติกฺกมิตฺวา   ต   วิสฺสชฺเชหีติ   โคปาลก   อาณาเปสิ  ฯ  
โส  ตถา  อกาสิ  ฯ  สีโห  ต  ทิสฺวา  สิเนเหน ตสฺสา สรีร เลหิตฺวา  
กาลมกาสิ ฯ  
        ตตฺเถว วิสฺสาสโภชนชาตกวณฺณนาย๒ วิสฺสาสปริโภควตฺถุ ฯ  
        [๑๙๑]  รูปยสิกฺขาปทวณฺณนาทีสุ๓ สลีวโต อปจฺจเวกฺขิต- 
ปริโภโค อิณปริโภโค นามาติ วุตฺต ฯ  
        ยถา   ห ิ  อิณายิโก   อตฺตโน   รุจิยา   อิจฺฉิต   ปเทส  คนฺตุ  
น   ลภติ   เอว   อิณปรโิภคยุตฺโต   โลกโต   นิสฺสรตุิ   น   ลภตีติ  
ตฏฏีกา๔ ฯ  
        [๑๙๒]    ตสฺมา    ยถาวุตฺตมาทีนว    สมฺปสสฺนฺเตน    ปจฺจยา  
ปจฺจเวกฺขิตพฺพาว  ฯ  ปจฺจเวกฺขนฺเตน  จ  กาลตฺตเย  ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ฯ  
ตตฺถ   ปฏิลาภกาเล    ยถาปจฺจย    ปวตฺตมาน    ธาตุมตฺตเมเวต  
ยทิท   จีวรนฺตฺยาทินา   ธาตุปจฺจเวกฺขเณน   วา  สพฺพานิ  ปน  อิมานิ  
จีวรานิ    อชคุิจฺฉนียานีตฺยาทินา    ปฏกิูลปจฺจเวกฺขเณน   วา   สกิมฺป  
ปจฺจเวกฺขิตพฺพ  ฯ   เอว   ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปตาน ฺหิ  ปฏลิาภกาลโต  
๑. มณฺฑนฺติป ปาโ ฯ . ว.  ๒. ชาตกฏกถา. ๒/๒๒๗. ๓. สมนฺต. ๒/๒๒๘.    
๔. สา. ที. ๓/๑๙๑.   
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อุทฺธ   ปริโภโค   อนวชฺโชว   อธิฏหิตฺวา   ปตปตฺตจีวราน  วิย  ฯ  
ปจฺจเวกฺขณาย   อาทิสุทฺธิทสฺสนปรเมต    น    ปรโิภคกาเล ปจฺจ- 
เวกฺขณปฺปฏิกฺเขปปร  ฯ  ตสฺมา  ปริโภคกาเล  ปุน ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ฯ  
ตตฺถ   ห ิ  ปฏิสงฺขา   โยนิโส    จีวร    ปฏิเสวามีตฺยาทินา ตขณิก- 
ปจฺจเวกฺขเณน ปริโภคสม ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ฯ  
        [๑๙๓]  วุตฺต ฺจฏกถาสุ  จีวร  ปริโภเค  ปรโิภเค ปจฺจ- 
เวกฺขิตพฺพ ปณฺฑปาโต อาโลเป อาโลเป เสนาสน ปริโภเค  
ปริโภเคติ ฯ  
        วิสุทฺธิมคฺคฏีกาย๑ จีวร กายโต โมเจตฺวา ปริโภเค๒ เสนาสน  
ปริโภเค  ปรโิภเค ปเวเส ปเวเสติ วุตฺต ฯ รูปยสิกฺขาปทวิมติ- 
วิโนทนิยนฺตุ ปริโภเคติ   กายโต   โมเจตฺวา   ปริโภเค๒  ฯ   ปรโิภเคติ  
อุทกปตนฏานโต อนฺโต ปเวสเน นิสีทนสยเนสุ จาติ วุตฺต ฯ  
        [๑๙๔]  สเจ  ปริโภคกาเล  ปจฺจเวกฺขิตุ  น  สกโฺกติ  ปริโภคโต  
ปจฺฉากาเล   อชฺช  มยา  อปจฺจเวกฺขิตฺวา  ย  จีวร  ปริภุตฺตนฺตฺยาทินา  
อตีตปจฺจเวกฺขเณน เอกกฺขตฺตุมฺป ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ฯ  
        วุตฺต ฺจ  วิสุทฺธิมคฺคฏีกาย ตถา อสกฺโกนฺเตน ยถาวุตฺต- 
กาลวิเสสวเสน เอกสฺมึ ทิวเส จตุกฺขตฺตุ ติกฺขตฺตุ ทฺวิกฺขตฺตุ สกึเยว  
วา ปจฺจเวกฺขิตพฺพนฺติ ฯ  
        [๑๙๕]   ตตฺถ   ตถาติ   ปริโภคกาเล   ปจฺจเวกฺขิตุนฺตฺยตฺโถ  ฯ  
ยถาวุตฺตกาลวิเสโส   นาม   ปริโภคกาลโต  ปร  ปุเรภตฺต  ปจฺฉาภตฺต  
๑. ป. ม. ๑/๑๐๘.  ๒. ตฏฏีกาสุ ปน ปริโภเค ปริโภเคติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ . ว.   
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รตฺติยา   ยามตฺตย ฺจ  ฯ  อิท ฺจ  เสสปจฺจเยสุ  ยุชฺชติ  ฯ  เภสชชฺนฺตุ  
ปฏิลาภกาเล   ปจฺจเวกฺขิตฺวาป    อปจฺจเวกฺขิตฺวาป    ปริโภคกาเล  
ปจฺจเวกฺขิตพฺพเมว  ฯ    เตน    วุตฺต    อฏกถาสุ    เภสชฺชสฺส  
ปฏิคฺคหเณป   ปริโภเคป   สติปจฺจยตา   วฏฏติ  ฯ   เอว   สนฺเตป  
ปฏิคฺคหเณ   สตึ  กตฺวา  ปริโภเค  อกโรนฺตสฺเสว  อาปตฺติ  ปฏิคฺคหเณ  
ปน สตึ อกตฺวา ปริโภเค กโรนฺตสฺส อนาปตฺตีติ ฯ  
        [๑๙๖]    สติปจฺจยตา   วฏฏตีติ   ปจฺจเวกฺขณสฺสติยา   ปจฺจยตฺต  
ลทฺธุ  วฏฏติ  ฯ  ปฏิคฺคหเณ  จ  ปริโภเค  จ  ปจฺจเวกฺขณสฺสติ  อวสฺส  
ลทฺธพฺพาติ ทสฺเสติ ฯ เตนาห สตึ กตฺวาติอาทินฺติ วิมติวิโนทนี ฯ  
        วิสุทฺธิมคฺคฏีกายมฺป   ตเถว   วตฺวา  ปุนิท  วุตฺต  เอว  สนฺเตปติ  
ยทิป   ทฺวีสุ  าเนสุ  ปจฺจเวกฺขณา  ยุตฺตา  เอว  สนฺเตป  ฯ  อปเร  
ปนาหุ   สติปจฺจยตาติ   สติ   เภสชชฺปริโภคสฺส    ปจฺจยภาเว  
ปจฺจเยติ   อตฺโถ  ฯ   เอว  สนฺเตปติ  ปจฺจเย  สติปติ  ฯ  ตนฺเตส  
มติมตฺต  ฯ   ตถา   ห ิ  ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีล   ปจฺจเวกฺขณาย  วิสุชฺฌติ  
น ปจฺจยสภาวมตฺเตนาติ ฯ  
        วิมติวิโนทนิย    เกจิ    ปน   สติ   ปจฺจยตาติ   ปจฺจเย   สติ  
เภสชฺชปริโภคสฺส   การเณ   สตีติ  เอวมฺป  อตฺถ  วทนฺติ  ฯ  เตสมฺป  
ปจฺจเยติ   ปจฺจยสภาวลกฺขเณติ   เอวมตฺโถ    คเหตพฺโพ ปจฺจย- 
สภาวมตฺเตน   สิลสฺส   อสุชฺฌนโต  ฯ  ปรโิภเค  อกโรนฺตสฺเสว  
อาปตฺตีติ    อิมินา    ปาฏิโมกฺขสวรสีลสฺส    เภโท    ทสฺสิโต    น ปจฺจย- 
สนฺนิสฺสิตสีลสฺส   ตสฺส   อตีตปจฺจเวกฺขณาย   วิสชฺุฌนโต   เอตสฺมึ   
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ปน   เสสปจฺจเยสุ   จ   อิณปริโภคาทิวจเนน   ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลสฺเสว  
เภโทติ เอวมิเมส นานากรณ เวทิตพฺพนฺติ วุตฺต ฯ  
        [๑๙๗]   อิทมฺปเนตฺถ   สนฺนฏิาน   เภสชฺเช   ตขณิกปจฺจเวกฺขณ  
ทุวิธมฺป      สีล    เภทโต    รกฺขติ     อตีตปจฺจเวกฺขณนฺตุ  ปจฺจย- 
สนฺนิสฺสิตสีลเมว ฯ ตถา   เสสปจฺจเยสุ   ทุวิธ   ปจฺจเวกฺขณ  ฯ  ตสฺมา   
ยทิ    จตุปจฺจเย   ตขณิกปจฺจเวกฺขณ  กต  อตีตปจฺจเวกฺขณ   
อกาตุมฺป  วฏฏติ  ฯ ยท ิน กต กาตพฺพเมว   อิตรสีลสฺส   
วิสุชฺฌนตฺถ  ฯ  เภสชฺเช  ตขณิกปจฺจเวกฺขณสฺส อกรณเหตุ    
ภินฺนนฺตุ   ปาฏิโมกฺขสวรสีล   เทสนาย   วิสุชฺฌติ  ฯ  ยท ิจตุปจฺจเย   
กิ ฺจิป  ปจฺจเวกฺขณ  อกตฺวาว  อรุณ  อุฏาเปติ  วุตฺตนเยน  
สีล ภิชฺชติ โส จ อิณปริโภคฏาเน ติฏตีติ ฯ  
        [๑๙๘] ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลปริปูรเกน ปน ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิต- 
สามเณเรน วิย ภวิตพฺพ ฯ  
        โส หิ สมฺมา ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปริภุ ฺชติ ฯ เตน วุตฺต  
        อุปชฌฺาโย ม ภุ ฺชมาน    สาลิกุร สุนิพฺพุต  
        มา เหว ตฺว สามเณร    สชิวฺห ฌาเปสิ อส ฺโต ฯ  
        อุปชฌฺายสฺส วโจ สตฺุวา   สเวคมลภินฺตทา  
        เอกาสเน นิสีทิตฺวา    อรหตฺตมปาปุณึ  
        โสห ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   จนฺโท ปณฺณรโส ยถา  
        สพฺพาสวปริกฺขีโณ    นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ  
        ตตฺถ    อุปชฺฌาโยติ   ตสฺเสว   มาตุโล   สงฺฆรกฺขิตตฺเถโร  ฯ   
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สาลิกุรนฺติ    สาลิภตฺต  ฯ    สุนิพฺพุตนฺติ   สุสีตล  ฯ   อส ฺโตติ  
อปจฺจเวกฺขณ สนฺธายาห ฯ  
        ตสฺมา อ ฺโป ทุกฺขสฺส    ปฏยนฺโต ปริกฺขย  
        โยนิโส ปจฺจเวกฺขิตฺวา    ปฏิเสเวถ ปจฺจเยติ ฯ  
        อิจฺเจว   สีล    ปริสุทธฺ    กรุุตา    จตุปฺปาริสุทฺธิสีลสงฺขาโต อนาคาริย- 
วินโย  สุสกิขิฺโต  นาม  โหติ  ตสฺส  อคฺคผลมฺป อาวหนสมตฺโถ  
ปพฺภารวาสิติสฺสตฺเถรสฺส  วิย  ฯ  ต  เถรวตฺถุ  พฺราหฺมณวคฺเค  อสสฏ  
คหฏเหีติ คาถาวณฺณนาโต คเหตพฺพนฺติ ฯ  
        [๑๙๙]   อาคาริยวินโย   นาม   ทสอกุสลกมฺมปถวิรมณ  ฯ  โส  
ตตฺถ    อสงฺกิเลสาปชฺชเนน    อาจารคุณววตฺถาปเนน   จ   สุสิกขิฺโต  
อุภยโลกหิตสุขาวหนโต   มงฺคล  ฯ   ตตฺถ  ปาณาติปาโต  อทินฺนา- 
ทาน กาเมสุ   มิจฺฉาจาโร   มุสาวาโท   ปสุณวาจา   ผรุสวาจา  
สมฺผปฺปลาโป    อภิชฺฌา    พฺยาปาโท    มิจฺฉาทิฏ ีติ    อิเม    ทส อกุสล- 
กมฺมปถา  นาม  ฯ  ตตฺถ  ปาณาติปาโต  ตติยปาราชิกวณฺณนาย๑  
วิเสสโต   วณฺณิโต  ฯ   อทินฺนาทาน   ทุติยปาราชกิวณฺณนาย๒  ฯ  
มิจฺฉาจาโร   ส ฺจริตฺตสิกฺขาปทวณฺณนาย ฺเจว๓   ปาฏิกวคฺเค สงฺคีติ- 
สุตฺตวณฺณนาย ฺจ๔  ฯ  อาโท สตฺต พฺรหฺมชาลสุตฺตวณฺณนาย๕ ฯ  
อนฺเต   ตโย   สงฺคีติสุตฺตวณฺณนาย ฺเจว๖    มลูปณฺณาสเก สาเลยฺยก- 
สุตฺตวณฺณนาย ฺจ๗ ฯ ทสป ตตฺเถว สมฺมาทิฏ ิสุตฺตวณฺณนาย ฺเจว๘  
๑. สมนฺต. ๑/๕๒๕.  ๒. สมนฺต. ๑/๓๕๖.  ๓. สมนฺต. ๒/๔๗.  ๔. สุ. ว.ิ ๓/๓๑๓.  
๕. สุ. วิ. ๑/๙๓  ๖. วิ. สุ. ๓/๓๑๔.  ๗. ป. สุ. ๒/๔๔๘.  ๘. ป. สุ. ๑/๒๗๒   
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อฏสาลินิย ฺจ๑  ฯ  ตสฺมา  ตตฺถ ตตฺถ วุตฺตนย คเหตฺวา กมฺมปถกถา  
วุจฺจเต ฯ  
        [๒๐๐] ตตฺถ ปาเณ ปาณส ฺ ิโน ชีวิตินฺทฺริยปุจฺเฉทก- 
อุปกฺกมสมุฏาปกา กายวจีทฺวารานม ฺตรปฺปวตฺตา  วธกเจตนา  
ปาณาติปาโต นาม ฯ ปาโณติ เจตฺถ โวหารโต สตฺโต ปรมตฺถโต  
ทุวิธ ชีวิตินฺทฺริย  ฯ  
        ตติยปาราชิกวณฺณนายมฺป๒  หิ  ชวิีตินฺทฺริยนฺติ รูปารูป- 
ชีวิตินฺทฺริย  ฯ  รูปชีวิตินฺทฺริเย   วิโกปเต   อิตรมฺป   ตสมฺพนฺธตาย  
วิโกเปตีติ   วุตฺต ฯ  
        โส    คุณวิรหิเตสุ    ติรจฺฉานคตาทีสุ    ปาเณสุ    ขุทฺทกปาเณ  
อปฺปสาวชฺโช  มหนฺตสรเีร  มหาสาวชฺโช  ฯ  กสมฺา  ฯ ปโยค- 
มหนฺตตาย ปโยคสมตฺเตป   วตฺถุมหนฺตตาย  ฯ   คุณวนฺเตสุ   
มนุสฺสาทีสุ  อปฺปคุเณ อปฺปสาวชฺโช  มหาคุเณ  มหาสาวชฺโช  ฯ   
สรีรคุณานมฺปน  สมภาเว สติ กิเลสาน อุปกฺกมาน ฺจ มุทุตาย  
อปฺปสาวชฺโช ติพฺพตาย มหาสาวชฺโช ฯ  
        [๒๐๑]   พฺรหฺมชาลฏีกาย   ปโยควตฺถุมหนฺตตาทีหิ   มหาสาวชฺชตา  
เตหิ   ปจฺจเยหิ  อุปปฺชชฺมานาย  เจตนาย  พลวภาวโต  เวทิตพฺพา  ฯ 
ยถาธิปฺเปตสฺส   หิ   ปโยคสฺส   สหสา   นิปฺผาทนวเสน  กิจฺจสาธิกาย  
พหุกฺขตฺตุ    ปวตฺตชวเนหิ    ลทฺธาเสวนาย   จ   สนฺนิฏาปกเจตนาย  
วเสน   ปโยคสฺส   มหนฺตภาโว  ฯ   สติป   กทาจิ   ขุทฺทเก  เจว  
๑. อฏสาลินี. ๑๘๐.  ๒. สมนฺต. ๑/๕๓๔.   
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มหนฺเต   จ   ปาเณ   ปโยคสฺส  สมภาเว  มหนฺต  หนนฺตสฺส  เจตนา  
ติพฺพตรา   อุปฺปชฺชตีติ   วตฺถุสฺส   มหนฺตภาโว  ฯ   อิติ   อุภยมฺเปต  
เจตนาย  พลวภาเวเนว  โหติ  ฯ  ตถา  หนฺตพฺพสฺส  มหาคุณภาเว  ฯ  
ตตฺถ   อุปการเจตนา   วิย   เขตฺตวิเสสนิปฺผตฺติยา   อนุปการเจตนาป  
พลวตี   ติพฺพตรา   จ  อุปฺปชฺชตีติ  ตสฺส  มหาสาวชฺชตา  ทฏพฺพา  ฯ  
ตสฺมา   ปโยควตฺถุอาทิปจฺจยาน    อมหตฺเตป    มหาคุณตาทิปจฺจเยหิ  
เจตนาย พลวภาวาทิวเสเนว มหาสาวชฺชภาโว เวทิตพฺโพติ วุตฺต ฯ  
        ปโยควตฺถุมหนฺตตาทีหิ  ฯเปฯ    อิติ    อุภยมฺเปต    เจตนาย  
พลวภาเวเนว   โหตีติ    ยถาวุตฺตปจฺจยวิปริยาเยนป    ตตปจฺจเยหิ  
เจตนาย   พลวตายเอว   มหาสาวชฺชภาโว   เวทิตพฺโพ  ฯ ปโยค- 
วตฺถุอาทิปจฺจยาน ฺหิ   อมหตฺเตป   หนฺตพฺพสฺส    คุณวนฺตตาย มหา- 
สาวชฺชตา  ตพฺพิปริยาเยน  อปฺปสาวชชฺตา จ วตฺถุสฺส มหตฺตามหตฺเตสุ  
วิย   ทฏพฺพา  ฯ   กิเลสาน   อุปกฺกมาน   ทฺวินฺน ฺจ   มุทุตาย  จ  
ติพฺพตาย    จ    อปฺปสาวชฺชตา   มหาสาวชฺชตา   จ   โยเชตพฺพาติ  
สมฺมาทิฏ ิสุตฺตฏีกา ฯ  
        [๒๐๒]   ตสฺส   ป ฺจ   สมฺภารา   โหนฺติ   ปาโณ  ปาณส ฺ ิตา  
วธกจิตฺต อุปกฺกโม เตน มรณนฺติ ฯ  
        พฺรหฺมชาลาทิฏีกาย    ปาณส ฺ ิตาวธกจิตฺตานิ   ปุพฺพภาคิยานิป  
โหนฺติ    อุปกฺกโม   วธกเจตนาสมุฏาปโต  ฯ   ป ฺจสมฺภารวตี   ห ิ 
ปาณาติปาตเจตนาติ สา ป ฺจสมฺภาราวินิมุตฺตา ทฏพฺพาติ วุตฺต ฯ  
        [๒๐๓]    ปรปริคฺคหิเต   ปรปริคฺคหิตส ฺ ิโน ตทาทายกอุปกฺกม-  
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สมุฏาปกา กายวจีทฺวารปฺปวตฺตา เถยฺยเจตนา อทินฺนาทาน ฯ  
ตตฺถ   ปรปรคฺิคหิตนฺติ   ปเรหิ   ภณฺฑสามิเกหิ   ปริคฺคหิต   อปริจฺจตฺต  
รกฺขิต   โคปต   อตฺตโน   กาเยน  วา  วาจาย  วา  อทินฺน  ฯ  ต  
หีเน   ปรสนตฺเก   อปฺปสาวชฺช   ปณีเต   มหาสาวชฺช  ฯ  กสฺมา  ฯ  
วตฺถุปฺปณีตตาย  ฯ    วตฺถสุมตฺเต    สติป    คุณาธิกาน    สนฺตเก มหา- 
สาวชฺช   ตตคุณาธิก   อุปาทาย   ตโต   ตโต  หีนคุณสฺส  สนฺตเก  
อปฺปสาวชฺช  ฯ   อปจ   ขุทฺทเก   ปรสนฺตเก   อปฺปสาวชฺช  มหนฺเต  
มหาสาวชฺช  ฯ   กสฺมา  ฯ   ปโยคมหนฺตตาย  ฯ   วตฺถุคุณานมฺปน  
สมภาเว    สติ    กิเลสาน    อุปกฺกมาน ฺจ   มุทุตาย   อปฺปสาวชฺช  
ติพฺพตาย มหาสาวชฺช ฯ  
        ตสฺส   ป ฺจ   สมฺภารา   โหนฺติ  ปรปริคฺคหิต  ปรปริคฺคหิต- 
ส ฺ ิตา เถยฺยจิตฺต อุปกฺกโม เตน หรณนฺติ ฯ  
        [๒๐๔]   สงฺคีติสุตฺตวณฺณนายนฺตุ๑  กาเมสูติ  เมถุนสมาจาเรสุ  
เมถุนวตฺถูสุ  วา ฯ มิจฺฉาจาโรติ เอกนฺตนินฺทิโต ลามกาจาโร ฯ  
ลกฺขณโต ปน  อสทฺธมฺมาธิปฺปาเยน  กายทฺวารปฺปวตฺตา  อคมนียฏ- 
านวีติกฺกมเจตนา กาเมสุ มิจฺฉาจาโรติ วุตฺต ฯ  
        เมถุนสมาจาเรสูติ   สทารสนฺโตสปรทารคมนวเสน   ทุวิเธสุ๒  
เมถุนสมาจาเรสุ  ฯ  เตป  หิ  กาเมตพฺพโต  กามา  นาม ฯ เมถุนสสฺ  
วตฺถุภูเตสุ   สตฺเตสุ  ฯ  มจฺิฉาจาโรติ  คารยฺหาจาโร  ฯ  คารยฺหตา  
จสฺส  เอกนฺตนิหีนตาย  เอวาติ  อาห  เอกนฺตนินฺทิโต  ลามกาจาโรติ ฯ  
๑. สุ. วิ. ๓/๓๑๓.  ๒. ทฺวีสูติ ยุตฺตตร ฯ . ว.   
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อสทฺธมฺมาธิปฺปาเยนาติ อสทฺธมฺมเสวนาธิปฺปาเยนาติ ตฏฏีกา ฯ  
        ตตฺถ    อคมนียฏาน   นาม   ปุรสิาน   มาตุรกฺขิตาทโย   วีสติ  
อิตฺถิโย  ฯ   ตา  ปุตฺตทารสฺส  สงฺคโหติ  เอตฺถาวิภวิสฺสนฺติ  ฯ  เตน  
ส ฺจริตฺตสิกฺขาปทวิมติวิโนทนิย    ปรุิสา    หิ   เยหิ   เกหิจิ   โคปต  
รกฺขิต    อิตฺถ ึ  คนฺตุ   น   ลภนฺติ   ตสฺมา   เตส   มาตุรกฺขิตาทีสุ  
อฏสุ   คตาน   มิจฺฉาจาโร   โหติเยว   มาตาทีหิ   ยถา   ปุริเสน  
สทฺธึ    สวาส    น   กปฺเปนฺติ   ตถา   รกฺขิตตฺตา  ฯ   ตท ฺาสุ  
ทฺวาทสสุ  คตาน  ปเรหิ  วาริเต  อตฺตโน  อสนฺตเก  าเน ปวิฏตฺตา  
มิจฺฉาจาโรติ วุตฺต ฯ  
        ปเรส รกฺขิตโคปต ผสฺส เถเนตฺวา ผุฏภาวโตติ สารตฺถทีปนี ฯ  
        [๒๐๕]   วีสติยา   ปน   อิตฺถีสุ  สารกฺขาทีน  ทฺวาทสนฺน  อิตฺถีน  
อ ฺเ   ปุริสา   อคมนียฏาน   นาม  ฯ  อิตฺถิโย  หิ  เยน  เกนจิ  
ปุริเสน  ภริยาภาเวน  คหิตาว  ปุริสนฺตร คนฺตุ น ลภนฺติ ตสฺมา  
ตาสเมว ทฺวาทสนฺน   ปุรสินฺตรคมเน   มิจฺฉาจาโร   โหติ   สสฺสามิก- 
ภาวโต  ฯ ตา    หิ    สามิกสฺส   สนฺตก   ผสฺส   เถเนตฺวา   ปเรส   อภิรตึ  
อุปฺปาเทนฺตีติ    ตาส    มจฺิฉาจาโร  ฯ   อิตราส   ปน   อฏนฺน  
มาตุรกฺขิตาทีน  ปุริสนฺตรคมเน  มิจฺฉาจาโร  น  โหติ อสฺสามิก- 
ภาวโต ฯ อปจ   เกนจิ   อปริคฺคหิตผสฺสตฺตา    อตฺตโน    ผสฺสสสฺ    สย  
สามิกตฺตา   จ   นตฺถ ิ ตาส  มิจฺฉาจาโร  ฯ  น  ห ิ มาตาทโย  สย  
ตาส   ผสฺสานุภวนตฺถ   ตา   รกฺขนฺติ   เกวล  อนาจาร  นิเสเธนฺตา  
ปุริสนฺตรคมนเมว   ตาส   วาเรนฺติ   ตสฺมา   น   ตาส   มาตาทโย   
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ผสฺเส อิสฺสราติ ฯ  
        โส    สลีาทิคุณวิรหิเต    อคมนียฏาเน    อปปฺสาวชฺโช สลีาทิ- 
คุณสมฺปนฺเน   มหาสาวชฺโช  ฯ   อปจ   คุณวิรหิเตป  อภิภวิตฺวา  
ปวตฺติโต   มหาสาวชฺโช  ฯ   อุภินฺน   สมานจฺฉนฺทภาเวป   กิเลสาน  
อุปกฺกมาน ฺจ มุทุตาย อปฺปสาวชฺโช ติพฺพตาย มหาสาวชฺโช ฯ  
        ตสฺส    จตฺตาโร    สมฺภารา   อคมนียวตฺถุ   ตสฺมึ   เสวนจิตฺต  
เสวนปฺปโยโค มคฺเคน  มคฺคปฺปฏิปตฺติอธิวาสนนฺติ ฯ  
        [๒๐๖]    พฺรหฺมชาลฏีกาย    อภิภวิตฺวา    วีติกกฺมเน   มคฺเคน  
มคฺคปฺปฏิปตฺติอธิวาสเน    สติป    ปรุิมปฺุปนฺนเสวนาภิสนฺธิปฺปโยคาภาวโต  
อภิภุยฺยมานสฺส   มิจฺฉาจาโร   น  โหตีติ  วทนฺติ  ฯ  เสวนจิตฺเต  สติ  
ปโยคาภาโว    นปฺปมาณ    อิตฺถิยา    เสวนปฺปโยคสฺส    เยภุยฺเยน  
อภาวโต    ตถา   สติ   อิตฺถิยา   ปุเรตร   อุปฏาปตเสวนจิตฺตายป  
มิจฺฉาจาโร   น   สิยา   เสวนปฺปโยคาภาวโต  ฯ   ตสฺมา  ปุริสสฺส  
วเสน   อุกฺกสโต   จตฺตาโร   สมฺภารา   วุตฺตาติ  ทฏพฺพนฺติ  เอเก  
อ ฺถา   อิตฺถิยา  ปุริสกจฺิจกรณกาเล  ปุริสสฺสาป  เสวนปฺปโยคาภาวโต  
มิจฺฉาจาโร   น   สิยาติ   อิทมฺปเนตฺถ   สนฺนิฏาน   อตฺตโน  รุจิยา  
ปวตฺติตสฺส  ตโย  พลกฺกาเรน๑  ปวตฺติตสฺส  ตโยติ อนวเสสคฺคหเณน  
จตฺตาโรติ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ    อตฺตโน    รุจิยา    ปวตฺติตสฺส    ตโย    พลกฺกาเรน  
ปวตฺติตสฺส    ตโยติ    อนวเสสคฺคหเณน    จตฺตาโร   ทฏพฺพา  ฯ  
๑. พลาตฺกาเรนาติ สกฺกฏภาสานุโลเมน อิท วล ฺชิยติ ฯ   
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อตฺถสิทฺธิ ปน ตีเหวาติ อิติวุตฺตกวณฺณนา๑ ฯ  
        [๒๐๗]    ยถาวุตฺต ฺเจต   ติวิธ   กายกมฺม   โหติ  ฯ   ตตฺถ  
ปาณาติปาตาทิทฺวย    กายวจีทฺวาริก   มิจฺฉาจาโร   กายทฺวาริโก  ฯ  
อกุสล ฺหิ   กายกมฺม   กายวจีทฺวาเรสุ   สมุฏาติ  น  มโนทฺวาเร  ฯ  
สหตฺถา    หิ    ปาณ   หนนฺตสฺส   อทินฺน   อาทิยนฺตสฺส   มิจฺฉาจาร  
จรนฺตสฺส   กมฺมมปฺ   กายกมฺม   ทฺวารมฺป    กายทฺวาร  ฯ คจฺฉ- 
อิตฺถนฺนาม    ชีวิตา    โวโรเปหิ   อิตฺถนฺนาม   ภณฺฑ   อวหราติ  
อาณาเปนฺตสฺส   ปน   กมฺม  กายกมมฺ  ทฺวารนฺตุ  วจีทฺวาร  ฯ  เอว  
อกุสล   กายกมฺม   กายวจีทฺวาเรเสฺวว   สมุฏาติ  ฯ   เตหิ   ปน  
จิตฺเตหิ   สห  ชาตา  อภิชฌฺาพฺยาปาทมิจฺฉาทิฏ ิโย  เจตนาปกฺขิกา  วา  
ภวนฺติ อพฺโพหาริกา วาติ อฏสาลินีนโย๒ ฯ  
        [๒๐๘]   อิเม   สตฺตา   ห ฺนฺตูติ  ปวตฺตพฺยาปารวเสน  เจตนา  
ปกฺขิกา    วา    ภวนฺติ   กายกมฺมโวหารลาภา   อพฺโพหาริกา   วา  
มโนกมฺมโวหารวิรหา   สสมฺภารปวีอาทีสุ   อาปาทโย   เอตฺถ  
นิทสฺสนนฺติ ตฏฏีกา ฯ  
        ยถาปวตฺโต   พฺยาปาโร   กมฺมปโถ   โหติ   ต   ทสฺเสตุ  อิเม  
สตฺตา  ห ฺนฺตูติ  ปวตฺติ  พฺยาปารสฺส  ทสฺสิตา  ฯ  กายทฺวาริกเจตนาย  
สหการิการณภาวโต   กายกมฺมโวหารลาภา  ฯ  อภิชฺฌาทีน  ปรสนฺตกสฺส  
อตฺตโน    ปริณามนวเสน    อิเม    สตฺตา    ห ฺนฺตูติอาทินา    จ  
อปฺปวตฺตตฺตา    มโนกมฺมโวหารวิรหา  ฯ    อเจตนาสภาวโต   วา  
๑. ป. ที. อิติ. ๓๐๓.  ๒. อฏ. สา. ๑๗๑.   



ประโยค๔ - มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 207 

ปาณาติปาตาทิวเสน   อพฺโพหาริกา   ปาณาติปาตาทิภาเวน   น  
วตฺตพฺพาติ อตฺโถ ฯ เอตฺถาติ อพฺโพหาริกภาเวติ ตทนุฏีกา ฯ  
                    กายกมฺมกถา ฯ  
        [๒๐๙]   มุสาติ   วิสวาทนปุเรกฺขารสฺส   อตฺถภ ฺชโก  วจีปโยโค  
กายปฺปโยโค วา ฯ  
        ตตฺถ    กมฺมปถปฺปตฺต    ทสฺเสตุ    อตฺถภ ฺชโกติ    วุตฺต  ฯ  
วจีปโยคาทิคฺคหเณน   มสุาสทฺทสฺส    กิริยปฺปธานต    ทสฺเสติ  ฯ  
วิสวาทนาธิปฺปาเยนสฺส    ปรวิสวาทกกายวจีปโยคสมุฏาปกา    เจตนา  
มุสาวาโท   ยถาวุตฺตปฺปโยคภูต   มุสา   วทติ  วิ ฺาเปติ  สมุฏาเปติ  
วา  เอตายาติ  กตฺวา  ฯ  วิสวาทนาธิปฺปาโย  จ  ปน  ปุพฺพภาคกฺขเณ  
ตขเณ   จ   ลพฺภติ  ฯ  วุตฺต ฺหิ  ปุพฺเพ  วสฺส  โหติ  มุสา  ภณิสสฺนฺติ  
ภณนฺตสฺส   โหติ   มุสา   ภณามีติ๑  ฯ  เอต ฺหิ  ทฺวย  องฺคภูต  
อิตรนฺตุ โหตุ วา มา วา อการณเมต ฯ  
        [๒๑๐]  อปโร  นโย  ฯ  มุสาติ  อภูต  อตจฺฉ  วตฺถุ  ฯ วาโทติ  
ตสฺส  ภูตโต  ตจฺฉโต วิ ฺาปน ฯ อตถ วตฺถุ ตถโต ปร  
วิ ฺาเปตุกามสฺส ปน  ตถาวิ ฺตฺติสมุฏาปกา  เจตนา  มุสาวาโท   
มุสา  วาทิยติ  วุจฺจติ เอตายาติ    กตฺวา  ฯ   เอตฺถ   จ   ปุริมนเย    
มุสาวาทลกฺขณสฺส อพฺยาปตาย    มุสาสทฺทสฺส   จ   วิสวทิตพฺพตฺถ- 
วาจกตฺตสมฺภวโต ปริปณฺุณ กตฺวา ต ลกฺขณ ทสฺเสตุ ทุติยนโย  
วุตฺโตติ ทฏพฺพ ฯ  
๑. วิ. มหาวภิงฺค. ๒/๑๕๕.   
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        โส   ยมตฺถ   ภ ฺชติ    ตสฺส    อปฺปตาย    อปปฺสาวชฺโช  
มหนฺตตาย   มหาสาวชฺโช  ฯ   อปจ   ยสฺส   อตฺถ   ภ ฺชติ   ตสสฺ  
อปฺปคุณตาย   อปฺปสาวชฺโช   มหาคุณตาย   มหาสาวชฺโช  ฯ  
กิเลสาน มุทุตาย อปฺปสาวชฺโช ติพฺพตาย มหาสาวชฺโช ฯ  
        [๒๑๑]  อปโร  นโย  ฯ  คหฏาน  อตฺตโน สนตฺก อทาตุกามตาย  
นตฺถีติอาทินยปฺปวตฺโต   อปฺปสาวชฺโช   สกฺขินา   หุตฺวา อตฺถ- 
ภ ฺชนตฺถ  วุตฺโต  มหาสาวชฺโช  ฯ  ปพฺพชิตาน  อปฺปกมฺป  เตล วา  
สปฺป   วา   ลภิตฺวา   หสฺสาธิปฺปาเยน  อชฺช  คาเม  เตล  นทีม ฺเ  
สนฺทตีติ    ปรูณกถานเยน   ปวตฺโต   อปฺปสาวชฺโช   อทิฏเยว   ปน  
ทิฏนฺติอาทินา   นเยน   วทนฺตาน   มหาสาวชฺโช  ฯ  ปูรณกถา  นาม  
อปฺปตาย   อูนสฺส   อตฺถสฺส   ปูรณวเสน   ปวตฺตา  กถา  ฯ  กาม ฺจ  
อตฺตโน    สนฺตก    อทาตุกามตาย    ปูรณกถานเยน    จ   ปวตฺโต  
วิสวาทนปุเรกฺขารสฺเสว    มุสาวาโท   ตตฺถ   ปน   เจตนา   พลวตี  
น โหตีติ อปฺปสาวชฺชตา วุตฺตา ฯ  
        ตสฺส   จตฺตาโร   สมฺภารา   โหนฺติ   อตถ  วตฺถุ  วิสวาทนจิตฺต  
ตชฺโช วายาโม ปรสฺส ตทตฺถวิชานนนฺติ ฯ  
        ตตฺถ    ตชฺโชติ    ตสฺสานุรูโป   วิสวาทนานุรูโปติ   อตฺโถ  ฯ  
วายาโมติ   วายามสีเสน  ปโยคมาห  ฯ  วิสวาทนาธิปฺปาเยน  ปโยเค  
กเตป   ปเรน   ตสฺมึ   อตฺเถ   อวิ ฺาเต   วิสวาทนสฺส  อสิชฌฺนโต  
ปรสฺส   ตทตฺถวิชานน   เอโก  สมฺภาโร  วุตฺโต  ฯ  เกจิ  ปน  อภูต  
วจน    วิสวาทนจิตฺต    ปรสฺส   ตทตฺถวิชานนนฺติ   ตโย   สมฺภาราติ   
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วทนฺติ ฯ  
        [๒๑๒]  สงฺกิลฏิจิตฺตสฺส  ปเรส  วา  เภทาย อตฺตโน ปยกมฺยตาย  
วา    กายวจีปโยคสมุฏาปกา    เจตนา   ปสุณวาจา   ปสุณ   วตฺติ  
เอตายาติ กตฺวา ฯ  
        ตตฺถ   สงฺกิลิฏจิตฺตสฺสาติ   โลเภน  โทเสน  วา  วิพาธิต- 
จิตฺตสฺส อุปตาปตจิตฺตสฺส วา ทูสิตจิตฺตสฺสาติ อตฺโถ ฯ  
        สา   ยสสฺ   เภท   กโรติ   ตสฺส   อปฺปคุณตาย   อปฺปสาวชฺชา  
มหาคุณตาย   มหาสาวชฺชา  ฯ   อปจ   ยสฺส   ยโต   เภท  กโรติ  
เตสุ   อภินฺเนสุ   อปฺปสาวชฺชา   ภินฺเนสุ   มหาสาวชฺชา  ฯ   ตถา  
กิเลสาน มุทุติพฺพตาเภเท ฯ  
        ตสฺสา    จตฺตาโร   สมฺภารา   ภินทฺิตพฺโพ   ปโร   อิติ   อิเม  
นานา   ภวิสฺสนฺตีติ   เภทปุเรกฺขารตา  วา  อิติ  อห  ปโย  ภวิสฺสามิ  
วิสฺสาสิโกติ ปยกมฺยตา วา ตชฺโช วายาโม ตทตฺถวิชานนนฺติ ฯ  
        ตตฺถ    ตทตฺถวิชานนนฺติ    เอเตน   ยสฺส   เปสุ ฺ   อุปสหรติ  
โส   ภิชชฺตุ   วา   มา  วา  ตสฺส  อตฺถสฺส  วิ ฺาปนเมว  ปมาณนฺติ  
ทสฺเสติ  ฯ   ปรสฺมึ  ปน  อภินฺเน  กมฺมปถเภโท  นตฺถิ  ภินฺเน  เอว  
โหติ ฯ  
        [๒๑๓] ปรสฺส มมฺมจฺเฉทกกายวจีปโยคสมุฏาปกา เอกนฺต- 
ผรุสเจตนา ผรุสวาจา ผรุส วตฺติ เอตายาติ กตฺวา ฯ  
        พฺรหฺมชาลฏีกาย   มมฺมานิ   วิสมานิ    เยสุ    ผรุสวาจาย   
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ฉุปตมตฺเตสุ   ทฏุารุจิยฆฏิต๑   จิตฺต  อธิมตฺตทุกฺขปฺปตฺต  โหติ  ฯ  
กานิ   ปน   ตานิ  ฯ   ชาติอาทีนิ  อกฺโกสวตฺถูนิ  ฯ  ตานิ  ฉิชชฺนฺติ  
ภิชฺชนฺติ วา เยน กายวจีปโยเคน โส มมฺมจฺเฉทโกติ วุตฺต ฯ  
        [๒๑๔]  กถมฺปน  เอกนฺตผรุสา  เจตนา  โหตีติ ฯ ทุฏจิตฺตตาย ฯ  
ตสฺสา อาวิภาวนตฺถมิท วตฺถุ ฯ  
        เอโก  กริ  ทารโก  มาตุ  วจน  อนาทยิตฺวา  อร ฺ  คจฺฉติ  ฯ  
ต   มาตา   นวิตฺเตตุ   อสกฺโกนฺตี   จณฺฑา   ต   มหิสี   อนุพนฺธตูติ  
อกฺโกสิ  ฯ   อถสฺส   ตเถว   อร ฺเ   มหิสี  อุฏาสิ  ฯ  ทารโก  
ย   มม   มาตา  มุเขน  กเถสิ  ต  มา  โหตุ  ย  จิตฺเตน  จินฺเตสิ  
ต โหตูติ สจฺจกิริย อกาสิ ฯ มหิสี ตตฺเถว พทฺธา วิย อฏาสิ ฯ  
        เอว    มมฺมจฺเฉทโกป    วจีปโยโค   จิตฺตสณฺหตาย   ผรุสวาจา  
น   โหติ  ฯ  มาตาปตโร  หิ  กทาจิ  ปตฺุตเก  เอว  วทนฺติ  โจรา  
โว    ขณฺพาขณฺฑิก    กโรนฺตูติ    อุปปฺลปตฺตมฺป    จ   เนส   อุปริ  
ปตนฺต   เนว   อิจฺฉนฺติ  ฯ   อาจริยุปชฺฌายา   จ  กทาจิ  นิสฺสิตเก  
เอว   วทนฺติ   กึ   อิเม   อหิริกา   อโนตฺตปฺปโน   วทนฺติ  นิทฺธมถ  
เนติ อถ จ เนส อาคมาธิคมสมฺปตฺตึ อิจฺฉนฺติ ฯ  
        [๒๑๕]   พฺรหฺมชาลฏีกายนฺตุ   จิตฺตสณฺหตาย  ผรุสวาจา  น  โหติ  
กมฺมปถาปฺปตฺตตฺตา กมฺมภาว ปน น สกฺกา วาเรตุนฺติ วุตฺต ฯ  
        ยถา  จ  จิตฺตสณฺหตาย  ผรุสวาจา  น  โหติ  เอว  วจนสณฺหตาย  
อผรุสวาจาป   น   โหติ  ฯ   น   หิ   มาราเปตุกามสฺส  อิม  สุข  
๑. ทุฏารุ วิย ฆฏฏิตนฺติ ม ฺเ ฯ เสยยฺาป ภิกฺขเว ทุฏารุโก  กฏเน วา กลาย  
วา ฆฏฏิโตติ ปาโ หิ ทิสฺสติ ฯ   
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สยาเปถาติ    วจน    อผรสุวาจา    โหติ   จิตฺตผรุสตาย   ปเนสา  
ผรุสวาจาว ฯ  
        สา   ย   สนฺธาย   ปวตฺติตา   ตสฺส  อปฺปคุณตาย  อปฺป- 
สาวชฺชา มหาคุณตาย  มหาสาวชฺชา  ฯ  อปจ  กมมฺปถภาว  
อปฺปตฺตา อปฺปสาวชฺชา อิตรา มหาสาวชฺชา ฯ ตถา กิเลสาน  
มุทุติพฺพตาเภเท ฯ  
        [๒๑๖]   เกจิ   ปน   ย   อุทฺทิสฺส   ผรุสวาจา  ปยุชฺชติ  ตสฺส  
สมฺมุขาว   สีส   เอตีติ   วทนฺติ  ฯ   เอเก  ปรมฺมุขาป  ผรุสวาจา  
โหติเยวาติ   วทนฺติ  ฯ   ตตฺถายมธิปฺปาโย   ยุตฺโต   สิยา  สมฺมุขา  
ปโยเค   อคารวาทีน   พลวภาวโต  สิยา  เจตนา  พลวตี  ปรสฺส  จ  
ตทตฺถชานน   น   ตถา   อสมฺมุขา  ฯ  ยถา  ปน  อกฺโกสิเต  มเต  
อาฬาหเน   กตา  ขมาปนา  อุปวาทนฺตราย  นิวตฺเตติ  เอว  ปรมฺมุขา  
ปยุตฺตาป ผรุสวาจา โหติเยวาติ สกฺกา วิ ฺาตุนฺติ ฯ  
        ตสฺสา    ตโย    สมฺภารา    อกโฺกสิตพฺโพ    ปโร   กุปตจิตฺต  
อกฺโกสนาติ ฯ  
        ตตฺถ   อกฺโกสาธิปฺปาเยเนว   กุปตจิตฺต   น  มรณาธิปฺปาเยน  ฯ  
มรณาธิปฺปาเยน หิ จิตฺตโกเป สติ พฺยาปาโทเยว โหตีติ ฯ  
        [๒๑๗]   อนตฺถวิ ฺาปกกายวจีปโยคสมุฏาปกา    อกุสลเจตนา 
สมฺผปฺปลาโป    สมฺผ    นิรตฺถก    ปลปติ   เอเตนาติ   กตฺวา  ฯ  
โส  อาเสวนมนฺทตาย  อปฺปสาวชฺโช  อาเสวนมหนฺตตาย มหา- 
สาวชฺโช ฯ อาเสวนนฺนาม    ภาวน    พหุลีกรณ  ฯ    อปจ    ย    คาหยิตุ  
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ปวตฺติโต   เตน   อคฺคหิเต   อปฺปสาวชฺโช   คหิเต  มหาสาวชฺโช  ฯ  
ตถา    กิเลสาน    มุทุติพฺพตาเภเท  ฯ   ตสฺส   เทฺว   สมฺภารา ภารต- 
ยุทฺธสีตาหรณาทินิรตฺถกกถาปุเรกฺขารตา    ตถารปูกถากถน ฺจ  ฯ  
ปรสฺมึ   ต   กถ   อคฺคณฺหนฺเต   กมฺมปถเภโท   นตฺถิ   คณฺหนฺเตเยว  
โหติ ฯ  
        สมฺมาทิฏ ิสุตฺตฏีกาย    โย    โกจิ   ปน   สมผฺปฺปลาโป   ทฺวีหิ  
สมฺภาเรหิ สิชฺฌตีติ วุตฺต ฯ  
        [๒๑๘]   ยถาวุตฺต ฺเจต   จตุพฺพิธ  วจีกมฺม  โหติ  ทฺวิทฺวาริก  ฯ  
หตฺถมุทฺธาย   หิ   มุสาวาทาทีนิ   กเถนฺตสฺส  กมฺม  วจีกมฺม  ทฺวารนฺตุ  
กายทฺวาร  ฯ   วจีเภท   ปน   กตฺวา   ตานิ   กเถนฺตสฺส  กมฺมมฺป  
วจีกมฺม    ทฺวารมฺป    วจีทฺวารเมว  ฯ   เอว   อกุสล   วจีกมฺม  
กายวจีทฺวาเรเสฺวว  สมุฏาติ  น  มโนทฺวาเร  ฯ  เตหิ  ปน  จิตฺเตหิ  
สห   ชาตา   อภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทิฏ ิโย  เจตนาปกฺขิกา  วา  โหนฺติ  
อพฺโพหาริกา วาติ อฏสาลินีนโย๑ ฯ  
        ตตฺถ    หิ    อภิชฺฌาทโย   วจีกมมฺโวหารลาภา   เจตนาปกฺขิกา  
มโนกมฺมโวหารวิรหา    อพฺโพหาริกา  ฯ    อเจตนาสภาวโต   วา  
มุสาวาทาทิวเสน   อพฺโพหาริกา   มุสาวาทาทิภาเวน   น   วตฺตพฺพาติ  
อตฺโถ ฯ  
                    วจีกมฺมกถา ฯ  
        [๒๑๙]   อภิชฺฌายตีติ   อภิชฌฺา   ปรภณฺฑาภิมุขี    หุตฺวา  
๑. อฏ. สา. ๑๗๓.   
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ตนฺนินฺนตาย ปวตฺตตีติ อตฺโถ ฯ  
        สงฺคีติสุตฺตฏีกาย    อุปสคฺควเสน   อตฺถวิเสสวาจิโน   ธาตุสทฺทาติ  
อภิชฺฌายตีติ    ปทสฺส    ปรภณฺฑาภิมุขีติอาทินา    อตฺโถ   วุตฺโต  ฯ  
ตตฺถ    ตนฺนนิฺนตายาติ   ตสฺมึ   ปรภณฺเฑ   ลุพฺภนวเสน   นินนฺตายาติ  
อยเมตฺถ   อธิปฺปาโย   เวทิตพฺโพ  ฯ  อภิปุพฺโพป  ฌาสทฺโท  ลพฺุภเน  
นิรูฬฺโห    ทฏพฺโพ    อุปสคฺควเสน   อตฺถวิเสสวาจิโน   เอว   วา  
ธาตุสทฺทาติ วุตฺต ฯ  
        สา   ยสสฺ   ภณฺฑ   อภิชฺฌายติ   ตสฺส    อปฺปคุณตาย  
อปฺปสาวชฺชา   มหาคุณตาย   มหาสาวชฺชาติอาทินา   นเยนสฺสา  
อทินฺนาทานสฺส วิย อปฺปสาวชฺชมหาสาวชฺชตา ทฏพฺพา ฯ  
        ตสฺสา เทฺว สมฺภารา ปรภณฺฑ อตฺตโน ปริณามน ฺจ ฯ  
        สงฺคีติสุตฺตฏีกาย   อตฺตโน   ปรณิามน   จิตฺเตเนวาติ  เวทิตพฺพนฺติ  
วุตฺต  
        ปรภณฑฺวตฺถุเก   ห ิ  โลเภ   อุปปฺนฺเนป  น  ตาว  กมฺมปถเภโท  
โหติ ยาว อโห วติท มม อสฺสาติ อตฺตโน น ปริณาเมติ ฯ  
        [๒๒๐] หิตสุข พฺยาปาทยตีติ พฺยาปาโท ฯ  
        สงฺคีติสุตฺตฏีกาย    พฺยาปาทยตีติ    โย   น   อุปฺปาเทติ   ตสฺส  
โส สติ สมวาเย หิตสุข วินาเสตีติ วุตฺต ฯ  
        โส ยสสฺ หิตสุข พฺยาปาทยติ ตสฺส อปฺปคุณตาย อปฺป- 
สาวชฺโช มหาคุณตาย มหาสาวชฺโชติอาทินา ตสฺส ผรุสวาจาย  
วิย อปฺปสาวชฺชมหาสาวชฺชตา ฯ   
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        ตสฺส   เทฺว   สมฺภารา   ปรสตฺโต   ตสฺส   จ  วินาสจินฺตา  ฯ  
ปรสตฺตวตฺถุเก    ห ิ  โกเธ   อุปฺปนฺเนป   น   ตาว   กมฺมปถเภโท  
โหติ   ยาว   อโห   วตาย  อุจฺฉิชฺเชยฺย  วินสฺเสยฺยาติ  ตสฺส  วินาส  
น จินฺเตติ ฯ  
        สงฺคีติสุตฺตสมฺมาทิฏ ิสุตฺตฏีกาย    อโห    วตาติ   อิมินา   ปรสฺส  
อจฺจนฺตวินาสจินฺตน  ทีเปติ  ฯ  เอว ฺหิสฺส ทารุณปฺปวตฺติยา กมฺม- 
ปถปฺปตฺตีติ วุตฺต ฯ  
        [๒๒๑] ยถาภุจฺจคฺคหณาภาเวน มิจฺฉา ปสฺสตีติ มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ  
        สงฺคีติสุตฺตาทิฏีกาย   ยถาภุจฺจคฺคหณาภาเวนาติ    ยถา- 
วคฺคหณสฺส อภาเวน  อนิจฺจาทิสภาวสฺส  นิจฺจาทิโต  คหเณน  ฯ  
มิจฺฉา ปสฺสตีติ วิตถ ปสฺสตีติ วุตฺต ฯ  
        สา  อาเสวนมนฺทตาย  อปฺปสาวชฺชา  มหนฺตตาย  มหาสาวชฺชา  ฯ  
อปจ อนิยตา อปฺปสาวชฺชา นิยตา มหาสาวชฺชา ฯ  
        ตสฺสา    เทฺว   สมฺภารา   วตฺถโุน   คหิตาการวิปรีตตา   ยถา  
จ ต คณฺหาติ ตถาภาเวน ตสฺสุปฏาน ฯ  
        สงฺคีติสุตฺตาทิฏีกาย   คหิตาการวิปรีตตาติ   มจฺิฉาทิฏ ิยา  
คหิตาการวิปรีตภาโว  ฯ   วตฺถุโนติ   ตสฺส   ยถาภูตสภาวมาห  ฯ  
ตถาภาเวนาติ   คหิตากาเรเนว   วิปรีตากาเรเนว   ตสฺส  ทฏิ ิคตสฺส  
ตสฺส วา วตฺถุโน อุปฏาน เอวเมต น อิโต อ ฺถาติ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ   นตฺถิกอเหตุกอกิริยทิฏ ีหิเอว   กมฺมปถเภโท   โหติ  
น อ ฺทิฏ ีหีติ อฏสาลินี๑ ฯ  
๑. อฏ. สา. ๑๘๖.   



ประโยค๔ - มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 215 

        [๒๒๒]   ยถาวุตฺต ฺเจต   ติวิธ   มโนกมฺม   โหติ  ติทฺวาริก  ฯ  
ยทา  หิ  อภิชฺฌาสหคเตน  จิตฺเตน  กายงฺค  โจเปนฺโต  หตฺถคฺคาหาทีนิ  
กโรติ   พฺยาปาทสหคเตน   ทณฺฑามสนาทีนิ   มิจฺฉาทิฏ ิสหคเตน  
ขนฺธสิวาทโย๑  เสฏาติ  เตส  อภิวาทนอ ฺชลิกมมฺภูตปกปริภณฺฑาทีนิ  
กโรติ  ตทา  กมฺม  มโนกมฺม  โหติ  ทวฺารนฺตุ  กายทฺวาร  ฯ  เจตนา  
ปเนตฺถ   อพฺโพหาริกา  ฯ   ยทา   ปน   อภิชฺฌาสหคเตน   วาจงฺค  
โจเปนฺโต   อโห   วต   ย   ปรสฺส   ต   มมสฺสาติ   ปรวิตฺตุปกรณ  
อภิชฺฌายติ   พฺยาปาทสหคเตน    อิเม    สตฺตา    ห ฺนฺตุ    วา  
วชฺฌนฺตุ   วา   มา   วา   อเหสุนฺติ  วทติ  มิจฺฉาทิฏ ิสหคเตน  นตฺถิ  
ทินฺนนฺติอาทีนิ   วทติ   ตทา   กมฺม  มโนกมฺม  ทฺวารนฺตุ  วจีทฺวาร  ฯ  
เจตนา   ปเนตฺถ   อพฺโพหาริกา  ฯ   ยทา   ปน  กายงฺควาจงฺคานิ  
อโจเปตฺวา    รโห    นิสินโฺน   อภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทิฏ ิสหคตจิตฺตานิ  
อุปฺปาเทติ   ตทา   กมฺมมปฺ   มโนกมฺม   ทฺวารมฺป  มโนทฺวารเมว  ฯ  
อิมสฺมึ   ปน  าเน  เจตนาป  เจตนาสมฺปยุตฺตธมฺมาป  มโนทฺวาเรเยว  
สมุฏหนฺติ  ฯ   เอว   อกสุล  มโนกมฺม  ตีสุป  ทฺวาเรสุ  สมุฏาตีติ  
อฏสาลินีนโย๒ ฯ  
        [๒๒๓]    ขนฺธสิวาทโย   เสฏาติ   ขนฺธาติ   กุมารา   สิวาติ  
มเหสฺสรา  ฯ   มิจฺฉาทิฏ ิยา   นิทสฺสนตฺถ  อิท  วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  
นตฺถิกทิฏ ิอาทโยเอว    หิ    กมฺมปถปฺปตฺตา   กมมฺนฺติ  ฯ   เจตนา  
๑. สกนฺโทติ สกฺกฏภาสานุโลเมน ขนฺโธติ วจฺุจติ โย เทวกุมาโร หุตฺวา สิวสฺเสว  
ปุตฺโต โหติ.    ๒. อฏ. สา. ๑๗๕.   
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ปเนตฺถ    อพฺโพหาริกาติ   กายทฺวาเร   วจีทฺวาเร   จ   สมฏุ ิตาป  
กายกมฺม   วจีกมฺมนฺติ   จ  โวหาร  น  ลภติ  อภิชฺฌาทิปฺปธานตฺตา  ฯ  
ติวิธา   ภิกฺขเว   มโนส ฺเจตนา   อกุสล   มโนกมฺมนฺติ  ปน  วจนโต  
สภาเวเนว   สา   มโนกมฺม   น   อภิชฌฺาทิปกฺขิกาติ  อภิชฺฌาทิ- 
ปกฺขิกา วาติ    น    วุตฺต  ฯ   อิมสฺมึ   ปน   าเนติ   กายงฺควาจงฺคานิ  
อโจเปตฺวา    จินฺตนกาเล    เจตนาป  ฯเปฯ   มโนทฺวาเร   เอว  
สมุฏหนฺติ    ตสฺมา    เจตนาย   อพฺโพหาริกภาโว   กถ ฺหิ   นตฺถีติ  
อธิปฺปาโยติ ตฏฏีกา ฯ  
        [๒๒๔]   สุคติทุคฺคตีสุ   อุปฺปชฺชน   สุกตทุกกฺฏกมฺมโต   น   โหติ  
ขนฺธสิวาทีหิ  ปน  โหตีติ  คเหตฺวา  นตฺถิ  ทินฺนนฺติอาทินา  ปรามสนฺตสฺส  
วเสน   มิจฺฉาทิฏ ิ  ฯเปฯ    ปริภณฺฑาทีนิ    กโรตีติ    วุตฺตนฺติ  
วทนฺติ  ฯ   อภิชฺฌาทิปฺปธานตฺตาติ   เอเตน   วิชชฺมาเนสุป อภิชฺฌา- 
พฺยาปาทาทีสุ   ยทา  กายวจีทฺวาเรสุ  เจตนา  พลวตี  โหติ  น  
ตถา   อิตเร   ตทา  ปธานภาวโต  เจตนา  กายกมฺม  วจีกมฺมนฺติ   
จ โวหาร  ลภติ  ฯ  โส  จ โข ปนสฺสา ปธานภาโว ปาณาติ- 
ปาตาทิสิทฺธิยา วิ ฺายติ  ฯ  ยทา  ปน  เตสุเยว ทฺวาเรสุ  
อภิชฺฌาทโย พลวนฺโต โหนฺติ น   ตถา  เจตนา  ตทา  ตตฺถ   
วิชฺชมานาป  เจตนา  อปฺปธานภาวโต กายกมฺม  วจีกมฺมนฺติ  จ  
โวหาร น ลภติ ฯ อภิชฺฌาทโย ปน ปธานภาวโต สติป    
กายงฺควาจงฺคโจปเน   สเกน   อวตฺถาเนเนว  มโนกมฺมนฺเตฺวว  
วุจฺจนฺตีติ   ทสฺเสติ  ฯ   ยทิ   อภิชฺฌาทิปฺปธานา  เจตนา  เอว  สติ   
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อภิชฺฌาทโย    เจตฺถ    กมมฺ   น   เจตนา   อภิชฺฌาทิปกฺขิกา   วา  
สา   สิยาติ   อนุโยค   มนสิกตฺวา   อาห   ติวิธา  ภิกฺขเวติอาทึ  ฯ  
เจตนาป  ฯเปฯ   มโนทฺวาเร   เอว  สมฏุหนฺตีติ  อิท  มโนทฺวาเร  
เจตนาย   อภิชฺฌาทีหิ   มโนกมฺมภาเว   นิพฺพิเสสภาวทสฺสนนฺติ   กตฺวา  
เจตนาย  ฯเปฯ  อธิปฺปาโยติ  อาห  ฯ เจตนา เจตนากมฺม อภิชฺฌาทโย  
เจตนาสมฺปยุตฺตกมฺมนฺติ   เอตฺตกเมว   หิ  เอตฺถ  วิเสโสติ  ฯ  เอตฺถ  
จ  เจตนาย  กายวจีกมฺมภาโว  สิยาติ  อาสงฺกาย อภาวโต มโนทฺวาเร  
อกุสลกายวจีกมฺมาน   อนุปฺปตฺติโต   จ   อพฺโพหาริกาติ   น   วุตฺตนฺติ  
ทฏพฺพนฺติ ตทนุฏีกา ฯ  
                    มโนกมฺมกถา ฯ  
        [๒๒๕]    อิทานิ    มโนกมฺมกถายมาคตมิจฺฉาทิฏ ิยา   โกสลฺลตฺถ  
อกิริยวาทาทิ วุจฺจเต ฯ  
        ตตฺถ   กรโต   โข   การยโต   ฉินฺทโต   เฉทาปยโต   ปจโต  
ปจาปยโต    โสจโต   โสจาปยโต   กลิมโต   กลิมาปยโต   ผนทฺโต  
ผนฺทาปยโต   ปาณมติปาตาปยโต   อทินฺน   อาทิยโต   สนฺธึ   ฉินฺทโต  
นิลฺโลป   หรโต   เอกาคาริก   กโรโต   ปริปนฺเถ  ติฏโต  ปรทาร  
คจฺฉโต   มุสา   ภณโต   กโรโต   น   กริยติ  ปาปนฺติ  เอวมาทิโก  
อกิริยวาโท  ปูรเณน  นาม  ติตฺถกเรน  วุตฺโต  ฯ  โส  หิ  อกิริยวาที  
นาม  ฯ   นตฺถิ   เหตุ  นตฺถิ  ปจฺจโย  สตฺตาน  สงฺกิเลสาย  อเหตู  
อปฺปจฺจยา   สตฺตา   สงฺกิลิสฺสนฺติ  นตฺถิ  เหตุ  นตฺถ ิ ปจฺจโย  สตฺตาน  
วิสุทฺธิยา    อเหตู    อปฺปจฺจยา    สตฺตา   วิสุชฌฺนฺตีติ   เอวมาทิโก   
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อเหตุกวาโท   มกฺขลินา   นาม   ติตฺถกเรน   วุตฺโต  ฯ   โส   ห ิ 
สสารสุทฺธิทิฏ ิโก    หุตฺวา   สตฺตาน   อเหตุก   สงฺกิเลส   วิสุทธฺิ ฺจ  
วทติ  ฯ   นตฺถิ   ทินฺน   นตฺถิ   ยิฏนฺติ   เอวมาทิโก  นตฺถิกวาโท  
อชิเตน   นาม  ติตฺถกเรน  วุตฺโต  ฯ  โส  หิ  นตฺถิกวาโท  นาม  ฯ  
เสฺวว   อุจฺเฉทวาทีป   โหติ  ตถา  เหส  กายสฺส  เภทา  อุจฺฉิชฺชนฺติ  
วินสฺสนฺติ น โหนฺติ ปรมฺมรณาติ เอว อุจฺเฉท วทตีติ ฯ  
        [๒๒๖]   ตตฺถ   กรโตติ   สหตฺถา   กโรนฺตสฺส  ฯ  การยโตติ  
อาณตฺติยา  กาเรนฺตสฺส  ฯ  ฉินฺทโตติ  ปเรส  หตฺถาทีนิ  ฉินฺทนตฺสฺส  ฯ  
ปจโตติ    ทณฺเฑน    อุปปฺเฬนฺตสฺส  ฯ    โสจโต    โสจาปยโตติ  
ปรภณฺฑหรณาทีหิ  โสก  สย  กโรนฺตสฺสาป  ปเรหิ  การาเปนฺตสฺสาป  ฯ 
กิลมโต   กิลมาปยโตติ    อาหารุปจฺเฉทพนฺธนาคารปฺปเวสนาทีหิ  
สย  กลิมนฺตสฺสาป  ปเรหิ  กลิมาเปนฺตสฺสาป  ฯ  ผนฺทโต  ผนฺทา- 
ปยโตติ ปร   ผนฺทนฺต   พนฺธนกาเล   สยมฺป   ผนฺทโต  ตมฺป  ผนฺทา- 
ปยโต  ฯ ปาณมติปาตาปยโตติ   ปาณ    หนนฺตสฺสาป    หนาเปนฺตสฺสาป  ฯ  
เอว  สพฺพตฺถ  การณวเสเนว๑ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ สนฺธินฺติ ฆรสนฺธึ ฯ  
นิลฺโลปนฺติ  มหานิลฺโลป  ฯ  เอกาคาริกนฺติ  เอกเมว  ฆร ปริวาเรตฺวา  
วิลุมฺปน  ฯ  ปริปนฺเถติ  อาคตาคตาน  อจฺฉินฺทนตฺถ  มคฺเค  ติฏโต  ฯ  
กโรโต   น   กริยติ   ปาปนฺติ   ยงฺกิ ฺจิ   ปาป   กโรมีติ   ส ฺาย  
กโรโตป   ปาป   น   กริยติ   นตฺถ ิ  ปาป   สตฺตา  ปน  กโรมาติ  
เอว   ส ฺ ิโน   โหนฺตีติ  ทีเปติ  ฯ  สพฺพถาป  ปาปปุ ฺาน  กิริยเมว  
๑. สุมงฺคลวิลาสินิยมฺปน กรณการาปนวเสเนวาติ ทิสฺสติ ฯ . ว.   
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ปฏิกฺขิปติ  ฯ   มกฺขลิวาเท   ปจฺจโย  เหตุเววจนเมว  ฯ  อุภเยนาป  
วิชฺชมานกเมว   กายทุจฺจริตาทึ    สงฺกิเลสปจฺจย    กายสุจริตาทิ ฺจ  
วิสุทฺธิปจฺจย ปฏิกฺขิปตีติ สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา๑ ฯ  
        นตฺถ ิ   ทินฺนนฺติอาทีนมตฺโถ    ตุ    สาม ฺผลสุตฺตสาเลยฺยกสุตฺต-  
นิกฺเขปกณฺฑวณฺณนาโต คเหตพฺโพ ฯ  
        [๒๒๗]  สหตฺถาติ  สหตฺเถเนว  กโรนฺตสฺส ฯ นิสฺสคฺคิย- 
ถาวราทโยป อิธ  สหตฺถากรเณเนว  สงฺคหิตา  ฯ  หตฺถาทีนีติ  
หตฺถปาทกณฺณนาสาทีน ฯ ปจน  ฑหน  วิพาธนนฺติ  อาห ทณฺเฑน  
อุปฺปเฬนฺตสฺสาติ ฯ ปป ฺจสูทนิย๒ ตชฺเชนฺตสฺส  วาติ  อตฺโถ   
วุตฺโต  ฯ อิธ ปน ตชฺชน ปริภาสน ทณฺเฑเนว สงฺคเหตฺวา    
ทณฺเฑน   อุปฺปเฬนฺตสฺส   อิจฺเจว   วุตฺต  ฯ  โสก  สย กโรนฺตสฺสาติ   
ปรสฺส โสกการณ สย กโรนฺตสฺส โสก วา อุปฺปาเทนฺตสฺส ฯ  
ปเรหิ๓อตฺตโน วจนกเรหิ ฯ สยมฺป ผนทฺโตติ ปรสฺส วิพาธนปฺ- 
ปโยเคน สยมฺป  ผนฺทโต  ฯ  อติปาตาปยโตติ  ปท  สุทฺธกตฺตุอตฺเถ  
เหตุกตฺตุอตฺเถ จ   ปวตฺตตีติ  อาห  หนนฺตสฺสาป  หนาเปนฺตสฺสาปติ  ฯ   
การณวเสนาติ การาปนวเสน  ฯ  ฆรภิตฺติ  อนฺโต  พหิ  จ สนฺธิ  
หุตฺวา  ิตา ฆรสนฺธิ ฯ กิ ฺจิป  อเสเสตฺวา  นิรวเสโส  โลโป   
นิลฺโลโป ฯ เอกาคาเร นิยุตฺโต กโต  วิโลโป  เอกาคาริโก  ฯ   
ปริโต สพฺพโส ปนฺเถ หนน ปริปนฺโถ ฯ ปาป   น   กริยติ  ปุพฺเพ   
อสโต  อุปฺปาเทตุ  อสกฺกุเณยฺยตฺตา  ตสฺมา นตฺถิ   ปาป  ฯ   ยท ิ 
๑. สุ. วิ. ๑/๑๙๙.  ๒. ป. สู. ๓/๑๑๒.  ๓. ปเรหีตีติ ปาเน ภวิตพฺพ ฯ . ว.   
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เอว   กถ   สตฺตา   ปาเป  ปวตฺตนฺตีติ  อาห  สตฺตา  ปน  กโรมาติ  
เอว   ส ฺ ิโน   โหนฺตีติ  ฯ   เอว   กริสฺส  โหติ  อิเมส  สตฺตาน  
หึสาทิกิริยา   อตฺตาน   น   ปาปุณาติ   ตสฺส  นิจฺจตาย  นิพฺพิการตฺตา  
สรีร   ปน   อเจตน   กฏกลิงฺครุปม   ตสฺมึ   วิโกปเตป   น  กิ ฺจิ  
ปาปนฺติ  ฯ   สพฺพถาปติ   กรโตติอาทินา  วุตฺเตน  สพฺพปฺปกาเรน  ฯ  
กิริยเมวาติ   อวธารณ   วิปากาปฏิกฺเขปนิวตฺตนตฺถ  ฯ  โย  หิ  กมฺม  
ปฏิกฺขิปติ   เตน   อตฺถโต   วิปาโกป  ปฏิกฺขิตฺโตเอว  นาม  โหติ  ฯ  
ตถา    หิ    วกฺขติ   กมฺม   ปฏิพาหนฺเตนาปติอาทึ  ฯ   อุภเยนาติ  
เหตุปจฺจยวจเนน  ฯ   สงฺกิเลสปจฺจยนฺติ   สงฺกิเลสสฺส   มลีนภาวสฺส  
การณ  ฯ    วิสุทฺธิปจฺจยนฺติ    สงฺกิเลสโต   วิสุทฺธิยา   โวทานสฺส  
การณนฺติ ตฏฏีกา ฯ  
        [๒๒๘]  เอวมิเม  วาทา  สีลกฺขนธฺวคฺเค  สาม ฺผลสุตฺเต  อิมินา  
กเมน    วิตฺถารโต    อาคตา  ฯ   มชฺฌมิปณฺณาสกสฺส   ปมวคฺเค  
อปณฺณกสุตฺเต๑    ปน    นตฺถิกทิฏ ิ   อกิริยทิฏ ิ   อเหตุกทิฏ ีติ  
อิมินา   กเมนาคตา  ฯ  ตสฺมา  ตพฺพณฺณนาย๒  ตกมานุรูเปน  อตฺถ  
สวณฺณยนฺเตหิ    อิมาสุ    ปน    ตีสุ    ทิฏ ีสุ   นตฺถิกทิฏ ิ   วิปาก  
ปฏิพาหติ    อกิริยทิฏ ิ    กมฺม    ปฏิพาหติ    อเหตุกทิฏ ิ   อุภยมฺป  
ปฏิพาหตีติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๒๒๙]   ตตฺถ   ปูรโณ   กโรโต   น  กริยติ  ปาปนฺติ  วทนฺโต  
กมฺม   ปฏิพาหติ  ฯ   อชโิต   กายสฺส  เภทา  อุจฺฉิชฺชนฺตีติ  วทนฺโต  
๑. ม. ม. ๑๓/๑๐๐.  ๒. ป. สู. ๓/๑๑๕.   
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วิปาก  ปฏิพาหติ  ฯ  มกขฺลิ  อเหตูติ๑  วทนฺโต อุภยมฺป ปฏิพาหติ ฯ  
ตตฺถ   กมฺม   ปฏิพาหนฺเตนาป   วิปาโก   ปฏิพาหิโต   โหติ   วิปาก  
ปฏิพาหนฺเตนาป   กมฺม  ปฏิพาหิต  โหติ  ฯ  อิติ  สพฺเพเปเต  อตฺถโต  
อุภยปฺปฏิพาหกา   อเหตุกวาทา  เจว  อกิริยวาทา  จ  นตฺถิกวาทา  จ  
โหนฺตีติ สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา๒ ฯ  
        [๒๓๐]   กมฺม  ปฏิพาหติ  อกิริยวาทิภาวโต  ฯ  วิปาก  ปฏพิาหติ  
สพฺเพน    สพฺพ    อายตึ    อุปฺปตฺติยา   ปฏิกฺขิปนโต  ฯ   อุภยมฺป  
ปฏิพาหติ   สพฺพโส   เหตุปฺปฏิพาหเนเนว   ผลสสฺาป  ปฏิกฺขิตฺตตฺตา  ฯ  
อุภยนฺติ    วา   กมฺม   วิปาก ฺจาติ   อุภย  ฯ   โส   หิ   อเหตู  
อปฺปจฺจยา   สตฺตา   สงฺกิลิสฺสนฺติ   วิสุชฺฌนฺติ   จาติ  วทนฺโต  กมฺมสฺส  
วิย    วิปากสฺสาป    สงฺกิเลสวิสุทฺธีน   ปจฺจยตฺตาภาววจนโต   ตทุภย  
ปฏิพาหติ   นาม  ฯ   วิปาโก   ปฏิพาหิโต   โหติ   อสติ   กมฺมสมฺึ  
วิปากาภาวโต  ฯ   กมฺม   ปฏิพาหิต   โหติ  อสติ  วิปาเก  กมฺมสสฺ  
นิรตฺถกภาวาปตฺติโต  ฯ   อตฺถโตติ   สรูเปน  ฯ   อุภยปฺปฏิพาหกาติ  
วิสุ   ติธา   ทฏิ ิทีปกภาเวน   ปาลิย  อาคตาติ  ปจฺเจก  ติวิธทิฏ ิยา  
เอว   อุภยปฺปฏิพาหกตฺตา  ฯ   อุภยปฺปฏิพาหกาติ   หิ   เหตุวจน  ฯ  
อเหตุกวาทา  เจวาติอาทิ  ปฏิ ฺาวจน  ฯ  โย  หิ  วิปากปฺปฏิพาหเนน  
นตฺถิกทิฏ ิโก   อุจฺเฉทวาที   โส    อตฺถโต    กมฺมปฺปฏิพาหเนน  
อกิริยทิฏ ิโก    อุภยปฺปฏิพาหเนน    อเหตุกทิฏ ิโก    จ   โหติ  ฯ  
เสสทฺวเยป เอเสว นโยติ ตฏฏีกา ฯ  
๑. สุมงฺคลวิลาสินิยมฺปน นตฺถิ เหตูตีติ ทิสฺสติ ฯ . ว.  ๒. สุ. วิ. ๑/๒๐๗.   
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        [๒๓๑]   นิกฺเขปกณฺฑฏีกายมฺป  วาทตฺตย  ทสฺเสตฺวา  ปุน  เอเตสุ  
ปุริมวาโท   พนฺธโมกฺขาน   เหตุ   ปฏเิสเธติ   ทุติโย   กมฺม  ตติโย  
วิปากนฺติ อยเมเตส วิเสโสติ วุตฺต ฯ  
        อเหตุกวาทาทีน   วิเสส   ทสฺเสตุ   ปุริมวาโทติอาทิ   วุตฺต  ฯ  
อนิยฺยานิกนิยฺยานิกเภทมฺปน    สสมฺภารกมฺม   พนฺธโมกฺขเหตูติ พนฺธ- 
โมกฺขาน  เหตุ ปฏิเสเธนฺโตป กมฺม ปฏเิสเธติ ฯ สุมงฺคลวิลาสินิยมฺปน  
วิปากสฺส    กมฺมสฺส   วิย   สงฺกิเลสวิสุทฺธีน   เหตุภาวโต   วิปาโกป  
พนฺธโมกฺขเหตูติ    อเหตูติ   วทนฺโต   อุภยมฺป   ปฏพิาหตีติ   วุตฺตนฺติ  
ตทนุฏีกา ฯ  
        [๒๓๒]   เย   ปน  เตส  ลทฺธึ  คเหตฺวา  รตฺติฏานทิวาฏาเน  
นิสินฺนา   สชฺฌายนฺติ   วีมสนฺติ   เตส   กโรโต   น   กริยติ   ปาป  
นตฺถิ   เหตุ   นตฺถิ   ปจฺจโย   มโต   อุจฺฉิชฺชตีติ   ตสฺมึ  อารมฺมเณ  
มิจฺฉาสติ   สนฺติฏติ   จิตฺต   เอกคฺค   โหติ   ชวนานิ   ชวนฺติ  ฯ  
ปมชวเน  สเตกิจฺฉา  โหนฺติ  ตถา  ทติุยาทีสุ  ฯ  สตฺตเม  พุทฺธานมฺป  
อเตกิจฺฉา  [๑]-  อรฏิกณฺฏกสทิสา  ฯ ตตฺถ โกจิ เอก ทสฺสน โอกฺกมติ  
โกจิ   เทฺว   โกจิ   ตีณิ  ฯ   เอกสฺมึ   โอกฺกนฺเตป   ทวีฺสุ   ตีส ุ 
โอกฺกนฺเตสุป   นิยตมิจฺฉาทิฏ ิโกว    โหติ    ปตฺโต สคฺคมคฺคา- 
๑. เอตฺถนฺตเร สุมงฺคลวิลาสินิย อนิวตฺติโนติ ทิสฺสติ   ๒. อริฏโ นาม ภิกฺขุ เจว  
กณฺฏโก นาม สมณุทฺเทโส จาติ เทฺว มิจฺฉาทิฏ ิกา อิธาธิปฺเปตา ฯ เตสุ ปโม  
วินยปฏกสฺส สปฺปาณกวคฺเค อฏมสิกฺขาปทสฺส อาทิกมฺมิโก โหติ ทุติโย ปน  
ทสมสิกฺขาปทสฺส ปาลิยมฺปน กณฑฺโก นามาติ ทิสฺสติ.   
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วรณ ฺเจว  โมกฺขมคฺคาวรณ ฺจ  อภพฺโพ  ตสฺส  อตฺตภาวสฺส๑  
อนนฺตร   สคฺคมฺป   คนฺตุ   ปเคว   โมกขฺ  ฯ   วฏฏขาณุ   นาเมส  
สตฺโต  ปวีโคปโก  ฯ  เยภุยฺเยน  เอวรูปสฺส  ภวโต  วุฏาน  นตฺถีติ  
สาม ฺผลสุตฺตวณฺณนา๒ จตุกฺกงฺคุตฺตรสฺส ตติยวคฺเค ทสมสุตฺต- 
วณฺณนา๓จ ฯ  
        [๒๓๓]  เย  ปน  เตส  ลทฺธึ  คเหตฺวา  ฯเปฯ  ปวีโคปโก  ฯ  
กิมฺปเนส  เอกสฺมึเยว  อตฺตภาเว  นิยโต  โหติ  อุทาหุ  อ ฺสฺมิมฺปติ ฯ  
เอกสฺมึเยว   นิยโต   อาเสวนวเสน   ปน   ภวนฺตเรป  ต  ต  ทฏิ ึ  
โรเจติเยว   เอวรูปสฺส  หิ  เยภุยฺเยน  ภวโต  วุฏาน  นาม  นตฺถติี  
อปณฺณกสุตฺตวณฺณนา๔ ฯ  
        [๒๓๔]  สชฺฌายนฺตีติ  ต  ทฏิ ิทีปก  คนฺถ  อุคฺคเหตฺวา  ปนฺติ  ฯ  
วีมสนฺตีติ  ตสฺส  อตฺถ  วิจาเรนฺติ  ฯ  เตสนฺติอาทิ  วีมสนาการทสฺสน ฯ  
ตสฺมึ    อารมฺมเณติ    ยถาปริกปฺปตกมฺมผลาภาวทีปเก    กโรโต   น  
กริยติ   ปาปนฺติ  อาทินยปฺปวตฺตาย  ลทฺธิยา  อารมฺมเณ  ฯ  มิจฺฉาสตีติ  
มิจฺฉาวิตกฺเกน   สมฺมา   นียมานา   มจฺิฉาวายามุปตฺถมฺภิตา   อตสภาว  
ตสภาวนฺติ   คณฺหนฺตี   มจฺิฉาสตีติ   ลทฺธนามา    ตลทฺธิสหคตา  
ตณฺหา  ฯ   จิตฺต   เอกคฺคนฺติ   ยถาวุตฺตวิตกฺกาทิปจฺจยลาเภน   ตสฺมึ  
อารมฺมเณ    อวตฺถิตตาย    อเนกคฺคต   ปหาย   เอกคฺโค   อปฺปโต  
วิย   จิตฺตสีเสน   วุตฺโต   มจฺิฉาสมาธิ  ฯ   ชวนานีติ   อเนกกฺขตฺตุ  
๑. ภวสฺสาติป ปาโ ฯ . ว.  ๒. สุ. วิ. ๑/๒๐๗.  ๓. มโน. ปู. ๒/๓๗๘.  
๔. ป. สู. ๓/๑๑๕.   
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เตนากาเรน    ปุพฺพภาคิเยสุ    ชวนวาเรสุ   ปวตฺเตสุ   สพฺพปจฺฉิเม  
ชวนวาเร  สตฺต  ชวนานิ  ชวนฺติ  ฯ  ปเม  ชวเน  สเตกิจฺฉา โหนฺติ  
ตถา    ทุติยาทีสูติ    ธมฺมสภาวทสฺสนมตฺตเมต  ฯ   น   ปน   ตสฺมึ  
ขเณ   เตส   สเตกิจฺฉภาวาปาทน   เกนจิ  สกฺกา  กาตุ  ฯ  ตตฺถาติ  
เตสุ   ตีสุ   มจฺิฉาทสฺสเนสุ  ฯ   เอก  ทสฺสนนฺติ  ยสสฺ  เอกสฺมึเยว  
อภินิเวโส   อาเสวนา   จ  ปวตฺตา  โส  เอกเยว  ทสสฺน   
โอกฺกมติ ยสสฺ   ปน   ทฺวีสุ   ตีสุป  วา  อภินิเวสาเสวนา  ปวตฺตา   
โส  เทฺว ตีณิป   โอกฺกมติ  ฯ   เอเตน   ยา   ปุพฺเพ  อุภยปฺปฏิ- 
พาหกตามุเขน ทีปตา    อตฺถสิทฺธา    สพฺพทิฏ ิกตา    สา    ปพฺุพภาคิยา  
มิจฺฉตฺตนิยาโมกฺกนฺติยา    ปน    ยถาสก    ปจฺจย    สมุทาคมสิทฺธิโต  
ภินฺนารมฺมณาน   วิย   วิเสสาธิคมาน   เอกชฺฌ    อนุปฺปตฺติยา อสงฺกิณฺณา- 
เอวาติ   ทสฺเสติ  ฯ    เอกสฺมึ    โอกกฺนฺเตปติอาทินา ติสฺสนฺนมฺป    
ทิฏ ีน   สมานพลต   สมานผลต ฺจ   ทสฺเสติ  ฯ  ตสฺมา ติสฺโสป   เจตา    
เอกสฺส   อุปปฺนฺนา   อพฺโพกิณฺณาเอว  ฯ  เอกาย วิปาเก  ทินฺเน   
อิตรา  อนุพลปฺปทายิกา  โหนฺติ  ฯ  วฏฏขาณุ  นามาติ อิท  วจน   
เนยฺยตฺถ  น  นีตตฺถนฺติ  ต วิวริตฺวา ทสฺเสตุ กิมฺปเนสาติอาทิ  
วุตฺต  ฯ   อกสุล   นาเมต  อพล  ทุพฺพล  น  กุสล  วิย  มหาพลนฺติ  
อาห   เอกสฺมึเยว   อตฺตภาเว   นิยโตติ  ฯ  อ ฺถา  สมฺมตฺตนิยาโม  
วิย    มิจฺฉตฺตนิยาโมป   อจฺจนฺติโก   สยิา   น   จ   มจฺิฉตฺตนิยาโม  
อจฺจนฺติโก   ยทิ   เอว  วฏฏขาณุโจทนา  กถนฺติ  อาห  อาเสวนวเสน  
ปนาติอาทึ  ฯ   ตสฺมา   ยถา   สกึ   นิมคฺุโค  นิมุคฺโคเอว  พาโลติ   
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วุตฺต   เอว   วฏฏขาณุโจทนา  ฯ  ยาทิเส  หิ  ปจฺจเย  ปฏิจฺจ  อย  
ต   ทสฺสน   โอกฺกนฺโต   ปุน   กทาจิ   ตปฺปฏิปกฺเข  ปจฺจเย  ปฏิจฺจ  
ตโต   สีสกฺุขิปนมสฺส   น   โหตีติ   น   วตฺตพฺพ  ฯ   เตน   วุตฺต  
เยภุยฺเยนาติ ตฏฏีกานโย ฯ  
        [๒๓๕]   อิติ  อนนฺตริยกมฺมโตป  นิยตมิจฺฉาทิฏ ิ  มหาสาวชฺช- 
ตราติ เวทิตพฺพา  ฯ   เตนาห   เอกนิปาตงฺคุตฺตเร๑   นาห   ภิกฺขเว  
อ ฺ    เอกธมฺมป    สมนุปสฺสามิ   ย   เอว   มหาสาวชฺช   ยถยิท  
ภิกฺขเว มิจฺฉาทิฏ ิ มิจฺฉาทิฏ ิปรมานิ ภิกฺขเว วชฺชานีติ ฯ  
        มิจฺฉาทิฏ ิ    ปรมา   เอเตสนฺติ   มิจฺฉาทิฏ ิปรมานิ  ฯ   ป ฺจ  
หิ   อนนฺตริยกมฺมานิ   มหาสาวชฺชานิ   นาม   เตหิป   มิจฺฉาทิฏ ิเยว  
มหาสาวชฺชตราติ  อธิปฺปาโย  ฯ  กสมฺา  ฯ  เตส ฺหิ ปริจฺเฉโท อตฺถิ ฯ  
จตฺตาริ    หิ    อนนฺตริยกมมฺานิ   นิรเย   นิพฺพตฺตาเปนฺตีติ   วุตฺตานิ  
สงฺฆเภทกมฺมป  นิรเย  กปฺปฏ ิติกเมว  โหติ  ฯ  เอวเมเตส ปริจฺเฉโท  
อตฺถิ    โกฏ ิ   ป ฺายติ  ฯ   นิยตมิจฺฉาทิฏ ิยา   ปน   ปริจฺเฉโท  
นตฺถิ  ฯ   สา   หิ   วฏฏสฺส   มูล   ตาย   สมนฺนาคตสฺส   ภวโต  
วุฏาน  นตฺถิ  ฯ  เย  ตสฺส  โสตพฺพ  ม ฺนฺติ  เตส วิปฺปฏิปาเทติ๒  
ตาย  จ  สมนนฺาคตสฺส  เนว  สคฺโค  อตฺถิ  น  มคฺโค  ฯ กปฺปวินาเส  
มหาชเน    พฺรหฺมโลเก    นิพฺพตฺตนฺเตป    นิยตมิจฺฉาทิฏ ิโก    ตตฺถ  
อนิพฺพตฺติตฺวา   ปฏ ิจกฺกวาเฬ   นิพฺพตฺตติ  ฯ   กิมปฺน   ปฏ ิจกฺกวาฬ  
น   ฌายตีติ  ฯ   ฌายติ  ฯ   ตสฺมึ   ายมาเนป  เอส  อากาเส  
๑. องฺ. เอก. ๒๐/๔๔.  ๒. มโนรถปูรณิย เตป วิปฺปฏิปาเทนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ . ว.   
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เอกสฺมึ โอกาเส ปจฺจติเยวาติ วทนฺตีติ ตพฺพณฺณนา๑  
        [๒๓๖]    ปรมาติ    มหาสาวชฺชภาเวน   ปรมา   อุกฺกสคตาติ  
อตฺโถ  ฯ   เตสนฺติ   อนนฺตริยกมฺมาน  ฯ  ปริจฺเฉโทติ  วิปากวเสน  
ปริโยสาน  ฯ   วฏฏสฺส   มูล   ตโต   ตสมงฺคี  ปุคฺคโล  วฏฏขาณูติ  
เตนาห   ตายาติอาทึ  ฯ   ต ฺเจ  คาห  น  วิสฺสชฺเชติ  ตสฺส  ปุนป  
ตพฺภาวาวหตฺตา   วุตฺต   ภวโต   วุฏาน   นตฺถีติ   น  ปน  สพฺพโส  
วุฏานสฺส  อภาวโต  ฯ  ยาทิเส  หิ  ปจฺจเย  ปฏิจฺจ  อย  ต  ทสฺสน  
โอกฺกนฺโต  ปุน  กทาจิ  ตปฺปฏิปกฺเข  ปจฺจเย  ปฏิจฺจ ตโต สีสุกขิฺปนมสฺส  
น   โหตีติ  น  วตฺตพฺพ  ฯ  ปฏ ิจกฺกวาเฬติ  ฌายมานสฺส  จกฺกวาฬสฺส  
ปรโต  ฯ   เอกสฺมึ   โอกาเสติ   ย   ฌายมาน ฺจ   อชฺฌายมาน ฺจ  
จกฺกวาฬาน   อนฺตร   ยตฺถ   โลกนฺตริกนิรยสม ฺา   ตาทิเส  เอกสฺมึ  
โอกาเส  ฯ   ปจฺจติเยวาติ   จกฺกวาเฬ   ฌายมาเน  อชฺฌายมาเนป  
อตฺตโน กมฺมพเลน ปจฺจติเยวาติ วทนฺตีติ ตฏฏีกา ฯ  
        [๒๓๗] ยา จ มิจฺฉาทิฏ ิ นิยตาติ อเหตุกวาทอกิริยวาท- 
นตฺถิกวาเทสุ อ ฺตรา  ฯ   ต ฺหิ  คเหตฺวา   ิต  ปุคฺคล  พุทฺธสตมฺป   
พุทฺธสหสฺสมฺป โพเธตุ น สกฺโกตีติ นิกฺเขปกณฺฑวณฺณนา๒ ฯ  
        คเหตฺวา    ิตนฺติ   เจเตน   ยท ิ  ต   วิสฺสชฺเชติ  มคฺโคปสฺส  
อนิวาริโตติ   ทสฺเสติ  ฯ  เตเนว  อาคมฏกถาสุ  เยภุยฺเยน  ภวโต  
วุฏาน   นตฺถีติ   วุตฺต  ฯ   อิติ   นิยตมิจฺฉาทิฏ ิโก   ตเสวกสฺสาป  
อนฺตรายกรตฺตา    อารกา    ปริวชฺเชตพฺโพ  ฯ    เตน สาม ฺผลาทิ- 
๑. มโน. ปู. ๑/๕๒๒.   ๒. อฏ. สา. ๕๑๓.   
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วณฺณนาย๑  
        ตสฺมา อกลฺยาณชน   อาสีวิสมิโวรค  
        อารกา ปริวชฺเชยฺย    ภูติกาโม วิจกฺขโณติ วุตฺต ฯ  
        ตสฺมาติ  ยสฺมา  เอว  สสารขาณุภาวสฺสาป  ปจฺจโย อกลฺยาณ- 
ชโน ตสฺมา  ฯ    ภูติกาโมติ    ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺถาน    วเสน  
อตฺตโน คุเณหิ วุฑฺฒิกาโมติ ตฏฏีกา ฯ  
        [๒๓๘]   อิติ   อิมาเหว   ตีหิ   ทฏิ ีหิ   กมฺมปถเภโท   โหติ  
นา ฺาหิ  ฯ  เอวมฺป  กาจิป  อปายคามินีภาวโต  น  คเหตพฺพา  ว  ฯ  
เตนาห   เอกนิปาตงฺคุตฺตเร๒   นาห   ภิกฺขเว  อ ฺ  เอกธมฺมป  
สมนุปสฺสามิ   เยเนว   สตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปรมมฺรณา  อปาย  
ทุคฺคตึ    วินปิาต   นิรย   อุปฺปชฺชนฺติ   ยถยิท   ภิกฺขเว   มิจฺฉาทิฏ ิ 
มิจฺฉาทิฏ ิยา   ภิกฺขเว   สมนฺนาคตา   สตฺตา  กายสฺส  เภทา  ฯ เป ฯ 
อุปปชฺชนฺตีติ ฯ  
        [๒๓๙]  เอกจฺจา  มิจฺฉาทิฏ ิ  สคฺคาวรณาเจว  โหติ มคฺคาวรณา  
จ  ฯ   เอกจฺจา   มคฺคาวรณาว   น   สคฺคาวรณา  ฯ   เอกจฺจา  
เนว   สคฺคาวรณา  น  มคฺคาวรณา  ฯ  ตตฺถ  อเหตุกทิฏ ิ  อกริิยทิฏ ิ  
นตฺถิกทิฏ ีติ   อย   ติวิธา   สคฺคาวรณา   เจว   โหติ   มคฺคาวรณา  
จ  ฯ   ทสวตฺถุกา   อนฺตคฺคาหิกา   มิจฺฉาทิฏ ิ   มคฺคาวรณาว  โหติ  
น   สคฺคาวรณา  ฯ   วีสติวตฺถุกา   สกกฺายทิฏ ิ   เนว  สคฺคาวรณา  
น    มคฺคาวรณา  ฯ    อิทมฺปน    วิธาน    ปฏิกฺขิปตฺวา   อิมสฺมึ  
๑. สุ. วิ. ๑/๒๐๘.    ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๔๒.   
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สุตฺเต    มิจฺฉาทิฏ ิยา   ภิกฺขเว   สมนนฺาคตาติ   วจนโต   อนฺตมโส  
วีสติวตฺถุก    สกฺกายทิฏ ึ   อุปาทาย   ทิฏ ิ   นาม   สคฺค   อุปเนตุ  
สมตฺถา   นาม   นตฺถิ   เอกนฺต  นิรยสมฺึเยว  นิมุชชฺาเปตีติ  วุตฺต  ฯ  
ยถา    ห ิ   มคฺุคมาสปฺปมาณาป   ปาสาณสกฺขรา   อุทเก   ปกฺขิตฺตา  
อุปฺปลวมานา   นาม   นตฺถิ   เอกนฺต   เหฏาว   ปวิสติ   เอวเมว  
อนฺตมโส   สกฺกายทิฏ ิป  สคฺค  อุปเนตุ  สมตฺถา  นาม  นตฺถิ  เอกนฺต  
อปาเยสุ นิมุชฺชาเปตีติ ตพฺพณฺณนา๑) ฯ  
        [๒๔๐]  อย  ติวิธา  สคฺคาวรณา  เจว  โหตีติ  กมฺมปถปฺปตฺติยา  
มหาสาวชฺชภาวโต  วุตฺต  ฯ  สคฺคาวรณาย  โหนฺติยา  มคฺควิพนฺธกภา- 
ภาเว วตฺตพฺพเมว    นตฺถติี    วุตฺต    มคฺคาวรณา    จาติ  ฯ   สสสฺโต  
โลโกติอาทิทสวตฺถุกา   อนฺตคฺคาหิกา   มิจฺฉาทิฏ ิ    มคฺคาวรณา  ว  
โหติ    วิปรติทสฺสนภาวโต    น    สคฺคาวรณา    อกมฺมปถปฺปตฺติโตติ  
อธิปฺปาโย  ฯ   อิทมฺปน   วิธานนฺติ   วิปรีตทสฺสน ฺจ   นาม   เนว  
สคฺคาวรณ   น  มคฺคาวรณนฺติ  วิรุทฺธเมต  อุทฺธมฺมภาวโต  ฯ  ตถา  หิ  
สติ    อปฺปหีนาย   เอว   สกฺกายทิฏ ิยา   มคฺคาธิคเมน   ภวิตพฺพนฺติ  
อธิปฺปาเยน   ยถาวุตฺตวิธาน   ปฏิกฺขิปตฺวา    น    สคฺคาวรณาติ  
สคฺคุปปตฺติยา   อวิพนฺธกตฺต   วทนฺเตหิ   ทฏิ ิยา   มคฺคาวหตาป  นาม  
อนุ ฺาตา  โหตีติ  ต  วาท  ปฏิกฺขิปนฺเตน  ทิฏ ิ  นาม  สคฺค   
อุปเนตุ สมตฺถา  นาม  นตฺถีติ  วุตฺต  ฯ  กสฺมา ฯ เอกนฺตครุตร- 
สาวชฺชภูตตฺตา ฯ เตนาห   เอกนฺต   นริยสฺมึเยว   นมิุชฺชาเปตีติ  
๑. มโน. ป.ู ๑/๕๑๘.   
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อาทินฺติ ตฏฏีกา ฯ  
        [๒๔๑]   นิกฺเขปกณฺฑวณฺณนายนฺตุ๑  รูป  อตฺตโต  สมนุปสฺสตีติ  
เอกา    อุจฺเฉททิฏ ิ   รูปวนฺต   วา   อตฺตาน   อตฺตนิ   วา   รูป  
รูปสฺมึ   วา   อตฺตาน  สมนุปสฺสตีติ  ติสฺโส  สสฺสตทิฏ ิโยติ  รปูกฺขนฺเธ  
จตสฺโส   ทฏิ ิโย   เอเสว   นโย   เวทนาทีสูติ   เอว  วีสติวตฺถุกา  
สกฺกายทิฏ ีติ    อิมมตฺถ   วตฺวา   ปุน   ตา   สพฺพาป   มคฺคาวรณา  
น สคฺคาวรณา ปมมคฺควชฺฌาติ วุตฺต ฯ  
                    อกิริยวาทาทิกถา ฯ  
        [๒๔๒] อิทานิ ปาณาติปาตาทีนมารมฺมณกถา ทสฺสิยเต ฯ  
        ปาณาติปาโต   เจตฺถ   ชีวิตนฺทฺริยารมฺมโณ    อทินฺนาทาน-  
อพฺรหฺมจริยสุราเมรยมชชฺปฺปมาทฏานานิ รูปธมฺเมสุ รูปายตนาทิ- 
อ ฺตรสงฺขารารมฺมณานิ   มุสาวาโท   ยสฺส  มุสา  ภณติ  ต  
อารภิตฺวา   ปวตฺตนโต   สตฺตารมฺมโณ  ฯ   อพฺรหฺมจริยมฺป  
สตฺตารมฺมณนฺติ    เอเก  ฯ   เกจิ   อทินนฺาทาน ฺจ   ยทา   สตฺโต  
หริตพฺโพ   โหติ   ตทา   สตฺตารมฺมณนฺติ  ฯ  อปเจตฺถ  สงฺขารวเสน  
สตฺเต  อารภนฺติ น ปณฺณตฺติวเสนาติ ป ฺจเวรวเสน ขุทฺทก- 
ปาวณฺณนาย๒  วุตฺต ฯ  
        [๒๔๓]    ปาณาติปาโต   ชีวิตินฺทรฺิยารมฺมณโต   สงฺขารารมฺมโณ  
โหติ   อทินฺนาทาน    สตฺตารมฺมณ    วา    สงฺขารารมฺมณ    วา  
มิจฺฉาจาโร  โผฏพฺพวเสน  สงฺขารารมฺมโณ  สตฺตารมฺมโณติป  เอเก ฯ  
๑. อฏ. สา. ๕๐๗. ๒. ป. โช. ขุ. ๒๒.   
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มุสาวาโท    สตฺตารมฺมโณ    วา    สงฺขารารมฺมโณ    วา    ตถา ปสุณ- 
วาจา   ผรุสวาจา   สตฺตารมฺมณาว   สมผฺปฺปลาโป ทฏิสฺสุต- 
มุตวิ ฺาตวเสน  สตฺตารมฺมโณ  วา  สงฺขารารมฺมโณ  วา  ตถา  
อภิชฺฌา    พฺยาปาโท   สตฺตารมฺมโณว   มิจฺฉาทิฏ ิ   เตภูมิกธมฺมวเสน  
สงฺขารารมฺมณา  วา  ป ฺตฺติวเสน  สตฺตารมฺมณา  วาติ อฏสาลินี-๑  
สมฺมาทิฏ ิสุตฺตสงฺคีติสุตฺตวณฺณนา ฯ๒ ๓ 

        [๒๔๔]    อทินฺนาทาน    สตฺตารมฺมณนฺติ   อิท   ป ฺจสิกฺขาปทา  
ปริตฺตารมฺมณาเอวาติ๔   อิมาย   ป ฺหาปุจฺฉกปาลิยา   วิรชฺุฌติ  ฯ  
ย ฺหิ    ปาณาติปาตาทิทุสฺสีลฺยสฺส    อารมฺมณ    ตเทว   ตตเวรมณิยา 
อารมฺมณ   วีติกฺกมิตพฺพวตฺถุโต   เอว   หิ   วิรตีติ  ฯ  สตฺตารมฺมณนฺติ  
วา   สตฺตสงฺขาตสงฺขารารมฺมณตฺตเมว   อุปาทาย   วุตฺตนฺติ   น  โกจิ  
วิโรโธ  ฯ   ตถา   หิ   วุตฺต   สมฺโมหวิโนทนิย๕  ยานิ  เอตฺถ  
สตฺตารมฺมณานีติ   วุตฺตานิ   ตานิ   สตฺโตติ  สงฺขคเต  สงฺขาเร  เอว  
อารมฺมณ  กโรนฺตีติ  ฯ  เอส  นโย  อิโต  ปเรสุป  ฯ  วิสภาควตฺถุโน  
อิตฺถี   ปุริโสติ  คเหตพฺพโต  สตฺตารมฺมโณติ  เอเก  ฯ  เอโก  ทิฏโ  
เทฺว    สุตาติอาทินา    สมผฺปฺปลปเน    ทิฏสฺสุตมุตวิ ฺาตวเสน  ฯ  
ตถา    อภิชฌฺาติ    เอตฺถ    ตถาสทฺโท   ทิฏสฺสุตมุตวิ ฺาตวเสนาติ  
อิทมฺป    อุปสหรติ    น    สตฺตสงฺขารารมฺมณตฺตเมว   ทสฺสนาทวิเสน  
อภิชฺฌายนโต  ฯ  นตฺถิ  สตฺตา  โอปปาติกาติ  ปวตฺตมานาป  มิจฺฉาทิฏ ิ  
๑. อฏ. สา. ๑๘๖.  ๒. ป. สู. ๑๘๖.  ๓. สุ. วิ. ๓/๓๑๕.  ๔. ป ฺจสิกฺขาปทานิ  
ปริตฺตารมฺมณานีติ ภวิตพฺพ ฯ . ว.   ๕. สมฺ. วิ. ๕๐๐.   
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เตภูมิกธมฺมวิสยาเอวาติ อธิปฺปาเยนสฺสา สงฺขารารมฺมณตา วุตฺตา ฯ  
กถมฺปน มิจฺฉาทิฏ ิยา  สพฺเพ  เตภูมิกธมฺมา  อารมฺมณา  โหนฺตีติ  ฯ  
สาธารณโต นตฺถิ   สุกตทุกฺกฏาน   กมฺมาน   ผลวิปาโกติ   ปวตฺตมานาย    
อตฺถโต รูปารูปาวจรธมฺมาป คหิตา เอว โหนฺตีติ สมฺมาทิฏ ิสุตฺต- 
สงฺคีติสุตฺตฏีกา ฯ  
                 ปาณาติปาตาทฺยารมฺมณกถา ฯ  
        [๒๔๕]   กมฺมปถสทฺทตฺโถ    ตุ    กมฺมาเนว    ทุคฺคติสุคตีน  
ปถภูตตฺตา กมฺมปถา นามาติ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนาย๑ วุตฺโต ฯ  
        ปถภูตตฺตาติ ตาส ปวตฺตนุปายตฺตา มคฺคภูตตฺตาติ ตฏฏีกา ฯ  
        นน ุ  เจตนา   อภิธมฺเม   กมฺมปเถสุ   น  วุตฺตาติ  ปฏิปาฏิยา  
สตฺตนฺน  กมมฺปถภาโว  น  ยุตฺโตติ  ฯ  น  อวจนสฺส  อ ฺเหตุกตฺตา ฯ  
น   หิ   ตตฺถ   เจตนาย   อกมฺมปถตฺตา   กมฺมปถราสิมฺห ิ อวจน  ฯ  
กทาจิ    ปน    กมฺมปโถ    โหติ    น   สพฺพทาติ   กมฺมปถภาวสฺส  
อนิยตตฺตา   อวจน  ฯ  ยทา  ปน  กมมฺปโถ  โหติ  ตทา  กมฺมปโถติ  
สงฺคโห    น   นิวาริโต  ฯ   เอตฺถาห   ยทิ   เจตนาย   สพฺพทา  
กมฺมปถภาวาภาวโต   อนิยโต   กมฺมปถภาโวติ   กมฺมปถราสมิฺหิ  
อวจน    นน ุ   อภิชฺฌาทีนมฺป    กมฺมปถภาว   อปฺปตฺตาน   อตฺถิตาย  
อนิยโต  กมมฺปถภาโวติ  เตสมฺป  กมมฺปถราสิมฺหิ  อวจน  อาปชฺชตีติ  ฯ  
นาปชฺชติ   กมฺมปถตฺตา   ตสภาคตฺตา   วา  เตส  ตตฺถ  วุตฺตตฺตา  ฯ  
ยทิ   เอว   เจตนาป  ตตฺถ  วตฺตพฺพา  สิยา  ฯ  สจฺจเมต  สา  ปน  
๑. สุ. วิ. ๓/๓๑๓.   
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ปาณาติปาตาทิกาติ    ปากโฏ    ตสฺสา   กมฺมปถภาโวติ   น   วุตฺตา  
สิยา  ฯ   เจตนาย   ห ิ  เจตนาห   ภิกฺขเว  กมฺม  วทามิ  ติวิธา  
ภิกฺขเว   กายส ฺเจตนา  อกุสล  กมฺมนติฺอาทิวจนโต๑  กมฺมปถภาโว  
ปากโฏ    กมมฺเยว    สุคติทุคฺคตีน    ตทุปฺปชฺชนกสุขทุกฺขาน ฺจ  
ปถภาเวน   ปวตฺต   กมฺมปโถติ   วุจฺจตีติ   ปากโฏ  ตสฺสา  ปถภาโว  
อภิชฺฌาทีนมฺปน   เจตนาสมุหภาเวน   สุจริตทุจฺจริตภาโว เจตนาชนิต- 
วฑฺฒิตภาเวน   สุคติทุคฺคติตทุปฺปชฺชนกสุขทุกฺขาน    ปถภาโว จาติ  น   
ตถา  ปากโฏ  กมฺมปถภาโวติ  เตเยว เตน สภาเวน ทสฺเสตุ  
อภิธมฺเม   เจตนา  กมฺมปถราสิภาเวน  น  วุตฺตา  ฯ  อตถาชาติกตฺตา  
วา เจตนา เตหิ สทฺธึ น วุตฺตาติ ทฏพฺพนฺติ สงฺคีติสุตฺตาทิฏีกา ฯ  
                    อกุสลกมฺมปถกถา ฯ  
        [๒๔๖]    ตโต    วิรมณ    อตฺถโต   ปาณาติปาตา   เวรมณี  
อทินฺนาทานา   กาเมสุ   มจฺิฉาจารา   มุสาวาทา   ปสุณาย   วาจาย  
ผรุสาย    วาจาย   สมฺผปฺปลาปา   เวรมณี   อนภิชฌฺา   อพฺยาปาโท  
สมฺมาทิฏ ีติ   เอว   สงฺคีติสุตฺตาทีสุ   วุตฺตา   ทส  กสุลกมฺมปถาว  ฯ  
ตตฺถ ปาณาติปาตาทโย วุตฺตา ฯ  
        [๒๔๗]   สีลกฺขนฺธวคฺเค  กูฏทนฺตสุตฺตวณฺณนาย๑  ปาณาติปาตา  
เวรมณีติอาทีสุ เวรมณี นาม วิรตีติ วตฺวา ตสฺสา ติวิธตฺต วุตฺต ฯ  
        เวรเหตุตาย    เวร    วุจฺจติ    ปาณาติปาตาทิปาปธมฺโม   ต  
มณติ   มย ิ  อิธ    ิตาย   กถมาคจฺฉสีติ   ตชฺเชนฺตี   วิย   นีหรตีติ  
๑. สุ. วิ. ๑/๓๗๗   
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เวรมณี  ฯ   ตโต   วา   ปาปธมฺมโต   วิรมติ  เอตายาติ  วิรมณีติ  
วตฺตพฺเพ   นริุตฺตินเยน   อิการสฺส  เอการ  กตฺวา  เวรมณีติ  วุตฺตนฺติ  
ตฏฏีกา ฯ  
        [๒๔๘]   สมฺมาทิฏ ิสุตฺตวณฺณนายมฺป๑  เวร  มณตีติ  เวรมณี  
เวร  ปชหตีติ  อตฺโถ  ฯ  วิรมติ  วา  เอตาย  การณภูตาย  เวรมฺหา  
ปุคฺคโลติ   วิการสฺส   เวการ   กตฺวาป   เวรมณีติ   วตฺวา   ตสฺสา  
ติวิธตฺต วุตฺต ฯ  
        เวรนฺติ   ปาณาติปาตาทิก   ปาปธมฺม  ฯ  โส  หิ  เวรเหตุตาย  
เวรนฺติ   วุจฺจติ  ฯ   ต   มณติ   มย ิ  อิธ    ิตาย  กถมาคจฺฉสีติ  
ตชฺเชนฺตี   วิย  นิวาเรตีติ  เวรมณี  ฯ  เตนาห  ปชหตีติ  ฯ  วิรมณีติ  
วตฺตพฺเพ นิรุตฺตินเยน [๒] เวการ กตฺวาติ ตฏฏีกา ฯ  
        [๒๔๙]  ขุทฺทกปาวณฺณนายมฺป๓ ตาทิโสว  เวรมณี- 
สทฺทตฺโถ ฯ เอตฺถ   จ   วิการสฺส   เวการนฺติ   วสทฺทสฺส   นิสฺสยภูโต    
อิกาโร วิกาโร   ตถา   เวกาโรติ   อตฺเถ   คหิเต   อิการสฺส    
เอการนฺติ เอเตน  สทิสตา  โหติ  ฯ  กตฺวาปติ  ปสทฺเทน  อกรณ   
วิ ฺาเปติ  ฯ เตน เทฺว ปาา ยุตฺตาติ สิทฺธิ ฯ  
        ตถา   ห ิ  ขุทฺทกปาวณฺณนาย๔   เวรมณีสิกฺขาปท   วิรมณี  
สิกฺขาปทนฺติ ทฺวิธา สชฺฌาย กโรนฺตีติ วุตฺต ฯ  
        [๒๕๐]    สมฺปตฺตวิรติ    สมาทานวิรตีติ   เทวฺ   โลกยิวิรติโย  
๑. ป. สู. ๑/๒๘๐.  ๒. เอตฺถนฺตเร ปน วกิารสฺสาติ ปาเน ภวิตพฺพ ฯ . ว.  
๓-๔. ป. โช. ขุ. ขุ. ๑๘.   
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สพฺพวณฺณนาสุ    เอกสมา  ฯ   โลกุตฺตรวิรติ   ปน   เสตุฆาตวิรตีติ  
กูฏทนฺตสุตฺตวณฺณนาย๑   วุตฺตา   สมุจฺเฉทวิรตีติ  ตท ฺวณฺณนาสุ  ฯ  
อสมาทินฺนสีลสฺส    สมฺปตฺตโต    ยถาอุปฏ ิตวีติกฺกมิตพฺพวตฺถุโต    วิรติ  
สมฺปตฺตวิรติ  ฯ   สมาทานวเสน   อุปฺปนฺนา   วิรติ   สมาทานวิรตีติ  
สพฺพสุตฺตฏีกา ฯ  
        เสตุ   วุจฺจติ   อริยมคฺโค   ตปฺปรยิาปนฺนา  หุตฺวา  ปาปธมฺมาน  
สมุจฺเฉทวเสน ฆาตนา วิรติ เสตุฆาตวิรตีติ กูฏทนฺตฏีกา ฯ  
        กิเลสาน    สมุจฺฉินฺทนวเสน    ปวตฺตา   วิรติ   สมุจฺเฉทวิรตีติ  
สมฺมาทิฏ ิสุตฺตฏีกา ฯ  
        [๒๕๑]   อตฺถโต   ปน   เวรมณีติ   กุสลจิตฺตสมฺปยุตฺตา  วิรตีติ  
สมฺมาทิฏ ิสุตฺตวณฺณนา๒  ฯ  ตถา  อฏสาลินี๓ ฯ ทวีฺสุป เหตาสุ  
โลกิยโลกุตฺตรวิรติโย กถติา ฯ  
        ขุทฺทกปาวณฺณนายนฺตุ๔    กาม ฺเจสา    เวรมณี    นาม  
โลกุตฺตราป   อตฺถิ   อิธ   ปน  สมาทิยามีติ  วุตฺตตฺตา  สมาทาน- 
วเสน ปวตฺติรหา   สา  น  โหตีติ  กามาวจรกุสลจิตฺตสมฺปยุตฺตา   
วิรตีติ  เอว โลกุตฺตรวิรติสงฺขาต สมุจฺเฉทวิรตึ วชฺเชตฺวา ตทิตรา  
เทฺวเยว กถิตา ฯ  
        ตา    ติสฺโส    วิรติโย   สทฺธึ   อารมฺมณาทิวิภาเคน   อารตี  
วิรตี ปาปาติ เอตฺถ อาวิภวิสฺสนฺตีติ ฯ  
        [๒๕๒]   ยถาวุตฺตา   เจเต   กุสลกมฺมปถา    กุสลานิ กายวจีมโน 
๑. สุ. วิ. ๑/๓๗๘.  ๒. ป. สุ. ๑/๒๘๐.  ๓. อฏ. สา. ๑๘๘. ๔. ป. โช. ขุ. ขุ. ๑๘.   
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กมฺมานิ  โหนฺติ  ติทฺวาริกานิ  ฯ  ยทา  หิ  วตฺตุ อสกฺโกนฺโต  
ปาณาติปาตา    อทินฺนาทานา    กาเมสุ    มิจฺฉาจารา   ปฏิวิรมามีติ  
สิกขาปทตฺตย    หตฺถมุทธฺาย    คณฺหาติ    ตทา   กมฺมมฺป   กายกมฺม  
ทฺวารมฺป   กายทฺวาร  ฯ  ยทา  ปน  วจีเภท  กตฺวา  คณฺหาติ  ตทา  
กมฺม   กายกมฺม  ทฺวารนฺตุ  วจีทฺวาร  ฯ  ยทา  ปน  กายงฺควาจงฺคานิ  
อโจเปตฺวา   มนสาว   คณฺหาติ   ตทา   กมฺม   กายกมฺม   ทฺวารนฺตุ  
มโนทฺวาร  ฯ    มุสาวาทา    เวรมณีอาทิจตุกฺกมฺปน   วุตฺตนเยเนว  
กายาทีหิ    คณฺหนฺตสฺสาป    เอเสว    นโย  ฯ   เอว   กุสลานิ กายกมฺม- 
วจีกมฺมานิ  ตีสุ  ทฺวาเรสุ  สมุฏหนฺติ  ฯ  เตหิ จิตฺเตหิ สหคตา  
อนภิชฺฌาทโย ปน เจตนาปกฺขิกา วา โหนฺติ อพฺโพหาริกา วา ฯ  
        [๒๕๓]   ธมฺมสงฺคณิฏีกาย  ติวิธา  ภิกฺขเว  กายส ฺเจตนา  กุสล  
กายกมฺมนฺติอาทิวจนโต   ปาณาติปาตาทิปฺปฏิปกฺขภูตา    ตพฺพิรติวิสิฏา  
เจตนาว   ปาณาติปาตาทิวิรติอาทิกา   โหนฺตีติ   เจตนาปกฺขิกา   วาติ  
วุตฺต น วิรติปกฺขิกาติ วุตฺต ฯ  
        [๒๕๔]   อนภิชฺฌาทิสหคเตหิ   ปน  จิตฺเตหิ  กายงฺค  โจเปตฺวา  
เจติยงฺคณสมฺมชฺชนคนฺธมาลาทิปูชนเจติยวนฺทนาทีนิ   กโรนฺตสฺส    กมฺม  
มโนกมฺม    ทฺวารนฺตุ    กายทฺวาร  ฯ   อนภิชฺฌาสหคเตน   จิตฺเตน  
วาจงฺค   โจเปตฺวา   อโห   วต   ย   ปรสฺส   วิตฺตุปกรณ   น  ต  
มมสฺสาติ    อนภิชฺฌายโต    อพฺยาปาทสหคตจิตฺเตน    สพฺเพ   สตฺตา  
อเวรา   อพฺยาปชฺฌา   อนีฆา   สุขี   อตฺตาน   ปริหรนฺตูติ  วทนฺตสฺส  
สมฺมาทิฏ ิสหคตจิตฺเตน    อตฺถ ิ   ทินนฺนฺติอาทีนิ   อุทาหรนฺตสฺส   กมฺม   
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มโนกมฺม  ทวฺารนฺตุ  วจีทฺวาร  ฯ  เอว  กุสล มโนกมฺม กายวจี- 
ทฺวาเรสุ สมุฏาติ  ฯ   เจตนา   ปเนตฺถ   อพฺโพหาริกา  ฯ   กายทฺวาเร  
วจีทฺวาเร   จ   สมฏุ ิตาป   กายกมฺม   วจีกมฺมนฺติ   จ  โวหาร  น  
ลภติ    อนภิชฺฌาทิปฺปธานตฺตาติ    อธิปฺปาโย  ฯ   ติวิธา   ภิกฺขเว  
มโนส ฺเจตนา   กุสล   มโนกมฺมนฺติ   ปน   วจนโต  สภาเวเนว  สา  
มโนกมม    น    อนภิชฺฌาทิปกฺขิกา  ฯ    ตสฺมา    อฏสาลินิยมฺป  
อนภิชฺฌาทิปกฺขิกา  วาติ  น  วุตฺต  ฯ  กายงฺควาจงฺคานิ ปน อโจเปตฺวา  
รโห    นิสินนฺสฺส    มนสาว   อนภิชฺฌาทิสหคตจิตฺตานิ   อุปฺปาเทนฺตสฺส  
กมฺมมฺป    มโนกมฺม    ทวฺารมฺป   มโนทฺวารเมว  ฯ   เอว   กุสล  
มโนกมฺม   มโนทฺวาเร   สมุฏหติ  ฯ   อิมสฺมึ  ปนฏาเน  เจตนาป  
เจตนาสมฺปยุตฺตธมฺมาป    มโนทฺวาเรเยว    สมุฏหนฺติ  ฯ   ตสฺมา  
เจตนาย  อพฺโพหาริกภาโว  นตฺถ ิ ฯ  สาป  เหตฺถ มโนกมฺมนฺติ  
โวหาร ลภติ  ฯ   เจตนา  เจตนากมฺม  อนภิชฺฌาทโย  เจตนา- 
สมฺปยุตฺตกมฺมนฺติ เอตฺตกเมว   ห ิ  มโนทฺวาเร   เจตนาย  อนภิชฺฌาทีหิ   
มโนกมฺมภาเว วิเสโสติ สฏีกาอนุฏีกาอฏสาลินีนโย ฯ  
        [๒๕๕]    เอตฺถาห   นนุ   ปาปวิรติ   อิธ   คหิตาว   กิมตฺถ  
อารตี   วิรตี   ปาปาติ  ปุน  วกฺขตีติ  ฯ  วุจฺจเต  เย  กมฺมปถวเสน  
เทสิตา   ตโต   วิรติ   อิธ   วุตฺตา  ฯ  เย  ป ฺจเวรวเสน  ตโต  
วิรติ  ตตฺถ  วุตฺตา  ฯ  อปจ  ป ฺจสุ  เวเรสุ  อาทิโต จตฺตาริ เวรานิ  
กมฺมกฺกิเลสาติ   สิคาลสุตฺเต   วุตฺตานิ  สุราปาน  โภคาน  อปาย- 
มุขนฺติ  ตสฺมา    สิคาลสุตฺเต    เทสนาวเสน   ปาปวิรตึ   ทสฺเสตุ   



ประโยค๔ - มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 237 

อารตี   วิรตี   ปาปาติอาทิ   วุตฺตนฺติ   ทฏพฺพ  ฯ  อฏกถาจริเยหิป  
อิมมตฺถ   วิ ฺาเปตุกาเมหิ   ปาณาติปาโต   โข    คหปติปุตฺต  
กมฺมกฺกิเลโสติอาทิกา   สิคาลสุตฺตปาลิ   ตตฺถ   ทสฺสิตา  ฯ  สา  อุปร ิ 
อาวิภวิสฺสติ  ฯ    ภวเตฺวว   นนุ   โย   อกุสลกมฺมปถโต   วิรมติ  
โส   อตฺถโต   กุสลกมฺมปถธมฺม   จรติ  นาม  ฯ  โย  ต  จรติ  โส  
อตฺถโต   อกสุลกมฺมปถโต   วิรติ   นาม  ฯ   เอว   สนฺเต  กิมตฺถ  
ทาน ฺจ   ธมฺมจริยา   จาติ   เอตฺถ   ธมมฺจรณ   ปุน   วกฺขตีติ  ฯ  
วุจฺจเต    อิธ    ตสฺสาเอว    มงฺคลตฺตทสฺสนตฺถ   เวรมณี   วินโยติ  
วุตฺตา  ฯ   ตตฺถ   ปน   เวรมณี   ธมฺมจรณสฺส   มงฺคลตฺตทสฺสนตฺถ  
ธมฺมจริยาติ    วุตฺตา  ฯ    อปจ    ธมฺมจริยา    นาม   อตฺถโต ทสกุสล- 
กมฺมปถธมฺโม  เอว  ฯ  โส  หิ  สาเลยฺยกสุตฺตาทีสุ เอว เทสิโต  
ตสฺมา  สาเลยฺยกสุตฺตาทิเทสนาวเสน  ธมฺมจริยาติ  วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ  ฯ  
อฏกถาจริเยหิ   ธมฺมจริยสมจริยเหตุ   โข   คหปตโยติอาทิกา  
สาเลยฺยกสุตฺตาทิปาลิ ตตฺถ ทสฺสิตาติ ฯ  
                   กุสลกมฺมปถกถา ฯ  
        [๒๕๖]  ทฺวีสุ  จ  ปเนเตสุ  กมฺมปเถสุ กุสลกมฺมปถา สุจริตานีติป  
วุจฺจนฺติ    อิตเร    ทุจฺจริตานีติ  ฯ   ตตฺถ   ทุจฺจริต   อกรณียตฺตา  
น    กตฺตพฺพ   อิตร   กรณียตฺตา   กตฺตพฺพ  ฯ   กรณีย   กโรนฺโต  
หิ   อตฺตานุวาทาทึ   น   ปาปุณาติ   กโรนฺโต  ปาปุณาติ  ฯ  เตนาห  
ภควา   ทุกงฺคุตฺตเร  อานนฺทสุตฺเต๑  เอกเสนาห  อานนฺท  อกรณีย  
๑. องฺ. ทุก. ๒๐/๗๓.   
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วทามิ  กายทุจฺจริต  วจีทุจฺจริต  มโนทจฺุจริต  ฯ  ยททิ๑ อานนฺท มยา  
เอกเสน   อกรณีย   อกฺขาต   กายทุจฺจริต   วจีทุจฺจริต   มโนทุจฺจริต  
ตสฺมึ   อกรณีเย   กยริมาเน   อย   อาทีนโว   ปาฏกิงฺโข   อตฺตาป  
อตฺตาน    อุปวทติ   อนุวิจฺจ   วิ ฺ ู   ครหนฺติ   ปาปโก   กิตฺติสทฺโท  
อพฺภุคฺคจฺฉติ   สมฺมูฬฺโห   กาล   กโรติ   กายสฺส   เภทา  ปรมฺมรณา  
อปาย    ทุคฺคตึ    วินิปาต    นิรย    อุปปชฺชตีติ   จ   เอกเสนาห  
อานนฺท  กรณีย  วทามิ  กายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต  ฯ  ยทิท๒  
อานนฺท   มยา   เอกเสน   กรณีย   อกฺขาต   กายสุจริต   วจีสุจริต  
มโนสุจริต   ตสฺมึ   กรณีเย   กยิรมาเน   อย   อานิสโส  ปาฏกิงฺโข  
อตฺตาป   อตฺตาน   น   อุปวทติ   อนุวิจฺจ   วิ ฺ ู  ปสสนฺติ  กลยฺาโณ  
กิตฺติสทฺโท    อพฺภุคฺคจฺฉติ    อสมฺมูฬโฺห    กาล    กโรติ    กายสฺส  
เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปฺปชฺชตีติ จ ฯ  
        [๒๕๗]   เอวมฏกถาย  อาคาริยานาคาริยวเสน  ทุวิโธ  วินโย  
วุตฺโต  ฯ   อปจ   วินโยติ  อาจารปฺปณฺณตฺติวินโยติปฺยตฺโถ  ยุชชฺติ  ฯ  
ตทตฺถ วิภาเวตุ ทฺวิตาปสวตฺถุ ทฏพฺพ ฯ  
        อตีเต   กิร   โพธิสตฺโต   คนฺธาโร   นาม   ตาปโส   อโหส ิ 
ฌานาภิ ฺาลาภี  ฯ  ตสฺเสโก  สหายโก  เวเทโห๓นาม ตาปโส ฯ  
เตสุ   เวเทโห   โลณสนฺนิธึ   อกาสิ  ฯ   คนฺธาโร  ตมตฺถ  ตฺวา  
อเนกปฺปกาเรน   ต   ครห ิ ฯ  โส  ครห  อสหนฺโต  ตสฺส  กุชฌฺิ  ฯ  
โพธิสตฺโต  ตสฺส อนุกมฺปาย ต โอวทนฺโต สตฺตกนิปาเต คนฺธาร- 
ชาตเก๔ อิมา เทฺว คาถา อภาสิ  
๑-๒. ปาลิย ฺจ ยมิทนฺติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ . ว.   ๓. วิเทโหติป ปาโ ฯ  
๔. ขุ. ชา. ๒๗/๒๒๔ ชาตกฏกถา. ๕/๑๘๑.   
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         โน เจ อสฺส สกา พุทฺธิ    วินโย วา สุสิกฺขิโต  
         วเน อนฺธมหีโสว   จเรยฺย พหุโก ชโน ฯ  
         ยสฺมา จ ปนิเธกจฺเจ    อาเจรมฺหิ สุสิกฺขิตา  
         ตสฺมา๑ วินีตวินยา ธีรา  จรนฺติ สสุมาหิตาติ ฯ  
        [๒๕๘]  ตาสมตฺโถ  สมฺม  เวเทห  อิเมส  สตฺตาน สเจ อตฺตโน  
พุทฺธิ   วา   ปณฺฑิเต   โอวาททายเก   นิสฺสาย  อาจารปฺปณฺณตฺติวินโย  
วา  สุสิกฺขิโต  น  ภเวยฺย  ฯ  เอว  สนฺเต  ยถา ติณลตาทิคหเน วเน  
อนฺธมหีโส   โคจราโคจร  สาสงฺกนิราสงฺก ฺจ  าน  อชานนฺโต  วิจรติ  
ตถา  ตุมฺหาทิโส  พหุโก  ชโน  จเรยฺย  ฯ  ยสฺมา  ปน  อิธ เอกจฺเจ  
สกาย   พุทฺธยิา   วิรหิตา   สตฺตา  อาจริยสนฺติเก  อาจารปฺปณฺณตฺติยา  
สุสิกฺขิตา   ตสฺมา   อาจริเยหิ   อตฺตโน   อนุรูเป   วินเย  วินีตตฺตา  
วินีตวินยา  สุสมาหิตา  เอกคฺคจิตฺตา  หุตฺวา  จรนฺตีติ  ฯ  อิท  ทสฺเสติ  
อิมินา   หิ   สตฺเตน   คิหินา  หุตฺวา  อตฺตโน  กลุานุรูปา  ปพฺพชิเตน  
ปพฺพชฺชานุรปูา  สิกฺขา  สกิฺขิตพฺพา  ฯ  คิหิโนป  ห ิ อตฺตโน กุลานุรูเปสุ  
กสิโครกฺขาทีสุ   สุสิกฺขิตา   สมฺปนฺนาชีวา   หุตฺวา   สุสมาหิตา  จรนฺติ  
ปพฺพชิตาป    ปพฺพชชฺานุรูเปสุ    ปาสาทิเกสุ    อภิกฺกนฺตปฺปฏิกกฺนฺตาทีสุ  
อธิสีลอธิจิตฺตอธิปฺป ฺาสิกฺขาสุ   จ   สุสิกฺขิตา   สสุมาหิตา   จรนฺติ  ฯ  
โลกสฺมิ ฺหิ  
        พาหุสจฺจ ฺจ สิปฺป ฺจ    วินโย จ สุสิกฺขิโต  
        สุภาสิตา จ ยา วาจา    เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ ฯ  
๑. ชาตกฏกถาย ปทมิท น ทิสฺสติ ฯ . ว.   
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        ต   สุตฺวา   เวเทโห   ตสฺโสวาเท   ตฺวา  เตน  กถิตนเยน  
กสิณปริกมฺม    กตฺวา    ฌานาภิ ฺาลาภี    อโหสิ  ฯ   เต   อุโภ  
พฺรหฺมโลกุปคา  ฯ   อยเมตฺถ   สงฺเขโป  ฯ   วิตฺถาโร   ตุ  ตโต  
คเหตพฺโพ ฯ  
                    ทฺวิตาปสวตฺถุ ฯ  
                   วินโยติปทกถา ฯ   
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                   สุภาสิตวาจากถา  
        [๒๕๙]   สุภาสิตา   จ  ยา  วาจาติ  เอตฺถ  ปน  ฯ  วาจาติ  
สมุลฺลปนวาจา  ยา  สา  วาจา  คิรา  พฺยปโถติ๑  จ วาจา เนฬา  
กณฺณสุขาติ๒  จ  เอวมาทีสุ  อาคจฺฉติ  ฯ  ยาย  ปน  วาจาย  เจ  
กต  กมฺมนฺติ๓ เอว  วิ ฺตฺติ  จ  ยา  จตูหิ  วจีทุจฺจริเตหิ  อารติ  
ฯเปฯ  อย  วุจฺจติ  สมฺมาวาจาติ๔  เอว  วิรติ  จ  ผรุสา ภิกฺขเว  
วาจา  อาเสวิตา  ภาวิตา  พหุลีกตา  นริยสวตฺตนิกา  โหตีติ๕ เอว  
เจตนา   จ  วาจาติ  อาคจฺฉติ  สา  อิธ  อนธิปฺเปตา  ฯ  กสฺมา  ฯ  
อภาสิตพฺพโตติ   สุตฺตนิปาเต   สุภาสิตสุตฺตวณฺณนาย ฺเจว ป ฺจก- 
นิปาตงฺคุตฺตเร สุภาสิตฏีกาย ฺจ วุตฺต ฯ  
        [๒๖๐]   ตตฺถ   วาจา  คิราติ  อิท  วจีวิ ฺตฺตินิทฺเทเส  อาคต  
วาจ   สนธฺาย  วุตฺต ฺเจ  ยุชฺชติ  ฯ  มุสาวาทสิกฺขาปทวิภงฺเค  เจ  น  
ยุชฺชติ  ฯ  ตตฺถ  ห ิ เจตนาวาจา ลพฺภติ ฯ เตน ตสิกฺขาปทวณฺณนาย๖  
วาจาติ มิจฺฉาวาจาปริยาปนฺนา วจนสมุฏาปกา เจตนาติ วุตฺต ฯ  
        ตฏฏีกายมฺป    วตฺติ    เอตายาติ    วาจา    วจนสมุฏาปกา  
เจตนาติ วุตฺต ฯ  
        วาจาสทฺโท  กรณสาธโน  เจตนาย วตฺตติ ฯ เตน พฺรหฺม- 
ชาลฏีกาย  เจตนา ปสุณวาจา ปสุณ วตฺติ เอตายาติ วุตฺต ฯ  
๑. อภิ. ส. ๓๔/๒๑๓.  ๒. ที. สี. ๙/๖.  ๓. อฏ. สา. ๑๖๓.  ๔. อภิ. วิ. ๓๕/๓๒๐.  
๕. องฺ. อฏก. ๒๓/๒๕๒.  ๖. สมนฺต. ๒/๒๘๓.   
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        ตตฺถ  วตฺตีติ  วทตีติ  อตฺโถ  ฯ  เตน  สทฺทนีติย  วจ   
วิ ฺตฺติย วาจาย   วตฺติ   วจติ   วจนฺติ  วจสิ  อิจฺจาทีนิ  กตฺตุ- 
ปทานิ  ฯ  ตตฺถ วตฺตีติ วทติ อาขฺยาตปท ฺเจตนฺติ วุตฺต ฯ  
น โส อิธาธปิฺเปโต ฯ  
        กมฺมสาธโน  ปน  สทฺเท  วตฺตติ  โส  อิธาธิปฺเปโต  ฯ  เหฏา  
วุตฺโตว ฯ  
        [๒๖๑] วาจาย เจ กต กมฺม    วจีกมฺมนฺติ วุจฺจติ  
         วจี จ วจีกมฺม ฺจ   อ ฺม ฺ ววตฺถิตาติ๑  
วจีกมฺมววตฺถาเน    วุตฺตมิท    อฏกถาจริเยหีติ    ตสฺมา    สทโฺทว  
วาจา น เจตนาติ นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ ฯ  
        ยนฺตฺวฏสาลินิย๒  จตูหิ  ภิกฺขเว  องฺเคหิ  สมนฺนาคตา วาจา  
สุภาสิตา    โหติ   น   ทุพฺภาสิตา   อนวชฺชา   จ   อนนุวชฺชา   จ  
วิ ฺ ูนนฺติ   อย   เจตนา   วาจา   นามาติ  วจีกมฺมทฺวารกถาย  วุตฺต  
ต ยถาวุตฺตวณฺณนาหิ วิรุชฺฌติ ฯ  
        [๒๖๒]   สุภาสิตลกฺขณนฺตุ  ป ฺจหิ  ภิกฺขเว  องฺเคหิ  สมนฺนาคตา  
วาจา   สุภาสิตา   โหติ   น   ทุพฺภาสิตา   อนวชชฺา  จ  อนนุวชชฺา  
จ   วิ ฺ ูน  ฯ   กตเมหิ   ป ฺจหิ  ฯ   กาเลน  จ  ภาสิตา  โหติ  
สจฺจา   จ   ภาสิตา   โหติ   สณฺหา  จ  ภาสิตา  โหติ  อตฺถส ฺหิตา  
จ   ภาสิตา   โหติ  เมตฺตจิตฺเตน  จ  ภาสิตา  โหติ  ฯ  อิเมหิ  โข  
ภิกฺขเว   ป ฺจหิ   องฺเคหิ  ฯเปฯ   วิ ฺ ูนนฺติ   ป ฺจกนิปาตงฺคุตฺตรสฺส  
๑. นย- อฏ. สา. ๑๖๓.  ๒. อฏ. สา. ๑๖๕.   
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จตุตฺถปณฺณาสเก   สุภาสติสุตฺเต๑  วุตฺต  ฯ  ตพฺพณฺณนาย  น  กิ ฺจิ  
วุตฺต ฯ  
        [๒๖๓]  องฺเคหีติ  การเณหิ  ฯ  องฺคิยนฺติ  เหตุภาเวน ายนฺตีติ  
องฺคานิ   การณานิ  ฯ   การณตฺเถ   จ   องฺคสทฺโท  ฯ   ป ฺจหีติ  
เหตุมฺหิ   นิสสฺกฺกวจน  ฯ   สมนฺนาคตาติ   สมนุอาคตา   ปวตฺตา  ฯ  
วาจาติ    สมลฺุลปนวาจา  ฯ    อนวชชฺาติ   ราคาทิวชฺชรหิตา  ฯ  
อิมินาสฺสา    การณสุทฺธึ    อคติคมนาทิปฺปตฺติโทสาภาว ฺจ   ทีเปติ  ฯ  
ราคโทสวิมุตฺต ฺหิ   วาจ   ภาสโต   อนุโรธวิโรธวิวชฺชนโต   อคติคมน  
ทูรสมุสฺสิตเมวาติ  ฯ   อนนุวชฺชาติ   อนุวาทวิมุตฺตา  ฯ   อิมินาสฺสา  
สพฺพาการสมฺปตฺติยา   อนนุวชฺชตาติ  ทีเปติ  ฯ  วิ ฺ ูนนฺติ  ปณฺฑิตาน  ฯ  
เตน  นินฺทาปสสาสุ  พาลา  อปฺปมาณาติ  ทีเปติ  ฯ  อิเมหิ  โขติอาทีหิ  
ตานิ  องฺคานิ  ปจฺจกฺขโต  ทสฺเสนฺโต  ต  วาจ  นิคเมติ ฯ ย ฺจ  
อ ฺเ ปฏิ ฺาทิอวยเวหิ   นามาทีหิ   ปเทหิ   ลิงฺควจนวิภตฺติกาล- 
การกสมฺปตฺตีหิ จ    สมนนฺาคต    มุสาวาทาทิวาจมฺป    สุภาสิตาติ    
ป ฺเปนฺติ   ต ปฏิเสเธติ  ฯ  อวยวาทิสมนฺนาคตาป  หิ  ตถารปู   
วาจา  ทุพฺภาสิตาว โหติ อตฺตโน จ ปเรส ฺจ อนตฺถาวหตฺตาติ  
ตฏฏีกา ฯ  
        [๒๖๔]   เอว  ป ฺจกงฺคุตฺตเร  ป ฺจธา  สุภาสิตลกฺขณ  วุตฺต  ฯ  
สุตฺตนิปาตสฺส   ตติยวคฺเค  สุภาสิตสุตฺเต  ตุ  จตุทฺธา  ฯ  วุตฺต ฺหิ๒  
ตตฺถ   จตูหิ   ภิกฺขเว   องฺเคหิ  สมนฺนาคตา  วาจา  สุภาสิตา  โหติ  
๑. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๒๗๑.    ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๔๑๑.   
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น   ทุพฺภาสิตา   อนวชชฺา   จ   อนนุวชชฺา   จ  วิ ฺ ูน  ฯ  กตเมหิ 
จตูหิ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สุภาสิตเยว๑  ภาสติ  โน  ทุพฺภาสิต  
ธมฺมเยว    ภาสติ    โน   อธมฺม   ปยเยว   ภาสติ   โน   อปฺปย  
สจฺจเยว   ภาสติ  โน  อลกิ  ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  จตูหิ  องฺเคหิ  
สมนฺนาคตา   วาจา   สุภาสิตา   โหติ   น  ทุพฺภาสิตา  อนวชฺชา  จ  
อนนุวชฺชา  จ  วิ ฺ ูนนฺติ  ฯ  เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ปุน ตทตฺถทีปกเมวิม  
คาถมาห  
                สภุาสิต อุตฺตมมาหุ สนฺโต  
                ธมฺม ภเณ นาธมฺม ต ทุติย  
                ปย ภเณ นาปฺปย ต ตติย  
                สจฺจ ภเณ นาลิก ต จตุตฺถนฺติ ฯ  
        [๒๖๕]  ตตฺถ  องฺเคหีติ  การเณหิ  อวยเวหิ  วา  ฯ มุสาวาทา  
เวรมณีอาทีนิ   หิ   จตฺตาริ   สุภาสิตวาจาย  การณานิ  สจฺจวจนาทโย  
จตฺตาโร  อวยวา  ฯ  การณตฺเถ  จ  องฺคสทฺโท  ฯ จตูหีติ นิสฺสกฺกวจน  
โหติ    อวยวตฺเถ    กรณวจน  ฯ    สมนฺนาคตาติ    สมนุอาคตา  
ปวตฺตา   ยุตฺตา   จ  ฯ   สภุาสิตาติ   สฏุ ุ  ภาสิตา  ฯ  เตนสฺสา  
อตฺถาวหต   ทีเปติ  ฯ   น   ทุพฺภาสิตาติ   น   ทุฏ ุ   ภาสิตา  ฯ  
เตนสฺสา    อนตฺถานาวหต  ฯ   อนวชชฺาติ   ราคาทิโทสวิรหิตา  ฯ  
เตนสฺสา    การณสุทฺธึ    อคติคมนาทิปฺปตฺติโทสาภาว ฺจ    ทีเปติ  ฯ  
อนนุวชฺชา   จาติ   อุปวาทวิมุตฺตา  ฯ   เตนสฺสา   สพฺพาการสมฺปตฺตึ  
๑. ปาลิยนฺติ อิธ สุภาสิต ฺเวาติ ทิสฺสติ ฯ . ว.   
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ทีเปติ  ฯ   วิ ฺ ูนนฺติ   ปณฺฑิตาน  ฯ   เตน   นินฺทาปสสาสุ  พาลา  
อปฺปมาณาติ   ทีเปติ  ฯ   อิธาติ   อิมสฺมึ   สาสเน  ฯ  สุภาสิตเยว  
ภาสตีติ   ปุคฺคลาธิฏาย   เทสนาย   จตูสุ   อ ฺตรงฺคนิทฺเทสวจน  ฯ  
โน   ทุพฺภาสิตนฺติ   ตสฺเสวงฺคสฺส๑  ปฏิกฺเขปภาสนนิวารณ  ฯ  เตน  
มุสาวาทาทโยป    กทาจิ    วตฺตพฺพาติ   ทฏิ ึ   นิเสเธติ  ฯ   โน  
ทุพฺภาสิตนฺติ   อิมินา   วา   มิจฺฉาวาจปฺปหาน   ทีเปติ  ฯ  สุภาสิตนฺติ  
อิมินา   ปหนีมิจฺฉาวาเจน   สตา   ภาสิตพฺพวจนลกฺขณ   ยถา  ปาปสฺส  
อกรณ    กุสลสฺส   จุปสมฺปท  ฯ   องฺคปริทีปนตฺถ   ปน   อภาสิตพฺพ  
ปุพฺเพ  อวตฺวา  ภาสิตพฺพเมวาห  ฯ  เอส  นโย  ธมมฺเยวาติอาทีสุป ฯ  
เอตฺถ  จ  สุภาสิตเยว  ภาสติ  โน  ทุพฺภาสิตนฺติ อิมินา ปสุณาทิ- 
โทสรหิต สมุคฺคตการณวจน    วุตฺต  ฯ   ธมฺมเยว   ภาสติ   โน    
อธมฺมนฺติ อิมินา   สมฺผปปฺลาปโทสรหิต   ธมมฺโต   อนเปต    มนฺตาวจน  
วุตฺต  ฯ  อิตเรหิ  ทฺวีห ิ ผรุสาลิกรหิตานิ  ปยสจฺจวจนานิ  วุตฺตานิ  ฯ  
อาหุ    สนโฺตติ    พุทฺธาทโย   สุภาสิต   อุตฺตม   เสฏนฺติ   กเถสุ  
วณฺณยึสุ  ฯ   ทุติย   ตติย   จตุตฺถนฺติ   อิท   ปุพฺเพ   นิทฺทิฏกฺกม  
อุปาทาย วุตฺตนฺติ ตพฺพณฺณนา๒ ฯ  
        [๒๖๖]  มุสาวาทา  เวรมณฺยาทิก จตุพฺพิธ วจีสุจริต สุภาสิต- 
วาจาย การณงฺค สุภาสิตภาสนาทิก จตุพฺพิธ อวยวงฺคนฺติ  
ทฏพฺพ ฯ  
        วจีกมฺมทฺวารกถาฏีกายมฺป    สุภาสิตภาสนสงฺขาตา    อปสณุวาจา  
๑. ปรมตฺถโชติกาย ฺหิ ตสฺเสว วาจงฺคสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ . ว. ๒. ป. โช. ขุ. สุ. ๒/๒๕๐.   
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ธมฺมภาสนสงฺขาโต    อสมฺผปฺปลาโป    ปยภาสนสงฺขาตา   อผรุสวาจา  
สจฺจภาสนสงฺขาโต อมุสาวาโท จาติ จตุพฺพิธ อวยวงฺค วุตฺต ฯ  
        [๒๖๗]   ตสฺมา    มสุาวาทาทีน    อาทีนว    สมฺปสฺสนฺเตน สุภาสิต- 
วจนเมว   วตฺตพฺพ  ฯ   โส   จาทีนโว   อฏกนิปาตงฺคุตฺตเร สพฺพ- 
ลหุสฺสุตฺเตป   อาคโต  ฯ  วุตฺต ฺหิ  ตตฺถ๑  มุสาวาโท  ภิกฺขเว  
อาเสวิโต    ภาวิโต    พหลุีกโต    นิรยสวตฺตนิโก   โหติ ติรจฺฉานโย 
นิสวตฺตนิโก    ปตฺติวิสยสวตฺตนิโก   โย   สพฺพลหโุส มุสาวาทสฺส    
วิปาโก   มนสฺุสภูตสฺส   อภูตพฺภกฺขานสวตฺตนิโก  โหติ  ฯ ปสณุา    
ภิกฺขเว   วาจา   อาเสวิตา  ฯเปฯ  ปตฺติวิสยสวตฺตนิกา  โย สพฺพ- 
ลหุโส   ปสณุาย  วาจาย  วิปาโก  มนสฺุสภูตสฺส  มตฺิตเภทสวตฺตนิโก  
โหติ  ฯ   ผรสุา   ภิกฺขเว  วาจา  ฯเปฯ  โย  สพฺพลหโุส  ผรุสาย  
วาจาย    วิปาโก   มนุสฺสภูตสฺส   อมนาปสทฺทสวตฺตนิโก   โหติ  ฯ  
สมฺผปฺปลาโป    ภิกฺขเว    อาเสวิโต  ฯเปฯ    โย    สพฺพลหุโส สมฺผปฺ- 
ปลาปสฺส วิปาโก มนุสฺสภูตสฺส อนาเทยฺยวาจาสวตฺตนิโก โหตีติ ฯ  
        [๒๖๘]  ตตฺถ  สพฺพลหุโสติ  สพฺพลหุโก ฯ อภูตพฺภกฺขาน- 
สวตฺตนิโกติ อภูเตน   อพฺภกฺขาน   สวตฺเตติ   เยน  เกนจิ  กต   
คนฺตฺวา  ตสฺเสว อุปริ    ปตติ  ฯ   มิตฺตเภทสวตฺตนิโกติ   มิตฺเตหิ    
เภท   สวตฺเตติ ย   ย  มิตฺต  กโรติ  โส  โส  ภิชฺชติเยว  ฯ   
อมนาปสทฺทสวตฺตนิโกติ ยา  สา  วาจา  จณฺฑิกา๒  กกฺกสา   
กฏกา  อภิสชฺชน ีมมฺมจฺเฉทิกา คตคตฏาเน   ตเมว    สุณาติ  
๑. องฺ. อฏก. ๒๓/๒๕๒.    ๒. กณฺฏกาติป ปาโ ฯ . ว.   
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มนาปสทฺทสฺสวน   น   ลภติ  ฯ  เอวรูโป  ห ิ ผรุสวาจาย  คตมคฺโค  
นาม  ฯ   อนาเทยฺยวาจาสวตฺตนิโกติ   อคฺคเหตพฺพ   วจน  สวตฺเตติ  
ตฺว    กสฺมา    กเถสิ   โก   ตว   วจน   คเหสฺสตีติ   วตฺตพฺพตฺต  
อาปชฺชติ ฯ อย สมฺผปฺปลาปสฺส คตมคฺโคติ ตพฺพณฺณนา๑ ฯ  
        [๒๖๙] อปจ ปสุณวาจาทีนโว สูกรเปตวตฺถุนา ทีเปตพฺโพ ฯ  
        กสฺสปพุทฺธกาเล    กิร    เอกสฺมึ    คามกาวาเส   สฏ ิวสฺโส  
มหาเถโร  เอกูนสฏ ิวสฺโส  อนุตฺเถโรติ  เทฺว  เถรา เอกมาตุ กุจฺฉิมฺหิ  
วุตฺถภาติกา   วิย   สมคฺควาส   วสึสุ  ฯ  อเถโก  ธมฺมกถิโก  ภิกฺขุ  
ต  อาวาส  อาคนฺตฺวา  ภิกฺขาจารสมฺปท  ทิสฺวา  เต  ตโต ปลาเปตฺวา  
สย   ตตฺถ   วสิตุกาโม   ภนฺเต   อนุตฺเถโร  มมาคตทิวสโต  ปฏาย  
เอวมาห    สปฺปุริส    ตฺว    กุลปุตฺโต    อย   มหาเถโร   อลชชฺี  
อเปสโล    เอเตน    สทฺธ ึ   สมฺโภค    กโรนฺโต    อุปปริกฺขิตฺวา  
กเรยฺยาสีติ   มหาเถรสฺส   เปสุ ฺ   อุปสหริตฺวา  ปุน  อนุตฺเถรสฺสาป  
ตเถว   เปสุ ฺ   อุปสหริ  ฯ   เต   เทฺว  เถรา  ภิชฺชิตฺวา  ตโต  
ปกฺกมนฺตา  เอกมคฺเคน  อคนฺตฺวา  ยถารุจิตฏาเน  วสิตฺวา  อปรภาเค  
วสฺสสตจฺจเยน   เอกวิหาเร   เอกเสนาสเน   อ ฺม ฺ   สมาคนฺตฺวา  
อ ฺม ฺ    อจฺจย   เทเสตฺวา   ตทิวส   สมคฺคา   หตฺุวา   อายาม  
ต   ตโต   วิหารโต   นิกฺกฑฺฒิสฺสามาติ   ต  วิหาร  คนฺตฺวา  น  ตฺว  
อิธ  วสิตุ  ยุตฺตรูโปติ  อจฺฉร  ปหรึส ุ ฯ  โส  ตตฺถ  าตุ อสกฺโกนฺโต  
ปลายิ  ฯ   อถ   น   วีสติวสฺสสหสฺสานิ   กตสมณธมฺโม   สนฺธาเรตุ  
๑. มโน. ปู. ๓/๒๙๑.   
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นาสกฺขิ  ฯ  โส  ตโต  จุโต  อวีจิมฺหิ  เอก  พุทฺธนฺตร  ปจิตฺวา อิทานิ  
คิชฺฌกูเฏ  สกูรเปโต  อโหสิ  ฯ  ตสฺส  สรรี ติคาวุต มนุสฺสสรรีสทิส สีส  
สูกรสีสสทิส ฯ ตสฺส มุเข นงฺคุฏ ชาต ตโต ปุฬวา ปคฺฆรนฺตีติ ฯ  
                ธมฺมปทสฺส มคฺควคฺเค อิท วตฺถุ ฯ  
        [๒๗๐]    ตสฺมา    ทพฺุภาสิตวาจาสงฺขาต    ปสณุวาจ   ปหาย สุภาสิต- 
สงฺขาตา  อปสุณวาจาว  กเถตพฺพา  ฯ  วงฺคีสตฺเถโรป อิมเมวตฺถ  
วิ ฺาเปนฺโต ภควโต สมฺมุขา สุภาสิตสุตฺตปริยาปนฺน อิม คาถมาห  
        ตเมว วาจ ภาเสยฺย   ยายตฺตาน น ตาปเย  
        ปเร จ น วิหึเสยฺย    สา เว วาจา สุภาสิตาติ๑ ฯ  
        ตตฺถ   น   ตาปเยติ   วิปฺปฏิสาเรน   น   ตาเปยฺย  ฯ   น  
วิหึเสยฺยาติ    อ ฺม ฺ   ภินฺทนฺโต   น   พาเธยฺย  ฯ   สา   เว  
วาจาติ สา วาจา เอกเสเนว สุภาสิตา ฯ  
        [๒๗๑]   โย   ปน   สมฺผ   นริตฺถก   ปลปติ  โส  อธมฺมวาที  
นาม  ฯ  อธมฺมภาสโก  จ  สทฺธมฺม  อนฺตรธาเปติ  นาม  ฯ  เตนาห  
เอกนิปาตงฺคุตฺตเร๒  เยป  เต  ภิกฺขเว ภิกฺขู อธมฺม ธมฺโมติ ทีเปนฺติ  
เตป๓ ภิกฺขเว  ภิกฺขู  พหุชนาหิตาย  ปฏิปนฺนา  พหุชนาสุขาย พหุโน  
ชนสฺส    อนตฺถาย   อหิตาย   ทุกฺขาย   เทวมนุสฺสาน   พหุ ฺจ   เต  
ภิกฺขเว  ภิกฺขู  อปุ ฺ  ปสวนฺติ  เตปม๔  สทฺธมฺม อนฺตรธาเปนฺตีติ ฯ  
ตสฺมา   อธมฺมภาสนสงฺขาต   สมฺผปฺปลาป   ปหาย   ธมฺมภาสนสงฺขาโต  
๑. ส. ส. ๑๕/๒๗๘.  ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๒๕.  ๓. ปสทฺโท ปาลิย น ทิสฺสติ ฯ  
๔. เตจิมนตฺิ ฯ . ว.   
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อสมฺผปฺปลาโปว กาตพฺโพ๑ ฯ  
        กสฺสปพุทฺธกาเล  ปเนโก  กปโล  นาม  ภิกฺขุ  พหุสฺสุโต  
เตปฏโก อโหสิ   มหาปรวิาโร   มหาลาโภ  จ  ฯ  โส  พาหุสจฺจมเทน   
มตฺโต ลาภตณฺหาย    อภิภูโต   ปณฺฑิตมานี   หุตฺวา   ปเรหิ   วุตฺต    
กปฺปย อกปปฺยนฺติ  วตฺวา  เปสเลหิ  ภิกฺขูหิ  มา  อาวุโส  กปล   
เอว อวจาติ โอวทิยมาโนป   กึ   ตุมฺเห   ชานาถ   รตฺิตมุฏ ิ- 
สทิสาติอาทีหิ  วจเนหิ ขขเสนฺโต  วมฺเภนฺโต  เตส  อตฺตโน  วจน  
อคฺคณฺหนฺตาน ผรุสาย วาจาย อกฺโกสกปริภาสโก  อโหสิ  ฯ  โส   
ตโต  จวิตฺวา  อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติตฺวา ตตฺเถก   พุทฺธนตฺร   ปจิตฺวา   
วิปากาวเสเสน  อจิรวติยา  สุวณฺณวณฺโณ มจฺโฉ   หุตฺวา   นิพฺพตฺติ  ฯ   
ย  โส  ปุพฺเพ  ภิกฺขู  อกฺโกสิ  ปริภาสิ ตสฺส   นิสฺสนฺเทนสฺส   มุข    
ทุคฺคนฺธ  ชาต  ฯ  โส  ตโต  จุโต  ปุน อวีจิมฺหิเยว นิพฺพตฺติ ฯ  
                 กปลสุตฺตวณฺณนาทีสุ กปลมจฺฉวตฺถุ ฯ  
        [๒๗๒]  ตสฺมา  อปปฺยวจนสงฺขาต ผรุสวาจ ปหาย ปยวจน- 
สงฺขาตา อผรุสวาจาว   กเถตพฺพา  ฯ  สตฺถาป  ผรสุวาจ  วทนฺเต   
ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู    วิครหตฺิวา    ภิกฺขเว    ผรุสวาจา    นาม    อนตฺถการิกา  
ติรจฺฉานคตานป   อมนาปา   ปุพฺเพป   เอโก   ติรจฺฉานคโต  อตฺตาน  
ผรุเสน สมุทาจรนฺต สหสฺเสน ปราเชสีติ วตฺวา อตีต อาหริ  
        อตีเต   ตกฺกสิลาย   โพธิสตฺโต  โคโยนิย  นพฺิพตฺติ  ฯ  อเถโก  
พฺราหฺมโณ   ต   ตรุณวจฺฉกกาเลเยว  ทกฺขิณทายกาน  สนฺติเก  ลภิตฺวา  
๑. กเถตพฺโพติ ปเทน ภวิตพฺพ ฯ . ว.   
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นนฺทิวิสาโลติ   นาม   กตฺวา   ปุตฺตฏาเน   เปตฺวา   ยาคุภตฺตาทีหิ  
โปเสสิ  ฯ    โส    วยปฺปตฺโต   พฺราหฺมณ   อนุกมปฺมาโน   คจฺฉ  
พฺราหฺมณ    มยฺห    พลิพทฺโท    อติพทฺธ    สกฏสต    ปวตฺเตสฺสตีติ  
วตฺวา   โควินฺทเสฏ ินา   สทฺธึ   สหสฺเสน  อพฺภุต  กโรหีติ  อาห  ฯ  
พฺราหฺมโณป   คนฺตฺวา   ตถา  วตฺวา  สกฏสต  วาลกุาสกฺขรปาสาณาทีน  
ปูเรตฺวา   ปฏปิาฏิยา  เปตฺวา  โยตฺเตน  เอกโต  พนฺธิตฺวา  จกฺกาน  
เหฏา   อุปตฺถมฺภนีทณฺฑเก   ทตฺวา   ยถา   เอกสฺมึ  โคเณ  วหนฺเต  
ยุคโกฏิ    นิจฺจลา   เอโต   วา   อิโต   วา   น   คจฺฉติ   เอว  
ปุริมสกฏธุเร   เอก   ยุคโกฏึ   โยตฺเตน   พนฺธิตฺวา  อุปตฺถมฺภนีทณฺฑก  
ทตฺวา    เอกาย    ยุคโกฏิยา    นนฺทิวิสาล   โยเชตฺวา   สกฏธุเร  
นิสีทิตฺวา    ปโตท    อุกขิฺปตฺวา   อ ฺฉ   กฏู   วหสฺสุ   กูฏาติ   ต  
อกูฏ   กฏูวาเทน   สมุทาจรติ  ฯ   นนฺทวิิสาโล  อมนาปสทฺท  สตฺุวา  
ตตฺเถว   นิจฺจโล   อฏาสิ  ฯ  พฺราหฺมโณ  สหสฺเสน  ปราชโิต  เคห  
คนฺตฺวา   โสกาภิภูโต   นปิชฺช ิ ฯ  นนทฺิวิสาโล  จรตฺิวา  อาคโต  ต  
โสกาภิภูต    ทิสฺวา    คจฺฉ    พฺราหฺมณ    โควินฺทเสฏ ินา    สทธฺึ  
ทฺวีหิ   สหสฺเสหิ   อพฺภุท  กโรหิ  มา  จ  ม  กูฏวาเทน  สมุทาจรสีติ  
อาห  ฯ   พฺราหฺมโณ   คนตฺฺวา   ตเถว  วตฺวา  อ ฺฉ  ภทฺร  วหสฺสุ  
ภทฺราติ   อาห  ฯ  นนฺทิวิสาโล  มนาปสทฺท  สุตฺวา  อติพทฺธ  สกฏสต  
เอกเวเคน   อากฑฺฒิตฺวา   ปจฺฉา    ิต  สกฏ  ปุรโต   ิตสกฏฏาเน  
เปสิ  ฯ  กิ ฺจาป  ปุพฺเพ  ปติฏ ิตารปฺปเทส  ปนุ๑  อาเร  ปตฺเต  
๑. อเรติป ปาโ ฯ . ว.   
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ปวตฺติต   โหติ   สกฏสต  โพธิสตฺโต  ปน  ปุริมสกเฏน  ปติฏ ิตฏาเน  
ปจฺฉิม   สกฏ   ปติฏาเปตฺวา   สกฏสตปฺปมาณ   ปเทส  ปวตฺเตสิ  ฯ  
โพธิสตฺตาน ฺหิ   สิถลิกรณ   นาม   นตฺถีติ  ฯ  เอว  อตีต  อาหริตฺวา  
น   ภิกฺขเว   ผรุสวจน  นาม  กสฺสจิ  มนาปนฺติ  วตฺวา  เอกนิปาตสฺส  
ตติยวคฺเค นนฺทิวิสาลชาตเก๑ อิม คาถมาห  
        [๒๗๓] มนุ ฺเมว ภาเสยฺย   นามนุ ฺ กุทาจน  
         มนุ ฺ ภาสมานสฺส    ครุภาร  อุทพฺพหิ๒  
         ธน ฺจ น อลาเภสิ    เตน จตฺตมโน อหูติ ฯ  
        ตตฺถ   มนุ ฺเมวาติ   ปเรน   สทฺธึ  ภาสมาโน  จตุทฺโทสวิรหิต  
มธุร   มนาป   สณฺห   มุทกุ   ปยวาจเมว   ภาเสยฺย  ฯ  อุทพฺพหีติ  
นนฺทิวิสาโล    อมนาป    ภาสมานสฺส    ภาร   อนุทธฺริตฺวา   ปจฺฉา  
มนาป    ภาสมานสฺส   พฺราหฺมณสฺส   ครุภาร   อุทฺธริตฺวา   ปาเปสีติ  
อตฺโถ ฯ ทกาโร ปเนตฺถ พฺย ฺชนสนฺธิวเสน ปทสนฺธิกโร ฯ  
        ปาจิตฺติยวณฺณนาย๓ เตน  จตฺตมโน  อหูติ  เตน  พฺราหฺมณสฺส  
ธนลาเภน   อตฺตโน  กมฺเมน  จ  โส  นนฺทิวิสาโล  อตฺตมโน  อโหสีติ  
วุตฺต ฯ วินยโปตฺถเก ปน  
        มนาปเมว ภาเสยฺย    นามนาป กทุาจน  
        มนาป ภาสมานสฺสาติ   ลิขิต ฯ  
                   นนฺทิวิสาลวตฺถุ ฯ$  
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๐. ตทฏกถา. ๑/๒๘๗. ๒. มหาวภิงฺเค อีทิโส ชาตกปาลิยมฺปน  
อุททฺธรีติ ทิสฺสติ ฯ . ว.    ๓. สมนฺต. ๒/๒๘๖.   
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        [๒๗๔] ปุนป สตฺถา เต วิครหิตฺวา สารมฺภวตฺถุ กเถสิ  
        อตีเต    โพธิสตฺโต    ตกฺกสิลาย    อ ฺตรสฺส    พฺราหฺมณสฺส  
สารมฺโภ   นาม   พลิพทฺโท  อโหสีติ  ฯ  ปุพฺพสม  ฯ  อตีต  กเถตฺวา  
ตสฺเสว นวมวคฺเค๑ สารมฺภชาตเก อิม คาถมาห  
        กลฺยาณิเมว มุ ฺเจยฺย   น หิ มุ ฺเจยฺย ปาปก  
        โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ   มุตฺวา ตปฺปติ ปาปกนฺติ ฯ  
        ตตฺถ    กลฺยาณิเมวาติ   จตุทฺโทสวินิมุตฺต   สนฺุทร   อนวชชฺเมว  
วาจ   มุ ฺเจยฺย   วิสฺสชฺเชยยฺ   กเถยฺย  ฯ  ปาปกนฺติ  ลามิก  ปเรส  
อปฺปย  อมนาป  น  หิ  มุ ฺเจยฺย  น  กเถยฺย  ฯ  โมกฺโข  กลฺยาณิยา  
สาธูติ   กลยฺาณวาจาย   มุ ฺจนเมว  สุนฺทร  ภทฺทก  ฯ  มุตฺวา  ตปฺปติ  
ปาปกนฺติ   ลามิก   ผรุส   วาจ  มุ ฺจิตฺวา  กเถตฺวา  ปคฺุคโล  โสจติ  
กิลมตีติ ฯ  
                    สารมฺภวตฺถุ ฯ  
        [๒๗๕]   ปยวาที  จ  นาม  อ ฺเหิ  อติเรกลทฺธลาภี  โหติ  ฯ  
ตตฺรีท วตฺถุ  
        อตีเต   พาราณสิย   จตฺตาโร   เสฏ ิปุตฺตา   นครา   นิกฺขมฺม  
เอกสฺมึ   าเน   นิสีทิตฺวา   เอก  พหุมส  ลภิตฺวา  ยานก  ปูเรตฺวา  
วิกฺกีณิตุ   นคร   อาคจฺฉนฺต  มิคลุทฺทก  ทิสฺวา  ต  มสขณฺฑ  ยาจึสุ  ฯ  
เตเสฺวโก   อเร   ลุทฺทก   เทหิ  เม  มสขณฺฑนฺติ  อาห  ฯ  ลุทฺทโก  
ปร  กิ ฺจิ  ยาจนฺเตน  นาม  ปยวจเนน  ลปตพฺพ๒  ผรุสา  วต เต  
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๘. ตทฏกถา. ๒/๒๐๗.   ๒. ภวิตพฺพนตฺิป ปาโ ฯ . ว.   
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วาจา   สา   หิ   ผรุสตาย   กโิลมกสทสิี   ตสฺมา   ตว  วาจาสทิส  
กิโลมก   ทมมฺีติ   วตฺวา   นีรส   กโิลมกมสขณฺฑ   อทาสิ  ฯ  ทติุโย  
เชฏภาติก   มสขณฺฑ   เม   เทหีติ   อาห  ฯ  ลุทฺทโก  สมฺม  อิธ  
โลเก   มนุสสฺาน   องฺคสทิสตฺตา   องฺคเมต   ยทิท   ภาตา   ภคินีติ  
ตสฺมา   ตเวสา   องฺคสทิสี   วาจาติ   เอติสฺสา  อนุจฺฉวิก  องฺคเมว  
ทมฺมีติ   วตฺวา   องฺคมส   อทาสิ  ฯ   ตติโย   ตาต  มสขณฺฑ  เม  
เทหีติ อาห ฯ ลุทฺทโก  
        [๒๗๖] ตาตาติ ปุตฺโต วทมาโน   กมฺเปติ หทย ปตุ  
         หทยสสฺ สทิสี วาจา    หทย สมฺม ททามิ เตติ  
วตฺวา   หทยมเสน   สทฺธ ึ  มธุร   มส   อทาสิ  ฯ  จตุตฺโถ  สหาย  
มสขณฺฑ   เม   เทหีติ   อาห  ฯ   ลุทฺทโก   ยสฺส  ปุรสิสฺส  คาเม  
สหาโย    นตฺถิ    ตสฺส    โส   คาโม   ยถา   นิมฺมนุสสฺ   อร ฺ  
ตเถว  โหติ  อิจฺจาย  ตว  วาจา  สพฺเพน  อตฺตโน  สนฺตเกน วิภเวน  
สทิสี   ตสฺมา   สพฺพเมวิท   มม  สนฺตก  มส  สยานก  ทมฺมีติ  วตฺวา  
เตน  สทฺธึ  ตสฺส  เคห  ยานก  ปาเชนฺโต  อทาสิ  ฯ เสฏ ิปุตฺโตปสฺส  
สกฺการสมฺมาน   กตฺวา   ปุตฺตทารมสฺส   ปกฺโกสาเปตฺวา  ลุทฺทกกมฺมโต  
อปเนตฺวา   อตฺตโน   กุฏมพฺมชฺเฌ   วสาเปนฺโต  ยาวชีว  เตน  สทฺธึ  
อเภชฺชสหาโย อโหสีติ ฯ          
        จตุกฺกนปิาตสฺส ทุติยวคฺเค มสลาภิชาตเก๑ เสฏ ิปุตฺตวตฺถุ ฯ  
        [๒๗๗]  ตสฺมา  ปยเมว  ภาสิตพฺพ  ฯ  วงฺคีสตฺเถโรป อิมเมวตฺถ  
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๘. ตทฏกถา. ๔/๒๘๖.   
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วิ ฺาเปนฺโต ภควโต สมฺมุขา สุภาสิตสุตฺตปริยาปนฺน๑ อิม คาถมาห  
        ปยวาจเมว ภาเสยฺย   ยา วาจา ปฏินนฺทิตา  
        ย อนาทาย ปาปานิ    ปเรส ภาสเต ปยนฺติ ฯ  
        ตตฺถ    ปฏินนฺทิตาติ    หฏเน    หทเยน    ปฏิมุข   คนฺตฺวา  
สมฺปยายิตา  ฯ  ย  อนาทายาติ  ย  วจน  ภาสนฺโต  ปเรส  ปาปานิ  
อปฺปยานิ    ปฏิกูลานิ    ผรุสวจนานิ    อนาทยิตฺวา   อตฺถพฺย ฺชนมธุร  
ปยวจนเมว ภาสติ ต ปยวาจเมว ภาเสยฺยาติ อตฺโถ ฯ  
        [๒๗๘]   มุสาวาที   ปน  ปฏิลทฺธโตป  ปฏิลภิตพฺพโตป  ปริหายติ  
ทุกฺข ฺจ ปปฺโปติ ฯ อมฺพมนฺตชานนกพฺราหฺมณาทโย เจตฺถ นิทสฺสน ฯ  
        อตีเต   กิร   โพธิสตฺโต  ปจฺจนฺตนคเร  จณฺฑาลคาเม  จณฺฑาโล  
หุตฺวา   ปณฺฑิโต   พฺยตฺโต   อกาเล   ผลคฺคณฺหาปกมนฺต   อ ฺาสิ  ฯ  
โส   ปาโตว   อร ฺ   คนฺตฺวา   อมฺพรุกฺขโต   สตฺตปทมตฺถเก   ิโต  
มนฺต   ปริชปฺเปตฺวา๒   รกฺุข  อุทกปฺปสเตน  ปหริ  ฯ  ตขณ ฺเว  
ปุราณปตฺตานิ    ปตนฺติ   นวานิ   จ   อุฏหนฺติ   ปปฺุผานิ   ปุปฺผิตฺวา  
ปตนฺติ   ผลานิ    อุฏหิตฺวา    มุหุตฺเตเนว    ปจิตฺวา    มธุรานิ  
โอชวนฺตานิ    ทิพฺพผลสทิสานิ   หุตฺวา   ปตนฺติ  ฯ   โส   ยาวทตฺถ  
ขาทิตฺวา    กาเชนาทาย   เคห   อาคนฺตฺวา   วิกฺกีณนฺโต   ปุตฺตทาร  
โปเสสิ  ฯ  อเถโก  พฺราหฺมโณ  ตสฺส  สนฺติเก  ต  มนฺต  อุคฺคณฺหิตฺวา  
ตาต   อนคฺโฆย   มนโฺต   ตฺวมิม   นิสสฺาย   พหุธน   ลภิสฺสสิ  เยน  
เกนจิ   ปุฏโ   มา   ม   นิคุยฺหิ   จณฺฑาลสฺส  สนติฺกา  เม  มนโฺต  
๑. ส. ส. ๑๕/๒๗๗.    ๒. ปริวตฺเตตฺวาติป ปาโ ฯ . ว.   
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คหิโตติ    วเทหิ    ยท ิ   ลชชฺนฺโต   อ ฺถา   กเถสฺสสิ   มนฺตสฺส  
ผล   น   ลภิสฺสสีติ   วุตฺโต  สาธูติ  วตฺวา  ต  วนฺทิตฺวา  อนุปุพฺเพน  
พาราณสึ    ปตฺวา    ตาทิเสน    อมฺพผเลน   ราชาน   อุปฏหนฺโต  
พหุธน   ปฏลิภิ  ฯ   อเถกทิวส   ราชา  มาณวกสฺส  สนฺติเก  มนโฺต  
อุคฺคหิโตติ   ปุจฺฉิ  ฯ   โส   จณฺฑาลสฺส   สนฺติเกติ  วตฺตุ  ลชชฺนโฺต  
ตกฺกสิลาย    ทิสาปาโมกฺขาจริยสฺส    สนฺติเกติ    มสุา   อโวจ  ฯ  
ตขณ ฺเว    มนฺโต   อนฺตรธายิ  ฯ   โส   อชานิตฺวาว   เอกทิวส  
ร ฺา   อุยฺยาน   คนฺตฺวา   มาณว   อมฺพ   อาหราติ   วุตฺโต  มนตฺ  
ปริชปฺปนฺโต   มนฺเต   อนปุฏหนฺเต   อนฺตรหิตภาว   ตฺวา   ลชฺชิโต  
ร ฺา   ปุนปฺปุน   ปุฏโ   ว ฺเจตุ   อสกฺโกนฺโต  ยถาภูต  กเถสิ  ฯ  
ราชา  กชฺุฌิตฺวา  อิม  คเล  คเหตฺวา  นีหรถาติ  อาห  ฯ  ราชปุริสา  
ตถา    กตฺวา    ตว    อาจริย   อุปสงฺกมิตฺวา   ต   อาราเธตฺวา  
สเจ   ปุน   มนฺต   ลภสิ   อิธาคจฺเฉยฺยาสิ   โน   เจ  มายิธาคมีติ  
วทึสุ  ฯ   โส   อนาโถ   หตฺุวา   โพธิสตฺต   อุปสงฺกมิตฺวา   ปุน  
ต   มนฺต   ยาจิตฺวา   นาห   ตาทิสสฺส   มุสาวาทิโน   มนฺต   เทมิ  
กุโต   มนฺโต   คจฺฉ   น   มยฺห   รุจฺจสีติ   เตน   วุตฺโต   กิมฺเม  
ชีวิเตนาติ อร ฺ ปวิสิตฺวา อนาถมรณ ปาปุณีติ ฯ  
        เตรสนิปาเต อมฺพชาตกวณฺณนาย๑ อมฺพมนฺตชานนกวตฺถุ ฯ  
        [๒๗๙]   อตีเต   พาราณสิย   ตโย   เสฏ ิปุตฺตา   อเหสุ  ฯ  
อนฺโตนคเร    จ   เอกสฺมึ   สเร   ปทุมานิ   ปุปฺผนฺติ   เอโก   จ  
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๓๔๒. ตทฏกถา. ๖/๑๔๗.   
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ฉินฺนาโส   ปรุิโส   ต   สร  รกฺขติ  ฯ  อเถกทิวส  มาล  ปลนฺธิตฺวา  
อุสฺสว    กีฬตุิกามา    เต    เสฏ ิปุตฺตา    นาสจฺฉินฺนสฺส   อภูเตน  
วณฺณ   วตฺวา   มาล   ยาจิสฺสามาติ   ต   อุปสงฺกมิตฺวา   อฏสุ  ฯ  
เตเสฺวโก ยาจนฺโต อิม คาถมาห  
        ยถา เกสา จ มสฺสุ จ   ฉินฺน ฉินฺน วิรูหติ  
        เอว รูหตุ เต นาสา    ปทุม เทหิ ยาจิโตติ ฯ  
        ทุติโย ยาจนฺโต อิม คาถมาห  
        ยถา สารทิก พีช   เขตฺเต วุตฺต วิรูหติ  
        เอว รูหตุ เต นาสา    ปทุม เทหิ ยาจิโตติ ฯ  
        ตตฺถ   สารทิกนฺติ   สรทสมเย   คเหตฺวา  นิกฺขิตฺต  สารสมฺปนฺน  
พีช ฯ โส เตส กุชฺฌิตฺวา น ปทุม อทาสิ ฯ  
        อถ ตติโย ยาจนฺโต อิม คาถมาห  
        อุโภป ปลปนฺเตเต๑   อป ปทฺมานิ ทสฺสติ  
        วชชฺช วา เต น วา วชฺชช  นตฺถ ินาสาย รูหนา  
        เทหิ สมฺม ปทุมานิ    ตฺวป เม ตสฺส ยาจิโตติ๒ ฯ  
        ตตฺถ   อุโภป   ปลปนฺเตเตติ   เอเต  เทฺวป  มุสา  วทนฺติ  ฯ  
อป   ปทฺมานีติ   อป   นาม  โน  ปทุมานิ  ทสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  เอว  
วทนฺติ  ฯ   วชฺชช   วา   เต  น  วา  วชชฺุนฺติ  ตว  นาสา  รูหตูติ  
เอว   เต   วเทยฺยุ   วา   น   วา  วเทยฺยุ  เอเตส  วจน  นาม  
อปฺปมาณ   สพฺพถาป   นตฺถิ   นาสาย   รูหนา   อห  ปน  เต  นาส  
๑. ปาลิย วิลปนฺเตเต ฯ   ๒. ปทฺมา เม เทหิ อาจิโตติ ทิสฺสติ ฯ . ว.   
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ปฏิจฺจ   น   กิ ฺจิ   วทามิ   เกวล  ยาจามิ  ตสฺส  เม  เทหิ  สมฺม  
ปทุมานิ ยาจิโตติ ฯ  
        ต   สุตฺวา   โส   เอเตหิ   ทฺวีห ิ มสุาวาโท  กถโิต  ตุมฺเหหิ  
สภาโว    กถโิต   ตุมฺหาก   อนุจฺฉวิกานิ   ปทุมานิ   ทมฺมีติ   มหนฺต  
ปทุมกลาป อทาสีติ ฯ  
        ติกนิปาตสฺส ทุติยวคฺเค ปทุมชาตกวณฺณนาย๑ เสฏ ิปุตฺตวตฺถุ ฯ  
        [๒๘๐]  ทุกฺข ฺจ  ปปฺโปตีติ  เอตฺถ จตุกฺกนิปาเต กกฺการุชาตก๒  
อฏกนิปาเต  จ  เจติยชาตก๓ กเถตพฺพ  ฯ  ตสฺมา  อตีเต  ทฺวีหิ  
กินฺนเรหิ วิย มุสาวาทโต ภายิตพฺพ ฯ  
        พาราณสีวาสี   กิเรโก   ลุทฺทโก   หิมวนฺต  คนฺตฺวา  เทฺว๔  
ชายปติเก   กนิฺนเร   อาเนตฺวา   พาราณสีร ฺโ  ทตฺวา  เต  กคุึณา  
อิเมติ    ปฏุโ    เทว   เอเต   มธรุสฺสเรน   คายนฺติ   มนุ ฺ ฺจ  
นจฺจนฺติ   มนุสฺสาป   เอว   คายิตุ  นจฺจิตุ ฺจ  น  ชานนฺตีติ  อาห  ฯ  
ราชา   ตุสิตฺวา   ลุทฺทกสฺส  พหุธน  ทตฺวา  กินฺนเร  คายถ  นจฺจถาติ  
อาห  ฯ   เต   สเจ   มย   คายนฺตา  พฺย ฺชน  ปริปณฺุณ  กาตุ  น  
สกฺขิสฺสาม    ทุคฺคีต    โหติ    อมฺเห    ครหิสฺสติ    วธิสฺสติ   พหุ  
กเถนฺตาน ฺจ    ปน    มสุาวาโท    โหตีติ   มุสาวาทภเยน   ร ฺา  
ปุนปฺปุน   วุตฺตาป   น  คายึสุ  น  นจฺจึสุ  ฯ  ราชา  กุชฺฌิตฺวา  อิเม  
มาเรตฺวา  มส  ปจิตฺวา  อาหรถาติ  อาห  ฯ  ต  สุตฺวา กินฺนรี ราชา  
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๐๕. ตทฏกถา. ๔/๖๐.  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๕. ตทฏกถา. ๔/๓๓๕.  
๓. ขุ. ชา. ๒๗/๒๔๖. ตทฏกถา. ๕/๓๐๒. ๔. อุโภติ ยตุตฺตร ฯ . ว.   
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กุทฺโธ   นิสฺสสย   มาเรสฺสติ   อิทานิ   กเถตุ   วฏฏตีติ   จินฺเตตฺวา  
อิม คาถมาห  
        [๒๘๑]  สต สหสฺสาน ทุพฺภาสิตาน  
                กลมฺป นาคฺฆติ สุภาสิตสฺส  
                ทพฺุภาสิต สงฺกมาโน กิเลเส๑  
                ตสฺมา ตุณฺหี กิมฺปุริโส น พาลฺยาติ ฯ  
        ตตฺถ    สงฺกมาโนติ    กทาจิ    อห    ภาสมาโน   ทุพฺภาสิต  
ภาเสยฺยนฺติ   เอว   ทุพฺภาสิต   สงฺกมาโน  ฯ   กิเลเสติ   กลิิสฺสติ  
กิลมติ  ฯ   ตสฺมาติ   เตน   การเณน   ตุมฺหาก   น  คายิ  ฯ  น  
พาลฺยาติ น พาลภาเวนาติ ฯ  
        ราชา   กินฺนริยา   ตุสิตฺวา   กินฺนรึ   มุ ฺจนฺตุ  หิมวนฺต  นยนฺตุ  
กินฺนร   ปาโต   ปาตราเส   ปจนฺตูติ   อาห  ฯ  ต  สตฺุวา  กินฺนโร  
อย   ม   อกเถนฺต   อวสฺส   มาเรสฺสติ   อิทานิ   กเถตุ   วฏฏตีติ  
จินฺเตตฺวา   มหาราช   ติณภกฺขา   ปสโว   เมฆนาถา  นาม  มนุสสฺา  
ปน  ป ฺจโครเส  อุปชีวนโต  ปสุนาถา  นาม  อห  ปน  ตฺวนาโถ๒  
ตฺว  มม  ปติฏา  มยฺห  ปน  ภริยา  อหนาถา๓ อหมสฺสา ปติฏา  
ชีวมานา   ปน   มย   อ ฺม ฺ  น  ชหาม  ตสฺมา  สเจ  ตฺว  ภริย  
หิมวนฺต  เปเสตุมิจฺฉสิ  ม  ปม  มาเรตฺวา  ปจฺฉา  เปเสหีติ  อาห ฯ  
ราชา   กินฺนรสฺสาป   ตุสตฺิวา  เต  เทฺว  สุวณฺณป ฺชเร  นิสีทาเปตฺวา  
ตเมว    ลุทฺทก   ปกฺโกสาเปตฺวา   คจฺฉ   คหิตฏาเน   วิสฺสชฺเชหีติ  
๑. ปาลิย ฺจ กิเลโสติ ทิสฺสติ ฯ   ๒. ตุมฺหนาโถ ฯ ๓. อมฺหนาถาติ ยุตฺตตร ฯ . ว.  
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อาห  ฯ   โส  ตถา  อกาสิ  ฯ  อิติ  เต  มสุาวาทภเยน  ทุพฺภาสิต  
อวตฺวา อตฺตโน สุภาสิตเมว นิสฺสาย มรณทุกฺขโต มุจฺจึสุ ฯ  
        ตสฺมา มรณโต โมกขฺ    ปฏยนฺเตน ชนฺตุนา  
        ปหาย อลิก สจฺจ   ภาสิตพฺพ สุธีมตาติ ฯ  
เตรสนิปาเต ตกฺการิยชาตกวณฺณนาย๑ กินฺนรวตฺถุ ฯ  
        [๒๘๒]    วงฺคีสตฺเถโรป   อิมเมวตฺถ   วิ ฺาเปนฺโต   ภควโต  
สมฺมุขา สุภาสิตสุตฺตปริยาปนฺน อิม คาถมาห๒  
        สจฺจ เว อมตา วาจา   เอส ธมฺโม สนนฺตโน  
        สจฺเจ อตฺเถ จ ธมฺเม จ   อหุ สนโฺต ปติฏ ิตาติ ฯ  
        ตตฺถ  อมตาติ  สาธุภาเวน๓ อมตา  วาจา  นาม  สจฺจ  ฯ  
สจฺจ  หเว  สาธุตร  รสานนฺติ  หิ อาฬวกสุตฺเต๔ วุตฺต ฯ เอส ธมฺโม  
สนนฺตโนติ   ยาย   สจฺจวาจา  นาม  เอส  โปราณโก  ธมโฺม  จรยิา  
ปเวณิ  ฯ   อิทเมว   หิ   โปราณาน   อาจิณฺณ   น  หิ  เต  อลิก  
ภาสึสุ   เตเนวาห   สจฺเจ  ฯเปฯ   ปติฏ ิตาติ  ฯ   ตตฺถ  สจฺเจ  
ปติฏ ิตตฺตา   เอว   อตฺตโน   จ  ปเรส ฺจ  อตฺเถ  ปติฏ ิตา  อตฺเถ  
ปติฏ ิตตฺตา เอว จ ธมฺเม ปติฏ ิตา โหนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ  
        ปททฺวย   วา   สจฺจวิเสสน  ฯ  สจฺเจ  ปติฏ ิตา  ฯ  กีทิเส  ฯ  
อตฺเถ  จ  ธมฺเม  จ  ฯ  ปเรส  อตฺถโต อนเปตตฺตา อตฺถ ฯ อนุปโรธ  
กโรตีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  สติป  จ  อนุปโรธกตฺเต  ธมฺมโต อนเปตตฺตา  
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๓๕๘. ตทฏกถา. ๖/๒๑๖.  ๒. ส. ส. ๑๕/๒๗๘.  ๓. อฏกถาย  
มธุรภาเวนาตปิ ปาโ ฯ . ว.    ๔. ส. ส. ๑๕/๓๑๔.   
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ธมฺม ฯ ย ธมมฺิกเมว อตฺถิ ต สาเธตีติ วุตฺต โหติ ฯ  
        [๒๘๓]   สจฺจวาที  จ  นาม  อตฺตโน  จ  ปเรส ฺจ  อตฺถาวโห  
โหติ   อธิมุตฺตกสามเณรมหาสุตโสมปณฺฑิตาทโย    วิย  ฯ    ตตฺถ  
อธิมุตฺตกสามเณรวตฺถุ    ปณฺฑิตเสวนาธิกาเร    วุตฺตเมว  ฯ มหาสุต- 
โสมปณฺฑิตวตฺถุ๑ อสีตินิปาเต โอโลเกตพฺพ ฯ  
        ปุพฺเพ   กิเรกา   อิตฺถ ี  เนว  ทานมทาสิ  น  ปชูา  กตา  น  
ธมฺโม  สโุต  ฯ  เกวล  สจฺจมตฺต  รกฺขิตฺวา  กาล  กตฺวา  เทวโลเก  
นิพฺพตฺติ  ฯ  อถายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เทวจาริก  คนฺตฺวา  ตสฺสา  
วิมานทฺวาเร    ิโต   ต   อตฺตโน   สนฺติก  อาคต  ปุจฺฉิ  มหตี  เต  
สมฺปตฺติ   ก ึ  กตฺวา   อย  ลทฺธาติ  ฯ  สา  ปริตฺตกมฺเมน  ลทฺธตฺตา  
ลชชฺมานา   อาจิกฺขิตุ   อนิจฺฉนฺตีป   เถเรน  ปุนปปฺุน  ปฏุา  นิคุยฺหิตุ  
อสกฺโกนฺตี   สจฺจมตฺต   มยา   รกฺขิตนฺติ  อาห  ฯ  ต  สุตฺวา  เถโร  
อาคนฺตฺวา   เชตวเน   สตฺถาร   วนฺทิตฺวา   สกฺกา   นุ  โข  ภนฺเต  
สจฺจกถนมตฺเตน   ทิพฺพสมฺปตฺตึ   ลทฺธนฺุติ   ปุจฺฉิ  ฯ   สตฺถา   กสมฺา  
ม   โมคฺคลฺลาน   ปุจฺฉสิ   นนุ   เต   เทวธีตาย  อยมตฺโถ  กถโิตติ  
วตฺวา สจฺจมตฺต กเถตฺวาป เทวโลก คจฺฉนฺติเยวาติ อาห ฯ  
        อิท   วตฺถุ  ธมฺมปทสฺส  โกธวคฺเค  สจฺจ  ภเณ  น  กชฺุเฌยฺยาติ  
คาถาวณฺณนายมาคต๒ ฯ  
        [๒๘๔]  อิติ  สุภาสิตภาสนาทีหิ  จตูหิ  อวยวงฺเคหิ  ยุตฺตา วาจา  
สุภาสิตา  นาม  ฯ  สา  โลกิยโลกุตฺตรสุขาวหตฺตา  มงฺคล ฯ เตน วุตฺต  
๑. ขุ. ชา. ๒๘/๑๓๐. ตทฏกถา. ๘/๔๐๕.   ๒. สา. ป. ๑/๓๑๙.   
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สุภาสิตสุตฺตวณฺณนาย   อิเมหิ    โข    ภิกฺขเว    จตูหิ    องฺเคหิ  
สมนฺนาคตา   วาจา   สุภาสิตา   โหตีติ   ภณนฺโต  ปเรส  ยมิทม ฺเ  
ปฏิ ฺาทีหิ   อวยเวหิ   นามลิงฺควจนวิภตฺติกาลการกสมฺปตฺตีหิ    จ  
สมนฺนาคต   วาจ   สุภาสิตาติ   ป ฺเปนฺติ   ต    ธมฺมโต  
ปฏิเสเธติ  ฯ   อวยวาทิสมฺปนฺนาป   หิ  เปสุ ฺาทิสมนฺนาคตา  วาจา  
ทุพฺภาสิตา   โหติ   อตฺตโน   จ  ปเรส ฺจ  อนตฺถาวหตฺตา  ฯ  อิเมหิ  
ปน    จตูหิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคตา   สเจป   มลิกฺขภาสาปริยาปนฺนา  
ฆฏเจฏิกาคีตกปริยาปนฺนา    วา    โหติ    ตถาป   สุภาสิตา   เอว  
โลกิยโลกุตฺตรสุขาวหตฺตา  ฯ   สีหลทีเป  มคฺคปสฺเส  สสฺส  รกขฺนฺติยา  
สีหลเจฏิกาย   สีหลเกเนว   ชาติชราพฺยาธิมรณยุตฺต   คีตก  คายนฺติยา  
สุตฺวา    มคฺค    คจฺฉนฺตา    สฏ ิมตฺตา   วิปสฺสกา   ภิกฺขู   เจตฺถ  
อรหตฺตปฺปตฺตา   นิทสฺสน  ฯ   ตถา   ติสฺโส   นาม  อารทฺธวิปสฺสโก  
ภิกฺขุ ปทุมสรสมีเปน คจฺฉนฺโต ปทุมสเร ปทุมานิ ภ ฺชิตฺวา  
        [๒๘๕] ปาตผุลฺล โกกนท    สรุิยาโลเกน ตชชฺยิเต  
         เอว มนุสฺสตฺตคตา สตฺตา  ชราภิเวเคน มิลายนฺตีติ  
อิม   คีต  คายนฺติยา  เจฏิกาย  สุตฺวา  อรหตฺตมฺปตฺโต  ฯ  พุทฺธนฺตเร  
จ    อ ฺตโร    ปรุิโส   สตฺตหิ   ปุตฺเตหิ   สทฺธ ึ  วนา   อาคมฺม  
อ ฺตราย อิตฺถิยา มูสเลน ตณฺฑุเล โกฏเฏนฺติยา  
         ชราย ปริมทฺทิต เอต   มลิาตจฺฉวิจมฺมนิสฺสิต  
         มรเณน ภิชฺชติ เอต    มจฺจุสฺส ฆสมามิส คต   
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         กิมีน อาลย เอต    นานากุณปปูริต  
         อสุจิภาชน เอต   กฏกฺขนฺธสม อิมนฺติ๑  
คีต   สุตฺวา   ปจฺจเวกฺขนฺโต   สห   ปุตฺเตหิ   ปจฺเจกโพธิมฺปตฺโต  ฯ  
อ ฺเป   อีทเิสหิ   อุปาเยหิ   อริยภูมิปปฺตฺตา   นิทสฺสน  ฯ  อนจฺฉริย  
ปเนต   ย    ภควตา    อาสยานุสยกุสเลน    สพฺเพ    สงฺขารา  
อนิจฺจาติอาทินา    นเยน    วุตฺตคาถาโย   สุตฺวา   ป ฺจสตา   ภิกขฺู  
อรหตฺต    ปาปุณึสุ    สุตฺเต    จ    ขนฺธายตนาทิปฺปฏิสยุตฺตา   กถา  
สุตฺวา อเนเก เทวมนุสฺสาติ ฯ  
        ตตฺถ   อนจฺฉริย   ปเนต   ยนฺติ  ย  ภควตา  วุตฺตวาจ  สุตฺวา  
อรหตฺตปชฺชน   เอต   อจฺฉริย   น   โหติ  ฯ   ยมฺปน   เจฏิกาทีหิ  
วุตฺตคีต   สุตฺวา   อรหตฺตปชฺชน   เอต   อติวิย   อจฺฉริย   โหติ  ฯ  
ต ตาทิสสฺส คีตสฺสาป สุภาสิตภาว วิ ฺยาเปตีติ อธิปฺปาโย ฯ  
        [๒๘๖]  ยสฺมา  ปเนตฺถ  เหฏา  วุตฺตนเยน  สทฺโทเยว  วาจา  
น   เจตนาวิรติโย   ตสฺมา  อย  วาจา  วินโยติ  เอตฺถ  ปริยาปนฺนา  
น  โหติ  ฯ  อาคาริยวินยสฺมึ  หิ  มุสาวาทา  เวรมณีอาทโย  เจตนาป  
วฏฏนฺติ    วิรติโยป    น    สทฺโท  ฯ   อยมตฺโถ   อฏสาลินิยมฺป  
วุตฺโต  ฯ   ตสฺมา   สุภาสิตา   วาจา   วิสสมงฺคลภาเวน  วุตฺตา  ฯ  
ยมฺปนฏกถาย๓ ยสฺมา  จ  อย  วินยปรยิาปนฺนาเอว๔  ตสฺมา  
วินยคฺคหเณน    เอต   อสงฺคณฺหิตฺวา   วินโย   สงฺคเหตพฺโพติ   วุตฺต  
๑. กทลิกฺขนฺธสม อิทนฺตีติป ปาโ ฯ   ๒. เวรมณีอาทิกาติ ยุตฺตตร ฯ . ว.  
๓. ป. โช. ขุ. ขุ. ๑/๔๙.    ๔. วินยาปริยาปนนฺา ฯ   
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ตตฺถ    วินยปริยาปนฺนาติ    วจเน   การณ   คเวสิตพฺพ  ฯ   เอต  
อสงฺคณฺหิตฺวาติ  เอเตน  ตสฺสา  วิสสมงฺคลภาเวน  วตฺตพฺพต  ทสฺเสติ  ฯ  
วินโย   สงฺคเหตพฺโพติ   ยถาวุตฺโต   ทวิุธวินโย   เอว  วินยคฺคหเณน  
สงฺคเหตพฺโพ   น   สุภาสิตา   วาจา  ฯ   อิมินา   ตสฺสา   วินเย  
อปริยาปนฺนตป   ทสฺเสตีติ   ทฏพฺพ  ฯ   อฏกถายนฺตุ๑  อยมฺป  
อุภยโลกหิตสุขาวหนโต มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพาติ เอกตฺตกเมว วุตฺต ฯ  
                   ปมนเย กถา ฯ  
        [๒๘๗]   อถวา   ปเรส   ธมฺมเทสนา   วาจา  อิธ  สุภาสิตา  
วาจาติ   เวทิตพฺพา  ฯ   สา   หิ   ยถา   ปฏิรูปเทสวาโส   เอว  
สตฺตาน    อุภยโลกหิตสุขนิพฺพานาธิคมปจฺจยโต   มงฺคลนฺติ   วุจฺจติ  ฯ  
พุทฺธวจน ฺหิ    เขมภาเวน    สพฺพวาจาน    อุตฺตมตฺตา    สุภาสิตนฺติ  
วุจฺจติ  ฯ  วงฺคีสตฺเถโรป  อิมเมวตฺถ  วิ ฺาเปนฺโต  ภควโต  สมมฺุขา  
สุภาสิตสุตฺตปริยาปนฺน อิม คาถมาห  
         ย พุทฺโธ ภาสตี วาจ   เขม นิพฺพานปตฺติยา  
         ทุกฺขสฺสนฺตกิริยาย    สา เว วาจานมุตฺตมาติ ฯ  
        ตตฺถ    เขมนฺติ    อภย    นริุปทฺทว  ฯ    กสฺมาติ   อาห  
นิพฺพานจฺจาทึ  ฯ    ยสฺมา   สา   วาจา   กิเลสนิพฺพาน   ปาเปติ วฏฏ- 
ทุกฺขสฺส  จ  อนฺตกิริยาย  สวตฺตติ  ตสฺมา  เขมาติ  อตฺโถ ฯ อถวา  
พุทฺโธ   ย   เขมมคฺคปฺปกาสนโต   เขม  วาจ  ภาสติ  ฯ  กิมตฺถ  ฯ  
นิพฺพานปตฺติยา   กิเลสนพฺิพานปชฺชนตฺถ    ทุกฺขสฺสนฺตกิริยาย วฏฏ- 
๑. ป. โช. ขุ. ขุ. ๑๔๙.   
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ทุกฺขนฺตสงฺขาตอมตนิพฺพานสจฺฉิกรณตฺถ ฺจ  ฯ    สา   วาจา   เว  
เอกเสเนว สพฺพวาจาน อุตฺตมา เสฏาติ ตพฺพณฺณนานโย๑ ฯ  
        [๒๘๘]   ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺต   สุตฺวา   อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺ- 
เถเรน สทฺธึ   อฏารส   พฺรหฺมโกฏโิย   อมตปาน   ปวึสุ  ฯ   ป ฺจมี- 
ทิวเส อนตฺตลกฺขณสุตฺต   สุตฺวา   ป ฺจวคฺคิยตฺเถรา   อรหตฺเต  
ปติฏหึสุ  ฯ   ยสกุลปุตฺตาทโย   ป ฺจปณฺณาส   ปรุิสา   สตฺถุ  เทสน  
สุตฺวา   อรหตฺเต  ฯ   กปปฺาสิกวนสณฺเฑ  ตึส  ภททฺวคฺคิยา  เหฏ ิเม  
ผลตฺตเย  ฯ  คยาสีเส  อาทิตฺตปริยาย  สุตฺวา  ชฏลิสหสฺส  อรหตฺเต ฯ  
ลฏ ิวเน   พิมฺพิสารปฺปมุขา   เอกาทสนหุตา   พฺราหฺมณคหปติกา โสตา- 
ปตฺติผเล  เอกนหุต  สรเณสุ  ปติฏหิ  ฯ ติโรกุฑฺฑอนุโมทนาวสาเน  
จตุราสีติ  ปาณสหสฺสานิ  อมตปาน ปวึสุ ฯ ตถา สุมนมาลาการ- 
สมาคเม ฯ ธนปาลสมาคเม ทส ปาณสหสฺสานิ อมตปาน ปวึสุ ฯ  
ขทิรงฺคารชาตกสมาคเม ชมฺพุกาชีวกสมาคเม  อานนฺทเสฏ ิสมาคเม   
จ  จตุราสีติ ปาณสหสฺสานิ ฯ ปารายนสุตฺตกถิตทิวเส   จุทฺทส    
ปาณโกฏิโย  ฯ  ยมกปฺปาฏิหาริยทิวเส วีสติ  ปาณโกฏิโย  ฯ  
ตาวตึสภวเน อภิธมฺเม เทสิเต อสีติ ปาณโกฏิโย ฯ เทโวโรหเณ   
ตึส  ปาณโกฏิโย  ฯ  สกฺกป ฺหสุตฺเต อสีติ เทวตาสหสฺสานิ  
อมตปาน   ปวึสุ  ฯ   มหาสมยสุตฺเต   มงฺคลสุตฺเต   จูฬราหุโลวาเท  
สมจิตฺตปฺปฏิปทายาติ    อิเมสุ    จตูสุ   าเนสุ   อภิสมยปฺปตฺตสตฺตาน  
ปริจฺเฉโท นตฺถีติ เอกนิปาตงฺคุตฺตรวณฺณนานโย๒ ฯ  
๑. สา. ป. ๑/๓๑๙.   ๒. มโน. ปู. ๑/๑๕.   
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        [๒๘๙]   อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถโร   อฏารสหิ    พฺรหฺมโกฏหีิ สทฺธึ     
โสตาปตฺติผเล    ปติฏหีติ   สยุตฺตเก   มหาวคฺเค ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน- 
สุตฺตวณฺณนา ฯ  
        โกฏิสตสหสฺสเทวตา   อรหตฺต   ปตฺตา   ตโย   มคฺเค   ปตฺตา  
เทวตา    คณนปถ   อตีตาติ   มหาสมยสุตฺตวณฺณนา๑  ฯ   ตถา มงฺคล- 
สุตฺตวณฺณนา ฯ  
        กาจิ    เทวตา   โสตาปนฺนา   อเหสุ   กาจิ   สกทาคามินิโย  
กาจิ   อนาคามินิโย   กาจิ   ขีณาสวา  ฯ   ตาส ฺจ  ปน  เทวตาน  
เอตฺตกาติ    คณนปริจฺเฉโท    นตฺถีติ   อุปริปณฺณาสเก จูฬราหุโลวาท- 
สุตฺตวณฺณนา๒ ฯ  
        เทสนาวสาเน    ราหุลตฺเถโร    โกฏิสตสหสฺสเทวตาหิ    สทฺธึ  
อรหตฺต    ปาปุณิ  ฯ   โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิเทวตาน   คณนา  
นตฺถีติ เอกนิปาตงฺคุตฺตเร ราหุลสุตฺตวณฺณนา ฯ  
        เทสนาปริโยสาเน   โกฏิสตสหสฺสเทวตา   อรหตฺต   ปาปุณึสุ  ฯ  
โสตาปนฺนาทีน   ปริจฺเฉโทว   นาโหสิ  ฯ   ยถา   จิมสฺมึ  สมาคเม  
เอว   มหาสมยสุตฺเต   มงฺคลสุตฺเต    จูฬราหุโลวาทสุตฺเต    จ โกฏิสต- 
สหสฺสเทวตา  อรหตฺต  ปาปุณึสุ  ฯ  โสตาปนฺนาทีน  เทวมนุสฺสาน  
ปริจฺเฉโท นาโหสีติ ทุกนิปาตงฺคุตฺตเร สมจิตฺตสุตฺตวณฺณนา ฯ  
        [๒๙๐]  เทสนาปริโยสาเน ปราภวมุขานิ สุตฺวา อุปฺปนฺน- 
สเวคานุรูป โยนิโส    ปทหิตฺวา   โสตาปตฺติสกทาคามิอนาคามิผลานิ  
๑. สุ. วิ. ๒/๓๙๐.   ๒. ป. สู. ๑/๗๔๒.   
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ปตฺตา เทวตา คณน วีติวตฺตา ฯ ยถาห  
         มหาสมยสุตฺเต จ    อโถ มงฺคลสตฺุตเก  
         สมจิตฺเต ราหุโลวาเท    ธมฺมจกฺเก ปราภเว  
         เทวตาสมิติ ตตฺถ    อปฺปเมยฺยา อนปฺปกา  
         ธมฺมาภิสมโย เจตฺถ    คณนาโต อสงฺขโยติ ฯ  
สุตฺตนิปาตสฺส ปมวคฺเค ปราภวสุตฺตวณฺณนา๑ ฯ  
        ตสฺมา    ยถาวุตฺตธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตาทิ   วิเสสโต   สภุาสิตา  
วาจาติ ทฏพฺพนฺติ ฯ  
                   ทุติยนโย ฯ  
                    สุภาสิตวาจากถา ฯ  
        เอวมิมาย   คาถาย   พาหุสจฺจ   สปิฺป  สุสิกฺขิตวินโย  สุภาสติา  
วาจาติ มงฺคลจตุกฺก วุตฺต ฯ อิทมฺป ป ฺยาวตฺตนฺติ ฯ  
                   ตติยคาถายตฺถวณฺณนา ฯ  
                     
๑. ป. โช. ขุ. สุ. ๑/๒๑๙.   
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                   จตุตฺถคาถายตฺถวณฺณนา  
        [๒๙๑]    จตุตฺถคาถาย  ฯ   มาตาปตุอุปฏานนฺติ   มาตาปตูน  
อุปฏหน  ฯ   ปุตฺตทารสฺสาติ  สมฺปทาเน  จตุตฺถี  ฯ  กมฺมน ิ ฉฏ ีติป  
วทนฺติ  ฯ   ยถา  ปุพฺเพ  สจิุณฺณานิ  กตฺวา  ต  ปจฺจเวกฺขตีติ  เอตฺถ  
ตนฺติ    ตานติี    พหฺวตฺเถ   เอกวจนวเสนตฺโถ   คหิโต   เอวมิหาป ปุตฺต- 
ทารานนฺตฺยตฺโถ   คเหตพฺโพติ   ทสฺเสตุ   ปุตฺตาน ฺจ  ทาราน ฺจาติ  
อฏกถาย๑   วุตฺต  ฯ   สงฺคโหติ   สงฺคหณ  ฯ   อนากุลาติ อากุล- 
ภาววิรหิตา  ฯ   กมฺมนฺตาติ   กมฺมาเนว  ฯ   เอตนฺติ   ย ฺจ  
มาตาปตุอุปฏาน   โย   จ   ปุตฺตทารสฺส  สงฺคโห  เย  จ  อนากุลา  
กมฺมนฺตา   อิท   อุปฏานาทิ   ติวิธ๒   กมฺม   อุตฺตม  มงฺคลนฺติ  
คณฺหาหิ เทวเตติ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ อยนฺเตฺวตฺถ วิตฺถาโร  
                   มาตาปตุอุปฏานกถา  
        [๒๙๒]  มาตา  นาม  ชนิกา  ฯ  ปตา  นาม  ชนโก  ฯ  เตสุ  
มาตาว    ทุกกฺรการิกา   ตสฺมา   สกลชมฺพุทีปราชูน   มาตุ  
ทุกฺกรการิกตฺต    ปกาเสนฺเตน    โสณปณฺฑิตวฺหยตาปสภูเตน    ภควตา สตฺตติ- 
นิปาเต โสณนนฺทชาตเก๓อิมา คาถา ภาสิตา  
         อากงฺขมานา ปุตฺตผล   เทวตาย นมสฺสติ  
         นกฺขตฺตานิ จ ปุจฺฉติ    อุตุสวจฺฉรานิ จ ฯ  
๑. ป. โช. ขุ. สุ. ๑๕๐.   ๒. จตุพฺพิธนฺติ ปเทน ภวิตพฺพ กสฺมา อิมสฺมึ จตุตฺถ-  
คาถายตฺถวณณฺนาย ปริโยสาเน มงฺคลจตุกกฺนฺติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ   ๓. ขุ. ชา.  
๒๘/๕๗. ตทฏกถา. ๘/๑๗๕.   
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         ตสฺสา อุตุสิ นหาตาย   โหติ คพฺภสฺสวกฺกโม  
         เตน โทหฬินี โหติ   สุหทา เตน วุจฺจติ ฯ  
         สวจฺฉร วา อูน วา    ปริหริตฺวา วิชายติ  
         เตน สา ชนยนฺตีติ   ชเนตฺตี เตน วุจฺจติ ฯ  
         ถนกฺขีเรน คีเตน    องฺคปาวุรเณน จ  
         โรทนตฺ ปุตฺต โตเสติ   โตเสนฺตี เตน วุจฺจติ ฯ  
         ตโต วาตาตเป โฆเร    มมฺม กตฺวา อุทิกฺขติ  
         ทารก อปฺปชานนฺต   โปเสนฺตี เตน วุจฺจติ ฯ  
         ย ฺจ มาตุ ธน โหติ    ย ฺจ โหติ ปตุทฺธน  
         อุภยมฺเปตสฺส โคเปติ   อป ปุตฺตสฺส เม๑ สิยา ฯ  
         เอว ปุตฺต อทุ ปุตฺต   อิติ มาตา วิห ฺติ  
         ปมตฺต ปรทาเรสุ    นิสฺสิเว๒ ปตฺตโยพฺพเน  
         สาย ปตฺุต อนายนฺต    อิติ มาตา วิห ฺตีติ ฯ  
        [๒๙๓]   ตตฺถ   ปุตฺตผลนฺติ   ปุตฺตสงฺขาต   ผล  ฯ  นมสฺสตีติ  
ปุตฺโต   เม   อุปฺปชฺชตูติ   เทวตาย   นมการ   กโรติ  อายาจติ  ฯ  
ปุจฺฉตีติ    กตเรน    นกฺขตฺเตน   ชาโต   ปุตฺโต   ทฆีายุโก   โหติ  
กตเรน   อปปฺายุโกติ   เอว   นกฺขตฺตานิ   จ   ฉนฺน  อุตูน  กตรสมฺึ  
อุตุมฺหิ   กตรสฺมึ   จ   วสฺเส  ชาโต  ทฆีายุโก  กตรสฺมึ  อปฺปายุโกติ  
เอว   อุตุสวจฺฉรานิ   จ  ปจฺุฉติ  ฯ  อุตุสีติ  ปุปฺเผ  อุปฺปนฺเน  อุตุมฺหิ  
นหาตาย  ฯ   คพฺภสฺสาติ   คพฺเภ   นิพฺพตฺตนสตฺตสฺส  ฯ  อวกฺกโมติ  
๑. ปาลิยมฺปน โนติ ปท ทิสฺสติ ฯ . ว.    ๒. นิสีเถติป ปาโ ฯ   
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โอกฺกนฺติ   นพฺิพตฺติ   โหติ   กุจฺฉิมฺหิ   คพฺโภ   ปติฏาตีติ  อตฺโถ  ฯ  
อิธ   ติณฺณ   โข   ปน   ภิกฺขเว   สนฺนปิาตาน   คพฺภสฺส   โอกฺกนฺติ  
โหตีติ  มหาตณฺหาสงฺขยสุตฺเต๑  วุตฺตนเยนตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ เตนาติ  
เตน  คพฺเภน  สา  โทหฬนิี  โหติ  ฯ  เตนาติ  ตทา  ตสฺสา  กุจฺฉิมฺหิ  
นิพฺพตฺตสตฺเต    สิเนโห    อุปฺปชชฺติ    เตน    การเณน    สุหทาติ  
วุจฺจติ  ฯ   เตนาติ   เตน   การเณน  สา  ชนยนฺตีติ  จ  ชเนตฺตีติ  
จ   วุจฺจติ  ฯ   ถนกฺขีเรนาติ  ถ ฺสงฺขาเตน  ขีเรน  คีเตน  จ  ฯ  
องฺคปาวุรเณนาติ   ถนนฺตเร   นิปชชฺาเปตฺวา   สรีรสมฺผสฺส  ผราเปนฺตี  
องฺคสงฺขาตปาวุรเณน   จ  ฯ   โตเสตีติ   ส ฺาเปนฺตี   หาเสติ  ฯ  
มมฺม   กตฺวาติ   อโห   ปตฺุตสฺส   เม  อุปริ  วาโต  ปหรติ  อาตโป  
ผรตีติ   เอว   มมฺมการ   กตฺวา   สินิทฺเธน   หทเยน   อุทิกฺขติ  ฯ  
อุภยมฺเปตสฺสาติ    อุภยมฺป    ต   ธน   เอตสฺส   ปุตฺตสฺส   อตฺถาย  
อ ฺเส  อทสฺเสตฺวา  สารคพฺภาทีสุ  มาตา  โคเปติ  ฯ  เอว ปุตฺต อทุ  
ปุตฺตาติ    อนฺธพาล   ปุตฺต   เอว   ราชกุลาทีสุ   อปฺปมตฺโต   โหหิ  
อทุ ฺจ   กมมฺ   กโรหีติ  สิกฺขาเปนฺตี  อิติ  มาตา  วิห ฺติ  กิลมติ  ฯ  
ปุตฺเต   ปตฺตโยพฺพเน   ต   ปุตฺต   นิสสฺิเว  ปรทาเรสุ  ปมตฺต  สาย  
อนาคจฺฉนฺต ตฺวา อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ โอโลเกนฺตี วิห ฺตีติ ฯ  
        [๒๙๔]    อุโภปเจเต    พฺรหฺมา    ปุพฺพเทวา    ปุพฺพาจริยา  
อาหุเนยฺยาติ  จ  วุจฺจนฺติ  ฯ  ยถา  ห ิ มหาพฺรหฺมุโน  จตสฺโส ภาวนา  
อวิชหิตา    โหนฺติ   ตถา   มาตาปตูน   ปุตฺเตสุ   จตสฺโส   ภาวนา  
๑. ม. มู. ๑๒/๔๘๗.   
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อวิชหิตา  ฯ   กุจฺฉิคตสฺมิ ฺหิ   ปุตฺเต   กทา  นุ  โข  ปุตฺตก  อโรค  
ปสฺสิสฺสามาติ   เตส   เมตฺตจิตฺต   อุปฺปชฺชติ  ฯ  ยทา  ปเนส  มนฺโท  
อุตฺตานเสยฺยโก   อูกาทีหิ   ฑฏโ   ทุกขฺเสยฺยาย  วา  ปฬิโต  โรทติ  
ตทา   ตสฺส   สทฺท  สุตฺวา  เตส  การุ ฺ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  อาธาวิตฺวา  
วิธาวิตฺวา   กฬีนกาเล   ปน   โสภนียวยสฺมึ   วา    ิตกาเล  ปุตฺตก  
โอโลเกตฺวา   เตส   จิตฺต   มุทุก   โหติ   อาโมทิตปฺปโมทิต   ตทา  
เนส   มุทิตา   ลพฺภติ  ฯ  ยทา  ปเนส  ทารภรณ  กตฺวา  วิสุ  เคห  
อชฺฌาวสติ    ตทา    เนส    สกโฺกติทานิ   โน   ปุตฺตโก   อตฺตโน  
ธมฺมตาย   ยาเปตุนฺติ   มชฌฺตฺตตา   อุปฺปชฺชติ   ตทา  เนส  อุเปกฺขา  
ลพฺภติ  ฯ  เอวนฺเตส  ปุตฺเตสุ  ยถากาล  จตุพฺพิธสฺสาป  พฺรหฺมวิหารสฺส  
ลภนโต   พฺรหฺมสทิสวุตฺติตาย   เต   พฺรหฺมาติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  ยถา  ปน  
ขีณาสวสงฺขาตา   วิสุทฺธิเทวา   พาลชเนหิ   กต   อปราธ  อคเณตฺวา  
เอกนฺเตเนว   เตส  อนตฺถหานึ  อตฺถุปฺปตฺติ ฺจ  อากงฺขนฺตาว  หิตสุขาย  
ปฏิปชชฺนฺติ   ทกฺขิเณยฺยตาย   จ  เตส  การาน  มหปฺผลานิสสต  วหนฺติ  
ตถา  เตป  ปตฺุตาน  อปราธ  อคเณตฺวา  เอกนฺเตเนว  เตส หิต- 
สุขาย ปฏิปชชฺนฺตา    ทกขิฺเณยฺยา    หตฺุวา    เตส    อตฺตนิ    กตการาน  
มหปฺผลานิสสต  วหนฺติ  ตสฺมา  เต  เทวสทิสวุตฺติตาย  เทวา   
นาม  ฯ ยสฺมา  จ  ปุตฺตา  เตส  วเสน ปม อ ฺเ เทเว ชานิตฺวา  
ปฏิปชชฺนฺตา ปฏิปตฺติผล    อธิคจฺฉนฺติ    ตสฺมา    อ ฺเ   สมฺมติ- 
อุปฺปตฺติวิสุทฺธิเทวา ปจฺฉาเทวา   นาม  ฯ   มาตาปตโร   ปน  อ ฺเทเวหิ   
ปม  เตส อุปการวนฺตตาย   ปุพฺพเทวาติ   วุจฺจนฺติ  ฯ    ยสฺมา    ปน   
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เต   ชาตกาลโต   ปฏาย   เอว  นิสีท  เอว  ติฏาติ  จ  อยนฺเต  
ตาโตติ   วตฺตพฺโพติ  จ  อาทินา  คาเหนฺติ  สิกฺขาเปนฺติ  อถาปรภาเค  
อ ฺเ    อาจริยา   หตฺถิสปิฺปาทีนิ   สกิฺขาเปนฺติ   อ ฺเ   สรณสีลานิ  
เทนฺติ    อ ฺเ    ปพฺพาเชนฺติ    อ ฺเ   พุทฺธวจน   อุคฺคณฺหาเปนฺติ  
อ ฺเ   อุปสมฺปาเทนฺติ   อ ฺเ   มคฺคผล  ปาเปนฺติ  อิติ  สพฺเพเปเต  
ปจฺฉาจริยา   นาม   ตสฺมา   มาตาปตโร   สพฺพปฺปม  อาจริยภาวโต  
ปุพฺพาจริยาติ   วุจฺจนฺติ  ฯ   ยสฺมา  ปน  เต  ปุตฺตาน  อาหุต  ปหุต  
อภิสงฺขต   อนฺนปานาทึ   อรหนฺติ   อนุจฺฉวิกา   ต  ปฏิคฺคเหตุ  ตสฺมา  
เต   อาหุเนยฺยาติ   วุจฺจนฺติ  ฯ   เตน   วุตฺต   ติกจตุกฺกงฺคุตฺตเรสุ  
สพฺรหฺมกสุตฺเต๑   พฺรหฺมาติ   ภิกฺขเว   มาตาปตูนเมต   อธิวจน ปุพฺพ- 
เทวาติ...  ปุพฺพาจริยาติ...  อาหุเนยฺยาติ  ภิกฺขเว มาตาปตูนเมต  
อธิวจน  ฯ   ต   กิสฺส   เหตุ  ฯ  พหุการา  ภิกฺขเว  มาตาปตโร  
ปุตฺตาน อาปาทกา โปสกา อิมสฺส โลกสฺส๒ ทสฺเสตาโรติ ฯ  
        [๒๙๕] พฺรหฺมาติ มาตาปตโร   ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร  
         อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตาน    ปชาย อนุกมฺปกาติ ฯ  
        ตตฺถ   อาหุเนยฺยาติ   อาเนตฺวา   หุนิตพฺพ  ทูรโตป  อาหริตฺวา  
ผลวิเสส   อากงฺขนฺเตน   คุณวนฺเตสุ   ทาตพฺพนฺติ  อาหุน  อนฺนปานาทิ  
ต   อุปการกฺเขตฺตตาย   อรหนฺตีติ   อาหุเนยฺยา  ฯ   อิทานิ   เตส  
พฺรหฺมาทิภาเว   การณ  ทสฺเสตุ  ต  กิสสฺ  เหตูติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  
๑. องฺ. ติก. ๒๐/๑๖๘. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙๒. ๒. ยณฺุวุตุปจฺจยนฺตสฺมึ ฉฏ ี  
ภวติ กมฺมนิ ฯ   
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ต   กลิฺส  เหตูติ  ต  มาตาปตูน  พฺรหฺมาทิอธิวจน  เกน  การเณน  ฯ  
พหุการาติ   พหูปการา  ฯ   การสทฺโท   เหตฺถ   อุปสทฺเทน  วินาป  
อุปการตฺถ    วหติ  ฯ   เตส   พหุการตฺต   นานาการโต   ทสฺเสตุ  
อาปาทกาตฺยาทิ   วุตฺต  ฯ   ตตฺถ   อาปาทกาติ  ชีวิตสฺส  อาปาทกา  
ปาลกา  ฯ   ปุตฺตาน ฺหิ   ชีวิต   เตหิ   อาปาทิต   ปาลิต   ฆฏิต  
อนุปฺปพนฺเธน ปวตฺติต ฯ  
        [๒๙๖]    ทุกงฺคุตฺตรวณฺณนายนฺตุ๑   อาปาทกาติ   วฑฺฒกา  
อนุปาลกา  ฯ   ปุตฺตา   หิ   มาตาปตูหิ   วฑฺฒิตา  เจว  อนุปาลิตา  
จาติ วุตฺต ฯ  
        โปสกาติ    หตฺถปาเท    วฑฺเฒตฺวา    หทยโลหิต   ปาเยตฺวา  
โปเสตาโร  ฯ   ปุตฺตา   ห ิ  เตหิ   ปฏุา   ภตา   อนฺนปานาทีหิ  
ปฏิชคฺคิตา ฯ  
        ทุกงฺคุตฺตรฏีกาย   หทยโลหิตนฺติ   ขีร  ฯ   โลหิต ฺหิ  
ขีรภาเวน ปริณาม คจฺฉตีติ วุตฺต ฯ  
        ทสฺเสตาโรติ  สเจ  หิ  มาตาปตโร ชาตทิวเสเยว ปุตฺเต ปาเทสุ  
คเหตฺวา   อร ฺเ   วา   นทิย  วา  ปปาเต  วา  ขิเปยฺยุ  น  เต  
อิธ    โลเก   อิฏารมฺมณ   ปสฺเสยฺยุ   เอว   อกตฺวา   โปสิตตฺตา  
เนส   ตมารมฺมณทสฺสน   มาตาปตโร   นิสฺสาย   ชาตนฺติ  เต  อิมสฺส  
โลกสฺส   ทสเฺสตาโร  นาม  ฯ  ปชาย  อนุกมฺปกาติ  อตฺตโน  ปุตฺตาน  
อนุคฺคหกา  ฯ   เต   ห ิ  ปเรส  ปาณ  ฉินฺทิตฺวาป  อตฺตโน  สนฺตก  
๑. มโน. ปู. ๒/๓๖.   
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ยงฺกิ ฺจิ   จชิตฺวา   อตฺตโน   ปช   ปฏชิคฺคนฺติ  โคปยนฺติ  ฯ  เตเนต  
วุตฺต ฯ อย ฺจ คาถา โสณนนฺทชาตเกป อาคตา ฯ  
        [๒๙๗]   อิติ  เตส  พหุการตฺต  พฺรหมาทิภาวสฺส  การณ  ทสฺสิต  
เยน   ปุตฺโต  เตส  โลกิเยน  อุปกาเรน  เกนจิ  ปริยาเยน  ปริยนตฺ  
ปฏิกาตุ   น   สกฺโกติเยว  ฯ   ยทิ  หิ  ปตฺุโต  เตส  ปฏิกริสฺสามีติ  
ทกฺขิเณ   อสกูเฏ  มาตร  วาเม  ปตร  เปตฺวา  สพฺพตฺถ  ปริหรตฺิวา  
เตส   ตตฺเถว    ิตาน   อุจฺฉาทนาทินา   อุปฏาน  กเรยฺย  เตปสสฺ  
อสกูเฏสุ    นสิินฺนาว    มตฺุตกรีส   ฉฑฺเฑยฺยุ   เอว   โส   วสฺสสต  
กโรนฺโตป  น  เตฺวว  เตส  ปฏิกาตุ  สกฺโกติ  ฯ อถาป จกฺกวตฺติรชฺเช  
ปตร    จกฺกวตฺติร ฺโ    อคฺคมเหสิตฺเต   มาตร   เปยฺย   เอวมฺป  
น  เตฺวว  สกโฺกติ  ฯ  โย  ปน  อสฺสทฺธยิาทีหิ  สมฺปนฺเน  มาตาปตโร  
สทฺธาสมฺปทาทีสุ   เปติ   โส   เอตฺตาวตา   ปฏิกาตุ   สกโฺกติ  ฯ  
เตน  วุตฺต  ทกุนิปาตงฺคุตฺตเร  มาตาปตุคุณสุตฺเต๑  ทฺวินฺนาห ภิกฺขเว  
น  สุปฺปฏิการ  วทามิ  ฯ  กตเมส  ทฺวินฺน  ฯ มาตุ จ ปตุ จ ฯ  
เอเกน ภิกฺขเว   อเสน  มาตร  ปริหเรยฺย  เอเกน  อเสน  ปตร   
ปริหเรยฺย วสฺสสตายุโก  วสฺสสตชีวี  โส จ เนส อุจฺฉาทน- 
ปริมทฺทนนหาปนสมฺพาหเนน เต  จ  ตตฺเถว  มุตฺตกรีส  จเชยฺยุ  
น เตฺวว ภิกฺขเว มาตาปตูน กต วา โหติ  ปฏิกต  วา  ฯ  อิมิสฺสา  จ   
ภิกฺขเว มหาปวิยา ปหูตสตฺตรตนาย มาตาปตโร   อิสฺสราธิปจฺเจ   
รชฺเช  ปติฏาเปยฺย  น  เตฺวว  ภิกฺขเว มาตาปตูน    กต   วา   โหติ  
๑. องฺ. ทุก. ๒๐/๗๘.   
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ปฏิกต   วา  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  พหุการา  ภิกฺขเว  มาตาปตโร  
ปุตฺตาน  อาปาทกา  โปสกา  อิมสฺส  โลกสฺส  ทสเฺสตาโร  ฯ  โย  จ  
โข    ภิกฺขเว   มาตาปตโร   อสฺสทฺเธ   สทฺธาสมฺปทาย   สมาทเปติ  
นิเวเสติ   ปติฏาเปติ   ทุสฺสีเล    สลีสมฺปทาย...    มจฺฉริโน จาค- 
สมฺปทาย...    ทุปฺป ฺเ   ป ฺาสมฺปทาย   สมาทเปติ   นิเวเสติ  
ปติฏาเปติ   เอตฺตาวตา   โข   ภิกฺขเว   มาตาปตูน   กต ฺจ  โหติ  
ปฏิกต ฺจ อติกต ฺจาติ๑ ฯ  
        [๒๙๘]   ตตฺถ   มาตุ   จ   ปตุ  จาติ  ชนิกมาตุ  จ  ชนกปตุ  
จ  ฯ   ปริหเรยฺยาติ   เอกสฺมึ   ทุกฺขิเณ  อสกูเฏ  มาตร  เปตฺวา  
ปริหริตฺวา ชคฺเคยฺย ฯ  
        ทุกงฺคุตฺตรฏีกาย  มาตาปตูน  มาตา  ว  พหุการตราติ  ตสฺสาเยว  
ปธานภาเวน ปฏิกาตพฺพตฺตา ทกฺขิณอสกูฏ วทนฺตีติ วุตฺต ฯ  
        อเสนาติ  เอกสฺมึ  วาเม  อสกูเฏ  ปตร  เปตฺวา ปริหเรยฺย ฯ  
วสฺสสตายุโกติ   วสฺสสตปริมาณายุโก    วสฺสสตายุกกาเล    ชาโตติ  
อตฺโถ  ฯ  วสสฺสตชีวีติ  สกล  วสฺสสต  ชีวนฺโต  ฯ  โส  จ  เนสนฺติ  
โส   จ   ปุตฺโต   เตส   มาตาปตูน   อตฺตโน  อสกูเฏสุ   ิตานเยว  
อุจฺฉาทน...   สมฺพาหเนน  อุปฏาน  กเรยฺย  ฯ  เต  จ  ตตฺเถวาติ  
เต   จ   มาตาปตโร   เตเสฺววสฺส   อสกูเฏสุ   นิสินฺนาว  มุตฺตกรีส  
จเชยฺยุ  ฯ   อิสฺสราธิปจฺเจ  รชฺเชติ  จกฺกวตฺติรชฺเช  ฯ  สมาทเปตีติ  
คณฺหาเปติ  ฯ    อิมสฺมึ    สุตฺเต    สทฺธาสีลจาคป ฺา โลกิยโลกุตฺตร- 
๑. อย ปาโ ปาลิย น ทิสฺสติ ฯ . ว.   
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มิสฺสกา กถิตา ฯ ธมฺมเสนาปติสทิโสว ภิกฺขุ เตสุ ปติฏาเปติ  
นามาติ เวทิตพฺโพติ ตพฺพณฺณนานโย๑ ฯ  
        [๒๙๙]   อุปฏาน   นาม   สกฺกาเรน   เจว   นมกาเรน  จ  
อุปฏหน ฯ เตน วุตฺต สพฺรหฺมกสุตฺเต๒ โสณนนฺทชาตเก๓จ  
        ตสฺมา หิ เน นมสฺเสยฺย   สกฺกเรยยฺ จ๔ ปณฺฑิโต  
        อนฺเนน อโถ๕ ปาเนน    วตฺเถน สยเนน จ  
        อุจฺฉาทเนน นหาปเนน    ปาทาน โธวเนน จาติ ฯ  
        ตตฺถ   นมสฺเสยฺยาติ   นโม   กเรยฺย   สาย   ปาต  อุปฏาน  
คนฺตฺวา   อิท   มยฺห   อุตฺตม   ปุ ฺกฺเขตฺตนฺติ   นมการ   กเรยฺยาติ  
อตฺโถ  ฯ   สกฺกเรยฺยาติ   สกฺกาเรน   ปฏิมาเนยฺย  ฯ  อิทานิ  ต  
สกฺการ    ทสเฺสนฺโต    อนฺเนนาติอาทิมาห  ฯ   ตตฺถ   อนฺเนนาติ  
ยาคุภตฺตขาทนีเยน  ฯ   ปาเนนาติ   อฏวิธปานเกน  ฯ  วตฺเถนาติ  
นิวาสนปารุปเนน  ฯ   สยเนนาติ   ม ฺจปเน  ฯ   อุจฺฉาทเนนาติ  
ทุคฺคนฺธ ปฏิวิโนเทตฺวา สุคนฺธกรณุจฺฉาทเนน ฯ  
        [๓๐๐] วิสุทฺธิมคฺคฏีกายนฺตุ๖ อุจฺฉาทน อุพฺพตฺตนนฺติ วุตฺต ฯ  
        นหาปเนนาติ   สีเต   อุณฺโหทเกน   อุณฺเห  สโีตทเกน  คตฺตานิ  
ปริสิ ฺจิตฺวา   นหาปเนน  ฯ   ปาทาน  โธวเนน  จาติ  สีตุณฺโหทเกหิ  
ปาทโธวเนน   เจว   เตลมกฺขเนน   จ  ฯ  จสทฺเทน  อิธ  อวุตฺตานิ  
๑. มโน. ปู. ๒/๓๕.  ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๑๖๘.  ๓. ขุ. ชา. ๒๘/๕๗. ตทฏกถา.  
๘/๗๙.  ๔. สกกฺเรยฺยาถาติ ปาลิย ทิสฺสติ ฯ  ๕. อถาติป ฯ . ว.  ๖. ป. ม ฺ.  
๑/๑๒๔.   



ประโยค๔ - มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 276 

ปริมทฺทนสมฺพาหนานิ สงฺคเหตพฺพานิ ฯ  
        เตน   มาตาปตุคุณสุตฺตวณฺณนาย๑   ปริสฺสมวิโนทนตฺถ  
หตฺถปริมทฺทเนน    หตฺถปาทาทีน   อากฑฺฒนปริกฑฺฒนสงฺขาเตน  
สมฺพาหเนน อุปฏาน กเรยฺยาติ วุตฺต ฯ  
        วิสุทฺธิมคฺคฏีกายนฺตุ๒ สมฺพาหน ปริมทฺทนนฺติ วุตฺต ฯ  
        [๓๐๑]   ตตฺถ   คิหินา  นมกาเรนป  มาตาปตโร  อุปฏาตพฺพา  
ปพฺพชิเตน  สกฺกาเรเนว  ฯ  ภิกฺขุนาป  หิ  มาตาปตโร  อุปฏาตพฺพา  ว  
น  เหตฺถ  โทโส  ฯ  เตน  ตติยปาราชิเก เภสชฺชกรณวตฺถุ- 
วณฺณนาย๓สเจ    ปน   มาตร   วิหาร   เนตฺวา   ปฏชิคฺคติ   สพฺพ    
ปริกมฺม อนามสนฺเตน    กาตพฺพ   ขาทนีย   โภชนีย   สหตฺถา   ทาตพฺพ  ฯ  
ปตา   ปน   ยถา   สามเณโร   เอว  สหตฺเถน  นหาปนสมฺพาหนาทีนิ  
กตฺวา อุปฏาตพฺโพติ วุตฺต ฯ  
        [๓๐๒]  เอตฺถ  จ  อย  เม  มาตาติ เคหสิตปฺเปเมน อามสโตป  
ทุกฺกฏเมวาติ ทสฺเสตุ อนามสนฺเตนาติ วุตฺต ฯ เตน กายสสคฺค- 
วณฺณนาย๔ สเจ  นทีโสเตน  วุยฺหมาน  มาตร  ปสฺสติ เนว  
หตฺเถน ปรามสิตพฺพา ฯ นาวา วา ผลก วา กทลิกฺขนฺโธ วา  
ทารุกฺขนฺโธ๕ วา ปุรโต เปตพฺโพ ตสฺมึ  อสติ  กาสาวมฺป   
เอตฺถ  คณฺหาหีติ ปน น วตฺตพฺพ คหิเต ปริกฺขาร กฑฺฒามีติ    
กฑฺฒิตพฺพ  ฯ   สเจ   ภายติ   ปรุโต   ปรุโต   คนฺตฺวา สมสฺสาเสตพฺพา ฯ  
๑. มโน. ปู. ๒/๓๕. ๒. ป. ม ฺ. ๑/๑๒๔.  ๓. สมนฺต. ๑/๕๖๒.  
๔. สมนฺต. ๒/๓๓.  ๕. ทารุขณฺฑนฺติป ปาโ ฯ . ว.   
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สเจ   วุยฺหมานา   ปุตฺตสฺส  สหสา  ขนฺเธ  วา  อภิรุหติ  หตฺเถ  วา  
คณฺหาติ   น   อเปหิ   มหลฺลิเกติ   นิตฺถุนิตพฺพา  ถล  ปาเปตพฺพา  ฯ  
สเจ   กทฺทเม   ลคฺคติ   กูเป   ปตติ  ตตฺร  โยตฺต  วา  วตฺถ  วา  
ปกฺขิปตฺวา   คหิเต   อุทฺธริตพฺพา   น  เตฺวว  อามสิตพฺพาติ  อยมตฺโถ  
วุตฺโต ฯ  
        [๓๐๓]    เตส   เภสชฺช   กโรโตป   เวชฺชกมฺม   น   โหติ อนามฏ- 
ปณฺฑปาตาทิทาเนป   สทธฺาเทยฺยวินิปาตน   น   โหติ  ฯ  เตน  
เภสชฺชกรณวตฺถุวณฺณนาย   วุตฺต   สเจ    มาตาปตโร    อิสฺสรา  
โหนฺติ   น   ปจฺจาสึสนฺติ   อกาตุ  น  วฏฏติ  ฯ  สเจ  ปน  รชฺเชป  
ปติฏ ิตา   ปจฺจาสึสนฺติ   อกาตุ   น   วฏฏติ  ฯ  อนามฏปณฺฑปาโต  
มาตาปตูน  ทาตพฺโพ  สเจป  กหาปณคฺฆนโก  โหติ  สทฺธาเทยฺย- 
วินิปาตน นตฺถีติ ฯ  
        อกาตุ  น  วฏฏตีติ  เอตฺถ  ทุกฺกฏ  วทนฺติ  ฯ  อยุตฺตตาวเสเนว  
ปเนตฺถ   อการปฺปฏิกฺเขโป   ยุตฺโต   น  อาปตฺติวเสนาติ  คเหตพฺพนฺติ  
วิมติวิโนทนี ฯ  
        อนามฏปณฺฑปาโตติ   อปฺปพฺพชิตสฺส   หตฺถโต   ลทฺโธ   อตฺตนา  
อ ฺเน วา อคฺคหิตอคฺโค ปณฺฑปาโตติ สารตฺถทีปนี๑ ฯ  
        [๓๐๔]  เตน  โข  ปน  สมเยน  อ ฺตรสฺส  ภิกฺขุโน  พหุ จีวร  
อุปฺปนฺน  โหติ  ฯ  โส  จ  ต  จีวร  มาตาปตูน  ทาตุกาโม  โหติ  ฯ  
ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  มาตาปตโรติ  โข  ภิกฺขเว ททมาเน  
๑. สา. ที. ๓/๔๒๗.  
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กึ   วเทยฺยามิ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  มาตาปตูน  ทาตุ  น  จ  ภิกฺขเว  
สทฺธาเทยฺย   วินิปาเตตพฺพ   โย   วินิปาเตยฺย   อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  
จีวรกฺขนฺธเก๑ ปาลิ ฯ  
        น   จ   ภิกฺขเว   สทธฺาเทยฺยนฺติ  เอตฺถ  เสส ฺาตีน  เทนฺโต  
วินิปาเตติเยว  ฯ  มาตาปตโร  ปน  สเจป  รชฺเช  ปติฏ ิตา ปฏเนฺติ  
ทาตพฺพนฺติ ตพฺพณฺณนา๒ ฯ  
        มาตาปตูน   ปน   อตฺตโน   สนฺตก   ผลป   ปปฺุผป   เทนฺเตน  
หริตฺวาป   หราเปตฺวาป  ปกฺโกสิตฺวาป  ปกโฺกสาเปตฺวาป  ทาตุ  วฏฏติ  
เสส ฺาตกาน    ปกฺโกสาเปตฺวาว  ฯ    ตตฺถ    ปปฺุผ   เทนฺเตน  
วตฺถุตฺตยปูชนตฺถเมว  ทาตุ  วฏฏติ ฯ มณฺฑนตฺถาย ปน สิวลิงฺคาทิ- 
ปูชนตฺถาย วา กสฺสจิป ทาตุ น วฏฏตีติ กุลทูสกวณฺณนานโย๓ฯ  
        อิม    วิกฺกีณิตฺวา    ชีวิสฺสนฺตีติ    มาตาปตูน    ทาตุ   วฏฏติ  
เสส ฺาตีน ปน ตาวกาลิกเมว ทาตุ วฏฏตีติ วิมติวิโนทนี ฯ  
        [๓๐๕]  ตสฺมา  ภิกฺขุนาป  ยถาวุตฺตนเยน  เต  อุปฏาตพฺพา  ว ฯ  
ปาลิยมฺป  มาตาปตุอุปฏานนฺติ  อวิเสเสน  วุตฺต  ฯ ยมฺปนฏ- 
กถาจริเยหิ ยาว   คิหิภาว   น   วิชหนฺติ   ตาว   มาตาปตุอุปฏาเนน    
โปราณ อิณมูล    วิโสธยมานาติ๔    ปริโยสาเน   คิหิวเสน   อุปฏาน  
วุตฺต  ฯ   ต   มาตาปตุอุปฏาน  นาม  คิหิวตฺตนฺติ  ทสฺเสตุ  วุตฺตนฺติ  
ทฏพฺพ   น   ปพฺพชิเตน  อุปฏาน  น  กาตพฺพนฺติ  ทสฺเสตุ  ฯ  อปจ  
๑. วิ. มหา. ๕/๒๒๐.    ๒. สมนฺต. ๓/๒๓๙.   ๓. สมนฺต. ๒/๔๒.  
๔. มงฺคลตฺถทีปนิยา ทุตยิภาเค ๖๒๕ ปพฺเพ ทิสฺสติ.   
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ปพฺพชนฺเตน    นาม    อนเณน   ภวิตพฺพนฺติป   ทสฺเสตุ   วุตฺตเมตนฺติ  
ตสฺมา   เยน   เกนจิป   มาตาปตโร   อุปฏาตพฺพาว  ฯ  มาตาปตูสุ  
วิปฺปฏิปชฺชนฺโต    ห ิ  ทุกขฺ   ปปโฺปติ  ฯ   มิตฺตวินฺทุกาทโย   เจตฺถ  
นิทสฺสน ฯ  
        [๓๐๖]    กสฺสปพุทธฺกาเล   กิร   พาราณสิย   อสีติโกฏิวิภวสฺส  
เสฏ ิโน   ปตฺุโต   มิตฺตวินฺทุโก   นาม  อโหส ิ ทุสสฺีโล  อสฺสทโฺธ  ฯ  
มาตาปตโร   ปนสฺส  โสตาปนฺนา  ฯ  โส  อปรภาเค  ปตริ  กาลกเต  
อมฺม   นาวาย  โวหาร  กริสฺสามีติ  อาห  ฯ  ตาต  ตฺว  เอกปุตฺตโก  
อิมสฺมึ   ฆเร   ธนมฺป   พหุ   สมุทโฺท   อเนกาทีนโว  มา  คมีติ  ฯ  
โส    คจฺฉ ฺเว  น  สกฺกา  ม  นิวาเรตุนฺติ  วตฺวา  มาตรา  หตฺเถ  
คหิโตป   หตฺถ   วิสฺสชฺเชตฺวา   มาตร   ปหริตฺวา  ปาเตตฺวา  อนฺตร  
กตฺวา  นาวาย  สมุทฺท  ปกฺขนฺทิ  ฯ  นาวา  สตฺตเม  ทิวเส มิตฺตวินฺทุก  
นิสฺสาย   นิจฺจลา   อฏาสิ  ฯ  เอตฺถ  กาฬกณฺณี  ภวิสฺสตีติ  สลากา  
วิจาริยมานา   ตสฺเสว   หตฺเถ   ติกฺขตฺตุ   ปติ  ฯ  อถสฺส  มนุสฺสา  
อุฬุมฺป   ทตฺวา   ต   สมุททฺปฏเ  ขิปสุ  ฯ  โส  อุฬุมฺเปน  คจฺฉนฺโต  
อนุปุพฺเพน  เอก  ทีปก  ปตฺวา  ตสฺมึ  เอก  จตุทฺทฺวาร  นคร อทฺทส ฯ  
อุสฺสทนิรโย   กิเรโส  พหุนฺน  เนรยิกสตฺตาน  กมฺมกรณานุภวนฏาน  ฯ 
มิตฺตวินฺทุกสฺส   ปเนต   อลงฺกตปฺปฏิยตฺตนคร   วิย    อุปฏาสิ มาตุปฺ- 
ปหารทานกมฺมพเลน  ฯ  โส  อิมสฺม ึ สนคเร  ราชา  ภวิสฺสามีติ  
ปวิสิตฺวา    เอก   สิรสา   อุกฺขิตฺตขุรจกฺก   ปริเทวนฺต   เนรยิกสตฺต  
อทฺทส  ฯ   อถสฺส   สีเส  ขุรจกฺก  มิตฺตวินฺทุกสฺส  ปทุม  วิย  หตฺุวา   
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อุปฏาสิ    อุเร    ป ฺจงฺคิกพนฺธน   อุรจฺฉทปฺปสาธน   วิย   สรีรโต  
ปคฺฆรนฺต    โลหิต    จนฺทนวิเลปน   วิย   ปริเทวนสทฺโท   คีตสทฺโท  
วิย   หุตฺวา  อุปฏาสิ  ฯ  โส  ต  อุปคนฺตฺวา  โภ  ปรุิส  จิร  ตยา  
ปทุม    ธาริต    เทหิ   เมตนฺติ   อาห  ฯ   สมฺม   นยิท   ปทุม ขุรจกฺก- 
เมตนฺติ  ฯ   มยฺหมทาตุกามตาเยว  วทสีติ  ฯ  เนรยิโก  มยฺห  
กมฺม   ขีณ   ภวิสฺสติ  อิมินาป  มยา  วิย  มาตร  ปหริตฺวา  อาคเตน  
ภวิตพฺพ    ตสฺมา   ทสฺสามิสฺส   ขุรจกฺกนฺติ   จินฺเตตฺวา   เอหิ   โภ  
คณฺหิม   ปทมุนฺติ   วตฺวา   ตนฺตสฺส   สเีส   ขิป  ฯ  มตฺถก  ปสมาน  
วิย   ภมติ  ฯ   ตสฺมึ  ขเณ  มิตฺตวินฺทุโก  ตสฺส  ขุรจกกฺภาว  ตฺวา  
ตว  ขุรจกฺก  คณฺหาติ  เวทนาปตฺโต  ปริเทวิ  ฯ  อิตโร  อนฺตรธายิ ฯ  
มิตฺตวินฺทุโก   ปน   มาตุปฺปหารทานากุสลนิสฺสนฺเทน   ตตฺถ   จิร  ทุกฺข  
อนุภวิตฺวา กมฺมวิปาเก ขีเณ ขุรจกฺก ปหาย ยถากมฺม คโตติ ฯ  
        ทสกนิปาเต จตุทฺทฺวารชาตกวณฺณนาย๑ มิตฺตวินฺทุกวตฺถุ ฯ  
        [๓๐๗]   อตีเต   พาราณสิย   เอโก   ปุริโส   ภรยิาย  วจน  
คเหตฺวา   อตฺตโน  มาตาปตโร  มาเรตุกาโม  เต  ยานเกน  เนนฺโต  
อฏวีมชฺฌปฺปตฺตกาเล    อิธ   โจรา   วสนฺติ   โอตรตฺิวา   คมิสฺสามีติ  
ปตุ    หตฺเถ   รสฺมิโย   เปตฺวา   โอตริตฺวา   คจฺฉนฺโต   โจราน  
อุฏ ิตาการ   กตฺวา   มาตาปตโร   โปเถสิ  ฯ  เต   จกขฺุทุพฺพลตาย  
รูปทสฺสนรหิตา    ปุตฺต    อส ฺชานนฺตา    ตาต    อสุกโจรา    โน  
มาเรนฺติ   ตฺว   ปฏิกฺกมาหีติ   ตสฺเสวตฺถาย  ปริเทวึสุ  ฯ  โส  อิเม  
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๗๑. ตทฏกถา. ๕/๔๑๙.   
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มยา   โปถิยมานา    มยฺห ฺเวตฺถาย  ปริเทวนฺติ  อยุตฺต  เม  กตนฺติ  
จินฺเตตฺวา  เต  อสฺสาเสตฺวา  หตฺถปาเท  สมฺพาหิตฺวา อมฺมตาตา โจรา  
ปลาตาติ  วตฺวา  ปุน  อตฺตโน  เคหเมว  อาเนสิ  ฯ โส เตน กมฺเมน  
ทีฆรตฺต   นริเย   ปจิตฺวา  วิปากาวเสเสน  อตฺตภาวสเต  โกฏเฏตฺวา  
ส ฺจุณฺณิโต   มรณ   ปตฺวา    ปจฺฉิมตฺตภาเว    มหาโมคฺคลฺลาโน  
หุตฺวา ตสฺเสว กมฺมสฺส พเลน โจเรหิ ปหริโต ปรนิิพฺพายิ ฯ  
        สรภงฺคชาตกวณฺณนาย๑ มหาโมคฺคลฺลานวตฺถุ ฯ  
        [๓๐๘]  เตสุ  ยถาวุตฺตปาริจริยาย  สมฺมาปฏิปชฺชโต  ปนสสฺ  สา  
ปาริจริยา   อุภยโลกหิตสุขาวหา  โหติ  ฯ  เตน  วุตฺต  สพฺรหฺมกสุตฺเต  
โสณนนฺทชาตเก๒ จ  
         ตาย น ปาริจริยาย    มาตาปตูสุ ปณฺฑิตา  
         อิเธว น ปสสนฺติ    เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ ฯ  
        ตตฺถ   ตาย  นนฺติ  เอตฺถ  นนฺติ  นิปาตมตฺตนฺติ  ติกงฺคุตฺตร- 
ฏีกาย วุตฺต  ฯ  ตาย  มาตาปตูสุ  ปาริจริยาย  ปาริจริยการณาติ   
อตฺโถ  ฯ น   ปสสนฺตีติ   อย   ปุคฺคโล   มตฺเตยฺโย  เปตฺเตยฺโย   
สคฺคสวตฺตนิย ปฏิปท   ปูเรตีติ   เอวมาทินา   นเยน  ต  มาตาปตุอุปฏาก   
ปณฺฑิตา มนุสฺสา   อิเธว   โลเก   วณฺเณนฺติ  ฯ  เปจฺจาติ  ปรโลก  คนฺตฺวา  
สคฺเค     ิโต    โส   มาตาปตุอุปฏาโก   ทิพฺพสมฺปตฺตีหิ   อาโมทติ  
อาทิโต ปฏาย โมทติ ปโมทติ นานปฺปการโต โมทตีติ ฯ  
        [๓๐๙]   มาตาปตุอุปฏาโก   จ  นาม  สตฺถาราป  ปสสิโต  ฯ  
๑. ขุ.ชา.๒๗/๕๓๕ ตทฏกถา.๗/๓๕๖.   ๒. ขุ.ชา.๒๘/๕๓ ตทฏกถา.๘/๑๗๙.  
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ตตฺรีมานิ วตฺถูนิ  
        สาวตฺถยิ  กิเรโก  เสฏ ิปุตฺโต  สตฺถุ  เทสน  สุตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  
ลทฺธูปสมฺปโท    ป ฺจ    วสฺสานิ   ธมมฺ   ปริยาปุณิตฺวา   อุปชฺฌายสฺส  
สนฺติเก    กมมฺฏาน   คเหตฺวา   เชตวนโต   นิกฺขมฺม   ปจฺจนฺตคาม  
คนฺตฺวา   ต   นิสฺสาย   อร ฺเ   วิหาสิ  ฯ   มาตาปตโร   ปนสฺส ปพฺพชิต- 
กาลโต   ปฏาย   อนุปุพฺเพน  ปริกฺขีณวิภวา  ปรมการุ ฺปฺปตฺตา  
กปาลหตฺถา   ภิกฺขาย   จรตฺิวา   ปรเคหภิตฺตึ   นิสฺสาย   วิหรนฺติ  ฯ  
โส   จ   อปรภาเค   อตฺตโน   มาตาปตูน   ทุกฺขิตภาว  สุตฺวา  อห  
ทฺวาทส   วสสฺานิ   อร ฺเ   วายมนฺโตป   มคฺคผลานิ  ปตฺตุ  นาสกฺขึ  
อภพฺโพ    อห    ก ึ  เม   ปพฺพชฺชาย   คิหี   หุตฺวา   มาตาปตโร  
โปเสนฺโต   ทาน ฺจ   เทนฺโต   สคฺคปรายโน   ภวิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  
อร ฺโต    นิกฺขมฺม   อนุปุพฺเพน   สาวตฺถึ   ปตฺวา   อชชฺ   สตฺถาร  
ทิสฺวา    ธมฺม   สุตฺวา   เสวฺ   ปาโตว   มาตาปตโร   ปสฺสิสฺสามีติ  
เชตวน    ปาวิสิ  ฯ   ตทิวส   ปน   สตฺถา   ปจฺจูสกาเล   โลก  
โวโลเกนฺโต    ตสฺส   ปมมคฺโคปนิสฺสย   ทิสฺวา   ตสฺมึ   อาคนฺตฺวา  
นิสินฺเน   มาตาปตุโปสกสุตฺเตน๑  มาตาปตูน  คุณ  วณฺเณสิ  ฯ  โส  
ต   สุตฺวา   อห   คิหี   หุตฺวา   มาตาปตโร  โปเสสฺสามีติ  อาคโต  
สตฺถา   ปน   ปพฺพชิโตว   สมาโน   มาตาปตูน   อุปการโก  นามาติ  
วทติ    สจาห    สตฺถาร   อทิสฺวา   คโต   เอวรูปาย   ปพฺพชชฺาย  
ปริหาเยยฺย  อิทานิ  ปนาห  ปพฺพชิโตว  เต  โปเสสฺสามีติ  จินฺเตสิ  ฯ  
๑. มาตุโปสกสุตฺเตนาติป ปาโ ฯ . ว.   
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โส   ปุนทิวเส   อตฺตโน   ปตฺต   ยาคุสลาก  ภตฺตสลาก ฺจ  คเหตฺวา  
คาม   ปวิสิตฺวา   ยาคุภตฺตานิ   อาทาย   มาตาปตูน  ทตฺวา  ปณฺฑาย  
สย   จริตฺวา   ภตฺตกิจฺจ   กตฺวา   เตส   วสนฏาน   กตฺวา  ตโต  
ปฏาย    นพิทฺธ    ปฏชิคฺคติ  ฯ    โส   หิ   อตฺตนา   ลทฺธานิ ปกฺขิก- 
ภตฺตาทีนิ   เตส  ทตฺวา  สย  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ลภมาโน  ภุ ฺชติ  
อลภมาโน    น    ภุ ฺชติ  ฯ   ภิกฺข   ลภมานทิวส   ปนสฺส   อปฺป  
อลภมานทิวส   พหุตร  ฯ   วสฺสาวาสิก   อ ฺป  วา  ยงฺกิ ฺจิ  วตฺถ  
ลภิตฺวา   เตส ฺเว   ทตฺวา   เตหิ   ปรภุิตฺต   ชิณฺณปโลติก   อคฺคฬ  
กตฺวา  รชิตฺวา  สย  ปริภุ ฺชติ  ฯ  เอว โส มาตาปตุอุปฏานปลิโพเธน  
ปฬิโต  กีโส  ทุพฺพณฺโณ  อโหสิ  ฯ  ต  ทิสฺวา  ภิกฺขู  ปุจฺฉิตฺวา  ตมตฺถ  
สุตฺวา  ต  วิครหิตฺวา  สตฺถุ  อาโรเจสุ  ฯ  สตฺถา  ต ปกฺโกสาเปตฺวา  
ชานนฺโตป   ตมตฺถ   วทาเปตฺวา  สาธุการ  ทตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพจริย  
ปกาเสตุกาโม   เย   เต  ตฺว  ภิกฺขุ  โปเสสิ  กินฺเต  ตุยฺห  โหนฺตีติ  
ปุจฺฉิ  ฯ  มาตาปตโร  เม  ภนฺเตติ  ฯ  อถสฺส  สตฺถา  สาธุ  สาธูติ  
ติกฺขตฺตุ   สาธุการ   ทตฺวา   ตฺว   มยา๑  คตมคฺเค   ิโต  อหป  
ปุพฺพจริย    จรนฺโต   มาตาปตโร   โสเสสินฺติ   วตฺวา   มหานิปาเต  
สุวณฺณสามชาตก๒    กเถตฺวา   ภิกฺขเว   มาตาปตุโปสน   นาม  
ปณฺฑิตาน   วโสติ  วตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสสิ  ฯ  สจฺจปริโยสาเน  โส  
ภิกฺขุ โสตาปนฺโน อโหส ิฯ  
        [๓๑๐]  อปโรป  ภิกขฺุ  ตเถว  มาตาปตโร  ปฏิชคฺคตีติ  สพฺพตฺถ  
๑. มมาติ ยุตฺตร ฯ . ว.  ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๑๘๕. ตทฏกถา. ๙/๑๑๕.   
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วตฺตพฺพ  ฯ  สตฺถาปสฺส  สาธุการ  ทตฺวา  สตฺตกนิปาเต  สุตนชาตก๑  
กเถตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสสิ  ฯ  สจฺจปริโยสาเน  โสป  โสตาปนฺโน ฯ  
อปรสฺสาป    สาธุการ    ทตฺวา    ภิกฺขุ    ตฺว    โปราณกปณฺฑิตาน  
วส    ปาเลสิ    โปราณกปณฺฑิตา    หิ   ติรจฺฉานโยนิย   นิพฺพตฺตาป  
มาตาปตูน   ชีวิต   อทสูติ   วตฺวา   ฉกกฺนิปาเต  นนฺทิยมิคชาตก๒  
อปรสฺสาป  สาธุการ  ทตฺวา  สตฺตกนิปาเต  คิชฺฌชาตก๓ฯ อปรสฺสาป  
สาธุการ   ทตฺวา    มา    ภิกฺขเว    อิม    ภิกฺขุ    อุชฌฺายิตฺถ โปราณก- 
ปณฺฑิตาป   คุณวเสน  อ ฺาตกานป  อุปการ  อกสุ  อิมสฺส  ปน  
มาตาปตูน  อุปการกรณ  ภาโรติ  วตฺวา  ทุกนิปาเต  คิชฺฌชาตก๔ ฯ  
อปรสฺสาป    สาธุการ   ทตฺวา   ภิกฺขุ   โปราณกปณฺฑิตา   ติรจฺฉานา  
หุตฺวา   ชิณฺณเก   มาตาปตโร   กลุาวเก  นิปชชฺาเปตฺวา  มุขตุณฺฑเกน  
โคจร  อาเนตฺวา  โปเสสุนฺติ  วตฺวา ปกิณฺณกนิปาเต เกทารชาตก๕ ฯ  
อปรสฺสาป    สาธุการ    ทตฺวา   มา   ภิกฺขเว   เอต   อุชฺฌายิตฺถ  
โปราณกปณฺฑิตา    ติรจฺฉานา    หุตฺวา   มาตรา   วิยตฺุตา   สตฺตาห  
นิราหารตาย    สุสฺสมานา    ราชารห    โภชน   ลภิตฺวา   มาตรา  
วินา   น   ภุ ฺชิสฺสามาติ   มาตร   ทิสวฺาว   โคจร  คณฺหึสูติ  วตฺวา  
เอกาทสกนิปาเต  มาตุโปสกชาตก๖  กเถตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสสิ ฯ  
สจฺจปริโยสาเน   เตป  ป ฺจ  โสตาปนฺนา  ฯ  อิติ  มาตาปตุอุปฏาโกฎ  
๑. ขุ.ชา.๒๗/๒๑๓. ตทฏกถา.๕/๑๒๘.   ๒. ขุ.ชา.๒๗/๑๙๘. ตทฏกถา.๕/๕๗.  
๓. ขุ.ชา.๒๗/๒๑๔. ตทฏกถา.๕/๑๓๕.   ๔. ขุ.ชา.๒๗/๕๗.  ตทฏกถา.๓/๖๕.  
๕. ขุ.ชา.๒๗/๓๖๖. ตทฏกถา.๖/๒๔๙.   ๖. ขุ.ชา.๒๗/๓๐๓. ตทฏกถา.๑/๖.   
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สตฺถาราป ปสสิโต หุตฺวา อตฺตหิต ปาปุณาติ ฯ  
        [๓๑๑]  มาตาปตุอุปฏาโก  จ  นาม  วิสปเตน  สเรน  วิทฺโธป  
มรณทุกฺขโต   มุจฺจติ    สวุณฺณสาโม    วิย    ยกฺขสนฺติก    คโตป  
มุจฺจติ   สุตโน   นาม   ทคฺุคโต   วิย   รกฺขิตฏาเน   ิโตป  มุจฺจติ  
นนฺทิยมิโค   วิย   ปาเส   พทฺโธป  มุจฺจติ  คิชฺฌราชา  วิย  สุวราชา  
วิย จ พนฺธเนน พทฺโธป มจฺุจติ นาคราชา วิย ฯ ตตฺรีมานิ วตฺถูนิ  
        อตีเต   พาราณสิย   โพธิสตฺโต   สุวณฺณสาโม   นาม   ตาปโส  
หุตฺวา  มิคสมฺมตาย  นาม  นทิยา  ตีเร  สกฺกทตฺติเย  อสฺสเม  วสนฺโต  
อตฺตโน   อนฺเธ   มาตาปตโร  สกฺกจฺจ  ปฏิชคฺคิ  ฯ  ตทา  พาราณสิย  
ปลยกฺโข   นาม   ราชา   มิคมสโลเภน   มาตุ   รชชฺ  นิยฺยาเทตฺวา  
เอกโกว   หิมวนฺต   คนฺตฺวา  มิเค  วธิตฺวา  มส  ขาทนฺโต  วิจรนฺโต  
ต   าน   ปตฺวา   สามสฺส   ปานียคฺคหณติตฺเถ   มิคปทวล ฺช  ทสิฺวา  
สาขาหิ    โกฏก    กตฺวา   นิลียิตฺวา   สายณฺหสมเย   มิคฺคณปริวุต  
สาม  อาคนฺตฺวา  นหาตฺวา  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  วิสปเตน  สเรน  วิชฺฌิ ฯ  
โพธิสตฺโต   ปติตฺวา   นิปนฺโน  อปราธการก  ปริเยสนฺโต  มุทกุ  วาจ  
อภาสิ  ฯ   ราชา  ต  สุตฺวา  อย  มยา  วิชฌฺิตฺวา  ปาติโตป  เนว  
ม   อกฺโกสติ   น   ปริภาสติ   ปยวจเนน   สมุทาจรตีติ   จินฺเตตฺวา  
ตตฺส   สนฺติก   คนฺตฺวา   ต   ทุกฺขิต   ทิสฺวา  สย  ปโรทิ  ฯ  ตทา  
วสุนฺธรี    นาม   คนฺธมาทนวาสินี   เทวธีตา   มหาสตฺตสฺส   สตฺตเม  
อตฺตภาเว   มาตุภูตปุพฺพา   ต   การณ   ตฺวา   สจาห   น   ตตฺถ  
คมิสฺส    มม    ปุตฺโต    สาโม   มริสฺสติ   ตสฺมึ   มเต   สามสฺส   
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มาตาปตโร   นิราหารา   สุสฺสิตฺวา   มริสฺสนฺติ   ราชาป   ผลิตหทโย  
มริสฺสติ  มย ิ ปน  คตาย  ราชา  อสฺสม  คนฺตฺวา  สามสฺส มาตาปตโร  
อาเนสฺสติ   เต   อาคนฺตฺวา   สจฺจกิริย   กริสฺสนฺติ   อหป  กริสฺสามิ  
เอว    เม    ปตฺุโต    ชีวิต    ลภิสฺสติ   มาตาปตโรปสฺส   จกฺขูนิ ปฏ-ิ 
ลภิสฺสนฺติ  ราชาป  สามสฺส  เทสน  สตฺุวา  นคร  คนฺตวา  ทานาทีนิ  
กตฺวา   ธมฺเมน   รชชฺ   กาเรตฺวา  สคฺเค  อุปฺปชชฺิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  
ตตฺถ   คนฺตฺวา   อทิสฺสมาเนน   กาเยน   อากาเส  ตฺวา  มหาราช  
ตฺว   สาโม   วิย   เต   อุโภ   อนฺเธ  โปเสหิ  เอว  ตยา  สุคติ  
คนฺตพฺพา   ภวิสฺสตีติ   อาห  ฯ   ต   สตฺุวา  ราชา  เต  อุปฏหิตุ  
อสฺสม   คนตฺฺวา   สพฺพ   ต   ปวตฺตึ   กเถตฺวา   เตนหิ   มหาราช  
อมฺเห ตตฺถ เนถาติ วุตฺเต ตถา อกาสิ ฯ เต อาคนฺตฺวา  
        [๓๑๒] เยน สจฺเจนย สาโม   ธมฺมจารี ปุเร อหุ  
         เอเตน สจฺจวชฺเชน    วิส สามสฺส ห ฺตูติ-  
อาทิกาหิ สตฺตหิ คาถาหิ สจฺจกิริย อกสุ ฯ  
        ตตฺถ สจฺเจนาติ ภูเตน สภาเวน ฯ ธมฺมจารีติ ทสกุสล- 
กมฺมปถธมฺมจารี ฯ  
        สาโม ปริวตฺติตฺวา นิปชฺช ิฯ  อถ เทวตาป  
         ปพฺพตฺยาห คนฺธมาทเน    จิร รตฺต นวิาสินี  
         น เม ปยตโร โกจิ    อ ฺโ สามา หิ๑ วิชชฺติ  
        เอเตน สจฺจวชฺเชน วิส สามสฺส ห ฺตูติ- 
อาทิกาหิ ทฺวีหิ    คาถาหิ   สจฺจกิริย   อกาสิ  ฯ   ตสฺสา   สจฺจกิรยิาวสาเน  
๑. ชาตกปาลิย ฺหิ สาเมนาติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ . ว.   
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สาโม   อโรโค   หุตฺวา   สมุฏหิ  ฯ  อิติ  อโรคภาโว  มาตาปตูน  
จกฺขุปฏิลาโภ   อรุณุคฺคมน   เทวตานุภาเวน   เตส   จตุนฺน   อสฺสเม  
ปากฏภาโว   จาติ   สพฺพ  เอกกฺขเณเยว  อโหส ิ ฯ  อถ  โพธิสตฺโต  
ร ฺโ ธมฺม เทเสนฺโต เทฺว คาถา อภาสิ  
        [๓๑๓] โย มาตร ปตร วา    มจฺโจ ธมฺเมน โปสติ  
         เทวาป น ติกิจฺฉนฺติ    มาตาเปติภร นร ฯ  
         โย มาตร ปตร วา    มจฺโจ ธมฺเมน โปสติ  
         อิเธว น ปสสนฺติ    เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ ฯ  
เอว ฺจ   ปน   วตฺวา  ปุน  สเจ  มหาราช  เทวโลก  คนฺตฺวา  ตตฺถ  
มหนฺต    ทิพฺพสมฺปตฺตึ    ปรภุิ ฺชิตุมิจฺฉสิ   อิมาสุ   ทสสุ   ธมฺมจริยาสุ  
ปวตฺตสฺสูติ ทสฺเสนฺโต ทส ราชธมฺมจริยา คาถา อภาสิ  
        [๓๑๔] ธมฺม จร มหาราช   มาตาปตูสุ ขตฺติย  
         อิธ ธมมฺ จริตฺวาน   ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ  
         ธมฺม จร มหาราช   ปุตฺตทาเรสุ ขตฺติย...  
         ธมฺม จร มหาราช   มิตฺตามจฺเจสุ ขตฺติย...  
         ธมฺม จร มหาราช   วาหเนสุ พเลสุ จ...  
         ธมฺม จร มหาราช   คาเมสุ นิคเมสุ จ...  
         ธมฺม จร มหาราช   รฏเสุ ชนปเทสุ จ...  
         ธมฺม จร มหาราช   สมเณสุ พฺราหฺมเณสุ จ...  
         ธมฺม จร มหาราช   มิคปกฺขีสุ ขตฺติย...  
         ธมฺม จร มหาราช   สุจิณฺโณ สุขมาวโห๑  
         อิธ ธมมฺ จริตฺวาน   ราช สคฺค คมิสฺสสิ ฯ  
๑. ปาลิยมฺปน ธมฺโม จิณฺโณ สุขาวโหติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ . ว.   
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         ธมฺม จร มหาราช   อินฺทา เทวา สพฺรหฺมกา  
         สุจิณฺเณน ทิว ปตฺตา    มา ธมฺม ราช ปามโทติ ฯ  
        [๓๑๕]  ตตฺถ  ปมคาถาย  ฯ  ธมมฺนฺติ  มาตาปตุอุปฏาน- 
ธมฺม ฯ กาลสฺเสว    วุฏาย    มาตาปตูน    มุโขทกทนฺตกฏทานมาทึ  
กตฺวา   สพฺพ   สรีรปริหรณ   กโรนฺโต   เตสุ  ธมฺม  จรติ  นาม  ฯ  
ปุตฺตทาเรสุ  ปน  ปุตฺตธีตโร  ปาปโต  นิวาเรตฺวา กลฺยาเณ นิเวเสนฺโต  
สิปฺป  อุคฺคณฺหาเปนฺโต  วยปฺปตฺตกาเล  ปฏิรูปกลุวเสน๑ อาวาหวิวาห  
กโรนฺโต  สมเย  จ  ธน  เทนฺโต  ปุตฺเตสุ  ธมฺม  จรติ  นาม ฯ ภรยิ  
สมฺมาเนนฺโต    อวิมาเนนฺโต   อนติจรนฺโต   อิสฺสรยิ   โวสฺสชฺเชนฺโต  
อลงฺการ   อนุปฺปเทนฺโต   ทาเรสุ  ธมมฺ  จรติ  นาม  ฯ  มิตฺตามจฺเจ  
ปน   จตูหิ   สงฺคหวตฺถูหิ   สงฺคณฺหนฺโต   อวิสวาเทนฺโต   เตสุ  ธมฺม  
จรติ   นาม  ฯ  หตฺถิอสฺสาทีน  วาหนาน  พลกายสฺส  จ  ทาตพฺพยุตฺตก  
เทนฺโต   สกกฺาร   กโรนฺโต   หตฺถิอสฺสาทโย   มหลฺลกกาเล  กมฺเมสุ  
อโยเชนฺโต   วาหนพเลสุ   ธมฺม   จรติ   นาม  ฯ  คามนิคมวาสิโน  
ทณฺฑพลีหิ   อปเฬนฺโตว   คามนิคเมสุ   ธมฺม  จรติ  นาม  ฯ  รฏ ฺจ  
ชนปท ฺจ   อการเณน    กิลเมนฺโต    หิตจิตฺต    อปจฺจุปฏเปนฺโต  
ตตฺถ  อธมฺม  จรติ  นาม  ฯ  อปเฬนฺโต  ปน  หิตจิตฺเตน  จ  ผรนโฺต  
ตตฺถ   ธมฺม   จรติ   นาม  ฯ   สมณพฺราหฺมณาน  จตฺตาโร  ปจฺจเย  
เทนฺโตว   เตสุ   ธมฺม   จรติ   นาม  ฯ  สพฺพจตุปฺปทสกุณาน  อภย  
เทนฺโต   มิคปกฺขีสุ   ธมฺม   จรติ   นาม  ฯ  ธมฺโมติ  สมจริยธมฺโม  
๑. ปฏิรูปกุลวเยนาติป ปาโ ฯ . ว.   
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สุจิณฺโณ  ฯ   สุขมาวโหติ   ตีสุ   กุลสมฺปทาสุ  ฉสุ  กามสคฺเคสุ  สุข  
อาวหติ  ฯ   สุจิณฺเณนาติ   กายสุจริตาทินา   อิธ  สฏุ ุ  จิณฺเณน  ฯ  
ทิว   ปตฺตาติ    เทวโลกพฺรหฺมโลกสงฺขาต    ทิว    คตา    ตตฺถ ทพฺิพ- 
ยสปฺปฏิลาภิโน  ชาตา  ฯ  มา  ธมฺม  ราช  ปามโทติ  ตสฺมา  ตฺว  
มหาราช    ชวิีต    ชหนฺโตป    ธมฺม   มา   ปมชฺชีติ   เอวเมตาส  
คาถานมตฺโถ จตฺตาฬีสนิปาเต สกุณชาตกวณฺณนาย๑ วุตฺโต ฯ  
        ต   สุตฺวา   ราชา   ตุฏจิตฺโต   ป ฺจสีล  คเหตฺวา  โพธิสตฺต  
วนฺทิตฺวา   สกนคร   คนฺตฺวา   ทานาทิก   ปุ ฺ   กตฺวา   ป ฺจสีล ฺจ  
รกฺขิตฺวา   ธมฺเมน   รชชฺ   กาเรตฺวา   อายุหปริโยสาเน   สคฺคูปโค  
อโหสิ  ฯ   โพธิสตฺโตป  มาตาปตูหิ  สทฺธึ  ฌานาภิ ฺา  นิพฺพตฺเตตฺวา  
พฺรหฺมโลกูปโค ฯ  
                   สุวณฺณสามวตฺถุ ฯ  
        [๓๑๖]   อตีเต   พาราณสิย  โพธสิตฺโต  สุตโน  นาม  ทุคฺคโต  
หุตฺวา   ภตึ   กตฺวา  มาตาปตโร  โปเสตฺวา  ปตริ  กาลกเต  มาตร  
โปเสสิ  ฯ   ตทา   พาราณสีราชา   มคิจิตฺตโก   หตฺุวา   เอกทิวส  
อร ฺ    ปวิสิตฺวา    ยสฺส     ิตฏาเนน    มิโค   ปลายติ   ตสฺส  
คีวาติ  อาณาเปสิ  ฯ  อเถโก  เอณิมิโค  ร ฺโ   ิตฏาน  ปฏิปชฺช ิฯ  
ราชา  ต  วิชฌฺิตุ  สร  ขิป  ฯ  โส  อุคฺคหิตมิคมาโย  สร ผาสุกาภิมุข  
อาคจฺฉนฺต   ตฺวา   ปริวตฺติตฺวา  สเรน  วิทฺโธ  วิย  หุตฺวา  ปติ  ฯ  
ราชา  มิโค  เม  วิทฺโธติ  คเหตุ  ธาวิ  ฯ  มิโค  อุฏาย  ปลายิ ฯ  
อมจฺจา  ราชาน  อวหสึสุ  ฯ  ราชา  ต  อนุพนฺธิตฺวา  ขคฺเคน  ทฺวิธา  
๔. ขุ. ชา. ๒๗/๕๓๔. ตทฏกถา. ๗/๓๓๑.   
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กตฺวา   ทณฺฑเก  ลคฺเคตฺวา  กาช  วหนฺโต  อาคจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  
วฏรุกฺขมูเล   นิปชฺชิตฺวา   อุฏาย   คนตฺุ  อารภิ  ฯ  ตสฺมึ  วฏรกฺุเข  
นิพฺพตฺโต   มฆเทโว๑   นาม  ยกฺโข  ติฏ  ติฏ  ภกฺโขสิ  เมติ  
ต   หตฺเถ   คณฺหิ  ฯ   ราชา  ภีโต  กึ  อชฺเชว  ขาทิสสฺสิ  อุทาหุ  
นิพทฺธนฺติ   ปุจฺฉิ  ฯ   ลภนฺโต  นิพทฺธ  ขาทิสฺสามีติ  ฯ  ราชา  อชฺช  
อิม   มิค   ขาทิตฺวา   ม   วิสฺสชฺเชหิ   เสฺว   ปฏาย   เอเกกาย  
ภตฺตปาติยา   สทฺธึ   เอเกก   มนุสฺส  เปเสสฺสามีติ  อาห  ฯ  ยกฺโข  
เตนหิ    อปฺปมตฺโต    โหหิ   อปฺเปสติทิวเส    ตเมว   ขาทิสฺสามีติ  
ปฏิ ฺ   คเหตฺวา   ต   วิสฺสชฺเชสิ  ฯ  ราชาป  อห  พาราณสีราชา  
มยฺห   อวิชฺชมานก  นาม  นตฺถีติ  วตฺวา  นคร  ปวิสตฺิวา  ทุติยทิวสโต  
ปฏาย   พนธฺนาคารโต   เอเกก  มนุสฺส  นีหราเปตฺวา  ต  ภตฺตปาตึ  
คาหาเปตฺวา  ยกฺขสฺส  เปเสสิ  ฯ  ยกโฺข  ภตฺต  ภุ ฺชิตฺวา  ต ขาทิ ฯ  
อปรภาเค   พนฺธนาคาเรสุ   มนุสฺสา   ขีณา  ฯ  ราชา  มรณภยภีโต  
สหสฺสภณฺฑิก    หตฺถกิฺขนฺเธ    เปตฺวา    เภร ึ   จาราเปสิ   ภตฺต  
คเหตฺวา   ยกขฺสฺส   ทาตุ   สกฺโกนฺโต  อิม  คณฺหาตูติ  ฯ  ต  สุตฺวา  
โพธิสตฺโต   ต   สหสฺสภณฺฑิก   คเหตฺวา    มาตุยา   ทตฺวา  ราชาน  
อุปสงฺกมิตฺวา    วนฺทิตฺวา    ตาต   ภตฺต   หริสฺสสติี   ปฏุโ   อาม  
เทวาติ   อาห  ฯ  กินฺเต  ลทฺธุ  วฏฏตีติ  ฯ  ตุมฺหาก  สุวณฺณปาทุกา  
จ   ฉตฺต ฺจ   ขคฺค ฺจ   ลทฺธุ   วฏฏตีติ  ฯ   กึการณาติ  ฯ  เทว  
อมนุสฺสา   นาม   อาวุธหตฺถาน   ภายนฺติเยว  ตสฺมา  อห  ขคฺคหตฺโถ  
๑. ชาตกฏกถาย มคฺคเทโวติป ปาโ ฯ . ว.   
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หุตฺวา   ตสฺส   สนฺตกาย   ภูมิยา   อฏตฺวา  สุวณฺณปาทุกาสุ  สฺสามิ  
ตสฺส    รุกฺขจฺฉายาย   อฏตฺวา   ฉตฺตจฺฉายาย   สฺสามิ   โส   ห ิ 
อตฺตโน   สนตฺกาย   ภูมิย   รกฺุขจฺฉาย ฺจ    ิต   ขาทิตุ   ลภตีติ  ฯ  
ปุน   กึ   ลทธฺุ   วฏฏตีติ  ฯ  เทว  มาทสิสฺส   นาม  ปณฺฑิตปุริสสฺส  
มตฺติกาปาติยา    ลูขโภชน   หริตุ   น   อนุจฺฉวิก   ตสฺมา   ตุมฺหาก  
สุวณฺณปาติปูริต   ตุมฺหาก   ภุ ฺชนกภตฺต   ลทฺธุ   วฏฏตีติ  ฯ   ราชา  
ต  สพฺพ  ทาเปตฺวา  ตสฺส  เวยฺยาวจฺจกาเร  ปฏิปาเทสิ  ฯ โพธิสตฺโต  
อุปกรณานิ   คาหาเปตฺวา   ตตฺถ   คนฺตฺวา   รุกฺขสฺสาวิทูเร   มนสฺุเส  
เปตฺวา    สวุณฺณปาทุกา   อารุหิตฺวา   เสตจฺฉตฺต   มตฺถเก   กตฺวา  
ภตฺตปาตึ    คเหตฺวา    รุกขฺสมีป    คนฺตฺวา   อสิตุณฺเฑน   ภตฺตปาตึ  
ธาเรตฺวา   ฉายาย   ปริยนเฺต    ิโตว   ยกฺขสฺส   ภตฺต  อทาสิ  ฯ  
ยกฺโข    อิม   ว ฺเจตฺวา   ฉาย   ปวิฏ   ขาทิสฺสามีติ   จินฺเตตฺวา  
เอหิ    มาณว   อุโภ   มย   ขาทิสฺสามาติ   อาห  ฯ   โพธิสตฺโต  
สเจ    ตฺว   ม   ภกฺขิสฺสสิ   สุตโน   นาม   มาตุโปสโก   ยกฺเขน  
ขาทิโตติ   โกจิ   เต  ภิกฺข  อาหรนฺโต  นาม  น  ภวิสฺสติ  อถ  เต  
อิโต   ปฏาย   โภชน   ทลฺุลภ   ภวิสฺสติ  อมฺหากป  ราชาน  คณฺหิตุ  
น    ลภิสฺสสิ    กสฺมา    รกฺุขโต    พหิ    ิตตฺตา   มมฺป   ขาทิตุ  
น   สกฺขิสฺสสิ   อห   หิ   ตว   าเน  อฏตฺวา  ปาทุกาสุ  ติฏามิ  
ตว   รกฺุขจฺฉายาย   อฏตฺวา   ฉตฺตจฺฉายาย   ติฏามิ   สเจ   ปน  
ตฺว   มยา   สทฺธึ   ยุชฌฺิสสฺติ  ขคฺเคน  ต  ทฺวิธา  ฉินฺทิสฺสามิ  อห ฺหิ  
อชฺช   เอตทตฺถเมว   สชโฺช   หุตฺวา   อาคโตติ   อาห  ฯ  ยกโฺข   
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ยุตฺตรูป วทตายนฺติ ปสนฺนจิตฺโต ภตฺต ภุ ฺชิตฺวา  
        ขคฺค ฉตฺต ฺจ ปาติ ฺจ คจฺเฉวาทาย มาณเว  
        โสตฺถึ ปสฺสตุ เต มาตา ตฺว ฺจ ปสฺสาหิ มาตรนฺติ อาห ฯ  
โพธิสตฺโต   สมฺม   ตฺว   ปุพฺเพป  ปาป  กตฺวา  ยกโฺข  ชาโต  อิโต  
ปฏาย    ปาณาติปาตาทีนิ   มา   กรีติ   สีเล   อานิสส   ทุสฺสีเลยฺ  
จาทีนว   กเถตฺวา  ต  ป ฺจสีเล  ปติฏาเปตฺวา  กินฺเต  อร ฺวาเสน  
เอหีติ  ต  คเหตฺวา  ตเมว  ขคฺคาทีนิ  คาหาเปตฺวา  นคร  อคมาสิ ฯ  
ราชา   โพธสิตฺต   ปจฺจุคฺคนฺตฺวา   ยกฺข   นครทฺวาเร   นิสีทาเปตฺวา  
อคฺคภตฺตาทิลาภึ   กตฺวา   นคร  ปวิสิตฺวา  โพธิสตฺต  เสนาปตึ  กตฺวา  
ตสฺโสวาเท ตฺวา สคฺคูปโค อโหสีติ ฯ  
                    สุตนวตฺถุ๑ ฯ  
        [๓๑๗]   อตีเต  โกสลรฏเ  สาเกเต  โกสลราชา  มิคจิตฺตโก  
อโหสิ  ฯ  โส  มนุสฺสาน  กสิกมฺมาทีนิ  กาตุ  อทตฺวา  มนุสฺสปริวาโร  
เทวสิก   มิควธ  อคมาสิ  ฯ  อเถกทิวส  มนุสฺสา  สนฺนิปติตฺวา  ยนฺนูน  
มย   อ ฺชนวน   อุยฺยาน   ปริกฺขิปตฺวา   ทฺวาร  โยเชตฺวา  อร ฺโต  
มิเค    นีหริตฺวา    ตตฺถ   ปเวเสตฺวา   ทฺวาร   ปทหตฺิวา   ร ฺโ  
อาโรเจตฺวา    อตฺตโน   กมฺม   กเรยฺยามาติ   มนฺเตตฺวา   อุยฺยาน  
สชฺเชตฺวา   อร ฺ   ปวิสตฺิวา   โยชนมตฺต  าน  ปริกฺขิปสุ  ฯ  ตทา  
โพธิสตฺโต    นนฺทิโย   นาม   มิโค   หุตฺวา   เอกสฺมึ   ขุทฺทกคุมฺเพ  
มาตาปตโร  คเหตฺวา  วสนฺโต  เต  มนสฺุเส  ทิสฺวา  อชฺช  มยา ชวิีต  
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๑๓. ตทฏกถา. ๕/๑๒๘.   
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ปริจฺจชิตฺวา   มาตาปตูน   ชีวิต   ทาตุ   วฏฏตีติ   จินฺเตตฺวา  ตุมฺเห  
เอเกนุปาเยน    ชีเวยฺยาถ   อห   ชีวิต   โว   ทสฺสามิ   มนุสฺเสหิ  
คุมฺเพ    ปหฏมตฺเตเยว   นิกฺขมิสฺสามิ   อถ   เต   อิมสฺมึ   ขุทฺทเก  
ตุมฺเพ   เอโกเยว   มิโค   ภวิสฺสตีติ   ม ฺมานา  คุมฺพ  อปฺปวิสิตฺวา  
ตุมฺเห   น   ปสฺสิสฺสนฺติ  อปฺปมตฺตา  โหถาติ  มาตาปตโร  ขมาเปตฺวา  
คมนสชฺโช  หุตฺวา  คุมฺเพ  ปหฏมตฺเตเยว  ตโต  นิกขฺมิตฺวา มิคานมนฺตร  
ปาวิสิ  ฯ   เตป   มนุสฺสา   ตถาส ฺ ิโนว   ต   อปฺปวิสิตฺวา  มิเค  
อุยฺยาน   ปเวเสตฺวา   ร ฺโ   อาโรเจตฺวา  สกฏานานิ  อคมสุ  ฯ  
ตโต   ปฏาย   ราชา   สยเมว   คนฺตฺวา   เอก   มิค   วิชฺฌิตฺวา  
คเหตฺวา   วา   เอติ  เอกทา  วา  เปเสตฺวา  อาหราเปติ  ฯ  เต  
มิคา   วาร   ปยึสุ  ฯ  ปตฺตวาโร  มิโค  เอกมนฺเต  ติฏติ  ฯ  ต  
วิชฺฌิตฺวา   คณฺหาติ  ฯ   อเถกทิวส  นนฺทิยสฺส  วาโร  ปตฺโต  ฯ  ต  
ทิวส ฺจ   ราชา  สยเมว  คนฺตฺวา  วิชฺฌิตุ  อารภิ  ฯ  นนฺทิโย  เมตฺต  
ปุเรจาริก  กตฺวา  นิจฺจโล  อฏาสิ  ฯ  ราชา  ตสฺส  เมตฺตานุภาเวน  
สร    วิสฺสชฺเชตุ    อสกโฺกนฺโต    ธนน   ฉฑฺเฑตฺวา   อิท   อจิตฺตก  
กลิงฺครทณฺฑมฺป๑   ตาว  ตว  คุณ  ชานาติ  สจิตฺตโก  มนุสฺสภูโตป  
อห   น   ชานามิ   มยฺห  ขม  อภยนฺเต  ทมฺมีติ  อาห  ฯ  มหาราช  
มยฺห  ตาว  อภย  เทสิ  อยมฺปน  อุยฺยาเน  มิคคโณ  กึ  กริสฺสตีติ  ฯ  
เอตสฺสาป    ทมฺมีติ  ฯ   เอว   มหาสตฺโต   สพฺเพส   อร ฺมิคาน  
อากาสคตสกุณาน    ชลจรมจฺฉาน ฺจ    อภย    ทาเปตฺวา    ราชาน  
๑. กลิงฺครกณฑฺปติป ปาโ ฯ . ว.   
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ป ฺจสีเล    ปติฏาเปตฺวา    มหาราช    ร ฺา    นาม   อคติคมน  
ปหาย  ทส  ราชธมฺเม  อโกเปนฺเตน  ธมฺเมน  รชฺช  กาเรตุ  วฏฏตีติ  
วตฺวา ทส ราชธมฺเม เทเสนฺโต เทฺว คาถา อภาสิ  
        [๓๑๘] ทาน สีล ปริจฺจาค   อาชฺชว มทฺทว ตป  
         อกฺโกธ อวิหึส ฺจ    ขนฺตึ จ อวิโรธน  
         อิจฺเจเต กุสเล ธมฺเม     ิเต ปสฺสาหิ อตฺตนิ  
         ตโต เต ชายเต ปติ   โสมนสฺส ฺจนปฺปกนฺติ ฯ  
        ตตฺถ   สวตฺถุกา   เจตนา   ทาน  ฯ  ป ฺจสีลทสสีลานิ  สลี  ฯ  
เทยฺยธมฺมจฺจาโค   ปริจฺจาโค  ฯ   อุชุภาโว   อาชชฺว  ฯ  มุทุภาโว  
มทฺทว  ฯ   อุโปสถกมฺม   ตโป  ฯ  เมตฺตาปุพฺพภาโค  อกฺโกโธ  ฯ  
กรุณาปุพฺพภาโค    อวิหึสา  ฯ    อธิวาสน   ขนฺติ  ฯ   อวิโรโธ  
อวิโรธนนฺติ   เอวเมตาส   คาถานมตฺโถ   มหาหสชาตกวณฺณนาย๑  
วุตฺโต ฯ  
        โพธิสตฺโต  ร ฺโ  สนฺติเก  กติปาห  วสิตฺวา  นคเร สพฺพ- 
สตฺตาน อภยทานปฺปกาสนตฺถ   สุวณฺณเภริ ฺจาราเปตฺวา    อปฺปมตฺโต     
โหหิ มหาราชาติ วตฺวา มาตาปตูน ทสฺสนตฺถาย คโตติ ฯ  
                    นนฺทิยมิควตฺถุ ฯ  
        [๓๑๙]  อตีเต  โพธสิตฺโต  คิชฺโฌ  หุตฺวา  วุฑฺเฒ  ปริหีนจกฺขุเก  
มาตาปตโร   คิชฺฌคุหาย  เปตฺวา  โคมสาทีนิ  อาหริตฺวา  โปเสสิ  ฯ  
ตทา  พาราณสีสุสาเน  เอโก  นิลโิย๒ นาม  เนสาโท  อนิยมิตฺวา  
๑. ขุ. ชา. ๒๘/๗๗. ตทฏกถา. ๘/๒๔๒.  ๒. นิลีโยติป ปาโ ฯ . ว.   
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ปาส   โอฑฺเฑสิ  ฯ  โพธสิตฺโต  ตตฺถ  พชฺฌิตฺวา  อตฺตโน  มาตาปตโร  
อนุสฺสริตฺวา   กถ   น ุ  โข   เม   มาตาปตโร   ยาเปสฺสนฺติ   มม  
พนฺธนภาวป   อชานนฺตา  อนาถา  นิปจฺจยา  ปพฺพตคุหายเมว  สุสฺสิตฺวา  
มริสฺสนฺติ ม ฺเติ มนุสฺสภาสาย ปริเทวิ ฯ ต สุตฺวา เนสาโท  
        [๓๒๐] ยนฺนุ คิชฺโฌ โยชนสต   กณุปานิ อเวกฺขติ  
         กสฺมา ชาล ฺจ ปาส ฺจ    อาสชชฺาป น พุชฌฺสีติ อาห ฯ  
        ตตฺถ   ยนฺนูติ   คิชโฺฌ   โยชนสต   อติกฺกมฺม    ิตานิ  กุณปานิ  
ปสฺสตีติ   ย   เอต   โลเกน   กถิยติ   ตยิท   กถ  ฯ  กสฺมา  ตฺว  
อิม   ชาล ฺจ   ปาส ฺจ   อาสชฺชาป   น  พุชฌฺสิ  สนฺติก  อาคนฺตฺวาป  
น ชานาสีติ อตฺโถ ฯ  
        โพธิสตฺโต  
         ยทา ปราภโว โหติ    โปโส ชีวิตสงฺขเย  
         อถ ชาล ฺจ ปาส ฺจ    อาสชฺชาป น พุชฌฺตีติ อาห ฯ  
        ตตฺถ ปราภโวติ วินาโส ฯ โปโสติ สตฺโต ฯ  
        เนสาโท    ตสฺส    ธมฺมกถ    สตฺุวา    ปณฺฑิโต   คิชฺฌราชา  
ปริเทวนฺโต   น   อตฺตโน   ปริเทวติ   มาตาปตูน   ปริเทวติ   นาย  
มาเรตุ ยุตฺโตติ ตุสิตฺวา ปยจิตฺเตน ปาทโต ปาส โมเจตฺวา  
         ภรสฺสุ มาตาปตโร   วุฑฺเฒ คิริทรีสเย  
         มยา ตฺว สมนุ ฺาโต   โสตฺถ ึปสฺสาหิ าตเกติ อาห ฯ  
โพธิสตฺโต มรณทุกฺขา ปมุตฺโต อนุโมทน กโรนฺโต   
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         เอว ลุททฺก นนฺทสฺส ุ   สห สพฺเพหิ าติภิ  
         ภริสฺส มาตาปตโร   วุฑฺเฒ คิริทรีสเยติ  
วตฺวา มุขปูร มส อาทาย คนฺตฺวา มาตาปตูน อทาสีติ ฯ  
                สตฺตกนิปาเต คิชฺฌวตฺถุ๑ ฯ  
        [๓๒๑]    อตีเต    โพธิสตฺโต   คิชฌฺปพฺพเต   คิชฺโฌ   หุตฺวา มาตา- 
ปตโร  โปเสสิ  ฯ  เอกทา  มหตี  วาตวุฏ ิ  อโหส ิ ฯ คิชฺฌา ต  
สหิตุ   อสกโฺกนฺตา   พาราณสึ   คนฺตฺวา   ปาการสมีเป   ปริขาสมีเป  
จ   สีเตน   กมฺปมานา   นสิีทึสุ  ฯ   ตทา   พาราณสีเสฏ ี  นครา  
นิกฺขมิตฺวา  เต  คิชฺเฌ  กิลมนฺเต  ทิสฺวา  เอกสฺมึ าเน สนฺนิปาเตตฺวา  
อคฺคึ   การาเปตฺวา  ปุริเส  สุสาน  เปเสตฺวา  โคมส  อาหราเปตฺวา  
เตส  ทาเปตฺวา  อารกฺข  ปฏเปสิ  ฯ  คิชฺฌา  วูปสนฺตาย วาตวุฏ ิยา  
กลฺลสรีรา   หุตฺวา   ปพฺพตเมว   คนฺตฺวา   มนฺตยึสุ  พาราณสีเสฏ ินา  
อมฺหาก   อุปกาโร   กโต   กตุปการสฺส   จ  นาม  ปจฺจุปการ  กาตุ  
วฏฏติ    ตสฺมา   อิโต   ปฏาย   อมฺเหสุ   โย   ย   วตฺถ   วา  
อาภรณ   วา   ลภติ   เตน   ต  เสฏ ิสฺส  เคเห  ปาเตตพฺพนฺติ  ฯ  
เต   ตโต   ปฏาย  มนุสสฺาน  วตฺถาภรณานิ  อาตเป  สุกฺขาเปนฺตาน  
ปมาท  โอโลเกตฺวา  สหสา  คเหตฺวา  เสฏ ิสฺส  เคเห  ปาเตนฺติ  ฯ  
เสฏ ี  คิชฺเฌหิ  อาภตภาว  ตฺวา  สพฺพานิ  ตานิ  วิสสเยว  เปสิ  ฯ  
มนุสฺสา   คิชฌฺา   นคร   วิลุมฺปนฺตีติ   ร ฺโ   อาโรเจสุ  ฯ  ราชา  
คิชฺฌ    คเหตุ   ตตฺถ   ตตฺถ   ชาล ฺจ   ปาส ฺจ   โอฑฺฑาเปสิ  ฯ  
๑. ข. ชา. ๒๗/๒๑๔. ตทฏกถา. ๕/๑๓๕.   
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โพธิสตฺโต  ปาเส  พชฺฌิ  ฯ  มนุสฺสา  ต  คเหตฺวา  ร ฺโ  ทสฺเสสุ ฯ  
ราชา   ปุจฺฉิตฺวา   ต   สพฺพ   การณ   สุตฺวา   ปุน   ยนฺนุ  คิชโฺฌ  
โยชนสตนฺติอาทินา    นเยน   ปุจฺฉิ  ฯ   คิชฺโฌป   ยทา   ปราภโว  
โหตีติอาทินา  ธมฺม  เทเสตฺวา  ตุฏเน  ร ฺา  วิสฺสชฺชิโต  มาตาปตูน  
สนฺติก อคมาสิ ฯ ราชา มหาเสฏ ึ สพฺเพส สนฺตกานิ ทาเปสีติ ฯ  
                  ทุกนิปาเต คิชฺฌวตฺถุ๑ ฯ  
        [๓๒๒]  อตีเต  ราชคหนครโต  ปุพฺพุตฺตรภาเค  สาลินฺทิโย  นาม  
พฺราหฺมณคาโม  อโหสิ  ฯ  ตโต  ปุพฺพุตฺตรภาเค  มคธกฺเขตฺต  ฯ  ตโต  
ปุพฺพุตฺตรภาเค   เอกสฺมึ   สานุปพฺพเต   มหนฺต   สมิฺพลีวน  ฯ  ตตฺถ  
อเนกา   สุวา   วสนฺติ  ฯ   ตทา  โพธิสตฺโต  สกฏนาภิปฺปมาณสรีโร  
สุวราชา    หตฺุวา    หิมวนฺตโต    โคจร   อาหริตฺวา   มาตาปตโร  
โปเสสิ  ฯ  อเถโก  โกสิยโคตฺโต  นาม  สาลินฺทิยคามวาสี  พฺราหฺมโณ  
สหสฺสกรีสมตฺเต  เขตฺเต  สาลึ  วปาเปตฺวา  เอก  เขตฺตปาล เปสิ ฯ  
สุวราชา   สปริวาโร   ตสฺมึ   เขตฺเต   โอตริ  ฯ  เขตฺตปาโล  ตห  
ตห  โอตรมาเน  สุเว  นิวาเรตุ  นาสกฺขิ  ฯ  เสสา  สุวา  ยาวทตฺถ  
ขาทิตฺวา   ตุจฺฉมุขาว   คจฺฉนฺติ  ฯ  สวุราชา  ปน  พหูนิ  สาลิสสีานิ  
เอกโต   กตฺวา   มุเขน   คเหตฺวา  คจฺฉติ  ฯ  เขตฺตปาโล  คนฺตฺวา  
พฺราหฺมณสฺส   กเถสิ  ฯ   เตนหิ   อสฺสวาลานิ  วฏเฏตฺวา  สุวร ฺโ  
โอติณฺณฏาเน  ปาส  โอฑฺเฑตฺวา  ต  ชีวคฺคาห  คเหตฺวา  อาเนหีติ ฯ  
เขตฺตปาโล  ตถา  กตฺวา  สุวราชาน  ลภิตฺวา  พฺราหฺมณสฺส  ทสฺเสสิ ฯ  
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๐. ตทฏกถา. ๒/๗๕.   
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พฺราหฺมโณ    ต    ทิสฺวา    อุปฺปนฺนพลวสิเนโห    โพธิสตฺต   องฺเก  
นิสีทาเปตฺวา   สุว   ตฺว   ยาวทตฺถ   สาลึ   ขาทิตฺวา  ตุณฺเฑนาทาย  
คโตสิ   กินฺน ุ  เต   โกฏ   อตฺถ ิ  อุทาหุ  เต  มย ิ เวร  กตนฺติ  
อาห  ฯ  ต  สตฺุวา  สุวราชา  มธุราย  มนุสฺสวาจาย  ปกิณฺณกนิปาเต  
เกทารชาตเก๑ อิม คาถมาห  
        [๓๒๓] น เม เวร ตยา สทฺธึ   โกฏ๒ มยฺห น วิชฺชติ  
         อิณ มุ ฺจามิณ ทมฺมิ    สมฺปตฺโต โกฏิสิมฺพลึ  
         นิธึป ตตฺถ นิทหามิ    เอว ชานาหิ โกสิยาติ ฯ  
        ตตฺถ   อิณนฺติ   ตว   สาลึ   หริตฺวา  อิณ  มุ ฺจามิ  เจว  อิณ  
ทมฺมิ    จ  ฯ   โกฏิสิมฺพลนิฺติ   เอวนามก   สิมฺพลีวน  ฯ   นิธึปติ  
เอก ตตฺถ สิมพฺลีวเน อนุคามิก นิธิมฺป นิทหามิ เปมิ ฯ  
        เอว ฺจ   ปน   วตฺวา   พฺราหฺมเณน   ปุฏโ   ตมตฺถ   ปากฏ  
กโรนฺโต อาห  
         อชาตปกฺขา สกุณา๓  ปุตฺตกา มยฺห โกสิย  
         เต ม ภตา ภริสฺสนฺติ    ตสฺมา เตส อิณ ทเท ฯ  
         มาตา ปตา จ เม วุฑฺฒา   ชิณฺณกา คตโยพฺพนา  
         เตส ตุณฺเฑน หาตูน   มุ ฺเจ ปุพฺเพ กต อิณ ฯ  
         อ ฺเป ตตฺถ สกุณา   ขีณปกฺขา สุทุพฺพลา  
         เตส ปุ ฺตฺถิโก ทมฺมิ    ต นิธึ อาหุ ปณฺฑิตาติ ฯ  
๑. ขุ.ชา.๒๗/๓๖๖. ตทฏกถา.๖/๒๔๙.   ๒. ปาลิยมฺหิ โกฏโ ฯ ๓. ตรุณาติ  
ปาโ ทิสฺสติ ฯ . ว.   
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        ตตฺถ    หาตูนาติ   หริตฺวา  ฯ   ต   นิธินฺติ   ต   ปุ ฺกมฺม  
ปณฺฑิตา อนุคามิกนิธึ นาม กเถนฺติ ฯ  
        ต    สุตฺวา   พฺราหฺมโณ   ปสนฺนจิตฺโต   อิโต   ปฏาย   สห  
าตีหิ   นิพฺภโย   หุตฺวา   สาล ึ ภุ ฺชาติ  สพฺพ  เขตฺต  นิยฺยาเทตฺวา  
ปาทโต   พนธฺน    โมเจสิ  ฯ    โพธิสตฺโต    ปมาณชานนตาย  
อฏกรีสมตฺตเมว  ปฏิคฺคเหตฺวา  เสส  ปุน  ตสฺเสว  ทตฺวา  อปฺปมตฺโต  
โหหิ   มหาพฺราหฺมณาติ  โอวาท  ทตฺวา  สาลิสีส  คเหตฺวา  มาตาปตูน  
สนฺติก    คโต  ฯ   พฺราหฺมโณป   อฏกรีสมตฺเต   ถมฺภ   นิขนตฺิวา  
อิโต   คณฺหนฺเต  มา  วาเรหีติ  เขตฺตปาล  อโวจ  ฯ  ตโต  ปฏาย  
สุวา ตโตเยว อคฺคเหสุนฺติ ฯ  
                    สุวราชวตฺถุ ฯ  
        [๓๒๔]   อตีเต  โพธสิตฺโต  สพฺพสฺเสโต  อสีติหตฺถิสหสฺสปริวาโร  
นาคราชา   หุตฺวา  อตฺตโน  อนฺธ  มาตร  โปเสนฺโต  หิมวนฺตปฺปเทเส  
วิหาสิ  ฯ   โส  อปรภาเค  ยูถ  ปหาย  มาตร  คเหตฺวา  จณฺโฑรณ  
นาม    ปพฺพตปาท    คนฺตฺวา    เอก    ปทุมสร   นสิฺสาย    ิตาย  
ปพฺพตคุหาย   มาตร   เปตฺวา   โปเสสิ  ฯ  อเถโก  พาราณสีวาสี  
วนจรโก   สตฺตาห   มคฺคมูฬฺโห   ปริเทวมาโน   ต  าน  ปาปุณิ  ฯ  
นาคราชา   ต   การุ ฺเน   อตฺตโน  ปฏ ิย  นิสีทาเปตฺวา  นีหริตฺวา  
มนุสฺสปเถ   เปตฺวา   นิวตฺติ  ฯ   โสป  ปาโป  พาราณสึ  คนฺตฺวา  
ร ฺโ   อาโรเจสิ  ฯ   ตทา   จ   ร ฺโ   มงฺคลหตฺถี   มโต  ฯ   
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ราชา   เตน   สทฺธึ  หตฺถาจริย  เปเสตฺวา  โพธิสตฺต  อาหราเปตฺวา  
มงฺคลหตฺถิสาลาย    เปตฺวา    นานคฺครสโภชน    อาทาย   คนฺตฺวา  
ตสฺส   ทาเปสิ  ฯ  โพธิสตฺโต  มาตร  วินา  โคจร  น  คณฺหิสฺสามีติ  
จินฺเตตฺวา    ร ฺา    คณฺหาหิ    นาค    กพฬนฺติ   วุตฺเตป   ปณฺฑ  
อคฺคณฺหนฺโต   อห   มหาราช   อนฺธ   มาตร   โปเสมิ   มยา  วินา  
มยฺห   มาตา   ชีวิตกฺขย   ปาปุณิสฺสติ   ตาย  วินา  มยฺห  อิสฺสริเยน  
อตฺโถ   นตฺถ ิ  อชฺช  เม  มาตุ  โคจร  อลภนฺติยา  สตฺตโม  ทิวโสติ  
อาห ฯ ต สุตฺวา ราชา อาห  
         มุ ฺจเถต มหานาค   โยย ภรติ มาตร  
         สเมตุ มาตรา นาโค   สห สพฺเพหิ าติภีติ ฯ  
        ตตฺถ โยยนฺติ โย อย ฯ สเมตูติ สมาคจฺฉตุ ฯ  
        อถ  โพธิสตฺโต  พนธฺนา  มุตฺโต  โถก  ร ฺโ ทสราชธมฺม- 
คาถาย  
ธมฺม   เทเสตฺวา    อปฺปมตฺโต    โหห ิ   มหาราชาติ    โอวาท  
ทตฺวา   มหาชเนน   คนฺธมาลาทีหิ  ปูชิโต  นครา  นิกฺขมิตฺวา  ตทเหว  
มาตุ   สนติฺก   ปาปุณิ  ฯ   ราชา   โพธสิตฺตสฺส   คุเณ   ปสีทิตฺวา  
ปทุมสรสฺส   อวิทูเร  คาม  มาเปตฺวา  นิพทฺธ  วตฺต๑  ปฏเปตฺวา  
อปรภาเค    โพธิสตฺตสฺส    มาตริ    กาลกตาย   ตสฺสา   สรรีกจฺิจ  
กาเรตฺวา    กรณฺฑก   นาม   อสฺสมปท   กตฺวา   นคร   คโต  ฯ  
ตสฺมิมฺปนฏาเน    หิมวนฺตโต   โอตรตฺิวา   ป ฺจสตอิสโย   วสึสุ  ฯ  
ราชา   ต   วตฺต   เตส   ทาเปตฺวา   โพธิสตฺเต   มเต  ตปฺปมาณ  
๑. ภตฺตนฺติป ปท ฯ . ว.   
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สิลาปฏิม    กาเรตฺวา    มหาสกฺการ   กาเรสิ  ฯ   ชมฺพุทีปวาสิโน  
อนุสวจฺฉร สนฺนิปติตฺวา หตฺถิมห นาม อกสูติ ฯ  
                   นาคราชวตฺถุ๑ ฯ  
        [๓๒๕]   เอวนฺเต  สุวณฺณสามาทโย  มาตาปตุโปสนกมฺขุปนิสฺสเยน  
ตโต ตโต ทกฺุขโต ขุ ฺจิตฺวา๒ หิตสุข ปตฺตา ตสฺมา  
        เต วิย ทกฺุขโต โมกฺข   ปฏยนฺโต สทา กเร  
        สมฺปสสฺ อตฺตโน อตฺถ    พฺรหฺมโปสนขุตฺตม ฯ  
        อปจ  มาตาปตุโปสโก  นาม  รฏเ  วินาสิยมาเนป  อนฺตรายาว  
ขุจฺจติ ฯ ตตฺรีท วตฺถุ  
        [๓๒๖]    อตีเต    โพธิสตฺโต   พาราณสีร ฺโ   ปุโรหิตปุตฺโต  
ชาตทิวเส   สพฺเพสมาวุธาน   ปชฺชลนโต  โชติปาโล  นาม  อโหสิ  ฯ  
โส    อปรภาเค    สรภงฺคชาตกวณฺณนาย๓  วุตฺตนเยน   ร ฺโ  
นานปฺปการ    ธนุสิปฺป    ทสฺเสตฺวา    ตโต    ปฏาย   สรภงฺโคติ  
ป ฺายิ  ฯ   โส   เอกทิวส  ก ฺจิ  อชานาเปตฺวา  เอกโกว  อร ฺ  
ปวิสิตฺวา   โคธาวรีตีเร  ตึสโยชนิเก  กปฏวเน  สกกฺทตฺติเย  อสฺสเม  
อิสิปพฺพชฺช   ปพฺพชิตฺวา   สตฺตเม   ทิวเส  ฌานาภิ ฺา  นิพฺพตฺเตสิ  ฯ  
อปรภาเค   พาราณสีราชาทโย   ราชาโน   รฏวาสีหิ   สทฺธ ึ  ตสฺส  
สนฺติเก   ปพฺพชึสุ  ฯ   กปฏอสฺสโม  ปริปูริ  ฯ  อเถโก  สรภงฺคสฺส  
เชฏนฺเตวาสิโก   กิสวจฺโฉ๔   นาม  วิเวกวาส  อิจฺฉนฺโต  ตโต  
๑. ขุ.ชา.๒๗/๓๐๓. ตทฏกถา.๖/๑.    ๒. ขุจฺจิตฺวาติ ยุตตฺตร ฯ ๓. ขุ. ชา. 
๒๗/๕๓๕. ตทฏกถา.๗/๓๕๖.  ๔. กีสวจโฺฉติป ปท ฯ . ว.   
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คนฺตฺวา   กลงฺิครฏเ   ทณฺฑกีร ฺโ   กุมฺภวตีปุร  นาม  นคร  นิสฺสาย  
เสนาปตินา   อุปฏ ิโต   ราชุยฺยาเน   วิหาสิ  ฯ  ตทา  ทณฺฑกีราชา  
เอกิสฺสา   คณิกาย   านนฺตร   อจฺฉินฺทาเปสิ  ฯ  สา  ตโต  ปฏาย  
เตน   เตน   สทฺธึ  สนถฺว  กตฺวา  านนฺตร  ปริเยสมานา  เอกทิวส  
ราชุยฺยาน   คนฺตฺวา   ต   ตาปส   ทิสฺวา  อยเมว  กาฬกณฺณี  ทิฏโ  
อุทก   อาหรถ   อกฺขีนิ   โธวิสฺสามีติ   ทนฺตกฏ  ขาทิตฺวา  ตาปสสฺส  
สรีเร    เขฬปณฺฑ    ปาเตตฺวา    ชฏามตฺถเก   ทนตฺกฏ   ขิปตฺวา  
ขุโขทกมฺปสฺส   มตฺถเก   สิ ฺจิตฺวา   นกิฺขมิ  ฯ  ต  ทิวสเมว  ราชา  
ปกติฏานนฺตรเมวสฺสา   ทาเปสิ  ฯ  สา  ปุพฺเพ  กต  กุสล  นิสฺสาย  
ลทฺธ   านนฺตร  ตาปสสฺส  สรีเร  เขฬปาตเนน  ลทฺธนฺติ  ม ฺ ิตฺถ  ฯ  
ตโต   กติปาหจฺจเยน   ราชา   ปุโรหิตสฺส   านนฺตร  คณฺหิ  ฯ  โส  
คณิก    อุปคนฺตฺวา   กินฺติ   กตฺวา   านนฺตร   ปฏลิภสีติ   ปุจฺฉิตฺวา  
อิม   นาม   กตฺวาติ   สุตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ตเถว  กตฺวา  ตทเหว  
ปกติฏานนฺตร  ปฏิลภิ  ฯ  โสป  ปุ ฺผเลน  ต  ลภิตฺวา  เขฬปาตเนน  
ลทฺธนฺติ    ม ฺ ิตฺถ  ฯ   ตโต   กติปาหจฺจเยน   ร ฺโ   ปจฺจนฺโต  
กุป  ฯ   ราชา   ปจฺจนฺต  วูปสมิตุกาโม  ปุโรหิตสฺส  วจน  คเหตฺวา  
สพฺเพ    มนสฺุเส   อาณาเปสิ   เอตสฺส   กฏูชฏิลสฺส   สรีเร   เขฬ  
ปาเตถาติ  ฯ  เต  สพฺเพป  ร ฺา  สทฺธึ  ตเถว  อกสุ  ฯ  เขฬาทีนิ  
ตาปสสฺส   สกลสรรี  อวตฺถรึสุ  ฯ  เสนาปติ  ปน  สพฺพปจฺฉา  สุณิตฺวา  
เวเคน   อุยฺยาน   คนฺตฺวา   ต  สพฺพ  วิยหูิตฺวา  นหาเปตฺวา  ภนฺเต  
อยุตฺต  เตหิ  กต  เอเตส  กึ  ภวิสฺสตีติ  อาห  ฯ  มยหฺ  มโนปโทโส   
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นตฺถิ   เทวตา   ปน  อติวิย  กุทฺธา  อิโต  สตฺตเม  ทิวเส  สกล- 
รฏ  อรฏ   กริสฺสนฺติ    ตสฺมา    ตฺว    สตฺตทิวสพฺภนฺตเร    พหิรฏ  
คจฺฉาติ  ฯ  โส  ตถา  อกาสิ  ฯ  ราชา  ปน  คตมตฺโตเยว  ปจฺจนฺต  
วูปสเมตฺวา  ปจฺจาคนฺตฺวา  นคร  ปาวิสิ  ฯ  ตทเหว  เทวตา  
อุทกวุฏ ึ ปาเตสุ  ฯ  มนุสสฺา  อตฺตมนา  อเหสุ กูฏชฏลิสฺส  
อปรทฺธกาลโต ปฏาย อมฺหาก  ร ฺโ  วุฑฺฒิเยว  ปจฺจนฺต   
วูปสเมตฺวา  อาคตทิวเสเยว เทโว วุฏโติ  ฯ   ตโต   เทวตา    
สุมนปุปฺผวุฏ ึ  มาสกวุฏ ึ  กหาปณวุฏ ึ หตฺถุปคปาทุปคาทิกตภณฺฑ- 
วุฏ ิ ฺจ   ปาเตสุ  ฯ   ตโต   มนสฺุสา  อติวิย ตุฏจิตฺตา   อตฺตมนวาจ    
นิจฺฉาเรตฺวา   ร ฺโ   กตปาเป  สมนุ ฺา ชาตา  ฯ   ตทา  เทวตา   
เอกโตธาราทิอาวุธวุฏ ึ  วีตจฺฉิตงฺคารวุฏ ึ กูฏาคารปฺปมาณปาสาณ- 
วุฏ ึ   วาลิกาวุฏ ิ ฺจ   ปาเตตฺวา  อสีติหตฺถุพฺเพธ ถล  อกสุ  ฯ  รฏเ   
ปน  อวินสฺสนฺเตเยว  สรภงฺโค  ต การณ ตฺวา เทฺว ตรุณตาปเส  
เปเสตฺวา กิสวจฺฉ ม ฺจสิวิกาย อากาเสน อาหราเปสิ ฯ เสนาปติ    
ปน   สยเมว  นิกฺขมิ  ฯ  ตสฺมึ  กมฺเม  อสมนุ ฺาตานมฺปน  
ติรจฺฉานาน   ปานียติณานิ   นาเหสุ  ฯ  เต  เยน  ปานยีติณานิ   
เตน คจฺฉนฺตา   อปฺปตฺเตเยว   สตฺตเม  ทิวเส  พหิรฏ  ปตฺตา  ฯ   
เอโก ปน  ราโม  นาม  ปุรโิส  เทวตาหิ  ตโต  รฏโต  พหิ  
นีหโฏ ฯ เตน ตึสนิปาเต   ชยทิสชาตกวณฺณนาย๑  วุตฺต  เอโก  กิร   
พาราณสีวาสี ราโม    นาม    มาตุโปสโก    มาตาปตโร   ปฏิชคฺคนฺโต  
๑. ชาตกฏกถา. ๗/๒๐๖.   
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โวหารตฺถาย   คโต   ทณฺฑกีร ฺโ   วิชิเต  กุมฺภวตีปุร  นคร  คนฺตฺวา  
นววิเธน  วสฺเสน  สกลรฏเ  วินาสิยมาเน  มาตาปตูน  คุเณ  สร ิ ฯ  
อถ   น   มาตูปฏานกมฺมสฺส   ผเลน   เทวตา  โสตฺถินา  อานยิตฺวา  
มาตุ อทสูติ ฯ ตท ฺเ ปน สพฺเพป วินาส ปตฺตาติ ฯ  
        มชฺฌิมปณฺณาสเก อุปาลิสุตฺตวณฺณนาย ฺเจว๑ สรภงฺคชาต- 
กวณฺณนาย ฺจ๒มาตุโปสกรามวตฺถุ ฯ  
        [๓๒๗]  ตสฺมา ปุตฺเตน นาม มาตุโปสกุปาสเกน วิย อุปฏาน- 
กมฺเม ถิรจิตฺเตน  ภวิตพฺพ  ฯ  ยถา  จ  มาตาปตโร  อุปฏาตุ   
ลเภยฺย ตถา นนฺทปณฺฑิเตน วิย ปฏิปชฺชิตพฺพ ฯ  
        สาวตฺถยิ    กิเรโก    อุปาสโก    ปตริ   มเต   มาตุเทวตา  
หุตฺวา   ขุขโธวนทนฺตกฏทานาทินา   เจว   ยาคุภตฺตาทินา  จ  มาตร  
ปฏิชคฺคติ  ฯ   มาตา   ปนสฺส  ปุนปฺปนุ  วตฺวา  ตสฺมึ  อนิจฺฉนฺเตเยว  
กุมาริก   อาหริตฺวา  อทาสิ  ฯ  โส  ตาย  สทฺธ ึ สวาส  กปฺเปสิ  ฯ  
สาปสฺส    มาตร    สกฺกจฺจ    อุปฏหิตฺวา    อปรภาเค   ต   พห ิ 
นีหราเปตุกามา   หุตฺวา   เอกทิวส   สามิก   อาห   สามิ  ตยิ  พหิ  
คเต  ตว  มาตา  ม  อกโฺกสตีติ  ฯ  โส  ตุณฺหี  อโหสิ  ฯ  สา ตโต  
ปฏาย   ยาคุ   ททมานา   อจฺจุณฺห  วา  อติสีตล  วา  อติโลณ  วา  
อโลณ   วา   เทติ   อมฺม   อจฺจุณฺหา   อติโลณาติ   วุตฺเต  สีโตทก  
ปูเรตฺวา    ปนุ    อติสีตลา    นิลฺโลณาเยวาติ    วุตฺเต   อิทาเนว  
อจฺจุณฺหา   อติโลณาติ   วตฺวา   อติสีตลา  นลิฺโลณาติ  วทสิ  โก๓ 

๑. ป. สู. ๓/๕๖.  ๒. ชาตกฏกถา. ๗/๓๕๖.  ๓. กาติป ปท ฯ . ว.   
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ต   โตเสตุ   สกฺขิสฺสตีติ   มหาสทฺท   กโรติ   นหาโนทกมฺป  อจฺจุณฺห  
กตฺวา   ปฏ ิย   อาสิ ฺจติ   อจฺจุณฺหนฺติ   วุตฺเต   สีโตทก   ปูเรตฺวา  
อติสีตลนฺติ   วุตฺเต   อิทาเนว   อจฺจุณฺหนฺติ   วตฺวา   ปุน  อติสีตลนฺติ  
วทสิ   โก๑  ตว  อวมาน  สหิตุ  สกฺขิสฺสตีติ  อาห  ฯ  เอว  สา  
สสฺสุยา    สทฺธึ   กลห   กตฺวา   สามิก   อาห   นาห   เอวรูปาย  
กาฬกณฺณิยา    สทฺธึ    เอกเคเห    วสิตุ    สกโฺกมิ    เอต   พหิ  
วสาเปหีติ  ฯ  โส  ภทฺเท  ตฺว  ตาว  ตรณุา  ยตฺถ  กตฺถจิ  คนฺตฺวา  
ชีวิตุ   สกฺโกสิ   มาตา   ปน   เม   ทุพฺพลา   อหเมวสฺสา  ปฏิสรณ  
ตฺว   นิกฺขมิตฺวา   อตฺตโน   กลุ  คจฺฉาติ  อาห  ฯ  สา  สจาห  กลุ  
คมิสฺส    วิธววาส   วสนฺตี   ทุกฺขิตา   ภวิสฺสนฺติ   จินฺเตตฺวา   ภีตา  
อคนฺตฺวา   ปรุิมนเยเนว  สสฺสุ  อาราเธตฺวา  ปฏิชคฺคติ  ฯ  อเถกทิวส  
อุปาสโก  ธมฺมสฺสวนตฺถ  เชตวน  คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  
นิสินฺโน    กึ    อุปาสก    ปุ ฺกมฺเม   นปฺปมชฺชส ิ  มาตูปฏานกมฺม  
ปูเรสีติ   ปฏุโ   อาม   ภนฺเตติ   วตฺวา   สพฺพ  ปวตฺตึ  กเถสิ  ฯ  
สตฺถา   อิทานิ   ตาว   อุปาสก   ตสฺสา   วจน  น  คณฺหาสิ  ปุพฺเพ  
ปเนติสฺสา  วจเนน  ตว  มาตร  นิกฺกฑฺฒิตฺวา  ม  นสิฺสาย  ต ปุน เคห  
อาเนตฺวา  ปฏิชคฺคสีติ  วตฺวา  อฏกนิปาเต  กจฺจานีชาตก๒ กเถตฺวา  
สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน อุปาสโก โสตาปนฺโน ฯ  
                   มาตุโปสกอุปาสกวตฺถุ ฯ  
        [๓๒๘]  อตีเต  พาราณสิย  เอโก  ปุริโส ปตร ิมเต มาตุเทวตา  
๑. กาติป ปท ฯ . ว.  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๒๓๘. ตทฏกถา. ๔/๒๖๑.   
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หุตฺวา   วุตฺตนเยเนว   กจฺจานึ   นาม   มาตร   ปฏิชคฺคติ  ฯ  สพพฺ  
วุตฺตสทิส  ฯ   ตทา   โส   ภริยาย   วจน  คเหตฺวา  มาตร  อาห  
อิโต   นกิฺขมฺม  ยถารุจิตฏาเน  วสาหีติ  ฯ  สา  โรทมานา  นิกฺขมฺม  
เอก   สมิทฺธ   กลุ  นิสฺสาย  ภตึ  กตฺวา  ทุกฺเขน  ชีวิต  กปฺเปสิ  ฯ  
ตสฺสา  นิกฺขนฺตกาเล  ปน  สุณิสา  คพฺภินี  อปรภาเค  ปุตฺต  วิชายิตฺวา  
สามิก   อาห   ตว   มาตริ   เคเห  วสนฺติยา  ปุตฺต  นาลภึ  อิทานิ  
ปุตฺโต    เม    ลทฺโธ    อิมนิา   การเณน   ตสฺสา   กาฬกณฺณิภาว  
ชานาหีติ  ฯ   กจฺจานีป   มม   กิร   นิกฺกฑฺฒิตกาเล   ปุตฺต  ลภตีติ  
สุตฺวา   อทฺธา    อิมสฺมึ    โลเก    เชฏาปจายนธมฺโม    เจว ติวิธสุจริต- 
ธมฺโม  จ  มโต  ภวิสฺสติ  สเจ  หิ  ธมฺโม  น  มโต ภเวยฺย  
มาตร   โปเถตฺวา   นิกฺกฑฺฒิตฺวา  ปุตฺต  น  ลเภยฺย  สขุ  น  ชีเวยฺย  
ธมฺมสฺส    มตกภตฺต   ทสสฺามีติ   จินฺเตตฺวา   สุสาน   คนฺตฺวา   ตีหิ  
มนุสฺสสีเสหิ  อุทฺธน  กตฺวา  อคฺคึ  ชาเลตฺวา  ตณฺฑุล  โธวิตุ  อารภิ ฯ  
ต   ขณ ฺเว   สกฺโก  เทวราชา  โลก  โอโลเกนฺโต  ต  ทุกฺขปฺปตฺต  
ธมฺโม    มโตติ    ส ฺาย   ธมฺมสฺส   มตกภตฺต   ทาตุกาม   ทิสฺวา  
พฺราหฺมณวณฺเณน    ต    อุปสงฺกมิตฺวา   น   มโต   ธมฺโมติ   วตฺวา  
อากาเส   ตฺวา   กจฺจานิ   มา   ภายิ  ปตฺุโต  จ  เต  นตฺตา  จ  
สุณิสา   จ   มมานุภาเวนาคนฺตฺวา   ต   อาทาย   คมสิฺสนฺตีติ  วตฺวา  
สกฏานเมว  คโต  ฯ  เตป  สกฺกานุภาเวน  ตสฺสา  คุณ  อนุสฺสริตฺวา  
สุสานมคฺค   ปฏิปชชฺิตฺวา   ต  อนฺตรามคฺเค  ทิสฺวา  ปาเทสุ  นิปติตฺวา   
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โทส   ขมาเปตฺวา   เคห   อาเนตฺวา   ตโต   ปฏาย  สมคฺคสวาส  
วสึสูติ ฯ  
                    กจฺจานีวตฺถุ ฯ  
        [๓๒๙]    อตีเต    เชฏโ    โสณปณฺฑิโต    นาม   กนฏิโ นนฺท- 
ปณฺฑิโต   นามาติ  เทฺว  ภาตโร  ตาปสา  มาตาปตโร  โปเสนฺตา  
หิมวนฺตปฺปเทเส   วสึสุ  ฯ   เตสุ   เชฏโ   ป ฺจาภิ ฺตาย  ทูรมฺป  
คนฺตฺวา   มธุรผล   อาหรตฺิวา  ปจฺฉา  เทติ  ฯ  กนิฏโ  ปน  สมีเป  
ย  วา  ต  วา  ผล  อาหริตฺวา  ปม  เทติ  ฯ  โส  เชฏเน  มา  
เอว   กรีติ   วุตฺโตป   วจน  น  คณฺหิ  ฯ  อถ  เชฏโ  นนฺท  ตฺว  
อโนวทิโย    ปณฺฑิตาน    วจน    น    กโรสิ   มาตาปตโร   นาม  
เชฏสฺส   ภาโร   อหเมว   เต   ปฏิชคฺคิสฺสามิ   มายิธ   ตฺว  วสิ  
อ ฺตฺถ   คจฺฉาหีติ   อาห  ฯ   นนโฺท   าตุ  อสกฺโกนฺโต  อตฺตโน  
ปณฺณสาล    ปวิสิตฺวา    กสิณ   โอโลเกตฺวา   ตทเหว   ฌานาภิ ฺา  
นิพฺพตฺเตตฺวา   อห   เอกสตราชาโน   คเหตฺวา   ภาตร  ขมาเปตฺวา  
มาตาปตโร  อุปฏาตุ  ยาจิสฺสามีติ  อิทฺธิยา มโนช นาม พาราณสี- 
ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา   มหาราช   อห   อตฺตโน   พเลน  สกลชมฺพุทีเป   
รชฺช คเหตฺวา   ตุมฺหาก   ทสฺสามิ   อชฺเชว   นิกฺขมถาติ  อาห  ฯ   
ราชา ตถา   อกาสิ  ฯ   สเจ  เสนาย  อุณฺห  โหติ  นนฺโท  ฉาย   
กตฺวา สีต   กโรติ   เทเว   วสฺสนฺเต   อุปริ   วสฺสิตุ   น   เทติ   อุณฺห  
วา  สีต  วา  วาต  วา  วาเรติ  มคฺเค  ขาณุกาทโย อนฺตรธาเปตฺวา  
สม    กสิณมณฺฑล    วิย    กโรติ  ฯ   โส   อากาเส   จมฺมขณฺฑ   
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ปตฺถริตฺวา   นิสินฺโน   เสนาย   ปริวุโต   ปม   โกสลรฏ  คนตฺฺวา  
ยุทฺธ  วา  โน  เทตุ  วเส  วา  วตฺตูติ  ทูต  ปาเหสิ  ฯ โกสลราชา  
กุชฺฌิตฺวา    ยชฺุฌิตุ    นกิฺขมิ  ฯ   นนฺโท   ทฺวินฺน   เสนานมนฺตเร  
อชินจมฺม   มหนฺต  กตฺวา  ปสาเรตฺวา  ขิตฺต  ขิตฺต  สร  สมฺปฏิจฺฉิ  ฯ  
เตสุ   เอโกป   สเรน  วิทฺโธ  นาม  นตฺถิ  ฯ  เต  ขีณสรา  หุตฺวา  
นิรุสฺสาหา   อฏสุ  ฯ   นนฺโท   มา   ภายิ   ตว   รชชฺ   ตเวว  
ภวิสฺสติ   เกวล  มโนชร ฺโ  วสวตฺตี  โหหีติ  โกสลราชาน  อาห  ฯ  
โสป    สมฺปฏิจฺฉิตฺวา    พาราณสีราชาน    ปริวาเรตฺวา    องฺครฏ  
อคมาสิ  ฯ    อิมินา   นเยน   นนฺโท   สตฺตาหาธิกสตฺตมาสาธิกานิ  
สตฺต    วสฺสานิ    สกลชมฺพุทีปรชฺช   คเหตฺวา   มโนชร ฺโ   ทตฺวา  
ต   เอกสตราชูน   เชฏก   กตฺวา  เต  สพฺเพ  ราชาโน  คเหตฺวา  
ภาตุ   สนฺติก   อาคนฺตฺวา   ต  ขมาเปตฺวา  มาตาปตุโปสน  ยาจิ  ฯ  
โพธิสตฺโตป    ตุฏจิตฺโต   อิทานิ   เต   ขมามิ   มาตาปตูสุ   เอก  
ปฏิชคฺคิตุ   ลภิสฺสสีติ   อาห  ฯ   อถสฺส   มาตา   ตาต  โสณปณฑิฺต  
จิรปฺปวุตฺโถ    เต    กนฏิโ   โส   ม   อุปฏาตุ   ตฺว   ปตรนฺติ  
อาห  ฯ   โพธิสตฺโต   มาตุ   วจน   สมฺปฏิจฺฉิตฺวา   นนฺท   ตยา  
เชฏกโกฏาโส    ลทโฺธ    อปฺปมตฺโต    ปฏชิคฺเคยฺยาสีติ    วตฺวา  
มาตุ คุณ ปกาเสนฺโต โสณนนฺทชาตเก๑ เทฺว คาถา อภาสิ  
 [๓๓๐] อนุกมฺปกา ปติฏา จ    ปุพฺเพ รสทที จ โน  
         มคฺโค สคฺคสฺส โลกสฺส    มาตา ต วรเต อิเส ฯ  
๑. ขุ. ชา. ๒๘/๕๗. ตทฏกถา. ๘/๑๗๙.  
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        ปุพฺเพ รสทที โคตฺตี   มาตา ปุ ฺ ุปส ฺหิตา  
        มคฺโค สคฺคสฺส โลกสฺส   มาตา ต วรเต อิเสติ ฯ  
        ตตฺถ   อนุกมฺปกาติ   ขุทุหทยา  ฯ   ปุพฺเพ  รสททีติ  ปมเมว  
อตฺตโน   ขีรสงฺขาตสฺส   รสสฺส   ทายกิา  ฯ  วรเตติ  มาตา  ม  น  
อิจฺฉติ   ต   อิจฺฉติ  ฯ   อิเสติ   อาลปน  ฯ   โภ  นนฺทตาปสาติ  
อตฺโถ  ฯ   โคตฺตีติ   โคปายิกา  ฯ   ปุ ฺ ุปส ฺหิตาติ  ปุ ฺ ุปนิสฺสิตา  
ปุ ฺทายิกา ฯ  
        [๓๓๑]  อิทานิ  สราชิกาย  ปริสาย  มาตาปตูสุ   วิปฺปฏิปชชฺนฺโต  
อิม    อหิต   สมฺมาปฏิปชชฺนฺโต   อิท   หิต   ปาปุณาตีติ   ทสฺเสนฺโต  
อิมา คาถา๑ อภาสิ  
        เอว กิจฺฉาภโฏ โปโส   มาตุ อปริจารโก  
        มาตริ มจฺิฉา จริตฺวาน   นิรย โส อุปปชฺชติ ฯ  
        เอว กิจฺฉาภโฏ โปโส   ปตุ อปรจิารโก  
        ปตร ิมจฺิฉา จริตฺวาน    นิรย โส อุปปชฺชติ ฯ  
        ธนมฺป ธนกามาน   นสฺสติ อิติ เม สุต  
        มาตร อปริจริตฺวาน   กิจฺฉ วา โส นิคจฺฉติ ฯเปฯ  
        ปตร อปริจริตฺวาน  ฯเปฯ  
        อานนฺโท จ ปโมโท จ   สทา หสิตกีฬิต  
        มาตร ปริจริตฺวาน    ลพฺภเมต วิชานตา ฯเปฯ  
        ปตร ปริจริตฺวาน  ฯเปฯ  
๑. ขุ. ชา. ๒๘/๖๖ ตทฏกถา. ๘/๒๐๕.   
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        ทาน ฺจ ปยวาจา จ๑    อตฺถจริยา จ ยา อิธ  
        สมานตฺตตา จ ธมฺเมสุ   ตตฺถ ตตฺถ ยถารห ฯ  
        เอเต โข สงฺคหา โลเก   รถสฺสาณีว ยายโต  
        เอเต จ สงฺคหา นสฺสุ๒  น มาตา ปุตฺตการณา  
        ลเภถ มาน ปูช วา   ปตา วา ปุตฺตการณา  
        ยสฺมา จ สงฺคหา เอเต    สมฺมเวกฺขนฺติ๓ปณฺฑิตา  
        ตสฺมา มหตฺต ปปฺโปนฺติ   ปาสสา จ ภวนฺติ เตติ ฯ 
        [๓๓๒]   ตตฺถ   กิจฺฉาภโฏติ   กิจฺเฉน  อาภโฏ  ปฏิชคฺคิโต  ฯ  
มิจฺฉา   จริตฺวานาติ   มาตร   อปฺปฏชิคฺคิตฺวา  ฯ  ธนมฺปติ  ธนกามาน  
อุปฺปนฺนธนป   มาตร   อปฺปฏิชคฺคนฺตาน   นสฺสตีติ   เม  สุต  ฯ  กิจฺฉ  
วาติ   อิติ   ธน  วา  นสฺสติ  ทุกฺข  วา  โส  นิคจฺฉติ  ฯ  ลพฺภเมต  
วิชานตาติ    เอต    อิธโลเก   จ   เทวโลเก   จ   อานนฺทาทิสุข  
มาตร   ปริจริตฺวาน   ปณฺฑิเตน   ลพฺภ  ฯ  สกฺกา  ลทฺธุ  ตาทิเสนาติ  
อตฺโถ  ฯ   ทาน ฺจาติ   มาตาปตูน  ทาน  ทาตพฺพ  ปยวจน  ภณิตพฺพ  
อุปฺปนฺนกิจฺจสาธนวเสน   อตฺโถ    จรติพฺโพ    เชฏาปจายนธมฺเมสุ  
ตตฺถ   ตตฺถ   ปริสมชฺเฌ   วา   รโหคตาน   วา   อภิวาทนาทิวเสน  
สมานตฺตตา   กาตพฺพา   น   รโห   อภิวาทนาทีนิ  กตฺวา  ปริสติ  น  
กาตพฺพานิ สพฺพตฺถ สมาเนเนว ภวิตพฺพนฺติ ชาตกวณฺณนา๔ ฯ  
        ตตฺถ   ตตฺถาติ   ตสฺมึ  ตสฺมึ  ปุคฺคเล  ฯ  รถสฺสาณีว  ยายโตติ  
๑. จตุกกฺงฺคุตฺตรปาลิย เปยยวชฺช ฺจาติ ทิสฺสติ ฯ . ว.  ๒. นาสฺสูติ ปาลิย ทิสฺสติ ฯ    
๓. สมเวกฺขนตฺีติ ฯ . ว.    ๔. ชาตกฏกถา.๘/๒๐๘.   
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ยถา  อาณิยา  สติเยว  รโถ  ยาติ  อสติ น ยาติ เอว อิเมสุ สงฺคเหสุ  
สติเยว โลโก วตฺตติ อสติ น วตฺตตีติ สิคาลสุตฺตวณฺณนา๑ ฯ  
        ตสฺมึ   ตสฺมินฺติ   ตสฺมึ  ตสฺมึ  ทานาทีหิ  สงฺคเหหิ  สงฺคเหตพฺเพ  
ปุคฺคเล ฯ อกฺขสีสคตาย อาณิยา ฯ ยายโตติ คจฺฉโตติ ตฏฏีกา ฯ  
        เอเต  จ  สงฺคหา  นสฺสูติ  สเจ  เอเต  จตฺตาโร  สงฺคหา  น  
ภเวยฺยุ  ฯ   น   มาตา  ปุตฺตการณาติ  ยทิ  มาตา  เอเต  สงฺคเห  
ปุตฺตสฺส  น  กเรยฺย  ปุตฺตการณา  มาน  วา  ปชู  วา  น  ลเภยฺย ฯ  
สงฺคหา   เอเตติ   อุปโยควจเน   ปจฺจตฺต  ฯ  สงฺคเห  เอเตติ  วา  
ปาโ ฯ  
        [๓๓๓]    สิคาลสุตฺตฏีกาย    ปุตฺตการณาติ    ปุตฺตนิมิตฺต  ฯ  
ปุตฺตเหตุก ฺหิ    ปุตฺเตน    กตฺตพฺพ   มานน   วา   ปชูา   วา  ฯ  
อุปโยควจเนติ    อุปโยคตฺเถ  ฯ    วุจฺจตีติ    วจน   อตฺโถ  ฯ อุปโยค- 
วจเน วา วตฺตพฺเพ ฯ ปจฺจตฺตนฺติ ปจฺจตฺตวจนนฺติ วุตฺต ฯ  
        สมฺมเวกฺขนฺตีติ   สมมฺา    เปกฺขนฺติ    สมฺมเทว    กาตพฺเพ  
เปกฺขนฺติ  ฯ  มหตฺตนฺติ  เสฏตฺต  ฯ  ปาสสาติ  ปสสนียา  ฯ  เอเต  
สงฺคเหตพฺเพ    ตตฺถ   ตตฺถ   ปุคฺคเล   ยถารห   ปวตฺตนฺตีติ   เอว  
ปสสิตพฺพาติ อธิปฺปาโย ฯ  
        ต   สุตฺวา   สปริสา  ราชาโน  ปสนฺนา  มหาสตฺเตน  ป ฺจสีเล  
ปติฏาเปตฺวา   ทานาทีสุ  อปฺปมตฺตา  โหถาติ  โอวทิตา  ต  วนทฺิตฺวา  
สกสกนคร  คนฺตฺวา  ธมฺเมน  รชฺช  กาเรตฺวา  เทวโลกุปคา  ฯ เทฺวป  
๑. สุ. วิ. ๓/๑๘๘.   
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ภาตโร ยาวชีว มาตาปตโร อุปฏหิตฺวา พฺรหฺมโลกปุคา ฯ  
                   เทฺวภาติกวตฺถุ ฯ  
        [๓๓๔]  อิติ  ยถาวุตฺต  มาตาปตุอุปฏาน  อิธ ปสสาทีนมาวหนโต  
มงฺคลนฺติ วุจฺจตีติ ฯ  
        อปโร   นโย  ฯ   อุปฏาน   นาม  ภรณกิจฺจกรณกุลวสฏปน-  
ทายชฺชารหปฺปฏิปชชฺนทกฺขิณานุปฺปทานวเสน    ป ฺจวิธ    อุปฏหน  ฯ  
เตนาห   ภควา   สิคาลกสฺส   นาม   คหปติปุตฺตสฺส  ธมฺม  เทเสนฺโต  
ป ฺจหิ    โข    คหปติปุตฺต    าเนหิ    ปุตฺเตน   ปุรตฺถิมา   ทิสา มาตา- 
ปตโร   ปจฺจุปฏาตพฺพา   ภโต   เน   ภริสฺสามิ   กจฺิจ   เนส  
กริสฺสามิ    กลุวส   เปสฺสามิ   ทายชชฺ   ปฏิปชชฺามิ   อถวา   ปน  
เนส    เปตาน    กาลกตาน   ทกฺขิณ   อนุปฺปทสฺสามิ   อิเมหิ   โข  
คหปติปุตฺต   ป ฺจหิ   าเนหิ   ปุตฺเตน   ปุรตฺถิมา  ทิสา  มาตาปตโร  
ปจฺจุปฏาตพฺพาติ๑ ฯ  
        [๓๓๕]    ตตฺถ    าเนหีติ    เอตฺถ   ติฏติ   เอตฺถ   ผล ตทายตฺต- 
วุตฺติตายาติ   าน   เหตุ   เตนาหฏกถาย   การเณหีติ  ฯ  
อตฺถสริกฺขตาย   มาตาปตูน  ปุรตฺถิมทสิาภาโว  โหติ  ฯ  ตถา  ห ิ เต  
ปุตฺตาน    ปรุตฺถภาวโต   อุปการิกภาเวน   ทิสนโต   อปทิสนโต   จ  
ปุรตฺถิมา   ทสิา  ฯ   เตนาห  มาตาปตโร  ปุพฺพุปการิตาย  ปุรตฺถมิา  
ทิสาติ  เวทิตพฺพาติ  ฯ  ภโตติ  อห  อิเมหิ  โปสิโต  ฯ  ตมฺปน  ภรณ  
ชาตกาลโต   ปฏาย   สุขปจฺจยุปสหรเณน    ทุกฺขปจฺจยาปหรเณน  
๑. ที. ป. ๑๑/๒๐๓.   
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จ    มาตาปตูหิ   ปวตฺติต   โหติ   ตสฺมา   ต   ทสฺเสตุมาห   ถ ฺ  
ปาเยตฺวา    หตฺถปาเท   วฑฺเฒตฺวา   ขุเขน   สิงฺฆาณิก   อปเนตฺวา  
นหาเปตฺวา   มณฺเฑตฺวา  ภริโต  ชคฺคิโตติ  ฯ  เนติ  เต  มาตาปตโร  
มหลฺลเก    ปาทโธวนนหาปนยาคุภตฺตทานาทีหิ    ภริสฺสามิ  ฯ   กิจฺจ  
เนสนฺติ   อห   อตฺตโน   กจฺิจ   เปตฺวา   มาตาปตูน   ราชกลุาทีสุ  
อุปฺปนฺนกิจฺจ   คนฺตฺวา   กริสฺสามิ  ฯ   กุลวส   เปสฺสามีติ   เอตฺถ  
ยสฺมา   มาตาปตูน   สนฺตก   เขตฺตาทึ   อวินาเสตฺวา   รกฺขน  เตส  
ปรมฺปราย    ิติยา  การณ  โหติ  ยสฺมา  จ  กุลปฺปเทสาทินา  อตฺตนา  
สทิส   เอก   ปุริส  ฆาเตตฺวา  คีวาย  วา  หตฺเถ  วา  พทฺธมณิวลย  
หาเรตพฺพนฺติ   เอวมาทินา  ปวตฺตอธมฺมิกวสโต  มาตาปตโร  อปเนตฺวา  
ต   คาห  วิสสฺชฺชาเปตฺวา  หึสาทิวิรติยา  ปวตฺเต  ธมฺมิกวเส  ปเนน  
เจว   เตหิ   ทนิฺนทานานุปจฺฉินฺทเนน   จ   อายตึ   เตส   ปรมฺปรา  
หริตา    โหติ    ตสฺมา   ตมตฺถ   ทสฺเสตุมาห   มาตาปตูน   สนฺตก  
เขตฺตวตฺถุหิร ฺสุวณฺณาทึ   อวินาเสตฺวา    รกฺขนฺโตป    มาตาปตโร  
อธมฺมิกวสโต  หริตฺวา  ธมฺมิกวเส  เปนฺโตป  กลุวเสน  อาภตานิ๑  
สลากภตฺตาทีนิ   อนุปจฺฉินฺทิตฺวา    ปวตฺเตนฺโตป    กลุวส    เปติ  
นามาติ  ฯ   ทายชฺช  ปฏปิชฺชามีติ  เอตฺถ  ยสฺมา  ทายชฺชปฺปฏลิาภสฺส  
โยคฺยภาเว   ปวตฺตมาโนเยว   ทายชฺช   ปฏิปชฺชติ   นาม  น  อิตโร  
ตสฺมา    ตมตฺถ    ทสฺเสตุมาห    มาตาปตโร    อตฺตโน   โอวาเท  
อวตฺตมาเน    มิจฺฉาปฏิปนฺเน   ทารเก   วินิจฺฉย   ปตฺวา   อปุตฺตเก  
๑. อาคตานีติป ปท ฯ . ว.   
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กโรนฺติ   เต   ทายชฺชารหา   น   โหนฺติ  โอวาเท  วตฺตมาเน  ปน  
กุลสนฺตกสามิเก   กโรนฺตีติ  ฯ   ตตฺถ   วินิจฺฉย   ปตฺวาติ   ปุตฺตสฺส  
จ   วิสฺสชชฺนนฺติ   เอวมาคต   วินิจฺฉย   อาคมฺม  ฯ  ทกฺขิณนฺติ  เตส  
ปตฺติทาน   กตฺวา   ตติยทิวสโต   ปฏาย   ทาน   อนุปฺปทสฺสามิ  ฯ  
กิมตฺถนฺติ   เจ  ฯ   ต  เตส  ปาเปตุ  ฯ  กิมฺปเนต  ทาน  เปตาน  
ปาปุณาตีติ  ฯ   น   เหตฺถ   อมฺเหหิ   วตฺตพฺพมตฺถิ   ภควตา  เอว  
พฺยากตตฺตา ฯ  
        [๓๓๖]   เอโก   กิร   ชาณุสฺโสณิ   นาม  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  
อุปสงฺกมิตฺวา    เอว    ปุจฺฉติ   มยมสฺส ุ  โภ   โคตม   พฺราหฺมณา  
นาม    ทานานิ    เทม    สทฺธานิ   กโรม   อิท   ทาน   เปตาน  
าติสาโลหิตาน    อุปกปฺปตุ    อิท    ทาน   เปตา   าติสาโลหิตา  
ปริภุ ฺชนฺตูติ   กจฺจิ   ต   โภ  โคตม  ทาน  เปตาน  าติ- 
สาโลหิตาน  อุปกปฺปติ   กจฺจิ    เต    เปตา    าติสาโลหิตา    ต    ทาน  
ปริภุ ฺชนฺตีติ  ฯ  าเน  โข  พฺราหฺมณ  อุปกปฺปติ  โน  อฏาเนติ  ฯ  
กตม   ปน   โภ   โคตม  าน  กตม  อฏานนฺติ  ฯ  อิธ  พฺราหฺมณ  
เอกจฺโจ    ปาณาติปาตี   โหติ  ฯเปฯ   มิจฺฉาทิฏ ิโก   โหติ   โส  
กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   นิรย   อุปปชฺชติ  ฯ  โย  เนรยิกาน  
สตฺตาน   อาหาโร   เตน   โส   ตตฺถ   ยาเปติ   เตน  โส  ตตฺถ  
ติฏติ   อิทป   โข   พฺราหฺมณ   อฏาน   ยตฺถ    ิตสฺส   ต  ทาน  
น   อุปกปฺปติ  ฯ   อิธ  ปน  พฺราหฺมณ  เอกจฺโจ  ปาณาติปาตี  โหติ  
ฯเปฯ   ปรมมฺรณา   ติรจฺฉานโยนึ    อุปปชฺชติ    โย ติรจฺฉาน-  



ประโยค๔ - มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 315 

โยนิกาน  สตฺตาน  อาหาโร  เตน  โส  ตตฺถ  ยาเปติ  ฯ เป ฯ  
น   อุปกปฺปติ  ฯ   อิธ   ปน   พฺราหฺมณ   เอกจฺโจ   ปาณาติปาตา  
ปฏิวิรโต   โหติ  ฯเปฯ   สมฺมาทิฏ ิโก   โหติ  โส  กายสฺส  เภทา  
ปรมฺมรณา   มนุสฺสาน   สหพฺยต   อุปปชฺชติ   โย  มนุสฺสาน  อาหาโร  
เตน   โส   ตตฺถ   ยาเปติ   เตน   โส   ตตฺถ  ติฏติ  อิทป  โข  
พฺราหฺมณ   อฏาน   ยตฺถ    ิตสฺส   ต  ทาน  น  อุปกปฺปติ  ฯ  อิธ  
ปน   พฺราหฺมณ   เอกจฺโจ   ปาณาติปาตา   ปฏิวิรโต   โหติ  ฯ เป ฯ  
ปรมฺมรณา   เทวาน   สหพฺยต   อุปปชชฺติ   โย   เทวาน   อาหาโร  
เตน   โส   ตตฺถ   ยาเปติ  ฯเปฯ   น   อุปกปฺปติ  ฯ  อิธ  ปน  
พฺราหฺมณ   เอกจฺโจ   ปาณาติปาตี   โหติ  ฯเปฯ  มจฺิฉาทิฏ ิโก  โหติ  
โส    กายสฺส    เภทา    ปรมฺมรณา    ปตฺติวิสย   อุปปชฺชติ   โย  
ปตฺติวิสยิกาน  สตฺตาน  อาหาโร  เตน  โส  ตตฺถ  ยาเปติ  เตน  โส  
ตตฺถ   ติฏติ   ย   วา   ปนสฺส   อิโต  อนุปฺปเวจฺฉนฺติ  มิตฺตามจฺจา  
วา   าติสาโลหิตา   วา   เตน   โส   ตตฺถ   ยาเปติ  เตน  โส  
ตตฺถ   ติฏติ   อิท   โข   พฺราหฺมณ   าน  ยตฺถ   ิตสฺส  ต  ทาน  
อุปกปฺปตีติ  ฯ   สเจ   ปน  โภ  โคตม  โส  เปโต  าติสาโลหิโต  
ต    าน    อนุปปนฺโน   โหติ   โก   ต   ทาน   ปริภุ ฺชตีติ  ฯ  
อ ฺเปสฺส   พฺราหฺมณ   เปตา   าติสาโลหิตา   ต   าน  อุปฺปนฺนา  
โหนฺติ   เต   ต  ทาน  ปรภุิ ฺชนฺตีติ  ฯ  สเจ  ปน  โภ  โคตม  โส  
เจว   เปโต   าติสาโลหิโต   ต   าน   อนุปปนฺโน  โหติ  อ ฺเ  
จสฺส   เปตา   าติสาโลหิตา   ต  าน  อนุปปนฺนา  โหนฺติ  โก  ต   
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ทาน   ปริภุ ฺชตีติ  ฯ   อฏาน   โข   เอต   พฺราหฺมณ  อนวกาโส  
ยนฺต   าน   วิวิตฺต   อสฺส   อิมินา  ทีเฆน  อทฺธุนา  ยทิท  เปเตหิ  
าติสาโลหิเตหิ อปจ พฺราหฺมณ ทายโกป อนิปฺผโลติ ฯ  
         ทสกนิปาตงฺคุตฺตเร ชาณุสฺโสณิสุตฺต๑ ฯ  
        [๓๓๗]    ตตฺถ   มยมสฺสูติ   เอตฺถ   อสฺสูติ   นิปาตมตฺต  ฯ  
สทฺธานีติ   สทฺทหิตฺวา   กตฺตพฺพปุ ฺานิ  ฯ   เปตานนฺติ   มตาน  ฯ  
อุปกปฺปตูติ  ปาปุณาตุ  ฯ  าเนติ  โอกาเส  ฯ อฏาเนติ อโนกาเส ฯ  
เนรยิกาน  สตฺตาน  อาหาโร  นาม  ตตฺถ  นิพฺพตฺตนกมฺมเมว ฯ เตเนว  
หิ   เต   ตตฺถ  ยาเปนฺติ  ฯ  ติรจฺฉานโยนิกาน  ปน  ติณปณฺณาทิวเสน  
อาหาโร   เวทิตพฺโพ  ฯ  มนุสฺสาน  โอทนกุมฺมาสาทิวเสน  ฯ  เทวาน  
สุธาโภชนาทิวเสน  ฯ    ปตฺติวิสยิกาน    เขฬสิงฺฆาณิกาทิวเสน  ฯ  
ย   วา   ปนสสฺ   อิโตติ   ย   วาสฺส   มิตฺตาทโย   อิโต  ททนฺตา  
อนุปฺปเวจฺฉนฺติ๒  ฯ  ปตฺติวิสยิกา  เอว  หิ  ปรทตฺตุปชีวิโน  โหนฺติ  
น   อ ฺเส   ปเรหิ   ทินนฺ  อุปกปฺเปติ  ฯ  ทายโกป  อนิปฺผโลติ  ย  
สนฺธาย   ต   ทาน   ทินฺน  ตสฺส  อุปกปปฺตุ  วา  มา  วา  ทายเกน  
น    สกฺกา    นิปฺผเลน   ภวิตุ   ทายโก   ตสฺส   ทานสฺส   วิปาก  
ลภติเยว  ฯ   พฺราหฺมณสฺส  หิ  เอว  ทินนฺสฺส  ทานสฺส  ผล  ทายโก  
น ลภตีติ ลทธฺิ ตสฺมา ภควา เอวมาหาติ ตพฺพณฺณนานโย๓ฯ  
        [๓๓๘]  ยท ิ ห ิ อิท  โน  าตีน โหตูติ วุตฺเตป เต เปตา ตตฺถ  
คนฺตฺวา   อนุโมทนฺติ   ต   ทาน   เตส   ปาปุณาติ  เต  จ  สมฺปตฺตึ  
๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๙๐.  ๒. อนุปเวเสนฺตตีิป ปท ฯ   ๓. มโน. ปู. ๓/๔๒๗.   
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ลภนฺติ ฯ พิมพิฺสารร ฺโ ปุพฺพ ฺาติปฺเปตา เจตฺถ นิทสฺสน ฯ  
        อิโต  กริ  ทฺวานวุติกปฺเป  กาสิกนคเร  ปุสฺโส๑  นาม สตฺถา  
อุทปาทิ  ฯ   ตสฺส   ปตา   ชยเสโน   นาม   ราชา  สริมิา  นาม  
เทวี   มาตา  ฯ   ตสฺส  กนฏิภาตโร  เวมาติกา  ตโย  ราชปุตฺตา  
อเหสุ  ฯ   เตส   ติณฺณป   เอโก   ภณฺฑาคาริโก  เอโกว  ชนปเท  
นิยุตฺตกปุริโส  ฯ   ตทา   ราชปุตฺตา   อตฺตโน  เชฏภาตร  สตฺถาร  
เตมาส   อุปฏหิตุกามา   ราชาน   ยาจึสุ  ฯ  ราชาป  อนุชานิ  ฯ  
เต   อตฺตโน   ชนปเท   นิยตฺุตกปุริสสฺส  เลข  เปเสสุ  สตฺถ ุ วิหาร  
กตฺวา   อมฺหาก  อาโรเจหีติ  ฯ  โส  ตถา  กตฺวา  อาโรจาเปสิ  ฯ  
ราชปุตฺตา   สตฺถาร   อตฺตโน   ชนปท  เนตฺวา  วิหาร  นิยฺยาเทตฺวา  
ตุมฺเห  เอตฺตก  นาม ทานวตฺต คเหตฺวา เทวสิก นวุติภิกฺขุสหสฺส- 
ปริวารสฺส ภควโต   เจว    สปริวาราน ฺจ    โน    สพฺพ    ขาทนีย- 
โภชนีย สมฺปาเทถ   อิโต  ปฏาย  หิ  น  กิ ฺจิ  วกฺขามาติ   
ภณฺฑาคาริก ฺเจว นิยุตฺตกปุริส ฺจ    วตฺวา    สหสฺสปุริเส    คเหตฺวา     
ทส    สลีานิ สมาทิย  กาสายานิ  นิวาเสตฺวา  วิหาเรเยว  เตมาส   
วสึสุ  ฯ  ตโต ปฏาย  เตหิ  อาณตฺตา  ภณฺฑาคาริกาทโย   
วาเรน  ทานวตฺต คเหตฺวา ทาน  เทนฺติ  ฯ  เตสุ  หิ  ภณฺฑาคาริโก  
สภริโย สทโฺธ ปสนฺโน สกฺกจฺจ อทาสิ  ฯ   นิยุตฺตกปุริโสป   
ชานปเทหิ  เอกาทสหิ  ปุริสนหุเตหิ  สทฺธึ สกฺกจฺจเมว   อทาสิ  ฯ    
ตตฺถ  เกจิ  ชานปทา  ปฏหิตจิตฺตา  อเหสุ จตุราสีติสหสฺสมตฺตา ฯ  
๑. ผสฺโสติป ฯ . ว.   
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เต  ทานสฺส  อนฺตราย  กตฺวา  เทยฺยธมฺม  อตฺตนาป  ขาทึสุ  ปุตฺตานป  
อทสุ   ภตฺตสาล ฺจ   อคฺคินา   ฑหึสุ  ฯ   เต  นิรเย  นิพฺพตฺตึสุ  ฯ  
สปริวารา    ปน    ราชปุตฺตา    เจว    ภณฺฑาคาริกนิยุตฺตกา    จ  
สคฺเค  ฯ  เอว  เตส  ทฺวินฺน  คณาน  สคฺคโต  สคฺค  นิรยโต  นิรย  
อุปปชฺชนฺตาน   ทฺวานวุติ   กปฺปา   วีติวตฺตา  ฯ  อถ  อิมสฺมึ  กปฺเป  
กสฺสปพุทฺธกาเล   เต  ปฏิหตจิตฺตา  ชนา  เปเตสุ  นิพฺพตฺตา  ฯ  ตทา  
มนุสฺสา    อตฺตโน   าตกปฺเปตานมตฺถาย   ทาน   ทตฺวา   อุทฺทิสนฺติ  
อมฺหาก   าตีน   โหตูติ  ฯ   เต   สมฺปตฺตึ  ลภนฺติ  ฯ  อถ  อิเม  
เปตา   ต   ทสิฺวา   กสฺสปพุทฺธ   ปจฺฉึสุ   กินฺนุ  โข  ภนฺเต  มยมปฺ  
เอวรูป   สมปฺตฺตึ   ลเภยฺยามาติ  ฯ   น   อิทานิ   ลภติ  อนาคเต  
โคตมพุทฺธกาเล   ตุมฺหาก   าติ   พิมพิฺสาโร   นาม  ราชา  ภวิสฺสติ  
โส   ตสฺส   พุทฺธสฺส   ทาน   ทตฺวา  ตุมฺหาก  ผล  อุทฺทิสิสฺสติ  ตทา  
ลภิสฺสถาติ  ฯ   เต   พิมฺพิสาร   ปจฺจาสึสมานา   เอก   พุทฺธนฺตร  
เขปยึสุ  ฯ   อิมสฺมึ   ปน   พุทฺธุปฺปาเท   เต   ตโย   ราชปุตฺตา  
สปริวารา   สคฺคโต   จวิตฺวา   มคธรฏเ  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  
อุรุเวลกสฺสปาทโย   ชฏิลา   อเหสุ  ฯ  ภณฺฑาคาริโก  วิสาโข  นาม  
มหาเสฏ ี  อโหสิ  ฯ  ภริยา  ปนสฺส  ธมฺมทินฺนา  นาม  เสฏ ิธีตา  ฯ  
นิยุตฺตกปุริโส   พิมฺพิสาโร   ราชา  ฯ  สพฺพาป  อวเสสปริสา  ร ฺโ  
ปริวารา   อเหสุ  ฯ   อถ   สตฺถา   สพฺพ ฺ ุต   ปตฺวา  อนุปุพฺเพน  
ลฏ ิวนุยฺยาน   คนฺตฺวา   ตตฺถ   ตทหุปสงฺกมนฺตเยว  ราชาน  พิมฺพิสาร  
เอกาทสนหุเตหิ   มาคธเกหิ   พฺราหฺมณคหปติเกหิ    สทฺธ ึโสตาปตฺติ-  
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ผเล  ปติฏาเปตฺวา  ร ฺา  นิมนฺติโต  ทุติยทิวเส  ราชเคเห  
มหาทาน   สมฺปฏิจฺฉิ  ฯ   เต  เปตา  อิทานิ  ราชา  อมฺหาก  ทาน  
อุทฺทิสิสฺสติ   อิทานิ   อุททฺิสิสฺสตีติ  อาสาย  สมฺปรวิาเรตฺวา  อฏสุ  ฯ  
ราชา  ทาน  ทตฺวา กตฺถ นุ โข ภควา วิหเรยฺยาติ สตฺถุ  
วิหารฏานเมว จินฺเตนฺโต  น  ต  ทาน  กสฺสจิ  อุทฺทิสิ  ฯ เปตา  
ฉินฺนาสา หุตฺวา รตฺตึ ร ฺโ  นิเวสเน  อติวิย  ภึสนก  วิสฺสรมกสุ  ฯ  
ราชา ปภาตาย รตฺติยา สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวรูป  สทฺท- 
มสฺโสสึ  กึ  เม  ภนฺเต  ภวิสฺสตีติ อาห  ฯ  มา  ภายิ  มหาราช   
น  เต  กิ ฺจิ  ปาปก  ภวิสฺสตีติ วตฺวา สพฺพมตฺถ  อาโรเจสิ  ฯ   
อิทานิ  ปน  เม  ภนฺเต  ทนิฺเน ลเภยฺยุนฺติ ฯ อาม  มหาราชาติ  ฯ  
ราชา สตฺถาร อชฺชตนาย นิมนฺเตตฺวา เคห คนฺตฺวา ทาน  สชฺเชตฺวา   
กาล  อาโรจาเปสิ ฯ สตฺถา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ราชเคห คนฺตฺวา   
นิสีทิ  ฯ  เตป เปตา อป นาม อชฺช ลเภยฺยามาติ ปุพฺพ ฺาติฆร  
สกฆรส ฺาย  อาคนฺตฺวา  ติโรกุฑฺฑาทีสุ อฏสุ อิสฺสามจฺฉริยผล  
อนุภวนฺตา อปฺเปกจฺเจ ทีฆมสฺสุเกสนฺธการวทนา สิถิลพนฺธน- 
วิลมฺพมานกิสผรุสกาฬกงฺคปจฺจงฺคา ตตฺถ  ตตฺถ ปตวนฑาหทฑฺฒ- 
ตาลรุกฺขสทิสา อปฺเปกจฺเจ ปปาสารณินิมฺมถเนน อุทรโต  อุฏาย   
ขุขโต  วินิจฺฉรนฺตาย๑ อคฺคิชาลาย ปรฑิยฺหมานสรีรา อปฺเปกจฺเจ    
สูจิสิขาณุมตฺตกณฺพิลตาย  ปพฺพตาการกุจฺฉิตาย  จ  ลทฺธาป ปาน- 
โภชน    ยาวทตฺถ   ภุ ฺชตุิ   อสมตฺถตาย   ขุปฺปปาสรสโต   อ ฺ  
๑. วินจิฺฉรนฺตยิา ฯ   
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รสมวินฺทมานา    อปฺเปกจฺเจ   อ ฺม ฺสฺส   อ ฺเส   วา  
สตฺตาน    ปฏินฺนคณฺฑปฬกขุขา   ปคฺฆริตรุหิรปุพฺพลสิกาทึ   ลทฺธา  
อมตมิว   สายมานา  ฯ   สตฺถา   ตถา  อกาสิ  ยถา  เต  สพฺเพ  ว  
อติวิย   ทุทฺทสิกวิรูปภยานกสรีรา   ร ฺโ   ปากฏา  อเหสุ  ฯ   
ราชา ทกฺขิโณทก   เทนฺโต   อิท  เม  าตีน  โหตูติ  อุทฺทิสิ  ฯ   
ตขณ ฺเว เตส   เปตาน   ปทุมส ฺฉนฺนา   โปกฺขรณิโย  นิพฺพตฺตึสุ  ฯ   
เต  ตตฺถ นหาตฺวา   จ   ปวิตฺวา   จ  ปฏิปฺปสฺสทฺธทรถกลิมถปปาสา   
สุวณฺณวณฺณา ชาตา  ฯ  ราชา  ยาคุขชฺชกโภชนานิ  ทตฺวา อุทฺทิสิ ฯ  
ต ขณ ฺเว เตส ทิพฺพยาคุขชฺชกโภชนานิ    นิพฺพตฺตึสุ  ฯ    เต    
ตานิ   ปริภุ ฺชิตฺวา ปนินฺทฺริยา  อเหสุ  ฯ  ราชา  วตฺถเสนาสนานิ   
ทตฺวา  อุทฺทิสิ  ฯ เตส ทิพฺพวตฺถยานปฺปาสาทปจฺจตฺถรณเสยฺยาทิ- 
อลงฺการวิธโย   นิพฺพตฺตา  ฯ สา  จ  เตส สมฺปตฺติ ยถา สพฺพา  ว  
ปากฏา โหติ ตถา สตฺถา อธิฏาติ ฯ ราชา  ต  ทิสฺวา  อติวิย   
อตฺตมโน  อโหสิ ฯ อถ สตฺถา ภุตฺตาวี ร ฺโ อนุโมทน  กโรนฺโต   
เปตาน  อาคนฺตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  ิตภาว ทสฺเสนฺโต ปม คาถมาห  
        [๓๓๙] ติโรกุฑฺเฑสุ ติฏนฺติ    สนฺธิสิงฺฆาฏเกสุ จ  
         ทฺวารพาหาสุ ติฏนฺติ   อาคนฺตฺวาน สก ฆรนติฺ ฯ  
        ตตฺถ    ติโรกุฑฺเฑสูติ   เคหปฺปาการกุฑฺฑาน   ปรภาเคสุ  
พหิฏาเนสุ ติฏนฺติ าน กปฺเปนฺติ ฯ สนฺธิสิงฺฆาฏเกสูติ เอตฺถ  
สนฺธิโยติ    จตุกโกณรจฺฉาโย   วุจฺจนฺติ   ฆรสนฺธิภิตฺติสนฺธิอาโลกสนฺธิโย   
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จาป๑   สิงฺฆาฏโกติ    ติโกณรจฺฉา  ฯ    ทฺวารพาหาสูติ นครทฺวาร- 
ฆรทฺวาราน  พาหา  นิสฺสาย  ติฏนฺติ  ฯ สก ฆรนฺติ เอตฺถ สก  
ฆร   นาม   ปุพฺพ ฺาติฆรมฺป   อตฺตโน   สามิกภาเวน  อชฺฌาวตฺถุปุพฺพ  
ฆรมฺป   ตทุภยมฺป  ฯ   ยสฺมา  เต  สกฆรส ฺาย  อาคจฺฉนฺติ  ตสฺมา  
เอวมาห ฯ  
        [๓๔๐]   อิทานิ   สตฺถา   พหุมฺหิป  อนฺนปานาทิมฺหิ  สนฺเต  อป  
นาม    อมฺเห    อุทฺทิสฺส   กิ ฺจิ   ทชชฺนฺุติ   าตีน   ปจฺจาสึสนฺตาน  
วิจรต   เตส   เตส   เปตาน   เตหิ   กตสฺส   อติกฏกวิปากกมฺมสฺส  
ปจฺจเยน   กสฺสจิ   าติโน   อนุสฺสรณมตฺตสฺสาป   อภาว   ทสเฺสนฺโต  
ทุติย คาถมาห  
        ปหูเต อนฺนปานมฺหิ   ขชฺชโภชฺเช อุปฏ ิเต  
        น เตส๒ โกจิ สรติ    สตฺตาน กมฺมปจฺจยาติ ฯ  
        ตตฺถ   ปหูเตติ  อนปฺปเก  พหุมหฺิ  ฯ  พการสฺส  หิ  ปกาโร  ฯ  
อนฺนปานมฺหีติ   อสิเต   จ   ปเต   จ  ฯ  ขชฺชโภชฺเชติ  ขายิเต  จ  
สายิเต   จ  ฯ   อุปฏ ิเตติ   อุปคมฺม   ิเต  สชชฺิเต  ปฏิยตฺเต  ฯ  
โกจีติ   เตส   ปตฺติวิสยุปปนฺนาน   สตฺตาน   มาตา   วา  ปตา  วา  
ปุตฺโต   วา   น   สรติ  ฯ   กึการณา  ฯ   กมฺมปจฺจยา  อตฺตนา  
กตสฺส   อนนฺปานปฺปฏิเสธนาทิเภทสฺส   กทริยกมฺมสฺส   การณภาวโต  ฯ  
๑. วาป ฯ . ว.  ๒. เตสนฺติ อุปโยคตฺเถ สามีวจน ฯ สทฺทนตีิย ฺหิ ทุติยาป ฺจมี-  
น ฺจ: ทุตยิาป ฺจมีน ฺจ อตฺเถ กฺวจิ ฉฏ ี วิภตฺติ โหติ--สริจฺฉาทีน กมฺมนิ-  
มาตุ สรติ-มาตร สรตีติอาทิ วุตฺต ฯ อย ฺจ คาถา เอตฺถป อุทาหฏา โหติ ฯ  
ธมฺมปเทป สุมรติ นาควนสฺส กุ ฺชโรติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ โส จโข อิทคติโก ว โหติ ฯ   
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ต ฺหิ เตส กมฺม าตีน สริตุ น เทตีติ ฯ  
        [๓๔๑]   อิทานิ   ร ฺา  เปเต  าตเก  อุทฺทิสฺส  ทินฺน  ทาน  
ปสสนฺโต ตติย คาถมาห  
        เอว ททนฺติ าตีน    เย โหนฺติ อนุกมฺปกา  
        สุจึ ปณีต กาเลน   กปฺปย ปานโภชนนฺติ ฯ  
        ตตฺถ   เอวนฺติ  ยถา  ตยา  มหาราช  ทินฺน  เอว  ฯ  ททนฺตีติ  
เทนฺติ    อิท   โน   าตีน   โหตูติ   อุททฺิสนฺติ   นิยฺยาเทนฺติ   เต  
ปุตฺตาทโย  ฯ   าตีนนฺติ   ปตฺติวิสยุปปนฺนาน   าตกาน  ฯ เยติ  เย- 
เกจิ  ปุตฺตธีตุภาตโร  ชนา  ฯ  อนุกมฺปกาติ  อตฺถกามา  หิเตสิโน ฯ  
สุจินฺติ   สุทธฺ   มโนหร๑   ธมฺมิก  ธมฺมลทฺธ  ฯ  ปณีตนฺติ  อุตฺตม 
เสฏ  ฯ   กาเลนาติ   เปตาน  ติโรกุฑฺฑาทีสุ  อาคนฺตฺวา   ิตกาเล  
ทกฺขิเณยฺยาน   วา  ปรโิภคโยคฺยกาเล  ฯ  กปฺปยนฺติ  อนุจฺฉวิก  ปฏิรูป  
อริยาน    ปรโิภคารห  ฯ   ปานโภชนนฺติ   ปาน ฺจ   โภชน ฺจ  ฯ  
อิธ ปานโภชนมุเขน สพฺพป เทยฺยธมฺม วทติ ฯ  
        [๓๔๒]   อิทานิ   เยน  ปกาเรน  ทินฺน  เตส  ทินฺน  โหติ  ต  
ทสฺเสนฺโต จตุตฺถคาถาย ปุพฺพฑฺฒมาห  
        อิท โว าติน โหตุ   สุขิตา โหนฺตุ าตโยติ ฯ  
        ตตฺถ   อิทนฺติ   เทยฺยธมฺมนิทสฺสน  ฯ   โวติ   นิปาตมตฺต  ฯ  
โนติป   ปนฺติ  ฯ   อมฺหากนฺตฺยตฺโถ  ฯ  าตินนฺติ  ปตฺติวิสยุปปนฺนาน  
าตกาน   โหตุ  ฯ   สุขิตาติ   เต   ปตฺติวิสยุปปนฺนา  าตโย  อิท  
๑. มโนรมนฺตปิ ปาโ ฯ .. ว.   
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ปจฺจนุภวนฺตา สุขปฺปตฺตา ฯ  
        [๓๔๓]   อิทานิ   ยสมฺา  อิท  โน  าตีน  โหตูติ  วุตฺเตป  น  
อ ฺเน   กต   กมฺม   อ ฺสฺส  ผลท  โหติ  เกวลนตฺุ  ตถา  อุททฺิสฺส  
ทิยฺยมานก    วตฺถุ   เปตาน   กุสลกมฺมสสฺ   ปจฺจโย   โหติ   ตสฺมา  
ยถา  เตส  ตสฺมึเยว  อุทฺทิสฺส  ทิยฺยมาเน  วตฺถุสฺม ึ ตขเณ ผลนิพฺพตฺตก  
กุสลกมฺม   โหติ   ต   ทสฺเสนฺโต   จตุตฺถาย  ปจฺฉิมฑฺฒ  ป ฺจมาย  จ  
ปุพฺพฑฺฒมาห  
        เต จ ตตฺถ สมาคนฺตฺวา    าติเปตา สมาคตา  
        ปหูเต อนฺนปานมฺหิ    สกฺกจฺจ อนุโมทเรติ ฯ  
        ตตฺถ  เต  าติปฺเปตาติ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ตตฺถาติ  ยตฺถ  ต  ทาน  
ทิยฺยติ   ตตฺถ  ฯ   สมาคนฺตฺวาติ   สมนฺตโต   อาคนฺตฺวา   สโมธาย  
เอกชฺฌ   หุตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  สมาคตาติ  อิเม  โน  าตโย  อมฺหาก  
อตฺถาย   ทาน   อุทฺทิสิสฺสนฺตีติ   เอตทตฺถ   สมฺมา   อาคตา  หุตฺวาติ  
อตฺโถ  ฯ   อนฺนปานมฺหีติ  ตสฺมึ  อตฺตโน  อุทฺทิสฺส  ทิยฺยมาเน  ปหูเต  
อนฺนปานมฺหิ  ฯ    สกฺกจฺจ   อนุโมทเรติ   กมฺมผล   อภิสฺสทฺทหนฺตา  
จิติการ  อวิชหนฺตา  อวิกฺขิตฺตจิตฺตา  จ  หุตฺวา  อิท  โน  ทาน  หติาย  
สุขาย โหตูติ โมทนฺติ อนุโมทนฺติ ปติโสมนสฺสชาตา โหนฺติ ฯ  
        [๓๔๔]   อิทานิ    าตเก    นิสฺสาย    นิพฺพตฺตกุสลกมฺมผล ปจฺจนุ- 
โภนฺตาน   เตส   าติมารพฺภ  โถมนาการ  ทสฺเสนฺโต  ป ฺจมาย  
ปจฺฉิมฑฺฒ ฉฏาย จ ปุพฺพฑฺฒมาห  
        จิร ชีวนฺตุ โน าตี   เยส เหตุ ลภาม เส  
        อมฺหาก ฺจ กตา ปูชา    ทายกา จ อนิปฺผลาติ ฯ   
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        ตตฺถ   จิร   ชีวนฺตูติ   จิร   ชีวิโน  ทีฆายุกา  โหนฺตุ  ฯ  โน  
าตีติ   อมฺหาก  าตกา  ฯ  เหตูติ  เยส  การณา  เย  นิสฺสาย  ฯ  
ลภาม    เสติ    อีทิส    สมปฺตฺตึ   ปฏลิภาม  ฯ   อตฺตนา   ตขณ ปฏิลทฺธ- 
สมฺปตฺตึ  อปทิสนฺตา  เหเต  เอว  ภณนติฺ  ฯ  เปตาน ฺหิ อตฺตโน  
อนุโมทเนน   ทายกาน  อุทฺเทเสน๑  ทกฺขิเณยฺยสมฺปทาย  จาติ  ตีหิ  
องฺเคหิ    ทกขิฺณา    ตขณ ฺเว    ผลนิพฺพตฺตกา   โหติ  ฯ   ตตฺถ  
ทายกา  วิเสสเหตุ  ฯ  เตนาหสุ  เยส  เหตุ  ลภาม  เสติ  ฯ กตาติ  
อิท   โน   าตีน   โหตูติ   เอว  อิม  ทาน  อุทฺทิสนฺเตหิ  ทายเกหิ  
กตา  ฯ   เต   ทายกา  จ  อนิปฺผลา  ยสมฺึ  สนฺตาเน  ปริจฺจาคมย  
กมฺม นิพฺพตฺต ตสฺส ตตฺเถว ผลทานโต ฯ  
        [๓๔๕]   อิทานิ   ปตฺติวิสยุปปนฺนาน   ตตฺถ   อ ฺสฺส กสิ- 
โครกฺขาทิโน    สมฺปตฺติปฺปฏิลาภการณสฺส    อภาว   อิโต   ทนิฺเนน  
ยาปนภาว ฺจ    ทสฺเสนฺโต    ฉฏาย    ปจฺฉิมฑฺเฒน   สทฺธึ   สตฺตม  
คาถมาห  
        น หิ ตตฺถ กส ีอตฺถิ   โครกฺเขตฺถ น วิชฺชติ  
        วณิชชฺา ตาทิสี นตฺถิ   หิร ฺเน กยากย  
        อิโต ทนิฺเนน ยาเปนฺติ   เปตา กาลคตา ตหินฺติ ฯ  
        ตตฺถ   น   หิ   ตตฺถาติ   มหาราช  ตสฺมึ  ปตฺติวิสเย  กสิกมฺม  
น  หิ  อตฺถิ  ฯ  โครกฺเขตฺถาติ  เอตสฺมึ  ปตฺติวิสเย  คาโว  รกฺขิตฺวา  
ป ฺจโครสวิกฺกเยน   ชีวนกมฺมสงฺขาตา   โครกฺขาป   น  วิชฺชติ  ฯ  ย  
๑. อุทฺทิเสนาติป ปท ฯ . ว.   
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นิสฺสาย   เปตา   สมฺปตฺตึ   ปฏลิเภยฺยุ   ต  กสโิครกฺขกมฺมมฺป  นตฺถีติ  
อตฺโถ  ฯ  ตาทิสีติ  ยาทิส  นิสฺสาย  เต  สมฺปตฺตึ  ปฏลิเภยฺยุ  ตาทิสี  
วณิชฺชาป   นตฺถิ  ฯ   กยากยนฺติ   ยาทิส   นิสฺสาย   เต   สมฺปตฺตึ  
ปฏิลเภยฺยุ   ตาทิส   หิร ฺเน   กหาปเณน   กยวิกกฺยมฺป   นตฺถ ิ ฯ  
ยาเปนฺตีติ   อิโต   าตีหิ  วา  มิตฺตามจฺเจหิ  วา  ทินฺเนน  อตฺตภาว  
คเมนฺติ  ปวตฺเตนฺติ  ฯ  เปตาติ  ปตฺติวิสยุปปนฺนา  สตฺตา  ฯ กาลคตาติ  
อตฺตโน   มรณกาเลน  คตา  ฯ  กาลกตาติ  วา  ปาโ  ฯ  กตกาลา  
กตมรณาติ อตฺโถ ฯ ตหินฺติ ตสฺมึ ปตฺติวิสเย ฯ  
        [๓๔๖]   อิทานิ   ยถาวุตฺตมตฺถ   ทฺวีหิ   อุปมาหิ   ปกาเสนฺโต  
คาถาทฺวยมาห  
        อุนฺนเต อุทก วุฏ    ยถา นินฺน ปวตฺตติ  
        เอวเมว อิโต ทินฺน   เปตาน อุปกปฺปติ ฯ  
        ยถา วาริวหา ปูรา   ปริปูเรนฺติ สาคร  
        เอวเมว อิโต ทินฺน   เปตาน อุปกปฺปตีติ ฯ  
        ตตฺถ  อุนฺนเตติ  ถเล อุสฺสเท ภูมิภาเค ฯ วุฏนฺติ เมเฆหิ  
อภิวุฏ อุทก  ฯ  นินฺน  ปวตฺตตีติ  นินฺน  ภูมิภาค  คจฺฉติ ปาปุณาติ ฯ  
อุปกปฺปตีติ นิพฺพตฺตติ  ภาตุภวติ  ผลุปฺปตฺติยา  วินิยุชฺชติ  ฯ นนิฺนมิว  
หิ อุทกปฺปวตฺติยา าน เปตโลโก ทานุปกปฺปนาย เตนาห  
ภควา อิท โข พฺราหฺมณ าน ยตฺถ  ิตสฺส   ต   ทาน    
อุปกปฺปตีติ  ฯ  วาริวหาติ  มหานชฺโช  ฯ  ปูราติ กนทฺรปทรสาข- 
ปสาขกุสุพฺภมหากุสุพฺเภหิ โอคฬิเตน อุทเกน ปูรา หุตฺวา ฯ   
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        [๓๔๗]   ยสฺมา   เปตา   อิโต  กิ ฺจิ  ลจฺฉามาติ  อาสาภิภูตา  
าตีน  ฆร  อาคนฺตฺวาป  อิท  นาม  โน  เทถาติ  ยาจิตุ  น สกฺโกนฺติ  
ตสฺมา    เตส    อิมานิ    อนุสฺสรณวตฺถูนิ    อนุสฺสรนฺโต   กุลปุตฺโต  
ทกฺขิณ ทชฺชาติ ทสฺเสนฺโต ทสม คาถมาห  
        อทาสิ เม อกาสิ เม    าติ มิตฺตา สขา จ เม  
        เปตาน ทกฺขิณ ทชฺชา    ปุพฺเพ กตมนุสฺสรนฺติ ฯ  
        ตตฺถ   ทกฺขิณ   ทชชฺาติ   อิท   นาม   เม   ธน   วา  ธ ฺ  
วา   อทาสีติ   จ  อิท  นาม  เม  กิจฺจ  อกาสีติ  จ  อมุ๑  เม  
มาติโต   วา   ปติโต   วา   สมฺพทฺธตฺตา   าตีติ   จ  สิเนหวเสน  
ตาณสมตฺถตาย   มิตฺตา   อิติ   จ   อสุโก   เม  สหปสุกีฬโก  สขาติ  
จ   เอว  สพฺพ  ปุพฺเพ  กต  อนุสฺสร  อนุสฺสรนฺโต  กลุปุตฺโต  เปตาน  
ทาน   ทเทยฺย   นิยฺยาเทยฺยาติ   อตฺโถ  ฯ   ทกฺขิณา  ทชฺชาติ  วา  
ปาโ  ฯ   ตตฺถ   ททิตพฺพาติ   ทชชฺา  ฯ   กา  สา  ฯ  เปตาน  
ทกฺขิณา  ฯ  เกน  ฯ  อทาสิ  เมติอาทินา  นเยน  ปุพฺเพ  กต อนุสสฺร  
อนุสฺสรตาติ อตฺโถ ฯ กรณตฺเถ หิ อิท ปจฺจตฺตวจนนฺติ ฯ  
        [๓๔๘]   เย   ปน   สตฺตา   าติมรเณน  รุณฺณโสกาทิปราเอว  
หุตฺวา    ติฏนฺติ   น   เตส   อตฺถาย   กิ ฺจิ   เทนฺติ   เตส   ต  
รุณฺณโสกาทิ    เกวล    อตฺตปริตาปนเมว   โหติ   น   ต   เปตาน  
กิ ฺจิ อตฺถ สาเธตีติ ทสฺเสนฺโต เอกาทสม คาถมาห  
๑. อสุโกติป ปาโ ฯ . ว.   
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        น หิ รณฺุณ วา โสโก วา   ยา ว ฺา ปริเทวนา  
        น ต เปตสฺส อตฺถาย    เอว ติฏนฺติ าตโยติ ฯ  
        ตตฺถ   รณฺุณนฺติ   รุทต   อสฺสุโมจน  ฯ   น   หิ   กาตพฺพนฺติ  
วจนเสโส  ฯ   โสโกติ   โสจนา  จิตฺตสนฺตาโป  อนฺโต  นชิฺฌาน  ฯ  
ยา    ว ฺาติ   ยา   วา   รณฺุณโสเกหิ   อ ฺา  ฯ   ปริเทวนาติ  
าติพฺยสเนน   ผุฏสฺส   ลาลปนา    กห    เอกปุตฺตกาติอาทินา  
วาจาวิปฺปลาโป  ฯ   โสป   น   กาตพฺโพติ   อตฺโถ  ฯ   สพฺพตฺถ  
วาสทฺโท   วิกปฺปตฺโถ  ฯ   น   ต   เปตสฺส  อตฺถายาติ  ยสฺมา  ต  
รุณฺณาทิ   สพฺพ   กาลกตสฺส   อุปการาย   น   โหติ   ตสฺมา  น  หิ  
ต   กาตพฺพ  ฯ   ตถา  ห ิ เอว  ติฏนฺติ  าตโย  ฯ  อวิทฺทสุโนติ  
อธิปฺปาโย ฯ  
        [๓๔๙]   เอว  รุณฺณาทิโน  นริตฺถกต  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ร ฺา  
ทินฺนทกฺขิณาย สาตฺถกต ทสฺเสนฺโต ทฺวาทสม คาถมาห  
        อย ฺจ โข ทกฺขิณา ทินฺนา   สงฺฆมฺหิ สุปติฏ ิตา  
        ทีฆรตฺต หิตายสฺส   านโส อุปกปฺปตีติ ฯ  
        ตตฺถ   อยนฺติ   ร ฺา   ตทา  ทินฺนทาน  ปจฺจกฺขโต  ทสฺเสนฺโต  
วทติ  ฯ   จสทฺโท   พฺยติเรเก  ฯ   เตน  ยถา  รุณฺณาทิ  เปตสฺส  
กสฺสจิ   อตฺถาย   น   โหติ   น  เอวมย  อยมฺปน  ทกขิฺณา  ทีฆรตฺต 
หิตายสฺสาติ   วกฺขมานเมว   วิเสส  โชเตติ  ฯ  โขติ  อวธารเณ  ฯ  
ทกฺขิณา    ทนิฺนาติ    มหาราช    ตยา    อชชฺ   อตฺตโน   าติคณ  
อุทฺทิสฺส   ทนิฺน   ทาน  ฯ   ยสฺมา   สงฺโฆ   อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   
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โลกสฺส    ตสฺมา    สงฺฆมฺหิ    สุปติฏ ิตา  ฯ   หิตายสฺสาติ   อสฺส  
เปตชนสฺส   ทีฆรตฺต   จิร   กาล   หิตตฺถาย  ฯ  านโส  อุปกปฺปตีติ  
ตขณ ฺเว    โหติ    สมฺปชฺชติ    ผลติ  ฯ   น   จิเรนาติ   วุตฺต  
โหติ  ฯ   ยถา   หิ   ตขณ ฺเว   ปฏิภนฺต  านโส  เจต  ตถาคต  
ปฏิภาตีติ    วุจฺจติ    เอวมิธาป    ตขณ ฺเว   อุปกปฺปนฺตี   านโส  
อุปกปฺปตีติ    วุตฺตา  ฯ   ย   วา   าน   อิท   โข   พฺราหฺมณ าน     
ยตฺถ     ิตสฺส    ต    ทาน    อุปกปฺปตีติ    วุตฺต   ตตฺถ ขุปฺปปาสิกวนฺต- 
ปรทตฺตุปชีวินิชฺฌามตณฺหิกาทิเภทภินฺเน าเน อุปกปฺปนฺตี  านโส   
อุปกปฺปตีติ  วุตฺตา ยถา กหาปณ เทนฺโต กหาปณ โส เทตีติ   
โลเก  วุจฺจติ  ฯ  อิมสฺมิ ฺจ  อตฺถวิกปฺเป  อุปกปฺปตีติ  ปาตุภวติ  
นิพฺพตฺตตีติ วุตฺต โหติ ฯ  
        [๓๕๐]   อิทานิ   สตฺถา   ยถาภุจฺจคุเณหิ   ราชาน   ปสสนฺโต  
โอสานคาถมาห  
                โส าติธมฺโม จ อย นิทสฺสโิต  
                เปตานปูชา จ กตา อุฬารา  
                พล ฺจ ภิกฺขูนมนุปฺปทินฺน  
                ตุมฺเหหิ ปุ ฺ ปสุต อนปฺปกนฺติ ฯ  
        ตตฺถ    าติธมฺโมติ    าตีหิ    าตีน   กตฺตพฺพกิจฺจกรณ  ฯ  
นิทสฺสิโตติ   ตุมฺเหหิป   เอวเมว   าตีน   าตีหิ  กตฺตพฺพกิจฺจกรเณน  
าติธมฺโม    ปริปูเรตพฺโพ    น    นิรตฺถเกน    รุณฺณาทินา   อตฺตา  
ปริตาเปตพฺโพติ   เอว   มหาราช   ตุมฺเหหิ   อิม   ทกฺขิณ  เทนฺเตหิ   
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นิทสฺสิโต   นิทสฺสน   พหุนฺน  ชนาน  ปากฏ  กโต  ฯ  อุฬาราติ  ผีตา  
สมิทฺธา   เปตาน   ปูชา   ตุมฺเหหิ   เต   ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อธิคเมนฺเตหิ  
กตา  ฯ   พลนฺติ   ภิกฺขูน   กายพล   ตุมเฺหหิ   พุทฺธปปฺมุข   สงฺฆ  
อนฺนปานาทินา    สนฺตปฺเปนฺเตหิ    อนุปฺปทินฺน  ฯ   ปสุตนฺติ   อุปจิต  
ตุมฺเหหิ อนุกมฺปาทิคุณปริวาร จาคเจตน นิพฺพตฺเตนฺเตหีติ ฯ  
        [๓๕๑]  อิมาย  คาถาย  เทสน  ปรโิยสาเปสิ  ฯ เทสนาวสาเน  
ปตฺติวิสยุปปตฺติยา   อาทีนวสวณฺณเนน   สวิคฺคาน   โยนิโส   ปทหนฺตาน  
จตุราสีติยา   ปาณสหสฺสาน   ธมฺมาภิสมโย   อโหส ิ ฯ   ทุติยทิวสโต  
ยาว   สตฺตมทิวสา   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   อิมเมว   ติโรกุฑฺฑเทสน  
กเถสิ  ฯ  ตาทิโส  เอว  ธมฺมาภิสมโย  ฯ  อิจฺเจตา  เตรส  คาถา  
เปตวตฺถุมฺหิ   ติโรกุฑฺฑเปตวตฺถุนฺติ    ขุทฺทกปาเ    ติโรกุฑฺฑ- 
สุตฺตนฺติ นาเมน สงฺคีตา ฯ  
                    ติโรกุฑฺฑสุตฺต๑ ฯ  
        [๓๕๒]   เอวมิธ   เจว   สิคาลสุตฺเต   จ  าติเปต  อุทฺทิสฺส  
ทาน   ทาตพฺพนฺติ   วุตฺต  ฯ   ปุ ฺตฺถิเกน   ปน  าตี  วา  โหนฺตุ  
มา    วา    ยงฺกิ ฺจิ    อุทฺทสิฺส    ทาตพฺพเมว    อนาถปณฺฑิกาทินา  
มหาชเนน   วิย  ฯ   อนาถปณฺฑิกสฺส  กิร  ธีตุธีตาย  ทาริกาย  ธาตี  
ปฏเน   ธีตลิก   กตฺวา  อทาสิ  อิม  คเหตฺวา  กีฬสฺสูติ  ฯ  ทาริกา  
ตตฺถ   ธีตุส ฺ   อุปฺปาเทตฺวา  กีฬติ  ฯ  อถสฺสา  เอกทิวส  กฬีนฺติยา  
ต   ปมาเทน   ปติตฺวา   ภิชฺช ิ ฯ   ทาริกา   มม   ธีตา   มตาติ  
๑. ขุ. ขุ. ๒๕/๙.   
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ปโรทิ  ฯ   ตทา  สตฺถา  เคเห  นิสินฺโน  อโหส ิ ฯ  เสฏ ิป  สตฺถุ  
สมีเป   นิสีท ิ ฯ  ธาตี  โรทนฺตึ  ทาริก  คเหตฺวา  เสฏ ิสฺส  สนฺติก  
คนฺตฺวา   ตมตฺถ  อาโรเจสิ  ฯ  เสฏ ี  ต  องฺเก  นิสทีาเปตฺวา  ตว  
ธีตุ   ทาน   ทสฺสามีติ   ส ฺาเปตฺวา   ตมตฺถ   สตฺถุ   อาโรเจตฺวา  
ภนฺเต   มม   นตฺตุ   ธีตร   ปฏธีตลิก   อุทฺทิสฺส   ทาน  ทาตุกาโม  
ตุมฺเห   ป ฺจสตปริวารา   สฺวาตนาย   อธิวาเสถาติ  อาห  ฯ  สตฺถา  
อธิวาเสตฺวา   ทุติยทิวเส   ตตฺถ  คนฺตฺวา  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  อนุโมทน  
กโรนฺโต อิมา คาถา อภาสิ  
        [๓๕๓] ยงฺกิ ฺจารมฺมณ กตฺวา    ทชฺชา ทานมมจฺฉรี  
         ปุพฺเพ เปเตว อารพฺภ   อถวา วตฺถุเทวตา  
         จตฺตาโร ว มหาราเช   โลกปาเล ยสสฺสิโน  
         กุเวร ฺจ ธตรฏ๑    วิรูปกฺข วิรูฬหฺก ฯ  
         เต เจว ปูชิตา โหนฺติ   ทายกา จ อนิปฺผลา ฯ  
         น หิ รณฺุณ วา โสโก วา   ยา ว ฺา ปริเทวนา  
         น ต เปตสฺส อตฺถาย    เอว ติฏนฺติ าตโย ฯ  
         อย ฺจ โข ทกฺขิณา ทินฺนา   สงฺฆมฺห ิสุปติฏ ิตา  
         ทีฆรตฺต หิตายสฺส   านโส อุปกปฺปตีติ ฯ  
        ตตฺถ   ยงฺกิ ฺจารมฺมณ   กตฺวาติ   มงฺคลาทีสุ    อ ฺตร  
ยงฺกิ ฺจิ  อารพฺภ  อุทฺทิสฺส  ฯ  ทชฺชาติ  ทเทยฺย  ฯ  อมจฺฉรีติ  อตฺตโน  
สมฺปตฺติยา   ปเรหิ   สาธารณภาวาสหนลกฺขณสฺส   มจฺเฉรสฺส  อภาวโต  
๑. ปาลิย ฺจ กุเวร ธตรฏ ฺจาติ ทิสฺสติ ฯ . ว.   
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อมจฺฉรี  ฯ   ปริจฺจาคสีโล   มจฺฉริยโลภาทิจิตฺตมล   ทูรโต   กตฺวา  
ทาน    ทเทยฺยาติ    อธิปฺปาโย  ฯ   ปุพฺเพ   เปเตว   อารพฺภาติ  
ปุพฺพเก   มาตาปตโร   วา   อุทฺทิสฺส  ฯ  วตฺถุเทวตาติ  ฆรวตฺถุอาทีสุ  
อธิวตฺถา  เทวตา  อารพฺภ  ฯ  อถวาติ  อิมินา อ ฺเป เทวมนุสฺสาทิเก  
เย   เกจิ   อารพฺภ   ทาน   ทเทยฺยาติ  ทสฺเสติ  ฯ  ตตฺถ  เทเวสุ  
ตาว   เอกจฺเจ   ปากเฏ  เทเว  ทสฺเสนฺโต  จตฺตาโรว  มหาราเชติ  
วตฺวา  ปุน  เต  นามโต  คณฺหนฺโต  กุเวรนฺติอาทิมาห ฯ ตตฺถ  
กุเวรนฺติ เวสฺสวณ  ฯ  ธตรฏนฺติอาทีนิ  เสสาน  ติณฺณ  โลกปาลาน   
นามานิ  ฯ เต   เจว   ปูชิตาติ   เต   จ  มหาราชาโน  ปุพฺพเปตวตฺถ-ุ 
เทวตาโย จ    อุทฺทิสนกิรยิาย    ปฏิมานิตา    โหนติฺ  ฯ   อนิปฺผลาติ   เย  
ทาน   เทนฺติ   เต   ทายกา  จ  ปเรส  อุทฺทิสนมตฺเตน  น  นิปฺผลา  
อตฺตโน  ทานผลสฺส  ภาคิโน  เอว  โหนฺติ  ฯ  น  หิ  รุณฺณ วา โสโก  
วาติ คาถาทฺวย ติโรกุฑฺฑสุตฺเต วุตฺตนเยน เวทิตพฺพ ฯ  
        [๓๕๔]   ปฏธีตลิกเปตวตฺถุวณฺณนายนฺตุ   ต ฺจ   านโส  
อุปกปฺปติ    ตขณ ฺเว    นิปฺผชฺชติ    น   กาลนฺตเรติ   อตฺโถ  ฯ  
อย ฺหิ   ตตฺถ   ธมฺมตา   ย   เปเต  อุทฺทิสฺส  ทาเน  ทินฺเน  เปตา  
เจ อนุโมทนฺติ ตาวเทว ตสฺส ผเลน เปตา ภุ ฺชนฺตีติ วุตฺต ฯ  
        เอว   สตฺถา   ธมฺม   เทเสตฺวา   มหาชน   เปเต   อุทฺทิสฺส  
ทานาภิรตมานส    กตฺวา    อุฏายาสนา    ปกฺกามิ  ฯ   ปุนทิวเส เสฏ ิ- 
ภริยา  อวเสส ฺาตกา  จ  เสฏ ึ อนุวตฺตนฺติ ฯ เอว เต มาสมตฺต  
มหาทาน   ปวตฺเตสุ  ฯ   สตฺถา   ร ฺา  ปเสนทินา  กสฺมา  ภนฺเต   
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ภิกฺขู   มาสมตฺต   มม   ฆร   นาคมึสูติ   ปฏุโ  ตมตฺถ  อาจิกฺขิ  ฯ  
ราชาป   เสฏ ึ   อนุวตฺตนฺโต   มหาทาน  ปวตฺเตสิ  ฯ  นาคราป  ต  
อนุวตฺตนฺตา   มาสมตฺต   มหาทาน   ปวตฺเตสุ  ฯ   เอว   เทฺวมาส  
ปฏธีตลิกมลูก มหาทาน ปวตฺตตีติ ฯ  
                    ปฏธีตลิกเปตวตฺถุ ฯ  
        [๓๕๕]    อิติ   เปตานป   อนุโมทนเจตนา   ตขณ   ผลทายินี  
ปเคว มนุสฺสาน ฯ ตตฺรีมานิ วตฺถูนิ  
        กสฺสปพุทฺธกาเล    กิเรโก    โสตาปนฺโน   อุปาสโก   เอเกน  
นหาปตกุฏมฺพิเกน   สทฺธ ึ  นาว   อภิรหุิ  ฯ  นาวา  สตฺตเม  ทิวเส  
สมุทฺทมชฺเฌ   ภิชฺช ิ ฯ   เตป  เทฺว  เอกสฺมึ  ผลเก  นิปนฺนา  เอก  
ทีปก  ปตฺตา  ฯ  ตตฺถ  นหาปโต  สกุเณ  มาเรตฺวา  ปจิตฺวา ขาทนฺโต  
อุปาสกสฺสาป    เทติ  ฯ    อุปาสโก   อล   มยฺหนฺติ   อขาทิตฺวา  
อิมสฺมึ   าเน   เปตฺวา   ตีณิ   สรณานิ   อ ฺา   มยฺห   ปติฏา  
นตฺถีติ   จินฺเตสิ  ฯ  ตสฺเสว  รตนตฺตยสฺส  คุเณ  อนุสฺสรนฺตสฺส  ตสฺมึ  
ทีเป   นิพฺพตฺโต   นาคราชา   อตฺตโน   สรรี  สตฺตรตนปูร  มหานาว  
กตฺวา   มาเปสิ  ฯ  สมุทฺทเทวตา  นิยามโก  หุตฺวา  นาวาย  ตฺวา  
อตฺถิ   ชมฺพุทีปคมิกาติ   อุคฺโฆเสสิ  ฯ   อุปาสโก   มย  คมิสฺสามาติ  
วตฺวา    เอหิ    นาว    อภิรหุาติ    วุตฺเต   อภิรุหนฺโต   นหาปต  
ปกฺโกสิ  ฯ  เทวตา  เอตสฺส  สลีคุณาจาโร๑  นตฺถ ิ ตสฺมา  เอโส  
อิม   นาว   อภิรุหิตุ   น   ยุตฺโตติ   อาห  ฯ  อุปาสโก  โหตุ  อห  
๑. สีลาจารคุณา ฯ   
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อตฺตนา   ทินฺนทานโต  รกฺขิตสีลโต  ภาวิตภาวนาโต  จ  เอตสฺส  ปตฺตึ  
ทมฺมีติ   อาห  ฯ   นหาปโต   อนุโมทามีติ  อาห  ฯ  ตทา  เทวตา  
ต   นาวาย   ปติฏาเปตฺวา   ต  นาว  พาราณสึ  เนตฺวา  ทฺวินฺนมฺป  
เตส เคเห ธน ปติฏาเปตฺวา สกวิมานเมว อคมาสิ ฯ  
        ทุกนิปาตสฺส จตุตฺถวคฺเค สีลานิสสชาตกวณฺณนาย๑ อุปาสกวตฺถุ ฯ  
        [๓๕๖]   อตีเต  พาราณสี  โมฬินี๒  นาม  อโหส ิ ฯ  ตทา  
โพธิสตฺโต   โมฬินีนคเร   สงฺโข   นาม   พฺราหฺมโณ  หุตฺวา  นาวาย  
โวหารตฺถาย   คจฺฉนฺโต    อนฺตรามคฺเค    เอก    จณฺฑวาตาตเป  
องฺคารสทิส   อุณฺหวาลุก   มทฺทิตฺวา   อาคจฺฉนฺต   ปจฺเจกพุทฺธ  ทิสฺวา  
ปุ ฺกฺเขตฺต   เม   อาคตนฺติ   ตุฏจิตฺโต   ภนฺเต   อิมา   อุปาหนา  
อารุยฺห   ฉตฺต   มตฺถเก   กตฺวา  คจฺฉถาติ  ฉตฺตุปาหน  ทตฺวา  ปฏน  
คนฺตฺวา  นาว  อภิรุหิ  ฯ  นาวา  สตฺตเม  ทิวเส  ภิชชฺิ  ฯ โพธิสตฺโต  
เอก   อุปฏากปุริส   คเหตฺวา  สกลสรรี  เตเลน  มกขิฺตฺวา  สปฺปนา  
สทฺธึ  สกฺขรจุณฺณ  ยาวทตฺถ  ขาทิตฺวา  ตมฺป  ขาทาเปตฺวา  เตน  สทฺธึ  
กูปกสฺส    ยฏ ิมตฺถก    อภิรุยฺห   อุปฺปติตฺวา   อุสภมตฺถเก   ปติตฺวา  
สมุทฺท  ตริตุมารภิ  ฯ  ตสฺส  ตรนฺตสฺเสว  สตฺต  ทวิสา  คตา  ฯ ตทา  
สมุทฺทรกฺขิกา   มณิเมขลา   นาม   เทวธีตา   โพธิสตฺต  อุทฺธริตุกามา  
สตฺตรตนปูร   รตนมย   นาว   มาเปตฺวา   ต  อาโรเปตฺวา  นาวาย  
ปติฏาเปตฺวา   อุปฏาก   น   โอโลเกสิ  ฯ   โพธิสตฺโต  อตฺตโน  
กตกลฺยาณโต   ตสฺส   ปตฺตึ   อทาสิ  ฯ  โส  ต  อนุโมทิ  ฯ  ตทา  
๑. ชาตกฏกถา. ๓/๑๔๖.  ๒. โสลินีติป ปท ฯ . ว.   
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เทวตา   ต   นาวาย   ปติฏาเปตฺวา  ต  นาว  โมฬนิีนคร  เนตฺวา  
โพธิสตฺตสฺส เคเห ธน ปติฏาเปตฺวา สกวิมานเมว อคมาสิ ฯ  
        ทสกนิปาเต สงฺขพฺราหฺมณชาตกวณฺณนาย๑ วุตฺต ฯ  
        [๓๕๗]   ตสฺมา   สย   ปตฺติทานวฺหย   ปุ ฺกิริย   อุปจินนฺเตน  
ปเรส ฺจ    ปตฺตานุโมทนวฺหย    ปุ ฺกิริย    ชเนนฺเตน    กุลปุตฺเตน  
เปเต   อุทฺทิสฺส   ทาน   กตฺตพฺพเมว  อตฺตโน  ปกติยา  วา  ยงฺกิ ฺจิ  
ปุ ฺ   กตฺวา    ปเรส    ปตฺติ    อุทฺทสิิตพฺพาว    โพธิสตฺตภูเตน  
ติโลกวิชเยน นาม จกฺกวตฺตินา ร ฺา วิย ฯ  
        โส  กิร  อตฺตนา  กต ปุ ฺสมฺปตฺตึ สมาทเปนฺโต พุทฺธา- 
ปทาเน๒ จตสฺโส คาถา อภาสิ  
        [๓๕๘] ยงฺกิ ฺจิ กุสล กมฺม    กตฺตพฺพ กิริย มม  
         กาเยน วาจามนสา   ติทเส สุคต กต ฯ  
         เย สตฺตา ส ฺ ิโน อตฺถิ    เย จ สตฺตา อส ฺ ิโน  
         กต ปุ ฺผล มยฺห   สพฺเพ ภาคี ภวนฺตุ เต ฯ  
         เย ต กต สุวิทิต   ทนิฺน ปุ ฺผล มยา  
         เย จ ตตฺถ น ชานนฺติ   เทวา คนฺตฺวา นิเวทยุ  
         สพฺเพ โลกมฺห ิเย สตฺตา   ชีวนฺตาหารเหตุกา  
         มนุ ฺ โภชน สพฺเพ   ลภนฺตุ มม เจตสาติ ฯ  
        [๓๕๙]   ตตฺถ   มมาติ   มยา  ฯ  กาเยน  วาจามนสาติ  ตีหิ  
ทฺวาเรหิ   กตฺตพฺพ   ยงฺกิ ฺจิ   กุสลกมฺม  กุสลสงฺขาต  กริิย  อตฺถิ  ฯ  
๑. ชาตกฏกถา. ๕/๔๓๘.  ๒. ขุ. อป. ๓๒/๖.   
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ติทเสติ   ตาวตึสภวเน  ฯ   สุคตนฺติ  สคุติอุปฺปชฺชนารห  ฯ  ต  สพฺพ  
มยา   กตนฺติ   อตฺโถ  ฯ  โส  กริ  ติโลกวิชยราชตฺตภาวโต  จวิตฺวา  
ตาวตึเสสุ    อุปฺปชฺชิสฺสติ    เตเนต    วุตฺต  ฯ   ส ฺ ิโน   อตฺถติี  
มนุสฺสาติ   วา  เทวาติ  วา  พฺรหฺมาติ  วา  นามเธยฺยา  เย  สตฺตา  
สนฺติ  ฯ   อส ฺ ิโนติ   ส ฺาวิรหิตา   อส ฺ ิสตฺตา   เย  จ  สตฺตา  
สนฺติ  ฯ   มยหฺนฺติ   มยา   กต  ปุ ฺผล  เต  สพฺเพ  ภาคี  ภวนฺตุ  
ปุ ฺภาควนฺตา   อนุภวนฺตูติ   อตฺโถ  ฯ   เยติ   เยหิ   สตฺเตหิ  ต  
มยา   กต   ปุ ฺ   สุวิทิต   สฏุ ุ   าต   โหติ   เต  มยา  ทินฺน  
ปุ ฺผล  ภาคี  อนุภวนฺตุ  ฯ  เย  จ  ตตฺถาติ  เตสุ  เย  ปน  สตฺตา  
น   ต   มยา  กต  ปุ ฺ  ชานนฺติ  ฯ  นิเวทยุนฺติ  อสุโก  อิตฺถนฺนาม  
ปุ ฺ  กตฺวา  ตุมฺหาก  ปตฺตึ  อทาสีติ  เทวา  คนฺตฺวา เตส ชานาเปยฺยุ  
อาโรเจยฺยุ  วา  ฯ  ชีวนฺตาหารเหตุกาติ  โลกมฺหิ  เย  สพฺเพ  สตฺตา  
อาหารฏ ิติกา   อาหารนิสฺสิตา   ชีวนฺติ  ฯ   สพฺเพติ   เต   สพฺเพ  
สตฺตา  ฯ   เจตสาติ   มม   จิตฺเตน   ปุ ฺ ิทฺธิยา   มนุ ฺ   โภชน  
ลภนฺตูติ อตฺโถติ อปทานวณฺณนานโย๑ ฯ  
        [๓๖๐]    เอว    สิคาลสุตฺเต   มาตาปตูน   กาลกตานมตฺถาย  
ทกฺขิเณยฺยสฺส    ทาตพฺพทาน    วุตฺต   น   เตส   พลิกมฺมวเสน  ฯ  
กิ ฺจาป   น   วุตฺต   กาลกตานนฺตุ   พลกิมฺมมฺป   กาตุ   วฏฏติ  ฯ  
เตนาห ป ฺจกงฺคุตฺตเร อาทิยสุตฺเต๒ อนาถปณฺฑิก โอวทนฺโต ภควา  
๑. ขุ. อป. ๓๒/๑.  ๒. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๕๐.   
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        ภุตฺตา โภคา ภตา ภจฺจา    วิติณฺณา อาปทาสุ เม  
        อุทฺธคฺคา ทกฺขิณา ทินฺนา   อโถ ป ฺจ พลี กตา  
        อุปฏ ิตา สีลวนฺโต   ส ฺตา พฺรหฺมจาริโน๑  
        ยทตฺถ โภคมิจฺเฉยฺย    ปณฺฑิโต ฆรมาวส  
        โส อตฺโถ เม๒ อนุปฺปตฺโต กต อนนุตาปย  
        เอต อนุสฺสร มจฺโจ    อริยธมฺเม  ิโต นโร  
        อิเธว น ปสสนฺติ    เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ ฯ  
        [๓๖๑]   ตตฺถ   ภุตฺตาติ  มยา  ปรภุิ ฺชิตา  โภคา  ฯ  ภจฺจาติ  
มาตาปตุปุตฺตทารทาสกมฺมกรสงฺขาตา   มิตฺตามจฺจสงฺขาตา   จ ภริตพฺพ- 
ปุคฺคลา  มยา  ภตา  ภริตา โปสิตา ฯ อาปทา สูติ เอตฺถ สุกาโร  
นิปาตมตฺต  ฯ   อคฺคิอุทกราชโจรอปฺปยทายาทโต   อุปฺปนฺนา   อาปทา  
อีติโย   เม   วิติณฺณา   มยา   โภเคหิ  วาริตา  ตาส  มคฺคปทหเนน  
วาริตาติ    วุตฺต    โหติ  ฯ   อคฺคิอาทิโต   อุปฺปนฺนาสุ   อาปทาสุ อาทิตฺต- 
เคหนิพฺพาปนาทีนมตฺถาย  ธนปริจฺจาค  กโรนฺโต  หิ  โภเคหิ ตาส  
มคฺค   ปทหติ   วาเรติ   นาม  ฯ  อุทฺธคฺคาติ  ฉกฺกามสคฺคสงฺขาตาสุ  
อุปรุปริภูมีสุ   ผลทานวเสน   อุทฺธมคฺคมสฺสาติ   อุทฺธคฺคา  ฯ  กมฺมสฺส  
หิ    ผล    อคฺค    นาม    ตเมตฺถ   อุทฺธคามีติ   อุทฺธมคฺคมสฺสาติ  
วุตฺต  ฯ   ทินนฺาติ  มยา  โภเคหิ  ทินฺนา  ฯ  ป ฺจ  พลีติ  ป ฺจวิธา  
พลโย มยา โภเคหิ กตา ฯ  
๑. พฺรหฺมจารโยติ ปาลิย ทิสฺสติ ฯ    ๒. โส เม อตฺโถติ ฯ . ว.   
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        [๓๖๒]    วุตฺต ฺเจต   จุณฺณิยปเท๑   ปุน   จปร   คหปติ  
อริยสาวโก   อุฏานวิริยาธิคเตหิ   โภเคหิ   พาหาพลปริจิเตหิ  
เสทาวกฺขิตฺเตหิ   ธมฺมิเกหิ   ธมฺมลทฺเธหิ   ป ฺจ   พลี   กตฺตา  โหติ  
าติพลึ อติถิพลึ ปุพฺพเปตพลึ ราชพลึ เทวตาพลินฺติ ฯ  
        [๓๖๓]    อุฏานวิริยาธิคเตหีติ    อุฏานสงฺขาเตน    วิริเยน  
อธิคเตหิ  ฯ    พาหาพลปริจิเตหีติ    พาหุพเลน    ส ฺจิเตหิ  ฯ เสทา- 
วกฺขิตฺเตหีติ  เสท  อวกฺขิเปตฺวา  อวกฺขิเปตฺวา๒ อุปฺปาทิเตหิ ฯ  
ธมฺมิเกหีติ   ธมฺมยุตฺเตหิ  ฯ   ธมฺมลทฺเธหีติ  ทสกุสลธมฺม  ปริปูเรตฺวา  
ลทฺเธหิ  ฯ  าติพลินฺติ  าตกาน  พลึ  ฯ  อติถิพลินฺติ  อาคนฺตุกพลึ  ฯ  
ปุพฺพเปตพลินฺติ    ปรโลกคตาน    าตกาน    พลึ  ฯ   ราชพลินติฺ  
ร ฺโ   กตฺตพฺพยุตฺตก  พลึ  ฯ  เทวตาพลินฺติ  เทวตาน  กตฺตพฺพพลึ  ฯ  
สพฺพเมต   เตส   เตส   ยถานุจฺฉวิกวเสน  ทาตพฺพทานสฺส  อธิวจนนฺติ  
ตพฺพณฺณนา๓ฯ  
        [๓๖๔]   อุปฏ ิตาติ   มยา   โภเคหิ  อุปฏหิตา  ฯ  ยทตฺถนติฺ  
สย   ปริภุ ฺชนาทิโน   ยสฺส   อตฺถสฺส  ฯ  สมฺปทานวจน  ฯ  ย  อตฺถ  
ปโยชน   กาตุนฺติ  วา  อตฺโถ  ฯ  ฆรมาวสนฺติ  ฆราวาส  วสนฺโต  ฯ  
อนนุตาปยนฺติ   ตสฺส   อตฺถสฺส   กรณโต   อนุตาปรหิต   กมฺม   มยา  
กต  ฯ   เอตนฺติ  อิจฺเจต  ภุตฺตา  โภคาติอาทินา  วุตฺตมตฺถ  อนุสสฺร  
อนุสฺสรนฺโต   มจฺโจ   อุปาสกปุคฺคโล  ฯ   อริยธมฺเมติ  ป ฺจสีลธมฺเม  
๑. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๔๙.   ๒. อฏกถาย อนาเมณฺฑิต โหติ ฯ . ว.  
๓. มโน. ปู. ๓/๒๙.   
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ปติฏ ิโต  ฯ   ป ฺจสีล ฺหิ   อริยาน   กนฺตตฺตา   ปยตฺตา  อริยธมฺโม  
นาม  ฯ  ภวนฺตรคตาป  หิ  อริยา  ต  น  วิชหนฺติ  ฯ  อิท วุตฺต โหติ  
ตุมฺหาทิเสน   นาม   คหปติ   อุปาสเกน   โภเค   อาทิยนฺเตน   อห  
อิเมหิ    โภเคหิ    อตฺตาน ฺเจว   มาตาปตุปุตฺตทารทาสกมฺมกรโปริเส  
จ   สุขิเต   กริสฺสามีติ   จ   มิตฺตามจฺเจ   สุขิเต   กริสสฺามีติ   จ  
อคฺยาทีหิ   อุปฺปนฺนาสุ   อาปทาสุ   โภเคหิ   ตาส   มคฺค   ปทหตฺิวา  
อตฺตาน    โสตฺถึ   กริสฺสามีติ   จ   ธมฺมกิสมณพฺราหฺมเณสุ   อุทฺธคฺคิก  
ทกฺขิณ   ปติฏเปสฺสามีติ   จ   อิเมหิ  โภเคหิ  ป ฺจ  พลี  กริสสฺามีติ  
จ  ป ฺจหิ  การเณหิ  โภคา  อาทาตพฺพา  ฯ  เอวนฺเตน อาทินฺนโภเคน  
ยทตฺถ    โภคา    อิจฺฉิตา    ตทตฺถ   กโรนฺเตน   วิปฺปฏิสารลกฺขโณ  
อนุตาโป   ปหียติ  ฯ  ปหนีานุตาปสฺส  จ  สลีมฺป  วิสุชฺฌติ  ฯ  เอว ฺจ  
น ปฏิปชฺชนตฺ เทวาป ปสสนฺติ เปจฺจ โส สคฺเค ปโมทตีติ ฯ  
        ตสฺมา   อิม   สุคโตวาทมนุสฺสรตา   คหฏเน  กาลกต ฺาตกาน  
พลิกมฺมมฺป ปาณาติปาตาทิวิรเหน กตฺตพฺพเมวาติ ฯ  
        [๓๖๕]    อิติ    ภรณาทิอุปฏาน    ปาปนิวารณกลฺยาณนิเวสน-  
สิปฺปสิกฺขาปนปฏิรูปทารสโยชนทายชฺชทานวเสน ป ฺจวิธทิฏธมฺมิก-  
หิตเหตุโต    มงฺคล  ฯ   เตน   วุตฺต   อิเมหิ   โข   คหปติปุตฺต  
ป ฺจหิ   าเนหิ   ปุตฺเตน   ปุรตฺถิมา  ทิสา  มาตาปตโร  ปจฺจุปฏ ิตา  
ป ฺจหิ   าเนหิ   ปุตฺต   อนุกมฺปนฺติ   ปาปา   นิวาเรนฺติ   กลฺยาเณ  
นิวาเสนฺติ    สิปฺป    สิกฺขาเปนฺติ    ปฏริูเปน   ทาเรน   สโยเชนฺติ  
สมเย    ทายชฺช    นิยฺยาเทนฺติ   อิเมหิ   โข   คหปติปุตฺต  ฯ เป ฯ   
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อนุกมฺปนฺตีติ๑ ฯ  
        [๓๖๖]   ตตฺถ   ปาปา   นิวาเรนฺตีติ  เอตฺถ  ปาปโต  นิวารณ  
นาม    อนาคตวิสย  ฯ   สมฺปตฺตวตฺถุโตป   ห ิ  นิวารณ   วีติกฺกเม  
อนาคเต   เอว   สิยา   น   วตฺตมาเน  นิพฺพตฺติตา  ปน  ปาปกิริยา  
ครหณมตฺตปฏิการา  ฯ   เตนฏกถาย    ปาณาติปาตาทีน ทิฏ- 
ธมฺมิกสมฺปรายิกมาทีนว  วตฺวา  ตาต  มา  เอวรูป  กรีติ นิวาเรนฺติ  
กตมฺป ครหนฺตีติ วุตฺต ฯ  
        [๓๖๗]   กลฺยาเณ   นเิวเสนฺตีติ   อนาถปณฺฑิโก    วิย กสฺสป- 
พุทฺธกาเล    มิตฺตวินฺทุกสฺส   มาตา   วิย   จ   ล ฺจ   ทตฺวาป สีล- 
สมาทานาทีสุ นิเวเสนฺติ ปติฏาเปนฺติ ฯ  
        [๓๖๘]   อนาถปณฺฑิโก   กริ   อตฺตโน  ปุตฺต  พุทฺธทสฺสนธมฺมสฺ-  
สวนสงฺฆเวยฺยาวจฺจกมฺมานิ   อกโรนฺต   กาฬ   นาม   กุมาร  วาเรตุ  
อสกฺโกนฺโต   ตาต   ตฺว   อุโปสถิโก   หุตฺวา  วิหาเร  ธมฺม  สุตฺวา  
เอหิ  กหาปณสต  เต  ทสฺสามีติ  อาห  ฯ  โส  ธนโลเภน  อุโปสถิโก  
หุตฺวา   วิหาร  คนฺตฺวา  ธมฺมสฺสวเนน  อนตฺถิโก  หตฺุวา  ผาสุกฏาเน  
สุปตฺวา  ปาโต  เคห  คนฺตฺวา  กหาปณสต  อลภนฺโต  ภตฺต  อภุ ฺชิตฺวา  
ลภนฺโตว   ภุ ฺชติ  ฯ   ปุเนกทิวส   เสฏ ี   ตาต   สตฺถุ   สนฺติเก  
เอก   ธมฺมปท   อุคฺคณฺหิตฺวา   เอหิ  กหาปณสหสฺส  เต  ทสฺสามีติ  ฯ  
โส   เอกเมว   ปท   อุคฺคณฺหิตฺวา   ปลายิตุมิจฺฉติ  ฯ  สตฺถา  ตสฺส  
อสลฺลกฺขณาการ   อกาสิ  ฯ   โส   ต   ปท   อสลฺลกฺเขตฺวา  อุปริ  
๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๓.   
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ปท    อุคฺคณฺหิสฺสามีติ    ตฺวา    สุณนฺโตว    โสตาปนฺโน    หตฺุวา  
ปุนทิวเส  สตฺถารา  สทฺธเึยว  เคห  อาคนฺตฺวา  สตฺถุ  ปุรโต ทินนฺตฺตา  
ลชชฺิโต ปตรา ทินฺนมฺป สหสฺสภณฺฑิก คเหตุ น อิจฺฉติ ฯ  
        ธมฺมปทสฺส   โลกวคฺเค   ปพฺยา    เอกรชฺเชนาติ คาถา- 
วณฺณนายมาคต กาฬกุมารวตฺถุ ฯ  
        [๓๖๙]   มิตฺตวินฺทุกสฺส   มาตาป   ตาต  มยา  ทุลฺลภ  มนุสสฺตฺต  
ลทฺธ   ทาน   เทหิ   สลี   รกฺข   อุโปสถกมฺม   กร   ธมฺม  สุณาติ  
วตฺวา   อมฺม   น   มยฺห   ทานาทีหิ   อตฺโถ   มา  ม  กิ ฺจิ  อวจ  
อห   ยถากมมฺ   คมิสฺสนฺติ   วุตฺเต   ตาต   อชฺช  อุโปสถิโก  หุตฺวา  
วิหาเร   สพฺพรตฺตึ   ธมฺม   สุตฺวา   เอหิ   สหสฺส   เต   ทสฺสามีติ  
อาห  ฯ   มิตฺตวินฺทุโกป   ธนโลเภน   อุโปสถิโก   หุตฺวา   วิหาเร 
ทิวส    วีตินาเมตฺวา    รตฺตึ   ยถา   เอก   ธมฺมปทป   กณฺณ   น  
ปหรติ   ตถา   เอกปฺปเทเส  นิทฺทายิตฺวา  ปาโตว  เคห  อคมาสิ  ฯ  
มาตา   ปนสฺส   อชฺช   เม   ปุตฺโต   ธมมฺ   สุตฺวา  ธมฺมกถิกตฺเถร  
อานยิสฺสตีติ   ยาคุภตฺตาทีนิ   ปฏิยาเทตฺวา  ตสฺสาคมนมคฺค  โอโลเกนฺตี  
ต   เอกมาคต  ทิสฺวา  ตาต  ธมฺมกถิโก  เต  น  อานีโตติ  อาห  ฯ  
โส   น   มยหฺ   ธมฺมกถิเกน  อตฺโถติ  วตฺวา  สหสฺสภณฺฑิก  อลภนฺโต  
ภตฺต   อภุ ฺชิตฺวา   ลภนฺโตว   ภุ ฺชิ  ฯ   โส   อปรภาเค  นาวาย  
โวหาร    กโรนฺโต    เหฏา   วุตฺตนเยน   มนุสฺเสหิ   สมุทฺทปฏเ  
วิสฺสชฺชิโต อุฬุมฺเปน คจฺฉนฺโต เอกทิวส กตสฺส ทิฏธมฺม- 
เวทนียภูตสฺส  อุโปสถกมฺมสฺส  นิสฺสนฺเทน  ปฏิปาฏิยา ผลิกวิมาเน   
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จตสฺโส   เวมานิกปฺเปติโย   รชตวิมาเน   อฏ   มณิวิมาเน   โสฬส  
กนกวิมาเน   ทฺวตฺตึส   เปติโย   ทิสฺวา   ตาหิ   สทฺธ ึ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  
อนุภวิ ฯ  
           จตุทฺทฺวารชาตกวณฺณนายมาคต๑ วตฺถุ ฯ  
        เอว ปุตฺตสฺสานุกมฺปาย เต ปุตฺต กลฺยาเณ นิเวเสนฺติ ฯ  
        [๓๗๐]   สิปฺปนฺติ  อตฺตโน  โอวาเท   ิตภาว  ตฺวา  วสานุคต  
มุทฺธาคณนาทิสิปฺป   สิกขฺาเปนฺติ  ฯ    มุทฺธาคณนาทิสิปฺปนานตฺตนฺตุ  
อ ฺตฺถ   วุตฺต  ฯ  ตถา  หิ  มุทฺธาติ  องฺคุลิปพฺเพสุ  ส ฺ  เปตฺวา  
หตฺถมุทฺธาย   คณนา  ฯ  คณนาติ  อจฺฉิทฺทคณนา๒  ฯ  สงฺขฺยานนฺติ  
ปณฺฑคณนา    ยาย    เขตฺต    โอโลเกตฺวา   อิธ   เอตฺตโก   วีหิ  
ภวิสฺสตีติ   รกฺุข   โอโลเกตฺวา   อิธ   เอตฺตกานิ  ผลานิ  ภวิสฺสนฺตีติ  
อากาส   โอโลเกตฺวา   อิเม   อากาเส   สกุณา   เอตฺตกา   นาม  
ภวิสฺสนฺตีติ ชานนฺตีติ มหาทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตวณฺณนาย๓วุตฺต ฯ  
        [๓๗๑]  ส ฺ  เปตฺวาติ  อิมสฺมึ  องฺคุลิปพฺเพ  คหิเต  สต โหติ  
อิมสฺมึ   สหสฺสนฺติอาทินา   ส ฺ   กตฺวา   คณนา  ฯ  อจฺฉิทฺทคณนาติ  
เอก   เทฺวติอาทินวนฺตวิธินา   นิรนฺตรคณนา  ฯ    ปณฺฑคณนาติ  
สกลนปฏปปฺาทนาทินา    ปณฺฑิกคณนา  ฯ   เตนาห   เขตฺต  
โอโลเกตฺวาติอาทินฺติ ตฏฏีกา ฯ  
        มุทฺธาติ    หตฺถมุทฺธาคณนา  ฯ   คณนาติ   อจฺฉิทฺทกาทิคณนาติ  
โอมสวาทสิกฺขาปทวณฺณนา๔ ฯ  
๑. ชาตกฏกถา.๕/๔๑๙.  ๒. อจฺฉินฺทคณนาติป ปาโ ฯ . ว. ๓. ป. สู. ๒/๗๔.    
๔. สมนฺต. ๒/๒๘๖.   
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        หตฺถมทฺุธาคณนาติ   องฺคุลิสงฺโกปเนน   คณนา  ปาสิกมิลกฺข- 
กาทโย วิย  ฯ    นวนฺตวเสน    คณนา   อจฺฉิทฺทคณนา  ฯ   อาทิสทฺเทน  
สกลนปฏปปฺาทนโวตฺถนภาคหาราทิวเสน   ปวตฺตา   ปณฺฑคณนา  
คหิตา  ฯ  ยสสฺ  สา  ปคุณา  โหติ  โส  รุกฺขมฺป  ทิสวฺา  เอตฺตกานิ  
เอตฺถ ปณฺณานีติ ชานาตีติ ตฏฏีกา ฯ  
        มุทฺธาติ อจฺฉิทฺทคณนา ฯ คณนาติ ปณฺฑคณนาติ องฺคุตฺตร- 
วณฺณนานโย ฯ  
        มุทฺธาติ    วา   องฺคุลิปพฺเพสุ   ส ฺ   เปตฺวา   หตฺถมุทฺธาย  
คณนา ฯ เอก เทฺว ตีณีติอาทิวเสน อจฺฉิทฺทคณนาติ ตฏฏีกา ฯ  
        ตตฺถ  วินเย  วิสุ  ตสฺสา  อนาคตตฺตา  อจฺฉิทฺทกาทีติ  อาทิ- 
สทฺโท ปณฺฑน คเหตุ ปกฺขิตฺโต ฯ  
        เอว วุตฺตปฺปการ มาตาปตโร อนวชฺเชเมว สิปฺป สิกฺขาเปนฺติ ฯ  
        [๓๗๒]   ปฏิรูเปนาติ    กุลสีลรปูโภคปริวาราทีหิ    อนรุูเปน  
อนุจฺฉวิเกน ทาเรน ฯ  
        [๓๗๓]   สมเย  ทายชฺช  นิยฺยาเทนฺตีติ  สมเย  ธน  เทนฺติ  ฯ  
ตตฺถ   จ   นิจฺจสมโย  กาลสมโยติ  เทฺว  สมยา  ฯ  ตตฺถ  นิจฺจภูโต  
สมโย    นิจฺจสมโย    อภิณฺหกรณกาโล  ฯ   อภิณฺหตฺโถ   หิ   อย  
นิจฺจสทฺโท  นิจฺจปฺปหสิโตตฺยาทีสุ  วิย  ฯ  ยุตฺตปฺปตฺตกาโล  เอว  สมโย  
กาลสมโย  ฯ   ตตฺถ   อุฏาย   สมฏุาย   อิม   คณฺห   อยนฺเต  
ปริพฺพโย   โหตุ   อิมินา   กุสล  กโรหีติ  เทนฺตา  นจฺิจสมเย  เทนฺติ  
นาม ฯ สิขาปนอาวาหวิวาหาทิสมเย เทนฺตา กาลสมเย เทนฺติ   
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        นาม  ฯ  เอตฺถ  สิขาปน  ทารกกาเล  อาวาหวิวาห  ปุตฺตธีตูน  
โยพฺพนปตฺตกาเล  ฯ    อปจ   ปจฺฉิมกาเล   มรณม ฺเจ   นิปนฺนสฺส  
อิมินา   กุสล   กโรหีติ   เทนฺตาป   สมเย   เทนฺติ   นาม  ฯ  อิติ  
ภรณาทิวเสน   เต   อุปฏหนฺโต   ปาปนิวารณาทิหิต   ปฏิลภติ  ตสฺมา  
เต ตถาป อุปฏาตพฺพาว ฯ  
        [๓๗๔]   มาตาปตโรป   หิ   ภรณาทีนิ   านานิ   สมฺปสสฺนฺตา  
ปุตฺต   ปฏเนฺติ  ฯ  เตนาห  ภควา  ป ฺจกงฺคุตฺตเร  ปุตฺตสุตฺเต๑  
ภิกฺขูน ธมฺม เทเสนฺโต  
        ป ฺจ านานิ สมฺปสฺส    ปุตฺต อิจฺฉนฺติ ปณฺฑิตา  
        ภโต วา โน ภริสฺสติ    กิจฺจ วา โน กริสฺสติ  
        กลุวโส จิร ติฏเ    ทายชฺช ปฏิปชฺชติ  
        อถ วา ปน เปตาน   ทกฺขิณ อนุปฺปทสฺสติ  
        านาเนตานิ สมปฺสฺส    ปุตฺต อิจฺฉนฺติ ปณฺฑิตา ฯ  
        ตสฺมา สนฺโต สปฺปรุิสา   กต ฺ ู กตเวทิโน  
        ภรนฺติ มาตาปตโร    ปุพฺเพ กตมนุสฺสร  
        กโรนฺติ เนส กิจฺจานิ    ยถาต ปุพฺพการิน  
        โอวาทการี ภตโปสี   กลุวส อหาปย  
        สทฺโธ สีเลน สมฺปนโฺน   ปุตฺโต โหติ ปสสิโยติ ฯ  
        [๓๗๕]  ตตฺถ  ภโต วา โนติ อมฺเหหิ ถ ฺปายนหตฺถปาท- 
วฑฺฒนาทีหิ ภโต   ปฏิชคฺคิโต    อมฺเห    มหลลฺกกาเล ปาทโธวน- 
๑. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๔๖.   
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นหาปนยาคุภตฺตทานาทีหิ  ภริสฺสติ ฯ กิจฺจ วา โนติ อตฺตโน กมฺม  
เปตฺวา   อมฺหาก   ราชกุลาทีสุ  อุปฺปนฺน  กิจฺจ  คนฺตฺวา  กริสสฺติ  ฯ  
กุลวโสติ   อมฺหาก   สนฺตก   เขตฺตวตฺถุมฺหิร ฺสุวณฺณาทึ   อวินาเสตฺวา  
รกฺขนฺเต   ปตฺุเต   กุลวโส   จิร   ติฏเยฺย  ฯ  สฺสตีติ  อตฺโถ  ฯ  
อมฺเหหิ  วา  ปวตฺติตานิ  สลากภตฺตาทีนิ  อนุปจฺฉินฺทิตฺวา  ปวตฺติสฺสติ๑  
เอวป   โน   กุลวโส   จิร   สฺสติ  ฯ  ทายชฺชนฺติ  กุลวสานุรูปาย  
ปฏิปตฺติยา    อตฺตาน    ทายชฺชารห    กโรนฺโต   อมฺหาก   ทายชฺช  
ปฏิปชชฺติ  ฯ   ทกฺขิณนฺติ   ปตฺติทาน   กตฺวา   ตติยทิวสโต   ปฏาย  
ทาน   อนุปปฺทสฺสติ  ฯ   อิมสฺมึ   าเน  มาตาปตูสุ  สมฺมาปฏปิตฺติยา  
สนฺโต   สปปฺุริสาติ   เวทิตพฺพา  ฯ  ปพฺุเพ  กตมนุสฺสรนฺติ  มาตาปตูหิ 
ปมตร    กต    คุณ   อนุสฺสรนฺตา  ฯ   โอวาทการติี   มาตาปตูหิ  
ทินฺนสฺส    โอวาทสฺส   กตฺตา  ฯ   ภตโปสีติ   เยหิ   ภโต   เตส  
โปสโก  ฯ   ปสสิโยติ   ทฏิเว   ธมฺเม   มหาชเนน   ปสสิตพโพ  
โหตีติ ตพฺพณฺณนา๒ ฯ  
                   มาตาปตุอุปฏานกถา ฯ  
                     
๑. ปวตฺเตสฺสตีติ ภวิตพฺพ. ฯ . ว.   ๒. มโน. ปู. ๓/๒๘.   
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                   ปุตฺตทารสงฺคหกถา  
        [๓๗๖]  ปุตฺตา  นาม  ตโย  โหนฺติ  ฯ  เตนาห ตโยเม ภิกฺขเว  
ปุตฺตา   สนฺโต   สวิชฺชมานา  โลกสฺมึ  ฯ  กตเม  ตโย  ฯ  อติชาโต  
อนุชาโต   อวชาโตติ  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ปุตฺโต  อติชาโต  โหติ  ฯ  
อิธ   ภิกฺขเว   ปุตฺตสฺส   มาตาปตโร   โหนฺติ  น  พุทฺธ  สรณ  คตา  
น  ธมฺม  สรณ  คตา  น  สงฺฆ  สรณ  คตา  ปาณาติปาตา  
อปฺปฏิวิรตา อทินฺนาทานา  กาเมสุ  มจฺิฉาจารา มุสาวาทา  
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา อปฺปฏิวิรตา   ทุสฺสีลา  ปาปธมฺมา   
ปุตฺโต  จ  เนส  โหติ  พุทธฺ  สรณ คโต  ธมฺม  สรณ  คโต   
สงฺฆ  สรณ คโต ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต ฯเปฯ สุราเมรย- 
มชฺชปมาทฏานา    ปฏิวิรโต   สลีวา   กลฺยาณธมฺโม   เอว  
โข   ภิกฺขเว   ปุตฺโต   อติชาโต   โหติ  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ปุตฺโต  
อนุชาโต   โหติ  ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ปุตฺตสฺส   มาตาปตโร  โหนฺติ  
พุทฺธ   สรณ   คตา  ฯเปฯ   สลีวนฺโต   กลฺยาณธมฺมา   ปุตฺโต   จ  
เนส    โหติ   พุทฺธ   สรณ   คโต  ฯเปฯ   สีลวา   กลยฺาณธมฺโม  
เอว   โข   ภิกฺขเว   ปุตฺโต   อนุชาโต   โหติ  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  
ปุตฺโต   อวชาโต   โหติ  ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ปุตฺตสฺส  มาตาปตโร  
โหนฺติ   พุทฺธ   สรณ   คตา  ฯเปฯ  สลีวนฺโต  กลยฺาณธมฺโม  ปุตฺโต  
จ   เนส   โหติ   น  พุทฺธ  สรณ  คโต  ฯเปฯ  ทุสฺสโีล  ปาปธมฺโม  
เอว   โข   ภิกฺขเว  ปุตฺโต  อวชาโต  โหติ  ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  
ตโย ปุตฺตา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมนิฺติ ฯ   
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        อติชาต อนุชาต    ปตฺุตมิจฺฉนฺติ ปณฺฑิตา  
        อวชาต น อิจฺฉนฺติ    โย โหติ กุลคนฺธโน  
        เอเต โข ปุตฺตา โลกสฺมึ   เย ภวนฺติ อุปาสกา  
        สทฺธา สีเลน สมฺปนนฺา   วท ฺ ู วีตมจฺฉรา  
        จนฺโทวพฺภฆนา มุตฺโต    ปริสาสุ วิโรจเรติ ฯ  
                อิติวุตฺตเก ตโยปุตฺตสุตฺต๑ ฯ  
        [๓๗๗]   ปุตฺตาติ   อตฺรชา  โอรสปุตฺตา  ทินฺนกาทโยป  วา  ฯ  
อติชาโตติ   อตฺตโน   คุเณหิ   มาตาปตโร  อติกฺกมิตฺวา  ชาโต  เตหิ  
อธิกคุโณติ    อตฺโถ  ฯ   อนุชาโตติ   คุเณหิ   มาตาปตูน   อนุรโูป  
หุตฺวา   ชาโต   เตหิ   สมาคุโณติ   อตฺโถ  ฯ   อวชาโตติ  คุเณหิ  
มาตาปตูน   อสโม  หุตฺวา  ชาโต  เตหิ  นิหีนคุโณติ  อตฺโถ  ฯ  เยหิ  
ปน  คุเณหิ   ปุตฺโต  มาตาปตูน  อธิโก  สมาโน  หโีน  จ  โหติ  เต  
วิภชิตฺวา   ทสฺเสตุ   กถ ฺจ  ภิกฺขเวตฺยาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อปฺปฏ-ิ 
วิรตาติ สมาทานสมฺปตฺตวิรตีนมภาเวน    นปฺปฏิวิรตา  ฯ    ทุสสฺีลาติ  
ตโตเอว    ป ฺจสีลมตฺตสฺสาป   อภาเวน   นิสฺสีลา  ฯ   ปาปธมฺมาติ  
ลามกธมฺมา   หีนาจารา  ฯ   ปฏิวิรโตติ  สิกฺขาปทสมาทาเนน  วิรโต  
อารกา   ิโต  ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ สีลวาติ ยถาวุตฺตป ฺจสีลวา ฯ  
กลฺยาณธมฺโมติ   สุนฺทรธมฺโม    สรณคมนปริทีปกาย    ทิฏ ิ- 
สมฺปตฺติยา สมฺปนฺนปฺป ฺโติ   อตฺโถ  ฯ  โย  ปน  ปุตฺโต  มาตาปตูสุ   
อสฺสทฺเธสุ ทุสฺสีเลสุ   จ   สยป   ตาทิโส   โสป   อวชาโตเยวาติ  
๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๗๘.   



ประโยค๔ - มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 347 

เวทิตพฺโพ  ฯ  อสฺสทฺธิยาทโย  หิ  อิธ  อวชาตภาวสฺส  ลกฺขเณ  วุตฺตา  
เต   จ   ตสฺมึ   สวิชฺชนฺติ  ฯ  มาตาปตโร  ปน  อุปาทาย  ปุตฺตสฺส  
อติชาตาทิภาโว   วุจฺจติ  ฯ  กลุคนฺธโนติ  กุลจฺเฉทโก  กลุวินาสโก  ฯ  
เฉทนตฺโถ   เหตฺถ   คนฺธสทฺโท   อุปปฺลคนฺธปจฺจตฺถิกาติอาทีสุ   วิย  ฯ  
โลกสฺมินฺติ   เอเต   อติชาตาทโย   ปุตฺตา   เอว  อิมสฺมึ  สตฺตโลเก  
ปุตฺตา   นาม  ฯ   น   อิโต  วินิมุตฺโต  อตฺถิ  ฯ  อิเมสุ  ปน  เย  
สรณคมนสมฺปตฺติยา    อุปาสกา   ภวนฺติ   กมฺมสสฺกต ฺาเณน   กมฺมสฺส  
โกวิทา   เต   จ   ปณฺฑิตา   ป ฺวนฺโต   ป ฺจสีลทสสีเลน  สมฺปนฺนา  
ปริปุณฺณา  ฯ   ยาจกาน   วจน   ชานนติฺ  เตส  มุขาการทสฺสเนเนว  
อตฺถ   ชานนตีฺติ   วท ฺ ู  ฯ  เตส  วา  เทหีติ  วจน  สุตฺวา  อิเม  
ปุพฺเพ   ทาน   อทตฺวา  เอว  ภูตา  มยา  ปน  น  เอว  ภวิตพฺพนฺติ  
เตส   ปริจฺจาเคน   ตทตฺถ   ชานนฺตีติ   วท ฺ ู  ฯ   ปณฺฑิตาน  วา  
กมฺมสฺสกตาทิทีปก    วจน    ชานนฺตีติ    วท ฺ ู  ฯ   ปท ฺ ูติ   จ  
ปนฺติ  ฯ  ปทานิยา  ปริจฺจาคสีลาติ  อตฺโถ  ฯ อพฺภฆนาติ อพฺภ- 
สงฺขาตา ฆนา  เมฆปฏลา  วา  มุตฺโต จนฺโท วิย อุปาสกาทิปริสาสุ  
ขตฺติยาปริสาสุ จ วิโรจเร วิราเชนฺติ โสภนฺตีติ ตพฺพณฺณนานโย๑ ฯ  
        [๓๗๘]   ตโย   ห ิ  ปุตฺตา  น  หิ  อ ฺโ   อตฺถิ   อนฺเตวาสี  
ทินฺนโก อตฺรโชติ ตึสนิปาเต ปณฺฑรกชาตกปาลิ๒ ฯ  
        อ ฺโติ   อ ฺโ   จตุตฺโถ   ปุตฺโต  นาม  นตฺถิ  ฯ  อนฺเตวาสีติ  
สิปฺป   วา   อุคฺคณฺหนฺโต   ป ฺห   วา   สุณนฺโต  สนติฺเก  วุตฺโถ  ฯ  
๑. ป. ที. ขุ. อิติ. ๒๘๙, ๓๐๖, ๓๐๙.    ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๕๑๗.   
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ทินฺนโกติ อยนฺเต ปุตฺโต โหตูติ ปเรหิ ทินฺโนติ ตพฺพณฺณนา๑ ฯ  
        [๓๗๙]   ปุตฺโต   จ  นาเมส  อตฺรโช  เขตฺรโช  อนฺเตวาสิโก  
ทินฺนโกติ   จตุพฺพิโธ  ฯ   ตตฺถ   อตฺตาน   ปฏิจฺจ   ชาโต  อตฺรโช  
นาม  ฯ  สยนปฏเ  ปลลฺงฺเก  อุเรติ  เอวมาทีสุ  นิพฺพตฺโต  เขตฺรโช  
นาม  ฯ  สนติฺเก  สิปฺปุคฺคณฺหนโก  อนฺเตวาสิโก  นาม ฯ โปสาวนตฺถาย  
ทินฺโน ทินฺนโก นามาติ เอกนิปาเต กฏหารกชาตกวณฺณนา๒ ฯ  
        อิธ    ปน    อติชาตาทิเภทภินฺนา    อตฺรชาว    ลพฺภนฺติ  ฯ  
เตนาหฏกถาย๓  อตฺตนา   ชาตปุตฺตาป   ธีตโรป   ปตฺุตาเตฺวว  
สงฺขฺย คจฺฉนฺตีติ ฯ  
        [๓๘๐]   ทารา   นาม   วีสติ  ภริยา  มาตุรกฺขิตา  ปตุรกฺขิตา  
มาตาปตุรกฺขิตา   ภาตุรกฺขิตา   ภคินีรกฺขิตา  าติรกฺขิตา  โคตฺตรกฺขิตา  
ธมฺมรกฺขิตา   สารกฺขา   สปริทณฺฑา   ธนกฺกีตา  ฉนฺทวาสินี  โภควาสินี  
ปฏวาสินี   โอทปตฺตกินี   โอภฏจุมฺพฏา  ทาสี  จ  ภริยา  จ  กมฺมการี  
จ ภริยา จ ธชาหฏา มุหุตฺติกาติ เอว ส ฺจริตฺตวิภงฺเค๔ วุตฺตา ฯ  
        [๓๘๑]   ตตฺถ   มาตุรกฺขิตาติ  มาตรา  รกฺขิตา  ยถา  ปุริเสน  
สวาส  น  กปฺเปติ  เอว  มาตรา  รกฺขิตา  ฯ เตนสฺส ปทภาชเนป๕  
วุตฺต   มาตา   รกฺขติ   โคเปติ  อิสฺสริย  กาเรติ  วส  วตฺเตตีติ  ฯ  
ตตฺถ   รกฺขตีติ   กตฺถจิ   คนฺตุ  น  เทติ  ฯ  โคเปตีติ  ยถา  อ ฺเ  
น   ปสฺสนฺติ   เอว   คุตฺตฏาเน   เปติ  ฯ   อิสฺสริย   กาเรตีติ  
๑. ชาตกฏกถา.๗/๒๙๖.   ๒. ชาตกฏกถา.๑/๒๐๖.  ๓. ป.โช.ขุ.ขุ.๑๕๒.  
๔. วิ.มหาวภิงฺค.๑/๓๐๓.  ๕. วิ.มหาวิภงฺค.๑/๓๐๓.   
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เสริวิหารมสฺสา   นิเสเธนฺตี   อภิภวิตฺวา   วตฺตติ  ฯ  วส  วตฺเตตีติ  
อิท   กโรหิ   อิท   มา   อกาสีติ  เอว  อตฺตโน  วส  ตสฺสา  อุปริ  
วตฺเตติ  ฯ   เอเตนุปาเยน   ปตุรกฺขิตาทโยป   าตพฺพา  ฯ  โคตฺต  
วา   ธมฺโม   วา   น   รกฺขติ  ฯ  สโคตฺเตหิ  ปน  สหธมฺมิเกหิ  จ  
เอก   สตฺถาร   อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิเตหิ  เอกคณปริยาปนฺเนหิ  จ  รกฺขิตา  
โคตฺตรกฺขิตา   ธมฺมรกฺขิตาติ  วุจฺจติ  ฯ  สห  อารกฺเขน  สารกฺขา  ฯ  
สห ปริทณฺเฑน สปริทณฺฑาติ ตพฺพณฺณนา๑ ฯ  
        [๓๘๒]  เสริวิหารนฺติ  สจฺฉนฺทจาร  ฯ  วสนฺติ  อาณ ฯ  
โคตฺตนฺติ โคตมโคตฺตาทิก   โคตฺต  ฯ   ธมฺโมติ   ปณฺฑรงฺค- 
ปริพฺพาชกาทีน  เตส เตส  วา  กุลาน  ธมฺโม  ฯ  โคตฺตวนฺเตสุ   
โคตฺตสทฺโท  ธมฺมจารีสุ จ ธมฺมสทฺโท   วตฺตตีติ   อาห   สโคตฺเตหีติ- 
อาทึ  ฯ  ตตฺถ  สโคตฺเตหีติ สมานโคตฺเตหิ   เอกวสชาเตหีติ    
อตฺโถ  ฯ   สหธมฺมิเกหีติ  เอกสฺส สตฺถ ุ  สาสเน  สหจริตพฺพธมฺเมหิ   
สมานกุลธมฺเมหิ  วา  ฯ  เตเนวาห เอก   สตฺถารนฺติอาทึ  ฯ  ตตฺถ   
เอก  สตฺถาร  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิเตหีติ อิมินา    ปณฺฑรงฺคปริพฺพาชกาทโย    
วุตฺตา  ฯ   เอกคณปริยาปนฺเนหีติ มาลาการาทิเอกคณปริยาปนฺเนหีติ  
ตฏฏีกา๒ ฯ  
        สโคตฺเตหิ    รกฺขิตา    โคตฺตรกฺขิตา    สหธมฺเมหิ    รกฺขิตา  
ธมฺมรกฺขิตา   สสฺสามิกา    สารกฺขา    ยสฺสา    คมเน    ร ฺา  
ทณฺโฑ ปโต สปริทณฺฑาติ สงฺคีติสุตฺตสมฺมาทิฏ ิสุตฺตฏีกา ฯ  
๑. สมนฺต. ๒/๕๐.    ๒. สา. ที. วิ. ๓/๔๔.   
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        [๓๘๓]   อปฺเปน   วา  พหุนา  วา  ธเนน  กีตา  ธนกฺกีตา  ฯ  
ยสฺมา   ปน   สา   น  ธนกกฺีตมตฺตา  เอว  ภริยา  สวาสตฺถาย  ปน  
กีตตฺตา   ภรยิา   ตสฺมาสฺส  นิทฺเทเส๑  ธเนน  กีณิตฺวา  วาเสตีติ  
วุตฺต  ฯ   ฉนฺเทน   อตฺตโน   รุจิยา  วสตีติ  ฉนฺทวาสินี  ฯ  ยสฺมา  
ปน   สา   น   อตฺตโน   ฉนฺทมตฺเตเนว  ภริยา  โหติ  ปุริเสน  ปน  
สมฺปฏิจฺฉิตตฺตา  ตสฺมาสฺส  นิทฺเทเส๒  ปโย  ปย  วาเสตีติ  วุตฺต ฯ  
โภเคน    วสตีติ   โภควาสินี  ฯ   อุทุกขฺลมุสลาทิฆรุปกรณ   ลภิตฺวา  
ภริยาภาว    อุปคจฺฉนฺติยา    ชนปทิตฺถิยา   เอตมธิวจน  ฯ   ปเฏน  
วสตีติ   ปฏวาสินี  ฯ   นิวาสนมตฺต   วา  ปารุปนมตฺต  วา  ลภิตฺวา  
ภริยาภาว   อุปคจฺฉนฺติยา   ทลิทฺทิตฺถิยา  เอตมธิวจน  ฯ  โอทปตฺต- 
กินีติ อุภินฺน   เอกิสฺสา    อุทกปาฏิยา    หตฺเถ    โอตาเรตฺวา    อิท  
อุทก    วิย   สสฏา   อเภชฺชา   โหถาติ   วตฺวา   ปริคฺคหิตาเยต  
นาม  ฯ   โอภฏ    โอโรปต    จุมฺพฏมสฺสาติ    โอภฏจุมฺพฏา กฏ- 
หาริกาทีนม ฺตรา  ฯ  ยสฺสา  สีสโต  จุมพฏ  โอโรเปตฺวา  ฆเร  
วาเสติ  ตสฺสา  เอต  นาม๓ ฯ  ทาสี  จาติ  อตฺตโนเยว ทาสี จ  
โหติ   ภริยา   จ  ฯ   กมฺมการี   นาม  ยา  เคเห  ภติยา  กมฺม  
กโรติ   ตาย   สทฺธึ   โกจิ   ฆราวาส   กปฺเปติ   อตฺตโน  ภริยาย  
อนตฺถิโก   หตฺุวา   อย   วุจฺจติ   กมฺมการี   จ   ภริยา   จาติ  ฯ  
ธเชน  อาหฏา  ธชาหฏา  ฯ  อุสฺสิตทฺธชาย  เสนาย  คนฺตฺวา  ปรวิสย  
วิลุมฺปตฺวา   อานีตาติ   วุตฺต   โหติ  ฯ  ต  โกจิ  ภรยิ  กโรติ  อย  
๑-๒.  วิ. มหาวิภงฺค. ๑/๓๐๔.  ๓. อธิวจนนตฺิป ปาโ ฯ . ว.   
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ธชาหฏา   นาม  ฯ   ยา  มหุุตฺตมตฺเต   ปฏิวสิตพฺพา  สา  มุหุตฺติกา  
ตขณิกาติ อตฺโถติ ส ฺจริตฺตวณฺณนานโย๑ ฯ  
        [๓๘๔]  ธเนน  กีตาติ  ภริยาภาวตฺถ  ธเนน  กตีา  ฯ  เตนาห  
ยสฺมา   ปนาติอาทึ  ฯ   โภเคนาติ  โภคเหตุ  ฯ  โภคตฺถ ฺหิ  วสนฺตี  
โภควาสินีติ   วุจฺจติ  ฯ   ลภิตฺวาติ  โย  น  วาเสติ  ตสฺส  หตฺถโต  
ลภิตฺวา  ฯ   อุทกปตฺต  อามเสตฺวา  คหิตา  โอทปตฺตกินี  ฯ  เตนาห  
อุภินฺนนฺติอาทึ  ฯ   ธเชน   อาหฏาติ   เอตฺถ   ธชโยคโต   เสนา  ว   
ธชสทฺเทน  วุตฺตา  ฯ  อุสสฺิตทฺธชาย  เสนาย  อาหฏาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
เตนาห อุสฺสิตทฺธชายาติอาทินฺติ ตฏฏีกา๒ ฯ  
        ตา   สพฺพาป  ภริยา  อิธ  ทาราติ  วุตฺตา  ฯ  เตนาหฏกถาย  
ทาราติ วิสติยา ภริยาน ยา กาจิ ภริยาติ ฯ  
        [๓๘๕]   ปุตฺตา   จ  ทารา  จ  ปุตฺตทาร  ฯ  ตสฺส  จ  ตตฺถ  
ปุตฺตาน   สงฺคโห   นาม   ปาปนิวารณาทีหิ   อุปการกรณ  ต  เหฏา  
วุตฺตเมว  ฯ   ทาราน  สงฺคโห  นาม  สมฺมานนาทีหิ  อุปการกรณ  ฯ  
เตนาห   ภควา   ป ฺจหิ  โข  คหปติปุตฺต  าเนหิ  สามิเกน  ปจฺฉิมา  
ทิสา   ภริยา   ปจฺจุปฏาตพฺพา  สมฺมานนาย  อวิมานนาย  อนติจริยาย  
อิสฺสริยโวสสฺคฺเคน   อลงฺการานุปฺปาทาเนน   อิเมหิ   โข   คหปติปุตฺต  
ป ฺจหิ าเนหิ ฯเปฯ ปจฺจุปฏาตพฺพาติ๓ฯ  
        [๓๘๖]   ตตฺถ   ปุตฺตทารา   ปฏ ิโต   อนุพนฺธนวเสน  ปจฺฉิมา  
ทิสาติ   เวทิตพฺพา  ฯ   สมฺมานนายาติ   เอตฺถ   สมมฺานนา   นาม  
๑. สมนฺต. ๒/๕๐.   ๒. สา. ที. วิ. ๓/๔๕.  ๓. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๔.   
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สมฺภาวนา  ฯ   สา   อตฺถจริยาลกฺขณา   ทานลกฺขณา  ปยวจน- 
ลกฺขณา จาติ    ติวิธา  ฯ   ตตฺถ   อิตรา   เทฺว   จตุตฺถป ฺจมฏาเนเหว  
สงฺคหิตา  ฯ   ตสฺมา   ปยวจนลกฺขณ   สมฺภาวน  ทสฺเสตุ  เทวมาเต  
ติสฺสมาเตติ    เอว   สมฺภาวิตกถากถเนนาติ   อฏกถาย   วุตฺต  ฯ  
อวิมานนายาติ   เอตฺถ   วิคตา   มานนา   วิมานนา   น   วิมานนา  
อวิมานนา  วิมานนาย  อกรณ ฯ เตนฏกถาย๑ ยถา ทาสกมฺม- 
กราทโย โปเถตฺวา   วิเหเตฺวา   กเถนฺติ   เอว  ปเฬตฺวา๒  วิมาเนตฺวา  
อกถเนนาติ  วุตฺต  ฯ  สามเิกน  หิ  วิมานิต  อิตฺถีชน  สพฺโพ  ปริชโน  
วิมาเนติเยว  ฯ   อนติจริยายาติ   ต   อติกฺกมิตฺวา   พหิ   อ ฺาย  
อิตฺถิยา    สทธฺึ    ปริจรนฺโต    ต   อติจรติ   นาม   ต   อตฺตโน คิหินึ     
อติม ฺ ิตฺวา    อคเณตฺวา   วตฺตนโต   ตถา   อกรเณน  ฯ อิสฺสริย- 
โวสฺสคฺเคนาติ  อิตฺถิโย  ห ิ มหาลตาสทิสมฺป๓อาภรณ ลภิตฺวา  
ภตฺต    วิจาเรตุ   อลภมานา   กชฺุฌนฺติ   กฏจฺฉฉ   หตฺเถ   เปตฺวา  
ตว   รุจิยา   กโรหีติ   ภตฺตเคเห  วิสฺสฏเ  สพฺพ  อิสฺสริย  วิสฺสฏ  
นาม   โหติ   เอว   กรเณนาติ   อตฺโถ  ฯ   เคเห  เอว  ตฺวา  
วิจาเรตพฺพมฺป   หิ   กสิวณิชฺชาทิกมม   กุลิตฺถยิา   ภาโร   น   โหติ  
สามิกสฺเสว   ภาโร   ตโต   อาภต   สาปเตยฺยมฺปน   ตาย   สุคุตฺต  
กตฺวา  เปตพฺพ  โหติ  ฯ  ตสฺมา  ยาทิโส  อิสฺสริยโวสฺสคฺโค  คิหินิยา  
อนุจฺฉวิโก    ต    ทสฺเสนฺโต    ภตฺตเคเห   วิสฺสฏเติ   อาห  ฯ  
๑. สุ. วิ. ๓/๑๘๔.    ๒. หีเฬตฺวาติป ปาโ ฯ . ว. ๓. มหาลตาปสาธน- 
สทิสป ฯ . ว.   
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เอว ฺหิ   ตสฺมึ   วิสฺสฏเ   สพฺพ   อิสสฺริย   วิสฺสฏ   นาม  โหตีติ  
เอตา   ม ฺนฺตีติ   อธิปปฺาโย  ฯ   อลงฺการานุปฺปทาเนนาติ   เอตฺถ  
อิตฺถิโย   นาม   ปุตฺตลาเภน   วิย   มหคฺฆวิปุลาลงฺการลาเภนาป   น  
สนฺตุสฺสนฺเตวาติ    ตาส    โตสน   อการณ   ตสฺมา   วิภวานุรูปเมว  
อลงฺการทาน ยุตฺตนฺติ อาห อตฺตโน วิภวานุรูเปน อลงฺการ- 
ทาเนนาติ ฯ  
        [๓๘๗]  ยทิป  มาติกาย  ปจฺฉิมา  ทิสา  ปุตฺตทารา  เวทิตพฺพาติ  
วุตฺต    ปุตฺตสงฺคโห    ปน    ปาปา    นิวาเรนฺตีติอาทินา   ทสฺสโิต  
ตสฺมา    ปุตฺตวเสน    นิทเฺทส    อกตฺวา   ทารสงฺขาตภริยาวเสเนว  
กโตติ   ทฏพฺโพ  ฯ   เตเนว   สิคาลฏกีาย   อิติ  ภควา  ปจฺฉิมา  
ทิสา   ปุตฺตทาราติ  อุทฺทิสิตฺวาป  ทารวเสเนว  ปจฺฉิม  ทิส  วิสฺสชฺเชสิ  
น   ปุตฺตวเสน  ฯ   กสฺมา  ฯ   ปุตฺตา   หิ  ทารกกาเล  อตฺตโน  
มาตร    อนุคฺคณฺหนฺเตเนว    อนุคฺคหิตา    โหนฺติ    อนุกมฺปตา  ฯ  
วิ ฺ ุตมฺปตฺตกาเล   ปน   ยถา   เต   ปตรา   อนุคฺคเหตพฺพา  สฺวาย  
วิธิ   ปาปา   นิวาเรนฺตีติอาทินา  ปมทิสาวาเร  ทสฺสิโต  เอวาติ  กึ  
ปุน   วิสฺสชชฺเนนาติ   วุตฺต  ฯ   อิธ  อฏกถาโปตฺถเก  ตุ  ปจฺฉิมา  
ทิสา  ปุตฺตทารา  เวทิตพฺพาติ  เอตฺถ  อุทฺทิฏ  ปุตฺตทาร  ภริยาสทฺเทน  
สงฺคณฺหิตฺวาติ   ลิขิต  ฯ   ตตฺถ   ปุตฺตสทฺโท   ปมาทเลโข  ฯ  ทาร  
ภริยาสทฺเทนาตฺยตฺโถ    ยชฺุชติ  ฯ    ปตฺุตทารา    ปน    ปฏ ิโต อนุ- 
พนฺธนวเสน ปจฺฉิมา ทิสาติ เวทิตพฺพา ฯ สุสวิหิตกมฺมนฺตตาทิทิฏ- 
        [๓๘๘]    อิติ   สมฺมานนาทีหิ   สงฺคโห   
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ธมฺมิกหิตเหตุโต   มงฺคล  ฯ  เตนาห  อิเมหิ  โข คหปติปุตฺต 
ป ฺจหิ  าเนหิ  สามิเกน  ปจฺฉิมา  ทิสา ภริยา ปจฺจุปฏ ิตา ป ฺจหิ 
าเนหิ    สามิก   อนุกมปฺติ   สุสวิหิตกมฺมนฺตา   จ   โหติ สุสงฺคหิต- 
ปริชนา   จ   อนติจาริณี   จ   สมฺภต ฺจ   อนุรกฺขติ   ทกฺขา  
จ   โหติ   อนลสา   สพฺพกิจฺเจสุ   อิเมหิ   โข   คหปติปุตฺต  ฯ เป ฯ  
อนุกมฺปตีติ๑ ฯ  
        [๓๘๙]   ตตฺถ   สุสวิหิตกมฺมนฺตาติ   เอตฺถ    กลุิตฺถิยา สวิธาตพฺพ- 
กมฺมนฺตา นาม อาหารสมฺปาทนวิจารปฺปการา ฯ เตนฏกถาย๒  
ยาคุภตฺตปจนกาลาทีนิ   อนติกฺกมิตฺวา   ตสฺส   ตสฺส   สาธุก   กรเณน  
สุฏ ุ   สวิหิตกมฺมนฺตาติ   วุตฺต  ฯ   สุสงฺคหิตปริชนาติ  เอตฺถ  ยสฺมา  
เคหสามินิยา   อนฺโตเคหชโน   นิจฺจเมว   สงฺคเหตพฺโพ   ตสมฺา   น  
โส  อิธาธิปฺเปโต  ฯ  อิธ  ปน  ปรชิโน  นาม  สามิกสฺส เจว อตฺตโน  
จ    าติชโน    โส   ยถารห   ปยวจเนหิ   เจว   โภชนทานาทีหิ  
จ    อ ฺโต    ตตฺเถว    อุปฺปนฺนสฺส    ปณฺณาการสฺส   ฉณทิวสาทีสุ  
เปเสตพฺพปยภณฺเฑหิ   จ   ตาย    สงฺคเหตพฺโพติ    ทสฺเสตุมาห  
สมฺมานนาทีหิ    เจว    ปหิณกเปสนาทีหิ    จ   สงฺคหิตปริชนาติ  ฯ  
อนติจาริณีติ   สามิก   มุ ฺจิตฺวา   อ ฺ   มนสาป   น   ปฏเติ  ฯ  
สมฺภตนฺติ    กสิวณิชฺชาทีนิ   กตฺวา   อาภตธน   พาหิรโต   อนฺโตเคห  
ปเวสิตธนนฺตฺยตฺโถ  ฯ    ทกฺขาติ   เอตฺถ   คิหินิยา   นาม   ปม  
อาหารสมฺปาทเน    โกสลลฺ    อิจฺฉิตพฺพ   ตตฺถ   จ   ยุตฺตปฺปยุตฺตตา  
๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๔.   ๒. สุ. วิ. ๓/๑๘๔.  
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ตโต    สามิกสฺส    อิตฺถชีนายตฺเตสุ   กิจฺจากิจฺเจสุ   ตโต   ปุตฺตาน  
ปริชนสฺส  จ  กตฺตพฺพกิจฺเจสุ  ฯ  เตนฏกถาย๑ ยาคุภตฺตสมฺ- 
ปาทนาทีสุ เฉกา    นิปุณาติ   วุตฺต  ฯ   อนลสาติ   นิกฺโกสชชฺา  ฯ    
ตเมว นิกฺโกสชฺชต   พฺยติเรกโต   อนฺวยโต    จ    วิภาเวตุมฏกถาย  
ยถา   อ ฺา   กุสีตา   นสิินฺนฏาเน   นิสินฺนาว   โหนฺติ   ิตฏาเน  
 ิตาว   เอว    อหุตฺวา    วิปฺผาริเกน    จิตฺเตน    สพฺพกิจฺจานิ  
นิปฺผาเทตีติ วุตฺต ฯ  
        [๓๙๐]  อปโร  นโย  สงฺคโหติ  ธมฺมิกาหิ  ทานปยวาจตฺถ- 
จริยาหิ สงฺคหณ  ฯ   เสยยฺถีท  ฯ  อุโปสถทิวเสสุ  ปริพฺพยทาน   
นกฺขตฺตทิวเส นกฺขตฺตทสฺสาปน    มงฺคลทิวเส    มงฺคลกรณ    ทิฏ- 
ธมฺมิกสมฺปรายิเกสุ อตฺเถสุ   โอวาทานุสาสนนฺติ  ฯ  ต  ปุพฺพนเยเนว   
ทิฏธมฺมิกหิตเหตุโต จ  ธมฺมิกตฺตา  สมฺปรายิกหิตเหตุโต  จ    
เทวตาหิป  นมสฺสนียภาวเหตุโตจ มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๓๙๑]   ตถา   ห ิ  สกฺโก   เทวราชา   อุยฺยาน  คนฺตุกาโม  
เวชยนฺตปฺปาสาทา  โอโรหนฺโต  อ ฺชลึ  กตฺวา  ทส  ทิสา  นมสสฺติ  ฯ  
ต   ทิสฺวา   มาตลิ   เทว   ก  นาม  ตฺว  นมสฺสสีติ  ปจฺุฉิ  ฯ  โส  
ตสฺส   กเถนฺโต   สกฺกสยุตฺตสฺส  ทุติยวคฺเค  ปมสกฺกนมสฺสนสุตฺเต๒  
อิม คาถมาห  
        เย คหฏา ปุ ฺกรา    สลีวนฺโต อุปาสกา  
        ธมฺเมน ทาร โปเสนฺติ   เต นมสฺสามิ มาตลีติ ฯ  
๑. วิ. วิ. ๓/๑๘๕.    ๒. ส. ส. ๑๕/๓๔๔.   
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        ตตฺถ   ปุ ฺกราติ   จตุปจฺจยทาน    กุสุมฺภสุมนปูชา  
ทีปสหสฺสชลนนฺติเอวมาทิปุ ฺกรา๑  ฯ   สลีวนฺโตติ   อุปาสกตฺเต  
ปติฏาย   ป ฺจหิป   ทสหิป   สีเลหิ   สมนฺนาคตา  ฯ  ธมฺเมน  ทาร  
โปเสนฺตีติ   อุมฺมงฺคภินฺทนาทีนิ   อกตฺวา  ธมฺมิเกหิ  กสิโครกฺข-  
วณิชฺชาทีหิปุตฺตทาร โปเสนฺตีติ ตพฺพณฺณนา๒ ฯ  
        เอวมาทีติ   อาทิสทฺเทน   อวเสสปุ ฺกิริยาวตฺถูนิ  สงฺคณฺหาติ  ฯ  
นิจฺจสีลวเสน    ป ฺจหิ   นิยมสีลวเสน   ทสหิ  ฯ   ปสทฺเทน   ตโต  
กติปเยหิ   อุโปสถสีลวเสน   อฏหีติ  ทสฺเสติ  ฯ  ธมฺมิเกหีติ  ธมฺมโต  
อนปคเตหิ าเยหีติ ตฏฏีกา ฯ  
        [๓๙๒] ต สุตฺวา มาตลิ เตป นมสสฺนโฺต อิม คาถมาห๓ 

        เสฏา หิ กิร โลกสฺมึ   เย ตฺว สกกฺ นมสฺสสิ  
        อหป เต นมสฺสามิ    เย นมสฺสสิ วาสวาติ ฯ�   
        อยเมตฺถ   สงฺเขโป   วิตฺถาโร  สตฺุเต  โอโลเกตพฺโพ  ฯ  อิติ  
ปุตฺตทารสุ สงฺคโห เทวตาหิ นมสฺสนียภาวเหตุโต มงฺคลนฺติ ฯ  
        [๓๙๓]   ตตฺถ  ปุตฺตา  มาตาปตูน  คหปตคฺคิ  นาม  มาตาปตโร  
ปน   ปุตฺตาน  อาหุเนยฺยคฺคิ  นาม  ฯ  เตนาห  ภควา  สตฺตกงฺคุตฺตเร  
ทุติยคฺคิสุตฺเต๔   อุคฺคตสรีรพฺราหฺมณสฺส   ธมฺม   เทเสนฺโต  กตโม  
จ   พฺราหฺมณ   อาหุเนยฺยคฺคิ  ฯ   อิธ  พฺราหฺมณ  ยสสฺ  เต  โหนฺติ  
มาตาติ   วา   ปตาติ   วา  อย  วุจฺจติ  พฺราหฺมณ  อาหุเนยฺยคฺคิ  ฯ  
๑....การกาติป ปท ฯ . ว.  ๒. สา. ปา. ๑/๔๑๓. ๓. ส. ส. ๑๕/๓๔๔. 
๔. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔๖.   
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ต   กิสฺส   เหตุ  ฯ  อโต  หย  พฺราหฺมณ  อาหุโต  สมภฺูโต  ตสฺมา  
อย  พฺราหฺมณ  อาหุเนยฺยคฺคิ  สกฺกตฺวา  ครุกตฺวา  มาเนตฺวา  ปูเชตฺวา  
สมฺมา   สุข   ปริหริตพฺโพ  ฯ   กตโม   จ  พฺราหฺมณ  คหปตคฺคิ  ฯ  
อิธ   พฺราหฺมณ   ยสฺส   เต   โหนฺติ   ปตฺุตาติ   วา   ทาราติ  วา  
ทาสาติ   วา   เปสฺสาติ   วา   อย  วุจฺจติ  พฺราหฺมณ  คหปตคฺคิ  ฯ  
ตสฺมา อย พฺราหฺมณ คหปตคฺคิ สกฺกตฺวา ฯเปฯ ปริหริตพฺโพติ ฯ  
        [๓๙๔]   ตตฺถ   อโต   หยนฺติ  อโต  หิ  มาตาปติโต  อย  ฯ  
อาหุโตติ อาคโต ฯ สมฺภูโตติ อุปฺปนฺโนติ ตพฺพณฺณนา๑ ฯ  
        เตสุ   วิปฏิปชชฺมานา   ปุตฺตา   นริยาทีสุ   นิพฺพตฺตนฺติ   ตสฺมา  
กิ ฺจาป    มาตาปตโร    น   อนุฑหนฺติ   อนุฑหนสฺส   ปน   ปจฺจยา  
โหนฺติ    อิติ   อนุฑหนตฺเถเนว   อาหุเนยฺยคฺคีติ   วุจฺจนฺตีติ   ตตฺเถว  
ปมคฺคิสุตฺตวณฺณนา๒ ฯ  
        อาทเรน หุนน ปูชน อาหุน สกฺกาโรติ ปมคฺคิสุตฺตฏีกา ฯ  
        อาหุน   อรหนฺตีติ   อาหุเนยฺยา  ฯ   มาตาปตโร  หิ  ปุตฺตาน  
พหุการตาย๓อาหุน อรหนฺตีติ ปมคฺคิสุตฺตวณฺณนา๔ ฯ  
        คหปตคฺคีติ   อย   ปตฺุตทาราทิคโณ  ฯ   ยสฺมา   คหปติ   วิย  
เคหสามิโก    วิย    หุตฺวา    อคฺคติ   วิจรติ   ตสฺมา   คหปตคฺคีติ  
วุจฺจตีติ ทุติยคฺคิสุตฺตวณฺณนา๕ ฯ  
        [๓๙๕]   สตฺติเม  ภิกขฺเว  อคฺคี  ฯ  กตเม  สตฺต  ฯ  ราคคฺคิ  
โทสคฺคิ   โมหคฺคิ   อาหุเนยฺยคฺคิ    ทกฺขิเณยฺยคฺคิ   คหปตคฺคิ  กฏคฺคิ  
๑-๕. มโน. ปู. ๓/๒๐๕.  ๒-๔. มโน. ปู. ๓/๒๐๔.  ๓. พหูปการตายาติป ปาโ ฯ . ว.   
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อิเม โข ภิกฺขเว สตฺต อคฺคีติ เอว อวิภชิตฺวา เทสิตปมคฺคิ-  
สุตฺตวณฺณนายนฺตุ   คหปตคฺคีติ ปน เคหสามิโก วุจฺจติ ฯ โส  
มาตุคามสฺส สยนวตฺถาลงฺการาทิอนุปฺปทาเนน พหูปกาโร  ต 
อติจรนฺโต  มาตุคาโม  นริยาทีสุ  นิพฺพตฺตติ  ตสฺมา โสป  
ปุริมนเยเนว อนุฑหนตฺเถน คหปตคฺคีติ วุตฺโตติ วุตฺต ฯ  
        [๓๙๖]    สงฺคีติสุตฺตวณฺณนายมฺป   ตเถว   วตฺวา   ปุน   วุตฺต  
กสฺสปพุทฺธกาเล   โสตาปนฺนสฺส   อุปาสกสฺส  ภริยา  อติจาร  จรติ  ฯ  
โส   ต   ปจฺจกฺขโต   ทิสฺวา   กสฺมา  เอว  กโรสีติ  อาห  ฯ  สา  
สจาห   เอวรูป   กโรมิ   อย   ม   สุนโข   วิลุมฺปมาโน   ขาทตูติ  
วตฺวา   กาล   กตฺวา  กณฺณมุณฺฑทเห  เวมานิกปฺเปตี  หุตฺวา  นิพฺพตฺตา  
ทิวา   สมฺปตฺตึ   อนุภวติ   รตฺตึ   ทุกฺข  ฯ   พาราณสีราชา  มิควธ  
จรนฺโต    อร ฺ    ปวิสิตฺวา    อนุปุพฺเพน   กณฺณมุณฺฑทห   สมปฺตฺโต  
ตาย   สทฺธึ   สมฺปตฺตึ   อนุภวิ  ฯ  สา  ต  ว ฺเจตฺวา  รตฺตึ  ทกฺุข  
อนุภวติ  ฯ   โส   ตฺวา  กตฺถ  น ุ โข  คจฺฉตีติ  ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  
คนฺตฺวา   อวิทูเร    ิโต   กณฺณมุณฺฑทหโต   นิกฺขมิตฺวา   ต  ปฏปฏนฺติ  
ขาทมาน  เอก  สุนข  ทิสวฺา  อสินา เทฺวธา๑ ฉินฺทิ ฯ เทฺว อเหสุ ฯ  
ปุน   ฉินฺนา  จตฺตาโร  ฯ  ปุน  ฉินฺนา  อฏ  ฯ  ปุน  ฉินฺนา  โสฬส  
อเหสุ  ฯ  สา  ก ึ กโรสิ  สามีติ  อาห  ฯ  โส  กิมิทนติฺ อาห ฯ สา  
เอว  อกตฺวา  เขฬปณฺฑ  ภูมิย  นฏุหิตฺวา  ปาเทน  ฆสาหีติ  อาห  ฯ  
โส  ตถา  อกาสิ  ฯ  สุนขา  อนฺตรธายึส ุ ฯ  ต  ทิวส  ตสฺสา  กมฺม  
๑. ทฺวิธาติป ปท ฯ . ว.   



ประโยค๔ - มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค) - หนาท่ี 359 

ขีณ  ฯ  ราชา  วิปฺปฏิสาร ี หุตฺวา  คนฺตุ  อารทฺโธ  ฯ  สา มยฺห สามิ  
กมฺม ขีณ มา อคมาสีติ อาห ฯ ราชา อสฺสุตฺวาว คโตติ ฯ  
        [๓๙๗]  โสติ  เคหสามิโก  ภตฺตา  ฯ ปุริมนเยเนวาติ อนุฑหนสฺส  
ปจฺจยตฺตา  ฯ   อติจารนฺติ  สามิก  อติกกฺมิตฺวา  จรณ  มิจฺฉาจาร  ฯ  
รตฺตึ   ทกฺุขนฺติ   อตฺตโน    ปาปกมฺมานุภาวสมุฏ ิเตน    สุนเขน ขาทิ- 
ตพฺพตฺตา   ทกฺุข  ฯ    ว ฺเจตฺวาติ    ต    อชานาเปตฺวา  ว กรณฏาน- 
คมน   สนฺธาย   วุตฺต  ฯ   ปฏปฏนฺติ   ปฏปฏ   กตฺวา  ฯ อนุรว- 
นิทสฺสน ฺเหต  ฯ   นฏุ ิโยโค  ห ิ กริาย  ตสฺส  สุนขนฺตรธานสฺส  
ยทิท   เขฬปณฺฑ   ภูมิย   นุฏหิตฺวา   ปาเทน  ฆสน  ฯ  เตน  วุตฺต  
โส ตถา อกาสิ ฯ สุนขา อนฺตรธายึสูติ ตฏฏีกา ฯ  
                   อติจาริณิตฺถีวตฺถุ ฯ  
        [๓๙๘]   อิท   ปมคฺคิสุตฺตฏีกายมฺป  สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา๑ฏีกาน    
เอกโต   กรณวเสนาคต  ฯ  เปตวตฺถุมฺหิ  กณฺณมุณฺฑปฺเปตวตฺถุ- 
วณฺณนายนฺตุ วิตฺถารโต  อาคต  อีสก วิสทิส ฯ ตตฺถ หิ ราชา  
อยเมติสฺสา ปจฺจามิตฺโต ภวิสฺสตีติ  วิสปเตน  อุสุนา  วิชฺฌิตฺวา   
สุนข ชีวิตา โวโรเปสีติ อาคตนฺติ ตสฺมา  สงฺคีติสุตฺตปมคฺคิ- 
สุตฺตวณฺณนานเยน  เคหสามิโก  ทารสฺส คหปตคฺคิ นาม  ฯ 
ทุติยคฺคิสุตฺตวณฺณนานเยน  ปุตฺตทารา  เคหสามิกสฺส  คหปตคฺคิ  
นามาติ นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพนฺติ ฯ  
                    ปุตฺตทารสงฺคหกถา ฯ  
                     
๑. สุ. วิ. ๔/๒๐๔.   
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                                   อนากุลกมฺมนฺตกถา  
        [๓๙๙] กมฺมนฺตา นาม กสิโครกฺขวณิชฺชาทโยติ อิธ๑ วุตฺต ฯ  
        กสีติ  กสิกมฺม  ฯ วณิชฺชาติ ชงฺฆวณิชฺชสกฏวณิชฺชาทิ  
วณิชฺชปโถ๒ ฯ  โครกฺขนฺติ  อตฺตโน  วา  ปเรส  วา คาโว รกฺขิตฺวา  
ป ฺจโครสวิกฺกเยน ชีวนกมฺมนฺติ มูลปณฺณาสเก มหาทุกฺขกฺขนฺธ- 
สุตฺตวณฺณนา๓ฯ  
        กสน    กสีติ   กสิคฺคหเณน   สพฺโพ   กสิปฏิพทฺโธ   ชีวิตุปาโย  
คหิโตติ   อาห   กสีติ   กสิกมฺมนฺติ  ฯ  ชงฺฆวณิชฺชาติ  ชงฺฆสตฺถ- 
วเสน วณิชฺชมาห  ฯ    สกฏวณิชฺชาติ    สกฏสตฺถวเสน  ฯ   อาทิสทฺเทน  
นาวาวณิชฺชาทิวเสน    สโวหาโร  ฯ    วณิชฺชปโถติ    วณิชชฺมคฺโค  
ทานคฺคหณวเสน สโวหาโรติ อตฺโถติ ตฏฏีกา ฯ  
        [๔๐๐]   มชฺฌิมปณฺณาสเก   วาเสฏสุตฺเต๔  ปน  กสิฏาเน  
โครกฺขา อาคตา ฯ ภควตา วุตฺต หิ ตตฺถ  
        โย หิ โกจิ มนุสฺเสสุ    โครกฺข อุปชีวติ  
        เอว วาเสฏ ชานาหิ   กสโก โส น พฺราหฺมโณติ ฯ  
        โครกฺขนฺติ   เขตฺตรกฺข  ฯ   กสิกมฺมนฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  โคติ  
หิ ปวิยา นาม ตสฺมา เอวมาหาติ ตพฺพณฺณนา๕ ฯ  
        สาม ฺโจทนา    วิเสสนิวิฏา    โหตีติ    อาห    โครกฺขนฺติ  
เขตฺตรกฺขนฺติ ฯ เตนาห โคติ หิ ปวิยา นามนฺติ ตฏฏีกา ฯ  
๑. ป. โช. ขุ. ขุ. ๑๕๓.   ๒. ชลวณิชฺชถลวณชฺิชาทิวณิชฺชปโถติป ฯ . ว.  
๓. ป. สู. ๒/๗๔.    ๔. ม. ม. ๑๓/๖๔๔.    ๕. ป. สู. ๓/๓๙๙.   
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        ตสฺมา   ยตฺถ   ทฺวย   เอกโต   อาคต   ตตฺถ  กสโิต  อ ฺา  
โครกฺขา ยตฺถ โครกฺขาว สา ปกรณโต าตพฺพา ฯ  
        [๔๐๑] กาลาติกฺกมนาทิ ปน เตส อากุลภาโว นาม ฯ  
เตนฏกถาย กาล ฺ ุตาย ปฏิรูปการิตาย อนลสตาย อุฏาน- 
วิริยสมฺปทาย อพฺยสนียตาย จ กาลาติกฺกมนอปฺปฏริูปกรณอกรณ- 
สิถิลกรณาทิอากุลภาววิรหิตาติ๑  วุตฺต ฯ ตตฺถ  โย  กตฺตพฺพกาล 
อหาเปตฺวา  กมฺม  กโรติ  โส กาล ฺ ู นาม ฯ ลภิตพฺพธนสฺส 
ปฏิรูป  กโรนฺโต  ปน  ปฏิรูปการ ี นาม  ฯ อีทิโส หิ ธน วินฺทติ ฯ 
เตนาห ภควา ยกฺขสยุตฺเต๒ อาฬวกยกฺขสฺส ธมฺม เทเสนฺโต ฯ  
        [๔๐๒] ปฏิรูปการ ีธรุวา   อุฏาตา วินฺทเต ธนนฺติ ฯ  
        ตตฺถ   เทสกาลาทีนิ   อหาเปตฺวา   โลกิยสฺส  โลกุตฺตรสฺส  วา  
ธนสฺส  ปฏิรปู  อธิคมุปาย กโรตีติ ปฏิรูปการ ีฯ ธรุวาติ เจตสิก- 
วิริยวเสน อนิกฺขิตฺตธุโร ฯ  
        อุฏาตาติ  
        โย   จ   สีต ฺจ   อุณฺห ฺจ   ติณา   ภิยฺโย  น  ม ฺตีติ- 
อาทินา นเยน   กายิกวิรยิวเสน    อุฏานสมฺปนฺโน    อสิถลิปรกฺกโม  ฯ  
วินฺทเต   ธนนฺติ    เอกมูสิกาย    นจิรสเฺสว    จตุสฺสตสหสฺสสงฺขย  
จูฬกนฺเตวาสี   วิย    โลกิยธน ฺจ    มหลฺลกมหาติสฺสตฺเถโร    วิย  
โลกุตฺตรธน ฺจ ลภตีติ ตพฺพณฺณนา๓ฯ  
        [๔๐๓]  เทสกาลาทีนิ  อหาเปตฺวาติ  ยสฺมึ  เทเส  ยสฺม ึกาเล  
๑. อกรณสทฺโท ปมาทเลโข ม ฺเ ฯ . ว.   ๒. ส. ส. ๑๕/๓๑๖. ๓. สา. ป. ๑/๓๙๐.   
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สภาควยาทิเก  นิสฺสาย  สกิจฺจ ตีเรตพฺพ ตานิ เทสกาลาทีนิ  
อนติกฺกมิตฺวา อตฺตโน วุฑฺฒึ อิจฺฉนฺเตน อย นาม เทโส  
ยตฺถาห เอตรหิ วสามิ อย กาโล อิเม เม มิตฺตา อิเม 
เม สหายา อห ฺจ เอทิโส ชาติกุลปฺปเทสพลโภคปริวาราทีหิ  
สกิจฺจ   อิทานิ   อารทฺธพฺพ  อิทานิ  นารทฺธพฺพนฺติ  สพฺพ  อุปปริกฺขิตฺวา  
ปฏิปชชฺิตพฺพ  ฯ  เอว  ปฏิปชชฺนฺโต  หิ  โลกิยสฺส ธนสฺส ปฏิรปูา- 
ธิคมุปาย กโรติ นาม ฯ โลกุตฺตรสฺส ปน สีลวิโสธนาทิวเสน  
เวทิตพฺโพ ฯ วหิตพฺพภาเวน ธุโร วิยาติ ธุโร ภาโร ฯ อิธ ปน  
ธุร สมฺปคฺคหโต ตทุทฺธรเณน ธุโร วิรยิ ฯ โส  สาติสโย  เอตสฺส   
อตฺถีติ  ธุรวา ฯ อุฏาตาติ ปเทน กายิกวิริยสฺส วุจฺจมานตฺตา  
เจตสิกวิริยวเสนาติ วิเสสิต ฯ อนิกฺขิตฺตธุโร โธรยฺหภาวโต ฯ  
อสิถิลปรกฺกโม  อนลสภาวโต  ฯ  นจิรสฺเสวาติ จาตุมฺมาสพฺภนฺ- 
ตเรเยว ฯ จตุสฺสตสหสฺสสงฺขฺยนฺติ กากณิกฏกหาปณโสฬส- 
กหาปณจตุพฺพีสติกหาปณสหสฺสหรณกฺกเมน เทฺว สตสหสฺสานิ จูฬก- 
มหาเสฏ ิโน ธีตุ ลาภวเสน เทฺว สตสหสฺสานีติ เอว จตุสฺสต- 
สหสฺสสงฺขฺย  ธน  เอกมูสกิมูเลน ยถา จูฬกนฺเตวาสี  เอว อ ฺโป  
ปฏิรูปการ ีธรุวา อุฏาตา วินฺทเต ธนนฺติ ตฏฏีกา ฯ  
        ตตฺรีมานิ วตฺถูนิ  
        [๔๐๔]   อตีเต   พาราณสิย   โพธสิตฺโต  จูฬโก  นาม  เสฏ ี  
หุตฺวา    สพฺพนิมิตฺต ฺ ู    อโหสิ  ฯ   โส   เอกทิวส   ราชุปฏาน  
คจฺฉนฺโต   อนฺตรวีถิย   มตมูสิก   ทิสฺวา   ตขณ  นกฺขตฺต  สมาเนตฺวา   
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สกฺกา   จกฺขุมตา   กุลปุตฺเตน   อิม  มูสกิ  คเหตฺวา  ทารภรณ  กาตุ  
กมฺมนฺต  จ  ปโยเชตุนฺติ  อาห  ฯ  ต  สตฺุวา  ตสฺสนฺเตวาสี  อ ฺตโร  
ทุคฺคตปุริโส   ต   คเหตฺวา   อาปเณ  วิฬารสฺสตฺถาย  ทตฺวา  กากณิก  
ลภิตฺวา   ตาย   กากณิกาย   ผาณิต   กีณิตฺวา   ปานียฆฏ   คเหตฺวา  
อร ฺโต   อาคจฺฉนฺตาน  มาลาการาน  ผาณิต ฺจ  ปานีย ฺจ  อทาสิ  ฯ  
เต   ตสฺส   เอเกก   ปุปฺผมุฏ ึ   อทสุ  ฯ  โส  ปุปฺผมูเลน  ผาณิต  
กีณิตฺวา   ปานียฆฏ   คเหตฺวา   ปุนทิวเส   ปุปฺผารามเมว   คโต  ฯ  
ต   ทิวส   มาลาการา   ตสสฺ   อฑฺฒโอจิตเก   ปุปฺผคจฺเฉ  อทสุ  ฯ  
โส   นจิรสฺเสว  อิมินา  อุปาเยน  อฏ  กหาปเณ  ลภิ  ฯ  ปุเนกสฺมึ  
วาตวุฏ ิทิวเส  ราชยฺุยาเน  พหู  สุกฺขทณฺฑกา  จ  สาขา  จ  ปลาส ฺจ  
วาเตน   ปตึสุ  ฯ   อุยฺยานปาโล   ฉฑฺเฑตุ  นาสกฺขิ  ฯ  โส  ตตฺถ  
คนฺตฺวา    สเจ   อิมานิ   ทารุปณฺณานิ   มยฺห   ทสฺสสิ   นีหริสฺสามีติ  
อาห  ฯ   อุยยฺานปาโล  ตสฺส  อทาสิ  ฯ  โส  ทารกาน  เกฬิมณฺฑล  
คนฺตฺวา   ผาณิต  ทตฺวา  มุหุตฺเตน  ตานิ  นีหราเปตฺวา  อุยฺยานทฺวาเร  
ราสึ   กาเรสิ  ฯ   ตทา  ราชกุมฺภกาโร  กุลาลภาชนาน  ปจนตฺถาย  
ตสฺส   โสฬส   กหาปเณ   จาฏิอาทีนิ   ภาชนานิ   จ   ทตฺวา  ตานิ  
คณฺหิ  ฯ    เอวมสฺส   จตุพฺพีสติ   กหาปณานิ   ชาตานิ  ฯ   โส  
นครทฺวารสมีเป   ปานียจาฏึ   เปตฺวา   ป ฺจสตติณหารเก   ปานีเยน  
อุปฏหิ  ฯ   ตฺว   สมฺม   อมฺหาก  พหูปกาโร  กินฺเต  กโรมาติ  ฯ  
โส   มยฺห   กจฺิเจ   อุปฺปนฺเน   กริสฺสถาติ   วตฺวา  อิโต  จิโต  จ  
วิจรนฺโต    ชลถลปถกมฺมกิวาณิเชหิ    สทฺธึ   มิตฺตสนฺถว   อกาสิ  ฯ   
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อเถโก    ถลปถกมฺมิโก    เสฺว    อสฺสวาณิชโก   ป ฺจ   อสฺสสตานิ  
คเหตฺวา   อาคมิสฺสตีติ  อาจิกฺขิ  ฯ  ต  สุตฺวา  โส  ติณหารเก  อาห  
อชฺช   มยฺห   เอเกก   ติณกลาป   เทถ  มยา  จ  ติเณ  อวิกฺกีณิเต  
มา   วิกฺกีณาถาติ  ฯ   เต   สาธูติ   วตฺวา   ป ฺจ  ติณกลาปสตานิ  
ตสฺส   ฆเร   ปาตยึสุ  ฯ   อสฺสวาณิโช   อ ฺตฺถ   ติณ   อลภิตฺวา  
ตสฺส    สหสฺส   ทตฺวา   ติณ   คณฺหิ  ฯ   ตโต   กติปาหจฺจเยนสฺส  
ชลปถกมฺมิโก   ปฏฏนมหฺิ   นาวา   อาคตาติ  อาจิกฺขิ  ฯ  โส  อฏหิ  
กหาปเณหิ   สพฺพปริวารสมฺปนฺน   ตาวกาลิก   รถ  คเหตฺวา  มหนฺเตน  
ยเสน  ปฏฏน  คนฺตฺวา  เอก  องฺคุลิมุทฺทิก  นาวาย๑ สจฺจการ ทตฺวา  
อนฺโตสาลาย นิสีทิ ฯ  
        เอกนิปาตงฺคุตฺตรฏีกาย   สจฺจการนฺติ    สจฺจภาวาวหการ  
อตฺตนา    คหิเต    ภณฺเฑ    อ ฺเส    น    ทาตพฺพนฺติ    วตฺวา  
ทาตพฺพล ฺจนฺติ วุตฺต ฯ  
        ตทา   สตมตฺตา   วาณิชา  อาคนฺตฺวา  ตสฺส  เอเกโก  เอเกก  
สหสฺสนฺติ  สตสหสฺส  ทตฺวา  เตน  สทฺธึ  นาวาย  ปตฺติกา  หุตฺวา  ปุน  
ตสฺส   สตสหสฺสเมว   ทตฺวา  สพฺพ  นาวาย  ภณฺฑ  อคฺคเหสุ  ฯ  โส  
เทฺว   สตสหสฺสานิ   คเหตฺวา   มยา   กต ฺ ุนา   ภวิตพฺพนฺติ   เอก  
สตสหสฺส   จูฬกเสฏ ิสฺส   ทตฺวา  ต  สพฺพ  ปวตฺตึ  กเถสิ  ฯ  เสฏ ี  
นทานิ  เอวรูป  ทารก  มม  เปสนกมฺม  กาตุ  วฏฏตีติ  ตสฺส  อตฺตโน  
ธีตร   อทาสิ  ฯ   โส  เสฏ ิสฺส  อจฺจเยน  เสฏ ิฏาน  ปฏิลภิ  ฯ  
๑. นาวกิสฺสาติป ปาโ ฯ . ว.   
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เอว อุฏาตา โลกิยธน วินฺทติ ฯ  
        เอกนิปาตสฺส    ปมวคฺเค    จูฬกเสฏ ิชาตกวณฺณนาย ฺจ๑ เอก- 
นิปาตงฺคุตฺตรวณฺณนาย ฺจ อปฺปมาทวคฺควณฺณนาย ฺจ จูฬกนฺเต- 
วาสิกวตฺถุ ฯ  
        [๔๐๕]    มหลฺลกมหาติสฺสตฺเถโร    กิร    ตีห ิ   อิริยาปเถหิ  
วิหริสฺสามีติ    วตฺต    กตฺวา    ถีนมิทฺธาคมนเวลาย    ปลาลจุมฺพฏก  
เตเมตฺวา    สเีส   กตฺวา   คลปฺปมาณ   อุทก   ปวิสตฺิวา   ถีนมิทธฺ  
ปฏิพาหนฺโต ทฺวาทสหิ วสฺเสหิ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ  
                อาฬวกสุตฺตวณฺณนายมิท๒ วตฺถุ  ฯ  
        [๔๐๖]   โย  ปน  สกลทิวสภาค  สุปตฺวา  กมมฺนฺเต  น  กโรติ  
รตฺติมฺหิ   เต   กาตุ   น   อุฏหติ  นิจฺจกาล  สรุามตฺโต  อิตฺถีอาทีสุ  
จ   โสณฺโฑ   โหติ   โส   อตฺตโน   อลสตาย   กมฺมนฺเต   อากุเล  
กโรติ  ฯ  กมมฺนฺตานมกรณเมว  หิ  เตส  อากุลตฺต  นาม  ฯ  ตาทิโส  
จ ฆราวาส สณฺเปตุ น สกฺโกติเยว ฯ เตนาห ภควา สิคาลสุตฺเต๓ 

        น ทิวาโสปฺปสีเลน    รตฺตึ อุฏานเทสฺสินา๔  
        นิจฺจ มตฺเตน โสณฺเฑน   สกฺกา อาวสิตุ ฆรนฺติ ฯ  
        [๔๐๗]   ตตฺถ  รตฺตึ  อุฏานเทสฺสินาติ  รตฺตึ  อนุฏานสีเลนาติ  
ตพฺพณฺณนา๕  
        สุริเย    อนุคฺคเต    เอว    กมฺมนฺเต    อนารภนฺโต   รตฺตึ  
๑. ชาตกฏกถา  ๑/๑๗๕.  ๒. สา. ป. ๑/๓๙๐.  ๓. ที. ปาฏิ. ๑๑/๑๙๙.  
๔. ปาลิย น ทิวาสุปฺปสีเลน รตฺตินุฏานเทสฺสินาติ ฯ . ว.  ๕.  สุ. วิ. ๓/๑๗๔.   
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อนุฏานสีโลติ ตฏฏกีา ฯ  
        นิจฺจ   มตฺเตนาติ   นจฺิจกาล   สุรามทมตฺเตน  ฯ  โสณฺเฑนาติ  
อิตฺถีอาทีสุ   โสณฺเฑน  ฯ  อฏกถาจริเยน  ห ิ โสณฺฑาติ  อิตฺถี 
โสณฺฑา ภตฺตโสณฺฑา    ปูวโสณฺฑา   มูลโสณฺฑา  ฯ   ปปาสาติ    
ปานโสณฺฑาติ เอว   จุณฺณิยปทาธิกาเร   วุตฺต   ตสฺมา   น   กิ ฺจิ    
อิธ  วุตฺต  ฯ อิตฺถีโสณฺฑาติ    อิตฺถีสุ    โสณฺฑา    อิตฺถีสมฺโภคนิมิตฺต     
อาตปฺปนกา ตถา  ภตฺตโสณฺฑาทโย  เวทิตพฺพา  ฯ  ปปาสาติ   
อุปรุปริสุราปปาสา  ฯ เตนาห ปานโสณฺฑาติ ตฏฏีกา ฯ  
        [๔๐๘]   ตสฺมา   ฆรเมสนฺเตน   คิหินา  นิทฺทาราเมน  โสณฺเฑน  
จ น ภวิตพฺพ ฯ ตาทิโส หิ ทุกฺข ปปฺโปติ ฯ ตตฺรีมานิ วตฺถูนิ  
        อตีเต   ตกฺกสิลาย   ทิสาปาโมกฺขาจริยสฺส   เอโก  อนฺเตวาสิโก  
กุสีโต   โหติ   นิทฺทาราโม  ฯ   โส   เอกทิวส  อ ฺเหิ  มาณเวหิ  
สทฺธึ   ทารูนมตฺถาย   อร ฺ   คนฺตฺวา  มหนฺต  วรณุรุกฺข๑  ทิสฺวา  
สุกฺขรุกฺโข   เอโสติ   ส ฺาย   มุหุตฺต   ตาว   นิทฺทายิตฺวา   ปจฺฉา  
คเหสฺสามีติ   สยิตฺวา  กากจฺฉมาโน  นิทฺท  โอกกฺมิ  ฯ  อิตเร  ทารูนิ  
คเหตฺวา   คจฺฉนฺตา   ต   ปาเทน  ปฏ ิย  ปหริตฺวา  อคมสุ  ฯ  โส  
อุฏาย   อกขีฺนิ   ปุ ฺฉิตฺวา   อวิคตนิทฺโท  วรุณรกฺุข  อารุยฺห  อตฺตโน  
อภิมุข    สาข    อากฑฺฒิตฺวา    ภ ฺชนฺโต   ภิชฺชิตฺวา   อุฏ ิตโกฏิยา  
อกฺขีนิ   ภินทฺาเปตฺวา   เอเกน  หตฺเถน  ต  ปธาย  เอเกน  หตฺเถน  
อลฺลทารูนิ คเหตฺวา รุกฺขโต โอรุยฺห เวเคน คาม อคมาสิ ฯ  
๑. วรณรุกฺขนตฺิป ปท ฯ . ว.   
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        เอกนิปาตสฺส อฏมวคฺเค วรุณชาตกวณฺณนาย๑ กุสีตมาณววตฺถุ ฯ  
        [๔๐๙]  อตีเต  พาราณสิย  เอโก  ป ฺจสีลรกฺขสฺส พฺราหฺมณ- 
กุลสฺส ปุตฺโต   มาณโว    สมวเยหิ    ตรุณธุตฺเตหิ    สทฺธึ    วิจรณสีโล  
อโหสิ  ฯ  โส  เตสุ  สรุ  ปวนฺเตสุ  สย  น  ปวิ  ฯ  ธตฺุตา อย สุร  
อปวนฺโต  อมฺหาก  สุรามูล  น  เทตีติ  อุปาเยน  น  สุร ปาเยตุกามา  
ฉณทิวเส   อุยฺยาเน   ปทมุินิปตฺเตสุ   ติขิณ  สุร  พนฺธิตฺวา  ปานกาเล  
มาณวสฺส    ขีร    ทาเปตฺวา    โปกฺขรมธุ    อาหรถาติ    ปรฺิเสหิ  
อาหราเปตฺวา   ปทุมินิปตฺตปุฏ   เหฏาฉิทฺท   กตฺวา  มุเข  เปสุ  ฯ  
มาณโว   ต   โปกฺขรมธุส ฺาย   ยาจิตฺวา  ปวิตฺวา  มส ฺจ  ขาทิตฺวา  
มตฺโต  อโหสิ  ฯ  เนต  โปกฺขรมธุ  สรุา  เอสาติ  ฯ เอตฺตก มธุรรส  
น   ชานึ   อาหรถ   โภ   สรุนฺติ  ฯ  ขีณา  สุราติ  ฯ  โส  เตส  
องฺคุลิมุทฺทิก   ทตฺวา   เตหิ  อานีต  สุร  เตหิ  สทฺธึ  ปวิตฺวา  มตฺโต  
เคห   คนฺตฺวา  นิปชชฺิ  ฯ  ปตา  น  ปุนปฺปุน  นิวาเรนฺโตป  นิวาเรตุ  
อสกฺโกนฺโต   วินิจฺฉย   เนตฺวา  อปุตฺตก  กตฺวา  นหีราเปสิ  ฯ  เอว  
สนฺเตป   โส  สุราปานโต  อวิรมิตฺวาว  กมฺมนฺเต  อกตฺวา  อปรภาเค  
กปาลหตฺโถ ภิกฺขาย จรนฺโต ปรกุฑฺฑ นิสฺสาย กาลมกาสิ ฯ  
         มหาสุตโสมชาตกวณฺณนาย๒ สุราโสณฺฑวตฺถุ ฯ  
        [๔๑๐]  โย  ปน  อติสีตาทีนิ  อปทิสิตฺวา  กมฺมนฺเต  น กโรติ ฯ  
กถ  ฯ    มนสฺุเสหิ   กาลสฺเสว   วุฏาย   เอถ   โภ   กมฺมนฺต  
๑. ชาตกฏกถา ๒/๑๑๙.  ๒. ชาตกฏกถา.  ๘/๔๐๕.   
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คจฺฉามาติ   วุตฺเต   อติสีตนฺตาว    อฏ ีนิ    ภิชฺชนติฺ    คจฺฉถ  
ตุมฺเห   ปจฺฉา   ชานิสฺสามีติ   อคฺคึ   ตเปนฺโต   นิสนิฺโน   กมฺมนฺเต  
กาตุ   น   คจฺฉติ  ฯ  อติอุณฺหาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  โส  อตฺตโน  
อลสตาย   กมฺมนฺเต   อากุเล  กโรติ  นาม  ฯ  ตาทิโส  ห ิ โภคโต  
ปริหายติ  ฯ    เตนาห    ภควา   อติสีตนฺติ   กมฺม   น   กโรติ  
อติอุณฺหนฺติ   อติสายนฺติ   อติปาโตติ   อติจฺฉาโตติ   อติปปาสิโตติ๑  
กมฺม    น    กโรติ    ตสฺส    เอว   กิจฺจาปเทสพหุลสฺส   วิหรโต  
อนุปฺปนฺนา   เจว   โภคา   นุปฺปชชฺนฺติ  อุปฺปนฺนา  จ  โภคา  ปริกขฺย  
คจฺฉนฺตีติ ฯ ตาทิเส หิ ธนานิ อติกฺกมนฺติ ฯ เตนาห ภควา  
        [๔๑๑] อติสีต อติอุณฺห    อติสายมิท อหุ  
           อิติ วิสฺสฏกมฺมนฺเต    อตฺถา อจฺเจนฺติ มาณเวติ ฯ  
        ตตฺถ   อติสายมิท   อหูติ   อิท   อติสาย   ชาตนฺติ  เย  เอว  
วตฺวา   กมฺม   น   กโรนฺติ  ฯ  อิติ  วิสฺสฏกมฺมนฺเตติ  เอว  วตฺวา  
ปริจฺจตฺตกมฺมนฺเต  ฯ   อตฺถา  อจฺเจนฺติ  มาณเวติ  เอวรูเป  ปุคฺคเล  
อตฺถา อติกฺกมนฺติ เตสุ น ติฏนฺตีติ ตพฺพณฺณนา๒ ฯ  
        อตฺถาติ   ธนานิ  ฯ   อติกฺกมฺมนฺตีติ  อปคจฺฉนฺติ  ฯ  อถวา  ฯ  
อตฺถาติ   กิจฺจานิ  ฯ  อติกกฺมนฺตีติ  อติกฺกนฺตกาลานิ  โหนฺติ  ฯ  เตส  
อติกฺกโมป อตฺถโต ธนาน เอว อติกฺกโมติ ตฏฏีกา ฯ  
        [๔๑๒]   โย   ปน   สตีาทีนิ   อคเณตฺวา  อตฺตโน  อนลสตาย  
กมฺมนฺเต   อากุเล   น   กโรติ  โส  มหนฺต  ธน  อุปฺปาเทตฺวา  สุข  
๑. อติจฺฉาโตสฺมีติ...โตสฺมีติ ฯ    ๒. สิคาลสุตฺตวณณฺนา ฯ . ว.   
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วินฺทติ ฯ อฑฺฒมาสกราชาทโย เจตฺถ นทิสฺสน ฯ  
        [๔๑๓]   อตีเต   พาราณสิยา   อุตฺตรทฺวารวาสี  เอโก  ภติโก  
อโหสิ  ฯ   โส   อุทกภตึ   กตฺวา  ลทฺธ  อฑฺฒมาสก  ปาการิฏกาย  
อนฺตเร    เปตฺวา    ภตึ   กโรนฺโต   ทกฺขิณทฺวาร   ปตฺวา   ตตฺถ  
อุทกภติเมว   กตฺวา  ชีวมานาย  กปณิตฺถิยา  สทฺธ ึ สวาส  กปฺเปสิ  ฯ  
ตายป   อฑฺฒมาสโกว   ลทฺโธ  ฯ   อเถกสฺมึ   ฉณทิวเส   สา   ต  
อาห   สามิ   นคเร   ฉโณ   วตฺตติ   สเจ   กิ ฺจิ   อตฺถิ   มยมฺป  
กีเฬยฺยามาติ  ฯ   โส   อฑฺฒมาสโก   เม  อตฺถ ิ โส  อุตฺตรทฺวาเร 
อิฏกนฺตเร   ปโต   อิโต   ทฺวาทสโยชนนฺเต  เม  นิธาน  ตว  ปน  
หตฺเถ   กิ ฺจิ   อตฺถีติ   อาห  ฯ   สา   อตฺถิ  สามิ  อฑฺฒมาสโกติ  
วตฺวา    ตว    อฑฺฒมาสโก    มม   อฑฺฒมาสโกติ   มาสโก   โหติ  
ตโต  เอเกน  โกฏาเสน  มาล  เอเกน  คนฺธ  เอเกน สุร คเหตฺวา  
กีฬิสฺสาม   คจฺฉ   ตว   สนฺตก   อาหราติ  อาห  ฯ  โส  หฏตุฏโ  
คายนฺโตว   ปกฺกามิ  ฯ   โส  ห ิ นาคพโล  ฉ  โยชนานิ  อติกฺกมฺม  
มชฺฌนฺติเก    วีตจฺฉิตงฺคารสนฺถตมิว   อุณฺหวาลุก   มทฺทนฺโต   ราชงฺคณ  
ปาปุณิ  ฯ   ตทา   อุทโย   นาม   พาราณสีราชา  วาตปาเน   ิโต  
ต  ตถา  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  กินฺนุ  โข  เอส  เอวรูป  อาตป อคเณตฺวา  
หฏตุฏโ    คายนฺโต   คจฺฉติ   ปุจฺฉิสฺสามิ   นนฺติ   จินฺเตตฺวา   ต  
ปกฺโกสาเปตฺวา  ปุจฺฉิ  ฯ  โส  สพฺพ  ปวตฺตึ  กเถตฺวา  เทว  ภริยาย  
กถ   อนุสฺสรนฺต   ม   กามาตโป   ตปติ   น  สุรยิาตโปติ  อาห  ฯ  
เกน   การเณน   อาตป   อคเณตฺวา   ตุฏโ  คายสีติ  ฯ  เทว  ต   
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นิธาน  อาเนตฺวา  ตาย  สทฺธึ  อภิรมิสสฺามีติ  อิมินา  การเณน  ตุฏโ  
คายามีติ  ฯ   กึ   ตว   นิธาน   สตสหสฺสมตฺต   อตฺถติี  ฯ  นตฺถิ  
เทวาติ  ฯ  ราชา  ปฏิปาฏิยา  หาเปตฺวา  เอโก  มาสโกติ  ปุจฺฉิ  ฯ  
นตฺถิ   เทวาติ  ฯ  อฑฺฒมาสโกติ  ฯ  อาม  เทวาติ  ฯ  เตนหิ  โภ  
ปุริส    เอวรูเป    อาตเป    ตตฺถ   มาคมิ   อหนฺเต   อฑฺฒมาสก  
ทสฺสามีติ  ฯ  เทว  ตุมฺเหหิ  ทินฺน  คณฺหนฺโตป  อิตร  น  นาเสสฺสามิ  
มม   คมน   อหาเปตฺวา   ต   คณฺหิสฺสามีติ  ฯ   ราชา  ปฏิปาฏิยา  
วฑฺเฒตฺวา   โภ  ปรุิส  นวิตฺต  มาสก  เทฺว  มาสเก  ฯเปฯ  โกฏิสต  
อปริมิตธน   ทสฺสามีติ   วตฺวา  ตสฺมึ  ตเถว  วทนฺเต  เสฏ ิฏานาทีหิ  
านนฺตเรหิ   ปโลเภตฺวา   ตสฺมึ   ตเถว   วทนฺเต   อุปฑฺฒรชฺช  เต  
ทสฺสามีติ    วตฺวา   ตสฺมึ   สมฺปฏิจฺฉนฺเต   คจฺฉถ   มม   สหายกสฺส  
เกสมสฺสุ  หาเรตฺวา  นหาเปตฺวา  อลงฺกริตฺวา  อาเนถาติ อาณาเปสิ ฯ  
อมจฺจา  ตถา  กตฺวา  อาเนสุ  ฯ  ราชา  รชฺช  ทฺวิธา ภินฺทิตฺวา ตสฺส  
อุปฑฺฒรชฺช อทาสิ ฯ โส อฑฺฒมาสกราชา นาม อโหสิ ฯ  
        อฏกนิปาเต คงฺคมาลชาตกวณฺณนาย๑ อฑฺฒมาสกราชวตฺถุ ฯ  
        [๔๑๔] ตท ฺวตฺถุ  ขนฺตีติ ปเท อาวิภวิสฺสติ ฯ เตนาห  
        โย จ สตี ฺจ อุณฺห ฺจ    ติณา ภิยฺโย น ม ฺติ  
        กร ปุรสิกิจฺจานิ    โส สุขา น วิหายตีติ ฯ  
        ตตฺถ ติณา ภิยฺโยติ ติณโตป อุตฺตรินฺติ สิคาลวณฺณนา๒ ฯ  
        ติณา   ภิยฺโย   น   ม ฺตีติ   ติณ   วิย   ปริภวนฺโต  อภิภุยยฺ  
๑. ชาตกฏกถา.  ๕/๒๙๐.    ๒. สุ. วิ. ๓/๑๗๔.   
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วตฺตตีติ อตฺโถติ อาฬวกสุตฺตฏีกา ฯ  
        โส  สุขา  น  วิหายตีติ  โส  ปรุิโส  สุข น ชหติ สุขสมงฺคีเยว  
โหตีติ สิคาลวณฺณนา๑ ฯ  
        [๔๑๕]   ตสฺมา   ฆรเมสนฺเตน  สีตาทีนิ  อคเณตฺวา  อนุปุพฺเพน  
โภโค อุปจินิตพฺโพ ฯ เอว กรโต หิ โภคา พหู โหนฺติ ฯ เตนาห  
        โภเค สหรมานสฺส    ภมรสฺเสว อิรียโต  
        โภคสฺส นิจย๒ ยนฺติ   วมฺมิโกวุปจียตีติ ฯ  
        ตตฺถ   สหรมานสฺสาติ   อตฺตานมฺป   ปรมฺป  อปเฬตฺวา  ธมฺเมน  
โภเค   สมฺปณฺเฑนฺตสฺส   ราสึ   กโรนฺตสฺส  ฯ  ภมรสฺเสว  อิรียโตติ  
ยถา    ภมโร   ปุปฺผาน   วณฺณคนฺธ   อเหย   ตุณฺเฑนป   ปกฺเขหิป  
รช   อาหริตฺวา   อนุปุพฺเพน   จกฺกปปฺมาณ   มธปุฏล   กโรติ   เอว  
อนุปุพฺเพน   มหนฺต   โภคราสึ   กโรนฺตสฺส  ฯ  โภคสฺส  นิจย  ยนฺตีติ  
ตสฺส   โภคา   นิจย   คจฺฉนฺติ   อนุปุพฺเพน   อุปจิกาหิ  สวฑฺฒิยมาโน  
วมฺมิโก   วิย  ฯ   เตนาห   วมฺมิโกวุปจียตีติ  ฯ   ยถา   วมฺมิโก  
อุปจียติ เอว นิจย ยนฺตีติ อตฺโถติ ตพฺพณฺณนา๓ฯ  
        ภมรสฺเสว    อิรียโตติ    เอเตเนวสฺส    โภคสหรณ    ธมฺมกิ าณุ- 
เปตนฺติ   ทสเฺสนฺโต   อตฺตานมฺปติอาทิมาห  ฯ  ราสึ  กโรนฺตสฺสาติ  
ยถาสฺส    ธนธ ฺาทิโภคชาต    สมฺปณฺฑิต    ราสิภูต   ติฏติ   เอว  
อิริยโต    อายุหนฺตสฺส  ฯ    จกฺกปฺปมาณนฺติ    รถจกฺกปฺปมาณ  ฯ  
๑. สุ. วิ. ๓/๑๗๔.  ๒. ปาลิย ฺหิ โภคา สนนฺิจยนฺติ ฯ  ๓. สิคาลสุตฺตวณฺณนา ฯ  
. ว. สุ. วิ.  ๓/๑๗๘-๙   
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นิจยนฺติ   วุฑฺฒึ   ปริวุฑฺฒึ  ฯ  โภคา  สนฺนิจย  ยนฺตีติ  เกจิ  ปนตีฺติ  
ตฏฏีกา ฯ  
        [๔๑๖]  ตตฺถ  กสิกมมฺ  สมฺมาปโยชิต  อุภยโลกหิตาวห  โหติ  ฯ  
ตตฺรีท วตฺถุ  
        อตีเต    พาราณสิย   เอโก   เสฏ ี   ราชูปฏาน   คจฺฉนฺโต  
ปุโรหิต   ทิสวฺา   นกฺขตฺต   ปุจฺฉิตฺวา   อิโต   ติณฺณ  วสฺสานมจฺจเยน  
สกลชมฺพุทีเป   ฉาตกภย   ภวิสฺสตีติ   สุตฺวา  พหุ  กสิกมฺม  กาเรตฺวา  
อฑฺฒเตฬสานิ๑  โกฏสตานิ  กาเรสิ ฯ เสลสุตฺตวณฺณนาย๒ อฑฺฒานิ  
เตฬสานิ   อฑฺฒเตฬสานิ    ทฺวาทสสตานิ    ป ฺาส ฺจาติ    อตฺโถ  
วุตฺโต  ฯ  โส  ตานิ  เจว  จาฏิอาทีนิ  จ  วีหีน  ปูเรตฺวา ตทวเสเส  
อาวาเฏสุ   นขินิตฺวา   ตทวเสเส  มตฺติกาย  สทฺธึ  มทฺทิตฺวา  ภิตฺติโย  
ลิมฺปาเปตฺวา    ภยกาเล    สมฺปตฺเต    โกฏจาฏิอาทีสุ   นิหิตธ ฺเ  
ขีเณ   คจฺฉ   ตาตา  ยถากาม  ชีวนฺตูติ  อาห  ฯ  มนสฺุสา  ยถากาม  
ปกฺกมึสุ  ฯ   เคเห   ปน  เสฏ ี  จ  ภริยา  จ  ปุตฺโต  จ  สุณิสา  
จ   ปุณฺโณ   นาม   ทาโส   จาติ  ป ฺจ  ชนา  อวเสสา  อเหสุ  ฯ  
เต    อาวาเฏสุ    ธ ฺเ    ขีเณ   ภิตฺติมตฺติก   เตเมตฺวา   ตโต ลทธฺ- 
ธ ฺเน    ยาปยึสุ  ฯ    เสฏ ิภริยา    ปน    ภิตฺติปฺปเทเสสุ อวสิฏ- 
มตฺติก   เตเมตฺวา  อฑฺฒาฬฺหก  วีหึ  ลภิตฺวา  โกฏเฏตฺวา  เอก  
ตณฺฑุลนาฬึ    ลภิตฺวา    โจรภเยน    ต   ฆเฏ   ปกฺขิปตฺวา   ภูมิย  
นิขนิตฺวา   เอกทิวส   เสฏ ินา   ราชปูฏาน   คนตฺฺวา   ปจฺจาคเตน  
๑. อฑฺฒเตรสานีติป ปาโ ฯ . ว.  ๒. ป. สู. ๓/๓๖๖.   
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ฉาโตสฺมิ    ภทฺเท    อตฺถิ   กิ ฺจีติ   วุตฺเต   ต   นีหรตฺิวา   ภตฺต  
ปจิตฺวา    ป ฺจ    โกฏาเส   กตฺวา   เอก   โกฏาส   เสฏ ิสฺส  
อุปนาเมสิ  ฯ   ตสฺมึ   ขเณ  เอโก  ปจฺเจกพุทฺโธ  นโิรธา  วุฏาย  
ทิพฺพจกฺขุนา   โอโลเกนฺโต    สกลชมพฺุทีเป    ฉาตกภย    อุปฺปนฺน  
เสฏ ิเคเห   จ   ป ฺจนฺน   ชนาน   นาฬิโกทโน  ปกฺโก  เต  ป ฺจป  
สทฺธา   มยฺห ฺจ   สงฺคห  กริสฺสนฺตีติ  ตฺวา  คนฺธมาทนโต  อาคนฺตฺวา  
เตส   อตฺตาน   ทสฺเสสิ  ฯ  เต  สพฺเพ  สกสกภตฺตโกฏาส  ทตฺวา  
ภนฺเต   อิโต   ปฏาย  เอวรูป  ฉาตกภย  น  ปสฺเสยฺยามาติ  วตฺวา  
อิจฺฉิตานุรูป   ปฏน   อกสุ  ฯ   เตสุ   หิ   เสฏ ี  อิโต  ปฏาย  
สกลชมฺพุทปีวาสีน    พีชธ ฺ    ทาตุ    สมตฺโถ    ภเวยฺย   สหตฺถา  
กมฺม    กตฺวา    น   ชีเวยฺย   อฑฺฒเตฬสโกฏสตานิ   โสธาเปตฺวา  
สีส   นหาตฺวา   เตส   ทฺวาเร   นิสีทิตฺวา  อุทฺธ  โอโลกิตกฺขเณเยว  
รตฺตสาลิธารา  ปติตฺวา  สพฺพโกฏเ  ปูเรยฺยุ  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏ- 
าเนเยว อยเมว   ภริยา   อยเมว   ปุตฺโต  อยเมว  สณิุสา  อยเมว   
ทาโสติ ปฏเสิ  ฯ  ภริยา  อฑฺฒาฬฺหกสาลึ  เม  ปุรโต กตฺวา  
สกลชมฺพุทปีวาสีน ภตฺต   เทนฺติยาป   ยาวาห   น   อุฏหามิ   ตาว    
คหิตคฺคหิตฏาน ปูริตเมว   โหตุ   อิเมเยว   เม  สามิกปุตฺตสุณิสา- 
ทาสาติ  ปฏเสิ  ฯ ปุตฺโต   เอก   เม   สหสฺสตฺถวิก   คเหตฺวา    
สกลชมฺพุทปีวาสีน  ธน๏ เทนฺตสฺสาป  ถวิกา  ปรปิุณฺณาว  โหตุ  
อิเมเยว เม มาตาปตุภริยาทาสาติ ปฏเสิ  ฯ  สุณิสา  เอก  เม   
ธ ฺปฏก ปุรโต กตฺวา สกลชมฺพุทีปวาสีน พีชธ ฺ เทนฺติยาป   
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ขีณภาโว    มา    ป ฺายิ    อิเมเยว   เม   มาตาปตุสามิกทาสาติ  
ปฏเสิ  ฯ   ทาโส  กสนตฺสฺส  เม  อิโต  ติสฺโส  อิโต๑  ติสฺโส  
มชฺเฌ   เอกาติ   ทารุอมฺพณมตฺตา   สตฺต  สิตาโย  คจฺฉนฺตุ  อิเมเยว  
เม  สามิกา  โหนฺตูติ  ปฏเสิ  ฯ  กาม ฺเจส  ต  ทิวส เสนาปติฏาน  
ปฏเตฺวา    ลทฺธุ   สกโฺกติ   สามิเกสุ   ปน   สิเนเหน   เอวเมส  
ปฏเสิ  ฯ   ปจฺเจกพุทฺโธ   สพฺเพสป   วจนาวสาเน   เอว  โหตูติ  
วตฺวา   ปจฺเจกพุทฺธคาถาหิ   อนุโมทน   กตฺวา   อิเม   ม  ปสฺสนฺตูติ  
อธิฏาย    คนฺตฺวา    ต    ภตฺต   อตฺตโน   อานุภาเวน   ป ฺจนฺน  
ปจฺเจกพุทฺธสตาน   ปโหนก  กตฺวา  สวิภชิ  ฯ  เตป  น  โอโลเกนฺตา  
อฏสุ  ฯ   อถ   เสฏ ิภริยา   ภตฺต   ขีณนฺติ   อุกฺขลึ   โธวิตฺวา  
ปทหิตฺวา    เปสิ  ฯ   เสฏ ีป   ชิฆจฺฉาย   ปฬโิต   นิทฺทายิตฺวา  
ปพุชฺฌิตฺวา   อห   ภทฺเท   อติวิย  ฉาโตมฺหิ  อตฺถิ  นุ  โข  อุกฺขลิยา  
ฌามกสิตฺถานีติ   อาห  ฯ   สา   อุฏาย  คนฺตฺวา  อุกขฺลึ  วิวร ิ ฯ  
ตาวเทว   อุกขฺลิ   สุมนมกุลสทิสวณฺณสฺส   ภตฺตสฺส   ปริปูร ิ ฯ   สา  
ต   ทิสฺวา   อุฏเหิ   สามิ   ภุ ฺชสฺสูติ   วตฺวา  ทฺวินฺน  ปตาปุตฺตาน  
ภตฺต   ทตฺวา   เตสุ   ภุตฺวา   อุฏ ิเตสุ   สุณิสาย   สทฺธึ  ภุ ฺชิตฺวา  
ปุณฺณสฺส   ภตฺต   อทาสิ  ฯ   คหิตคฺคหิตฏาน   น   ขียติ  กฏจฺฉุนา  
สกึ    คหิตฏานเมว    ป ฺายติ  ฯ    ตทิวสเมว    โกฏาทโย  
ปุพฺเพ   ปูริตนิยาเมเนว   ปูรึสุ  ฯ   ตโต  เสฏ ี  สกลชมฺพุทีปวาสีน  
พีชธ ฺ   อทาสิ  ฯ  โส  ตโต  จุโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  สุคติย  
๑. เอโตติป ปาโ ฯ . ว.   
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สสรนฺโต   อิทานิ   ภทฺทิยนคเร   เมณฺฑกเสฏ ี  ชาโต  ฯ  ภริยาปสฺส  
มหาโภคกุเล   นิพฺพตฺติ  ฯ   ตสฺสา   วามหตฺถปาทตเลสุ   ปทุมลกฺขณ  
อิตเรสุ  จนฺทลกฺขณ  ชาต  เตนสฺสา  จนฺทปทุมาติ  นาม  ชาต  ฯ  สา  
วยปฺปตฺตา   เมณฺฑกสฺส   เคห   คตา  ฯ   ปุตฺตสุณิสาทาสาป   เตส  
ปุตฺตสุณิสาทาสาเยว  อเหสุ  ฯ  ตตฺถ  ปุตฺโต  ธน ฺชโย  นาม วิสาขาย  
ปตา   สุณิสา   สุมนเทวี   นาม   วิสาขาย  มาตา  ฯ  เต  สพฺเพป  
อตฺตโน ปุ ฺ วีมสนฺติ ฯ ต สพฺพ ยถาปฏ ิตเมว สมิชฺฌติ ฯ  
        ธมฺมปทสฺส   มลวคฺเค   สุทสฺส   วชฺชม ฺเสนฺติ   คาถา- 
วณฺณนาย เมณฺฑกเสฏ ิวตฺถุ ฯ  
        [๔๑๗]   เอวมิเมส   สมฺมาปโยชติ   กสิกมฺม   อุภยโลกหิตาวห  
โหติ  ฯ   เอส  นโย  ตทิตรกมฺเมสุ  ฯ  อุภยโลกหิตาวหนโต  เจเต  
กมฺมนฺตา มงฺคล นาม ฯ  
        อฏกถายนฺตุ๑   เอเต   อตฺตโน   วา   ปุตฺตทารสฺส  วา  
กมฺมการาน    วา    พฺยตฺตาย   เอว   ปโยชิตา   ทฏิเว   ธมฺเม  
ธนธ ฺวุฑฺฒิปฺปฏิลาภเหตุโต   มงคลนฺติ   วุตฺตาติ  เอตฺตกเมว  วุตฺต  ฯ  
ปรโลกหิตปฺปฏิลาภเหตุตา ปน เตส อตฺเถว ฯ  
        เอวมิมายป   คาถาย    มาตาปตุอุปฏาน    ปตฺุตทารสงฺคโห  
อนากุลกมฺมนฺตาติ มงฺคลจตุกฺก วุตฺต ฯ อิทมฺป ป ฺยาวตฺตนฺติ ฯ  
                        จตุตฺถคาถายตฺถวณฺณนา ฯ  
                          
๑. ป. โช. ขุ. ขุ. ๑๕๓.   
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