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                                  ปาปวคฺควณฺณนา 
 
                                จูเฬกสาฏกวตฺถุ 
        อภิตฺถเรถ  กลฺยาเณติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  จูเฬกสาฏกพฺราหฺมณ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        วิปสฺสทิสพลสฺส  กาลสฺมึ  หิ  มหาเอกสาฏกพฺราหฺมโณ 
นาม  อโหสิ ฯ  อยมฺปน  เอตรหิ  สาวตฺถิย  จูเฬกสาฏโก 
นาม ฯ  ตสฺส  หิ  เอโก  นวิาสนสาฏโก  อโหส ิ พฺราหฺมณิยาป 
เอโก  อุภินฺนป  เอกเมว  ปารุปน ฯ  พหิคมนกาเล  พฺราหฺมโณ 
วา  พฺราหฺมณี  วา  ต  ปารุปติ ฯ  อเถกทิวส  วิหาเร 
ธมฺมสฺสวเน  โฆสิเต  พฺราหฺมโณ  อาห  โภติ  ธมมฺสฺสวน 
โฆสิต  ก ึ ทวิา  ธมฺมสฺสวน  (๑)  คมิสฺสสิ  อุทาหุ  รตฺตึ 
ปารุปนสฺส  หิ  อภาเวน  น  สกฺกา  อมฺเหหิ  เอกโต 
คนฺตุนฺติ ฯ  พฺราหฺมณี  สามิ  อห  ทิวา  คมิสฺสามีติ  สาฏก  ปารปุตฺวา  อคมาสิ ฯ  พฺราหฺมโณ  
ทิวสภาค  เคเห 
วีตินาเมตฺวา  รตฺตึ  คนฺตฺวา  สตฺถุ  ปุรโต  นิสินฺโน  ธมฺม 
อสฺโสสิ ฯ  อถสฺส  สรีร  ผรมานา  ป ฺจวณฺณา  ปติ 
อุปฺปชฺชิ ฯ  โส  สตฺถาร  ปูชิตุกาโม  (๒)  หุตฺวา  สเจ  อิม 
สาฏก  ทสฺสามิ  เนว  พฺราหฺมณิยา  น  มยฺห  ปารุปน 
#๑.  ส.ี  ธมฺมสฺสวนาย ฯ  ๒.  ปูเชตุกาโมติป ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 2 

        เลมที ่ 18  ปาปวคฺควณฺณนา หนา  2 
 
ภวิสฺสตีติ  จินฺเตสิ ฯ  อถสฺส  มจฺเฉรจิตฺตาน  สหสฺส   
อุปฺปชฺชิ  ปุเนก  สทฺธาจิตฺต  อุปฺปชฺช ิ ตมฺป  อภิภวนฺต  ปุน 
มจฺเฉรสหสฺส  อุปฺปชชฺิ ฯ  อิติสฺส  พลวมจฺเฉร  พนฺธิตฺวา 
คณฺหนฺต  วิย  สทฺธาจิตฺต  ปฏิพาหติเยว ฯ ตสฺส  ทสสฺามิ 
น  ทสฺสามีติ  จินฺเตนฺตสฺเสว  ปมยาโม  วีติวตฺโต ฯ ตโต 
มชฺฌิมยาเม  สมฺปตฺเต  ตสฺมึป  ทาตุ  นาสกฺขิ ฯ  ปจฺฉิมยาเม 
สมฺปตฺเต  โส  จินฺเตสิ  มม  สทฺธาจิตฺเตน  มจฺเฉรจิตฺเตน  จ 
สทฺธึ  ยชฺุฌนตฺสฺเสว  เทฺว  ยามา  วีติวตฺตา  อิท  มม 
เอตฺตก  มจฺเฉรจิตฺต  วฑฺฒมาน  จตูหิ  อปาเยหิ  สีส  อุกฺขิปตุ 
น  ทสฺสติ  ทสฺสามิ  สาฏกนฺติ ฯ  โส  มจฺเฉรสหสฺส  อภิภวิตฺวา 
สทฺธาจิตฺต  ปุเรจาริก  กตฺวา  สาฏก  อาทาย  สตฺถุ  ปาทมูเล 
เปตฺวา  ชิต  เม  ชิต  เมติ  ติกฺขตฺตุ  มหาสทฺทมกาสิ ฯ 
        ราชา  ปเสนทิโกสโล  ธมฺม  สณุนฺโต  ต  สทฺท  สุตฺวา 
ปุจฺฉถ  น  กึ  กิร  เตน  ชิตนฺติ  อาห ฯ  โส  ราชปุริเสหิ 
ปุจฺฉิโต  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  ต  สุตฺวา  ราชา  ทกุกฺร 
กต  พฺราหฺมเณน  สงฺคหมสฺส  กริสฺสามีติ  เอก  สาฏกยุค 
ทาเปสิ ฯ  โส  ตมฺป  ตถาคตสฺเสว  อทาสิ ฯ  ปุน  ราชา 
เทฺว  จตฺตาริ  อฏ  โสฬสาติ  ทฺวิคุณ  กตฺวา  ทาเปสิ ฯ 
โส  ตานิป  ตถาคตสฺเสว  อทาสิ ฯ  อถสฺส  ราชา 
ทฺวตฺตึสยุคานิ  ทาเปสิ ฯ  พฺราหฺมโณ  อตฺตโน  อคฺคเหตฺวา  
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ลทฺธ  ลทฺธ  วิสฺสชฺเชสิเยวาติ  วาทวิโมจนตฺถ  ตโต  เอก  ยุค 
อตฺตโน  เอก  พฺราหฺมณิยาติ  เทฺว  ยุคานิ  คเหตฺวา 
ตึส  ยุคานิ ตถาคตสฺเสว  อทาสิ ฯ  ราชา  ปน  ตสฺมึ 
สตฺตกฺขตฺตุมฺป  ททนฺเต  ปุน ทาตุกาโมว  อโหสิ ฯ  ปุพฺเพ 
มหาเอกสาฏโก  จตุสฏ ิยา  สาฏกยุเคสุ  เทฺว  อคฺคเหสิ ฯ 
อยมฺปน  ทฺวตฺตึสยุคลทฺธกาเล  เทฺว  อคฺคเหสิ ฯ  ราชา 
ราชปุริเส  อาณาเปสิ  ทุกกฺร  ภเณ  พฺราหฺมเณน  กต 
อนฺเตปุเร  มม  เทฺว  กมฺพเล  อาหราเปยฺยาถาติ ฯ  (๑)  เต  ตถา 
กรึสุ ฯ  ราชา  สตสหสฺสคฺฆนเก  เทฺว  กมฺพเล  ตสฺส 
ทาเปสิ ฯ  พฺราหฺมโณ  น  อิเม  มม  สรีเร  อุปโยค 
อรหนฺติ  พุทธฺสาสนสฺเสว  เต  อนุจฺฉวิกาติ  เอก  กมฺพล 
อนฺโตคนฺธกุฏิย  สตฺถุ  สยนสฺส  อุปร ิ วิตาน  กตฺวา  พนฺธิ 
เอก  อตฺตโน  ฆเร  นิพทฺธ  ภุ ฺชนฺตสฺส  ภิกฺขุโน 
ภตฺตกิจฺจฏาเน วิตาน  กตฺวา  พนฺธิ ฯ  ราชา  สายณฺหสมเย 
สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  กมพฺล  ส ฺชานิตฺวา  ภนฺเต  เกน 
ปูชา  กตาติ  ปุจฺฉิตฺวา  เอกสาฏเกนาติ  วุตฺเต  พฺราหฺมโณ 
มม  ปสาทฏาเนเยว  ปสีทตีติ  จตฺตาโร  หตฺถี  จตฺตาโร 
อสฺเส  จตฺตาริ  กหาปณสหสฺสานิ  จตสฺโส  อิตฺถโิย  จตสฺโส 
ทาสิโย  จตฺตาโร  ปรุิเส  จตฺตาโร  คามวเรติ  เอว  ยาว 
#๑.  อาหเรยฺยาถาติ  ยุตฺตตร ฯ  
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สพฺพสตา  จตฺตาริ  จตฺตาริ  กตฺวา  สพฺพจตุกฺก  นามสฺส 
ทาเปสิ ฯ 
        ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อโห  อจฺฉริย 
จูเฬกสาฏกสฺส  กมฺม  มุหตฺุตเมว  สพฺพจตุกฺก  ลภิ  อิทาเนว 
เขตฺตฏาเน  กเตน  กลฺยาณกมฺเมน  อชฺเชว  วิปาโก  ทินโฺนติ ฯ 
สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นตฺุถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย 
สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  ภิกฺขเว 
สจาย  เอกสาฏโก  ปมยาเม  มยฺห  ทาตุ  อสกฺขิสฺส 
สพฺพโสฬสก  อลภิสฺส  สเจ  มชฺฌิมยาเม  ทาตุ  อสกฺขิสฺส 
สพฺพฏก  อลภิสฺส  พลวปจฺจูเส  ทินฺนตฺตา  ปเนส  สพฺพจตุกฺก 
ลภิ  กลฺยาณกมฺม  กโรนฺเตน  หิ  อุปฺปนฺนจิตฺต  อหาเปตฺวา 
ตขณ ฺเว  กาตพฺพ  ทนฺธ  กต  กุสล  หิ  สมฺปตฺตึ  ททมาน 
ทนฺธเมว  ททาติ  ตสฺมา  จิตฺตุปฺปาทสมนนฺตรเมว  กลฺยาณกมฺม 
กาตพฺพนฺติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม 
คาถมาห 
        อภิตฺถเรถ  กลฺยาเณ                  ปาปา  จิตฺต  นิวารเย 
        ทนฺธ  ห ิ กรโต  ปุ ฺ          ปาปสฺมึ  รมตี  มโนติ ฯ 
        ตตฺถ  อภิตฺถเรถาติ  ตุริตตุริต  สฆีสีฆ  กเรยฺยาติ 
อตฺโถ ฯ  คิหินา  หิ  สลากภตฺตทานาทีสุ  กิ ฺจิเทว  กุสล 
กริสฺสามีติ  จิตฺเต  อุปฺปนฺเน  ยถา  อ ฺเ  โอกาส  น  
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ลภนฺติ  เอว  อห  ปุเร  อห  ปุเรติ  ตุริตตุริตเมว  กาตพฺพ ฯ 
ปพฺพชิเตน  วา  อุปชฺฌายวตฺตาทีนิ  กโรนฺเตน  อ ฺสฺส 
โอกาส  อทตฺวา  อห  ปุเร  อห  ปุเรติ  ตุริตตุริตเมว 
กาตพฺพ ฯ  ปาปา  จิตฺตนฺติ  กายทุจฺจริตาทิโต  ปน  ปาปกมฺมโต 
อกุสลจิตฺตุปฺปาทโต  วา  สพฺพฏาเน  จิตฺต  นิวารเย ฯ  ทนฺธ 
หิ  กรโตติ  โย  ปน  ทสฺสามิ  กริสฺสามิ  สมฺปชฺชิสฺสติ 
นุ  โข  เม  โนติ  เอว  จิกขฺลมคฺเคน  คจฺฉนฺโต  วิย  ทนฺธ 
ปุ ฺ  กโรติ  ตสฺส  เอกสาฏกสฺส  วิย  มจฺเฉรสหสฺส  ปาป 
โอกาส  ลภติ ฯ  อถสฺส  ปาปสฺมึ  รมติ  มโน ฯ 
กุสลกมฺมกรณกาเลเยว  หิ  จิตฺต  กุสลกมฺเม  รมติ  ตโต  มุจฺจิตฺวา 
ปาปนินฺนเมว  โหตีติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปุณึสูติ ฯ 
                                        จูเฬกสาฏกวตฺถุ ฯ 
                                _______________  
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                                         เสยฺยสกตฺเถรวตฺถุ 
        ปาป ฺเจ  ปุริโส  กยริาติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  เสยฺยสกตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  โลฬุทายิตฺเถรสฺส  (๑)  สทฺธิวิหาริโก  อตฺตโน 
อนภิรตึ  ตสฺส  อาโรเจตฺวา  เตน  ปมสงฺฆาทิเสสกมฺเม 
สมาทปโต  อุปฺปนฺนุปฺปนฺนาย  อนภิรติยา  ต  กมมฺมกาสิ ฯ 
สตฺถา  ตสฺส  กิริย  สุตฺวา  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  เอว  กิร 
ตฺว  กโรสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม  ภนฺเตติ  วุตฺเต  กสฺมา 
ภาริย  กมฺม  อกาสิ  อนนุจฺฉวิก  โมฆปุริสาติ  นานปฺปการโต 
ครหิตฺวา  สิกฺขาปท  ป ฺาเปตฺวา  เอวรูป  ห ิ กมมฺ 
ทิฏธมฺเมป  สมฺปราเยป  ทุกฺขสวตฺตนิกเมว  โหตีติ  วตฺวา 
อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        ปาป ฺเจ  ปุริโส  กยริา          น  น  กยริา  ปุนปฺปุน 
        น  ตมฺห ิ ฉนฺท  กยิราถ          ทุกฺโข  ปาปสฺส  อุจฺจโยติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  สเจ  ปุริโส  สก ึ ปาปกมฺม  กเรยฺย 
ตขณ ฺเว  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  อิท  อปฺปฏิรูป  โอฬารกินฺติ  น 
น  กยริา  ปุนปฺปุน  โยป  ตมฺหิ  ฉนฺโท  วา  รุจิ  วา 
อุปฺปชฺเชยฺย  ตป  วิโนเทตฺวา  น  กยิราเถว ฯ  กึการณา ฯ 
#๑.  ลาฬุทายีติป  เถรสฺส  นาม ฯ  
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ปาปสฺส  หิ  อุจฺจโย  วุฑฺฒิ  อิธโลเกป  ปรโลเกป  ทุกฺโข 
ทุกฺขเมว  อาวหตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                        เสยฺยสกตฺเถรวตฺถุ ฯ 
 
                                          ลาชเทวธีตาวตฺถุ 
        ปุ ฺ ฺเจ  ปุริโส  กยิราติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
เชตวเน  วิหรนฺโต  ลาชเทวธีตร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ  วตฺถ ุ
ราชคเห  สมฏุ ิต ฯ 
        อายสฺมา  หิ  มหากสฺสโป  ปปฺผลิคุหาย  วิหรนฺโต  ฌาน 
สมาปชฺชิตฺวา  สตฺตเม  ทวิเส  วุฏาย  ทิพฺเพน  จกฺขุนา 
ภิกฺขาจารฏาน  โอโลเกนฺโต  เอก  สาลิกฺเขตฺตปาลิก  อิตฺถ ึ
สาลิสีสานิ  คเหตฺวา  ลาเช  กุรุมาน  ทิสฺวา  สทฺธา  น ุ
โข  อสฺสทฺธาติ  วีมสิตฺวา  สทฺธาติ  ตฺวา  สกฺขิสฺสติ 
นุ  โข  เม  สงฺคห  กาตุ  โนติ  อุปธาเรนฺโต  วิสารทา 
กุลธีตา  มม  สงฺคห  กริสสฺติ  กตฺวา  จ  ปน  มหาสมฺปตฺตึ 
ลภิสฺสตีติ  ตฺวา  จีวร  ปารุปตฺวา  ปตฺตมาทาย  สาลิกฺเขตฺตสฺส 
สมีเป  อฏาสิ ฯ  กุลธีตา  เถร  ทิสฺวาว  ปสนฺนจิตฺตา 
ป ฺจวณฺณาย  ปติยา  ผุฏสรีรา  ติฏถ  ภนฺเตติ  วตฺวา  
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ลาเช  อาทาย  เวเคน  คนฺตฺวา  เถรสฺส  ปตฺเต  อากีริตฺวา 
ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  ตุมฺเหหิ  ทิฏธมฺมสฺส 
ภาคินี  อสฺสนฺติ  ปตฺถนมกาสิ ฯ  เถโร  เอว  โหตูติ  อนุโมทน 
อกาสิ ฯ  สาป  เถร  วนฺทิตฺวา  อตฺตนา  ทินฺนทาน  อาวชฺชมานา 
นิวตฺติ ฯ  ตาย  จ  ปน  เกทารมริยาทาย  คมนมคฺเค  เอกสฺม ึ
พิเล  โฆรวิโส  สปฺโป  นปิชฺช ิฯ  โส  เถรสฺส  กาสาย 
ปฏิจฺฉนฺน  ชงฺฆ  ฑสิตุ  นาสกฺขิ ฯ  อิตรา  ทาน  อาวชฺชมานา 
นิวตฺตนฺตี  น  ปเทส  ปาปุณิ ฯ  สปโฺป  พิลา  นกิฺขมิตฺวา  ต 
ฑสิตฺวา  ตตฺเถว  ปาเตสิ ฯ  สา  ปสนฺเนน  จิตฺเตน  กาล  กตฺวา 
ตาวตึสภวเน  ตึสโยชนิเก  กนกวิมาเน  สุตฺตปฺปพุทฺธา  วิย 
สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิเตน  ติคาวุเตน  อตฺตภาเวน  นิพฺพตฺติ ฯ 
        สา  ทฺวาทสหตฺถ  เอก  ทิพฺพวตฺถ  นิวาเสตฺวา  เอก 
ปารุปตฺวา  อจฺฉราสหสฺสปริวุตา  ปุพฺพกมฺม  ปกาสนตฺถ 
สุวณฺณลาชภริเตน  โอลมฺพนฺเตน  สุวณฺณสรเกน  ปฏิมณฺฑิเต 
วิมานทฺวาเร   ิตา  อตฺตโน สมฺปตฺตึ  โอโลเกตฺวา  กินฺนุ 
โข  เม  กตฺวา  อย  สมฺปตฺติ  ลทฺธาติ  ทิพฺเพน  จกฺขุนา 
อุปธาเรนฺตี  อยฺยสฺส  เม  มหากสฺสปตฺเถรสฺส ทินฺนลาช- 
นิสฺสนเฺทน  ลทฺธาติ  อ ฺาสิ ฯ  สา  เอว  ปริตฺตเกน 
กมฺเมน  เอวรูป  สมฺปตฺตึ  ลภิตฺวา  นทานิ  มยา  ปมชฺชิตุ 
วฏฏติ  อยฺยสฺส  วตฺตปฏวิตฺต  กตฺวา  อิม  สมฺปตฺตึ  ถาวร  
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กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ปาโตว  กนกมย  สมฺมชฺชนิ ฺเจว 
กจวรฉฑฺฑนิก ฺจ  ปจฺฉึ  อาทาย  คนฺตฺวา  เถรสฺส  ปริเวณ 
สมฺมชฺชิตฺวา  ปานีย  ปริโภชนีย  อุปฏาเปสิ ฯ  เถโร  ต 
ทิสฺวา  เกนจิ  ทหเรน  วา  สามเณเรน  วา  วตฺต  กต 
ภวิสฺสตีติ  สลฺลกฺเขสิ ฯ  สา  ทุติยทิวเสป  ตถา  อกาสิ ฯ 
เถโรป  ตเถว  สลฺลกฺเขสิ ฯ  ตติยทิวเส  ปน  เถโร  ตสฺสา 
สมฺมชฺชนีสทฺท  สุตฺวา  ตาลจฺฉิทฺเทหิ  จ  ปวิฏ  สรีโรภาส 
ทิสฺวา  ทฺวาร  วิวริตฺวา  โก  เอส  สมฺมชฺชตีติ  ปุจฺฉิ ฯ 
อห  ภนฺเต  ตุมฺหาก  อุปฏายิกา  ลาชเทวธีตาติ ฯ  นนุ 
มยฺห  เอวนามิกา  อุปฏายิกา  นาม  นตฺถีติ ฯ  อห  ภนฺเต 
สาลิกฺเขตฺต  รกฺขมานา  ลาเช  ทตฺวา  ปสนฺนจิตฺตา  นิวตฺตนฺตี 
สปฺเปน  ฑฏา  กาล  กตฺวา  ตาวตึสเทวโลเก  อุปฺปนฺนา 
มยา  อยฺย  นสิฺสาย  อย  สมฺปตฺติ  ลทฺธา  อิทานิป  ตุมฺหาก 
วตฺตปฏิวตฺต  กตฺวา  สมฺปตฺตึ  ถาวร  (๑) กริสฺสามีติ  อาคตมฺหิ 
ภนฺเตติ ฯ  หีโยป  ปเรป  ตยาเวต  าน  สมฺมชฺชิต  ตยา ว 
ปานีย  ปริโภชนีย  อุปฏาปตนฺติ ฯ  อาม  ภนฺเตติ ฯ อเปหิ 
เทวธีเต  ตยา  กต  วตฺต  กต  โหตุ  อิโต  ปฏาย  อิม 
าน  มา  อาคมีติ ฯ  ภนฺเต  มา  ม  นาเสถ  ตุมฺหาก  วตฺต 
กตฺวา  สมฺปตฺตึ  เม  ถิร  กาตุ  เทถาติ ฯ  อเปหิ  เทวธีเต 
#๑.  ถิรนฺติป ฯ  
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มา  เม  อนาคเต  จิตฺตวีชนึ  คเหตฺวา  นิสินฺเนหิ  ธมฺมกถิเกหิ 
มหากสฺสปตฺเถรสฺส  กิร  เอกา  เทวธีตา  อาคนฺตฺวา  วตฺตปฏิวตฺต 
กตฺวา  ปานีย  ปรโิภชนีย  อุปฏาเปตีติ  (๑)  วตฺตพฺพต  กริ  อิโต 
ปฏาย  อิธ  มาคมิ  ปฏิกกฺมาติ ฯ  สา  มา  ม  ภนฺเต 
นาเสถาติ  ปุนปฺปุน  ยาจิเทว ฯ  เถโร  นาย  มม  วจน 
สุณาตีติ  จินฺเตตฺวา  ตว  ปมาณ  น  ชานาสีติ  อจฺฉร 
ปหริ ฯ  สา  ตตฺถ  สณฺาตุ  อสกฺโกนตีฺ  อากาเส  อุปฺปติตฺวา 
อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  ภนฺเต  มยา  ลทฺธสมปฺตฺตึ  มา  นาเสถ 
ถาวร  กาตุ  เทถาติ  โรทนฺตี  [๒]  อากาเส  อฏาสิ ฯ 
        สตฺถา  คนฺธกุฏิย  นสิินฺโนว  ตสฺสา  โรทิตสทฺท  สุตฺวา 
โอภาส  ผริตฺวา  เทวธีตาย  สมฺมุเข  นิสทีิตฺวา  กเถนฺโต 
วิย  เทวธีเต  มม  ปุตฺตสฺส  กสฺสปสฺส  สวรกรณเมว  ภาโร 
ปุ ฺตฺถิกานมฺปน  อย  โน  อตฺโถติ  สลฺลกเขตฺวา ปุ ฺกรณเมว 
ภาโร  ปุ ฺกรณ  ห ิ อิธ  เจว  สมฺปราเย  จ  สุขเมวาติ 
วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        ปุ ฺ ฺเจ  ปุริโส  กยิรา          กยริาเถน  ปุนปปฺุน 
        ตมฺหิ  ฉนฺท  กยริาถ  สุโข          ปุ ฺสฺส  อุจฺจโยติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  สเจ  ปุริโส  ปุ ฺ  กเรยฺย  เอกวาร  เม 
ปุ ฺ  กต  อล  เอตฺตาวตาติ  อโนรมิตฺวา  ปุนปฺปุน  กโรถ(๓) 
# ๑.  อุปฏาเปสีติ  ยุตฺตตร ฯ 
# ๒.  ยุ.  เอตฺถนฺตเร  ปริเทวนฺตีติ  ทิสฺสติ ฯ 
# ๓.  สี. ย.ุ กโรเถว ฯ  
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ตสฺส  กรณกขฺเณป  ตมฺหิ  ปุ ฺเ  ฉนฺท  รุจึ  อุสฺสาห  กโรเถว ฯ 
กึการณา  สุโข  ปุ ฺสฺส  อุจฺจโยติ  ปุ ฺสฺส  หิ  อุจฺจโย 
วุฑฺฒิ  อิธโลกปรโลกสุขาวหนโต  สุโขติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  สา  เทวธีตา  ป ฺจจตฺตาฬีสโยชนมตฺถเก 
 ิตาว  โสตาปตฺติผล  ปาปุณีติ ฯ 
                                ลาชเทวธีตาวตฺถุ ฯ 
 
                                อนาถปณฺฑิกวตฺถ ุ
        ปาโปป  ปสฺสตี  ภทฺรนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  อนาถปณฺฑิก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        อนาถปณฺฑิโก  ห ิ วิหารเมว  อุทฺทิสฺส  จตุป ฺาส- 
โกฏิธน  พุทธฺสาสเน  วิกีริตฺวา  สตฺถร ิ เชตวเน  วิหรนฺเต 
เทวสิก  ตีณิ  มหาอุปฏานานิ  คจฺฉติ  คจฺฉนฺโต  จ  ก ึ
นุ  โข  อาทาย  อาคโตติ  สามเณรา  วา  ทหรา  วา 
หตฺถป  เม  โอโลเกยฺยุนฺติ  ตุจฺฉหตฺโถ  นาม  น  คตปุพฺโพ 
ปาโต  คจฺฉนฺโต  ยาคุ  คาหาเปตฺวาว  คจฺฉติ  กตปาตราโส 
สปฺปนวนีตาทีนิ  เภสชฺชานิ  คาหาเปตฺวา  คจฺฉติ สายณฺหสมเย 
มาลาคนฺธวิเลปนวตฺถาทีนิ  คาหาเปตฺวา  วิหาร  คจฺฉติ  เอว 
นิจฺจกาลเมว  ทิวเส  ทิวเส  ทาน  ทตฺวา  สลี  รกฺขติ ฯ 
อปรภาเค  โส  ธนกฺขย  คจฺฉติ ฯ  โวหารุปชีวิโนปสฺส  หตฺถโต  
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อฏารสโกฏิธน  อิณ  คณฺหึสุ ฯ  กลุสนฺตกาปสฺส  อฏารส 
หิร ฺโกฏิโย  นทีตีเร  นทิหิตฺวา  ปตา  อุทเกน  กูเล  ภินฺเน 
มหาสมุทฺท  ปวิสึสุ ฯ  เอวมสฺส  อนุปพฺุเพน  ธน  ปริกฺขย 
อคมาสิ ฯ  โส  เอวภูโตป  สงฺฆสฺส  ทาน  เทติเยว  ปณีต  ปน 
กตฺวา  ทาตุ  น  สกโฺกติ ฯ  โส  เอกทิวส  สตฺถารา  ทียติ 
ปน  เต  คหปติ  กุเล  ทานนฺติ  วุตฺเต  ทียติ  เม  ภนเฺต  กุเล 
ทาน  ต ฺจ  โข  กณาชก  พิลงฺคทุติยนฺติ  อาห ฯ  อถ  น 
สตฺถา  คหปติ  ลูข  ทาน  เทมีติ  มา  จินฺตยิ  จิตฺตสฺมึ  ห ิ
ปณีเต  พุทฺธาทีน  ทินฺนทาน  ลูข  นาม  นตฺถ ิ อปจ  ตฺว 
คหปติ  อฏนฺน  อริยปุคฺคลาน  ทาน  เทสิ  อหมฺปน  เวลามกาเล 
สกลชมฺพุทปี  อุนฺนงฺคล  กตฺวา  มหาทาน  ปวตฺตยมาโน 
ติสรณคตมฺป  ก ฺจิ  นาลตฺถ  ทกฺขิเณยฺยา  นาม  เอว  ทุลลฺภา 
ตสฺมา  ลูข  เม  ทานนฺติ  มา  จินฺตยีติ  วตฺวา  เวลามสุตฺตมสฺส (๑)กเถสิ ฯ 
        อถสฺส  ทฺวารโกฏเก  อธิวตฺถา  เทวตา  สตฺถริ  เจว 
สาวเกสุ  จ  เคห  ปวิสนฺเตสุ  เตส  เตเชน  สณฺาตุ  อสกฺโกนฺตี 
ยถา  อิเม  อิม  เคห  น  ปวิสนฺติ  ตถา  คหปตึ  ปริภินฺทิสฺสามีติ 
ต  วตฺตุกามาป  อิสฺสรกาเล  กิ ฺจิ  วตฺตุ  นาสกฺขิ  อิทานิ 
ปนาย  ทุคฺคโต  คณฺหิสฺสติ  เม  วจนนฺติ  รตฺติภาเค  เสฏสฺส 
#๑. องฺ. นวก.  ๒๓/๔๐๖ ฯ  
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สิริคพฺภ  ปวิสิตฺวา  อากาเส  อฏาสิ ฯ  อถ  น  เสฏ ี  ทิสฺวา 
โก  เอโสติ  ปุจฺฉิ ฯ  อหนฺเต  มหาเสฏ ิ  จตุตฺถทวฺารโกฏเก 
อธิวตฺถา  เทวตา  ตุยฺห  โอวาทตฺถาย  อาคตาติ ฯ เตนหิ 
วเทหิ  เทวเตติ ฯ  มหาเสฏ ิ  ตยา  ปจฺฉิมกาล  อโนโลเกตฺวา ว 
สมณสฺส  โคตมสฺส  สาสเน  พหุธน  วิปฺปกิณฺณ  อิทานิ  ทุคฺคโต 
หุตฺวาป  ต  น  มุ ฺจสิเยว  เอว  วตฺตมาโน  กติปาเหเนว 
ฆาสจฺฉาทนมตฺตมฺป (๑) น  ลภิสฺสสิ  กินฺเต  สมเณน  โคตเมน 
อติปริจฺจาคโต  โอรมิตฺวา  กมฺมนฺเต  ปโยเชนฺโต  กฏุมฺพ 
สณฺเปหีติ ฯ  อย  เม  ตยา  ทินฺโน  โอวาโทติ ฯ  อาม 
มหาเสฏ ีติ ฯ  คจฺฉ  นาห  ตาทิสีน  สเตนป  สหสฺเสนป 
สตสหสฺเสนป  สกฺกา  กมฺเปตุ(๒)  อยุตฺตนฺเต  วุตฺต  กึ  ตยา  มม 
เคเห  วสมานาย  สีฆสีฆ  เม  ฆรา  นกิฺขมาหีติ ฯ  สา  โสตาปนฺนสฺส  อริยสาวกสฺส  วจน  สุตฺ
วา  าตุ  อสกฺโกนฺตี 
ทารเก  อาทาย  นิกฺขมิ  นกิฺขมิตฺวา  จ  ปน  อ ฺตฺถ 
วสนฏาน  อลภมานา  เสฏ ึ  ขมาเปตฺวา  ตตฺเถว  วสิสฺสามีติ 
จินฺเตตฺวา  นครปริคฺคาหก  เทวปุตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  อตฺตนา 
กตาปราธ  อาจิกฺขิตฺวา  เอหิ  ม  เสฏ ิสฺส  สนฺติก  เนตฺวา 
ขมาเปตฺวา  วสนฏาน  ทาเปหีติ  อาห ฯ  โส  อยตฺุต  ตยา 
วุตฺต  นาห  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตุ  อุสฺสหามีติ  ต 
#๑. สี. ยุ.  ฆาสจฺฉาทนมฺป ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ  หราเปตุ ฯ  
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ปฏิกฺขิป ฯ  สา  จตุนฺน  มหาราชาน  สนฺติก  คนฺตฺวา 
เตหิ  (๑)  ปฏิกฺขิตฺตา  สกฺก  เทวราชาน  อุปสงฺกมตฺิวา  ต 
ปวตฺตึ  อาจิกฺขิตฺวา  อห  เทว  วสนฏาน  อลภมานา 
ทารเก  หตฺเถน  คเหตฺวา  อนาถา  วิจรามิ  วสนฏาน  เม 
ทาเปหีติ  สุฏ ุตร  ยาจิ ฯ  อถ  น  โส  อาห  อหมฺป 
ตว  การณา  เสฏ ึ  วตฺตุ  น  สกฺขิสฺสามิ  เอกมฺปน  เต 
อุปาย  กเถสฺสามีติ ฯ  [สา]  สาธุ  เทว  กเถหีติ ฯ  คจฺฉ 
เสฏ ิโน  อายุตฺตกเวส  คเหตฺวา  เสฏ ิสฺส  หตฺถโต  ปณฺณ 
อาหราเปตฺวา  โวหารุปชวีีหิ  คหิต  อฏารสโกฏธิน  อตฺตโน 
อานุภาเวน  โสเธตฺวา  ตุจฺฉคพฺเภ  ปูเรตฺวา  มหาสมุทฺท  ปวิฏ 
อฏารสโกฏิธน  อตฺถิ  อ ฺมฺป  อสุกฏาเน  นาม  อสฺสามิก 
อฏารสโกฏิธน  อตฺถิ  ต  สพฺพ  สหริตฺวา(๒)  ตสฺส  ตุจฺฉคพฺเภ 
ปูเรตฺวา  อิทนฺนาม  ทณฺฑกมฺม  กตฺวา  ขมาเปหีติ ฯ  สา 
สาธุ  เทวาติ  วุตฺตนเยเนว  สพฺพ (๓)  กตฺวา  ปุน  ตสฺส 
สิริคพฺภ โอภาสยมานา  อากาเส  ตฺวา  โก  เอโสติ  วุตฺเต 
อหนฺเต  จตุตฺถทฺวารโกฏเก  อธิวตฺถา  อนฺธพาลเทวตา  มยา 
อนฺธพาลตาย  ย  ตุมฺหาก  สนฺติเก  กถิต  ต  เม  ขมถ 
สกฺกสฺส  ห ิ เม  วจเนน  จตุป ฺาสโกฏิธน  สหริตฺวา 
ตุจฺฉคพฺภปูรเณน (๔) ทณฺฑกมฺม  กต  วสนฏาน  อลภมานา 
# ๑. ส.ี ย.ุ  เตเหป ฯ ๒. ส.ี ยุ.  อาหริตฺวา ฯ 
# ๓. ส.ีม. ย.ุ  ต  สพฺพ ฯ  ๔.  สี.ม. ยุ. ตุจฺฉคพฺภปูรณ ฯ  
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กิลมามีติ  อาห ฯ  อนาถปณฺฑิโก  จินฺเตสิ  อย  เทวตา 
ทณฺฑกมฺม  เม  กตนฺติ  วทติ  อตฺตโน  จ  โทส  ปฏชิานาติ 
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  น  ทสเฺสสฺสามีติ ฯ  โส  ต  สตฺถุ  สนฺติก 
เนตฺวา  ตาย  กตกมฺม  สพฺพ  อาโรเจสิ ฯ  เทวตา  สตฺถุ 
ปาเทสุ  สิรสา  นิปติตฺวา  ภนฺเต  ย  มยา  อนฺธพาลตาย 
ตุมฺหาก  คุเณ  อชานิตฺวา  ปาปก  วจน  วุตฺต  ต  เม  ขมถาติ 
สตฺถาร  ขมาเปตฺวา  มหาเสฏ ึ  ขมาเปสิ ฯ  สตฺถา 
กลฺยาณปาปกาน  กมฺมาน  วิปากวเสเนว  เสฏ ิ ฺเจว  เทวต ฺจ 
โอวทนฺโต  อิธ  คหปติ  ปาปปุคฺคโลป  ยาว  ปาป  น  ปจฺจติ 
ตาว  ภทฺรานิ  ปสฺสติ  ยทา  ปนสฺส  ปาป  ปจฺจติ  ตทา 
ปาปเมว  ปสฺสติ  ภทฺรปุคฺคโลป  ยาว  ภทฺร  น  ปจฺจติ  ตาว 
ปาปานิ  ปสฺสติ  ยทา  ปนสฺส  ภทฺร  ปจฺจติ  ตทา  ภทฺรเมว 
ปสฺสตีติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิมา 
คาถา  อภาสิ 
        ปาโปป  ปสฺสตี  ภทฺร                  ยาว  ปาป  น  ปจฺจติ 
        ยทา  จ  ปจฺจตี  ปาป                  อถ  [ปาโป]  ปาปานิ  ปสฺสติ 
        ภทฺโรป  ปสฺสตี  ปาป                  ยาว  ภทฺร  น  ปจฺจติ 
        ยทา  จ  ปจฺจตี  ภทฺร                  อถ  [ภทฺโร]  ภทฺรานิ  ปสสฺตีติ ฯ 
        ตตฺถ  ปาโปติ  กายทุจฺจริตาทินา  ปาปกมฺเมน  ยุตฺตปุคฺคโล ฯ 
โสป  ห ิ ปรุมิสุจริตานุภาเวน  นิพฺพตฺต  สุข  อนุภวมาโน 
ภทฺรป  ปสฺสติ ฯ  ยาว  ปาป  น  ปจฺจตีติ  ยาว  ตสฺส  ต  
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ปาปกมฺม  ทฏิธมฺเม  วา  สมฺปราเย  วา  วิปาก  น  เทติ ฯ 
ยทา  ปนสฺส  ต  ทฏิธมฺเม  วา  สมฺปราเย  วา  วิปาก  เทติ 
อถ  ทฏิธมฺเม  วิวิธา  กมมฺกรณา  สมปฺราเย  จ  อปายทุกฺข 
อนุโภนฺโต  โส  ปาโป  ปาปานิเยว  ปสฺสติ ฯ 
        ทุติยคาถาย  (๑) ฯ  กายสุจริตาทินา  ภทฺรกมฺเมน  ยุตฺโต 
ภทฺโร ฯ  โสป  ปุริมทุจฺจริตานุภาเวน  นิพฺพตฺต  ทกฺุข 
อนุภวมาโน  ปาป  ปสฺสติ ฯ  ยาว  ภทรฺ  น  ปจฺจตีติ  ยาว 
ตสฺส  ต  ภทรฺกมฺม  ทิฏธมฺเม  วา  สมฺปราเย  วา  วิปาก 
น  เทติ ฯ  ยทา  ปน  ต  วิปาก  เทติ  อถ  ทิฏธมฺเม 
ลาภสกฺการาทิสุข  สมฺปราเย  จ  ทิพฺพสมฺปตฺติสุข  อนุภวมาโน 
โส  ภทโฺร  ภทฺรานิเยว  ปสฺสตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  สา  เทวตา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ 
สมฺปตฺตปริสายป  สาตฺถิกา  ธมฺมเทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                อนาถปณฺฑิกวตฺถุ ฯ 
                                ____________ 
# ๑. ส.ีม. ยุ. ทุติยคาถายป  ฯ  
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                                อส ฺตปริกฺขารภิกฺขุวตฺถุ 
        มาวม ฺเถ  ปาปสฺสาติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  
เชตวเน  วิหรนฺโต  เอก  อส ฺตปริกฺขาร  ภิกฺขุ  อารพฺภ 
กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  ยงฺกิ ฺจิ  ม ฺจปาทิเภท  ปริกฺขาร  พหิ  
ปริภุ ฺชิตฺวา  ตตฺเถว  ฉฑฺเฑติ ฯ  ปรกิฺขาโร  วสฺเสนป 
อาตเปนป  อุปจิกาทีหิป  วินสฺสติ ฯ  โส  ภิกฺขูหิ  นนุ 
อาวุโส  ปริกขฺาโร  นาม  ปฏิสาเมตพฺโพติ  วุตฺเต  อปฺปก  
มยา  กต  อาวุโส  เอต  น  เอตสฺส  จิตฺต  อตฺถิ  นตฺถิ  
จิตฺตนฺติ  วตฺวา  ปุน  ตเถว  กโรติ ฯ  ภิกฺขู  ตสฺส  กิริย 
สตฺถุ  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  ต  ปกโฺกสาเปตฺวา  สจฺจ  
กิร  ตฺว  ภิกฺขุ  เอว  กโรสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  โส  สตฺถารา 
ปุจฺฉิโตป  กิเมต  ภควา  อปฺปก  มยา  กต  นาสฺส  จิตฺต  
อตฺถิ  นตฺถ ิ จิตฺตนฺติ  ตเถว  อวม ฺนฺโต  อาห ฯ  อถ  
น  สตฺถา  ภิกฺขูหิ  เอว  กาตุ  น  วฏฏติ  ปาปกมฺม  
นาม  อปฺปกนฺติ  น  อวม ฺ ิตพฺพ  อชฺโฌกาเส  ปต  หิ   
วิวฏมุขภาชน  เทเว  วสสฺนฺเต  กิ ฺจาป  เอกพินฺทุนา  น 
ปูรติ  ปุนปฺปนุ  วสฺสนฺเต  ปน  ปูรเตว  เอวเมว  ปาปกมฺม  
กโรนฺโต  ปคฺุคโล  อนุปพฺุเพน  มหนฺต  ปาปราสึ  กโรติเยวาติ  
วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 18 

                เลมที่  18  ปาปวคฺควณฺณนา หนา  18 
 
        มาวม ฺเถ  ปาปสฺส                 น  มตฺต  อาคมิสฺสติ ฯ 
        อุทพินทฺุนิปเตน                          อุทกุมฺโภป  ปูรติ 
        ปูรติ  พาโล  ปาปสฺส                  โถก  โถกป  (๑)  อาจินนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  มาวม ฺเถาติ  น  อวชาเนยฺย ฯ  ปาปสฺสาติ  
ปาป ฯ  น  มตฺต  อาคมิสฺสตีติ  อปฺปมตฺตก  เม  ปาป  
กต  กทา  เอต  วิปจฺจิสฺสตีติ  เอว  ปาป  นาวชาเนยฺยาติ  
อตฺโถ ฯ  อุทกุมฺโภปติ  เทเว  วสฺสนฺเต  มุข  วิวริตฺวา  
ปต  ยงฺกิ ฺจิ  กุลาลภาชน  ยถา  เอเกกสฺสาป  อุทกพินฺทุโน 
นิปาเตน  อนุปุพฺเพน  ปูรติ  เอว  พาลปุคฺคโล  โถก  
โถกมฺป  ปาป  อาจินนฺโต  [๒]  วฑฺเฒนฺโต  ปาปสฺส  ปูรติเยวาติ  
อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสุ ฯ 
สตฺถาป  อชโฺฌกาเส  เสยฺย  สนถฺริตฺวา  ปฏิปากติก  อกโรนฺโต  อิทนฺนาม  อาปชฺชตีติ  สิกฺ
ขาปท  ป ฺาเปสีติ ฯ 
                        อส ฺตปริกฺขารภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                        ______________ 
#๑. สี. ยุ. โถกโถกมฺป ฯ  
#๒. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร กโรนฺโตติ ทิสสฺติ ฯ  
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                                 พิฬาลปทกเสฏ ิวตฺถุ  
        มาวม ฺเถ  ปุ ฺสฺสาติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  พิฬาลปทกเสฏ ึ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  สาวตฺถีวาสิโน  วคฺคพนฺเธน(๑) พุทฺธปฺ- 
ปมุขสฺส  ภิกขฺุสงฺฆสฺส  ทาน  เทนฺติ ฯ  อเถกทิวส  สตฺถา 
อนุโมทน  กโรนฺโต  เอวมาห  อุปาสกา  อิเธกจฺโจ  อตฺตนา 
ทาน  เทติ  ปร  น  สมาทเปติ  โส  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน 
โภคสมฺปท  ลภติ  โน  ปริวารสมฺปท  เอกจฺโจ  อตฺตนา  ทาน 
น  เทติ  ปร  สมาทเปติ  โส  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน 
ปริวารสมฺปท  ลภติ  โน  โภคสมฺปท  เอกจฺโจ  อตฺตนา  จ 
ทาน  น  เทติ  ปร ฺจ  น  สมาทเปติ  โส  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน 
โน  (๒)โภคสมฺปท  ลภติ  โน  ปริวารสมฺปท  วิฆาสาโท  หุตฺวา 
วิจรติ  เอกจฺโจ  อตฺตนา  จ  ทาน  เทติ  ปร ฺจ  สมาทเปติ  
โส  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  โภคสมฺปท ฺจ  ลภติ  ปริวาร- 
สมฺปท ฺจาติ ฯ  อเถโก  ปณฺฑิตปุริโส  ต  ธมฺมเทสน  สุตฺวา 
อโห  อจฺฉริยมิท  การณ  อหนฺทานิ  อุภยสมฺปตฺติสวตฺตนิก 
กมฺม  กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  สตฺถาร  อุฏาย  คมนกาเล  
อาห  ภนฺเต  เสฺว  อมฺหาก  ภิกฺข  คณฺหถาติ ฯ  กิตฺตเกหิ 
ปน  เต  ภิกฺขูหิ  อตฺโถติ ฯ  สพฺเพหิ  ภิกฺขูหิ  ภนฺเตติ ฯ 
#๑. สี. ยุ. วคฺคพนฺธเนน ฯ  ๒. สี. ย. ุ  น ฯ  
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สตฺถา  อธิวาเสสิ ฯ  โสป  คาม  ปวิสิตฺวา  อมฺมตาตา  มยา  
สฺวาตนาย  พุทฺธปฺปมุโข  ภิกฺขุสงฺโฆ  นิมนฺติโต  โย  ยตฺตกาน 
ภิกฺขูน  สกฺโกติ  โส  ตตฺตกาน  ยาคุอาทีน  อตฺถาย  ตณฺฑุลาทีนิ 
เทตุ  เอกสฺมึ  าเน  ปจาเปตฺวา  ทาน  ทสฺสามาติ  อุคฺโฆเสนฺโต 
วิจริ ฯ  อถ  น  เอโก  เสฏ ี  อตฺตโน  อาปณทฺวาร  สมฺปตฺต  
ทิสฺวา  อย  อตฺตโน  ปโหนเก  ภิกฺขู  อนิมนฺเตตฺวา  สกลคาม  
สมาทเปนฺโต  วิจรตีติ  กชฺุฌิตฺวา  ตยา  คหิตภาชน  อาหราติ  
ตีหิ  องฺคุลีหิ  คเหตฺวา  โถเก  ตณฺฑุเล  อทาสิ  ตถา  มุคฺเค  
ตถา  มาเสติ ฯ  โส  ตโต  ปฏาย  พิฬาลปทกเสฏ ี  นาม  
ชาโต ฯ  สปปฺผาณิตาทีนิ  เทนฺโตป  กรณฺฑกกณฺณิก  กุเฏ  
ปกฺขิปตฺวา  เอกโต  น  (๑)  กตฺวา  พินทฺุ  พินฺทุ  ปคฺฆราเปนฺโต 
โถกเมว  อทาสิ ฯ  อุปาสโก  อวเสเสหิ  ทินฺน  เอกโต  
กตฺวา  อิมินา  ทินฺน  วิสสเยว  อคฺคเหสิ ฯ  โส  เสฏ ี  ตสฺส 
กิริย  ทิสฺวา  กึ  น ุ โข  เอส  มยา  ทินนฺ  วิสุ  คณฺหาตีติ 
จินฺเตตฺวา  ตสฺส  ปจฺฉโต  เอก  จูฬุปฏาก  ปหิณิ  คจฺฉ  
ย  เอส  กโรติ  ต  ชานาหีติ ฯ  โส  คนฺตฺวา  เสฏ ิสฺส  
มหปฺผล  โหตูติ  ยาคุภตฺตปูวาน  อตฺถาย  เอก  เทฺว  ตณฺฑุเล 
ปกฺขิปตฺวา  มุคฺคมาเสป  เตลผาณิตาทิพินฺทูนิป  สพฺพภาชเนสุ 
ปกฺขิป ฯ  จูฬปุฏาโก  คนฺตฺวา  เสฏ ิสฺส  อาโรเจสิ ฯ  ต  
#๑. สี. ยุ.  โกณ ฯ  
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สุตฺวา  เสฏ ี  จินฺเตสิ  สเจ  เม  โส  ปรสิมชฺเฌ  อวณฺณ  
ภาสิสฺสติ  มม  นาเม  คหติมตฺเตเยว  น  ปหริตฺวา  มาเรสฺสามีติ  
นิวาสนนฺตเร  ฉุริก  พนฺธตฺิวา  ปุนทิวเส  คนฺตฺวา  ภตฺตคฺเค  
อฏาสิ ฯ  โส  ปุรโิส  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  ปรวิิสิตฺวา 
ภควนฺต  อาห  ภนฺเต  มยา  มหาชน  สมาทเปตฺวา  อิท  
ทาน  ทินฺน  ตตฺถ  สมาทปตา  มนุสฺสา  อตฺตโน  พเลน  
พหูนิป  โถกานิป  ตณฺฑุลาทีนิ  อทสุ  เตส  สพฺเพส  มหปฺผล  
โหตูติ ฯ  ต  สุตฺวา  เสฏ ี  จินฺเตสิ  อห  อสุเกน  นาม  
อจฺฉราย  คณฺหิตฺวา  ตณฺฑุลาทีนิ  ทินฺนานีติ  มม  นาเม 
คหิตมตฺเต  อิม  มาเรสฺสามีติ  อาคโต  อยมฺปน  สพฺพสงฺคาหิก  
กตฺวา  เยหิป  นาฬิกาทีหิ  มินิตฺวา  ทินฺน  เยหิป  อจฺฉราย  
คเหตฺวา  ทินฺน  สพฺเพส  มหปฺผล  โหตูติ  วทติ  สจาห  เอวรูป  
น  ขมาเปสฺสามิ  เทวทณฺโฑ  เม  มตฺถเก  ปติสฺสตีติ ฯ  โส 
ตสฺส  ปาทมูเล  นิปชชฺิตฺวา  ขมาหิ  เม  สามีติ  อาห  กิมิทนฺติ 
จ  เตน  ปุฏโ  สพฺพนฺต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ  ต  กิรยิ  ทิสฺวา 
สตฺถา  กิมิทนฺติ  ทานเวยฺยาวฏิก  ปุจฺฉิ ฯ  โส  อตีตทิวสโต 
ปฏาย  สพฺพ  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  เอว  
กิร  เสฏ ีติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม  ภนฺเตติ  วุตฺเต  อุปาสก 
ปุ ฺ  นาม  อปฺปกนฺติ  น  อวม ฺ ิตพฺพ  มาทิสพุทฺธปฺปมุขสฺส 
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาน  ทตฺวา  อปฺปกนฺติ  น  อวม ฺ ิตพฺพ  ปณฺฑิต-  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 22 

                เลมที่  18  ปาปวคฺควณฺณนา หนา  22 
 
ปุริสา  หิ  ปุ ฺ  กโรนฺตา  วิวฏมุขภาชน  วิย  อุทเกน 
อนุกฺกเมน  ปุ ฺเน  ปูรนฺติเยวาติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา 
ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        มาวม ฺเถ  ปุ ฺสฺส          น  มตฺต  อาคมิสฺสติ ฯ 
        อุทพินทฺุนิปาเตน                  อุทกุมฺโภป  ปรูติ 
        ปูรติ  ธโีร  ปุ ฺสฺส                  โถก  โถกป  อาจินนฺติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  ปณฺฑิตมนุสฺโส  ปุ ฺ  กตฺวา  อปฺปมตฺตก 
มยา  ปุ ฺ  กต  น  มตฺต  วิปากวเสน  อาคมิสฺสติ  เอว  ปริตฺตก 
กมฺม  กห  ม  ทกฺขิสฺสติ  อห  วา  ต  กห  ทกฺขิสฺสามิ  กทา 
เอต  วิปจฺจิสฺสตีติ  เอว  ปุ ฺ  มาวม ฺเถ  น  อวชาเนยฺย ฯ 
ยถา  ห ิ นิรนฺตร  อุทกพนิฺทุนิปาเตน  วิวริตฺวา  ปต  กุลาลภาชน 
ปูรติ  เอว  ธโีร  ปณฺฑิตปุริโส  โถก  โถกมฺป  ปุ ฺ  อาจินนฺโต 
ปุ ฺสฺส  ปูรตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  โส  เสฏ ี  โสตาปตฺติผล  ปาปุณิ ฯ   
สมฺปตฺตปริสายป  สาตฺถิกา  ธมฺมเทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                พิฬาลปทกเสฏ ิวตฺถุ ฯ 
                                __________  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 23 

                                เลมที่  18  หนา  23 
                                 
                                มหาธนวาณิชวตฺถ ุ
        วาณิโชว  ภย  มคฺคนฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  มหาธนวาณิช  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ตสฺส  กริ  วาณิชสฺส  เคเห  ป ฺจสตา  โจรา  โอตาร 
คเวสมานา  [โอตาร]  น  ลภึสุ ฯ  อปเรน  สมเยน  โส  วาณิโช 
ป ฺจสกฏสตานิ  ภณฺฑสฺส  ปูเรตฺวา  ภิกฺขูน  อาโรจาเปสิ  
อห  อสุกฏานนฺนาม  วณิชฺชาย  คจฺฉามิ  เย  อยฺยา  ต  
าน  คนฺตุกามา  เต  นิกฺขมนฺตุ  มคฺเค  ภิกฺขาย  น  
กิลมิสฺสนฺตีติ ฯ  ต  สุตฺวา  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  เตน  สทธฺึ  มคฺค 
ปฏิปชชฺึสุ ฯ  เตป  โจรา  โส  กิร  วาณิโช  (๑)  นิกขฺนฺโตติ  
คนฺตฺวา  อฏวิย  อฏสุ ฯ  วาณิโชป  คนฺตฺวา  อฏวีมุเข  เอกสฺมึ  
คาเม  นิวาส  คเหตฺวา เทฺว ตโย  ทิวเส โคณสกฏาทีนิ  
สวิทหติ(๑)  เตสมฺปน  ภิกฺขูน  นิพทฺธ  ภิกฺข  เทติเยว ฯ  โจรา 
ตสฺมึ  อติจิรายนฺเต  คจฺฉ  ตสฺส  นิกฺขมนทิวส  ตฺวา  เอหีติ 
เอก  ปุริส  ปหิณึสุ ฯ  โส  ต  คาม  คนตฺฺวา  เอก  สหายก 
ปุจฺฉิ  กทา  วาณิโช  นิกฺขมิสฺสตีติ ฯ  โส  ทฺวีหตีหจฺจเยนาติ 
วตฺวา  กิมตฺถมฺปน  ปุจฺฉสีติ  อาห ฯ  อถสฺส  โส  มย  
ป ฺจสตา  โจรา  เอตสฺส  อตฺถาย  อฏวิย   ิตาติ  อาจิกฺขิ ฯ 
อิตโร  เตนหิ  คจฺฉ  สีฆ  นิกฺขมิสฺสตีติ  ต  อุยฺโยเชตฺวา  กินฺนุ 
#๑. สี. ยุ.  วณิชฺชาย ฯ  ๒. สวิทหิ ฯ  
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โข  โจเร  วาเรมิ  อุทาหุ  วาณิชนฺติ  จินฺเตตฺวา  กึ  เม 
โจเรหิ  วาณิช  นิสฺสาย  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  ชีวนฺติ  วาณิชสฺส 
ส ฺ  ทสฺสามีติ  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  กทา  คมสิฺสถาติ 
ปุจฺฉิตฺวา  ตติยทิวเสติ  วุตฺเต  มยฺห  วจน  กโรถ  อฏวิย  
กิร  ตุมฺหาก  อตฺถาย  ป ฺจสตา  โจรา   ิตา  มา  ตาว 
คมิตฺถาติ ฯ  ตฺว  กถ  ชานาสีติ ฯ  เตส  อนฺตเร  มม  สหาโย 
อตฺถิ  ตสฺส  เม  กถาย  าตนฺติ ฯ  เตนหิ  ก ึ เม  เอตฺโต 
คเตน  นิวตฺติตฺวา  เคหเมว  คมิสฺสามีติ ฯ  ตสฺมึ  จิรายนฺเต 
ปุน  เตหิ  โจเรหิ  ปหิโต  ปุริโส  อาคนฺตฺวา  ต  สหายก 
ปุจฺฉิตฺวา  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา  นิวตฺติตฺวา  กริ  เคหเมว 
คมิสฺสตีติ  คนฺตฺวา  โจราน  อาโรเจสิ ฯ  ต  สุตฺวา  โจรา 
ตโต  นิกฺขมตฺิวา  อิตรสฺมึ  มคฺเค  อฏสุ ฯ  ตสฺมึ  จิรายนฺเต 
ปุนป  เต  โจรา  สหายกสฺส  สนฺติเก  ปุริส  เปเสสุ ฯ 
โส  เตส  ตตฺถ   ิตภาว  ตฺวา  ปุน  วาณิชสฺส  อาโรเจสิ ฯ 
วาณิโช  อิธาป  เม  เวกลฺล  นตฺถ ิ เอว  สนฺเต  เนว 
เอตฺโต  คมิสฺสามิ  น  อิโต  อิเธว  ภวิสสฺามีติ  ภิกฺขูน  สนฺติก  
คนฺตฺวา  อาห  ภนฺเต  โจรา  กิร  ม  วิลมฺุปตุกามา  มคฺเค 
ตฺวา  อิทานิ  ปุน  นิวตฺติสฺสตีติ  สุตฺวา  อิตรสฺมึ  มคฺเค 
 ิตา  อห  เอตฺโต  วา  อิโต  วา  อคนฺตฺวา  โถก  อิเธว 
ภวิสฺสามิ  ภทนฺตา  อิธ  วสิตุกามา  วสนฺตุ  คนฺตุกามา 
อตฺตโน  รุจิยา  คจฺฉนฺตูติ ฯ  ภิกฺขู  เอว  สนฺเต  มย  นิวตฺติสฺสามาติ  
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วาณิช  อาปุจฺฉิตฺวา  ปุนทิวเส  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  สตฺถาร  
วนฺทิตฺวา  นิสีทึสุ ฯ  สตฺถา  ก ึ ภิกฺขเว  มหาธนวาณิเชน 
สทฺธึ  น  คมตฺิถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม  ภนฺเต  มหาธนวาณิชสฺส 
วิลุมฺปนตฺถาย  ทฺวีสุป  มคฺเคสุ  โจรา  ปริยุฏ ึสุ  เตน  โส 
ตตฺเถว   ิโต  มยมฺปน  ต  อาปุจฺฉิตฺวา  อาคตาติ  วุตฺเต 
ภิกฺขเว  มหาธนวาณิโช  โจราน  อตฺถติาย  มคฺค  ปริวชฺเชติ 
ชีวิตุกาโมป  ปุริโส  หลาหล  วิส  ปรวิชฺเชติ  ภิกฺขุนาป  ตโย 
ภวา  โจเรหิ  ปริยุฏ ิตมคฺคสทิสาติ  ตฺวา  ปาป  ปริวชฺเชตุ 
วฏฏตีติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  
คาถมาห 
        วาณิโชว  ภย  มคฺค          อปฺปสตฺโถ  มหทฺธโน 
        วิส  ชีวิตุกาโมว                  ปาปานิ  ปริวชฺชเยติ ฯ 
        ตตฺถ  ภยนฺติ  ภายิตพฺพ  โจเรหิ  ปริยุฏ ิตตฺตา  
สปฺปฏิภยนฺติ  อตฺโถ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา  มหทฺธโน 
วาณิโช  อปปฺสตฺโถ  สปปฺฏิภย  มคฺค  ยถา  [๑]  ชวิีตุกาโม 
หลาหล  วิส  ปริวชฺเชติ  เอว  ปณฺฑิโต  ภิกฺขุ  อปฺปมตฺตกานิป 
ปาปานิ  ปริวชฺเชยฺยาติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  เต  ภิกฺขู  สห  ปฏสิมฺภิทาหิ  อรหตฺต  
ปาปุณึสุ ฯ  สมฺปตฺตมหาชนสฺสาป  สาตฺถิกา  ธมฺมเทสนา 
อโหสีติ ฯ 
                                มหาธนวาณิชวตฺถุ ฯ 
                                ____________ 
# ๑. ส.ียุ. เอตฺถนฺตเร  จาติ  ทิสฺสติ  ฯ  
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                                  กุกกฺุฏมิตฺตวตฺถุ  
        ปาณิมฺหิ  เจ  วโณ  นาสฺสาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
เวฬุวเน  วิหรนฺโต  กุกฺกฏุมิตฺตนฺนาม  เนสาท  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ราชคเห  กิเรกา  เสฏ ิธีตา  วยปฺปตฺตา  สตฺตภูมิกสฺส 
ปาสาทสฺส  อุปริคพฺเภ  อารกฺขณตฺถาย  เอก  ปริจาริก  ทตฺวา 
มาตาปตูหิ  วาสิยมานา  เอกทิวส  สายณฺหสมเย  วาตปาเนน 
อนฺตรวีถึ  โอโลเกนฺตี  ป ฺจ  ปาสสตานิ  ป ฺจ  จ  สูลสตานิ  
อาทาย  มิเค  วธิตฺวา  ชีวมาน  เอก  กกุกฺุฏมิตฺต  นาม  
เนสาท  ป ฺจ  มิคสตานิ  วธิตฺวา  เตส  มเสน  มหาสกฏ  
ปูเรตฺวา  สกฏธูเร  นิสีทิตฺวา  มส  วิกกฺณีนตฺถาย  นคร  
ปวิสนฺต  ทิสวฺา  ตสฺมึ  ปฏิพทฺธจิตฺตา  หุตฺวา  ปริจาริกาย  
หตฺเถ  ปณฺณาการ  ทตฺวา  คจฺฉ  เอตสฺส  ปณฺณาการ  
ทตฺวา  คมนกาล  ตฺวา  เอหีติ  เปเสสิ ฯ  สา  คนตฺฺวา  
ตสฺส  ปณฺณาการ  ทตฺวา  ปุจฺฉิ  กทา  คมิสฺสสีติ ฯ  อชฺช  
มส  วิกฺกีณิตฺวา  ปาโตว  อสุกทฺวาเรน  นาม  นิกฺขมิตฺวา  
คมิสฺสามีติ ฯ  สา  เตน  กถิต  กถ  สุตฺวา  อาคนฺตฺวา  ตสฺสา 
อาโรเจสิ ฯ  เสฏ ิธีตา  อตฺตนา  คเหตพฺพยุตฺตก  วตฺถาภรณชาต 
สวิทหิตฺวา  ปาโตว  มลนิวตฺถ  นิวาเสตฺวา  กุฏ  อาทาย 
ทาสีหิ  สทฺธึ  อุทกติตฺถ  คจฺฉนฺตี  วิย  นิกฺขมิตฺวา  ต  าน 
คนฺตฺวา  ตสฺสาคมน  โอโลเกนฺตี  อฏาสิ ฯ  โสป  ปาโต ว  
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สกฏ  ปาเชนฺโต  นิกฺขมิ ฯ  สาป  ตสฺส  ปจฺฉโต  ปายาสิ ฯ 
โส  ต  ทิสฺวา  อห  ต  อสกุสฺส  นาม  ธีตาติ  น  
ชานามิ  มา  ม  อนุพนฺธิ  อมฺมาติ  อาห ฯ  น  ม  ตฺว 
ปกฺโกสสิ  อห  อตฺตโน  ธมฺมตาย  อาคจฺฉามิ  ตฺว  ตุณฺหี 
หุตฺวา  อตฺตโน  สกฏ  ปาเชหีติ ฯ  โส  ปุนปฺปุน  ต  
นิวาเรสิเยว ฯ  อถ  น  สา  อาห  สริึ  นาม  อตฺตโน  
สนฺติก  อาคจฺฉนฺตึ  นิวาเรตุ  น  วฏฏตีติ ฯ  โส  ตสฺสา 
นิสฺสสเยน  อตฺตโน  อาคมน  ตฺวา  ต  สกฏ  อาโรเปตฺวา 
อคมาสิ ฯ  ตสฺสา(๑)  มาตาปตโร  อิโตจิโต  จ  ปรเิยสาเปตฺวา 
อปสฺสนฺตา  มตา  ภวิสฺสตีติ  มตกภตฺต  กรึส ุฯ  สาป  เตน 
สทฺธึ  สวาสมนฺวาย  ปฏปิาฏิยา  สตฺต  ปุตฺเต  วิชายิตฺวา  เต 
วยปฺปตฺเต  ฆรพนฺธเนน  พนฺธิ ฯ 
        เอกทิวส  (๒)  สตฺถา  ปจฺจูสสมเย  โลก  โวโลเกนฺโต   
กุกฺกุฏมิตฺต  สปุตฺต  สสุณิส  อตฺตโน  าณชาลสฺส  อนฺโต 
ปวิฏ  ทิสฺวา  กินฺนุ  โข  เอตนฺติ  อุปธาเรนฺโต  เตส  [๓] 
โสตาปตฺติมคฺคสฺส  อุปนิสฺสย  ทิสฺวา  ปาโตว  ปตฺตจีวรมาทาย 
ตสฺส  ปาสฏาน  อคมาสิ ฯ  ตทิวส  ปาเส  พนฺโธ  เอกมิโคป 
นาโหสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  ปาสมูเล  ปทวล ฺช  ทสฺเสตฺวา 
#๑. สี. ยุ.  ตสฺสาป ฯ  ๒. สี. ย.ุ  อเถกทวิส ฯ   
#๓. ส.ี ย.ุ  เอตฺถนฺตเร ปณฺณรสนฺนมฺปติ  ทิสฺสติ ฯ  
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ปุรโต  เอกสฺส  คุมฺพสฺส  เหฏาฉายาย  นิสีท ิฯ  กุกกฺุฏมิตฺโต 
ปาโตว  ธนุ   อาทาย  ปาสฏาน  คนฺตฺวา  อาทิโต  ปฏาย 
ปาเส  โอโลกยมาโน  ปาเส  พทฺธ  เอกมฺป  มิค  อทิสฺวา 
สตฺถุ  ปทวล ฺช  อทฺทส ฯ  อถสฺส  เอตทโหสิ  โก  มยฺห  
พทฺธมิเค  โมเจนฺโต  วิจรตีติ ฯ  โส  สตฺถริ  อาฆาต  พนฺธิตฺวา 
คจฺฉนฺโต  คุมฺพมูเล  นิสนิฺน  สตฺถาร  ทิสฺวา  อิมินา  มม  
มิคา  โมจิตา  มาเรสฺสามิ  นนฺติ  ธนุ   อากฑฺฒิ ฯ  สตฺถา 
ธนุ   อากฑฺฒิตุ  ทตฺวา  วิสฺสชฺเชตุ  นาทาสิ ฯ  โส  สร  
วิสฺสชฺเชตุมฺป  โอโรเปตุมฺป  อสกฺโกนฺโต  ผาสุกาหิ   
ภิชฺชนฺตีหิ  วิย  มุขโต  เขเฬน  ปคฺฆรนฺเตน  กิลนฺตรโูป  อฏาสิ ฯ 
อถสฺส  ปุตฺตา  เคห  คนฺตฺวา  ปตา  โน  จิรายติ  กึ  น ุ  
โขติ  วตฺวา  คจฺฉถ  ตาตา  ปตุ  สนฺติกนฺติ  มาตรา  เปสิตา 
ธนูนิ  อาทาย  คนฺตฺวา  ปตร  ตถา ิต  ทิสฺวา  อย  โน 
ปตุ  ปจฺจามิตฺโต  ภวิสฺสตีติ  สตฺตป  ชนา  ธนูน ิ อากฑฺฒิตฺวา 
พุทฺธานุภาเวน  ยถา  เนส  ปตา   ิโต  ตเถว  อฏสุ ฯ 
อถ  เนส  มาตา  กึ  น ุ โข  ปตา  ปุตฺตา  จิรายนฺตีติ  
สตฺตหิ  สุณิสาหิ  สทฺธึ  คนฺตฺวา  เต  ตถา ิเต  ทิสฺวา  กสฺส 
นุ  โข  อิเม  ธนูนิ  อากฑฺฒิตฺวา   ิตาติ  โอโลเกนฺตี  สตฺถาร 
ทิสฺวา  พาหา  ปคฺคยฺห  มา  เม  ปตร  นาเสถ  มา  เม 
ปตร  นาเสถาติ  มหาสทฺทมกาสิ ฯ  กกฺุกุฏมิตฺโต  ต  สทฺท  
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สุตฺวา  จินฺเตสิ  นฏโ  วตมฺหิ  สสุโร  กิร  เม  เอส  อโห 
มยา  ภาริย  กมฺม  กตนฺติ ฯ  ปุตฺตาปสฺส  อยฺยโก  กริ 
โน  เอส  อโห  ภาริย  กมมฺนฺติ  จินฺตยึสุ ฯ  กุกฺกฏุมตฺิโต  อย 
สสุโร  เมติ  เมตฺตจิตฺต  อุปฏเปสิ ฯ  ปุตฺตาปสฺส  อยฺยโก 
โนติ  เมตฺตจิตฺต  อุปฏเปสุ ฯ  อถ  เนส  มาตา  เสฏ ิธีตา 
ขิปฺป  ธนูนิ  ฉฑฺเฑตฺวา  ปตร  เม  ขมาเปถาติ  อาห ฯ 
สตฺถา  เตส  มุทุจิตฺต  (๑)  ตฺวา  ธนุ   โอตาเรตุ  อทาสิ ฯ  เต 
สพฺเพ  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ขมถ  โน  ภนฺเตติ  ขมาเปตฺวา 
เอกมนฺต  นิสีทึสุ ฯ  อถ  เนส  สตฺถา  อนุปุพฺพีกถ  กเถสิ ฯ 
เทสนาวสาเน  กุกกฺุฏมิตฺโต  สทฺธ ึ ปตฺุเตหิ  เจว  สุณิสาหิ  จ 
อตฺตป ฺจทสโม  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  สตฺถา  ปณฺฑาย 
จริตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  วิหาร  อคมาสิ ฯ  อถ  น  อานนฺทตฺเถโร 
ปุจฺฉิ  อชฺช  ภนฺเต  กห  คมิตฺถาติ ฯ  กกฺุกุฏมิตฺตสฺส  สนฺติก 
อานนฺทาติ ฯ  ปาณาติปาตกมฺมสฺส  โว  ภนฺเต  อการโก 
กโตติ ฯ  อาม  อานนฺท  โส  อตฺตป ฺจทสโม  อจลสทฺธาย 
ปติฏาย  ตีสุ  รตเนสุ  นกิฺกงฺโข  หุตฺวา  ปาณาติปาตกมฺมสฺส 
อการโก  ชาโตติ ฯ  ภิกฺขู  อาหสุ  นน ุ ภนฺเต  ภริยาปสฺส 
อตฺถีติ ฯ  อาม  ภิกฺขเว  สา  กุลเคเห  กมุาริกา ว  หตฺุวา 
โสตาปตฺติผล  ปตฺตาติ ฯ  ภิกฺขู  กถ  สมุฏาเปสุ  กุกฺกุฏมิตฺตสฺส 
#๑. มุทุจิตฺตตนฺติ  ปเทน  ภวิตพฺพ ฯ  
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กิร  ภริยา  กมุาริกกาเลเยว  โสตาปตฺติผล  ปตฺวา  ตสฺส  เคห 
คนฺตฺวา  สตฺต  ปุตฺเต  ลภิ  สา  เอตฺตก  กาล  สามิเกน 
ธนุ   อาหร  สเร  อาหร  สตฺตึ  อาหร  สูล  อาหร 
ชาล  อาหราติ  วุจฺจมานา  ตานิ  อทาสิ  โส  ตาย 
ทินฺนานิ  อาทาย  คนฺตฺวา  ปาณาติปาต  กโรติ  (๑)  ก ึ น ุ โข 
โสตาปนฺนาป  ปาณาติปาต  กโรนฺตีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา 
กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา 
อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  โสตาปนฺนา  ปาณาติปาต 
กโรนฺติ  สา  ปน  สามิกสสฺ  วจน  กโรมีติ  ตถา  อกาสิ 
อิท  คเหตฺวา  เอส  คนฺตฺวา  ปาณาติปาต  กโรตูติ  ตสฺสา 
จิตฺต  นตฺถิ  ปาณิตลสฺมึ  หิ  วเณ  อสติ  วิส  คณฺหนฺตสฺส 
ต  วิส  อนุฑหิตุ  น  สกฺโกติ  เอวเมว  อกุสลเจตนาย  อภาเวน 
ปาป  อกโรนฺตสฺส  ธนุอาทีนิ  นีหริตฺวา  ททโตป  ปาป 
นาม  น  โหตีติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต 
อิม  คาถมาห 
        ปาณิมฺหิ  เจ  วโณ  นาสฺส          หเรยฺย  ปาณินา  วิส 
        นาพฺพณ  วิสมนฺเวติ  นตฺถิ          ปาป  อกุพฺพโตติ ฯ 
        ตตฺถ  นาสฺสาติ  น  ภเวยฺย ฯ  หเรยฺยาติ  หริตุ 
สกฺกุเณยฺย ฯ  กึการณา  ยสฺมา  นาพฺพณ  วิสมนฺเวติ ฯ  อพฺพณ 
# ๑. อกาสีติ  ยุตฺตตร ฯ  
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หิ  ปาณึ  วิส  อนฺเวตุ  น  สกฺโกติ  เอวเมว  ธนุอาทีนิ  
นีหริตฺวา  เทนฺตสฺสาป  อกุสลเจตนาย  อภาเวน  ปาป  อกุพฺพโต 
ปาป  นาม  นตฺถิ  อพฺพณ  หิ  ปาณึ  วิส  วิย  นาสฺส 
จิตฺต  ปาป  อนุคจฺฉตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสุ ฯ 
        อปเรน  สมเยน  ภิกขฺู  กถ  สมฏุาเปสุ  โก  นุ  
โข  กุกกฺุฏมิตฺตสฺส  สปุตฺตสฺส  สสุณิสสฺส  โสตาปตฺติมคฺคสฺส 
อุปนิสฺสโย  เกน  การเณน  เอส  เนสาทกุเล  นิพฺพตฺโตติ ฯ 
สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นตฺุถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  
สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  ภิกฺขเว 
อตีเต  กสฺสปทสพลสฺส  ธาตุเจติย  สวิทหนฺตา  เอวมาหสุ  กึ  
นุ  โข  อิมสสฺ  เจติยสฺส  มตฺติกา  ภวิสฺสติ  กึ  อุทกนฺติ ฯ 
อถ  เนส  เอตทโหสิ  หรติาลมโนสิลา  มตฺติกา  ภวิสฺสติ 
ติลเตล  อุทกนฺติ ฯ  เต  หริตาลมโนสลิา  โกฏเฏตฺวา  ติลเตเลน 
สสนฺทิตฺวา  อิฏกาย  ฆเฏตฺวา  สุวณฺเณน  ขจิตฺวา  อนฺโต 
จินึสุ ฯ  พหิมุเข  ปน  เอกฆนสุวณฺณิฏกาว  อเหสุ ฯ  เอเกกา 
สตสหสฺสคฺฆนิกา  อโหสิ ฯ  เต  ยาว  ธาตุนิธานา  เจติเย 
นิฏ ิเต  จินฺตยึสุ  ธาตุนิธานกาเล  พหุนา  ธเนน  อตฺโถ 
กนฺนุ  โข  เชฏก  กโรมาติ ฯ  อเถโก  คามวาสี  เสฏ ี  อห  
เชฏโก  ภวิสฺสามีติ  ธาตุนิธานฏาเน  เอก  หิร ฺโกฏึ  
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ปกฺขิป ฯ  ต  ทิสฺวา  รฏวาสิโน  อย  นครเสฏ ี  ธนเมว 
สหรติ  เอวรูเป  เจติเย  เชฏโก  ภวิตุ  น  สกโฺกติ  คามวาสี  
ปน  โกฏิธน  ปกฺขิปตฺวา  เชฏโกว  ชาโตติ  อุชฺฌายสึุ ฯ 
โส  เตส  กถ  สุตฺวา  อห  เทฺว  โกฏิโย  ทตฺวา  เชฏโก 
ภวิสฺสามีติ  เทฺว  โกฏิโย  อทาสิ ฯ  อิตโร  อหเมว  เชฏโก  ภวิสฺสามีติ  ติสฺโส  โกฏิโย  อทา
สิ ฯ  เอว  วฑฺเฒตฺวา 
นครวาสี  อฏ  โกฏโิย  อทาสิ ฯ  คามวาสิโน  ปน  เคเห 
นวโกฏิธนเมว  อตฺถิ  นครวาสิโน  จตฺตาฬีสโกฏิธน  ตสฺมา 
คามวาสี  จินฺเตสิ  สจาห  นว  โกฏิโย  ทสฺสามิ  อย 
ทส  โกฏโิย  ทสฺสามีติ  วกฺขติ  อถ  เม  นิทฺธนภาโว 
ป ฺายิสฺสตีติ ฯ  โส  เอวมาห  อห  เอตฺตก  ธน  ทสฺสามิ  
สปุตฺตทาโร  จ  เจติยสฺส  ทาโส  ภวิสสฺามีติ  สตฺต  ปุตฺเต 
สตฺต  สุณิสาโย  ภริย ฺจ  คเหตฺวา  อตฺตนา  สทฺธึ  เจติยสฺส 
นิยฺยาเทสิ ฯ  รฏวาสิโน  ธน  นาม  สกฺกา  อุปฺปาเทตุ 
อยมฺปน  สปตฺุตทาโร  อตฺตาน  นิยฺยาเทสิ  อยเมว  เชฏโก 
โหตูติ  ต  เชฏก  กรึสุ ฯ  อิติ  เต  โสฬสป  ชนา 
เจติยสฺส  ทาสา  อเหสุ ฯ  รฏวาสิโน  ปน  เต  ภุชสิฺเส 
กรึสุ (๑)ฯ  เอว  สนฺเตป  เจติยเมว  ปฏิชคฺคิตฺวา  ยาวตายุก  
ตฺวา  ตโต  จุตา  เทวโลเก  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เตสุ  เอก  พุทฺธนฺตร 
#๑. สี. ยุ.  อกสุ ฯ  
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เทวโลเก  วสนฺเตสุ  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  ภริยา  ตโต  จวิตฺวา 
ราชคเห  เสฏ ิโน  ธีตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  สา  กมุาริกา ว  
หุตฺวา  โสตาปตฺติผล  ปาปุณิ ฯ  อทฏิสจฺจสฺส  ปน  ปฏิสนฺธ ิ
นาม  ภาริยาติ  ตสฺสา  สามิโก  สมฺปรวิตฺตมาโน  คนฺตฺวา 
เนสาทกุเล  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส  สห  ทสฺสเนเนว  เสฏ ิธีตร 
ปุพฺพสิเนโห  อชโฺฌตฺถริ ฯ  วุตฺตมฺป  เจต 
        ปุพฺเพว  สนฺนิวาเสน          ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน  วา 
        เอวนฺต  ชายเต  เปม          อุปฺปลว  ยโถทเกติ ฯ 
        สา  ปุพฺพสิเนเหน  เนสาทกุล  อคมาสิ ฯ  ปุตฺตาปสฺสา 
เทวโลกา  จวิตฺวา  ตสฺสาเอว  กุจฺฉิมฺหิ  ปฏิสนฺธึ  คณฺหึสุ ฯ 
สุณิสาโยปสฺสา  ตตฺถ  ตตฺถ  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺตา  เตสเยว 
เคห  อคมสุ ฯ  เอว  เต  สพฺเพป  ตทา  เจติย  ปฏิชคฺคิตฺวา 
ตสฺส  กมฺมสสฺานุภาเวน  โสตาปตฺติผล  ปตฺตาติ ฯ 
                                กุกกฺฏุมิตฺตวตฺถุ ฯ 
                                __________  
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        โย  อปฺปทุฏสฺส  นรสฺส  ทุสฺสตีติ  อิม  ธมฺมเทสน 
สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต  โกกนฺนาม  สุนขลุทฺทก  อารพฺภ 
กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  เอกทิวส  ปพฺุพณฺหสมเย  ธนุ   อาทาย 
สุนขปริวุโต  อร ฺ  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  เอก  ปณฺฑจาริก 
ภิกฺขุ  ปณฺฑาย  จรนฺต  ทสิฺวา  กุชฺฌิตฺวา  กาฬกณฺณิ  เม 
ทิฏโ  อชฺช  กิ ฺจิ  น  ลภิสฺสามีติ  จินฺเตนฺโต  ปกฺกามิ ฯ 
เถโรป  คาเม  ปณฺฑาย  จริตฺวา  กตภตฺตกิจฺโจ  ปุน  วิหาร 
ปายาสิ ฯ  (๑)  อิตโรป  อร ฺเ  วิจริตฺวา  กิ ฺจิ  อลภิตฺวา 
ปจฺจาคจฺฉนฺโต  ปุน  เถร  ทิสฺวา  อชชฺาห  อิม  กาฬกณฺณึ  
ทิสฺวา  อร ฺ  คโต  กิ ฺจิ  น  ลภึ  อิทานิ  เม  ปุนป 
อภิมุโข  ชาโต  สุนเขหิ  น  ขาทาเปสฺสามีติ  ส ฺ  ทตฺวา 
สุนเข  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  เถโร  มา  เอว  กริ  อุปาสกาติ  ยาจิ ฯ 
โส  อชฺชาห  ตว  สมฺมุขีภูตตฺตา  กิ ฺจิ  นาลตฺถ  ปุนป  เม 
สมฺมุขีภาว  อาคโตสิ  ขาทาเปสฺสามิ  ตนฺติ  วตฺวา  สุนเข 
อุยฺโยเชสิ ฯ  เถโร  เวเคน  เอก  รุกฺข  อภิรุหิตฺวา  ปุรสิปฺปมาเณ 
าเน  นิสีทิ ฯ  สุนขา  รุกขฺ  ปริวารยึส ุฯ  โกโก  คนฺตฺวา 
รุกฺข  อภิรุหโตป  เต  โมกฺโข  นตฺถีติ  สรตุณฺเฑน  เถรสฺส 
#๑. สี. ยุ.  ปาวิสิ ฯ  
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ปาทตเล  วิชฌฺิ ฯ  เถโร  มา  เอว  กโรหีติ  ยาจิเยว ฯ  อิตโร 
ตสฺส  ยาจน  อนาทยิตฺวา  ปุนปฺปุน  วิชฌฺิเยว ฯ  เถโร  เอกสฺม ึ
ปาทตเล  วิชฌฺิยมาเน  ต  อุกฺขิปตฺวา  ทุติย  โอลมฺเพติ ฯ  ตสฺมปึ 
วิชฺฌิยมาเน  ต  อุกฺขิปติ ฯ  เอวมสฺส  โส  ยาจน  อนาทยิตฺวา 
เทฺวป  ปาทตลานิ  วิชฌฺิเยว ฯ  เถรสฺส  สรีร  อุกฺกาหิ  อาทิตฺต 
วิย  อโหส ิฯ  โส  เวทนานุวตฺตี  หุตฺวา  สตึ  ปจฺจุปฏาเปตุ  
นาสกฺขิ  ปารุตจีวร  ภสฺสนฺตป  น  สลลฺกฺเขสิ ฯ  ต  ปตมาน 
โกก  สีสโต  ปฏาย  ปรกิฺขิปนฺตเมว  ปติ ฯ  สุนขา  เถโร 
ปติโตติ  ส ฺาย  จีวรนฺตร  ปวิสิตฺวา  อตฺตโน  สามิก  
ลุ ฺจิตฺวา  ขาทนฺตา  อฏ ิมตฺตาวเสส  กรึสุ ฯ  สุนขา 
จีวรนฺตรโต  นิกฺขมิตฺวา  พหิ  อฏสุ ฯ  อถ  เนส  เถโร 
เอก  สุกฺขทณฺฑก  ภ ฺชตฺิวา  ขิป ฯ  สุนขา  เถร  ทิสฺวา 
สามิโกว  อมเฺหหิ  ขาทิโตติ  ตฺวา  อร ฺ  ปวิสึสุ ฯ 
เถโร  กุกกฺุจฺจ  อุปฺปาเทสิ  มม  จีวรนตฺร  ปวิสิตฺวา  เอส 
นฏโ  อโรค  น ุ โข  เม  สีลนฺติ ฯ  โส  รกฺุขา โอตรตฺิวา 
สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  อาทิโต  ปฏาย  ต  ปวตฺตึ  
อาโรเจตฺวา  ภนฺเต  มม  จีวร  นิสฺสาย  โส  อุปาสโก 
นฏโ  กจฺจิ  เม  อโรค  สลี  กจฺจิ  เม  อตฺถิ  สมณภาโวติ 
ปุจฺฉิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  ภิกฺขุ  อโรค  ตว 
สีล  อตฺถิ  เต  สมณภาโว  โส  อปฺปทฏุสฺส  ปทุสสฺิตฺวา  
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วินาส  ปตฺโต  น  เกวล ฺจ  อิทาเนว  อตีเตป  อปฺปทุฏาน 
ปทุสฺสิตฺวา  วินาส  ปตฺโตเยวาติ  วตฺวา  ตมตฺถ  ปกาเสนฺโต 
อตีต  อาหริ 
        อตีเต  กริ  เอโก  เวชโฺช  เวชฺชกมฺมตฺถาย  คาม  วิจริตฺวา 
กิ ฺจิ  กมฺม  อลภิตฺวา  ฉาตชฺฌตฺโต  นกิฺขมิตฺวา  คามทฺวาเร 
สมฺพหุเล  กมุารเก  กีฬนเฺต  ทิสฺวา  อิเม  สปฺเปน  ฑสาเปตฺวา 
ติกิจฺฉิตฺวา  อาหาร  ลภิสฺสามีติ  เอกสฺมึ  รกฺุขพิเล  สสี  
นีหริตฺวา  นิปนฺน  สปฺป  ทสฺเสตฺวา  อมฺโภ  กุมารกา  เอส 
สาลิกโปตโก  คณฺหถ  นนฺติ  อาห ฯ  อเถโก  กุมารโก  สปฺป  
คีวาย  ทฬฺห  คเหตฺวา  นีหริตฺวา  ตสฺส  สปฺปภาว  ตฺวา 
วิรวนฺโต  อวิทูเร   ิตสฺส  เวชฺชสฺส  มตฺถเก  ขิป ฯ  สปฺโป 
เวชฺชสฺส  ขนธฺฏ ิก  ปริกขิฺปตฺวา  ทฬฺห  ฑสิตฺวา  ตตฺเถว 
ชีวิตกฺขย  ปาเปสิ ฯ  เอวเมส  [โกโก  สุนขลุทฺทโก]  ปุพฺเพป 
อปฺปทุฏสฺส  ปทุสฺสิตฺวา  วินาส  ปตฺโตเยวาติ ฯ 
        สตฺถา  อิม  อตีต  อาหริตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม   
เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        โย  อปฺปทุฏสฺส  นรสฺส  ทุสฺสติ 
        สุทฺธสสฺ  โปสสฺส  อนงฺคณสฺส 
        ตเมว  พาล  ปจฺเจติ  ปาป 
        สุขุโม  รโช  ปฏิวาตว  ขิตฺโตติ ฯ  
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        ตตฺถ  อปฺปทุฏสฺสาติ  อตฺตโน  วา  สพฺพสตฺตาน  วา 
อปฺปทุฏสฺส ฯ  นรสฺสาติ  สตฺตสฺส ฯ  ทุสฺสตีติ  อปรชฺฌติ ฯ   
สุทฺธสฺสาติ  นิรปราธสฺเสว ฯ  โปสสฺสาติ  อิทมฺป  อปเรนากาเรน 
สตฺตาธิวจนเมว ฯ อนงฺคณสฺสาติ  นิกฺกิเลสสฺส ฯ  ปจฺเจตีติ  
ปฏิเอติ ฯ  ปฏิวาตนฺติ  ยถา  เอเกน  ปุรเิสน  ปฏิวาเต   ิต  
ปหริตุกามตาย  ขิตฺโต  สขุุโม  รโช  ตเมว  ปุริส  ปจฺเจติ  
ตสฺเสว  อุปริ  ปตติ  เอวเมว  โย  ปุคฺคโล  อปฺปทุฏสฺส 
ปุริสสฺส  ปาณิปฺปหาราทีนิ  ททนฺโต  ปทุสฺสติ  ตเมว  พาล  
ทิฏเว  ธมฺเม  สมฺปราเย  วา  นิรยาทสีุ  วิปจฺจมาน  ต  
ปาป  วิปากทุกฺขวเสน  ปจฺเจตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  โส  ภิกฺขุ  อรหตฺเต  ปติฏหิ ฯ   
สมฺปตฺตปริสายป  สาตฺถิกา  ธมฺมเทสนา  อโหสีติ ฯ 
                        โกกสุนขลุทฺทกวตฺถุ ฯ 
                        __________  
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                        มณิการกุลุปกติสฺสตฺเถรวตฺถุ  
        คพฺภเมเก  อุปฺปชฺชนตีฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  มณิการกุลุปก  ติสฺสตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  เถโร  เอกสฺส  มณิการสฺส  กุเล  ทฺวาทส 
วสฺสานิ  ภุ ฺชิ ฯ  ตสฺมึ  กเุล  ชายปติกา  มาตาปตุฏาเน 
ตฺวา  เถร  ปฏิชคฺคึสุ ฯ  อเถกทิวส  [โส]  มณิกาโร  เถรสฺส 
ปุรโต  มส  ฉินฺทนฺโต  นสิินฺโน  โหติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ราชา 
ปเสนทิโกสโล  เอก  มณิรตน  อิม  โธวิตฺวา  วิชฺฌิตฺวา 
ปหิณตูติ  เปเสสิ ฯ  มณิกาโร  สโลหิเตเนว  หตฺเถน  ต 
ปฏิคฺคเหตฺวา  เปฬาย  อุปริ  เปตฺวา  หตฺถโธวนตฺถ  อนฺโต 
ปาวิสิ ฯ  ตสฺมึ  ปน  เคเห  โปสาวนิยโก ฺจสกุโณ  อตฺถิ ฯ 
โส  โลหิตคนฺเธน  มสส ฺาย  ต  มณึ  เถรสฺส  ปสฺสนฺตสฺเสว 
คิลิ  มณิกาโร  อาคนฺตฺวา  มณึ  อปสฺสนฺโต  มณิ  โว 
คหิโตติ  ภรยิ ฺจ  ธีตร ฺจ  ปุตฺต ฺจ  ปฏิปาฏิยา  ปุจฺฉิตฺวา  เตหิ 
น  คณฺหามาติ ฯ  วุตฺเต  เถเรน  คหิโต  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา 
ภริยาย  สทฺธ ึ มนฺเตสิ  เถเรน  คหิโต  ภวิสฺสตีติ ฯ  สามิ 
มา  เอว  อวจ  เอตฺตก  กาล  มยา  เถรสฺส  กิ ฺจิ  วชฺช  
น  ทฏิปุพฺพ  น  โส  มณึ  คณฺหาตีติ ฯ  มณิกาโร  เถร 
ปุจฺฉิ  ภนฺเต  อิมสฺมึ  าเน  มณิรตน  ตุมฺเหหิ  คหิตนฺติ ฯ 
น  คณฺหามิ  อุปาสกาติ ฯ  ภนฺเต  อิธ  อ ฺโ  นตฺถิ  ตุมฺเหหิเยว  
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คหิโต ภวิสฺสติ เทถ เม มณิรตนนฺติ ฯ โส ตสฺมึ อสมฺปฏิจฺฉนฺเต 
ปุน  ภริย  อาห  เถเรเนว  มณิ  คหิโต  ปเฬตฺวา  น  
ปุจฺฉิสฺสามีติ ฯ  สามิ  มา  โน  นาเสหิ  วร  อมฺเหหิ  ทาสพฺย(๑) 
อุปคนฺตุ  น  จ  เอวรูป  เถร  วตฺตุนฺติ ฯ  โส  สพฺเพว 
มย  ทาสพฺย  อุปคจฺฉนฺตา  มณึ  น  อคฺฆามาติ  รชฺชุ  
คเหตฺวา  เถรสฺส  สีส  เวเตฺวา  ทณฺฑเกน  ฆฏเฏส ิฯ 
เถรสฺส  สีสโต  จ  กณฺณนาสาหิ  จ  โลหิต  ปคฺฆริ ฯ  อกฺขีน ิ
นิกฺขมนาการปฺปตฺตานิ  อเหสุ ฯ  โส  เวทนาปฺปตฺโต  ภูมิย  
ปติ ฯ โก ฺโจ โลหิตคนฺเธน อาคนฺตฺวา โลหิต ปวติ ฯ (๒)อถ 
น  มณิกาโร  เถเร  อุปฺปนฺนโกธเวเคน  ตฺว  ก ึ กโรสีติ  
ปาเทน  ปหริตฺวา  ขิป ฯ  โส  เอกปฺปหาเรเนว  มริตฺวา  
ปริวตฺตมาโน  ปติ ฯ  เถโร  ต  ทิสฺวา  อุปาสก  สสีเวน  
ตาว  เม  สิถลิ  กตฺวา  อิม  โก ฺจ  โอโลเกหิ  มโต  วา 
โน  วาติ ฯ  อถ  น  โส  อาห  เอโส  วิย  ตฺวป  
มริสฺสสีติ ฯ(๓)  อุปาสก  อิมินา  [โส]  มณิ  คิลโิต  สเจ  อย 
น  มริสฺสติ  น  เต  อห  มรนฺโตป  มณึ  อาจิกฺขิสฺสนฺติ ฯ  โส 
ตสฺส  อุทร  ผาเลตฺวา  มณึ  ทิสฺวา  ปเวธนฺโต  สวิคฺคมานโส 
เถรสฺส  ปาทมูเล  นิปชฺชตฺิวา  ขมถ  เม  ภนฺเต  อชานนฺเตน 
มยา  กตนฺติ  อาห ฯ  อุปาสก  เนว  ตุยฺห  โทโส  อตฺถิ  
#๑. สี. ยุ. ทาสตฺต ฯ  ๒. สี. ย.ุ ปวิ ฯ  ๓. ส.ี ย.ุ มราหีติ ฯ  
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น  มยฺห  วฏฏสฺเสว(๑)โทโส  ขมามิ  เตติ ฯ  ภนฺเต  สเจ  เม 
ขมถ  ปกตินยิาเมเนว  เม  เคเห  นิสีทิตฺวา  ภิกฺข  คณฺหถาติ ฯ 
อุปาสก  นทานาห  อิโต  ปฏาย  ปเรส  เคหสฺส  อนฺโตฉทน 
ปวิสิสฺสามิ  อนฺโตเคหปฺปเวสนสฺเสว  หิ  อย  โทโส  อิโต 
ปฏาย  ปาเทสุ  วหนฺเตสุ  เคหทฺวาเร   ิโตว  ภิกฺข  
คณฺหิสฺสามีติ  วตฺวา  ธูตงฺค  สมาทาย  อิม  คาถมาห 
        ปจฺจติ  มุนิโน  ภตฺต          โถก  โถก  กุเล  กุเล 
        ปณฺฑิกาย  จริสฺสามิ          อตฺถิ  ชงฺฆพล  มมาติ ฯ  (๒) 
อิม ฺจ  ปน  วตฺวา  เถโร  เตเนว  พฺยาธินา  นจิรสฺเสว 
ปรินิพฺพายิ ฯ  โก ฺโจ  มณิการสฺส  ภริยาย  กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธ ึ 
คณฺหิ ฯ  มณิกาโร  กาล  กตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺติ ฯ  มณิการสฺส  ภริยา  เถเร  มุทุจิตฺตตาย  กาล  
กตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺติ ฯ 
ภิกฺขู  สตฺถาร  เตส  อภิสมปฺราย  ปุจฺฉึสุ ฯ  สตฺถา  ภิกฺขเว 
อิเธกจฺเจ  คพฺเภ  นิพฺพตฺตนฺติ  เอกจฺเจ  ปาปการิโน  นิรเย 
นิพฺพตฺตนฺติ  เอกจฺเจ  กตกลฺยาณา  เทวโลเก  นิพฺพตฺตนฺติ  
อนาสวา  ปน  ปรินิพฺพายนฺตีติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา 
ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        คพฺภเมเก  อุปฺปชฺชนติฺ          นิรย  ปาปกมฺมิโน 
        สคฺค  สคุติโน  ยนฺติ                  ปรินิพฺพนฺติ  อนาสวาติ ฯ 
#๑. สี. ยุ. วฏฏสฺเสเวส ฯ  ๒. ขุ. เถร.  ๒๖/๓๐๗ ฯ  
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        ตตฺถ  คพฺภนฺติ  อิธ  มนุสฺสคพฺโภว  อธิปฺเปโต ฯ  เสสเมตฺถ 
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                        มณิการกุลุปกติสฺสตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                         
                                        ตโยชนวตฺถ ุ
        น  อนฺตลิกฺเข  น  สมทฺุทมชฺเฌติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
เชตวเน  วิหรนฺโต  ตโย  ชเน  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สตฺถริ  กิร  เชตวเน  วิหรนฺเต  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  สตฺถ ุ
ทสฺสนตฺถาย  อาคจฺฉนฺตา  เอก  คาม  ปณฺฑาย  ปวิสึสุ ฯ 
คามวาสิโน  เตส  ปตฺเต  อาทาย  อาสนสาลาย  นสิีทาเปตฺวา 
ยาคุขชฺชก  ทตฺวา  ปณฺฑปาตเวล  อาคมยมานา  ธมฺม  สุณนฺตา 
นิสีทึสุ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ภตฺต  ปจิตฺวา  สูปพฺย ฺชเน  ปจมานาย(๑) 
เอกิสฺสา  อิตฺถิยา  อุทฺธนโต  อคฺคิชาลา  อุฏหิตฺวา  ฉทน 
คณฺหิ ฯ  ตโต  เอก  ติณกรฬ  อุฏหิตฺวา  ฌายมาน  อากาส 
ปกฺขนฺทิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  เอโก  กาโก  อากาเสน  คจฺฉนฺโต 
ตตฺถ  คีว  ปเวเสตฺวา  ติณวลฺลิปลิเว ิโต  ฌายิตฺวา คามมชฺเฌ 
ปติ ฯ  ภิกฺขู  ต  ทิสฺวา  อโห  ภาริย  กมมฺ  ปสฺสถาวุโส 
กาเกน  ปตฺต  วิปฺปการ  อิมินา  กตกมฺม  อ ฺตฺร  สตฺถารา 
#๑. สี. ยุ.  สปูพฺย ฺชน  ธปูยมานาย ฯ    
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โก  ชานิสฺสติ  สตฺถารมสฺส  กมฺม  ปจฺุฉิสฺสามาติ  จินฺเตตฺวา 
ปกฺกมึสุ ฯ 
        อปเรส (๑)  ภิกฺขูน  สตฺถุ  ทสฺสนตฺถาย  นาว  อภิรุยฺห   
คจฺฉนฺตาน  นาวา  สมุทฺทมชฺเฌ  นิจฺจลา  ว  อฏาสิ ฯ 
มนุสฺสา  กาฬกณฺณินา  เอตฺถ  ภวิตพฺพนฺติ  สลาก  วิจาเรสุ ฯ  
นาวิกสฺส  จ  ภริยา  ปมวเย   ิตา  ทสสฺนียา  สลากา 
ตสฺสา  ปาปุณิ ฯ  สลาก  ปุน  วิจาเรถาติ  วตฺวา  ยาวตติย  
วิจารยึสุ ฯ  ติกฺขตฺตุมฺป  ตสฺสาเยว  ปาปุณิ ฯ  มนสฺุสา  ก ึ
สามีติ  นาวิกสฺส  มุข  โอโลเกสุ ฯ  นาวิโก  น  สกกฺา  
เอติสฺสา  อตฺถาย  มหาชน  นาเสตุ  อุทเก  น  ขิปถาติ  
อาห ฯ  สา  คเหตฺวา  อุทเก  ขิปยมานา  มรณภยตชฺชิตา 
มหาวิรวมกาสิ ฯ  ต  สุตฺวา  นาวิโก  โก  อตฺโถ  อิมิสฺสา 
อาภรเณหิ  นฏเหิ  สพฺพาภรณานิ  โอมุ ฺจิตฺวา  เอก  
ปโลติก  นิวาสาเปตฺวา  ฉฑฺเฑถ  น  อหมฺปเนต  อุทกปฏเ 
ปลฺวมาน  (๒)  ทฏ ุ  น  สกฺขิสฺสามิ  ตสฺมา  ยถา  น  อห 
น  ปสฺสามิ  เอว  วาลุกกุฏ  คีวาย  พนฺธตฺิวา  สมุทฺเท 
ขิปถาติ ฯ  เต  ตถา  กรึส ุฯ  ตมฺป  ปติตฏาเนเยว   
มจฺฉกจฺฉปา  วิลุมฺปสุ ฯ  ภิกฺขู  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา  สตฺถาร 
เปตฺวา  โก  อ ฺโ  เอติสฺสา  อิตฺถิยา  กมฺม  ชานิสฺสติ   
#๑. สี. ยุ.  อปเรสมฺป ฯ ๒. ยุ.  มรมาน ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 43 

                เลมที่  18  ตโยชนวตฺถุ  หนา  43 
 
สตฺถารมสฺสา  กมฺม  ปุจฺฉิสฺสามาติ  อิจฺฉิตฏาน  ปตฺวา 
นาวาโต  โอรุยฺห  ปกฺกมสึุ ฯ 
        อปเรป  สตฺต  ภิกฺขู  ปจฺจนฺตโต  สตฺถาร  ทสสฺนตฺถาย 
คจฺฉนฺตา  สาย  เอก  วิหาร  ปวิสิตฺวา  วสนฏาน  ปจฺุฉึสุ ฯ 
เอกสฺมิ ฺจ  เลเณ  สตฺต  ม ฺจา  โหนฺติ  เตส  ตเทว  ลภิตฺวา 
ตตฺถ  นิปนฺนาน  รตฺติภาเค  กูฏาคารมตฺโต  ปาสาโณ 
ปวฏฏมาโน  อาคนฺตฺวา  เลณทฺวาร  ปทหิ ฯ  เนวาสิกา 
ภิกฺขู  มย  อิม  เลณ  อาคนฺตุกภิกฺขูน  ปาปยิมฺหา  อย ฺจ 
มหาปาสาโณ  เลณทฺวาร  ปทหนฺโต  อฏาสิ  อปเนสฺสาม 
นนฺติ  สมนฺตา  สตฺตหิ  คาเมหิ  มนุสฺเส  สนฺนิปาเตตฺวา  ต  
วายมนฺตาป  านา  จาเลตุ  นาสกฺขึสุ ฯ  อนฺโต  ปวิฏภิกฺขูป 
วายมึสุเยว ฯ  เอว  สนฺเตป  สตฺตาห  ปาสาณ  จาเลตุ  
นาสกฺขึสุ ฯ  อาคนฺตุกา  ภิกฺขู  สตฺตาห  ฉาตชฺฌตฺตา  มหาทุกฺข 
อนุภวึสุ ฯ  สตฺตเม  ทิวเส  ปาสาโณ  สยเมว  ปวฏฏตฺิวา 
อปคโต ฯ  ภิกฺขู  นิกฺขมิตฺวา  อมฺหาก  อิม  ปาป  อ ฺตฺร 
สตฺถารา  โก  ชานิสฺสติ  สตฺถาร  ปุจฺฉิสฺสามาติ  จินฺเตตฺวา 
ปกฺกมึสุ ฯ  เต  ปุริเมหิ  สทฺธึ  อนฺตรามคฺเค  สมาคนฺตฺวา 
สพฺเพ  เอกโตว  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต 
นิสินฺนา  สตฺถารา  กตปฏสินฺถารา  อตฺตนา  ทิฏานุภูตานิ 
การณานิ  ปฏิปาฏิยา  ปุจฺฉึสุ ฯ  สตฺถาป  เตส  ปฏปิาฏิยา  
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เอว  พฺยากาสิ 
        ภิกฺขเว  โส  ตาว  กาโก  อตฺตนา  กตกมฺมเมว 
อนุโภสิ ฯ  อตีเต  หิ  พาราณสิย  เอโก  กสโก  อตฺตนา 
โคณ  ทเมนฺโต  ทเมตุ  นาสกฺขิ ฯ  โส  หิสฺส  โคโณ  โถก 
คนฺตฺวา  นิปชฺช ิ โปเถตฺวา  อุฏาปโตป  โถก  คนตฺฺวา 
ปุนป  ตเถว  นิปชฺช ิฯ  โส  วายมิตฺวาป  ต  ทเมตุ  อสกฺโกนฺโต 
โกธาภิภูโต  หุตฺวา  อิโตทานิ  ปฏาย  สุข  นิปชชฺสิฺสสีติ 
ต  ปลาลปณฺฑ  วิย  กโรนฺโต  ปลาเลน  ตสฺส  คีว  ปลิเวเตฺวา 
อคฺคึ  อทาสิ ฯ  โคโณ  ตตฺเถว  ฌายิตฺวา  มโต ฯ  ตทา 
ภิกฺขเว  เตน  กาเกน  ต  ปาปกมฺม  กต  โส  ตสฺส  วิปาเกน 
ทีฆรตฺต  นิรเย  ปจิตฺวา  วิปากาวเสเสน  สตฺตกฺขตฺตุ  กากโยนิย 
นิพฺพตฺติตฺวา  เอวเมว  อากาเส  ฌายิตฺวา  มโตติ ฯ 
        สาป  ภิกฺขเว  อิตฺถี  อตฺตนา  กตกมฺมเมว  อนุโภสิ ฯ  
สา  หิ  อตีเต  พาราณสิย  เอกสฺส  คหปติกสฺส  ภริยา 
อุทกาหรณโกฏฏนปจนาทีนิ  สพฺพกิจฺจานิ  สหตฺเถเนว  อกาสิ ฯ 
ตสฺสา  เอโก  สุนโข  ต  เคเห  สพฺพกิจฺจานิ  กุรุมาน   
โอโลเกนฺโต  นิสีทิ ฯ  เขตฺเต  ภตฺต  หรนฺติยา  ทารุปณฺณาทีน 
วา  อตฺถาย  อร ฺ  คจฺฉนฺติยา  โส  ตาย  สทฺธึเยว 
คจฺฉติ ฯ  ต  ทิสฺวา  ทหรมนุสฺสา  อมฺโภ  นิกฺขนฺโต  สุนขลุทฺทโก 
อชฺช  มย  มเสน  ภุ ฺชิสสฺามาติ  อุปฺผณฺเฑนฺติ ฯ  สา  เตส   
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กถาย  มงฺก ุ หุตฺวา  สุนข  เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ  ปหริตฺวา 
ปลาเปสิ ฯ  สุนโข  นิวตฺติตฺวา  ปุน  อนุพนฺธิ ฯ  โส  กริ 
ตสฺสา  ตติเย  อตฺตภาเว  สามิโก  อโหสิ  ตสฺมา  สิเนห  
ฉินฺทิตุ  น  สกฺโกติ ฯ  กิ ฺจาป  หิ  อนมตคฺเค  สสาเร  ชายา 
วา  ปติ  วา  อภูตปุพฺโพ  นาม  นตฺถิ  อวิทูเร  ปน 
อตฺตภาเว  าตเกสุ  อธิมตฺโต  สิเนโห  โหติ  ตสฺมา  โส  
ต  วิชหิตุ  น  สกฺโกติ ฯ  สา  ตสฺส  กชฺุฌิตฺวา  เขตฺเต  สามิกสฺส 
ยาคุ  หรมานา  รชชฺุ  อุจฺฉงฺเค  เปตฺวา  อคมาสิ ฯ  สุนโข 
ตาเยว  สทฺธึ  คโต ฯ  สา  สามิกสฺส  ยาคุ  ทตฺวา  ตุจฺฉกุฏ 
อาทาย  เอก  อุทกฏาน  คนฺตฺวา  กุฏ  วาลุกาย  ปูเรตฺวา 
สมีเป  โอโลเกตฺวา   ิตสฺส  สุนขสฺส  สทฺทมกาสิ ฯ  สุนโข 
จิรสฺส  วต  เม  อชชฺ  มธรุกถา  ลทฺธาติ  นงฺคุฏ  จาเลนฺโต 
ต  อุปสงฺกมิ ฯ  สา  ต  คีวาย  ทฬฺห  คเหตฺวา  เอกาย  
รชฺชโุกฏิยา  กุฏ  พนฺธิตฺวา  เอก  รชชฺโกฏึ  สุนขสฺส  คีวาย  
พนฺธิตฺวา  กุฏ  อุทกาภิมุข  ปวฏเฏส ิฯ  สุนโข  กฏุ  
อนุพนฺธนฺโต  อุทเก  ปติตฺวา  ตตฺเถว  กาลมกาสิ ฯ  สา  ตสฺส 
กมฺมสฺส  วิปาเกน  ทีฆรตฺต  นิรเย  ปจิตฺวา  วิปากาวเสเสน 
อตฺตภาวสเต  วาลุกาย  กฏุ  คีวาย  พนฺธิตฺวา  อุทเก  ปกฺขิตฺตา 
กาลมกาสีติ ฯ 
        ตุมฺเหหิป  ภิกฺขเว  อตฺตนา  กตกมฺมเมว  อนุภูต ฯ  
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อตีตสฺมึ  หิ  พาราณสีวาสิโน  สตฺต  โคปาลทารกา  เอกสฺมึ 
อฏวิปฺปเทเส  สตฺตาหวาเรน  คาวิโย  วิจาเรนฺตา  เอกทิวส  
คาวิโย  วิจาเรตฺวา  อาคจฺฉนฺตา  เอก  มหาโคธ  ทิสฺวา 
อนุพนฺธึสุ ฯ  โคธา  ปลายิตฺวา  เอก  วมฺมิก  ปาวิสิ ฯ  ตสฺส 
ปน  วมฺมิกสสฺ  สตฺต  ฉิททฺานิ ฯ  ทารกา  มย  อิทานิ  
คเหตุ  น  สกขิฺสฺสาม  เสฺว  อาคนฺตฺวา  คณฺหิสฺสามาติ 
เอเกโกเอเกก  สาขาภงฺคมุฏ ิมาทาย  สตฺตป  ชนา  สตฺต 
ฉิทฺทานิ  ปทหิตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ  เต  ปนุทิวเส  ต  โคธ  
อมนสิกริตฺวา  อ ฺสฺมึ  ปเทเส  คาวิโย  วิจาเรตฺวา  สตฺตเม 
ทิวเส  คาวิโย  อาทาย  คจฺฉนฺตา  ต  วมฺมิก  ทิสฺวา  สตึ  
ปฏิลภิตฺวา  กา  นุ  โข  ตสฺสา  โคธาย  ปวตฺตีติ  อตฺตนา 
อตฺตนา  ปทหิตานิ  ฉิทฺทานิ  วิวรึสุ ฯ  โคธา  ชีวิเต  นิราลยา 
หุตฺวา  อฏ ิจมฺมาวเสสา  ปเวธมานา  นิกฺขมิ ฯ  เต  ต  ทิสฺวา 
อนุกมฺป  กตฺวา  มา  น  มาเรถ  สตฺตาห  ฉินฺนภตฺตา  ชาตาติ  
ตสฺสา  ปฏ ึ  ปริมชชฺิตฺวา  สุเขน  คจฺฉาหีติ  วิสฺสชฺเชสุ ฯ  เต 
โคธาย  อมาริตตฺตา  นิรเย  ตาว  น  ปจฺจึสุ ฯ  เต  ปน  สตฺต 
ชนา  เอกโต  หุตฺวา  จุทฺทสสุ  อตฺตภาเวสุ  สตฺต  สตฺต  
ทิวสานิ  ฉินฺนภตฺตา  อเหสุ ฯ  ตทา  ภิกฺขเว  ตุมฺเหหิ  สตฺตหิ 
โคปาลเกหิ  หุตฺวา  ต  กมฺม  กตนฺติ ฯ  เอว  สตฺถา  เตหิ  
ปุฏปุฏ  ป ฺห  พฺยากาสิ (๑)ฯ   
#๑. สี. ยุ.  เอว  วตฺวา  เตหิ  ปุฏป ฺเห  พฺยากาสิ ฯ  
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        อเถโก  ภิกฺขุ  สตฺถาร  อาห  ก ึ ปน  ภนฺเต  ปาปกมฺม 
กตฺวา  อากาเส  อุปฺปติตสฺสาป  สมุทฺท  ปกฺขนฺตสฺสาป  
ปพฺพตนฺตร  ปวิฏสฺสาป  (๑)  โมกฺโข  นตฺถีติ ฯ  สตฺถา  เอวเมว 
ภิกฺขเว  อากาสาทีสุป  เอกปเทโสป  นตฺถิ  ยตฺร   ิโต  ปาปกมฺมโต 
มุจฺเจยฺยาติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  
คาถมาห 
        น  อนฺตลิกฺเข  น  สมทฺุทมชฺเฌ 
        น  ปพฺพตาน  วิวร  ปวิสฺส 
        น  วิชชฺเต  โส  ชคติปฺปเทโส 
        ยตฺรฏ ิโต  มุจฺเจยฺย  ปาปกมฺมาติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  สเจ  หิ  โกจิ  อิมินา  อุปาเยน  ปาปกมฺมโต 
มุจฺจิสฺสามีติ  อนฺตลิกฺเข  วา  นิสีเทยฺย  จตุราสีติโยชนสหสฺสคมฺภีร 
มหาสมุทฺท  วา  ปวิเสยฺย  ปพฺพตนฺตเร  วา  นิสีเทยฺย  เนว  
ปากกมฺมโต  มุจฺเจยฺย ฯ  ปุรตฺถิมาทีสุ  หิ  ชคติปฺปเทเสสุ  
ปวีภาเคสุ  น  โส  วาลคฺคมตฺโตป  โอกาโส  อตฺถ ิ ยตฺถ  
 ิโต  ปาปกมฺมโต  มุจฺจิตุ  สกฺกุเณยฺยาติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  เต  ภิกฺขู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปุณึสุ ฯ 
สมฺปตฺตมหาชนสฺสาป  สาตฺถิกา  ธมฺมเทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                ตโยชนวตฺถุ ฯ 
                        ____________ 
#๑. สี. ยุ.  ปวิสนฺตสฺสาป ฯ  
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        น  อนฺตลิกฺเข  น  สมทฺุทมชฺเฌติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
นิโคฺรธาราเม  วิหรนโฺต  สุปฺปพุทฺธ  สกฺก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  อย  มม  ธีตร  ฉฑฺเฑตฺวา  นิกฺขนฺโต  มม  
ปุตฺต  ปพฺพาเชตฺวา  ตสฺส  เวริฏาเน   ิโต  จาติ  อิเมหิ  ทฺวีหิ  
การเณหิ  สตฺถริ  อาฆาต  พนฺธิตฺวา  เอกทิวส  นทานิสฺส 
นิมนฺตนฏาน  คนฺตฺวา  ภุ ฺชิตุ  ทสฺสามีติ  คมนมคฺค  ปทหิตฺวา 
อนฺตรวีถิย  สุร  ปวนโฺต  นิสีทิ ฯ  อถสฺส  สตฺถริ  ภิกฺขุสงฺฆปริวุเต 
ต  าน  อาคเต  สตฺถา  อาคโตติ  อาโรเจสุ ฯ  โส  อาห 
ปุรโต  คจฺฉถ  ตสฺส  วเทถ  นาย  มยา  มหลฺลกตโรติ  นาสฺส 
มคฺค  ทสฺสามีติ  ปุนปฺปนุ  วุจฺจมาโนป  ตเถว  วตฺวา  นิสีทิ ฯ 
สตฺถา  มาตุลสฺส  สนฺติกา  มคฺค  อลภิตฺวา  ตโต  นิวตฺติ ฯ 
โสป  เอก  จารปุริส  เปเสสิ  คจฺฉ  ตสฺส  กถ  สุตฺวา 
เอหีติ ฯ  สตฺถาป  นิวตฺตนฺโต  สิต  กตฺวา  อานนฺทตฺเถเรน 
โก  นุ  โข  ภนฺเต  สิตปาตุกมฺมสฺส  (๑)  ปจฺจโยติ  ปฏุโ  อาห 
ปสฺสสิ  อานนฺท  สุปฺปพุทฺธนฺติ ฯ  ปสฺสามิ  ภนฺเตติ ฯ  ภาริย  
เตน  กมฺม  กต  มาทิสสฺส  พุทฺธสฺส  มคฺค  อเทนฺเตน  อิโต 
สตฺตเม  ทิวเส  เหฏาปาสาเท  โสปาณปาทมูเล  ปวึ  
ปวิสิสฺสตีติ ฯ  จารปุริโส  ต  กถ  สุตฺวา  สุปฺปพุทฺธสฺส  สนฺติก 
คนฺตฺวา  กึ  เม  ภาคิเนยฺเยน  นิวตฺตนฺเตน  วุตฺตนฺติ  ปุฏโ 
#๑. สี. ยุ.  กมฺเม ฯ  
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ยถาสุต  อาโรเจสิ ฯ  โส  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  นทานิ  มม 
ภาคิเนยฺยสฺส  กถาโทโส  อตฺถิ  อทฺธา  ย  โส  วทติ  ต   
ตเถว  โหติ  เอว  สนฺเตป  น  อิทานิ  มสุาวาเทน  นิคฺคณฺหิสฺสามิ 
โส  ห ิ ม  สตฺตเม  ทิวเส  ปวึ  ปวิสิสสฺตีติ  อนิยเมน  อวตฺวา 
เหฏาปาสาเท  โสปาณปาทมูเล  ปวึ  ปวิสิสฺสตีติ  อาห  
อิโตทานิ  ปฏายาห  ต  าน  น  คมิสฺสามิ  อถ  น  ตสฺมึ  
าเน  ปวึ  อปวิสิตฺวา  มุสาวาเทน  นิคฺคณฺหิสฺสามีติ ฯ  โส 
อตฺตโน  อุปโภคชาต  สพฺพ  สตฺตภูมิกสฺส  ปาสาทสฺส  อุปร ิ
อาโรเปตฺวา  โสปาณ  หราเปตฺวา  ทฺวาร  ปทหาเปตฺวา 
เอเกกสฺมึ  ทฺวาเร  เทฺว  เทฺว  มลฺเล  เปตฺวา  สจาห  
ปมาเทน  เหฏา  โอโรหตุิกาโม  โหมิ  นิวาเรยฺยาถ  มนฺติ 
วตฺวา  สตฺตเม  ปาสาทตเล  สิริคพฺเภ  นิสีทิ ฯ  สตฺถา  ต 
ปวตฺตึ  สุตฺวา  ภิกฺขเว  สปฺุปพุทฺโธ  น  เกวล  ปาสาทตเล  (๑) 
เวหาส  อุปฺปติตฺวา  อากาเส  วา  นิสีทตุ  นาวาย  วา 
สมุทฺท  ปกฺขนฺทตุ  ปพฺพตนฺตร  วา  ปวิสตุ  พุทฺธาน  กถาย 
ทฺวิธาภาโว  นาม  นตฺถิ  มยา  วุตฺตฏาเนเยว  โส  ปวึ  
ปวิสิสฺสตีติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  
คาถมาห 
        น  อนฺตลิกฺเข  น  สมทฺุทมชฺเฌ 
        น  ปพฺพตาน  วิวร  ปวิสฺส 
#๑. สี. ยุ. ปาสาทตล ฯ  
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        น  วิชชฺเต  โส  ชคติปฺปเทโส 
        ยตฺรฏ ิต  นปฺปสเหยฺย  มจฺจูติ ฯ 
        ตตฺถ  นปฺปสเหยฺย  มจฺจูติ  ยสฺมึ  ปเทเส   ิต  มรณ 
นปฺปสเหยฺย  นาภิภเวยฺย  เกสคฺคมตฺโตป  โส  ปวิปฺปเทโส 
นตฺถิ ฯ  เสส  ปุริมสทิสเมวาติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
        สตฺตเม  ทิวเส  สตฺถ ุ ภิกฺขาจารมคฺคสฺส  นิรุทธฺเวลาย 
เหฏาปาสาเท  สุปฺปพุทธฺสฺส  มงฺคลสฺโส  อุทฺทาโม  หุตฺวา  ต  
ต  ภิตฺตึ  ปหริ ฯ  โส  อุปริ  นิสินโฺนวสฺส  สทฺท  สตฺุวา 
กึ  เอตนฺติ  ปจฺุฉิ ฯ  มงฺคลสฺโส  อุทฺทาโมติ ฯ  โส  ปนสฺโส 
สุปฺปพุทฺธ  ทิสฺวาว  สนฺนิสีทติ ฯ  อถ  น  โส  คณฺหิตุกาโม 
หุตฺวา  นิสินฺนฏานา  อุฏาย  ทฺวาราภิมุโข  อโหสิ ฯ  ทฺวารานิ 
สยเมว  วิวฏานิ  โสปาณ  สกฏาเนเยว   ิต ฯ  ทฺวาเร   ิตา 
มลฺลา  ต  คีวาย  คเหตฺวา  เหฏาภิมุข  ขิปสุ ฯ เอเตนุปาเยน 
สตฺตสุป  ตเลสุ  ทฺวารานิ  สยเมว  วิวฏานิ  โสปาณานิ  
ยถาาเนสุ   ิตานิ ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  มลลฺา  ต  คีวายเมว  คเหตฺวา 
เหฏาภิมุข  ขิปสุ ฯ  อถ  น  เหฏาปาสาเท  โสปาณปาทมูล 
สมฺปตฺตเมว  มหาปวี  วิวรมานา  ภิชฺชตฺิวา  สมฺปฏจฺิฉิ ฯ   
โส  คนฺตฺวา  อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺตีติ ฯ 
                                    สปฺุปพุทฺธสกฺกวตฺถุ ฯ 
                                ปาปวคฺควณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ 
                                        นวโม  วคฺโค 
                                        ______________  
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                                    ทณฺฑวคฺควณฺณนา 
 
                                    ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุวตฺถุ  
        สพฺเพ  ตสนฺตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  สตฺตรสวคฺคิเยหิ  เสนาสเน  ปฏชิคฺคิเต 
ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  นิกฺขมถ  มย  มหลลฺกตรา  อมหฺาก  เอต 
ปาปุณาตีติ  วตฺวา  เตหิ  น  มย  ทสฺสาม  อมฺเหหิ  ปม   
ปฏิชคฺคิตนฺติ  วุตฺเต  เต  ภิกฺขู  ปหรึส ุฯ  สตฺตรสวคฺคิยา  มรณ- 
ภยตชฺชิตา  มหาวิรว  วิรวึสุ ฯ  สตฺถา  เตส  สทฺท  สตฺุวา 
กึ  อิทนฺติ  ปจฺุฉิตฺวา  อิทนฺนามาติ  อาโรจิเต  น  ภิกฺขเว 
อิโต  ปฏาย  ภิกฺขุนา  นาม  เอว  กตฺตพฺพ  โย  กโรติ  
อิทนฺนาม  อาปชฺชตีติ  ปหารทานสิกฺขาปท  ป ฺาเปตฺวา 
ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  นาม  ยถา  อห  ตเถว  อ ฺเป  ทณฺฑสฺส 
ตสนฺติ  มจฺจุโน  ภายนฺตีติ  ตฺวา  ปโร  น  ปหรติพฺโพ  น 
ฆาเตตพฺโพติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม 
คาถมาห 
        สพฺเพ  ตสนฺติ  ทณฺฑสฺส        สพฺเพ  ภายนฺติ  มจฺจุโน 
        อตฺตาน  อุปม  กตฺวา                  น  หเนยฺย  น  ฆาตเยติ ฯ 
        ตตฺถ  สพฺเพ  ตสนฺตีติ  สพฺเพป  สตฺตา  อตฺตนิ  ทณฺเฑ  
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ปตนฺเต  ตสฺส  ทณฺฑสฺส  ตสนฺติ ฯ  มจฺจุโนติ  มรณสฺสาป 
ภายนฺติเยว ฯ  อิมิสฺสา  จ  เทสนาย  พฺย ฺชน  นิรวเสส  อตฺโถ 
ปน  สาวเสโส ฯ  ยถา  หิ  ร ฺา  สพฺเพ  สนฺนิปตนฺตูติ 
เภริยา  จาราปตาย  ราชมหามตฺเต  เปตฺวา  เสสา  สนฺนิปตนฺติ 
เอวเมว  สพฺเพ  ตสนฺตีติ  วุตฺเตป  หตฺถาชาเนยฺโย 
อสฺสาชาเนยฺโย  อุสภาชาเนยฺโย  ขีณาสโวติ  อิเม  จตฺตาโร 
เปตฺวา  อวเสสา  ตสนฺตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  อิเมสุ  หิ  ขีณาสโว 
สกฺกายทิฏ ิยา  ปหีนตฺตา  มรณกสตฺต (๑) อปสฺสนฺโต  น  ภายติ 
อิตเร  ตโย  สกฺกายทิฏ ิยา  พลวตฺตา  อตฺตโน  ปฏิปกฺขภูต  
สตฺต  อปสฺสนฺตา  น  ภายนฺติ ฯ  น  หเนยฺย  น  ฆาตเยติ  
ยถา  อห  เอว  อ ฺเป  สตฺตาติ  น  ปร  หเนยฺย  น  
หนาเปยฺยาติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                                __________ 
#๑. โปราณโปตฺถเก  อมรณกสตฺตนฺติ  ทิสฺสติ ฯ  ตมฺปน 
#วิรุทฺธ ฯ  สหีลิกยุโรปยโปตฺถเกสุป  อีทิสเมว  โหติ ฯ   
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                                 ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุวตฺถุ  
        สพฺเพ  ตสนฺตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  ฉพฺพคฺคิเย  ภิกขฺู  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  เตเนว  (๑)  การเณน  ปุริมสกิฺขาปเท 
สตฺตรสวคฺคิเย  ปหรึส ุฯ  เตเนว  การเณน  เตส  ตลสตฺติก  
อุคฺคิรึสุ ฯ  อิธาป  สตฺถา  เตส  สทฺท  สุตฺวา  กึ  อิทนฺติ  
ปุจฺฉิตฺวา  อิทนฺนามาติ  อาโรจิเต  น  ภิกฺขเว  อิโต  ปฏาย 
ภิกฺขุนา  นาม  เอว  กตฺตพฺพ  โย  กโรติ  อิทนฺนาม  อาปชฺชตีติ 
ตลสตฺติกสิกฺขาปท  ป ฺาเปตฺวา  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  นาม 
ยถา  อห  ตเถว  อ ฺเป  ทณฺฑสฺส  ตสนฺติ  ยถา  จ  มยฺห  
ตเถว  เนส  ชีวิต  ปยนฺติ  ตฺวา  ปโร  น  ปหริตพฺโพ  น  
ฆาเตตพฺโพติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  
คาถมาห 
        สพฺเพ  ตสนฺติ  ทณฺฑสฺส          สพฺเพส  ชีวิต  ปย 
        อตฺตาน  อุปม  กตฺวา                  น  หเนยฺย  น  ฆาตเยติ ฯ 
        ตตฺถ  สพฺเพส  ชีวิต  ปยนฺติ  ขีณาสว  เปตฺวา 
เสสสตฺตาน  ชีวิต  ปยตร  ขีณาสโว  ปน  ชีวิเต  วา  มรเณ 
วา  อุเปกฺขโกว  โหติ  เสส  ปุริมทิสเมวาติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                                ___________ 
# ๑. ส.ี เยเนว  ฯ  
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                                 สมพฺหุลกุมารกวตฺถุ  
        สุขกามานิ  ภูตานีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  สมฺพหุเล  กุมารเก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  ทิวเส  สตฺถา  สาวตฺถิย  ปณฺฑาย  ปวิสนฺโต 
อนฺตรามคฺเค  สมฺพหุเล  กมุารเก  เอก  ฆรสปฺปชาติก  อหึ 
ทณฺฑเกน  ปหรนฺเต  ทิสวฺา  กุมารกา  กึ  กโรถาติ  ปุจฺฉิตฺวา 
อหึน  ภนฺเต  ทณฺเฑน  ปหรามาติ  วุตฺเต  กึ  การณาติ  ปุน 
ปุจฺฉิตฺวา  ฑสนภเยน  (๑)  ภนฺเตติ  วุตฺเต  ตุมฺเห  อตฺตโน  สุข 
กริสฺสามาติ  อิม  ปหรนฺตา  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน สุขลาภิโน 
น  ภวิสฺสถ  อตฺตโน  สุข  ปตฺเถนฺเตน  หิ  ปร  ปหรตุิ  น 
วฏฏตีติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิมา 
คาถา  อภาสิ 
        สุขกามานิ  ภูตานิ          โย  ทณฺเฑน  วิหึสติ 
        อตฺตโน  สุขเมสาโน          เปจฺจ  โส  น  ลภเต  สุข ฯ 
        สุขกามานิ  ภูตานิ          โย  ทณฺเฑน  น  หึสติ 
        อตฺตโน  สุขเมสาโน          เปจฺจ  โส  ลภเต  สขุนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  โย  ทณฺเฑนาติ  โย  ปุคฺคโล  ทณฺเฑน  วา   
เลฑฺฑุอาทีหิ  วา  วิเหเติ ฯ  เปจฺจ  โส  น  ลภเต  สขุนฺติ  
โส  ปุคฺคโล  ปรโลเก  มนุสฺสสุข  วา  ทิพฺพสุข  วา  ปรมตฺถภูต   
#๑. สี. ยุ.  ฑสนภเยน ฯ   
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นิพฺพานสุข  วา  น  ลภติ ฯ 
        ทุติยคาถาย ฯ  (๑)  เปจฺจ  โส  ลภเตติ  โส  ปุคฺคโล  ปรโลเก 
วุตฺตปฺปการ  ติวิธป  สุข  ลภตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  ป ฺจสตาป  เต  กมุารกา  โสตาปตฺติผเล 
ปติฏหึสูติ ฯ 
                                สมฺพหุลกุมารกวตฺถุ ฯ 
 
                                โกณฺฑธานตฺเถรวตฺถุ  
        มาโวจ  ผรุส  ก ฺจีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  โกณฺฑธานตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ตสฺส  กริ  ปพฺพชิตทิวสโต  ปฏาย  เอก  อิตฺถรีูป  
เถเรน  สทฺธ ึ วิจรติ ฯ  ต  เถโร  น  ปสสฺติ  มหาชโน  ปน 
ปสฺสติ ฯ  อนฺโตคาม  ปณฺฑาย  จรโตปสฺส  มนุสสฺา  เอก  
ภิกฺข  ทตฺวา  ภนฺเต  อย  ตุมฺหาก  โหตุ  อย  ปน  ตุมหฺาก 
สหายิกายาติ  วตฺวา  ทุติยมฺป  เทนฺติ ฯ 
        ก ึ ตสฺส  ปุพฺพกมฺมนติฺ ฯ  กสฺสปพุทฺธกาเล  กริ  เทฺว 
สหายกา  ภิกฺขู  เอกมาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขนฺตสทิสา  อติวิย 
สมคฺคา  อเหสุ ฯ  ทีฆายุกพุทฺธกาเล  จ  อนุสวจฺฉร  วา 
อนุจฺฉมาส  วา  ภิกฺขู  อุโปสถตฺถาย  สนฺนิปตนฺติ  ตสฺมา 
 #๑. ส.ี ย.ุ  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  
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เตป  อุโปสถคฺค  คมิสฺสามาติ  วสนฏานา  นิกฺขมึสุ ฯ  เต 
เอกา  ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺตเทวตา  ทิสฺวา  อิเม  ภิกฺขู  
อติวิย  สมคฺคา  สกฺกา  นโุข  อิเม  ภินทฺิตุนฺติ  จินฺเตตฺวา 
อตฺตโน  พาลตาย  จินฺติตสมนนฺตรเมว  อาคนฺตฺวา  เตสุ  เอเกน 
อาวุโส  มุหุตฺต  อาคเมหิ  สรรีกิจฺเจนมฺหิ  อตฺถิโกติ  วุตฺเต 
[สา  เทวตา]  เอก  มนุสฺสตฺิถีวณฺณ  มาเปตฺวา  เถรสฺส 
คจฺฉนฺตร  ปวิสิตฺวา  นิกฺขมนกาเล  เอเกน  หตฺเถน  เกสกลาป 
เอเกน  นิวาสน  สณฺาปยมานา  ตสฺส  ปฏ ิโต  นกิฺขมิ ฯ 
โส  ต  น  ปสฺสติ ฯ  ต  อาคมยมาโน  ปน  ปุรโต   ิตภิกฺขุ 
นิวตฺติตฺวา  โอโลกยมาโน  ต  ตถา  กตฺวา  นิกฺขมนฺต  ปสฺสิ ฯ 
สา  เตน  ทิฏภาว  ตฺวา  อนฺตรธายิ ฯ  อิตโร  ต  
ภิกฺขุ  อตฺตโน  สนฺติก  อาคตกาเล  อาห  อาวุโส  สลี  เต 
ภินฺนนฺติ ฯ  นตฺถาวุโส  มยฺห  เอวรูปนฺติ ฯ  อิทาเนว  เต 
มยา  ปจฺฉโต  นิกฺขมมานา  ตรุณิตฺถี  อิทนฺนาม  กโรนฺตี  
ทิฏา  ตฺว  นตฺถิ  มยฺห  เอวรูปนฺติ  วเทสีติ ฯ  โส  อสนิยา 
มตฺถเก  อวตฺถโฏ(๑)  วิย  มา  ม  อาวุโส  นาเสหิ  นตฺเถว 
มยฺห  เอวรูปนฺติ ฯ  อิตโร  มยา  สาม  อกฺขีหิ  ทิฏ  
กึ  ตว  สทฺทหิสฺสามีติ  ทณฺฑโก  วิย  ภิชฺชิตฺวา  ปกฺกามิ 
อุโปสถคฺเคป  นาห  อิมนิา  สทฺธึ  อุโปสถ  กริสฺสามีติ   
#๑. ยุ.  ปฏโต ฯ   
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นิสีทิ ฯ  อิตโร  มยฺห  ภนฺเต  สีเล  ติลมตฺตป  กาฬก  นตฺถีติ 
ภิกฺขูน  กเถสิ ฯ  โสป  มยา  สาม  ทฏินฺติ  อาห ฯ  เทวตา 
ต  เตน  สทฺธ ึ อุโปสถ  กาตุ  อนิจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ภาริย  
เม  กมฺม  กตนฺติ  จินฺเตตฺวา  ภนฺเต  มยหฺ  อยฺยสฺส  สีลเภโท 
นตฺถิ  มยา  ปน  วีมสนวเสเนต  กต  กโรถ  เตน  สทฺธึ  
อุโปสถนฺติ  อาห ฯ  โส  ตสฺสา  อากาเส  ตฺวา  กเถนฺติยา 
สทฺทหิตฺวา  อุโปสถ  อกาสิ  น  ปน  เถเร  ปุพฺเพ  วิย  มุทุจิตฺโต 
อโหสิ ฯ  เอตฺตก  เทวตาย  ปุพฺพกมฺม ฯ 
        อายุหปริโยสาเน  ปน  เต(๑)  เถรา  ยถาสุข  เทวโลเก   
นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เทวตา  อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺติตฺวา  เอก  พุทฺธนฺตร 
ตตฺถ  ปจิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทธฺุปฺปาเท  สาวตฺถิย  นิพฺพตฺติตฺวา 
วุฑฺฒิมนฺวาย  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  อุปสมฺปท  ลภิ ฯ  ตสฺส 
ปพฺพชิตทิวสโต  ปฏาย  ต  อิตฺถีรูป  ตเถว  ป ฺายิ ฯ 
เตเนวสฺส  โกณฺฑธาโนติ  นาม  กรึส ุฯ  ต  ตถา  วิจรนฺต 
ทิสฺวา  ภิกฺขู  อนาถปณฺฑิก  อาหสุ  เสฏ ิ  อิม  ทุสสฺีล  
ตว  วิหารา  นีหร  อิม  ห ิ นิสฺสาย  เสสภิกฺขูน  อยโส  
อุปฺปชฺชตีติ ฯ  ก ึ ปน  ภนฺเต  สตฺถา  วิหาเร  นตฺถีติ ฯ  
อตฺถิ  เสฏ ีติ ฯ  เตนหิ  ภนฺเต  สตฺถาว  ชานิสฺสตีติ ฯ  
ภิกฺขู  คนฺตฺวา  วิสาขายป  ตเถว  กเถสุ ฯ  สาป  เตส 
# ๑. ส.ี ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  
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ตเถว  ปฏิวจน  อทาสิ ฯ  ภิกฺขูป  เตหิ  อสมฺปฏิจฺฉิตวจนา 
ร ฺโ  อาโรจยึสุ  มหาราช  โกณฺฑธาโน  ภิกฺขุ  เอก  อิตฺถ ึ 
คเหตฺวา  วิจรนฺโต  สพฺเพส  อยส  อุปปฺาเทติ  ต  ตุมฺหาก  
วิชิตา  นีหรถาติ ฯ  กห  ปน  โส  ภนฺเตติ ฯ  วิหาเร  
มหาราชาติ ฯ  กตรสฺม ึ เสนาสเน  วิหรตีติ ฯ  อสุกสฺมึ  
นามาติ ฯ  เตนหิ  คจฺฉถ  อหนฺต  คณฺหาเปสฺสามีติ ฯ  โส  
สายณฺหสมเย  วิหาร  คนฺตฺวา  ต  เสนาสน  ปุริเสหิ  
ปริกฺขิปาเปตฺวา  เถรสฺส  วสนฏานาภิมุโข  อคมาสิ (๑)ฯ เถโร 
มหาสทฺท  สุตฺวา  วิหารา  นิกฺขมิตฺวา  ปมุเข  อฏาสิ ฯ 
ตปสฺส  อิตฺถรีูป  ปฏ ิปสฺเส   ิต  ราชา  อทฺทส ฯ  เถโร 
ร ฺโ  อาคมน  ตฺวา  วิหาร  อภิรุหตฺิวา  นิสีทิ ฯ  ราชา 
เถร  น  วนฺทิ  ตมฺป  อิตฺถึ  นาทฺทส ฯ  โส  ทฺวารนฺตเรป 
เหฏาม ฺเจป  โอโลเกนฺโต  อทิสฺวาว  เถร  อาห  ภนฺเต 
อิมสฺมึ  าเน  เอก  อิตฺถึ  อทฺทส  กห  สาติ ฯ  น  
ปสฺสามิ  มหาราชาติ ฯ  อิทานิ  มยา  ตุมฺหาก  ปฏ ิปสฺเส 
 ิตา  ทิฏาติ  วุตฺเตป  อห  น  ปสฺสามิ  มหาราชาติ ฯ 
ราชา  กินฺน ุ โข  เอตนฺติ  จินฺเตตฺวา  ภนฺเต  อิโต  
ตาว  นิกฺขมถาติ  วตฺวา(๒)  เถเร  ตโต  นิกฺขมิตฺวา  ปมุเข   ิเต 
ปุน  สา  เถรสฺส  ปฏ ิปสฺเส  อฏาสิ ฯ  ราชา  ต  ทิสฺวา 
#๑. สี. ยุ.  อโหสิ ฯ  ๒. อาหาติ อาขฺยาตปเทน ภวิตพฺพ ฯ  
#ม. ย.ุ  อาห ฯ  
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ปุน  อุปริตล  อภิรุหิ ฯ  ตสฺส  อาคตภาว  ตฺวา  เถโร 
นิสีทิ ฯ  ปุน  ราชา  ต  สพฺพฏาเนสุ  โอโลเกนฺโตป  อทิสฺวา 
ภนฺเต  กห  สา  อิตฺถีติ  ปนุป  เถร  ปุจฺฉิ ฯ  นาห  ปสฺสามิ   
มหาราชาติ ฯ  กเถถ  ภนฺเต  มยา  อิทาเนว  อิตฺถี  ตุมฺหาก  
ปฏ ิปสฺเส  ทิฏาติ ฯ  อาม  มหาราช  มหาชโนป  เม   
ปจฺฉโต  อิตฺถี  วิจรตีติ  วทติ  อห  ปน  น  ปสฺสามติี ฯ 
ราชา  ปฏริูปเกน  ภวิตพฺพนฺติ  สลลฺกเฺขตฺวา  ปุน  เถร   
ภนฺเต  อิโต  ตาว  โอตรถาติ  วตฺวา  เถเร  โอตริตฺวา  ปมุเข 
 ิเต  ปุน  ต  ตสฺส  ปฏ ิปสฺเส   ิต  ทิสวฺา  อุปริตล  
อภิรุหิตฺวา  ปุน  นาทฺทส ฯ  โส  ปุน  เถร  ปุจฺฉิตฺวา  เตน 
น  ปสฺสามีติ  วุตฺเต  ปฏิรปูกเมเวตนฺติ  นิฏ  คนฺตฺวา  เถร 
อาห  ภนฺเต  เอวรูเป  สงฺกิเลเส  ตุมฺหาก  ปฏ ิโต  วิจรนฺเต 
อ ฺโ  โกจิ  ตุมฺหาก  ภิกขฺ  น  ทสฺสติ  นิพทฺธ  มม  เคห 
ปวิสถ  อหเมว  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อุปฏหิสฺสามีติ  เถร  
นิมนฺเตตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  ภิกฺขู  ปสฺสถาวุโส  ปาปร ฺโ 
กิริย  เอต  วิหารโต  นีหราติ  วุตฺเต  อาคนฺตฺวา  จตูหิ  
ปจฺจเยหิ  นิมนฺเตตฺวา  คโตติ  อุชฺฌายสึุ ฯ  ตมฺป  เถร  อาหสุ 
อมฺโภ  ทุสฺสลี  อิทานิ  ราชา  โกณฺโฑ  ชาโตติ ฯ  โสป  ปุพฺเพ 
ภิกฺขู  กิ ฺจิ  วตฺตุ  อสกฺโกนฺโต  อิทานิ  ตุมฺเห  ทสฺุสีลา 
ตุมฺเห  โกณฺฑา  ตุมฺเห  อิตฺถึ  คเหตฺวา  วิจรถาติ  อาห ฯ  
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เต  คนฺตฺวา  สตฺถุ  อาโรเจสุ  ภนฺเต  โกณฺฑธาโน  อมฺเหหิ  
วุตฺโต  ตุมฺเหป  ทุสฺสลีาติ  อาทีนิ  วตฺวา  อกฺโกสตีติ ฯ   
สตฺถา  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  ปุจฺฉิ  สจฺจ  กริ  ตฺว  ภิกขฺุ   
เอว  วเทสีติ ฯ  สจฺจ  ภนฺเตติ ฯ  กึการณาติ ฯ  มยา  สทฺธึ   
กถิตการณาติ ฯ  ตุมฺเหป  ภิกฺขเว  อิมินา  สทฺธึ  กสฺมา  
กเถถาติ ฯ  อิมสฺส ปจฺฉโต  อิตฺถึ  วิจรนฺตึ  ทิสฺวา  ภนฺเตติ ฯ 
อิเม  กิร  ตยา สทฺธึ  อิตฺถึ  วิจรนฺตึ  ทิสฺวา  วทนฺติ [๑] ตฺว (๒)   
อทิสฺวาว  อิเมหิ  สทฺธึ  กสฺมา  กเถสิ  นนุ  ปุพฺเพ  
ตว  ปาปก  ทิฏ ึ  นิสฺสาย  อิท  ชาต  อิทานิ  กสฺมา  ปุน 
ปาปก  ทิฏ ึ  คณฺหาสีติ ฯ  ภิกฺขู  กิมฺปน  ภนฺเต  อิมนิา  
ปุพฺเพ  กตนฺติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  อถ  เนส  สตฺถา  ตสฺส  ปพฺุพกมฺม  
กเถตฺวา  [๓]  ภิกฺขุ  อิท  ปาปกมฺม  นสิฺสาย  ตฺว  อิม 
วิปฺปการ  ปตฺโต  อิทานิ  เต  ปุน  ตถารูป  ปาปก  ทิฏ ึ  
คเหตุ  อยุตฺต  มา  ปุน  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  กิ ฺจิ  กเถสิ   
นิสฺสทฺโท  มขุวฏฏิย  ฉินฺนกสตาลสทิโส  โหหิ  เอว  กโรนฺโต 
นิพฺพาน  ปตฺโต  นาม  ภวิสฺสสีติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา 
ธมฺม  เทเสนฺโต  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        มาโวจ  ผรุส  ก ฺจิ          วุตฺตา  ปฏิวเทยฺยุ  ต 
        ทุกฺขา  หิ  สารมฺภกถา  ปฏิทณฺฑา  ผุเสยฺยุ  ต 
#๑. สี. ยุ.  กเถนฺติ ฯ  ๒. สี.ยุ. เอตฺถนฺตเร  จ  ตฺว  กสฺมา  กเถสิ  
#เอเต  ตาว  ทิสฺวา  กเถนฺตีติ  ทิสฺสติ ฯ  ๓. ส.ี ย.ุ  ต ฯ   
#๔. ยุ. เอตฺถนฺตเร  ต  โอวทนฺโตติ  ทสิฺสติ  ฯ  
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        สเจ  เนเรสิ  อตฺตาน          กโส  อุปหโต  ยถา 
        เอส  ปตฺโตสิ  นิพฺพาน  สารมฺโภ  เต  น  วิชฺชตีติ ฯ 
        ตตฺถ  ก ฺจีติ  ก ฺจิ  เอกปุคฺคลมฺป  ผรุส  มา  อโวจ ฯ 
วุตฺตาติ  ตยา  ปเร  ทุสฺสีลาติ  วุตฺตา  ตมฺป  ตเถว  
ปฏิวเทยฺยุ ฯ  สารมฺภกถาติ  เอสา  การณุตฺตรยุคคฺคาหกถา 
นาม  ทุกฺขา ฯ ปฏิทณฺฑาติ  กายทณฺฑาทีหิ  ปร  ปหรนฺตสฺส 
ตาทิสาว  ปฏิทณฺฑา  ตว  มตฺถเก  ปเตยฺยุ ฯ  สเจ  เนเรสีติ  
สเจ  อตฺตาน  นิจฺจล  กาตุ  สกฺขิสฺสสิ ฯ  กโส  อุปหโต  
ยถาติ  มุขวฏฏิย  ฉินฺทิตฺวา  ตลมตฺต  กตฺวา  ปตกสตาล 
วิย ฯ  ตาทิส ฺหิ  หตฺถปาเทหิ  วา  ทณฺเฑน  วา  ปหตป  
สทฺท  น  กโรติ ฯ  เอส  ปตฺโตสีติ  สเจ  เอวรูโป  ภวิตุ  
สกฺขิสฺสสิ  อิมปฏิปท  ปูรยมาโน  อิทานิ  อปฺปมตฺโตสิ 
เอโส  นิพฺพานมฺปตฺโต  นาม ฯ  สารมฺโภ  เต  น  วิชฺชตีติ  
เอว  สนฺเต ปน  เต  ตฺว  ทสฺุสีโลติ  ตุมฺเห  ทุสฺสีลาติ  
เอวมาทิโก  อุตฺตริกรณวาจาลกฺขโณ  สารมฺโภป  น  วิชชฺติ 
น  ภวิสฺสติเยวาติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสุ ฯ   
โกณฺฑธานตฺเถโรป  สตฺถารา  ทินฺเน  โอวาเท  ตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ  นจิรสฺเสว  อากาเส  
อุปฺปติตฺวา  ปม  สลาก  คณฺหีติ ฯ 
                                โกณฺฑธานตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                                ___________  
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                                  อุโปสถกมฺมวตฺถุ  
        ยถา  ทณฺเฑน  โคปาโลติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
ปุพฺพาราเม  วิหรนฺโต  วิสาขาทีน  อุปาสิกาน  อุโปสถกมฺม  
อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิ  กิเรกสฺมึ  อุโปสถทิวเส  ป ฺจสตมตฺตา  อิตฺถิโย 
อุโปสถิกา  หุตฺวา  วิหาร  อคมสุ ฯ  วิสาขา  ตาสุ  มหลฺลกิตฺถโิย 
อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิ  อมฺมา  กิมตฺถ  อุโปสถิกา  ชาตตฺถาติ  
ตาหิ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  ปตฺเถตฺวาติ  วุตฺเต  มชฺฌิมิตฺถโิย  ปุจฺฉิ  
ตาหิ  สปตฺติวาสา  มุจฺจนตฺถายาติ  วุตฺเต  ตรุณิตฺถิโย  ปุจฺฉิ  
ตาหิ  ปมคพฺเภ  ปุตฺตปฏิลาภตฺถายาติ  วุตฺเต  กุมาริกาโย  
ปุจฺฉิ  ตาหิ  ตรุณภาเวเยว  ปติกุล  คมนตฺถายาติ  วุตฺเต  
ต  สพฺพมฺป  ตาส  กถ  สตฺุวา  ตา  อาทาย  สตฺถุ  สนฺติก  
คนฺตฺวา  ปฏิปาฏิยา  อาโรเจสิ ฯ  ต  สตฺุวา  สตฺถา  วิสาเข  
อิเมส  สตฺตาน  ชาติอาทโย  นาม  ทณฺฑหตฺถโคปาลกสทิสา  
ชาติ  ชราย  สนฺติก  เปเสตฺวา(๑)  ชรา พฺยาธิโน  สนฺติก  
พยาธิ  มรณสฺส  สนฺติก  มรณ  (๒)  กธุาริยา  ฉินฺทนฺตา วิย 
ชีวิต  ฉินฺทติ  เอว  สนฺเตป  วิวฏฏ  ปตฺเถนฺตา  นาม  นตฺถิ  
วฏฏเมว  ปน  ปตฺเถนฺตีติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  
เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
#๑. สี. ยุ. อย  ปาโ นตฺถิ ฯ  
#๒. สี. ยุ.  พฺยาธิ  มรณสสฺ  สนฺติก  เปเสตฺวา  กุธาริยา ฯ  
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        ยถา  ทณฺเฑน  โคปาโล          คาโว  ปาเชติ  โคจร 
        เอว  ชรา  จ  มจฺจุ  จ                  อายุ  ปาเชนฺติ  ปาณินนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ปาเชตีติ  เฉโก  โคปาลโก  เกทารนฺตร  ปวิสนฺติโย 
คาโว  ทณฺเฑน  นิวาเรตฺวา  เตเนว  โปเถนฺโต  สลุภติโณทก  
โคจร  เนติ  ปาเชติ ฯ  อายุ  ปาเชนฺตีติ  ชีวิตินฺทฺริย  ฉินฺทนฺติ  
เขเปนฺติ ฯ  โคปาลโก  วิย  หิ  ชรา  จ  มจฺจุ  จ  โคคโณ  
วิย  ชีวิตินฺทรฺิย  โคจรภูมิ  วิย  มรณ ฯ  ตตฺถ  ชาติ  ตาว  
สตฺตาน  ชีวิตินฺทฺริย  ชราย  สนฺติก  เปเสสิ  ชรา  พฺยาธิโน  
สนฺติก  พฺยาธิ  มรณสฺส  สนฺติก ฯ  ตเมว  มรณ  กธุาริยา  
เฉท  วิย  ฉินทฺิตฺวา  คจฺฉตีติ  อิทเมตฺถ  โอปมฺมปฏิปาทน (๑)ฯ   
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                อุโปสถกมฺมวตฺถุ ฯ 
# ๑.  สี. ยุ.  โอปมฺมสมฺปฏิปาทน ฯ  
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                                  อชครเปตวตฺถุ 
        อถ  ปาปานิ  กมฺมานีติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน 
วิหรนฺโต  อชครเปต  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  ลกขฺณตฺเถเรน 
สทฺธึ  คิชฺฌกฏูปพฺพตา  โอตรนฺโต  ทพฺิเพน  จกฺขุนา  ป ฺจ- 
วีสติโยชนิก  อชครเปต  นาม  อทฺทส ฯ  ตสฺส  สีสโต  อคฺคิชาลา   
อุฏหิตฺวา  ปริยนฺต  คจฺฉนฺติ  ปริยนตฺโต  อุฏหตฺิวา  สีส  
คจฺฉนฺติ  อุภยโต  อุฏหิตฺวา  มชฺเฌ  โอสรนฺติ ฯ  เถโร  ต  
ทิสฺวา  สิต  กตฺวา  ลกฺขณตฺเถเรน  สติการณ  ปุฏโ  อกาโล  
อาวุโส  อิมสฺส  ป ฺหสฺส  พฺยากรณาย  สตฺถุ  สนฺติเก  ม   
ปุจฺเฉยฺยาสีติ  วตฺวา  ราชคเห  ปณฺฑาย  จริตฺวา  สตฺถุ  
สนฺติก  คตกาเล  ลกฺขณตฺเถเรน  ปฏุโ  อาห  ตตฺราห  
อาวุโส  เอก  เปต  อทฺทส  ตสฺส  เอวรูโป  นาม  อตฺตภาโว 
อหนฺต  ทิสฺวา  น  วต  เม  เอวรูโป  อตฺตภาโว  ทิฏปุพฺโพติ  
สิต  ปาตฺวากาสินฺติ ฯ  สตฺถา  จกฺขุภูตา  วต  เม  ภิกขฺเว  
สาวกา  วิหรนฺตีติอาทีนิ  วทนฺโต  เถรสฺส  กถ  ปติฏาเปตฺวา   
มยาเปส  ภิกฺขเว  เปโต  โพธิมณฺเฑเยว  ทฏิโ  เย  จ  ปน  
เม  วจน  น  สทฺทเหยฺยุ  เตสนฺต  อหิตาย อสฺสาติ  น  กเถสึ  
อิทานิ  โมคฺคลฺลาน  สกขึฺ  ลภิตฺวา  กเถมีติ  วตฺวา  ภิกฺขูหิ  
ตสฺส  ปุพฺพกมฺม ปุฏโ  พฺยากาสิ ฯ  
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        กสฺสปพุทฺธกาเล  กริ  สุมงฺคลเสฏ ี  นาม  สวุณฺณิฏกาหิ 
ภูมิย  ปตฺถรตฺิวา  วีสติอุสภฏาเน  ตตฺตเกเนว  ธเนน  วิหาร   
กาเรตฺวา  ตาวตเกเนว  วิหารมห  กาเรสิ ฯ  โส  เอกทิวส   
ปาโตว  สตฺถ ุ สนฺติก  คจฺฉนฺโต  นครทฺวาเร  เอกิสฺสา  สาลาย  
กาสาเวน(๑)  สสีส  ปารุปตฺวา  กลลมกขิฺเตหิ  ปาเทหิ  นิปนฺน 
เอก  โจร  ทสิฺวา  อย  กลลมกฺขิตปาโท  รตฺตึ  วิจรตฺิวา  
นิปนฺนมนุสฺโส  ภวิสฺสตีติ  อาห ฯ  โจโร  มุข  วิวริตฺวา  เสฏ ึ   
ทิสฺวา  โหตุ  ชานิสฺสามิ  เต  กตฺตพฺพนฺติ  อาฆาต  พนฺธิตฺวา 
สตฺตกฺขตฺตุ  เขตฺต  ฌาเปสิ ฯ  สตฺตกฺขตฺตุ  วเช  คุนฺน  ปาเท  
ฉินฺทิ  สตฺตกฺขตฺตุ  เคห  ฌาเปสิ ฯ  โส  เอตฺตเกนาป  โกป   
นิพฺพาเปตุ  อสกฺโกนฺโต  ตสฺส  จูฬุปฏาเกน  สทฺธึ  มิตฺตสนฺถว  
กตฺวา  กินฺเต  เสฏ ิโน  ปยนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  คนฺธกุฏิโต  
อ ฺ  ตสฺส  ปยตร  นตฺถติี  สุตฺวา  โหตุ  คนฺธกุฏ ึ 
ฌาเปตฺวา  โกป  นิพฺพาเปสฺสามีติ  สตฺถริ  ปณฺฑาย  ปวิฏเ   
ปานียปริโภชนียฆเฏ  ภินฺทิตฺวา  คนฺธกุฏิย  อคฺคึ  อทาสิ ฯ  
เสฏ ี  คนฺธกฏุี  กิร  ฌายตีติ  สุตฺวา  อาคจฺฉนฺโต  ฌามกาเล   
อาคนฺตฺวา  คนฺธกุฏึ  ฌาม  โอโลเกนฺโต วาลคฺคมตฺตมฺป  
โทมนสฺส  อกตฺวา  วามพาหุ  สมฺมิ ฺชิตฺวา ทกฺขิเณน  หตฺเถน   
มหาอปฺโป ิก  อปฺโปเส ิฯ  อถ  น  สมีเป   ิตา  ปุจฺฉึสุ   
#๑. สี. ยุ.  กาสาว ฯ   
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กสฺมา  สามิ  เอตฺตก  ธน  วิสฺสชฺเชตฺวา  กตาย  คนฺธกุฏิยา   
ฌามกาเล  อปฺโปเสีติ ฯ  โส  อาห  เอตฺตก  เม  กมมฺ   
กตฺวา  ตาตา  อคฺคิอาทีน  (๑)  อสาธารเณ  พุทฺธสาสเน  ธน  
นิทหิตุ  ลทฺธ  ปุนป  เอตฺตก  วิสฺสชฺเชตฺวา  สตฺถุ  คนฺธกุฏึ  
กาตุ  ลภิสฺสามีติ  ตุฏมานโส  อปโฺปเสินฺติ ฯ  โส  ปุน  
ตตฺตก  ธน  วิสฺสชฺเชตฺวา  คนฺธกุฏ ึ กาเรตฺวา วีสติสหสฺส- 
ภิกฺขุปริวารสฺส  สตฺถโุน  ทาน  อทาสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  โจโร  
จินฺเตสิ  อห  อิม  อมาเรตฺวา  มงฺกุกาตุ  น  สกฺขิสฺสามิ  
โหตุ  มาเรสฺสามิ  นนฺติ  นิวาสนนฺตเร  ฉุริก  พนฺธตฺิวา  
สตฺตาห  วิหาเร  วิจรนฺโตป  โอกาส  น  ลภิ ฯ  มหาเสฏ ีป  
สตฺต  ทิวสานิ  พุทฺธปฺปมขุสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาน  ทตฺวา  
สตฺถาร  วนทฺิตฺวา   อาห  ภนฺเต  มม  เอเกน  ปุริเสน  
สตฺตกฺขตฺตุ  เขตฺต  ฌาปต   สตฺตกฺขตฺตุ  วเช  คุนฺน  ปาทา  
ฉินฺนา  สตฺตกฺขตฺตุ  เคห  ฌาปต  อิทานิ  คนฺธกุฏีป  เตเนว  
ฌาปตา  ภวิสฺสติ  อห  อิมสฺมึ  ทาเน  ปม  ปตฺตึ  ตสฺส  
ทมฺมีติ ฯ  ต  สุตฺวา  โจโร  ภาริย  วต  เม  กมฺม  กต  
เอว  อปราธการเก  มย ิ อิมสฺส  โกปมตฺตมฺป  นตฺถ ิ อิมสฺม ึ
ทาเน  มยฺหเมว  ปม  ปตฺตึ  เทติ  อห  อิมสฺมึ  ทุพฺภามิ   
เอวรูป  เม  ปรุิส  อกฺขมาเปนฺตสฺส  เทวทณฺโฑป  มตฺถเก   
# ๑. ส.ี ย.ุ  อคฺคิอาทีหิ ฯ  
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ปเตยฺยาติ  คนฺตฺวา   เสฏ ิสฺส  ปาทมูเล  นิปชฺชิตฺวา  ขมาหิ 
เม  สามีติ  วตฺวา  กึ  อิทนติฺ  วุตฺเต  สามิ  เอต  เอตฺตก  
กมฺม  มยา  กต  ตสฺส  เม  ขมาหีติ  อาห ฯ  อถ  น  เสฏ ี  
ตยา  เม  อิท ฺจิท ฺจ  เอตฺตก  กตนฺติ  สพฺพ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม 
มยา  กตนฺติ  วุตฺเต  ตฺว  มยา  น  ทิฏปุพฺโพ  กสฺมา  เม  
กุชฺฌิตฺวา  เอวมกาสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  โส  เอกทิวส  นครา  นิกฺขนฺเตน 
เตน  วุตฺต  วจน  สาเรตฺวา  อิมินา  เม  การเณน  โกโป  
อุปฺปาทิโตติ  อาห ฯ  เสฏ ี  อตฺตนา  วุตฺตภาว  สริตฺวา  
อาม  ตาต  มยา  วุตฺต  ต  เม  ขมาหีติ  โจร  ขมาเปตฺวา 
อุฏเหิ  ตาต  ขมามิ  เต  คจฺฉาติ  อาห ฯ  สเจ  เม  สามิ  
ขมสิ  สปุตฺตทาร  ม  ตว  เคเห  ทาส  กโรหีติ ฯ  ตาต  
ตฺว  มยา  เอตฺตเก  กถิเต  เอวรูป  เฉทนมกาสิ  เคเห  
วสนฺเตน  ปน  สทฺธ ึ น  สกฺกา  กิ ฺจิ  กเถตุ  น  เม  ตยา 
เคเห  วสนฺเตน  กิจฺจ  อตฺถิ  ขมามิ  เต  คจฺฉ  ตาตาติ ฯ 
โจโร  ต  กมมฺ  กตฺวา  อายุปริโยสาเน  อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺโต 
ทีฆรตฺต  ตตฺถ  ปจิตฺวา  วิปากาวเสเสน  อิทานิ  คิชฺฌกูฏปพฺพเต 
อชครเปโต  หุตฺวา  ปจฺจตีติ ฯ 
        เอว  สตฺถา  ตสฺส  ปพฺุพกมฺม  กเถตฺวา  ภิกฺขเว  
พาลา  นาม  ปาปานิ  กมฺมานิ  กโรนฺตา  น  พุชฺฌนฺติ  ปจฺฉา 
ปน  อตฺตนา  กตกมฺเมหิ  ฑยฺหนฺตา  อตฺตนา ว  อตฺตโน    
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ทาวคฺคิสทิสา  โหนฺตีติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม 
เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        อถ  ปาปานิ  กมฺมานิ                  กร  พาโล  น  พุชฌฺติ 
        เสหิ  กมฺเมหิ  ทุมฺเมโธ          อคฺคิทฑฺโฒว  ตปฺปตีติ ฯ 
        ตตฺถ  อถ  ปาปานีติ  น  เกวล  พาโล  โกธวเสน  
ปาปานิ  กโรติ  กโรนฺโตป  น  พุชฌฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ปาป  
กโรนฺโต  จ  ปาป  กโรมีติ  อพุชฺฌนโก  นาม  นตฺถิ  
อิมสฺส  กมฺมสฺส  เอวรูโป  นาม  วิปาโกติ  อชานนตาย 
น  พุชฌฺตีติ  วุตฺต ฯ  เสหีติ  เตหิ  อตฺตโน  สนฺตเกหิ  
กมฺเมหิ ฯ  ทมฺุเมโธติ  ทุปปฺ ฺโ  ปุคฺคโล  นิรเย  นิพฺพตฺติตฺวา 
อคฺคิทฑฺโฒว  ตปฺปตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                อชครเปตวตฺถุ ฯ 
                                ________  
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                            มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรวตฺถุ  
        โย  ทณฺเฑน  อทณฺเฑสูติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน 
วิหรนฺโต  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  ติตฺถิยา  สนฺนปิติตฺวา  จินฺเตสุ  
ชานาถาวุโส  เกน  การเณน  สมณสฺส  โคตมสฺส  ลาภสกฺกาโร 
มหา  หุตฺวา  นิพฺพตฺโตติ ฯ  มย  น  ชานาม  ตุมฺเห  ปน 
ชานาถาติ ฯ  อาม  ชานาม  มหาโมคฺคลฺลานนฺนาม  เอก  
นิสฺสาย  อุปฺปนฺโน  โส  หิ  เทวโลก  คนฺตฺวา  เทวตาหิ  กตกมฺม 
ปุจฺฉิตฺวา  อาคนฺตฺวา  มนุสฺสาน  กเถสิ  อิท  นาม  กตฺวา 
เอวรูป  สมฺปตฺตึ  ลภนฺตีติ  นิรยป  คนฺตฺวา  นิรเย นิพฺพตฺตานมฺป 
กมฺม  ปุจฺฉิตฺวา  อาคนฺตฺวา  มนุสฺสาน  กเถสิ  อิท  นาม 
กตฺวา  เอวรูป  ทุกฺข  อนภุวนฺตีติ  มนุสฺสา  ตสฺส  กถ  สุตฺวา 
มหนฺต  ลาภสกฺการ  อภิหรนฺติ  สเจ  ต  มาเรตุ  สกฺขิสฺสาม 
โส  ลาภสกฺกาโร  อมฺหาก  นิพฺพตฺติสฺสตีติ ฯ  เต  อตฺเถโส  
อุปาโยติ  สพฺเพ  เอกจฺฉนฺทา  หุตฺวา  ยงฺกิ ฺจิ  กตฺวา  ต  
มาราเปสฺสามาติ  อตฺตโน  อุปฏาเก  สมาทเปตฺวา  สหสฺส  
ลภิตฺวา  ปุริสฆาตกกมฺม  กตฺวา  จรนฺเต  โจเร  ปกโฺกสาเปตฺวา   
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  นาม  กาฬสิลาย  วสติ  ตตฺถ  คนฺตฺวา 
ต  มาเรถาติ  [๑]  กหาปเณ  อทสุ ฯ  โจรา  ธนโลเภน  
#๑. สี. ยุ.  เอตฺถนฺตเร  เตสนฺติ  ทิสฺสติ ฯ  
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สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  เถร  มาเรสฺสามาติ  คนฺตฺวา  ตสฺส  วสนฏาน 
ปริวาเรสุ ฯ  เถโร  เตหิ  ปริกฺขิตฺตภาว  ตฺวา  กุ ฺจิกจฺฉิทฺเทน 
นิกฺขมิตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  เต  ตทิวส  เถร  อทิสฺวา  ปุเนกทิวส 
คนฺตฺวา  ปริกฺขิปสุ ฯ  เถโร  ตฺวา  กณฺณิกามณฺฑล  ภินฺทิตฺวา 
อากาส  ปกฺขนฺทิ ฯ  เอว  เต  ปมมาเสป  มชฺฌิมมาเสป  
เถร  คเหตุ  นาสกฺขึสุ ฯ  ปจฺฉิมมาเส  ปน  สมฺปตฺเต  เถโร 
อตฺตนา  กตกมฺมสฺส  อากฑฺฒนภาว  ตฺวา  น  อปคจฺฉิ ฯ 
โจรา  คนฺตฺวา  เถร  คเหตฺวา  ตณฺฑุลกณมตฺตานิสฺส  อฏ ีนิ  กโรนฺตา  ภินฺทึสุ ฯ  อถ  น  มโต
ติ  ส ฺาย  เอกสฺมึ  
คุมฺพปฏเ  ขิปตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ  เถโร  สตฺถาร  ปสฺสิตฺวา ว  ปรินิพฺพายิสฺสามีติ  อตฺตภาว  
ฌานเวเนน  เวเตฺวา  ถิร  
กตฺวา  อากาเสน  สตฺถ ุ สนฺติก  คนฺตฺวา  สตฺถาร  
วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  ปรินิพฺพายิสฺสามีติ  อาห ฯ  ปรินพฺิพายิสฺสสิ 
โมคฺคลฺลานาติ ฯ  อาม  ภนฺเตติ ฯ  กตฺถ  คนฺตฺวาติ ฯ  
กาฬสิลาปเทส  ภนฺเตติ ฯ  เตนหิ  โมคฺคลฺลาน  มยหฺ  ธมฺม 
กเถตฺวา  ยาหิ  ตาทิสสฺส  หิ  เม  สาวกสฺส  อิทานิ  ทสฺสน  
นตฺถีติ ฯ  โส  เอว  กริสฺสามิ  ภนฺเตติ  สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  
อากาเส  อุปฺปติตฺวา  ปรินิพฺพานทิวเส  สารีปุตฺตตฺเถโร  วิย 
นานปฺปการา  อิทฺธิโย  กตฺวา  ธมฺม  กเถตฺวา  สตฺถาร 
วนฺทิตฺวา  กาฬสิลาย  อฏวึ  คนฺตฺวา  ปรินิพฺพายิ ฯ  เถร  
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กิร  โจรา  มาเรสุนฺติ  อยป  กถา  สกลชมฺพุทีป  ปตฺถริ ฯ 
ราชา  อชาตสตฺตุ  โจเร  ปริเยสนตฺถาย  จารปุริเส  ปโยเชสิ ฯ 
เตสุป  โจเรสุ  สุราปาเน  สุร  ปวนฺเตสุ  เอโก  เอกสฺส  
ปฏ ึ  ปหริตฺวา  ปาเตสิ ฯ  โส  ต  สนตฺชฺเชตฺวา  อมฺโภ 
ทุพฺพินีต  ตฺว  กสฺมา  เม  ปฏ ึ   โปเถสีติ  อาห ฯ  กิมฺปน 
หเร  ทุฏโจร  ตยา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ปม  ปหโตติ ฯ 
กิมฺปน  มยา  ปหตภาว  ตฺว  น  ชานาสีติ ฯ  อิติ  เนส  
มยา  ปหโต  มยา  ปหโตติ  วทนฺตาน  สุตฺวา  เต  จารปุริสา 
เต  สพฺเพ  โจเร  คเหตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ  ราชา  
โจเร  ปกโฺกสาเปตฺวา  ปุจฺฉิ  ตุมฺเหหิ  เถโร  มาริโตติ ฯ 
อาม  เทวาติ ฯ  เกน  ตุมฺเห  อุยฺโยชิตาติ ฯ  นคฺคสมณเกหิ  
เทวาติ ฯ  ราชา  ป ฺจสเต   นคฺคสมณเก  คาหาเปตฺวา  
ป ฺจสเตหิ  โจเรหิ  สทฺธ ึ ราชงฺคเณ   นาภิปฺปมาเณสุ  
อาวาเฏสุ  นกิฺขนาเปตฺวา  ปลาเลหิ  ปฏิจฺฉาทาเปตฺวา  อคฺคึ 
ทาเปสิ  อถ  เนส  ฌามภาว  ตฺวา  อยนงฺคเลหิ  กสาเปตฺวา 
สพฺเพ  ขณฺฑาขณฺฑ  การาเปสิ  จตูสุ  โจเรสุ  สูลาโรปน  
การาเปสิ  (๑) ฯ 
        ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อโห  มหา- 
โมคฺคลฺลานตฺเถโร  อตฺตโน  อนนุรูป  มรณ  ปตฺโตติ ฯ  สตฺถา 
#๑. สี. ยุ.  จตูสุ ฯเปฯ  การาเปสีติ  นตฺถิ ฯ   
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อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกขฺเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนสิินฺนาติ  
ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  ภิกฺขเว  โมคฺคลฺลาเนน  
อิมสฺเสว  อตฺตภาวสฺส  อนนุรูป  มรณ  ปตฺต  ปุพฺเพ  ปน 
เตน  กตสฺส  กมฺมสฺส  อนรุูปเมว  มรณ  ปตฺตนฺติ  วตฺวา 
กิมฺปนสฺส  ภนฺเต  ปุพฺพกมฺมนฺติ  ปุฏโ  วิตฺถาเรตฺวา  กเถสิ ฯ 
        อตีเต  กริ  พาราณสีวาสี  เอโก  กลุปุตฺโต  สยเมว 
โกฏฏนปจนาทีนิ  กโรนฺโต  มาตาปตโร  ปฏิชคฺคิ ฯ  อถสฺส  มาตาปตโร  น  ตาต  ตฺว  เอก
โกว  เคเห  จ  อร ฺเ  
จ  กมฺม  กโรนฺโต  กลิมสิ  เอก  เต  กุมาริก  อาเนสฺสามาติ  
วตฺวา  อมฺมตาต  (๑)  น  มยฺห  เอวรูปาย  อตฺโถ  อห  ยาว  
ตุมฺเห  ชีวถ  ตาว  โว  สหตฺถาว  อุปฏหิสฺสามีติ  เตน 
ปฏิกฺขิตฺตา  ปุนปฺปุน  ยาจิตฺวา  กุมาริก  อานยึสุ ฯ  สา 
กติปาเหเนว  เต  อุปฏหตฺิวา  ปจฺฉา  เตส  ทสฺสนมปฺ   
อนิจฺฉนฺตี  น  สกฺกา  ตว  มาตาปตูหิ  สทฺธึ  เอกฏาเน 
วสิตุนฺติ  อุชฌฺายิตฺวา  ตสฺมึ  อตฺตโน  กถ  อคฺคณฺหนฺเต  ตสฺส 
พหิคตกาเล  มกจิวากขณฺฑานิ  จ  ยาคุเผณ ฺจ  คเหตฺวา  ตตฺถ 
ตตฺถ   อากิรตฺิวา  เตนาคนฺตฺวา  กิมิทนฺติ  ปุฏา  อิเมส  
อนฺธมหลฺลกาน  เอต  กมฺม  สพฺพ  เคห  กลิิฏ  กโรนฺตา 
วิจรนฺติ  น  สกฺกา  เอเตหิ  สทฺธึ  เอกฏาเน  วสิตุนฺติ  อาห ฯ 
#๑. อมฺมตาตา  อิติ  ยุตฺตตร ฯ  . ว.  
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เอว  ตาย  (๑)  ปุนปฺปุน  กถยมานาย  เอวรูโปป  ปรูิตปารมี 
สตฺโต  มาตาปตูหิ  สทฺธึ  ภิชฺชิ ฯ  โส  โหตุ  ชานิสฺสามิ  
เตส  กตฺตพฺพนฺติ  เต  โภเชตฺวา  อมฺมตาต  (๒)  อสุกฏาเน 
นาม  ตุมฺหาก  าตกา  อาคมน  ปจฺจาสึสนฺติ  มย  ตตฺถ  คมิสฺสามาติ  เต  ยานก  อาโรเปตฺวา  
อาทาย  คจฺฉนฺโต  
อฏวีมชฺฌ  ปตฺตกาเล  ตาต  รสฺมโิย  คณฺหาถ  โคณา  
ปโตทส ฺาย  คมิสฺสนฺติ  อิมสฺมึ  าเน  โจรา  วสนฺติ  อห 
โอตรามีติ  ปตุ  หตฺเถ  รสฺมิโย  ทตฺวา   โอตริตฺวา  คจฺฉนฺโต 
สทฺท  ปริวตฺเตตฺวา  โจราน  อุฏ ิตสทฺทมกาสิ  มาตาปตโร 
ต  สทฺท  สุตฺวา  โจรา  อุฏ ิตาติ  ส ฺาย  ตาต  มย  
มหลฺลกา  ตฺว  อตฺตานเมว  รกฺขาหีติ  อาหสุ ฯ  โส  มาตาปตโร 
ตถา  วิรวนฺเตป  โจรสทฺท  กโรนฺโต  โกฏเฏตฺวา  มาเรตฺวา 
อฏวิย  ขิปตฺวา  ปจฺจาคมิ ฯ 
        สตฺถา  อิม  ตสฺส  ปพฺุพกมฺม  กเถตฺวา  ภิกฺขเว 
โมคฺคลฺลาโน  เอตฺตก  กมฺม  กตฺวา  อเนกานิ  วสฺสสตสหสฺสานิ 
นิรเย  ปจิตฺวา  วิปากาวเสเสน  อตฺตภาวสเต  เอวเมว  
โกฏเฏตฺวา  ส ฺจุณฺณิโต  มรณ  ปตฺโต  เอว  โมคฺคลฺลาเนน  
อตฺตโน  กมฺมานุรูปเมว  มรณ  ลทฺธ  ป ฺจหิ  โจรสเตหิ  สทฺธึ  
ป ฺจ  ติตฺถิยสตานิ  มม  ปุตฺตสฺส  อปฺปทุฏสฺส  ปทุสฺสิตฺวา  
#๑. ตสฺสาติ  ยุตฺตตร ฯ  ๒. อมฺมตาตา  อิติ  ยุตฺตตร ฯ . ว.  
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อนุรูปเมว  มรณ  ลภึสุ  อปฺปทุฏสฺส  หิ  ปทุสฺสนฺโต  ทสหิ  
การเณหิ  อนยพฺยสน  ปาปุณาติเยวาติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  
ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        โย  ทณฺเฑน  อทณฺเฑสุ          อปฺปทุฏเสุ  ทุสฺสติ 
        ทสนฺนม ฺตร  าน                  ขิปฺปเมว  นคิจฺฉติ 
        เวทน  ผรุส  ชานึ                          สรรีสฺส  ว  เภทน 
        ครุก  วาป  อาพาธ                  จิตฺตกฺเขป  ว  ปาปุเณ 
        ราชโต  วา  อุปสคฺค                  อพฺภกฺขาน  ว  ทารุณ 
        ปรกิฺขย  ว  าตีน                  โภคาน  ว  ปภงฺคุณ 
        อถวาสสฺ  อคารานิ                  อคฺคิ  ฑหติ  ปาวโก 
        กายสฺส  เภทา  ทุปฺป ฺโ  นิรย  โส  อุปปชฺชตีติ 
        ตตฺถ  อทณฺเฑสูติ  กายทณฺฑาทิวิรหิเตสุ  ขีณาสเวสุ ฯ 
อปฺปทุฏเสูติ   ปเรสุ  วา  อตฺตนิ  วา  นิรปราเธสุ ฯ  ทสนฺน- 
ม ฺตร  านนฺติ  ทสสุ  ทุกฺขการเณสุ  อ ฺตร  การณ ฯ 
เวทนนฺติ  สีสโรคาทิเภท  ผรุส  เวทน ฯ  ชานินติ  กิจฺฉาธิคตสฺส 
ธนสฺส  ชานึ ฯ  เภทนนฺติ  หตฺถจฺเฉทาทิก  สรรเภทน ฯ  ครุกนฺติ 
ปกฺขหตเอกจกฺขุปสปฺปกุณิภาวกุฏโรคาทิเภท  ครุกาพาธ  วา ฯ 
จิตฺตกฺเขปนฺติ  อุมฺมาท ฯ  อุปสคฺคนฺติ  ยสวิโลปเสนาปติฏานาทิ- 
อจฺฉินฺทนาทิก  ราชโต  อุปสคฺค  วา ฯ  อพฺภกฺขานนฺติ  อทิฏอสฺสุตอจินฺติตปุพฺพ  อิท  สนฺธิจฺ
เฉทาทิกมฺม  อิท  วา    
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ราชปราธกมมฺ  ตยา  กตนฺติ  เอวรูป  ทารุณ  อพฺภกฺขาน 
วา ฯ  ปริกฺขย  ว  าตีนนฺติ  อตฺตโน  อวสฺสโย  ภวิตุ  
สมตฺถาน  าตีน  ปริกฺขย  วา ฯ  ปภงฺคุณนฺติ  ปภงฺคุภาว  
ปูติภาว  วา ฯ  ย ฺหิสฺส  เคเห  ธ ฺ  ต  ปูติภาว  อาปชฺชติ  
สุวณฺณ  องฺคารภาว  มุตฺตา  กปฺปาสฏ ิภาว  กหาปณา 
กปาลขณฺฑาทิภาว  ทฺวิปทจตุปฺปทา  กาณาทิภาวนฺติ  อตฺโถ ฯ 
อคฺคิ  ฑหตีติ  เอกสวจฺฉเร  ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ  อ ฺสฺมึ  ฑาหเก 
อวิชฺชมาเนป  อสนิอคฺคิ  วา  ปติตฺวา  ฑหติ  อตฺตโน  ธมฺมตาย 
อุฏ ิโต  ปาวโก  วา  ฑหติเยว ฯ  นิรยนฺติ  ทิฏเว  ธมฺเม 
อิเมส  ทสนฺน  านาน  อ ฺตร  ปตฺวาป  เอกเสน  สมฺปราเย 
ปตฺตพฺพ  ทสฺเสตุ  นิรย  โส  อุปปชชฺตีติ  วุตฺต ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                        มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                                ____________  
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        น  นคฺคจริยาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  พหุภณฺฑิก  ภิกฺขุ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถวีาสี  กิเรโก  กุฏมฺพิโก  ภริยาย  กาลกตาย  
ปพฺพชิ ฯ  โส  ปพฺพชนโฺต  อตฺตโน  ปริเวณ ฺจ  อคฺคิสาล ฺจ  
ภณฺฑคพฺภ ฺจ  กาเรตฺวา  สพฺพป  ภณฺฑคพฺภ  สปฺปเตลาทีหิ  
ปูเรตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  ปพฺพชิตฺวา  จ  ปน  อตฺตโน  ทาเส   
ปกฺโกสาเปตฺวา  ยถารุจิต  อาหาร  ปจาเปตฺวา  ภุ ฺชิ ฯ  
พหุภณฺโฑ  จ  พหุปริกฺขาโร  จ  อโหสิ  รตฺตึ  อ ฺ  
นิวาสนปารุปน  โหติ  ทวิา  อ ฺ  วิหารปจฺจนฺเต  วสติ ฯ   
ตสฺเสกทิวส  จีวรปจฺจตฺถรณานิ  สุกฺขาเปนฺตสฺส  เสนาสนจาริก  อาหิณฺฑนฺตา  ภิกฺขู  ปสฺสิตฺ
วา  กสฺสิมานิ  อาวุโสติ  ปจฺุฉิตฺวา   
มยฺหนฺติ  วุตฺเต  อาวุโส  ภควตา  ตีณิ  จีวรานิ  อนุ ฺาตานิ  
ตฺว  จ  เอว  อปฺปจฺฉสฺส  พุทฺธสฺส  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  เอว   
พหุปริกฺขาโร  ชาโตติ  ต  สตฺถุ  สนฺติก  เนตฺวา  ภนฺเต  
อย  ภิกฺขุ  อติพหุภณฺโฑติ  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  สจฺจ  กิร 
[ตฺว]  ภิกฺขูติ  ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจ  ภนฺเตติ  วุตฺเต  กสฺมา 
ปน  ตฺว  ภิกขฺุ  มยา  อปฺปจฺฉตาย  ธมฺเม  เทสิเต  เอว  
พหุภณฺโฑ  ชาโตติ  อาห ฯ  โส   ตาวตฺตเกเนว  กุปโต 
อิมินาทานิ  นีหาเรน  จริสฺสามีติ  ปารุปน  ฉฑฺเฑตฺวา   
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ปริสมชฺเฌ  เอกจีวโร  อฏาสิ ฯ  อถ  น  สตฺถา อุปตฺถมฺภยมาโน 
นนุ  ตฺว  ภิกขฺุ  ปุพฺเพ  หโิรตฺตปฺป  คเวสโก  ทกรกฺขสกาเลป  
หิโรตฺตปฺป  คเวสมาโน  ทฺวาทส  วสฺสานิ  วิหาสิ  กสฺมา 
อิทานิ  เอว  ครุเก  พุทฺธสาสเน  ปพฺพชิตฺวา  จตุปฺปริสมชฺเฌ 
ปารุปน  ฉฑฺเฑตฺวา  หิโรตฺตปฺป  ปหาย   ิโตติ ฯ  โส  สตฺถุ  
วจน  สุตฺวา  หิโรตฺตปฺป  ปจฺจุปฏาเปตฺวา  ต  จีวร  
ปารุปตฺวา  สตฺถาร  วนฺทตฺิวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  ภิกฺขู  ตสฺส 
อตฺถสฺส  อาวิภาวนตฺถ  ภควนฺต  ยาจึสุ ฯ  อถ  ภควา  อตีต  
อาหริตฺวา  กเถสิ ฯ 
        อตีเต  กริ  พาราณสีร ฺโ  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  
โพธิสตฺโต ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ  ตสฺส นามคหณทิวเส(๑) มหิสฺสาส- 
กุมาโรติสฺส (๒)  นาม  กรึสุ ฯ  ตสฺส  กนิฏภาตา  จนฺทกุมาโร 
นาม  อโหสิ ฯ  เตส  มาตริ  กาลกตาย  ราชา  อ ฺ  
อคฺคมเหสิฏาเน  เปสิ ฯ  สาป  ปุตฺต  วิชายิ ฯ  สุริยกุมาโรติสฺส 
นาม  กรึส ุฯ  ต  ทิสฺวา  ราชา  ตุฏโ  ปตฺุตสฺส  เต  วร 
ทมฺมีติ  อาห ฯ  สาป  โข  เทวี  อิจฺฉิตกาเล  คณฺหิสฺสามีติ 
วตฺวา  ปุตฺตสฺส  วยปฺปตฺตกาเล  ราชาน  อาห  เทว  มยฺห  
ปุตฺตสฺส  ชาตกาเล  วโร  ทินฺโน  ปุตฺตสฺส  เม  รชฺช  เทหีติ ฯ 
ราชา  มม  เทฺว  ปุตฺตา  อคฺคิกฺขนฺธา  วิย  ชลนฺตา  วิจรนฺติ 
#๑. สี. ยุ.  นามกรณทิวเส ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ  มหึสกกุมาโร ฯ  
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น  สกฺกา  ตสฺส  รชฺช  ทาตุนฺติ  ปฏิกขิฺปตฺวาป  ต  ปุนปฺปุน 
ยาจมานเมว  ทิสฺวา  อย  เม  ปุตฺตาน  อนตฺถมฺป  กเรยฺยาติ  
ปุตฺเต  ปกฺโกสาเปตฺวา  ตาตา  อห  สุริยกุมารสฺส  ชาตกาเล 
วร  อทาสึ  อิทานิ  ตสฺส  มาตา  รชฺช  ยาจติ  อหนฺตสฺส 
น  ทาตุกาโม  ตสฺส  มาตา  ตุมฺหาก  อนตฺถมฺป  กเรยฺย 
คจฺฉถ  ตุมฺเห  อร ฺเ  วสิตฺวา  มมจฺจเยนาคนฺตฺวา  รชฺช  
คณฺเหยฺยาถาติ  อุยฺโยเชส ิฯ  เต  ปตร  วนฺทิตฺวา  ปาสาทา 
โอตรนฺเต  ราชงฺคเณ  กีฬมาโน  สุริยกมุาโร  ทิสฺวา  ต  การณ 
ตฺวา  เตหิ  สทฺธึเยว  นิกขฺมิ ฯ  เตส  หิมวนฺต  ปวิฏกาเล 
โพธิสตฺโต  มคฺคา  โอกฺกมฺม  อ ฺตรสฺมึ  รกฺุขมูเล นิสีทิตฺวา 
สุริยกุมาร  อาห  ตาต  เอต  สร  คนฺตฺวา  นหาตฺวา  จ 
ปวิตฺวา  จ  อมฺหากป  ปทมุินิปตฺเตหิ  อุทก  อาหราติ ฯ  โส 
ปน  สโร  เวสฺสวณสฺส  สนฺติกา  เอเกน  ทกรกฺขเสน(๑)  ลทฺโธ 
โหติ ฯ  เวสฺสวโณ  จ  ต  อาห  เปตฺวา  เทวธมฺมชานนเกเยว 
อ ฺเ  อิม  สร  โอตรนฺติ  เต  ขาทิตุ  ลภสีติ ฯ  ตโต  ปฏาย 
โส  ต  สร  โอติณฺโณติณฺเณ  เทวธมฺเม  ปุจฺฉิตฺวา  อชานนฺเต 
ขาทติ ฯ สุริยกุมาโรป  ต  สร  อวีมสิตฺวาว  โอตริ  เตน  จ  
เทวธมฺเม  ชานาสีติ  ปุจฺฉิโต  เทวธมฺมา  นาม  จนฺทมิสุริยาติ  
อาห ฯ  อถ  น  ตฺว  เทวธมฺเม  น  ชานาสีติ  อุทก  ปเวเสตฺวา 
#๑. ยุ.  อุทกรกฺขเสน ฯ  
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อตฺตโน  ภวเน  เปสิ ฯ  โพธิสตฺโตป  ต  จิรายนฺต  ทิสฺวา 
จนฺทกุมาร  เปเสสิ ฯ  โสป  เตน  เทวธมฺเม  ชานาสีติ  ปุจฺฉิโต 
เทวธมฺมา  นาม  จตสฺโส  ทิสาติ  อาห ฯ  ทกรกฺขโส  ตมฺป  
อุทก  ปเวเสตฺวา  ตเถว  เปสิ ฯ โพธสิตฺโต  ตสฺมปึ  จิรายนฺเต  
อนฺตราเยน  ภวิตพฺพนฺติ  สย  คนฺตฺวา  ทฺวินฺนป  โอตรณปท  
ทิสฺวา  อย  สโร  รกฺขสปรคฺิคหิโตติ  ตฺวา  ขคฺค  สนฺนยฺหิตฺวา 
ธนุ   คเหตฺวา  อฏาสิ ฯ  รกฺขโส  ต  อโนตรนฺต  ทสิฺวา  วนกมฺมิกปุริสเวเสนาคนฺตฺวา  อาห  
โภ  ปรุิส  ตฺว   มคฺค- 
กิลนฺโต  กสมฺา  อิม  สร  โอตริตฺวา  นหาตฺวา  จ  ปวิตฺวา  
จ  ภิสมุฬาเล  ขาทิตฺวา  ปุปฺผานิ  ปลนธฺิตฺวา  น  คจฺฉสีติ ฯ 
โพธิสตฺโต  ต  ทิสฺวาว  เอโส  ยกฺโขติ  ตฺวา  ตยา 
เม  ภาตโร  คหิตาติ  อาห ฯ  อาม  มยา  คหิตาติ ฯ  
กึการณาติ ฯ  อห  อิม  สร  โอติณฺเณ  ลภามีติ  กึ  ปน 
สพฺเพว  ลภสีติ ฯ  เทวธมฺเม  ชานนเก  เปตฺวา  อวเสเส 
ลภามีติ ฯ  อตฺถิ  ปน  เต  เทวธมฺเมหิ  อตฺโถติ ฯ  อาม 
อตฺถีติ ฯ  อห  กเถสฺสามีติ ฯ  เตนหิ  กเถหีติ ฯ  น  สกฺกา 
กิลิฏคตฺเตน  กเถตุนฺติ ฯ  ยกโฺข  โพธิสตฺต  นหาเปตฺวา  
ปานีย  ปาเยตฺวา  อลงฺกริตฺวา  อลงฺกตมณฺฑปมชฺเฌ  ปลฺลงฺก  
อาโรเปตฺวา  สยมสฺส  ปาทมูเล  นิสีท ิฯ  อถ  น  โพธิสตฺโต 
สกฺกจฺจ  สุณาหีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห  
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        หิรโิอตฺตปฺปสมฺปนฺนา          สุกกฺธมฺมสมาหิตา 
        สนฺโต  สปฺปุริสา  โลเก          เทวธมฺมาติ  วุจฺจเรติ (๑)ฯ   
        ยกโฺข  อิม  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปสนฺโน  โพธิสตฺต  อาห 
ปณฺฑิต  อหนฺเต  ปสนฺโน  เอก  ภาตร  ทมฺม ิ กตร 
อาเนมีติ ฯ  กนิฏ  อาเนหีติ ฯ  ปณฺฑิต  ตฺว  เกวล  เทวธมฺเม 
ชานาสิเยว  น  ปน  เตสุ  วตฺตสีติ ฯ  กกึารณาติ ฯ  ยสฺมา 
เชฏ  เปตฺวา  กนิฏ  อาหราเปตฺวา(๒)  เชฏาปจายิกกมฺม  น 
กโรสีติ ฯ  เทวธมฺเม  อห  ยกฺข  ชานามิ  เตสุ  จ  วตฺตามิ  
มย  ห ิ เอต  นิสฺสาย  อิม  อร ฺ  ปวิฏา  เอตสฺส  หิ  
อตฺถาย  อมฺหาก  ปตร  เอตสฺส  มาตา  รชฺช  ยาจิ  อมฺหากมฺปน 
ปตา  ต  วร  อทตฺวา  อมฺหาก  อนุรกขฺณตฺถาย  อร ฺวาส  
อนุชานิ  โส  กุมาโร  อนวิตฺติตฺวา  อมฺเหหิ  สทฺธึ  อาคโต  
ต  อร ฺเ  เอโก  ยกฺโข  ขาทตีติ(๓) วุตฺเตป น โกจิ สทฺทหิสฺสติ  
เตนาห  ครหภยภีโต  ตเม  อาหราเปมีติ ฯ  ยกฺโข  โพธิ- 
สตฺตสฺส  ปสีทิตฺวา  สาธุ  ปณฺฑิต  ตฺวเมว  เทวธมฺเม  ชานาสิ   
เทวธมฺเมสุ  (๔)  จ  วตฺตสีติ  เทฺวป  ภาตโร  อาเนตฺวา  อทาสิ ฯ 
อถ  น โพธิสตฺตสฺส   ยกฺขภาเว  อาทีนว  กเถตฺวา  ป ฺจสุ   
สีเลสุ  ปติฏาเปสิ ฯ  โส  เตน  สุสวิหิตารกฺโข  ตสฺมึ  อร ฺเ 
#๑.  ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓ ฯ  ๒.  ส.ี ย.ุ อานาเปนฺโต ฯ 
#๓. ส.ี ย.ุ  ขาทีติ ฯ  ๔. เตสูติ  ยุตฺตตร ฯ  
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วสิตฺวา  ปตริ  กาลกเต  ยกฺข  อาทาย  พาราณสึ  คนฺตฺวา  
รชฺช  คเหตฺวา  จนฺทกุมารสฺส  อุปรชฺช  ทตฺวา  สุริยกุมารสฺส  
เสนาปติฏาน  ทตฺวา  ยกขฺสฺส  รมณีเย  าเน  อายตน  
กาเรตฺวา  ยถา  โส  ลาภคฺคปฺปตฺโต  โหติ  ตถา  อกาสิ ฯ 
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ  
ตทา  โส  ทกรกฺขโส  พหุภณฺฑิกภิกฺขุ  อโหสิ  สรุิยกุมาโร   
อานนฺโท  จนฺทกุมาโร  สารีปุตฺโต  มหิสฺสาสกุมาโร  อหเมวาติ ฯ 
เอว  สตฺถา  ชาตก  กเถตฺวา  เอว  ตฺว  ภิกฺขุ  ปุพฺเพ  
เทวธมฺเม  คเวสมาโน  หโิรตฺตปฺปสมฺปนฺโน  วิจรตฺิวา  อิทานิ  
จตุปฺปริสมชฺเฌ  อิมินา  นหีาเรน  ตฺวา  มม  ปุรโต  
อปฺปจฺโฉมฺหีติ  วทนฺโต  อยุตฺต อกาสิ   น  หิ  สาฏก- 
ปฏิกฺเขปาทิมตฺเตน สมโณ นาม โหตีติ วตฺวา อนุสนฺธึ  
ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        น  นคฺคจริยา  น  ชฏา  น  ปงฺกา 
        นานาสกา  ตณฺฑิลสายิกา  วา 
        รโชชลลฺ  อุกฺกุฏิกปฺปธาน 
        โสเธนฺติ  มจฺจ  อวิติณฺณกงฺขนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  นานาสกาติ  น  อนาสกา  ภตฺตปฏิกฺเขโปติ  อตฺโถ ฯ 
ตณฺฑิลสายิกาติ  ภูมิสยน ฯ  รโชชลลฺนฺติ  กทฺทมเลปนากาเรน  (๑) 
#๑. สี. ยุ. กททฺมลิมฺปนากาเรน ฯ  
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สรีเร  สนฺนิจิตรโช ฯ  อุกกฺุฏิกปฺปธานนฺติ  อุกฺกุฏกิภาเวน   
อารทฺธวิริย ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  โย  หิ  มจฺโจ  เอว  อห   
โลกนิสฺสรณสงฺขาต  สุทฺธึ  ปาปุณิสฺสามีติ  อิเมสุ  นคฺคจริยาทีสุ  
ยงฺกิ ฺจิ  สมาทาย  วตฺเตยฺย  โส  เกวล  มิจฺฉาทสฺสน ฺเจว  
วฑฺเฒยฺย  กิลมถสฺส  จ  ภาคี  อสฺส  น  หิ  เอตานิ  สสุมาทินฺนานิ  
อฏวตฺถุกาย  กงฺขาย อวิติณฺณภาเวน  อวิติณฺณกงฺข  มจฺจ  
โสเธนฺตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                พหุภณฺฑิกภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                                 
                                 สนตฺติมหามตฺตวตฺถุ  
        อลงฺกโต  เจป  สม ฺจเรยฺยาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
เชตวเน  วิหรนฺโต  สนฺตติมหามตฺต  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  ห ิ เอกสฺมึ  กาเล  ร ฺโ  ปเสนทิโกสลสฺส  
ปจฺจนฺต  กุปต  วูปสเมตฺวา  อาคโต ฯ  อถสฺส  ราชา  ตุฏโ  
สตฺต  ทิวสานิ  รชฺช  ทตฺวา  เอก  นจฺจคีตกุสล  อิตฺถึ  
อทาสิ ฯ  โส  สตฺต  ทิวสานิ  สุรามทมตฺโต  หุตฺวา  สตฺตเม 
ทิวเส  สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต  หตฺถกิฺขนฺธวรคโต  นหานติตฺถ 
คจฺฉนฺโต  สตฺถาร  ปณฺฑาย  ปวิสนฺต  ทฺวารนฺตเร  ทิสฺวา 
หตฺถิกฺขนฺธวรคโตว  สีส  จาเลตฺวา  วนฺทิ ฯ  (๑)  สตฺถา  สิต  
#๑. ยุ.  วนฺทตฺิวา  ปกฺกามิ ฯ    
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กตฺวา  โก  น ุ โข  ภนฺเต  สิตปาตุกรณเหตูติ  อานนฺทตฺเถเรน 
ปุฏโ  สิตการณ  อาจิกฺขนฺโต  (๑)  อาห  ปสฺส  อานนฺท  
สนฺตติมหามตฺต  อชฺเชว  สพฺพาภรณปฏิมณฺฑิโตว  มม  สนฺติก  
อาคนฺตฺวา  จตุปฺปทิกคาถาวสาเน  อรหตฺต  ปตฺวา  สตฺตตาลมตฺเต 
อากาเส  นิสีทิตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสตีติ ฯ  มหาชโน  เถเรน 
สทฺธึ  กเถนฺตสฺส  สตฺถุ  วจน  อสฺโสสิ ฯ  ตตฺถ  มจฺิฉาทิฏ ิกา 
จินฺตยึสุ  ปสฺสถ  สมณสฺส  โคตมสฺส  กิริย  มุขมตฺตเมว  
ภาสติ  อชฺช  กิเรส  เอว  สรุามทมตฺโต  ยถาอลงฺกโตว  ตสฺส 
สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา ปรนิิพฺพายิสฺสติ  อชชฺ  น  มสุาวาเทน 
นิคฺคณฺหิสฺสามาติ ฯ  สมฺมาทิฏ ิกา  จินฺตยึสุ  อโห  พุทฺธาน  
มหานุภาโว  อชฺช  พุทฺธลฬีฺห ฺเจว  สนฺตติมหามตฺตลีฬฺห ฺจ 
ทฏ ุ  ลภิสฺสามาติ ฯ สนฺตติมหามตฺโตป  นหานติตฺเถ  ทิวสภาค  
อุทกกีฬ  กีฬตฺิวา  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  อาปานภูมิย  นิสีทิ ฯ 
สาป  อิตฺถี  รงฺคมชฺเฌ  โอตริตฺวา  นจฺจคีต  ทสฺเสตุ  อารภิ ฯ 
ตสฺสา  สรีรลีฬฺหาย ทสสฺนตฺถ  สตฺตาห  อปฺปาหารตาย 
ตทิวส  นจฺจคีต  ทสฺสยมานาย  อนฺโตกุจฺฉิย สตฺถกวาตา 
สมุฏาย  หทยมส  กนฺติตฺวา  (๒)  อคมสุ  ฯ  สา  ตขณ ฺเว  มุเขน  เจว  อกฺขีหิ  จ  วิวเฏหิ  
กาลมกาสิ ฯ  สนฺตติมหามตฺโต  อุปธาเรถ   
นนฺติ  วตฺวา  นิรุทฺธา  สามีติ  วุตฺตมตฺเตเยว 
พลวโสเกน  อภิภูโต ฯ  ตขณ ฺเวสฺส  สตฺตาห  ปตสุรา   
# ๑. ส.ี ย.ุ  อาวิกโรนฺโต ฯ ๒.  ม.  คเหตฺวา ฯ    
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ตตฺตกปาเล  (๑)  อุทกพินทฺุ  วิย  ปรกิฺขย  อคมาสิ ฯ  โส  น  
เม  อิม  โสก  อ ฺโ  นิพฺพาเปตุ   สกฺขิสฺสติ  อ ฺตฺร  
ตถาคเตนาติ  พลกายปริวุโต  สายณฺหสมเย  สตฺถุ  สนฺติก  
คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอวมาห  ภนฺเต  เอวรูโป  เม  โสโก  
อุปฺปนฺโน  ต  เม  ตุมฺเห  นิพฺพาเปตุ  สกฺขิสฺสถาติ  อาคโตมฺหิ 
ปฏิสรณ  เม  โหถาติ ฯ  อถน  สตฺถา  โสก  นิพฺพาเปตุ  
สมตฺถสฺเสว  สนฺติก  อาคโตสิ  อิมิสฺสา  หิ  อิตฺถยิา  อิมินา ว 
การเณน  มตกาเล  ตว  โรทนฺตสฺส  ปคฺฆริตอสฺสูนิ  จตุนฺน  
มหาสมุทฺทาน  อุทกโต  อติเรกตรานีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        ย  ปุพฺเพ  ต  วิโสเสหิ                  ปจฺฉา  เต  มาหุ  กิ ฺจน 
        มชฺเฌ  เจ  โน  คเหสฺสสิ          อุปสนฺโต  จริสสฺสีติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  สนฺตติมหามตฺโต  อรหตฺต  ปตฺวา  อตฺตโน 
อายุสงฺขาร  โอโลเกนฺโต  ตสฺส  อปฺปวตฺตนภาว  ตฺวา  สตฺถาร 
อาห  ภนฺเต  ปรินิพฺพาน  เม  อนุชานาถาติ ฯ  สตฺถา  เตน  
กตกมฺม  ชานนฺโตป  มุสาวาเทน  นิคฺคณฺหนตฺถ  สนฺนิปติตา   
มิจฺฉาทิฏ ิกา  โอกาส  น  ลภิสฺสนฺติ  พุทฺธลีฬฺห ฺเจว  สนฺตติ- 
มหามตฺตลีฬฺห ฺจ  ปสฺสิสฺสามาติ  สนฺติปติตา  สมฺมาทิฏ ิกา 
อิมินา  กตกมฺม  สุตฺวา  ปุ ฺเสุ  อาทร  กริสฺสนตีฺติ  
สลฺลกฺเขตฺวา  เตนหิ  ตยา  กตกมฺม  มยหฺ  กเถหิ  กเถนฺโต   
#๑. สี. ตตฺตกาเล ฯ  
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จ  ภูมิย   ิโต  อกเถตฺวา  สตฺตตาลมตฺเต  อากาเส   ิโต  
กเถหีติ  อาห ฯ  โส  สาธุ  ภนฺเตติ  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา 
เอกตาลปฺปมาณ  อุคฺคมฺม  โอโรหิตฺวา  ปุน  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา 
อุคฺคจฺฉนฺโต  ปฏิปาฏิยา  สตฺตตาลปฺปมาเณ  อากาเส  ปลฺลงฺเกน 
นิสีทิตฺวา  สุณาถ  เม  ภนเฺต  ปุพฺพกมฺมนฺติ  อาห ฯ 
        อิโต  เอกนวุเต  กปฺเป  วิปสฺสิพุทธฺกาเล  พนฺธมุตีนคเร 
เอกสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  จินฺเตสึ  กินนฺุ  โข  ปเรส  เฉทน  
วา  ปฬน  วา  อกรณกมฺมนฺติ  อุปธาเรนฺโต  ปุ ฺเสุ  โฆสนกมมฺ 
ทิสฺวา  ตโต  ปฏาย  ต  กมฺม  กโรนฺโต  มหาชน  สมาทเปตฺวา 
ปุ ฺานิ  กโรถ  อุโปสถทิวเสสุ  อุโปสถ  สมาทิยถ  ทาน  
เทถ  ธมฺม  สณุาถ  พุทฺธรตนาทีหิ  สทิส  อ ฺ  นาม  นตฺถ ิ 
ติณฺณ  รตนาน  สกฺการ  กโรถาติ  อุคฺโฆเสนฺโต  วิจรามิ  ตสฺส 
มยฺห  สทฺท  สุตฺวา  พุทฺธปตา  พนฺธุโม  มหาราชา  ม  
ปกฺโกสาเปตฺวา  ตาต  กึ  กโรนฺโต  วิจรสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  เทว 
ติณฺณ  รตนาน  คุณ  ปกาเสตฺวา  มหาชน  ปุ ฺกมฺเมสุ   
สมาทเปนฺโต  วิจรามีติ  วุตฺเต  กตฺถ  นิสินฺโน  วิจรสีติ  
ปุจฺฉิตฺวา  ปทสาว  เทวาติ  วุตฺเต  ตาต  น  ตฺว  เอว  
วิจริตุ  อรหสิ  อิม  ปุปฺผทาม  ปลนฺธตฺิวา  อสฺสปฏเ  นิสินฺโน 
วิจราติ  มยฺห  มุตฺตาทามสทิส  ปุปฺผทาม  ทตฺวา  ทนฺต  อสฺส  
อทาสิ  อถ  ม  ร ฺา  ทินฺนปริหาเรน  ตเถว  อุคฺโฆเสตฺวา  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 86 

                เลมที่  18  ทณฺฑวคฺควณฺณนา  หนา  86 
 
วิจรนฺต  ปุนป  ราชา  ปกโฺกสาเปตฺวา  ตาต  กึ  กโรนฺโต 
วิจรสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  ตเทว  เทวาติ  วุตฺเต  ตาต  อสฺโสป  เต 
นานุจฺฉวิโก  อิธ  นิสีทิตฺวา  วิจราติ  จตุสินฺธวยุตฺต  รถ  อทาส ิ
ตติยวาเรป  เม  ราชา  สททฺ  สุตฺวา  ปกฺโกสาเปตฺวา  ตาต 
กึ  กโรนฺโต  วิจรสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  ตเทว  เทวาติ  วุตฺเต  ตาต 
รโถป  เต  นานุจฺฉวิโกติ  มยฺห  มหนฺต  โภค  มหาปสาธน ฺจ 
ทตฺวา  เอก  หตฺถึ  อทาสิ  สฺวาห  สพฺพาภรณปฏิมณฺฑิโต 
หตฺถิกฺขนฺเธ  นิสีทิตฺวา  อสีติวสฺสสหสฺสานิ ธมฺมโฆสกกมฺม  
อกาสึ  ตสฺส  เม  เอตฺตก กาล  กายโต  จนฺทนคนฺโธ วายติ  
มุขโต  อุปฺปลคนฺโธ  วายติ  อิท  มยา  กตกมฺมนฺติ ฯ 
        เอว  โส  อตฺตโน  ปพฺุพกมฺม  กเถตฺวา  อากาเส  
นิสินฺโนว  เตโชธาตุ  สมาปชฺชิตฺวา  ปรินิพฺพายิ ฯ  สรีเร  
ชาลา  (๑)  อุฏหิตฺวา  มสโลหิต  ฌาเปสิ ฯ  สุมนปุปฺผานิ วิย 
ธาตุโย  อวสิสึสุ ฯ  สตฺถา  สุทฺธวตฺถ  ปสาเรสิ ฯ  ธาตุโย 
ตตฺถ  ปตึสุ ฯ  ตา  ปกฺขิปตฺวา  จาตุมฺมหาปเถ  ถูป  กาเรสิ  
มหาชโน  วนฺทิตฺวา  ปุ ฺภาคี  ภวิสฺสตีติ ฯ 
        ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  สนฺตติ- 
มหามตฺโต  เอกคาถาวสาเน  อรหตฺต  ปตฺวา  อลงฺกตปฏิยตฺโต ว 
อากาเส  นิสีทิตฺวา  ปรินิพฺพุโต  กินฺน ุ โข  เอต  สมโณติ  
#๑. สี.  อคฺคิชาลา ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 87 

                เลมที่  18  สนตฺติมหามตฺตวตฺถุ  หนา  87 
 
วตฺตุ  วฏฏติ  อุทาหุ  พฺราหฺมโณติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  
กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา 
อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  ภิกขฺเว  มม  ปุตฺต  สมโณติป  วตฺตุ  
วฏฏติ  พฺราหฺมโณติป  วตฺตุ  วฏฏติเยวาติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  
ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        อลงฺกโต  เจป  สม ฺจเรยฺย 
        สนฺโต  ทนฺโต  นิยโต  พฺรหฺมจารี 
        สพฺเพสุ  ภูเตสุ  นิธาย  ทณฺฑ 
        โส  พฺราหฺมโณ  โส  สมโณ  ส  ภิกฺขูติ ฯ 
        ตตฺถ  อลงฺกโตติ  วตฺถาภรณปฏิมณฺฑิโต ฯ  ตสฺสตฺโถ 
วตฺถาลงฺการาทีหิ  อลงฺกโต  เจป  ปุคฺคโล  กายาทีหิ  สม ฺจเรยฺย 
ราคาทิวูปสเมน  สนฺโต  อินฺทฺริยทมเนน  ทนฺโต  จตุมฺมคฺคนิยาเมน 
นิยโต  เสฏจริยาย  พฺรหมฺจารี  กายทณฺฑาทีน  โอโรปตตาย 
สพฺเพสุ  ภูเตสุ  นิธาย  ทณฺฑ  โส  เอวรูโป  พาหิตปาปตฺตา 
พฺราหฺมโณติป  สมิตปาปตฺตา  สมโณติป  ภินฺนกิเลสตฺตา  
ภิกฺขูติป  วตฺตพฺโพเยวาติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                สนฺตติมหามตฺตวตฺถุ ฯ  
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                                 ปโลติกตฺเถรวตฺถุ 
        หิรินิเสโธ  ปรุิโสติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  ปโลติกตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  ทิวเส  อานนฺทตฺเถโร  เอก  ปโลติก- 
ขณฺฑนิวตฺถ  กปาล  อาทาย  ภิกฺขาย  จรนฺต  ทารก  ทิสฺวา 
กินฺเต  เอว  วิจริตฺวา ชีวิตโต  ปพฺพชฺชา  น  อุตฺตราติ  วตฺวา 
ภนฺเต  โก  ม  ปพฺพาเชสฺสตีติ  วุตฺเต  อห  ปพฺพาเชสฺสามีติ  
ต  อาทาย  วิหาร  คนฺตฺวา  สหตฺถา  นหาเปตฺวา  กมฺมฏาน  
ทตฺวา ปพฺพาเชสิ ฯ  เตน  ปน นิวตฺถปโลติกขณฺฑ  ปสาเรตฺวา  
โอโลเกนฺโต  ปริสฺสาวนกรณมตฺตมฺป  คยฺหุปค  ก ฺจิ  ปเทส  
อทิสฺวา  กปาเลน  สทฺธ ึ เอกิสฺสา  รุกขฺสาขาย  เปสิ ฯ 
โส  ปพฺพชิตฺวา  ลทฺธูปสมฺปโท  พุทฺธาน  อุปฺปนฺนลาภสกฺการ 
ปริภุ ฺชมาโน  มหคฺฆานิ  จีวรานิ  อจฺฉาเทตฺวา  วิจรนฺโต  
ถูลสรโีร  หตฺุวา  อุกฺกณฺ ิตฺวา  กึ  เม  ชนสฺส  สทธฺาเทยฺย  
นิวาเสตฺวา  วิจรเณน  อตฺตโน  ปโลติกเมว  นิวาเสสฺสามีติ  ต  
าน  คนฺตฺวา  ปโลติก  คเหตฺวา  อหิริก  นลิฺลชฺช  เอวรูปาน  
วตฺถาน  อจฺฉาทนฏาน  ปหาย  อิม  ปโลติกขณฺฑ  นิวาเสตฺวา  
กปาลหตฺโถ  ภิกฺขาย  จรตุิ  อิจฺฉสีติ  ต  อารมฺมณ  กตฺวา  
อตฺตนาว  อตฺตาน  โอวทิ ฯ  โอวทนตฺสฺเสว   ปนสฺส  จิตฺต  
ปสีทิ ฯ  โส  ต  ปโลติก  ตตฺเถว  ปฏิสาเมตฺวา  นิวตฺติตฺวา  
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วิหารเมว  คโต ฯ  โส  กติปาหจฺจเยน  ปุน  อุกฺกณฺ ิตฺวา  
ตเถว  วตฺวา  นิวตฺติ  ปุนป  ตเถวาติ ฯ  ต  เอว  อปราปร  
วิจรนฺต  ทิสวา  ภิกฺขู  กห อาวุโส  คจฺฉสีติ  ปุจฺฉนฺติ ฯ  
โส  อาจริยสสฺ  สนฺติก  คจฺฉามาวุโสติ  วตฺวา  เอเตเนว  
นีหาเรน  อตฺตโน  ปโลติกขณฺฑเมว  อารมฺมณ  กตฺวา  อตฺตาน  
นิเสเธตฺวา  กติปาเหเนว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ภิกฺขู  อาหสุ 
กึ  อาวุโส  น  อิทานิ  อาจริยสฺส  สนฺติก  คจฺฉสิ  นนุ  
อย  ตว  วิจรณมคฺโคติ ฯ  อาวุโส  อาจริเยน  สทฺธ ึ สสคฺเค  
สติ  คโตมฺหิ  อิทานิ  ปน  เม  ฉินฺโน  (๑)  สสคฺโค  เตนสฺส  
สนฺติก  น  คจฺฉามีติ ฯ  ภิกฺขู  ตถาคตสฺส  อาโรเจสุ  ภนฺเต  
ปโลติกตฺเถโร อ ฺ  พฺยากโรตีติ ฯ  กมิาห  ภิกฺขเวติ ฯ  
อิทนฺนาม  ภนฺเตติ ฯ  ต  สุตฺวา  สตฺถา  อาม  ภิกฺขเว  มม  
ปุตฺโต  สสคฺเค  สติ  อาจรยิสฺส  สนฺติก  คโต  อิทานิ  ปนสฺส  
สสคฺโค  ฉินฺโน  อตฺตนาว  อตฺตาน  นิเสเธตฺวา  อรหตฺต  
ปตฺโตติ  วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        หิรินิเสโธ  ปรุิโส          โกจิ  โลกสฺมิ  วิชฺชติ 
        โย  นิททฺ  อปโพเธติ          อสฺโส  ภทฺโร  กสามิว 
                อสฺโส  ยถา  ภทฺโร  กสานิวิฏโ 
                อาตาปโน  สเวคิโน  ภวาถ 
#๑. สี. ยุ.  ปจฺฉินฺโน ฯ    
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        สทฺธาย  สีเลน  จ  วีรเิยน  จ 
        สมาธินา  ธมฺมวินิจฺฉเยน  จ 
        สมฺปนนฺวิชฺชาจรณา  ปฏิสฺสตา 
        ปหสฺสถ  ทุกฺขมิท  อนปฺปกนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  อนฺโต  (๑)  อุปฺปนฺน  อกุสลวิตกฺก  หริยิา  นิเสเธตีติ 
หิรินิเสโธ ฯ  โกจิ  โลกสฺมินฺติ  เอวรูโป  ปุคฺคโล  (๒)  ทุลลฺโภ  
โกจิเทว  โลกสฺมึ  วิชฺชติ ฯ  โย  นิทฺทนฺติ  โย  อปปฺมตฺโต   
สมณธมฺม  กโรนฺโต  อตฺตโน  อุปฺปนนฺ  นิทฺท  อปหรนฺโต   
พุชฺฌตีติ  อปโพเธติ ฯ  กสามิวาติ  ยถา  ภทฺโร  อสโฺส  อตฺตนิ   
ปตมาน  กส  อปหรติ  อตฺตนิ  ปติตุ  น  เทติ  โย  เอว  
นิทฺท  อปโพเธติ  โส  ทุลลฺโภติ  อตฺโถ ฯ 
        ทุติยคาถาย  อย  สงฺเขปตฺโถ  ภิกขฺเว  ยถา  ภทฺโร  
อสฺโส  ปมาทมาคมฺม  กสาย  นิวิฏโ  อหมฺป  นาม  กสาย  
ปหโตติ  อปรภาเค  อาตปฺป  กโรติ  เอว  ตุมฺเหป  อาตาปโน 
สเวคิโน ภวถ  เอวภูตา  โลกิยโลกุตฺตราย  ทุวิธาย  สทฺธาย   
จ  จตุปาริสุทฺธิสีเลน  จ  กายิกเจตสิกวิริเยน  จ  อฏสมาปตฺติ- 
สมาธินา  จ  การณาการณชานนลกฺขเณน  จ  ธมฺมวินิจฺฉเยน  
สมนฺนาคตา  หุตฺวา  ติสฺสนฺน  วา  อฏนฺน  วา  วิชชฺาน  
ป ฺจทสนฺน ฺจ  จรณาน  สมฺปตฺติยา  สมฺปนฺนวิชฺชาจรณา  
# ๑. ส.ี ย.ุ อตฺตโน ฯ  ๒. สี.ยุ. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  
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อุปฏ ิตสฺสติตาย  ปฏิสฺสตา  หุตฺวา  อิท  อนปฺปก  วฏฏทุกฺข  
ปชหิสฺสถาติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                ปโลติกตฺเถรวตฺถุ ฯ 
 
                                สุขสามเณรวตฺถุ  
        อุทก  ห ิ นยนฺติ  เนตฺติกาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
เชตวเน  วิหรนฺโต  สุขสามเณร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        อตีตสฺมึ  หิ  พาราณสีเสฏ ิโน  คนฺธกุมาโร  นาม  ปุตฺโต 
อโหสิ ฯ  ราชา  ตสฺส  ปตริ  กาลกเต  ต  ปกโฺกสาเปตฺวา   
สมสฺสาเสตฺวา  มหนฺเตน  สกฺกาเรน  ตสฺเสว  เสฏ ิฏาน  
อทาสิ ฯ  โส  ตโต  ปฏาย  คนฺธเสฏ ีติ  ป ฺายิ ฯ  อถสฺส   
ภณฺฑาคาริโก  ธนคพฺภทฺวาร  วิวริตฺวา  สามิ  อิทนฺเต  เอตฺตก  
ปตุ  ธน  เอตฺตก  ปตามหาทีนนฺติ  นีหริตฺวา  ทสฺเสสิ ฯ  โส  
ธนราสึ  โอโลเกตฺวา  อาห  กิมฺปน  เต  อิม  ธน  คเหตฺวา  
น คมึสูติ ฯ  สามิ  ธน  คเหตฺวา  คตา  นาม  นตฺถิ  อตฺตนา  
กต  กุสลากุสลเมว  หิ  อาทาย  สตฺตา  คจฺฉนฺตีติ ฯ โส  
จินฺเตสิ  เต  พาลตาย  ธน  สณฺาเปตฺวา  ปหาย  คตา  
อหมฺปเนต  คเหตฺวา  คมิสฺสามีติ  เอว  ปน  จินฺเตนฺโต  ทาน 
วา  ทสฺสามิ  ปูช  วา  กริสสฺามีติ  อจินฺเตตฺวา  อิท  สพฺพ   
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ขาทิตฺวา  คมิสฺสามีติ  จินฺเตสิ ฯ  โส  สตสหสฺส  วิสฺสชฺเชตฺวา 
ผลิกมย  นหานโกฏก  กาเรสิ  สตสหสฺส  ทตฺวา  ผลิกมยเมว 
นหานผลก  สตสหสฺส  ทตฺวา  นิสีทนปลฺลงฺก  สตสหสฺส  
ทตฺวา โภชนปาตึ สตสหสฺสเมว  ทตฺวา  โภชนฏาเน  มณฺฑป  
กาเรสิ  (๑)  สตสหสฺส  ทตฺวา  โภชนปาติยา  อาสิตฺตกุปธาน  
กาเรสิ  สตสหสฺเสเนว  เคเห สีหป ฺชร  สณฺาเปสิ  อตฺตโน   
ปาตราสตฺถาย  สหสฺส  อทาสิ  สายมาสตฺถายป  สหสฺสเมว   
ปุณฺณมีทิวเส  ปน  โภชนตฺถาย  สตสหสฺส ทาเปสิ  ต  ภตฺต   
ภุ ฺชนทิวเส  สตสหสฺส  วิสฺสชฺเชตฺวา  นคร  อลงฺกริตฺวา  
เภริ ฺจาราเปสิ  คนฺธเสฏ ิสฺส  กิร  ภตฺตภุ ฺชนลีฬฺห 
โอโลเกตูติ ฯ  มหาชโน  ม ฺจาติม ฺจ  พนฺธิตฺวา  สนฺนิปติ ฯ 
โสป  สตสหสฺสคฺฆนเก  นหานโกฏเก  สตสหสฺสคฺฆนเก ผลเก 
นิสีทิตฺวา  โสฬสหิ  คนฺโธทกฆเฏหิ  นหาตฺวา  ต  สีหป ฺชร  
วิวริตฺวา  ตสฺมึ  ปลฺลงฺเก  นิสีทิ ฯ  อถสฺส  ตสฺมึ  อาสิตฺตกุปธาเน 
ต  ปาตึ  เปตฺวา  สตสหสฺสคฺฆนก  โภชน  วฑฺเฒสุ ฯ  โส   
นาฏกิตฺถีปรวุิโต  เอวรูปาย  สมฺปตฺติยา  ต  โภชน  ภุ ฺชติ ฯ   
อปเรน  สมเยน  เอโก  คามิกมนุสฺโส อตฺตโน  ปรพฺิพยาหรณตฺถ   
ทารุอาทีนิ  ยานเก  ปกฺขิปตฺวา  นคร คนฺตฺวา  สหายกสฺส  
เคเห  นิวาส  คณฺหิ ฯ  ตทา  ปน  ปุณฺณมีทิวโส  โหติ ฯ  
#๑. สี. ยุ.  การาเปสิ ฯ  
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คนฺธเสฏ ิโน  ภุ ฺชนลฬีฺห  โอโลเกตูติ  นคเร  เภริ ฺจาราเปสุ ฯ 
อถ  น  สหายโก  อาห  สมฺม(๑)  คนฺธเสฏ ิโน  เต  
ภุ ฺชนลีฬฺหา  ทฏิปุพฺพาติ ฯ น  ทิฏปุพฺพา  สมฺมาติ ฯ  เตนหิ  
สมฺม  เอหิ  คจฺฉาม  อย  นคร  (๒)  เภรี  จรติ  มหาสมฺปตฺตึ   
ปสฺสิสฺสามาติ ฯ นครวาสี  ชนปท  (๓)  คเหตฺวา  อคมาสิ ฯ  
มหาชโนป ม ฺจาติม ฺจ  (๔)  อภิรุหตฺิวา  ปสฺสติ ฯ  คามวาสี  
ภตฺตคนฺธ  ฆายิตฺวาว  นครวาสึ  อาห  มยฺห  เอตาย  (๕)  ปาติยา  
ภตฺตปณฺเฑ  ปปาสา  ชาตาติ ฯ  สมฺม  มา  เอต  ปตฺถยิ  
น  สกฺกา  ลทฺธุนฺติ ฯ  สมฺม  อลภนโฺต  น  ชีวิสฺสามีติ ฯ  
โส  ต  ปฏิพาหิตุ  อสกฺโกนฺโต  ปริสปริยนฺเต  ตฺวา  นมามิ  
เต  สามีติ  ติกฺขตฺตุ  มหาสทฺท  นิจฺฉาเรตฺวา  โก  เอโสติ  
วุตฺเต  อห  สามีติ ฯ  กึ  เอตนฺติ ฯ  อย  เอโก  คามวาสี  
ตุมฺหาก  ปาติย ภตฺตปณฺเฑ  ปปาส  อุปฺปาเทสิ  เอก   
ภตฺตปณฺฑ  ทาเปถาติ ฯ  น  สกฺกา ลทธฺุนฺติ ฯ  ก ึ สมฺม  
สุตนฺเตติ ฯ  สมฺม  สุตมฺเม  อปจ  ลภนฺโต  ชีวิสฺสามิ อลภนฺตสฺส  
เม  มรณ  ภวิสฺสตีติ ฯ  โส  ปุน  วิรวิ  อย  กริ  สามิ  
อลภนฺโต มรสิฺสติ  ชีวิตมสฺส  เทถาติ ฯ  อมฺโภ  ภตฺตปณฺโฑ  
นามสตมฺป อคฺฆติ  สตทฺวยมฺป  อคฺฆติ  โย  โย  ยาจติ  
#๑. สี. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. สี. ยุ.  นคเร ฯ   
# ๓. ส.ี ยุ.  ชนปทวาสึ  ๔.  สี. ยุ. ม ฺจาติม ฺเจ ฯ 
# ๕. เอติสฺสนฺติ  ยุตฺตตร ฯ  
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ตสฺส  ตสฺส  ททมาโน  กมิห  ภุ ฺชิสสฺามีติ ฯ  สามิ  อย  
อลภนฺโต  มริสฺสติ  ชีวิตมสฺส  เทถาติ ฯ  น  สกฺกา  มุธา  
ลทฺธุ  ยทิ  ปน  อลภนโฺต  น  ชีวิสฺสติ  ตีณิ  สวจฺฉรานิ  
มม  เคเห  ภตึ  กโรตุ  เอกมสฺส  ภตฺตปาตึ  ทาเปสฺสามีติ ฯ  
คามวาสี  ต  สุตฺวา  เอว  โหตุ  สมฺมาติ  สหายก  วตฺวา  
ปุตฺตทาร  ปหาย  ภตฺตปาติอตฺถาย  ตีณิ  สวจฺฉรานิ  ภตึ  
กริสฺสามีติ  เสฏ ิสฺส  เคห  ปาวิสิ ฯ  โส  ภตึ  กโรนฺโต  
สพฺพกิจฺจานิ  สกฺกจฺจ  อกาสิ  เคเห  วา  อร ฺเ  วา  ทิวา  
วา  รตฺตึ  วา  [๑]  กตฺตพฺพกมฺมานิ  กตาเนว  ป ฺายึสุ ฯ  
ภตฺตภติโกติ  วุตฺเต  สกลนคเร  ป ฺายิ ฯ  อถสฺส  ทิวเสสุ  
ปริปุณฺเณสุ  ภตฺตเวยฺยาวฏิโก  ภตฺตภติกสฺส    สามิ  ทิวโส  
ปริปุณฺโณ  ทุกฺกร  เตน  กต  ตีณิ  สวจฺฉรานิ  ภตึ  กโรนฺเตน 
เอกมฺป  กมฺม  น  สงฺโกปตปุพฺพนฺติ  อาห ฯ  อถสฺส  เสฏ ี  
อตฺตโน  สายมาสปาตราสตฺถาย  เทฺว  สหสฺสานิ  ตสฺส 
ปาตราสตฺถาย  สหสฺสนฺติ  ตีณิ  สหสฺสานิ  ทาเปตฺวา  อาห 
อชฺช  มยฺห  กตฺตพฺพปริหาร  ตสฺเสว  กโรถาติ  วตฺวา  จ 
ปน  เปตฺวา  เอก  จินฺตามณึ  นาม  ปยภริย  อวเสสชนมฺป  
อชฺช  ตเมว  ปริวาเรถาติ  วตฺวา  สพฺพ  สมฺปตฺตึ  ตสฺส  
นิยฺยาเทสิ ฯ  โส  เสฏ ิโน  นหาโนทเกน  ตตฺเถว(๒)  โกฏเก  
#๑. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร  สพฺพานีติ  ทิสฺสติ ฯ ๒. ส.ี ย.ุ  ตสฺเสว ฯ  
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ตสฺมึ  ผลเก  นิสินฺโน  นหาตฺวา  ตสฺเสว  นิวาสนสาฏเก 
นิวาเสตฺวา  ตสฺเสว  ปลฺลงฺเก  นิสีทิ ฯ  เสฏ ีป  นคเร  
เภริ ฺจาราเปสิ  ภตฺตภติโก  คนฺธเสฏ ิสฺส  เคเห  ตีณิ  
สวจฺฉรานิ  ภตึ  กตฺวา  ภตฺตปาตึ  ลภิ  ตสฺส  ภุ ฺชนสมฺปตฺตึ 
โอโลเกนฺตูติ ฯ  มหาชโน  ม ฺจาติม ฺจ  อภิรุหิตฺวา  ปสฺสติ ฯ 
คามวาสิสฺส  โอโลกโิตโลกิตฏาน  กมฺปนาการปฺปตฺต  อโหสิ ฯ 
นาฏกา  ต  ปริวาเรตฺวา  อฏสุ ฯ  ตสฺส  ปุรโต  ภตฺตปาตึ  
วฑฺเฒตฺวา  ปยึสุ ฯ  อถสสฺ  หตฺถโธวนเวลาย  คนฺธมาทเน  
เอโก  ปจฺเจกพุทฺโธ  สตฺตเม  ทิวเส  สมาปตฺติโต  วุฏาย  
กตฺถ  น ุ โข  อชฺช  ภิกฺขาจารตฺถาย  คจฺฉามีติ  อุปธาเรนฺโต   
ภตฺตภติก  อทฺทส ฯ  อถ  โส  (๑)  อย  ตีณิ  สวจฺฉรานิ  ภตึ  
กตฺวา  ภตฺตปาตึ  ลภิ  อตฺถิ  นุ  โข  เอตสฺส  สทฺธา  นตฺถีติ   
อุปธาเรนฺโต  อตฺถีติ  ตฺวา  สทฺธาป  เอกจฺเจ  สงฺคห 
กาตุ  น  สกฺโกนฺติ  สกฺขิสสฺติ  นุ  โข  เม  สงฺคห  กาตุนฺติ  
จินฺเตตฺวา [อถ  น]  สกฺขิสฺสติ  เจว  มม  จ  สงฺคหการณ  
นิสฺสาย  มหาสมฺปตฺตึ  ลภิสฺสตีติ  ตฺวา  จีวร  ปารุปตฺวา  
ปตฺตมาทาย  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ปริสนฺตเรน  คนฺตฺวา  
ตสฺส ปุรโต   ิตเมว  อตฺตาน  ทสฺเสสิ ฯ  โส  ปจฺเจกพุทฺธ  
ทิสฺวา  จินฺเตสิ  อห  ปุพฺเพ  อทินฺนภาเวน  เอกิสฺสา  
#๑. สี. ยุ. อถสฺส  เอตทโหสิ ฯ  
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ภตฺตปาติยา  อตฺถาย  ตีณิ  สวจฺฉรานิ  ปรเคเห  ภตึ  อกาสึ  
อิทานิ  เม  อิท  ภตฺต  เอกรตฺตินฺทิว  รกฺเขยฺย  สเจ  ปน 
ต  อยฺยสฺส  ทสฺสามิ  อเนกานิ  [๑]  กปฺปโกฏิสหสฺสานิ รกฺขิสฺสติ  
อยฺยสฺเสว  น  ทสฺสามีติ ฯ  โส  ตีณิ  สวจฺฉรานิ  ภตึ  กตฺวา   
ลทฺธภตฺตปาติโต  เอกปณฺฑมฺป  มุเข  อฏเปตฺวาว  ตณฺห 
วิโนเทตฺวา  สยเมว  ปาตึ  อุกฺขิปตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  สนฺติก  
คนฺตฺวา  ปาตึ  อ ฺสฺส  หตฺเถ  ทตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน   
วนฺทิตฺวา  ปาตึ  วามหตฺเถน  คเหตฺวา  ทกฺขิณหตฺเถน  ตสฺส  
ปตฺเต  ภตฺต  อากิริ ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ  ภตฺตสฺส  อุปฑฺฒเสสกาเล 
ปตฺต  หตฺเถน  ปทหิ ฯ  อถ  น  โส  อาห  ภนฺเต  เอโก ว 
ปฏิวึโส  น  สกฺกา  ทฺวิธา  กาตุ  มา  ม  อิธ  โลเก  สงฺคณฺหาถ(๒) 
ปรโลเก สงฺคหเมว  กโรถ  สาวเสส  อกตฺวา  นิรวเสสเมว 
ทสฺสามีติ ฯ  อตฺตโน  หิ  โถกมฺป  อนวเสเสตฺวา  ทินฺน  
นิรวเสสนฺนาม  ต  มหปฺผล  โหติ ฯ  โส  ตถา  กโรนฺโต 
สพฺพ ทตฺวา  ปุน วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  เอก  ภตฺตปาตึ  
นิสฺสาย  ตีณิ  สวจฺฉรานิ  เม  ปรเคเห  ภตึ  กโรนฺเตน  ทุกฺข  
อนุภูต  อิทานิ  เม  นิพฺพตฺตฏาเน  สุขเมว  โหตุ  ตุมฺเหหิ  
ทิฏธมฺมสฺเสว ภาคี  ภเวยฺยนฺติ  อาห ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ  เอว  
โหตุ  จินฺตามณิ  วิย  เต  สพฺพกาเม  ททมานา  สงฺกปฺปา   
# ๑. ส.ี ย.ุ เอตฺถนฺตเร มนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. สงฺคณฺหถาติ ภวิตพฺพ ฯ  
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ปุณฺณจนฺโท  วิย  ปริปูเรนตฺูติ  อนุโมทน  กโรนฺโต 
        อิจฺฉิต  ปตฺถิต  ตุยฺห                  ขิปฺปเมว  สมิชฺฌตุ 
        สพฺเพ  ปูเรนฺตุ  สงฺกปฺปา          จนฺโท  ปณฺณรโส  (๑)  ยถา 
        อิจฺฉิต  ปตฺถิต  ตุยฺห                  ขิปฺปเมว  สมิชฺฌตุ 
        สพฺเพ  ปูเรนฺตุ  สงฺกปฺปา          มณิ  โชติรโส  ยถาติ 
วตฺวา  อย  มหาชโน  (๒)  ยาว  คนฺธมาทนปพฺพตคมนา  ม  
ปสฺสนฺโตว  ติฏตูติ  อธิฏาย  อากาเสน  คนฺธมาทน  
อคมาสิ ฯ  มหาชโนป  น  ปสฺสนฺโตว  อฏาสิ ฯ  โส  
ตตฺถ  คนฺตฺวา  ต  ปณฺฑปาต  ป ฺจสตาน  ปจฺเจกพุทฺธาน  
วิภชิตฺวา  อทาสิ ฯ  สพฺเพ  อตฺตโน  ปโหนก  คณฺหึสุ ฯอปฺโป 
ปณฺฑปาโต  กถ  ปโหตีติ  น  จินฺเตตพฺพ ฯ  จตฺตาริ  หิ 
อจินฺเตยฺยานิ  วุตฺตานิ  ตตฺราย  ปจฺเจกพุทฺธวิสโยติ ฯ  มหาชโน 
ปจฺเจกพุทฺธาน  ปณฺฑปาต  วิภชิตฺวา  ทียมาน  ทิสวฺา   
สาธุการสหสฺสานิ  ปวตฺเตสิ  อสนิปาตสทฺโท  วิย  อโหสิ ฯ ต  
สุตฺวา  คนฺธเสฏ ี  จินฺเตสิ  ภตฺตภติโก  มยา  ทินฺนสมฺปตฺตึ   
ธาเรตุ  นาสกฺขิ  ม ฺเ  เตนาย  มหาชโน  ปริหาส  กโรนฺโต   
อุนฺนทตีติ ฯ  โส  ปวตฺติชานนตฺถ  มนสฺุเส  เปเสสิ ฯ  เต  
อาคนฺตฺวา  สมฺปตฺติธารณโก  นาม  สามิ  เอวรูโป  โหตีติ  
วตฺวา  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสุ ฯ  เสฏ ี  ต  สุตฺวา  ป ฺจวณฺณาย  
#๑. ยุ.  ปณฺณเรสี.   ๒. สี. ย.ุ  ชโน ฯ  
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ปติยา  ผุฏสรีโร  หุตฺวา  อโห  ทุกกฺร  เตน  กต  อห  
เอตฺตก กาล  เอวรูปาย  สมฺปตฺติยา   ิโต  กิ ฺจิ  ทาตุ  
นาสกฺขินฺติ  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิร  ตยา  อิทนฺนาม 
กตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา อาม  สามีติ  วุตฺเต  หนฺท  สหสฺส  
คเหตฺวา  ตว  ทาเน  มยฺหมฺป  ปตฺตึ  เทหีติ  อาห ฯ  โส  
ตถา  อกาสิ ฯ  เสฏ ีปสฺส  สพฺพ อตฺตโน  สนฺตก  มชฺเฌ 
ภินฺทิตฺวา  อทาสิ ฯ 
        จตสฺโส  หิ  สมฺปทา  นาม  วตฺถุสมฺปทา  ปจฺจยสมฺปทา 
เจตนาสมฺปทา  คุณาติเรกสมฺปทาติ ฯ  ตตฺถ  นิโรธสมาปตฺติรโห 
อรหา  วา  อนาคามี  วา  ทกฺขิเณยฺโย  วตฺถุสมฺปทา  นาม  
ปจฺจยาน  ธมฺเมน  สเมน  อุปฺปตฺติ  ปจฺจยสมฺปทา  นาม  ทานโต 
ปุพฺเพ  ทานกาเล  ปจฺฉาภาเคติ  ตีสุ  กาเลสุ  เจตนาย   
โสมนสฺสสหคตาณสมฺปยุตฺตภาโว  เจตนาสมฺปทา  นาม   
ทกฺขิเณยฺยสฺส  ปน  สมาปตฺติโต  วุฏ ิตภาโว  คุณาติเรกสมฺปทา 
นามาติ ฯ  อิมสฺส  จ  ขีณาสโว  ปจฺเจกพุทฺโธ  ทกขิฺเณยฺโย 
ภตึ  กตฺวา  ลทฺธภาเวน  ปจฺจโย  ธมฺมโต  อุปฺปนฺโน  ตีสุ  
กาเลสุ  เจตนา  ปริสุทฺธา  สมาปตฺติโต  วุฏตมตฺโต  
ปจฺเจกพุทฺโธ  คุณาติเรโกติ  จตสฺโสป  สมฺปทา  นปิฺผนฺนา 
เอตาส  อานุภาเวน  ทิฏเว  ธมฺเม  มหาสมฺปตฺตึ  ปาปุณาติ 
ตสฺมา  โส  เสฏ ิโน  สนติฺกา  สมฺปตฺตึ  ลภติ ฯ  
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        อปรภาเค  จ  ราชาป  อิมินา  กตกมฺม  สุตฺวา  ต   
ปกฺโกสาเปตฺวา  สหสฺส  ทตฺวา  ปตฺตึ  คเหตฺวา  ตุฏมานโส  
มหนฺต  โภค  ทตฺวา  เสฏ ิฏาน  อทาสิ ฯ  ภตฺตภติกเสฏ ีติสฺส 
นาม  อโหสิ ฯ  โส  คนฺธเสฏ ินา  สทธฺึ  สหาโย  หตฺุวา  
เอกโต  ขาทนฺโต  ปวนฺโต  [๑]  ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต  จุโต  
เทวโลเก  นพฺิพตฺติตฺวา  เอก  พุทฺธนฺตร  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา 
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  สาวตฺถิย  สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  อุปฏากกุเล 
ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ  อถสสฺ  มาตา  ลทธฺคพฺภปริหารา  
กติปาหจฺจเยน  อโห  วตาห  ป ฺจสเตหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ   
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  สตรสโภชน  ทตฺวา  กาสายวตฺถนิวตฺถา 
สุวณฺณสรก  อาทาย  อาสนปริยนฺเต  นิสินฺนา  เตส  ภิกฺขูน 
อุจฺฉิฏเสสก  ภุ ฺเชยฺยนฺติ  โทหฬินี  หุตฺวา  ตเถว  กตฺวา 
โทหฬ  ปฏิวิโนเทสิ ฯ  สา  เสสมงฺคเลสุป ตถารูปเมว  ทาน  
ทตฺวา  ปุตฺต  วิชายิตฺวา  นามคหณทิวเส ปุตฺตสฺส  เม 
ภนฺเต  สิกฺขาปทานิ  เทถาติ  เถร  อาห ฯ  เถโร  กิมสฺส 
นามนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  ภนฺเต  ปุตฺตสฺส  เม ปฏิสนฺธิคหณโต   
ปฏาย  อิมสฺมึ  เคเห  กสฺสจิ  ทุกฺขนฺนาม น  ภูตปพฺุพ  
เตเนวสฺส  สุขกุมาโรเตฺวว  นาม  ภวิสสฺตีติ  วุตฺเต  ตเทวสฺส  
นาม  คเหตฺวา  สิกฺขาปทานิ  อทาสิ ฯ  ตทา  เอวมสฺส  (๒) 
#๑. สี. ยุ.  เอตฺถนฺตเร  สยนฺโตติ  ทิสฺสติ ฯ 
#๒. จสฺสาติ  ปเทน  ภวีตพฺพ ฯ  
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มาตุ  นาห  มม  ปุตฺตสฺส  อชฺฌาสย  ภินฺทิสฺสามีติ  จิตฺต  
อุปฺปชฺชิ ฯ  สา  ตสฺส  กณฺณวิชฺฌนมงฺคลาทีสุป  ตเถว  ทาน  
อทาสิ ฯ  กุมาโรป  สตฺตวสฺสิกกาเล  อิจฺฉามห  อมฺม  เถรสฺส 
สนฺติเก  ปพฺพชิตุนฺติ  อาห ฯ  สา  สาธุ  ตาต  นาห  ตว 
อชฺฌาสย  ภินฺทิสฺสามีติ  เถร  นิมนฺเตตฺวา  โภเชตฺวา  ภนฺเต 
ปุตฺโต  เม  ปพฺพชิตุ  อิจฺฉติ  อิมาห  สายณฺหสมเย  วิหาร 
อาเนสฺสามีติ  เถร  อุยฺโยเชตฺวา  าตเก  สนฺนิปาเตตฺวา 
ปุตฺตสฺส  เม  คิหิกาเล  กตฺตพฺพกิจฺจ  อชฺเชว  กริสฺสามาติ 
วตฺวา  ปุตฺต  อลงฺกริตฺวา  มหนฺเตน  สิริโสภคฺเคน  วิหาร  
เนตฺวา  เถรสฺส  นิยฺยาเทสิ ฯ  เถโรป  ต  ตาต  ปพฺพชฺชา 
นาม  ทุกฺกรา  สกฺขิสฺสสิ  อภิรมิตุนฺติ  วตฺวา  กริสฺสามิ  โว 
ภนฺเต  โอวาทนฺติ  วุตฺเต  กมฺมฏาน  ทตฺวา  ปพฺพาเชสิ ฯ 
มาตาปตโรปสฺส  ปพฺพชชฺาสกฺการ  กโรนฺตา  อนฺโตวิหาเรเยว 
สตฺตาห พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส  สตรสโภชน  ทตฺวา 
สาย อตฺตโน  เคห  อคมสุ ฯ  อฏเม  ทวิเส  สารีปุตฺตตฺเถโร  
ภิกฺขุสงฺเฆ  คาม  ปณฺฑาย  ปวิฏเ  วิหาเร  กตฺตพฺพกิจฺจ  
กตฺวา  สามเณร  ปตฺตจีวร  คาหาเปตฺวา คาม  ปณฺฑาย  
ปาวิสิ ฯ  สามเณโร  อนฺตรามคฺเค  มาติกาทีนิ  ทิสฺวา  
ปณฺฑิตสามเณโร  วิย  เถร  ปุจฺฉิ ฯ  เถโรป  ตสฺส  ตเถว  
พฺยากาสิ ฯ สามเณโร  ตานิ  ตานิ  การณานิ  สุตฺวา   
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สเจ  ตุมฺเห  อตฺตโน  ปตฺตจีวร  คณฺเหยฺยาถ  อห  นวิตฺเตยฺยนฺติ 
วตฺวา  เถเรน  ตสฺส  อชฺฌาสย อภินฺทิตฺวา  อาหร  เม  
ปตฺตจีวรนฺติ  ปตฺตจีวเร  คหิเต  เถร  วนฺทิตฺวา  นิวตฺตมาโน 
ภนฺเต  มยฺห  อาหาร  อาหรมานา  สตรสโภชน  อาหเรยฺยาถาติ   
อาห ฯ  กุโต  ต  ลภิสฺสามีติ ฯ  อตฺตโน  ปุ ฺเน  อลภนฺตา  
มม  ปุ ฺเน  ลภิสฺสถ  ภนฺเตติ ฯ  อถสฺส  เถโร  กุ ฺจิก  ทตฺวา 
คาม  ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ  โส  วิหาร  คนฺตฺวา  เถรสฺส  
คพฺภ  วิวริตฺวา  ปวิสิตฺวา  ทฺวาร  ปธาย  อตฺตโน  กาเย  าณ  
โอตาเรตฺวา นิสีทิ ฯ  ตสฺส  คุณเตเชน  สกฺกสฺส  อาสน  
อุณฺหาการ  ทสฺเสสิ ฯ  สกฺโก กินฺนุ  โข  เอตนฺติ  โอโลเกนฺโต 
สามเณร  ทิสฺวา  สุขสามเณโร อุปชฌฺายสฺส  ปตฺตจีวร  
ทตฺวา  สมณธมฺม  กริสฺสามีติ  นิวตฺโต  มยา  ตตฺถ  คนฺตุ  
วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  จตฺตาโร  มหาราเช  ปกโฺกสาเปตฺวา  
คจฺฉถ  ตาตา  วิหารสฺส  อุปวเน  ทุสฺสทฺเท  สกุเณ  ปลาเปถาติ 
อุยฺโยเชสิ ฯ  เต  ตถา  กตฺวา  สมนฺตา  อารกฺข  คณฺหึสุ ฯ 
จนฺทิมสุริเย อตฺตโน  วิมานานิ  คณฺหิตฺวา  ติฏถาติ  
อาณาเปสิ ฯ  เตป  ตถา กรึสุ ฯ  สยมฺป  อาวิ ฺชนฏาเน  
อารกฺข  คณฺหิ ฯ  วิหาโร  (๑)  สนฺนิสนิฺโน นีรโว  อโหสิ ฯ   
สามเณโร  เอกคฺเคน  จิตฺเตน  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  ตีณิ  
#๑. สี. ยุ. วิหาเร ฯ  
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มคฺคผลานิ  ปาปุณิ ฯ  เถโร  สามเณเรน  สตรสโภชน 
อาหเรยฺยาถาติ  วุตฺโต  กสสฺ  น ุ โข  ฆเร  สกฺกา  ลทธฺุนฺติ 
โอโลเกนฺโต  เอก  อชฌฺาสยสมฺปนฺน  อุปฏากกุล  ทิสฺวา 
ตตฺถ คนฺตฺวา  ภนฺเต  สาธุ  โว  กต  อชชฺ  อิธาคจฺฉนฺเตหีติ  
เตหิ  ตุฏมานเสหิ  ปตฺต  คเหตฺวา  นิสีทาเปตฺวา  ยาคุขชฺชก 
ทตฺวา  ยาว  ภตฺตกาลา  ธมฺมกถ  ยาจิโต  เตส  สาราณีย  
ธมฺมกถ  กเถตฺวา  กาล  สลฺลกฺเขตฺวา  เทสน  นฏิาเปสิ ฯ 
อถสฺส  สตรสโภชน  ทตฺวา  ต  อาทาย  คนฺตุกาม  เถร  
ทิสฺวา  ภุ ฺชถ  ภนฺเต  อปรมฺป  ทสฺสามาติ  เถร  โภเชตฺวา 
ปุน  ปตฺตปูร  อทสุ ฯ  เถโร  ต  อาทาย  สามเณโร  เม 
ฉาโตติ  ตุริตตุริโต  วิหาร  ปายาสิ ฯ  ตทิวส  สตฺถา 
ปาโตว  นิกขฺมิตฺวา  คนฺธกุฏิย  นิสินโฺน  อาวชฺเชสิ  อชชฺ  
สุขสามเณโร  อุปชฌฺายสฺส  ปตฺตจีวร  ทตฺวา  สมณธมฺม   
กริสฺสามีติ  นิวตฺโต  นิปผฺนฺน  นุ  โข  ตสฺส  กิจฺจนฺติ  โส 
ติณฺณเยว  มคฺคผลาน  ปตฺตภาว  ทิสฺวา  อุตฺตรึป  อุปธาเรนฺโต 
สกฺขิสฺสตาย  อชฺช  อรหตฺต  ปาปุณิตุ  สารีปุตฺโต  ปน  สามเณโร 
เม  ฉาโตติ  เวเคน  ภตฺต  อาทาย  นิกฺขมติ  สเจ  อิมสฺมึ  
อรหตฺต  อปฺปตฺเต  ภตฺต  อาหริสฺสติ  อิมสฺส  อนฺตราโย  
ภวิสฺสติ  มยา  คนฺตฺวา  ทฺวารโกฏเก  อารกฺข  คณฺหิตุ  
วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  คนฺธกุฏิโต  นิกฺขมฺม  ทฺวารโกฏเก  ตฺวา   
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อารกฺข  คณฺหิ ฯ  เถโรป  ภตฺต  อาหริ ฯ  อถ  น  เหฏา 
วุตฺตนเยเนว  จตฺตาโร  ป ฺเห  ปุจฺฉิ ฯ  ป ฺหวิสชฺชนาวสาเน   
สามเณโร  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  สตฺถา  เถร  อามนฺเตตฺวา  
คจฺฉ  สารีปุตฺต  สามเณรสฺส  เต  ภตฺต  เทหีติ  อาห ฯ  
เถโร  คนฺตฺวา  ทฺวาร  อาโกเฏสิ ฯ สามเณโร  นิกฺขมตฺิวา 
อุปชฺฌายสฺส  วตฺต  กตฺวา  ภตฺตกิจฺจ  กโรหีติ  วุตฺเต  เถรสฺส 
ภตฺเตน  อนตฺถิกภาว  ตฺวา  สตฺตวสฺสิโก  กุมาโร  ตขณ ฺเว 
อรหตฺต  ปตฺโต  นีจาสนฏาน(๑)  ปจฺจเวกฺขนฺโต  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา 
ปตฺต  โธวิ ฯ  ตสฺมึ  กาเล  จตฺตาโร  มหาราชาโน อารกฺข  
วิสฺสชฺเชสุ ฯ  จนฺทิมสุริยาป  วิมานานิ  มุ ฺจึสุ ฯ  สกฺโกป  
อาวิ ฺชนฏาเน  อารกฺข  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  สุริโย  นภมชฺฌ   
อติกฺกนฺโตเยว  ป ฺายิ ฯ 
        ภิกฺขู  สายณฺโห  ป ฺายติ  สามเณเรน  อิทาเนว  
ภตฺตกิจฺจ  กต  กึ  นุ  โข  อชฺช  ปุพฺพณฺโห  พลวา  ชาโต 
สายณฺโห มนฺโทติ  วทึสุ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  
ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  ภนฺเต  
อชฺช  ปุพฺพณฺโห  พลวา  ชาโต  สายณฺโห  มนโฺท  สามเณเรน  
อิทาเนว  ภตฺต  ภุตฺต  อถ  จ  ปน  สุริโย  นภมชฌฺ  อติกฺกนฺโต  
ป ฺายตีติ  วุตฺเต  ภิกฺขเว  เอวเมว  โหติ  ปุ ฺวนฺตาน  
#๑. นิพฺพานฏานนฺติป  ทิสฺสติ ฯ  
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สมณธมฺม  กรณกาเล  อชชฺ  หิ  จตฺตาโร  มหาราชาโน  
สมนฺตา  อารกฺข  คณฺหึสุ  จนฺทิมสุริยา  วิมานานิ  คเหตฺวา  
อฏสุ  สกโฺก  อาวิ ฺชนเก  อารกฺข  คณฺหิ  อหมฺป  
ทฺวารโกฏเก  อารกฺข  คณฺหึ  อชชฺ  สขุสามเณโร  มาติกาย  
อุทก  หรนฺเต  อุสุกาเร  อุสุ  อุชุ  กโรนฺเต  ตจฺฉเก  จกฺกาทีนิ  
กโรนฺเต  ทิสวฺา  อตฺตาน  ทเมตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโตติ  วตฺวา  
อิม  คาถมาห 
                อุทก  ห ิ นยนติฺ  เนตฺติกา 
                อุสุการา  นมยนฺติ  เตชน 
                ทารุ  นมยนฺติ  ตจฺฉกา 
                อตฺตาน  ทมยนฺติ  สุพฺพตาติ ฯ 
        ตตฺถ  สพฺุพตาติ  สุวทา  สุเขน  โอวทิตพฺพา  
อนุสาสิตพฺพาติ  อตฺโถ ฯ  เสส  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                สุขสามเณรวตฺถุ ฯ 
                        ทณฺฑวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
                                ทสโม  วคฺโค ฯ  
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                                 ชราวคฺควณฺณนา 
 
                                 วิสาขาย  สหายิกาวตฺถุ  
        โก  นุ  หาโส  กิมานนฺโทติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
เชตวเน  วิหรนฺโต  วิสาขาย  สหายิกา  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิ  กริ  ป ฺจสตา  กุลปุตฺตา  เอว  อิมา   
อปฺปมาทวิหารินิโย  ภวิสสฺนฺตีติ  อตฺตโน  อตฺตโน  ภริยาโย  
วิสาข  มหาอุปาสิก  ปฏิจฺฉาเปสุ ฯ  ตา  อุยฺยาน  วา วิหาร วา 
คจฺฉนฺติโย  ตาย  สทฺธึเยว  คจฺฉนฺติ ฯ  ตา  เอกสฺมึ  กาเล 
สตฺตาห  สุราฉโณ  ภวิสฺสตีติ  ฉเณ  สงฺฆุฏเ   อตฺตโน 
อตฺตโน  สามิกาน  สุร  ปฏิยาเทสุ ฯ  เต  สตฺตาห  สุราฉณ 
กีฬิตฺวา  อฏเม  ทิวเส  กมฺมนฺตกิริยาย  นิกฺขนฺตา  อคมสุ ฯ 
ตาป  อิตฺถิโย  มย  สามิกาน  สมฺมุขา  สุร  ปาตุ  น  
ลภิมฺหา  อวเสสสุรา  จ  อตฺถิ  อิม  ยถา  เต  น  ชานนฺติ  
ตถา  ปวิสฺสามาติ  วิสาขาย  สนฺติก  คนฺตฺวา  อิจฺฉาม  
อยฺเย  อุยฺยาน  ทฏ ุนฺติ  วตฺวา  สาธุ  อมฺมา  เตนหิ  
กตฺตพฺพกิจฺจานิ  กตฺวา  นกิฺขมถาติ  วุตฺเต  ตาย  สทธฺึ  
คนฺตฺวา  ปฏิจฺฉนฺนากาเรน  สุร  นีหราเปตฺวา อุยฺยาเน 
ปวิตฺวา  มตฺตา  วิจรึสุ ฯ  วิสาขา  อยุตฺต  อิมาหิ  กต   
อิทานิ  สมณสฺส  โคตมสฺส  สาวิกา  สรุ  ปวิตฺวา  วิจรนฺตีติ   
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ติตฺถิยาป  ครหิสฺสนฺตีติ  จินฺเตตฺวา  ตา  อิตฺถิโย  อาห  อมฺมา 
อยุตฺต  โว  กต  มมป  อยโส  อุปฺปาทโิต  สามิกาป  โว 
กุชฺฌิสฺสนฺติ  อิทานิ  กึ  กรสิฺสถาติ ฯ  คิลานาลย  ทสสฺยิสฺสาม  
อยฺเยติ ฯ  เตนหิ  ป ฺายิสฺสถ  สเกน  กมฺเมนาติ ฯ  ตา  เคห  
คนฺตฺวา  คิลานาลย  กรึสุ ฯ  อถ  ตาส  สามิกา  อิตฺถนฺนามา  
จ  อิตฺถนฺนามา  จ  กหนติฺ  ปุจฺฉิตฺวา  คิลานาติ  สุตฺวา  
อทฺธา  เอตาหิ  อวเสสสุรา  ปตา  ภวิสฺสตีติ  สลฺลกฺเขตฺวา ตา  
โปเถตฺวา  อนยพฺยสน  ปาเปสุ ฯ  ตา  อปรสฺมึป  ฉณวาเร  
ตเถว  สุร  ปาตุกามา  วิสาข  อุปสงฺกมิตฺวา  อยฺเย  อุยฺยาน  
โน  เนหีติ  วตฺวา  ปุพฺเพป  เม  ตุมฺเหหิ  อยโส  อุปฺปาทิโต 
คจฺฉถ  น  โว  อห  เนสฺสามีติ  ตาย  ปฏกิฺขิตฺตา  อิทานิ  
เอว  น  กริสสฺามาติ  สมสฺสาเสตฺวา  ปุน  ต  อุปสงฺกมิตฺวา 
อาหสุ  อยฺเย  พุทฺธปูช  กาตุกามมฺห  วิหาร  โน  เนหีติ ฯ 
อิทานิ  อมฺมา  ยุชชฺติ  คจฺฉถ  ปริวจฺฉ  กโรถาติ ฯ  ตา 
จงฺโกฏเกหิ  คนฺธมาลาทีนิ  (๑)  คาหาเปตฺวา  สุราปุณฺเณ 
มุฏ ิวารเก  หตฺเถหิ  โอลมฺเพตฺวา  มหาปเฏ  ปารุปตฺวา วิสาข   
อุปสงฺกมิตฺวา  ตาย  สทฺธึ  วิหาร  ปวิสมานา  เอกมนฺต  
นิสีทิตฺวา  มุฏ ิวารเกเหว  สุร  ปวิตฺวา  วารเก  ฉฑฺเฑตฺวา   
ธมฺมสภาย  สตฺถุ  ปรุโต  นิสีทึสุ ฯ วิสาขา  อิมาส  ภนฺเต  
#๑. สี. ยุ.  คนฺธมาลา ฯ  
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ธมฺม  กเถถาติ  อาห ฯ  ตาป  มทเวเคน  กมฺปมานสรีรา   
นจฺจิสฺสาม  คายิสฺสามาติ  จิตฺต  อุปฺปาเทสุ ฯ  อเถกา   
มารกายิกา  เทวตา  อิทานิ  อิมาส  สรีเรสุ อธิมุจฺจิตฺวา   
สมณสฺส  โคตมสฺส  ปุรโต  วิปฺปการ  ทสฺเสสฺสามีติ จินฺเตตฺวา 
ตาส  สรีเรสุ  อธิมุจฺจิ ฯ  ตาสุ  เอกจฺจา  สตฺถุ  ปรุโต  ปาณึ  
ปหริตฺวา  หสิตุ  เอกจฺจา  นจฺจิตุ  อารภึสุ ฯ  สตฺถา  กิมิทนฺติ 
อาวชฺเชนฺโต  ต  การณ  ตฺวา  น  อิทานิ  มารกายิกาน  
โอตาร  ลภิตุ  ทสฺสามิ  น  หิ  มยา  เอตฺตก  กาล  ปารมิโย 
ปูเรนฺเตน  มารกายิกาน  โอตาร  ลาภตฺถาย  ปูริตาติ  ตา  
สเวเชตุ  ภมุกโลมโต  รสึ(๑)  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  ตาวเทว อนฺธการติมิสา  
อโหสิ ฯ  ตา  ภีตา  อเหสุ  มรณภยตชฺชติา ฯ  เตน  ตาส 
กุจฺฉิย  สุรา  ชีริ ฯ  สตฺถา  นิสินฺนปลลฺงฺเก  อนฺตรหิโต  
สิเนรุมุทฺธนิ  ตฺวา  อุณฺณาโลมโต  รสึ  วิสฺสชฺเชส ิฯ ตขณ ฺเว 
จนฺทสหสฺสุคฺคมน  วิย  อโหสิ ฯ  อถ  สตฺถา  ตา  อิตฺถิโย   
อามนฺเตตฺวา  ตุมฺเหหิ  มม  สนฺติก  อาคจฺฉมานาหิ  ปมตฺตาหิ 
อาคนฺตุ  น  วฏฏติ  ตุมฺหาก  หิ  ปมาเทเนว มารกายิกา   
เทวตา  โอตาร  ลภิตฺวา  ตุมฺเห  หสาทีน อกรณฏาเน  
หสาทีนิ  การาเปสิ  อิทานิ  ตุมฺเหหิ ราคาทีน  อคฺคีน  
นิพฺพาปนตฺถาย  อุสฺสาห  กาตุ  วฏฏตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
#๑. สี. ยุ.  รสฺมึ ฯ  
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        โก  นุ  หาโส  กิมานนฺโท                  นิจฺจ  ปชฺชลิเต  สติ 
        อนฺธกาเรน  โอนทฺธา                          ปทีป  น  คเวสถาติ ฯ 
        ตตฺถ  อานนฺโทติ  ตุฏ ิ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อิมสฺมึ   
โลกสนฺนิวาเส  ราคาทีหิ  เอกาทสหิ  อคฺคีหิ  นิจฺจ  ปชฺชลิเต 
สติ  โก  น ุ ตุมฺหาก  หาโส  วา  ตุฏ ิ  วา  นนุ  เอส  
อกตฺตพฺพรูโปเยว ฯ  อฏวตฺถุเกน  หิ  อวิชฺชนฺธกาเรน  โอนทฺธา 
ตุมฺเห  ตสฺส  อนฺธการสฺส  วิธมนตฺถาย  กึการณา  าณปทีป  
น  คเวสถ  น  กโรถาติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  ป ฺจสตา  อิตฺถิโย  โสตาปตฺติผเล  
ปติฏหึสุ ฯ  สตฺถา  ตาส  อจลสทฺธาย  ปติฏ ิตภาว  ตฺวา  สิเนรุมตฺถกา  โอตริตฺวา  พุทฺธาส
เน  นิสีทิ ฯ  อถ  น  วิสาขา 
อาห  ภนฺเต  สุรา  นาเมสา  ปาปกา  เอวรูปา  หิ  นาม  
อิมา  อิตฺถิโย  ตุมฺหาทิสสฺส  พุทฺธสฺส  ปุรโต  นิสีทตฺิวา   
อิริยาปถมตฺตป  สณฺาเปตุ  อสกฺโกนฺติโย  อุฏาย  ปาณึ  
ปหริตฺวา  หสิตคีตนจฺจาทีนิ  กาตุ  อารภึสูติ ฯ  สตฺถา  อาม  
วิสาเข  ปาปกาเอว  เอสา  สุรา  นาม  เอต ฺหิ  นิสฺสาย  
อเนกสตา  (๑)  อนยพฺยสน  ปตฺตาติ  วตฺวา  กทา  ปเนสา 
ภนฺเต  อุปฺปนฺนาติ  วุตฺเต  ตสฺสา  อุปปฺตฺตึ  วิตฺถาเรน  กเถตุ  
อตีต  อาหริตฺวา  กุมฺภชาตก  (๒)  กเถสีติ ฯ 
                        วิสาขายสหายิกาวตฺถุ ฯ 
                        ____________ 
#๑. สี. ยุ.  อเนเก  สตฺตา ฯ  
# ๒. ขุ.ชา. ตึสติ. ๒๗/๔๗๗ ฯ  ตทฏกถา  ๗/๑๙๔ ฯ  
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                                         สิริมาวตฺถุ 
        ปสฺส  จิตฺตกต  พิมฺพนฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  
เวฬุวเน  วิหรนฺโต  สิริม  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สา  กิร  ราชคเห  อภิรูปา  คณิกา  เอกสฺมึ  อนฺโตวสฺเส 
สุมนเสฏ ิปุตฺตสฺส  ภริยาย  ปุณฺณกเสฏ ิธีตาย  อุตฺตราย  นาม 
อุปาสิกาย  อปรชฺฌิตฺวา  ต  ปสาเทตุกามา  ตสฺส  เคเห  
ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  กตภตฺตกิจฺจ  สตฺถาร  ขมาเปตฺวา  ตทิวส   
ทสพลสฺส  ภตฺตานุโมทน  สุตฺวา 
        อกฺโกเธน  ชิเน  โกธ          อสาธุ  สาธุนา  ชิเน 
        ชิเน  กทริย  ทาเนน          สจฺเจนาลิกวาทินนฺติ 
คาถาปริโยสาเน  โสตาปตฺติผล  ปาปุณิ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป ฯ 
วิตฺถารกถา  ปน  โกธวคฺเค  อนุโมทนคาถาวณฺณนายเมว  
อาวิภวิสฺสติ ฯ เอว  โสตาปตฺติผล  ปตฺวา  ทสพล  นิมนฺเตตฺวา   
ปุนทิวเส  มหาทาน  ทตฺวา  สงฺฆสฺส  อฏกภตฺต  นิพทฺธ  
เปสิ ฯ  อาทิโต  ปฏาย  นิพทฺธ  อฏ  ภิกฺขู  เคห  
คจฺฉนฺติ ฯ  สปฺป  คณฺหาถ  ขีร  คณฺหาถาติ  อาทีนิ  วตฺวา 
เตส  ปตฺเต   ปูเรติ ฯ  เอเกน  ลทฺธ  ติณฺณป  จตุนฺนป  
ปโหติ ฯ  เทวสิก  โสฬสกหาปณปริพฺพเยน  ปณฺฑปาโต 
ทียติ ฯ  อเถกทิวส เอโก  ภิกฺขุ  ตสฺสา  เคเห  อฏกภตฺต  
ภุ ฺชิตฺวา  ติโยชนมตฺถเก  เอก  วิหาร  อคมาสิ ฯ  อถ  น   
สาย  เถรุปฏาเน  นิสินฺน  ภิกฺขู  ปุจฺฉึสุ  อาวุโส  กห   
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ภิกฺข  คเหตฺวา  อาคโตสีติ ฯ  สิริมาย  อฏกภตฺต  เม  
ภุตฺตนฺติ ฯ  มนาป  กตฺวา  เทติ  อาวุโสติ ฯ  น  สกกฺา  
ตสฺสา  ภตฺต  วณฺเณตุ  อติวิย  ปณีต  กตฺวา  เทติ  เอเกน  
ลทฺธ  ติณฺณป  จตุนฺนป  ปโหติ  ตสฺสา  ปน  เทยฺยธมฺมโตป 
ทสฺสนเมว  อุตฺตริตร  สา  หิ  เอวรูปา  จ  เอวรูปา  จาติ  
ตสฺสา  คุเณ  กเถสิ ฯ  อเถโก  ภิกฺขุ  ตสฺสา  คุณกถ  
สุตฺวา  อทสฺสเนเนว  สิเนห  อุปฺปาเทตฺวา  มยา  คนฺตฺวา 
ต  ทฏ ุ  วฏฏตีติ  อตฺตโน  วสฺสคฺค  กเถตฺวา  ต  ภิกฺขุ   ิติก  
ปุจฺฉิตฺวา  เสฺว  อาวุโส  ตสฺมึ  เคเห  ตฺว(๑)  สงฺฆตฺเถโร  หุตฺวา 
อฏกภตฺต  ลภิสฺสสีติ  สตฺุวา  ตขณ ฺเว  ปตฺตจีวรมาทาย 
ปกฺกนฺโต  ปาโตว  อรุเณ  อุคฺคเต  สลากคฺค  ปวิสิตฺวา   ิโต 
สงฺฆตฺเถโร  หุตฺวา  ตสฺสา เคเห  อฏกภตฺต  ลภิ ฯ  โย  ปเนโส 
ภิกฺขุ  หีโย  ภุ ฺชิตฺวา  ปกฺกามิ  ตสฺส  คตเวลายเมวสฺสา 
สรีเร  โรโค  อุปฺปชฺชิ  ตสฺมา  สา  อาภรณานิ  โอมุ ฺจิตฺวา 
นิปชฺช ิฯ  อถสฺสา ทาสิโย  อฏกภตฺต  ลภิตฺวา  อาคเต  ภิกฺขู 
ทิสฺวา  อาโรเจสุ ฯ สา  สหตฺถา  ปตฺเต  คเหตฺวา  นิสีทาเปตุ  
วา  ปริวิสิตุ  วา  อสกฺโกนตีฺ  ทาสิโย  อาณาเปสิ  อมฺมา 
ปตฺเต  คเหตฺวา  อยฺเย  นสิีทาเปตฺวา  ยาคุ  ปาเยตฺวา  ขชฺชก 
ทตฺวา  ภตฺตเวลาย  ภตฺตสฺส  ปตฺเต  ปูเรตฺวา  เทถาติ ฯ  ตา  
#๑. ยุ. ตฺวา ฯ    
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สาธุ  อยฺเยติ  ภิกฺขู  ปเวเสตฺวา  ยาคุ  ปาเยตฺวา  ขชฺชก  ทตฺวา 
ภตฺตเวลาย  ภตฺตสฺส  ปตฺเต  ปูเรตฺวา  ตสฺสา  อาโรเจสุ ฯ 
สา  ม  ปริคฺคเหตฺวา  เนถ  อยฺเย  วนฺทิสฺสามีติ  วตฺวา 
ตาหิ  ปริคฺคเหตฺวา  ภิกฺขูน  สนฺติก  นตีา  ปเวธมาเนน 
สรีเรน  ภิกฺขู  วนฺทิ ฯ  โส  ภิกฺขุ  ต  โอโลเกตฺวา  จินฺเตสิ 
คิลานาย  ตาว อย  เอติสฺสา  รูปโสภา  อโรคกาเล  ปน  
สพฺพาภรณปฏิมณฺฑิตาย  อิมิสฺสา  กีทสิี  รูปสมฺปตฺตีติ ฯ  อถสฺส 
อเนกวสฺสโกฏิสนฺนิจิโต  กิเลโส  สมุทาจริ ฯ โส  อน ฺมโน(๑) 
หุตฺวา  ภตฺต  ภุ ฺชิตุ  อสกโฺกนฺโต  ปตฺตมาทาย  วิหาร 
คนฺตฺวา  ปตฺต  ปธาย  เอกมนฺเต  เปตฺวา  จีวร  อตฺถริตฺวา 
นิปชฺช ิฯ  อถ  น  เอโก  สหายโก  ภิกฺขุ  ยาจนฺโตป  
โภเชตุ  นาสกฺขิ ฯ  โส  ฉินฺนภตฺโต  อโหสิ ฯ  ตทิวสเมว 
สายณฺหสมเย  สริิมา กาลมกาสิ ฯ  ราชา  สตฺถ ุ สาสน 
เปเสสิ  ภนฺเต  ชีวกสฺส  กนิฏภคินี  สิริมา  กาลมกาสีติ ฯ 
สตฺถา  ต  สตฺุวา  ร ฺโ สาสน  ปหิณิ  สิริมาย 
ฌาปนกิจฺจ  นตฺถิ  อามกสุสาเน  ต   ยถา  กากสุนขา  (๒)  น 
ขาทนฺติ  ตถา  นิปชฺชาเปตฺวา  รกฺขาเปถาติ ฯ  ราชา  ตถา 
อกาสิ ฯ  ปฏปิาฏิยา  ตโย  ทิวสา  อติกกฺนฺตา  จตุตฺเถ  ทิวเส 
สรีร  อุทฺธุมายิ ฯ นวหิ  วณมุเขหิ  ปุฬวา  ปคฺฆรึสุ ฯ  
# ๑. ส.ี ย.ุ  อ ฺาณี ฯ   
# ๒. ส.ี  กากสุนขาทโย ฯ  ย.ุ  กากาทโย ฯ   
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สกลสรรี  ภินฺน  สาลิภตฺตจาฏี  วิย  อโหสิ ฯ  ราชา  นคเร   
เภริ ฺจาราเปสิ  เปตฺวา  เคหรกฺขทารเก  สริิมาย  ทสฺสนตฺถ 
อนาคจฺฉนฺตาน  อฏกหาปณทณฺโฑติ  สตฺถุ  สนติฺก  จ  
เปเสสิ  พุทฺธปฺปมุโข  กริ  ภิกฺขุสงฺโฆ  สิริมาย  ทสสฺนตฺถ 
อาคจฺฉตูติ ฯ  สตฺถา  ภิกฺขูน  อาโรจาเปสิ  สิริมาย  ทสฺสนตฺถ 
คมิสฺสามาติ ฯ  โสป  ทหรภิกฺขุ  จตฺตาโร  ทิวเส  กสฺสจิ  วจน  
อคฺคเหตฺวา  ฉินฺนภตฺโตว  นิปชฺช ิฯ  ปตฺเต  ภตฺต  ปูติก  ชาต 
ปตฺเต  มล อุฏหิ ฯ  อถ  น  โส  สหายกภิกฺขุ(๑)  อุปสงฺกมิตฺวา 
อาวุโส  สตฺถา  สิริมาย  ทสฺสนตฺถ  คจฺฉตีติ  อาห ฯ  โส 
ตถา  ฉาตชฺฌตฺโตป  สิรมิาติ  วุตฺตปเทเยว  สหสา  อุฏหิตฺวา 
กึ  ภณสีติ  อาห  สตฺถา  สริิม  ทฏ ุ  คจฺฉติ  ตฺวป  
คมิสฺสสีติ  วุตฺเต  อาม  คมิสฺสามีติ  ภตฺต  ฉฑฺเฑตฺวา  ปตฺต 
โธวิตฺวา ถวิกาย  ปกฺขิปตฺวา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  อคมาสิ ฯ 
สตฺถา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  เอกปสฺเส  อฏาสิ ฯ  ภิกขฺุนีสงฺโฆป  
ราชปริสาป(๒) อุปาสกปริสาป  อุปาสิกาปริสาป  เอเกกปสฺเส 
อฏสุ ฯ  สตฺถา  ราชาน  ปุจฺฉิ  กา  เอสา  มหาราชาติ ฯ  
ภนฺเต  ชีวกสสฺ  ภคินี สิริมา  นามาติ ฯ  สิริมา  เอสาติ ฯ 
อาม  ภนฺเตติ ฯ  เตนหิ  นคเร  เภริ ฺจาราเปหิ  สหสฺส  
ทตฺวา  สิริม  คณฺหาตูติ ฯ  ราชา  ตถา  อกาสิ ฯ  เอโกป  
#๑. สี. ยุ.  เสสสหายกา  ภิกฺขู ...อาหสุ ฯ 
#๒.  ส.ี   ราชปุริสาป ฯ  
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อหนฺติ  วา  อหนฺติ  วา  วทนฺโต  นาม  นาโหสิ ฯ  ราชา 
สตฺถุ  อาโรเจสิ  น  คณฺหนฺติ  ภนฺเตติ ฯ  เตนหิ  มหาราช 
อคฺฆ  โอหาเรหีติ ฯ  ราชา  ป ฺจสตานิ  ทตฺวา  คณฺหาตูติ  
เภริ ฺจาราเปสิ  (๑) ก ฺจิ  คณฺหนก  อทิสฺวา อฑฺฒเตยฺยานิ 
สตานิ  เทฺว  สตานิ  สต  ป ฺาส  ป ฺจวีสติกหาปเณ 
ทสกหาปเณ  ป ฺจกหาปเณ  กหาปณ  อฑฺฒ  ปาท  มาสก  
กากณิก  ทตฺวา  สิริม  คณฺหาตูติ  เภริ ฺจาราเปตฺวา  มุธาป 
คณฺหาตูติ  เภริ ฺจาราเปสิ ฯ  อหนฺติ  วา อหนฺติ  วา 
วทนฺโต นาม  นาโหสิ ฯ  ราชา  มุธาป  ภนฺเต  คณฺหนฺโต 
นาม  นตฺถีติ  อาห ฯ  สตฺถา  ปสฺสถ  ภิกฺขเว  มหาชนสฺส  
ปย  มาตุคาม  อิมสฺมึเยว  นคเร  สหสฺส  ทตฺวา  ปพฺุเพ  
เอกทิวส  ลภึสุ  อิทานิ  มธุา  คณฺหนฺโตป  นตฺถิ  เอวรูป  
นาม  รูป  ขยวยปฺปตฺต  ปสฺสถ  ภิกฺขเว  อาตุร  อตฺตภาวนฺติ 
วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        ปสฺส  จิตฺตกต  พิมฺพ          อรุกาย  สมุสฺสิต 
        อาตุร  พหุสงฺกปฺป          ยสฺส  นตฺถิ  ธุว   ิตีติ ฯ 
        ตตฺถ  จิตฺตกตนฺติ  กตจิตฺตก  วตฺถาภรณมาลาลงฺการาทีหิ 
จิตฺตกตนฺติ(๒)  อตฺโถ ฯ  พิมฺพนฺติ  ทฆีาทิยุตฺตฏาเนสุ  ทีฆาทีหิ 
องฺคปจฺจงฺเคหิ  สณฺ ิต  อตฺตภาว ฯ  อรุกายนฺติ  นวนฺน  
#๑. สี. ยุ.  เภริ ฺจาราเปตฺวา ฯ  ๒. ส.ี ยุ.  วิจิตฺตนฺติ ฯ  
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วณมุขาน  วเสน  อรุภูตกาย ฯ  สมุสฺสตินฺติ  ตีหิ  อฏ ิสเตหิ   
สมุสฺสิต ฯ  อาตุรนฺติ  สพฺพกาล  อิรยิาปถาทีหิ  ปริหริตพฺพตาย 
นิจฺจคิลาน ฯ พหุสงฺกปฺปนฺติ  มหาชเนน  พหุธา  สงฺกปฺปต ฯ 
ยสฺส  นตฺถ ิ ธุว   ิตีติ  ยสสฺ  ธุวภาโว  วา   ิติภาโว  วา  
นตฺถิ  เอกนฺเตน  เภทนวิกฺกีรณวิทฺธสนธมฺมเมว  ต  อิท 
ปสฺสถาติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย 
อโหสิ ฯ  โสป  ภิกฺขุ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหีติ ฯ 
                                สิริมาวตฺถุ ฯ 
 
                                 อุตฺตรตฺเถรีวตฺถ ุ
        ปรชิิณฺณมิท  รูปนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  อุตฺตรตฺเถรึ  นาม  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เถรี  กิร  วีสวสฺสสติกา  ชาติยา  ปณฺฑาย  จริตฺวา 
ลทฺธปณฺฑปาตา  อนฺตรวีถิย  เอก  ภิกขฺุ  ปสฺสิตฺวา  ปณฺฑปาเตน 
อาปุจฺฉิตฺวา  ตสฺส  อปฏิกขิฺปตฺวา  คณฺหนฺตสฺส  สพฺพ  ทตฺวา 
นิราหารา  อโหสิ  เอว  ทติุเยป  ตติเยป  ทิวเส  ตสฺเสว  
ภิกฺขุโน  ตสฺมึเยว  าเน  ภตฺต  ทตฺวา  นิราหารา  อโหสิ  
จตุตฺเถ  ทิวเส  ปน  ปณฺฑาย  จรนฺตี  เอกสฺมึ  สมพฺาธฏาเน 
สตฺถาร  ทิสวฺา  ปฏิกฺกมนฺตี  โอลมฺพนฺต  อตฺตโน  จีวรกณฺณ   
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อกฺกมิตฺวา  สณฺาตุ  อสกฺโกนฺตี  ปรวิตฺติตฺวา  ปติ ฯ  สตฺถา 
ตสฺสา  สนฺติก  คนฺตฺวา  ภคินิ  ปรชิิณฺโณ  เต  อตฺตภาโว 
น  จิรสฺเสว  ภิชฺชิสฺสตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        ปรชิิณฺณมิท  รูป                  โรคนิทฺธ  ปภงฺคุณ 
        ภิชชฺติ  ปูติ  สนฺเทโห          มรณนฺต  หิ  ชีวิตนฺติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  ภคินิ  อิท  ตว  สรรีสงฺขาต  รูป  มหลฺลก- 
ภาเวน  ปริชณฺิณ  ต ฺจ  โข  สพฺพโรคาน  นิวาสนฏานตฺเถน 
โรคนิทฺธ  ยถา  โข  ปน  ตรุโณป  สิคาโล  ชรสิคาโลติ  
วุจฺจติ  ตรุณาป  คโฬจีลตา  ปูติลตาติ  วุจฺจติ  เอว  ตทหุชาต  
สุวณฺณวณฺณมฺป  สมาน  นิจฺจ  ปคฺฆรณตฺเถน  ปูติกาย  
ปภงฺคุณ ฯ  โส  เอโส  ปูติโก  สมาโน  ตว  เทโห  ภิชฺชติ  
น  จิรสฺเสว  ภิชฺชิสฺสตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  กึการณา  มรณนฺต  
หิ  ชีวิต  ยสมฺา  สพฺพสตฺตาน  ชีวิต  มรณปริโยสานเมวาติ  
วุตฺต  โหติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  เถรี  โสตาปตฺติผล  ปตฺตา ฯ  มหาชนสฺสาป 
สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสติี ฯ 
                                อุตฺตรตฺเถรีวตฺถุ ฯ 
                                _________  
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                                  อธิมานิกภิกฺขุวตฺถุ  
        ยานีมานีติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
สมฺพหุเล  อธิมานิเก  ภิกฺขู  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ป ฺจสตา  กิร  ภิกฺขู  สตฺถ ุ สนฺติเก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา 
อร ฺ  ปวิสิตฺวา  ฆเฏนฺตา  วายมนฺตา  ฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา   
กิเลสาน  อสมุทาจาเรน  ปพฺพชิตกิจฺจ  โน  นิปฺผนฺนนฺติ   
ม ฺมานา  อตฺตนา  ปฏิลทฺธคุณ  สตฺถุ  อาโรเจสฺสามาติ  
อาคจฺฉึสุ ฯ  สตฺถา  เตส  พหิทฺวารโกฏก  ปตฺตกาเลเยว   
อานนฺทตฺเถร  อาห  อานนฺท  เอเตส  ภิกฺขูน  ปวิสิตฺวา  
มยา  ทิฏเน  กมฺม  นตฺถ ิ อามกสุสาน  คนฺตฺวา  ตโต 
ปจฺจาคนฺตฺวา  ม  ปสฺสนฺตูติ ฯ  เถโร  คนฺตฺวา  เตส  ตมตฺถ  
อาโรเจสิ ฯ  เต  กึ  อมฺหาก  อามกสุสาเนนาติ  อวตฺวา ว  
ทีฆทสฺสินา พุทฺเธน  การณ  ทิฏ  ภวิสฺสตีติ  อามกสุสาน  
คนฺตฺวา  ตตฺถ กุณปานิ  ปสฺสนฺตา  เอกาห  ทฺวีห  ปติเตสุ  
กุณเปสุ  อาฆาต  ปฏิลภิตฺวา  ตขณ  ปติเตสุ  อลฺลสรีเรสุ  
ราค  อุปฺปาทยึสุ ตสฺมึ  ขเณ  อตฺตโน  สกิเลสภาว  
ชานึสุ ฯ  สตฺถา  คนฺธกุฏยิ  นิสินโฺนว  โอภาส  ผรตฺิวา 
เตส  สมฺมุเข  กเถนฺโต  วิย ปฏิรูป  น ุ โข  ภิกฺขเว  ตุมฺหาก  
เอวรูป  อฏ ิสงฺฆาต ทิสฺวา  ราครตึ  อุปฺปาเทตุนฺติ  วตฺวา  
อิม  คาถมาห  
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        ยานีมานิ  อปตฺถานิ          อลาพูเนว  สารเท 
        กาโปตกานิ  อฏ ีนิ          ตานิ  ทสิฺวาน  กา  รตีติ ฯ 
        ตตฺถ  อปตฺถานีติ  ฉฑฺฑิตานิ ฯ  สารเทติ  สรทกาเล 
วาตาตปปหตานิ  ตตฺถ  ตตฺถ  วิปฺปกิณฺณานิ  อลาพูนิ  วิย ฯ  กาโปตกานีติ  กโปตกวณฺณานิ ฯ  
ตานิ  ทิสฺวานาติ  ตานิ  
เอวรูปานิ  อฏ ีนิ  ทิสฺวา  ตุมฺหาก  กา  รติ  นนุ  อปฺปมตฺตกมฺป 
กามรตึ  กาตุ  น  วฏฏติเยวาติ  อตฺโถ 
        เทสนาวสาเน  เต  ภิกฺขู  ยถา ิตาว  อรหตฺต  ปตฺวา 
ภควนฺต  อภิตฺถวมานา  อาคนฺตฺวา  วนฺทึสูติ ฯ 
                                        อธิมานิกภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
         
                                        รูปนนฺทตฺเถรีวตฺถุ  
        อฏ ีน  นคร  กตนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  ชนปทกลฺยาณึ  รูปนนฺทตฺเถรึ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สา  กิเรกทิวส  จินฺเตสิ  มยฺห  เชฏภาติโก  รชชฺสิร ึ
ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  โลเก  อคฺคปุคฺคโล  พุทฺโธ  ชาโต  ปุตฺโตปสสฺ 
ราหุลกุมาโร  ปพฺพชโิต  ภาตาป  เม  ปพฺพชิโต  มาตาป  เม 
ปพฺพชิตา  อหป  เอตฺตเก  าติคเณ  ปพฺพชิเต  เคเห  ก ึ 
กริสฺสามิ  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  สา  ภิกฺขุนูปสฺสย  อุปสงฺกมิตฺวา  
ปพฺพชิ  าติสิเนเหเนว  โน  สทฺธาย  อภิรูปตาย  ปน   
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รูปนนฺทาติ  ป ฺายิ ฯ  สา  สตฺถา  กริ  รูป  อนิจฺจ  
ทุกฺข  อนตฺตา  เวทนา  ส ฺา  สงฺขารา  วิ ฺาณ  อนิจฺจ  
ทุกฺข  อนตฺตาติ  วทตีติ  สุตฺวา  เอว  ทสฺสนีเย  ปาสาทิเก 
มมาป  รูเป  โทส  กเถยฺยาติ  สตฺถุ  สมฺมุขีภาว  น  คจฺฉติ ฯ   
สาวตฺถีวาสิโน  ปาโตว  ทาน  ทตฺวา  สมาทินฺนุโปสถา 
สุทฺธุตฺตราสงฺคา  คนฺธมาลาทิหตฺถา  สายณฺหสมเย  เชตวเน 
สนฺนิปติตฺวา  ธมฺม  สุณนฺติ ฯ  ภิกฺขุนีสงฺโฆป  สตฺถุ  ธมฺม- 
เทสนาย  อุปฺปนฺนจฺฉนฺโท  วิหาร  คนฺตฺวา  ธมฺม  สณุาติ ฯ 
ธมฺม  สุตฺวา  นคร  ปวิสนตฺา  สตฺถุ  คุณกถ  กเถนฺตา ว 
ปวิสนฺติ ฯ 
        จตุปฺปมาณิเก  หิ  โลกสนฺนิวาเส  อปฺปกาว  เต  สตฺตา 
เยส  ตถาคต  ปสฺสนฺตาน  ปสาโท  น  อุปฺปชฺชติ ฯ  
รูปปฺปมาณิกา  หิ  สตฺตา  ตถาคตสฺส  ลกฺขณานุพฺย ฺชน- 
ปฏิมณฺฑิต  สุวณฺณวณฺณ  สรรี  ทิสฺวา  ปสีทนฺติ ฯ 
โฆสปฺปมาณิกา  อเนกานิ  ชาติสตานิ  นิสฺสาย  ปวตฺต  
สตฺถุ  คุณโฆส ฺเจว  อฏงฺคสมนฺนาคต  ธมฺมเทสนาโฆส ฺจ 
สุตฺวา  ปสีทนฺติ ฯ  ลูขปฺปมาณิกาปสฺส  จีวราทิลูขต  ปฏิจฺจ   
ปสีทนฺติ ฯ  ธมฺมปฺปมาณิกาป  เอวรูป  ทสพลสฺส  สีล  
เอวรูโป  สมาธิ  เอวรูปา  ป ฺา  ภควา  สีลาทีหิ  คุเณหิ  
อสโม  อปฺปฏิสโม  อสมสโม  อปฺปฏปิุคฺคโลติ  ปสีทนฺติ ฯ เตส  
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ตถาคตสฺส  คุณ  กเถนฺตาน  มุข  นปฺปโหติ ฯ 
        รูปนนทฺา  ภิกฺขุนีน ฺเจว  อุปาสิกาน ฺจ  สนฺติกา  
ตถาคตสฺส  คุณกถ  สุตฺวา  จินฺเตสิ  อติวิย  เม  ภาติกสฺส 
วณฺณ  กเถนฺติเยว  เอกทิวสป  เม  รูเป  โทส  กเถนฺโต 
กิตฺตก  กเถสฺสติ  ยนฺนูนาห  ภิกฺขุนีหิ  สทฺธึ  คนฺตฺวา 
อตฺตาน  อทสฺเสตฺวาว  ตถาคต  ปสฺสิตฺวา  ธมฺม  (๑)  สุณิตฺวา 
อาคจฺเฉยฺยนฺติ ฯ  สา  อห  อชฺช  ธมฺมสสฺวน  คมิสฺสามีติ  
ภิกฺขุนีน  อาโรเจสิ ฯ  ภิกขฺุนิโย  จิรสสฺ  วต  รูปนนฺทาย  
สตฺถุ  อุปฏาน  คนฺตุกามตา  อุปฺปนฺนา  อชฺช สตฺถา  อิม  
นิสฺสาย  วิจิตฺต  ธมฺมเทสน  เทเสสฺสตีติ  ตุฏมานสา ตมาทาย 
นิกฺขมึสุ ฯ  สา  นิกฺขนฺตกาลโต  ปฏาย  อห  อตฺตาน  เนว 
ทสฺเสสฺสามีติ  จินฺเตสิ ฯ  สตฺถา  อชฺช  รูปนนฺทา  มยฺห  
อุปฏาน  อาคมิสฺสติ  กีทสิี  น ุ โข  ตสฺสา ธมฺมเทสนา 
สปฺปายาติ  จินฺเตตฺวา  รูปครุกา  เอสา  อตฺตภาเว พลวสิเนหา 
กณฺฏเกน  กณฺฏกุทฺธรณ  วิย  รูเปเนวสฺสา  รูปมทนมิฺมทน  
สปฺปายนฺติ  สนฺนิฏาน  กตฺวา  ตสฺสา  วิหาร  ปวิสนสมเย 
เอก  อภิรูป  อิตฺถึ  โสฬสวสฺสุทฺเทสิก  รตฺตวตฺถนิวตฺถ 
สพฺพาภรณปฏิมณฺฑิต  วีชนึ  คเหตฺวา  อตฺตโน  สนติฺเก  
ตฺวา  วีชมาน  อิทฺธิพเลน  อภินิมฺมิน ิฯ  ต  โข  ปน  อิตฺถ ึ 
# ๑ สี.ย.ุ ธมมฺมสฺส  ฯ  
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สตฺถา  เจว  ปสฺสนฺติ  รูปนนฺทา  จ ฯ  ภิกฺขุนีหิ  สทธฺึ  
วิหาร  ปวิสิตฺวา  ภิกฺขุนีน  ปฏ ิปสฺเส  ตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน 
สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  ภิกฺขุนีน  อนฺตเร  นิสินฺนา  ปาทโต  
ปฏาย  สตฺถาร  โอโลเกนฺตีฑ  ลกฺขณวิจิตฺต  อนุพฺย ฺชนสมุชฺชล 
พฺยามปฺปภาปริกฺขิตฺต  สตฺถุ  สรีร  ทสิฺวา  ปุณฺณจนฺทสสฺสิริก  
มุข  โอโลเกนฺตี  สมีเป   ิต  อิตฺถีรูป  อทฺทส ฯ  สา  ต   
โอโลเกตฺวา  อตฺตภาว  โอโลเกนฺตี  สุวณฺณราชหสิยา  ปุรโต 
กากีสทิส  อตฺตาน  อวม ฺ ิ ฯ  อิทฺธิมยรูป (๑) ทิฏกาลโต 
ปฏาเยว  หิ  ตสฺสา  อกฺขีนิ  ภมึสุ ฯ  สา  อโห  อิมิสฺสา  
เกสา  โสภา  อโห  ลลาฏ  โสภนฺติ(๒)  สพฺเพส  สรรีปฺปเทสาน 
รูปสิริยา  สมากฑฺฒิตจิตฺตา  ตสฺมึ  รูเป  พลวสิเนหา  อโหสิ ฯ 
สตฺถา  ตสฺสา  ตตฺถ  อภิรตึ  ตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโตว  ต  
รูป  โสฬสวสฺสุทฺเทสิกภาว  อติกฺกมิตฺวา  วีสติวสฺสุทฺเทสิก  
กตฺวา ทสฺเสสิ ฯ  รูปนนทฺา  โอโลเกตฺวา  น  วติท  รูป  
ปุริมสทิสนฺติ โถก  วิรตฺตจิตฺตา  อโหสิ ฯ  สตฺถา  อนุกฺกเมเนว 
ตสฺสา อิตฺถิยา  สกึ  วิชาตวณฺณ  มชฺฌมิิตฺถีวณฺณ  มหลฺลกิตฺถีวณฺณ  
ชราชิณฺณมหลฺลกิตฺถีวณฺณนฺติ ฯ  สาป  อนุปุพฺเพเนว  อิทป   
อนฺตรหิต  อิทป  อนฺตรหิตนฺติ  ชราชณฺิณกาเล  ต  วิรชฺชมานา   
ขณฺฑทนฺต  ปลิตสิร  โอภคฺค  โคปานสิวงฺก  ทณฺฑปรายน   
#๑. ม. อิทฺธมิยรูปสฺส  ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ  นลาฏา  โสภาติ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 121 

                เลมที่  18  รูปนนฺทตฺเถรีวตฺถุ  หนา  121 
 
ปเวธมาน  ทิสฺวา  อติวิย  วิรชฺช ิฯ  อถ  สตฺถา  ต  พฺยาธินา 
อภิภูต  กตฺวา  ทสฺเสสิ ฯ  สา  ตขณ ฺเว  ทณฺฑ ฺจ 
ตาลปณฺณ ฺจ  ฉฑฺเฑตฺวา  มหาวิรว  วิรวมานา  ภูมิย  ปติตฺวา 
สเก  มุตฺตกรเีส  นิมุคฺคา  อปราปร  ปรวิตฺติ ฯ  รูปนนฺทา 
ต  ทิสฺวา  อติวิย  วิรชฺช ิฯ  สตฺถา  ตสฺสา  อิตฺถิยา  มรณ  
ทสฺเสสิ ฯ  สา  ตขณ ฺเว  อุทฺธุมาตกภาว  อาปชฺชิ ฯ  นวหิ 
วณมุเขหิ  ปุพฺพวฏฏิโย  เจว  ปุฬวา  จ  ปคฺฆรึสุ ฯ  กากาทโย 
สนฺนิปติตฺวา  วิลุมฺปส ุฯ  รูปนนฺทา  ต  โอโลเกตฺวา  อย  
อิตฺถี  อิมสฺมึเยว  าเน  ชร  ปตฺตา  พฺยาธึ  ปตฺตา  มรณ  
ปตฺตา  อิมสฺสาป  อตฺตภาวสฺส  เอวเมว  ชราพฺยาธิมรณานิ  
อาคมิสฺสนฺตีติ  อตฺตภาว  อนิจฺจโต  ปสฺสิ ฯ  อนิจฺจโต  
ทิฏตฺตาเอว  ปน  ทุกฺขโต  อนตฺตโต  ทิฏโเยว  โหติ ฯ  
อถสฺสา  ตโย  ภวา  อาทิตฺตา  วิย  คีวาย  พทฺธกุณป  วิย   
จ  อุปฏหึสุ ฯ  กมฺมฏานาภิมุข  จิตฺต  ปกฺขนฺทิ ฯ  สตฺถา 
ตาย  อนิจฺจโต  ทิฏภาว  ตฺวา  สกฺขิสฺสติ  นุ  โข  สยเมว 
อตฺตโน ปติฏ  กาตุนฺติ  โอโลเกนฺโต  น  สกฺขิสฺสติ  พหิทฺธา 
ปจฺจย  ลทฺธุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  ตสฺสา  สปฺปายวเสน  ธมฺม  
เทเสนฺโต  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        อาตุร  อสุจึ  ปูตึ                  ปสฺส  นนฺเท  สมสฺุสย 
        อุคฺฆรนตฺ  ปคฺฆรนฺต          พาลาน  อภิปตฺถิต  
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        ยถา  อิท  ตถา  เอต                  ยถา  เอต  ตถา  อิท 
        ธาตุโย  สุ ฺโต  ปสฺส          มา  โลก  ปุนราคมิ 
        ภเว  ฉนฺท  วิราเชตฺวา                  อุปสนฺตา  จริสฺสสีติ ฯ 
อิตฺถ  สุท  ภควา  นนฺท  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  อิมา  คาถาโย  
อภาสิตฺถาติ ฯ  นนฺทา  เทสนานุสาเรน  าณ  เปเสตฺวา  
โสตาปตฺติผล  ปาปุณิ ฯ 
        อถสฺสา  อุตฺตรึ  ติณฺณ  มคฺคผลาน  วิปสฺสนา- 
ปริวาสตฺถาย  สตฺถา  สุ ฺตกมฺมฏาน  กเถตุ  นนเฺท 
มา  อิมสฺมึ  สรีเร  สาโร  อตฺถีติ  ส ฺ  กริ  อปฺปมตฺตโกป 
หิ  เอตฺถ  สาโร  นตฺถ ิ ตีณิ  อฏ ิสตานิ  อุสฺสาเปตฺวา  กต  
อฏ ีน  นครเมตนฺติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        อฏ ีน  นคร  กต                  มสโลหิตเลปน 
        ยตฺถ  ชรา  จ  มจฺจุ  จ          มาโน  มกโฺข  จ  โอหิโตติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  ยเถว  หิ  ปุพฺพณฺณาปรณฺณาทีน  โอทหนตฺถาย 
กฏานิ  อุสสฺาเปตฺวา  วลฺลีหิ  พนฺธิตฺวา  มตฺติกาย  ลิมฺปตฺวา 
นครสงฺขาต  พหิทฺธา  เคห  ถโรนฺติ  เอวมิท  อชฺฌตฺติกป ตีณิ  
อฏ ิสตานิ  อุสฺสาเปตฺวา  นหารุวินทฺธ  มสโลหิตเลปน  
ตจปฏิจฺฉนฺน  ชีรณลกฺขณาย  ชราย  มรณลกฺขณสฺส  มจฺจุโน  
อาโรหสมฺปทาทีนิ  ปฏิจฺจ  มชชฺนลกขฺณสฺส  มานสฺส  
สุกตกรณวินาสนลกฺขณสฺส  มกฺขสฺส  จ  โอทหนตฺถาย  นคร   
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กต ฯ  เอวรูโปเอว  หิ  เอตฺถ  กายิกเจตสิโก  อาพาโธ  โอทหิโต 
อิโต  อุทฺธ  กิ ฺจิ  คยฺหุปค  นตฺถีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  เถรี  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  มหาชนสฺส  
สาตฺถิกา  ธมฺมเทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                รูปนนฺทตฺเถรีวตฺถุ ฯ 
                                 
                                  มลลฺิกาเทวีวตฺถุ  
        ชีรนฺติ  เว  ราชรถา  สุจิตฺตาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
เชตวเน  วิหรนฺโต  มลลฺกิ  เทวึ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สา  กิร  เอกทิวส  นหานโกฏก  ปวิฏา  มุข  โธวิตฺวา 
โอนตสรีรา  ชงฺฆา  โธวิตุ  อารภิ ฯ  ตาย  จ  สทฺธึเยว  ปวิฏโ  
เอโก   วลฺลภสุนโข  อตฺถ ิฯ  โส  ต  ตถา  โอนต  ทสิฺวา   
อสทฺธมฺมสนฺถว  กาตุ  อารภิ ฯ  สา  ตสฺส(๑)  ผสฺส  สาทิยนฺตี 
อฏาสิ ฯ  ราชา  อุปริปาสาเท  วาตปาเนน  โอโลเกนฺโต  ต 
ทิสฺวา  ตโต  อาคตกาเล  นสฺส  วสล ิ กสฺมา  เอวรูปมกาสีติ  
อาห ฯ  กึ  มยา  กต  เทวาติ ฯ  สุนเขน  สทฺธึ  สนฺถโวติ ฯ  
นตฺเถต  เทวาติ ฯ  มยา  สาม  ทิฏ  นาห  ตว   
สทฺทหิสฺสามิ  นสฺส  วสลติี ฯ  มหาราช  โย  โกจิ  อิม  
โกฏก  ปวิฏโ  อิมินา วาตปาเนน  โอโลเกนฺตสฺส  เอโก ว  
#๑. สี. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ทฺวิธา  ป ฺายตีติ ฯ  อภูต   กเถสิ  ปาเปติ ฯ  เทว  (๑)  สเจ 
เม  น  สทฺทหสิ  เอต  โกฏก  ปวิส  อหนฺต  อิมินา  
วาตปาเนน  โอโลเกสฺสามีติ ฯ  ราชา   มนฺทธาตุโก  ตสฺสา  
วจน  สทฺทหิตฺวา  โกฏก  ปาวิสิ ฯ  สาป  โข  เทวี  วาตปาเน 
ตฺวา โอโลเกนฺตี  อนฺธพาล  มหาราช  กินฺนาเมต  อชิกาย 
สทฺธึ  สนถฺว กโรสีติ  อาห  นาห  ภทฺเท  เอวรูป  กโรมีติ 
วุตฺเตป  มยาป สาม  ทฏิ  นาห  ตว  สทฺทหิสฺสามีติ  
อาห ฯ  ต  สตฺุวา  ราชา  อทฺธา  อิม  โกฏก  ปวิฏโ  
เอโกว  ทฺวิธา  ป ฺายตีติ  สทฺทหิ ฯ  มลลฺิกา  จินฺเตสิ  
อย  ราชา  อนฺธพาลตาย  มยา  ว ฺจิโต  ปาป  เม  กต  อย ฺจ 
เม  อภูเตน  อพฺภาจิกฺขิโต  อิท ฺจ  เม  กมฺม  สตฺถาป  ชานิสฺสติ 
เทฺว  อคฺคสาวกาป  อสีติ  มหาสาวกาป  ชานิสฺสนฺติ  อโห  
วต  เม  ภาริย  กมฺม  กตนฺติ ฯ  อย  กริ  ร ฺโ  อสทิสทาเน  
สหายิกา  อโหสิ ฯ  ตตฺถ  จ  เอกทิวส  กตปริจฺจาโค  ธนสฺส  
จุทฺทสโกฏิอคฺฆนโก  อโหสิ ฯ  ตถาคตสฺส  เสตจฺฉตฺต  นิสีทน- 
ปลฺลงฺโก  อาธารโก  ปาทปนฺติ  อิมานิ  ปน  จตฺตาริ  
อนคฺฆาเนว  อเหสุ ฯ  สา  มรณกาเล  เอวรูป  มหาปริจฺจาค  
อนนุสฺสริตฺวา  ตเทว  ปาปกมฺม  อนุสสฺรนฺตี  กาล  กตฺวา  
อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺติ ฯ  ร ฺโ  ปน   สา  อติวิย  ปยา  อโหสิ ฯ  
#๑. สี. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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โส  พลวโสกาภิภูโต  ตสฺสา  สรีรกิจฺจ   กาเรตฺวา  นิพฺพตฺตฏ- 
านมสฺสา  ปุจฺฉิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  อคมาสิ ฯ 
สตฺถา  ยถา  โส  อาคตการณ  น  สรติ  ตถา  อกาสิ ฯ  
โส  สตฺถุ  สนฺติเก  สาราณีย  ธมฺมกถ  สุตฺวา  ปมุสสฺิ  เคห   
ปวิฏกาเล  สริตฺวา  อห  ภเณ  มลฺลิกาย  นิพฺพตฺตฏาน 
ปุจฺฉิสฺสามีติ  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ปมุฏโ  เสฺว  (๑)  ปุน  ปุจฺฉิสฺสามีติ  ปุนทิวเสป  อคมา
สิ ฯ  สตฺถาป  ปฏิปาฏิยา  
สตฺต  ทิวสานิ  ยถา  โส  น  สรติ  ตถา  อกาสิ ฯ  สาป  
สตฺตาหเมว  นิรเย  ปจิตฺวา  อฏเม  ทวิเส  ตโต  จุตา  
ตุสิตภวเน  นิพฺพตฺติ ฯ  กสฺมา  ปนสสฺ  สตฺถา  [๒]อสรณภาว 
อกาสิ  สา  กริสฺส  อติวิย  ปยา  อโหสิ  มนาปา  ตสฺมา  
ตสฺสา  นิรเย  นิพฺพตฺตภาว  สุตฺวา  สเจ  เอวรูปา  สทธฺา- 
สมฺปนฺนา  นริเย  นิพฺพตฺตา  ทาน  ทตฺวา  กึ  กริสฺสามีติ  
มิจฺฉาทิฏ ึ  คเหตฺวา  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  เคเห  ปวตฺต  
นิจฺจภตฺต  หราเปตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺเตยฺย  เตนสฺส  สตฺถา  
สตฺตาห  อสรณภาว  กตฺวา  อฏเม  ทวิเส  ปณฺฑาย  จรนฺโต  
สยเมว  ราชทฺวาร  อคมาสิ ฯ  ราชา  สตฺถา  อาคโตติ  
สุตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  ปตฺต  อาทาย  ปาสาท  อภิรุหิตุ  อารภิ ฯ  
สตฺถา  ปน  รถสาลาย  นสิีทิตุ  อาการ  ทสฺเสสิ ฯ  ราชา  
#๑. สี. ยุ. เสวฺทานิ ฯ  ๒. สี. ย.ุ เอตฺถนตฺเร สตฺตาหนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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สตฺถาร  ตตฺเถว  นิสีทาเปตฺวา  ยาคุขชฺชเกน  ปฏิมาเนตฺวา 
วนฺทิตฺวา  นิสินฺโนว  ภนเฺต  อห  มลฺลกิาย  เทวิยา  
นิพฺพตฺตฏาน  ปุจฺฉิสฺสามีติ  อาคนฺตฺวา  ปมุฏโ  กตฺถ  น ุ
โข  สา  ภนฺเต   นิพฺพตฺตาติ ฯ  ตุสิตภวเน  มหาราชาติ ฯ 
ภนฺเต  ตาย  (๑)  ตุสิตภวเน  อนิพฺพตฺติยา (๒) โก  อ ฺโ   
นิพฺพตฺติสฺสติ  ภนฺเต  นตฺถิ  ตาย  สทสิา  อิตฺถี  ตสฺสา  หิ 
นิสินฺนฏานาทีสุ  เสฺว  ตถาคตสฺส  อิท  ทสฺสามิ  อิท  กริสฺสามีติ 
ทานสวิธาน  เปตฺวา  อ ฺ  กิจฺจเมว  นตฺถ ิ ภนฺเต  ตสฺสา  ปรโลก 
คตกาลโต  ปฏาย  สรรี  เม  น  วหตีติ ฯ  อถ  น  สตฺถา  มา 
จินฺตยิ  มหาราช  สพฺเพส  ธุวธมฺโม  อยนฺติ  วตฺวา  อย  มหาราช 
รโถ  กสฺสาติ  ปุจฺฉิ ฯ  ราชา  สิรส ิ อ ฺชลึ  ปติฏเปตฺวา   
ปตามหสฺส  เม  ภนฺเตติ  [อาห ฯ]  อย  กสฺสาติ ฯ  ปตุ  เม  
ภนฺเตติ ฯ  อย  ปน  รโถ  กสฺสาติ ฯ  มม  ภนฺเตติ ฯ  เอว   
วุตฺเต  สตฺถา  มหาราช  ตว  ปตามหสฺส  รโถ  เกน  การเณน  
ตว  ปตุ  รถ  น  ปาปุณิ  ตว  ปตุ  รโถ  ตว  รถ  น  ปาปุณิ  
เอวรูปสฺส  นาม  กฏกลิงฺครสฺสาป  ชรา  อาคจฺฉติ  กิมงฺค  
ปน  อตฺตภาวสฺส  มหาราช  สปฺปุริสธมฺมสฺเสว  หิ  ชรา  นตฺถิ  
สตฺตา  ปน  อชีรณกา  นาม  นตฺถีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
# ๑.  ตสฺสาติ  ยุตฺตตร ฯ ๒. อนิพฺพตฺตายาติ  ปเทน  ภวิตพฺพ ฯ  
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        ชีรนฺติ  เว  ราชรถา  สุจิตฺตา 
        อโถ  สรีรมฺป  ชร  อุเปติ 
        สต ฺจ  ธมฺโม  น  ชร  อุเปติ 
        สนฺโต  หเว  สพฺภิ  ปเวทยนฺตีติ ฯ 
        ตตฺถ  เวติ  (๑)  นิปาโต ฯ  สุจิตฺตาติ  สตฺตหิ  รตเนหิ  อปเรหิ  
จ  รถาลงฺกาเรหิ  สฏุ ุ  จิตฺตา  ราชูนป  รถา  ชีรนฺติ ฯ  
สรีรมฺปติ  น  เกวล  รถาเอว  อิท  สุปฏชิคฺคิต  สรีรป  
ขณฺฑิจฺจาทีนิ  ปาปุณาติ  ชร  อุเปติ ฯ  สต ฺจาติ  พุทฺธาทีน  
ปน  สนฺตาน  นววิโธ  โลกุตฺตรธมฺโม  จ  กิ ฺจิ  อุปฆาต  น  
กโรติ  ชร  น  อุเปติ  นาม ฯ  ปเวทยนฺตีติ ฯ  เอว  สนฺโต  
พุทฺธาทโย  สพฺภิ  ปณฺฑิเตหิ  สทฺธึ  กเถนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                มลฺลกิาเทวีวตฺถุ ฯ 
                                ________ 
# ๑. โปราณ. หเวติ  ฯ  
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                                 โลฬทุายิตฺเถรวตฺถุ (๑) 
        อปฺปสสฺุตาย  ปุริโสติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  โลฬุทายิตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  มงฺคล  กโรนฺตาน  เคห  คนฺตฺวา  ติโรกุฑฺเฑสุ 
ติฏนฺตีติ  อาทินา  นเยน  อวมงฺคล  กเถสิ  อวมงฺคล  กโรนฺตาน 
เคห  คนฺตฺวา  ติโรกุฑฺฑาทีสุ  กเถตพฺเพสุ  ทาน ฺจ  ธมฺมจริยา  
จาติ  อาทินา  นเยน  มงฺคลคาถา  วา  ยงฺกิ ฺจิ  วิตฺต  อิธ  
วา  หุร  วาติ  รตนสุตฺต  วา  กเถสิ ฯ  เอว  เตสุ  เตสุ  
าเนสุ อ ฺ  กเถสฺสามีติ  อ ฺ  กเถนฺโตป  อ ฺ  
กเถมีติ  น ชานาติ ฯ  ภิกฺขู  ตสฺส  กถ  สุตฺวา  สตฺถุ  
อาโรเจสุ  กึ(๒) ภนฺเต  โลฬุทายิ  มงฺคลามงฺคลฏาเนสุ  
อ ฺสฺมึ  กเถตพฺเพ  อ ฺเมว  กเถตีติ ฯ  สตฺถา  น  ภิกฺขเว 
อิทาเนเวส  เอว  กเถติ  ปพฺุเพป  อ ฺสฺมึ  กเถตพฺเพ  อ ฺเมว 
กเถสีติ  วตฺวา  เตหิ  ยาจิโต  (๓)  อตีต  อาหริ ฯ 
        อตีเต  พาราณสิย  อคฺคิทตฺตสฺส  นาม  พฺราหฺมณสฺส 
ปุตฺโต  โสมทตฺตกุมาโร  นาม  ราชาน  อุปฏหิ ฯ  โส  ตสฺส 
ปโย  อโหสิ  มนาโป ฯ  พฺราหฺมโณ  ปน  กสิกมฺม  นิสฺสาย 
ชีวติ ฯ  ตสฺส  เทฺว  โคณา  อเหสุ  เตสุ  เอโก  มโต ฯ 
#๑. สี. ยุ. ลาฬุทายิตฺเถรวตฺถุ ฯ  
#๒. กินฺติ อติเรกปเทน ภวิตพฺพ ฯ 
#๓. ส.ี ย.ุ  เตหิ  ยาจิโตติ  นตฺถิ ฯ   
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พฺราหฺมโณ  ปุตฺต  อาห  ตาต  โสมทตฺต  ราชาน  เม   
ยาจิตฺวา  เอก  โคณ  อาหราติ ฯ  โสมทตฺโต   สจาห  ราชาน   
ยาจิสฺสามิ  ลหุภาโว  เม  ป ฺายิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา ตุมฺเหเยว  
ตาต  ราชาน  ยาจถาติ  วตฺวา  เตนหิ  ตาต  ม  คเหตฺวา 
ยาหีติ  วุตฺเต (๑) จินฺเตสิ  อย  พฺราหฺมโณ  ทนฺธป ฺโ  อภิกฺกม 
ปฏิกฺกมาติ  วจนมตฺตป  น  ชานาติ  อ ฺสฺมึ  วตฺตพฺเพ  
อ ฺเมว วทติ  สิกฺขาเปตฺวา  ต  เนสฺสามีติ ฯ  โส  ต  อาทาย 
วีรณตฺถมฺภก  นาม  สุสาน  คนฺตฺวา  ติณกลาเป  พนฺธิตฺวา 
อย  ราชา  อย  อุปราชา  อย  เสนาปตีติ  กตฺวา(๒)  ปฏิปาฏิยา 
ปตุ  ทสฺเสตฺวา  ตุมฺเหหิ  ราชกุล  คนตฺฺวา  เอว  อภิกฺกมิตพฺพ 
เอว  ปฏิกฺกมติพฺพ  เอว  นาม  ราชา  วตฺตพฺโพ  เอว  อุปราชา 
ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา  ชยตุ  มหาราชาติ   เอว  วตฺวา(๓)   อิม  
คาถ  วตฺวา  โคณ  ยาเจยฺยาถาติ  คาถ  อุคฺคณฺหาเปสิ 
        เทฺว  เม  โคณา  มหาราช          เยหิ  เขตฺต  กสาม  เส 
        เตสุ  เอโก  มโต  เทว                  ทุติย  เทหิ  ขตฺติยาติ ฯ 
โส  สวจฺฉรมตฺเตน  ต  คาถ  ปคุณ  กตฺวา  ปคุณภาว  
ปุตฺตสฺส  อาโรเจตฺวา  เตนหิ  ตาต  ก ฺจิเทว  ปณฺณาการ 
อาทาย  อาคจฺฉถ  อห  ปรุิมตร  คนฺตฺวา  ร ฺโ  สนฺติเก  
#๑. สี.  วุตฺโต ฯ  ๒.  ส.ี  เสนาปตีติ  นามานิ  กตฺวา ฯ 
#๓. ส.ี ย.ุ  ชยตุ  ภว  มหาราชาติ  วตฺวา  เอว  ตฺวา.... ฯ  
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สฺสามีติ  วุตฺเต  สาธุ  ตาตาติ  ปณฺณาการ  คเหตฺวา 
โสมทตฺตสฺส  ร ฺโ  สนติฺเก   ิตกาเล  อุสฺสาหปฺปตฺโต  ราชกุล  
คนฺตฺวา  ร ฺา  ตุฏจิตฺเตน  กตปฏิสมฺโมทโน  ตาต  จิรสฺส  
วต  อาคตตฺถ  อิทมาสน  นิสีทิตฺวา  วทถ  เยนตฺโถติ  วุตฺเต 
อิม  คาถมาห 
        เทฺว  เม  โคณา  มหาราช          เยหิ  เขตฺต  กสาม  เส 
        เตสุ  เอโก  มโต  เทว                  ทุติย  คณฺห  ขตฺติยาติ ฯ 
ร ฺา  กึ  วเทสิ  ตาต  ปนุ  วเทหีติ  วุตฺเตป  ตเมว  
คาถมาห ฯ ราชา  เตน  วิรชฺฌิตฺวา  กถติภาว  ตฺวา  สิต  
กตฺวา  โสมทตฺต  ตุมฺหาก  เคเห  พหู  ม ฺเ  โคณาติ  
วตฺวา  ตุมฺเหหิ  ทินฺนา  พหู  ภวิสฺสนฺติ  เทวาติ  วุตฺเต  
โพธิสตฺตสฺส  ตุสิตฺวา  พฺราหฺมณสฺส  โสฬส  โคเณ  อลงฺการ- 
ภณฺฑก  นิวาสนคาม ฺจสฺส  พฺรหฺมเทยฺย  ทตฺวา  มหนฺเตน 
ยเสน  พฺราหฺมณ  อุยฺโยเชสิ ฯ 
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ตทา  ราชา  
อานนฺโท  อโหสิ  พฺราหฺมโณ  โลฬุทายิ  โสมทตฺโต  อหเมวาติ  
ชาตก  สโมธาเนตฺวา  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพเปส  
อตฺตโน  อปฺปสฺสุตตาย  อ ฺสฺมึ  วตฺตพฺเพ  อ ฺเมว  วทติ(๑) 
อปฺปสฺสุตปุริโส  ห ิ พลิพทฺทสทิโส  นาม  โหตีติ  วตฺวา  อิม  
#๑. วเทสีติ  ยุตฺตตร ฯ   
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คาถมาห 
        อปฺปสสฺุตาย  ปุริโส                  พลิพทฺโทว  ชีรติ 
        มสานิ  ตสฺส  วฑฺฒนฺติ          ป ฺา  ตสฺส  น  วฑฺฒตีติ ฯ 
        ตตฺถ  อปฺปสฺสุตายนฺติ  เอกสฺส  วา  ทฺวินฺน  วา  
ปณฺณาสกาน  อถวา  ปน  สุตฺตวคฺคาน(๑)  สพฺพนฺติเมน  
ปริจฺเฉเทน  เอกสฺส  วา  ทฺวินฺน  วา  สุตฺตานป  อภาเวน  
อปฺปสฺสุโต  อย ฯ  อปฺป  (๒)  กมฺมฏาน  ปน  อุคฺคเหตฺวา   
อนุยุ ฺชนฺโต  พหุสฺสุโตว ฯ  พลิพทฺโทว  ชรีตีติ  ยถา  หิ  
พลิพทฺโท  ชรีมาโน  วฑฺฒมาโน  เนว  มาตาปตูน   น  
เสสาตกาน  อตฺถาย  วฑฺฒติ  อถโข  นิรตฺถกเมว  ชีรติ 
เอวเมว  อยมฺป  น  อุปชฌฺายวตฺต  กโรติ  น  อาจริยวตฺต  น  
อาคนฺตุกวตฺตาทีนิ  น  ภาวนามตฺตมฺป  อนุยุ ฺชติ  นิรตฺถกเมว 
ชีรติ ฯ  มสานิ  ตสฺส  วฑฺฒนฺตีติ  ยถา  พลิพทฺทสฺส  
ยุคนงฺคลาทีนิ  วหิตุ  อสมตฺโถ  เอโสติ  อร ฺเ  วิสฺสฏสฺส 
ตตฺเถว  วิจรนฺตสฺส  ขาทนฺตสฺส  ปวนตฺสฺส  มสานิ  วฑฺฒนฺติ  
เอวเมว  อิมสฺสาป  อุปชฌฺายาทีหิ  วิสฺสฏสฺส  สงฺฆ  นิสฺสาย 
จตฺตาโร  ปจฺจเย  ลภิตฺวา  อุทรวิเรจนาทีนิ  กตฺวา  กาย  
โปเสนฺตสฺส มสานิ  วฑฺฒนฺติ  ถลูสรโีร   หุตฺวา  วิจรติ ฯ  ป ฺา 
ตสฺสาติ  โลกิยโลกุตฺตรา  ปนสฺส  ป ฺา  เอกงฺคุลิมตฺตาป  น   
# ๑. ส.ี ย.ุ  วคฺคาน ฯ  ๒.  อปฺปนฺติ  อติเรกปเทน  ภวิตพฺพ ฯ  
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วฑฺฒติ ฯ  อร ฺเ  ปน  คจฺฉลตาทีนิ  วิย(๑) ฉทฺวารานิ  นิสฺสาย 
ตณฺหา  เจว  นววิธมาโน  จ  วฑฺฒตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  มหาชโน  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปุณีติ ฯ 
                                โลฬทุายิตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                                ___________ 
 
                                        ปมโพธิวตฺถุ (๒) 
        อเนกชาติสสารนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  โพธิรุกฺขมูเล 
นิสินฺโน  อุทานวเสน  อุทาเนตฺวา  อปรภาเค  อานนฺทตฺเถเรน  
ปุฏโ  (๓)  กเถสิ ฯ 
        โส  ห ิ โพธิรุกฺขมูเล  นิสินฺโน  สรุิเย  อนตฺถงฺคเตเยว  
มารพล  วิธมตฺิวา  ปมยาเม  ปุพฺเพนิวาสปฏิจฺฉาทก  ตม  
ปทาเลตฺวา  มชฺฌิมยาเม  ทิพฺพจกฺขุ  วิโสเธตฺวา  ปจฺฉิมยาเม 
สตฺเตสุ  การุ ฺต  ปฏิจฺจ  ปจฺจยากาเร  าณ  โอตาเรตฺวา  
ต  อนุโลมปฏิโลมวเสน  สมฺมสนฺโต  อรุณุคฺคมนเวลาย  สห 
อจฺฉริเยหิ(๔)  สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา  อเนเกหิ  พุทฺธสต- 
สหสฺเสหิ  อวิชหิต  อุทาน  อุทาเนนฺโต  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        อเนกชาติสสาร                  สนฺธาวิสฺส  อนิพฺพิส 
        คหการ  คเวสนฺโต          ทุกฺขา  ชาติ  ปุนปฺปุน 
# ๑. ส.ี ย.ุ วิยสฺส ฯ 
# ๒. ม. อุทานวตฺถุ  ฯ 
#๓. ส.ี ย.ุ  อานนฺทตฺเถรสฺส  อุทานคาถาวตฺถุ ฯ   
#๔. ส.ี ยุ.  สห  อจฺฉริเยหีติ  นตฺถิ ฯ  
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        คหการก  ทฏิโสิ                  ปุน  เคห  น  กาหสิ 
        สพฺพา  เต  ผาสุกา  ภคฺคา          คหกูฏ  วิสงฺขต 
        วิสงฺขารคต  จิตฺต                          ตณฺหาน  ขยมชฺฌคาติ ฯ 
        ตตฺถ  คหการ  คเวสนฺโตติ  อห  อิมสฺส  อตฺตภาว- 
สงฺขาตสฺส  เคหสฺส  การก  ตณฺหาวฑฺฒกึ  คเวสนฺโต  เยน 
าเณน  สกกฺา  โส  ทฏ ุ  ตสฺส  โพธิาณสฺสตฺถาย 
ทีปงฺกรปาทมูเล  กตาภินีหาโร  เอตฺตก  กาล  อเนกชาติสสาร  
อเนกชาติสตสหสฺสสงฺขย(๑)  อิม  สสารวฏฏ  อนพฺิพิส  ต  าณ  
อวินฺทนฺโต  อลภนฺโตเยว  สนฺธาวิสฺส  สสรึ  อปราปร  อนุวิจรนิฺติ 
อตฺโถ ฯ  ทุกขฺา  ชาติ  ปุนปฺปุนนฺติ  อิท  คหการกคเวสนสฺส  
การณวจน ฯ  ยสฺมา  ชราพฺยาธิมรณมิสฺสตาย  ชาติ  นาเมสา  
ปุนปฺปุน  อุปคนฺตุ ทุกฺขา  น  จ  สา  ตสฺมึ  อทิฏเ  นิวตฺตติ  
ตสฺมา  ต  คเวสนฺโต  สนธฺาวิสฺสนฺติ  อตฺโถ ฯ  ทิฏโสีติ  
สพฺพ ฺ ุตาณ  ปฏิวิชฺฌนฺเตเนว  มยา  อิทานิ  ทฏิโ  อสิ ฯ 
ปุน  เคหนฺติ  ปุน  อิมสฺมึ  สสารวฏเฏ  อตฺตภาวสงฺขาต  มม 
เคห  น  กาหสิ ฯ  สพฺพา  เต  ผาสุกา  ภคฺคาติ  ตว  สพฺพา   
อวเสสกิเลสผาสุกา  มยา   ภคฺคา ฯ  คหกูฏ  วิสงฺขตนฺติ  อิมสฺส 
ตยา  กตสฺส อตฺตภาวเคหสฺส  อวิชชฺาสงฺขาต  กณฺณิกามณฺฑลป  
มยา  วิทฺธสิต ฯ  วิสงฺขารคต   จิตฺตนฺติ  อิทานิ  มม  จิตฺต  
# ๑. ม. .........สงฺขาต  ฯ  
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วิสงฺขาร  นิพฺพาน  อารมฺมณกรณวเสน  คต  อนุปวิฏ ฯ 
ตณฺหาน  ขยมชฺฌคาติ  ตณฺหาน  ขยสงฺขาต   อรหตฺต  
อธิคโตสฺมีติ  อตฺโถ ฯ 
                                ปมโพธิวตฺถุ ฯ 
         
                                มหาธนเสฏ ิปุตฺตวตฺถุ  
        อจริตฺวา  พฺรหฺมจริยนฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  อิสิปตเน 
มิคทาเย  วิหรนฺโต  มหาธนเสฏ ิปุตฺต  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  พาราณสิย  อสีติโกฏิวิภเว  กุเล  นิพฺพตฺติ ฯ  
อถสฺส  มาตาปตโร  จินฺเตสุ  อมฺหาก  กุเล  มหาโภคกฺขนฺโธ 
ต  ปุตฺตสฺส  โน  หตฺเถ  เปตฺวา  ยถาสุข  ปริโภค  กริสฺสาม 
อ ฺเน  กมฺเมน  กิจฺจ  นตฺถีติ  ต  นจฺจคีตวาทิตมตฺตเมว  
สิกฺขาเปสุ ฯ  ตสฺมึเยว  นคเร  อ ฺสฺมึ  อสีติโกฏวิิภเว  กุเล 
เอกา  ธีตาป  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺสาป  มาตาปตโร  ตเถว  
จินฺเตตฺวา  ต  นจฺจคีตวาทิตมตฺตเมว  สิกฺขาเปสุ ฯ  เตส  
วยปฺปตฺตาน  อาวาหวิวาโห  อโหส ิฯ  อถ  เนส  อปรภาเค  
มาตาปตโร  กาลมกสุ ฯ  เทฺวอสีติโกฏิธน  เอกสฺมึเยว  เคเห 
อโหสิ ฯ  เสฏ ิปุตฺโต  ทวิสสฺส  ติกฺขตฺตุ  ร ฺโ  อุปฏาน 
คจฺฉติ ฯ  อถ  ตสฺมึ  นคเร  ธุตฺตา  จินฺเตสุ  สจาย  เสฏ ิปุตฺโต 
สุราโสณฺโฑ  ภวิสฺสติ  อมฺหาก  ผาสุก  ภวิสฺสติ  อุคฺคณฺหาเปม   
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น  สุราโสณฺฑภาวนฺติ ฯ  เต  สุร  อาทาย  ขชฺชมเส  เจว  
โลณสกฺขรา จ  ทุสฺสนฺเต  พนฺธิตฺวา  มูลกนฺเท  คเหตฺวา  ตสฺส   
ราชกุลโต  อาคจฺฉนฺตสฺส  มคฺค  โอโลกยมานา  นิสีทิตฺวา  ต   
อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  สุร  ปวิตฺวา  โลณสกฺขร  มุเข  ขิปตฺวา  
มูลกนฺท  ฑสิตฺวา  วสฺสสต  ชีว  สาม ิ เสฏ ิปุตฺต  ต  นิสฺสาย  
มย  ขาทนปวนสมตฺถา  ภเวยฺยามาติ  อาหสุ ฯ  โส  เตส  วจน   
สุตฺวา  ปจฺฉโต  อาคจฺฉนฺต  จูฬุปฏาก  ปุจฺฉิ  กึ  เอเต 
ปวนฺตีติ ฯ  เอก  ปานก  สามีติ ฯ  มนาปชาติก  เอตนฺติ ฯ 
สามิ  อิมสฺมึ ชีวโลเก  อิมนิา  สทิส  ปาตพฺพยุตฺตก  นาม 
นตฺถีติ ฯ  โส  เอว  สนฺเต  มยาป  ปาตุ  วฏฏตีติ  โถก  โถก 
อาหราเปตฺวา  ปวติ ฯ  อถสฺส  น  จิรสฺเสว ฯ  เต  ธุตฺตา  
ปวนภาว  ตฺวา  ต  ปริวารยึสุ ฯ  คจฺฉนฺเต  กาเล  ปริวาโร 
มหา  อโหสิ ฯ  โส  สเตนป  สตทฺวเยนป สุร  อาหราเปตฺวา 
ปวนฺโต  อนกฺุกเมน  นิสนิฺนฏานาทีสุ  กหาปณราสึ  เปตฺวา 
สุร  ปวนโฺต  อิมินา  มาลา  อาหรถ  อิมินา  คนฺธ  อย  คีเต 
เฉโก อย  นจฺเจ  อย  วาทิเต  อิมสฺส  สหสฺส  เทถ  อิมสฺส  
เทฺว สหสฺสานีติ  เอว  วิกกฺีรนฺโต  น  จิรสฺเสว  อตฺตโน   
สนฺตก  อสีติโกฏิธน  เขเปตฺวา  ขีณ  เต  สามิ  ธนนฺติ   
วุตฺเต กึ  ภริยาย  เม  สนฺตก  นตฺถีติ  อตฺถิ  สามีติ  เตนหิ  
ต  อาหรถาติ  ตป   ตเถว  เขเปตฺวา  อนุปุพฺเพน  เขตฺต-  
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อารามุยฺยานโยคฺคาทิกป  อนฺตมโส  ภาชนภณฺฑกป  อตฺถรณ- 
ปาวุรณนิสีทนป  สพฺพ  อตฺตโน  สนฺตก  วิกฺกีณิตฺวา  ขาทิ ฯ 
อถสฺส  มหลลฺกกาเลเยว  ปริหีนโภคสฺส  อตฺตโน  เคห  วิกฺกีณิตฺวา 
คหิตเคหา  นีหรึสุ ฯ  โส  ภริย  อาทาย  ปรชนสฺส  เคหภิตฺตึ   
นิสฺสาย  วสนฺโต  กปาลขณฺฑ  อาทาย  ภิกฺขาย  จริตฺวา 
ชนสฺส  อุจฺฉิฏภตฺต  ภุ ฺชิตุ  อารภิ ฯ  อถ  น  เอกทิวส   
อาสนสาลาย  ทฺวาเร  ตฺวา  ทหรสามเณเรหิ  ทียมาน   
อุจฺฉิฏโภชน  ปฏิคฺคณฺหนฺต  ทิสฺวา  สตฺถา  สิต  ปาตฺวากาสิ ฯ 
อถ  น  อานนฺทตฺเถโร  สติการณ  ปุจฺฉิ ฯ  สตฺถา  สิตการณ   
กเถนฺโต  ปสสฺานุ  ฺท  อิม  มหาธนเสฏ ิปุตฺต  อิมสฺมึเยว  นคเร  
เทฺวอสีติโกฏิธน  เขเปตฺวา  ภริย  อาทาย  ภิกฺขาย  จรนฺต  สเจ  
หิ  อย  ปมวเย  โภเค  อเขเปตฺวา  กมฺมนฺเต  ปโยชสิฺส  อิมสฺมึเยว 
นคเร  อคฺคเสฏ ี  อภวิสสฺ  สเจ  ปน  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิสฺส  
อรหตฺต  ปาปุณิสฺส  ภริยาปสฺส  อนาคามิผเล ปติฏหิสฺส สเจ   
มชฺฌิมวเย  โภเค  อเขเปตฺวา  กมฺมนฺเต  ปโยชิสฺส  ทติุยเสฏ ี   
อภวิสฺส  นิกขฺมิตฺวา  ปพฺพชนฺโต  อนาคามี  อภวิสฺส  ภริยาปสสฺ  
สกทาคามิผเล  ปติฏหิสฺส  สเจ  ปจฺฉิมวเย  โภเค  อเขเปตฺวา   
กมฺมนฺเต  ปโยชิสฺส  ตติยเสฏ ี  อภวิสสฺ  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชนฺโตป  
สกทาคามี  อภวิสฺส  ภริยาปสฺส  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิสฺส   
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อิทานิ  ปเนส  คิหิโภคาป  ปริหโีน  สาม ฺโตป  ปริหโีน   
ปริหายิตฺวา  จ  ปน  สุกฺขปลฺลเล  โก ฺจสกุโณ  วิย  ชาโตติ  
วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        อจริตฺวา  พฺรหฺมจริย          อลทฺธา  โยพฺพเน  ธน 
        ชิณฺณโก ฺจาวฌายนฺติ  ขีณมจฺเฉว  ปลฺลเล ฯ 
        อจริตฺวา  พฺรหฺมจริย          อลทฺธา  โยพฺพเน  ธน 
        เสนฺติ  จาปาติขีณาว          ปุราณานิ  อนุตฺถุนนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  อจริตฺวาติ  พฺรหฺมจริยวาส  อวสิตฺวา ฯ  โยพฺพเนติ 
อนุปฺปนฺเน  วา  โภเค  อุปฺปาเทตุ  อุปฺปนฺเน  วา  โภเค  อนุรกฺขิตุ 
สมตฺถกาเล  ธนป  อลภิตฺวา ฯ  ขีณมจฺเฉติ(๑)  เต  เอวรูปา 
พาลา  อุทกสฺส  อภาวา  ขีณมจฺเฉว  ปลฺลเล  ปริกขีฺณปตฺตา 
ชิณฺณโก ฺจา  วิย  อวชฺฌายนฺติ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ปลฺลเล 
อุทกสฺส  อภาโว  วิย  หิ  อิเมส  วสนฏานสฺส  อภาโว 
มจฺฉาน  ขีณภาโว  วิย  อิเมส  โภคาน  อภาโว  ขีณปตฺตาน 
โก ฺจาน  อุปฺปติตฺวา  คมนาภาโว  วิย  อิเมส  อิทาเนว   
ชลปถถลปถาทีหิ  โภเค  สณฺเปตุ  อสมตฺถภาโว  ตสฺมา  เอเต 
ขีณปตฺตา โก ฺจา  วิย  เอตฺเถว  นิปชชฺตฺิวา  อวชฺฌายนฺตีติ ฯ  
จาปาติขีณาวาติ  จาปโต  อติขีณา  จาปวินิมุตฺตาติ  อตฺโถ ฯ  
#๑. ขีณมจฺเฉวาติ  ยุตฺตตร ฯ  . ว.  
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อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา  จาปวินิมุตฺตา  สรา  ยถาเวค  คนฺตฺวา 
ปติตา  คเหตฺวา  อุกฺขิปนฺเต  อสติ  ตตฺเถว  อุปจิกาน  ภตฺต  
โหนฺติ  เอว  อิเมป  ตโย  วเย  อติกฺกนฺตา  อิทานิ  อตฺตาน  
อุทฺธริตุ  อสมตฺถตาย  มรณ  อุปคมิสฺสนฺติ  เตน  วุตฺต  เสนฺติ  
จาปาติขีณาวาติ ฯ  ปุราณานิ  อนุตฺถุนนฺติ  อิติ  อมฺเหหิ  ขาทิต  
อิติ  ปตนฺติ  ปุพฺเพ  กตานิ  ขาทิตปตนจฺจคีตวาทิตาทีนิ 
อนุตฺถุนนฺตา  [๑]  อนุโสจนฺตา  เสนฺตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                มหาธนเสฏ ิปุตฺตวตฺถุ ฯ 
                            ชราวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
                                เอกาทสโม  วคฺโค ฯ 
                        _______________ 
#๑. สี. ยุ.  เอตฺถนฺตเร โสจนฺตาติ  ทิสฺสติ ฯ  
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                                อตฺตวคฺควณฺณนา 
 
                                 โพธริาชกุมารวตฺถุ  
        อตฺตาน ฺเจติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เภสกฬาวเน  
วิหรนฺโต  โพธิราชกุมาร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  ปวีตเล  อ ฺเหิ  ปาสาเทหิ  อสทิสรูป  
อากาเส  อุปฺปตมาน  วิย  โกกนทนฺนาม  ปาสาท  กาเรตฺวา 
วฑฺฒกึ  ปุจฺฉิ  ก ึ ตยา  อ ฺตฺถาป  เอวรูโป  ปาสาโท  
กตปุพฺโพ  อุทาหุ  ปมสิปฺปเมว  เต  อิทนฺติ ฯ  ปมสิปฺปเมว  
เทวาติ  วุตฺเต  โส  จินฺเตสิ  สเจ  อย  อ ฺสฺสาป  เอวรูป  
ปาสาท  กรสิฺสติ  อย  ปาสาโท  อนจฺฉริโย  ภวิสฺสติ  อิม  
มยา  มาเรตุ  วา  หตฺถปาเท  วาสฺส  ฉินฺทิตุ  อกฺขีนิ  วา  
อุปฺปาเตตุ  วฏฏติ  เอว  อ ฺสฺส  ปาสาท  น  กรสิฺสตีติ ฯ 
โส  ตมตฺถ  อตฺตโน  ปยสหายกสฺส  ส ฺชีวกปุตฺตสฺส  มาณวกสฺส 
กเถสิ ฯ  โส  จินฺเตสิ  นิสฺสสย  เอส  วฑฺฒกึ  นาเสสฺสติ  
อนคฺโฆ  สิปปฺโย  มยิ  สนฺเต  มา  นสสฺตุ  ส ฺมสฺส  
ทสฺสามีติ ฯ  โส  ต  อุปสงฺกมิตฺวา  ปาสาเท  เต  กมมฺ  
นิฏ ิต  โนติ  ปุจฺฉิตฺวา  นิฏ ิตนฺติ  วุตฺเต  ราชกุมาโร  ต   
นาเสตุกาโม  ตสฺมา  อตฺตาน  รกฺเขยฺยาสีติ  อาห ฯ  วฑฺฒกี 
ภทฺทกนฺเต  สามิ  กต  มม  อาโรเจนฺเตน  อหเมตฺถ  กตฺตพฺพ  
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ชานิสฺสามีติ  วตฺวา  กึ  สมฺม  อมฺหาก  ปาสาเท  เต  กมฺม 
นิฏ ิตนฺติ  ราชกุมาเรน  ปุฏโ  น  ตาว  เทว  นฏิ ิต  พหุ 
อวสิฏนฺติ  อาห ฯ  กึ  กมฺม  นาม  อวสิฏนฺติ ฯ  ปจฺฉา  
เทว  อาจิกฺขิสฺสามิ  ทารูนิ  ตาว  อาหราเปถาติ ฯ  กึ  ทารูน ิ 
นามาติ ฯ นิสฺสารานิ  สุกฺขทารูนิ  เทวาติ ฯ  โส  อาหราเปตฺวา 
อทาสิ ฯ  อถ  น  อาห  เทว  อิโต  ปฏาย  มม  สนติฺก  
นาคนฺตพฺพ  สุขุมกมฺม  กโรนฺตสฺส  หิ  อ ฺเน  สทฺธึ  สลฺลาเป 
สติ  (๑)  วิกฺเขโป  โหติ  อาหารเวลาย  ปน  เม  ภรยิาว  อาหาร  
อาหริสฺสตีติ ฯ  ราชกุมาโร  สาธูติ  ปฏสิฺสุณิ ฯ  โสป  เอกสฺมึ  
คพฺเภ  นิสีทิตฺวา  ตานิ  ทารูนิ  ตจฺเฉตฺวา  อตฺตโน  ปุตฺตทารสฺส  
อนฺโตนิสีทนโยคฺค  ครุฬสกุณ  กตฺวา  อาหารเวลาย  [ปน]  ภรยิ  
อาห  เคเห  วิชฺชมานก  สพฺพ  วิกฺกีณิตฺวา  หิร ฺสุวณฺณ  
คณฺหาหีติ ฯ  ราชกุมาโรป  วฑฺฒกิสสฺ  อนิกฺขมนตฺถาย  เคห   
ปริกฺขิปาเปตฺวา  อารกฺข  เปสิ ฯ วฑฺฒกีป  สกุณสฺส  นฏิ ิตกาเล  
อชฺช  สพฺเพป  ทารเก  คเหตฺวา  อาคจฺเฉยฺยาสีติ  ภริย  วตฺวา  
ภุตฺตปาตราโส  ปุตฺตทาร  สกุณสฺส  กจฺุฉิย  นิสีทาเปตฺวา   
วาตปาเนน  นิกฺขมิตฺวา  ปลายิ ฯ  โส  เตส  เทว  วฑฺฒกี  
ปลายตีติ  กนฺทนฺตานเยว  คนฺตฺวา  หมิวนฺเต โอตริตฺวา  เอก  
นคร  มาเปตฺวา  ตตฺถ  กฏวาหนราชา  นาม  ชาโต ฯ 
#๑. สี. ยุ.  กถาสลฺลปนฺตสฺส  เม ฯ  
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        ราชกุมาโรป  ปาสาทมห  กริสฺสามีติ  สตฺถาร  
นิมนฺเตตฺวา  ปาสาเท  จตุชฺชาติกคนฺเธหิ  ปริภณฺฑ  กตฺวา  
ปมอุมฺมารโต  ปฏาย  เจลปฏิก  ปตฺถริ ฯ  โส  กริ  อปุตฺตโก  
ตสฺมา  สจาห ปุตฺต  วา  ธีตร  วา  ลจฺฉามิ  สตฺถา  
อิม  อกฺกมิสสฺตีติ  จินฺเตตฺวา  ปตฺถริ ฯ  โส  สตฺถริ  อาคเต  
สตฺถาร  ป ฺจปฺปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ปตฺต  คเหตฺวา  ปวิสถ  
ภนฺเตติ  อาห ฯ  สตฺถา  น  ปาวิสิ ฯ  โส  ทุติยมฺป  ตติยมฺป  
ยาจิ ฯ  สตฺถา  อปฺปวิสิตฺวาว  อานนฺทตฺเถร  โอโลเกสิ ฯ  เถโร 
โอโลกิตส ฺาเยว  วตฺถาน  อนกฺกมนภาว  ตฺวา  สหร  
ราชกุมาร ทสฺุสานิ  น  ภควา  เจลปฏิก  อกฺกมิสฺสติ  ปจฺฉิม  
ชนต  ตถาคโต  โอโลเกตีติ  ทุสฺสานิ  สหราเปสิ ฯ  โส   
ทุสฺสานิ  สหริตฺวา  สตฺถาร  อนโฺต  ปเวเสตฺวา  ยาคุขชฺชเกน   
สนฺตปฺเปตฺวา  เอกมนฺต  นสิินฺโน  วนฺทตฺิวา  อาห  อห  ภนฺเต   
ตุมฺหาก  อุปฏาโก  ติกฺขตฺตุ  สรณ  คโต  กุจฺฉิคโต  จ  
กิรมฺหิ  เอกวาร  สรณ  คโต  ทุติยมฺป  ตรุณทารกกาเล  
ตติยมฺป วิ ฺ ุภาว  ปตฺตกาเล  ตสฺส  เม  กสฺมา  เจลปฏิก  
น  อกฺกมิตฺถาติ ฯ  กึ  ปน  ตฺว  กุมาร  จินฺเตตฺวา เจลปฏิก  
อตฺถรีติ ฯ  สเจ  ปุตฺต  วา  ธีตร  วา  ลจฺฉามิ  สตฺถา เม  
เจลปฏิก อกกฺมิสฺสตีติ  อิท  จินฺเตตฺวา  ภนฺเตติ ฯ  เตนาห  กุมาร 
น  อกฺกมินฺติ ฯ  กึ  ปนาห  ภนฺเต  ปุตฺต  วา  ธีตร  วา  เนว    
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ลจฺฉามีติ ฯ  อาม  กุมาราติ ฯ กึการณา  ภนฺเตติ ฯ  ปุริมตฺตภาเว 
ชายาย  สทฺธ ึ ปมาท  อาปนฺนตฺตาติ ฯ  กิสฺมึ  กาเล  ภนฺเตติ ฯ 
อถสฺส  สตฺถา  อตีต  อาหริตฺวา  ทสฺเสสิ  ฯ 
        อตีเต  กริ  อเนกสตา  มนุสฺสา  มหติยา  นาวาย  สมุทฺท 
ปกฺขนฺทึสุ ฯ  นาวา  สมุทฺทมชฺเฌ  ภิชชฺิ ฯ  เทฺว  ชายปติกา  เอก 
ผลก  คเหตฺวา  อนฺตรทีปก  ปวิสึส ุฯ  เสสา  สพฺเพ  ตตฺเถว  
มรึสุ ฯ ตสฺม ึ โข  ปน  ทีปเก  มหาสกุณสงฺโฆ  วสติ ฯ  เต  
อ ฺ  ขาทิตพฺพก  อทิสฺวา  ฉาตชฺฌตฺตา  สกุณณฺฑกานิ  
องฺคาเร  ปจิตฺวา  ขาทึสุ  เตสุ  อปฺปโหนฺเตสุ  สกุณจฺฉาเป  
คเหตฺวา  ปจิตฺวา  ขาทึสุ  เตสุ  อปฺปโหนฺเตสุ  สกุเณ  คเหตฺวา 
ขาทึสุ  เอว  ปมวเยป  มชฺฌิมวเยป  ปจฺฉิมวเยป  ขาทึสุเยว   
เอกสฺมึป  วเย  อปฺปมาท  นาปชฺชึส ุฯ  เอโกป  จ  เนส  
อปฺปมาท  นาปชฺชิ ฯ 
        สตฺถา  อิทนฺตสฺส  ปพฺุพกมฺม  ทสเฺสตฺวา  สเจ  หิ  ตฺว 
กุมาร  ตทา  เอกสฺมึป  วเย  ภริยาย  สทธฺึ  อปฺปมาท  อาปชฺชิสฺส 
เอกสฺมึป  วเย  ปุตฺโต  วา  ธีตา  วา  อุปปฺชฺเชยฺย  สเจ  ปน 
โว  เอโกป  อปฺปมตฺโต  อภวิสฺส  ต  ปฏิจฺจ  ปุตฺโต  วา  ธีตา 
วา  อุปฺปชฺชสิฺส  กุมาร  อตฺตาน  หิ  ปย  ม ฺมาเนน  ตีสุป 
วเยสุ  อปฺปมตฺเตน  อตฺตา  รกฺขิตพฺโพ  เอว  อสกฺโกนฺเตน 
เอกวเยป  รกขิฺตพฺโพเยวาติ  วตฺวา  คาถมาห  
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        อตฺตาน ฺเจ  ปย  ช ฺา          รกฺเขยฺย  น  สรุกฺขิต 
        ติณฺณม ฺตร  ยาม                  ปฏิชคฺเคยฺย  ปณฺฑิโตติ ฯ 
        ตตฺถ  ยามนฺติ  สตฺถา  อตฺตโน  ธมฺมิสฺสรตาย  เจว 
เทสนากุสลตาย  จ  อิธ  ติณฺณ  วยาน  อ ฺตร  วย  ยามนฺติ  
กตฺวา ทสฺเสติ ฯ  ตสฺมา  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  สเจ  
อตฺตาน ปย  ชาเนยฺย  รกฺเขยฺย  น  สุรกขิฺต  ยถา  โส  
สุรกฺขิโต  โหติ  เอวนฺต  รกฺเขยฺย ฯ  ตตฺถ  สเจ  คิห ี สมาโน  
อตฺตาน  รกฺขิสฺสามีติ  อุปริ  ปาสาทตเล  สุสวุต  คพฺภ  
ปวิสิตฺวา  สมฺปนฺนรกฺโข  หุตฺวา  วสนฺโตป  ปพฺพชิโต  หุตฺวา   
สุสวุเต  ปทหิตทฺวารวาตปาเน  เลเณ  วิหรนฺโตป  อตฺตาน  
น  รกฺขติเยว ฯ  คิหี  สมาโน  ปน  ยถาพล  ทานสีลาทีนิ  
ปุ ฺานิ  กโรนฺโต  ปพฺพชิโต  วา  ปน วตฺตปฺปฏิวตฺต- 
ปริยตฺติมนสิกาเรสุ  อุสฺสกฺุก  อาปชชฺนฺโต  อตฺตาน  รกฺขติ  
นาม ฯ  เอว  ตีสุ  วเยสุ  อสกฺโกนฺโต อ ฺตรสฺมึป  วเย   
ปณฺฑิตปุริโส  อตฺตาน  ปฏิชคฺคติเยว ฯ สเจ  ห ิ คิหิภูโต  
ปมวเย  ขิฑฺฑาปสุตตาย  กุสล  กาตุ  น  สกโฺกติ ฯ มชฺฌิมวเย 
อปฺปมตฺเตน  หุตฺวา  กุสล  กาตพฺพ ฯ  สเจ  มชฺฌิมวเย  ปุตฺตทาร  
โปเสนฺโต  กสุล กาตุ  น  สกฺโกติ  ปจฺฉิมวเย  กาตพฺพเมว ฯ 
เอวป  เตน อตฺตา  ปฏิชคฺคิโต  ว  โหติ ฯ  เอว  อกโรนฺตสฺส 
ปน อตฺตา  ปโย  นาม  น  โหติ  อปายปรายนเมว  น  กโรติ ฯ   
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สเจ  ปน  ปพฺพชิโต  ปมวเย  สชฺฌาย  กโรนฺโต  ธาเรนฺโต   
วาเจนฺโต  วตฺตปฺปฏิวตฺต  กโรนฺโต  ปมาท  อาปชฺชติ  มชฺฌิมวเย 
อปฺปมตฺเตน  สมณธมฺโม  กาตพฺโพ ฯ  สเจ  ปน  ปมวเย   
อุคฺคหิตปริยตฺติยา  อฏกถาวินิจฺฉย  การณ ฺจ  ปุจฺฉนฺโต   
มชฺฌิมวเย  ปมาท  อาปชฺชติ  ปจฺฉิมวเย  อปฺปมตฺเตน สมณธมฺโม 
กาตพฺโพ ฯ  เอวป  เตน  อตฺตา  ปฏิชคฺคิโตว  โหติ ฯ  เอว   
อกโรนฺตสฺส  ปน  อตฺตา  ปโย  นาม  น  โหติ  ปจฺฉานุตาเปเนว 
น  ตาเปตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  โพธิราชกุมาโร  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ 
สมฺปตฺตปริสายป  สาตฺถิกา  ธมฺมเทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                โพธริาชกุมารวตฺถุ ฯ 
 
                                 อุปนนฺทสกฺยปุตฺตวตฺถุ  
        อตฺตานเมว  ปมนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  อุปนนฺท  สกฺยปุตฺต  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  เถโร  ธมฺมกถ  กเถตุ  เฉโก ฯ  ตสฺส  
อปฺปจฺฉตาทิปฺปฏิสยุตฺต  ธมฺมกถ  สุตฺวา  พหู  ภิกขฺู  ต  จีวเรหิ 
ปูเชตฺวา  ธูตงฺคานิ  สมาทยึสุ ฯ  เตหิ  วิสฺสฏปริกฺขาเร  
โสเอว  คณฺหิ ฯ  โส  เอกสฺมึ  อนฺโตวสฺเส  อุปกฺกฏเ  ชนปท  
อคมาสิ ฯ  อถ  น  เอกสฺมึ  วิหาเร  ทหรสามเณรา  ธมฺม-  
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กถิกปฺเปเมน  ภนฺเต  อิธ  วสฺส  อุเปถาติ  วทึสุ ฯ  อิธ  
กิตฺตก  วสฺสาวาสิก  ลพฺภตีติ  ปุจฺฉิตวา  เตหิ  เอเกโก  
สาฏโกติ  วุตฺเต  ตตฺถ  อุปาหนา  เปตฺวา  อ ฺ  วิหาร  
อคมาสิ  ทุติย  วิหาร  คนฺตฺวา  อิธ  ก ึ ลพฺภตีติ  ปุจฺฉิตฺวา 
เทฺว  สาฏกาติ  วุตฺเต  กตฺตรยฏ ึ  เปสิ  ตติย  วิหาร  
คนฺตฺวา  อิธ  กึ  ลพฺภตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  ตโย  สาฏกาติ  
วุตฺเต  อุทกตุมฺพ  เปสิ  จตุตฺถ  วิหาร  คนฺตฺวา  อิธ  กึ  
ลพฺภตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  จตฺตาโร  สาฏกาติ  วุตฺเต  สาธุ  อิธ  
วสิสฺสามีติ  ตตฺถ  วสฺส  อุปคนฺตฺวา  คหฏาน ฺเจว  ภิกฺขูน ฺจ 
ธมฺมกถ  กเถสิ ฯ  เต  น  พหูหิ  วตฺเถหิ  เจว  จีวเรหิ  จ  
ปูเชสุ ฯ  โส  วุตฺถวสฺโส  อิตเรสุป  วิหาเรสุ  สาสน  เปเสตฺวา  
มยา  ปริกฺขารสฺส  ปตตฺตา  วสฺสาวาสิก  ลทฺธพฺพ  ต  เม   
ปหิณนฺตูติ  สพฺพ  อาหราเปตฺวา  ยานก  ปูเรตฺวา  ปายาสิ ฯ 
อเถกสฺมึ  วิหาเร  เทฺว  ทหรภิกฺขู  เทฺว  สาฏเก  เอก ฺจ  กมฺพล 
ลภิตฺวา  ตุยฺห  สาฏกา  โหนฺตุ  มยฺห  กมฺพโลติ  ภาเชตุ 
อสกฺโกนฺตา  มคฺคสมีเป  นิสีทิตฺวา  วิวทนฺติ ฯ  เต  ต  [เถร] 
อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ภนฺเต  ตุมฺเห  โน  ภาเชตฺวา  เทถาติ  
วทึสุ ฯ ตุมฺเหเยว  ภาเชถาติ ฯ  น  สกโฺกม  ภนฺเต  ตุมฺเห  
โน  ภาเชตฺวา  เทถาติ ฯ  มม  วจเน  สฺสถาติ ฯ  อาม  
สฺสามาติ ฯ  เตนหิ  สาธูติ  โส  เตส  เทฺว  สาฏเก  ทตฺวา   
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อย ธมฺมกถ กเถนฺตาน อมฺหาก ปารุปน โหตูติ(๑) มหคฺฆกมฺพล(๒) 
อาทาย  ปกฺกามิ ฯ  ทหรภิกฺขู  วิปฺปฏิสาริโน  หุตฺวา  สตฺถ ุ
สนฺติก  คนฺตฺวา  ตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  น  ภิกฺขเว 
อิทาเนเวส  ตุมฺหาก  สนฺตก  คเหตฺวา  ตุมฺเห วิปฺปฏิสาริโน 
กโรติ  ปุพฺเพป  อกาสิเยวาติ  วตฺวา  อตีต  อาหริ ฯ 
        อตีตสฺมึ  หิ  อนุตีรจารี  จ  คมฺภีรจารี  จาติ  เทฺว  
อุทฺทา  มหนฺต  โรหิตมจฺฉ  ลภิตฺวา  มยฺห  สีส  โหตุ  ตว   
นงฺคุฏนฺติ  วิวาทาปนฺนา  ภาเชตุ  อสกฺโกนฺตา  เอก  สิคาล  
ทิสฺวา  อาหสุ  มาตุล  อิม  โน  ภาเชตฺวา  เทหีติ ฯ  อห  
ร ฺา  วินิจฺฉยฏาเน  ปโต  ตตฺถ  จิร  นิสีทิตฺวา  ชงฺฆ- 
วิหารตฺถาย  อาคโตมฺหิ  อิทานิ  เม  โอกาโส  นตฺถีติ ฯ  มาตุล 
มา  เอว  กโรถ  ภาเชตฺวาเอว  โน  เทถาติ ฯ  มม  วจเน 
สฺสถาติ ฯ  สฺสาม  มาตุลาติ ฯ  เตนหิ  สาธูติ  โส  สีส  
ฉินฺทิตฺวา  เอกมนฺเต  อกาสิ  นงฺคุฏ  เอกมนฺเต  กตฺวา  จ  
ปน  ตาตา  เยน  โว อนุตีเร  จริต  โส  นงฺคุฏ  คณฺหาตุ  
เยน  คมฺภีเร  จริต ตสฺส  สสี  โหตุ  อย  ปน  มชฺฌิโม  
ขณฺโฑ  มม  วินิจฺฉยธมฺเม   ิตสฺส  ภวิสฺสตีติ  เต  ส ฺาเปนฺโต 
        อนุตีรจาริโน  นงฺคุฏ          สีส  คมฺภีรจาริโน 
        อถาย (๓) มชฺฌโิม  ขณฺโฑ  ธมฺมฏสฺส  ภวิสสฺตีติ  (๔) 
#๑. สี. ยุ.  ปารุปณารโหติ ฯ  ม. ปารุปนารโหติ ฯ 
#๒. ม.  มหคฺฆ  กมฺพล ฯ    ๓. ส. อจฺจาย  ฯ  
#๔.  ขุ. ชา.  สตฺตก.  ๒๗/๒๑๖  ตทฏกถา  ๕/๑๕๕ ฯ   
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อิม  คาถ  วตฺวา  มชฺฌิมขณฺฑ  อาทาย  ปกฺกามิ ฯ  เตป   
วิปฺปฏิสาริโน  ต  โอโลเกตฺวา  อฏสุ ฯ 
        สตฺถา  อิม  อตีต  ทสฺเสตฺวา  เอวเมส  อตีเตป  ตุมฺเห 
วิปฺปฏิสาริโน  อกาสิเยวาติ  เต  ภิกฺขู  ส ฺาเปตฺวา  อุปนนฺท 
ครหนฺโต  ภิกฺขเว  ปร  โอวทนฺเตน  นาม  ปมเมว  อตฺตา 
ปฏิรูเป  ปติฏาเปตพฺโพติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        อตฺตานเมว  ปม                  ปฏิรเูป  นิเวสเย 
        อถ ฺมนุสาเสยฺย          น  กิลิสฺเสยฺย  ปณฺฑิโตติ ฯ 
        ตตฺถ  ปฏิรูเป  นิเวสเยติ  อนุจฺฉวิเก  คุเณ  ปติฏาเปยฺย ฯ 
อิท  วุตฺต  โหติ  โย  อปปฺจฺฉตาทิคุเณหิ  วา  อริยวสปฺ- 
ปฏิปทาทีหิ  วา  ปร  อนุสาสิตุกาโม  โส  อตฺตานเมว  ปม  
ตสฺมึ  คุเณ  ปติฏาเปยฺย  เอว  ปติฏาเปตฺวา  อถ ฺ  
เตหิ  คุเณหิ อนุสาเสยฺย ฯ  อตฺตาน  หิ  ตตฺถ  อนิเวเสตฺวา  
เกวล  ปรเมว  อนุสาสมาโน  ปรโต  นนิฺท  ลภิตฺวา  กิลิสฺสติ  
นาม ฯ  ตตฺถ อตฺตาน  นิเวเสตฺวา  อนุสาสมาโน  ปรโต  ปสส  
ลภติ  ตสฺมา น  กลิิสฺสติ  นาม ฯ  เอว  กโรนฺโต  ปณฺฑิโต  
น  กลิิสฺเสยฺยาติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  เต  เทฺว  ภิกฺขู  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหึสุ ฯ 
มหาชนสฺสาป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                อุปนนฺทสกฺยปุตฺตวตฺถุ ฯ 
                                __________  
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                                ปธานิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ  
        อตฺตาน ฺเจติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
ปธานิกติสฺสตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  สตฺถุ  สนฺติเก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  ป ฺจสเต  
ภิกฺขู  อาทาย  อร ฺเ  วสฺส  อุปคนฺตฺวา  อาวุโส  
ธรมานกพุทฺธสฺส  โว  สนฺติเก  กมฺมฏาน  คหิต  อปฺปมตฺตา 
สมณธมฺม  กโรถาติ  โอวทิตฺวา  สย  คนฺตฺวา  นิปชชฺิตฺวา  
สุปติ ฯ  เต  ภิกฺขู  ปมยาเม  จงฺกมิตฺวา  มชฺฌิมยาเม  วิหาร  
ปวิสนฺติ ฯ  โส  นิทฺทายิตฺวา  ปพุทฺธกาเล  เตส  สนติฺก  
คนฺตฺวา  กึ  ตุมฺเห  นิปชชฺตฺิวา  นิทฺทายิสฺสามาติ  อาคตา  สีฆ  
นิกฺขมิตฺวา  สมณธมฺม  กโรถาติ  วตฺวา  สย  คนฺตฺวา  ตเถว  
สุปติ ฯ  อิตเร  มชฺฌิมยาเม  พหิ  จงฺกมิตฺวา  ปจฺฉิมยาเม  วิหาร  
ปวิสนฺติ ฯ  โส  ปุนป  ปพุชฺฌิตฺวา  เตส  สนฺติก  คนตฺฺวา  
เต  วิหารา  นีหริตฺวา  สย  ปุน  คนฺตฺวา  สุปเตว ฯ  ตสฺมึ  
นิจฺจกาล  เอว  กโรนฺเต  เต  ภิกฺขู  สชฌฺาย  วา  กมมฺฏาน  
วา  มนสิกาตุ  นาสกฺขึสุ ฯ  จิตฺต  อ ฺถตฺต  อคมาสิ ฯ  เต  
อมฺหาก  อาจริโย  อติวิย  อารทฺธวิริโย  ปริคฺคณฺหิสฺสาม  นนฺติ   
ปริคฺคณฺหนฺตา  ตสฺส  กริยิ  ทิสฺวา  นฏมฺหาวุโส  อาจริโย 
โน  ตุจฺฉรว  รวตีติ  วทึสุ ฯ  เตส  อติวิย  กลิมนฺตาน  
เอกภิกฺขุป  วิเสส  นิพฺพตฺเตตุ  นาสกฺขิ ฯ  เต  วุตฺถวสฺสา  สตฺถุ  
สนฺติก  คนฺตฺวา  สตฺถารา  กตปฺปฏิสนถฺารา  ก ึ ภิกขฺเว   
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อปฺปมตฺตา  หุตฺวา  สมณธมฺม  กริตฺถาติ  ปุจฺฉิตา  ตมตฺถ  
อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพเปส  ตุมฺหาก  
อนฺตรายมกาสิเยวาติ  วตฺวา  เตหิ  ยาจิโต 
        อมาตาปตุสวฑฺโฒ          อนาจริยกุเล  วส 
        นาย  กาลมกาล  วา          อภิชานาติ  กุกฺกุโฏติ 
อิม  อกาลรวกุกฺกุฏชาตก(๑)  วิตฺถาเรตฺวา  ภิกฺขเว  ปร โอวทนฺเตน 
นาม  อตฺตา  สุทนฺโต  กาตพฺโพ  เอว  โอวทนฺโต  หิ  สุทนฺโต 
หุตฺวา  ทเมติ  นามาติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        อตฺตาน ฺเจ  ตถา  กยิรา  ยถ ฺมนุสาสติ 
        สุทนฺโต  วต  ทเมถ          อตฺตา  หิ  กิร  ทุทฺทโมติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  ยถา  ภิกฺขุ  ปมยามาทีสุ  จงฺกมิตพฺพนฺติ   
วตฺวา  ปร  โอวทติ  สย  จงฺกมนาทีนิ  อธิฏหนฺโต  อตฺตาน ฺเจ  
ตถา  กยิรา  ยถ ฺมนุสาสติ ฯ  เอว  สนฺเต  สุทนฺโต  วต  
ทเมถาติ  เยน  คุเณน  ปร  อนุสาสติ  เตน  อตฺตนา  สุทนฺโต 
หุตฺวา  ทเมยฺย ฯ  อตฺตา  หิ  กริ  ทุทฺทโมติ  อย  หิ  อตฺตา  
นาม  ทุทฺทโม ฯ  ตสฺมา  ยถา  โส  สุทนฺโต  โหติ  ตถา  
ทเมตพฺโพติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  ป ฺจสตาป  เต  ภิกฺขู  อรหตฺต   
ปาปุณึสูติ ฯ 
                                ปธานิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                                ___________ 
#๑.  ม. อนาเจรกุเล  ฯ 
#๒.  ขุ. ชา. เอก.  ๒๗/๓๘ ฯ  ตทฏกถา  ๒/๓๔๕ ฯ  
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                         กุมารกสสฺปตฺเถรมาตุวตฺถุ  
        อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นาโถติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
เชตวเน  วิหรนฺโต  กุมารกสฺสปตฺเถรสฺส  มาตร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สา  กิร  ราชคหนคเร  เสฏ ิธีตา  วิ ฺ ุต  ปตฺตกาลโต 
ปฏาย  ปพฺพชฺช  ยาจิ  ปนุปฺปุน  ยาจมานาป  มาตาปตูน  
สนฺติกา  ปพฺพชฺช  อลภิตฺวา  วยปฺปตฺตา  ปติกุล  คนฺตฺวา  
ปติเทวตา  หุตฺวา  อคาร อชฺฌาวสิ ฯ อถสฺสา  น  จิรสฺเสว  
กุจฺฉิสฺมึ  คพฺโภ  ปติฏหิ ฯ  สา  ปนสสฺ  ปติฏ ิตภาว  อชานิตฺวา ว 
สามิก  อาราเธตฺวา  ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  อถ  น  โส  มหนฺเตน   
สกฺกาเรน  ภิกฺขุนีอุปสฺสย  เนตฺวา  อชานนฺโต  เทวทตฺตปกฺขิกาน  
ภิกฺขุนีน สนฺติเก ปพฺพาเชสิ ฯ อปเรน  สมเยน  ตสฺสา  
คพฺภินีภาว  ตฺวา  ตาหิ  กึ  อิทนฺติ  ปฏุา  (๑)  นาห  อยฺเย  
ชานามิ  กิเมต  สีล  ปน  เม  อโรคเมวาติ [อาห] ฯ  ภิกฺขุนิโย  
ต  เทวทตฺตสฺส  สนฺติก  เนตฺวา  อย  ภิกฺขุนี  สทฺธาย  ปพฺพชิตา  
อิมิสฺสา  มย  คพฺภสฺส  ปติฏ ิตกาล  น  ชานาม  กึทานิ  กโรมาติ  
ปุจฺฉึสุ ฯ  เทวทตฺโต  มา  มยฺห  โอวาทการิกาน  ภิกขฺุนีน  
อยโส  อุปฺปชฺชตูติ  เอตฺตกเมว  จินฺเตตฺวา  อุปฺปพฺพาเชถ  นนฺติ  
อาห ฯ  ต  สตฺุวา  สา  ทหรา  มา  ม  อยฺเย  นาเสถ 
นาห  เทวทตฺต  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิตา  เอถ  ม  สตฺถุ  สนฺติก 
#๑. สี. ม.  ย.ุ  วุตฺตา ฯ  
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เชตวน  เนถาติ ฯ  ตา  ต  อาทาย  เชตวน  คนฺตฺวา  สตฺถุ 
อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  ตสฺสา  คิหิกาเล  คพฺโภ  ปติฏ ิโตติ   
ชานนฺโตป  ปรวาทโมจนตฺถ  ราชาน  ปเสนทิโกสล  มหา- 
อนาถปณฺฑิก  จุลลฺอนาถปณฺฑิก  วิสาข  อุปาสิก  อ ฺานิ  
จ  มหากุลานิ  ปกโฺกสาเปตฺวา  อุปาลิตฺเถร  อาณาเปสิ  คจฺฉ 
อิมิสฺสา  ทหราย  [ภิกฺขุนยิา]  จตุปฺปริสมชฺเฌ  กมมฺ  โสเธหีติ ฯ 
เถโร  ร ฺโ  ปุรโต  วิสาข  ปกฺโกสาเปตฺวา  ต  อธกิรณ  
ปฏิจฺฉาเปสิ ฯ  สา  สาณิปฺปาการ ปรกิฺขิปาเปตฺวา  อนฺโตสาณิย  
ตสฺสา  หตฺถปาทนาภิอุทรปริโยสานานิ  โอโลเกตฺวา  มาสทิวเส 
มาเนตฺวา  คิหิภาเว  (๑)  อิมาย คพฺโภ  ลทฺโธติ  ตฺวา  เถรสฺส   
ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  อถสฺสา เถโร  ปรสิมชฺเฌ  ปรสิุทฺธภาว   
ปติฏาเปสิ ฯ  สา  อปเรน  สมเยน ปทุมุตฺตรพุทฺธปาทมูเล   
ปติฏ ิตปฺปตฺถน  (๒)  มหานุภาว  ปุตฺต  วิชายิ ฯ 
        อเถกทวิส  ราชา  ภิกฺขุนีอุปสฺสยสมีเป  คจฺฉนฺโต  
ทารกสทฺท  สุตฺวา  กึ  อิทนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  เทว  เอติสฺสา  
ภิกฺขุนิยา  ปุตฺโต  ชาโต  ตสฺเสุ  สทฺโทติ  วุตฺเต  ต  กุมาร  
อตฺตโน  ฆร  เนตฺวา  ธาตีน  อทาสิ ฯ  นามคฺคหณทิวเส  จสฺส  
กสฺสโปติ  นาม  กตฺวา  กมุารปริหาเรน  วฑฺฒิตตฺตา  
กุมารกสฺสโปติ  ส ฺชานึสุ ฯ  โส กีฬามณฺฑเล  ทารเก  ปหริตฺวา 
#๑. คิหิกาเลติ  ภวิตพฺพ ฯ  ๒. สี.   ม.  ยุ.  ปตฺถิตปตฺถน ฯ  
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นิมฺมาตาปติเกนมฺหา  ปหฏาติ  วุตฺเต  ราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา 
เทว  ม  นิมฺมาตาปติโกติ  วทนฺติ  มาตร  เม  อาจิกฺขถาติ  
ปุจฺฉิตฺวา  ร ฺา  ธาติโย  ทสฺเสตฺวา  อิมา  เต  มาตโรติ  
วุตฺเต  น  เอตฺตกา  มม  มาตโร  เอกาย  เม  มาตรา  ภวิตพฺพ  
ต  เม  อาจิกฺขถาติ  อาห ฯ  ราชา  น  สกฺกา  อิม  ว ฺเจตุนฺติ  
จินฺเตตฺวา  ตาต  ตว  มาตา  ภิกฺขุนี  ตฺว  มยา  ภิกฺขุนีอุปสฺสยา  
อานีโตติ ฯ  โส  ตาวตเกเนว  สมุปฺปนนฺสเวโค  หุตฺวา  ตาต   
ปพฺพาเชถ  มนฺติ  อาห ฯ  ราชา  สาธุ  ตาตาติ  ต  มหนฺเตน   
สกฺกาเรน  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพาเชสิ ฯ 
        โส  ลทธฺูปสมฺปโท  กุมารกสฺสปตฺเถโรติ  ป ฺายิ ฯ  
โส  สตฺถุ  สนฺติเก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  
วายมิตฺวา วิเสส  นิพฺพตฺเตตุ  อสกฺโกนฺโต  ปุน  กมฺมฏาน  
วิเสเสตฺวา คเหสฺสามีติ  สตฺถุ  สนฺติก  อาคนฺตฺวา  อนฺธวเน  
วิหาสิ ฯ  อถ  น กสฺสปพุทฺธกาเล  เอกโต  สมณธมฺม  กตฺวา  
อนาคามิผล  ปตฺวา พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺตภิกฺขุ  พฺรหฺมโลกโต  
อาคนฺตฺวา  ปณฺณรส ป ฺเห  ปุจฺฉิตฺวา  อิเม  ป ฺเห  เปตฺวา  
สตฺถาร  อ ฺโ พฺยากาตุ  สมตฺโถ  นตฺถิ  คจฺฉ  สตฺถุ  สนฺติเก  
อิเมส  อตฺถ  อุคฺคณฺหาติ  อุยฺโยเชสิ ฯ  โส  ตถา  กตฺวา  
ป ฺหวิสฺสชฺชนาวสาเน  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ 
        ตสฺส  ปน  นิกฺขนฺตทิวสโต  ปฏาย  ทฺวาทส  วสฺสานิ   
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มาตุ  ภิกฺขุนิยา  อกฺขีหิ  อสฺสูนิ  ปวตฺตยึสุ ฯ  สา  ปตฺุตวิโยค- 
ทุกฺขิตา อสฺสุตินฺเตเนว  มุเขน  ภิกฺขาย  จรมานา  อนฺตรวีถิย  
เถร  ทิสฺวาว  ปุตฺต  ปุตฺตาติ  วิรวนฺตี  ต  คณฺหิตุ  อุปธาวมานา 
ปวตฺติตฺวา  ปติ ฯ  สา  ถเนหิ  ขีร  มุ ฺจนฺเตหิ  อุฏหิตฺวา  
อลฺลจีวรา  คนฺตฺวา  เถร  คณฺหิ ฯ  โส  จินฺเตสิ  สจาย  
มม  สนฺติกา  มธุรวจน  ลภิสฺสติ  วินสฺสิสฺสติ  ถทฺธเมว  กตฺวา  
อิมาย สทฺธึ  สลฺลปสฺสามีติ ฯ  อถ  น  อาห  กึ  กโรนฺตี  
วิจรสิ  สิเนหมตฺตป  ฉินฺทิตุ  น  สกฺโกสีติ ฯ  สา  อโห   
กกฺขฬา  (๑)  เถรสฺส  กถาติ  จินฺเตตฺวา  กึ  วเทสิ  ตาตาติ  
วตฺวา  ปุนป  ตเถว  วุตฺตา  จินฺเตสิ  อห  อิมสฺส  การณา   
ทฺวาทส  วสฺสานิ  อสฺสูนิ  นิวาเรตุ  (๒)  น  สกฺโกมิ  อย  ปน  
เม  ถทฺธหทโย  ก ึ เม  อิมนิาติ  ปุตฺตสิเนห  ฉินฺทิตฺวา  ตทิวสเมว 
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ 
        อปเรน  สมเยน  ธมมฺสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส 
เทวทตฺเตน  เอว  อุปนิสฺสยสมฺปนฺโน  กุมารกสฺสโป  จ  เถร ี 
จ นาสิตา  สตฺถา  ปน  เตส  ปติฏา  ชาโต  อโห  พุทฺธา  
นาม  โลกานุกมฺปกาติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นตฺุถ  
ภิกฺขเว เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  
วุตฺเต  น  ภิกขฺเว  อิทาเนว  อห  อิเมส  ปจฺจโย  จ  ปติฏา  
#๑. สี. ยุ. อย  ปาโ  นตฺถ ิฯ  ๒. สี. ยุ. ธาเรตุ ฯ ม. สนฺธาเรตุ ฯ  
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จ  ชาโต  ปุพฺเพป  เตส  อห  ปติฏา  อโหสึเยวาติ  วตฺวา 
        นิโคฺรธเมว  เสเวยฺย           น  สาขมุปสวเส 
        นิโคฺรธสฺมึ  มต  เสยฺโย  ย ฺเจ  สาขสฺมิ  ชีวิตนฺติ 
อิม  นิโคฺรธชาตก  (๑)  วิตฺถาเรน  กเถตฺวา  ตทา  สาขมิโค   
เทวทตฺโต  อโหสิ  ปริสาปสฺส  เทวทตฺตปริสาว  วารปฺปตฺตา   
มิคเธนุ  เถรี อโหสิ  ปุตฺโต  กุมารกสสฺโป  คพฺภินมีิคิยา  ชีวิต   
ปริจฺจชิตฺวา คโต  นิโคฺรธมิคราชา  ปน  อหเมวาติ  ชาตก   
สโมธาเนตฺวา ปุตฺตสิเนห  ฉินฺทิตฺวา  เถริยา  อตฺตนาว  อตฺตโน   
ปติฏานกตภาว  ปกาเสนฺโต  ภิกฺขเว  ยสฺมา  ปรสฺส  อตฺตนิ  
 ิเตน  สคฺคปรายเนน วา  มคฺคปรายเนน  วา  ภวิตุ  น  
สกฺกา  ตสฺมา  อตฺตาว  อตฺตโน นาโถ  กึ  ปโร  กริสสฺตีติ  
วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นาโถ  โก  ห ิ นาโถ  ปโร  สิยา 
        อตฺตนา  หิ  สุทนฺเตน                  นาถ  ลภติ  ทุลฺลภนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  นาโถติ  ปติฏา ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยสมฺา  
อตฺตนิ   ิเตน  อตฺตนา  สมฺปนฺเนน  กสุล  กตฺวา  สคฺค  วา 
ปาปุณิตุ  มคฺค  วา  ภาเวตุ  ผล  วา  สจฺฉิกาตุ  สกฺกา  
ตสฺมา  หิ  อตฺตา ว  อตฺตโน  ปติฏา  สิยา ฯ  ปโร  โก  
นาม  กสฺส  ปติฏา  สิยา  อตฺตนาเอว  หิ  สุทนฺเตน  
#๑. ขุ. ชา.  เอก.  ๒๗/๕ ฯ  ตทฏกถา  ๑/๒๖๐ ฯ  
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นิพฺพิเสวเนน  อรหตฺตผลสงฺขาต  ทุลฺลภ  นาถ  ลภติ ฯ  อรหตฺต 
หิ  สนฺธาย  นาถ  ลภติ  ทุลฺลภนฺติ  วุตฺต ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                กุมารกสฺสปตฺเถรมาตุวตฺถุ ฯ 
         
                                 มหากาลอุปาสกวตฺถุ  
        อตฺตนา  หิ  กต  ปาปนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  
เชตวเน  วิหรนฺโต  เอก  มหากาล  นาม  โสตาปนฺน  อุปาสก  
อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  มาสสฺส  อฏ  ทิวเส  อุโปสถิโก  หุตฺวา  วิหาเร 
สพฺพรตฺตึ  ธมฺมกถ  สุณาติ ฯ  อถ  รตฺตึ  โจรา  เอกสฺมึ  เคเห 
สนฺธึ  ฉินฺทิตฺวา  ภณฺฑก  คเหตฺวา  โลหภาชนสทฺเทน  ปพุทฺเธหิ 
สามิเกหิ  อนุพทฺธา  คหิตภณฺฑ  ฉฑฺเฑตฺวา  ปลายึสุ ฯ  สามิกาป 
เต  อนุพนฺธึสุเยว ฯ  เต  ทิสา  ปกฺขนฺทึสุ ฯ  เอโก  ปน  
วิหารมคฺค  คเหตฺวา  มหากาลสฺส  สพฺพรตฺตึ  ธมฺมกถ  สุตฺวา  
ปาโตว  โปกขฺรณีตีเร  มุข  โธวนฺตสฺส  ปุรโต  ภณฺฑก  
ฉฑฺเฑตฺวา ปลายิ ฯ  โจเร  อนุพนฺธิตฺวา  อาคตมนุสฺสา  ภณฺฑก  
ทิสฺวา ตฺว  โน  เคเห  สนธฺึ  ฉินฺทิตฺวา  ภณฺฑก  หรตฺิวา  
ธมฺม  สุณนฺโต  วิย  วิจรสีติ  ต  คเหตฺวา  โปเถตฺวา  มาเรตฺวา  
ฉฑฺเฑตฺวา  อคมสุ ฯ  อถ  น  ปาโต  ว  ปานียฆฏ  อาทาย   
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คตา  ทหรสามเณรา  ทิสฺวา  วิหาเร  ธมมฺกถ  สุตฺวา  วสิต- 
อุปาสโก  อยตฺุต  มรณ  ลภตีติ  คนฺตฺวา  สตฺถุ  อาโรเจสุ ฯ 
สตฺถา  อาม  ภิกฺขเว  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  กาเลน  อปปฺฏิรูป  
มรณ  ลทฺธ  ปุพฺเพ  กตกมฺมสฺส  ปน  เตน  ยุตฺตเมว  ลทฺธนฺติ 
วตฺวา  เตหิ  ยาจิโต  ตสฺส  ปุพฺพกมฺม  กเถสิ 
        อตีเต  กริ  พาราณสีร ฺโ  วิชิเต  เอกสฺส  ปจฺจนฺตคามสฺส 
อฏวีมุเข  โจรา  วิหรนฺติ ฯ  (๑)  ราชา  อฏวีมุเข  เอก  ราชภฏ  
เปติ ฯ  (๒)  โส  ภตึ  คเหตฺวา  มนุสฺเส  โอรโต  ปาร  เนติ  
ปารโต  โอร  อาเนติ ฯ อเถโก  มนุสโฺส  อภิรูป  อตฺตโน  
ภริย  จุลลฺยานก  อาโรเปตฺวา  ต  าน  อคมาสิ ฯ  
ราชภโฏ  ต  อิตฺถึ  ทิสฺวาว  ส ฺชาตสิเนโห เตน  อฏวึ  
โน  สามิ  อติกฺกาเมหีติ  วุตฺเตป  อิทานิ  วิกาโล ชาโต  
ปาโตว  อติกฺกาเมสฺสามีติ  อาห ฯ  สกาโล  สามิ  อิทาเนว 
โน  เนหีติ ฯ  นิวตฺต  โภ  อมฺหากเยว  เคเห  อาหาโร  จ  
นิวาโส  จ  ภวิสฺสตีติ ฯ  โส  เนว  นิวตฺติตุ  อิจฺฉิ ฯ  อิตโร 
ปุริสาน  ส ฺ  ทตฺวา  ยานก  นิวตฺตาเปตฺวา  อนิจฺฉนฺตสฺเสว 
ทฺวารโกฏเก  นิวาส  ทตฺวา  อาหาร  ปฏิยาทาเปสิ ฯ  ตสฺส   
ปน  เคเห  เอก  มณิรตน  อตฺถิ ฯ  โส  ต  ตสฺส  ยานกนฺตเร   
#๑. สี. ยุ.  อฏวีมุข โจรา ปหรนฺติ ฯ  ม. อฏวีมุเข โจรา ปหรนฺติ ฯ 
#๒. สี.ม. ย.ุ  โปราณ ฯ  เปสิ ฯ  
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ปกฺขิปาเปตฺวา  ปจฺจูสกาเล  โจราน  ปวิฏสทฺท  กาเรสิ ฯ  อถสฺส   
ปุริสา  มณิรตน สามิ  โจเรหิ  คหิตนฺติ  อาโรเจสุ ฯ  โส   
คามทฺวาเรสุ  อารกฺข  เปตฺวา  อนฺโตคามโต  นิกฺขมนฺเต 
วิจินาถาติ  อาห ฯ  อิตโรป  ปาโตว  ยานก  โยเชตฺวา  
ปายาสิ ฯ  อถสฺส  ยานก  โสเธนฺตา  อตฺตนา  ปต  มณิรตน  
ทิสฺวา  สนฺตชฺเชตฺวา  ตฺว  มณึ  คเหตฺวา  ปลายสีติ  โปเถตฺวา  
คหิโต  โน  สามิ  โจโรติ  คามโภชกสฺส  ทสฺเสสุ ฯ  โส  
ภฏกสฺส  วต  เม  เคเห  นวิาส  ทตฺวา  ภตฺต  ทินฺน  มณึ  
คเหตฺวา  คโต  คณฺหถ  น  ปาปปุริสนติฺ  โปถาเปตฺวา มาเรตฺวา   
ฉฑฺฑาเปสิ ฯ  อิทนฺตสฺส  ปุพฺพกมฺม ฯ  โส  ตโต  จุโต  อวีจิมฺหิ  
นิพฺพตฺติตฺวา  ตตฺถ  ทีฆรตฺต  ปจิตฺวา วิปากาวเสเสน  
อตฺตภาวสเต  ตเถว  โปถโิต  มรณ  ปาปุณิ ฯ 
        เอว  สตฺถา  มหากาลสฺส  ปุพฺพกมฺม  ทสฺเสตฺวา  ภิกฺขเว 
เอว  อิเม  สตฺเต  อตฺตนา  กตปาปกมฺมเมว  จตูสุ  อปาเยสุ 
อภิมตฺถตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        อตฺตนา  หิ  กต  ปาป          อตฺรช  อตฺตสมฺภว 
        อภิมตฺถติ  ทุมฺเมธ          วชิร  วมหฺย  มณินฺติ ฯ 
        ตตฺถ  วชิร  วมฺหย  มณินฺติ  วชิร  ว  อมฺหมย  มณึ ฯ  อิท 
วุตฺต  โหติ  ยถา  ปาสาณมย  ปาสาณสมฺภว  วชิร  ตเมว 
อมฺหมย  มณึ  อตฺตโน  อุฏานฏานสงฺขาต  ปาสาณมณึ    
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ขาทิตฺวา  ฉิทฺทาฉิทฺท  ขณฺฑาขณฺฑ  กตฺวา  อปริโภค กโรติ  
เอวเมว  อตฺตนา  กต  อตฺตนิ  ชาต  อตฺตสมฺภว ปาป  ทุมฺเมธ  
นิปฺป ฺ  ปุคฺคล  จตูสุ  อปาเยสุ  อภิมตฺถติ  วิทฺธเสตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  สมฺปตฺตภิกฺขู  โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ 
                                มหากาลอุปาสกวตฺถุ ฯ 
                         
                                        เทวทตฺตวตฺถุ  
        ยสฺส  อจฺจนฺตทุสฺสีลฺยนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน 
วิหรนฺโต  เทวทตฺต  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  ทิวเส  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมฏุาเปสุ 
อาวุโส  เทวทตฺโต  ทุสฺสโีล  ปาปธมฺโม  ทุสฺสลีฺยการเณเนว 
วฑฺฒิตาย  ตณฺหาย  อชาตสตฺตุ  สงฺคณฺหิตฺวา  มหนฺต   
ลาภสกฺการ นิพฺพตฺเตตฺวา  อชาตสตฺตุ  ปตุ  วเธ  สมาทเปตฺวา  
เตน  สทฺธึ  เอกโต  หุตฺวา  นานปฺปกาเรน  ตถาคตสฺส  วธาย  
ปริสกฺกีติ ฯ สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นตฺุถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  
กถาย  สนฺนสิินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  
ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพป  เทวทตฺโต  นานปฺปกาเรเนว  มยฺห  
วธาย  ปริสกกฺีติ  วตฺวา  กรุุงฺคชาตกาทีนิ  กเถตฺวา  ภิกฺขเว  
อจฺจนฺตทุสฺสีลปุคฺคล  นาม  ทุสฺสลีฺยการณา  อุปฺปนฺนา  ตณฺหา  
มาลุวา  วิย  สาล  ปรโิยนทฺธิตฺวา  สมฺภ ฺชมานา  นิรยาทีสุ   
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ปกฺขิปตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        ยสฺส  อจฺจนฺตทุสฺสีลฺย          มาลวุา  สาลมิโวตฺถต 
        กโรติ  โส  ตถตฺตาน          ยถา  น  อิจฺฉตี  ทิโสติ ฯ 
        ตตฺถ  อจฺจนฺตทุสฺสีลฺยนฺติ  เอกนฺตทุสฺสีลภาโว ฯ  คิหี  วา 
ชาติโต  ปฏาย  ทส  อกสุลกมฺมปเถ  กโรนฺโต  ปพฺพชิโต  
วา  อุปสมฺปนฺนทิวสโต  ปฏาย  ครุกาปตฺตึ  อาปชฺชมาโน 
อจฺจนฺตทุสฺสีโล  นาม ฯ  อิธ  ปน  โย  ทฺวีสุ  ตีสุ  อตฺตภาเวสุ   
ทุสฺสีโล  เอตสฺส  คติยา  อาคต  ทุสฺสีลภาว  สนฺธาเยต  
วุตฺต ฯ ทุสฺสีลภาโวติ  เจตฺถ  ทุสฺสลีสสฺ  ฉ  ทฺวารานิ  นิสฺสาย  
อุปฺปนฺนา ตณฺหา  เวทิตพฺพา ฯ  มาลวุา  สาลมิโวตฺถตนฺติ  
ยสฺส  ปุคฺคลสฺส  ตณฺหาสงฺขาต  ทุสฺสีลฺย ยถา  นาม  มาลุวา  
สาล  โอตฺถต  (๑)  เทเว  วสฺสนฺเต  ปตฺเตหิ อุทก  ปฏิจฺฉิตฺวา  
สมฺภ ฺชนวเสน  สพฺพตฺถกเมว  ปริโยนทฺธติ เอว  อตฺตภาว(๒) 
โอตฺถต  ปริโยนทฺธิตฺวา   ิต ฯ โส  มาลวุาย  สมฺภ ฺชิตฺวา  
ภูมิย  ปาติยมาโน  รกฺุโข  วิย  ตาย  ทุสสฺีลฺยสงฺขาตาย  ตณฺหาย 
สมฺภ ฺชิตฺวา  อปาเยสุ  ปาติยมาโน  ยถา  น  อนตฺถกาโม  ทโิส 
อิจฺฉติ  ตถา  อตฺตาน  กโรติ  นามาติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                เทวทตฺตวตฺถุ ฯ 
                                __________ 
#๑. สี. ม. ยุ.  โอตรนฺตี ฯ  ๒. ยุ.  อตฺตภาวนฺติ  นตฺถิ ฯ  
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                                  สงฺฆเภทปริสกฺกนวตฺถุ 
        สุกรานีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนฺโต 
สงฺฆเภทปริสกฺกน  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกทิวส  หิ  เทวทตฺโต  สงฺฆเภทาย  ปริสกฺกนฺโต  
อายสฺมนฺต  อานนฺท  ปณฺฑาย  จรนฺต  ทิสฺวา  อตฺตโน  อธิปฺปาย  
อาโรเจสิ ฯ  ต  สุตฺวา  เถโร  สตฺถ ุ สนฺติก  คนฺตฺวา  ภควนฺต  
เอตทโวจ  อิธาห  ภนฺเต  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  
ปตฺตจีวรมาทาย  ราชคห  ปณฺฑาย  ปาวิสึ  อทฺทสา  โข  ม  
ภนฺเต  เทวทตฺโต  ราชคเห  ปณฺฑาย  จรนฺต  ทิสฺวาน  เยนาห 
เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ม  เอตทโวจ  อชฺชตคฺเคทานาห  
อาวุโส  อานนฺท  อ ฺตฺเรว  ภควตา  อ ฺตฺร  ภิกฺขุสงฺเฆน(๑) 
อุโปสถ  กรสิฺสามิ  สงฺฆกมฺมานิ  จาติ  อชชฺ  ภควา  เทวทตฺโต 
สงฺฆ  ภินฺทิสฺสติ  อุโปสถ ฺจ  กริสฺสติ  สงฺฆกมฺมานิ  จาติ ฯ 
เอว  วุตฺเต  สตฺถา 
        สุกร  สาธุนา  สาธุ          สาธุ  ปาเปน  ทุกฺกร 
        ปาป  ปาเปน  สุกร          ปาปมริเยหิ  ทุกฺกรนฺติ 
อิม  อุทาน(๒)  อุทาเนตฺวา  อานนฺท  อตฺตโน  อหิตกมฺม  นาม  สุกร  หิตกมฺมเมว  ทุกฺกรนฺติ  
วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        สุกรานิ  อสาธูนิ                  อตฺตโน  อหิตานิ  จ 
        ย  เว  หิต ฺจ  สาธุ ฺจ          ต  เว  ปรมทกฺุกรนฺติ ฯ 
#๑. สี. ยุ.  ภิกฺขุสงฺฆา ฯ  ๒. ขุ. อุ.  ๒๕/๑๖๗ ฯ  
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        ตสฺสตฺโถ  ยานิ  กมฺมานิ  อสาธูนิ  สาวชฺชานิ  จ  อปาย- 
สวตฺตนิกานิ  กตตฺตาเยว  อตฺตโน  อหิตานิ  จ  โหนฺติ  ตานิ 
สุกรานิ ฯ  ย  ปน  กตตฺตา  อตฺตโน  หติ ฺจ  อนวชฺชตฺเถน  
สาธุ ฺจ  สุคติสวตฺตนิก ฺเจว  นิพฺพานสวตฺตนิก ฺจ  กมฺม  ต   
ปาจีนนินฺนาย  คงฺคาย  อุพฺพตฺเตตฺวา  ปจฺฉามุขกรณ  วิย   
อติทุกฺกรนฺติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                สงฺฆเภทปริสกฺกนวตฺถุ ฯ 
                         
                                        กาลตฺเถรวตฺถุ  
        โย  สาสนนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
กาลตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิ  กิเรกา  อิตฺถี  มาตุฏาเน  ตฺวา  ต  เถร  
อุปฏหติ ฯ  ตสฺสา  ปฏิวิสฺสกเคเห  มนุสฺสา  สตฺถุ  สนฺติเก 
ธมฺม  สุตฺวา  เคห  อาคนฺตฺวา  อโห  พุทฺธา  นาม  อจฺฉริยา  
อโห  ธมฺมเทสนา  มธุราติ  ปสสนฺติ ฯ  สา  [อิตฺถี]  เตส  
กถ  สุตฺวา  ภนฺเต  อหป  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  โสตุกามาติ  
ตสฺส  อาโรเจสิ ฯ  โส  มา  ตตฺถ  คจฺฉีติ  ต  นิวาเรสิ ฯ  
สา  ปุนทิวเสป  ยาจมานา  ยาวตติย  เตน  นิวาริยมานาป  
โสตุกามาว  อโหสิ ฯ กสมฺา  ปน  โส  ต  นิวาเรสีติ ฯ  เอว  
กิรสฺส  อโหสิ  สตฺถ ุ สนติฺเก  ธมฺม  สตฺุวา  มยิ  ภิชชฺิสฺสตีติ ฯ  
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สา  เอกทิวส  ปาโตว  ภุตฺตปาตราสา  อุโปสถ  สมาทยิตฺวา 
อมฺม  สาธุก  อยฺย  ปริวิเสยฺยาสีติ  ธีตร  อาณาเปตฺวา  วิหาร 
อคมาสิ ฯ  ธีตาปสฺสา  ต  [ภิกฺขุ]  อาคตกาเล  สมฺมา  ปริวิสิตฺวา 
กห  มหาอุปาสิกาติ  วุตฺตา  ธมฺมสฺสวนาย  วิหาร  คตาติ 
อาห ฯ  โส  ต  สุตฺวาว  กจฺุฉิย  อุฏ ิเตน  ฑาเหน  สนฺตปฺปมาโน 
อิทานิ  สา  มยิ  ภินฺนาติ  เวเคน  คนฺตฺวา  สตฺถุ  สนติฺเก  
ธมฺม  สุณมาน  ทิสฺวา  สตฺถาร  อาห  ภนฺเต  อย  อิตฺถี  
ทนฺธา  สุขุม  ธมฺมกถ  น  ชานาติ  อิมิสฺสา  ขนฺธาทิปฺปฏิสยุตฺต  
สุขุม ธมฺมกถ  อกเถตฺวา  ทานกถ  วา  สีลกถ  วา  กเถตุ  
วฏฏตีติ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  อชฺฌาสย  วิทิตฺวา  ตฺว  ทปฺุป ฺโ  
ปาปก  ทิฏ ึ  นิสฺสาย  พุทธฺาน  สาสน  ปฏิกฺโกสส ิ อตฺตฆาตาเยว 
วายมสีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        โย  สาสน  อรหต          อริยาน  ธมฺมชีวิน 
        ปฏิกฺโกสติ  ทุมฺเมโธ          ทฏิ ึ  นิสฺสาย  ปาปก 
        ผลานิ  กณฺฏกสฺเสว          อตฺตฆ ฺาย (๑) ผลฺลตีติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  โย  ทุมฺเมโธ  ปุคฺคโล  อตฺตโน  สกกฺาร- 
หานิภเยน  ปาปก  ทิฏ ึ  นิสฺสาย  ธมมฺ  วา  โสสฺสาม  ทาน  
วา  ทสฺสามาติ  วทนฺเต  ปฏิกฺโกสนโฺต  อรหต  อริยาน  
ธมฺมชีวิน  พุทฺธาน  สาสน  ปฏิกฺโกสติ ฯ  ตสฺส  ต  ปฏิกฺโกสน  
#๑. ม. อตฺตฆาตาย  ฯ  
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สา  จ  ปาปกา  ทิฏ ิ  เวฬสุงฺขาตสฺส  กณฺฏกสฺส  ผลานิ  วิย  
โหติ  ตสฺมา  ยถา  กณฺฏโก  ผลานิ  คณฺหนฺโต  อตฺตฆ ฺาย  
ผลฺลติ  อตฺตโน  ฆาตตฺถเมว  ผลลฺติ  เอว  โสป  อตฺตโน  ฆาตาย  
ผลฺลตีติ ฯ  วุตฺตป  เจต 
        ผล  เว  กทลึ  หนฺติ           ผล  เวฬฬ  ผล  นฬ 
        สกฺกาโร  กาปุริส  หนฺติ  คพฺโภ  อสฺสตรึ  ยถาติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  อุปาสิกา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ 
สมฺปตฺตปริสายป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                กาลตฺเถรวตฺถุ ฯ 
 
                                  จุลลฺกาลอุปาสกวตฺถุ  
        อตฺตนา  ว  กต  ปาปนฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  จุลฺลกาลอุปาสก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกทิวส  หิ  มหากาลวตฺถุสฺมึ  วุตฺตนเยเนว  อุมฺมงฺคโจรา 
สามิเกหิ  อนุพทฺธา  รตฺตึ  วิหาเร  ธมฺมกถ  สุตฺวา  ปาโต ว 
วิหารา  นิกฺขมิตฺวา  สาวตฺถึ  อาคจฺฉนฺตสฺส  อุปาสกสฺส  ปรุโต 
ภณฺฑก  ฉฑฺเฑตฺวา  ปลายึสุ ฯ  มนุสฺสา  ต  ทิสฺวา  อย  
รตฺตึ  โจรกมมฺ  กตฺวา  ธมมฺ  สุณนฺโต  วิย  จรติ  คณฺหถ  
นนฺติ   ต  โปถยึสุ ฯ  กุมฺภทาสิโย  อุทกติตฺถ  คจฺฉมานา  ต  
ทิสฺวา  อเปถ  สามิ  นาย  เอวรูป  กโรตีติ  ต  โมเจสุ ฯ  โส   
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วิหาร  คนฺตฺวา  ภนฺเต  อหมฺหิ  มนุสฺเสหิ  นาสิโต  กุมฺภทาสิโย 
เม  นิสฺสาย  ชีวิต  ลทฺธนติฺ  ภิกฺขูน  อาโรเจสิ ฯ  ภิกขฺู  
ตถาคตสฺส  ตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  เตส  กถ  สตฺุวา  
ภิกฺขเว  จุลฺลกาลอุปาสโก  กุมฺภทาสิโย  เจว  นิสฺสาย  อตฺตโน 
จ  อการกภาเวน  ชีวิต  ลภิ  อิเม  ห ิ นาม  สตฺตา  อตฺตนา 
ปาปกมฺม  กตฺวา  นิรยาทีสุ  อตฺตนา  ว  กลิิสฺสนฺติ  กุสล  
กตฺวา  ปน  สุคติ ฺเจว  นิพฺพาน ฺจ  คจฺฉนฺตา  อตฺตนา ว  วิสุชฺฌนฺตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        อตฺตนา  ว  กต  ปาป          อตฺตนา  สงฺกิลิสฺสติ 
        อตฺตนา  อกต  ปาป          อตฺตนา  ว  วิสุชฺฌติ 
        สุทฺธ ิ อสุทฺธิ  ปจฺจตฺต  นา ฺโ  อ ฺ  วิโสธเยติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  เยน  อตฺตนา  อกุสลกมฺม  กต  โหติ  โส  
จตูสุ  อปาเยสุ  ทุกฺข  อนภุวนฺโต  อตฺตนาว  สงฺกิลิสฺสติ  
เยน  ปน  อตฺตนา  อกต  ปาป  โส  สคุติ ฺเจว  นิพฺพาน ฺจ  
คจฺฉนฺโต  อตฺตนาว  วิสุชฺฌติ ฯ  กุสลกมฺมสงฺขาตา  สุทฺธิ  
อกุสลกมฺมสงฺขาตา  จ  อสุทฺธิ  ปจฺจตฺต  การกสตฺตาน  อตฺตนิเยว 
วิปจฺจติ ฯ  อ ฺโ  ปุคฺคโล  อ ฺ  ปุคฺคล  น  วิโสธเย  เนว   
วิโสเธติ  น  กิเลเสตีติ  [วุตฺต  โหติ ฯ] 
        เทสนาวสาเน  จุลฺลกาโล  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ 
สมฺปตฺตปริสายป  สาตฺถิกา  ธมฺมเทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                จุลลฺกาลอุปาสกวตฺถุ ฯ 
                                __________  
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                                อตฺตทตฺถตฺเถรวตฺถุ  
        อตฺตทตฺถ  ปรตฺเถนาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  อตฺตทตฺถตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สตฺถารา  หิ  ปรินิพฺพานกาเล  ภิกฺขเว  อห  จาตุมฺ- 
มาสจฺจเยน  ปรินิพฺพายิสฺสามีติ  วุตฺเต  อุปฺปนฺนสเวคา  สตฺตสตา 
ปุถุชชฺนา  ภิกฺขู  สตฺถ ุ สนฺติก  อวิชหิตฺวาว  กินฺนุ  โข  
อาวุโส  กริสสฺามาติ  มนฺตยมานา  วิจรนฺติ ฯ  อตฺตทตฺถตฺเถโร 
ปน  จินฺเตสิ  สตฺถา  กิร  จาตุมฺมาสจฺจเยน  ปรินิพฺพายิสฺสติ   
อห ฺจมฺหิ  อวีตราโค  สตฺถริ  ธรมาเนเยว  อรหตฺตตฺถาย   
วายมิสฺสามีติ ฯ  โส  ภิกฺขูน  สนฺติก  น  คจฺฉติ ฯ  อถ  น  
ภิกฺขู  กสฺมา  อาวุโส  ตฺว  เนว  อมฺหาก  สนฺติก  อาคจฺฉสิ  
น  กิ ฺจิ  มนฺเตสีติ  วตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  เนตฺวา  อย  ภนฺเต  
เอวนฺนาม  กโรตีติ  อาโรจยึสุ ฯ  โส  สตฺถาราป  กสฺมา  เอว  
กโรสีติ  วุตฺโต  (๑)  ตุมฺเห  กริ  ภนฺเต  จาตุมฺมาสจฺจเยน  
ปรินิพฺพายิสฺสถ  อห  ตุมฺเหสุ  ธรนฺเตสุเยว อรหตฺตปฺปตฺติยา   
วายมามีติ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  สาธุการ  ทตฺวา  ภิกฺขเว  ยสฺส  
มยิ  สิเนโห  อตฺถิ  เตน  อตฺตทตฺถตฺเถเรน  (๒) วิย  ภวิตุ  วฏฏติ  
น  หิ  คนฺธาทีหิ  ปูเชนฺตา  ม  ปูเชนฺติ  ธมฺมานุธมมฺปฺปฏิปตฺติยา  
ปน  ม  ปูเชนฺติ  ตสฺมา  อ ฺเนป  อตฺตทตฺถสทิเสน  ภวิตพฺพนฺติ  
วตฺวา  อิม  คาถมาห 
#๑. สี. ม. ยุ.  วุตฺเต ฯ  ๒. อตฺตทตฺเถนาติ  ยุตฺตตร ฯ  
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        อตฺตทตฺถ  ปรตฺเถน          พหุนาป  น  หาปเย 
        อตฺตทตฺถมภิ ฺาย          สทตฺถปปฺสุโต  สิยาติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  คิหิภูโต  ตาว  กากณิกมตฺตป  อตฺตโน  อตฺถ 
สหสฺสมตฺเตนาป  ปรสฺส  อตฺเถน  น  หาปเย ฯ  กากณิกมตฺโตป 
หิสฺส  อตฺตทตฺโถว  ขาทนีย  วา  โภชนีย  วา  นิปฺผาเทติ   
น ปรตฺโถ ฯ  อิท  ปน  เอว  อกเถตฺวา  กมฺมฏานสีเสน   
กถิต ฯ ตสฺมา  อตฺตทตฺถ  น  หาเปมีติ  ภิกฺขุนา  สงฺฆสฺส   
อุปฺปนฺน  เจติยปฺปฏิสงฺขรณาทิกิจฺจ  วา  อุปชฺฌายาทิวตฺต  วา 
น  หาเปตพฺพ  อภิสมาจาริกวตฺต  หิ  ปูเรนฺโตเยว  อริยผลาทีนิ  สจฺฉิกโรติ ฯ  ตสฺมา  อยป  
อตฺตทตฺโถว ฯ  โย  ปน  อจฺจารทฺธ- 
วิปสฺสโก  อชฺช  อชฺเชวาติ  ปฏิเวธ  ปตฺถยมาโน  วิจรติ  
เตน  อุปชฺฌายาทิวตฺตานิป  หาเปตฺวา  (๑)  อตฺตโน  กิจฺจเมว   
กาตพฺพ ฯ  เอวรูป  หิ  อตฺตทตฺถมภิ ฺาย  อย   เม  อตฺตโน   
อตฺโถติ  สลลฺกฺเขตฺวา  [สทตฺถปฺปสุโต  สิยาติ]  ตสฺมึ  สเก  
อตฺเถ  อุยฺยุตฺตปฺปยุตฺโต  ภเวยฺยาติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  โส  เถโร  อรหตฺเต  ปติฏหิ ฯ  สมฺปตฺต- 
ภิกฺขูนป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                อตฺตทตฺถตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                        อตฺตวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
                                ทฺวาทสโม  วคฺโค ฯ 
# ๑. ย.ุ  ภาเวตฺวา ฯ  
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                                   ทหรภิกฺขุวตฺถุ 
        หีน  ธมมฺนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
อ ฺตร  ทหรภิกฺขุ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        อ ฺตโร  กิร  เถโร  ทหรภิกฺขุนา  สทฺธึ  ปาโต ว  
วิสาขาย  เคห  อคมาสิ ฯ  วิสาขาย  เคเห  ป ฺจสตาน  ภิกฺขูน  
ธุวยาคุ  นิจฺจ  ป ฺตฺตา  โหติ ฯ  เถโร  ตตฺถ  ยาคุ  ปวิตฺวา  
ทหร  นิสีทาเปตฺวา  สย  อ ฺ  เคห  อคมาสิ ฯ  เตน  จ  
สมเยน  วิสาขาย  ปุตฺตสฺส  ธีตา  อยฺยกิาย  าเน  ตฺวา  
ภิกฺขูน  เวยฺยาวจฺจ  กโรติ ฯ  สา  ตสฺส  ทหรสฺส  อุทก  
ปริสฺสาเวนฺตี  จาฏิย  อตฺตโน  มุขนิมิตฺต  ทิสฺวา  หสิ ฯ  
ทหโรป  ต  โอโลเกตฺวา  หสิ ฯ  สา  ต  หสมาน  ทสิฺวา  
ฉินฺนสีโส  หสตีติ  อาห ฯ  อถ  น  ทหโร  ตฺว  ฉินนฺสีสา 
มาตาปตโรป  เต  ฉินฺนสสีาติ  อกฺโกสิ ฯ  สา  โรทมานา 
มหานเส  อยฺยิกาย  สนฺติก  คนฺตฺวา  กิมทิ  อมฺมาติ  วุตฺเต 
ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  สา  ทหรสฺส  สนฺติก  อาคนฺตฺวา  ภนฺเต 
มา  กุชฺฌ ิ น  เอต  ฉินฺนเกสนขสฺส  ฉินฺนนิวาสนปารุปนสฺส  
มชฺเฌ  ฉินฺนกปาลมาทาย ภิกฺขาย  จรนฺตสฺส  อยฺยสฺส  
อติครุกนฺติ  อาห ฯ  ทหโร  อาม  อุปาสิเก  ตฺว  มม    



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 168 

                เลมที่  18  โลกวคฺควณฺณนา  หนา  168 
 
ฉินฺนเกสาทิภาว  ชานาสิ  อิมิสฺสา  ม  ฉินฺนสีโสติ  กตฺวา 
อกฺโกสิตุ  วฏฏิสฺสตีติ ฯ  วิสาขา  เนว  ทหร  ส ฺาเปตุ 
อสกฺขิ  น  ทาริก ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  เถโร  อาคนฺตฺวา  กิมิท  
อุปาสิเกติ  ปุจฺฉิตฺวา  ตมตฺถ  สุตฺวา  ทหร  โอวทนฺโต  อาห 
อเปหิ  อาวุโส  นาย  ฉินฺนเกสนขวตฺถสฺส  มชฺเฌ  ฉินฺนกปาล 
อาทาย  ภิกฺขาย  จรนฺตสฺส  อกฺโกสิ  ตุณฺหี  โหหีติ ฯ  อาม 
ภนฺเต  กึ  ตุมเฺห  อตฺตโน  อุปฏายิก  อตชฺชิตฺวา  ม  ตชฺชิสฺสถ 
ม  ฉินฺนสีโสติ  อกฺโกสิตุ  วฏฏิสฺสตีติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  สตฺถา 
อาคนฺตฺวา  กิมิทนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  วิสาขา  อาทิโต  ปฏาย  
ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  ทหรสฺส  โสตาปตฺติ- 
ผลูปนิสฺสย  ทิสฺวา  มยา  อิม  ทหร  อนุวตฺติตุ  วฏฏตีติ  
จินฺเตตฺวา  วิสาข  อาห  ก ึ ปน  วิสาเข  ตว  ทาริกาย   
ฉินฺนเกสาทิมตฺตเกเนว  มม  สาวเก  ฉินฺนสีเส  กตฺวา  อกฺโกสิตุ 
วฏฏตีติ ฯ  ทหโร  ตาวเทว  อุฏาย  อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวา 
ภนฺเต  เอต  ป ฺห  ตุมฺเห  สุฏ ุ  ชานาถ  อมฺหาก  อุปชฺฌาโย 
จ  มหาอุปาสิกา  จ  สฏุ ุ  น  ชานนฺตีติ  อาห ฯ  สตฺถา  
ทหรสฺส  อตฺตโน  อนุกลูภาว  ตฺวา  กามคุณ  อารพฺภ  
หสนภาโว  นาม  หีโน  ธมฺโม  หีน ฺจ  นาม  ธมฺม  เสวิตุ  
ปมาเทน  จ  สทฺธึ  สวสิตุ  น  วฏฏตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        หีน  ธมมฺ  น  เสเวยฺย                  ปมาเทน  น  สวเส 
        มิจฺฉาทิฏ ึ  น  เสเวยฺย          น  สยิา  โลกวฑฺฒโนติ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 169 

                เลมที่  18  ทหรภิกฺขุวตฺถุ  หนา  169 
 
        ตตฺถ  หนี  ธมฺมนฺติ  ป ฺจกามคุณธมฺม ฯ  โส  หิ  
หีเนน  ชเนน  (๑)  อนฺตมโส  โอฏโคณาทีหิป  ปฏเิสวิตพฺโพ  
หีเนสุ  จ  นิรยาทีสุ  าเนสุ  นิพฺพตฺตาเปตีติ  หีโน  นาม  ต  น   
เสเวยฺย ฯ  ปมาเทนาติ  สติโวสฺสคฺคลกฺขเณน  ปมาเทนาป  น   
สวเสยฺย ฯ  น  เสเวยฺยาติ  มิจฺฉาทิฏ ึ  น  คณฺเหยฺย ฯ  
โลกวฑฺฒโนติ  โย  ห ิ เอว  กโรติ  โส  โลกวฑฺฒโน  นาม 
โหติ  ตสฺมา  เอว  อกรเณน  (๒)  สิยา  โลกวฑฺฒโนติ ฯ  (๓) 
        เทสนาวสาเน  ทหโร  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ 
สมฺปตฺตานป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                ทหรภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                                _________ 
#๑. สี. ยุ.  โส  หิ  หีโน  ธมฺโม ฯ 
#๒. อิโต  ปร  นกาโร  นฏโ  วิย  ขายติ ฯ 
#๓. เอว  อมหฺาก  มติ  น  สิยา  โลกวฑฺฒโนติ  นิรตฺถกเมว   
#โลกวฑฺฒโน  น  ภเวยฺย ฯ  ยถา  ติณ  วฑฺฒมาน  นิรตฺถกเมว   
# เขตฺต  วฑฺเฒติ  ปูเรติ  เอว  หีโน  ปคฺุคโล  อุปฺปชฺชมาโน 
# นิรตฺถกเมว  โลก  วฑฺเฒติ  ปูเรติ ฯ  โลกชฏิโต  โลกขานูติ 
# อตฺโถติ ฯ  สี. ม. ย.ุ  อกรเณน  น  สิยา  โลกวฑฺฒโนติ ฯ  
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                                        สุทฺโธทนวตฺถุ  
        อุตฺติฏเ  นปฺปมชฺเชยฺยาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
นิโคฺรธาราเม  วิหรนโฺต  ปตร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  สตฺถา  ปมคมเนน  กปลวตฺถุปุร  
คนฺตฺวา  าตีหิ  กตปฺปจฺจุคฺคมโน  นิโคฺรธาราม  คนฺตฺวา  าตีน  
มาน  ภินฺทนตฺถาย  อากาเส  รตนจงฺกม  มาเปตฺวา  ตตฺถ  
จงฺกมนฺโต  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  าตโย  ปสนฺนจิตฺตา  สุทฺโธทน- 
มหาราช  อาทึ  กตฺวา  วนทฺึสุ ฯ  ตสฺมึ  าติสมาคเม  
โปกฺขรวสฺส  วสฺสิ ฯ  ต  อารพฺภ  มหาชเนน  กถาย  
สมุฏาปตาย  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพป  มยฺห  าติสมาคเม 
โปกฺขรวสฺส  วสฺสิเยวาติ  วตฺวา  เวสฺสนฺตรชาตก  (๑)  กเถสิ ฯ 
ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปกฺกมนฺเตสุ  าตีสุ  เอโกป  สตฺถาร  น   
นิมนฺเตสิ ฯ  ราชาป  มยฺห  ปุตฺโต  มม  เคห  อนาคนฺตฺวา 
กห  คมิสฺสตีติ  อนิมนฺเตตฺวาว  อคมาสิ  คนฺตฺวา  จ  ปน 
เคเห  วีสติยา  ภิกฺขุสหสฺสาน  ยาคุอาทีนิ ปฏิยาทาเปตฺวา 
อาสนานิ  ป ฺาเปสิ ฯ  ปุนทิวเส  สตฺถา  นคร  ปณฺฑาย 
ปวิสนฺโต  ก ึ นุ  โข  อตีตพุทฺธา  ปตุ  นคร  ปตฺวา  อุชุกเมว 
าติกุล  ปวิสึสุ  อุทาหุ  ปฏิปาฏิยา  ปณฺฑาย  จรึสูติ   
อาวชฺชนฺโต  ปฏิปาฏิยา  จรึสูติ  ทิสฺวา  ปมเคหโต  ปฏาย   
#๑. ขุ. ชา. มหา.  ๒๘/๓๖๕ ฯ  ตทฏกถา  ๑๐/๓๘๖ ฯ  
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ปณฺฑาย  จรนฺโต  ปายาสิ ฯ  ราหุลมาตา  ปาสาทตเล  นิสินฺนา ว   
ทิสฺวา  ต  ปวตฺตึ  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  สาฏก  สณฺเปนฺโต   
เวเคน  นิกฺขมิตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  อาห  ปุตฺต  กสฺมา  
ม  นาเสสิ  อติวิย  เม  ปณฺฑาย  จรนฺเตน  ลชชฺา  อุปฺปาทิตา 
อยุตฺต นาม  เต  กต  อิมสฺมึเยว  นคเร  สุวณฺณสิวิกาทีหิ  
จริตฺวา  ปณฺฑาย จริตุ  วฏฏติ  กึ  ม  ลชชฺาเปสีติ ฯ  นาหนฺต  
มหาราช  ลชชฺาเปมิ อตฺตโน  ปน  กุลวส  อนุวตฺตามีติ ฯ 
กึ  ปน  ตาต  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ชีวน  มม  วโสติ ฯ  เนโส 
มหาราช  ตว  วโส  มม  ปเนโส  วโส  อเนกานิ  ห ิ พุทฺธ- 
สหสฺสานิ  ปณฺฑาย  จริตฺวา ว  ชีวึสูติ  วตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต 
อิมา  คาถา  อภาสิ 
        อุตฺติฏเ  นปฺปมชฺเชยฺย          ธมฺม  สุจริต  จเร 
        ธมฺมจารี  สุข  เสติ                  อสฺมึ  โลเก  ปรมฺหิ  จ 
        ธมฺม  จเร  สุจริต                          น  ต  ทุจฺจริต  จเร 
        ธมฺมจารี  สุข  เสติ  อสฺมึ  โลเก  ปรมฺหิ  จาติ ฯ 
        ตตฺถ  อุตฺติฏเติ  อุฏหิตฺวา  ปเรส  ฆรทฺวาเร  ตฺวา 
คเหตพฺพปณฺเฑ ฯ  นปฺปมชฺเชยฺยาติ  ปณฺฑจาริกวตฺต  หิ   
ปริหาเปตฺวา  ปณีตโภชนานิ  ปริเยสนฺโต  อุตฺติฏเ  ปมชชฺติ 
นาม  สปทาน  ปณฺฑาย  จรนฺโต  ปน  นปฺปมชชฺติ  
นาม ฯ  เอว  กโรนฺโต  อุตฺติฏเ  นปฺปมชฺเชยฺย ฯ  ธมฺมนฺติ   
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อเนสน  ปหาย  สปทาน  จรนฺโต  ตเมว  ภิกฺขาจริยธมฺม  
สุจริต  จเรยฺย ฯ  สุข  เสตีติ  เทสนามตฺตเมต  [๑]  ภิกฺขาจริยธมฺม  
จรนฺโต  ธมมฺจารี  อิธ  โลเก  จ  ปรโลเก  จ  จตูหิป  อิริยาปเถหิ  
สุข  วิหรตีติ  อตฺโถ ฯ  น  ต  ทุจฺจริตนฺติ  เวสิยาทิเภเท  
อโคจเร  จรนฺโต  ภิกฺขาจริยธมฺม  ทุจฺจริต  จรติ  นาม ฯ 
เอว  อจริตฺวา  ต  ธมฺม  จเร  สุจริต  น  ต  ทุจฺจริต  จเร ฯ  
เสส  วุตฺตตฺถเมว ฯ 
        เทสนาวสาเน  ราชา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ 
สมฺปตฺตานป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                        สุทฺโธทนวตฺถุ ฯ 
 
                                        วิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ 
        ยถา  พุพฺพุฬก  ปสฺเสติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  ป ฺจสเต  วิปสฺสเก  ภิกฺขู  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เต  กิร  สตฺถุ  สนฺติเก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  อร ฺ  
ปวิสิตฺวา  วายมนฺตาป  อปฺปตฺตวิเสสา  วิเสเสตฺวา  กมฺมฏาน   
คเหสฺสามาติ  สตฺถ ุ สนฺติก  อาคจฺฉนฺตา  อนฺตรามคฺเค  มรีจึ  
ทิสฺวา  มรีจิกมฺมฏาน  ภาเวนฺตาว  อาคมึสุ ฯ  เตส  วิหาร   
ปวิฏกฺขเณเยว  เทโว  วสฺสิ ฯ  เต  ตตฺถ  ตตฺถ  ปมุเขสุ  ตฺวา    



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 173 

                เลมที่  18  วิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ  หนา  173 
 
ธาราเวเคน  อุฏหิตฺวา  ภิชฺชนฺเต  พุพฺพุฬเก  ทิสวฺา  อยป   
อตฺตภาโว  อุปฺปชฺชิตฺวา  ภิชฺชนตฺเถน พุพฺพุฬสทิโสเยวาติ   
อารมฺมณ  คณฺหึสุ ฯ  สตฺถา  คนฺธกุฏยิ  นิสินโฺนว  เต  ภิกฺขู  
โอโลเกตฺวา  เตหิ  สทฺธึ  กเถนฺโต  วิย  โอภาส  ผริตฺวา  อิม 
คาถมาห 
        ยถา  พุพฺพุฬก(๑)  ปสฺเส          ยถา  ปสฺเส  มรีจิก 
        เอว  โลก  อเวกฺขนฺต                  มจฺจุราชา  น  ปสฺสตีติ ฯ 
        ตตฺถ  มรีจิกนฺติ  มาย ฯ  มายา  หิ  ทูรโต ว 
เคหสณฺานาทิวเสน  อุปฏ ิตาป  อุปคจฺฉนฺตาน  อคยฺหุปคา   
ริตฺตกตุจฺฉกาว  ตสฺมา  ยถา  อุปฺปชฺชิตฺวา  ภิชฺชนตฺเถน  พุพฺพุฬก   
ริตฺตตุจฺฉาทิภาเวน  มาย  ปสฺเสยฺย  เอว  ขนฺธาทิโลก  อเวกฺขนฺต   
มจฺจุราชา  น  ปสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  เต  ภิกฺขู   ิตฏาเนเยว  อรหตฺต  
ปาปุณึสูติ ฯ 
                                        วิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                                        _____________ 
# ๑. ส.ม. ปพฺุพุฬก ฯ  
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                                         อภยราชกุมารวตฺถุ  
        เอถ  ปสฺสถิม  โลกนฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน 
วิหรนฺโต  อภยราชกุมาร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ตสฺส  กริ  ปจฺจนฺต  วูปสเมตฺวา  อาคตสฺส  ปตา  พิมฺพิสาโร 
ตุสิตฺวา  เอก  นจฺจคีตกุสล  นาฏกิตฺถ ึ ทตฺวา  สตฺตาห  
รชฺชมทาสิ ฯ โส  สตฺตาห  เคหา  พหิ  อนิกฺขนฺโตว  รชชฺสิร ึ 
อนุภวิตฺวา อฏเม  ทิวเส  นทีติตฺถ  คนฺตฺวา  นหาตฺวา  อุยฺยาน  
ปวิสิตฺวา สนฺตติมหามตฺโต  วิย  ตสฺสา  อิตฺถิยา  นจฺจคีต  
ปสฺสนฺโต  นสิีทิ ฯ สาป  ตขณเยว  สนฺตติมหามตฺตสฺส  นาฏกิตฺถี  
วิย  สตฺถกวาตาน วเสน  กาลมกาสิ ฯ  กุมาโร  ตสฺสา  
กาลกิริยาย  อุปฺปนฺนโสโก น  เม  อิม  โสก  เปตฺวา  สตฺถาร  
อ ฺโ  นิพฺพาเปตุ สกฺขิสฺสตีติ  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ภนฺเต  
โสก  เม  นิพฺพาเปถาติ อาห ฯ  สตฺถา  ต  สมสฺสาเสตฺวา  
ตยา  หิ  กุมาร  อิมิสฺสา  อิตฺถิยา  เอวเมว  มตกาเล  โรทนฺเตน  
ปวตฺติตาน  อสฺสูน  อนมตคฺเค  สสาเร ปมาณ  นตฺถีติ  วตฺวา  
ตาย  เทสนาย  โสกสฺส  ตนุภาว  ตฺวา  กุมาร  มา  โสจิ  
พาลชนาน  สสีทนฏานเมตนฺติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        เอถ  ปสฺสถิม  โลก          จิตฺต  ราชรถูปม 
        ยตฺถ  พาลา  วิสีทนฺติ          นตฺถ ิ สงฺโค  วิชานตนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  เอถ  ปสฺสถาติ  ราชกุมารเมว  สนฺธายาห ฯ    
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อิม  โลกนฺติ  อิม  ขนฺธโลกาทิสงฺขาต  อตฺตภาว ฯ  จิตฺตนฺติ 
สตฺตรตนาทิวิจิตฺต  ราชรถ  วิย  วตฺถาลงฺการาทิวิจิตฺต ฯ   
ยตฺถ  พาลาติ  ยสฺม ึ อตฺตภาเว  พาลา  เอว  วิสีทนฺติ ฯ  วิชานตนฺติ   
วิชานนฺตาน  ปน  ปณฺฑิตาน  เอตฺถ  ราคสงฺคาทีสุ  เอโกป  
สงฺโค  นตฺถติี  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  ราชกุมาโร  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ   
สมฺปตฺตานป  สาตฺถิกา  ธมฺมเทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                อภยราชกุมารวตฺถุ ฯ 
                                 
                                 สมมฺชฺชนตฺเถรวตฺถุ  
        โย  จ  ปุพฺเพ  ปมชชฺิตฺวาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
เชตวเน  วิหรนฺโต  สมฺมชฺชนตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  ปาโต  วา  สาย  วาติ  เวล  (๑)  ปมาณ  อกตฺวา 
อภิกฺขณ  สมฺมชฺชนฺโต  วิจรติ ฯ  โส  เอกทิวส  สมมฺชฺชน ึ คเหตฺวา 
ทิวาฏาเน  นิสินฺนสฺส  เรวตตฺเถรสฺส  สนฺติก  คนตฺฺวา  อย 
มหากุสีโต  ชนสฺส  สทฺธาเทยฺย  ภุ ฺชิตฺวา  อาคนฺตฺวา  นิสีทติ 
กินฺนาเมตสฺส  สมฺมชฺชน ึ คเหตฺวา  เอก  าน  สมมฺชฺชิตุ  
น วฏฏตีติ  อาห ฯ  เถโร  โอวาทมสฺส  ทสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา   
เอหาวุโสติ  อาห ฯ  กึ  ภนฺเตติ ฯ  คจฺฉ  นหาตฺวา  เอหีติ ฯ  
#๑. สี. ยุ.  เวลาย ฯ  
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โส  ตถา  อกาสิ ฯ  อถ  น  เถโร  เอกมนฺต  นิสีทาเปตฺวา 
โอวทนฺโต  อาห  อาวุโส  ภิกฺขุนา  นาม  น  สพฺพกาล   
สมฺมชฺชนฺเตน  วิจริตุ  วฏฏติ  ปาโตเอว  ปน  สมฺมชฺชิตฺวา 
ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺเตน  อาคนฺตฺวา  
รตฺติฏาเน  วา  ทิวาฏาเน  วา  นิสินฺเนน  ทฺวตฺตึสาการ 
สชฺฌายิตฺวา  อตฺตภาเว  ขยวย  ปฏเปตฺวา  สายณฺเห  อุฏาย 
สมฺมชฺชิตุ  วฏฏติ  นิจฺจกาล  อสมฺมชชฺิตฺวา  อตฺตโนป  นาม 
โอกาโส  กาตพฺโพติ ฯ  โส  เถรสฺส  โอวาเท  ตฺวา  น  จิรสฺเสว 
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ต  ต  าน  อุกฺกลาป  อโหส ิฯ  อถ  
น  ภิกฺขู  อาหสุ  อาวุโส  สมฺมชฺชนตฺเถร  ต  ต  าน  
อุกฺกลาป  กสฺมา  น  สมมฺชฺชสีติ ฯ  ภนฺเต  มยา  ปมาทกาเล 
เอว  กต  อิทานิมฺหิ  อปฺปมตฺโตติ ฯ  ภิกฺขู  อย  เถโร  อ ฺ  
พฺยากโรตีติ  สตฺถุ  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  อาม  ภิกฺขเว  มม  
ปุตฺโต  ปุพฺเพ  ปมาทกาเล  สมฺมชชฺนโฺต  วิจริ  อิทานิ  ปน  
มคฺคผลสุเขน  วีตินาเมนฺโต  น  สมฺมชฺชตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        โย  จ  ปุพฺเพ  ปมชชฺิตฺวา          ปจฺฉา  โส  นปฺปมชฺชติ 
        โสม  โลก  ปภาเสติ                  อพฺภา  มุตฺโตว  จนฺทิมาติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  โย  ปุคฺคโล  ปุพฺเพ  วตฺตปฺปฏิวตฺตกรเณน  
วา  สชฺฌายาทีหิ  วา  ปมชฺชิตฺวา  ปจฺฉา  มคฺคผลสุเขน  
วีตินาเมนฺโต  นปฺปมชฺชติ  โส  อพฺภาทีหิ  มุตฺโต  จนฺโท  วิย   
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โอกาสโลก  มคฺค ฺาเณน  อิม  ขนฺธาทิโลก  โอภาเสติ  เอกาโลก  
กโรตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                สมฺมชฺชนตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                                 
                                องฺคุลิมาลตฺเถรวตฺถุ  
        ยสฺส  ปาป  กต  กมมฺนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  
เชตวเน  วิหรนฺโต  องฺคุลิมาลตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        วตฺถ ุ องฺคุลิมาลสุตฺตวเสเนว(๑) เวทิตพฺพ ฯ  เถโร  ปน  สตฺถุ 
สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อถโข  อายสฺมา   
องฺคุลิมาโล  รโหคโต  ปฏิสลลฺีโน  วิมุตฺติสุข  ปฏสิเวทิ  ตาย  
เวลาย  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ 
        โย  จ  ปุพฺเพ  ปมชชฺิตฺวา          ปจฺฉา  โส  นปฺปมชฺชติ 
        โสม  โลก  ปภาเสติ                  อพฺภา  มุตฺโตว  จนฺทิมาติ ฯ 
[อาทินา  นเยน]  อุทาน  อุทาเนตฺวา  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพาน- 
ธาตุยา  ปรินิพฺพายิ ฯ 
        ภิกฺขู  กห  นุ  โข  อาวุโส  เถโร  อุปฺปนฺโนติ  ธมฺม- 
สภาย  กถ  สมุฏาเปสุ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  
ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  ภนฺเต  
#๑. ม. ม.  ๑๓/๔๗๗ ฯ   
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องฺคุลิมาลตฺเถรสฺส  นิพฺพตฺตฏานกถายาติ  วุตฺเต  ปรินิพฺพุโต   
ภิกฺขเว  มม  ปุตฺโตติ  ภนฺเต  เอตฺตเก  มนุสฺเส  มาเรตฺวา   
ปรินิพฺพุโตติ  อาม  ภิกฺขเว โส  หิ  ปุพฺเพ  เอก  กลฺยาณมิตฺต   
อลภิตฺวา  เอตฺตก  ปาปมกาสิ ปจฺฉา  ปน  กลฺยาณมิตฺต  ปจฺจย   
ลภิตฺวา  อปฺปมตฺโต  อโหสิ  เตนสฺส  ต  ปาปกมฺม  กุสเลน   
ปหีนนฺติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        ยสฺส  ปาป  กต  กมมฺ                  กุสเลน  ปหยีติ  (๑) 
        โสม  โลก  ปภาเสติ                  อพฺภา  มุตฺโตว  จนฺทิมาติ ฯ 
        ตตฺถ  กสุเลนาติ  อรหตฺตมคฺค  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  เสส 
อุตฺตานตฺถเมว ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                องฺคุลิมาลตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                                _______________ 
# ๑. ส. ปถียติ ฯ  
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                                 เปสการธีตุวตฺถุ  
        อนฺธภูโต  อย  โลโกติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  อคฺคาฬเว 
เจติเย  วิหรนโฺต  เอก  เปสการธีตร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกทิวส  หิ  อาฬวีวาสิโน  สตฺถริ  อาฬวึ  สมปฺตฺเต   
นิมนฺเตตฺวา  ทาน  อทสุ ฯ  สตฺถา  ภตฺตกิจฺจาวสาเน  อนุโมทน  
กโรนฺโต  อทฺธุว  เม  ชีวิต  ธุว  เม  มรณ  อวสฺส  มยา 
มริตพฺพ มรณปริโยสาน  เม  ชีวิต  ชีวิต  เม  อนิยต  มรณ  
นิยตนฺติ  เอว  มรณสฺสตึ  ภาเวถ  เยส  หิ  มรณ  อภาวิต  (๑) 
เต  ปจฺฉิเม  กาเล  อาสีวิส  ทิสฺวา  ภีตปุริโส  วิย  สนฺตาส  
ปตฺตา  เภรว  รวนฺตา  กาล  กโรนฺติ  เยส  ปน  มรณ  ภาวิต(๒) 
เต  ทูรโตว  อาสีวิส  ทิสฺวา  ทณฺฑเกน  คเหตฺวา  ฉฑฺเฑตฺวา  
 ิตปุริโส  วิย  ปจฺฉิเม  กาเล  น  สนฺตสนฺติ  ตสฺมา  มรณสฺสติ  
ภาเวตพฺพาติ  อาห ฯ 
        ต  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  อวเสสชนา  สกิจฺจปฺปสุตา ว  
อเหสุ ฯ เอกา  ปน  โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา  เปสการธีตา  อโห  
พุทฺธาน  กถา  นาม  อจฺฉริยา  มยา  มรณสฺสตึ  ภาเวตุ  
วฏฏตีติ  รตฺตินฺทิว  มรณสฺสติเมว  ภาเวติ ฯ  สตฺถาป  ตโต  
นิกฺขมิตฺวา  เชตวน  อคมาสิ ฯ  สาป  กุมาริกา  ตีณิ  วสฺสานิ  
มรณสฺสตึ  ภาเวติเยว ฯ  อเถกทิวส  สตถฺา  ปจฺจูสกาเล  โลก  
#๑. สี. ม. ยุ. มรณสฺสติ อภาวิตา  ๒. ส.ี ม. ย.ุ มรณสฺสติ ภาวิตา ฯ  
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โวโลเกนฺโต  ต  กุมารกิ  อตฺตโน  าณชาลสฺส  อนฺโต  ปวิฏ  
ทิสฺวา  กึ  นุ  โข  ภวิสฺสตีติ  อุปธาเรนฺโต  อิมาย  กมุาริกาย  
มม  ธมฺมเทสน  สุตทิวสโต  ปฏาย  ตีณิ  วสฺสานิ  มรณสฺสติ  
ภาวิตา  อิทานาห  ตตฺถ  คนฺตฺวา  อิม  กุมาริก  จตฺตาโร  
ป ฺเห ปุจฺฉิตฺวา  ตาย  (๑)  วิสฺสชฺเชนฺติยา จตูสุ  าเนสุ  สาธุการ  
ทตฺวา  อิม  คาถ  ภาสิสฺสามิ  สา  คาถาวสาเน  โสตาปตฺติผเล  
ปติฏหิสฺสติ  ต  นิสฺสาย  มหาชนสฺสาป  สาตฺถิกา  เทสนา   
ภวิสฺสตีติ  ตฺวา  ป ฺจสตภิกฺขุปริวาโร  เชตวนา  นิกฺขมิตฺวา   
อนุปุพฺเพน  อคฺคาฬววิหาร  อคมาสิ ฯ  อาฬวีวาสิโน  สตฺถา  
อาคโตติ  สุตฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา  นิมนฺตยึสุ ฯ  สาป  กุมาริกา 
สตฺถุ  อาคมน  สุตฺวา  อาคโต  กิร  มยหฺ  ปตา  โสป(๒)  อาจริโย 
ปุณฺณจนฺทมุโข  มหาโคตมพุทฺโธติ  ตุฏมานสา  อิโต  เม 
ติณฺณ  สวจฺฉราน  มตฺถเก  สุวณฺณวณฺโณ  สตฺถา  ทฏิปุพฺโพ   
อิทานิสฺส  สุวณฺณวณฺณ  สรีร  ทฏ ุ  มธุโรช ฺจ  โอวาทธมฺม(๓) 
โสตุ  ลภิสฺสามีติ  จินฺเตสิ ฯ  ปตา  ปนสฺสา  ตนฺตสาล 
คจฺฉนฺโต  อาห  อมฺม  ปรสนฺตโก  เม  สาฏโก  อาโรปโต 
ตสฺส  วิทตฺถมิตฺต  อนิฏ ิต  ต  อชฺช  นิฏาเปสฺสามิ  สีฆ  
เม  ตสร  (๔)  วฏเฏตฺวา  อาหเรยฺยาสีติ ฯ  สา  จินฺเตสิ  อห 
สตฺถุ  ธมฺม โสตุกามา  ปตา  จ  ม  เอวมาห  กึ  นุ  
#๑. ตสฺสาติ  ยุตฺตตร ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ  สามี ฯ 
#๓.  สี. ยุ.  วรธมฺม ฯ  ๔.  ม.  วาสร ฯ  
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โข  สตฺถ ุ ธมฺม  สุณามิ  อุทาหุ  ปตุ  ตสร  วฏเฏตฺวา  
หรามีติ ฯ  อถสฺสา  เอตทโหสิ  ปตา  ม  ตสเร  
อนาหริยมาเน  โปเถยฺยป  ปหเรยฺยป  ตสฺมา  ตสร  วฏเฏตฺวา 
ตสฺส  ทตฺวา  ปจฺฉา  ธมฺม  โสสฺสามีติ  ปเก  นิสีทิตฺวา  
ตสร  วฏเฏสิ ฯ  อาฬวีวาสิโนป  สตฺถาร  ปริวิสิตฺวา  ปตฺต 
คเหตฺวา  อนุโมทนตฺถาย  อฏสุ ฯ  สตฺถา  ยมห  กลุธีตร  
นิสฺสาย  ตึสโยชนมคฺค  อาคโต  สา  อชฺชาป  โอกาส  น  
ลภติ  ตาย  โอกาเส  ลทฺเธ  อนุโมทน  กริสฺสามีติ  ตุณฺหีภูโต 
นิสีทิ ฯ  เอว  ตุณฺหีภูต  ปน  สตฺถาร  สเทวเก  โลเก  โกจิ  
กิ ฺจิ  วตฺตุ  น  วิสหติ ฯ  สาป  โข  กุมาริกา  ตสร  
วฏเฏตฺวา  ปจฺฉิย  เปตฺวา  ปตุ  สนฺติก  คจฺฉมานา 
ปริสปริยนฺต  ปตฺวา  สตฺถาร  โอโลกยมานาว  อคมาสิ ฯ 
สตฺถาป  คีว  อุกฺขิปตฺวา  ต  โอโลเกสิ ฯ  สาป  โอโลกิตากาเรเนว 
อ ฺาสิ  สตฺถา  เอวรูปาย  ปริสาย  มชเฺฌ  นิสีทิตฺวา  
ม  โอโลเกนฺโต  มมาคมน  ปจฺจาสึสติ  อตฺตโน  สนฺติก  
อาคมนเมว  ปจฺจาสึสตีติ ฯ  สา  ตสรปจฺฉึ  เปตฺวา  สตฺถุ  
สนฺติก  อคมาสิ ฯ   กสฺมา  ปน  ต  สตฺถา  โอโลเกสีติ ฯ  
เอว  กิรสฺส  อโหสิ  เอสา  เอตฺโตว  คจฺฉมานา  ปุถชฺุชน- 
กาลกิริย  กตฺวา  อนิยตคติกา  ภวิสฺสติ  มม  สนฺติก  อาคนฺตฺวา   
คจฺฉมานา  ปน  โสตาปตฺติผล  ปตฺวา  นิยตคติกา  หุตฺวา    
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ตุสิตวิมาเน  นิพฺพตฺติสฺสตีติ ฯ  ตสฺสา  กริ  ตทิวส  มรณโต 
มุตฺติ  นาม  นตฺถิ ฯ  สา  โอโลกิตส ฺาเณเนว  สตฺถาร   
อุปสงฺกมิตฺวา  ฉพฺพณฺณรสีน  อนฺตร  ปวิสิตฺวา  วนฺทิตฺวา 
เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  ตถารูปาย  ปริสาย  มชฺเฌ  นิสทีิตฺวา 
ตุณฺหีภูต  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา   ิตกฺขเณเยว  ต  สตฺถา  อาห 
กุมาริเก  กโุต  อาคจฺฉสีติ ฯ  น  ชานามิ  ภนฺเตติ ฯ  กตฺถ 
คมิสฺสสีติ ฯ  น  ชานามิ  ภนฺเตติ ฯ  น  ชานาสีติ ฯ  ชานามิ  
ภนฺเตติ ฯ  ชานาสีติ ฯ  น  ชานามิ  ภนฺเตติ ฯ  อิติ  ต  
สตฺถา  จตฺตาโร  ป ฺเห  ปจฺุฉิ ฯ  มหาชโน  อุชฺฌายิ  อมฺโภ 
ปสฺสถ  อย  เปสการธีตา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  สทฺธึ  อิจฺฉิติจฺฉิต  
กเถสิ  นน ุ นาม  อิมาย  กุโต  อาคจฺฉสีติ  วุตฺเต  
เปสการเคหโตติ  วตฺตพฺพ  กห  คจฺฉสีติ  วุตฺเต  เปสการสาลนฺติ 
วตฺตพฺพ  สิยาติ ฯ  สตฺถา  มหาชน  นสิฺสทฺท  กตฺวา  กุมาริเก 
ตฺว  กุโต  อาคจฺฉสีติ  วุตฺเต  กสฺมา  น  ชานามีติ  วเทสีติ  
ปุจฺฉิ ฯ  ภนฺเต  ตุมฺเห  มม  เปสการเคหโต  อาคตภาว  
ชานาถ  กโุต  อาคตาสีติ  ปุจฺฉนฺตา  ปน  กโุต  อาคนฺตฺวา 
อิธ  นิพฺพตฺตาสีติ  ปุจฺฉถ  อห  ปน  น  ชานามิ  กุโต  จ  
อาคนฺตฺวา  อิธ  นิพฺพตฺตมฺหีติ ฯ  อถสฺสา  สตฺถา  สาธุ  
สาธุ  กุมาริเก  มยา  ปุจฺฉิตป ฺโหเยว  ตยา  วิสฺสชฺชโิตติ  ปม 
สาธุการ  ทตฺวา  อุตฺตรึป  ปุจฺฉิ  กตฺถ  คมิสฺสสีติ  ปุฏา   
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กสฺมา  น  ชานามีติ  วเทสีติ ฯ  ภนฺเต  ตุมฺเห  ม  ตสรปจฺฉึ  
คเหตฺวา  เปสการสาล  คจฺฉนฺตึ  ชานาถ  อิโต  ปน  คนฺตฺวา 
กตฺถ  นิพฺพตฺติสฺสสีติ  ปุจฺฉถ  อห ฺจ  อิโต  จุตา  น  ชานามิ 
กตฺถ  คนฺตฺวา  นิพฺพตฺติสฺสามีติ ฯ  (๑)  อถสฺสา  สตฺถา  มยา   
ปุจฺฉิตป ฺโหเยว  ตยา  วิสฺสชฺชิโตติ  ทุติย  สาธุการ  ทตฺวา  
อุตฺตรึป  ปุจฺฉิ  อถ  กสฺมา  น  ชานาสีติ  ปุฏา  ชานามีติ  
วเทสีติ ฯ  ภนฺเต  มม  มรณภาวเมว  ชานามิ  ตสฺมา  เอว  
วเทมีติ ฯ  อถสฺสา  สตฺถา  มยา  ปุจฺฉิตป ฺโหเยว  ตยา  
วิสฺสชฺชิโตติ  ตติย  สาธุการ  ทตฺวา  อุตฺตรึป  ปุจฺฉิ  อถ  
กสฺมา  ชานาสีติ  ปุฏา  น  ชานามีติ  วเทสีติ ฯ  มม  
มรณภาวเมว  ชานามิ  ภนฺเต  รตฺตินฺทิวปุพฺพณฺหาทีสุ  ปน   
อสุกกาเล  นาม  มริสฺสามีติ  น  ชานามิ  ตสฺมา  เอว  
วเทมีติ ฯ  อถสฺสา  สตฺถา  มยา  ปุจฺฉิตป ฺโหเยว  ตยา 
วิสฺสชฺชิโตติ  จตุตฺถ  สาธุการ  ทตฺวา  ปริส  อามนฺเตตฺวา 
เอตฺตก  นาม  ตุมฺเห  อิมาย  กถิต  น  ชานาถ  เกวล  อุชฺฌายเถว 
เยส ฺหิ  ป ฺาจกฺขุ  นตฺถิ  เต  อนฺธาเยว  เยส  ป ฺาจกฺขุ 
อตฺถิ  เตเอว  จกฺขุมนฺโตติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        อนฺธภูโต  อย  โลโก          ตนุเกตฺถ  วิปสฺสติ 
        สกโุณ  ชาลมุตฺโตว          อปฺโป  สคฺคาย  คจฺฉตีติ ฯ 
#๑. อห ฺจ  น  ชานามิ  อิโต  จุตา  กตฺถ  คนฺตฺวา 
#นิพฺพตฺติสฺสามีติ  กเมน  ภวิตพฺพ ฯ  
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        ตตฺถ  อย  โลโกติ  อย  โลกิยมหาชโน  ป ฺาจกฺขุโน 
อภาเวน  อนฺธภูโต ฯ  ตนุเกตฺถาติ  ตนุโก  เอตฺถ  น  พหุ  
ชโน  อนิจฺจาทิวเสน  วิปสฺสติ ฯ  ชาลมุตฺโตวาติ  ยถา  เฉเกน 
สากุณิเกน  ชาเลน  โอตฺถริตฺวา  คยฺหมาเนสุ  วฏฏเกสุ  โกจิเทว 
ชาลโต  มุจฺจติ  เสสา  อนโฺตชาลเมว  ปวิสนฺติ  ตถา  มารชาเลน 
โอตฺถเตสุ  สตฺเตสุ  พหู  อปายคามิโน  โหนฺติ  อปฺโป  โกจิเทว 
[สตฺโต]  สคฺคาย  คจฺฉติ  สุคตึ  วา  นพฺิพาน  วา  ปาปุณาตีติ  
อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  สา  กุมาริกา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ 
มหาชนสฺสาป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสิ ฯ 
        สาป  ตสรปจฺฉึ  คเหตฺวา  ปตุ  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  โสป   
นิสินฺนโกว  นิทฺทายิ ฯ  ตสฺสา  อสลฺลกฺเขตฺวา  ตสรปจฺฉึ   
อุปนาเมนฺติยา  ตสรปจฺฉิ  เวมโกฏิย  ปฏิห ฺ ิตฺวา  สทฺท  
กุรุมานา  ปติ ฯ  โส  ปพุชฌฺิตฺวา  คหิตนิมิตฺเตเนว  เวมโกฏึ(๑) 
กฑฺฒิ ฯ  (๒)  เวมโกฏิ  คนฺตฺวา  ต  กุมาริก  อุเร  ปหริ ฯ  สา 
ตตฺเถว  กาล  กตฺวา  ตุสิตภวเน  นิพฺพตฺติ ฯ  อถสฺสา  ปตา 
ต  โอโลเกนฺโต  สกลสรีเรน  โลหิตมกฺขิเตนฏ  ปติตฺวา  มต 
อทฺทส ฯ  อถสฺส  มหาโสโก  อุปฺปชชฺิ ฯ  โส  น  เม  โสก 
อ ฺโ  นิพฺพาเปตุ  สกฺขิสฺสตีติ  โรทนฺโต  สตฺถ ุ สนฺติก 
#๑. สี.  ตสร  ยุ.  เวม ฯ  ๒. ม.  อากฑฺฒิ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 185 

                เลมที่  18  ตึสภิกฺขุวตฺถุ  หนา  185 
 
คนฺตฺวา  ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา  ภนฺเต  โสก  เม  นิพฺพาเปถาติ 
อาห ฯ  สตฺถา  ต  สมสฺสาเสตฺวา  มา  โสจิ  อนมตคฺคสฺมึ  
หิ  สสาเร  ตว  เอวเมว  ธีตุ  มรณกาเล  ปคฺฆริตอสฺสุ  จตุนฺน 
มหาสมุทฺทาน  อุทกโต  อธิกตรนฺติ  วตฺวา  อนมตคฺคสุตฺต(๑) 
กเถสิ ฯ  โส  ตนุภูตโสโก  สตฺถาร  ปพฺพชฺช  ยาจิตฺวา   
ลทฺธูปสมฺปโท  น  จิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณีติ ฯ 
                                เปสการธีตุวตฺถุ ฯ 
 
                                  ตึสภิกฺขุวตฺถุ  
        หสา  อาทิจฺจปเถ  ยนฺตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
เชตวเน  วิหรนฺโต  ตึส  ภิกฺขู  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  ทิวเส  ตึสมตฺตา  ทิสาวาสิกา  ภิกฺขู  สตฺถาร 
อุปสงฺกมึสุ ฯ  อานนฺทตฺเถโร  สตฺถุ  วตฺตกรณเวลาย  อาคนฺตฺวา 
เต  ภิกฺขู  ทิสวฺา  สตฺถารา  อิเมหิ  สทฺธึ  ปฏิสนถฺาเร  
กเต  วตฺต  กริสฺสามีติ  ทวฺารโกฏเก  อฏาสิ ฯ  สตฺถาป 
เตหิ  สทฺธึ  ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  เตส  สาราณีย  ธมฺมกถ  
กเถสิ ฯ  ต  สุตฺวา  เต  สพฺเพป  อรหตฺต  ปตฺวา ฯ  อุปฺปติตฺวา 
อากาเสน  อคมสุ ฯ  อานนฺทตฺเถโร  เตสุ  จิรายนฺเตสุ  สตฺถาร 
อุปสงฺกมิตฺวา  ภนฺเต  อิธ  ตึสมตฺตา  ภิกฺขู  อาคตา  เต 
#๑.  ส.ี ม. ย.ุ  อนมตคฺคกถ ฯ  
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กหนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  คตา  อานนฺทาติ ฯ  กตเรน  มคฺเคน  ภนฺเตติ ฯ 
อากาเสนานนฺทาติ ฯ  กึ  ปน  เต  ภนฺเต  ขีณาสวาติ ฯ 
อาม  อานนฺท  มม  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา  อรหตฺต  ปตฺตาติ ฯ 
ตสฺมึ  ปน  ขเณ  หสา  อากาเสน  คมึสุ ฯ  สตฺถา  ยสฺส 
โข  อานนฺท  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา  สุภาวิตา  โส  หสา  (๑)  วิย 
อากาเสน  คจฺฉตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        หสา  อาทิจฺจปเถ  ยนฺติ  อากาเส  ยนฺติ  อิทฺธิยา 
        นิยฺยนฺติ  ธีรา  โลกมฺหา  เชตฺวา  มาร  สวาหนนฺติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  อิเม  หสา  อาทิจฺจปเถ  อากาเส  คจฺฉนฺติ ฯ 
เยส  ปน  อิทธฺิปาทา  สุภาวิตา  เตป  อากาเส  ยนฺติ  
อิทฺธิยา ฯ  ธรีาป  ปณฺฑิตา  สวาหน  มาร  เชตฺวา  อิมมฺหา 
วฏฏโลกา  นิยฺยนฺติ  นิสสฺรนฺติ  นิพฺพาน  ปาปุณนฺตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                        ตึสภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
#๑. ยุ.  หโส ฯ  
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                                จิ ฺจมาณวิกาวตฺถุ  
        เอกธมฺมมตีตสฺสาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  จิ ฺจมาณวิก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ปมโพธิย  ห ิ ทสพลสฺส  ปุถุภูเตสุ  สาวเกสุ  อปริมาเณสุ 
เทวมนุสฺเสสุ  อริยภูม ึ โอกฺกนฺเตสุ  สตฺถุ  ปตฺถเตสุ  
คุณสมุทเยสุ  มหาลาภสกฺกาโร  อุทปาทิ ฯ  ติตฺถิยา  สุริยุคฺคมเน 
ขชฺโชปนกสทิสา  อเหสุ  หตลาภสกฺการา ฯ  เต  อนฺตรวีถิย  
ตฺวา  กึ  สมโณ  โคตโมว  พุทฺโธ  มยป  พุทฺธา  กินฺตสฺเสว  
ทินฺน  มหปฺผล  อมฺหากป  ทินฺน  มหปฺผลเมว  อมฺหากป  เทถ   
กโรถาติ  เอว  มนุสฺเส  วิ ฺาเปนฺตาป  ลาภสกฺการ  อลภิตฺวา  
รโห  สนฺนิปติตฺวา  เกน  นุ  โข  อุปาเยน  สมณสฺส  โคตมสฺส   
มนุสฺสาน  อนฺตเร อวณฺณ  อุปฺปาเทตฺวา  ลาภสกฺการ  
นาเสยฺยามาติ  จินฺตยึสุ ฯ  ตทา  สาวตฺถิย  จิ ฺจมาณวิกา  
นาเมกา  ปริพฺพาชิกา  อุตฺตมรูปธรา  โสภคฺคปฺปตฺตา  เทวจฺฉรา 
วิย  อสฺสา  สรีรโต  รสิโย  นิจฺฉรนฺติ ฯ  อเถโก  ขรมนฺตี  
เอวมาห  จิ ฺจมาณวิก  ปฏิจฺจ  สมณสฺส  โคตมสฺส  อวณฺณ   
อุปฺปาเทตฺวา  ลาภสกฺการ  นาเสยฺยามาติ ฯ  เต  อตฺเถโส 
อุปาโยติ  สมปฺฏิจฺฉึสุ ฯ  อถ  สา  ติตฺถิยาราม  คนฺตฺวา 
วนฺทิตฺวา  อฏาสิ ฯ  ติตฺถิยา  ตาย  สทฺธึ  น  กเถสุ ฯ  สา 
โก  นุ  โข  เม  โทโสติ  ยาวตติยป  วนฺทามิ  อยฺยาติ   
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วตฺวา  อยฺยา  โก  น ุ โข  เม  โทโส  ก ึ มยา  สทฺธึ  
น  กเถถาติ  อาห ฯ  ภคินิ  สมณ  โคตม  อมฺเห  วิเหเนฺต   
หตลาภสกฺกาเร  กตฺวา  วิจรนฺต  น  ชานาสีติ ฯ  น  ชานามิ  
อยฺยา  กึ  ปเนตฺถ  มยา  กตฺตพฺพนฺติ ฯ  สเจ  ตฺว  ภคินิ  
อมฺหาก  สุขมิจฺฉสิ  อตฺตาน  ปฏิจฺจ  สมณสฺส  โคตมสฺส  อวณฺณ  
อุปฺปาเทตฺวา  ลาภสกฺการ  นาเสหีติ ฯ  สา  สาธุ  อยยฺา  
มยฺหเมเวโส  ภาโร  มา  จินฺตยิตฺถาติ  วตฺวา  ปกฺกมิตฺวา 
อิตฺถีมายาย  กุสลตาย  ตโต  ปฏาย  สาวตฺถีวาสีน  ธมฺมกถ  
สุตฺวา  เชตวนา  นิกฺขมนสมเย  อินฺทโคปกวณฺณ ปฏ  ปารุปตฺวา 
คนฺธมาลาทิหตฺถา  เชตวนาภิมุขี  (๑)  คจฺฉนฺตี  อิมาย เวลาย  กหุึ 
คจฺฉสีติ  วุตฺเต  กึ  ตุมฺหาก  มม  คมนฏาเนนาติ  วตฺวา   
ชตวนสมีเป  ติตฺถิยาราเม  วสิตฺวา  ปาโตว  ภควนฺต 
วนฺทิสฺสามาติ  นครา  นิกขฺมนฺเต  อุปาสกชเน  เชตวเน  วุตฺถา 
วิย  หุตฺวา  นคร  ปวิสนฺตี  กุหึ  วุตฺถาสีติ  วุตฺเต  กึ  
ตุมฺหาก  มม  วุตฺถฏาเนนาติ  วตฺวา  เอกมาสทฺวิมาสจฺจเยน 
ปุจฺฉิยมานา  เชตวเน  สมเณน  โคตเมน  สทฺธ ึ เอกคนฺธกุฏิยา 
วุตฺถมฺหีติ  ปถุุชชฺนาน  สจฺจ  นุโข  เอต  โนติ  กงฺข 
อุปฺปาเทตฺวา  เตมาสจาตุมฺมาสจฺจเยน  ปโลติกาหิ  อุทร  เวเตฺวา 
คพฺภินีวณฺณ  ทสฺเสตฺวา  สมณ  โคตม  ปฏิจฺจ  คพฺโภ  
#๑. เชตวนาภิมุขินีติ  ยุตฺตตร ฯ  
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อุปฺปนฺโนติ  อนฺธพาเล  คาหาเปตฺวา  อฏนวมาสจฺจเยน  อุทเร 
ทารุมณฺฑลิก  พนฺธิตฺวา  อุปริ  ปฏ  ปารปุตฺวา  หตฺถปาทปฏ ิโย 
โคหนุเกน  โกฏฏาเปตฺวา  อุสฺสเท  ทสเฺสตฺวา  กิลนฺตินฺทฺริยา 
หุตฺวา  สายณฺหสมเย  ตถาคเต  อลงฺกตธมฺมาสเน  นสิีทิตฺวา 
ธมฺม  เทเสนฺเต  ธมฺมสภ  คนฺตฺวา  ตถาคตสฺส  ปุรโต  ตฺวา 
มหาสมณ  มหาชนสฺส  ตาว  ธมฺม  เทเสสิ  มธุโร  เต 
สทฺโท  สมฺผุสิต  เต  ทนฺตาวรณ  อห  ปน  ต  ปฏิจฺจ  
คพฺภ  ลภิตฺวา  ปริปุณฺณคพฺภา  ชาตา  เนว  เม  ปสูติฆร 
ชานาสิ  น  สปฺปเตลาทีนิ  สย  อกโรนฺโต  อุปฏากานป  
อ ฺตร  โกสลราชาน  วา  อนาถปณฺฑิก  วา  วิสาข  วา  
มหาอุปาสก  อิมิสฺสา  จิ ฺจมาณวิกาย  กตฺตพฺพยุตฺตก  กโรหีติ  
น  วเทสิ  อภิรมิตุเมว  ชานาสิ  คพฺภปริหาร  น  ชานาสีติ  
คูถปณฺฑ  คเหตฺวา  จนฺทมณฺฑล  ทูเสตุ  วายมนฺตี  วิย  ปริสมชฺเฌ 
ตถาคต  อกฺโกสิ ฯ  ตถาคโต  ธมฺมกถ  เปตฺวา  สีโห  วิย 
อภินทนฺโต  ภคินิ  ตยา  กถิตสฺส  ตถภาว  วา  วิตถภาว  
วา  อหเมว  ตฺว ฺจ  ชานามาติ  อาห ฯ  อาม  มหาสมณ  
ตยา  จ  มยา  จ  าตภาเวเนต  ชาตนฺติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  
สกฺกสฺส  อาสน  อุณฺหาการ  ทสฺเสสิ ฯ  โส  อาวชชฺมาโน 
จิ ฺจมาณวิกา  ตถาคต  อภูเตน  อกฺโกสตีติ  ตฺวา  อิท  
วตฺถุ  โสเธสฺสามีติ  จตูหิ  เทวปุตฺเตหิ  สทฺธึ  อาคมิ ฯ   
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เทวปุตฺตา  มูสิกโปตกา  หุตฺวา  ทารุมณฺฑลิกสฺส  พนฺธนรชฺชุเก 
เอกปฺปหาเรเนว  ฉินฺทึสุ ฯ  ปารุตปฏ  วาโต  อุกฺขิป ฯ ทารุมณฺฑล 
ปตมาน  ตสฺสา  ปาทปฏ ิย  ปติ ฯ  อุโภ  อคฺคปาทา  ภิชฺชึส ุฯ 
มนุสฺสาป  กาลกณฺณิ  สมมฺาสมฺพุทฺธ  อกฺโกสีติ  สีเส  เขฬ 
ปาเตตฺวา  เลฑฺฑุทณฺฑหตฺถา  เชตวนา  นีหรึสุ ฯ  อถสฺสา 
ตถาคตสฺส  จกฺขุปถ  อติกฺกนฺตกาเล  มหาปวี  ภิชฺชิตฺวา 
วิวรมทาสิ ฯ  อวีจิโต  อคฺคิชาลา  อุฏหิ ฯ  สา  กลุทตฺติย  
กมฺพล  ปารุปมานา  วิย  คนฺตฺวา  อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺติ ฯ 
อ ฺติตฺถิยาน  ลาภสกฺกาโร  ปริหายิ ฯ  ทสพลสฺส  ภิยฺโยโส 
มตฺตาย  วฑฺฒิ ฯ 
        ปุนทิวเส  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส 
จิ ฺจมาณวิกา  เอว  อุฬารคุณ  อคฺคทกฺขิเณยฺย  สมฺมาสมฺพุทฺธ  
อภูเตน  อกฺโกสิตฺวา  มหาวินาส  ปตฺตาติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา 
กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา 
อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพเปสา 
ม  อภูเตน  อกฺโกสิตฺวา  วินาส  ปตฺตาเยวาติ  วตฺวา 
        นาทิฏา  (๑)  ปรโต     โทส  อณณถูลานิ  สพฺพโส 
        อิสฺสโร  ปณเย  ทณฺฑ    สาม  อปฺปฏิเวกฺขิยาติ 
#๑. นาทิสฺวาติ  ภวิตพฺพ ฯ  น  อทิสฺวาติ  ปทจฺเฉโท ฯ   
#นกาโร  ปณเยติ  ปเทน  สมฺพนฺธิตพฺโพ ฯ ม. นาทฏา ฯ   
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อิม  ทฺวาทสนิปาเต  มหาปทุมชาตก(๑)  วิตฺถาเรตฺวา  กเถสิ  
ตทา  กิเรสา  มหาปทุมกุมารสฺส  โพธิสตฺตสฺส  มาตุ  สปตฺตี  
ร ฺโ  อคฺคมเหสี  หุตฺวา  มหาสตฺต  อสทฺธมฺเมน  นิมนฺเตตฺวา 
ตสฺส  มน  อลภิตฺวา  อตฺตนาว  อตฺตนิ  วิปฺปการ  กตฺวา 
คิลานาลย  ทสฺเสตฺวา  ตว  ปุตฺโต  ม  อนิจฺฉนฺตึ  อิม  วิปฺปการ 
ปาเปสีติ  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  กทฺุโธ  มหาสตฺต  
โจรปฺปปาเต  ขิป ฯ  อถ  น  ปพฺพตกุจฺฉิย  อธิวตฺถา  เทวตา 
ปฏิคฺคเหตฺวา  นาคราชสฺส  ผณคพฺเภ  เปสิ ฯ  นาคราชา  ต   
นาคภวน  เนตฺวา  อุปฑฺฒรชฺเชน  สมฺมาเนสิ ฯ  โส  ตตฺถ  
สวจฺฉร  วสิตฺวา  ปพฺพชิตุกาโม  หิมวนฺตปฺปเทส  อาคนฺตฺวา 
ปพฺพชิตฺวา  ฌานาภิ ฺาโย  นิพฺพตฺเตสิ ฯ  อถ  น  เอโก 
วนจรโก  ทสิฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  ตสฺส  สนฺติก  
คนฺตฺวา  กตปฺปฏิสนฺถาโร  สพฺพ  ต  ปวตฺตึ  ตฺวา มหาสตฺต 
รชฺเชน  นิมนฺเตตฺวา  เตน  มยฺห  รชฺเชน  กิจฺจ  นตฺถิ  ตฺว  
ปน  ทส  ราชธมฺเม  อโกเปตฺวา  อคติคมน  ปหาย  ธมฺเมน 
รชฺช  กาเรหีติ  โอวทิโต  อุฏายาสนา  โรทิตฺวา  นคร  คจฺฉนฺโต 
อนฺตรามคฺเค  อมจฺเจ  ปุจฺฉิ  อห  ก  นสิฺสาย  เอว  อาจาร- 
สมฺปนฺเนน  ปุตฺเตน  วิโยค  ปตฺโตติ ฯ  อคฺคมเหสึ  เทวาติ ฯ 
ราชา  ต  อุทฺธปาท  คเหตฺวา  โจรปฺปปาเต  ขิปาเปตฺวา  นคร 
๑. ขุ. ชา.  ๒๗/๓๓๘ ฯ  ตทฏกถา  ๖/๑๔๒ ฯ  
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ปวิสิตฺวา  ธมฺเมน  รชฺช  กาเรสิ ฯ ตทา  มหาปทุมกุมาโร  
มหาสตฺโต  อโหสิ  มาตุ  สปตฺตี  จิ ฺจมาณวิกาติ ฯ 
        สตฺถา  อิมมตฺถ  ปกาเสตฺวา  ภิกฺขเว  เอกธมฺม  หิ  
สจฺจวจน  ปหาย  มุสาวาเท  ปติฏ ิตาน  วิสฺสฏปรโลกาน   
อกตฺตพฺพ  ปาปกมฺม  นาม  นตฺถีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        เอกธมฺมมตีตสฺส                  มุสาวาทิสฺส  ชนตฺุโน 
        วิติณฺณปรโลกสฺส          นตฺถิ  ปาป  อการิยนติฺ ฯ 
        ตตฺถ  เอกธมฺมนฺติ  สจฺจ ฯ  มุสาวาทิสฺสาติ  ยสฺส  ทสส ุ
วจเนสุ  เอกป  สจฺจ  นตฺถิ  เอวรูปสฺส  มุสาวาทิโน ฯ 
วิติณฺณปรโลกสฺสาติ  วิสฺสฏปรโลกสฺส ฯ  เอวรูโป  หิ  
มนุสฺสสมฺปตฺตึ  เทวสมฺปตฺตึ  อวสาเน  นิพฺพานสมฺปตฺตินฺติ  อิมา 
ติสฺโส  สมฺปตฺติโย  น  ปสฺสติ ฯ  นตฺถิ  ปาปนฺติ  ตสฺส  เอวรูปสฺส 
อิท  นาม  ปาป  อกตฺตพฺพนฺติ  นตฺถิ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                จิ ฺจมาณวิกาวตฺถุ ฯ  
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                                 อสทิสทานวตฺถุ  
        น  เว  กทริยา  เทวโลก  วชนฺตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
เชตวเน  วิหรนฺโต  อสทิสทาน  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  สตฺถา  จาริก  จริตฺวา  ป ฺจสตภิกฺขุ- 
ปริวาโร  เชตวน  ปาวิสิ ฯ  ราชา  วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถาร   
นิมนฺเตตฺวา  ปุนทิวเส  อาคนฺตุกทาน  สชฺเชตฺวา  ทาน  เม   
ปสฺสนฺตูติ  นาคเร  ปกฺโกสิ ฯ  นาครา  อาคนฺตฺวา  ร ฺโ  
ทาน  ทิสฺวา  ปุนทิวเส  สตฺถาร  นิมนฺเตตฺวา  ทาน  สชฺเชตฺวา   
อมฺหาก  ทาน  เทโว  ปสสฺตูติ  ร ฺโ  ปหิณึสุ ฯ  ราชา  
คนฺตฺวา  เตส  ทาน  ทิสฺวา  อิเมหิ  มม  ทานโต  อุตฺตริตร  
กต  ปุน  ทาน  กริสฺสามีติ  ปุนทิวเสป  ทาน  สชฺเชสิ ฯ  
นาคราป  ต  ทิสฺวา  ปุนทิวเส  สชฺชยึสติู ฯ  เอว  เนว  
ราชา  นาคเร  ปราเชตุ  สกฺโกติ  น  นาครา  ราชาน ฯ 
อถ  ฉฏเ  วาเร  นาครา  สตคุณ  สหสฺสคุณ  วฑฺเฒตฺวา 
ยถา  น  สกกฺา  โหติ  อิท  นาม  อิเมส  ทาเน  นตฺถีติ  
วตฺตุ  เอว  ทาน  สชชฺยึสุ ฯ  ราชา  ต  ทิสฺวา  สจาห 
อิเมส  ทานโต  อุตฺตริตร  กาตุ  น  สกขิฺสฺสามิ  กึ  เม 
ชีวิเตนาติ  อุปาย  จินฺเตนฺโต  นิปชฺช ิฯ  อถ  น  มลลฺิกา 
เทวี  อุปสงฺกมิตฺวา  กสฺมา  มหาราช  เอว  นิปนฺโนสิ  
เกน  เต  อินทฺฺริยานิ  กลินฺตานิ  วิยาติ  ปุจฺฉิ ฯ  ราชา  
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อาห  นทานิ  ตฺว  เทวิ  ชานาสีติ ฯ  น  ชานามิ  เทวาติ ฯ  
โส  ตสฺสา  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  อถ  น  มลฺลิกา  อาห   
เทว  มา  จินฺตยิ  กห  ตยา  ปวิสฺสโร  ราชา  นาคเรหิ  
ปราชิยมาโน  ทฏิปุพฺโพ  วา  สุตปุพฺโพ  วา  อหนฺเต  ทาน  
สวิทหิสฺสามีติ ฯ  อิติสฺส  สา  อสทิสทาน  สวิทหิตุกามตาย  เอว  
วตฺวา  มหาราช  สาลกลฺยาณิปทเรหิ  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน 
อนฺโตอาวฏเฏ  นิสีทนมณฺฑป  กาเรหิ  เสสา  พหิอาวฏเฏ 
นิสีทิสฺสนฺติ  ป ฺจ  เสตจฺฉตฺตสตานิ  กาเรหิ  ตานิ  คเหตฺวา 
ป ฺจสตา  หตฺถี  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  มตฺถเก  ธารยมานา 
สฺสนฺติ  อฏ  วา  ทส  วา  รตฺตสุวณฺณนาวาโย  กาเรหิ  
ตา  มณฺฑปมชฺเฌ  ภวิสฺสนฺติ  ทฺวินฺน  ทฺวินฺน  ภิกฺขูน  อนฺตเร 
เอเกกา  ขตฺติยธีตา  นิสีทิตฺวา  คนฺเธ  ปสิสฺสติ  เอเกกา  
ขตฺติยธีตา  วีชนึ  อาทาย  เทฺว  เทฺว  ภกิฺขู  วีชยมานา  สฺสติ 
เสสา  ขตฺติยธีตโร  ปฏปฏเ(๑)  คนฺเธ  อาหริตฺวา  สุวณฺณนาวาสุ 
ปกฺขิปสฺสนฺติ  ตาสุ  เอกจฺจา  ขตฺติยธีตโร  นีลุปฺปลกลาเป 
คเหตฺวา  สุวณฺณนาวาสุ  ปกฺขิตฺตคนฺเธ  อาโลเฬตฺวา  วาส   
คาหาเปสฺสนฺติ  นาคราน  หิ  เนว  ขตฺติยธีตโร  อตฺถ ิ น   
เสตจฺฉตฺตานิ  น  หตฺถโิน  อิเมหิ  การเณหิ  นาครา 
ปราชิสฺสนฺติ  เอว  กาเรหิ  (๒)  มหาราชาติ ฯ  ราชา  สาธุ  
#๑. สี. ยุ.  ปเส  ปเส ฯ  ม. ปเส  ปเส ฯ ๒.สี. ม. ย.ุ  กโรหิ ฯ  
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เทวิ  กลฺยาณนฺเต  กถิตนฺติ  ตาย  กถิตนิยาเมเนว  สพฺพ  
กาเรสิ ฯ  เอกสฺส  ปน  ภิกฺขุโน  เอโก  หตฺถี  นปฺปโหติ ฯ 
อถ  ราชา  มลฺลิก  อาห  ภทฺเท  เอกสฺส  ภิกฺขุโน  เอโก  
หตฺถี  นปฺปโหติ  กึ  กริสสฺามาติ ฯ  กึ  เทว  ป ฺจหตฺถิสตานิ  
นตฺถีติ ฯ  อตฺถิ  เทวิ  อวเสสา  ปน  ทุฏหตฺถิโน  เต  
ภิกฺขู  ทิสฺวา ว  เวรมฺภวาตา  วิย  จณฺฑา  โหนฺตีติ ฯ  เทว  
อห  เอกสฺส   ทุฏหตฺถิโปตกสฺส  ฉตฺต  คเหตฺวา  ติฏนฏาน 
ชานามีติ ฯ กตฺถ  น  เปสฺสามาติ ฯ  อยฺยสฺส  องฺคุลมิาลสฺส 
สนฺติเกติ ฯ  ราชา  ตถา  กาเรสิ ฯ  หตฺถิโปตโก  วาลธึ  
อนฺตรสตฺถิมฺหิ  ปกฺขิปตฺวา  อุโภ  กณฺเณ  ปาเตตฺวา  อกฺขีนิ   
นิมฺมิเลตฺวา  อฏาสิ ฯ  มหาชโน  เอวรูปสฺส  นาม  จณฺฑหตฺถิโน 
อยมากาโร  [อายสฺมา]  องฺคุลิมาลตฺเถโร  กโรตีติ  เถรสฺส   
เสตจฺฉตฺตหตฺถิเมว  (๑)  โอโลเกสิ ฯ  ราชา  ปณีตาหาเรน  (๒) 
พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  ปริวิสิตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  ย 
อิมสฺมึ  ทานคฺเค  กปฺปยภณฺฑ  วา  อกปฺปยภณฺฑ  วา  สพฺพนฺต 
ตุมฺหากเมว  เทมีติ  อาห ฯ  ตสฺมึ  โข  ปน  ทาเน  เอกทิวเสเนว 
ปริจฺจตฺต  จุทฺทสโกฏิธน  โหติ ฯ  สตฺถุ  ปน  เสตจฺฉตฺต   
นิสีทนปลฺลงฺโก  อาธารโก  ปาทปโกติ  จตฺตาริ  อนคฺฆาเนว ฯ   
ปุน  เอวรูป  กตฺวา พุทฺธาน  ทาน  นาม  ทาตุ  สมตฺโถ 
#๑. สี. ม. ยุ.  อยมากาโรติ หตฺถิเมว โอโลเกสีติ ทิสสฺติ ฯ 
# ๒. ส.ี ม. ย.ุ  ปาโ  นตฺถิ ฯ  
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นาโหสิ  เตเนว  ต  อสทิสทานนฺติ  ป ฺายิ ฯ  ต  กิร 
สพฺพพุทฺธาน  เอกวาร  โหติเยว ฯ  สตฺถ ุ จ(๑) สพฺเพส ฺจ อิตฺถีเยว 
สวิทหติ ฯ  ร ฺโ  ปน  กาโฬ  จ  ชุณฺโห  จาติ  เทฺว  
อมจฺจา  อเหสุ ฯ  เตสุ  กาโฬ  จินฺเตสิ  อโห  ราชกุลสฺส  
ปริหานิ  เอกทิวเสเนว จุทฺทสโกฏิธน  ขย  (๒)  คจฺฉติ  อิเม  อิม   
ทาน  ภุ ฺชิตฺวา  คนฺตฺวา นิปนฺนา  นิททฺายิสฺสนฺติ  อโห  นฏ   
ราชกุลนฺติ ฯ  ชุณฺโห  ปน  จินฺเตสิ  อโห  ร ฺโ  ทาน  
น  หิ  สกฺกา  ราชภาเว  อฏ ิเตน เอวรูป  ทาน  ทาตุ  
สพฺพสตฺตาน  ปตฺตึ  อเทนฺโต  นาม  นตฺถิ  อห ปน  อิท  
ทาน  อนุโมทามีติ ฯ  สตฺถุ  ภตฺตกิจฺจาวสาเน  ราชา  
อนุโมทนตฺถาย  ปตฺต  คณฺหิ ฯ  สตฺถา  จินฺเตสิ  ร ฺา  
มโหฆ  ปวตฺเตนฺเตน  วิย  มหาทาน  ทินฺน  อสกฺขิ  นุ  โข  
มหาชโน  จิตฺต  ปสาเทตุ  อุทาหุ  โนติ ฯ  โส  เตส  อมจฺจาน  
จิตฺตวาร  ตฺวา  สเจ  ร ฺโ  ทานสฺส  อนุจฺฉวิก  อนุโมทน  
กริสฺสามิ  กาฬสฺส  สตฺตธา  มุทฺธา  ผลสิฺสติ  ชุณฺโห  
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิสฺสตีติ  ตฺวา  กาเฬ  อนุกมฺป  ปฏิจฺจ  
เอวรูป  ทาน  ทตฺวา   ิตสฺส  ร ฺโ  จตุปฺปทิก  คาถเมว  
วตฺวา  อุฏายาสนา  วิหาร  คโต ฯ  ภิกฺขู  องฺคุลิมาลตฺเถร 
ปุจฺฉึสุ  กึ  น ุ โข  อาวุโส  ทุฏหตฺถึ  ฉตฺต  ธาเรตฺวา  
#๑. สี. ม. ยุ.  สตฺถุ  จาติ  นตฺถิ ฯ  ๒. สี. ย.ุ  จย ฯ  
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 ิต  ทิสฺวา  ภายสีติ ฯ  น  ภายามิ  อาวุโสติ ฯ  เต  สตฺถาร  
อุปสงฺกมิตฺวา  อาหสุ  องฺคุลิมาโล  ภนฺเต  อ ฺ  พฺยากโรตีติ ฯ 
สตฺถา  น  ภิกฺขเว  องฺคุลิมาโล  ภายติ  ขีณาสวอุสภาน  
หิ  อนฺตเร  เชฏกอุสภสทิสา  มม  ปตฺุตสทิสา  ภิกฺขู  น  
ภายนฺตีติ  วตฺวา  พฺราหฺมณวคฺเค  คาถมาห 
        อุสภ  ปวร  วีร                  มเหสึ  วิชิตาวิน 
        อเนช  นฺหาตก  พุทฺธ          ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ราชาป  โทมนสฺสปปฺตฺโต  เอวรูปาย  ปริสาย  มชฺเฌ  
ทาน  ทตฺวา   ิตสฺส  มยฺห  อนุจฺฉวิก  อนุโมทน  อกตฺวา  
คาถเมว  วตฺวา  สตฺถา  อุฏายาสนา  คโต  มยา  สตฺถุ  
อนุจฺฉวิก  ทาน  อกตฺวา  อนนุจฺฉวิก  กต  ภวิสฺสติ  
กปฺปยภณฺฑ  อทตฺวา  อกปฺปยภณฺฑเมว  ทินฺน  ภวิสฺสติ  
สตฺถารา  เม  กุปเตน  ภวิตพฺพ  ยสฺส  กสฺสจิ  นาม  ทานานุรูป  
อนุโมทน  กาตุ  วฏฏตีติ  วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา 
เอตทโวจ  กินฺนุ  โข  เม  ภนฺเต  ทาตพฺพยุตฺตก  ทาน  น  
ทินฺน  อุทาหุ  ทานานุรูป  กปฺปยภณฺฑ  อทตฺวา  อกปฺปย- 
ภณฺฑเมว  ทินฺนนฺติ ฯ  กิเมต  มหาราชาติ ฯ  น  เม  ตุมฺเหหิ   
ทานานุจฺฉวิกา  อนุโมทนา  กตาติ ฯ  มหาราช  อนุจฺฉวิกเมว 
เต  ทาน  ทินนฺ  เอต  ห ิ อสทิสทาน  นาม  เอกสฺส  
พุทฺธสฺส  เอกวารเมว  สกฺกา  ทาตุ  ปนุ  เอวรูป  นาม  ทาน  
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ทุทฺททนฺติ ฯ  อถ  กสฺมา  เม  ภนฺเต  ทานานุรูป  อนโุมทน  
น  กริตฺถาติ ฯ  ปริสาย  อสุทฺธตฺตา  มหาราชาติ ฯ  โก  นุ  โข 
ภนฺเต  ปริสาย  โทโสติ ฯ  อถสฺส  สตฺถา  ทฺวินฺนป  อมจฺจาน  
จิตฺตวาร  อาโรเจตฺวา  กาเฬ  อนุกมฺป  ปฏิจฺจ  อนุโมทนาย  
อกตภาว  อาจิกฺขิ ฯ  ราชา  สจฺจ  กริ  เต  กาฬ  เอว 
จินฺติตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจนฺติ  วุตฺเต  ตว  สนฺตก  อคฺคเหตฺวา 
มม  ปุตฺตทาเรหิ  สทฺธ ึ มยิ  อตฺตโน  สนฺตก  เทนฺเต  ตุยฺหป  
กา  หานิ  (๑)  ย  เต  มยา  ทินฺน  ต  ทินนฺเมว  โหตุ  รฏโต  
ปน  เม  นิกขฺมาติ  ต  รฏา  นีหริตฺวา  ชุณฺห  ปกโฺกสาเปตฺวา  
สจฺจ  กิร  เต  เอว  จินฺติตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจนฺติ  วุตฺเต  
สาธุ  มาตุล  ปสนฺโนสฺมิ  ตฺว  มม  รชชฺ  คเหตฺวา  มยา   
ทินฺนนิยาเมเนว  สตฺต  ทวิสานิ  ทาน  เทหีติ  ตสฺส  สตฺตาห 
รชฺช  นยิฺยาเทตฺวา  สตฺถาร  อาห  ปสสฺถ  ภนฺเต  พาลสฺส  
การณ  มยา  เอว  ทินฺเน  ทาเน ปหาร  อทาสีติ ฯ  สตฺถา  
อาม  มหาราช  พาลา  นาม  ปรสฺส  ทาน  อนภินนฺทิตฺวา   
ทุคฺคติปรายนา  โหนฺติ  ธีรา  ปน  ปเรสป  ทาน  อนุโมทิตฺวา   
สคฺคปรายนา  เอว  โหนฺตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
                น  เว  กทริยา  เทวโลก  วชนฺติ 
                พาลา  หเว  นปปฺสสนฺติ  ทาน 
#๑. สี. ม. ยุ.  ปฬา ฯ  
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                ธีโร  จ  ทาน  อนุโมทมาโน 
                เตเนว  โส  โหติ  สุขี  ปรตฺถาติ ฯ 
        ตตฺถ  กทริยาติ  ถทฺธมจฺฉริโน ฯ  พาลาติ  อิธโลกปรโลกตฺถ 
อชานนกา ฯ  ธีโรติ  ปณฺฑิโต ฯ  สุขี  ปรตฺถาติ  เตเนว  โส 
ทานานุโมทนปุ ฺเน  ปรโลเก  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวมาโน  สขีุ  โหตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  ชุณฺโห  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  
สมฺปตฺตปริสายป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสิ ฯ  ชุณฺโห  
โสตาปนฺโน  หุตฺวา  สตฺตาห  ร ฺโ  ทินฺนนิยาเมเนว  ทาน  
อทาสีติ ฯ 
                                อสทิสทานวตฺถุ ฯ 
 
                         อนาถปณฺฑิกปุตฺตกาลวตฺถุ  
        ปพฺยา  เอกรชฺเชนาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  กาล  นาม  อนาถปณฺฑิกสฺส  ปุตฺต  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  ตถาวิธสฺส  สทฺธาสมฺปนฺนสฺส  เสฏ ิโน  ปุตฺโต 
หุตฺวา  เนว  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตุ  น  เคห  อาคตกาเล  
ทฏ ุ  น  ธมมฺ  โสตุ  น  สงฺฆสฺส  เวยฺยาวจฺจ  กาตุ  อิจฺฉติ  
ปตรา  มา  เอว  ตาต  กรีติ  วุตฺโตป  ตสสฺ  วจน  น  
สุณาติ ฯ  อถสฺส  ปตา  จินฺเตสิ  อย  เอวรูป  ทฏิ ึ   
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คเหตฺวา  วิจรนฺโต  อวีจิปรายโน  ภวิสฺสติ  น  โข  ปน  เม 
ต  ปฏริูป  ย  มยิ  ปสฺสนฺเต  มม  ปุตฺโต  นิรย  คจฺเฉยฺย  
อิมสฺมึ  โข  ปน  โลเก  ธนทาเนน  อนภิชฺฌนกสตฺโต  นาม 
นตฺถิ  ธเนน  น  ภินฺทิสฺสามีติ ฯ  อถ  น  อาห  ตาต 
อุโปสถิโก  หุตฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา  ธมมฺ  สุตฺวา  เอหิ  
กหาปณสต  เต  ทสฺสามีติ ฯ  ทสฺสถ  ตาตาติ ฯ  ทสสฺามิ 
ปุตฺตาติ ฯ  โส  ยาวตติย  ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  อุโปสถโิก  
หุตฺวา  วิหาร  อคมาสิ ฯ  ธมฺมสฺสวเนน  ปนสฺส  กจฺิจ  นตฺถิ  
ยถาผาสุกฏาเน  สยิตฺวา  ปาโตว  เคห  อคมาสิ ฯ  อถสฺส  
ปตา  ปุตฺโต  เม  อุโปสถโิก  อโหส ิ สฆีมสฺส  ยาคุอาทีนิ   
อาหรถาติ  วตฺวา  ทาเปสิ ฯ  โส  กหาปณ  อคฺคเหตฺวา  
น  ภุ ฺชิสฺสามีติ  อาหาร  ปฏิกฺขิป ฯ  อถสฺส  ปตา  ปฬ  
อสหนฺโต  กหาปณภณฺฑิก  ทาเปสิ ฯ (๑) โส  ต  หตฺเถน คเหตฺวา  
ว  อาหาร  ปริภุ ฺชิ ฯ  อถ  น  ปุนทิวเส  เสฏ ี  ตาต   
กหาปณสหสฺส  เต  ทสสฺามิ  สตฺถุ  ปุรโต  ตฺวา  เอกเมว  
ธมฺมปท  อุคฺคณฺหิตฺวา  อาคจฺเฉยฺยาสีติ  เปเสสิ ฯ  โส  วิหาร 
คนฺตฺวา  สตฺถุ  ปุรโต  ตฺวา  เอกเมว  ธมฺมปท  อุคฺคณฺหิตฺวา 
ปลายิตุกาโม  อโหส ิฯ  อถสฺส  สตฺถา  อสลฺลกฺขณาการ  
อกาสิ ฯโส  ต  ปท  อสลลฺกฺเขตฺวา  อุปริปท  อุคฺคณฺหิสฺสามีติ   
ตฺวา  อสฺโสสิเยว ฯ  อุคฺคณฺหิสฺสามีติ  สุณนฺตาว  กิร  สกฺกจฺจ  
#๑. อทาสีติ  ภวิตพฺพ ฯ  
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สุณนฺติ  นาม ฯ  เอว ฺจ  นาม  สุณนฺตาน  ธมฺโม  โสตาปตฺติ- 
มคฺคาทโย  เทติ ฯ  โสป  อุคฺคณฺหิสฺสามีติ  สุณาติ ฯ  สตฺถาปสฺส  
อสลฺลกฺขณาการ  กโรติ ฯ  โส  อุปริปท  อุคฺคณฺหิสฺสามีติ  
ตฺวา  สุณนฺโตว  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาติ ฯ  โส  ปุนทิวเส  
พุทฺธปฺปมุเขน  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึเยว  สาวตฺถึ  ปาวิสิ ฯ  
มหาเสฏ ี  ต  ทิสฺวาว  อชชฺ  เม  ปุตฺตสฺส  อากาโร  รุจฺจตีติ  
จินฺเตสิ ฯ  ตสฺสป  เอตทโหสิ  อโห  วต  เม  ปตา  อชฺช  
สตฺถุ  สนฺติเก  กหาปเณ  น  ทเทยฺย  กหาปณการณา  มยฺห  
อุโปสถิกภาว  ปฏิจฺฉาเทยฺยาติ ฯ  สตฺถา  ปนสฺส  หีโย   
กหาปณการณา  อุโปสถกิภาว  อ ฺาสิ ฯ  มหาเสฏ ี พุทฺธปฺ- 
ปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ยาคุ ทาเปตฺวา(๑) ปุตฺตสฺสป ทาเปสิ ฯ(๒) 
โส  นิสีทิตฺวา  ตุณฺหีภูโตว  ยาคุ  ปวิ  ขาทนีย  ขาทิ  
ภตฺต  ภุ ฺชิ ฯ  มหาเสฏ ี  สตฺถ ุ ภตฺตกิจฺจาวสาเน  ปุตฺตสฺส  
ปุรโต  สหสฺสภณฺฑิก  ปาเปตฺวา  ตาต  อห  สหสฺส  เต  
ทสฺสามีติ  วตฺวา  อุโปสถ  สมาทเปตฺวา  วิหาร  ปหณึิ(๓) อิทนฺเต 
สหสฺสนฺติ ฯโส  สตฺถุ  ปรุโต  กหาปเณ  ทียมาเน  ทิสฺวา  
ลชชฺนฺโต  อล  เม  กหาปเณหีติ  วตฺวา  คณฺห  ตาตาติ  
วุจฺจมาโนป  น  คณฺหิ ฯ  อถสฺส  ปตา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา 
ภนฺเต  อชฺช  เม  ปุตฺตสฺส  อากาโร  รุจฺจตีติ  วตฺวา  กึ  
#๑. ทตฺวา ฯ  ๒. อทาสีติ  ยุตฺตตร ฯ 
#๓.  กตฺถจิ  โปตฺถเก  ตาต  มยา  ตฺว  สหสฺส  ทสสฺามีติ  วตฺวา 
#อุโปสถ สมาทาเปตฺวา วิหาร ปหิโตติ เอว กมฺมวาจก วากฺย กต ฯ  
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มหาเสฏ ีติ  วุตฺเต  มยา  เอส  ปุริมทิวเส  กหาปณสต  เต  
ทสฺสามีติ  วตฺวา  วิหาร  เปสิโต  ปุนทวิเส  กหาปเณ  อคฺคเหตฺวา 
ภุ ฺชิตุ  น  อิจฺฉิ  อชฺช  ปน  ทียมาเนป  กหาปเณ  น  อิจฺฉตีติ  
อาห ฯ  สตฺถา  อาม  มหาเสฏ ิ  อชชฺ  ตว  ปุตฺตสฺส  
จกฺกวตฺติสมฺปตฺติโตป เทวโลกพฺรหฺมโลกสมฺปตฺตีหิป โสตาปตฺติ- 
ผลเมว  วรนติฺ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        ปพฺยา  เอกรชฺเชน  สคฺคสฺส  คมเนน  วา 
        สพฺพโลกาธิปจฺเจน  โสตาปตฺติผล  วรนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ปพฺยา  เอกรชฺเชนาติ  จกกฺวตฺติรชฺเชน ฯ  สคฺคสฺส 
คมเนน  วาติ  ฉพฺพีสติวิธสฺส  สคฺคสฺส  อธิคมเนน ฯ  สพฺพ- 
โลกาธิปจฺเจนาติ  เอตสฺมึ  เอตฺตเก  โลเก  นาคสุปณฺณ- 
เวมานิกเปเตหิ  สทฺธึ  สพฺพสฺมึ  โลเก  อาธิปจฺเจน ฯ  โสตาปตฺติ- 
ผล  วรนฺติ  ยสฺมา  เอตฺตเก  าเน  รชฺช  กาเรตฺวาป  
นิรยาทีหิ  อมุตฺโตว  โหติ  โสตาปนฺโน  ปน ปหติาปายทฺวาโร 
หุตฺวา  สพฺพทุพฺพโลป  อฏเม  ภเว  น  นิพฺพตฺตติ  ตสฺมา 
โสตาปตฺติผลเมว  วร  อุตฺตมนฺติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                        อนาถปณฺฑิกปุตฺตกาลวตฺถุ ฯ 
                        โลกวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
                                เตรสโม  วคฺโค ฯ 
                                ________  
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                                    มารธีตาวตฺถุ  
        ยสฺส  ชตินฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  โพธิมณฺเฑ  
วิหรนฺโต  มารธีตโร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เทสน  ปน  สาวตฺถยิ  สมฏุาเปตฺวา  ปุน  กรุรุฏเ  
มาคนฺทิยพฺราหฺมณสฺส  กเถสิ ฯ  กุรรุฏเ  กิร  มาคนฺทิย- 
พฺราหฺมณสฺส  ธีตา  มาคนฺทิยาเยว  นาม  อโหส ิ อุตฺตมรูปธรา ฯ 
ต  ปฏยมานา  อเนกพฺราหฺมณมหาสาลา  เจว  ขตฺติยมหาสาลา 
จ  ธีตร  โน  เทตูติ  มาคนฺทิยสฺส  ปหณึิสุ ฯ  โสป  น  
ตุมฺเห  มยฺห  ธีตุ  อนุจฺฉวิกาติ  สพฺเพ  ปฏิกฺขิปเยว ฯ  อเถกทิวส  
สตฺถา  ปจฺจูสสมเย  โลก  โวโลเกนฺโต  อตฺตโน  าณชาลสฺส  
อนฺโต  ปวิฏ  มาคนฺทิยพฺราหฺมณ  ทิสฺวา  กึ  นุ  โข  ภวิสฺสตีติ   
อุปธาเรนฺโต  พฺราหฺมณสฺส  จ  พฺราหฺมณิยา  จ  ติณฺณ  
มคฺคผลาน  อุปนิสฺสย  อทฺทส ฯ  พฺราหฺมโณป  พหิคาเม  นิพทฺธ  
อคฺคึ  ปริจรติ ฯ  สตฺถา  ปาโตว  ปตฺตจีวรมาทาย  ต  าน  
อคมาสิ ฯ  พฺราหฺมโณ  สตฺถุ  รูปสิร ึ โอโลเกนฺโต  อิมสฺมึ  
โลเก  อิมินา  สทิโส  ปุรโิส  นาม  นตฺถิ  อย  มยฺห  ธีตุ  
อนุจฺฉวิโก  อิมสฺส  ธีตร  ทสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  สตฺถาร  อาห  
สมณ  มม  เอกา  ธีตา  อตฺถิ  อห  ตสฺสา  อนุจฺฉวิก  ปรุิส   
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อปสฺสนฺโต  ต  น  กสฺสจิ  อทาสึ  ตฺว  ปนสฺสา  อนุจฺฉวิโก  
อห  เต  ธีตร  ปาทปริจาริก  กตฺวา  ทาตุกาโม  ยาว  น  
อาเนมิ  ตาว  อิเธว  ติฏาหีติ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  กถ  สุตฺวา  
เนว  อภินนฺทิ  น  ปฏิกฺโกสิ ฯ  พฺราหฺมโณป  เคห  คนฺตฺวา 
พฺราหฺมณึ  อาห  โภติ  อชชฺ  เม  ธีตุ  อนุจฺฉวิโก  ปรุิโส 
ทิฏโ  ตสฺส  น  ทสฺสามาติ  ธีตร  อลงฺการาเปตฺวา  อาทาย 
พฺราหฺมณิยา  สทฺธึ  ต  าน  อคมาสิ ฯ  มหาชโนป  กุตูหลชาโต 
นิกฺขมิ ฯ  สตฺถา  พฺราหฺมเณน  วุตฺตฏาเน  อฏตฺวา  ตตฺถ  
ปทเจติย  ทสฺเสตฺวา  อ ฺสฺมึ  าเน  อฏาสิ ฯ  พุทฺธาน  
กิร  ปทเจติย  อิท  อสโุก  นาม  ปสฺสตูติ  อธิฏหิตฺวา   
อกฺกนฺตฏาเนเยว  ป ฺายติ ฯ  เสสฏาเน  ต  ปสฺสนฺโต  นาม 
นตฺถิ ฯ  พฺราหฺมโณ  อตฺตนา  สทฺธึ  คจฺฉมานาย  พฺราหฺมณิยา 
กห  โสติ  ปฏุโ  อิมสฺมึ  าเน  ติฏาหีติ  ต  อวจนฺติ  
โอโลเกนฺโต  ปทวล ฺช  ทิสฺวา  อิทมสฺส  ปทนฺติ  ทสฺเสสิ ฯ 
สา  ลกฺขณมนฺตกุสลตาย  น  อิท  พฺราหฺมณ  กามโภคิโน 
ปทนฺติ  วตฺวา  พฺราหฺมเณน  โภติ  ตฺว  อุทกจาฏิมฺหิ  สสสุมาร  
ปสฺสสิ  มยา  โส  [สมโณ]  ธีตร  เต  ทสฺสามีติ  วุตฺโต  เตนาป 
เม  อธิวาสิตนฺติ  วุตฺเต  พฺราหฺมณ  กิ ฺจาป  ตฺว  เอว  วเทสิ  
อิท  ปน  นิกกฺิเลสสฺเสว  ปทนฺติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        รตฺตสฺส  หิ  อุกฺกฏุิก  ปท  ภเว 
        ทฏุสฺส  โหติ  สหสานุปฬิต  
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        มฬฺุหสฺส  โหติ  อวกฑฺฒิต  ปท 
        วิวฏจฺฉทสฺส  อิทมีทสิ  ปทนฺติ ฯ 
อถ  น  พฺราหฺมโณ  โภติ  มา  วิรวิ  ตุณฺหีภูตา  เอหีติ  
คจฺฉนฺโต  สตฺถาร  ทิสฺวา  อย  โส  ปรุโิสติ  ตสฺสา  ทสฺเสตฺวา 
สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  สมณ  ธีตร  [๑]  ทสฺสามีติ  อาห ฯ  
สตฺถา  น  เม  ตว  ธีตาย  (๒)  อตฺโถติ  อวตฺวา  พฺราหฺมณ  
เอก  เต  การณ  กเถสฺสามิ  สุณิสฺสสีติ  วตฺวา  กเถหิ  [โภ]  
สมณ  สุณิสสฺามีติ  วุตฺเต  อภินิกฺขมนโต  ปฏาย  อตีต  
อาหริตฺวา  ทสฺเสสิ  ตตฺราย  สงฺเขปกถา ฯ 
        มหาสตฺโต  รชชฺสิรึ  ปหาย  กณฺก  อภิรุยฺห  ฉนฺนสหาโย 
อภินิกฺขมนฺโต  นครทฺวาเร   ิเตน  มาเรน  สิทฺธตฺถ  นิวตฺตสฺสุ 
อิโต  เต  สตฺตเม  ทิวเส  จกฺกรตน  ปาตุภวิสฺสตีติ  วุตฺเต อหเปต  
มาร  ชานามิ  น  ปน  เม  เตน  อตฺโถติ  อาห ฯ  อถ 
กิมตฺถาย  นกิฺขมสีติ ฯ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณตฺถายาติ ฯ  เตนหิ  สเจ 
อชฺชโต  ปฏาย  กามวิตกฺกาทีน  เอกป  วิตกฺก  วิตกฺเกสฺสสิ 
ชานิสฺสามิ  เต  กตฺตพฺพนฺติ  [อาห] ฯ  โส  ตโต  ปฏาย 
โอตาราเปกฺโข  สตฺต  วสสฺานิ  มหาสตฺต  อนุพนฺธิ ฯ  สตฺถาป 
ฉพฺพสฺสานิ  ทุกฺกรการิก  จริตฺวา  ปจฺจตฺต  ปุริสการ  นิสฺสาย  
โพธิมูเล  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  ปฏิวิชฺฌิตฺวา  วิมุตฺติสุข  ปฏ-ิ 
สเวทยมาโน  ป ฺจเม  สตฺตาเห  อชปาลนิโคฺรธมูเล  นิสีทิ ฯ  
#๑. สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร  เตติ  ทิสฺสติ ฯ  ๒. ธีตราติ  ยุตฺตตร ฯ  
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ตสฺมึ  สมเย  มาโร  อห  เอตฺตก  กาล  อนุพนฺธิตฺวา   
โอตาราเปกฺโขป  อิมสฺส  กิ ฺจิ  ขลิต  นาทฺทส  อติกฺกนฺโตทานิ  
เอส  มม  วิสยนฺติ  โทมนสฺสปฺปตฺโต  มหามคฺเค  นิสีทิ ฯ  
อถสฺส ตณฺหา  อรตี  ราคาติ  อิมา  ติสฺโส  ธีตโร  ปตา  
โน  น  ป ฺายติ   กห  นุโข  เอตรหีติ  โอโลกยมานา  ต  
ตถา  นิสินฺน  ทิสฺวา  อุปสงฺกมิตฺวา  กสฺมา  ตาต  ทุกขีฺ 
ทุมฺมโนสีติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  โส  ตาส  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  อถ  
น  ตา  อาหสุ  ตาต  มา  จินฺตยิตฺถ  มย  ต  อตฺตโน  
วเส  กตฺวา  อาเนสฺสามาติ ฯ  น  สกกฺา  อมฺมา  เอส  เกนจิ  
วเส  กาตุนฺติ ฯ  ตาต  มย  อิตฺถิโย  นาม  อิทาเนว  น  
ราคปาสาทีหิ  พนฺธิตฺวา  อาเนสฺสาม  ตุมฺเห  มา  จินตฺยิตฺถาติ  
สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ปาเท  เต  สมณ  ปริจาเรมาติ  
อาหสุ ฯ  สตฺถา  เนว  ตาส  วจน  มนสากาสิ  น  อกฺขีนิ  
อุมฺมีเลตฺวา  โอโลเกสิ ฯ  ปุน  มารธีตโร  อุจจาวโจ  โข 
ปุริสาน  อธปิฺปาโย  เกส ฺจิ  กุมาริกาสุ  เปม  โหติ เกส ฺจิ   
ปมวเย   ิตาสุ  เกส ฺจิ  มชฺฌิมวเย   ิตาสุ  เกส ฺจิ 
ปจฺฉิมวเย   ิตาสุ  นานปฺปกาเรหิ  ต  ปโลภิสฺสามาติ  เอเกกา 
กุมาริกาวณฺณาทิวเสน  สต  สต  อตฺตภาเว  อภินิมฺมินิตฺวา  
กุมาริกาโย  อวิชาตา  สกึวิชาตา  ทุวิชาตา  มชฺฌิมิตฺถิโย  
มหลฺลกิตฺถโิย  จ  หุตฺวา  ฉกฺขตฺตุ  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา   
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ปาเท  เต  สมณ  ปริจาเรมาติ  อาหสุ ฯ  ตป  ภควา  น  
มนสากาสิ  ยถา  ต  อนุตฺตเร  อุปธิสงฺขเย  อธิมุตฺโตติ ฯ 
อถ  สตฺถา  เอตฺตเกนาป  ตา  อนุคจฺฉนฺติโย  อเปถ  ก ึ ทิสฺวา 
เอว  วายมถ  เอวรูป  นาม  อวีตราคาน  ปุรโต  กาตุ  วฏฏติ  
ตถาคตสฺส  ปน  ราคาทโย  ปหีนา  เกน  ม  การเณน  อตฺตโน 
วเส  เนสฺสถาติ  วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
                ยสฺส  ชิต  นาวชิยติ 
                ชติมสฺส  โนยาติ (๑) โกจิ  โลเก 
                ต  พุทฺธมนนฺตโคจร 
                อปท  เกน  ปเทน  เนสฺสถ 
                ยสฺส  ชาลินี  วิสตฺติกา 
                ตณฺหา  นตฺถิ  กหุิ ฺจิ  เนตเว 
                ต  พุทฺธมนนฺตโคจร 
                อปท  เกน  ปเทน  เนสฺสถาติ ฯ 
        ตตฺถ  ยสฺส  ชิต  นาวชิยตีติ  ยสสฺ  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
เตน  เตน  มคฺเคน  ชิต  ราคาทิกฺกิเลสชาต  ปุน  อสมุทาจรณโต 
นาวชิยติ  ทชฺุชิต  นาม  น  โหติ ฯ  โนยาตีติ  น  อุยฺยาติ  
ยสฺส  ชิต  กิเลสชาต  ราคาทีสุ  โกจิ  เอกกฺกิเลโสป  โลเก  
ปจฺฉโต  นิวตฺติ  นาม  น  โหติ  นานุพนฺธตีติ  อตฺโถ ฯ   
# ๑. ส. โน  ยาติ ฯ  
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อนนฺตโคจรนฺติ  อนนฺตารมฺมณสฺส  สพฺพ ฺ ุต ฺาณสฺส  วเสน 
อปริยนฺตโคจร ฯ เกน  ปเทนาติ  ยสฺส  ราคปทาทีสุ  เอกปทป  
นตฺถิ  ต  ตุมฺเห  เกน  ปเทน  เนสฺสถ  (๑)  พุทฺธสฺส  ปน  เอกปทป 
นตฺถิ  ต  อปท  พุทฺธ  ตุมฺเห  เกน  ปเทน  เนสฺสถ ฯ 
        ทุติยคาถาย  ตณฺหา  นาเมสา  สสิพฺพิตปริสิพฺพิต- 
ปริโยนทฺธตฺเถน  ชาลมสสฺา  อตฺถีติป  ชาลการิกาติป  
ชาลูปมาติป  ชาลิน ี รูปาทีสุ  อารมฺมเณสุ  วิสตฺตตาย  
วิสาหารตาย  วิสปุปฺผตาย  วิสผลตาย  วิสปริโภคตาย  วิสตฺติกา  
สา  เอวรูปา  ตณฺหา  ยสฺส  กุหิ ฺจิ  ภเว  เนตุ  นตฺถ ิ ต  
ตุมฺเห  อปท  พุทฺธ  เกน  ปเทน  เนสฺสถาติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหูน  เทวตาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหส ิฯ 
มารธีตโรป  ตตฺเถว  อนฺตรธายึสุ ฯ 
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  มาคนฺทิย  อห  ปุพฺเพ 
อิมา  ติสฺโส  มารธีตโร  อทฺทส  เสมฺหาทีหิ  อปลิพุทฺเธน 
สุวณฺณกฺขนฺธสทิเสน  อตฺตภาเวน  สมนฺนาคตา  ตทาป  เม   
เมถุนสฺมึ  ฉนฺโท  นาโหสิ  ตว  ปน  ธีตุ  สรรี  ทฺวตฺตึสา- 
การกุณปปรปิูร  พหิ  จิตฺโต  วิย  อสุจิฆโฏ  สเจป  มม  ปาโท 
อสุจิมกฺขิโต  ภเวยฺย  อย ฺจ  อุมฺมารฏาเน  ติฏเยฺย  ตถาปสฺสา 
สรีร  อห  ปาท  (๒)  น  ผุเสยฺยนฺติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
#๑. สี. ยุ.  ยสฺส  หิ  ราคปทาทีสุ  เอกปทมฺป  ทิสสฺติ  
#ต  ตุมฺเห  เตน  ปเทน  เนสฺสถ ฯ  ๒.  ย.ุ ปาเทน ฯ  
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        ทิสฺวาน  ตณฺห  อรติ ฺจ  ราค 
        นาโหสิ  ฉนฺโท  อป  เมถุนสฺม ึ
        กิเมวิท  มุตฺตกรีสปณฺุณ 
        ปาทาป  น  สมฺผุสิตุ  น  อิจฺเฉติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  อุโภป  ชายปติกา  อนาคามิผเล  
ปติฏหึสูติ ฯ 
                                มารธีตาวตฺถุ ฯ 
 
                          ยมกปฺปาฏิหาริยวตฺถุ  
        เย  ฌานปฺปสุตา  ธีราติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา 
สงฺกสฺสนครทฺวาเร  พหู  เทวมนุสฺเส  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เทสนา  ปน  ราชคเห  สมุฏ ิตา ฯ  เอกสฺมึ  ห ิ สมเย 
ราชคหเสฏ ี  ปริสฺสยโมจนตฺถ ฺเจว  ปมาเทน  ขลิตานิ   
อาภรณาทีนิ  รกฺขณตฺถ ฺจ  ชาลกรณฺฑก  ปรกิฺขิปาเปตฺวา 
คงฺคาย  อุทกกีฬ  กีฬ ิฯ  อเถโก  รตฺตจนฺทนรุกฺโข  คงฺคาย 
อุปริตีเร  ชาโต  คงฺโคทเกน  โธตมูโล  ปติตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ 
ปาสาเณสุ  สมฺภ ฺชมาโน  วิปฺปกิร ิฯ  ตโต  เอกา  ฆฏปฺปมาณา 
ฆฏิกา  ปาสาเณหิ  ฆสิยมานา  อุทกอูมีหิ  โปถิยมานา  มฏา 
หุตฺวา  อนุปุพฺเพน  วุยฺหมานา  เสวาลปริโยนทฺธา  อาคนฺตฺวา 
ตสฺส  ชาเล  ลคฺคิ ฯ  เสฏ ี  กิเมตนฺติ  วตฺวา  รุกฺขฆฏิกาติ  
สุตฺวา  ต  อาหราเปตฺวา  กินฺนาเมตนฺติ  อุปธารณตฺถ   
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วาสิกณฺเณน  ตจฺฉาเปสิ ฯ  ตาวเทว  อลตฺตกวณฺณ  รตฺตจนฺทน 
ป ฺายิ ฯ  เสฏ ี  ปน  เนว  สมฺมาทิฏ ิ  น  มิจฺฉาทิฏ ิ   
มชฺฌตฺตธาตุโก  โส  จินฺเตสิ  มยฺห  เคเห  รตฺตจนฺทน  พหุ  
กินฺนุ  โข  อิมินา  กโรมีติ ฯ  อถสฺส  เอตทโหสิ  อิมสฺมึ  
โลเก  มย  อรหนฺโตติ  วตฺตาโร  พหู  อห  เอก  อรหนฺตป  
น  ชานามิ  เคเห  ภม  โยเชตฺวา  ปตฺต  ลิขาเปตฺวา  สิกฺกาย  
เปตฺวา  เวฬุปรมฺปราย  สฏ ิหตฺถมตฺเต  อากาเส โอลมฺพาเปตฺวา 
สเจ  อรหา  อตฺถิ  อากาเสนาคนฺตฺวา  อิม  คณฺหาตูติ  วกฺขามิ 
โย  ต  คเหสฺสติ  ต  สปุตฺตทาโร  สรณ  คมิสฺสามีติ ฯ  โส   
จินฺติตนิยาเมเนว  ปตฺต  ลขิาเปตฺวา  เวฬุปรมฺปราย  อุสฺสาเปตฺวา 
โย  อิมสฺมึ  โลเก  อรหา  โส  อากาเสนาคนฺตฺวา  อิม  ปตฺต   
คณฺหาตูติ  อาห ฯ 
        ฉ  สตฺถาโร  อมฺหาก  เอส  อนุจฺฉวิโก  อมฺหากเมว   
น  เทหีติ  วทสึุ ฯ  โส  อากาเสนาคนฺตฺวา  คณฺหาถาติ  
อาห ฯ  ฉฏเ  ทิวเส  นิคฺคณฺโ  นาฏปุตฺโต  อนฺเตวาสิเก 
เปเสสิ  คจฺฉถ  เสฏ ึ  เอว  วเทถ  อมฺหาก  อาจริยสฺส  อนุจฺฉวิโก 
มา  อปฺปมตฺตกสฺส  การณา  อากาเสน  อาคมน  กริ  เทหิ  
กิเรต  ปตฺตนฺติ ฯ  เต  คนฺตฺวา  เสฏ ึ  ตถา  วทึสุ ฯ  เสฏ ี  
อากาเสนาคนฺตฺวา  คณฺหิตุ  สมตฺโถว  คณฺหาตูติ  อาห ฯ  
นาฏปุตฺโต  สย  คนฺตุกาโม  หุตฺวา  อนฺเตวาสิกาน  ส ฺมทาสิ  
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อห  เอก  หตฺถ ฺจ  ปาท ฺจ  อุกฺขิปตฺวา  อุปฺปติตุกาโม  วิย 
ภวิสฺสามิ  ตุมฺเห  ม  อาจริย  กึ  กโรถ ทารุมยปตฺตสฺส  
การณา  ปฏิจฺฉนฺน  อรหตฺต  มหาชนสฺส  มา  ทสฺสยิตฺถาติ 
วตฺวา  ม  หตฺเถสุ  จ  ปาเทสุ  จ  คเหตฺวา  อากฑฺฒนฺตา  ภูมิย 
ปาเตยฺยาถาติ ฯ  โส  ตตฺถ  คนฺตฺวา  เสฏ ึ  อาห  มหาเสฏ ิ 
มยฺห  อย  ปตฺโต  อนุจฺฉวิโก  อ ฺเส  นานุจฺฉวิโก  มา  เต 
อปฺปมตฺตกสฺส  การณา  มม  อากาเส  อุปฺปตน  รุจฺจติ  เทหิ 
เม  ปตฺตนฺติ ฯ  ภนฺเต  อากาเสน  อุปฺปติตฺวาว  คณฺหาถาติ ฯ 
ตโต  นาฏปุตฺโต  เตนหิ  อเปถ  อเปถาติ  อนฺเตวาสิเก 
อปเนตฺวา  อากาเส  อุปฺปติสฺสามีติ  เอก  หตฺถ ฺจ  ปาท ฺจ 
อุกฺขิป ฯ  อถ  น  อนฺเตวาสิกา  อาจริย  กินฺนาเมต  กโรถ 
ฉวสฺส  ทารุมยปตฺตสฺส  การณา  ปฏิจฺฉนฺนคฺคุเณน  มหาชนสฺส 
ทสฺสิเตน  โก  อตฺโถติ  ต  หตฺถปาเทสุ  คเหตฺวา  อากฑฺฒิตฺวา 
ภูมิย  ปาเตสุ ฯ  โส  เสฏ ึ  อาห  มหาเสฏ ิ  อิเม  เม 
อุปฺปติตุ  น  เทนฺติ  เทหิ  เม  ปตฺตนฺติ ฯ  อุปฺปติตฺวา ว  คณฺหาถ 
ภนฺเตติ ฯ  เอว  ติตฺถิยา  ฉ  ทิวสานิ  วายมิตฺวาป  ต  ปตฺต  
น  ลภึสุเยว ฯ 
        สตฺตเม  ทิวเส  อายสฺมโต  จ  มหาโมคฺคลฺลานสฺส  อายสฺมโต 
จ  ปณฺโฑลภารทฺวาชสฺส  ราชคเห  ปณฺฑาย  จริสฺสามาติ 
คนฺตฺวา  เอกสฺมึ  ปฏ ิปาสาเณ  ตฺวา  จีวร  ปารุปนกาเล  
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ธุตฺตกา  กถ  สมุฏาเปสุ  อมฺโภ  ปุพฺเพ  ฉ  สตฺถาโร  โลเก 
มย  อรหนฺตมฺหาติ  วทึสุ ฯ  ราชคหเสฏ ิโน  ปน  ปตฺต   
อุสฺสาเปตฺวา  สเจ  อรหา  อตฺถิ  อากาเสนาคนฺตฺวา  คณฺหาตูติ   
วทนฺตสฺส  อชฺช  สตฺตโม  ทิวโส  เอโกป  อห  อรหาติ  อากาเส  
อุปฺปตนฺโต  นาม  นตฺถิ  อชฺช  โน  โลเก  อรหนฺตาน  
นตฺถิภาโว  าโตติ ฯ  ต  กถ  สุตฺวา  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  
อายสฺมนฺต  ปณฺโฑลภารทฺวาช  อาห  สุตนฺเต  อาวุโส  
ภารทฺวาช  อิเมส  วจน  อิเม  พุทฺธสาสน  ปริคฺคณฺหนฺตา  
วิย  วทนฺติ  ตฺว ฺจ  มหิทฺธิโก  มหานุภาโว  คจฺเฉต  ปตฺต   
อากาเสนาคนฺตฺวา  คณฺหาหีติ ฯ  อาวุโส  โมคฺคลลฺาน  ตฺว 
อิทฺธิมนฺตาน  อคฺโค  ตฺว  เอต  คณฺหาหิ  ตยิ  ปน  อคฺคณฺหนฺเต 
อห  คณฺหิสฺสามีติ ฯ  คณฺหาวุโสติ  เอว  วุตฺเต  อายสฺมา 
ปณฺโฑลภารทฺวาโช  อภิ ฺาปาทก  จตุตฺถชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา 
วุฏาย  ติคาวุต  ปฏ ิปาสาณ  ปาทนฺเตน  ปริจฺฉินฺทนฺโต  
ตูลปจุ  วิย  อากาเส  อุฏาเปตฺวา  ราชคหนครสฺส  อุปริ  
สตฺตกฺขตฺตุ  อนุปริยายิ ฯ  โส  ติคาวุตปฺปมาณสฺส  นครสฺส  
ปธาน  วิย  ป ฺายิ ฯ  นครวาสิโน  ปาสาโณ  โน  
อวตฺถริตฺวา  คณฺหาตีติ  ภีตา  สุปฺปาทีนิ  มตฺถเก  กตฺวา  ตตฺถ  
ตตฺถ  นิลยีึสุ ฯ  สตฺตเม  วาเร  เถโร  ปฏ ิปาสาณ  ภินฺทิตฺวา  
อตฺตาน  ทสฺเสสิ ฯ  มหาชโน  เถร  ทิสวฺา  ภนฺเต  ปณฺโฑล-  
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ภารทฺวาช  ตว  ปาสาณ  ทฬฺห  กตฺวา  คณฺห  มา  โน  
สพฺเพ  นาสยีติ ฯ  เถโร  ปาสาณ  ปาทนฺเตน  ขิปตฺวา  
วิสฺสชฺเชสิ ฯ  โส  คนฺตฺวา  ยถาาเนเยว  ปติฏาสิ ฯ  เถโร 
เสฏ ิสฺส  เคหมตฺถเก  อฏาสิ ฯ  ต  ทสิฺวา  เสฏ ี  อุเรน   
นิปฺปชฺชิตฺวา  โอตรถ  สามีติ  วตฺวา  อากาสโต  โอติณฺณ  
เถร  นิสีทาเปตฺวา ฯ  ปตฺต  โอตาราเปตฺวา  จตุมฺมธุรปุณฺณ  
กตฺวา  เถรสฺส  อทาสิ ฯ  เถโร  ปตฺต  คเหตฺวา  วิหาราภิมุโข  
ปายาสิ ฯ  อถสฺส  เย  อร ฺเ  คตา  วา  คามคตา  วา  
ปาฏิหาริย  น  ปสฺสึส ุ เต  สนฺนิปติตฺวา  ภนฺเต  อมฺหากป  
ปาฏิหาริย  ทสฺเสหีติ  เถร  อนุพนฺธึสุ ฯ  โส  เตส  เตส  ปาฏิหาริย  
ทสฺเสนฺโต  วิหาร  อคมาสิ ฯ 
        สตฺถา  ต  อนุพนฺธิตฺวา  อุนฺนทนฺตสฺส  มหาชนสฺส  สทฺท   
สุตฺวา  อานนฺท  กสฺเสโส  สทฺโทติ  ปุจฺฉิตฺวา  ภนฺเต   
ปณฺโฑลภารทฺวาเชน  อากาเส  อุปฺปติตฺวา  จนฺทนปตฺโต  คหิโต 
ตสฺส  สนฺติเก  เอโส  สทโฺทติ  สุตฺวา  ปณฺโฑลภารทฺวาช   
ปกฺโกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิร  ตยา  เอว  กตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  
สจฺจ  ภนฺเตติ  วุตฺเต  กสฺมา  เต  ภารทฺวาช  เอว  กตนฺติ  
เถร  วิครหิตฺวา  ต  ปตฺต  ขณฺฑาขณฺฑ  เภทาเปตฺวา  ภิกฺขูน  
อ ฺชนปสนตฺถาย  ทาเปตฺวา  ปาฏิหาริยสฺส  อกรณตฺถาย  
สาวกาน  สิกฺขาปท  ป ฺเปสิ ฯ  ติตฺถิยาป  สมโณ  กิร  
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โคตโม  ต  ปตฺต  เภทาเปตฺวา  ปาฏิหาริยสฺส  อกรณตฺถาย 
สาวกาน  สิกฺขาปท  ป ฺเปสีติ  สุตฺวา  สมณสฺส  โคตมสฺส 
สาวกา  ป ฺตฺต  สิกฺขาปท  ชีวิตเหตุป  นาติกฺกมนฺติ  สมโณป 
โคตโม  ต  รกฺขิสฺสเตว  อิทานิ  อมฺเหหิ  โอกาโส  ลทฺโธติ   
นครวีถีสุ  อาโรเจนฺตา  วิจรึสุ  มย  อตฺตโน  คุณ  รกขฺนฺตา  
ปุพฺเพ  ทารุมยปตฺตสฺส  การณา  อตฺตโน  คุณ  มหาชนสฺส  น   
ทสฺสยิมฺหา  สมณสฺส  โคตมสฺส  สาวกา  ปตฺตสฺส  การณา  
อตฺตโน  คุณ  มหาชนสฺส  ทสฺเสสุ  สมโณ  โคตโม  อตฺตโน  
ปณฺฑิตตาย  ต  ปตฺต  เภทาเปตฺวา  สาวกาน  สิกฺขาปท  
ป ฺเปสิ  อิทานิ  มย  เตเนว  สทฺธึ  ปาฏิหาริย  กรสิฺสามาติ  
วทึสุ ฯ  ราชา  พิมฺพิสาโร  ต  กถ  สุตฺวา  สตฺถุ  สนติฺก 
คนฺตฺวา  ตุมฺเหหิ  กิร  ภนฺเต  ปาฏิหาริยสฺส  อกรณตฺถาย  
สาวกาน  สิกฺขาปท  ป ฺตฺตนฺติ ฯ  อาม  มหาราชาติ ฯ  
อิทานิ ติตฺถิยา  ตุมฺเหหิ  สทฺธึ  ปาฏิหาริย  กริสฺสามาติ  
วทนฺติ  กินฺทานิ  กริสฺสถาติ ฯ  เตสุ  กโรนฺเตสุ  กริสสฺามิ   
หาราชาติ ฯ  นนุ  ตุมฺเหหิ  สิกฺขาปท  ป ฺตฺตนฺติ ฯ  นาห 
มหาราช  อตฺตโน  สิกฺขาปท  ป ฺเปสึ  ตเมว  สาวกาน   
ป ฺตฺตนฺติ ฯ  ตุมฺเห  เปตฺวา  อ ฺตฺถ  สิกฺขาปท  ป ฺตฺต 
นาม  โหติ  ภนฺเตติ ฯ  เตนหิ  มหาราช  ตเมเวตฺถ 
ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ  อตฺถ ิ ปน  เต  มหาราช  วิชิเต  อุยฺยานนฺติ ฯ  
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อตฺถิ  ภนฺเตติ ฯ  สเจ  เต  มหาราช  อุยยฺาเน  มหาชโน  
อมฺพาทีนิ  ขาเทยฺย  กิมสสฺ  กตฺตพฺพนฺติ ฯ  ทณฺโฑ  ภนฺเตติ ฯ 
ตฺว  ปน  ขาทิตุ  ลภสีติ ฯ  อาม  ภนฺเต  มยฺห  ทณฺโฑ  นตฺถ ิ 
อห  อตฺตโน  สนฺตก  ขาทิตุ  ลภามีติ ฯ  มหาราช  ยถา  ตว   
ติโยชนสติเก  รชฺเช  อาณา  ปวตฺตติ  อตฺตโน  อุยฺยาเน  
อมฺพาทีนิ  ขาทนฺตสฺส  ทณฺโฑ  นตฺถ ิ อ ฺเส  ปน  อตฺถ ิ 
เอว  มมป  จกฺกวาฬโกฏสิตสหสฺเส  อาณา  ปวตฺตติ  อตฺตโน 
สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติยา  อติกฺกโม  นาม  นตฺถ ิ อ ฺเส  ปน 
อตฺถิ  กริสฺสามห  ปาฏิหาริยนฺติ ฯ  ติตฺถิยา  ต  กถ  สุตฺวา 
อิทานิมฺห  นฏา  สมเณน  กริ  โคตเมน  สาวกาน ฺเว  
สิกฺขาปท  ป ฺตฺต  น  อตฺตโน  สยเมว  กิร  ปาฏิหาริย   
กตฺตุกาโม  กนิฺนุ  โข  กโรมาติ  มนฺตยึสุ ฯ  ราชา  สตฺถาร  
ปุจฺฉิ  ภนฺเต  กทา ปาฏิหาริย  กริสฺสถาติ ฯ  อิโต  
จาตุมฺมาสจฺจเยน  อาสาฬฺหปุณฺณมาย  มหาราชาติ ฯ  กตฺถ 
กริสฺสถ  ภนฺเตติ ฯ  สาวตฺถึ  นิสฺสาย  มหาราชาติ ฯ กสฺมา  
ปน  สตฺถา  เอว  ทูรฏาน  อปทิสตีติ ฯ  ยสฺมา  ต  สพฺพพุทฺธาน 
มหาปาฏิหาริยกรณฏาน  อปจ  มหาชนสฺส  สนนฺิปาตตฺถายป 
ทูรฏานเมว  อปทิสตีติ ฯ  ติตฺถิยา  ต  กถ  สุตฺวา  อิโต 
กิร  จตุนฺน  มาสาน  อจฺจเยน  สมโณ  โคตโม  สาวตฺถิย 
ปาฏิหาริย  กริสฺสติ  อิทานิ  ต  อมุ ฺจิตฺวาว  อนุพนฺธิสฺสาม  
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มหาชโน  อมฺเห  ทิสฺวา  กิมิทนฺติ  ปุจฺฉิสฺสติ  อถสฺส  วกฺขาม 
มย  สมเณน  โคตเมน  สทฺธึ  ปาฏิหาริย  กริสฺสามาติ  วทิมฺหา 
โส  ปลายติ  มยมสฺส  ปลายิตุ  อทตฺวา  อนุพนฺธามาติ ฯ 
สตฺถา  ราชคเห  ปณฺฑาย  จริตฺวา  นิกขฺมิ ฯ  ติตฺถิยาปสฺส 
ปจฺฉโตว  นิกฺขมิตฺวา  ภตฺตกิจฺจฏาเน  วสนฺติ ฯ  วสิตฏาเน 
ปุนทิวเส  ปาตราส  กโรนฺติ ฯ  เต  มนสฺุเสหิ  กิมิทนฺติ  
ปุจฺฉิตา  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  อาโรเจนฺติ ฯ  มหาชโนป  
ปาฏิหาริย  ปสฺสิสฺสามาติ  อนุพนฺธิ ฯ  สตฺถา  อนุปพฺุเพน  
สาวตฺถึ  ปาปุณิ ฯ  ติตฺถิยาป  เตน  สทฺธเึยว  คนฺตฺวา  อุปฏาเก 
สมาทเปตฺวา  สตสหสฺส  ลภิตฺวา  ขทิรตฺถมฺเภหิ  มณฺฑป 
กาเรตฺวา  นีลุปฺปเลหิ  ฉาทาเปตฺวา  อิธ  ปาฏิหาริย  กริสฺสามาติ 
นิสีทึสุ ฯ  อถ  ราชา  ปเสนทิโกสโล  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา 
ภนฺเต  ติตฺถิเยหิ  มณฺฑโป  การโิต  อหป  ตุมฺหาก  มณฺฑป 
กาเรมีติ ฯ  อล  มหาราช  อตฺถิ  มยฺห  มณฺฑปการโกติ ฯ 
ภนฺเต  ม  เปตฺวา  โก  อ ฺโ  กาตุ  สกฺขิสฺสตีติ ฯ  สกโฺก 
เทวราชาติ ฯ  กห  ปน  ภนฺเต  ปาฏิหาริย  กริสฺสถาติ ฯ 
คณฺฑามฺพรุกฺขมูเล  มหาราชาติ ฯ  ติตฺถิยา  อมฺพรุกขฺมูเล  กิร  ปาฏิหาริย  กรสิฺสตีติ  สุตฺวา  
อตฺตโน  อุปฏากาน  อาโรเจตฺวา 
โยชนพฺภนฺตเร  าเน  อนตฺมโส  ตทหุชาตป  อมฺพโปตก 
อุปฺปาฏาเปตฺวา  อร ฺเ  ขิปาเปสุ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 217 

        เลมที ่ 18   ยมกปฺปาฏิหาริยวตฺถุ  หนา  217 
 
        สตฺถา  อาสาฬฺหปุณฺณมีทิวเส  อนฺโตนคร  ปาวิสิ ฯ  ร ฺโ 
อุยฺยานปาโล  คณฺโฑ  นาม  เอก  ปงฺคลกิปลลฺิเกหิ  กตปตฺตปุฏสฺส 
อนฺตเร  มหนฺต  อมฺพปกกฺ  ทิสฺวา  ตสฺส  คนฺธรสโลเภน 
สมฺปตนฺเต  วายเส  ปลาเปตฺวา  ร ฺโ  อตฺถาย  อาทาย 
คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  สตฺถาร  ทิสวฺา  จินฺเตสิ  ราชา 
อิม  อมฺพ  ขาทิตฺวา  มยฺห  อฏ  วา  โสฬส  วา  กหาปเณ 
ทเทยฺย  ต  เม  เอกสฺมึ  อตฺตภาเว  ชีวิตวุตฺติยา  นาล  สเจ 
ปนาห  สตฺถุ  อิม  ทสฺสาม ิ อปริยนฺต  เม  กาล  หิตาวห 
ภวิสฺสตีติ ฯ  โส  ต  อมฺพ  สตฺถุ  อุปนาเมสิ ฯ 
        สตฺถา  อานนฺทตฺเถร  โอโลเกสิ ฯ  อถสฺส  เถโร 
จาตุมฺมหาราชทตฺติย  ปตฺต  นีหริตฺวา  หตฺเถ  เปสิ ฯ  สตฺถา 
ปตฺต  อุปนาเมตฺวา  อมฺพ  ปฏิคฺคเหตฺวา  ตตฺเถว  นิสทีนาการ  
ทสฺเสสิ ฯ  เถโร  จีวร  ป ฺเปตฺวา  อทาสิ ฯ  อถสฺส  ตสฺมึ  
นิสินฺนสฺส  เถโร  ปานีย  ปริสฺสาเวตฺวา  ต  อมฺพปกฺก  มทฺทิตฺวา 
ปานก  กตฺวา  อทาสิ ฯ  สตฺถา  อมฺพปานก  ปวิตฺวา  คณฺฑ  
อาห  อิม  อมฺพฏ ึ  อิเธว  ปสุ  วิยูหิตฺวา  โรเปหีติ ฯ  โส  ตถา 
อกาสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  อุปริ  หตฺถ  โธวิ ฯ  หตฺเถ  โธตมตฺเตเยว 
นงฺคลสีสมตฺตกฺขนฺโธ  หตฺุวา  อนุปุพฺเพน  ปณฺณาสหตฺโถ 
อมฺพรุกฺโข  อุฏหิ ฯ  จตูสุ  ทิสาสุ  เอเกกา  อุทฺธ  เอกาติ  ป ฺจ  
มหาสาขา  ปณฺณาสปณฺณาสหตฺถาว  อเหสุ ฯ  โส  ตาวเทว    
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ปุปฺผผลสมฺปนฺโน  หุตฺวา  เอกสฺมึ  าเน  ปริปกฺกอมฺพปณฺฑิธโร   
อโหสิ ฯ  ปจฺฉโต  อาคจฺฉนฺตา  ภิกฺขู อมฺพปกฺกานิ  ขาทนฺตาเยว   
อาคมึสุ ฯ  ราชา  เอวรูโป  กริ  อมฺพรกฺุโข  อุฏ ิโตติ  สุตฺวา 
มา  น  โกจิ  ฉินฺทีติ  อารกฺข  เปสิ ฯ  โส  ปน  คณฺเฑน  
โรปตตฺตา  คณฺฑามฺพรุกฺโขเตฺวว  ป ฺายิ ฯ  ธุตฺตกาป 
อมฺพปกฺกานิ  ขาทิตฺวา  อเร  ทฏุติตฺถิยา  สมโณ  โคตโม 
คณฺฑามฺพรุกฺขมูเล  ปาฏิหาริย  กริสฺสตีติ  ตุมฺเหหิ  โยชนพฺภนฺตเร 
ตทหุชาตาป  อมฺพโปตกา  อุปฺปาฏาปตา  คณฺฑามฺโพ  นาม 
อยนฺติ  วตฺวา  เต  อุจฺฉิฏอมฺพฏ ีหิ  ปหรึสุ ฯ  สกฺโก   
วาตวลาหกเทวปุตฺต  อาณาเปสิ  ติตฺถิยาน  มณฺฑป  วาเตหิ   
อุปฺปาเฏตฺวา  อุกฺการภูมิย  ขิปาเปหีติ ฯ  โส  ตถา  อกาสิ ฯ   
สุริยเทวปุตฺต  อาณาเปสิ  สุริยมณฺฑล  นิคฺคณฺหนฺโต  ตาเปหีติ ฯ   
โสป  ตถา  อกาสิ ฯ  ปุน  วาตวลาหก  อาณาเปสิ  วาตมณฺฑล   
อุฏาเปนฺโต  ยาหีติ ฯ  โส  ตถา  กโรนฺโต  ติตฺถิยาน   
ปคฺฆริตเสทสรีเร  รชวฏฏิโย  โอกริิ ฯ  เต  ตามฺพวมฺมิกสทิสา 
อเหสุ ฯ  วสสฺวลาหกป  อาณาเปสิ  มหนฺตานิ  มหนฺตานิ  
พินฺทูนิ  ปาเตหีติ ฯ  โส  ตถา  อกาสิ ฯ  อถ  เนส  กาโย   
กพรคาวีสทิโส  อโหสิ ฯ  เต  นิคฺคณา  หุตฺวา  สมมฺุขสมฺมุขฏ- 
าเนเยว  ปลายึสุ ฯ  เอว  ปลายนฺเตสุ  ปูรณกสฺสปสฺส  
อุปฏาโก  เอโก  กสฺสโก  อิทานิ  เม  อยฺยาน  ปาฏิหาริย-  
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กรณเวลา  ต  ปาฏิหาริย  ปสฺสิสฺสามีติ  โคเณ  วิสฺสชฺเชตฺวา 
ปาโตว  อาภต  ยาคุกุฏ ฺเจว  โยตฺต ฺจ  คเหตฺวา  อาคจฺฉนฺโต 
ปูรณ  ตถา  ปลายนฺต  ทสิฺวา  ภนฺเต  อห  อยฺยาน 
ปาฏิหาริย  ปสฺสิสฺสามีติ  อาคจฺฉามิ  ตุมฺเห  กห  คจฺฉถาติ 
กินฺเต  ปาฏิหาริเยน  อิม  เม  กฏุ ฺจ  โยตฺต ฺจ  เทหีติ ฯ 
โส  เตน  ทินนฺ  กฏุ ฺจ  โยตฺต ฺจ  อาทาย  นทีตีร  คนฺตฺวา 
กุฏ  โยตฺเตน  อตฺตโน  คีวาย  พนฺธิตฺวา  รหเท  ปติตฺวา 
อุทกพุพฺพุฬเก  อุฏาเปนฺโต  กาล  กตฺวา  อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺติ ฯ 
สตฺถา  (๑)  อากาเส  รตนจงฺกม  มาเปสิ ฯ  ตสฺส  เอกา  โกฏ ิ 
ปาจีนจกฺกวาฬมุขวฏฏิย  อโหสิ  เอกา  ปจฺฉิมจกฺกวาฬมุขวฏฏิย ฯ 
สตฺถา  สนฺนปิติตาย  ฉตฺตึสโยชนาย  ปริสาย  วฑฺฒมาน- 
กจฺฉายาย  อิทานิ  ปาฏิหาริยกรณเวลาติ  คนฺธกุฏโิต  นิกฺขมิตฺวา   
ปมุเข  อฏาสิ ฯ 
        อถ  น  ฆรณี  นาม  นนฺทมาตา  เอกา  อนาคามิอุปาสิกา 
อุปสงฺกมิตฺวา  ภนฺเต  มาทิสาย  ธีตริ  วิชฺชมานาย  ตุมฺหาก 
กิลมนกิจฺจ  นตฺถิ  อห  ปาฏิหาริย  กรสิฺสามีติ  อาห ฯ  กถ  
กริสฺสสิ  ฆรณีติ ฯ  ภนฺเต  เอกสฺมึ  จกฺกวาฬคพฺเภ  มหาปวึ  
อุทก  กตฺวา  อุทกสกุณิกา  วิย  นิมุชชฺตฺิวา  ปาจีนจกฺกวาฬ- 
มุขวฏฏิย  อตฺตาน  ทสฺเสสฺสามิ  ตถา  ปจฺฉิมอุตฺตรทกฺขิณจกฺกวาฬ- 
#๑. สี. สกฺโก ฯ  
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มุขวฏฏิย  ตถา  มชฺเฌ  อถ  มหาชนา  ม  ทิสฺวา  กา  เอสาติ  
วุตฺเต  วกฺขนฺติ  ฆรณี  นาเมสา  อย  ตาว  เอกิสฺสา  อิตฺถิยา   
อานุภาโว  พุทฺธาน  อานุภาโว  ปน  กทีิโส  ภวิสฺสตีติ  เอว  
ติตฺถิยา  ตุมฺเห  อทิสฺวาว  ปลายิสฺสนฺตีติ ฯ  อถ  น  สตฺถา  
ชานามิ  เต  ฆรณิ  เอวรูป  ปาฏิหาริย  กาตุ  สมตฺถภาว 
น  ปนาย  ตวตฺถาย  พทฺโธ  มาลาปุโฏติ  วตฺวา  ปฏกิฺขิป ฯ  สา 
น  เม  สตฺถา  อนุชานาติ  อทฺธา  มยา  อุตฺตริตร  ปาฏิหาริย  
กาตุ  สมตฺโถ  อ ฺโ  อตฺถีติ  เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  สตฺถาป  
เอวเมว  เตส  คุโณ  ปากโฏ  ภวิสฺสตีติ  เอว  ฉตฺตึสโยชนาย  
ปริสาย  มชฺเฌ  สีหนาท  นทิสฺสนฺตีติ  ม ฺมาโน  อปเรป  
ปุจฺฉิ  ตุมฺเห  กถ  ปาฏิหารยิ  กริสฺสถาติ ฯ  เต  เอว ฺจ  
เอว ฺจ  กริสสฺาม  ภนฺเตติ  สตฺถ ุ ปรุโต   ิตาว  สีหนาท  
นทึสุ ฯ  เตสุ  กริ  จุลฺลอนาถปณฺฑิโก  มาทิเส  อนาคามิอุปาสเก 
ปุตฺเต  วิชฺชมาเน  สตฺถุ  กลิมนกิจฺจ  นตฺถีติ  จินฺเตตฺวา  อห 
ภนฺเต  ปาฏิหาริย  กริสฺสามีติ  วตฺวา  กถ  กริสฺสสีติ  ปุฏโ 
อาห  อห  ภนฺเต  ทฺวาทสโยชนิก  พฺรหฺมตฺตภาว  นิมฺมินิตฺวา   
อิมิสฺสา  ปรสิาย  มชฺเฌ  มหาเมฆคชฺชิตสทิเสน  สทฺเทน   
พฺรหฺมอปฺโปน  นาม  อปฺโปเสฺสามิ  มหาชนา  กสึทฺโท นาเมโสติ  ปุจฺฉิตฺวา  จุลฺล
อนาถปณฺฑิกสฺส  กริ  พฺรหฺมอปฺโปนสทฺโท  นามาติ   
วกฺขนฺติ 
ติตฺถิยา  คหปติกสฺส  ตาว  เอโส  อานุภาโว  พุทฺธานุภาโว  
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กีทิโส  ภวิสฺสตีติ  ตุมฺเห  อทิสฺวาว  ปลายิสฺสนฺตีติ ฯ  สตฺถา 
ชานามิ  เต  อานุภาวนฺติ  ตสฺสาป  ตเถว  วตฺวา  ปาฏิหาริยกรณ 
นานุชานิ ฯ  อเถกา ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา สตฺตวสฺสิกา วีรสามเณรี(๑) 
นาม  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  อห  ภนฺเต  ปาฏิหาริย  กริสสฺามีติ 
อาห ฯ  กถ  กริสฺสสิ  วีเรติ ฯ  ภนฺเต  สิเนรุ ฺจ  จกฺกวาฬ- 
ปพฺพต ฺจ  หิมวนฺต ฺจ  อาหริตฺวา  อิมสฺมึ  าเน  ปฏิปาฏิยา 
เปตฺวา  อห  หสสกุณี  วิย  ตโต  ตโต  นิกฺขมิตฺวา  อสชฺชมานา 
คมิสฺสามิ  มหาชโน  ม  ทิสฺวา  กา  เอสาติ  ปุจฺฉิตฺวา  
วีรสามเณรีติ  วกฺขติ  ติตฺถยิา  สตฺตวสฺสิกาย  ตาย  สามเณริยา 
อยมานุภาโว  พุทฺธานุภาโว  กีทิโส  ภวิสฺสตีติ  ตุมฺเห  
อทิสฺวา ว  ปลายิสฺสนฺตีติ ฯ  อิโต  ปร  เอวรูปานิ  วจนานิ   
วุตฺตานุสาเรเนว  เวทิตพฺพานิ ฯ  ตสฺสาป  ภควา  ชานามิ  
เต  อานุภาวนฺติ  วตฺวา  ปาฏิหาริยกรณ  นานุชานิ ฯ  อเถโก 
ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต  ขีณาสโว  จุนฺทสามเณโร  นาม  ชาติยา 
สตฺตวสฺโส  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  อห  ภนฺเต 
ปาฏิหาริย  กริสฺสามีติ  วตฺวา  กถ  กรสิฺสสีติ  ปุฏโ  อาห 
อห  ภนฺเต  ชมฺพุทีปสฺส  ธชภูต  มหาชมฺพุรุกฺข  ขนฺเธ  คเหตฺวา 
จาเลตฺวา  มหาชมฺพุผลานิ  อาหริตฺวา  อิม  ปริส  ขาทาเปสฺสามิ 
ปาริจฺฉตฺตกกุสุมานิ  จ  อาหริตฺวา  ตุมฺเห  วนฺทิสฺสามีติ ฯ  สตฺถา 
#๑.ม. ย.ุ  จีรสามเณรี ฯ  
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ชานามิ  เต  อานุภาวนฺติ  วตฺวา  ตสฺสาป  ปาฏิหาริยกรณ  
ปฏิกฺขิป ฯ  อถ  อุปฺปลวณฺณา  เถรี  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  อห  
ภนฺเต  ปาฏิหาริย  กริสฺสามีติ  วตฺวา  กถ  กริสฺสสีติ  ปุฏา 
อาห  อห  ภนฺเต  สมนฺตา  ทฺวาทสโยชน  ปริส  ทสฺเสตฺวา  
อาวฏฏโต  ฉตฺตึสโยชนาย  ปริสาย  ปริวุโต  จกฺกวตฺติราชา 
หุตฺวา  อาคนฺตฺวา  ตุมฺเห  วนฺทิสฺสามีติ ฯ  สตฺถา  ชานามิ  
เต  อานุภาวนฺติ  วตฺวา  ตสฺสาป  ปาฏหิาริยกรณ  ปฏิกฺขิป ฯ 
อถ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  อห  ภนฺเต 
ปาฏิหาริย  กริสฺสามีติ  วตฺวา  กถ  กรสิฺสสีติ  ปุฏโ  
อาห  อห  ภนฺเต  สิเนรุปพฺพตราช  ทนฺตนฺตเร  เปตฺวา 
สาสปวีช  วิย  น  ขาทิสฺสามีติ ฯ  อ ฺ  กึ  กริสฺสสีติ ฯ 
อิม  มหาปวึ  กฏสารก  วิย  สเวลฺลิตฺวา  องฺคุลนฺตเร 
นิกฺขิปสฺสามีติ ฯ  อ ฺ  กึ  กริสฺสสีติ ฯ  มหาปวึ  กุลาลจกฺก  
วิย  ปริวตฺเตตฺวา  มหาชน  ปโวช  ขาทาเปสฺสามีติ ฯ  อ ฺ  
กึ  กริสฺสสีติ ฯ  วามหตฺเถ  ปวึ  กตฺวา  อิเม  สตฺเต  
ทกฺขิณหตฺเถน  อ ฺสฺมึ  ทีเป  เปสฺสามีติ ฯ  อ ฺ  กึ  
กริสฺสสีติ ฯ  สิเนรุ  ฉตฺตทณฺฑ  กตฺวา  มหาปวึ  อุกฺขิปตฺวา 
ตสฺสุปริ  เปตฺวา  ฉตฺตหตฺโถ  ภิกฺขุ  วิย  เอกหตฺเถนาทาย  
อากาเส  จงฺกมิสฺสามีติ ฯ  สตฺถา  ชานามิ  เต  อานุภาวนฺติ  
ตสฺสาป  ปาฏิหาริยกรณ  นานุชานิ ฯ โส  ชานาติ  ม ฺเ   
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สตฺถา  มยา  อุตฺตริตร  ปาฏิหาริย  กาตุ  สมตฺถนฺติ  เอกมนฺต  
อฏาสิ ฯ 
        อถ  น  สตฺถา  นาย  โมคฺคลฺลาน  ตวตฺถาย  พทฺโธ  
มาลาปุโฏ  อห  หิ  อสมธุโร  มม  ธุร  อ ฺโ  วหิตุ  สมตฺโถ 
นาม  นตฺถิ  อนจฺฉริย ฺเจต  ย  อิทานิ  มม  ธุร  วหิตุ  สมตฺโถ 
น  ภเวยฺย  อเหตุกติรจฺฉานโยนิย  นิพฺพตฺตกาเลป  มม  ธุร  
อ ฺโ  วหิตุ  สมตฺโถ  นาโหสิเยวาติ  วตฺวา  กทา  ปน  
ภนฺเตติ  เถเรน  ปฏุโ  อตีต  อาหริตฺวา 
        ยโต  ยโต  คร ุ         ธุร  ยโต  คมฺภีรวตฺตนี 
        ตทาสฺสุ  กณฺห          ยุ ฺชนฺติ  สวาสฺสุ  ต  วหเต  ธุรนฺติ 
อิท  กณฺหอุสภชาตก  (๑)  วิตฺถาเรตฺวา  ปุน  ตเทว  วตฺถุ  วิเสเสตฺวา 
ทสฺเสนฺโต 
        มนาปเมว  ภาเสยฺย          นามนาป (๒) กุทาจน 
        มนาป  ภาสมานสฺส          ครุภาร  อุทพฺพหิ  (๓) 
        ธน ฺจ  น  อลาเภสิ          เตน  จตฺตมโน  อหูติ 
อิท  นนฺทวิสาลชาตก  (๔)  วิตฺถาเรตฺวา  กเถสิ ฯ  กเถตฺวา  จ  ปน 
สตฺถา  ต  รตนจงฺกม  อภิรุหิ ฯ  ปุรโต  ทฺวาทสโยชนิกา  ปริสา  
อโหสิ  ตถา  ปจฺฉโต  จ  อุตฺตรโต  จ  ทกฺขิณโต  จ  อุชุก  
#๑. ขุ. ชา. เอก.  ๒๗/๑๐ ฯ  ตทฏกถา  ๑/๓๔๑ ฯ 
#๒. ส. มนุ ฺ  ฯ  ๓. ส. อุททฺธริ ฯ 
#๔. ส.ม. นนฺทิวิสาลชาตก ฯ ขุ. ชา. เอก.  ๒๗/๑๐ ฯ   
#  ตทฏกถา  ๑/๓๓๗ ฯ  
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ปน  จตุพฺพีสติโยชนิกา ฯ  (๑)  ปริสาย  มชฺเฌ  ภควา  ยมก- 
ปฺปาฏิหาริย  อกาสิ ฯ  ต  ปาลิโต  ตาว  เอว  เวทิตพฺพ ฯ 
        กตม  ตถาคตสฺส  ยมกปฺปาฏิหาริเย  าณ  อิธ  
ตถาคโต  ยมกปฺปาฏิหาริย  กโรติ  อสาธารณ  สาวเกหิ   
อุปริมกายโต  อคฺคิกฺขนฺโธ  ปวตฺตติ  เหฏ ิมกายโต  อุทกธารา   
ปวตฺตติ  เหฏ ิมกายโต  อคฺคิกฺขนฺโธ  ปวตฺตติ  อุปริมกายโต   
อุทกธารา  ปวตฺตติ  ปุรตฺถิมกายโต  ปจฺฉิมกายโต  ปจฺฉิมกายโต   
ปุรตฺถิมกายโต ทกฺขิณกฺขิโต  วามกฺขิโต  วามกฺขิโต  ทกฺขิณกฺขิโต 
ทกฺขิณกณฺณโสตโต  วามกณฺณโสตโต  วามกณฺณโสตโต 
ทกฺขิณกณฺณโสตโต  ทกขิฺณนาสิกโสตโต  วามนาสิกโสตโต 
วามนาสิกโสตโต  ทกฺขิณนาสิกโสตโต  ทกฺขิณองฺสกูฏโต   
วามองฺสกูฏโต  วามองฺสกูฏโต  ทกฺขิณองฺสกูฏโต  ทกฺขิณหตฺถโต  วามหตฺถโต  วามหตฺถโต  
ทกฺขิณหตฺถโต  ทกฺขิณปสฺสโต   
วามปสฺสโต  วามปสฺสโต  ทกฺขิณปสฺสโต  ทกฺขิณปาทโต   
วามปาทโต  วามปาทโต  ทกฺขิณปาทโต  องฺคุลีหิ  องฺคุลนฺตริกาหิ 
องฺคุลนฺตริกาหิ  องฺคุลีหิ  เอเกกโลมกูปโต  อคฺคิกฺขนฺโธ  ปวตฺตติ   
เอเกกโลมโต  อุทกธารา  ปวตฺตติ  เอเกกโลมโต  อคฺคิกฺขนฺโธ   
ปวตฺตติ  เอเกกโลมกูปโต อุทกธารา  ปวตฺตติ  ฉนฺน  วณฺณาน   
นีลาน  ปตกาน  โลหิตกาน โอทาตาน  ม ฺเชฏาน  ปภสฺสราน   
#๑. โปราณ. จตุวีสติโยชนิกา ฯ  
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ภควา  จงฺกมติ  นิมฺมิโต  ติฏติ  วา  นสิีทติ  วา  เสยฺย  
วา  กปฺเปติ ฯเปฯ  นิมฺมิโต  เสยฺย  กปฺเปติ  ภควา  จงฺกมติ  
วา  ติฏติ  วา  นิสีทติ  วา  อิท  ตถาคตสฺส  ยมกปฺปาฏิหาริเย  
าณนฺติ ฯ  (๑) 
        อิท  ปน  ปาฏิหาริย  สตฺถา  ตสฺมึ  จงฺกเม  จงฺกมิตฺวา  
อกาสิ ฯ  ตสฺส  เตโชกสิณสมาปตฺติวเสน  อุปริมกายโต   
อคฺคิกฺขนฺโธ  ปวตฺตติ  อาโปกสิณสมาปตฺติวเสน  เหฏ ิมกายโต 
อุทกธารา  ปวตฺตติ  ปุน  อุทกธาราย  ปวตฺตฏานโต  
อคฺคิกฺขนฺโธ  ปวตฺตติ  อคฺคิกฺขนฺธสฺส  จ  ปวตฺตฏานโต  
อุทกธารา  ปวตฺตตีติ  ตมตฺถ  ทสฺเสตุ  เหฏ ิมกายโต  อุปริมกายโตติ  วุตฺต ฯ  เอส  นโย  
สพฺพปเทสุ ฯ  อคฺคิกฺขนฺโธ   
ปเนตฺถ  อุทกธาราย  อสมฺมิสฺโส  อโหสิ  ตถา  อุทกธารา   
อคฺคิกฺขนฺเธน ฯ  อุภยป  กิร  เจต  ยาว  พฺรหฺมโลกา  อุคฺคนฺตฺวา   
จกฺกวาฬมุขวฏฏิย  ปวตฺตติ ฯ  ฉนฺน  วณฺณานนฺติ  วุตฺตตฺตา 
ปนสฺส  ฉพฺพณฺณรสิโย  กุเฏหิ  อาสิ ฺจมาน  วิลีนสุวณฺณ  วิย 
ยนฺตนาฬิกโต  นิกฺขนฺตา  สุวณฺณรสธารา  วิย  จ  เอกจกฺกวาฬ- 
คพฺภโต  อุคฺคนฺตฺวา  พฺรหฺมโลก  อาหจฺจ  ปฏินิวตฺติตฺวา   
จกฺกวาฬมุขวฏฏิเมว  คณฺหึสุ ฯ  เอก  จกฺกวาฬคพฺภ  วงฺกโค- 
ปานสิวินทฺธ  วิย  โพธิฆร  อโหส ิ เอกาโลก ฯ  ต  ทิวส  สตฺถา   
#๑. ขุ. ปฏิ.  ๓๑/๑๘๓ ฯ   
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จงฺกมิตฺวา  ปาฏิหาริย  กโรนฺโต  อนฺตรนฺตรา  มหาชนสฺส  
ธมฺมกถ  กเถสิ  กเถนฺโต  จ  ชน  นิรสสฺาส  อกตฺวา  อสฺสาสตร(๑)   
เทติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  มหาชโน  สาธุการ  ปวตฺเตสิ ฯ  ตสฺส  
สาธุการปฺปวตฺตนกาเล  สตฺถา  ตาวมหติยา  ปริสาย  จิตฺต   
โอโลเกนฺโต  เอเกกสฺส  โสฬสนฺน  อาการาน  วเสน  จิตฺตวาร 
อ ฺาสิ ฯ  เอว  ลหุกปรวิตฺต  พุทฺธาน  จิตฺต ฯ  โย  โย   
ยสฺมึ  ธมฺเม  ยสฺมิ ฺจ  ปาฏิหาริเย  ปสนฺโน  ตสฺส  ตสฺส   
อชฺฌาสยวเสน  ธมฺม ฺจ  กเถสิ  ปาฏิหาริย ฺจ  อกาสิ ฯ  เอว   
ธมฺเม  เทสิยมาเน  ปาฏิหาริเย  จ  กริยมาเน  มหาชนสฺส   
ธมฺมาภิสมโย  อโหส ิฯ  สตฺถา  ปน  ตสฺมึ  สมาคเม  อตฺตโน   
มน  คเหตฺวา  อ ฺ  ป ฺห  ปุจฺฉิตุ  สมตฺถ  อทิสฺวา  นิมฺมิตพุทฺธ   
มาเปสิ ฯ  เตน  ปุจฺฉิต  ป ฺห  สตฺถา  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  สตฺถารา   
ปุจฺฉิต  โส  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  ภควโต  จงฺกมนกาเล  นมิฺมิโต 
านาทีสุ  อ ฺตร  กปฺเปสิ ฯ  นิมฺมติสฺส  จงฺกมนกาเล  ภควา 
านาทีสุ  อ ฺตร  กปฺเปสิ ฯ  ตมตฺถ  ทสฺเสตุ  นมิฺมิโต   
จงฺกมติ  วาติอาทิ  วุตฺต ฯ  เอว  กโรนฺตสฺส  สตฺถ ุ ปาฏิหาริย   
ทิสฺวา  ธมฺมกถ ฺจ  สุตฺวา  ตสฺมึ  สมาคเม  วีสติยา  ปาณโกฏีน   
ธมฺมาภิสมโย  อโหส ิฯ 
# ๑. ตรปฺปจฺจโย  วิเสสนปเทน  ยุ ฺชติพฺโพ  อิธ  ปน 
#นามปเทน  อตีว  อสฺสาสนฺติ  ยุตฺตตร ฯ  ม.  อสสฺาสวาร ฯ  
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        สตฺถา  ปาฏิหาริย  กโรนฺโต  ว  กตฺถ  น ุ โข  อตีตพุทฺธา 
อิม  ปาฏิเหร  กตฺวา  วสฺส  อุเปนฺตีติ  อาวชฺชิตฺวา 
ตาวตึสภวเน  วสฺส  อุปคนฺตฺวา  มาตุ  อภิธมฺมปฏก  เทเสนฺตีติ 
ทิสฺวา  ทกฺขิณปาท  อุกฺขิปตฺวา  ยุคนฺธรมตฺถเก  เปตฺวา 
อิตร  ปาท  อุกฺขิปตฺวา  สิเนรุมตฺถเก  เปสิ ฯ  เอว   
อฏสฏ ิโยชนสตสหสฺสฏาเน  ตโย  ปทวารา  อเหสุ ฯ  เทฺว   
ปาทจฺฉิทฺทานิ  ปกติปาทวีติหรณสทิสนิกฺเขปานิ  อเหสุ ฯ  สตฺถา 
ปาท  ปสาเรตฺวา  อกฺกมีติ  น  สลฺลกฺเขตพฺพ ฯ  ตสฺส  หิ  
ปาท  อุกฺขิปนกาเลเยว  เต  ปพฺพตา  ปาทมูล  อาคนฺตฺวา 
สมฺปฏิจฺฉึสุ  สตฺถารา  อกกฺนฺตกาเล  อุฏาย  ยถาาเน  
อฏสุ ฯ  สกโฺก  สตฺถาร  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  ปณฺฑุกมพฺลสิลาย 
มชฺเฌ  สตฺถา  อิม  วสฺสาวาส  อุเปสฺสติ  พหูน  วต  เทวตาน   
อุปกาโร  ภวิสฺสติ  สตฺถร ิ ปเนตฺถ  วสสฺ  อุปคเต  อ ฺา  
เทวตา  หตฺถป  เปตุ  น  สกฺขิสฺสนฺติ  อย  โข  ปน   
ปณฺฑุกมฺพลสิลา  ทีฆโต  สฏ ิโยชนา  ติริยโต  ป ฺาสโยชนา 
ปุถุลโต  ปณฺณรสโยชนา  สตฺถร ิ นิสนิฺเนป  ตุจฺฉา  วิย  
ภวิสฺสตีติ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  อชฺฌาสย  วิทิตฺวา  อตฺตโน  สงฺฆาฏึ  
สิลาตล  ปฏจฺิฉาทยมาน  ขิป ฯ  สกโฺก  จินฺเตสิ  จีวร  ตาว 
ปฏิจฺฉาทยมาน  ขิป  สย  ปน  ปริตฺตเก  าเน  นิสีทสิฺสตีติ ฯ 
สตฺถา  ตสฺสชฺฌาสย  วิทตฺิวา  นีจปก  มหาปสุกูลโิก  วิย  
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ปณฺฑุกมฺพลสิล  อนฺโตจีวรโภเคเยว  กตฺวา  นิสีทิ ฯ  มหาชโนป 
ตขณ ฺเว  สตฺถาร  โอโลเกนฺโต  นาทฺทส ฯ  จนฺทสฺส   
อฏงฺคมิตกาโล  วิย  อโหสิ  สุริยสฺส  อฏงฺคมิตกาโล  วิย  จ   
อโหสิ ฯ  มหาชโน 
        คโต  น ุ จิตฺตกูฏ  วา                  เกลาส  วา  ยคุนฺธร 
        น  โน  ทกฺเขมุ  สมฺพุทฺธ          โลกเชฏ  นราสภนฺติ 
อิม  คาถ  วทนฺโต  ปริเทวิ ฯ  อปเร  สตฺถา  นาม  วิเวกรโต 
โส  เอวรูปาย  เม  ปริสาย  เอวรูป  ปาฏิเหร  กตนฺติ  ลชฺชาย 
อ ฺ  รฏ  วา  ชนปท  วา  คโต  ภวิสฺสติ  
นทานิ  ต  ทกฺขิสฺสามาติ  ปริเทวนฺตา  อิม  คาถมาหสุ 
        ปวิเวกรโต  ธโีร                          นิม  โลก  ปุเนหิติ 
        น  โน  ทกฺเขมุ  สมฺพุทฺธ          โลกเชฏ  นราสภนฺติ ฯ 
เต  มหาโมคฺคลฺลาน  ปุจฺฉึสุ  กห  ภนเฺต  สตฺถาติ ฯ  
โส  สย  ชานนฺโตป  ปเรสป  คุโณ  ปากโฏ  โหตูติ  
อชฺฌาสเยน  อนุรุทฺธ  ปุจฺฉถาติ  อาห ฯ  เต  เถร  ตถา 
ปุจฺฉึสุ  กห  ภนฺเต  สตฺถาติ ฯ  ตาวตึสภวเน  ปณฺฑุกมฺพลสิลาย  
วสฺส  อุปคนฺตฺวา  มาตุ  อภิธมฺมปฏก  เทสิตุ  คโตติ ฯ  กทา 
อาคมิสฺสติ  ภนฺเตติ ฯ  ตโย  มาเส  อภิธมฺมปฏก  เทเสตฺวา   
มหาปวารณาทิวเสติ ฯ  เต  สตฺถาร  อทิสฺวา  น  คมิสฺสามาติ 
ตตฺเถว  ขนฺธาวาร  กตฺวา  วสึสุ ฯ  อากาสเมว  กิร  เนส   
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ฉทน  อโหส ิ ตาวมหติยา  ปริสาย  สรรีนิสฺสนฺโท  นาม  น 
ป ฺายิ ฯ  ปวี  วิวร  อทาสิ ฯ  สพฺพตฺถ  ปริสุทธฺเมว  
ภูมิตล  อโหสิ ฯ  สตฺถา  ปมเมว  มหาโมคฺคลฺลาน  อโวจ 
โมคฺคลฺลาน  ตฺว  เอติสฺสา  ปริสาย  ธมมฺ  เทเสยฺยาสิ   
จุลฺลอนาถปณฺฑิโก  อาหาร  ทสฺสตีติ ฯ  ตสฺมา  ต  เตมาส  
จุลฺลอนาถปณฺฑิโกว  ตสฺสา  ปริสาย  สายปาต  สพฺพกาเล  
ยาคุภตฺตขาทนียตมฺพุลคนฺธมาลาปลนฺธนานิ  อทาสิ ฯ 
มหาโมคฺคลฺลาโน  ธมฺม  เทเสสิ  ปาฏิหาริย  ทฏ ุ  อาคตาคเตหิ 
ปุฏเ  ป ฺเห  วิสฺสชฺเชส ิฯ 
        สตฺถารป  มาตุ  อภิธมฺมเทสนตฺถ  ปณฺฑุกมฺพลสิลาย  วสฺส 
อุปคต  ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา  ปรวิารยึสุ ฯ  เตน  วุตฺต 
        ตาวตึเส  ยทา  พุทฺโธ                  สลิาย  ปณฺฑุกมฺพเล 
        ปาริจฺฉตฺตกมูลมฺหิ                  วิหาสิ  ปุริสุตฺตโม 
        ทสส ุ โลกธาตูสุ                          สนฺนิปติตฺวาน  เทวตา 
        ปยริุปาสนฺติ  สมฺพุทธฺ          วสนฺต  นคมุทฺธนิ 
        น  โกจิ  เทโว  วณฺเณน          สมพฺุทฺธสฺส  วิโรจติ 
        สพฺเพ  เทเว  อติกฺกมฺม          สมฺพุทฺโธ  ว  วิโรจตีติ ฯ 
เอว  สพฺพเทวตา  อตฺตโน  สรรีปฺปภาย  อภิภวิตฺวา  นิสินฺนสฺส 
ปนสฺส  มาตา  ตุสิตวิมานโต  อาคนฺตฺวา  ทกฺขิณปสฺเส  นิสีทิ ฯ 
อินฺทโกป  เทวปุตฺโต  อาคนฺตฺวา  ทกฺขิณปสฺเสเยว  นิสีท ิฯ  
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องฺกุโร  วามปสฺเส ฯ  โส  มเหสกฺขาสุ  เทวตาสุ  สนฺนิปติตาสุ  
อปคนฺตฺวา  ทฺวาทสโยชนิเก  าเน  โอกาส  ลภิ ฯ  อินฺทโก  
ตตฺเถว  นิสีทิ ฯ  สตฺถา  เต  อุโภป  โอโลเกตฺวา  อตฺตโน  
สาสเน  ทกฺขิเณยฺยปุคฺคลาน  ทินฺนทานสฺส  มหปฺผลภาว   
าเปตุกาโม  เอวมาห  องฺกุร  ตยา  ทฆีมนฺตเร  ทสวสฺส- 
สหสฺสปริมาณกาเล  ทฺวาทสโยชนิก  อุทฺธนปนฺตึ  กตฺวา  
มหาทาน  ทินฺน  ตฺวทานิ  มม  สมาคม  อาคนฺตฺวา  สพฺพทูเร 
ทฺวาทสโยชนิเก  าเน  โอกาส  ลภิ  ก ึ นุโข  เอตฺถ  
การณนฺติ ฯ  วุตฺตป  เจต 
        โอโลเกตฺวาน  สมฺพุทฺโธ          องฺกุร ฺจาป  อินฺทก 
        ทกฺขิเณยฺย  ปภาเวนฺโต          อิท  วจนมพฺรวิ 
        มหาทาน  ตยา  ทินนฺ                  องฺกุร  ทีฆมนฺตเร 
        อติทูเร  นิสินฺโนสิ                  อาคจฺฉ  (๑)  มม  สนฺติกนฺติ ฯ 
โส  สทโฺท  ปวีตล  ปาปุณิ ฯ  สพฺพาป  น  สา  ปริสา   
อสฺโสสิ ฯ  เอว  วุตฺเต 
        โจทิโต  ภาวิตตฺเตน                  องฺกุโร  เอตมพฺรวิ 
        ก ึ มยฺห  เตน  ทาเนน                  ทกฺขิเณยฺเยน  สุ ฺต 
        อย  โส  อินฺทโก  ยกโฺข          ทชชฺา  ทาน  ปรตฺิตก 
        อติโรจติ  อมฺเหหิ  (๒)          จนฺโท  ตารคเณ  ยถาติ ฯ 
#๑. สี. ม. ยุ.  อาคจฺฉ ฯ  ๒. อมฺเหป  (?)  
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        ตตฺถ  ทชฺชาติ  ทตฺวา ฯ  (๑) 
        เอว  วุตฺเต  สตฺถา  อินฺทก  อาห  อินฺทก  ตฺว  มม  
ทกฺขิณปสฺเส  นิสินฺโน  กสฺมา  อนปคนฺตฺวาว  นิสีทสีติ ฯ 
โส  อห  ภนฺเต  สุกฺเขตฺเต  ปริตฺตกวีช  วปนกสฺสโก  วิย   
ทกฺขิเณยฺยสมฺปท  อลตฺถนฺติ  ทกฺขิเณยฺย  ปภาเวนฺโต  อาห 
        อุชชฺงฺคเล  ยถา  เขตฺเต          พีช  พหหป  โรปต 
        น  ผล  วิปุล  โหติ                  นป  โตเสติ  กสสฺก 
        ตเถว  ทาน  พหุก                  ทุสสฺีเลสุ  ปติฏ ิต 
        น  ผล  วิปุล  โหติ                  นป  โตเสติ  ทายก 
        ยถาป  ภทฺทเก  เขตฺเต                  พีช  อปฺปมฺป  โรปต 
        สมฺมา  ธาร  ปเวจฺฉนฺต(๒)  ผล  โตเสติ  กสฺสก ฯ 
        ตเถว  สลีวนฺเตสุ                          คุณวนฺเตสุ  ตาทิสุ 
        อปฺปเกป  กเต  กาเร                  ผล  โตเสติ  ทายกนฺติ ฯ 
กึ  ปเนตสฺส  ปุพฺพกมฺมนฺติ ฯ  โส  กิร  อนุรุทฺธตฺเถรสฺส  
อนฺโตคาม  ปณฺฑาย  ปวิฏสฺส  อตฺตโน  อาภต  กฏจฺฉุภิกฺข  
ทาเปสิ ตทสฺส  ปุ ฺ  องฺกุเรน  ทสวสฺสสหสฺสานิ ทฺวาทสโยชนิก 
อุทฺธนปนฺตึ  กตฺวา  ทินฺนทานโต  มหปฺผลตร  ชาต  ตสฺมา  
เอวมาห ฯ  เอว  วุตฺเต  สตฺถา  องฺกุร  ทาน  นาม  วิเจยฺย  
ทาตุ  วฏฏติ  เอว  ต  สุกฺเขตฺเต  สุวุตฺตพีช  วิย  มหปฺผล  
#๑. สี.   อทตฺถ ฯ  ย.ุ  ทตฺถ ฯ  ๒. ส.ี ม. ยุ.  ปเวจฺฉนฺเต ฯ  
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โหติ  ตฺว  ปน  น  ตถา  อกาสิ  เตน  เต  ทาน  น  มหปฺผล  
ชาตนฺติ  อิมมตฺถ  วิภาเวนฺโต   
        วิเจยฺย  ทาน  ทาตพฺพ  ยตฺถ  ทินนฺ  มหปฺผล 
        วิเจยฺย  ทาน  สุคตปฺปสตฺถ 
        เย  ทกฺขิเณยฺยา  อิธ  ชีวโลเก 
        เอเตสุ  ทินฺนานิ  มหปฺผลานิ 
        พีชานิ  วุตฺตานิ  ยถา  สุเขตฺเตติ 
วตฺวา  อุตฺตรึป  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        ติณโทสานิ  เขตฺตานิ          ราคโทสา  อย  ปชา 
        ตสฺมา  หิ  วีตราเคสุ          ทินฺน  โหติ  มหปฺผล ฯ 
        ติณโทสานิ  เขตฺตานิ          โทสโทสา  อย  ปชา 
        ตสฺมา  หิ  วีตโทเสสุ          ทินฺน  โหติ  มหปฺผล ฯ 
        ติณโทสานิ  เขตฺตานิ          โมหโทสา  อย  ปชา 
        ตสฺมา  หิ  วีตโมเหสุ          ทินฺน  โหติ  มหปฺผล ฯ 
        ติณโทสานิ  เขตฺตานิ          อิจฺฉาโทสา  อย  ปชา 
        ตสฺมา  หิ  วิคติจฺเฉสุ          ทินฺน  โหติ  มหปฺผลนฺติ ฯ 
เทสนาวสาเน  องฺกุโร  จ  อินฺทโก  จ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหึสุ ฯ 
[มหาชนสฺสาป  สาตฺถิกา  ธมฺมเทสนา  อโหสิ] ฯ 
        อถ  สตฺถา  เทวปริสาย  มชฺเฌ  นสิินฺโน  มาตร  
อารพฺภ  กุสลา  ธมฺมา  อกุสลา  ธมฺมา  อพฺยากตา  ธมฺมาติ   



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 233 

        เลมที ่ 18   ยมกปฺปาฏิหาริยวตฺถุ  หนา  233 
 
อภิธมฺมปฏก  ปฏเปสิ ฯ  เอว  ตโย  มาเส  นิรนฺตร  
อภิธมฺมปฏก  กเถสิ ฯ  กเถนฺโต  จ  ปน  ภิกฺขาจารเวลาย  
ยาว  มมาคมนา  เอตฺตก  นาม  ธมฺม  เทเสตูติ  นิมฺมิตพุทฺธ   
มาเปตฺวา  หิมวนฺต  คนฺตฺวา  นาคลตาทนฺตกฏ  ขาทิตฺวา   
อโนตตฺตทเห  มุข  โธวิตฺวา  อุตฺตรกุรุโต  ปณฺฑปาต  อาหริตฺวา  
มหาวิสาลมาลเก  นิสินโฺน  ภตฺตกิจฺจ  อกาสิ ฯ  สารีปุตฺตตฺเถโร  
ตตฺถ  คนฺตฺวา  สตฺถุ  วตฺต  กโรติ ฯ  สตฺถา  กตภตฺตกิจฺโจ  
สารีปุตฺต  อชฺช  มยา  เอตฺตโก  นาม  ธมฺโม  ภาสิโต  ตฺว  
อตฺตโน  นิสสฺิตกาน  [ป ฺจสตาน  ภิกฺขูน]  วาเจหีติ  เถรสฺส  
กเถสิ ฯ  ยมกปฺปาฏิหิเร  กิร  ปสีทิตฺวา  ป ฺจสตา  กุลปุตฺตา 
เถรสฺส  สนติฺเก  ปพฺพชสึุ ฯ  เต  สนธฺาย  สตฺถา  เอวมาห ฯ 
วตฺวา  จ  ปน  เทวโลก  คนฺตฺวา  นิมฺมิตพุทฺเธน  เทสิตฏานโต 
ปฏาย  สย  ธมฺม  กเถสิ ฯ  เถโรป  คนฺตฺวา  เตส  ภิกฺขูน  
ธมฺม  เทเสสิ ฯ  เต  สตฺถริ  เทวโลเก  วิหรนฺเตเยว  สตฺตปฺ- 
ปกรณิกา  อเหสุ ฯ  เต  กริ  กสฺสปพุทฺธกาเล  ขุทฺทกวคฺคุลิโย  
หุตฺวา  เอกสฺมึ  ปพฺภาเร  โอลมฺพนฺตา  ทฺวินฺน  เถราน  
จงฺกมิตฺวา  อภิธมฺม  สชฌฺายนฺตาน  สเร  นิมิตฺต  คเหตฺวา  
อสฺโสสุ ฯ  เต  อิเม  ขนฺธา  นาม  อิมา  ธาตุโย  นามาติ  
อชานิตฺวา  สเร  นิมิตฺตคฺคหณมตฺเตเนว  ตโต  จุตา  เทวโลเก 
นิพฺพตฺตา  เอก  พุทฺธนฺตร  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  ตโต  
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จวิตฺวา  สาวตฺถิย  กุลฆเรสุ  นิพฺพตฺตา  ยมกปฺปาฏิหเิร 
อุปฺปนฺนปฺปสาทา  เถรสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  สพฺพปฺปม 
สตฺตปฺปกรณิกา  อเหสุ ฯ  สตฺถาป  เตเนว  นีหาเรน  เตมาส 
อภิธมฺม  เทเสสิ ฯ  เทสนาวสาเน  อสีติโกฏิสหสฺสาน  เทวตาน 
ธมฺมาภิสมโย  อโหส ิฯ  มหามายาป  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ 
        สาป  โข  ฉตฺตึสโยชนปริมณฺฑลา  ปริสา  อิทานิ  อิโต 
สตฺตเม  ทิวเส  มหาปวารณา  ภวิสฺสตีติ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร 
อุปสงฺกมิตฺวา  อาห  ภนฺเต  สตฺถุ  โอโรหณทิวส  าตุ  วฏฏติ 
น  หิ  มย  สตฺถาร  อทิสฺวา  คมิสฺสามาติ ฯ  อายสฺมา 
มหาโมคฺคลฺลาโน  ต  กถ  สุตฺวา  สาธติู  ตตฺเถว  ปวิย  
นิมุคฺโค  สิเนรุปาท  คนตฺฺวา  ม  อภิรหุนฺต  ปริสา  ปสฺสตูติ   
อธิฏาย  มณิรตเน  อาวุต  ปณฺฑุกมพฺลสุตฺต  วิย  ป ฺาย- 
มานรูโปว  สิเนรุมชฺเฌน  อภิรุหิ ฯ  มนุสฺสาป  น  เอกโยชน   
อภิรุฬฺโห  ทวิฺโยชน  อภิรฬฺุโหติ  โอโลกยึสุ ฯ  เถโรป  สตฺถ ุ
ปาเท  สีเสน  อุกฺขิปนฺโต  วิย  อภิรุหิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอวมาห 
ภนฺเต  ปริสา  ตุมฺเห  ทิสฺวา ว   คนฺตุกามา  กทา  โอโรหิสฺสถาติ ฯ 
กห  ปน  เต  โมคฺคลฺลาน  เชฏภาติโก  สารีปุตฺโตติ ฯ  ภนฺเต 
สงฺกสฺสนคเร  วสฺส  อุปคโตติ ฯ  โมคฺคลฺลาน  อห  อิโต  
สตฺตเม  ทิวเส  มหาปวารณาย  สงฺกสฺสนครทฺวาเร  โอตริสฺสามิ  
ม  ทฏ ุกามา  ตตฺถ  คจฺฉนฺตุ  สาวตฺถิโต  จ  สงฺกสสฺนคร    
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ตึสโยชนานิ  (๑)  เอตฺตเก  มคฺเค  กสฺสจิ  ปาเถยฺยกจฺิจ  นตฺถิ  
อุโปสถิกา  หุตฺวา  ธุรวิหาร  ธมฺมสฺสวนตฺถาย  คจฺฉนฺตา  วิย   
คจฺเฉยฺยาถาติ  เตส  อาโรเจยฺยาสีติ ฯ  เถโร  สาธุ  ภนฺเตติ  
วตฺวา  ตถา  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  วุตฺถวสฺโส  ปวาเรตฺวา 
สกฺกสฺส  อาโรเจสิ  มหาราช  มนุสฺสปถ  คมิสฺสามีติ ฯ  
สกฺโก  โสวณฺณมย  มณิมย  รชตมยนฺติ  ตีณิ  โสปาณานิ  
มาเปสิ ฯ  เตส  ปาทา  สงฺกสฺสนครทฺวาเร  ปติฏหึสุ  สีสานิ  สิเนรุมุทฺธนิ ฯ  เตสุ  ทกฺขิณปสฺ
เส  สุวณฺณโสปาณ  เทวาน  
อโหสิ  วามปสฺเส  รชตโสปาณ  มหาพฺรหฺมาน  มชฺเฌ  
มณิโสปาณ  ตถาคตสฺส ฯ  สตฺถา  สิเนรุมุทฺธนิ  ตฺวา 
เทโวโรหเณ  ยมกปฺปาฏิหาริย  กตฺวา  อุทฺธ  โอโลเกสิ  ยาว  
พฺรหฺมโลกา  เอกงฺคณานิ  อเหสุ  อโธ  โอโลเกสิ  ยาว  อวีจิโต 
เอกงฺคณ  อโหสิ  ทิสาวิทิสา  โอโลเกสิ  อเนกานิ  จกฺกวาฬ- 
สตสหสฺสานิ  เอกงฺคณานิ  อเหสุ  เทวา  มนุสฺเส  ปสฺสึสุ ฯ 
มนุสฺสาป  เทเว  ปสฺสึสุ ฯ  สพฺเพ  สมฺมุขาว  ปสฺสึสุ ฯ  ภควา 
ฉพฺพณฺณรสิโย  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  ต  ทิวส  พุทฺธสิร ึ โอโลเกตฺวา 
ฉตฺตึสโยชนปริมณฺฑลาย  ปริสาย  เอโกป  พุทฺธภาว  อปฺปฏเนฺโต 
นาม  นาโหสิ ฯ  สุวณฺณโสปาเณน  เทวา  โอตรึส ุ รชต- 
โสปาเณน  มหาพฺรหฺมาโน  มณิโสปาเณน  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  
# ๑. ตึสโยชน (?) ฯ  
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โอตริ ฯ  ป ฺจสิโข  คนฺธพฺพเทวปุตฺโต  เพฬุวปณฺฑุวีณ  อาทาย 
ทกฺขิณปสฺเส  ตฺวา  สตฺถ ุ คนฺธพฺพปูช  กโรนฺโต  โอตริ ฯ   
มาตลิสงฺคาหโก  วามปสฺเส  ตฺวา  ทพฺิพคนฺธมาลาปุปฺผ  คเหตฺวา 
นมสฺสมาโน  ปชู  กตฺวา  โอตริ ฯ  มหาพฺรหฺมา  ฉตฺต  ธาเรสิ   
สุยาโม  วาลวีชนึ ฯ  สตฺถา  อิมินา  ปรวิาเรน  สทฺธึ  โอตริตฺวา   
สงฺกสฺสนครทฺวาเร  ปติฏหิ ฯ  สารีปตฺุตตฺเถโรป  อาคนฺตฺวา   
สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  ยสฺมา  เตน  ตถารูปาย  พุทฺธสิริยา  โอตรนฺโต   
สตฺถา  อิโต  ปุพฺเพ  น  ทฏิปุพฺโพ  ตสฺมา 
        น  เม  ทิฏโ  อิโต  ปุพฺเพ          น  สุโต  อุท  กสฺสจิ 
        เอว  วคฺคุคโท  (๑)  สตฺถา          ตุสิตา  คณิมาคโตติ 
อาทีหิ  อตฺตโน  ตุฏ ึ  ปกาเสตฺวา  อชฺช  ภนฺเต  สพฺเพป   
เทวมนุสฺสา  ตุมฺหาก  ปหยนฺติ  ปฏเนฺตีติ  อาห ฯ  อถ  น  
สตฺถา  สารีปตฺุต  เอวรูเปหิ  คุเณหิ  สมนฺนาคตา  พุทฺธา 
นาม  เทวมนุสฺสาน  ปยา  โหนฺติเยวาติ  วตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต 
อิม  คาถมาห 
        เย  ฌานปฺปสุตา  ธีรา  เนกฺขมฺมูปสเม  รตา 
        เทวาป  เตส  ปหยนฺติ  สมฺพุทฺธาน  สตีมตนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  เย  ฌานปฺปสุตาติ  ลกฺขณูปนิชฺฌาน  อารมฺมณูป- 
นิชฺฌานนฺติ  อิเมสุ  ทฺวีสุ  ฌาเนสุ  อาวชฺชนสมาปชชฺน- 
#๑. สี. ม. ยุ. วคฺคุวโท ฯ  
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อธิฏานวุฏานปฺปจฺจเวกฺขเณหิ  ยุตฺตปฺปยุตฺตา ฯ  เนกฺขมฺมูปสเม 
รตาติ  เอตฺถ  ปพฺพชฺชา  เนกฺขมฺมนฺติ  น  คเหตพฺพา  กิเลส- 
วูปสมนนิพฺพานรตึ  ปน  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ  เทวาปติ  เทวาป  
มนุสฺสาป  เตส  ปหยนฺติ  ปฏเนฺติ ฯ  สตีมตนฺติ  เอวรูปคุณาน  
เตส  สติยา  สมนฺนาคตาน  สมฺพุทฺธาน  อโห  วต  มยป  
พุทฺธา  ภเวยฺยามาติ  พุทฺธภาว  อิจฺฉมานา  ปหยนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  ตึสมตฺตาน  ปาณโกฏีน  ธมฺมาภิสมโย  
อโหสิ ฯ  เถรสฺส  สทฺธิวิหาริกา  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  อรหตฺเต   
ปติฏหึสุ ฯ 
        สพฺพพุทฺธาน  กิร  อวิชหิตเมว  ยมกปฺปาฏิหาริย  กตฺวา 
เทวโลเก  วสสฺ  วสิตฺวา  สงฺกสฺสนครทฺวาเร  โอตรณ ฯ  ตตฺถ 
ปน  ทกฺขิณปาทสฺส  ปติฏ ิตฏาน  อจลเจติยฏาน  นาม  โหติ ฯ 
สตฺถา  ตตฺถ   ิโต  ปุถชฺุชนาทีน  วิสเยสุ  ป ฺเห  ปุจฺฉิ ฯ 
ปุถุชชฺนา  อตฺตโนว  วิสเย  ป ฺห  วิสฺสชฺเชตฺวา  โสตาปนฺนสฺส  
วิสเย  ป ฺห  วิสฺสชฺเชตุ  นาสกฺขึสุ ฯ  ตถา  สกทาคามิ- 
อาทีน  วิสเย  โสตาปนฺนาทโย ฯ  มหาโมคฺคลฺลานสฺส  วิสเย   
เสสมหาสาวกา ฯ  สารีปตฺุตตฺเถรสฺส  วิสเย  มหาโมคฺคลฺลาโน ฯ   
พุทฺธวิสเย  สารีปุตฺตตฺเถโรป  วิสฺสชฺเชตุ  นาสกฺขิเยว ฯ  โส   
ปาจีนทิส  อาทึ  กตฺวา  สพฺพทิสา  โอโลเกสิ ฯ  สพฺพตฺถ   
เอกงฺคณเมว  อโหสิ ฯ  อฏสุ  ทิสาสุ  เทวมนุสฺสา  อุทฺธ  ยาว    
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พฺรหฺมโลกา  เหฏา  จ  ภุมฺมฏกา  ยกขฺนาคสุปณฺณา  อ ฺชลึ  
ปคฺคเหตฺวา  ภนฺเต  อิธ  เอตสฺส  ป ฺหสฺส  วิสฺสชเฺชนฺโต  (๑)  นาม 
นตฺถิ  เอตฺเถว  อุปธาเรถาติ  อาหสุ ฯ 
        สตฺถา  สารีปุตฺโต  กลิมติ  กิ ฺจาป  หิ  เอส 
                เย  จ  สงฺขาตธมฺมา  เส  เย  จ  เสขา  ปุถู  อิธ 
                เตส  เม  นิปโก  อิริย           ปุฏโ  ปพฺรหูิ  มาริสาติ 
อิม  พุทฺธวิสเย  ปฏุป ฺห  สุตฺวา  สตฺถา  ม  เสขาเสขาน 
อาคมนปฺปฏิปท  ปุจฺฉตีติ  ป ฺเห  นิกฺกงฺโข  ขนฺธาทีสุ  ปน 
กตเรน  นุ  โข  มุเขน  อิม  ปฏิปท  กเถนฺโต  อห  สตฺถุ  
อชฺฌาสย  คณฺหิตุ  สกฺขิสฺสามีติ  มม  อชฺฌาสย  กงฺขติ  โส 
มยา  นเย  อทินฺเน  กเถตุ  น  สกฺขิสฺสติ  นยมสฺส  ทสฺสามีติ 
นย  ทสฺเสนฺโต  ภูตมิท  สารีปุตฺต  สมนุปสฺสาหีติ  อาห ฯ 
เอว  กิรสฺส  อโหสิ  สารปีุตฺโต  มม  อชฺฌาสย  คเหตฺวา  
กเถนฺโต  ขนธฺวเสน  กเถสฺสตีติ ฯ  เถรสฺส  สห  นยทาเนน 
โส  ป ฺโห  นยสเตน  นยสหสฺเสน  อุปฏาสิ ฯ  โส  สตฺถารา 
ทินฺนนเย  ตฺวา  ต  ป ฺห  กเถสิ ฯ  เปตฺวา  กิร  สมฺมาสมฺพุทฺธ 
อ ฺโ  สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  ป ฺ  ปาปุณิตุ  สมตฺโถ  นาม  
นตฺถิ ฯ  เตเนว  กิร  เถโร  สตฺถุ  ปรุโต  ตฺวา  สีหนาท  
นทิ  อห  ภนเฺต  สกลกปปฺป  เทเว  วสฺสนฺเต  เอตฺตกานิ  
#๑. สี.ม.ยุ. วิสฺสชฺเชตา ฯ  วิสฺสชฺชนโกติ ภวิตพฺพ ฯ  .ว.   
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พินฺทูนิ  มหาสมุทฺเท  ปติตานิ  เอตฺตกานิ  ภูมิย  เอตฺตกานิ  
ปพฺพเตติ  คเณตฺวา  ลกฺข  อาโรเปตุ  สมตฺโถติ ฯ  สตฺถาป  
น  ชานามิ  เต  สารีปุตฺต  คเณตุ  สมตฺถภาวนฺติ  อาห ฯ 
ตสฺส  อายสฺมโต  ป ฺาย  อุปมา  นาม  นตฺถ ิฯ  เตเนวมาห 
        คงฺคาย  วาลุกา  ขีเย          อุทก  ขีเย  มหณฺณเว 
        มหิยา  มตฺติกา  ขีเย          ลกฺเขน  (๑)  มม  พุทฺธิยาติ ฯ 
        อิท  วุตฺต  โหติ  สเจ  หิ  ภนฺเต  พุทฺธิสมฺปนฺน  โลกนาถ 
มยา  เอกสฺมึ  ป ฺเห  วิสฺสชฺชิเต  เอก  วา  วาลุก  เอก  วา  
อุทกพินฺทุ  เอก  วา  ปสุขณฺฑ  ปกฺขิปตฺวา  ป ฺหาน  สเต  วา  
สหสฺเส  วา  สตสหสฺเส  วา  วิสฺสชฺชิเต  (๒)  คงฺคาย  วาลุกาทีสุ   
เอเกก  เอกมนฺเต  ขิเปยฺย  ขิปฺปตร  คงฺคาทีสุ  วาลุกาทโย  ปรกิฺขย 
คจฺเฉยฺยุ  น  เตฺวว  มม  ป ฺหาน  วิสฺสชฺชน  ขียตีติ ฯ 
        เอว  มหาป ฺโป  ภิกฺขุ  พุทฺธวิสเย  ปุฏป ฺหสฺส  
อนฺต  วา  โกฏึ  วา  อทิสฺวา  สตฺถารา  ทินฺนนเย  ตฺวา ว  
ป ฺห  วิสฺสชเฺชสิ ฯ  ต  สตฺุวา  ภิกฺขู  กถ  สมุฏาเปสุ  ย  
ป ฺห  ปุฏโ  สพฺโพป  ชโน  กเถตุ  นาสกฺขิ  ต  ธมมฺเสนาปติ  
สารีปุตฺตตฺเถโร  เอกโกว  กเถสีติ ฯ  สตฺถา  ต  กถ  สุตฺวา  
น  อิทาเนว  สารีปุตฺโต  ย  ป ฺห  มหาชโน  วิสฺสชฺเชตุ  
นาสกฺขิ  ต  วิสฺสชฺเชสิ  ปพฺุเพป  เตน  วิสฺสชฺชิโตเยวาติ  วตฺวา 
#๑. น  ขีเยติป  ปาโ ฯ  ๒. สี. ยุ.  วิสสฺชฺเชนฺโต ฯ  
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อตีต  อาหริตฺวา 
                ปโรสหสฺสป  สมาคตาน 
                กนฺเทยฺยุ  เต  วสฺสสต  อป ฺา 
                เอโกว  เสยโฺย  ปุริโส  สป ฺโ 
                โย  ภาสิตสฺส  วิชานาติ  อตฺถนฺติ 
อิม  ชาตก  (๑)  วิตฺถาเรน  กเถสีติ ฯ 
                        ยมกปฺปาฏิหาริยวตฺถุ ฯ 
 
                         เอรกปตฺตนาคราชวตฺถุ  
        กิจฺโฉ  มนุสฺสปฺปฏลิาโภติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา 
พาราณสึ  อุปนิสฺสาย  สตฺตสิรีสรุกฺขมูเล  วิหรนโฺต  เอรกปตฺต 
นาคราช  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  ปุพฺเพ  กสฺสปพุทฺธสาสเน  ทหรภิกฺขุ  หุตฺวา 
คงฺคาย  นาว  อภิรุยฺห  คจฺฉนฺโต  เอกสฺมึ  เอรกคุมฺเพ  เอรกปตฺต  
คเหตฺวา  นาวาย  เวคสา  คจฺฉมานายป  น  มุ ฺจิ ฯ  เอรกปตฺต  
ฉิชฺชิตฺวา  คต ฯ  โส  อปฺปมตฺตก  เอตนฺติ  อาปตฺตึ  อเทเสตฺวา   
วีสติวสฺสสหสฺสานิ  อร ฺเ  สมณธมฺม  กตฺวาป  มรณกาเล   
เอรกปตฺเตน  คีวาย  คหิโต  วิย  อาปตฺตึ  เทเสตุกาโมป  อ ฺ  
ภิกฺขุ  อปสฺสนฺโต  อปริสทฺุธ  เม  สีลนติฺ  อุปฺปนฺนวิปฺปฏิสาโร 
#๑. ขุ. ชา.  เอก.  ๒๗/๓๒ ฯ ตทฏกถา  ๒/๒๙๓ ฯ  
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ตโต  จวิตฺวา  เอกโทณิกนาวปฺปมาโณ  นาคราชา  หุตฺวา 
นิพฺพตฺติ ฯ  เอรกปตฺโตเตฺววสฺส  นาม  อโหสิ ฯ  โส  นิพฺพตฺตกฺ- 
ขเณเยว  อตฺตภาว  โอโลเกตฺวา  เอตฺตก  นาม  กาล  สมณ- 
ธมฺม  กตฺวา  อเหตุกโยนิย  มณฺฑูกภกขฺฏาเน  นิพฺพตฺโตมฺหีติ 
วิปฺปฏิสารี  อโหสิ ฯ  โส  อปรภาเค  เอก  ธีตร  ลภิตฺวา  
มชฺเฌ  คงฺคาย  อุทกปฏเ  มหนฺต  ผณ  อุกฺขิปตฺวา  ธีตร  
ตสฺมึ  เปตฺวา  นจฺจาเปตฺวา  คายาเปสิ ฯ  เอว  กิรสสฺ  อโหส ิ 
อทฺธา  อห  อิมินา  อุปาเยน  พุทฺเธ  อุปฺปนฺเน  ตสฺส  
อุปฺปนฺนภาว  สุณิสฺสามิ  (๑)  โย  เม  คีตสฺส  ปฏิคีต  อาหรติ  ตสฺส  มหนฺเตน  นาควิภเวน  
สทฺธึ  ธีตร  ทสฺสามีติ  อนฺวฑฺฒมาส   
อุโปสถทิวเส  ต  ธีตร  ผเณ  เปสิ ฯ  สา  ตตฺถ   ิตา  นจฺจนฺตี 
        กึส ุ อธปิตี  ราชา          กึสุ  ราชา  รชสฺสิโร 
        กถสุ  วริโช  โหติ          กถ  พาโลติ  วุจฺจตีติ 
อิม  คีต  คายติ ฯ  สกลชมฺพุทีปวาสิโน  นาคมาณวิก   
คณฺหิสฺสามาติ  อาคนฺตฺวา  อตฺตโน  อตฺตโน  ป ฺาพเลน  ปฏิคีต 
กตฺวา  คายนฺติ ฯ  สา  ต  ปฏิกฺขิปติ ฯ  ตสฺสา  อนฺวฑฺฒมาส  
ผเณ  ตฺวา  เอว  คายนฺติยาว  เอก  พุทธฺนฺตร  วีติวตฺต ฯ  
อถ  สตฺถา  โลเก  อุปฺปชฺชตฺิวา  เอกทิวส  ปจฺจูสกาเล  โลก  
โวโลเกนฺโต  เอรกปตฺต  อาทึ  กตฺวา  อุตฺตรมาณวนฺนาม  อตฺตโน 
าณชาลสฺส  อนฺโต  ปวิฏ  ทิสฺวา  กนิฺนุ  โข  ภวิสฺสตีติ   
#๑. สี. ม. สณิุสฺสามีติ อิติ ทิสฺสติ ฯ  ยุ. ชานิสฺสามีติ อิติ ทิสฺสติ ฯ  
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อาวชฺชนฺโต  อชฺช  เอรกปตฺตสฺส  ธีตร  ผเณ  กตฺวา 
นจฺจาปนทิวโส  อย  อุตฺตรมาณโว  มยา  ทินฺน  ปฏคีิต  
คณฺหนฺโต  โสตาปนฺโน  หุตฺวา  ต  อาทาย  นาคราชสฺส 
สนฺติก  คมิสสฺติ  โส  ต  สุตฺวา  พุทฺโธ  อุปฺปนฺโนติ  ตฺวา 
มม  สนฺติก  อาคมิสฺสติ  อห  ตสฺมึ  อาคเต  มหาสมาคเม 
คาถ  กเถสฺสามิ  คาถาวสาเน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  ภวิสฺสตีติ  อทฺทส ฯ  
โส  ตตฺถ  คนฺตฺวา 
พาราณสิโต  อวิทูเร  สตฺต  สิรีสรุกฺขา  อตฺถ ิ เตสุ  เอกสฺส 
มูเล  นิสีท ิฯ  ชมฺพุทีปวาสิโน  คีตปฺปฏิคีต  อาทาย  สนฺนิปตึสุ ฯ 
สตฺถา  อวิทูเร  คจฺฉนฺต  อุตฺตรมาณว  ทิสฺวา  อุตฺตราติ  
อาห ฯ   ก ึ ภนฺเตติ ฯ  อิโต  ตาว  เอหีติ ฯ  อถ  น  อาคนฺตฺวา   
วนฺทิตฺวา  นิสินฺน  อาห  กห  คจฺฉสีติ ฯ  เอรกปตฺตสฺส  ธีตุ   
คายนฏานนฺติ ฯ  ชานาสิ  ปน  คีตปฺปฏิคีตนฺติ ฯ  ชานามิ  
ภนฺเตติ ฯ  วเทหิ  ตาว  นนฺติ ฯ  อถ  น  อตฺตโน  ชานนนิยาเมเนว 
วทนฺต  น  อุตฺตร  เอต  ปฏิคีต  อห  เต  ปฏิคีต  ทสสฺามิ 
ต  อาทาย  คมิสฺสสีติ ฯ  สาธุ  ภนฺเตติ ฯ  อถ  น  สตฺถา  
อุตฺตร  ตฺว  นาคมาณวิกาย  คีตกาเล 
        ฉทฺวาราธิปตี  ราชา                  รชมาโน  (๑)  รชสฺสโิร  (๒) 
        (๓)อรช  วิรโช  โหติ  (๔)         รช  พาโลติ  วุจฺจตีติ 
#๑. สี. ม. ยุ.  รชชฺมาโน ฯ  ๒. สี. ม. ยุ.  รชฺชิสฺสโร ฯ 
#๓. ส.ี ม. ย.ุ  อรชชฺ ฯ        ๔. ส.ี ม. ยุ.  รชชฺ ฯ  
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อิม  ปฏิคีต  คาเยยฺยาสีติ  อาห ฯ 
        นาคมาณวิกาย  หิ  คีตสฺส  อตฺโถ  กึสุ  อธิปตี  ราชาติ 
กึสุ  อธิปติ  ราชา  นาม  โหติ ฯ  กึสุ  ราชา  รชสฺสโิรติ   
กถ  ปน  ราชา  รชสฺสโิร  นาม  โหติ ฯ  กถ  สูติ  กถ  
นุ  โข  โส  ราชา  วิรโช  นาม  โหตีติ ฯปฏิคีตสฺส  ปนตฺโถฯ 
ฉทฺวาราธิปตี ราชาติ  โย  ฉนฺน  ทฺวาราน  อธิปติ  เอกทฺวาเรป 
รูปาทีหิ  อนภิภูโต อย  ราชา  นาม ฯ  รชมาโน  รชสฺสิโรติ  
โย  ปน  เตสุ  อารมฺมเณสุ รชติ  โส  รชมาโน  รชสฺสิโร  
นาม ฯ  อรชนฺติ  อรชมาโน  ปน  วิรโช  นาม  โหติ ฯ  
รชนฺติ  รชมาโน  พาโลติ  วุจฺจติ ฯ 
        เอวมสฺส  สตฺถา  ปฏิคีต  ทตฺวา  อุตฺตร  ตยา  อิมสฺมึ  
คีเต  คายิเต  อิมสฺส  เต  คีตสฺส  อิม  ปฏิคีต  คายิสฺสติ 
        เกนสฺสุ  วุยฺหตี  พาโล                  กถ  นุทติ  ปณฺฑิโต 
        โยคกฺเขมี  กถ  โหติ                  ต  เม  อกฺขาหิ  ปุจฺฉิโตติ 
อถสฺสา  ตฺว  อิม  ปฏิคีต  คาเยยฺยาสิ 
        โอเฆน  วุยฺหตี  พาโล                  โยคา  นุทติ  ปณฺฑิโต 
        สพฺพโยควิสยุตฺโต                  โยคกฺเขมีติ  วุจฺจตีติ  อาห ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  กาโมฆาทินา  จตุพฺพิเธน  โอเฆน  พาโล 
วุยฺหติ  ต  โอฆ  ปณฺฑิโต  สมฺมปฺปธานสงฺขาเตน  โยเคน 
นุทติ ฯ  โส  สพฺเพหิ  กามโยคาทีหิ  วิสยุตฺโต  โยคกฺเขมี  นาม  
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วุจฺจตีติ ฯ 
        อุตฺตโร  อิม  ปฏิคีต  คณฺหนฺโตว  โสตาปตฺติผเล  
ปติฏหิ ฯ  โส  โสตาปนฺโน  หุตฺวา  ต  คาถ  อาทาย  
คนฺตฺวา  อมฺโภ  มยา  คีตปฺปฏิคีต  อาหฏ  โอกาส  เม  เทถาติ 
วตฺวา  นิรนฺตร   ิตสฺส  มหาชนสฺส  มชฺเฌ  ชนฺนุนา ว   
อกฺกมนฺโต  อคมาสิ ฯ  นาคมาณวิกา  ปตุ  ผเณ  ตฺวา 
นจฺจมานา  กึ  ส ุ อธิปตี  ราชาติ  คีต  คายิ ฯ  อุตฺตโร 
ฉทฺวาราธิปตี  ราชาติ  ปฏคีิต  คายิ ฯ  ปุน  นาคมาณวิกา 
เกนสฺสุ  วุยฺหตี  พาโลติ  ตสฺส  ปฏิคีต  คายิ ฯ  อถสฺสา 
ปฏิคีต  คายนฺโต  อุตฺตโร  โอเฆน  วุยฺหตี  พาโลติ  อิม 
คาถมาห ฯ  นาคราชา  ต  สุตฺวาว  พุทฺธสฺส  อุปฺปนนฺภาว  
ตฺวา  มยา  เอก  พุทฺธนฺตร  เอวรูป  ปทนฺนาม  น  
สุตปุพฺพ  อุปฺปนฺโน  วต  โภ  โลเก  พุทฺโธติ  ตุฏมานโส  
นงฺคุฏเน  อุทก  ปหริ ฯ  มหาวีจิโย  อุฏหึสุ ฯ  อุโภ  ตีรานิ 
ภิชฺชึสุ ฯ  อิโต  จิโต  จ  อุสภมตฺเต  าเน  มนุสฺสา  อุทเก  
นิมุชฺชึส ุฯ  โส  เอตฺตก  มหาชน  ผเณ  เปตฺวา  อุกฺขิปตฺวา 
ถเล  ปติฏเปสิ ฯ  โส  อุตฺตร  อุปสงฺกมิตฺวา  กห  สามิ  
สตฺถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  เอกสฺมึ  รุกฺขมูเล  นสิินฺโน  มหาราชาติ ฯ  โส 
เอหิ  สามิ  คจฺฉามาติ  อุตฺตเรน  สทฺธึ  อคมาสิ ฯ  มหาชโนป  
เตน  สทฺธึเยว  คโต ฯ  นาคราชา  คนฺตฺวา  ฉพฺพณฺณาน  รสฺมีน   
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อนฺตร  ปวิสตฺิวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  โรทมาโน  อฏาสิ ฯ 
อถ  น  สตฺถา  อาห  กิมิท  มหาราชาติ ฯ  อห  ภนฺเต 
ตุมฺหาทิสสฺส  พุทฺธสฺส  สาวโก  หุตฺวา  วีสติวสฺสสหสฺสานิ 
สมณธมฺม  อกาสึ  โสป  ม  สมณธมฺโม  นิตฺถาเรตุ  นาสกฺขิ 
อปฺปมตฺตก  เอรกปตฺตจฺฉินฺทนมตฺต  นิสฺสาย  อเหตุกปฺปฏิสนฺธ ึ
คเหตฺวา  อุเรน(๑) ปริสกกฺนฏาเน  นิพฺพตฺโตมฺหิ  เอก  พุทฺธนฺตร 
เนว  มนุสฺสตฺต  ลภามิ  น  สทฺธมฺมสสฺวน  น  ตุมหฺาทิสสฺส   
พุทฺธสฺส  ทสสฺนนฺติ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  กถ  สุตฺวา  มหาราช   
มนุสฺสตฺต  นาม  ทุลลฺภเมว  ตถา  สทฺธมฺมสฺสวน  ตถา   
พุทฺธุปฺปาโท  อิท ฺหิ  กิจฺเฉน  กสิเรน  ลพฺภตีติ  วตฺวา  ธมฺม  
เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        กิจฺโฉ  มนุสฺสปฺปฏลิาโภ          กิจฺฉ  มจฺจานชีวิต 
        กิจฺฉ  สทฺธมฺมสฺสวน                  กจฺิโฉ  พุทฺธานมุปฺปาโทติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  มหนฺเตน  หิ  วายาเมน  มหนฺเตน  กุสเลน 
ลทฺธตฺตา  มนุสฺสปฺปฏิลาโภ  นาม  กิจฺโฉ  ทลฺุลโภ  นิรนฺตร   
กสิกมฺมาทีนิ  กตฺวา  ชีวิตวุตฺตึ  ฆฏนโตป  (๑)  ปรตฺิตตายป  
มจฺจาน  ชีวิตป  กิจฺฉ  อเนเกสุป  กปฺเปสุ  ธมฺมเทสกสฺส  ปุคฺคลสฺส 
ทุลฺลภตาย  สทฺธมฺมสฺสวนป  กิจฺฉ  มหนฺเตน  ปน  วายาเมน   
อภินีหารสฺส  สมิชฺฌนโต  สมิทฺธาภินีหารสฺส  จ  อเนเกหิป   
#๑. สี. ยุ.  อุทเรน ฯ   ๒. ยุ.  ฆเฏนฺโตป ฯ  
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กปฺปโกฏิสหสฺเสหิ  ทุลลฺภุปฺปาทโต พุทฺธาน  อุปฺปาโทป  กิจฺโฉเยว 
อติวิย  ทุลฺลโภติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย   
อโหสิ ฯ  นาคราชาป  ตทิวส  โสตาปตฺติผล  ลเภยยฺ   
ติรจฺฉานคตตฺตา  ปน  นาลตฺถ ฯ  โส  เยสุ  ปฏิสนฺธคฺิ- 
คหณตจชหนวิสฺสฏนิทฺโทกฺกมนสชาติยาเมถุนเสวนจุติสงฺขาเตสุ  
ป ฺจสุ  าเนสุ  นาคา  นาคสรีรเมว  คเหตฺวา  กิลมนฺติ  เตสุ 
อกิลมนภาว  ปตฺวา  มาณวรูเปเนว  วิจริตุ  ลภตีติ ฯ 
                                เอรกปตฺตนาคราชวตฺถุ ฯ 
 
 
                                อานนฺทตฺเถรสฺส  ป ฺหวตฺถุ  
        สพฺพปาปสฺส  อกรณนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  อานนฺทตฺเถรสฺส  ป ฺห  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เถโร  กริ  ทิวาฏาเน  นิสินฺโน  จินฺเตสิ  สตฺถารา  
สตฺตนฺน  พุทฺธาน  มาตาปตโร  อายุปริจฺเฉโท  โพธิ   
สาวกสนฺนิปาโต  อคฺคสาวกา  อุปฏาโกติ  สพฺพ  กถิต  
อุโปสโถ  ปน  อกถิโต  กินฺนุ  โข  เตสป  อยเมว  อุโปสโถ 
อ ฺโติ ฯ  โส  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ตมตฺถ  ปุจฉิ ฯ  
ยสฺมา  ปน  เตส  พุทฺธาน  กาลเภโทว  อโหสิ  น  คาถาเภโท 
วิปสฺสี  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  หิ  สตฺตเม  สตฺตเม  สวจฺฉเร  อุโปสถ  
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อกาสิ  เอกทิวส  ทินฺโนวาโทเยว  หิสฺส  สตฺตนฺน  สวจฺฉราน  
อล  อโหสิ  สิขี  จ  เวสฺสภู  จ  ฉฏเ  ฉฏเ  สวจฺฉเร  
อุโปสถ  กรสึุ  กกุสนโฺธ  จ  โกนาคมโน  จ  สวจฺฉเร  สวจฺฉเร 
กสฺสปทสพโล  ฉฏเ  ฉฏเ  มาเส  อุโปสถ  อกาสิ  เอกทิวส  
ทินโนวาโทเยว  หิสฺส  ฉนฺน  มาสาน  อล  อโหสิ  ตสฺมา  
สตฺถา  เตส  อิม  กาลเภท  อาโรเจตฺวา  โอวาทคาถา  ปน  
เนส  อิมาเยวาติ  วตฺวา  สพฺเพส  เอกเมว  อุโปสถ  อาวิกโรนฺโต 
อิมา  คาถา  อภาสิ 
        สพฺพปาปสฺส  อกรณ                  กุสลสฺสูปสมฺปทา 
        สจิตฺตปริโยทปน                          เอต  พุทฺธานสาสน ฯ 
                ขนฺตี  ปรม  ตโป  ตีติกฺขา 
                นพฺิพาน  ปรม  วทนฺติ  พุทธฺา 
                น  หิ  ปพฺพชิโต  ปรูปฆาตี 
                สมโณ  โหติ  ปร  วิเหยนฺโต ฯ 
        อนูปวาโท  อนูปฆาโต  ปาฏโิมกเฺข  จ  สวโร 
        มตฺต ฺ ุตา  จ  ภตฺตสฺมึ  ปนฺต ฺจ  สยนาสน 
        อธิจิตฺเต  จ  อาโยโค  เอต  พุทฺธานสาสนนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  สพฺพปาปสฺสาติ  สพฺพสฺส  อกุสลธมฺมสสฺ ฯ  
อุปสมฺปทาติ  นิกฺขมนโต  ปฏาย  ยาว  อรหตฺตมคฺคา กุสลสฺส  
อุปฺปาทน ฺเจว  อุปฺปาทิตสฺส  จ  ภาวนา ฯ สจิตฺตปริโยทปนนติฺ  
ป ฺจหิ  นีวรเณหิ  อตฺตโน  จิตฺตสฺส โวทาปน ฯ  เอต   
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พุทฺธานสาสนนฺติ  สพฺพพุทฺธาน  อย  อนุสิฏ ิ ฯ 
        ขนฺตีติ  ยา  เอสา  ตีติกฺขาสงฺขาตา  ขนฺติ  นาม  อิท 
อิมสฺมึ  สาสเน  ปรม  อุตฺตม  ตโป ฯ  นิพฺพาน  ปรม  วทนฺติ 
พุทฺธาติ  พุทฺธา  จ  ปจฺเจกพุทฺธา  จ  อนุพุทฺธา  จาติ  อิเม 
ตโย  พุทฺธา  นิพฺพาน  อุตฺตมนฺติ  วทนฺติ ฯ  น  ห ิ ปพฺพชิโตติ 
ปาณิอาทีหิ  ปร  อุปหนนฺโต  วิเหเนฺโต  ปรูปฆาตี  ปพฺพชิโต 
นาม  น  โหติ ฯ  สมโณติ  วุตฺตนเยเนว  ปร  วิเหยนฺโต  
สมโณป  น  โหติเยว ฯ 
        อนูปวาโทติ  อนูปวาทน ฺเจว  อนูปวาทาปน ฺจ ฯ 
อนูปฆาโตติ  อนูปฆาตน ฺเจว  อนูปฆาตาปน ฺจ ฯ ปาฏิโมกฺเขติ 
เชฏกสีเล ฯ  สวโรติ  ปทหน ฯ  มตฺต ฺ ุตาติ  มตฺต ฺ ุภาโว 
ปมาณชานน ฯ  ปนฺตนฺติ  วิวิตฺต ฯ  อธิจิตฺเตติ  อฏสมา- 
ปตฺติสงฺขาเต  อธิกจิตฺเต ฯ  อาโยโคติ  ปโยคกรณ ฯ  เอตนฺติ  
เอต  สพฺเพส  พุทฺธาน  สาสน ฯ  เอตฺถ  หิ  อนูปวาเทน 
วาจสิก  สีล  กถิต  อนูปฆาเตน  กายิก  สีล ฯ  ปาฏิโมกฺเข  จ  
สวโรติ  อิมนิา  ปาฏิโมกขฺสีล ฺเจว  อินฺทฺริยสวร ฺจ  มตฺต ฺ ุตาย 
อาชีวปาริสุทฺธิ  เจว  ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีล ฺจ  ปนฺตเสนาสเนน 
สปฺปายเสนาสน  อธิจิตฺเตน  อฏ  สมาปตฺติโย ฯ  เอว  อิมาย 
คาถาย  ติสฺโสป  สิกฺขา  กถิตาเยว  โหนฺตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                        อานนฺทตฺเถรสฺสป ฺหวตฺถุ ฯ 
                        _____________  
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                                อนภิรตภิกฺขุวตฺถุ  
        น  กหาปณวสฺเสนาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  เอก  อนภิรตภิกฺขุ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  ลทธฺูปสมฺปโท  
อสุกฏานนฺนาม  คนฺตฺวา  อุทฺเทส  คณฺหาหีติ  อุปชฺฌาเยน  
เปสิโต  ตตฺถ  อคมาสิ ฯ  อถสฺส  ปตุ  โรโค  อุปฺปชฺช ิฯ 
โส  ปุตฺต  ทฏ ุกาโม  หตฺุวา  ต  ปกฺโกสิตุ  สมตฺถ  ก ฺจิ  
อลภิตฺวา  ปุตฺตโสเกน  วิลปนฺโตเยว  อาสนฺนมรโณ  หุตฺวา 
อิท  เม  ปุตฺตสฺส  ปตฺตจีวรมูล  กเรยฺยาสีติ  กหาปณสต 
กนิฏสฺส  หตฺเถ  ทตฺวา  กาลมกาสิ ฯ  โส  ทหรสฺสาคตกาเล 
ปาทมูเล  นิปติตฺวา  ปริวตฺเตนฺโต  โรทตฺิวา  ภนฺเต  ปตา 
โว  วิลปนฺโตว  กาลกโต  มยฺห  ปน  เตน  กหาปณสต  
หตฺเถ  ปต  เตน  กึ  กโรมีติ  อาห ฯ  ทหโร  น  เม   
กหาปเณหิ  อตฺโถติ  ปฏกิฺขิปตฺวา  อปรภาเค  จินฺเตสิ  กึ  เม 
ปรกุเลสุ  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ชีวิเตน  สกฺกา  ต  กหาปณสต  
นิสฺสาย  ชีวิตุ  วิพฺภมิสฺสามีติ ฯ  โส  อนภิรติยา  ปฬิโต   
วิสฺสฏสชฺฌายกมฺมฏาโน  ปณฺฑุโรคี  วิย  อโหส ิฯ  อถ  น 
ทหรสามเณรา  กิมิทนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  อุกฺกณฺ ิโตมฺหีติ  วุตฺเต  
อาจริยุปชฺฌายาน  อาจิกฺขึสุ ฯ  อถ  น  เต  สตฺถุ  สนติฺก  
เนตฺวา  สตฺถุ  ทสฺเสสุ ฯ  สตฺถา  สจฺจ  กิร  ตฺว  ภิกฺขุ   
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อุกฺกณฺ ิโตติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม  ภนฺเตติ  วุตฺเต  กสฺมา 
เอวมกาสิ  อตฺถิ  ปน  เต  โกจิ  ชีวิตปฺปจฺจโยติ  อาห ฯ  อาม 
ภนฺเตติ ฯ  กนิฺเต  อตฺถีติ ฯ  กหาปณสต  ภนฺเตติ ฯ  เตนหิ  
กติป  ตาว  สกฺขรา  อาหร  คเณตฺวา  ชานิสฺสสิ  (๑)  สกฺกา  
วา  ตตฺตเกน  ชีวิตุ  โน  วาติ ฯ  โส  สกฺขรา  อาหริ ฯ  
อถ  น  สตฺถา  อาห  ปรโิภคตฺถาย  ตาว  ปณฺณาส  เปหิ 
ทฺวินฺน  โคณาน  อตฺถาย  จตุวีสติ  เอตฺตกนฺนาม  วีชตฺถาย 
ยุคนงฺคลตฺถาย  กุทฺทาลตฺถาย  วาสีผรสุอตฺถายาติ ฯ  เอว  
คณิยมาเน  ต  กหาปณสต  นปฺปโหต ิฯ  อถ  น  สตฺถา  ภิกฺขุ  
ตว  กหาปณา  อปฺปกา  กถ  เอเต  นิสฺสาย  ตณฺห  ปูเรสฺสสิ  
อตีเต  กิร  ปณฺฑิตา  จกฺกวตฺติรชฺช  กาเรตฺวา  อปฺโป ิตมตฺเตน  
ทฺวาทสโยชนฏาเน  กฏปิฺปมาเณน  สตฺตรตนวสฺส  วสฺสาเปตุ  
สมตฺถา  ยาว  ฉตฺตึส  สกกฺา  จวนฺติ  เอตฺตก  กาล  เทวรชฺช  
กาเรตฺวาป  มรณกาเล  ตณฺห  อปูเรตฺวา ว  กาลมกสูติ  วตฺวา  
เตน  ยาจิโต  อตีต  อาหริตฺวา  มนฺธาตุราชชาตก(๒)วิตฺถาเรตฺวา 
        ยาวตา  จนฺทิมสุริยา  [ปริหรนฺติ]  ทิสา  ภนฺติ  วิโรจนา 
        สพฺเพว  ทาสา  มนฺธาตุ  เย  ปาณา  ปวินิสฺสิตาติ  (๓) 
อิมิสฺสา  คาถาย  อนนฺตรา  อิมา  เทฺว  คาถา  อภาสิ 
#๑. สี. ม. ยุ.  ชานิสฺสาม ฯ 
#๒.ขุ. ชา.  ติก.  ๒๗/๑๐๒ ฯ ตทฏกถา  ๔/๖๐ ฯ 
#๓. ส. ม.  ปวิสฺสิตา ฯ  
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        น  กหาปณวสฺเสน          ติตฺติ  กาเมสุ  วิชฺชติ 
        อปฺปสสฺาทา  ทุกฺขา          กามา  อิติ  วิ ฺาย  ปณฺฑิโต 
        อป  ทิพฺเพสุ  กาเมสุ          รตึ  โส  นาธิคจฺฉติ 
        ต ฺหกฺขยรโต  โหติ          สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโกติ ฯ 
        ตตฺถ  กหาปณวสฺเสนาติ  ย  โส  อปฺโปเตฺวา  
สตฺตรตนวสฺส  วสฺสาเปสิ  ต  อิธ  กหาปณวสฺสนฺติ  วุตฺต  
เตนาป  หิ  วตฺถุกามกฺกิเลสกาเมสุ  ติตฺติ  นาม  นตฺถิ  เอว  
ทุปฺปูรา  เอสา  ตณฺหา ฯ  อปฺปสฺสาทาติ  สุปนกูปมาทิตาย 
ปริตฺตสุขา ฯ  ทุกฺขาติ  ทกฺุขกฺขนฺธาทีสุ(๑)  อาคตทุกฺขวเสน 
พหุทุกฺขาว ฯ  อิติ  วิ ฺายาติ  เอวเมเต  กาเม  ชานิตฺวา ฯ  อป 
ทิพฺเพสูติ  สเจ  หิ  เทวาน  อุปกปฺปนกกาเมหิ  นิมนฺเตยฺย ฯ   
อายสฺมา  สมิทฺธิ  วิย  เอวป  เตสุ  กาเมสุ  รตึ  น  วินฺทติเยว ฯ   
ตณฺหกฺขยรโตติ  อรหตฺเต  เจว  นิพฺพาเน  จ  อภิรโต  โหติ  ต   
ปฏยมาโน  วิหรติ ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโกติ  สมมฺาสมฺพุทฺเธน   
เทสิตสฺส  ธมฺมสฺส  สวนนฺเต  ชาโต  โยคาวจโร  ภิกฺขูติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  โส  ภิกฺขุ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ 
สมฺปตฺตปริสายป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
                        อนภิรตภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
#๑. ม. มู.  มหาทุกฺขกฺขนฺธสุตฺต  ๑๒/๑๖๖ ฯ 
#    จูฬทุกฺขกฺขนฺธสุตฺต  ๑๒/๑๗๙ ฯ  
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                                อคฺคิทตฺตปุโรหิตวตฺถุ  
        พหุ  เว  สรณ  ยนฺตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  [เชตวเน 
วิหรนฺโต]  วาลุกราสิมฺหิ  นิสินฺโน  อคฺคิทตฺตนฺนาม โกสลร ฺโ 
ปุโรหิต  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  มหาโกสลสฺส  ปุโรหิโต  อโหสิ ฯ  อถ  น  
ปตริ  กาลกเต  ราชา  ปเสนทิโกสโล  อย  ปตุ  เม  ปุโรหิโตติ  
คารเวน  ตสฺมึเยว  าเน  เปตฺวา  ตสฺส  อตฺตโน  อุปฏาน   
อาคตกาเล  ปจฺจุคฺคมน  กโรติ  อาจริย  อิธ  นิสีทถาติ  
สมานาสน  ทาเปสิ ฯ  โส  จินฺเตสิ  อย  ราชา  อติวิย  
มยิ  คารว  กโรติ  น  โข  ปน  ราชูน  นิจฺจกาลเมว  สกฺกา 
จิตฺต  คเหตุ  ราชา  ปน  ยวุา  ทหโร  สมานวเยเนว  หิ  
สทฺธึ  รชฺช  นาม  สุข  โหติ  อห ฺจมฺหิ  มหลลฺโก  ปพฺพชิตุ  
เม  ยุตฺตนฺติ ฯ  โส  ราชาน  ปพฺพชชฺ  อนุชานาเปตฺวา  นคเร 
เภริ ฺจาราเปตฺวา  สตฺตาเหน  สพฺพ  อตฺตโน  ธน  ทานมุเข 
วิสฺสชฺเชตฺวา  พาหิรกปฺปพฺพชฺช  ปพฺพชิ ฯ  ต  นิสสฺาย  ทส 
ปุริสสหสฺสานิ  อนุปฺปพฺพชึสุ ฯ  โส  เตหิ  สทฺธึ  องฺคมคธาน ฺจ 
กุรุรฏสฺส  จ  อนฺตราวาส  กปฺเปตฺวา  อิม  โอวาท  เทติ  
ตาตา  ยสฺส  โว  กามวิตกกฺาทโย  อุปปฺชฺชนฺติ  โส  นทิโต 
เอเกก  วาลุกาปุฏ  อุทฺธรตฺิวา  อิมสฺมึ  าเน  โอกิรตูติ ฯ 
เต  สาธูติ  ปฏิสฺสุณิตฺวา  กามวิตกฺกาทีน  อุปฺปนฺนกาเล 
ตถา  กรึส ุฯ  อปเรน  สมเยน  มหาวาลุกราสิ  อโหสิ ฯ  
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ต  อหิจฺฉตฺโต  นาม  นาคราชา  ปริคฺคเหสิ ฯ  องฺคมคธวาสิโน 
เจว  กุรุรฏวาสิโน  จ  มาเส  มาเส  เตส  มหนฺต  สกฺการ   
อภิหริตฺวา  ทาน  เทนฺติ ฯ  อถ  เนส  อคฺคิทตฺโต  อิม  โอวาท   
อทาสิ  ปพฺพต  สรณ  ยาถ  วน  สรณ  ยาถ  อาราม  
สรณ  ยาถ  รกฺุข  สรณ  ยาถ  เอว  สพฺพทุกฺขโต  มุจฺจิสฺสถาติ   
อตฺตโน  อนฺเตวาสิเกป  อิมินาว  โอวาเทน  โอวท ิฯ 
        โพธิสตฺโตป  มหาภินิกฺขมน  นิกขฺมนฺโต  (๑)  สมฺมาสมฺโพธึ 
ปตฺวา  ตสฺมึ  สมเย  สาวตฺถึ  นิสฺสาย  เชตวเน  วิหรนฺโต   
ปจฺจูสกาเล  โลก  โวโลเกนฺโต  อคฺคิทตฺตพฺราหฺมณ  สทฺธึ   
อนฺเตวาสิเกหิ  อตฺตโน  าณชาลสฺส  อนฺโต  ปวิฏ  ทิสฺวา   
สพฺเพปเม  อรหตฺตสฺส  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนาติ  ตฺวา  สายณฺหสมเย 
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร  อาห  โมคฺคลลฺาน  ก ึ น ุ ปสฺสสิ   
อคฺคิทตฺตพฺราหฺมณ  มหาชน  อติตฺเถน  ปกฺขนฺทาเปนฺต  คจฺฉ 
เตส  โอวาท  เทหีติ ฯ  ภนฺเต  พหู  เอเต  เอกสฺส  มยฺห  
อวิสยฺหา  สเจ  ตุมฺเหป  อาคมิสฺสถ  (๒) วิสยฺหา  ภวิสฺสนฺตีติ ฯ   
โมคฺคลฺลาน  อหป  อาคมิสฺสามิ  (๓)  ตฺว  ปุรโต  ยาหีติ ฯ  เถโร 
คจฺฉนฺโตว  จินฺเตสิ  เอเต  พลวนโฺต  เจว  พหู  จ  สเจ  
สพฺเพส  สมาคมฏาเน  กิ ฺจิ  กเถสฺสามิ  สพฺเพป 
#๑.  ส.ี ย.ุ กตาภินิกฺขมโณ  ฯ  ม. กตาภินิกฺขมโน  ฯ 
#๒.  คมิสฺสถ (?) ฯ ๓.  คมิสฺสามิ (?) . ว.    
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วคฺควคฺเคน  อุฏเหยฺยุนฺติ  อตฺตโน  อานุภาเวน  ถูลผุสิตก  
เทว  วุฏาเปสิ ฯ  เต  ถลูผุสิตเกสุ  ปตนฺเตสุ  อุฏายุฏาย  
อตฺตโน  อตฺตโน  ปณฺณสาล  ปวิสึสุ ฯ  เถโร  อคฺคิทตฺตสฺส 
ปณฺณสาลทฺวาเร  ตฺวา  อคฺคิทตฺตาติ  อาห ฯ  โส  เถรสฺส   
สทฺท  สุตฺวา  อิมสฺมึ  โลเก  ม  นาเมน  อาลปตุ  สมตฺโถ  
นาม  นตฺถิ  โก  นุ  โข  ม  นาเมน  อาลปตีติ  มานตฺถทฺธตาย 
โก  เอโสติ  อาห ฯ  อห  พฺราหฺมณาติ ฯ  ก ึ วเทสีติ ฯ  อชฺช  
เม  เอกรตฺตึ  อิธ  วสนฏาน  อาจิกฺขาติ ฯ  อิธ  วสนฏาน   
นตฺถิ  เอกสฺส  เอกาว  ปณฺณสาลาติ ฯ  อคฺคิทตฺต  มนุสฺสา   
นาม  มนุสฺสาน  คาโว  คุนฺน  ปพฺพชติา  ปพฺพชิตาน  สนฺติก  
คจฺฉนฺติ  มา  เอว  กริ  เทหิ  เม  วสนฏานนฺติ ฯ  กึ  ปน 
ตฺว  ปพฺพชิโตติ ฯ  อาม  ปพฺพชิโตมฺหีติ ฯ  สเจ  ปพฺพชิโต  กห  
เต  ขาริภณฺฑ  ปพฺพชิตปรกิฺขาโรติ ฯ  อตฺถิ  เม  ปรกิฺขาโร  วิสุ  
ปน  น  คเหตฺวา  วิจริตุ  ทุกฺขนฺติ  อพฺภนฺตเรเนว  น  คเหตฺวา   
วิจรามิ  พฺราหฺมณาติ ฯ  โส  ต  คเหตฺวา  (๑)  วิจริสสฺสีติ  เถรสฺส 
กุชฺฌิ ฯ  อถ  น  โส  อาห  [อเปหิ]  อคฺคิทตฺต  มา  กชฺุฌิ   
วสนฏาน  เม  อาจิกฺขาติ ฯ  นตฺถิ  เอตฺถ  วสนฏานนฺติ ฯ 
เอตสฺมึ  ปน  วาลุกราสิมฺหิ  โก  วสตีติ ฯ  เอโก  นาคราชาติ ฯ 
เอต  เม  เทหีติ ฯ  น  สกกฺา  ทาตุ  ภาริย  เอตสฺส  กมฺมนฺติ ฯ  
#๑. อคฺคเหตฺวา  (?) ฯ   สี.  ต  น  คเหตฺวา  วิจริสฺสสีติ ฯ  
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โหตุ  เทหิ  เมติ ฯ  เตนหิ  ตฺวเมว  ชานาหีติ ฯ  เถโร  วาลุกราส- 
 ิอภิมุโข  ปายาสิ ฯ  นาคราชา  ต  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อย  
สมโณ  อิโต  อาคจฺฉติ  น  ชานาติ  ม ฺเ  มม  อตฺถภิาว  
ธูมายิตฺวา  น  มาเรสฺสามีติ  ธูมายิ ฯ เถโร  อย  นาคราชา   
อหเมว  ธูมายิตุ  สกฺโกมิ  อ ฺเ  น  สกฺโกนฺตีติ  ม ฺเ   
สลฺลกฺเขตีติ  สยป  ธูมายิ ฯ  ทฺวินฺนมฺป  สรรีโต  อุคฺคตา  ธูมา 
ยาว  พฺรหฺมโลกา  อุฏหึสุ ฯ  อุโภป  ธูมา  เถร  อพาธยิตฺวา   
นาคราชานเมว  พาเธนฺติ ฯ  นาคราชา  ธูมเวค  สหิตุ 
อสกฺโกนฺโต  ปชชฺล ิฯ  เถโรป  เตโชธาตุ  สมาปชฺชิตฺวา  เตน 
สทฺธึเยว  ปชชฺล ิฯ  อคฺคิชาลา  ยาว  พฺรหฺมโลกา  อุฏหึสุ ฯ  
อุโภป  อคฺคิชาลา  เถร  อพาธยิตฺวา  นาคราชานเมว  พาธยึสุ ฯ 
อถสฺส  สกลสรีร  อุกฺกาหิ  ปทิตฺต  วิย  อโหสิ ฯ  อิสิคโณ 
โอโลเกตฺวา  จินฺเตสิ  นาคราชา  สมณ  ฌาเปติ  ภทฺทโก  วต 
สมโณ  อมฺหาก  วจน  อสสฺุณิตฺวา  นฏโติ  เถโร  นาคราชาน 
ทเมตฺวา  นิพฺพิเสวน  กตฺวา  วฺาลุกราสิมฺหิ  นิสีทิ ฯ  นาคราชา 
วาลุกราสึ  โภเคหิ  ปริกฺขิปตฺวา  กูฏาคารกุจฺฉิปฺปมาณ  ผณ   
มาเปตฺวา  เถรสฺส  อุปริ  ธาเรสิ ฯ  อิสคิโณ  ปาโตว  สมณสฺส   
มตภาว  วา  อมตภาว  วา  ชานิสฺสามาติ  เถรสฺส  สนฺติก  
คนฺตฺวา  ต  วาลุกราสิมตฺถเก  นิสินฺน  ทิสฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห   
อภิตฺถวนฺโต  อาห  สมณ  กจฺจิ  นาคราเชน  น  พาธิโตติ ฯ   
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กึ  น  ปสฺสถ  มม  อุปริ  ผณ  ธาเรตฺวา   ิตนฺติ ฯ  เต  
อจฺฉริย  วต  โภ  สมณสฺส  อานุภาโว  เอวรูโป  นาม  อเนน  
นาคราชา  ทมิโตติ  เถร  ปริวาเรตฺวา  อฏสุ ฯ  ตสฺมึ  
ขเณ  สตฺถา  อาคโต ฯ  เถโร ฯ  สตฺถาร  ทิสฺวา  อุฏาย  
วนฺทิ ฯ  อถ  น  อิสโย  อาหสุ  อย  ตยาป  มหนฺตตโรติ ฯ 
เอส  ภควา  สตฺถา  อห  อิมสฺส  สาวโกติ ฯ  สตฺถา  
วาลุกราสิมตฺถเก  นิสีท ิฯ  อิสิคโณ  อย  ตาว  สาวกสฺส 
อานุภาโว  อิมสฺส  ปน  อานุภาโว  กีทิโส  ภวิสฺสตีติ  อ ฺชล ึ
ปคฺคยฺห  สตฺถาร  อภิตฺถวิ ฯ  สตฺถา  อคฺคิทตฺต  อามนฺเตตฺวา  
อาห  อคฺคิทตฺต  ตฺว  ตว  สาวกาน ฺจ  อุปฏากาน ฺจ  
โอวาท  ททมาโน  กินฺติ  วตฺวา  เทสีติ ฯ  เอต  ปพฺพต  
สรณ  คจฺฉถ  วน  อาราม  รุกฺข  สรณ  คจฺฉถ  เอตานิ  
หิ  สรณ  คโต  สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจตีติ  เอว  เตส  โอวาท  
ทมฺมีติ ฯ  สตฺถา  น  โข  อคฺคิทตฺต  เอตานิ  สรณ  คโต  
ทุกฺขา  ปมุจฺจติ  พุทฺธ  ธมฺม  สงฺฆ  ปน  สรณ  คนตฺฺวา   
สกลวฏฏทุกขฺา  ปมุจฺจตีติ  วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        พหุ  เว  สรณ  ยนฺติ                  ปพฺพตานิ  วนานิ  จ 
        อารามรกฺุขเจตฺยานิ                  มนสฺุสา  ภยตชชฺิตา 
        เนต  โข  สรณ  เขม                  เนต  สรณมุตฺตม 
        เนต  สรณมาคมฺม                  สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจติ ฯ 
        โย  จ  พุทฺธ ฺจ  ธมฺม ฺจ          สงฺฆ ฺจ  สรณ  คโต  
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        จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ                  สมฺมปฺป ฺาย  ปสฺสติ 
        ทุกฺข  ทกฺุขสมุปฺปาท                  ทุกฺขสฺส  จ  อติกฺกม 
        อริย ฺจฏงฺคิก  มคฺค                  ทุกฺขูปสมคามิน 
        เอต  โข  สรณ  เขม                  เอต  สรณมุตฺตม 
        เอต  สรณมาคมฺม                  สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจตีติ ฯ 
        ตตฺถ  พหุนฺติ  พหู ฯ  ปพฺพตานีติ  ตตฺถ  ตตฺถ  
อิสิคิลิเวปุลฺลเวภาราทิเก  ปพฺพเต  เจว  มหาวนโคสิงฺคสาล- 
วนาทีนิ  วนานิ   จ  เวฬุวนชีวกมฺพวนาทโย  อาราเม  จ   
อุเทนเจติยโคตมเจติยาทีนิ  รกฺุขเจตฺยานิ  จ  เต  เต  มนุสฺสา  
เตน  เตน  ภเยน  ตชชฺิตา  ภยโต  มุจฺจิตุกามา  ปุตฺตลาภาทีนิ  
วา  ปฏยมานา  สรณ  ยนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  เนต  สรณนฺติ  
เอต  ปน  สพฺพป  สรณ  เนว  เขม  น  อุตฺตม  น  จ   
เอต  ปฏิจฺจ  ชาติอาทิธมฺเมสุ  สตฺเตสุ  เอโกป  ชาติอาทิโต   
สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจตีติ  อตฺโถ ฯ 
        โย  จาติ  อิท  อกฺเขม  อนุตฺตม  สรณ  ทสฺเสตฺวา  เขม 
อุตฺตม  สรณ  ทสฺสนตฺถ  อารทฺธ ฯ  ตสฺสตฺโถ  โย  จ  
คหฏโ  วา  ปพฺพชิโต  วา  อิติป  โส  ภควา  อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธติอาทิก  พุทฺธธมฺมสงฺฆานุสฺสติกมฺมฏาน นิสฺสาย 
เสฏวเสน  พุทฺธ ฺจ  ธมฺม ฺจ  สงฺฆ ฺจ  สรณ  คโต  ตสฺสาป 
ต  สรณคมน  อ ฺติตฺถิยวนฺทนาทีหิ  กุปฺปติ  จลติ  ตสฺส   
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ปน  อจลภาว  ทสฺเสตุ  มคฺเคน  อาคตสรณเมว  ปกาเสนฺโต 
จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  สมฺมปฺป ฺาย  ปสฺสตีติ  อาห ฯ  โย  
หิ  เอเตส  สจฺจาน  ทสฺสนวเสน  เอตานิ  สรณ  คโต  ตสฺส   
เอต  สรณ  เขม ฺจ  อุตฺตม ฺจ  โส  จ  ปุคฺคโล  เอต  สรณ   
ปฏิจฺจ  สกลสฺมาป  วฏฏทุกฺขา  ปมุจฺจติ  ตสฺมา  เอต  โข   
สรณ  เขมนฺติอาทิ  วุตฺตนฺติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  สพฺเพป  เต  อิสโย  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  
อรหตฺต  ปตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ปพฺพชฺช  ยาจึสุ ฯ  สตฺถา  
จีวรพฺภนฺตรโต  หตฺถ  ปสาเรตฺวา  เอถ  ภิกฺขโว  จรถ  พฺรหฺม- 
จริยนฺติ  อาห ฯ  ตขณ ฺเว  อฏปรกิฺขารธรา  วสฺสสติกตฺเถรา 
วิย  อเหสุ ฯ  โส  จ  สพฺเพสป  องฺคมคธกุรุรฏวาสีน  สกฺการ  
อาทาย  อาคมนทิวโส  อโหสิ ฯ  เต  สกฺการ  อาทาย  อาคตา   
สพฺเพป  เต  อิสโย  ปพฺพชิเต  ทิสฺวา  กินฺนุ  โข  อมฺหาก   
อคฺคิทตฺตพฺราหฺมโณ  มหา  อุทาหุ  สมโณ  โคตโมติ  จินฺเตตฺวา   
สมณสฺส  โคตมสฺส  อาคตตฺตา  อคฺคิทตฺโตว  มหาติ  
อม ฺ ึสุ ฯ  สตฺถา  เตส  อชฺฌาสย  โอโลเกตฺวา  อคฺคิทตฺต  
ปริสาย  กงฺข  ฉินฺทาติ  อาห ฯ  โส  อหป  เอตฺตกเมว  
ปจฺจาสึสามีติ  อิทฺธิพเลน  สตฺตกฺขตฺตุ  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา   
ปุนปฺปุน  โอรุยฺห  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  สตฺถา  เม  ภนฺเต  
ภควา  สาวโกหมสฺมีติ  วตฺวา  สาวกตฺต  ปกาเสสีติ ฯ 
                        อคฺคิทตฺตปุโรหิตวตฺถุ ฯ  
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                                  อานนฺทตฺเถรสฺสป ฺหวตฺถุ  
        ทลฺุลโภ  ปุริสาช ฺโติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  อานนฺทตฺเถรสฺส  ป ฺห  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เถโร  ห ิ เอกทิวส  ทวิาฏาเน  นิสินฺโน  จินฺเตสิ   
หตฺถาชานีโย  ฉทฺทนฺตกุเล  วา  อุโปสถกุเล  วา  อุปฺปชฺชติ  
อสฺสาชานีโย  สินฺธวกุเล  วา  วลาหกอสฺสราชกุเล  วา   
โคอาชานีโย  ทกฺขิณาปเถติอาทีนิ  วทนฺเตน  สตฺถารา   
หตฺถิอาชานียาทีน  อุปฺปตฺติฏานานิ  กถิตานิ  ปรุสิาชานีโย  
ปน  กห  น ุ โข  อุปฺปชชฺตีติ ฯ  โส  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา 
วนฺทิตฺวา  เอตมตฺถ  ปุจฺฉิ ฯ  สตฺถา  อานนฺท  ปุริสาชานีโย  
นาม  น  สพฺพตฺถ  อุปฺปชชฺติ  อุชุกโต  ปน  ติโยชนสตายาเม  
อาวฏฏโต  นวโยชนสตปฺปมาเณ  มชฺฌิมเทสฏาเน  อุปฺปชฺชติ  
อุปฺปชฺชนฺโต  จ  น  ยสฺมึ  วา  ตสฺมึ  วา  กุเล  อุปฺปชชฺติ  ขตฺติย- 
มหาสาลพฺราหฺมณมหาสาลกุลาน  อ ฺตรสฺมึเยว  อุปฺปชฺชตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        ทลฺุลโภ  ปุริสาช ฺโ          น  โส  สพฺพตฺถ  ชายติ ฯ 
        ยตฺถ  โส  ชายตี  ธีโร                  ต  กุล  สุขเมธตีติ ฯ 
        ตตฺถ  ทลฺุลโภติ  ปุรสิาช ฺโ  หิ  ทลฺุลโภ  น  หิ 
หตฺถาชานียาทโย  วิย  สลุโภ  โส  สพฺพตฺถ  ปจฺจนฺตเทเส  
วา  นีจกุเล  วา  น  ชายติ  มชฺฌิมเทเสเยว  ปน  มหา-  
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ชนสฺส  อภิวาทนาทิสกฺการกรณฏาเน  ขตฺติยพฺราหฺมณกุลาน 
อ ฺตรสฺมึ  กุเล  ชายติ  เอว  ชายมาโน  จ  ยตฺถ  โส  ชายติ  
ธีโร  อุตฺตมปฺป ฺโ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ต  กุล  สุขเมธติ  
สุขปฺปตฺตเมว  โหตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ 
                                อานนฺทตฺเถรสฺสป ฺหวตฺถุ ฯ 
 
                                        สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ  
        สุโข  พุทฺธานมุปฺปาโทติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  สมฺพหุลาน  ภิกฺขูน  กถ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกทิวส  หิ  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  อุปฏานสาลาย   
นิสินฺนา  อาวุโส  ก ึ น ุ โข  อิมสฺมึ  โลเก  สุขนฺติ  กถ   
สมุฏาเปสุ ฯ  ตตฺถ  เกจิ  รชชฺสุขสทิส  สุขนฺนาม  นตฺถีติ  
อาหสุ ฯ  เกจิ  กามสุขสทิส..... เกจิ  สาลิมสโภชนสุขสทิส   
สุขนฺนาม  นตฺถีติ  อาหสุ ฯ  สตฺถา  เตส  นิสินฺนฏาน  
อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกขฺเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนสิินฺนาติ   
ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  ภิกฺขเว  ก ึ กเถถ  
อิท  หิ   สพฺพป  สุข  วฏฏทุกฺขปริยาปนฺนเมว  อิมสฺมึ  ปน  
โลเก  พุทฺธุปปฺาโท  ธมฺมสฺสวน  สงฺฆสามคฺคี  สมฺโมทมานภาโวติ 
อิทเมว  สุขนฺติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห  
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        สุโข  พุทฺธานมุปฺปาโท          สุขา  สทฺธมฺมเทสนา 
        สุขา  สงฺฆสฺส  สามคฺคี          สมคฺคาน  ตโป  สุโขติ ฯ 
        ตตฺถ  พุทฺธานมุปฺปาโทติ  ยสฺมา  พุทฺธา  อุปฺปชฺชมานา 
มหาชน  ราคกนฺตาราทีหิ  ตาเรนฺติ  ตสฺมา  พุทฺธาน  อุปฺปาโท 
สุโข ฯ  ยสฺมา  สทฺธมฺมเทสน  อาคมฺม  ชาติอาทิธมฺมา  สตฺตา 
ชาติอาทีหิ  มุจฺจนฺติ  ตสฺมา  สทฺธมฺมเทสนา  สุขา ฯ  สามคฺคีติ 
สมจิตฺตตา ฯ  สาป  สุขา  เอว ฯ  สมคฺคาน  ปน  เอกจิตฺตาน   
ยสฺมา  พุทฺธวจน  วา  อุคฺคณฺหิตุ  ธูตงฺคานิ  วา  ปรหิริตุ   
สมณธมฺม  วา  กาตุ  สุข  ตสฺมา  สมคฺคาน  ตโป  สุโขติ   
วุตฺต ฯ  เตเนวาห  (๑)  ยาวกีว ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  สมคฺคา   
สนฺนิปติสฺสนฺติ  สมคฺคา  วุฏหิสฺสนฺติ  สมคฺคา  สงฺฆกรณียานิ  
กริสฺสนฺติ  วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว  ภิกฺขูน  ปาฏิกงฺขา  โน  
ปริหานีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  ภิกฺขู  อรหตฺเต  ปติฏหึสุ ฯ  
มหาชนสฺสาป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                        ________________ 
#๑. องฺ. สตฺตก.  ๒๓/๒๒ ฯ  
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        ปชูารเหติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  จาริก  จรมาโน 
กสฺสปทสพลสฺส  สุวณฺณเจติย  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ตถาคโต  [๑]  สาวตฺถิโต  นิกฺขมิตฺวา  อนุปุพฺเพน  พาราณสึ 
คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  โตเทยฺยคามสฺส  สมีเป  มหาภิกฺขุ- 
สงฺฆปริวาโร  อ ฺตร  เทวฏาน  สมฺปาปุณิ ฯ  ตตฺร  นิสินฺโน 
สุคโต  ธมฺมภณฺฑาคาริก  เปเสตฺวา  อวิทูเร  กสิกมมฺ  กโรนฺต   
พฺราหฺมณ  ปกฺโกสาเปสิ ฯ  โส  พฺราหฺมโณ  อาคนฺตฺวา  ตถาคต  
อนภิวนฺทิตฺวา  ตเมว  เทวฏาน  วนฺทิตฺวา  อฏาสิ ฯ  สุคโตป  
อิม  ปเทส  กนิฺติ  ม ฺสิ  พฺราหฺมณาติ  อาห ฯ  อมฺหาก  
ปเวณิยา  อาคตเจติยฏานนฺติ  วนฺทามิ  โภ  โคตมาติ ฯ  
อิม  าน  วนทฺนฺเตน  ตยา  สาธุ  กต  พฺราหฺมณาติ  สุคโต  
ต  สมฺปหเสสิ ฯ  ต  สุตฺวา  ภิกฺขู  เกน  นุ  โข  การเณน  
ภควา  เอว  สมฺปหเสสีติ  สสย  ส ฺชเนสุ ฯ  ตโต  ตถาคโต 
เตส  สสยมปเนตุ  มชฺฌมินิกาเย  ฆฏกีารสุตฺตนฺต  (๒) วตฺวา   
อิทฺธานุภาเวน  กสฺสปทสพลสฺส  โยชนุพฺเพธ  กนกเจติย 
อปร ฺจ  กนกเจติย  อากาเส  นิมฺมินิตฺวา  มหาชน  ทสฺเสตฺวา 
พฺราหฺมณ  เอววิธาน  ปูชารหาน  ปูชา  ยุตฺตตราวาติ  วตฺวา 
มหาปรินิพฺพานสุตฺเต  (๓)  ทสฺสิตนเยเนว  พุทฺธาทิเก  จตฺตาโร   
#๑. เอตฺถนฺตเร  หิสทฺโท  โยเชตพฺโพ ฯ 
#๒. ม. ม.  ๑๓/๓๗๔ ฯ  ๓.  ที. มหา.  ๑๐/๘๕ ฯ  
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ปูชารเห  ปกาเสตฺวา  สรีรเจติย  อุทฺทิสฺสเจติย  ปริโภคเจติยนฺติ 
ตีณิ  เจติยานิ  วิเสสโต  ปริทีเปตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        ปชูารเห  ปูชยโต                          พุทฺเธ  ยทิจ  สาวเก 
        ปป ฺจสมติกฺกนฺเต                  ติณฺณโสกปรทิฺทเว 
        เต  ตาทเิส  ปูชยโต                  นิพฺพุเต  อกุโตภเย 
        น  สกฺกา  ปุ ฺ  สงฺขาตุ          อิเมตฺตมป  เกนจีติ ฯ 
        ตตฺถ  ปชูิตุ  อรหา  ปชูารหา ฯ  ปชูิตุ  ยุตฺตาติ  อตฺโถ ฯ 
ปูชารเห  ปูชยโตติ  [๑]  อภิวาทนาทีหิ  จ  จตูหิ  [๒]  ปจฺจเยหิ 
ปูเชนฺตสฺส ฯ  ปชูารเห  ทสฺเสติ  พุทฺเธติอาทินา ฯ  พุทฺเธติ 
สมฺมาสมฺพุทฺเธ ฯ  ยทีติ  ยทิวา ฯ  อถวาติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ   
ปจฺเจกพุทฺเธติ  กถิต  โหติ ฯ  สาวเก  จ ฯ  ปป ฺจสมติกฺกนฺเตติ 
สมติกฺกนฺตตณฺหาทิฏ ิมานปป ฺเจ ฯ  ติณฺณโสกปริทฺทเวติ   
อติกฺกนฺตโสกปริทฺทเว ฯ  อิเม  เทฺว  อติกฺกนฺเตติ  อตฺโถ ฯ  
เอเตหิ  ปูชารหตฺต  ทสฺสิต ฯ  เตติ  พุทฺธาทโย ฯ  (๓)  ตาทิเสติ  
วุตฺตคหณวเสน  [๔] ฯนพฺิพุเตติ  ราคาทินิพฺพุติยา  [๕] ฯ  นตฺถ ิ 
กุโตจิ  ภวโต  วา  อารมฺมณโต  วา  เอเตส  ภยนฺติ  อกุโตภยา ฯ 
เต  อกุโตภเย ฯ  น  สกฺกา  ปุ ฺ  สงฺขาตุนฺติ  ปุ ฺ  คเณตุ   
#๑. เอตฺถนฺตเร  เตติ  ปท  โยเชตพฺพ ฯ 
#๒. เอตฺถนฺตเร  จสทฺโท  โยเชตพฺโพ ฯ  ๓.  ส.ี  พุทฺธาทีนิ ฯ 
#๔. เอตฺถนฺตเร  ตาทิคุณยุตฺเตติ  ปท  โยเชตพฺพ ฯ 
#  ยถาวุตฺตคุณวเสน  ตาทิคุณยุตฺเตติ  วจน  ยุตฺตตร ฯ 
#๕. เอตฺถนฺตเร  นิพฺพุเตติ  ปท  โยเชตพฺพ ฯ  
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น  สกฺกา  กถนฺติ  เจ ฯ  อิเมตฺตมป  เกนจีติ  อิม  เอตฺตก   
อิม  เอตฺตกนฺติ  เกนจีติ ฯ  อปสทฺโท  อิธ  สมฺพนฺธิตพฺโพ ฯ 
เกนจิ  ปุคฺคเลน  มาเนน  วา ฯ  ตตฺถ  ปุคฺคเลนาติ  เตน   
พฺรหฺมาทินา ฯ  มาเนนาติ  ติวิเธน  มาเนน  ตีรเณน  ธารเณน 
ปูรเณน  วา ฯ  ตีรณ  นาม  อิท  เอตฺตกนฺติ  นยโต  
ตีรณ ฯ   ธารณนฺติ  (๑)  ตุลาย  ธารณ ฯ  ปูรณ  นาม   
อฑฺฒปฺปสตปตฺถนาฬิกาทิวเสน  ปูรณ ฯ  เกนจิ  ปุคฺคเลน  อิเมหิ 
ตีหิ  มาเนหิ  พุทฺธาทิเก  ปูชยโต  ปุ ฺ  วิปากวเสน  คเณตุ  
น  สกฺกา  ปริยนฺตรหิตโตติ ฯ  ทฺวีสุ  าเนสุ  ปูชยโต  ก ึ 
ทาน  ปม  ธรมาเน  พุทฺธาที  ปูชยโต  น  สกฺกา  ปุ ฺ  
สงฺขาตุ ฯ  ปนุ  เต  ตาทิเส  กิเลสปรนิิพฺพานนิมิตฺเตน   
ขนฺธปรินิพฺพาเนน  นิพฺพุเตป  ปูชยโต  น  สกฺกา  สงฺขาตุนฺติ  
เภทา  ยุชฺชนติฺ ฯ  เตน  หิ  วิมานวตฺถุมฺหิ  (๒) 
        ติฏนฺเต  นิพฺพุเต  จาป          สเม  จิตฺเต  (๓)  สม  ผล 
        เจโตปสาทเหตุมฺหิ  (๔)          สตฺตา  คจฺฉนฺติ  สุคฺคตินฺติ(วุตฺต) ฯ 
        เทสนาวสาเน  โส  พฺราหฺมโณ  โสตาปนฺโน  อโหสีติ ฯ   
โยชนิก  กนกเจติย  สตฺตาหมากาเสว  อฏาสิ ฯ  มหนฺเตน  (๕) 
#๑. ธารณ  นาม ฯ  ๒. ขุ.  วิมาน. ๒๖/๘๒ ฯ 
#๓.  สี.   สม  จิตฺต ฯ  ๔.  ขุ.  วิมาน. เจโตปณิธิเหตู  หิ ฯ 
#๕.  มหนฺโตติ  ปท  ภเวยฺย ฯ  
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สมาคโม  จาโหสิ ฯ สตฺตาห  เจติย  นานปฺปกาเรน  ปูเชสุ ฯ 
ตโต  ภินฺนลทฺธิกาน ลทฺธเิภโท  ชาโต ฯ  พุทฺธานุภาเวน  ต  
เจติย  สกฏานเมว  คต ฯ ตตฺเถว  ตขเณ  มหนฺต  ปาสาณเจติย   
อโหสิ ฯ  ตสฺมึ  สมาคเม  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  
ธมฺมาภิสมโย  อโหสีติ ฯ 
                กสฺสปทสพลสฺส  สุวณฺณเจติยวตฺถุ ฯ  (๑) 
                        พุทฺธวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
                                จุทฺทสโม  วคฺโค ฯ 
                                __________ 
# ๑. ส.ี ม. ย.ุ โปตฺถเกสุ อิท วตฺถุ ทิสฺสติ สฺยามโปตฺถเก ปน นตฺถิ ฯ 
#ปูชารเห  ปชฺูยโตติ  อิมาป  คาถาโย  สุตฺตนฺตปฏเก  ขุทฺทกนิกาเย 
#ธมฺมปเท  พุทฺธวคฺคสฺส  ปรโิยสาเน  ทิสฺสนฺเตว ฯ  ตสฺมา ๒๕๐๕ 
#พุทฺธสเก  ปนุ  มุทฺทนกาเล  สพฺพปารปิูริยา  อิท  วตฺถุ อิธาเนตฺวา  
    มุทฺทิต ฯ 
                        ______________  
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                                สุขวคฺควณฺณนา 
 
                        าตกาน  กลหวูปสมนวตฺถุ  
        สุสุข  วตาติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  สกฺเกสุ  วิหรนฺโต 
กลหวูปสมนตฺถ  าตเก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สากิยา  จ  โกลิยา  จ  กิร  กปลวตฺถุนครสฺส  จ   
โกลิยนครสสฺ  จ  อนฺตเร  โรหิณึ  นาม  นท ึ เอเกเนว  อาวรเณน 
พนฺธาเปตฺวา  สสฺสานิ  กาเรนฺติ ฯ  อถ  เชฏมูลมาเส  สสฺเสสุ   
มิลายนฺเตสุ  อุภยนครวาสิกานป  กมมฺกรา  สนฺนปิตึสุ ฯ  ตตฺถ   
โกลิยนครวาสิโน  อาหสุ  อิท  อุทก  อุภโต  หริยมาน  เนว 
ตุมฺหาก  ปโหสฺสติ  น  อมฺหาก  อมฺหาก  ปน  สสสฺ   
เอกอุทเกเนว  นิปฺผชชฺิสฺสติ  อิท  อุทก  อมฺหาก  เทถาติ ฯ 
อิตเรป  เอวมาหสุ  ตุมฺเหสุ  โกฏเ  ปเูรตฺวา   ิเตสุ  มย   
รตฺตสุวณฺณ  นีลมณิกาฬมณิกหาปเณ  จ  คเหตฺวา  ปจฺฉิปฺ- 
ปสิพฺพกาทิหตฺถา  น  สกฺขิสฺสาม  ตุมฺหาก  ฆรทฺวาเร  วิจริตุ   
อมฺหากป  สสฺส  เอกอุทเกเนว  นิปฺผชฺชิสฺสติ  อิท  อุทก 
อมฺหาก  เทถาติ ฯ  น  มย  ทสฺสามาติ ฯ  มยป  น   
ทสฺสามาติ ฯ  เอว  กถ  วฑฺเฒตฺวา  เอโก  อุฏาย  เอกสฺส 
ปหาร  อทาสิ  โสป  อ ฺสฺสาปติ  เอว  อ ฺม ฺ  ปหริตฺวา 
ราชกุลาน  ชาตึ  ฆฏเฏตฺวา  กลห  วฑฺฒยึสุ ฯ  โกลยิกมฺมกรา  
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วทนฺติ  ตุมฺเห  กปลวตฺถวุาสิโน  ทารเก  คเหตฺวา  คจฺฉถ  (๑)  
เย  โสณสิคาลาทโย  วิย  อตฺตโน  ภคินีหิ  สทฺธึ  สวาส  วสึสุ  
เอเตส  หตฺถิโน  จ  อสฺสา  จ  ผลกาวุธานิ  จ  อมฺหาก  ก ึ 
กริสฺสนฺตีติ ฯ  สากิยกมมฺกราป  วทนฺติ  ตุมฺเหทานิ  กฏุ ิโน  
ทารเก  คเหตฺวา  คจฺฉถ  (๑)  เย  อนาถา  นิคฺคติกา  ติรจฺฉานา 
วิย  โกลรกฺุเข  วสึสุ  เอเตส  หตฺถิโน  จ  อสฺสา  จ  ผลกาวุธานิ 
จ  อมฺหาก  ก ึ กริสฺสนฺตีติ ฯ  เต  คนฺตฺวา  ตสฺมึ  กมฺเม  
นิยุตฺตาน  อมจฺจาน  กเถสุ ฯ  อมจฺจา ราชกุลาน  กเถสุ ฯ 
ตโต  สากิยา  ภคินีหิ  สทธฺึ  สวาส  วสิตกาน  ถาม ฺจ   
พล ฺจ  ทสฺเสสฺสามาติ  ยุทฺธสชฺชา  นกิฺขมึสุ ฯ  โกลิยาป 
โกลรุกฺขวาสีน  ถาม ฺจ  พล ฺจ  ทสฺเสสฺสามาติ  ยุทฺธสชฺชา 
นิกฺขมึสุ ฯ  สตฺถาป  ปจฺจูสสมเย  โลก  โวโลเกนโฺต  าตเก 
ทิสฺวา  มยิ  อคจฺฉนฺเต  อิเม  นสฺสิสฺสนฺติ  มยา  คนฺตุ  วฏฏตีติ 
จินฺเตตฺวา  เอกโกว  อากาเสน  คนฺตฺวา  โรหิณิยา  นทิยา 
มชฺเฌ  อากาเส  ปลฺลงฺเกน  นิสีท ิฯ  าตกา  สตฺถาร  ทิสฺวา 
อาวุธานิ  ฉฑฺเฑตฺวา  วนฺทึสุ ฯ  อถ  เน  สตฺถา  อาห  ก ึ 
กลโห  นาเมโส  มหาราชาติ ฯ  น  ชานาม  ภนฺเตติ ฯ  โกทานิ   
ชานิสฺสตีติ ฯ เต  อุปราชา  ชานิสฺสติ  เสนาปติ  ชานิสฺสตีติ 
อิมินา  อุปาเยน  ยาว  ทาสกมฺมกเร  (๒)  ปุจฺฉิตฺวา  ภนฺเต   
#๑. อาคจฺฉถ  (?) ฯ  ๒.  ทาสกมฺมกเรหิ  (?)  ฯ  
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อุทกกลโหติ  อาหสุ ฯ  อุทก  ก ึ อคฺฆติ  มหาราชาติ ฯ  อปฺปคฺฆ 
ภนฺเตติ ฯ  ขตฺติยา  กึ  อคฺฆนฺติ  มหาราชาติ ฯ  ขตฺติยา  
นาม  อนคฺฆา  ภนฺเตติ ฯ  ยุตฺต  ปน  ตุมฺหาก  อปฺปมตฺตก  
อุทก  นิสฺสาย  อนคฺเฆ  ขตฺติเย  นาเสตุนฺติ ฯ  เต  ตุณฺหี  
อเหสุ ฯ  อถ  เต  สตฺถา  อามนฺเตตฺวา  กสฺมา  มหาราช   
เอวรูป  กโรถ  มยิ  อสนฺเต  อชชฺ  โลหิตนที  ปวตฺติสฺสติ 
อยุตฺต  โว  กต  ตุมฺเห  ป ฺจหิ  เวเรหิ  สเวรา  วิหรถ  อห   
อเวโร  วิหรามิ  ตุมฺเห  กิเลสาตุรา  หุตฺวา  วิหรถ  อห   
อนาตุโร  วิหรามิ  ตุมฺเห  กามคุณปริเยสเน  อุสฺสุกา  หุตฺวา 
วิหรถ  อห  อนุสฺสุโก  วิหรามีติ  วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        สุสุข  วต  ชีวาม                  เวริเนสุ  อเวริโน 
        เวริเนสุ  มนุสฺเสสุ          วิหราม  อเวริโน ฯ 
        สุสุข  วต  ชีวาม                  อาตุเรสุ  อนาตุรา 
        อาตุเรสุ  มนุสฺเสสุ          วิหราม  อนาตุรา ฯ 
        สุสุข  วต  ชีวาม                  อุสฺสุเกสุ  อนุสฺสุกา 
        อุสฺสุเกสุ  มนุสฺเสสุ          วิหราม  อนุสฺสุกาติ ฯ 
        ตตฺถ  สสุุขนฺติ  สุฏ ุ  สุข ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  เย   
คิหิโน  สนฺธจฺิเฉทาทิวเสน  ปพฺพชิตา  วา  ปน  เวชฺชกมฺมาทิ- 
วเสน  ชีวิตวุตฺตึ  อุปฺปาเทตฺวา  สุเขน  ชีวามาติ  วทนฺติ  เตหิ  
มยเมว  สุสุข  วต  ชีวาม  เย  มย  ป ฺจหิ  เวเรหิ  เวริเนสุ   
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มนุสฺเสสุ  อเวริโน  กิเลสาตุเรสุ  [มนุสฺเสสุ]  นิกฺกเิลสตาย 
อนาตุรา  ป ฺจกามคุณปริเยสเน  อุสสฺุเกสุ  [มนุสเฺสสุ]  ตาย 
ปริเยสนาย  อภาเวน  อนุสฺสุกาติ ฯ  เสส  อุตฺตานตฺถเมว ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                        าตกาน  กลหวูปสมนวตฺถุ ฯ 
                         
                                         มารวตฺถุ  
        สุสุข  วตาติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  ป ฺจสาลาย 
พฺราหฺมณคาเม  วิหรนโฺต  มาร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกทิวส  หิ  สตฺถา  ป ฺจสตาน  กุมาริกาน  โสตาปตฺติ- 
มคฺคสฺส  อุปนิสฺสย  ทิสฺวา  ต  คาม  อุปนิสฺสาย  วิหาสิ ฯ  
ตาป  กุมาริกาโย  เอกสฺมึ  นกฺขตฺตทิวเส  นท ึ คนฺตฺวา  
นหายิตฺวา  อลงฺกตปฺปฏิยตฺตา  คามาภิมุขิโย  (๑)  ปายึสุ ฯ  สตฺถาป  
ต  คาม  ปวิสตฺิวา  ปณฺฑาย  จร ิฯ  มาโร  สกลคามวาสีน  
สรีเร  อธิมุจฺจิตฺวา  ยถา  สตฺถา  กฏจฺฉุภิกฺขามตฺตป  น  
ลภติ  เอว  กตฺวา  ยถาโธเตน  ปตฺเตน  นิกฺขมนฺต  สตฺถาร   
คามทฺวาเร  ตฺวา  อาห  อป  สมณ  ปณฺฑ  อลภิตฺถาติ ฯ 
กึ  ปน  ตฺว  ปาปม  ตถา  อกาสิ  ยถา  อห  ปณฺฑ  น 
ลเภยฺยนฺติ ฯ  เตนหิ  ภนฺเต  ปุน  ปวิสถาติ ฯ  เอว  กิรสฺส 
#๑. คามาภิมุขินิโยติป  ปาโ ฯ  
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อโหสิ  สเจ  ปุน  ปวิสติ  สพฺเพส  สรีเร  อธิมุจฺจิตฺวา  อิมสฺส 
ปุรโต  ปาณึ  ปหริตฺวา  หสนเกฬึ  กรสิฺสามีติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ 
ตา  กุมาริกาโย  คามทฺวาร  ปตฺวา  สตฺถาร  ทิสฺวา  วนฺทิตฺวา 
เอกมนฺต  อฏสุ ฯ  มาโรป  สตฺถาร  อาห  อป  ภนฺเต   
ปณฺฑ  อลภมานา  ชิฆจฺฉาทุกฺเขน  ปฬิตตฺถาติ ฯ  สตฺถา  อชชฺ 
มย  ปาปม  กิ ฺจิ  อลภิตฺวาป  อาภสฺสรเทวโลเก  พฺรหฺมาโน 
วิย  ปติสุเขเนว  วีตินาเมสฺสามาติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        สุสุข  วต  ชีวาม                  เยสนฺโน  นตฺถิ  กิ ฺจน 
        ปติภกฺขา  ภวิสฺสาม          เทวา  อาภสฺสรา  ยถาติ ฯ 
        ตตฺถ  เยสนฺโนติ  เยส  อมฺหาก  ปลิพุทฺธนตฺเถน  ราคาทีสุ 
กิ ฺจเนสุ  เอกป  กิ ฺจน  นตฺถิ ฯ  ปติภกฺขาติ  ยถา  อาภสฺสรา 
เทวา  ปติภกฺขา  หุตฺวา  [๑]  วีตินาเมนฺติ  เอว  มยป  ภวิสฺสามาติ 
อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  ป ฺจสตาป  ตา  กมุาริกาโย  โสตาปตฺติผเล 
ปติฏหึสูติ ฯ 
                                        มารวตฺถุ ฯ 
                                ___________ 
#๑.สี. ย.ุ  เอตฺถนฺตเร  ปติสุเขเนวาติ  ทิสฺสติ ฯ  
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                           โกสลร ฺโปราชยวตฺถุ  
        ชย  เวรนฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
โกสลร ฺโ  ปราชย  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  กาสิกคาม  นิสฺสาย  ภาคิเนยฺเยน  อชาตสตฺตุนา 
สทฺธึ  ยชฺุฌนโฺต  เตน  ตโย  วาเร  ปราชิโต  ตติเย  วาเร  
จินฺเตสิ  อห  ขีรมุข  ทารก  ปราเชตุ  นาสกฺขึ  กึ  เม  
ชีวิเตนาติ ฯ  โส  อาหารุปจฺเฉท  กตฺวา  ม ฺจเก  นิปชฺช ิฯ 
อถสฺส  สา  ปวตฺติ  สกลนคร  ปตฺถริ ฯ  ภิกฺขู  ตถาคตสฺส 
อาโรเจสุ  ภนฺเต  ราชา  กริ  กาสิกคามก  นิสฺสาย  ตโย  
วาเร  ปราชิโต  โส  อิทานิ  ปราชิตฺวา  อาคโต  ขีรมุข  ทารก  
ปราเชตุ  นาสกฺขึ  ก ึ เม  ชีวิเตนาติ  อาหารุปจฺเฉท  กตฺวา  
ม ฺจเก  นิปนฺโนติ ฯ  สตฺถา  เตส  กถ  สุตฺวา  ภิกฺขเว  
ชินนฺโตป  เวร  ปสวติ  ปราชิโต  ปน  ทุกฺข  เสติเยวาติ  
วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        ชย  เวร  ปสวติ                  ทุกฺข  เสติ  ปราชโิต 
        อุปสนฺโต  สุข  เสติ          หิตฺวา  ชยปราชยนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ชยนฺติ  ปร  ชนินฺโต  เวร  ปฏิลภติ ฯ  ปราชิโตติ 
ปเรน  ปราชโิต  กทา  นุ  โข  ปจฺจามิตฺตสฺส  ปฏ ึ  ทฏ ุ 
สกฺขิสฺสามีติ  ทุกฺข  เสติ  สพฺพิริยาปเถสุ  ทุกฺขเมว  วิหรตีติ 
อตฺโถ ฯ  อุปสนฺโตติ  อพฺภนฺตเร  อุปสนฺตราคาทิกฺกิเลโส   
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ขีณาสโว  ชย ฺจ  ปราชย ฺจ  หิตฺวา  สุข  เสติ  สพฺพิริยาปเถสุ  
สุขเมว  วิหรตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                โกสลร ฺโ  ปราชยวตฺถุ ฯ 
 
                                 อ ฺตรกุลทาริกาวตฺถุ  
        นตฺถ ิ ราคสโม  อคฺคีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  อ ฺตร  กุมาริก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ตสฺสา  กิร  มาตาปตโร  อาวาห  กตฺวา  มงฺคลทิวเส 
สตฺถาร  นิมนฺตยึสุ ฯ  สตฺถา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  ตตฺถ  คนฺตฺวา 
นิสีทิ ฯ  สาป  โข  วธุกา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อุทกปริสสฺาวนาทีนิ   
กโรนฺตี  อปราปร  ส ฺจรติ ฯ  สามิโกปสฺสา  ต  โอโลเกนฺโต   
อฏาสิ ฯ  ตสฺส ราควเสน  โอโลเกนฺตสฺส  อนฺโต  กิเลโส   
สมุทาจรติ ฯ  โส  อ ฺาณาภิภูโต  เนว  พุทฺธ  อุปฏหิ  น   
อสีติมหาเถเร  หตฺถ  ปสาเรตฺวา  ต  [วธุก]  คณฺหิสฺสามีติ  ปน  
จิตฺต  อกาสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  อชฌฺาสย  โอโลเกตฺวา  ยถา  
ต  [อิตฺถึ]  น  ปสฺสติ  เอว  อกาสิ ฯ  โส  ต  อทิสฺวา  สตฺถาร   
โอโลเกตฺวา  อฏาสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  โอโลเกตฺวา  
 ิตกาเล  กุมารก  น  ห ิ ราคคฺคินา  สทิโส  อคฺคิ  นาม  
โทสกลินา  สทิโส  กล ิ นาม  ขนฺธปริหรณทุกฺเขน  สทิส   
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ทุกฺข  นาม  อตฺถิ  นิพฺพานสุขสทิส  สขุป  นตฺถิเยวาติ 
วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        นตฺถ ิ ราคสโม  อคฺคิ                  นตฺถิ  โทสสโม  กล ิ
        นตฺถ ิ ขนฺธสมา (๑) ทุกฺขา          นตฺถิ  สนฺติปร  สุขนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  นตฺถิ  ราคสโมติ  ธูม  วา  ชาล  วา  องฺคาร  วา 
อทสฺเสตฺวา  อนฺโตเยว  ฌาเปตฺวา  ภสฺมมุฏ ึ  กาตุ  สมตฺโถ 
ราเคน  สโม  อ ฺโ  อคฺคิ  นาม  นตฺถิ ฯ  กลีติ ฯ  โทเสน  สโม 
อปราโธป  นตฺถิ ฯ  ขนฺธสมาติ  ขนฺเธหิ  สมา ฯ  ยถา  ปริหริยมานา 
ขนฺธา  ทุกฺขา  เอว  อ ฺโ  ทุกโฺข  (๒)  นาม  นตฺถิ ฯ  สนฺติปร 
สุขนฺติ  นิพฺพานโต  อุตฺตรึ  อ ฺ  สขุป  นตฺถิ ฯ  อ ฺ  หิ  สุข 
สุขเมว  นิพฺพาน  ปน  ปรมสุขนฺติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  กุมาริกา  จ  กุมารโก  จ  โสตาปตฺติผเล 
ปติฏหึสุ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ภควา  เตส  อ ฺม ฺ  ทสฺสนาการ 
อกาสีติ ฯ 
                        อ ฺตรกุลทาริกาวตฺถุ ฯ 
                        _________________ 
# ๑. ส. ขนฺธาทิสา ฯ ๒. สี. ม. ย.ุ  อ ฺ  ทุกฺข ฯ  
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                                อ ฺตรอุปาสกวตฺถุ  
        ชิฆจฺฉาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  อาฬวิย  วิหรนฺโต  
เอก  อุปาสก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  ทิวเส  สตฺถา  เชตวเน  คนฺธกุฏิย  นิสินฺโน ว 
ปจฺจูสกาเล  โลก  โวโลเกนฺโต  อาฬวิย  เอก  ทุคฺคตมนุสฺส 
ทิสฺวา  ตสฺส  อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ  ตฺวา  ป ฺจสตภิกฺขุปริวาโร 
อาฬวึ  อคมาสิ ฯ  อาฬวีวาสิโน  สตฺถาร  นิมนฺเตสุ ฯ  โสป 
ทุคฺคตมนุสฺโส  สตฺถา  อาคโตติ  สุตฺวา  สตฺถ ุ สนฺติเก  ธมฺม 
โสสฺสามีติ  มน  อกาสิ ฯ  ตทิวสเมว  จสฺส  เอโก  โคโณ  ปลายิ ฯ 
โส  กึ  นุ  โข  โคณ  ปริเยสิสฺสามิ  อุทาหุ  ธมฺม  สณุามีติ 
จินฺเตตฺวา  โคณ  ปริเยสิตฺวา  โคคณ  ปเวเสตฺวา  ปจฺฉา  ธมฺม 
โสสฺสามีติ  ปาโตว  เคหา  นิกฺขมิ ฯ  อาฬวีวาสิโนป  พุทฺธปฺปมขุ 
ภิกฺขุสงฺฆ  นิสีทาเปตฺวา  ปริวิสิตฺวา  อนุโมทนตฺถาย  ปตฺต  
คณฺหึสุ ฯ  สตฺถา  ย  นิสสฺาย  อห  ตึสโยชนมคฺค  อาคโต  โส  โคณ 
ปริเยสิตุ  อร ฺ  ปวิฏโ  ตสฺมึ  อาคเตเยว  ธมฺม  เทเสสฺสามีติ 
ตุณฺหี  อโหส ิฯ  โสป  มนสฺุโส  ทิวา  โคณ  ทิสฺวา  โคคเณ 
ปกฺขิปตฺวา  สเจป  อ ฺ  นตฺถิ  สตฺถุ  วนฺทนมตฺตป  กริสฺสามีติ 
ชิฆจฺฉาย  ปฬิโตป  เคห  คมนาย  มน  อกตฺวา  เวเคน  สตฺถ ุ
สนฺติก  อาคนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  สตฺถา  
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ตสฺส   ิตกาเล  ทานเวยฺยาวฏิก  อาห  อตฺถิ  กิ ฺจิ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส 
อติริตฺตนฺติ ฯ  ภนฺเต  สพฺพ  อตฺถีติ ฯ  เตนหิ  อิม  ปริวิสาติ ฯ  โส 
สตฺถารา  วุตฺตฏาเนเยว  น  นิสีทาเปตฺวา  ยาคุขาทนียโภชนีเยหิ 
สกฺกจฺจ  ปรวิิสิ ฯ  โส  ภุตฺตภตฺโต  มุข  วิกฺขาเลสิ ฯ  เปตฺวา  กิร 
อิม  าน  ตีสุ  ปฏเกสุ  อ ฺตฺถ  ตถาคตสฺส  ภตฺตวิจารณ 
นาม  นตฺถิ  ตสฺส  ปสฺสทธฺทรถสฺส  จิตฺต  เอกคฺค  อโหสิ ฯ  อถสฺส 
สตฺถา  อนุปพฺุพีกถ  กเถตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสสิ ฯ  โส  เทสนาวสาเน 
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  สตฺถาป  อนุโมทน  กตฺวา  อุฏายาสนา 
ปกฺกามิ ฯ  มหาชโน  สตฺถาร  อนุคนตฺฺวา  นิวตฺติ ฯ 
        ภิกฺขู  สตฺถารา  สทฺธ ึ คจฺฉนฺตาเยว  อุชฺฌายึสุ  ปสฺสถาวุโส 
สตฺถุ  กมฺม  อ ฺเสุ  ทิวเสสุ  เอวรูป  นตฺถิ  อชฺช  ปเนก  มนุสสฺ 
นิสฺสาย  ยาคุอาทีนิ  วิจาเรตฺวา  ทาเปสีติ ฯ  สตฺถา  นิวตฺติตฺวา 
 ิตโกว  กึ  ภิกฺขเว  กเถถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  ตมตฺถ  สุตฺวา 
อาม  ภิกฺขเว  อห  ตึสโยชนกนฺตาร  อาคจฺฉนฺโต  ตสฺส 
อุปาสกสฺส  อุปนิสฺสย  ทสิฺวา  อาคโต  โส  อติวิย  ชิฆจฺฉิโต 
ปาโตว  อุฏาย  (๑)  โคณ  ปริเยสนฺโต  อร ฺเ  วิจริ   
ชิฆจฺฉาทุกฺเขน  ธมฺเม  เทสิยมาเนป  ปฏิวิชฺฌิตุ  น  
สกฺขิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  เอว  อกาสึ  ภิกขฺเว  ชิฆจฺฉาโรคสทิโส 
#๑. สี. ม. ยุ.  ปฏาย ฯ  
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หิ  โรโค นาม  นตฺถีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        ชิฆจฺฉา  ปรมา  โรคา                  สงฺขารา  ปรมา  ทุกฺขา 
        เอต  ตฺวา  ยถาภูต                  นพฺิพาน  ปรม  สุขนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ชฆิจฺฉา  ปรมา  โรคาติ  ยสมฺา  อ ฺโ  โรโค  
สกึ  ติกิจฺฉิโต  วินสฺสติ  วา  ตทงฺควเสน  วา  ปหยีติ  ชิฆจฺฉา 
ปน  นิจฺจกาล  ติกิจฺฉิตพฺพาเยวาติ  เสสโรคาน  อย  ปรมา  
นาม ฯ  สงฺขาราติ  ป ฺจกฺขนฺธา ฯ  เอต  ตฺวาติ  ชฆิจฺฉาย 
สโม  โรโค  นตฺถิ  ขนฺธปริหรณสม  ทกฺุข  นาม  นตฺถีติ  
เอตมตฺถ ยถาภูต  ตฺวา  ปณฺฑิโต  นพฺิพาน  สจฺฉิกโรติ ฯ  
นิพฺพาน  ปรม  สุขนฺติ  ต  หิ  สพฺพสุขาน  ปรม  อุตฺตม  
สุขนฺติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                        อ ฺตรอุปาสกวตฺถุ ฯ 
                        ___________  
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        อาโรคฺยปรมา  ลาภาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  ราชาน  ปเสนทิโกสล  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  ราชา  ตณฺฑุลโทณสฺส  โอทน  ตทุปเยน  (๑) 
สูปพฺย ฺชเนน  ภุ ฺชติ ฯ  โส  เอกทิวส  ภุตฺตปาตราโส  ภตฺตสมฺมท 
อวิโนเทตฺวา  ว  สตฺถุ  สนติฺก  คนฺตฺวา  กิลนฺตรูโป  อิโต  จิโต  จ 
สมฺปริวตฺตนฺโต  นิทฺทาย  อภิภุยฺยมาโนป  อุชกุ  นปิชฺชิตุ 
อสกฺโกนฺโต  เอกมนฺต  นสิีทิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  อาห  ก ึ มหาราช 
อวิสฺสมิตฺวา  ว  อาคโตสีติ ฯ  อาม  ภนฺเต  ภุตฺตกาลโต  ปฏาย 
เม  มหาทุกฺข  โหตีติ ฯ  อถ  น  สตฺถา  มหาราช  อติพหุโภชน 
เอว  ทุกฺข  โหตีติ  วตฺวา 
                มทิฺธี  ยทา  โหติ  มหคฺฆโส  จ 
                นทิฺทายิตา  สมฺปริวตฺตสายี 
                มหาวราโหว  นิวาปปุฏโ 
                ปนุปฺปุน  คพฺภมุเปติ  มนฺโทติ 
อิมาย  คาถาย  โอวทิตฺวา  มหาราช  โภชน  นาม  มตฺตาย 
ภุ ฺชิตุ  วฏฏติ  มตฺตโภชโิน  ห ิ สุข  โหตีติ  อุตฺตรึ  โอวทนฺโต 
อิม  คาถมาห 
#๑. สี. ตทนุจฺฉวิเกน ฯ  
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        มนชุสสฺ  สทา  สตีมโต 
        มตฺต  ชานโต  ลทฺธโภชเน 
        ตนุกสสฺ  ภวนฺติ  เวทนา 
        สณิก  ชีรติ  อายุ  ปาลยนฺติ ฯ 
        ราชา  คาถ  อุคฺคณฺหิตุ  นาสกฺขิ  สมีเป   ิต  ปน  ภาคิเนยฺย 
สุทสฺสน  นาม  อิม  คาถ  อุคฺคณฺห  ตาตาติ  อาห ฯ  โส  ต 
คาถ  อุคฺคณฺหิตฺวา  กึ  กโรมิ  ภนฺเตติ  สตฺถาร  ปุจฺฉิ ฯ  อถ  น 
สตฺถา  อาห  ร ฺโ  ภุ ฺชนฺตสฺส  โอสานปณฺฑกาเล  อิม  คาถ 
วเทยฺยาสิ  ราชา  อตฺถ  สลลฺกฺเขตฺวา  ต  ปณฺฑ  ฉฑฺเฑสฺสติ 
ตสฺมึ  ปณฺเฑ  สิตฺถคณนาย  ร ฺโ  ภตฺตปจนกาเล  ตตฺตเก 
ตณฺฑุเล  หราเปยฺยาสีติ ฯ  (๑)  โส  สาธุ  ภนฺเตติ  สายป  ปาโตป 
ร ฺโ  ภุ ฺชนฺตสฺส  โอสานปณฺฑกาเล  ต  คาถ  อุทาหริตฺวา 
เตน  ฉฑฺฑิตปณฺเฑ  สิตฺถคณนาย  ตณฺฑุเล  หาเรสิ ฯ  ราชาปสฺส 
คาถ  สุตฺวา  สหสฺส  สหสฺส  ทาเปสิ ฯ  โส  อปเรน  สมเยน 
นาฬิโกทนปรมตาย  สณฺหิตฺวา  สุขปฺปตฺโต  ตนุสรีโร  อโหสิ ฯ 
อเถกทิวส  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  อาห 
ภนฺเต  อิทานิ  เม  สุข  ชาต  มิคป  อสสฺป  อนุพนฺธตฺิวา 
คณฺหนสมตฺโถ  ชาโตมฺห ิ ปุพฺเพ  เม  ภาคิเนยฺเยน  สทฺธึ  
#๑. สี. ม. ยุ.  หเรยฺยาสิ ฯ  
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ยุทฺธเมว  โหติ  อิทานิ  เม  วชิรกุมาร ึ นาม  ธีตร  ภาคิเนยฺยสฺส 
ทตฺวา  โส  คาโม  ตสฺสาเยว  นหานมูลก  กตฺวา  ทนิฺโน 
เตน  สทฺธึ  วิคฺคโห  วูปสนฺโต  อิมินาป  เม  การเณน 
สุขเมว  ชาต  กุสราชสนฺตก  มณิรตนป  โน  เคเห 
ปุริมทิวเส  นฏ  ตป  อิทานิ  หตฺถปถ  อาคต  อิมินาป 
เม  การเณน  สุขเมว  ชาต  ตุมฺหาก  สาวเกหิ  สทฺธึ   
วิสฺสาส  อิจฺฉนฺเตน  าติธีตาป  โว  เคเห  กตา  อิมินาป 
เม  การเณน  สุขเมว  ชาตนฺติ ฯ  สตฺถา  อาโรคฺยา  นาม 
มหาราช  ปรมา  ลาภา  ยถาลทฺเธน  สนฺตุฏ ิภาวสทิสป  ธน 
วิสฺสาสสทิโส  จ  าติ  นาม  นิพฺพานสทิส  ปรม  สุข  นาม 
นตฺถีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        อาโรคฺยปรมา  ลาภา          สนฺตุฏ ิปรม  ธน 
        วิสฺสาสปรมา  าตี          นิพฺพาน  ปรม  (๑)  สุขนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  อาโรคฺยปรมาติ  อาโรคภาวปรมา  โรคิโน  ห ิ
วิชฺชมานาป  ลาภา  อลาภาเยว  ตสฺมา  อโรคสฺส  สพฺพลาภา 
อาคตา  ว  โหนฺติ  เตน  วุตฺต  อาโรคฺยปรมา  ลาภาติ ฯ 
สนฺตุฏ ิปรม  ธนุ  ฺติ  คิหิโน  วา  ปพฺพชิตสฺส  วา  ย  อตฺตนา 
ลทฺธ  อตฺตโน  สนฺตก  เตเนว  ตุสฺสนภาโว  สนฺตุฏ ิ  นาม  
โส  เสสธเนหิ  ปรม  ธน ฯ  วิสฺสาสปรมา  าตีติ  มาตา   
 # ๑. สี. ม.  นิพฺพานปรม ฯ  
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วา  โหตุ  ปตา  วา  เยน  สทฺธึ  วิสฺสาโส  นตฺถ ิ โส  
อ ฺาตโก  ว  เยน  ปน  สทฺธึ  วิสฺสาโส  อตฺถ ิ โส  
อสมฺพทฺโธป  ปรโม  อุตฺตโม  าติ  เตน  วุตฺต  วิสสฺาสปรมา  
าตีติ ฯ  นพฺิพานสทิส  ปน  สุข  นาม  นตฺถ ิ เตนาห  
นิพฺพาน  ปรม  สุขนฺติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                        ปเสนทิโกสลวตฺถุ ฯ 
                        _________ 
                          ติสฺสตฺเถรวตฺถุ  
        ปวิเวกรสนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวสาลิย  วิหรนโฺต 
อ ฺตร  ภิกฺขุ  (๑)  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สตฺถารา  หิ  ภิกฺขเว  อห  อิโต  จตูหิ  มาเสหิ   ปร-ิ 
นิพฺพายิสฺสามีติ  วุตฺเต  สตฺถุ  สนฺติเก  สตฺต  ภิกฺขุสตานิ  สนฺตาส 
อาปชฺชึสุ ฯ  ขีณาสวาน  ธมฺมสเวโค  อุปฺปชฺชิ ฯ  ปุถุชชฺนา  อสฺสูนิ 
สนฺธาเรตุ  นาสกฺขึสุ ฯ  ภิกฺขู  วคฺควคฺคา  หุตฺวา  กึ  นุ  โข 
กริสฺสามาติ  มนฺเตตฺวา  วิจรนฺติ ฯ  อเถโก  ติสฺสตฺเถโร   
นาม  ภิกฺขุ  สตฺถา  กิร  จาตุมฺมาสจฺจเยน  ปรินิพฺพายิสฺสติ  
อห ฺจมฺหิ  อวีตราโค  สตฺถริ  ธรมาเนเยว  มยา   
อรหตฺต  คณฺหิตุ  วฏฏตีติ  จตูสุ  อิริยาปเถสุ  เอกโก  ว   
#๑. ติสฺสตฺเถรนฺติ  ยุตฺตตร ฯ  
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วิหาสิ ฯ  ภิกขฺูน  สนฺติเก  คมน  วา  เยนเกนจิ  สทฺธึ  
กถาสลฺลาโป  วา  นตฺถิ ฯ  อถ  น  ภิกฺขู  อาหสุ  อาวุโส  
ติสฺส  กสฺมา  เอว  กโรสีติ ฯ  โส  เตส  กถ  น  สุณาติ ฯ  เต 
ต  ปวตฺตึ  สตฺถุ  อาโรเจตฺวา  ภนฺเต  ตุมฺเหสุ  ติสฺสตฺเถรสฺส  
สิเนโห  นตฺถีติ  อาหสุ ฯ  สตฺถา  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  กสฺมา  
ติสฺส  เอว  อกาสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  เตน  อตฺตโน  อธิปปฺาเย  อาโรจิเต   
สาธุ  ติสฺสาติ  สาธุการ  ทตฺวา  ภิกฺขเว  มยิ  สิเนหา  (๑)   
ติสฺสสทิสา  ว  โหนฺตุ  คนฺธมาลาทีหิ  ปูช  กโรนฺตาป  
เนว  ม  ปูเชนฺติ  ธมฺมานุธมฺม  ปฏิปชชฺมานาเยว  ปน  ม  
ปูเชนฺตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        ปวิเวกรส  ปตฺวา                          รส  อุปสมสสฺ  จ 
        นิทฺทโร  โหติ  นิปฺปาโป          ธมฺมปติรส  ปวนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ปวิเวกรสนฺติ  ปวิเวกโต  อุปฺปนฺน  รส  เอกีภาวสุขนฺติ 
อตฺโถ ฯ  ปตฺวาติ  ทุกฺขปริ ฺาทีนิ  กโรนฺโต  อารมฺมณโต 
สจฺฉิกิริยาวเสน  ปวิตฺวา ฯ  รส  อุปสมสฺส  จาติ  กเิลสูปสมสฺส 
นิพฺพานสฺส  จ  รส  ปวิตฺวา ฯ  นิทฺทโร  โหตีติ  เตน  อุภยรสปาเนน 
ขีณาสโว  ภิกฺขุ  อพฺภนฺตเร  ราคทรถาทีน  อภาเวน  นิทฺทโร  เจว 
นิปฺปาโป  จ  โหติ ฯ  รส  ปวนฺติ  นววิธโลกุตฺตรธมฺมวเสน  อุปฺปนฺน   
ปติรส  ปวนโฺตป  นิทฺทโร   
#๑. สสิเนหาติ  ยุตฺตตร ฯ  
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เจว  นิปฺปาโป  จ  โหตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  ติสฺสตฺเถโร  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  มหาชนสฺสาป 
สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสติี ฯ 
                                ติสฺสตฺเถรวตฺถุ ฯ 
 
                                        สกฺกวตฺถุ  
        สาหุ  ทสฺสนนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวคามเก 
วิหรนฺโต  สกฺก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ตถาคตสฺส  หิ  อายุสงฺขาเร  วิสฺสฏเ  โลหิตปฺปกฺขนฺทิกา- 
พาธสฺส  อุปฺปนฺนภาว  ตฺวา  สกฺโก  เทวราชา  มยา  สตฺถุ  สนติฺก 
คนฺตฺวา  คิลานุปฏาน  กาตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  ติคาวุตปฺปมาณ 
อตฺตภาว  วิชหิตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมตฺิวา  วนฺทิตฺวา  หตฺเถหิ 
ปาเท  ปริมชชฺิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  อาห  โก  เอโสติ ฯ  อห  ภนฺเต 
สกฺโกติ ฯ  กสฺมา  อาคโตสีติ ฯ  ตุมฺเห  คิลาเน  อุปฏหิตุ  ภนฺเตติ ฯ 
สกฺก  เทวาน  มนุสฺสคนฺโธ  โยชนสตโต  ปฏาย  คเล  พทฺธกณุป 
วิย  โหติ  คจฺฉ  ตฺว  อตฺถ ิ เม  คิลานุปฏาโก  ภิกฺขูติ ฯ  ภนฺเต 
อหป  จตุราสีติโยชนสหสฺสมตฺถเก   ิโต  ตุมฺหาก  สีลคนฺธ  ฆายิตฺวา อาคโต  อหเมว  อุปฏ
หิสฺสามีติ  สตฺถุ  สรีรวล ฺชนภาชน 
อ ฺสฺส  หตฺเถนาป  ผุสิตุ  อทตฺวา  สเีสเยว  เปตฺวา   
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นีหรนฺโต  มขุสงฺโกจนมตฺตป  น  อกาสิ  คนฺธภาชน  ปริหรนฺโต 
วิย  อโหส ิ เอว  สตฺถาร  ปฏิชคฺคิตฺวา  สตฺถุ  ผาสุกกาเลเยว  
อคมาสิ ฯ  ภิกฺขู  กถ  สมฏุาเปสุ  อโห  สตฺถริ  สกฺกสฺส  
สิเนโห  เอวรูป  นาม  ทพฺิพสมฺปตฺตึ  ปหาย  มุขสงฺโกจนมตฺตป  
อกตฺวา  คนฺธภาชน  นีหรนฺโต  วิย  สตฺถุ  สรีรวล ฺชนภาชน  
สีเสน  นีหรนฺโต  อุปฏานมกาสีติ ฯ สตฺถา  เตส  กถ  สุตฺวา  ก ึ  
วเทถ  ภิกฺขเวติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิท  นาม  ภนฺเตติ  วุตฺเต  อฺนจฺฉริย  ภิกฺขเว  เอต  ย  สกโฺก  เทวรา
ชา  มย ิ สิเนห  กโรติ  อย  หิ  สกโฺก   
เทวราชา  ม  นิสฺสาย  ชรสกฺกภาว  วิชหิตฺวา  ธมฺมเทสน  สุตฺวา   
โสตาปนฺโน  หุตฺวา  ตรุณสกฺกภาว  ปตฺโต  อห  หิสฺส   
มรณภยตชฺชติสฺส  ป ฺจสิขคนฺธพฺพเทวปุตฺต  ปุรโต  กตฺวา   
อาคตกาเล  อินฺทสาลคุหาย  เทวปริสาย  มชฺเฌ  นสิินฺนสฺส 
        ปุจฺฉ  วาสว  ม  ป ฺห                  ยงฺกิ ฺจิ  มนสิจฺฉสิ 
        ตสฺส  ตสฺเสว  ป ฺหสฺส          อห  อนฺต  กโรมิ  เตติ  (๑) 
วตฺวา  ตสฺส  กงฺข  วิโนเทนฺโต  ธมฺม  เทเสสึ  เทสนาวสาเน 
จุทฺทสนฺน  ปาณโกฏีน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ  สกฺโกป  ยถา- 
นิสินฺโนว  โสตาปตฺติผล  ปตฺวา  ตรุณสกฺโก  ชาโต  เอวมสฺสาห   
พหูปกาโร ตสฺส  มย ิ สิเนโห  นาม  อนจฺฉริโย  ภิกขฺเว  อริยาน  
#๑. ที.  มหา.  ๑๐/๓๑๐ ฯ  
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หิ  ทสฺสนปป  สุข  เตหิ  สทฺธึ  เอกฏาเน  สนฺนิวาโสป  สโุข   
พาเลหิ  ปน  สพฺพเมต  ทุกฺขนฺติ  วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        สาหุ  ทสฺสนมริยาน          สนฺนิวาโส  สทา  สโุข 
        อทสฺสเนน  พาลาน          นิจฺจเมว  สุขี  สยิา 
        พาลสงฺคตจารี  หิ          ทีฆมทฺธาน  โสจต ิ
        ทุกโฺข  พาเลหิ สวาโส         อมิตฺเตเนว  สพฺพทา ฯ 
        ธีโร  จ  สุขสวาโส          าตีนว  สมาคโม 
                                [ตสฺมา  หิ] 
                ธีร ฺจ  ป ฺ ฺจ  พหุสฺสุต ฺจ 
                โธรยฺหสีล  วตวนฺตมริย 
                ต  ตาทิส  สปฺปุริส  สุเมธ 
                ภเชถ  นกฺขตฺตปถว  จนฺทิมาติ ฯ 
        ตตฺถ  สาหูติ  สาธุ  สนฺุทร  ภทฺทก ฯ  สนฺนิวาโสติ  น  เกวล 
เตส  ทสฺสนเมว  เตหิ  ปน  สทฺธ ึ เอกฏาเน  นิสีทนาทิภาโวป  เตส 
วตฺตปฺปฏิวตฺต  กาตุ  ลภนภาโวป  สาธุเยว ฯ  พาลสงฺคตจารี  หีติ 
โย  หิ  พาเลน  สหจารี ฯ  ทีฆมทฺธานนฺติ  โส  พาลสหาเยน  เอหิ 
สนฺธิจฺเฉทาทีนิ  กโรมาติ  วุจฺจมาโน  เตน  สทฺธ ึ เอกจฺฉนฺโท  หุตฺวา 
ตานิ  กโรนโฺต  หตฺถจฺเฉทาทีนิ  ปตฺวา  ทีฆมทฺธาน  โสจติ ฯ  สพฺพทาติ  ยถา  อสิหตฺเถน  วา  
อมิตฺเตน  อาสีวิสาทีหิ  วา   
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สทฺธึ  เอกโต  วาโส  นาม  นิจฺจ  ทุกฺโข  ตเถว  พาเลหิ  
สทฺธินฺติ  อตฺโถ ฯ  ธโีร  จ  สุขสวาโสติ  เอตฺถ  สโุข  สวาโส   
เอเตนาติ  สุขสวาโส  ปณฺฑิเตน สทฺธึ  เอกฏาเน  วาโส  สุโขติ   
อตฺโถ ฯ  กถ  าตีนว  สมาคโมติ  ยถา  ปยาตีน  สมาคโม  สุโข   
เอว  สุโข ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  พาเลน  สทฺธึ  สวาโส  ทุกโฺข   
ปณฺฑิเตน  สทฺธึ  สุโข  ตสฺมา  หิ  ธิติสมฺปนฺน  ธีร ฺจ   
โลกิยโลกุตฺตรปฺป ฺาสมฺปนฺน  ป ฺ ฺจ  อาคมาธิคมสมฺปนฺน 
พหุสฺสุต ฺจ  อรหตฺตปาปนสงฺขาตาย  ธุรวหนสีลตาย  โธรยฺหสีล 
สีลวเตน  เจว  ธูตงฺควเตน  จ  วตวนฺต  กิเลเสหิ  อารกตาย  อริย 
ต  ตถารูป  สปฺปุริส  โสภนป ฺ  ยถา  นิมฺมล  นกขฺตฺตปถสงฺขาต 
อากาส  จนฺทิมา  ภชติ  เอว  ภเชถ  ปยริุปาเสถาติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                        สกฺกวตฺถุ ฯ 
                           สุขวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
                                ปณฺณรสโม  วคฺโค ฯ 
                        ______________  
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                                 ตโยปพฺพชิตวตฺถุ  
        อโยเค  ยุ ฺชมตฺตานนฺติ  อิม  ธมมฺเทสน ฯ  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  ตโย  ปพฺพชิเต  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิ  กริ  เอกสฺมึ  กุเล  มาตาปตูน  เอกปุตฺตโก ว 
อโหสิ  ปโย  มนาโป ฯ  โส  เอกทิวส  เคเห  นิมนฺติตาน  ภิกฺขูน 
อนุโมทน  กโรนฺตาน  ธมฺมกถ  สุตฺวา  ปพฺพชิตุกาโม  หุตฺวา 
มาตาปตโร  ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  เต  นานชุานึสุ ฯ  อถสฺส  เอตทโหสิ 
อห  มาตาปตูน  อปสฺสนตฺานเยว  พหิ  คนฺตฺวา  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ 
อถสฺส  ปตา  พหิ  นิกฺขมนฺโต  อิม  รกฺเขยฺยาสีติ  มาตร  ปฏิจฺฉาเปสิ 
มาตา  พหิ  นิกฺขมนฺตี  ปตร  ปฏิจฺฉาเปสิ ฯ  อถสฺเสกทิวส  ปตริ 
พหิ  คเต  มาตา  ปุตฺต  รกขิฺสฺสามีติ  เอก  ทฺวารพาห  นิสฺสาย 
เอก  ปาเทหิ  อุปฺปเฬตฺวา  ฉมาย  นิสินนฺา  สุตฺต  กนฺตติ ฯ  โส 
อิม  ว ฺเจตฺวา  คมิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  อมฺม  โถก  ตาว 
อเปหิ  สรีรวล ฺช  กริสฺสามีติ  วตฺวา  ตาย  ปาเท  สมฺมิ ฺชิเต 
นิกฺขมิตฺวา  เวเคน  วิหาร  คนฺตฺวา  ภิกฺขู  อุปสงฺกมิตฺวา  
ปพฺพาเชถ  ม  ภนฺเตติ  ยาจิตฺวา  เตส  สนฺติเก  ปพฺพชิ ฯ  
อถสฺส  ปตา  อาคนฺตฺวา  มาตร  ปุจฺฉิ  กห  เม  ปุตฺโตติ ฯ   
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สามิ  อิทานิ  อิมสฺมึ  ปเทเส  อโหสีติ ฯ  โส  กห  นุ  โข  เม   
ปุตฺโตติ  โอโลเกนฺโต  ต  อทิสฺวา  วิหาร  คโต  ภวิสสฺตีติ  
วิหาร  คนฺตฺวา  ปุตฺต  ปพฺพชิต  ทิสฺวา  กนฺทิตฺวา  โรทิตฺวา  
ตาต  กึ  ม  นาเสสีติ  วตฺวา  มม  ปุตฺเต  ปพฺพชิเต  อห  อิทานิ  
เคเห  กึ  กรสิฺสามีติ  สยป  ภิกฺขูน  สนฺติเก  ปพฺพชิ ฯ  อถสฺส  
มาตา  กึ  นุ  โข  เม  ปุตฺโต  จ  ปติ  จ  จิรายนฺติ  กจฺจิ  วิหาร  
คนฺตฺวา  ปพฺพชิตาติ  เต  โอโลเกนฺตี  วิหาร  คนฺตฺวา  อุโภป   
ปพฺพชิเต  ทิสฺวา  อิเมส  ปพฺพชิตกาเล  มม  เคเหน  โก  อตฺโถติ   
สยป  ภิกฺขุนปูสฺสย  คนฺตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  เต  ปพฺพชตฺิวาป  วินา  
ภวิตุ  น  สกโฺกนฺติ  วิหาเรป  ภิกฺขุนูปสฺสเยป  เอกโต  ว  
นิสีทิตฺวา  สลฺลปนฺตา  ทวิส  วีตินาเมนฺติ ฯ  เตน  ภิกฺขูป 
ภิกฺขุนิโยป  อุพฺพาฬฺหา  โหนฺติ ฯ  อเถกทิวส  ภิกขฺู  เนส  กริิย  สตฺถ ุ
อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  เต  ปกฺโกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิร  ตุมฺเห  เอว 
กโรถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจนฺติ  วุตฺเต  กสมฺา  เอว  กโรถ  น 
หิ  เอส  ปพฺพชิตาน  โยโคติ ฯ  ภนฺเต  วินา  ภวิตุ  น  สกโฺกมาติ ฯ 
ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  เอว  กรณ  นาม  น  ยุตฺต  ปยาน 
หิ  อทสฺสน  อปฺปยาน ฺจ  ทสฺสน  ทุกขฺเมว  ตสฺมา  สตฺเตสุ  
เจว  สงฺขาเรสุ  จ  ก ฺจิ  ปย  วา  อปฺปย  วา  กาตุ  น  วฏฏตีติ 
วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ  
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        อโยเค  ยุ ฺชมตฺตาน                  โยคสฺมิ ฺจ  อโยชย 
        อตฺถ  หตฺิวา  ปยคฺคาหี          ปเหตตฺตานุโยคิน 
        มา  ปเยหิ  สมาค ฺฉิ                  อปฺปเยหิ  กุทาจน 
        ปยาน  อทสฺสน  ทุกขฺ          อปฺปยาน ฺจ  ทสฺสน 
        ตสฺมา  ปย  น  กยริาถ                  ปยาปาโย  ห ิ ปาปโก 
        คนฺถา  เตส  น  วิชชฺนฺติ  เยส  นตฺถิ  ปยาปยนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  อโยเคติ  อยุ ฺชิตพฺเพ  อโยนิโสมนสิกาเร ฯ 
เวสิยาโคจราทิเภทสฺส  หิ  ฉพฺพิธสฺส  อโคจรสฺส  เสวน  อิธ 
อโยนิโสมนสิกาโร  นาม  ตสฺมึ  อโยนิโสมนสิกาเร  อตฺตาน   
ยุ ฺชนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  โยคสฺมินฺติ  ตพฺพิปริเต  จ  โยนิโสมนสิกาเร   
อยุ ฺชนฺโต ฯ  อตฺถ  หิตฺวาติ  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย   
อธิสีลาทิสิกฺขาตฺตย  อตฺโถ  นาม  ต  อตฺถ  หิตฺวา ฯ  ปยคฺคาหีติ   
ป ฺจกามคุณสงฺขาต  ปยเมว  คณฺหนฺโต ฯ  ปเหตตฺตานุโยคินนฺติ   
ตาย  ปฏิปตฺติยา  สาสนโต  จุโต  คิหภิาว  ปตฺวา  ปจฺฉา  เย   
อตฺตานุโยค  อนุยุ ฺชนฺตา  สลีาทีนิ  สมฺปาเทตฺวา  เทวมนุสฺสาน   
สนฺติกา  สกกฺาร  ลภนฺติ  เตส  ปเหติ  อโห  วตาหป  เอวรูโป   
อสฺสนฺติ  อิจฺฉตีติ  อตฺโถ ฯ  มา  ปเยหีติ  ปเยหิ  สตฺเตหิ  วา   
สงฺขาเรหิ  วา  กุทาจน  เอกกฺขณป  น  สมาคจฺเฉยฺย  ตถา  
อปฺปเยหิ ฯ  กึการณา ฯ ปยาน  หิ  วิโยควเสน  อทสฺสน  อปฺปยาน ฺจ  อุปสงฺกมนวเสน  ทสฺ
สน   
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ทุกฺข ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  อิท  อุภยป  ทกฺุข  ตสฺมา  ก ฺจิ  สตฺต 
วา  สงฺขาร  วา  ปย  นาม  น  กเรยฺย ฯ  ปยาปาโยติ  ปเยหิ  อปาโย 
วิโยโค ฯ  ปาปโกติ  ลามโก ฯ  คนฺถา  เตส  น  วิชชฺนฺตีติ  เยส 
ปย  นตฺถ ิ เตส  อภิชฺฌา  กายคนฺโถ  ปหียติ  เยส  อปฺปย  นตฺถ ิ
เตส  พฺยาปาโท  กายคนฺโถ  ปหียติ  เตสุ  ปน  ทฺวีส ุ ปหีเนส ุ
เสสคนฺถาป  ปหีนา  นาม  โหนฺติ  ตสฺมา  ปย  วา  อปฺปย  วา 
น  กาตพฺพนฺติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสุ ฯ  เต  ปน 
ตโย  ชนา  มย  วินา  ภวิตุ  น  สกโฺกมาติ  วิพฺภมิตฺวา  เคหเมว 
อคมสูติ ฯ 
                                        ตโยปพฺพชิตวตฺถุ ฯ 
 
                                         อ ฺตรกุฏมฺพิกวตฺถุ 
        ปยโต  ชายเตติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
อ ฺตร  กุฏมฺพิก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  ห ิ อตฺตโน  ปุตฺเต  กาลกเต  ปุตฺตโสกาภิภูโต  
อาฬาหน  คนฺตฺวา  โรทติ ฯ  ปุตฺตโสก  สนฺธาเรตุ  น  
สกฺโกติ ฯ  สตฺถา  ปจฺจูสกาเล  โลก  โวโลเกนฺโต  ตสฺส   
โสตาปตฺติมคฺคสฺส  อุปนิสฺสย  ทิสฺวา  ปณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺโต  
เอก  ปจฺฉาสมณ  คเหตฺวา  ตสฺส  เคหทฺวาร  อคมาสิ ฯ  โส   
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สตฺถุ  อาคตภาว  สุตฺวา  มยา  สทฺธึ  ปฏิสนฺถาร  กาตุกาโม   
ภวิสฺสตีติ  สตฺถาร  เคห  ปเวเสตฺวา  เคหมชฺเฌ  อาสน 
ป ฺเปตฺวา  สตฺถร ิ นิสนิฺเน  อาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต 
นิสีทิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  กึ  นุ  โข  อุปาสก  ทุกฺขิโตสีติ  ปุจฺฉิตฺวา 
เตน  ปุตฺตวิโยคทุกฺเข  อาโรจิเต  อุปาสก  มา  จินฺตยิ  อิท 
มรณ  นาม  น  เอกสฺมึ  าเน  น  จ  เอกสฺเสว  โหติ  ยาวตา 
ปน  ภวปฺปวตฺติ  (๑)  นาม  อตฺถ ิ สพฺพสตฺตาน  มรณ  โหติเยว 
เอกสงฺขาโรป  นิจฺโจ  นาม  นตฺถ ิ ตสฺมา  มรณธมมฺ  มต 
ภิชฺชนธมฺม  ภินฺนนฺติ  โยนิโส  ปจฺจเวกฺขิตพฺพ  น  โสจิตพฺพ 
โปราณกปณฺฑิตา  หิ  ปยปุตฺตสฺส  มตกาเล  มรณธมฺม  มต 
ภิชฺชนธมฺม  ภินฺนนฺติ  โสก  อกตฺวา  มรณสฺสติเมว  ภาวยึสูติ 
วตฺวา  ภนฺเต  เก  ปณฺฑิตา  เอว  อกสุ  กทา  จ  อกสุ  อาจิกฺขถ 
เมติ  ยาจิโต  ตสฺสตฺถสฺส  ปกาสนตฺถ  อตีต  อาหริตฺวาh 
        อุรโคว  ตจ  ชิณฺณ                  หิตฺวา  คจฺฉติ  สนฺตนน 
        เอว  สรเีร  นิพฺโภเค                  เปเต  กาลกเต  สติ 
        ฑยฺหมาโน  น  ชานาติ                 าตีน  ปริเทวิต 
        ตสฺมา  เอต  น  โสจามิ          คโต  โส  ตสฺส  ยา  คตีติ 
อิม  ป ฺจกนิปาเต  อุรคชาตก  (๒)  วิตฺถาเรตฺวา  เอว  ปุพฺเพ   
#๑. สี. ม. ยุ.  ภวุปฺปตฺติ ฯ 
#๒. ขุ. ชา.  ป ฺจ.  ๒๗/๑๖๗ ฯ  ตทฏกถา  ๔/๕๑๙ ฯ  
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ปณฺฑิตา  ปยปุตฺเต  กาลกเต  ยถา  เอตรหิ  ตฺว  กมฺมนฺเต   
วิสฺสชฺเชตฺวา  นิราหาโร  โรทนฺโต  วิจรสิ  ตถา  อวิจริตฺวา   
มรณสฺสติภาวนาวเสน โสก  อกตฺวา  อาหาร  ปริภุ ฺชึสุ   
กมฺมนฺต ฺจ  อธิฏหึสุ  ตสฺมา  ปยปุตฺโต  เม  กาลกโตติ มา  
จินฺตยิ  อุปฺปชฺชมาโน  หิ  โสโก  วา  ภย  วา  ปยเมว  นิสฺสาย   
อุปฺปชฺชตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        ปยโต  ชายเต  โสโก  ปยโต  ชายเต  ภย 
        ปยโต  วิปฺปมุตฺตสฺส  นตฺถ ิ โสโก  กโุต  ภยนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ปยโตติ  วฏฏมูลโก  ห ิ โสโก  วา  ภย  วา 
อุปฺปชฺชมาน  ปยเมว  สตฺต  วา  สงฺขาร  วา  นิสฺสาย  อุปฺปชชฺติ 
ตโต  ปน  วิปฺปมุตฺตสฺส  อุภยเปต  นตฺถีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  กุฏมพิฺโก  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ   
สมฺปตฺตาน  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสติี ฯ 
                                อ ฺตรกุฏมฺพิกวตฺถุ ฯ 
                                ____________  
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                                 วิสาขาอุปาสิกาวตฺถุ  
        เปมโต  ชายเตติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต  วิสาข  อุปาสิก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สา  กิร  ปุตฺตสฺส  ธีตร  สุทตฺตึ  นาม  กุมาริก  อตฺตโน 
าเน  เปตฺวา  เคเห  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  เวยฺยาวจฺจ  กาเรสิ ฯ  สา 
อปเรน  สมเยน  กาลมกาสิ ฯ  สา  ตสฺสา  สรีรนิกฺเขป  กาเรตฺวา 
โสก  สนฺธาเรตุ  อสกโฺกนฺตี  ทุกฺขินี  ทุมฺมนา  [๑]  สตฺถุ  สนฺติก 
คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  กึ  นุ  โข 
ตฺว  วิสาเข  ทุกฺขินี  ทุมฺมนา  อสฺสุมุขา  โรทมานา  นิสินฺนาสีติ 
อาห ฯ  สา  ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา  ปยา  เม  ภนฺเต  สา  กุมาริกา 
วตฺตสมฺปนฺนา  อิทานิ  ตถารูป  น  ปสสฺามีติ  อาห ฯ  กิตฺตกา 
ปน  วิสาเข  สาวตฺถิย  มนุสฺสาติ ฯ  ภนฺเต  ตุมฺเหหิเยว  เม  กถิต 
สาวตฺถิย  สตฺต  ชนโกฏโิยติ ฯ  สเจ  ปนาย  เอตฺตโก  ชโน  ตว 
นตฺตาย  (๒)  สทิโส  ภเวยฺย  อิจฺเฉยฺยาสิ  นนฺติ ฯ  อาม  ภนฺเตติ ฯ 
กตี  ปน  ชนา  สาวตฺถิย  เทวสิก  กาล  กโรนฺตีติ ฯ  พหู 
ภนฺเตติ ฯ  นนุ  เอว  สนฺเต  ตว  โสจนกาโล  น  ภเวยฺย  
รตฺตินฺทิว  โรทนฺตีเยว  วิจเรยฺยาสีติ ฯ  โหตุ  ภนฺเต  าต  
มยาติ ฯ  อถ  น  สตฺถา  เตนหิ  มา  โสจิ  โสโก  วา  
#๑. สี. เอตฺถนฺตเร  อสฺสุมขุา  รุทมานาติ  ทิสฺสติ ฯ 
#๒. สี. ยุ. ทตฺตาย ฯ  
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ภย  วา  เปมโต  ชายตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        เปมโต  ชายเต  โสโก          เปมโต  ชายเต  ภย 
        เปมโต  วิปฺปมุตฺตสฺส          นตฺถ ิ โสโก  กโุต  ภยนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  เปมโตติ  ปุตฺตธีตาทีสุ  กต  เปมเมว  นิสฺสายาติ   
อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                วิสาขาอุปาสิกาวตฺถุ ฯ 
 
                                         ลิจฺฉวิวตฺถุ  
        รติยา  ชายเตติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวสาลึ  นิสฺสาย 
กูฏาคารสาลาย  วิหรนฺโต  ลิจฺฉวี  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เต  กิร  เอกสฺมึ  ฉณทิวเส  อ ฺม ฺ  อสทิเสหิ  อลงฺกาเรหิ 
อลงฺกตา  อุยฺยานคมนตฺถาย  นครา  นกิฺขมึสุ ฯ  สตฺถา  ปณฺฑาย 
ปวิสนฺโต  เต  ทิสฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ปสฺสถ  ภิกฺขเว  ลิจฺฉวิโน 
เยหิ  เทวา  ตาวตึสา  น  ทฏิปุพฺพา  เต  อิเม  โอโลเกนฺตูติ 
วตฺวา  นคร  ปาวิสิ ฯ  เตป  อุยฺยาน  คจฺฉนฺตา  เอก  นครโสภิน ึ
อิตฺถึ  อาทาย  คนฺตฺวา  ต  นิสฺสาย  อิสฺสาภิภูตา  อ ฺม ฺ 
ปหริตฺวา  โลหิต  นทึ  วิย  ปวตฺตยึสุ ฯ  อถ  เน  ม ฺเจหิ   
อาทาย   อุกฺขิปตฺวา  อาคมึสุ ฯ  สตฺถาป  กตภตฺตกิจฺโจ  
นครา  นิกฺขมิ ฯ  ภิกฺขู  ลจฺิฉวิโน    
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ตถา  นียมาเน  ทิสฺวา  สตฺถาร  อาหสุ  ภนฺเต  ลิจฺฉวิราชาโน 
ปาโตว  อลงฺกตปฺปฏิยตฺตา  เทวา  วิย  นครา   นิกฺขมิตฺวา 
อิทานิ  เอก  อิตฺถึ  นิสฺสาย  อิม  พฺยสน  ปตฺตาติ ฯ  สตฺถา 
ภิกฺขเว  โสโก  วา  ภย  วา  อุปฺปชฺชมาน  รตึ  นิสสฺาย 
อุปฺปชฺชติเยวาติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        รติยา  ชายเต  โสโก          รติยา  ชายเต  ภย 
        รติยา  วิปฺปมุตฺตสฺส          นตฺถ ิ โสโก  กุโต  ภยนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  รติยาติ  ป ฺจกามคุณรติโต  ต  นิสฺสายาติ   
อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                ลิจฺฉวิวตฺถุ ฯ 
 
                         อนิตฺถิคนฺธกุมารวตฺถุ  
        กามโต  ชายเตติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
อนิตฺถิคนฺธกุมาร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  พฺรหฺมโลกา  จุตสตฺโต  สาวตฺถิย  มหาโภคกุเล 
นิพฺพตฺโต  ชาตทิวสโต  ปฏาย  อิตฺถสีมีป  อุปคนฺตุ  น  อิจฺฉติ 
อิตฺถิยา  คยฺหมาโน  โรทติ  วตฺถจุมฺพิตเกน(๑)  น  คเหตฺวา  ถ ฺ 
ปาเยติ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  มาตาปตูหิ  ตาต  อาวาหนฺเต  
#๑. สี. ม. ยุ.  วตฺถจุมฺพฏเกน ฯ  
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กริสฺสามาติ  วุตฺเต  น  เม  อิตฺถิยา  อตฺโถติ  ปฏิกฺขิปตฺวา 
ปุนปฺปุน  ยาจิยมาโน  ป ฺจสเต  สุวณฺณกาเร  ปกฺโกสาเปตฺวา 
รตฺตสุวณฺณสฺส  นิกฺขสหสฺส  ทาเปตฺวา  อติวิย  ปาสาทิก  
ฆนโกฏฏิม  อิตฺถีรูป  กาเรตฺวา  ปุน  มาตาปตูหิ  ตาต  ตย ิ
อาวาห  อกโรนฺเต  กุลวโส  นปฺปติฏหิสฺสติ  กุมาริกนฺเต 
อาเนสฺสามาติ  วุตฺเต  เตนหิ  สเจ  เม  เอวรูป  กุมาริก  
อาเนสฺสถ  กริสฺสามิ  โว  วจนนฺติ  ต  สุวณฺณรูปก  ทสฺเสสิ ฯ 
อถสฺส  มาตาปตโร  อภิ ฺาเต  พฺราหฺมเณ  ปกฺโกสาเปตฺวา   
อมฺหาก  ปุตฺโต  มหาปุ ฺโ  อวสฺส  อิมินา  สทฺธึ  กตปุ ฺา   
กุมาริกา  ภวิสฺสติ  คจฺฉถ  อิม  สุวณฺณรูปก  คเหตฺวา  เอวรูป   
กุมาริก  อาหรถาติ  ปหิณึสุ ฯ  เต  สาธูติ  จาริก  จรนฺตา  
มทฺทรฏเ  สาคลนคร  คตา ฯ 
        ตสฺมึ  จ  นคเร  เอกา  โสฬสวสฺสทฺุเทสิกา  อภิรูปา  กุมาริกา 
อโหสิ ฯ  ต  มาตาปตโร  สตฺตภูมิกสฺส  ปาสาทสฺส  อุปริมตเล 
วาเสสุ ฯ  เตป  โข  พฺราหฺมณา  สเจ  อิธ  เอวรูปา  กุมาริกา 
ภวิสฺสติ  อิม  ทิสฺวา  อย  อสุกกุลสฺส  ธีตา  วิย  อภิรูปาติ 
วกฺขนฺตีติ  ต  สุวณฺณรูปก  ติตฺถมคฺเค  เปตฺวา  เอกมนฺต 
นิสีทึสุ ฯ  อถสฺสา  กุมารกิาย  ธาตี  ต  กุมาริก   
นหาเปตฺวา  สยป  นหายตุิกามา  หุตฺวา  ติตฺถ  (๑)  อาคตา  ต  
#๑. สี. ยุ.  ตตฺถ ฯ  
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รูปก  ทิสฺวา  ธีตา  เมติ  ส ฺาย  อโห  ทุพฺพินีตาสิ  
อิทาเนวาห  ต  นหาเปตฺวา  นิกฺขนฺตา  ตฺว  มยา  ปุเรตร  
อิธาคตาสีติ  หตฺเถน  ปหริตฺวา  ถทฺธภาว ฺเจว  นิพฺพิการ ฺจ 
ตฺวา  อย  มม  ธีตาติ  ส ฺ  อกาสึ  กินฺนาเมตนฺติ  
อาห ฯ  อถ  น  เต  พฺราหฺมณา  เอวรูปา  เต  อมฺม  
ธีตาติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  อย  มม  ธีตุ  สนฺติเก  กึ  อคฺฆตีติ ฯ 
เตนหิ  เต  ธตีร  อมฺหาก  ทสฺเสหีติ ฯ  สา  เตหิ  สทธฺึ  เคห  คนฺตฺวา 
สามิกาน  อาโรเจสิ ฯ  เต  พฺราหฺมเณหิ  สทฺธ ึ กตปฺปฏิสมฺโมทนา 
ธีตร  โอตาเรตฺวา  เหฏาปาสาเท  สุวณฺณรูปกสฺส  สนฺติเก  เปสุ ฯ 
สุวณฺณรูปก  นิปฺปภ  อโหสิ ฯ  พฺราหฺมณา  ต  เตส  ทตฺวา  กุมาริก 
ปฏิจฺฉาเปตฺวา  คนฺตฺวา  อนิตฺถิคนฺธกุมารสฺส  มาตาปตูน  
อาโรจยึสุ ฯ  เต  ตุฏมานสา  คจฺฉถ  ต  สีฆ  อาเนถาติ  
มหนฺเตน  สกฺกาเรน  ปหณึิสุ ฯ  กุมาโรป  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา   
กา ฺจนรูปกโตป  กริ  อภิรูปตรา  ทารกิา  อตฺถีติ  สวนวเสน  
สิเนห  อุปฺปาเทตฺวา  สีฆ  อาเนถาติ  อาห ฯ  สาป  โข  ยาน   
อาโรเปตฺวา  อานียมานา  อติสุขุมาลตาย  ยานานุฆาเตน   
สมุปฺปาทิตวาตโรคา  อนฺตรามคฺเคเยว  กาลมกาสิ ฯ  กุมาโรป   
อาคตาติ  นิรนฺตร  ปุจฺฉติ ฯ  ตสฺส  อติสิเนเหน  ปุจฺฉนฺตสฺส   
สหสาว  อนาโรเจตฺวา  กติปาห  วิกฺเขป  กตฺวา  ตมตฺถ 
อาโรจยึสุ ฯ  โส  ตถารูปาย  นาม  อิตฺถยิา  สทฺธึ  สมาคม   
นาลตฺถนฺติ  อุปฺปนฺนโทมนสฺโส   
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ปพฺพเตน  วิย  โสกทุกฺเขน  อชโฺฌตฺถโฏ  อโหส ิฯ  สตฺถา  
ตสฺส  อุปฺนิสสฺย  ทิสฺวา  ปณฺฑาย  จรนฺโต  ต  เคหทฺวาร 
อคมาสิ ฯ  อถสฺส  มาตาปตโร  สตฺถาร  อนโฺตเคห  ปเวเสตฺวา 
สกฺกจฺจ  ปรวิิสึสุ ฯ  สตฺถา  ภตฺตกิจฺจาวสาเน  กห  อนิตฺถิ- 
คนฺธกุมาโรติ  ปุจฺฉิ ฯ  เอส  ภนฺเต  อาหารุปจฺเฉท  กตฺวา   
อนฺโตคพฺเภ  นิปนฺโนติ ฯ  ปกฺโกสถ  นนฺติ ฯ  โส  อาคนฺตฺวา   
สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิตฺวา  สตฺถารา  กึ  น ุ โข  เต   
กุมาร  พลวโสโก  อุปฺปนฺโนติ  วุตฺเต  อาม  ภนฺเต  เอวรูปา  นาม   
อิตฺถี  อนฺตรามคฺเค  กาลกตาติ  สุตฺวา  พลวโสโก  เม  อุปฺปนฺโน   
ภตฺตป  เม  นจฺฉาเทตีติ  อาห ฯ  อถ  น  สตฺถา  อาห  ชานาสิ  ปน   
ตฺว  กุมาร  กนิฺเต  นิสฺสาย  โสโก  อุปปฺนฺโนติ ฯ  น  ชานามิ   
ภนฺเตติ ฯ  กาม  นิสฺสาย  เต  กุมาร  พลวโสโก  อุปฺปนฺโน  โสโก   
วา  หิ  ภย  วา  กาม  นิสฺสาย  อุปฺปชฺชตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        กามโต  ชายเต  โสโก          กามโต  ชายเต  ภย 
        กามโต  วิปฺปมุตฺตสฺส                  นตฺถิ  โสโก  กุโต  ภยนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  กามโตติ  วตฺถุกามกฺกิเลสกามโต  ทุพฺพิธเปต  กาม 
นิสฺสาย  ชายตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  อนิตฺถิคนฺธกุมาโร  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏหีติ ฯ 
                        อนิตฺถิคนฺธกุมารวตฺถุ ฯ 
                        ____________  
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        ตณฺหาย  ชายเตติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  อ ฺตร  พฺราหฺมณ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  มิจฺฉาทิฏ ิโก  เอกทิวส  นทีตีร  คนฺตฺวา  เขตฺต 
โสเธติ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  ตสฺส  สนฺติก 
อคมาสิ ฯ  โส  สตฺถาร  ทิสฺวาป  สามีจิกมฺม  อกตฺวาว  ตุณฺหี 
อโหสิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  ปุเรตร  อาลปตฺวา  พฺราหฺมณ  ก ึ
กโรสีติ  อาห ฯ  เขตฺต  โภ  โคตม  โสเธมีติ ฯ  สตฺถา  เอตฺตกเมว 
วตฺวา  คโต  ปุนทิวเสป  ตสฺส  เขตฺต  กสิตุ  อาคตสฺส  สนฺติก 
คนฺตฺวา  พฺราหฺมณ  กึ  กโรสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  เขตฺต  กสามิ  โภ 
โคตมาติ  สุตฺวา  ปกฺกามิ  ปุนทิวสาทีสุป  ตเถว  คนฺตฺวา  ปุจฺฉิตฺวา 
โภ  โคตม  เขตฺต  วปามิ  นิทฺเธมิ  รกฺขามีติ  สุตฺวา  ปกฺกามิ ฯ 
อถ  น  เอกทิวส  พฺราหฺมโณ  อาห  โภ  โคตม  ตฺว  เขตฺต 
โสธนทิวสโต  ปฏาย  อาคโต  สเจ  เม  สสฺส  สมปฺชฺชิสฺสติ 
ตุยฺหป  สวิภาค  กริสฺสามิ  ตุยฺห  อทตฺวา  สย  น  ขาทิสฺสามิ 
อิโตทานิ  ปฏาย  ตฺว  มม  สหาโยติ ฯ  อถสฺส  อปเรน  สมเยน 
สสฺส สมฺปชชฺิ ฯ ตสฺส  สมฺปนฺน  เม สสฺส เสฺวทานิ ลายาเปสฺสามีติ  
ลายนตฺถ  กตสพฺพกิจฺจสฺส  รตฺตึ  มหาเมโฆ  วสฺสิตฺวา  สพฺพ  
สสฺส  หร ิฯ  เขตฺต  ตจฺเฉตฺวา  ปตสทิส  อโหส ิฯ  สตฺถา  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 299 

        เลมที ่ 18  อ ฺตรพฺราหฺมณวตฺถ  หนา  299 
 
ปน  ปมทิวสเยว  ต  สสสฺ  น  สมฺปชชฺิสฺสตีติ  อ ฺาสิ ฯ 
พฺราหฺมโณ  ปาโตว  เขตฺต  โอโลเกสฺสามีติ  คโต  ตุจฺฉ 
เขตฺต  ทิสฺวา  อุปฺปนฺนพลวโสโก  จินฺเตสิ  สมโณ  โคตโม  มม 
เขตฺต  โสธนกาลโต  ปฏาย  อาคโต  อหป  ต  อิมสฺมึ  สสฺเส 
นิปฺผนฺเน  ตุยฺหป  สวิภาค  กริสฺสามิ  ตุยฺห  อทตฺวา  สย  น 
ขาทิสฺสามิ  อิโตทานิ  ตฺว  มม  สหาโยติ  อวจ  โสป  เม  มโนรโถ 
มตฺถก  น  ปาปุณีติ ฯ  โส  อาหารุปจฺเฉท  กตฺวา  ม ฺจเก  นิปชฺชิ ฯ 
อถสฺส  สตฺถา  เคหทฺวาร  อคมาสิ ฯ  โส  สตฺถ ุ อาคมน  สุตฺวา 
สหาย  เม  อาเนตฺวา  อิธ  นิสีทาเปถาติ  อาห ฯ  ปรชิโน  ตถา 
อกาสิ ฯ  สตฺถา  นิสีทิตฺวา  กห  พฺราหฺมโณติ  ปุจฺฉิตฺวา  คพฺเภ 
นิปนฺโนติ  วุตฺเต  ปกฺโกสถ  นนฺติ  ปกโฺกสาเปตฺวา  อาคนฺตฺวา 
เอกมนฺต  นิสินฺน  อาห  กึ  พฺราหฺมณาติ ฯ  โภ  โคตม  ตุมฺเห 
มม  เขตฺต  โสธนทิวสโต  ปฏาย  อาคตา  อหป  สสฺเส  นิปฺผนฺเน 
ตุมฺหากป  สวิภาค  กริสฺสามีติ  อวจ  โส  เม  มโนรโถ  น 
นิปฺผนฺโน  เตน  เม  โสโก  อุปฺปนฺโน  ภตฺตป  เม  นจฺฉาเทตีติ ฯ 
อถ  น  สตฺถา  ชานาสิ  ปน  พฺราหฺมณ  กินฺเต  นิสสฺาย  โสโก 
อุปฺปนฺโนติ  ปุจฺฉิตฺวา  น  ชานามิ  โภ  โคตม  ตฺว  ปน 
ชานาสีติ  วุตฺเต  อาม  พฺราหฺมณ  อุปฺปชฺชมาโน  หิ  โสโก 
วา  ภย  วา  ตณฺห  นิสฺสาย    



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 300 

                เลมที่  18  ปยวคฺควณฺณนา  หนา  300 
 
อุปฺปชฺชตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        ตณฺหาย  ชายเต  โสโก          ตณฺหาย  ชายเต  ภย 
        ตณฺหาย  วิปฺปมุตฺตสฺส          นตฺถ ิ โสโก  กโุต  ภยนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ตณฺหายาติ  ฉทฺวาริกตณฺหาย  เอต  ตณฺห  นิสฺสาย 
อุปฺปชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พฺราหฺมโณ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหีติ ฯ 
                                อ ฺตรพฺราหฺมณวตฺถุ ฯ 
 
                                   ป ฺจสตทารกวตฺถุ  
        สลีทสสฺนสมฺปนฺนนฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน 
วิหรนฺโต  อนฺตรามคฺเค  ป ฺจสเต  ทารเก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกทิวส  หิ  สตฺถา  อสีติมหาเถเรหิ  สทฺธ ึ ป ฺจสตภิกฺขุ- 
ปริวาโร  ราชคห  ปณฺฑาย  ปวิสนฺโต  เอกสฺมึ  ฉณทิวเส  
ป ฺจสเต  ทารเก  ปูวปจฺฉิโย  อุกฺขิปาเปตฺวา(๑)  นครา  นิกฺขมฺม 
อุยฺยาน  คจฺฉนฺเต  อทฺทส ฯ  เตป  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ปกฺกมึส ุฯ   
เอก  ภิกฺขขป  ปูว  คณฺหถาติ  น  วทึส ุฯ  สตฺถา  เตส  คตกาเล 
ภิกฺขู  อาห  ขาทิสฺสถ  ภิกฺขเว  ปูเวติ ฯ  กห  ภนฺเต  
ปูวาติ ฯ  กึ  น  ปสฺสถ  ทารเก  ปูวปจฺฉิโย  
อุกฺขิปาเปตฺวา(๑)  อติกฺกนฺเตติ ฯ  ภนฺเต  เอวรูปา  นาม  ทารกา  
# ๑. อุกฺขิปตฺวาติ  ปเทน  ภวิตพฺพ ฯ  
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กสฺสจิ  ปูว  น  เทนฺตีติ ฯ  ภิกฺขเว  กิ ฺจาป  เอเต  ม  วา   
ตุมฺเห  วา  ปูเวหิ  น  นิมนตฺยึสุ  ปูวสามิโก  ปน  ภิกฺขุ   
ปจฺฉโต  อาคจฺฉติ  ปูเว  ขาทิตฺวาว  คนฺตุ  วฏฏตีติ ฯ  พุทฺธาน 
หิ  เอกปุคฺคเลป  อิสฺสา  วา  ปโทโส  วา  นตฺถิ  ตสฺมา  อิม  วตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ  อาทาย  เอกสฺมึ  
รุกฺขมูเล  ฉายาย  นิสีทิ ฯ  ทารกา 
มหากสฺสปตฺเถร  ปจฺฉโต  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อุปฺปนฺนสิเนหา 
ปติเวเคน  ปริปุณฺณสรีรา  หุตฺวา  ปจฺฉิโย  โอตาเรตฺวา  เถร 
ป ฺจปฺปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ปูเว  ปจฺฉีหิ  สทฺธึเยว  อุกฺขิปตฺวา 
คณฺหถ  ภนฺเตติ  เถร  วทสึุ ฯ  อถ  เน  เถโร  อาห  เอส  สตฺถา 
ภิกฺขุสงฺฆ  คเหตฺวา  รุกฺขมูเล  นิสินโฺน  ตุมฺเห  เทยฺยธมฺม  อาทาย 
คนฺตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  สวิภาค  กโรถาติ ฯ  เต  สาธุ  ภนฺเตติ 
นิวตฺติตฺวา  เถเรน  สทฺธึเยว  คนฺตฺวา  ปูเว  ทตฺวา  โอโลกยมานา 
เอกมนฺเต  ตฺวา  ปริโภคาวสาเน  อุทก  อทสุ ฯ  ภิกฺขู  อุชฺฌายึสุ 
ทารเกหิ  มุโขโลกเนน  ภิกฺขา  ทินฺนา  สมฺมาสมฺพุทฺธ  วา  มหาเถเร 
วา  ปูเวหิ  อปุจฺฉิตฺวา  มหากสฺสปตฺเถร  ทิสฺวา  ปเูว  ปจฺฉีหิ  สทฺธึเยว  อาทาย  อาคมึสูติ ฯ  
สตฺถา  เตส  กถ  สุตฺวา  ภิกฺขเว 
มม  ปุตฺเตน  มหากสฺสเปน  สทิโส  ภิกฺขุ  เทวมนุสฺสาน  ปโย  
โหติ  ตสฺส  จตุปฺปจฺจยปูช  กโรนฺติเยวาติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห  
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        สลีทสสฺนสมฺปนฺน                  ธมฺมฏ  สจฺจวาทิน 
        อตฺตโน  กมฺมกุพฺพาน          ต  ชโน  กุรุเต  ปยนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  สลีทสฺสนสมปฺนฺนนฺติ  จตุปฺปาริสุทฺธิสีเลน  เจว 
มคฺคผลสมฺปยุตฺเตน  จ  สมฺมาทสฺสเนน  สมฺปนฺน ฯ  ธมฺมฏนฺติ 
นววิเธ  โลกตฺุตรธมฺเม   ิต  สจฺฉิกตโลกุตฺตรธมฺมนฺติ  อตฺโถ ฯ 
สจฺจวาทินนฺติ  จตุนฺน  สจฺจาน  โสฬสหากาเรหิ  สจฺฉิกตตฺตา 
สจฺจ ฺาเณน  สจฺจวาทิน ฯ  อตฺตโน  กมฺมกุพฺพานนฺติ  อตฺตโน 
กมฺม  นาม  ติสฺโส  สิกฺขา  ตา  ปูรยมานนฺติ  อตฺโถ ฯ  ต  ชโนติ 
ต  ปุคฺคล  โลกิยมหาชโน  ปย  กโรติ  ทฏ ุกาโม  วนฺทิตุกาโม 
จตุปฺปจฺจเยน  ปูเชตุกาโม  โหติเยวาติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  สพฺเพป  เต  ทารกา  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏหึสูติ ฯ 
                                ป ฺจสตทารกวตฺถุ ฯ 
                                _________  
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                                  อนาคามิตฺเถรวตฺถุ  
        ฉนฺทชาโตติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
เอก  อนาคามิตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกทิวส  หิ  ต  เถร  สทฺธิวิหาริกา  ปุจฺฉึสุ  อตฺถิ  ปน  โว 
ภนฺเต  วิเสสาธิคโมติ ฯ  เถโร  อนาคามิผล  นาม  คหฏาป 
ปาปุณนฺติ  อรหตฺต  ปตฺตกาเลเยว  เตหิ  สทฺธึ  กเถสฺสามีติ 
หรายมาโน  กิ ฺจิ  อกเถตฺวาว  กาลกโต  สุทฺธาวาสเทวโลเก 
นิพฺพตฺติ ฯ  อถสฺส  สทฺธวิิหาริกา  โรทิตฺวา  ปริเทวิตฺวา  สตฺถุ 
สนฺติก  คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  โรทนฺตาว  เอกมนฺต  นิสีทึส ุฯ 
อถ  เน  สตฺถา  กึ  ภิกฺขเว  โรทถาติ  อาห ฯ  อุปชฺฌาโย  โน 
ภนฺเต  กาลกโตติ ฯ  โหตุ  ภิกฺขเว  มา  จินฺตยิตฺถ  ธวุธมฺโม 
นาเมโสติ ฯ  อาม  ภนฺเต  มยป  ชานาม  อปจ  มย  อุปชฺฌาย 
วิเสสาธิคม  อปุจฺฉิมฺหา  โส  กิ ฺจิ  อกเถตฺวาว  กาลกโต 
เตนมฺห  ทุกฺขิตาติ ฯ  สตฺถา  ภิกฺขเว  มา  จินฺตยิตฺถ  อุปชฌฺาเยน  โว 
อนาคามิผล  ปตฺต  โส  คิหีเปต  ปาปุณนฺติ  อรหตฺต  ปตฺวาว  เนส 
กเถสฺสามีติ  หรายนฺโต  ตุมฺหาก  กิ ฺจิ  อกเถตฺวาว  กาล  กตฺวา 
สุทฺธาวาเสสุ  นิพฺพตฺโต  อสฺสาสถ  ภิกฺขเว  อุปชฺฌาโย  โว  กาเมสุ 
อปฺปฏิพทฺธจิตฺต  ปตฺโต  อุทฺธโสโตติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห  
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        ฉนฺทชาโต  อนกฺขาเต                  มนสา  จ  ผุโฏ  สิยา 
        กาเมสุ  อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต          อุทฺธโสโตติ  วุจฺจตีติ ฯ 
        ตตฺถ  ฉนฺทชาโตติ  กตฺตุกมฺยตาฉนฺทวเสน  ชาตฉนฺโท 
อุสฺสาหปฺปตฺโต ฯ  อนกฺขาเตติ  นิพฺพาเน ฯ  ต ฺหิ  อสุเกน  กต 
วา  นีลาทีสุ  เอวรูป  วาติ  อวตฺตพฺพตาย  อนกฺขาต  นาม ฯ   
มนสา  จ  ผุโฏ  สิยาติ  เหฏ ิเมหิ  ตีหิ  มคฺคผลจิตฺเตหิ  ผุโฏ  (๑)  ปูริโต  ภเวยฺย ฯ อปฺปฏิพทฺธ
จิตฺโตติ  อนาคามิมคฺควเสน  กาเมสุ 
จ  อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต ฯ อุทฺธโสโตติ  เอวรูโป  ภิกขฺุ  อวิเหสุ   
นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต  ปฏาย  ปฏิสนฺธิวเสน  อกนฏิ  คจฺฉนฺโต   
อุทฺธโสโตติ  วุจฺจติ  ตาทิโส  โว  อุปชฌฺาโยติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  เต  ภิกฺขู  อรหตฺตผเล  ปติฏหึสุ ฯ   
มหาชนสฺสาป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
                        อนาคามิตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                        __________ 
#๑. สี.   ผุฏโ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 305 

                                เลมที่  18  หนา  305 
 
                                นนฺทยิวตฺถุ  
        จิรปฺปวาสินฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  อิสิปตเน  วิหรนฺโต 
นนฺทิย  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        พาราณสิย  กริ  สทธฺาสมฺปนฺนสฺส  กลุสฺส  นนฺทิโย  นาม 
ปุตฺโต  อโหสิ ฯ  โส  มาตาปตูน  อนุรูโป  สทฺธาสมฺปนฺโน  สงฺฆุปฏาโก  ว  อโหสิ ฯ  
อถสฺส  มาตาปตโร  วยปฺปตฺตกาเล  สมฺมุขเคหโต  มาตุล 
ธีตร  เรวตึ  นาม  อาเนตุกามา  อเหสุ ฯ 
สา  ปน  อสฺสทฺธา  อทานสีลา  นนฺทโิย  ต  น  อิจฺฉิ ฯ  อถสฺส   
มาตา  เรวตึ  อาห  อมฺม  ตฺว  อิมสฺมึ  เคเห  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
นิสชฺชนฏาน  อุปลิมฺปตฺวา  อาสนานิ  ป ฺาเปหิ  อาธารเก  
เปหิ  ภิกฺขูน  อาคตกาเล  ปตฺเต  คเหตฺวา  นิสีทาเปตฺวา   
ธมฺมกรเกน  (๑)  ปานีย  ปริสฺสาเวตฺวา  ภุตฺตกาเล  ปตฺเต  
โธว  เอว  เม  ปุตฺตสฺส  อาราธิกา  ภวิสฺสตีติ ฯ 
สา  ตถา  อกาสิ ฯ  อถ  น  โอวาทกฺขมา  ชาตาติ  ปุตฺตสฺส 
อาโรเจตฺวา  เตน  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิเต  ทิวส  เปตฺวา  อาวาห 
กรึสุ ฯ  อถ  น  นนฺทิโย  อาห  สเจ  ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ  มาตาปตโร 
จ  เม  อุปฏหิสฺสสิ  เอว  อิมสฺมึ  เคเห  วตฺถุ  ลภิสฺสสิ   
อปฺปมตฺตา  โหหีติ ฯ  สา  สาธูติ  ปฏสิฺสุณิตฺวา  
กติปาห  สทฺธา  วิย  หุตฺวา  อุปฏหนฺตี  เทฺว  ปุตฺเต  วิชายิ ฯ  
#๑. ธมกรเกนาติป  ปาโ ฯ  
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นนฺทิยสฺสป  มาตาปตโร  กาลมกสุ ฯ  เคเห  สพฺพิสฺสริย  
ตสฺสาเยว  อโหสิ ฯ  นนทฺิโยป  มาตาปตูน  กาลกริิยโต  
ปฏาย  มหาทานปติ  หุตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาน  ปฏเปสิ   
กปณทฺธิกาทีนป  เคหทฺวาเร  ปากวตฺต  ปฏเปสิ ฯ  โส 
อปรภาเค  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  อาวาสทาเน  อานิสส 
สลฺลกฺเขตฺวา  อิสิปตเน  มหาวิหาเร  จตูหิ  คพฺเภหิ  ปฏิมณฺฑิต 
จตุสฺสาล  กาเรตฺวา  ม ฺจปาทีนิ  อตฺถราเปตฺวา  ต  อาวาส 
นิยฺยาเทนฺโต  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาน  ทตฺวา  ตถาคตสฺส  ทกฺขิโณทก  อทาสิ ฯ 
สตฺถุ  ทกฺขิโณทกปฺปติฏาเนน 
สทฺธึเยว ตาวตึสเทวโลเก  สพฺพทิสาสุ  ทฺวาทสโยชนิโก  อุทฺธ   
โยชนสตุพฺเพโธ สตฺตรตนมโย  นารีคณสมฺปนฺโน  ทิพฺพปฺปาสาโท 
อุคฺคจฺฉิ ฯ 
        อเถกทวิส  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  เทวจาริก  คนฺตฺวา  ตสฺส 
ปาสาทสฺส  อวิทูเร   ิโต  อตฺตโน  สนติฺก  อาคเต  เทวปุตฺเต  ปุจฺฉิ 
กสฺเสโส  อจฺฉราคณปริปุณฺโณ  ทิพฺพปฺปาสาโท  นิพฺพตฺโตติ ฯ 
อถสฺส  เต  เทวปุตฺตา  วิมานสามิก  อาจิกฺขนฺตา  อาหสุ  ภนฺเต 
เยน  นนฺทิเยน  นาม  คหปติปุตฺเตน  อิสิปตเน  สตฺถุ  วิหาโร 
กาเรตฺวา  ทินฺโน  ตสฺสตฺถาย  เอต  วิมาน  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  อจฺฉราสงฺโฆป  น  ทิสฺวา  ปาสาท
โต  โอตริตฺวา  
อาห  ภนฺเต  มย  นนฺทิยสสฺ  ปริจาริกา  ภวิสฺสามาติ  อิธ   
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นิพฺพตฺตา  ต  ปน  อปสฺสนฺตา  อติวิย  อุกฺกณฺ ิตมฺห  มตฺติกปาตึ   
ภินฺทิตฺวา  สุวณฺณปาตึ  คหณสทิส  หิ  มนุสฺสสมฺปตฺตึ  หิตฺวา   
ทิพฺพสมฺปตฺตึ  คหณ  อิธาคมนตฺถาย  น วเทยฺยาถาติ ฯ  เถโร  
ตโต  อาคนฺตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิ  นิพฺพตฺตติ  
นุ  โข  ภนฺเต  มนุสฺสโลเก   ิตาน ฺเว  กตกลยฺาณาน   
ทิพฺพสมฺปตฺตีติ ฯ  โมคฺคลฺลาน  นนุ  เต  เทวโลเก 
นนฺทิยสฺส  นพฺิพตฺตา  ทิพฺพสมฺปตฺติ  สาม  ทิฏา  กสฺมา  ม 
ปุจฺฉสีติ ฯ  เอว  ภนฺเต  นพฺิพตฺตตีติ ฯ  อถ  น  สตฺถา  โมคฺคลฺลาน 
กึ  นาเมต  กเถสิ  ยถา  หิ  จิรปฺปวุตฺถ  ปุตฺต  วา  ภาตร  วา 
ปวาสโต  อาคจฺฉนฺต  คามทฺวาเร   ิโต  โกจิเทว  ทิสฺวา  เวเคน 
เคห  อาคนฺตฺวา  อสุโก  นาม  อาคโตติ  อาโรเจยฺย  อถสฺส 
าตกา  หฏปฺปหฏา  เวเคน  นิกฺขมิตฺวา  อาคโตสิ  ตาต 
อาคโตสิ  ตาตาติ  ต  อภินนฺเทยฺยุ  เอวเมว  อิธ  กตกลฺยาณ 
อิตฺถึ  วา  ปรุสิ  วา  อิม  โลก  หิตฺวา  ปรโลก  คต  ทสวิธ 
ทิพฺพปณฺณาการ  อาทาย  อห  ปรุโต  อห  ปุรโตติ  
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  เทวตา  อภินนฺทนฺตีติ  วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        จิรปฺปวาสึ  ปุริส                          ทูรโต  โสตฺถิมาคต 
        าตี  มตฺิตา  สุหชฺชา  จ          อภินนฺทนฺติ  อาคต 
        ตเถว  กตปุ ฺป                          อสฺมา  โลกา  ปร  คต 
        ปุ ฺานิ  ปฏิคฺคณฺหนฺติ          ปย  าตีว  อาคตนฺติ ฯ  
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        ตตฺถ  จิรปฺปวาสินฺติ  จิรปฺปวุตฺถ ฯ  ทูรโต  โสตฺถิมาคตนฺติ 
วณิชฺช  วา  ราชโปริส  วา  กตฺวา  ลทฺธลาภ  นิปฺผนฺนสมฺปตฺตึ 
อนุปทฺทเวน  ทูรฏานโต  อาคต ฯ  าตี  มิตฺตา  สุหชฺชา  จาติ 
กุลสมฺพนฺธวเสน  าตี  จ  สนฺทฏิาทิภาเวน  มิตฺตา  จ  
สุหทยภาเวน  สุหชชฺา  จ ฯ  อภินนฺทนติฺ  อาคตนฺติ  น  ทิสฺวา   
สฺวาคตนฺติ  วจนมตฺเตน  วา  อ ฺชลิกรณมตฺเตน  วา  เคห  
สมฺปตฺต  ปน นานปฺปการปณฺณาการาภิหรณวเสน  อภินนฺทนฺติ ฯ 
ตเถวาติ  เตเนว  การเณน  กตปุ ฺป  ปุคฺคล  อิมมหฺา  โลกา   
ปรโลก  คต  ทิพฺพ  อายุ  วณฺณ  สุข  ยส  อธิปเตยฺย  ทิพฺพ  รูป   
สทฺท  คนฺธ  รส  โผฏพฺพนฺติ  อิม  ทสวิธ  ปณฺณาการ  อาทาย   
มาตาปตุฏาเน   ิตานิ  ปุ ฺานิ  อภินนฺทนฺตานิ  ปฏิคฺคณฺหนฺติ ฯ   
ปย  าตีวาติ  อิธ  โลเก  ปย  าตก  อาคต  เสสาตกา  วิยาติ   
อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                        นนฺทิยวตฺถุ ฯ 
                                ปยวคฺควณฺณนานิฏ ิตา ฯ 
                                        โสฬสโม  วคฺโค ฯ 
                                _____________  
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                                โรหิณีขตฺติยก ฺาวตฺถุ  
        โกธ  ชเหติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  นิโคฺรธาราเม  วิหรนโฺต 
โรหิณึ  ขตฺติยก ฺ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  กิร  สมเย  อายสฺมา  อนุรุทฺโธ  ป ฺจสเตหิ  ภิกฺขูหิ 
สทฺธึ  กปลวตฺถุ  อคมาสิ ฯ  อถสฺส  าตกา  เถโร  อาคโตติ 
สุตฺวา  เถรสฺส  สนฺติก  อคมสุ  เปตฺวา  โรหิณึ  นาม  เถรสฺส 
ภคินึ ฯ  เถโร  าตเก  ปจฺุฉิ  กห  โรหิณีติ ฯ  เคเห  ภนฺเตติ ฯ 
กสฺมา  นาคตาติ ฯ  สรีเร  เม  ฉวิโรโค  อุปฺปนฺโนติ  ลชฺชาย  นาคตา 
ภนฺเตติ ฯ  เถโร  ปกฺโกสถ  นนฺติ  ปกโฺกสาเปตฺวา  ปฏก ฺจุก 
ปฏิมุ ฺจิตฺวา  อาคต  เอวมาห  โรหิณิ  กสฺมา  นาคตาสีติ ฯ  สรีเร 
เม  ภนฺเต  ฉวิโรโค  อุปฺปนฺโน  ตสฺมา  ลชฺชาย  นาคตมฺหีติ ฯ 
กึ  ปน  เต  ปุ ฺ  กาตุ ฯ  น  วฏฏตีติ ฯ  ก ึ กโรมิ  ภนฺเตติ ฯ 
อาสนสาล  กาเรหีติ ฯ  ก ึ คเหตฺวาติ ฯ  กินฺเต  ปสาธนภณฺฑก 
นตฺถีติ ฯ  อตฺถิ  ภนฺเตติ ฯ  กึมูลนฺติ ฯ  ทสสหสฺสมูล  ภวิสฺสตีติ ฯ 
เตนหิ  ต  วิสสฺชฺเชตฺวา  อาสนสาล  กาเรหีติ ฯ  โก  เม  ภนฺเต 
กาเรสฺสตีติ ฯ  เถโร  สมีเป   ิเต  าตเก  โอโลเกตฺวา  
ตุมฺหาก  ภาโร  โหตูติ  อาห ฯ  ตุมฺเห  ปน  ภนฺเต  ก ึ  
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กริสฺสถาติ ฯ  อหป  อิเธว  ภวิสฺสามิ  เตนหิ  เอติสฺสา  
ทพฺพสมฺภาเร  อาหรถาติ ฯ  เต  สาธุ  ภนฺเตติ  อาหรึสุ ฯ  
เถโร  อาสนสาล  สวิทหนฺโต  โรหิณึ  อาห  ทฺวิภูมิก  
อาสนสาล  กาเรตฺวา  อุปริ  ปทราน  ทินฺนกาลโต  ปฏาย 
เหฏา  นิพทฺธ  สมฺมชฺชตฺิวา  อาสนานิ  ป ฺาเปหิ  นิพทฺธ 
ปานียฆเฏ  อุปฏาเปหีติ ฯ  สา  สาธุ  ภนฺเตติ  ปสาธนภณฺฑก 
วิสฺสชฺเชตฺวา  ทฺวิภูมิก  อาสนสาล  กาเรตฺวา  อุปริ  ปทราน 
ทินฺนกาลโต  ปฏาย  เหฏา  นิพทฺธ  สมฺมชชฺนาทีนิ  อกาสิ ฯ 
นิพทฺธ  ภิกฺขู  นิสีทนฺติ ฯ  อถสฺสา  อาสนสาล  สมมฺชฺชนฺติยาว 
ฉวิโรโค  มลิายิ ฯ  สา  อาสนสาลาย  นิฏ ิตาย  พุทฺธปฺปมุข 
ภิกฺขุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา  อาสนสาล  ปูเรตฺวา  นิสินฺนสฺส   
พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ปณีต  ขาทนีย  โภชนีย  อทาสิ ฯ   
สตฺถา  กตภตฺตกิจฺโจ  กสฺเสต  ทานนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  ภคินิยา  เม  ภนฺเต   
โรหิณิยาติ ฯ  สา ปน  กหนฺติ ฯ  เคเห  ภนฺเตติ ฯ  ปกฺโกสถ  นนติฺ ฯ   
สา  อาคนฺตุ  น  อิจฺฉิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  อนิจฺฉมานป   
ปกฺโกสาเปสิเยว  อาคนฺตฺวาท  จ  ปน  วนฺทิตฺวา  นิสินฺน  อาห   
โรหิณิ  กสฺมา  นาคมีติ ฯ  สรีเร  เม  ภนฺเต  ฉวิโรโค  อตฺถิ  เตน   
ลชชฺมานา  นาคตมฺหีติ ฯ  ชานาสิ  ปน  ก ึ เต  นิสสฺาย  
เอส  อุปฺปนฺโนติ ฯ  น  ชานามิ  ภนฺเตติ ฯ  ตว  โกธ   
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นิสฺสาย  อุปฺปนฺโน  เอโสติ ฯ  ก ึ ปน  เม  ภนฺเต  กตนฺติ ฯ 
[เตนหิ  สุณาหีติ ฯ]  อถสฺสา  สตฺถา  อตีต  อาหริ ฯ 
        อตีเต  พาราณสีร ฺโ  อคฺคมเหสี  เอกิสฺสา  ร ฺโ 
นาฏกิตฺถิยา  อาฆาต  พนฺธิตฺวา  ทุกฺขมสฺสา  อุปฺปาเทสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  มหากจฺฉุผลานิ  อา
หราเปตฺวา  ต  นาฏกิตฺถ ึ อตฺตโน   
สนฺติก  ปกโฺกสาเปตฺวา  ยถา  สา  น  ชานาติ  เอวมสฺสา  สยเน  จ 
ปารุปเน  จ  ปจฺจตฺถรณาทีน ฺจ  อนฺตเรสุ  กจฺฉุจุณฺณานิ  ปาเปสิ 
เกฬึ  กุรุมานา  วิย  อสฺสา  สรีเรป  โอกริิ ฯ  ตขณ ฺเว  ตสฺสา 
สรีร  อุปฺปกกฺุปฺปกฺก  คณฺฑาคณฺฑชาต  อโหส ิฯ  สา  กณฺฑุวนฺตี 
คนฺตฺวา  สยเน  นิปชฺช ิฯ  ตตฺราปสฺสา  กจฺฉุจุณฺเณหิ  ขาทิยมานาย 
ขรตรา  เวทนา  อุปฺปชฺช ิฯ  ตทา  อคฺคมเหสี  โรหณีิ  อโหสิ ฯ 
        สตฺถา  อิม  อตีต  อาหริตฺวา  โรหณิิ  ตทา  ตยา  
เจต  กมฺม  กต  อปฺปมตฺตโกป  หิ  โกโธ  วา  อิสฺสา  วา  
กาตุ  น  ยุตฺตรูปาเยวาติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
                โกธ  ชเห  วิปฺปชเหยฺย  มาน 
                สโยชน  สพฺพมติกฺกเมยฺย 
                ต  นามรูปสฺมิมสชฺชมาน 
                อกิ ฺจน  นานุตปนฺติ  ทุกฺขาติ ฯ 
        ตตฺถ  โกธนฺติ  สพฺพาการป  โกธ  นววิธป  มาน   



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 312 

                เลมที่  18  โกธวคฺควณฺณนา  หนา  312 
 
ชเหยฺย ฯ  สโยชนนฺติ  กามราคสโยชนาทิก  ทสวิธป  สพฺพ  
สโยชน  อติกฺกเมยฺย ฯ  อสชฺชมานนฺติ  อลคฺคมาน ฯ  โย  หิ  
มม  รูป  มม  เวทนาติอาทินา  นเยน  นามรูป  คณฺหาติ  ตสฺมิ ฺจ 
ภิชฺชมาเน  โสจติ  วิห ฺติ  อย  นามรปูสฺมึ  สชฺชติ  นาม  
เอว  อคฺคณฺหนฺโต  ปน  น  สชฺชติ  นาม  ต  ปุคฺคล  เอว  
อสชฺชมาน  ราคาทีน  อภาเวน  อกิ ฺจน  ทุกฺขา  นาม  
นานุปตนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสุ ฯ  โรหิณีป 
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  ตขณเยวสฺสา  สรีร  สุวณฺณวณฺณ 
อโหสิ ฯ  สา  ตโต  จุตา  ตาวตึสภวเน  จตุนฺน  เทวปุตฺตาน  
สีมนฺตเร  นพฺิพตฺติตฺวา  ปาสาทิกา  รูปโสภคฺคปฺปตฺตา  อโหสิ ฯ  
จตฺตาโรป  เทวปุตฺตา  ต  ทิสฺวา  อุปฺปนฺนสิเนหา  หุตฺวา  มม  
สีมาย  อนฺโต  นิพฺพตฺตา  มม  สีมาย  อนฺโต  นิพฺพตฺตาติ  
วิวทนฺตา  สกฺกสฺส  เทวร ฺโ  สนฺติก  คนฺตฺวา  เทว  อิม  โน   
นิสฺสาย  อฏโฏ  อุปฺปนฺโน  ต  วินิจฺฉินถาติ  (๑)  อาหสุ ฯ 
สกฺโกป  ต  โอโลเกตฺวาว  อุปฺปนฺนสเินโห  หุตฺวา  เอวมาห  
อิมาย  โว  ทฏิกาลโต  ปฏาย  กถ  จิตฺตานิ  อุปฺปนฺนานีติ  
อเถโก  อาห  มม  ตาว  อุปฺปนฺน  จิตฺต  สงฺคามเภริ  วิย  
สนฺนิสีทิตุ  นาสกฺขีติ ฯ  ทุติโย  มม  จิตฺต  ปพฺพตนที  วิย  
#๑. สี. ยุ.  ปจฺฉินฺทถาติ ฯ  ม.  วินิจฺฉถาติ ฯ    
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สีฆ  ปวตฺตติเยวาติ ฯ  ตติโย  มม  อิมิสฺสา  ทิฏกาลโต 
ปฏาย  กกฺกฏกสฺส  วิย  อกฺขีนิ  นิกฺขมึสูติ ฯ  จตุตฺโถ  มม 
จิตฺต  เจติเย  อุสฺสาปตทฺธโช  วิย  นิจฺจล  าตุ  นาสกฺขีติ ฯ  อถ  เน 
สกฺโก  อาห  ตาตา  ตุมฺหาก  ตาว  จิตฺตานิ  ปสยฺหรปูานิ  (๑)  อห 
ปน  อิม  ลภนฺโต  ชีวิสฺสามิ  อลภนฺตสฺส  เม  มรณ  ภวิสฺสตีติ ฯ 
เทวปุตฺตา  มหาราช  ตุมฺหาก  มรเณน  อตฺโถ  นตฺถติี  ต  สกฺกสสฺ 
วิสฺสชฺเชตฺวา  ปกฺกมึส ุฯ  สา  สกฺกสฺส  ปยา  อโหส ิ มนาปา ฯ 
อสุกกีฬ  นาม  คจฺฉามาติ  วุตฺเต  สกฺโก  ตสฺสา  วจน  ปฏิกฺขิปตุ 
นาสกฺขิเยวาติ ฯ 
                                โรหิณีขตฺติยก ฺาวตฺถุ  
                                __________ 
 
                                 อ ฺตรภิกฺขุวตฺถุ  
        โย  เว  อุปฺปติต  โกธนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  อคฺคาฬเว 
เจติเย  วิหรนโฺต  อ ฺตร  ภิกฺขุ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สตฺถารา  หิ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  เสนาสเน  อนุ ฺาเต 
ราชคหเสฏ ิอาทีหิ  เสนาสเนสุ  การิยมาเนสุ  เอโก  อาฬวิโก  
ภิกฺขุ  อตฺตโน  เสนาสน  กโรนฺโต  เอก  มนาป  รุกขฺ  ทิสฺวา  
ฉินฺทิตุ  อารภิ ฯ  ตตฺถ  ปน  นิพฺพตฺตา  เอกา  ตรุณปุตฺตา  
เทวตา  ปุตฺต  องฺเกนาทาย   ิตา  ยาจิ  มา  เม  สามิ  
#๑. สี. ยุ.  ฑยฺหมานานิ ฯ  
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วิมาน  ฉินฺท  น  สกฺขิสฺสามิ  ปุตฺตก  อาทาย  อนาวาสา  
วิจริตุนฺติ ฯ  โส  อห  อ ฺตฺถ  อีทิส  รุกฺข  น  ลภิสฺสามีติ  
ตสฺสา  วจน  อนาทยิ ฯ  สา  อิม  ตาว  ทารก  โอโลเกตฺวา   
โอรมิสฺสตีติ  ปุตฺต  รกฺุขสาขาย  เปสิ ฯ  โสป  ภิกขฺุ  
อุกฺขิตฺตผรสุ  สนฺธาเรตุ  อสกฺโกนฺโต  ทารกสฺส  พาหุ  ฉินฺทิ ฯ  
เทวตา  อุปฺปนฺนพลวโกธา  ปหริตฺวา  น  มาเรสฺสามีติ 
อุโภ  หตฺเถ  อุกฺขิปตฺวา  เอวนฺตาว  จินฺเตสิ  อย  ภิกขฺุ  สีลวา 
สจาห  อิม  มาเรสฺสามิ  นิรยคามินี  ภวิสฺสามิ  เสสเทวตาป 
อตฺตโน  รุกขฺ  ฉินฺทนฺเต  ภิกฺขู  ทิสฺวา  อสุกเทวตาย  เอวนฺนาม 
มาริโต  ภิกฺขูติ  มป  ปมาณ  กตฺวา  ภิกฺขู  มาเรสฺสนฺตีติ  อย ฺจ 
สสฺสามิโก  [ภิกฺขุ]  สามิกสฺเสว  น  กเถสฺสามีติ  อุกฺขิตฺเต  หตฺเถ 
อปเนตฺวา  โรทมานา  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต 
อฏาสิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  กึ  เทวเตติ  อาห ฯ  สา  ภนฺเต 
ตุมฺหากเมว  สาวเกน  อิท  นาม  กต  อหป  ต  มาเรตุกามา 
หุตฺวา  อิท  นาม  จินฺเตตฺวา  อมาเรตฺวาว  อิธาคตาติ  สพฺพนฺต 
ปวตฺตึ  วิตฺถารโต  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  ต  สุตฺวา  สาธุ  สาธ ุ
เทวเต  สาธุ  เต  กต  เอว  อุปฺปนฺน  โกธ  ภนฺต  รถ  วิย 
นิคฺคยฺหมานายาติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        โย  เว  อุปฺปติต  โกธ          รถ  ภนฺตว  ธารเย 
        ตมห  สารถึ  พฺรูมิ          รสฺมิคฺคาโห  อิตโร  ชโนติ ฯ  
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        ตตฺถ  อุปฺปติตนฺติ  อุปฺปนฺน ฯ  รถ  ภนฺต  วาติ  ยถา  นาม 
เฉโก  สารถ ิ อติเวเคน  ธาวนฺต  รถ  นคฺิคณฺหิตฺวา  ยถิจฺฉก 
เปสิ  เอว  โย  ปุคฺคโล  อุปฺปนฺน  โกธ  ธารเย  นิคฺคณฺหิตุ 
สกฺโกติ ฯ  ตมหนฺติ  ต  อห  สารถ ึ พฺรมูิ ฯ  อิตโร  ชโนติ  อิตโร 
ปน  ราชอุปราชาทีน  รถสารถิ  ชโน  รสฺมิคฺคาโห  นาม  โหติ  น 
อุตฺตมสารถีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  เทวตา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ 
สมฺปตฺตปริสายป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
        เทวตา  ปน  โสตาปนฺนา  หุตฺวาป  โรทมานา  อฏาสิ ฯ  
อถ  น  สตฺถา  กึ  เทวเตติ  ปุจฺฉิตฺวา  ภนฺเต  วิมาน  เม  นฏ 
อิทานิ  กึ  กรสิฺสามีติ  วุตฺเต  อล  เทวเต  มา  จินฺตยิ  อหนฺเต 
วิมาน  ทสฺสามีติ  เชตวเน  คนฺธกุฏิสมเีป  ปุริมทิวเส  จุตเทวต 
เอก  รุกฺข  อปทิสนฺโต  อสุกสฺมึ  โอกาเส  อสุโก  รุกฺโข  วิวิตฺโต 
ตตฺถ  อุปคจฺฉาติ  อาห ฯ  สา  ตตฺถ  อุปค ฺฉิ ฯ  ตโต  ปฏาย 
พุทฺธทตฺติย  อิมิสฺสา  วิมานนฺติ  มเหสกฺขา  เทวตาป  อาคนฺตฺวา 
ต  จาเลตุ  นาสกฺขึสุ  สตฺถา  ต  อตฺถุปปฺตฺตึ  กตฺวา  ภิกฺขูน 
ภูตคามสิกฺขาปท  ป ฺเปสีติ ฯ 
                                อ ฺตรภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                                ________  
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        อกฺโกเธน  ชิเน  โกธนฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน 
วิหรนฺโต  อุตฺตราย  เคเห  กตภตฺตกิจฺโจ  อุตฺตร  อุปาสิก  
อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ตตฺราย  อนุปุพฺพีกถา  ราชคเห  กริ  สุมนเสฏ ึ  นิสฺสาย 
ปุณฺโณ  นาม  ทลิทฺโท  ภตึ  กตฺวา  ชีวติ ฯ  ตสฺส  ภริยา  จ 
อุตฺตรา  นาม  จ  ธีตาติ  เทฺวเยว  เคเห  มานุสกา ฯ  อเถกทิวส 
สตฺตาห  นกฺขตฺต  กีฬิตพฺพนฺติ  ราชคเห  โฆสน  กรึสุ ฯ  ต  สุตฺวา 
สุมนเสฏ ี  ปาโตว  อาคต  ปุณฺณ  อามนฺเตตฺวา  ตาต  อมฺหาก 
ปริชโน  นกขฺตฺต  กีฬิตุกาโม  ตฺว  กึ  นกฺขตฺต  กีฬสิฺสสิ  อุทาหุ 
ภตึ  กริสฺสสติี  อาห ฯ  สามิ  นกฺขตฺตกีฬนนฺนาม  สธนาน  โหติ 
มม  ปน  เคเห  สฺวาตนาย  ยาคุตณฺฑุลป  นตฺถ ิ ก ึ เม  นกฺขตฺเตน 
โคเณ  ลภนฺโต  กสิตุ  คมิสฺสามีติ ฯ  เตนหิ  โคเณ  คณฺหสฺสูติ ฯ 
โส  พลวโคเณ  จ  นงฺคล ฺจ  คเหตฺวา  ภทฺเท  นาครา  นกฺขตฺต 
กีฬนฺติ  อห  ทลิทฺทตาย  ภตึ  กาตุ  คมสิฺสามิ  มยฺหป  ตาว 
อชฺช  ทฺวิคุณ  นิวาป  ปจิตฺวา  ภตฺต  อาหเรยฺยาสีติ  ภริย  วตฺวา 
เขตฺต  อคมาสิ ฯ 
        ตทา  สารีปุตฺตตฺเถโร  สตฺตาห  นิโรธสมาปนฺโน  ตทิวส 
วุฏาย  กสฺส  น ุ โข  อชชฺ  มยา  สงฺคห  กาตุ  วฏฏตีติ  
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โอโลเกนฺโต  ปุณฺณ  อตฺตโน  าณชาลสฺส  อนฺโต  ปวิฏ 
ทิสฺวา  สทฺโธ  น ุ โข  เอส  สกฺขิสฺสติ  วา  เม  สงฺคห  กาตุนฺติ 
โอโลเกนฺโต  ตสฺส  สทฺธภาว ฺจ  สงฺคห  กาตุ  สมตฺถภาว ฺจ 
ตปฺปจฺจยา  จสฺส  มหาสมฺปตฺติปฺปฏิลาภ  ตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย 
ตสฺส  กสนฏาน  คนฺตฺวา  อาวาฏตีเร  เอก  คุมฺพ  โอโลเกนฺโต 
อฏาสิ ฯ  ปณฺุโณ  เถร  ทิสฺวา  กสึ  เปตฺวา  ป ฺจปฺปติฏ ิเตน 
เถร  วนฺทิตฺวา  ทนฺตกฏเน  อตฺโถ  ภวิสฺสตีติ  ทนฺตกฏ  กปฺปย 
กตฺวา  อทาสิ ฯ  อถสฺส  เถโร  ปตฺต ฺจ  ปริสฺสาวน ฺจ  นีหริตฺวา 
อทาสิ ฯ  โส  ปานีเยน  อตฺโถ  ภวิสฺสตีติ  ต  อาทาย  ปานีย 
ปริสฺสาเวตฺวา  อทาสิ ฯ  เถโร  จินฺเตสิ  อย  ปเรส  ปจฺฉิมเคเห 
วสติ  สจสฺส  เคหทฺวาร  คมิสฺสามิ  อิมสฺส  ภริยา  ม  ทฏ ุ  น 
ลภิสฺสติ  ยาวสฺส  ภตฺต  อาทาย  มคฺค  ปฏิปชชฺติ  ตาว  อิเธว 
ภวิสฺสามีติ ฯ  โส  ตตฺเถว  โถก  วีตินาเมตฺวา  ตสฺสา  มคฺคารุฬฺหภาว 
ตฺวา  อนฺโตนคราภิมุโข  ปายาสิ ฯ  สา  อนฺตรามคฺเค  เถร  ทสิฺวา 
จินฺเตสิ  อปฺเปกทาห  เทยฺยธมฺเม  สติ  อยฺย  น  ปสสฺามิ 
อปฺเปกทา  เม  อยฺย  ปสสฺนฺติยา  เทยฺยธมฺโม  น  โหติ  
อชฺช  ปน  อยฺโย  จ  ทฏิโ  เทยฺยธมฺโม  
จาย(๑)  อตฺถิ  กริสฺสติ  น ุ โข  เม  สงฺคหนฺติ ฯ  สา  ภตฺตภาชน  
#๑. จ   (?) ฯ    
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โอตาเรตฺวา  เถร  ป ฺจปฺปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  อิท  
ลูข  วา  ปณีต  วาติ  อจินฺเตตฺวา  ทาสสฺส  โว  สงฺคห  
กโรถาติ  อาห ฯ  เถโร  ปตฺต  อุปนาเมตฺวา  ตาย  เอเกน  
หตฺเถน  ภาชน  ธาเรตฺวา  เอเกน  หตฺเถน  ภตฺต  ททมานาย 
อุปฑฺฒภตฺเต  ทินฺเน  อลนฺติ  หตฺเถน  ปตฺต  ปทหิ ฯ  สา  ภนฺเต 
เอโกว  ปฏิวึโส  น  สกฺกา  ทฺวิธา  กาตุ  ตุมฺหาก  ทาสสฺส 
อิธโลกสงฺคห  อกตฺวา  ปรโลกสงฺคห  กโรถ  นิรวเสสเมว 
ทาตุกามามฺหีติ  วตฺวา  สพฺพ  เถรสฺส  ปตฺเต  ปติฏเปตฺวา  (๑) 
ตุมฺเหหิ  ทิฏธมฺมสฺเสว  ภาคินี  อสฺสนฺติ  ปตฺถน  อกาสิ ฯ  เถโร 
เอว  โหตูติ  วตฺวา   ิตโกว  อนุโมทน  กตฺวา  เอกสฺมึ   
อุทกผาสุกฏาเน นิสีทิตฺวา  ภตฺตกิจฺจ  อกาสิ ฯ  สาป  นิวตฺติตฺวา   
ตณฺฑุเล  ปริเยสิตฺวา  ภตฺต  ปจิ ฯ  ปุณฺโณป  อฑฺฒกรีสมตฺต  าน   
กสิตฺวา  ชิฆจฺฉ  สหิตุ  อสกฺโกนฺโต  โคเณ  วิสฺสชเฺชตฺวา  เอก   
รุกฺขจฺฉาย  ปวิสิตฺวา  มคฺค  โอโลเกนฺโต  นิสีทิ ฯ  อถสฺส  ภริยา   
ภตฺต  อาทาย  คจฺฉมานา  ต  ทิสฺวาว  เอส  ชิฆจฺฉาย  ปฬิโต  ม   
โอโลเกนฺโต  นิสินฺโน  สเจ  ม  อติวิย  เต  จิรายิตนฺติ  ตชฺเชตฺวา   
ปโตทยฏ ิยา  ปหริสฺสติ  มยา  กตกมฺม  นิรตฺถก  ภวิสฺสติ   
ปฏิกจฺเจวสฺส  อาโรเจสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  เอวมาห  
# ๑. ส.ี   ปติฏาเปตฺวา ฯ  
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สามิ  อชฺเชกทิวส  จิตฺต  ปสาเทหิ  มา  มยา  กตกมฺม  นิรตฺถก  
อกาสิ  อห  หิ  ปาโตว  เต  ภตฺต  อาหรนฺตี  อนฺตรามคฺเค   
ธมฺมเสนาปตึ  ทิสฺวา  ตว  ภตฺต  ตสฺส  ทตฺวา  ปุน  คนฺตฺวา  
ภตฺต  ปจิตฺวา  อาคตา  ปสาเทหิ  สามิ  จิตฺตนฺติ ฯ  โส  ก ึ วเทสิ   
ภทฺเทติ  ปุจฺฉิตฺวา  ปุน  ตมตฺถ  สุตฺวา  ภทฺเท  สาธุ  วต  เต  
กต  มม  ภตฺต  อยฺยสฺส  ททมานาย  มยาปสฺส  อชฺช  ปาโตว   
ทนฺตกฏ ฺจ  มุโขทก ฺจ  ทินฺนนฺติ  ปสนฺนมานโส  ต  วจน   
อภินนฺทิตฺวา  อุสฺสูเร  ลทธฺภตฺตตาย  กลินฺตกาโย  ตสฺสา  
องฺเก  สีส  กตฺวา  นิทฺท  โอกฺกมิ ฯ  อถสฺส  ปาโตว  
กสิตฏาน  ปสุจุณฺณ  อุปาทาย  สพฺพ  รตฺตสุวณฺณ 
กณิการปุปฺผราสิ  วิย  โสภมาน  อฏาสิ ฯ  โส  ปพุทฺโธ  โอโลเกตฺวา  ภริยมาห  ภทฺเท  เอต  
กสิตฏาน  สพฺพ  มม  
สุวณฺณ  หุตฺวา  ป ฺายติ  กินฺนุ  โข  เม  อติอุสฺสูเร  
ลทฺธภตฺตตาย  อกฺขีนิ  ภมนฺตีติ ฯ  [สาป]  มยฺหป  เอวเมว   
ป ฺายตีติ ฯ  โส  อุฏาย  ตตฺถ  คนตฺฺวา  เอก  ปณฺฑ  
คเหตฺวา  นงฺคลสีเส  ปหริตฺวา  สุวณฺณภาว  ตฺวา  อโห  
อยฺยสฺส  ธมมฺเสนาปติสฺส  ทินฺนทาเนน  อชฺเชว  
วิปาโก  ทสสฺิโต  น  โข  ปน  สกฺกา  เอตฺตก  ธน  ปฏิจฺฉาเทตฺวา   
ปริภุ ฺชิตุนฺติ  ภริยาย  อาภต  ภตฺตปาตึ  สุวณฺณสฺส 
ปูเรตฺวา  ราชกุล  คนฺตฺวา  ร ฺา  กโตกาโส  ปวิสตฺิวา  ราชาน  
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อภิวาเทตฺวา  กึ  ตาตาติ  วุตฺเต  เทว  อชชฺ  มยา  กสิตฏาน 
สพฺพ  สุวณฺณภริตเมว  หุตฺวา   ิต  สุวณฺณ  อาหราเปตุ  วฏฏตีติ ฯ 
โกสิ  ตฺวนฺติ ฯ  ปุณฺโณ  นามาหนฺติ ฯ  กึ  ปน  เต  อชฺช  กตนฺติ ฯ 
ธมฺมเสนาปติสฺส  เม  อชชฺ  ปาโตว  ทนฺตกฏ ฺจ  มุโขทก ฺจ 
ทินฺน  ภริยายป  เม  มยฺห  อาหรณภตฺต  ตสฺเสว  ทนิฺนนฺติ ฯ  ต 
สุตฺวา  ราชา  อชฺเชว  กิร  โภ  ธมฺมเสนาปติสฺส  ทินฺนทาเนน 
วิปาโก  ทสสฺิโตติ  วตฺวา  ตาต  ก ึ กโรมีติ  ปุจฺฉิ ฯ  พหูน ิ
สกฏสหสฺสานิ  ปหิณิตฺวา  สุวณฺณ  อาหราเปถาติ ฯ  ราชา  สกฏานิ 
ปหิณิ ฯ  ราชปุริเสสุ  ร ฺโ  สนฺตกนฺติ  คณฺหนฺเตสุ  คหิตคฺคหิต 
มตฺติกาว  โหติ ฯ  เต  คนฺตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจตฺวา  ตุมฺเหหิ 
กินฺติ  วตฺวา  คหิตนฺติ  ปุฏา  ตุมฺหาก  สนฺตกนฺติ  อาหสุ ฯ  น 
มยฺห  [ตาตา]  สนฺตก  คจฺฉถ  ปุณฺณสฺส  สนฺตกนฺติ  วตฺวา 
คณฺหถาติ ฯ  เต  ตถา  กรสึุ ฯ  คหิตคฺคหิต  สุวณฺณเมว  อโหสิ ฯ  ต 
สพฺพ  อาหริตฺวา  ราชงฺคเณ  ราสึ  อกสุ ฯ  อสีติหตฺถุพฺเพโธ  ราสิ 
อโหสิ ฯ  ราชา  นาคเร  สนฺนิปาเตตฺวา  อิมสฺมึ  นคเร  อตฺถ ิ
กสฺสจิ  เอตฺตก  สุวณฺณนฺติ ฯ  นตฺถ ิ เทวาติ ฯ  กึ  ปนสฺส  ทาตุ 
วฏฏตีติ ฯ  เสฏ ิจฺฉตฺต  เทวาติ ฯ  ราชา  พหุธนเสฏ ี  นาม โหตูติ  
มหนฺเตน  โภเคน  สทฺธึ  ตสฺส  เสฏ ิจฺฉตฺต  อทาสิ ฯ  อถ  น   
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โส  อาห  มย  เทว  เอตฺตก  กาล  ปรกุเล  วสิมฺหา  วสนฏาน  
โน  เทถาติ ฯ  เตนหิ  ปสสฺ  ทกฺขิณโต  เอส  คุมฺโพ 
ป ฺายติ  เอต  หราเปตฺวา  เคห  กาเรหีติ  ปุราณเสฏ ิสฺส 
เคหฏาน  อาจิกฺขิ ฯ  โส  ตสฺมึ  าเน  กติปาเหเนว  เคห  กาเรตฺวา 
เคหปฺปเวสนมงฺคล ฺจ  ฉตฺตมงฺคล ฺจ  เอกโตว  กโรนฺโต 
สตฺตาห  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาน  อทาสิ ฯ  อถสฺส 
สตฺถา  ทานานุโมทน  กโรนฺโต  อนุปุพฺพีกถ  กเถสิ ฯ   
ธมฺมกถาวสาเน  ปุณฺณเสฏ ี  จ  ภริยา  จสฺส  ธีตา  จ  อุตฺตราติ   
ตโยป  ชนา  โสตาปนฺนา  อเหสุ ฯ 
        อปรภาเค  ราชคหเสฏ ี  ปุณฺณเสฏ ิโน  ธีตร  อตฺตโน 
ปุตฺตสฺส  วาเรสิ ฯ  โส  นาห  ทสฺสามีติ  วตฺวา  มา  เอว 
กโรตุ  เอตฺตก  กาล  อมฺเห  นิสฺสาย  วสนฺเตเนว  เต  สมฺปตฺติ 
ลทฺธา  เทตุ  เม  ปุตฺตสฺส  ธีตรนฺติ  วุตฺเต  โส  มิจฺฉาทิฏ ิโก 
มม  ธีตา  ตีหิ  รตเนหิ  วินา  วตฺติตุ  น  สกโฺกติ  เนวสฺส  ธีตร 
ทสฺสามีติ  อาห ฯ  อถ  น  พหู  เสฏ ิคหปติกาทโย  กุลปุตฺตา  มา 
เตน  สทฺธึ  วิสฺสาส  ภินฺทิ  เทหิสฺส  ธีตรนฺติ  ยาจึสุ ฯ  โส  เตส 
วจน  สมฺปฏจฺิฉิตฺวา  อาสาฬฺหปุณฺณมาย  ธีตร  อทาสิ ฯ  สา 
ปติกุล  คตกาลโต  ปฏาย  ภิกฺขุ  วา  ภิกฺขุนึ  วา  อุปสงฺกมิตุ 
ทาน  วา  ทาตุ  ธมฺม  วา  โสตุ  นาลตฺถ ฯ  เอว  อฑฺฒติเยสุ  
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มาเสสุ  วีติวตฺเตสุ  สา  สนฺติเก   ิต  ปริจาริก  ปุจฺฉิ  อิทานิ 
กิตฺตก  อนฺโตวสฺส  อวสิฏนฺติ ฯ  อฑฺฒมาโส  อยฺเยติ ฯ  สา  ปตุ 
สาสน  ปหิณิ  กสฺมา  ม  เอวรูเป  พนฺธนาคาเร  ปกขิฺปสุ  วร 
ม  ลกฺขณาหต  กตฺวา  ปเรส  ทาสึ  สาเวตุ  น  เอวรปูสฺส 
มิจฺฉาทิฏ ิกกุลสฺส  ทาตุ  [วร]  อาคตกาลโต  ปฏาย 
ภิกฺขุทสฺสนาทีสุ  เอกป  ปุ ฺ  กาตุ  น  ลภามีติ ฯ  อถสฺสา  ปตา 
ทุกฺขิตา  วต  เม  ธีตาติ  อนตฺตมนต  ปเวเทตฺวา  ป ฺจทส 
กหาปณสหสฺสานิ  เปเสสิ  อิมสฺมึ  นคเร  สิริมา  นาม  คณิกา 
อตฺถิ  เทวสิก  สหสฺส  คณฺหาติ  อิเมหิ  กหาปเณหิ  ต  อาเนตฺวา 
สามิกสฺส  ปทปริจาริก  กตฺวา  สย  ปุ ฺานิ  กโรตูติ ฯ  สา 
สิริม  ปกฺโกสาเปตฺวา  สหายิเก  อิเม  กหาปเณ  คเหตฺวา  อิม 
อฑฺฒมาส  ตว  สหายก  ปริจราหีติ  อาห ฯ  สา  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ 
สา  ต  อาทาย  สามิกสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  เตน  สิริม  ทิสฺวา 
กิมิทนฺติ  วุตฺเต  สามิ  อิม  อฑฺฒมาส  มม  สหายิกา  ตุมฺเห 
ปริจรตุ  อห  ปน  อิม  อฑฺฒมาส  ทาน ฺเจว  ทาตุกามา  ธมฺม ฺจ 
โสตุกามาติ  อาห ฯ  โส  ต  อภิรูป  [อิตฺถึ]  ทิสฺวา  อุปฺปนฺนสิเนโห 
สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  อุตฺตราป  โข  พุทธฺปฺปมุข  ภิกขฺุสงฺฆ 
นิมนฺเตตฺวา  ภนฺเต  อิม  อฑฺฒมาส  อ ฺตฺถ  อคนฺตฺวา  อิเธว 
ภิกฺขา  คเหตพฺพาติ  สตฺถุ  ปฏิ ฺ  คเหตฺวา   
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อิโตทานิ  ปฏาย  ยาว  มหาปวารณา  ตาว  สตฺถาร  
อุปฏาตุ  ธมฺม ฺจ  โสตุ  ลภิสฺสามีติ  ตุฏมานสา  เอว  ยาคุ  
ปจถ  เอว  ปูเว  ปจถาติ  มหานเส  สพฺพกิจฺจานิ  สวิทหนฺตี  
วิจรติ ฯ  อถสฺสา  สามิโก  เสฺว  ปวารณา  ภวิสฺสตีติ  
มหานสาภิมุโข  วาตปาเน  ตฺวา  กินนฺุ  โข  กโรนฺตี  สา  
อนฺธพาลา  วิจรตีติ  โอโลเกนฺโต  ต  เสฏ ิธีตร  เสทกิลินฺน   
ฉาริกาย  โอกิณฺณ  องฺคารมสิมกฺขิต  ตถา  สวิทหิตฺวา 
วิจรมาน  ทิสฺวา  อโห  อนฺธพาลา  เอวรูเป  าเน  อิม 
สิริสมฺปตฺตึ  นานุโภติ  มุณฺฑกสมเณ  อุปฏหิสฺสามีติ  ตุฏจิตฺตา 
วิจรตีติ  หสิตฺวา  อปค ฺฉิ ฯ  ตสฺมึ  อปคเต  ตสฺส  สนฺติเก   ิตา 
สิริมา  กินฺน ุ โข  โอโลเกตฺวา  เอส  หสีติ  เตเนว  วาตปาเนน 
โอโลเกนฺตี  อุตฺตร  ทิสฺวา  อิม  โอโลเกตฺวา  อิมินา  หสิต 
อทฺธา  อิมสฺส  เอตาย  สทฺธึ  สนถฺโว  อตฺถีติ  จินฺเตสิ ฯ  สา  กริ 
อฑฺฒมาส  ตสฺมึ  เคเห  พาหิรกอิตฺถี  หุตฺวา  วสมานาป  ต 
สมฺปตฺตึ  อนุภวมานา  อตฺตโน  พาหิรกอิตฺถีภาว  อชานิตฺวา  อห 
ฆรสามินีติ  ส ฺมกาสิ ฯ  สา  อุตฺตราย  อาฆาต  พนฺธิตฺวา 
ทุกฺขมสฺสา  อุปฺปาเทสฺสามีติ  ปาสาทา  โอรุยฺห  มหานส  
ปวิสิตฺวา  ปูวปจนฏาเน  ปกฺกฏุ ิต  สปฺป  กฏจฺฉุนา  อาทาย   
อุตฺตราภิมุขี  (๑) ปายาสิ ฯ  อุตฺตรา  ต  อาคจฺฉนฺตึ  ทิสฺวา  มม   
#๑. อุตฺตราภิมุขินีติ  ยุตฺตตร ฯ .  ว.  
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สหายิกาย  มยฺห  มหาอุปกาโร  กโต  จกฺกวาฬ  อติสมฺพาธ   
พฺรหฺมโลโก  อตินีโจ  มม  ปน  สหายกิาย  คุโณว  มหนฺโต 
อห ฺหิ  เอต  นิสฺสาย  ทาน ฺจ  ทาตุ  ธมฺม ฺจ  โสตุ  ลภึ  
สเจ  มม  เอติสฺสา  อุปริ  โกโธ  อตฺถิ  อิท  สปฺป  ม  ฑหตุ  
สเจ  นตฺถิ  มา  ฑหตูติ  ต  เมตฺตาย  ผริ ฯ  ตาย  ตสฺสา  
มตฺถเก  อาสิตฺต  ปกฺกุฏ ิตสปฺป  สีตุทก  วิย  อโหส ิฯ  
อถ  น  อิท  สีตล  ภวิสฺสตีติ  ปุน  กฏจฺฉุ  ปูเรตฺวา  อาทาย   
อาคจฺฉนฺตึ  อุตฺตราย  ทาสิโย  ทิสฺวา  อเปหิ 
ทุพฺพินีเต  น  ตฺว  อมฺหาก  อยฺยาย  อุปร ิ ปกฺกฏุ ิต  สปฺป 
อาสิ ฺจิตุ  อนุจฺฉวิกาติ  สนฺตชฺเชนฺติโย  อิโต  จิโต  จ  อุฏาย 
หตฺเถหิ  จ  ปาเทหิ  จ  โปเถตฺวา  ภูมิย  ปาเตสุ ฯ  อุตฺตรา  ตา 
วาเรตุ  นาสกฺขิ  อถสฺสา  อุปริ   ิตา  สพฺพา  ทาสิโย  ปฏิพาหิตฺวา 
กิสฺส  เต  เอวรูป  ภาริย  กมฺม  กตนฺติ  สิริม  โอวทตฺิวา 
อุณฺโหทเกน  นหาเปตฺวา  สตปากเตเลน  อพฺภ ฺชิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ 
สา  อตฺตโน  พาหิริตฺถีภาว  ตฺวา  จินฺเตสิ  มยา  ภาริย  กมฺม 
กต  สามิกสสฺ  หสิตมตฺตการณา  อิมิสฺสา  อุปริ  ปกฺกุฏ ิต  สปฺป 
อาสิ ฺจนฺติยา  อย  คณฺหถ  นนฺติ  ทาสิโย  น  อาณาเปตฺวา  ม 
วิเหนกาเลป  สพฺพา  ทาสิโย  ปฏิพาหิตฺวา  มยฺห  กตฺตพฺพเมว 
อกาสิ  สจาห  อิม  น  ขมาเปสฺสามิ  มุทฺธา  เม  สตฺตธา 
ผเลยฺยาติ  ตสฺสา  ปาทมูเล   
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นิปชฺชิตฺวา  อยฺเย  ขมาหิ  เมติ  อาห ฯ  อห  สปติกา  
ธีตา  ปตริ  ขมนฺเต  ขมิสฺสามีติ ฯ  โหตุ  อยฺเย  ปตรป  เต   
ปุณฺณเสฏ ึ  ขมาเปสฺสามีติ ฯ  ปุณฺโณ  มม  วฏเฏ  ชนกปตา   
วิวฏเฏ  ชนกปตริ  ขมนฺเต  ปนาห  ขมสิฺสามีติ ฯ  โก  ปน  
เต  วิวฏเฏ  ชนกปตาติ ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ  มยฺห  เตน  สทฺธ ึ  
วิสฺสาโส  นตฺถีติ ฯ  อห  กริสฺสามิ  [๑]  สตฺถา  เสฺว  ภิกฺขุสงฺฆ   
อาทาย  อิธาคมิสฺสติ  ตฺว  ยถาลทฺธ  สกฺการ  คเหตฺวา 
อิเธว  อาคนฺตฺวา  ต  ขมาเปหีติ ฯ  สา  สาธุ  อยฺเยติ  อุฏาย 
อตฺตโน  เคห  คนฺตฺวา  ป ฺจสตา  ปรวิาริตฺถิโย  อาณาเปตฺวา 
นานาวิธานิ  ขาทนียานิ  เจว  สูเปยฺยานิ  จ  สมฺปาเทตฺวา  ปุนทิวเส 
ต  สกฺการ  อาทาย  อุตฺตราย  เคห  อาคนฺตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส 
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ปตฺเต  ปติฏาเปตุ  อวิสหนฺตี  อฏาสิ ฯ  ต  สฺพฺพ 
คเหตฺวา  อุตฺตรา  สวิทหิ ฯ  สิริมา  ภตฺตกิจฺจาวสาเน  สทฺธ ึ ปรวิาเรน  สตฺถุ  ปาทมูเล  นปิชฺช ิ
ฯ  อถ  น  สตฺถา  ปุจฺฉิ  
โก  เต  อปราโธติ ฯ ภนฺเต  มยา  หโีย  อิทนฺนาม  กต  อถ  
เม  สหายิกา  ม  วิเหยมานา  ทาสิโย  นิวาเรตฺวา  มยฺห  
อุปการเมว  อกาสิ  สาห  อิมิสฺสา  คุณ  ชานิตฺวา  อิม  
ขมาเปสึ  อถ  ม  เอสา  ตุมฺเหสุ  ขมนฺเตสุ  
ขมิสฺสามีติ  อาหาติ ฯ  เอว  กิร  อุตฺตเรติ ฯ  อาม  ภนฺเต  
#๑. เอตฺถนฺตเร   ยถาติ  ปเทน  ภวิตพฺพ ฯ  
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หีโย  สีเส  เม  สหายิกาย  ปกฺกฏุ ิตสปฺป  อาสิตฺตนฺติ ฯ  อถ  
ตยา  กึ  จินฺติตนฺติ ฯ  จกฺกวาฬ  อติสมฺพาธ  พฺรหฺมโลโก  
อตินีโจ  มม  สหายิกาย  คุโณว  มหนฺโต  อห ฺหิ  เอต  
นิสฺสาย  ทาน ฺจ  ทาตุ  ธมฺม ฺจ  โสตุ  อลตฺถ 
สเจ  เม  อิมสิฺสา  อุปริ  โกโธ  อตฺถิ  อิท  ม  ฑหตุ  โน  เจ 
มา  ฑหตูติ  เอว  จินฺเตตฺวา  อิม  เมตฺตาย  ผรึ  ภนฺเตติ ฯ  สตฺถา 
สาธุ  สาธุ  อุตฺตเร  เอว  โกธ  ชินิตุ  วฏฏติ  โกโธ  หิ  นาม 
อกฺโกเธน  อกฺโกสกปริภาสโก  อนกโฺกสเนน  อปริภาสเนน 
ถทฺธมจฺฉรี  อตฺตโน  สนตฺกสฺส  ทาเนน  ชินิตพฺโพ  มุสาวาที 
สจฺจวจเนน  ชินิตพฺโพติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        อกฺโกเธน  ชิเน  โกธ          อสาธุ  สาธุนา  ชิเน 
        ชิเน  กทริย  ทาเนน          สจฺเจนาลิกวาทินนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  อกฺโกเธนาติ  โกธโน  หิ  ปุคฺคโล  อกโฺกเธน 
หุตฺวา  ชินิตพฺโพ ฯ  อสาธุ  อภทฺทโก  ภทฺทเกน  หตฺุวา  กทริโย 
ถทฺธมจฺฉรี  อตฺตโน  สนตฺกสฺส  จาคจิตฺเตน  อลิกวาที  สจฺจวจเนน 
ชินิตพฺโพ  ตสฺมา  เอวมาห  อกฺโกเธน  ชิเน  โกธ ฯเปฯ 
สจฺเจนาลิกวาทินนฺติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  สิริมา  สทฺธึ  ป ฺจสตาหิ  อิตฺถีหิ  
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหีติ ฯ 
                                อุตฺตราอุปาสิกาวตฺถุ ฯ 
                                __________  
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                                โมคฺคลฺลานตฺเถรป ฺหวตฺถุ  
        สจฺจ  ภเณติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  ป ฺห  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  เถโร  เทวจาริก  คนฺตฺวา  มเหสกฺขาย 
เทวธีตาย  วิมานทฺวาเร  ตฺวา  ต  อตฺตโน  สนฺติก  อาคนฺตฺวา 
วนฺทิตฺวา   ิต  เอวมาห  เทวธีเต  มหตี  เต  สมฺปตฺติ  ก ึ กมฺม 
กตฺวา  ลทฺธาติ ฯ  มา  ม  ภนฺเต  ปุจฺฉถาติ ฯ  เทวธีตา  กิร  อตฺตโน 
ปริตฺตกมฺเมน  ลชชฺมานา  เอว  วทติ ฯ  สา  ปน  เถเรน  กเถหิเยวาติ 
วุจฺจมานา  อาห  ภนฺเต  มยา  เนว  ทาน  ทินฺน  น  ปูชา  กตา  น 
ธมฺโม  สโุต  เกวล  สจฺจมตฺต  รกฺขิตนฺติ ฯ  เถโร  อ ฺานิป 
วิมานทฺวารานิ  คนฺตฺวา  อาคตาคตา  อปราป  เทวธีตโร  ปุจฺฉิ ฯ 
ตาสุป  ตเถว  นิคูหิตฺวา  เถร  ปฏิพาหิตุ  อสกฺโกนตีฺสุ  เอกา 
ตาว  อาห  ภนฺเต  มยา  ทานาทีสุ  กต  นาม  นตฺถิ  อห  ปน 
กสฺสปพุทฺธกาเล  ปรสฺส  ทาสี  อโหส ึฯ  ตสฺสา  เม  สามิโก 
อติวิย  จณฺโฑ  ผรุโส  คหิตคฺคหิเตเนว  กฏเน  วา  กลิงฺคเรน 
วา  สีส  ภินทฺติ  สาห  อุปฺปนฺเน  โกเป  เอส  ตว  สามิโก 
ลกฺขณาหต  วา  ต  กาตุ  นาสาทีนิ  วา  เต  
ฉินฺทิตุ  อิสฺสโร  มา  กุชฺฌติี  อตฺตานเมว  ปริภาสิตฺวา  โกป  
นาม  นากาสึ  เตน  เม  อย  สมฺปตฺติ  ลทฺธาติ ฯ  อปรา   
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อาห  อห  ภนฺเต  อุจฺฉุกฺเขตฺต  รกฺขมานา  เอกสฺส  ภิกฺขุโน 
เอก  อุจฺฉุยฏ ึ  อทาสึ  อปรา  เอก  ติมฺพรุสก  อทาสึ  อปรา 
เอก  เอลาฬุก  อทาสึ  อปรา เอก  ผารสุก  อทาสึ  อปรา 
เอก  มูลกมฏุ ึ  อทาสึ  อปรา  เอก  นมิฺพมุฏ ึ  อทาสินฺติ 
อาทินา  นเยน  อตฺตนา  อตฺตนา  กต  ปริตฺตก  ทาน  
อาโรเจตฺวา  อิมินา  การเณน  อมฺเหหิ  อย  สมฺปตฺติ  
ลทฺธาติ  อาหสุ ฯ  เถโร  ตาหิ  กตกมฺม  สุตฺวา  สคฺคโต 
โอตริตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิ  สกฺกา  นุ  โข  ภนฺเต 
สจฺจกถนมตฺเตน  โกปนิพฺพาปนมตฺเตน  อติปริตฺตเกน  
ติมฺพรุสกาทิทานมตฺเตน  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  ลทฺธุนฺติ ฯ  
กสฺมา  ม  โมคฺคลฺลาน  ปจฺุฉสิ  นนุ  เต  เทวธีตาหิ  
อยมตฺโถ  กถิโตติ ฯ  อาม  ภนฺเต  ลพฺภติ  ม ฺเ  เอตฺตเกน 
ทิพฺพสมฺปตฺตีติ ฯ  อถ  น  สตฺถา  โมคฺคลฺลาน  สจฺจมตฺต  
กเถตฺวาป  โกปมตฺต  ชหตฺิวาป  ปริตฺตก  ทาน  ทตฺวาป  
เทวโลก  คจฺฉติเยวาติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        สจฺจ  ภเณ  น  กชฺุเฌยฺย          ทชชฺา  อปฺปป  ยาจิโต 
        เอเตหิ  ตีหิ  าเนหิ                  คจฺเฉ  เทวาน  สนฺติเกติ ฯ 
        ตตฺถ  สจฺจ  ภเณติ  สจฺจ  ทีเปยฺย  โวหเรยฺย  สจฺเจ 
ปติฏเหยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  น  กชฺุเฌยฺยาติ  ปรสฺส  น  กุชฺเฌยฺย ฯ 
ยาจิโตติ  ยาจกา  นาม  สลีวนฺโต  ปพฺพชิตา ฯ  เต  หิ  
กิ ฺจาป  เทถาติ  อยาจิตฺวา ว  ฆรทฺวาเร  ติฏนฺติ  อตฺถโต  
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ปน  ยาจนฺติเยว  นาม  เอว  สีลวนฺเตหิ  ยาจิโต  อปปฺสฺมึป   
เทยฺยธมฺเม  วิชฺชมาเน  อปปฺมตฺตกมฺป  ทเทยฺย ฯ  เอเตหิ  ตีหีติ   
เอเตสุ  เอเกนาป  การเณน  เทวโลก  คจฺเฉยฺยาติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                        โมคฺคลลฺานตฺเถรป ฺหวตฺถุ ฯ 
 
                                 ภิกฺขูหิ  ปุฏป ฺหวตฺถุ 
        อหึสกา  เยติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  สาเกต  นิสฺสาย 
อ ฺชนวเน  วิหรนฺโต  ภิกฺขูหิ  ปุฏป ฺห  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ภควโต  กิร  ภิกฺขุสงฺฆปริวุตสฺส  สาเกต  ปณฺฑาย  
ปวิสนกาเล  เอโก  สาเกตวาสี  มหลฺลกพฺราหฺมโณ  นครโต   
นิกฺขมนฺโต  อนฺตรทฺวาเร  ทสพล  ทิสวฺา  ปาเทสุ  นิปติตฺวา   
โคปฺผเกสุ  ทฬฺห  คเหตฺวา  ตาต  นนุ  นาม  ปุตฺเตหิ  ชิณฺณกาเล   
มาตาปตโร  ปฏิชคฺคิตพฺพา  กสฺมา  เอตฺตก  กาล  อมฺหาก  
อตฺตาน  น  ทสฺเสสิ  มยา  ตาว  ทฏิโสิ  มาตรป  ปสฺสิตุ  
เอหีติ  สตฺถาร  คเหตฺวา  อตฺตโน  เคห  อคมาสิ ฯ  สตฺถา  
ตตฺถ  คนฺตฺวา  ป ฺตฺเต  อาสเน  นิสีทิ  สทฺธ ึ ภิกขฺุสงฺเฆน ฯ   
พฺราหฺมณีป  อาคนฺตฺวา  สตฺถุ  ปาเทสุ  นิปติตฺวา  ตาต  เอตฺตก  
กาล  กห  คโตสิ  นนุ  นาม  มาตาปตโร  มหลฺลกกาเล   
อุปฏาตพฺพาติ  วตฺวา  ปุตฺตธีตโร  เอถ  ภาตร  วนทฺถาติ  
วนฺทาเปสิ ฯ  เต  อุโภป  ตุฏมานสา   
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พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  ปริวิสิตฺวา  ภนฺเต  อิเธว  นพิทฺธ  
ภิกฺข  คณฺหถาติ  วตฺวา  พุทฺธา  นาม  เอกฏาเนเยว  
นิพทฺธ  ภิกฺข  น  คณฺหนฺตีติ  วุตฺเต  เตนหิ  ภนฺเต  เย  
โว  นิมนฺเตตุ  อาคจฺฉนฺติร  เต  อมฺหาก  สนฺติเก  
ปหิเณยฺยาถาติ  อาหสุ ฯ  สตฺถา  ตโต  ปฏาย  นิมนฺเตตุ  
อาคเต  คนฺตฺวา  พฺราหฺมณสฺส  อาโรเจถาติ  เปเสสิ ฯ 
เต  คนฺตฺวา  มย  สฺวาตนาย  สตฺถาร  นมินฺเตมาติ  พฺราหฺมณ 
วทนฺติ ฯ  พฺราหฺมโณ  ปุนทิวเส  อตฺตโน  เคหโต   
ภตฺตภาชนสูเปยฺยภาชนานิ  อาทาย  สตฺถุ  นิสีทนฏาน  
คจฺฉติ ฯ  อ ฺตฺถ  ปน  นมินฺตเน  อสติ  สตฺถา  
พฺราหฺมณสฺเสว  เคเห  ภตฺตกิจฺจ  กโรติ ฯ  เต  อุโภป  
อตฺตโน  เทยฺยธมฺม  นิจฺจกาล  ตถาคตสฺส  เทนฺตา 
ธมฺมกถ  สุณนฺตา  อนาคามิผล  ปาปุณึสุ ฯ 
        ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  อสุโก  นาม 
พฺราหฺมโณ  ตถาคตสฺส  สุทฺโธทโน  ปตา  มหามายา  มาตาติ 
ชานาติ  ชานนฺโตว  สทฺธึ  พฺราหฺมณิยา  ตถาคต  อมหฺาก 
ปุตฺโตติ  วทติ  สตฺถาป  ตเถว  อธิวาเสสิ  กินฺนโุข  การณนฺติ ฯ 
สตฺถา  เตส  กถ  สุตฺวา  ภิกฺขเว  อุโภป  เต  อตฺตโน  ปุตฺตเมว 
ปุตฺโตติ  วทนฺตีติ  วตฺวา  อตีต  อาหริ  (๑)  ภิกฺขเว  อย  
พฺราหฺมโณ  อฺตีเต  นิรนฺตร  ป ฺจ  ชาติสตานิ  มยฺห  
ปตา  อโหสิ  ป ฺจ  ชาติสตานิ  จุลฺลปตา  ป ฺจ  
#๑. อาหริตฺวาติ  ปุพฺพกาลกิริยาปเทน  ภวิตพฺพ ฯ  
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ชาติสตานิ  มหาปตา  สาป  พฺราหฺมณี  นิรนฺตรเมว  ป ฺจ   
ชาติสตานิ  มยฺห  มาตา  อโหสิ  ป ฺจ  ชาติสตานิ  
จุลฺลมาตา  ป ฺจ  ชาติสตานิ  มหามาตา  เอวาห 
ทิยฑฺฒชาติสหสฺส  พฺราหฺมณสฺส  หตฺเถ  สวฑฺโฒ   
ทิยฑฺฒชาติสหสฺส  พฺราหฺมณิยา  หตฺเถ  สวฑฺโฒติ  ตีณิ   
ชาติสหสฺสานิ  เตส  ปุตฺตภาว ทสฺเสตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        ยสฺม ึ มโน  นิวีสติ                  จิตฺต ฺจาป  ปสีทติ 
        อทิฏปุพฺพเก  โปเส                  กาม  ตสฺมึป  วิสฺสเส(๑) ฯ 
        ปุพฺเพว  สนฺนิวาเสน                  ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน  วา 
        เอวนฺต  ชายเต  เปม                  อุปฺปลว  ยโถทเกติ (๒)ฯ 
        สตฺถา  เตมาสเมว  ต  กุล  นิสฺสาย  วิหาสิ ฯ  เต  อุโภป 
อรหตฺต  สจฺฉิกตฺวา  ปรินิพฺพายึสุ ฯ  อถ  เนส  มหาสกฺการ  กตฺวา 
อุโภป  เอกกูฏาคารเมว  อาโรเปตฺวา  นีหรึสุ ฯ  สตฺถาป  ป ฺจสต- 
ภิกฺขุปริวาโร  เตหิ  สทฺธึเยว  อาฬาหน  อคมาสิ ฯ  พุทฺธาน  กิร 
มาตาปตโร  กาลกตาติ  มหาชโน  นกิขฺมิ ฯ  สตฺถา  อาฬาหนสมีเป 
เอก  สาล  ปวิสิตฺวา  อฏาสิ ฯ  มนุสฺสา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา 
เอกมนฺเต  ตฺวา  ภนฺเต  มาตาปตโร  โว  กาลกตาติ  มา 
จินฺตยิตฺถาติ  สตฺถารา  สทธฺึ  ปฏิสนฺถาร  กโรนฺติ ฯ  สตฺถา  เต 
มา  เอว  อวจุตฺถาติ  อปฺปฏิกฺขิปตฺวาว  ปริสาย  อชฌฺาสย 
โอโลเกตฺวา  ตขณานุรูป   
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ธมฺม  เทเสนฺโต 
        อปฺป  วต  ชีวิต  อิท          โอร  วสฺสสตาป  มียติ 
        โย  เจป  อติจฺจ  ชีวติ          อถโข  โส  ชรสาป  มียตีติ 
อิท  ชราสุตฺต  (๑)  กเถสิ ฯ  เทสนาวสาเน  จตุราสีติยา   
ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ  ภิกฺขู  พฺราหฺมณสฺส  จ   
พฺราหฺมณิยา  จ  ปรินิพฺพุตภาว  อชานนฺตา  ภนฺเต  เตส  โก   
อภิสมฺปราโยติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  สตฺถา  ภิกฺขเว  เอวรูปาน  อเสขมุนีน   
อภิสมฺปราโย  นาม  นตฺถิ  เอวรูปา  หิ  อจฺจุต  อมต   
มหานิพฺพานเมว  ปาปุณนฺตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        อหึสกา  เย  มุนโย          นิจฺจ  กาเยน  สวุตา 
        เต  ยนติฺ  อจฺจุต  าน          ยตฺถ  คนฺตฺวา  น  โสจเรติ ฯ 
        ตตฺถ  มนุโยติ  โมเนยฺยปฺปฏิปทาย  มคฺคผลปฺปตฺตา 
อเสขมุนโย ฯ  กาเยนาติ  เทสนามตฺตเมเวต ฯ  ตีหิป  ทฺวาเรหิ   
สวุตาติ  อตฺโถ ฯ  อจฺจุตนฺติ  สสฺสต ฯ  านนฺติ  อกุปฺปฏาน   
ธุวฏาน ฯ  ยตฺถาติ  ยสฺม ึ คนฺตฺวา  น  โสจนฺติ  น  วิห ฺนฺติ  ต   
นิพฺพานฏาน  คจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                ภิกฺขูหิปุฏป ฺหวตฺถุ ฯ 
                                __________ 
#๑. ขุ. ส.ุ  ๒๕/๔๙๒ ฯ  
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                                         ปุณฺณทาสีวตฺถุ  
        สทา  ชาครมานานนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  คิชฺฌกูเฏ 
ปพฺพเต  วิหรนฺโต  ปุณฺณ  นาม  ราชคหเสฏ ิโน  ทาสึ  
อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ตสฺสา  กิร  เอกทิวส  โกฏฏนตฺถาย  พหู  วีห ี อทาสิ ฯ  สา 
รตฺตึ  ปทีป  ชาเลตฺวา  วีหี  โกฏเฏนตีฺ  วิสฺสมนตฺถาย  เสทตินฺเตน 
คตฺเตน  พหิ  วาเต  อฏาสิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  ทพฺโพ  มลฺลปุตฺโต 
ภิกฺขูน  เสนาสนปฺป ฺาปโก  โหติ ฯ  โส  ธมฺม  สุตฺวา  อตฺตโน 
อตฺตโน  เสนาสน  คจฺฉนฺตาน  ภิกฺขูน  องฺคุลึ  ชาเลตฺวา  ปุรโต 
ปุรโต  มคฺคเทสนตฺถาย  คจฺฉนฺเต  ภิกฺขู  นิมฺมินิ ฯ  ปุณฺณา 
เตนาโลเกน  ปพฺพเต  วิจรนฺเต  ภิกฺขู  ทสิฺวา  อห  ตาว  อตฺตโน 
ทุกฺเขน  อุปทฺทุตา  อิมายป  เวลาย  (๑)  นิทฺท  น  อุเปมิ  ภทนฺตา 
กึการณา  น  นิทฺทายนฺตีติ  จินฺเตตฺวา  อทฺธา  เอตฺถ  กสฺสจิ 
ภิกฺขุโน  อผาสุก  วา  ภวิสฺสติ  ทีฆชาติเกน  วา  อุปทฺทโว 
ภวิสฺสตีติ  ส ฺ  กตฺวา  ปาโตว  กุณฺฑก  อาทาย  อุทเกน 
เตเมตฺวา  หตฺถตเล  ปูว  กตฺวา  องฺคาเรสุ  ปจิตฺวา  อุจฺฉงฺเค 
กตฺวา  ติตฺถมคฺเค  ขาทิสฺสามีติ  ฆฏ  อาทาย  ติตฺถาภิมุขี  (๒) 
ปายาสิ ฯ  สตฺถาป  คาม  ปวิสิตุ  ตเมว  มคฺค  ปฏิปชฺช ิฯ  สา 
สตฺถาร  ทิสวฺา  [จินฺเตสิ]  อ ฺเสุ  ทิวเสสุ  สตฺถร ิ ทิฏเป 
มม  เทยฺยธมโฺม  
#๑. อิมิสฺสป  เวลายนฺติ  ยตฺุตปเทน  ภวิตพฺพ ฯ 
#๒. ติตฺถาภิมุขินีติ  ภวิตพฺพ ฯ . ว.  
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น  โหติ  เทยยฺธมฺเม  สติ  สตฺถาร  น  ปสฺสามิ  อิทานิ  ปน 
เม  เทยฺยธมฺโม  จ  อตฺถิ  สตฺถา  จ  สมฺมขีุภูโต  สเจ  ลูข  วา 
ปณีต  วาติ  อจินฺเตตฺวา  คณฺเหยฺย  ทเทยฺยาห  อิม  ปูวนฺติ  
จินฺเตตฺวา  ฆฏ  เอกมนฺเต  นิกฺขิปตฺวา  สตฺถาร  วนทฺิตฺวา 
ภนฺเต  อิม  ลขู  ทาน  ปฏคฺิคณฺหนฺตา  มม  สงฺคห  กโรถาติ  
อาห ฯ  สตฺถา  อานนฺทตฺเถร  โอโลเกตฺวา  เตน  นีหริตฺวา 
ทินฺน  มหาราชทตฺติย  ปตฺต  อุปนาเมตฺวา  ปูว  คณฺหิ ฯ  ปุณฺณาป 
ต  สตฺถุ  ปตฺเต  ปติฏเปตฺวา  ป ฺจปฺปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา 
ภนฺเต  ตุมฺเหหิ  ทิฏธมฺโมเยว  เม  สมชิฺฌตูติ  อาห ฯ  สตฺถา 
เอว  โหตูติ   ิตโกว  อนุโมทน  อกาสิ ฯ  ปุณฺณาป  จินฺเตสิ 
กิ ฺจาป  เม  สตฺถา  สงฺคห  กโรนฺโต  ปูว  คณฺหิ  น  ปน  ต 
ขาทิสฺสติ  อทฺธา  ปุรโต  กากสฺส  วา  สุนขสฺส  วา  ทตฺวาห 
ร ฺโ  วา  มหามตฺตสฺส  วา  เคห  คนฺตฺวา  ปณีตโภชน   
ภุ ฺชิสฺสตีติ ฯ  สตฺถาป  กินฺนุ  โข  เอสา  จินฺเตสีติ  ตสฺสา  
จิตฺตวาร  ตฺวา  อานนฺทตฺเถร  โอโลเกตฺวา  นิสีทนาการ  
ทสฺเสสิ ฯ  เถโร  จีวร  ป ฺาเปตฺวา  อทาสิ ฯ  สตฺถา  
พหินคเรเยว  นิสีทิตฺวา  ภตฺตกิจฺจมกาสิ ฯ  เทวตา   
สกลจกฺกวาฬคพฺเภ  เทวมนุสฺสาน  อุปกปฺปนก  โอช  มธุปฏล 
วิย  ปเฬตฺวา  ตตฺถ  ปกฺขิปสุ ฯ  ปุณฺณา  จ  โอโลเกนฺตี  อฏาสิ ฯ 
ภตฺตกิจฺจาวสาเน  เถโร  อุทก  อทาสิ ฯ  สตฺถา  กตภตฺตกิจฺโจ 
ปุณฺณ  อามนฺเตตฺวา  กสฺมา  ตฺว  ปุณฺเณ   



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 335 

                        เลมที ่ 18  ปุณฺณทาสีวตฺถุ  หนา  335 
 
มม  สาวเก  ปริภวีติ  อาห ฯ  น  ปริภวามิ  ภนฺเตติ ฯ  อถ 
ตยา  มม  สาวเก  โอโลเกตฺวา  กึ  กถิตนฺติ ฯ  อห  ตาว  อิมินา   
ทุกฺขุปทฺทเวน  นิทฺท  น  อุเปมิ  ภทนฺตา  กิมตฺถ  นิทฺท 
น  อุเปนฺติ  อทฺธา  กสฺสจิ  อผาสุก  วา  ภวิสฺสติ  ทีฆชาติเกน 
วา  อุปทฺทโว  ภวิสฺสตีติ  เอตฺตก  ภนฺเต  มยา  จินฺติตนฺติ ฯ 
สตฺถา  ตสฺสา  วจน  สุตฺวา  ปุณฺเณ  ตฺว   ตาว  อตฺตโน   
ทุกฺขุปทฺทเวน  น  นิทฺทายสิ  มม  ปน  สาวกา  สทา  ชาคริย  
อนุยุตฺตตาย  น  นิทฺทายนฺตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        สทา  ชาครมานาน          อโหรตฺตานุสิกฺขิน 
        นิพฺพาน  อธิมุตฺตาน          อฏ  คจฺฉนฺติ  อาสวาติ ฯ 
        ตตฺถ  อโหรตฺตานุสิกฺขินนฺติ  ทิวา  จ  รตฺติ ฺจ  ติสฺโส  สิกขฺา   
สิกฺขมานาน ฯ  นิพฺพาน  อธิมุตฺตานนฺติ  นิพฺพานชฺฌาสยาน ฯ 
อฏ  คจฺฉนฺตีติ  เอวรูปาน  สพฺเพป  อาสวา  อฏ  วินาส 
นตฺถิภาว  คจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  ยถา ิตาว  ปุณฺณา  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏหิ ฯ  สมฺปตฺตปริสายป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสิ ฯ 
        สตฺถา  กุณฺฑกองฺคารปูเวน  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  วิหาร  
อคมาสิ ฯ ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมฏุาเปสุ  ทุกฺกร  อาวุโส   
สมฺมาสมฺพุทฺเธน  กต  ปณฺุณาย  ทินฺเนน  กุณฺฑกองฺคารปูเวน  
ภตฺตกิจฺจ  กโรนฺเตนาติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  
ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย นามาติ   
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วุตฺเต  น  ภิกขฺเว  อิทาเนว  ปุพฺเพป  มยา  อิมาย ทนิฺน  
กุณฺฑก  ปริภุตฺตเมวาติ  วตฺวา  อตีต  อาหริตฺวา 
        ภุตฺวา  ติณปริฆาส                  ภุตฺวา  อาจามกุณฺฑก 
        เอตนฺเต  โภชน  อาสิ                  กสฺมาทานิ  น  ภุ ฺชสิ 
        ยตฺถ  โปส  น  ชานนฺติ          ชาติยา  วินเยน  วา 
        พหุ  (๑)  ตตฺถ  มหาพฺรหฺเม  อป  อาจามกุณฺฑก 
        ตฺว ฺจ  โข  ม  ปชานาสิ          ยทิสาย  หยุตฺตโม 
        ชานนฺโต  ชานมาคมฺม          น  เต  ภกฺขามิ  กณฺุฑกนฺติ 
อิม  กุณฺฑกสินฺธวโปตกชาตก  (๒)  วิตฺถาเรตฺวา  กเถสีติ ฯ 
                                ปุณฺณทาสีวตฺถุ ฯ 
 
                                อตุลอุปาสกวตฺถุ  
        โปราณเมตนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
อตุลนฺนาม  อุปาสก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  ห ิ สาวตฺถีวาสี  อุปาสโก  ป ฺจสตอุปาสกปริวาโร 
เอกทิวส  เต  อุปาสเก  อาทาย  ธมฺมสสฺวนตฺถาย  วิหาร  คนฺตฺวา 
เรวตตฺเถรสฺส  สนฺติเก  ธมฺม  โสตุกาโม  หุตฺวา  เรวตตฺเถร 
วนฺทิตฺวา  นิสีทิ ฯ  โส  ปนายสฺมา  ปฏิสลลฺานาราโม  สโีห  วิย 
เอกจโร  ตสมฺา  เตน  สทธฺึ  น  กิ ฺจิ  กเถสิ ฯ  โส  อย  เถโร  น 
กิ ฺจิ  กเถสีติ  กุทโฺธ  อุฏาย  
#๑. ส. ปหุ ฯ  ๒. ส.ม. ยาทิสาย ฯ  
#๓.  ขุ. ชา.  ติก. ๒๗/๑๐๐ ฯ ตทฏกถา  ๔/๒๔ ฯ  
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สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  เอกมนฺต   ิโต  เถเรน 
เกนตฺเถน  อาคตตฺถาติ  วุตฺเต  ภนฺเต  อห  อิเม  อุปาสเก  
อาทาย  ธมฺมสฺสวนตฺถาย  เรวตตฺเถร  อุปสงฺกมึ  ตสฺส  เม 
เถโร  น  กิ ฺจิ  กเถสิ  โสห  ตสฺส  กุชฌฺิตฺวา  อิธาคโต 
ธมฺม  เม  กเถถาติ  อาห ฯ  อถ  เถโร  เตนหิ  อุปาสกา  นิสีทถาติ 
พหุก  กตฺวา  อภิธมฺมกถ  กเถสิ ฯ  อุปาสโก  อภิธมมฺกถา  นาม 
อติสณฺหา  อติสุขุมา  เถโร  พหุ  อภิธมฺมเมว  กเถสิ  อมฺหาก 
อิมินา  โก  อตฺโถติ  กุชฺฌตฺิวา  ปริส  อาทาย  อานนฺทตฺเถรสฺส 
สนฺติก  อคมาสิ  เถเรนาป  ก ึ อุปาสกาติ  วุตฺเต  ภนฺเต  มย 
ธมฺมสฺสวนตฺถาย  เรวตตฺเถร  อุปสงฺกมิมฺหา  ตสฺส  สนฺติเก 
อลฺลาปสลฺลาปมตฺตป  อลภิตฺวา  กุทฺธา  สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  สนติฺก 
อาคมิมฺหา  (๑)  โสป  โน  อติสณฺห  พหุ  อภิธมฺมเมว  กเถสิ  อิมินา 
อมฺหาก  โก  อตฺโถติ  เอตสฺสาป  กุชฺฌตฺิวา  อิธาคตมฺห  กเถหิ 
โน  ภนฺเต  ธมฺมกถนฺติ ฯ  เตนหิ  นิสีทิตฺวา  สุณาถาติ ฯ  เถโร  
เตส  สุวิ ฺเยฺย  กตฺวา  อปฺปกเมว  ธมมฺ  กเถสิ ฯ  เต  เถรสฺสาป 
กุชฺฌิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทึสุ ฯ  
อถ  เน  สตฺถา  อาห  กสฺมา  อุปาสกา  อาคตตฺถาติ ฯ  ธมฺมสฺสวนตฺถาย  ภนฺเตติ ฯ  สุโต  ปน  
โว  ธมโฺมติ ฯ  
ภนฺเต  มย  อาทิโต  เรวตตฺเถร  อุปสงฺกมิมฺหา  โส  
อมฺเหหิ  สทฺธึ  น  กิ ฺจิ  
#๑. สี. ม. ยุ.  อคมิมฺหา ฯ  
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กเถสิ  ตสฺส  กุชฺฌิตฺวา  สารีปุตฺตตฺเถร  อุปสงฺกมิมฺหา  เตน   
โน  พหุ  อภิธมฺโม  กถโิต  ต  อสลฺลกฺเขตฺวา  กุชฌฺิตฺวา   
อานนฺทตฺเถร  อุปสงฺกมิมหฺา  เตน  โน  อปฺปมตฺตโกว  ธมฺโม 
กถิโต  ตสฺสาป  กุชฺฌิตฺวา  อิธาคตมฺหาติ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  กถ  สตฺุวา 
อตุล  โปราณโต  ปฏาย  อาจิณฺณเมเวต  ตุณฺหีภูตมฺป  พหุกถป 
มนฺทกถป  ครหนฺติเยว  เอกนฺต  ครหติพฺโพเยว  หิ  ปสสิตพฺโพเยว 
วา  นตฺถิ  ราชาโนป  เอกจฺเจ  นินฺทนฺติ  เอกจฺเจ  ปสสนฺติ 
มหาปวิมฺป  จนฺทิมสุริเยป  อากาสาทโยป  จตุปฺปริสมชฺเฌ 
นิสีทิตฺวา  ธมฺม  กเถนฺต  สมฺมาสมฺพุทฺธป  เอกจฺเจ  นินฺทนฺติ 
เอกจฺเจ  ปสสนฺติ  อนฺธพาลาน  หิ  นนิฺทา  วา  ปสสา  วา  อปฺปมาณ 
ปณฺฑิเตน  ปน  เมธาวินา  นินฺทิโต  นนิฺทิโต  นาม  ปสสิโต  ปสสิโต  นาม  โหตีติ  วตฺวา  อิ
มา  คาถา  อภาสิ 
        โปราณเมต  อตุล                  เนต  อชฺชตนามิว 
        นินฺทนติฺ  ตุณฺหีมาสีน                  นินฺทนฺติ  พหุภาณิน 
        มิตภาณึป  นินฺทนฺติ                  นตฺถิ  โลเก  อนินฺทิโต 
        น  จาหุ  น  จ  ภวิสฺสติ          น  เจตรหิ  วิชชฺติ 
        เอกนฺต  นินฺทิโต  โปโส          เอกนฺต  วา  ปสสิโต 
        ย ฺเจ  วิ ฺ ู  ปสสนฺติ                  อนุวิจฺจ  สุเว  สุเว 
        อจฺฉิทฺทวุตฺตึ  เมธาวึ                  ป ฺาสีลสมาหิต 
        นิกฺข  ชมฺโพนทสฺเสว                  โก  ต  นินฺทตุิมรหติ 
        เทวาป  น  ปสสนฺติ                  พฺรหฺมุนาป  ปสสิโตติ ฯ  
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        ตตฺถ  โปราณเมตนฺติ  ปุราณก  เอต ฯ  อตุลาติ  ต  
อุปาสก  อาลปติ ฯ  เนต  อชฺชตนามิวาติ  อิท  นินฺทน  วา  
ปสสน  วา  อชฺชตน  อธุนา  อุปฺปนฺน  วิย  น  โหติ ฯ   
ตุณฺหีมาสีนมฺป  หิ  ก ึ เอโส  มโูค  วิย  พธิโร  วิย  กิ ฺจิ  
อชานนฺโต  วิย  ตุณฺหี  หตฺุวา  นิสินฺโนติ  นินฺทนติฺ  
พหุภาณินป  กึ  เอส  วาตาหตตาลปณฺณ  วิย  กฏกฏายติ  
อิมสฺส  กถาย  ปริยนฺโตเยว  นตฺถีติ  นินฺทนฺติ  มิตภาณีนป  
กึ  เอส  สุวณฺณหิร ฺ  วิย  อตฺตโน  วจน  ม ฺมาโน 
เอก  วา  เทฺว  วา  วตฺวา  ตุณฺหี  โหตีติ  นินฺทนฺติ  เอว  สพฺพถาป 
อิมสฺมึ  โลเก  อนินฺทิโต  นาม  นตฺถีติ  อตฺโถ ฯ  น  จาหูติ 
อตีเตป  นาโหสิ  อนาคเตป  น  ภวิสฺสติ ฯ  ย ฺเจ  วิ ฺ ูติ 
พาลาน  นินฺทา  วา  ปสสา  วา  อปฺปมาณ  ย  ปน  ปณฺฑิตา 
ทิวเส  ทิวเส  อนุวิจฺจ  นินฺทาการณ  วา  ปสสาการณ  วา  ชานิตฺวา 
[ปสสนฺติ]  อจฺฉิทฺทาย  วา  สิกฺขาย  อจฺฉิทฺทาย  วา  ชีวิตวุตฺติยา 
สมนฺนาคตตฺตา  อจฺฉิทฺทวุตฺตึ  ธมฺโมชปฺป ฺาย  สมนฺนาคตตฺตา 
เมธาวึ  โลกยิโลกุตฺตรปปฺ ฺาย  เจว  จตุปฺปาริสุทฺธิสีเลน  จ 
สมนฺนาคตตฺตา  ป ฺาสีลสมาหิต  ปสสนฺติ  ต  สวุณฺณโทสวิรหิต 
ฆฏฏนมชชฺนกฺขม  ชมฺพูนทนิกฺข  วิย  โก  นินฺทิตุมรหตีติ  อตฺโถ ฯ 
เทวาปติ  เทวาป  ปณฺฑิตมนุสฺสาป  ต  ภิกฺขุ  อุฏาย  โถเมนฺติ 
ปสสนฺติ ฯ พฺรหฺมุนาปติ  น  เกวล เทวมนุสฺสา ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ  
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มหาพฺรหฺเมหิป  เอส  ปสสิโตเยวาติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  ป ฺจสตาป  เต  อุปาสกา  โสตาปตฺติผเล 
ปติฏหึสูติ ฯ 
                                อตุลอุปาสกวตฺถุ ฯ 
                                 
                                ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุวตฺถุ  
        กายปฺปโกปนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนโฺต 
ฉพฺพคฺคิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกทิวส  หิ  สตฺถา  เตส  อุโภหิ  หตฺเถหิ  ยฏ ิโย  คเหตฺวา 
กฏปาทุก  อารุยฺห  ปฏ ิปาสาเณ  จงฺกมนฺตาน  ขฏขฏาติ 
สทฺท  สุตฺวา  อานนฺท  กึสทฺโท  นาเมโสติ  ปุจฺฉิตฺวา  ฉพฺพคฺคิยาน 
กฏปาทุก  อารุยฺห  จงฺกมนฺตาน  ขฏขฏสทฺโทติ  สุตฺวา  สิกฺขาปท 
ป ฺาเปตฺวา  ภิกฺขุนา  นาม  กายาทีนิ  รกฺขิตุ  วฏฏตีติ  วตฺวา 
ธมฺม  เทเสนฺโต  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        กายปฺปโกป  รกฺเขยยฺ          กาเยน  สวุโต  สยิา 
        กายทุจฺจริต  หิตฺวา          กาเยน  สุจริต  จเร 
        วจีปโกป  รกฺเขยฺย          วาจาย  สวุโต  สิยา 
        วจีทุจฺจริต  หิตฺวา                  วาจาย  สุจริต  จเร 
        มโนปโกป  รกฺเขยฺย          มนสา  สวุโต  สิยา 
        มโนทุจฺจริต  หิตฺวา          มนสา  สุจริต  จเร  
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        กาเยน  สวุตา  ธีรา          อโถ  วาจาย  สวุตา 
        มนสา  สวุตา  ธีรา          เต  เว  สปุริสวุตาติ ฯ 
        ตตฺถ  กายปฺปโกปนฺติ  ติวิธ  กายทุจฺจริต  รกฺเขยฺย ฯ  
กาเยน  สวุโตติ  กายทฺวาเร  ทุจฺจริตปฺปเวสน  นิวาเรตฺวา  
สวุโต  ปหิตทฺวาโร  สิยา  ยสฺมา  ปน  กายทุจฺจริต  หิตฺวา  
กายสุจริต  จรนฺโต  อุภยเปต  กโรติ  ตสฺมา  กายทุจฺจริต  
หิตฺวา  กาเยน  สุจริต  จเรติ  วุตฺต ฯ  อนนฺตรคาถาสุป  เอเสว  
นโย ฯ  กาเยน  สวุตา  ธีราติ  เย  ปณฺฑิตา  ปาณาติปาตาทีนิ   
อกโรนฺตา  กาเยน  สวุตา  นาม  มุสาวาทาทีนิ  อกโรนฺตา  
วาจาย  สวุตา  นาม  อภิชฌฺาทีนิ  อสมุฏาเปนฺตา 
มนสา  สวุตา  นาม  เต  อิธ  โลกสฺม ึ สุปริสวุตา  สุรกฺขิตา 
สุโคปตา  สุปหิตทฺวาราติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                        ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                โกธวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
                        สตฺตรสโม  วคฺโค 
                ________________  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 342 

                        เลมที ่ 18  หนา  342 
                 
                          มลวคฺควณฺณนา 
 
                         โคฆาตกปุตฺตวตฺถุ 
        ปณฺฑุปลาโสว  ทานสิีติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  เอก  โคฆาตกปุตฺต  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิ  กิเรโก  โคฆาตโก  คาโว  วธิตฺวา  วรมสานิ 
คเหตฺวา  ปจาเปตฺวา  ปุตฺตทาเรน  สทฺธึ  นิสีทิตฺวา  มส ฺจ  (๑)   
ขาทติ  มูเลน  จ  วิกฺกีณาติ ฯ  โส  เอว  ป ฺจปณฺณาสวสฺสานิ   
โคฆาตกกมฺม  กโรนฺโต  ธูรวิหาเร  วิหรนฺตสฺส  สตฺถุโน  
เอกทิวส  กฏจฺฉุมตฺตมฺป  ยาคุ  วา  ภตฺต  วา  น  อทาสิ ฯ  
โส  วินา  มเสน  ภตฺต  น  ภุ ฺชติ ฯ  โส  เอกทิวส  ทิวสภาเค 
มส  วิกฺกีณิตฺวา  อตฺตโน  อตฺถาย  ปจิตุ  เอก  มสขณฺฑ  
ภริยาย  (๒)  ทตฺวา  นหายิตุ  อคมาสิ ฯ  อถสฺส  สหายโก 
เคห  อาคนฺตฺวา  ภริย  อาห  โถก  เม  วิกฺกีณิยมส  เทหิ  เคเห 
เม  ปาหุนโก  อาคโตติ ฯ  นตฺถิ  วิกฺกณิียมส  สหายโก  เต  มส 
วิกฺกีณิตฺวา  อิทานิ  นหายิตุ  คโตติ ฯ  มา  เอว  กริ  สเจ  มสขณฺฑ 
อตฺถิ  เทหีติ ฯ  สหายกสฺส  เต  นกิฺขิตฺต  มสขณฺฑ  เปตฺวา  อ ฺ 
มส  นตฺถีติ ฯ  โส  สหายกสฺส  เม  อตฺถาย  ปตมสโต  อ ฺ 
นตฺถิ  โส  จ  วินา  มเสน  น  ภุ ฺชติ  นาย  ทสฺสตีติ   
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สาม  ต  มส  คเหตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  โคฆาตโกป  นหาตฺวา  
อาคโต  ตาย  อตฺตโน  ปกกฺปณฺเณน  สทฺธึ  วฑฺเฒตฺวา  
ภตฺเต  อุปนีเต  อาห  กห  มสนฺติ ฯ  นตฺถิ  สามีติ ฯ  นนุ  อห   
ปจนตฺถาย  มส  ทตฺวา  คโตติ ฯ  ตว  สหายโก  อาคนฺตฺวา   
ปาหุนโก  เม  อาคโต  วิกกฺีณิยมส  เม  เทหีติ  วตฺวา  มยา   
สหายกสฺส  เต  ปตมสโต  อ ฺ  นตฺถิ  โส  จ  วินา  มเสน  น   
ภุ ฺชตีติ  วุตฺเตป  (๑)  พลกาเรน  ต  มส  สามเยว  คเหตฺวา  
คโตติ ฯ  โส  อห  วินา  มเสน  ภตฺต  น  ภุ ฺชามิ  หราหิ  
นนฺติ ฯ  ก ึ สกฺกา  กาตุ  ภุช  สามีติ ฯ  โส  นาห  ภตฺต  
ภุ ฺชามีติ  ต  ภตฺต  หราเปตฺวา  สตฺถ  อาทาย  ปจฺฉาเคเห  
 ิโต  โคโณ  อตฺถิ  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  มุเข  หตฺถ 
ปกฺขิปตฺวา  ชิวฺห  นีหริตฺวา  สตฺเถน  มูเล  ฉินฺทิตฺวา  อาทาย   
คนฺตฺวา  องฺคาเรสุ  ปจาเปตฺวา  ภตฺตมตฺถเก  เปตฺวา   
นิสินฺโน  เอก  ภตฺตปณฺฑ  ภุ ฺชิตฺวา  เอก  มสขณฺฑ  มุเข  
เปสิ ฯ  ตขณ ฺเวสฺส  ชิวฺหา  ฉินฺทิตฺวา  (๒)  ภตฺตปาติย  
ปติ ฯ  ตขณเยว  กมฺมสรกิฺขก  วิปาก  ลภิ ฯ  โสป  โข  
โคโณ  วิย  โลหิตธาราย  มุขโต  ปคฺฆรนฺติยา  อนฺโตเคห 
ปวิสิตฺวา  ชนฺนุเกหิ  วิจรนฺโต  วิรวิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  
โคฆาตกสฺส  ปุตฺโต  ปตร  โอโลเกตฺวา  
สมีเป   ิโต  โหติ ฯ  อถ  น  มาตา  อาห  ปสฺส  ปุตฺต  
#๑. สี. ยุ. วุตฺโตป ฯ    ๒. ม. ฉิชชฺิตฺวา ฯ  
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อิม  โคณ  วิย  เคหมชฺเฌ  ชนฺนุเกหิ  วิจริตฺวา  วิรวนฺต  อิท 
ทุกฺข  ตว  มตฺถเก  ปติสสฺติ  มมป  อโนโลเกตฺวา  อตฺตโน  
โสตฺถึ  กโรนฺโต  ปลายสฺสูติ ฯ  โส  มรณภยตชฺชโิต  มาตร   
วนฺทิตฺวา  ปลายิ  ปลายิตฺวา  จ  ปน  ตกฺกสิล  อคมาสิ ฯ   
โคฆาตโกป  โคโณ  วิย  เคหมชฺเฌ  วิรวนฺโต  วิจริตฺวา  กาล  
กตฺวา  อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺติ ฯ  โคโณป  กาลมกาสิ ฯ  
โคฆาตกปุตฺโตป  ตกฺกสลิ  คนฺตฺวา  สุวณฺณการกมฺม 
อุคฺคณฺหิ ฯ  อถสฺสาจริโย  คาม  คจฺฉนฺโต  เอวรูป  นาม  อลงฺการ 
กเรยฺยาสีติ  วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  โสป  ตถารูป  อลงฺการ  อกาสิ ฯ 
อถสฺสาจริโย  อาคนฺตฺวา  อลงฺการ  ทิสวฺา  อย  ยตฺถ  กตฺถจิ 
คนฺตฺวา  ชีวิตุ  สมตฺโถติ  วยปฺปตฺต  อตฺตโน  ธีตร  อทาสิ ฯ  โส 
ปุตฺตธีตาหิ  วฑฺฒิ ฯ  อถสฺส  ปุตฺตา  วยปฺปตฺตา  สิปฺป  อุคฺคณฺหิตฺวา 
อปรภาเค  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  ตตฺถ  ฆราวาส  สณฺเปตฺวา  วสนฺตา 
สทฺธา  ปสนนฺา  อเหสุ ฯ  ปตาป  เนส  ตกฺกสิลาย  กิ ฺจิ  กุสล 
อกตฺวาว  ชร  ปาปุณิ ฯ  อถสฺส  ปุตฺตา  ปตา  โน  มหลฺลโกติ 
อตฺตโน  สนติฺก  ปกโฺกสาเปตฺวา  ปตุ  อตฺถาย  ทาน  ทสฺสามาติ 
พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  นิมนฺตยึสุ ฯ  เต  ปุนทิวเส  อนฺโตเคเห 
พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  นิสีทาเปตฺวา  สกฺกจฺจ  ปรวิิสิตฺวา 
ภตฺตกิจฺจาวสาเน  สตฺถาร  อาหสุ  ภนฺเต  อมฺเหหิ  อิท  ปตุ   
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ชีวภตฺต  ทินนฺ  ปตุ  โน  อนุโมทน  กโรถาติ ฯ  สตฺถา  ต   
อามนฺเตตฺวา  อุปาสก  ตฺว  มหลฺลโก  ปริปกฺกสรโีร   
ปณฺฑุปลาสสทิโส  ตว  ปรโลกคมนาย  กุสลปาเถยฺย  นตฺถิ   
อตฺตโน  ปติฏ  กโรหิ  ปณฺฑิโต  ภว  มา  พาโลติ  วตฺวา 
อนุโมทน  กโรนฺโต  อิมา  คาถา  อภาสิ 
                        ปณฺฑุปลาโสว  ทานิส ิ
                        ยมปรุิสาป  จ  เต  (๑)  อุปฏ ิตา ฯ 
                        อุยฺโยคมุเข  ปติฏสิ  (๒) 
                        ปาเถยฺยป  จ  เต  น  วิชชฺติ ฯ 
                        โส  กโรหิ  ทีปมตฺตโน 
                        ขิปฺป  วายม  ปณฺฑิโต  ภว 
                        นิทฺธนฺตมโล  อนงฺคโณ 
                        ทิพฺพ  อรยิภูมิเมหิสีติ (๓)ฯ 
        ตตฺถ  ปณฺฑุปลาโสว  ทานิสีติ  อุปาสก  ตฺว  อิทานิ  
ฉิชฺชิตฺวา  ภูมิย  ปตนปณฺฑุปลาโส  วิย  อโหส ิฯ  ยมปุริสาติ   
ยมทูตา  วุจฺจนฺติ ฯ  อิท  ปน  มรณเมว  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
มรณนฺเต  ปจฺจุปฏ ิตนฺติ  อตฺโถ ฯ อุยโฺยคมุเขติ  ปริหานิมุเข   
อวุฑฺฒิมุเข  จ   ิโตสีติ  อตฺโถ ฯ  ปาเถยฺยนฺติ  คมิกสฺส   
ตณฺฑุลาทิปาเถยฺย  วิย  ปรโลก  คจฺฉนฺตสฺส  ตว  กสุลปาเถยฺยมฺป  
#๑. สี. ยุ.  ต ฯ  ๒. สี. ยุ.  จ  ติฏสิ ฯ ๓. ม. อริยภูมึ อุเปหิสิ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 346 

                เลมที่  18  มลวคฺควณฺณนา  หนา  346 
 
นตฺถีติ  อตฺโถ ฯ  โส  กโรหีติ  โส  ตฺว  สมุทฺเท  นาวาย  
ภินฺนาย  ทีปสงฺขาต  ปติฏ  วิย  อตฺตโน  กุสลปติฏ 
กโรหิ  กโรนฺโต  จ  ขิปฺป  วายม  สฆี  สีฆ  วิริย  อารภ  อตฺตโน 
กุสลกมฺมปติฏากรเณน  ปณฺฑิโต  ภว ฯ  โย  หิ  มรณมุข  อปตฺวา 
กาตุ  สมตฺถกาเลเยว  กุสล  กโรติ  เอส  ปณฺฑิโต  นาม ฯ  ตาทิโส 
ภว  มา  อนฺธพาโลติ  อตฺโถ ฯ  ทิพฺพ  อริยภูมินฺติ  เอว  วิริย  กโรนฺโต  ราคาทีน  มลาน  นหีฏ
ตาย  นิทฺธนฺตมโล  
องฺคณาภาเวน  อนงฺคโณ  นิกฺกิเลโส  หุตฺวา  ป ฺจวิธ  
สุทฺธาวาสภูมึ  ปาปุณิสฺสสีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  อุปาสโก  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ   
สมฺปตฺตานมฺป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
        เต  ปุนทิวสตฺถายป  สตฺถาร  นิมนฺเตตฺวา  ทาน  ทตฺวา 
กตภตฺตกิจฺจ  สตฺถาร  อนุโมทนกาเล  อาหสุ  ภนฺเต  อิทมฺป 
อมฺหาก  ปตุ  ชีวภตฺตเมว  อิมสฺเสว  อนุโมทน  กโรถาติ ฯ  
สตฺถา  ตสฺส  อนุโมทน  กโรนฺโต  อิมา  เทฺว  คาถา  อภาสิ 
                อุปนีตวโยว  ทานิสิ 
                สมฺปยาโตสิ  ยมสฺส  สนฺติก  (๑) 
                วาโสป  จ  เต  นตฺถิ  อนฺตรา 
                ปาเถยฺยป  จ  เต  น  วิชชฺติ ฯ 
#๑. ยุ.  สนฺติเก ฯ  
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                โส  กโรหิ  ทปีมตฺตโน 
                ขิปฺป  วายม  ปณฺฑิโต  ภว 
                นทิฺธนฺตมโล  อนงฺคโณ 
                น  ปุน  ชาติชร  อุเปหิสีติ ฯ 
        ตตฺถ  อุปนีตวโยติ  อุปาติ  นิปาตมตฺต ฯ  นีตวโย  คตวโย 
อติกฺกนฺตวโย ฯ  ตฺวมสิ  อิทานิ  ตโย  วเย  อติกฺกมิตฺวา  มรณมุเข 
 ิโตติ  อตฺโถ ฯ  สมฺปยาโตสิ  ยมสฺส  สนฺติกนฺติ  มรณมุข  คนฺตุ 
สชฺโช  หุตฺวา   ิโตสีติ  อตฺโถ ฯ  วาโสป  จ  เต  นตฺถิ  อนฺตราติ 
ยถา  มคฺค  คจฺฉนฺตา  ตานิ  ตานิ  กิจฺจานิ  กโรนฺตา  อนฺตรามคฺเค 
วสนฺติ  น  เอว  ปรโลก  คจฺฉนฺตา ฯ  น  หิ  สกฺกา  ปรโลก 
คจฺฉนฺเตน  อธิวาเสถ  กติปาห  ทาน  ตาว  เทมิ  ธมฺม  ตาว 
สุณามีติอาทีนิ  วตฺตุ ฯ  อิโต  ปน  จวิตฺวา  ปรโลเก  นิพฺพตฺโตว 
โหติ ฯ  อิมมตฺถ  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ  ปาเถยฺยนฺติ  อิท  กิ ฺจาป   
เหฏา  วุตฺตเมว  อุปาสกสฺส  ปน  ปุนปฺปุน  ทฬฺหีกรณตฺถ  
อิธาป  สตฺถารา  คหิต ฯ  ชาติชรนฺติ  เอตฺถ  พฺยาธิมรณานิป   
คหิตาเนว  โหนฺติ ฯ 
        เหฏ ิมคาถาหิ  จ  อนาคามิมคฺโค  กถิโต  อิธ  
อรหตฺตมคฺโค ฯ  เอว  สนฺเตป  ยถา  นาม  ร ฺา  อตฺตโน   
มุขปฺปมาณ  กพฬ  วฑฺเฒตฺวา  ปุตฺตสฺส  อุปนีเต  [๑]  กุมาโร   
#๑. สี. ยุ.  เอตฺถนฺตเร  โสติ  ทิสฺสติ ฯ  
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อตฺตโน  มุขปฺปมาเณเนว  คณฺหาติ  เอวเมว  สตฺถารา   
อุปริมคฺควเสน  ธมฺเม  เทสิเตป  อุปาสโก  อตฺตโน  
อุปนิสฺสยพเลน  เหฏา  โสตาปตฺติผล  ปตฺวา  อิมิสฺสา 
อนุโมทนาย  อวสาเน  อนาคามิผล  (๑)  ปตฺโต ฯ  เสสปริสายป  
สาตฺถิกา  ธมฺมเทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                โคฆาตกปุตฺตวตฺถุ ฯ 
 
                                 อ ฺตรพฺราหฺมณวตฺถุ 
        อนุปุพฺเพน  เมธาวีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  อ ฺตร  พฺราหฺมณ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  เอกทิวส  ปาโตว  นิกฺขมิตฺวา  ภิกฺขูน   
จีวรปารุปนฏาเน  ภิกฺขู  จีวร  ปารุปนฺเต  โอโลเกนฺโต   
อฏาสิ ฯ  ต  ปน  าน  วิรุฬฺหติณ  โหติ ฯ  อเถกสสฺ ภิกฺขุโน 
จีวร  ปารุปนตฺสฺส  จีวรกณฺโณ  ติเณสุ  ปวตฺเตนฺโต  (๒)  อุสฺสาวพินฺทูหิ  เตมิ ฯ  พฺราหฺมโณ  
ต  ทิสฺวา  อิม  าน  
อปฺปหริต  (๓)  กาตุ  วฏฏตีติ  ปุนทิวเส  กุทฺทาล  อาทาย 
คนฺตฺวา  ต  าน  ตจฺเฉตฺวา  ขลมณฺฑลสทิส  อกาสิ ฯ 
ปุนทิวเสป  ต  าน  อาคนฺตฺวา  ภิกฺขูสุ  จีวร  
ปารุปนฺเตสุ  เอกสฺส  จีวรกณฺณ  
#๑. สี. ยุ. ปตฺวา......อนาคามิผลนฺติ  นตฺถิ ฯ 
#๒. ปวตฺตนฺโตติ  ยุตฺตตร ฯ  ๓. อปหรตินฺติ  ยุตฺตตร ฯ  
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ภูมิย  ปติตฺวา  ปสุมฺหิ  ปวตฺตมาน  ทิสฺวา  อิธ  วาลกุ  โอกิริตุ   
วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  วาลุก  อาหริตฺวา  โอกิริ ฯ  อเถกทิวส 
ปุเรภตฺต  จณฺโฑ  อาตโป  อโหสิ ฯ  ตทาป  ภิกฺขูน  จีวร   
ปารุปนฺตาน  คตฺตโต  เสเท  มุ ฺจนฺเต  ทิสฺวา  อิธ  มยา  
มณฺฑป  กาเรตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  มณฺฑป  กาเรสิ ฯ  
ปุเนกทิวส  ปาโต  ว  วททฺลิกา  อโหสิ ฯ  ตทาป  พราหฺมโณ  
ภิกฺขู  โอโลเกนฺโต  ตินฺตจีวรเก  ภิกฺขู  ทิสฺวา  เอตฺถ  มยา  
สาล  กาเรตุ  วฏฏตีติ  สาล  กาเรตฺวา  อิทานิ  สาลมห  
กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  พุทฺธปฺปมุข  ภิกขฺุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา 
อนฺโต  จ  พหิ  จ  ภิกฺขู  นิสีทาเปตฺวา  ทาน  ทตฺวา  ภตฺตกิจฺจาวสาเน 
อนุโมทนตฺถาย  สตฺถุ  ปตฺต  คเหตฺวา  ภนฺเต  อห  ภิกฺขูน 
จีวรปารุปนกาเล  อิมสฺม ึ าเน  โอโลเกนฺโต   ิโต  อิท ฺจิท ฺจ 
ทิสฺวา  อิท ฺจิท ฺจ  กาเรสินฺติ  อาทิโต  ปฏาย  สพฺพนฺต  ปวตฺตึ 
อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  พฺราหฺมณ  ปณฺฑิตา  นาม   
ขเณ  ขเณ  โถก  โถก  กสุล  กโรนฺตา  อนุปุพฺเพน  อตฺตโน   
อกุสลมล  นหีรนฺติเยวาติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        อนุปุพฺเพน  เมธาวี          โถก  โถก  ขเณ  ขเณ 
        กมฺมาโร  รชตสฺเสว          นิทฺธเม  มลมตฺตโนติ ฯ 
        ตตฺถ  อนุปุพฺเพนาติ  อนุปฏิปาฏิยา ฯ  เมธาวีติ  ธมฺโมช-  
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ป ฺาย  สมนฺนาคโต ฯ  ขเณ  ขเณติ  โอกาเส  โอกาเส  กุสล   
กโรนฺโต ฯ  กมฺมาโร  รชตสฺเสวาติ  ยถา  สุวณฺณกาโร  
เอกวารเมว  สุวณฺณ  ตาเปตฺวา  โกฏเฏตฺวา  มล  นหีริตฺวา   
ปลนฺธนวิกตึ  กาตุ  น  สกโฺกติ  ปุนปฺปนุ  ตาเปนฺโต  โกฏเฏนโฺต   
ปน  มล  นีหรติ  ตโต  อเนกวิธ  ปลนธฺนวิกตึ  กโรติ  เอวเมว   
ปุนปฺปุน  กสุล  กโรนฺโต  ปณฺฑิโต  อตฺตโน  ราคาทิมล  นิทฺธเมยฺย   
เอว  นิทฺธนฺตมโล  หิ  นิกกฺิเลโส  โหตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พฺราหฺมโณ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ   
มหาชนสฺสาป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                อ ฺตรพฺราหฺมณวตฺถุ ฯ 
 
                                         ติสฺสตฺเถรวตฺถุ  
        อยสา ว  มล  สมุฏายาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  ติสฺสตฺเถร  นาเมก  ภิกขุ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอโก  กริ  สาวตฺถีวาสี  กลุปุตฺโต  ปพฺพชิตฺวา  ลทฺธูปสมฺปโท 
ติสฺสตฺเถโรติ  ป ฺายิ ฯ  โส  อปรภาเค  ชนปทวิหาเร  วสฺสูปคโต 
อฏหตฺถ  ถลูสาฏก  ลภิตฺวา  วุตฺถวสฺโส  ปวาเรตฺวา  ต  อาทาย 
คนฺตฺวา  ภคินิยา  หตฺเถ  เปสิ ฯ  สา  น  เม  เอส  สาฏโก  ภาตุ 
อนุจฺฉวิโกติ  ต  ติขิณาย  วาสิยา  ฉินฺทิตฺวา  หิราหิร  กตฺวา   
อุทุกฺขเล  โกฏเฏตฺวา  วิชเฏตฺวา  โปเถตฺวา  วฏเฏตฺวา    
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สุขุมสุตฺต  กนฺติตฺวา  สาฏก  วายาเปสิ ฯ  เถโรป  สตฺุต ฺเจว 
สูจิโย  จ  สวิทหิตฺวา  จีวรการเก  ทหรสามเณเร  สนฺนิปาเตตฺวา 
ภคินิยา  สนฺติก  คนฺตฺวา  ต  เม  สาฏก  เทถ  จีวร   
การาเปสฺสามีติ  อาห ฯ  สา  นวหตฺถ  สาฏก  นีหรตฺิวา   
กนิฏภาติกสฺส  หตฺเถ  เปสิ ฯ  โส  ต  คเหตฺวา 
วิจาเรตฺวา  มม  สาฏโก  ถโูล  อฏหตฺโถ  อย  สุขุโม  นวหตฺโถ 
นาย  มม  สาฏโก  ตุมฺหาก  เอส  น  เม  อิมินา  อตฺโถ  ตเมว 
เม  เทถาติ  อาห ฯ  ภนฺเต  ตุมฺหากเมว  เอโส  คณฺหถ  นนฺติ ฯ  โส 
เนว  อิจฺฉิ ฯ  อถสฺส  อตฺตนา  กตกิจฺจ  สพฺพ  อาโรเจตฺวา  ภนฺเต 
ตุมฺหากเมว  เอส  คณฺหถ  นนฺติ  อทาสิ ฯ  โส  ต  อาทาย  วิหาร 
คนฺตฺวา  จีวรกมฺม  ปฏเปสิ ฯ  อถสสฺ  ภคินี  จีวรการกาน  
อตฺถาย  ยาคุภตฺตาทีนิ  สมฺปาเทสิ ฯ  จีวรสฺส  นิฏ ิตทิวเส  ปน   
อติเรกสกฺการ  กาเรสิ ฯ  โส  จีวร  โอโลเกตฺวา  ตสฺมึ   
อุปฺปนฺนสิเนโห  เสฺวทานิ  น  ปารุปสสฺามีติ  สหรตฺิวา  จีวรวเส   
เปตฺวา  ต  รตฺตึ  ภุตฺตาหาร  ชริาเปตุ  อสกฺโกนโฺต  กาล  กตฺวา   
ตสฺมึเยว  จีวเร  อูกา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  ภคินีปสฺส  กาลกิริย  
สุตฺวา  ภิกฺขูน  ปาเทสุ  ปวตฺตมานา  โรทิ ฯ  ภิกฺขู  ตสฺส  
สรีรกิจฺจ  กตวฺา  คิลานุปฏากสฺส  อภาเวน  ต  สงฺฆสฺเสว   
ปาปุณาติ  ภาเชสฺสาม  นนฺติ  ต  จีวร  นีหราเปสุ ฯ  
อูกา  อิเม  มม  สนฺตก  วิลุมฺปนฺตีติ  วิรวนฺตี    



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 352 

        เลมที ่ 18  มลวคฺควณฺณนา  หนา  352 
 
อิโต  จิโต  จ  สนฺธาวิ ฯ  สตฺถา  คนฺธกุฏิย  นิสินฺโน ว   
ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  ต  สทฺท  สุตฺวา  อานนฺท  ติสสฺสฺส  
จีวร  อภาเชตฺวา  (๑)  สตฺตาห  นิกฺขิปตุ  วเทหีติ  อาห ฯ  เถโร 
ตถา  กาเรสิ ฯ 
        สาป  สตฺตเม  ทิวเส  กาล  กตฺวา  ตุสิตวิมาเน  นิพฺพตฺติ ฯ 
สตฺถา  อฏเม  ทิวเส  ติสสฺสฺส  จีวร  ภาเชตฺวา  คณฺหนฺตูติ 
อาณาเปสิ ฯ  ภิกฺขู  ตถา  กรึสุ ฯ  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ 
กสฺมา  นุ  โข  สตฺถา  ติสฺสสฺส  จีวร  สตฺต  ทิวเส  ปาเปตฺวา 
อฏเม  ทิวเส  คณฺหิตุ  อนุชานีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ 
ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ 
วุตฺเต  ภิกฺขเว  ติสฺโส  อตฺตโน  จีวเร  อูกา  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต 
ตุมฺเหหิ  ตสฺมึ  ภาชิยมาเน  อิเม  มม  สนฺตก  วิลุมปฺนฺตีติ  วิรวนฺโต 
อิโต  จิโต  จ  ธาวิ  โส  ตุมฺเหหิ  จีวเร  คยฺหมาเน  ตุมฺเหสุ  มน 
ปทุสฺสิตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺเตยฺย  เตนาห  จีวร  นิกขิฺปาเปสึ  อิทานิ 
ปน  โส  ตุสติวิมาเน  นิพฺพตฺโต  เตน  โว  มยา  จีวรคฺคหณ 
อนุ ฺาตนฺติ  วตฺวา  ปุน  เตหิ  ภาริยา  วต  อย  ภนเฺต  ตณฺหา 
นามาติ  วุตฺเต  อาม  ภิกฺขเว  อิเมส  สตฺตาน  ตณฺหา  นาม 
ภาริยา  ยถา  อยโต  มล  อุฏหิตฺวา  
#๑. สี. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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อยเมว  ขาทติ  วินาเสติ  อปริโภค  กโรติ  เอวเมวาย  ตณฺหา 
อิเมส  สตฺตาน  อพฺภนฺตเร  อุปฺปชฺชิตฺวา  เต  สตฺเต  นิรยาทีสุ   
นิพฺพตฺตาเปติ  วินาส  ปาเปตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
                อยสา  ว  มล  สมุฏาย 
                ตทุฏาย  ตเมว  ขาทติ 
                เอว  อติโธนจาริน 
                สานิ  กมฺมานิ  นยนฺติ  ทุคฺคตินฺติ ฯ 
        ตตฺถ  อยสาติ  อยโต ฯ  สมุฏายาติ  สมุฏหิตฺวา ฯ 
ตทุฏายาติ  ตโต  อุฏหตฺิวา ฯ  อติโธนจารินนฺติ  โธนา 
วุจฺจติ  จตฺตาโร  ปจฺจเย  อิทมตฺถ  เอเตหีติ  (๑)  ปจฺจเวกฺขิตฺวา 
ปริภุ ฺชนป ฺา  ต  อติกฺกมิตฺวา  จรนฺโต  อติโธนจารี  นาม ฯ 
อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา  อยโต  มล  สมฏุาย  อยโต  สมุฏ ิต  
ตเมว  ขาทติ  เอวเมว  จตุปฺปจฺจเย  อปฺปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปริภุ ฺชนตฺ  
อติโธนจาริน  สานิ  กมมฺานิ  อตฺตนิ  อุฏ ิตตฺตา  อตฺตโน   
สนฺตกาเนว  ตานิ  กมฺมานิ  ทุคฺคตึ  นยนฺตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                        ติสฺสตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                                ______________ 
#๑. ส. สมุฏต  ฯ  ย.ุ  อิทมตฺถิตาย  อลเมเตนาติ ฯ  
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                                โลฬทุายิตฺเถรวตฺถุ  
        อสชฌฺายมลา  มนฺตาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  โลฬุทายิตฺเถร  (๑)  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิ  กริ  ป ฺจโกฏิมตฺตา  อริยสาวกา  ปุเรภตฺต  ทาน 
ทตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  สปฺปเตลมธุผาณิตวตฺถาทีนิ  คเหตฺวา  วิหาร 
คนฺตฺวา  ธมฺมกถ  สุณนฺติ  ธมฺม  สุตฺวา  คมนกาเล  จ  
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาน  คุเณ  กเถนฺติ ฯ  อุทายิตฺเถโร  เตส  
กถ  สุตฺวา  เอเตส  ตาว  ธมฺมกถ  สุตฺวา  ตุมฺเห  เอว  กเถถ  
มม  ธมฺมกถ  สุตฺวา  กินฺน ุ โข  กเถสฺสถาติ  วทติ ฯ  มนุสฺสา 
ตสฺส  กถ  สตฺุวา  อยมฺป  เอโก  ธมฺมกถิโก  ภวิสฺสติ  อิมสฺสาป 
อมฺเหหิ  ธมฺมกถ  โสตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตสุ ฯ  เต  เอกทิวส  เถร   
ยาจิตฺวา  ภนฺเต  อชชฺ  อมฺหาก  ธมฺมสสฺวนทิวโสติ  สงฺฆสฺส  
ทาน  ทตฺวา  ตุมฺเห  ภนฺเต  ทิวา  ธมฺมกถ  กเถยฺยาถาติ  
อาหสุ ฯ  โสป  เตส  อธิวาเสสิ ฯ  เตหิ  ธมฺมสฺสวนเวลาย  
อาคนฺตฺวา  ภนฺเต  ธมฺม  โน  กเถถาติ  วุตฺเต  โลฬุทายิตฺเถโร 
อาสเน  นิสีทิตฺวา  จิตฺตวีชนึ  คเหตฺวา  จาเลนฺโต  เอกมฺป  
ธมฺมปท  อทสิฺวา  อห  ปทภาณ  (๒)  ภณิสฺสามิ  อ ฺโ 
ธมฺมกถ  กเถตูติ  วตฺวา  โอตริ ฯ  เต  อ ฺเน  ธมฺมกถ กถาเปตฺวา   
ปทภาณตฺถาย  ปุน  ต  อาสน  อาโรปยสึุ ฯ  โส  ปุนป  
# ๑. ลาฬุทายิตฺเถรนฺติป  ปาโ ฯ  ๒. สรภ ฺนฺติ  ปาโ ฯ    
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กิ ฺจิ  อทิสฺวา  อห  รตฺตึ  กเถสฺสามิ  อ ฺโ  ปทภาณ  ภณตูติ  
วตฺวา  โอตริ ฯ  เต  อ ฺเน  ปทภาณ  ภณาเปตฺวา  ปุน  รตฺตึ  
เถร  อานยึสุ ฯ  โส  รตฺติมฺป  กิ ฺจิ  อทิสฺวา  อห  ปจฺจูเส  ว   
กเถสฺสามิ  รตฺตึ  อ ฺโ  กเถตูติ  วตฺวา  โอตริ ฯ  เต  
อ ฺเน  [๑]  กถาเปตฺวา  ปุน  ปจฺจูเส  ต  อานยึสุ ฯ  โส  
ปจฺจูเสป  (๒)  กิ ฺจิ  นาทฺทส ฯ  มหาชโน  เลฑฺฑุทณฺฑาทีนิ 
คเหตฺวา  อนฺธพาล  ตฺว  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาน  วณฺเณ  กถิยมาเน 
เอว ฺเจว ฺจ  วเทสิ  อิทานิ  กสฺมา  น  กเถสีติ  สนตฺชฺเชตฺวา 
ปลายนฺต  อนุพนฺธิ ฯ  โส  ปลายนฺโต  เอกิสฺสา  วจฺจกุฏิยา  ปติ ฯ 
        มหาชโน  กถ  สมุฏาเปสิ  โลฬทุายี  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาน 
คุณกถาย  วตฺตมานาย  อุสูยนฺโต  อตฺตโน  ธมฺมกถิกภาว   
ปกาเสตฺวา  มนุสฺเสหิ  สกฺการ  กตฺวา  ธมฺม  สุโณมาติ  วุตฺเต   
จตุกฺขตฺตุ  อาสเน  นิสีทิตฺวา  กเถตพฺพยุตฺตก  กิ ฺจิ  อปสฺสนฺโต 
ตฺว  อมฺหาก  อยฺเยหิ  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานตฺเถเรหิ  สทฺธึ  
ยุคคฺคาห  คณฺหสีติ  เลฑฺฑุทณฺฑาทีนิ  คเหตฺวา  สนฺตชฺเชตฺวา   
ปลาปยมาโน  วจฺจกุฏิย  ปติโตติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  
กาย   นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ 
ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว   
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ปุพฺเพเปส  คูถกูเป  นิมุคฺโคเยวาติ  วตฺวา  อตีต  อาหริตฺวา 
        จตุปฺปโท  อห  สมฺม          ตฺวมฺป  สมฺม  จตุปฺปโท ฯ 
        เอหิ  สหี  นิวตฺตสฺสุ          กินฺน ุ ภีโต  ปลายส ิฯ 
        อสุจิ  ปติูโลโมส ิ                 ทุคฺคนฺโธ  วายสิ  สูกร 
        สเจ  ยชุฌฺิตุกาโมสิ          ชย  สมมฺ  ททามิ  เตติ 
อิม  ชาตก  (๑)  วิตฺถาเรตฺวา  กเถสิ  ตทา  สีโห  สารีปุตฺโต 
อโหสิ  สูกโร  โลฬุทายีติ ฯ  สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา 
ภิกฺขเว  โลฬทุายินา  อปฺปมตฺตโก  ธมฺโม  อุคฺคหิโต  สชฺฌาย  
ปน  เนว  อกาสิ  ยงฺกิ ฺจิ  ปริยตฺตึ  คเหตฺวา  ตสฺสา  
อสชฺฌายกรณ  มลเมวาติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        อสชฌฺายมลา  มนฺตา          อนุฏานมลา  ฆรา 
        มล  วณฺณสฺส  โกสชชฺ  ปมาโท  รกฺขโต  มลนติฺ ฯ 
        ตตฺถ  อสชฺฌายมลาติ  (๒)  ยา  กาจิ  ปริยตฺติ  วา  สิปฺป  วา 
ยสฺมา  อสชฌฺายนฺตสฺส  อนนุยุ ฺชนฺตสฺส  วินสฺสติ  วา  นิรนฺตร  วา 
น  อุปฏาติ  ตสฺมา  อสชฌฺายมลา  มนฺตาติ  วุตฺต ฯ  ยสฺมา  ปน 
ฆราวาส  วสนฺตสฺส  อุฏายุฏาย  ชิณฺณปฺปฏิสงฺขรณาทีนิ 
อกโรนฺตสฺส  ฆร  นาม  วินสฺสติ  ตสฺมา  อนุฏานมลา  ฆราติ  
วุตฺต ฯ  ยสฺมา  คิหิสฺส  วา  ปพฺพชิตสฺส  วา  โกสชชฺวเสน  สรีรปฏิชคฺคน  วา  ปริกฺขาร-  
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ปฏิชคฺคน  วา  อกโรนฺตสฺส  กาโย  ทุพฺพณฺโณติ  (๑)  ตสฺมา มล   
วณฺณสฺส  โกสชฺชนฺติ  วุตฺต ฯ  ยสฺมา  ปน  คาโว  รกฺขนฺตสฺส 
ปมาทวเสน  นิทฺทายนฺตสฺส  วา  กีฬนฺตสฺส  วา  ตา  คาโว  
อติตฺถปกฺขนฺทนาทินา  วา  พาลมิคโจราทิอุปทฺทเวน  วา  ปเรส   
สาลิกฺเขตฺตาทีนิ  โอตริตฺวา  ขาทนวเสน  วา  วินาส  อาปชฺชนติฺ  
สยป  ทณฺฑ  วา  ปริภาส  วา  ปาปุณาติ ฯ  ปพฺพชิต  วา   
ปน  (๒)  ฉ  ทฺวารานิ  อรกฺขนฺต  ปมาทวเสน  กิเลสา  โอตริตฺวา 
สาสนา  จาเวนฺติ  ตสฺมา  ปมาโท  รกขฺโต  มลนฺติ  วุตฺต ฯ 
โส  หิสฺส  วินาสาหรเณน  มลฏานิยตฺตา  มลนติฺ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                โลฬทุายิตฺเถรวตฺถุ ฯ 
 
                                 อ ฺตรกุลปุตฺตวตฺถุ  
        มลิตฺถิยา  ทุจฺจริตนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน 
วิหรนฺโต  อ ฺตร  กุลปตฺุต  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ตสฺส  กริ  สมานชาติก  กลุกุมาริก  อาเนสุ ฯ  สา   
อานีตทิวสโต  ปฏาย  อติจารินี  อโหสิ ฯ  โส  กลุปุตฺโต  ตสฺสา  
อติจาเรน  ลชฺชิโต  กสฺสจิ  สมฺมุขีภาว  อุปคนฺตุ  อสกฺโกนฺโต   
พุทฺธุปฏานาทีนิ  ปจฺฉินฺทิตฺวา  กติปาหจฺจเยน  สตฺถาร   
#๑. สี. ยุ.  ทพฺุพณฺโณ  โหติ ฯ 
#๒. สี. ยุ.  ปพฺพชิตฺวา  จ  ปน ฯ  
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อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสินฺโน  กึ  อุปาสก 
น  ทิสฺสสีติ  วุตฺเต  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  
อุปาสก  ปุพฺเพป  มยา  อิตฺถิโย  นาม  นทีอาทิสทิสา  ตาสุ  
ปณฺฑิเตน  โกโธ  น  กาตพฺโพติ  วุตฺต  ตฺว  ปน  ภวปฏิจฺฉนฺนตฺตา 
น  สลฺลกฺเขสีติ  วตฺวา  เตน  ยาจิโต 
        ยถา  นที  จ  ปนฺโถ  จ          ปานาคาร  สภา  ปปา 
        เอว  โลกิตฺถิโย  นาม                  เวลา  ตาส  น  วิชชฺตีติ  (๑) 
ชาตก  (๒)  วิตฺถาเรตฺวา  อุปาสก  อิตฺถิยา  ห ิ อติจารินีภาโว  
ทาน  เทนฺตสฺส  มจฺเฉร  อิธโลกปรโลเกสุ  สตฺตาน  อกุสลกมฺม 
วินาสนตฺเถน  มล  อวิชชฺา  ปน  สพฺพมลาน  อุตฺตม  มลนฺติ  
วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        มลิตฺถิยา  ทุจฺจริต          มจฺเฉร  ททโต  มล 
        มลา  เว  ปาปกา  ธมมฺา  อสฺมึ  โลเก  ปรมฺห ิ จ 
        ตโต  มลา  มลตร          อวิชฺชา  ปรม  มล 
        เอต  มล  ปหนฺตฺวาน          นิมฺมลา  โหถ  ภิกขฺโวติ ฯ 
        ตตฺถ  ทจฺุจริตนฺติ  [๓]  อติจาโร ฯ  อติจารินิ ฺหิ  อิตฺถ ึ  
สามิโกป  เคหา  นีหรติ  มาตาปตูน  สนฺติก  คจฺฉนฺต (๔) ตฺว   
#๑. อนภิรติชาตเก  นาส  กุชฺฌนฺติ  ปณฺฑิตาติ  ทิสฺสติ ฯ ตมฺปน   
#อสาตมนฺตชาตเก  ทิสฺสติ ฯ  ปมาทลขิิเตน  ภวิตพฺพ ฯ   
#๒. อนภิรติชาตก ฯ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๑ ฯตทฏกถา ๒/๑๑๓ ฯ  
#๓. ส.ี ย.ุ  เอตฺถนฺตเร  เอตฺถาติ  ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. คตมฺป ฯ  
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กุลสฺส  อคารวภูตา  อกฺขีหิป  น  ทฏพฺพาติ  ต  นหีรนฺติ  
สา  อนาถา  วิจรนฺตี  มหาทุกฺข  ปาปุณาติ  เตนสฺสา  
ทุจฺจริต  มลนฺติ  วุตฺต ฯ  ททโตติ  ทายกสฺส ฯ ยสสฺ  หิ   
เขตฺตกสนกาเล  อิมสฺมึ  เขตฺเต  สมฺปนฺเน  สลากภตฺตาทีนิ 
ทสฺสามีติ  จินฺเตนฺตสฺส  นิปฺผนฺเน  สสฺเส  มจฺเฉร  อุปฺปชฺชิตฺวา 
จาคจิตฺต  นิวาเรติ  โส  มจฺเฉรวเสน  จาคจิตฺเต  อวิรุหนฺเต 
มนุสฺสสมฺปตฺตึ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  นิพฺพานสมฺปตฺตินฺติ  ติสฺโส  สมฺปตฺติโย  น  ลภติ  เตน  วุตฺต  
มจฺเฉร  ททโต  มลนฺติ ฯ   
อ ฺเสุป  เอวรูเปสุ  เอเสว  นโย ฯ  ปาปกา  ธมฺมาติ  อกุสลา   
ธมฺมา  ปน  อิธโลเก  จ  ปรโลเก  จ  มลเมว ฯ  ตโตติ  เหฏา   
วุตฺตมลโต ฯ  มลตรนฺติ  อติเรกมล  โว  กเถมีติ  อตฺโถ ฯ  
อวิชฺชาติ  อฏวตฺถุก  อ ฺาณเมว  ปรม  มล ฯ  ปหนฺตฺวานาติ  
เอต  มล  ชหตฺิวา  ภิกฺขเว  ตุมฺเห  นิมฺมลา  โหถาติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                อ ฺตรกุลปุตฺตวตฺถุ ฯ 
                                __________  
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                                  จูฬสาริภิกฺขุวตฺถุ  
        สชุีว  อหิริเกนาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
จูฬสารินฺนาม  สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  สทธฺิวิหาริก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  เอกทิวส  เวชฺชกมฺม  กตฺวา  ปณีตโภชน  ลภิตฺวา   
อาทาย  นิกฺขมนฺโต  อนฺตรามคฺเค  เถร  ทิสฺวา  ภนฺเต  อิท  มยา   
เวชฺชกมฺม  กตฺวา  ลทฺธ  ตุมฺเห  อ ฺตฺถ  เอวรูป  โภชน  น   
ลภิสฺสถ  อิม  ภุ ฺชถ  อห  เต  เวชฺชกมฺม  กตฺวา  นิจฺจกาล  เอวรูป   
อาหาร  อาหริสฺสามีติ  อาห ฯ  เถโร  ตสฺส  วจน  สตฺุวา  ตุณฺหีภูโตว   
ปกฺกามิ ฯ  ภิกฺขู  วิหาร  อาคนฺตฺวา  สตฺถุ  ตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา   
ภิกฺขเว  อหิริโก  นาม  ปคพฺโภ  กากสทิโส  หุตฺวา  เอกวีสติวิธาย   
อเนสนาย  ตฺวา  สุข  ชีวติ  หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺโน  ปน  ทุกฺข  ชวีตีติ   
วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        สชุีว  อหิริเกน                  กากสูเรน  ธสินา 
        ปกฺขนฺทินา  ปคพฺเภน  สงฺกิลฏิเน  ชีวิต 
        หิริมตา  จ  ทชฺุชีว          นิจฺจ  สุจิคเวสินา 
        อลีเนนาปคพฺเภน  (๑)  สุทฺธาชีเวน  ปสฺสตาติ ฯ 
        ตตฺถ  อหิริเกนาติ  ฉินฺนหิโรตฺตปฺปเกน ฯ  เอวรูเปน  หิ 
#๑. สี. ยุ.  อลีเนนปฺปคพฺเภน ฯ  
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อมาตรเมว  มาตา  เมติ  อปตาทโย  เอว  ปตา  เมติอาทินา 
นเยน  วตฺวา  เอกวีสติวิธาย  อเนสนาย  ปติฏาย  สุเขน  ชีวิตุ 
สกฺกา ฯ  กากสูเรนาติ  สูรกากสทิเสน ฯ  ยถา  หิ  สูรกาโก   
กุลฆเรสุ  ยาคุอาทีนิ  คณฺหิตุกาโม  ภิตฺติอาทีสุ  นิสีทิตฺวา  
อตฺตโน  โอโลกนภาว  ตฺวา  อโนโลเกนฺโต  (๑)  วิย   
อ ฺาวิหิตโก  วิย  นิทฺทายนฺโต  วิย  จ  หุตฺวา  มนสฺุสาน  
ปมาท  สลลฺกฺเขตฺวา  อนุปติตฺวา  สุสูติ  วทนฺเตสุ 
เยว  ภาชนโต  มุขปุร  คเหตฺวา  ปลายติ  เอวเมว  อหิริกปุคฺคโลป 
ภิกฺขูหิ  สทฺธ ึ คาม  ปวิสิตฺวา  ยาคุภตฺตฏานาทีนิ  ววฏเปติ  ตตฺถ 
ภิกฺขู  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ยาปนมตฺต  อาทาย  อาสนสาล  คนฺตฺวา 
ปจฺจเวกฺขนฺตา  ยาคุ  ปวิตฺวา  กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺตา  สชฺฌายนฺติ 
อาสนสาล  สมฺมชฺชนฺติ  อย  ปน  กิ ฺจิ  อกตฺวา  คามาภิมุโขว 
โหติ  โส  ภิกฺขูหิ  ปสฺสถมินฺติ  โอโลกิยมาโนป  อโนโลเกนฺโต 
วิย  อ ฺาวิหิโต  วิย  นทิฺทายนฺโต  วิย  คณฺ ิก  ปฏิมุ ฺจนฺโต  วิย 
จีวร  สวิทหนฺโต  วิย  หตฺุวา  อสุก  นาม  เม  กมฺม  อตฺถีติ  วทนฺโต 
อุฏายาสนา  คาม  ปวิสิตฺวา  ปาโต  ววฏาปเตสุ  เคเหสุ  อ ฺตร 
เคห  อุปสงฺกมิตฺวา  ฆรมานุสเกสุ  โถก  กวาฏ  ปธาย  ทฺวาเร 
นิสีทิตฺวา  กนฺตนฺเตสุป  เอเกน  หตฺเถน  กวาฏ  ปณาเมตฺวา  อนฺโต 
#๑. สี.   โอโลเกนฺโต ฯ  
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ปวิสติ  อถ  น  ทิสฺวา  อกามกาป  อาสเน  นิสีทาเปตฺวา  ยาคุอาทีสุ 
ย  อตฺถ ิ ต  เทนฺติ  โส  ยาวทตฺถ  ภุ ฺชตฺิวา  อวเสส  ปตฺเตน 
อาทาย  ปกฺกมติ  อย  กากสูโร  นาม  เอวรูเปน  อหิริเกน  สชุีวนติฺ 
อตฺโถ ฯ  ธสินาติ  อสุกตฺเถโร  นาม  อปฺปจฺโฉติอาทีนิ  วทนฺเตสุ 
กึ  ปน  มยป  น  อปฺปจฺฉาติอาทินา  วจเนน  ปเรส  คุณธสนตาย 
ธสินา ฯ  ตถารูปสฺส  หิ  วจน  สุตฺวา  อยป  อปฺปจฺฉตาทิคุณยุตฺโตติ 
ม ฺมานา  มนุสฺสา  ทาตพฺพ  ม ฺนฺติ ฯ  โส  ปน  ตโต  ปฏาย 
วิ ฺ ุปุริสาน  จิตฺต  อาราเธตุ  อสกฺโกนฺโต  ตมฺหาป  ลาภา   
ปริหายติ ฯ เอว  ธสี  ปุคฺคโล  อตฺตโนป  ปรสฺสาป  ลาภ  
นาเสติเยว ฯ  ปกฺขนฺทินาติ  ปกฺขนฺทจารินา  ปเรส  กิจฺจานิ  
อตฺตโน  กิจฺจานิ  วิย  ทสเฺสนฺเตน ฯ ปาโตว  ภิกฺขูสุ  
เจติยงฺคณาทีสุ  วตฺต  กตฺวา  กมฺมฏานมนสิกาเรน  โถก  
นิสีทิตฺวา  อุฏาย  คาม  ปณฺฑาย  ปวิสนฺเตสุ  มุข  โธวิตฺวา 
ปณฺฑุกาสาวปารุปนอกฺขิอ ฺชนสีสมกฺขนาทีหิ  อตฺตภาว  มณฺเฑตฺวา  สมฺมชฺชนฺโต  วิย  เทฺว  
ตโย  สมฺมชชฺนีปหาเร  
ทตฺวา  ทฺวารโกฏกาภิมุโข  โหติ  มนสฺุสา  ปาโตว  เจติย   
วนฺทิสฺสาม  มาลาปูช  กรสิฺสามาติ  อาคตา  ต  ทิสฺวา  อย  
วิหาโร  อิม  ทหร  นิสฺสาย  ปฏิชคฺคน  ลภติ  อิม  มา  ปมชชฺิตฺถาติ 
วตฺวา  ตสฺส  ทาตพฺพ  ม ฺนฺติ ฯ เอวรูเปน  ปกฺขนฺทินา   
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สุชีว ฯ  ปคพฺเภนาติ  กายปาคพฺภิยาทีหิ  สมนฺนาคเตน ฯ  
สงฺกิลิฏเน  ชีวิตนฺติ  เอว  ชีวิต  กปฺเปตฺวา  ชีวนฺเตน  หิ  
ปุคฺคเลน  สงฺกิลิฏเน  หตฺุวา  ชีวิต  นาม  โหติ ฯ ต  ทชฺุชีวิต  
ปาปชีวิตเมวาติ  อตฺโถ ฯ 
        หิริมตา  จาติ  หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺเนน  ปุคฺคเลน  ทชฺุชีว ฯ  โส 
หิ  อมาตาทโย  มาตา  เมติอาทีนิ  อวตฺวา  อธมฺมิเก  ปจฺจเย  คูถ 
วิย  ชิคุจฺฉนฺโต  ธมฺเมน  สเมน  ปริเยสนฺโต  สปทาน  ปณฺฑาย 
จริตฺวา  ชีวิต  กปฺเปนฺโต  ลูขชีวิต  ชีวตีติ  อตฺโถ ฯ  สุจิคเวสินาติ 
สุจีนิ  กายกมฺมาทีนิ  คเวสนฺเตน ฯ  อลีเนนาติ  ชีวิตวุตฺติยา  
อลีเนน ฯ  สทฺุธาชีเวน  ปสฺสตาติ  เอวรูโป  หิ  ปุคฺคโล  สุทฺธาชีโว 
นาม  โหติ  เตน  เอว  สุทธฺาชีเวน  ตเมว  สุทฺธาชีว  สารโต  
ปสฺสตา  ลูขชีวิตวเสน  ทุชฺชีว  โหตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                จูฬสาริภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                                ________  
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                                        ป ฺจอุปาสกวตฺถุ 
        โย  ปาณมติมาเปตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  ป ฺจ  อุปาสเก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เตสุ  ห ิ เอโก  ปาณาติปาตาเวรมณีสิกฺขาปทเมว  รกฺขติ ฯ 
อิตเร  อิตรานิ ฯ  เต  เอกทิวส  อห  ทกฺุกร  กโรมิ  ทุรกฺข  รกฺขามีติ 
วิวาทาปนฺนา  สตฺถ ุ สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  ตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ 
สตฺถา  เตส  กถ  สุตฺวา  เอกสีลป  กนฏิก  อกตฺวา  สพฺพาเนว 
ทุรกฺขานีติ  วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        โย  ปาณมติมาเปติ  มุสาวาท ฺจ  ภาสติ 
        โลเก  อทินฺน  อาทิยติ  ปรทาร ฺจ  คจฺฉติ 
        สุราเมรยปาน ฺจ  โย  นโร  อนุยุ ฺชติ 
        อิเธวเมโส  โลกสฺมึ  มูล  ขนติ  อตฺตโน ฯ 
        เอว  โภ  ปุริส  ชานาหิ  ปาปธมฺมา  อส ฺตา 
        มา  ต  โลโภ  อธมฺโม  จ  จิร  ทกุขฺาย  รนฺธยุนติฺ ฯ 
ตตฺถ  โย  ปาณมติมาเปตีติ  สาหตฺถิกาทีสุ  ฉสุ  ปโยเคสุ 
เอกปฺปโยเคนาป  ปรสฺส  ชีวิตินฺทฺริย  อุปจฺฉินฺทติ ฯ  มุสาวาทนฺติ 
ปเรส  อตฺถภ ฺชนก  มุสาวาท ฺจ  ภาสติ ฯ  โลเก  อทินฺน  
อาทิยตีติ  อิมสฺมึ  สตฺตโลเก  เถยฺยาวหาราทีสุ  เอเกนาป  
อวหาเรน  ปรปริคฺคหิต  อาทิยติ ฯ  ปรทาร ฺจ  คจฺฉตีติ  ปรสฺส  
รกฺขิตโคปเตสุ  ภณฺเฑสุ  อปรชฺฌนฺโต  อุปฺปถจาร  จรติ ฯ   
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สุราเมรยปานนฺติ  ยสฺส  กสฺสจิ  (๑) สรุาย  เจว  เมรยสฺส  จ  ปาน ฯ 
อนุยุ ฺชตีติ  เสวติ  พหุลีกโรติ ฯ มูล  ขนตีติ  ติฏตุ  ปรโลโก 
เอโส  ปน  อิธ  โลกสฺมึเยว  เยน  เขตฺตวตฺถุอาทินา  มูเลน   
ปติฏเหยฺย  ตป  อฏเปตฺวา  วา  วิสฺสชฺเชตฺวา  วา  สุร  ปวนโฺต   
อตฺตโน  มูล  ขนติ  อนาโถ  กปโณ  หตฺุวา  วิจรติ ฯ 
        เอว  โภติ  ป ฺจทุสฺสีลกมฺมการก  ปุคฺคล  อาลปติ ฯ   
ปาปธมฺมาติ  ลามกธมฺมา ฯ  อส ฺตาติ  กายส ฺมาทิ- 
วิรหิตา ฯ  อเจตสาติป  ปาโ ฯ  อจิตฺตกาติ  อตฺโถ ฯ  โลโภ 
อธมฺโม  จาติ  โลโภ  เจว  โทโส  จ ฯ  อุภยป  เหต  
อกุสลเมว ฯ(๒)  จิร  ทุกฺขาย  รนฺธยุนฺติ  จิร  กาล  นริยทุกฺขาทีน  
อตฺถาย  เอเต  ธมฺมา  มา  ฆาเตนฺตุ  มา  มทฺทนฺตูติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  เต  ป ฺจ  อุปาสกา  โสตาปตฺติผเล  
ปติฏหึสุ ฯ  สมฺปตฺตานป  สาตฺถิกา  ธมฺมเทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                ป ฺจอุปาสกวตฺถุ ฯ 
                                __________ 
#๑. ยาย  กายจีติ  ยุตฺตตร ฯ  อิตฺถลีิงฺคิกสฺส  ปทสฺส  อนนฺตร   
#ปตตฺตา  ยมฺภวิสฺสติ  ภย  วา  ฉมฺภิตตฺต  วา  โลมหโส  วา  
#โส  น  ภวิสฺสตีติ  นิทสฺสน ฯ   ๒. ส.ี ย.ุ  อกุสลมลูฏเน ฯ  
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        ททาติ  เว  ยถาสทฺธนฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  ติสฺสทหร  นาม  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  อนาถปณฺฑิกสฺส  คหปติโน  วิสาขาย  อุปาสิกายาติ 
ป ฺจนฺนป  อริยสาวกโกฏีน  ทาน  นนิฺทนฺโต  วิจริ  อสทิสทานป 
นินฺทิเยว  เตส  ทานคฺเค  สีตล  ลภิตฺวา  สีตลนฺติ  นินฺทติ  อุณฺห 
ลภิตฺวา  อุณฺหนฺติ  นินฺทติ  อปฺป  เทนฺเตป  กึ  อิเม  อปฺปมตฺตก 
เทนฺตีติ  นินฺทติ  พหุ  เทนฺเตป  อิเมส  เคเห  ปนฏาน  ม ฺเ 
นตฺถิ  นน ุ นาม  ภิกฺขูน  ยาปนมตฺต  ทาตพฺพ  เอตฺตก  ยาคุภตฺต 
นิรตฺถกเมว  วิปชฺชตีติ  นนิฺทติ  อตฺตโน  ปน  าตเก  อารพฺภ 
อโห  อมฺหาก  าตกาน  เคห  จตูหิ  ทิสาหิ  อาคตาน  ภิกฺขูน 
โอปานภูตนฺติอาทีนิ  วตฺวา  ปสส  ปวตฺเตติ ฯ  โส  ปเนกสฺส   
โทวาริกสฺส  ปุตฺโต  ชนปท  วิจรนฺเตหิ  วฑฺฒกีหิ  สทฺธึ  วิจรนฺโต   
สาวตฺถึ  ปตฺวา  ปพฺพชิโต ฯ  อถ  น  ภิกฺขู  เอว  มนสฺุสาน  ทานานิ   
นินฺทนฺต  ทสิฺวา  ปริคฺคหิสฺสาม  (๑)  นนฺติ  จินฺเตตฺวา  อาวุโส  ตว   
าตกา  กห  วสนฺตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  อสุกคาเม  นามาติ  สุตฺวา  กติปเย   
ทหเร  เปเสสุ ฯ  เต  ตตฺถ  คนฺตฺวา  คามวาสิเกหิ  อาสนสาลาย   
นิสีทาเปตฺวา  กตสกฺการา 
#๑. ปริคฺคณฺหิสฺสามาติป  ปาโ ฯ  
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ปุจฺฉึสุ  อิมมฺหา  คามา  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิโต  ติสโฺส  นาม  ทหโร 
อตฺถิ  ตสฺส  กตเม  าตกาติ ฯ  มนุสฺสา  อิธ  กุลเคหโต  นิกฺขมตฺิวา 
ปพฺพชิตทารโก  นตฺถิ  กนฺนุ  โข  อิเม  วทนฺตีติ  จินฺเตตฺวา  ภนฺเต 
เอโก  โทวารกิปุตฺโต  วฑฺฒกีหิ  สทฺธึ  วิจริตฺวา  ปพฺพชิโตติ  สโุณม 
ต  สนฺธาย  วเทถ  ม ฺเติ  อาหสุ ฯ  ทหรภิกฺขู  ตสฺส  ตตฺถ 
อิสฺสร ฺาตกาน  อภาว  ตฺวา  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  อการณเมว 
ภนฺเต  ติสฺโส  วิลปนโฺต  วิจรตีติ  ต  ปวตฺตึ  ภิกฺขูน  อาโรเจสุ ฯ 
ภิกฺขูป  ตถาคตสฺส  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  เอส 
วิกตฺถนฺโต  วิจรติ  ปุพฺเพป  วิกตฺถโก  อโหสีติ  วตฺวา  ภิกฺขูหิ 
ยาจิโต  อตีต  อาหริตฺวา 
        พหหป  โส  วิกตฺเถยยฺ  อ ฺ  ชนปท  คโต ฯ 
        อนฺวาคนฺตฺวาน  ทูเสยฺย  ภุ ฺช  โภเค  กฏาหกาติ 
อิม  กฏาหกชาตก  (๑)  วิตฺถาเรตฺวา  ภิกฺขเว  โย  หิ  ปุคฺคโล  ปเรหิ 
อปฺเป  วา  พหุเก  วา  ลูเข  วา  ปณีเต  วา  ทินฺเน  อ ฺเส  วา 
ทตฺวา  อตฺตโน  อทินฺเน  มงฺกุ  โหติ  ตสฺส  ฌาน  วา  วิปสฺสนา  วา 
มคฺคผลานิ  วา  น  อุปฺปชฺชนฺตีติ  วตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิมา 
คาถา  อภาสิ 
#๑. ขุ. ชา. เอก.  ๒๗/๔๐ ฯ  ตทฏกถา  ๒/๓๗๒ ฯ  
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        ททาติ  เว  ยถาสทฺธ                  ยถาปสาทน  ชโน 
        ตตฺถ  โย  มงฺกุโต  โหติ          ปเรส  ปานโภชเน 
        น  โส  ทิวา  วา  รตฺตึ  วา          สมาธึ  อธิคจฺฉติ ฯ 
        ยสฺส  เจต  สมุจฺฉินฺน                  มลูฆจฺฉ  (๑)  สมูหต 
        ส  เว  ทวิา  วา  รตฺตึ  วา          สมาธึ  อธิคจฺฉตีติ ฯ 
        ตตฺถ  ททาติ  เว  ยถาสทฺธนฺติ  ลูขปฺปณีตาทีสุ  ยงฺกิ ฺจิ 
เทนฺโต  ชโน  ยถาสทฺธ  อตฺตโน  สทฺธานุรูปเมว  เทติ ฯ   
ยถาปสาทนนฺติ  เถรนวาทีสุ  จสฺส  ยสฺมึ  ยสฺม ึ ปสาโท  อุปฺปชฺชติ   
ตสฺส  เทนฺโต  ยถาปสาทน  อตฺตโน  ปสาทานุรูปเมว  เทติ ฯ   
ตตฺถาติ  ตสฺมึ  ปรสฺส  ทาเน  มยา  อปฺป  ลทฺธ  ลขู  ลทฺธนฺติ   
มงฺกุภาว  อาปชฺชติ ฯ  สมาธินฺติ  โส  ปุคฺคโล  ทิวา  วา  รตฺตึ  วา   
อุปจารปฺปนาวเสน  วา  มคฺคผลวเสน  วา  สมาธึ  นาธิคจฺฉติ ฯ 
        ยสฺส  เจตนฺติ  ยสฺส  ปุคฺคลสฺส  เอต  เอเตสุ  าเนสุ  มงฺกุภาว- 
สงฺขาต  อกุสล  สมุจฺฉินฺน  มลูฆจฺฉ  กตฺวา  อรหตฺตมคฺคาเณน 
สมูหต ฯ  โส  วุตฺตปฺปการ  สมาธึ  อธิคจฺฉตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                        ติสฺสทหรวตฺถุ ฯ 
                                        _______ 
 # ๑. มูลฆจฺจนฺติป  ปาโ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 369 

                                เลมที่  18  หนา  369 
 
                                ป ฺจอุปาสกวตฺถุ  
        นตฺถ ิ ราคสโม  อคฺคีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  ป ฺจ  อุปาสเก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เต  กิร  ธมฺม  โสตุกามา  วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา 
เอกมนฺต  นิสีทึสุ ฯ  พุทฺธาน ฺจ  อย  ขตฺติโย  อย  พฺราหฺมโณ 
อย  อฑฺโฒ  อย  ทุคฺคโต  อิมสฺส  อุฬาร  กตฺวา  ธมมฺ  เทสิสฺสามิ 
อิมสฺส  โนติ  จิตฺต  น  อุปปฺชฺชติ ฯ  ยงฺก ฺจิ  อารพฺภ  ธมฺม   
เทเสนฺโต  ธมฺมคารว  ปุรกฺขตฺวา  อากาสคงฺค  โอตาเรนฺโต  วิย   
เทเสติ ฯ  เอว  เทเสนฺตสฺส  ปน  ตถาคตสฺส  สนฺติเก  นิสินฺนาน   
เตส  เอโก  นิสินฺนโกว  นิทฺทายิ  เอโก  องฺคุลิยา  ภูมึ  วิลิขนฺโต  (๑) 
นิสีทิ  เอโก  รุกฺข  จาเลนฺโต  นิสีท ิ เอโก  อากาส  อุลฺโลเกนฺโต   
นิสีทิ  เอโก  ปน  สกฺกจฺจ  ธมฺม  อสฺโสสิ ฯ  อานนฺทตฺเถโร  สตฺถาร   
วีชมาโน  เตส  อาการ  โอโลเกนฺโต  สตฺถาร  อาห  ภนฺเต  ตุมฺเห   
อิเมส  มหาเมฆคชฺชิต  คชฺชนฺตา  ธมมฺ  เทเสถ  เอเต  ปน  ตุมฺเหสุ   
ธมฺม  กเถนฺเตสุ  อิท ฺจิท ฺจ  กโรนฺตา  นิสินฺนาติ ฯ  อานนฺท  ตฺว   
เอเต  น  ชานาสีติ ฯ  อาม  น  ชานามิ  ภนฺเตติ ฯ  เอเตสุ  หิ  โย  
เอส  นิทฺทายนฺโต  นิสินโฺน  เอส  ป ฺจ  ชาติสตานิ  
สปฺปโยนิย  นิพฺพตฺติตฺวา  โภเคสุ  สีส  เปตฺวา  นิทฺทายิ  
#๑. สี. ยุ.  ขณนฺโต ฯ   
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อิทานิปสฺส  นิทฺทาย  ติตฺติ  นตฺถิ  นาสฺส  กณฺณ  มม  สทฺโท   
ปวิสตีติ ฯ  ก ึ ปน  ภนฺเต  ปฏิปาฏิยา  กเถถ  อุทาหุ  
อนฺตรนฺตราติ ฯ  อานนฺท  เอตสฺส  ห ิ กาเลน  มนุสสฺตฺต  
กาเลน  เทวตฺต  กาเลน  นาคตฺตนฺติ  เอว  อนฺตรนฺตรา   
อุปปชฺชนฺตสฺส (๑)อุปปตฺติโย  สพฺพ ฺ ุตาเณนาป  น  สกฺกา 
ปริจฺฉินฺทิตุ  ปฏิปาฏิยา  ปเนส  ป ฺจ  ชาติสตานิ  นาคโยนิย   
นิพฺพตฺติตฺวา  นิทฺทายนฺโตป  นิทฺทาย  อติตฺโตเยว  องฺคุลิยา  ภูมึ   
วิลิขนฺโต  นสิินฺนปุริโสป  ปฏิปาฏิยา  ป ฺจ  ชาติสตานิ   
คณฺฑุปาทโยนิย  นิพฺพตฺติตฺวา  ภูมึ  ขนิ  อิทานิป  ปพฺุพาจิณฺณวเสน 
ภูมึ  วิลิขนฺโตว  มม  สททฺ  น  สุณาติ  เอส  รกฺุข  จาเลนฺโต   
นิสินฺนปุริโสป  ปฏิปาฏิยา  ป ฺจ  ชาติสตานิ  มกฺกฏโยนิย   
นิพฺพตฺติ  อิทานิป  ปุพฺพาจิณฺณวเสน  รุกฺข  จาเลติเยว ฯ  นาสฺส   
กณฺณ  มม  สทฺโท  ปวิสติ  เอส  อากาส  อุลโฺลเกนฺโต   
นิสินฺนพฺราหฺมโณป  ปฏิปาฏิยา  ป ฺจ  ชาติสตานิ 
นกฺขตฺตปาโก  หุตฺวา  นพฺิพตฺติ  อิทานิป  ปุพฺพาจิณฺณวเสน   
อชฺชาป  อากาสเมว  อุลฺโลเกติ  นาสฺส  กณฺณ  มม  สทฺโท  ปวิสติ   
เอส  สกฺกจฺจ  ธมฺม  สุณนฺโต  นิสินฺนพฺราหฺมโณ  ปน  ปฏิปาฏิยา   
ป ฺจ  ชาติสตานิ  ติณฺณ  เวทาน  ปารคู  มนฺตชฺฌายกพฺราหฺมโณ   
หุตฺวา   นิพฺพตฺติ  อิทานิป  มนฺต   
#๑. สี. ม. ยุ.  อุปฺปชฺชนฺตสฺส ฯ  
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สสนฺทนฺโต  วิย  สกฺกจฺจ  สุณาตีติ ฯ  ภนฺเต  ตุมฺหาก   
ธมฺมเทสนา  ฉวิอาทีนิ  เฉตฺวา  อฏ ิมิ ฺช  อาหจฺจ  ติฏติ 
กสฺมา  อิเม  ตุมฺเหสุป  ธมฺม  เทเสนฺเตสุ  สกฺกจฺจ  น  สุณนฺตีติ ฯ 
อานนฺท  มม  ธมฺโม  สุสฺสวนิโยติ  ส ฺ  กโรสิ  ม ฺเติ ฯ  
กึ  ปน  ภนฺเต  ทุสฺสวนิโยติ ฯ  อาม  อานนฺทาติ ฯ  กสฺมา  
ภนฺเตติ ฯ  อานนฺท  พุทฺโธติ  วา  ธมฺโมติ  วา  สงฺโฆติ  วา  ปท   
อิเมหิ  สตฺเตหิ  อเนเกสุป กปฺปสตสหสฺเสสุ  อสฺสุตปุพฺพ  ตสฺมา   
อิม  (๑)  ธมมฺ  โสตุ  น  สกฺโกนฺติ  อนมตคฺเค  ปน  สสาเร  อิเม   
สตฺตา  อเนกวิหิต  ติรจฺฉานกถเยว  สุณนฺตา  อาคตา  ตสฺมา   
สุราปานเกฬิมณฺฑลาทีสุ  คายนฺตา  นจฺจนฺตา  จรนฺติ  ธมฺม  
โสตุ  น  สกโฺกนฺตีติ ฯ  ก ึ นิสฺสาย  ปเนเต  น  สกฺโกนฺติ 
ภนฺเตติ ฯ  อถสฺส  สตฺถา  อานนฺท  ราค  นิสฺสาย  โทส  นิสฺสาย 
โมห  นิสฺสาย  ตณฺห  นิสสฺาย  น  สกฺโกนฺติ  ราคคฺคิสทิโส  อคฺคิ 
นาม  นตฺถิ  โย  ฉาริกป  (๒)  อทสฺเสตฺวา  สตฺเต  ทหติ  กิ ฺจาป  ห ิ
สตฺตสุริยปาตุภาว  นิสฺสาย  อุปฺปนฺโน  กปฺปวินาสโก  อคฺคิป  กิ ฺจิ 
อนวเสเสตฺวา  โลก  ทหติ  โส  ปน  กทาจิเยว  ทหติ  ราคคฺคิโน 
อทหนกาโล  นาม  นตฺถ ิ ตสฺมา  ราคสโม  วา  อคฺคิ  
โทสสโม  วา  คโห  โมหสม  วา  ชาล  ตณฺหาสมา  
วา  นที  นาม  นตฺถีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
#๑. อิเมติ  ปเทน  ภวิตพฺพ ฯ  ๒. ส.ี ย.ุโส  ฉาริกป  อเสเสตฺวา ฯ  
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        นตฺถ ิ ราคสโม  อคฺคิ          นตฺถ ิ โทสสโม  คโห 
        นตฺถ ิ โมหสม  ชาล          นตฺถิ  ตณฺหาสมา  นทีติ ฯ 
        ตตฺถ  ราคสโมติ  ธูมาทีสุ  กิ ฺจิ  อทสฺเสตฺวา  อนฺโตเยว 
อุฏาย  ฌายนวเสน  ราเคน  สโม  อคฺคิ  นาม  นตฺถิ ฯ  
โทสสโมติ  ยกฺขคฺคหอชครคฺคหกุมฺภีลคฺคหาทโย  เอกสฺมึเยว  
อตฺตภาเว  คณฺหิตุ  สกฺโกนฺติ  โทสคฺคโห  ปน  เอกนฺตเมว   
คณฺหาตีติ  โทเสน  สโม  คโห  นาม  นตฺถิ ฯ  โมหสม  
ชาลนฺติ  โอนทฺธน  ปรโิยนทฺธนตฺเถน  ปน  โมเหน  สม  ชาล  
นาม  นตฺถิ ฯ  ตณฺหาสมาติ  คงฺคาทีน  นทีน  ปุณฺณกาโลป   
อูนกาโลป  สุกฺขกาโลป  ป ฺายติ  ตณฺหาย  ปน 
ปุณฺณกาโล  วา  สุกฺขกาโล  วา  นตฺถ ิ นิจฺจ  อูนาว  ป ฺายตีติ 
ทุปฺปูรณตฺเถน  ตณฺหาย  สมา  นที  นาม  นตฺถีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  โส  สกฺกจฺจ  ธมฺม  สุณนฺโต  อุปาสโก 
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  สมฺปตฺตานป  สาตฺถิกา  ธมฺมเทสนา  
อโหสีติ ฯ 
                                ป ฺจอุปาสกวตฺถุ ฯ 
                                __________  
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                                 เมณฺฑกเสฏ ิวตฺถุ  
        สุทสฺส  วชฺชม ฺเสนฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  ภทฺทิย 
นิสฺสาย  ชาติยาวเน  วิหรนฺโต  เมณฺฑกเสฏ ึ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สตฺถา  กิร  องฺคุตฺตราปเถสุ  (๑)  จาริก  จรนฺโต  
เมณฺฑกเสฏ ิโน  จ  ภริยาย  จสฺส  จนทฺปทุมาย  ปตฺุตสฺส  จ   
ธน ฺชยเสฏ ิโน  สุณิสาย  จ  สุมนเทวิยา  นตฺตาย  จ  วิสาขาย   
ทาสสฺส  จ  ปุณฺณสฺสาติ  อิเมส  โสตาปตฺติผลูปนิสฺสย  ทิสฺวา   
ภทฺทิยนคร  คนฺตฺวา  ชาติยาวเน  วิหาสิ ฯ  เมณฺฑกเสฏ ี  สตฺถุ   
อาคมน  อสฺโสสิ ฯ  กสฺมา  ปเนส  เมณฺฑกเสฏ ี  นาม  
ชาโตติ ฯ  ตสฺส  กริ  ปจฺฉิมเคเห  อฏกรีสมตฺเต  าเน   
หตฺถิอสฺสอุสภปฺปมาณา  สุวณฺณเมณฺฑกา  ปวึ  ภินฺทิตฺวา 
ปฏ ิยา  ปฏ ึ  ปหรมานา  อุฏหึสุ ฯ  เตส  มุเขสุ  ป ฺจวณฺณาน 
สุตฺตาน  เคณฺฑุกา  ปกฺขิตฺตา  โหนฺติ ฯ  สปฺปเตลมธุผาณิตาทีหิ  วา 
วตฺถจฺฉาทนหิร ฺสุวณฺณาทีหิ  วา  อตฺเถ  สติ  เตส  มุขโต  
เคณฺฑุก  อปเนนฺติ ฯ  เอกสฺสาป  เมณฺฑกสฺส  มุขโต  
ชมฺพุทีปวาสีน  ปโหนก  สปฺปเตลมธุผาณิตวตฺถจฺฉาทนหิร ฺ- 
สุวณฺณ  นิกขฺมิ ฯ  ตโต  ปฏาย  เมณฺฑกเสฏ ีติ  ป ฺายติ ฯ 
        ก ึ ปนสสฺ  ปุพฺพกมฺมนฺติ ฯ  วิปสสฺิพุทฺธกาเล  กิร  เอส 
อวโรชสฺส  นาม  กุฏมฺพิกสฺส  ภาคิเนยฺโย  มาตุเลน  สมานนาโม 
#๑. สี. ยุ.  องฺคุตฺตราเปสุ ฯ  
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อวโรโช  นาม  อโหส ิฯ  อถสฺส  มาตุโล  สตฺถ ุ คนฺธกุฏึ  กาตุ  
อารภิ ฯ  โส  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  มาตุล  อุโภป  สเหว  กโรมาติ   
วตฺวา  อห  อ ฺเหิ  สทฺธึ  อสาธารณ  เอกโกว  กรสิฺสามีติ  เตน 
ปฏิกฺขิตฺตกาเล  อิมสฺมึ  าเน  คนฺธกุฏิยา  กตาย  อิมสฺมึ  นาม  (๑) 
าเน  กุ ฺชรสาล  นาม  ลทฺธุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  อร ฺโต 
ทพฺพสมฺภาเร  อาหราเปตฺวา  เอก  ถมฺภ  สุวณฺณขจิต  เอก  รชตขจิต 
เอก  มณิขจิตนฺติ  เอว  ถมเฺภ  (๒)  ตุลาสงฺฆาฏทฺวารกวาฏวาตปาน- 
โคปานสิจฺฉทนิฏกา  สพฺพาป  สุวณฺณาทิขจิตาว  กาเรตฺวา 
คนฺธกุฏิยา  สมฺมุขฏาเน  ตถาคตสฺส  สตฺตรตนมย  กุ ฺชรสาล  
กาเรสิ ฯ  ตสฺสา  อุปริ  ฆนรตฺตสุวณฺณผลิกปวาฬมยา  ติสฺโส   
สิขรถูปโย  อเหสุ ฯ  กุ ฺชรสาลาย  มชฺฌฏาเน  รตนมณฺฑป   
กาเรสิ  ธมฺมาสน 
ปติฏาเปสิ ฯ  ตสฺส  ฆนรตฺตสุณฺณมยา  ปาทา  อเหสุ  ตถา  จตสฺโส 
อฏนิโย  จตฺตาโร  ปน  สวุณฺณเมณฺฑเก  กาเรตฺวา  อาสนสฺส  จตุนฺน 
ปาทาน  เหฏา  เปสิ  เทฺว  เมณฺฑเก  กาเรตฺวา  ปาทปกาย 
เหฏา  เปสิ  ฉ  สุวณฺณเมณฺฑเก  กาเรตฺวา  มณฺฑป  ปรกิฺขิปนฺโต 
เปสิ  ธมฺมาสน  ปม  สตฺุตมเยหิ  รชชฺุเกหิ  วายาเปตฺวา  มชฺเฌ 
สุวณฺณสุตฺตมเยหิ  อุปริ  มุตฺตามเยหิ  (๓)  วายาเปสิ  ตสฺส   
จนฺทนมโย  อปสฺสโย  อโหสิ ฯ   
#๑. สี. ยุ. อย  ปาโ  นตฺถ ิฯ  ๒. สี. ยุ.  ถมฺภ  ตุลา..... ฯ 
#๓.  สี. ยุ.  รชตมเยหิ  สุตฺเตหิ ฯ  
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เอว  กุ ฺชรสาล  นฏิาเปตฺวา  สาลมห  กโรนฺโต  อฏสฏ ิภิกฺขุ- 
สตสหสฺเสหิ  สทฺธ ึ สตฺถาร  นิมนฺเตตฺวา  จตฺตาโร  มาเส  ทาน   
อทาสิ ฯ  โอสานทิวเส  ติจีวร  อทาสิ ฯ  ตตฺถ  สงฺฆนวกสฺส 
สหสฺสคฺฆนิก  ปาปุณิ ฯ 
        เอว  วิปสฺสิพุทฺธกาเล  ปุ ฺกมฺม  กตฺวา  ตโต  จุโต  เทเวสุ  จ 
มนุสฺเสสุ  จ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  ภทฺทกปฺเป  พาราณสิย  มหาโภเค 
เสฏ ิกุเล  นพฺิพตฺติตฺวา  พาราณสีเสฏ ี  นาม  อโหสิ ฯ  เอกทิวส 
ราชุปฏาน  คจฺฉนฺโต  ปุโรหิต  ทิสฺวา  ก ึ อาจริย  นกฺขตฺตมุหุตฺต 
อุปธาเรถาติ  อาห ฯ  อาม  อุปธาเรมิ  กึ  อ ฺ  อมฺหาก  กมฺมนติฺ ฯ 
เตนหิ  กีทิส  ชนปทจาริตฺตนฺติ ฯ  เอก  ภย  ภวิสฺสตีติ ฯ  ก ึ ภย 
นามาติ ฯ  ฉาตกภย  เสฏ ีติ ฯ  กทา  ภวิสฺสตีติ ฯ  อิโต  ติณฺณ 
สวจฺฉราน  อจฺจเยนาติ ฯ  ต  สุตฺวา  เสฏ ี  พหุ  กสกิมฺม  กาเรตฺวา   
เคเห  วิชฺชมานธเนนาป  ธ ฺเมว  คเหตฺวา  อฑฺฒเตรสานิ   
โกฏสตานิ  กาเรตฺวา  สพฺพโกฏเ  วิหีน  ปูเรสิ ฯ  โกฏเสุ   
อปฺปโหนฺเตสุ  จาฏิอาทีนิ  ปูเรตฺวา  อวเสส  ภูมิย  อาวาฏ  (๑)   
กตฺวา  นิขนิ ฯ  นิธานาวเสส  มตฺติกาย  สทฺธ ึ มททฺิตฺวา  ภิตฺติโย   
ลิมฺปาเปสิ ฯ  โส  อปเรน  สมเยน  ฉาตกภเย  สมฺปตฺเต   
ยถานิกฺขิตฺต  ธ ฺ  ปริภุ ฺชนฺโต  โกฏเสุ  จ  จาฏิอาทีสุ  จ   
#๑. สี. ยุ.  อาวาเฏ ฯ    



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 376 

                เลมที่  18  มลวคฺควณฺณนา  หนา  376 
 
นิกฺขิตฺตธ ฺเ  ปริกฺขีเณ  ปริชเน  ปกโฺกสาเปตฺวา  อาห  คจฺฉถ   
ตาตา  ปพฺพต  ปวิสิตฺวา  ชีวนฺตา  สุภิกฺขกาเล  มม  สนฺติก   
อาคนฺตุกามา  อาคจฺฉถ  โน  เจ  (๑)  ตตฺเถว  ชีวถาติ ฯ  เต  ตถา 
อกสุ ฯ  ตสฺส  ปน  สนฺติเก  เวยฺยาวจฺจกโร  เอโก  ปุณฺโณ  นาม 
ทาโส  โอหีย ิฯ  เตน  สทธฺึ  เสฏ ี  เสฏ ิชายา  เสฏ ิปุตฺโต 
เสฏ ิสุณิสาติ  ป ฺเจว  ชนา  อเหสุ ฯ  เต  ภูมิย  อาวาเฏสุ   
นิหิตธ ฺเป  ปรกิฺขีเณ  ภิตฺติมตฺติก  ปาเตตฺวา  เตเมตฺวา  ตโต   
ลทฺธธ ฺเน  ยาปยึสุ ฯ  อถสฺส  ชายา  ฉาตเก  อวตฺถรนฺเต   
มตฺติกาย  ขียมานาย  ภิตฺติปเทเสสุ  (๒)  อวสิฏมตฺติก  ปาเตตฺวา   
เตเมตฺวา  อฑฺฒาฬฺหกมตฺเต  วีหี  ลภิตฺวา  โกฏเฏตฺวา  เอก   
ตณฺฑุลนาฬึ  คเหตฺวา  ฉาตกกาเล  พหู  โจรา  โหนตีฺติ  โจรภเยน   
เอกสฺมึ  กุเฏ  ปกฺขิปตฺวา  ปทหิตฺวา  ภูมิย  นิกฺขนิตฺวา  เปสิ ฯ  อถ   
น  เสฏ ี  ราชุปฏานโต  อาคนฺตฺวา  อาห  ภทฺเท  ฉาโตมฺหิ  อตฺถิ   
กิ ฺจีติ ฯ  สา  วิชชฺมาน  นตฺถีติ  อวตฺวา  สามิ  เอกา  ตณฺฑุลนาฬี   
อตฺถีติ  อาห ฯ  กห  สาติ ฯ  โจรภเยน  เม  นิขนิตฺวา  ปตาติ ฯ   
เตนหิ  น  อุทฺธริตฺวา  กิ ฺจิ  ปจาหีติ ฯ  สเจ  ยาคุ  ปจิสฺสามิ  
เทฺว  วาเร  ภวิสฺสติ  สเจ  ภตฺต  ปจิสฺสามิ  
เอกวารเมว  ภวิสฺสติ  กึ  ปจามิ  สามีติ ฯ   
อมฺหาก  อ ฺโ  ปจฺจโย  นตฺถิ  ภตฺต  ภุ ฺชิตฺวาว  มริสฺสาม    
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ภตฺตเมว  ปจาหีติ ฯ  สา  ภตฺต  ปจิตฺวา  ป ฺจ  โกฏาเส  กตฺวา   
เสฏ ิโน  ภตฺตโกฏาส  วฑฺเฒตฺวา  ปุรโต  เปสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ   
คนฺธมาทนปพฺพเต  เอโก  ปจฺเจกพุทฺโธ  สมาปตฺติโต  วุฏหิ ฯ   
อนฺโตสมาปตฺติย  กิร  สมาปตฺติผเลน  ชิฆจฺฉา  น  พาธติ   
สมาปตฺติวุฏ ิตาน  ปน  พลวตี  หุตฺวา  อุทรปฏล  ฑหนฺตี  วิย   
อุปฺปชฺชติ  ตสฺมา  เต  ลภนฏาน  โอโลเกตฺวา  คจฺฉนฺติ ฯ  ต   
ทิวส ฺจ  เตส  ทาน  ทตฺวา  เสนาปติฏานาทีสุ  อ ฺตร  สมฺปตฺตึ   
ลภนฺติ  ตสฺมา  โสป  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  โอโลเกนฺโต  สกลชมฺพุทเีป   
ฉาตกภย  อุปฺปนฺน  เสฏ ิเคเห  จ  ป ฺจนฺน  ชนาน  นาฬิโกทโนว   
ปกฺโก  สทฺธา  นุ  โข  เอเต  สกฺขิสฺสนติฺ  วา  มม  สงฺคห  กาตุนฺติ   
เตส  สทฺธภาว ฺจ  สงฺคห  กาตุ  สมตฺถภาว ฺจ  ทิสฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย  คนฺตฺวา  เสฏ ิสฺส  ปรุโต  ทฺวาเร   ิตเมว  อตฺตาน  
ทสฺเสสิ ฯ  โส  ต  ทิสฺวาว  ปสนฺนจิตฺโต  ปุพฺเพป  มยา  ทานสฺส   
อทินฺนตฺตา  เอวรูป  ฉาตก  ทฏิ  อิท  โข  ปน  ภตฺต  ม   
เอกทิวส ฺเว  รกฺเขยฺย  อยฺยสฺส  ปน  ทินฺน  อเนกาสุ  
กปฺปโกฏีส ุ มม  (๑)  หิตาวห  ภวิสฺสตีติ  ต  ภตฺตปาตึ 
อปเนตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธ  อุปสงฺกมิตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา 
เคห  ปเวเสตฺวา  อาสเน  นิสินฺนสฺส  ปาเท  โธวิตฺวา  สุวณฺณปเ 
เปตฺวา  ต  ภตฺตปาตึ  อาทาย  
#๑. ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  
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ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปตฺเต  โอกิริ ฯ  อุปฑฺฒาวเสเส  ภตฺเต  [๑]   
ปจฺเจกพุทฺโธ  หตฺเถน  ปตฺต  ปทหิ ฯ อถ  น  ภนฺเต  เอกาย   
ตณฺฑุลนาฬิยา  ป ฺจนฺน  ชนาน  ปกฺกโอทนสฺส  อย  เอโก   
โกฏาโส  อิม  ทฺวิธา  กาตุ  น  สกฺกา  มา  มยฺห  อิธ 
โลเก  สงฺคห  กโรถ  นิรวเสส  ทาตุกาโมมฺหีติ  วตฺวา  สพฺพ   
ภตฺตมทาสิ  ทตฺวา  จ  ปน  ปตฺถน  เปสิ  มา  ภนฺเต  
ปุน  นิพฺพตฺตฏาเน  เอวรูป  ฉาตกภย  อทฺทส  อิโต  ปฏาย  
สกลชมฺพุทปีวาสีน  วีชภตฺต  ทาตุ  สมตฺโถ  ภเวยฺย  สหตฺเถน  
กมฺม  กตฺวา  ชีวิต  น  กปฺเปยฺย  อฑฺฒเตรสโกฏสตานิ  
โสธาเปตฺวา  สีส  นหายิตฺวา  เตส  ทฺวาเร  นิสีทิตฺวา  อุทฺธ   
โอโลกิตกฺขเณเยว  เม  รตฺตสาลิธารา  ปติตฺวา  สพฺพโกฏเ  
ปูเรยฺยุ  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  จ  เม  อยเมว  ภรยิา  อยเมว  
ปุตฺโต  อยเมว  สุณิสา  อยเมว  ทาโส  โหตูติ ฯ  ภริยาปสฺส  มม   
สามิเก  ชิฆจฺฉาย  ปฬิยมาเน  น  สกฺกา มยา  ภุ ฺชิตุนฺติ  จินฺเตตฺวา   
อตฺตโน  โกฏาส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ทตฺวา  ปตฺถน  เปสิ  ภนฺเต   
อิโต  ปฏาย  นิพฺพตฺตฏาเน  เอวรูป  ฉาตกภย  น  ปสฺเสยฺย   
ภตฺตถาลิก  (๒)  ปุรโต  กตฺวา  สกลชมฺพุทีปวาสีน 
ภตฺต  เทนฺติยาป  จ  เม  ยาว  น  อุฏหามิ  ตาว  คหิตคฺคหิตฏาน 
ปูริตเมว  โหตุ  อยเมว  สามิโก  อยเมว  ปุตฺโต  
#๑. สี. ยุ.  เอตฺถนฺตเร  ทินเฺนติ  ทิสฺสติ ฯ 
# ๒. ส.ี ย.ุ  อาฬฺหกถาลิก ฯ  
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อยเมว  สุณิสา  อยเมว  ทาโส  โหตูติ ฯ  ปุตฺโตปสฺส  อตฺตโน 
โกฏาส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ทตฺวา  ปตฺถน  เปสิ  อิโต  ปฏาย   
เอวรูป  ฉาตกภย  น  ปสฺเสยฺย  เอก ฺจ  เม  สหสฺสตฺถวิก  คเหตฺวา   
สกลชมฺพุทปีวาสีน  กหาปณ  เทนฺตสฺสาป  อย  ถวิกา  ปริปุณฺณา ว   
โหตุ  อิเมเยว  เม  มาตาปตโร  โหนฺตุ  อย  ภริยา  อย  ทาโสติ ฯ   
สุณิสาปสฺส  อตฺตโน  โกฏาส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ทตฺวา  ปตฺถน   
เปสิ  อิโต  ปฏาย  เอวรูป  ฉาตกภย  น  ปสฺเสยฺย  เอก ฺจ  เม   
ธ ฺปฏก  ปุรโต  เปตฺวา   สกลชมฺพุทีปวาสีน  วีชภตฺต   
เทนฺติยาป  ขีณภาโว  มา  ป ฺายิตฺถ  อิเมเยว  สสฺสุสสฺสุรา  โหนฺตุ  
อยเมว  สามิโก  อยเมว  ทาโสติ ฯ  ทาโสปสฺส  อตฺตโน  โกฏาส   
ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ทตฺวา  ปตฺถน  เปสิ  อิโต  ปฏาย  เอวรูป   
ฉาตกภย  น  ปสฺเสยฺย  สพฺเพ  อิเม  สามิกา  โหนฺตุ  กสนฺตสฺส 
จ  เม  อิโต  ติสฺโส  เอโต  ติสฺโส  มชฺเฌ  เอกาติ 
ทารุอมฺพณมตฺตา  สตฺต  สิตาโย  คจฺฉนฺตูติ ฯ  โส  ต  ทิวส   
เสนาปติฏาน  ปฏเตฺวา  ลทฺธุ  สมตฺโถว  สามิเกสุ  ปน  สิเนเหน 
อิเมเยว  เม  สามิกา  โหนฺตูติ  ปตฺถน  เปสิ ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ   
สพฺเพสป  วจนาวสาเน  เอว  โหตูติ  วตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธคาถาหิ   
อนุโมทน  กตฺวา  มยา  อิเมส  จิตฺต  ปสาเทตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา   
ยาว  คนฺธมาทนปพฺพตา  อิเม  ชนา  ม  ปสฺสนฺตูติ  อธิฏหิตฺวา    
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ปกฺกามิ ฯ  เตป  โอโลเกนตฺาว  อฏสุ ฯ  โส  คนฺตฺวา  ต  ภตฺต   
ป ฺจหิ  ปจฺเจกพุทฺธสเตหิ  สทฺธึ  สวิภชิ ฯ  ต  ตสฺสานุภาเวน   
สพฺเพส  ปโหสิ ฯ  เตป  โอโลเกนฺตา ว  อฏสุ ฯ  อติกฺกนฺเต  ปน   
มชฺฌนฺติเก  เสฏ ิภริยา  อุกฺขลึ  โธวิตฺวา  ปทหิตฺวา  เปสิ ฯ   
เสฏ ีป  ชิฆจฺฉาย  ปฬิโต  นิปชฺชิตฺวา  นิทฺท  โอกฺกมิ ฯ  โส   
สายณฺหสมเย  ปพุชฌฺิตฺวา  ภริย  อาห  ภทฺเท  อติวิย 
ฉาโตมฺหิ  อตฺถิ  น ุ โข  อุกฺขลิยา  ตเล  ฌามกสิตฺถานีติ ฯ  สา   
โธวิตฺวา  อุกฺขลิยา  ปตภาว  ชานนฺตีป  นตฺถีติ  อวตฺวา  อุกฺขลึ   
วิวริตฺวา  อาจิกฺขิสฺสามีติ  อุฏาย  อุกขฺลิยา  มูล  คนฺตฺวา  อุกฺขลึ   
วิวริ ฯ  ตาวเทว  สุมนมกลุสทิสวณฺณสฺส  ภตฺตสฺส  ปูรา  อุกฺขล ิ  
ปธาน  อุกฺขิปตฺวา  อฏาสิ ฯ  สา  ต  ทิสฺวา  ปติยา  ผุฏสรรีา   
เสฏ ึ  อาห  อุฏเหิ  สามิ  อห  อุกฺขลึ  โธวิตฺวา  ปทหึ  สา  ปเนสา 
สุมนมกุลสทิสวณฺณสฺส  ภตฺตสฺส  ปูรา  ปุ ฺานิ  นาม   
กตฺตพฺพรูปานิ  ทาน  นาม  ทาตพฺพยุตฺตก  อุฏเหิ  สามิ  
ภุ ฺชสฺสูติ ฯ  สา  ทฺวินฺน  ปตาปุตฺตาน  ภตฺต  อทาสิ ฯ  เตสุ  
ภุ ฺชิตฺวา  อุฏ ิเตสุ  สุณิสาย  สทฺธึ  นิสีทิตฺวา  ภุ ฺชิตฺวา  ปุณฺณสฺส   
ภตฺต  อทาสิ ฯ  คหิตคฺคหิตฏาน  น  ขียติ ฯ  กฏจฺฉุนา  สกึ   
คหิตฏานเมว  ป ฺายติ ฯ  ต  ทิวสเมว  โกฏาทโย  ปุพฺเพ   
ปูริตนิยาเมเนว  ปุน  ปูรสึุ ฯ  เสฏ ิสฺส   
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เคเห  ภตฺต  อุปฺปนฺน  วีชภตฺเตหิ  อตฺถิกา  อาคนฺตฺวา  คณฺหนฺตูติ   
นคเร  โฆสน  กาเรสิ ฯ  มนุสฺสา  ตสฺส  เคหโต  วีชภตฺต  
คณฺหึสุ ฯ  สกลชมฺพุทีปวาสิโนป  ต  นิสฺสาย  ชีวิต  ลภึสุเยว ฯ 
        โส  ตโต  จุโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต 
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  ภทฺทิยนคเร  เสฏ ิกุเล  นิพฺพตฺติ ฯ  ภริยาปสฺส 
มหาโภคกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺตา  ตสฺเสว  เคห  อคมาสิ ฯ  ตสฺส 
ปุพฺพกมฺม  นสิฺสาย  ปจฺฉาเคเห  วุตฺตปฺปการา  เมณฺฑกา  อุฏหึสุ ฯ 
ปุตฺโตป  เนส  ปุตฺโตว  สุณิสา  สุณิสาว  ทาโส  ทาโสว  อโหสิ ฯ 
อเถกทิวส  เสฏ ี  อตฺตโน  ปุ ฺ  วีมสิตุกาโม  อฑฺฒเตรสานิ 
โกฏสตานิ  (๑)  โสธาเปตฺวา  สีส  นหาโต  ทฺวาเร  นิสีทิตฺวา  อุทฺธ 
อุลฺโลเกสิ ฯ  สพฺพานิป  วุตฺตปฺปการาน  รตฺตสาลนี  ปูรึส ุฯ  โส 
เสสานป  ปุ ฺานิ  วีมสิตุกาโม  ภริย ฺจ  ปุตฺตาทโย  จ  ตุมฺหากป 
ปุ ฺานิ  วีมสถาติ  อาห ฯ  อถสฺส  ภริยา  สพฺพาลงฺกาเรหิ  (๒) 
อลงฺกริตฺวา  มหาชนสฺส  ปสฺสนฺตสฺเสว  ตณฺฑุเล  มินาเปตฺวา 
เตหิ  ภตฺต  ปจาเปตฺวา  ทฺวารโกฏเก  ป ฺตฺตาสเน  นิสีทิตฺวา 
สุวณฺณกฏจฺฉุ  อาทาย  ภตฺเตน  อตฺถิกา  อาคจฺฉนฺตูติ  โฆสาเปตฺวา 
อาคตาคตาน  คหิตภาชนานิ  (๓)  ปูเรตฺวา  อทาสิ ฯ  
สกลทิวสมฺป  เทนฺติยา  กฏจฺฉุนา  คหิตฏานเมว  ป ฺายิ ฯ 
#๑. สี. ยุ.  โกฏาคารานิ ฯ  ๒. สี. ยุ.  สพฺพาลงฺการ ฯ 
#๓.  สี. ม. ยุ.  อุปนีตภาชนานิ ฯ  
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ตสฺสา  ปน  ปุริมพุทฺธานป  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  วามหตฺเถน  อุกฺขลึ  
ทกฺขิณหตฺเถน  กฏจฺฉุ  คเหตฺวา  เอวเมว  ปตฺเต  ปูเรตฺวา  ภตฺตสฺส  
ทินฺนตฺตา  วามหตฺถตล  ปูเรตฺวา  ปทุมลกฺขณ  นิพฺพตฺติ   
ทกฺขิณหตฺถตล  ปูเรตฺวา  จนฺทลกฺขณ  นิพฺพตฺติ ฯ  ยสฺมา  ปน   
ธมกรก  อาทาย  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อุทก  ปริสฺสาเวตฺวา 
ททมานา  อปราปร  วิจร ิ เตนสฺสา  ทกฺขิณปาทตล  ปูเรตฺวา 
จนฺทลกฺขณ  นิพฺพตฺติ  วามปาทตล  ปูเรตฺวา  ปทุมลกฺขณ  
นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺสา  (๑)  อิมินา  การเณน  จนฺทปทุมาติ  นาม  
กรึสุ ฯ  ปุตฺโตปสฺส  สีส  นหาโต  สหสฺสตฺถวิก  อาทาย  
กหาปเณหิ  อตฺถิกา  อาคจฺฉนฺตูติ  วตฺวา  อาคตาคตาน   
คหิตภาชนานิ  ปูเรตฺวา  อทาสิ ฯ  ถวิกาย  กหาปณสหสฺส   
อโหสิเยว ฯ  สุณิสาปสฺส  สพฺพาลงฺกาเรหิ  อลงฺกริตฺวา 
วีหิปฏก  อาทาย  อากาสงฺคเณ  นิสินฺนา  วีชภตฺเตน  อตฺถิกา 
อาคจฺฉนฺตูติ  วตฺวา  อาคตาคตาน  คหิตภาชนานิ  ปูเรตฺวา  อทาสิ ฯ 
ปฏก  ยถาปรูิตเมว  อโหสิ ฯ  ทาโสปสฺส  สพฺพาลงฺกาเรหิ   
อลงฺกริตฺวา  (๒)  สุวณฺณยุเค  สุวณฺณโยตฺเตหิ  โคเณ  โยเชตฺวา   
สุวณฺณปโตทยฏ ึ อาทาย  โคณาน  คนฺธป ฺจงฺคุลิกานิ  ทตฺวา   
วิสาเณสุ  สุวณฺณโกสเก  ปฏิมุ ฺจิตฺวา  เขตฺต  คนฺตฺวา  ปาเชสิ ฯ   
อิโต  ติสฺโส  เอโต  ติสฺโส  มชฺเฌ  เอกาติ  สตฺต  สิตา  ภิชฺชิตฺวา   
อคมสุ ฯ  ชมพฺุทีปวาสิโน  
#๑. สี. ยุ.  ตสฺมา ฯ  ๒. ปมาทลิขิต  ม ฺเ ฯ   
# อิธ  สีส  นหาโตติ  ลิขิตพฺพ ฯ  
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ภตฺตวีชหิร ฺสุวณฺณาทีสุ  ยถารุจิต  เสฏ ิเคหโตเยว  คณฺหึสุ ฯ 
        เอว  มหานุภาโว  เสฏ ี  สตฺถา  กิร  อาคโตติ  สุตฺวา  สตฺถ ุ
ปจฺจุคฺคมน  กริสฺสามีติ  นิกฺขมนฺโต  อนฺตรามคฺเค  ติตฺถิเย  ทิสวฺา 
เตหิ  กสฺมา  ตฺว  คหปติ  กิริยวาโท  สมาโน  อกิริยวาทสฺส 
สมณสฺส  โคตมสฺส  สนฺติก  คจฺฉสีติ  นิวาริยมาโนป  เตส  วจน 
อนาทยิตฺวา ว  คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทตฺิวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  อถสฺส 
สตฺถา  อนุปพฺุพีกถ  กเถสิ ฯ  โส  เทสนาวสาเน  โสตาปตฺติผล  ปตฺวา  สตฺถุ  ติตฺถิเยหิ  อวณฺณ  
วตฺวา  อตฺตโน  นิวาริตภาว   
อาโรเจสิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  คหปติ  อิเม  สตฺตา  นาม  มหนฺตป   
อตฺตโน  โทส  น  ปสฺสนติฺ  อวิชฺชมานป  ปเรส  โทส  วิชชฺมานก   
กตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภุส  วิย  โอปุนนฺตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        สุทสฺส  วชฺชม ฺเส          อตฺตโน  ปน  ทุทฺทส 
        ปเรส  หิ  โส  วชฺชานิ  โอปุนาติ  ยถา  ภุส 
        อตฺตโน  ปน  ฉาเทติ          กลึว  กิตวา  สโติ ฯ 
        ตตฺถ  สทุสฺสนฺติ  ปรสฺส  อณุมตฺตป  วชชฺ  ขลติ  
สุทสฺส  สุเขเนว  ปสฺสิตุ  สกฺกา  อตฺตโน  ปน  อติมหนฺตป  
ทุทฺทส ฯ  ปเรส  หีติ  เตเนว  การเณน  โส  ปุคฺคโล  
สงฺฆมชฺฌาทีสุ  ปเรส  วชชฺานิ  อุจฺจฏาเน  ตฺวา  ภุส  
โอปุนนฺโต  วิย  โอปุนาติ ฯ  กลึว  กิตวา  สโติ  เอตฺถ  สกุเณสุ   
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อปรชฺฌนวเสน  อตฺตภาโว  กลิ  นาม  สาขาภงฺคาทิก  ปฏิจฺฉาทน 
กิตวา  นาม  สากุณิโก  สโ  นาม ฯ ยถา  สกุณลุททฺโก  สกุเณ   
คเหตฺวา  มาเรตุกาโม  กิตวาย  อตฺตภาว  ปฏิจฺฉาเทติ  เอว  
อตฺตโน  วชชฺ  ฉาเทตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                เมณฺฑกเสฏ ิวตฺถ ุ
 
                                อุชฌฺานส ฺ ิตฺเถรวตฺถุ  
        ปรวชฺชานุปสฺสิสฺสาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน   
วิหรนฺโต  อุชฺฌานส ฺ ึ  นาเมก  เถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  อย  เอว  นิวาเสติ  เอว  ปารุปตีติ  ภิกฺขูน 
อนฺตรเมว  (๑)  คเวสนฺโต  วิจรติ ฯ  ภิกฺขู  อสุโก  นาม  ภนฺเต  เถโร 
เอว  กโรตีติ  สตฺถุ  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  ภิกฺขเว  วตฺตสีเส  ตฺวา 
เอว  โอวทนฺโต  อนนุวาโท  (๒)  โย  ปน  อุชฌฺานส ฺ ิตาย  ปเรส 
อนฺตร  ปริเยสมาโน  เอว  วตฺวา  วิจรติ  ตสฺส  ฌานาทีสุ  เอโกป 
วิเสโส  นุปปฺชชฺติ  เกวล  อาสวาเยว  วฑฺฒนฺตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส                  นจฺิจ  อุชฺฌานส ฺ ิโน 
        อาสวา  ตสฺส  วฑฺฒนฺติ          อารา  โส  อาสวกฺขยาติ ฯ 
#๑. สี. ยุ.  รนฺธเมว ฯ  ๒. อนนุวชฺโชติ  ยุตฺตตร ฯ    
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        ตตฺถ  อุชฺฌานส ฺ ิโนติ  เอว  นวิาเสตพฺพ  เอว 
ปารุปตพฺพนฺติ  ปเรส  อนตฺร  คเวสิตาย  (๑)  อุชฺฌานพหุลสฺส   
ปุคฺคลสฺส  ฌานาทีสุ  เอกธมฺโมป  น  วฑฺฒิติ  อถโช  อาสวา   
วฑฺฒนฺติ  เตน  การเณน  โส  อรหตฺตสงฺขาตา  อาสวกฺขยา  
อารา  ทูรโตว  โหติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                อุชฌฺานส ฺ ิตฺเถรวตฺถุ ฯ 
 
                                                สุภทฺทวตฺถุ  
        อากาเสว  ปท  นตฺถติี  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  กุสินาราย 
อุปวตฺตเน  มลฺลาน  สาลวเน  ปรินิพฺพานม ฺจเก  นิปนฺโน  สุภททฺ 
ปริพฺพาชก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  อตีเต  กนิฏภาตริ  เอกสฺมึ  สสฺเส  นวกฺขตฺตุ 
อคฺคทาน  เทนฺเต  ทาตุ  อนิจฺฉนฺโต  โอสกฺกิตฺวา  อวสาเน  อทาสิ ฯ 
ตสฺมา  ปมโพธิยป  มชฌฺิมโพธิยป  สตฺถาร  ทฏ ุ  นาลตฺถ 
ปจฺฉิมโพธิย  ปน  สตฺถุ  ปรินิพฺพานกาเล  อห  ตีส ุ ป ฺเหสุ 
อตฺตโน  กงฺข  มหลลฺเก  ปริพฺพาชเก  ปุจฺฉิตฺวา  สมณ  
โคตม  ทหโรติ  ส ฺาย  น  ปุจฺฉึ  ตสฺส  จทานิ  
ปรินิพฺพานกาโล  ปจฺฉา  เม  สมณสฺส  โคตมสฺส  
# ๑.  สี. ยุ.  รนฺธคเวสิตาย ฯ  
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อปุฏการณา  วิปฺปฏิสาโร  อุปฺปชฺเชยยฺาติ  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา 
อานนฺทตฺเถเรน  นิวาริยมาโนป  สตฺถารา  โอกาส  กตฺวา  อานนฺท   
มา  สุภทฺท  นิวารยิ  ปุจฺฉตุ  ม  ป ฺหนฺติ  วุตฺตตฺตา  อนฺโตสาณึ   
ปวิสิตฺวา  เหฏา  ม ฺจเก  (๑)  นิสินฺโน  โภ  สมณ  (๒) 
กินฺนุ  โข  อากาเส  ปท  อตฺถิ  อิโต  พหิทฺธา  สมโณ  นาม 
อตฺถิ  สงฺขารา  สสฺสตา  นาม  อตฺถีติ  อิเม  ป ฺเห  ปจฺุฉิ ฯ  อถสฺส 
สตฺถา  เตส  อภาว  อาจิกฺขนฺโต  อิมาหิ  คาถาหิ  ธมฺม  เทเสสิ 
        อากาเสว  ปท  นตฺถ ิ         สมโณ  นตฺถิ  พาหิโร 
        ปป ฺจาภิรตา  ปชา          นิปฺปป ฺจา  ตถาคตา ฯ 
        อากาเสว  ปท  นตฺถ ิ         สมโณ  นตฺถิ  พาหิโร  (๓) 
        สงฺขารา  สสฺสตา  นตฺถิ  นตฺถ ิ พุทฺธานมิ ฺชิตนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ปทนฺติ  อิมสฺม ึ อากาเส  วณฺณสณฺานวเสน  (๔) 
เอวรูปนฺติ  ป ฺาเปตพฺพ  กสฺสจิ  ปท  นาม  นตฺถ ิฯ  พาหิโรติ 
มม  สาสนโต  พหิทฺธา  มคฺคผลฏโ  สมโณ  นาม  นตฺถ ิฯ  ปชาติ 
อย  สตฺตโลกสงฺขาตา  ปชา  ตณฺหาทีสุ  ปป ฺเจสุเยว  อภิรตา ฯ 
นิปฺปป ฺจาติ  โพธิมูเลเยว  ปน  สพฺพปป ฺจาน  สมุจฺฉินฺนตฺตา 
นิปฺปป ฺจา  ตถาคตา ฯ  สงฺขาราติ  ป ฺจกฺขนฺธา  
#๑. ม ฺจสฺส  ปาทปสฺเสติ  ยุตฺตตร ฯ  
#๒. โคตมาติ  ปเทน  ภวิตพฺพ ฯ 
#๓. ส.ี ย.ุ  พาหิเร ฯ  ๔. ปมาทลิขิเตน  ภวิตพฺพ ฯ  
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เตสุ  เอโก  สสฺสโต  นาม  นตฺถิ ฯ  อิ ฺชิตนฺติ  พุทฺธาน  ปน  
ตณฺหามานทิฏ ิอิ ฺชิเตสุ  เยน  สงฺขารา  สสฺสตาติ  คณฺเหยฺยุ  
ต  เอก  อิ ฺชิตป  นตฺถีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  สุภทฺโท  อนาคามิผเล  ปติฏหิ ฯ   
สมฺปตฺตปริสายป  สาตฺถิกา  ธมฺมเทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                        สุภทฺทวตฺถุ ฯ 
                                มลวคฺควณฺณนานิฏ ิตา ฯ 
                                อฏารสโม  วคฺโค ฯ 
                                ___________  
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                                ธมฺมฏวคฺควณฺณนา 
 
                                วินิจฺฉยมหามตฺตวตฺถุ 
        น  เตน  โหติ  ธมฺมฏโติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  วินิจฺฉยมหามตฺเต  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกทิวส  หิ  ภิกฺขู  สาวตฺถิยา  อุตฺตรทฺวารคาเม  ปณฺฑาย 
จริตฺวา  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา  นครมชฺเฌน  วิหาร  อาคจฺฉนฺติ ฯ 
ตสฺมึ  ขเณ  มหาเมโฆ  อุฏาย  ปาวสฺสิ ฯ  เต  สมมฺุขคต   
วินิจฺฉยสาล  ปวิสิตฺวา  วินิจฺฉยมหามตฺเต  ล ฺจ  คเหตฺวา  สามิเก   
อสฺสามิเก 
กโรนฺเต  ทิสวฺา  อโห  อิเม  อธมฺมิกา  มย  ปน  อิเม  ธมฺเมน 
วินิจฺฉย  กโรนฺตีติ  ส ฺ ิโน  อหุมฺหาติ  จินฺเตตฺวา  วสฺเส  วิคเต 
วิหาร  คนฺตฺวา  (๑)  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสินฺนา  ตมตฺถ 
อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  น  ภิกฺขเว  ฉนฺทาทิวสิกา  หุตฺวา  สาหเสน  อตฺถ 
วินิจฺฉินนฺตา  ธมฺมฏา  นาม  โหนฺติ  อปราธ  ปน  อนุวิชฺฌิตฺวา 
อปราธานุรูป  อสาหเสน  วินิจฺฉย  กโรนฺตา  เอว  ธมฺมฏา  นาม 
โหนฺตีติ  วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        น  เตน  โหติ  ธมฺมฏโ  เยนตฺถ  สหสา  นเย 
        โย  จ  อตฺถ  อนตฺถ ฺจ  อุโภ  นจฺิเฉยฺย  ปณฺฑิโต 
#๑. เหฏา  อาคจฺฉนฺตีติ  ปเทน  น  สเมติ ฯ  
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        อสาหเสน  ธมฺเมน  สเมน  นยตี  ปเร 
        ธมฺมสสฺ  คุตฺโต  เมธาวี  ธมฺมฏโติ  ปวุจฺจตีติ ฯ 
        ตตฺถ  เตนาติ  เอตฺตเกเนว  การเณน ฯ  ธมฺมฏโติ  ราชูห ิ
อตฺตนา  กตฺตพฺเพ  วินิจฺฉยธมฺเม   ิโต  ธมฺมฏโ  นาม  น  โหติ ฯ 
เยนาติ  เยน  การเณน ฯ  อตฺถนฺติ  โอติณฺณ  วินิจฺฉิตพฺพ  อตฺถ ฯ 
สหสา  นเยติ  ฉนฺทาทีสุ  ปติฏ ิโต  สาหเสน  มุสาวาเทน  
วินิจฺเฉยฺย ฯโย  ห ิ ฉนฺเท  ปติฏาย  อตฺตโน  าตึ  วา  มิตฺต  
วา  มุสาวาท   วตฺวา  อสฺสามิกเมว  สามิก  กโรติ  โทเส  
ปติฏาย  อตฺตโน  เวริน  มุสา  วตฺวา  สามิกเมว  อสฺสามิก  
กโรติ  โมเห  ปติฏาย  ล ฺจ  คเหตฺวา  วินิจฺฉยกาเล  
อ ฺาวิหิโต  วิย  อิโต  จิโต  จ  โอโลเกนฺโต 
มุสา  วตฺวา  อิมินา  ชิต  อย  ปราชโิตติ  ปร  นีหรติ  ภเย 
ปติฏาย  กสฺสจิเทว  อิสฺสรชาติกสฺส  ปราชย  ปาปุณนฺตสฺสาป  ชย 
อาโรเปสิ  อย  สาหเสน  อตฺถ  เนติ  นาม ฯ  โส  ธมฺมฏโ  นาม 
น  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  โย  จ  อตฺถ  อนตฺถ ฺจาติ  ภูต ฺจ  อภูต ฺจ 
การณ ฯ  อุโภ  นิจฺเฉยฺยาติ  โย  ปน  ปณฺฑิโต  อุโภ  อตฺถานตฺเถ 
วินิจฺฉินิตฺวา  วทติ ฯ  อสาหเสนาติ  อมุสาวาเทน ฯ  ธมฺเมนาติ 
วินิจฺฉยธมฺเมน  น  ฉนฺทาทิวเสน ฯ  สเมนาติ  อปราธานุรูเปเนว 
ปเร  นยติ  ชย  วา  ปราชย  วา  ปาเปติ ฯ  ธมฺมสฺส  คุตฺโตติ  โส  
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ธมฺมคุตฺโต  ธมฺมรกฺขิโต  ธมฺโมชป ฺาย  สมนฺนาคโต  เมธาวี 
วินิจฺฉยธมฺเม   ิตตฺตา  ธมฺมฏโติ  ปวุจฺจตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                        วินิจฺฉยมหามตฺตวตฺถุ ฯ 
 
                                 ฉพฺพคฺคิยวตฺถุ  
        น  เตน  ปณฺฑิโต  โหตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  ฉพฺพคฺคิเย  ภิกขฺู  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เต  กิร  วิหาเรป  คาเมป  ภตฺตคฺค  อากุล  กโรนฺตา  วิจรนฺติ ฯ 
อเถกทิวส  คาเม  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  อาคเต  ทหเร  จ  สามเณเร  จ 
ภิกฺขู  ปุจฺฉึสุ  กีทิส  อาวุโส  ภตฺตคฺคนฺติ ฯ  ภนฺเต  มา  ปุจฺฉิตฺถ 
ฉพฺพคฺคิยา  มยเมว  พฺยตฺตา  มย  ปณฺฑิตา  อิเม  ปหริตฺวา  สีเส 
กจวร  อากิรตฺิวา  นีหริสฺสามาติ  วตฺวา  อมฺเห  ปฏ ิย  คเหตฺวา 
กจวร  โอกรินฺตา  ภตฺตคฺค  อากุล  กรสึูติ ฯ  ภิกฺขู  สตฺถุ  สนฺติก 
คนฺตฺวา  ตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  นาห  ภิกฺขเว  พหุ  ภาสิตฺวา 
ปเร  วิเหยมาน  ปณฺฑิโตติ  วทามิ  เขมิน  ปน  อเวร  อภยเมว 
ปณฺฑิต  วทามีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        น  เตน  ปณฺฑิโต  โหติ  ยาวตา  พหุ  ภาสติ 
        เขมี  อเวรี  อภโย  ปณฺฑิโตติ  ปวุจฺจตีติ ฯ  
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        ตตฺถ  ยาวตาติ  ยตฺตเกน  การเณน  สงฺฆมชฺฌาทีสุ  พหุ 
กเถติ  น  เตน  ปณฺฑิโต  นาม  โหติ  โย  ปน  สย  เขมี  ป ฺจนฺน 
เวราน  อภาเวน  อเวรี  นพฺิภโย  ต  (๑)  อาคมฺม  มหาชนสฺส  ภย 
น  โหติ  โส  ปณฺฑิโต  นามาติ  อตฺโถติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                ฉพฺพคฺคิยวตฺถุ ฯ 
 
                                เอกุทานตฺเถรวตฺถุ  
        น  ตาวตา  ธมฺมธโรติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  เอกุทานตฺเถรนฺนาม  ขีณาสว  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  เอกโกว  เอกสฺมึ  วนสณฺเฑ  วิหรติ ฯ  เอกเมวสฺส 
อุทาน  ปคุณ 
        อธิเจตโส  อปฺปมชชฺโต 
        มุนิโน  โมนปเถสุ  สิกฺขโต 
        โสกา  น  ภวนฺติ  ตาทิโน 
        อุปสนตฺสฺส  สทา  สตีมโตติ ฯ 
        โส  กิร  อุโปสถทิวเส  สยเมว  ธมฺมสฺสวน  
โฆเสตฺวา  อิม  คาถ  วทติ ฯ  ปวีอุทฺริยนสทฺโท  วิย  เทวตาน  
สาธุการสทฺโท  โหติ ฯ  อเถกสฺมึ  อุโปสถทิวเส  ป ฺจป ฺจ- 
#๑. สี. ม. ยุ. ย  วา  ฯ  
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สตปริวารา  เทฺว  เตปฏกา  ภิกฺขู  ตสฺส  วสนฏาน  อคมสุ ฯ 
โส  เต  ทิสฺวาว  ตุฏมานโส  สาธุ  โว  กต  อิธาคจฺฉนฺเตหิ  
อชฺช  มย  ตุมฺหาก  สนฺติเก  ธมฺม  สุณิสฺสามาติ  อาห ฯ  อตฺถ ิ 
ปน  อาวุโส  อิธ  ธมฺม  โสตาโรติ ฯ  อตฺถิ  ภนฺเต  อย  วนสณฺโฑ 
ธมฺมสฺสวนทิวเส  เทวตาน  สาธุการสทเฺทน  เอกนินฺนาโท  
โหตีติ ฯ  เตสุ  เอโก  เตปฏกตฺเถโร  ธมฺม  โอสาเรสิ 
เอโก  กเถสิ ฯ  เอกเทวตาป  สาธุการ  น  อทาสิ ฯ  เต  อาหสุ  ตฺว 
อาวุโส  ธมฺมสฺสวนทิวเส  อิมสฺมึ  วนสณฺเฑ  เทวตา  มหนฺเตน 
สทฺเทน  สาธุการ  เทนฺตีติ  วเทสิ  กินฺนาเมตนฺติ ฯ  ภนฺเต  อ ฺเสุ 
ทิวเสสุ  เอว  โหติ  อชฺช  ปน  น  ชานามิ  กิเมตนฺติ  เตนหิ 
อาวุโส  ตฺว  ตาว  ธมฺม  กเถหีติ ฯ  โส  วีชนึ  คเหตฺวา  อาสเน 
นิสินฺโน  ตเมว  คาถ  วเทสิ ฯ  เทวตา  มหนฺเตน  สทฺเทน  สาธุการมกสุ ฯ 
อถ  เนส  ปรวิารภิกฺขู  อุชฌฺายึสุ  อิมสมฺึ  วนสณฺเฑ  เทวตา 
มุโขโลกเนน  สาธุการ  ททนฺติ  เตปฏกภิกฺขูสุ  เอตฺตก  ภณนฺเตสุป 
กิ ฺจิ  ปสสนมตฺตป  อวตฺวา  เอเกน  มหลฺลกตฺเถเรน  เอกคาถาย 
กถิตาย  มหาสทฺเทน  สาธุการ  ททนฺตีติ ฯ  เต  วิหารป  คนฺตฺวา   
สตฺถุ  ตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  นาห  ภิกฺขเว  โย  พหุ  
อุคฺคณฺหาติ  วา  ภาสติ  วา  ต  ธมฺมธโรติ  วทามิ  โย  ปน  เอกป   
คาถ  อุคฺคณฺหิตฺวา  สจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌติ  อย  ธมฺมธโร  นามาติ   
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วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        น  ตาวตา  ธมฺมธโร  ยาวตา  พหุ  ภาสติ 
        โย  จ  อปฺปป  สุตฺวาน  ธมฺม  กาเยน  ปสฺสติ 
        ส  เว  ธมฺมธโร  โหติ  โย  ธมฺม  นปฺปมชฺชตีติ ฯ 
        ตตฺถ  ยาวตาติ  ยตฺตเกน  อุคฺคหณ  ธารณ  วาจนาทินา 
การเณน  พหุ  ภาสติ  ตาวตา  ตตฺตเกน  ธมฺมธโร  น  โหติ 
วสานุรกฺขโก  ปเวณิปาลโก  นาม  โหติ ฯ  อปฺปปติ  โย  ปน 
อปฺปมตฺตกป  สุตฺวา  ธมฺมมนฺวาย  อตฺถมนฺวาย  ธมฺมานุธมฺม- 
ปฏิปนฺโน  หตฺุวา  นามกาเยน  ทุกฺขาทีนิ  ปรชิานนฺโต  
จตุสจฺจธมฺม  ปสฺสติ  ส  เว  ธมฺมธโร  โหติ ฯ  โย  ธมฺม   
นปฺปมชฺชตีติ  โยป  อารทฺธวิริโย  หุตฺวา  อชฺช  อชฺเชวาติ  
ปฏิเวธ  อากงฺขนฺโต  ธมฺม  นปฺปมชฺชติ  อยป  ธมมฺธโรเยวาติ   
อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                เอกุทานตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                                ________  
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                                ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ  
        น  เตน  เถโร  โหตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกทิวส ฺหิ  ตสฺมึ  เถเร  สตฺถ ุ อุปฏาน  คนฺตฺวา  
ปกฺกนฺตมตฺเต  ตึสมตฺตา  อาร ฺกา  ภิกฺขู  ต  ปสสฺนฺตาเยว   
อาคนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทตฺิวา  นิสีทึสุ ฯ  สตฺถา  เตส   
อรหตฺตุปนิสฺสย  ทิสฺวา  อิม  ป ฺห  ปุจฺฉิ  อิโต  คต  เอก  เถร   
ปสฺสถาติ ฯ  น  ปสฺสาม  ภนฺเตติ ฯ  นนุ  ทฏิโ  โสติ ฯ  (๑)  เอก   
ภนฺเต  สามเณร  ปสฺสิมหฺาติ ฯ  น  โส  ภิกฺขเว  สามเณโร  เถโร   
เอโสติ ฯ  อติวิย  ขุทฺทโก  ภนฺเตติ ฯ  นาห  ภิกฺขเว  มหลลฺกภาเวน   
เถราสเน  นสิินฺนมตฺตเกน  เถโรติ  วทามิ  โย  ปน  สจฺจานิ   
ปฏิวิชฺฌิตฺวา  มหาชนสฺส  อหึสกภาเว    ิโต  อย  
เถโร  นามาติ  วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        น  เตน  เถโร [๒] โหติ          เยนสฺส  ปลิต  สิโร 
        ปริปกฺโก  วโย  ตสฺส                  โมฆชิณฺโณติ  วุจฺจติ 
        ยมฺห ิ สจฺจ ฺจ  ธมฺโม  จ          อหึสา  ส ฺโม  ทโม 
        ส  เว  วนฺตมโล  ธีโร                  โส  เถโรติ  ปวุจฺจตีติ ฯ 
        ตตฺถ  ปริปกฺโกติ  ปริณโต  (๓)  วุฑฺฒภาว  ปตฺโตติ  อตฺโถ ฯ 
#๑. สี. ยุ.  ทฏิโ  โวติ ฯ  ๒.  ม.  เอตฺถนฺตเร  โสติ  ทิสฺสติ ฯ 
#๓. ส.ี ย.ุ  ปริชิณฺณวุฑฺฒิภาวปตฺโต ฯ   
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โมฆชิณฺโณติ  อนฺโต  เถรกรณาน  ธมฺมาน  อภาเวน  ตุจฺฉชิณฺโณ 
นาม ฯ  สจฺจ ฺจาติ  ยมฺหิ  ปน  ปุคฺคเล  โสฬสหากาเรหิ   
ปฏิวิทฺธตฺตา  จตุพฺพิธสจฺจ  าเณน  สจฺฉิกตตฺตา  นววิโธ   
โลกุตฺตรธมฺโม  จ  อตฺถิ ฯ  อหึสาติ  อหึสนภาเวน  (๑)   
เทสนามตฺตเมต ฯ  ยมฺห ิ ปน  จตุพฺพิธาป  อปฺปม ฺาภาวนา   
อตฺถีติ  อตฺโถ ฯ  ส ฺโม  ทโมติ  สลี ฺเจว  อินฺทฺริยสวโร  จ ฯ   
วนฺตมโลติ  มคฺคาเณน  นีหตมโล ฯ  ธีโรติ  ธิติสมฺปนฺโน ฯ   
เถโรติ  โส  อิเมหิ  ถิรภาวกรเณหิ  สมนฺนาคตตฺตา  เถโรติ   
ปวุจฺจตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  เต  ภิกฺขู  อรหตฺเต  ปติฏหึสูติ ฯ 
                        ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                        ____________ 
                         สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ  
        น  วากกฺรณมตฺเตนาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  สมฺพหุเล  ภิกขฺู  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  ทหเร  จ  สามเณเร  จ  อตฺตโน 
ธมฺมาจริยานเยว  จีวรรชนาทีนิ  เวยฺยาวจฺจานิ  กโรนฺเต  ทิสฺวา   
เอกจฺเจ  เถรา  จินฺตยึสุ  มยป  พฺย ฺชนสมเย  กุสลา  อมฺหากเมว   
กิ ฺจิ  นตฺถิ  ยนฺนูน  มย  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  เอว  วเทยฺยาม   
#๑. อติเรกปท  วิย  ขายติ ฯ อถ  วา  อหึสนภาโวติ  ภวิตพฺพ ฯ  
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ภนฺเต มย  พฺย ฺชนสมเย  กุสลา  อ ฺเส  สนฺติเก  ธมฺม   
อุคฺคณฺหิตฺวาป อิเมส  สนติฺเก  อโสเธตฺวา  มา  สชฌฺายิตฺถาติ   
ทหรสามเณเร  อาณาเปถาติ  เอว  หิ  อมฺหาก  ลาภสกฺกาโร   
วฑฺฒิสฺสตีติ ฯ  เต  สตฺถาร  อุปสงฺกมตฺิวา  ตถา  วทึสุ ฯ  สตฺถา  
เตส  วจน  สตฺุวา  อิมสฺมึ  สาสเน  ปเวณิวเสเนว  เอว  วตฺตุ  ลภติ   
อิเม  ปน  ลาภสกฺการนิสฺสิตาติ  (๑)  ตฺวา  อห  ตุมฺเห   
วากฺกรณมตฺเตน  สาธุรูปาติ  น  วทามิ  ยสฺส  ปเนเต  อิสฺสาทโย   
ธมฺมา  อรหตฺตมคฺเคน สมุจฺฉินฺนา  เอโสเอว  สาธุรูโปติ  วตฺวา  
อิมา  คาถา  อภาสิ 
        น  วากกฺรณมตฺเตน  วณฺณโปกฺขรตาย  วา 
        สาธุรูโป  นโร  โหติ  อิสฺสุกี  มจฺฉรี  สโ 
        ยสฺส  เจต  สมุจฺฉินฺน  มลูฆจฺฉ  สมูหต 
        ส  วนฺตโทโส  เมธาวี  สาธุรูโปติ  วุจฺจตีติ ฯ 
        ตตฺถ  น  วากฺกรณมตฺเตนาติ  วจีกรณมตฺเตน  ลกฺขณ- 
สมฺปนฺนวจนมตฺเตน ฯ  วณฺณโปกฺขรตาย  วาติ  สรรีวณฺณ- 
สมฺปนฺนมนาปภาเวน ฯ  นโรติ  เอตฺตเกเนว  การเณน  
ปรลาภาทีสุ  อิสฺสามนโก  ป ฺจวิเธน  มจฺเฉเรน  สมนฺนาคโต   
เกราฏิกปกฺขภชเนน  สโ  นโร  สาธุรโูป  นาม  น  โหติ ฯ 
ยสฺส  เจตนฺติ  ยสฺส  จ  ปคฺุคลสฺส  เอต  อิสฺสาทิโทสชาต   
#๑. สี. ยุ.  ลาภสนฺนิสิตา ฯ  
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อรหตฺตมคฺคาเณน  สมุจฺฉินฺน  มูลฆาต  กตฺวา  สมูหต  โส   
วนฺตโทโส  ธมฺโมชป ฺาย  สมนฺนาคโต  สาธุรูโปติ 
วุจฺจตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
 
                                หตฺถกวตฺถุ  
        น  มุณฺฑเกน  สมโณติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  สาวตฺถิย   
วิหรนฺโต  หตฺถก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  วาทกฺขิตฺโต  ตุมฺเห  อสุกเวลาย  อสุกฏาน  นาม 
คจฺเฉยฺยาถ  (๑)  วาท  กรสิฺสามาติ  วตฺวา  ปุเรตรเมว  ตตฺถ 
คนฺตฺวา  ปสฺสถ  ติตฺถิยา  มม  ภเยน  น  อาคตา  เอเสว  เนส 
ปราชโยติอาทีนิ  วตฺวา  วาทกฺขิตฺโต  อ ฺเน ฺ  ปฏิจรนฺโต   
วิจรติ ฯ  สตฺถา  หตฺถโก  กิร  เอว  กโรตีติ  สุตฺวา  ต   
ปกฺโกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิร  ตฺว  หตฺถก  เอว  กโรสีติ  ปุจฺฉิตฺวา   
สจฺจนฺติ  วุตฺเต  กสฺมา  เอว  กโรสิ  เอวรูป  ห ิ มุสาวาท  กโรนโฺต   
สีสมุณฺฑนาทิมตฺเตเนว  (๒)  สมโณ  นาม  น  โหติ  โย  ปน  
อณูนิ  วา  ถลูานิ  วา  ปาปานิ  สเมตฺวา   ิโต  อยเมว  สมโณติ  
วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
#๑. สี. ม. ยุ.   อาคจฺเฉยฺยาถ ฯ  
# ๒. ส.ี ย.ุ  สีสมุณฺฑนาทินา  วิจรณมตฺเตน ฯ  
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        น  มุณฺฑเกน  สมโณ  อพฺพโต  อลิก  ภณ 
        อิจฺฉาโลภสมาปนฺโน  สมโณ  ก ึ ภวิสฺสติ 
        โย  จ  สเมติ  ปาปานิ  อณณถูลานิ  สพฺพโส 
        สมิตตฺตา  หิ  ปาปาน  สมโณติ  ปวุจฺจตีติ ฯ 
        ตตฺถ  มณฺุฑเกนาติ  สีสมุณฺฑมตฺเตน ฯ  อพฺพโตติ  สีลวเตน  จ 
ธุตงฺควเตน  จ  วิรหิโต ฯ  อลิก  ภณนติฺ  มุสาวาท  ภณนฺโต  อปปฺตฺเตสุ 
อารมฺมเณสุ  อิจฺฉาย  ปตฺเตสุ  จ  โลเภน  สมนฺนาคโต  สมโณ  นาม 
กึ  ภวิสฺสติ ฯ  สเมตีติ  โย  จ  ปริตฺตานิ  วา  มหนฺตานิ  วา  ปาปานิ 
วูปสเมติ  โส  เตส  สมิตตฺตา  สมโณติ  ปวุจฺจตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                        หตฺถกวตฺถุ ฯ 
                                        _________  
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                                อ ฺตรพฺราหฺมณวตฺถุ  
        น  เตน  ภิกฺขุ  โส  โหตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  อ ฺตร  พฺราหฺมณ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  พาหิรสมเย  ปพฺพชิตฺวา  ภิกฺข  จรนฺโต  จินฺเตสิ  สมโณ 
โคตโม  อตฺตโน  สาวเก  ภิกฺขาย  จรนฺเต  ภิกฺขูติ  วทติ  มป  ภิกฺขูติ 
วตฺตุ  วฏฏตีติ ฯ  โส  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  โภ  โคตม  อหป  ภิกฺข 
จริตฺวา  ชีวามิ  มป  ภิกฺขูติ  วเทหีติ  อาห ฯ  อถ  น  สตฺถา  นาห 
พฺราหฺมณ  ภิกฺขนมตฺเตน  ภิกฺขูติ  วทามิ  น  หิ  วิส  ธมฺม  สมาทาย 
วตฺตนฺโต  ภิกฺขุ  นาม  โหติ  โย  ปน  สพฺพสงฺขาเร  สงฺขาย  จรติ 
โส  ภิกฺขุ  นามาติ  วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        น  เตน  ภิกฺขุ  โส  โหติ  ยาวตา  ภิกฺขเต  ปเร 
        วิส  ธมมฺ  สมาทาย  ภิกฺขุ  โหติ  น  ตาวตา 
        โยธ  ปุ ฺ ฺจ  ปาป ฺจ  วาเหตฺวา  (๑)  พฺรหฺมจริยวา 
        สงฺขาย  โลเก  จรติ  ส  เว  ภิกฺขูติ  วุจฺจตีติ ฯ 
        ตตฺถ  ยาวตาติ  ยตฺตเกน  ปเร  ภิกขฺติ  เตน  ภิกขฺนมตฺเตน 
ภิกฺขุ  นาม  น  โหติ ฯ  วิสนฺติ  วิสม  ธมฺม  วิสคนฺธ  วา   
กายกมฺมาทิก  ธมฺม  สมาทาย  จรนฺโต  ภิกฺขุ  นาม  น  โหติ ฯ   
โยธาติ  โย  อิธ  สาสเน  อุภยเปต  ปุ ฺ ฺจ  ปาป ฺจ   
#๑. สี. ยุ.  พาหิตฺวา ฯ  
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มคฺคพฺรหฺมจริเยน  วาเหตฺวา  ปนุทิตฺวา  พฺรหฺมจริยวา  โหติ ฯ   
สงฺขายาติ  าเณน ฯ  โลเกติ  ขนฺธาทิโลเก  อิเม  อชฺฌตฺติกา  
ขนฺธา  อิเม  พาหิราติ  เอว  สพฺเพป  ธมฺเม  ชานิตฺวา  จรติ  โส  
เตน  าเณน  กิเลสาน  ภินฺนตฺตา  ภิกฺขูติ  วุจฺจตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                        อ ฺตรพฺราหฺมณวตฺถุ ฯ 
                        __________ 
 
                                 ติตฺถิยวตฺถุ  
        น  โมเนนาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
ติตฺถิเย  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เต  กิร  ภุตฺตฏาเนสุ  มนุสฺสาน  อนุโมทน  กตฺวา  เขม 
โหตุ  สุข  โหตุ  อายุ  วฑฺฒตุ  อสุกฏาเน  นาม  กลล  อตฺถ ิ
อสุกฏาเน  นาม  กณฺฏโก  อตฺถ ิ เอวรูป  าน  คนฺตุ  น 
วฏฏตีติอาทินา  นเยน  มงฺคล  วตฺวา  ปกฺกมนฺติ ฯ  ภิกฺขู  ปน  ปมโพธิย 
อนุโมทนาทีน  อนนุ ฺาตกาเล  ภตฺตคฺเค  มนุสฺสาน  อนุโมทน 
อกตฺวาว  ปกฺกมนฺติ ฯ  มนุสฺสา  มย  ติตฺถิยาน  สนฺติกา  มงฺคล 
สุณาม  ภทนฺตา  ปน  ตุณฺหีภูตาว  ปกฺกมนฺตีติ  อุชฌฺายึสุ ฯ  ภิกขฺู 
ตมตฺถ  สตฺถ ุ อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  ภิกฺขเว  อิโต  ปฏาย  ภตฺตคฺคาทีสุ 
ยถาสุข  อนุโมทน  กโรถ  อุปนิสินฺนกถ  กเถถาติ  อนุชานิ ฯ  เต 
ตถา  กรึส ุฯ  มนุสฺสา  อนโุมทนาทีนิ  สุณนฺตา  อุสฺสาหปฺปตฺตา  
ภิกฺขู  นิมนฺเตตฺวา   



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 401 

                        เลมที ่ 18  ติตฺถิยวตฺถุ  หนา  401 
 
สกฺการ  กโรนฺตา  วิจรนฺติ ฯ  ติตฺถิยา  มย  มุนโิน  โมน  
กโรม  สมณสฺส  โคตมสฺส  สาวกา  ภตฺตคฺคาทีสุ  มหากถ 
กเถนฺตา  วิจรนฺตีติ  อุชฺฌายึสุ ฯ  สตฺถา  ตมตฺถ  สุตฺวา  นาห 
ภิกฺขเว  ตุณฺหีภาวมตฺเตน  มุนติี  วทามิ  เอกจฺเจ  หิ  อชานนฺตา 
น  กเถนฺติ  เอกจฺเจ  อวิสารทตาย  เอกจฺเจ  มา  โน  อิม  อติสยตฺถ 
อ ฺเ  ชานึสูติ  มจฺเฉเรน  ตสฺมา  น  โมนมตฺเตน  มุนิ  โหติ 
ปาปวูปสมเนน  ปน  มุน ิ นาม  โหตีติ  วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        น  โมเนน  มุน ิ โหติ  มุฬฺหรูโป  อวิทฺทสุ 
        โย  จ  ตุลว  ปคฺคยฺห  วรมาทาย  ปณฺฑิโต 
        ปาปานิ  ปริวชฺเชติ  ส  มุน ิ เตน  โส  มุน ิ
        โย  มุนาติ  อุโภ  โลเก  มุน ิ เตน  ปวุจฺจตีติ ฯ 
        ตตฺถ  น  โมเนนาติ  กาม  หิ  โมเนยฺยปฏิปทาสงฺขาเตน 
มคฺคาณโมเนน  มุนิ  นาม  โหติ  อิธ  ปน  ตุณฺหีภาว  สนฺธาย 
โมเนนาติ  วุตฺต ฯ  มุฬฺหรโูปติ  ตุจฺฉรูโป ฯ  อวิทฺทสูติ  อวิ ฺ ู ฯ 
เอวรูโป  หิ  ตุณฺหีภูโตป  มุนิ  นาม  น  โหติ  อถวา  โมเนยฺยมุน ิ
นาม  น  โหติ  ตุจฺฉสภาโว  ปน  อ ฺาณี  จ  โหตีติ  อตฺโถ ฯ 
โย  จ  ตุลว  ปคฺคยฺหาติ  ยถา  ห ิ ตุล  คเหตฺวา   ิโต  อติเรก ฺเจ 
โหติ  หรติ  อูนก ฺเจ  โหติ  ปกฺขิปติ  เอวเมว  โย  อติเรก 
หรนฺโต  วิย  ปาป  หรติ  ปริวชฺเชติ  อูนก  ปกฺขิปนโฺต  วิย  กุสล 
ปริปูเรติ  เอว ฺจ   
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ปน  กโรนฺโต  สีลสมาธิป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนสงฺขาต  วร   
อุตฺตมเมว  อาทาย  ปาปานิ  อกุสลกมฺมานิ  ปริวชฺเชติ ฯ  ส  มุนติี   
โส  มุน ิ นามาติ  อตฺโถ ฯ  เตน  โส  มุนีติ 
กสฺมา  ปน  โส  มุนีติ  เจ  ย  เหฏา  วุตฺตการณ  เตน  โส 
มุนีติ  อตฺโถ ฯ  โย  มุนาติ  อุโภ  โลเกติ  โย  ปุคฺคโล  อิมสฺมึ 
ขนฺธาทิโลเก  ตุล  อาโรเปตฺวา  มินนฺโต  วิย  อิเม  อชฺฌตฺติกา 
ขนฺธา  อิเม  พาหิราติอาทินา  นเยน  อิเม  อุโภ  อตฺเถ  มุนาติ ฯ 
มุนิ  เตน  ปวจฺุจตีติ  เตน  การเณน  มุนติี  ปวุจฺจติ  เอวาติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                        ติตฺถิยวตฺถุ ฯ 
                                         
                                        อริยพาลิสิกวตฺถุ  
        น  เตน  อริโย  โหตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  เอก  อรยิ  นาม  พาลิสิก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกทิวส  หิ  สตฺถา  ตสฺส  โสตาปตฺติมคฺคสฺส  อุปนิสฺสย  ทิสฺวา 
สาวตฺถิยา  อุตฺตรทฺวารคาเม  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต 
ตโต  อาคจฺฉติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  โส  พาลสิิโก  พลิเสน  มจฺเฉ 
คณฺหนฺโต  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  ทิสฺวา  พลิสยฏ ึ  ฉฑฺเฑตฺวา 
อฏาสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  อวิทูเร  าเน  นิวตฺติตฺวา   ิโต  ตฺว 
กินฺนาโม  ตฺว  กึนาโมติ  สารีปุตฺตตฺเถราทีน   
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นามานิ  ปุจฺฉิ ฯ  เตป  อห  สารีปุตฺโต  อห  โมคฺคลฺลาโนติ  
อตฺตโน  อตฺตโน  นามานิ  กถยึสุ ฯ  พาลิสิโก  จินฺเตสิ  สตฺถา   
สพฺเพส  นามานิ  ปุจฺฉติ  มมาป  นาม  ปุจฺฉิสฺสติ  ม ฺเติ ฯ  สตฺถา   
ตสฺส  อิจฺฉ  ตฺวา  อุปาสก  ตฺว  โก  นามาติ  (๑)  ปุจฺฉิตฺวา  อห   
ภนฺเต  อริโย  นามาติ  วุตฺเต  น  อุปาสก  ตาทิโส  ปาณาติปาตี   
อริโย  นาม  โหติ  อรโิย  ปน  มหาชนสฺส  อวิหึสนภาเว   ิโตติ   
วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        น  เตน  อริโย  โหติ  เยน  ปาณานิ  หึสติ 
        อหึสา  สพฺพปาณาน  อรโิยติ  ปวุจฺจตีติ ฯ 
        ตตฺถ  อหึสาติ  อหึสเนน ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  เยน  ปาณานิ 
หึสติ  น  เตน  การเณน  อริโย  โหติ  โย  ปน  สพฺพปาณาน 
ปาณิอาทินา  อหึสเนน  เมตฺตาทิภาวนาย  ปติฏ ิตตฺตา  หึสโต  อารา    ิโต  อย  อริโยติ  
ปวุจฺจตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พาลิสิโก  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ   
สมฺปตฺตานป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                อริยพาลิสิกวตฺถุ ฯ 
                                __________ 
#๑. สี. ยุ.  นาโมติ ฯ  
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                                สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ  
        น  สลีพฺพตมตฺเตนาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  สมฺพหุเล  สีลาทิสมฺปนฺเน  ภิกฺขู  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เตสุ  กิร  เอกจฺจาน  เอว  อโหสิ  มย  สมฺปนฺนสีลา  มย 
ธุตงฺคธรา  มย  พหุสฺสุตา  มย  ปนฺตเสนาสนวาสิโน  มย 
ฌานลาภิโน  (๑)  น  อมฺหาก  อรหตฺต  ทุลฺลภ  อิจฺฉิตทิวเสเยว  อรหตฺต 
ปาปุณิสฺสามาติ ฯ  เยป  ตตฺถ  อนาคามิโน  เตสป  เอตทโหสิ 
น  อมฺหาก  อิทานิ  อรหตฺต  ทุลฺลภนติฺ ฯ  เต  สพฺเพป  เอกทิวส 
สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  นิสินฺนา  อป  นโุข  โว  (๒)  ภิกฺขเว 
ปพฺพชิตกิจฺจ  มตฺถก  ปตฺตนฺติ  สตฺถารา  ปุฏา  เอวมาหสุ  ภนฺเต 
มย  เอวรูปา  จ  เอวรูปา  จ  ตสฺมา  อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณเยว  อรหตฺต 
ปตฺตุ  สมตฺถมฺหาติ  จินฺเตตฺวา  วิหรามาติ ฯ  สตฺถา  เตส  วจน  สุตฺวา 
ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  นาม  ปรสิุทฺธสีลาทิมตฺตเกน  วา  อนาคามิสุข- 
มตฺตเกน  วา  อปฺปก  โน  ภวทุกฺขนฺติ  ทฏ ุ  น  วฏฏติ  อาสวกขฺย 
ปน  อปฺปตฺวา  สุขิโตมฺหีติ  จิตฺต  น  อุปฺปาเทตพฺพนฺติ  วตฺวา  อิมา 
คาถา  อภาสิ 
        น  สลีพฺพตมตฺเตน  พาหุสจฺเจน  วา  ปน 
        อถวา  สมาธิลาเภน  วิวิตฺตสยเนน  วา 
#๑. สี. ยุ.  ฌานาภิ ฺายาลาภิโน ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ อย  ปาโ นตฺถิ ฯ  
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        ผุสามิ  เนกฺขมฺมสุข  อปุถุชฺชนเสวิต 
        ภิกฺขุ  วิสฺสาสมาปาทิ  อปฺปตฺโต  อาสวกฺขยนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  สลีพฺพตมตฺเตนาติ  จตุปาริสุทฺธิสีลมตฺเตน  วา 
เตรสธุตงฺคคุณมตฺเตน  วา ฯ  พาหุสจฺเจน  วาติ  ติณฺณ  ปฏกาน 
อุคฺคหิตมตฺเตน  วา ฯ  สมาธิลาเภนาติ  อฏสมาปตฺติลาเภน  วา ฯ 
เนกฺขมฺมสุขนฺติ  อนาคามิสุข ฯ  ตสฺมา  อนาคามิสุข  ผุสามีติ 
เอตฺตกมตฺเตน  วา ฯ  อปุถุชชฺนเสวิตนฺติ  ปุถชฺุชเนหิ  อเสวิต 
อริเยหิ  เสวิตเมว ฯ  ภิกฺขูติ  เตส  อ ฺตรมาลปนฺโต  อาห ฯ 
วิสฺสาสมาปาทีติ  วิสฺสาส  น  อาปชฺเชยยฺ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ 
ภิกฺขุ  อิมินา  สมฺปนฺนสีลาทิภาวมตฺตเกเนว  มยฺห  ภโว  อปฺปโก 
ปริตฺตโกติ  อาสวกฺขยสงฺขาต  อรหตฺต  อปฺปตฺโต  หุตฺวา  ภิกฺขุ 
นาม  วิสฺสาส  น  อาปชฺเชยฺย  ยถา  หิ  อปฺปมตฺตโกป  คูโถ 
ทุคฺคนฺโธ  เอว  อปฺปมตฺตโกป  ภโว  ทกฺุโขติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  เต  ภิกฺขู  อรหตฺเต  ปติฏหึสุ ฯ  สมฺปตฺตานป 
สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสติี ฯ 
                                สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                        ธมฺมฏวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
                                เอกูนวีสติโม  วคฺโค ฯ 
                                ____________  
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                                 มคฺควคฺควณฺณนา 
 
                                ป ฺจสตภิกฺขุวตฺถุ  
        มคฺคานฏงฺคิโกติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
ป ฺจสเต  ภิกฺขู  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เต  กิร  สตฺถริ  ชนปทจาริก  จริตฺวา  ปุน  สาวตฺถิมาคเต 
อุปฏานสาลาย  นิสีทิตฺวา  อสุกคามโต  อสุกคามสฺส  มคฺโคq 
สโม  อสุกคามสฺส  มคฺโค  วิสโม  สสกฺขโร  อสกฺขโรติอาทินา 
นเยน  อตฺตนา  (๑)  วิจรติมคฺค  อารพฺภ  มคฺคกถ  กเถสุ ฯ  สตฺถา  เตส 
อรหตฺตสฺส  อุปนิสฺสย  ทสิฺวา  ต  าน  อาคนฺตฺวา  ป ฺตฺตาสเน 
นิสินฺโน  กาย  นุตฺถ  ภิกขฺเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนสิินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา 
อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  ภิกขฺเว  อย  พาหิรกมคฺโค  ภิกฺขุนา  นาม 
อริยมคฺเค  กมฺม  กาตุ  วฏฏติ  เอว  กโรนฺโต  ภิกฺขุ  สพฺพทุกฺขา 
ปมุจฺจตีติ  วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        มคฺคานฏงฺคิโก  เสฏโ  สจฺจาน  จตุโร  ปทา 
        วิราโค  เสฏโ  ธมฺมาน  ทิปทาน ฺจ  จกฺขุมา 
        เอเสว  มคฺโค  นตฺถ ฺโ  ทสฺสนสฺส  วิสุทฺธยิา 
        เอต ฺหิ  ตุมฺเห  ปฏปิชฺชถ  มารเสนปฺปโมหน  (๒) 
#๑. ม.  ส.ี ย.ุ  อตฺตโน ฯ  ๒. ม.  ส.ี ย.ุ  มารสฺเสต  ปโมหน ฯ  
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        เอต ฺหิ  ตุมฺเห  ปฏปินฺนา  ทุกฺขสฺสนฺต  กริสสฺถ 
        อกฺขาโต  โว  (๑)  มยา  มคฺโค  อ ฺาย  สลฺลสตฺถน(๒) 
        ตุมฺเหหิ  กิจฺจ  อาตปฺป  อกฺขาตาโร  ตถาคตา 
        ปฏิปนนฺา  ปโมกฺขนฺติ  ฌายิโน  มารพนฺธนาติ ฯ 
        ตตฺถ  มคฺคานฏงฺคิโกติ  ชงฺฆมคฺคาทโย  วา  โหนฺตุ 
ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตมคฺคา  วา  สพฺเพสป  มคฺคาน  สมฺมาทิฏ ิอาทีหิ 
อฏหิ  องฺเคหิ  มิจฺฉาทิฏ ิอาทีน  อฏนฺน  ปหานกโร(๓)  นิโรธมารมฺมณ 
กตฺวา  จตูสุป  สจฺเจสุ  ทกฺุขปริชานนาทิกิจฺจ  สาธยมาโน  อฏงฺคิโก 
มคฺโค  เสฏโ  อุตฺตโม ฯ  สจฺจาน  จตุโร  ปทาติ  สจฺจ  ภเณ 
น  กชฺุเฌยฺยาติ  อาคต  วจีสจฺจ  วา  โหตุ  สจฺโจ  พฺราหฺมโณ  สจฺโจ 
ขตฺติโยติอาทิเภท  สมฺมติสจฺจ  วา  อิทเมว  สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  (๔) 
ทิฏ ิสจฺจ  วา  ทุกฺข  อริยสจฺจนฺติอาทิเภท  ปรมตฺถสจฺจ  วา 
สพฺเพสป  อิเมส  สจฺจาน  ปริชานิตพฺพตฺเถน  ปหาตพฺพตฺเถน 
สจฺฉิกาตพฺพตฺเถน  ภาเวตพฺพตฺเถน  เอกปฺปฏิเวธนตฺเถน  จ 
ตถปฺปฏิเวธนตฺเถน  จ  ทกฺุข  อริยสจฺจนฺติอาทโย  จตุโร  ปทา  เสฏา 
นาม ฯ  วิราโค  เสฏโ  ธมฺมานนฺติ  ยาวตา  ภิกฺขเว  ธมฺมา  สงฺขตา 
วา  อสงฺขตา  วา  วิราโค  เตส  [ธมฺมาน]  อคฺคมกฺขายตีติ  (๕)  วจนโต 
#๑. สี. ยุ.  เว ฯ  ๓. ม.  สี. ยุ.  ปหาน  กโรนฺโต ฯ 
#๔.  องฺ. ทสก.  ๒๔/๒๑๐ ฯ  ๕.  ขุ ฯ  อิติ ฯ  ๒๕/๒๙๘ ฯ  
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สพฺพธมฺมาน  นิพฺพานสงฺขาโต  วิราโค  เสฏโ ฯ  ทิปทาน ฺจ 
จกฺขุมาติ  สพฺเพสป  เทวมนุสฺสาทิเภทาน  ทฺวิปทาน  ป ฺจหิ  จกฺขูหิ 
จกฺขุมา  ตถาคโตว  เสฏโ ฯ  จสทฺโท  สมฺปณฺฑนตฺโถ  อรูปธมฺเม 
สมฺปณฺเฑติ  ตสฺมา  อรูปธมฺมานป  ตถาคโต  เสฏโ  อุตฺตโม ฯ 
ทสฺสนสฺส  วิสุทฺธิยาติ  มคฺคผลทสฺสนวิสุทฺธตฺถ  โย  มยา  เสฏโติ 
วุตฺโต  เอเสว  มคฺโค  นตฺถ ฺโ ฯ  เอต  หีติ  ตสฺมา  ตุมฺเห 
เอตเมว  ปฏิปชฺชถ ฯ  มารเสนปฺปโมหนนฺติ  เอต  หิ  มารโมหน 
มารว ฺจนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ทุกฺขสฺสาติ  สกลสฺสาป  วฏฏทุกฺขสฺส  อนฺต 
ปริจฺเฉท  กรสิฺสถาติ  อตฺโถ ฯ  สลฺลสตฺถนนฺติ  ราคสลฺลาทีน 
สตฺถน  นิมฺมถน  อพฺพาหณ  เอต  มคฺค  มยา  วินา  อนุสฺสวาทีหิ 
อตฺตปจฺจกฺขโต  ตฺวาว  อย  มคฺโค  อกฺขาโต  อิทานิ  ตุมฺเหหิ 
กิเลสาน  อาตาปเนน  อาตปฺปนฺติ  สงฺข  คต  ตสฺส  อธิคมตฺถาย| 
สมฺมปฺปธานวิริย  กิจฺจ  กรณีย  เกวล  หิ  อกฺขาตาโร  ตถาคตา 
ตสฺมา  เตหิ  อกฺขาตวเสน  เย  ปฏิปนนฺา  ทฺวีหิ  ฌาเนหิ  ฌายิโน 
เต  เตภูมิกวฏฏสงฺขาตา  มารพนฺธนา  ปโมกฺขนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  เต  ภิกฺขู  อรหตฺเต  ปติฏหึสุ ฯ  สมฺปตฺตานป 
สาตฺถิกา  ธมฺมเทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                ป ฺจสตภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                                _________  
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                                อปร  ป ฺจสตภิกฺขุวตฺถุ  
        สพฺเพ  สงฺขาราติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
ป ฺจสเต  ภิกฺขู  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เต  กิร  สตฺถุ  สนฺติเก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  อร ฺเ 
ฆเฏนฺตาป  วายมนฺตาป  อรหตฺต  อปฺปตฺวา  วิเสเสตฺวา  กมฺมฏาน 
อุคฺคณฺหิสฺสามาติ  สตฺถุ  สนฺติก  อคมสุ ฯ  สตฺถา  กินฺนุ  โข  อิเมส 
สปฺปายนฺติ  วีมสนฺโต  อิเม  กสฺสปพุทธฺกาเล  วีสติวสฺสหสฺสานิ 
อนิจฺจลกฺขเณ  อนุยุ ฺชสึุ  ตสฺมา  อนิจฺจลกฺขเณเนว  เตส  เอก 
คาถ  เทเสตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  ภิกฺขเว  กามภวาทีสุ  สพฺเพป 
สงฺขารา  หุตฺวา  อภาวตฺเถน  อนิจฺจา  เอวาติ  อิม  คาถมาห 
        สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจาติ  ยทา  ป ฺาย  ปสฺสติ 
        อถ  นิพฺพินฺทติ  ทุกฺเข  เอส  มคฺโค  วิสุทฺธิยาติ ฯ 
        ตตฺถ  สพฺเพ  สงฺขาราติ  กามภวาทีสุ  อุปฺปนนฺา  ขนฺธา 
ตตฺถ  ตตฺเถว  นิรุชฌฺนโต  อนิจฺจาติ  ยทา  วิปสฺสนาป ฺาย 
ปสฺสติ  อถ  อิมสฺมึ  ขนฺธปริหรณทุกฺเข  นิพฺพินฺทติ  นิพฺพินฺทนฺโต 
ทุกฺขปริชานนาทิวเสน  สจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌติ ฯ  เอส  มคฺโค  วิสุทธฺิยาติ 
วิสุทฺธตฺถาย  โวทานตฺถาย  เอส  มคฺโคติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  เต  ภิกฺขู  อรหตฺเต  ปติฏหึสุ ฯ  สมฺปตฺตปริสายป 
สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสติี ฯ 
                        อปร  ป ฺจสตภิกฺขุวตฺถุ ฯ  
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        ทุติยคาถายป  เอวรปูเมว  วตฺถุ ฯ  ตทา  ห ิ ภควา  เตส  ภิกฺขูน 
ทุกฺขลกฺขเณ  กตาภิโยคภาว  ตฺวา  ภิกฺขเว  สพฺเพป  ขนฺธา 
ปฏิปฬนตฺเถน  ทุกฺขา  เอวาติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        สพฺเพ  สงฺขารา  ทุกฺขาติ  ยทา  ป ฺาย  ปสฺสติ 
        อถ  นิพฺพินฺทติ  ทุกฺเข  เอส  มคฺโค  วิสุทฺธิยาติ ฯ 
        ตตฺถ  ทกฺุขาติ  ปฏิปฬนตฺเถน  ทกฺุขา ฯ  เสส  ปุริมสทิสเมว ฯ 
        ตติยคาถายป  เอเสว  นโย ฯ  เกวล  หิ  เอตฺถ  ภควา  เตส 
ภิกฺขูน  ปุพฺเพ  อนตฺตลกขฺเณ  อนุยุตฺตภาว  ตฺวา  ภิกฺขเว  สพฺเพป 
ขนฺธา  อวสวตฺตนตฺเถน  อนตฺตา  เอวาติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตาติ  ยทา  ป ฺาย  ปสฺสติ 
        อถ  นิพฺพินฺทติ  ทุกฺเข  เอส  มคฺโค  วิสุทฺธิยาติ ฯ 
        ตตฺถ  สพฺเพ  ธมฺมาติ  ป ฺจกฺขนฺธาเอว  อธิปฺเปตา ฯ 
อนตฺตาติ  มา  ชีรนฺตุ  มา  มียนฺตูติ  วเส  วตฺเตตุ  น  สกฺกาติ 
อวสวตฺตนตฺเถน  อนตฺตา  สุ ฺา  อสฺสามิกา  อนิสฺสราติ  อตฺโถ ฯ 
เสส  ปุริมสทิสเมวาติ ฯ 
                                _________  
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                        ปธานกมฺมิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ 
        อุฏานกาลมฺหีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
ปธานกมฺมิกติสฺสตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถวิาสิโน  กิร  ป ฺจสตา  กุลปุตฺตา  สตฺถุ  สนฺติเก 
ปพฺพชิตฺวา  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  อร ฺ  อคมสุ ฯ  เตสุ  เอโก 
ตตฺเถว  โอหียิ ฯ  อวเสสา  อร ฺเ  สมณธมฺม  กโรนฺตา  อรหตฺต 
ปตฺวา  ปฏิลทฺธคุณ  สตฺถ ุ อาโรเจสฺสามาติ  ปุน  สาวตฺถึ  อคมสุ ฯ 
เต  สาวตฺถิโต  โยชนมตฺเต  เอกสฺมึ  คามเก  ปณฺฑาย  จรนฺเต 
ทิสฺวา  เอโก  อุปาสโก  ยาคุภตฺตาทีหิ  ปฏิมาเนตฺวา  อนุโมทน 
สุตฺวา  ปุนทิวสตฺถาย  นมินฺเตสิ ฯ  เต  ตทเหว  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา 
ปตฺตจีวร  ปฏิสาเมตฺวา  สายณฺหสมเย  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา 
วนฺทิตฺวา  นิสีทึสุ ฯ  สตฺถา  เตหิ  สทธฺึ  อติวิย  ตุฏ ึ  ปเวทยมาโน 
ปฏิสนฺถารมกาสิ ฯ  อถ  เนส  ตตฺถ  โอหีโน  (๑)  สหายภิกฺขุ  จินฺเตสิ 
สตฺถุ  อิเมหิ  สทฺธึ  ปฏิสนถฺาร  กโรนฺตสฺส  มุข  นปปฺโหติ  มยฺห  ปน 
มคฺคผลาภาเวน  มยา  สทฺธึ  น  กเถติ  อชฺเชว  อรหตฺต  ปตฺวา 
สตฺถาร  มยา  สทฺธึ  กถาเปสฺสามีติ ฯ  เตป  ภิกฺขู  มย  อาคมนมคฺเค 
เอเกน  อุปาสเกน  สฺวาตนาย  นิมนฺติตา  ปาโตว  ตตฺถ  คมิสฺสามาติ 
สตฺถาร  อปโลเกสุ ฯ  อถ  เนส  
#๑. ยุ.  โอหิโต ฯ  
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สหายภิกฺขุ  สพฺพรตฺตึ  จงฺกมนฺโต  นทิฺทาวเสน  จงฺกมนโกฏิย  
เอกสฺมึ  ปาสาณผลเก  ปติ ฯ  อูรุฏ ิ  ภิชฺช ิฯ  โส  มหาสทฺเทน  
วิรวิ ฯ  ตสฺส  เต  สหายกา  ภิกฺขู  สทฺท   ส ฺชานิตฺวา  
อิโต  จิโต  จ  อุปธาวึสุ ฯ  เตส  ทีป  ชาเลตฺวา  ตสฺส 
กตฺตพฺพกิจฺจ  กโรนฺตานเยว  อรุโณ  อุฏหิ ฯ  เต  ต  คาม  คนฺตุ 
โอกาส  น  ลภึสุ ฯ  อถ  เน  สตฺถา  อาห  ก ึ ภิกฺขเว  ภิกฺขาจารคาม 
น  คมิตฺถาติ ฯ  เต  อาม  ภนฺเตติ  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา 
น  ภิกฺขเว  เอส  อิทาเนว  ตุมฺหาก  ลาภนฺตราย  กโรติ  ปุพฺเพป 
อกาสิเยวาติ  วตฺวา  เตหิ  ยาจิโต  อตีต  อาหริตฺวา 
        โย  ปุพฺเพ  กรณียานิ  ปจฺฉา  โส  กาตุมิจฺฉติ 
        วรุณกฏ  ภ ฺโชว  (๑)  ส  ปจฺฉา  อนุตปฺปตีติ 
ชาตก  (๒)  วิตฺถาเรสิ ฯ  ตทา  กิร  เต  ภิกฺขู  ป ฺจสตา  มาณวกา 
อเหสุ  กุสีตมาณวโก  อย  ภิกฺขุ  อโหสิ  อาจริโย  ปน  ตถาคโตว 
อโหสีติ ฯ  สตฺถา  อิม  ธมมฺเทสน  อาหริตฺวา  ภิกฺขเว  โย  ห ิ
อุฏานกาเล  อุฏาน  น  กโรติ  อวสนฺนสงฺกปฺโป  โหติ  กุสโีต 
โส  ฌานาทิเภท  วิเสส  นาธิคจฺฉตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
#๑. ม.  ส.ี ย.ุ  วรุณกฏภ ฺโชว ฯ  ๒. วรุณชาตก ฯ   
#ขุ. ชา.เอก.  ๒๗/๒๓ ฯ  ตทฏกถา  ๒/๑๓๘ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 413 

        เลมที ่ 18  ปธานกมฺมิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ  หนา  413 
 
        อุฏานกาลมฺหิ  อนฏุหาโน 
        ยุวา  พลี  อาลสิย  อุเปโต 
        สสนฺนสงฺกปฺปมโน  กุสโีต 
        ป ฺาย  มคฺค  อลโส  น  วินฺทตีติ ฯ 
        ตตฺถ  อนุฏหาโนติ  อนุฏหนฺโต  อวายมนฺโต ฯ  ยุวา 
พลีติ  ปมโยพฺพเน   ิโต  พลสมฺปนโฺนป  หุตฺวา ฯ  อาลสิย 
อุเปโตติ  อลสภาว  อุเปโต  โหติ  ภุตฺวา  ภุตฺวา  สยติ ฯ  สสนฺน- 
สงฺกปฺปมโนติ  ตีหิ  มิจฺฉาวิตกฺเกหิ  สุฏ ุอวสนฺนสงฺกปฺปจิตฺโต ฯ 
กุสีโตติ  นิพฺพิริโย ฯ  อลโสติ  โส  มหาอลโส  ป ฺาย  ทฏพฺพ 
อริยมคฺค  อปสฺสนฺโต  น  วินฺทติ  น  ลภตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                        ปธานกมฺมิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                                __________  
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                                        สูกรเปตวตฺถุ  
        วาจานุรกฺขีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนโฺต 
สูกรเปต  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  (๑)  ทิวเส  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  ลกฺขณตฺเถเรน 
สทฺธึ  คิชฺฌกฏูา  โอโรหนฺโต  เอกสฺมึ  ปเทเส  สิต  กตฺวา  โก 
นุ  โข  อาวุโส  เหตุ  สิตสฺส  ปาตุกมฺมายาติ  (๒)  ลกฺขณตฺเถเรน  ปฏุโ 
อกาโล  อาวุโส  อิมสฺส  ป ฺหสฺส  สตฺถุ  สนฺติเก  ม  ปุจฺเฉยฺยาสีติ 
วตฺวา  ลกฺขณตฺเถเรน  สทฺธึเยว  ราชคเห  ปณฺฑาย  จริตฺวา 
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  เวฬุวน  คนฺตฺวา  (๓)  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  นิสีท ิฯ 
อถ  น  ลกฺขณตฺเถโร  ตมตฺถ  ปุจฺฉิ ฯ  โส  อาห  อาวุโส  อห 
เอก  เปต  อทฺทส  ตสฺส  ติคาวุตปฺปมาณ  สรีร  ต  มนุสฺสสรีรสทิส 
สีส  ปน  สูกรสฺส  วิย  ตสฺส  มุเข  นงฺคุฏ  ชาต  ตโต  ปฬุวา 
ปคฺฆรนฺติ  สวฺาห  น  เม  เอวรูโป  สตฺโต  ทิฏปุพฺโพติ  ต  ทิสฺวา 
สิต  ปาตฺวากาสินฺติ ฯ  สตฺถา  จกฺขุภูตา  วต  ภิกฺขเว  มม  สาวกา 
วิหรนฺตีติ  วตฺวา  อหมฺเปต  สตฺต  โพธิมณฺเฑเยว  อทฺทส  เย  ปน 
เม  น  สทฺทเหยฺยุ  เตส  อหิตาย  อสฺสาติ  ปเรส  อนกุมฺปาย 
น  กเถสึ  อิทานิ  [๔]  โมคฺคลฺลาน  สกฺขึ  
#๑. สี.   โส  กิร  เอกทิวส ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ  ปาตุกมฺเม ฯ  
#๓ ฯ  สี. ยุ.  อาคนฺตฺวา ฯ  ๔. สี. ย.ุ  เอตฺถนฺตเร  เมติ  ทิสฺสติ ฯ    
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ลภิตฺวา  กเถมิ  สจฺจ  ภิกขฺเว  โมคฺคลฺลาโน  อาหาติ ฯ  ต  
สุตฺวา  ภิกฺขู  สตฺถาร  ปุจฺฉึสุ  กึ  ปน  ภนฺเต  ตสฺส  
ปุพฺพกมฺมนฺติ ฯ  สตฺถา  เตนหิ  ภิกฺขเว  สุณาถาติ  อตีต  
อาหริตฺวา  ตสฺส  ปุพฺพกมฺม  กเถสิ ฯ 
        กสฺสปพุทฺธกาเล  กเิรกสฺมึ  คามกาวาเส  เทฺว  เถรา  สมคฺควาส 
วสึสุ ฯ  เตสุ  เอโก  สฏ ิวสฺโส  เอโก  เอกูนสฏ ิวสฺโส ฯ  โส  อิตรสฺส 
ปตฺตจีวรมาทาย  วิจริ  สามเณโร  วิย  สพฺพ  วตฺตปฏิวตฺต  อกาสิ ฯ 
เตส  เอกมาตุกุจฺฉิย  วุตฺถภาตีน  (๑)  วิย  สมคฺควาส  วสนฺตาน  วสนฏาน 
เอโก  ธมฺมกถิโก  อาคมิ ฯ  ตทา  จ  ธมฺมสฺสวนทิวโส  โหติ ฯ  เถรา 
ต  สงฺคณฺหิตฺวา  ธมฺมกถ  โน  กเถหิ  สปฺปุริสาติ  อาหสุ ฯ  โส 
ธมฺมกถ  กเถสิ ฯ  เถรา  ธมฺมกถิโก  โน  ลทฺโธติ  ตุฏจิตฺตา 
ปุนทิวเส  ตมาทาย  ธุรคาม  ปณฺฑาย  ปวิสิตฺวา  ตตฺถ  กตภตฺตกิจฺจา 
อาวุโส  หิยฺโย   ิตฏานโต  (๒)  โถก  ธมฺมกถ  กเถหีติ  มนุสฺสาน 
ธมฺม  กถาเปสุ ฯ  มนุสฺสา  ธมฺมกถ  สตฺุวา  ปุนทิวสตฺถายป  นมินฺตยึสุ ฯ 
เอว  สมนฺตา  ภิกฺขาจารคาเมสุ  เทฺว  เทฺว  ทิวเส  ตมาทาย  ปณฺฑาย 
จรึสุ ฯ  ธมฺมกถิโก  จินฺเตสิ  อิเม  เทฺว  อติมุทุกา  มยา  
อุโภเปเต  ปลาเปตฺวา  อิมสฺมึ  วิหาเร  วสิตุ  วฏฏตีติ ฯ  โส  
#๑. ม. สี. ยุ.  วุตฺถภาตูน ฯ  ๒. ม. กถติฏานโต  ว ฯ  
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สาย  เถรุปฏาน  คนฺตฺวา  ภิกฺขูน  (๑)  อุฏาย  คตกาเล  นิวตฺติตฺวา  
มหาเถร  อุปสงฺกมิตฺวา ภนฺเต  กิ ฺจิ  วตฺตพฺพ  อตฺถีติ  วตฺวา  
กเถหิ  อาวุโสติ  วุตฺเต  โถก  จินฺเตตฺวา  ภนฺเต  กถา  นาม  
มหาสาวชฺชาติ  วตฺวา  อกเถตฺวาว  ปกฺกามิ ฯ  อนุเถรสฺสาป  
สนฺติก  คนฺตฺวา  ตเถว  อกาสิ ฯ  โส  ทติุยทิวเส  ตเถว  กตฺวา  
ตติยทิวเส  เตส  อติวิย  โกตุหเล   อุปปฺนฺเน  มหาเถร  
อุปสงฺกมิตฺวา  ภนฺเต  กิ ฺจิ  วตฺตพฺพ  อตฺถิ  ตุมฺหาก  
ปน  สนฺติเก  วตฺตุ  น  วิสหามีติ  วตฺวา  เถเรน  โหตุ 
อาวุโส  กเถหีติ  นิปฺปฬโิต  อาห  ก ึ ปน  ภนฺเต  อนุเถโร 
ตุมฺเหหิ  สทฺธึ  วิสภาโคติ ฯ  สปฺปุริส  กึ  นาเมต  กเถสิ  มย 
เอกมาตุกุจฺฉิย  วุตฺถปุตฺตา  วิย  อมฺเหสุ  เอเกน  ลทฺธ  อิตเรนาป 
ลทฺธเมว  โหติ  มยา  เอตสฺส  เอตฺตก  กาล  อคุโณ  ทิฏปุพฺโพ 
นตฺถีติ ฯ  เอว  ภนฺเตติ ฯ  อาม  อาวุโสติ ฯ  ภนฺเต  ม  อนุเถโร 
เอวมาห  สปฺปุริส  ตฺว  กลุปุตฺโต  อย  มหาเถโร  ลชฺช ี เปสโลติ 
เอเตน  สทฺธึ  สมฺโภค  กโรนฺโต  อุปปริกฺขิตฺวา  กเรยฺยาสีติ  เอวเมส 
ม  อาคตทิวสโต  ปฏาย  วเทตีติ ฯ  มหาเถโร  ต  สุตฺวาว  กุทธฺมานโส 
ทณฺฑาภิหต  กุลาลภาชน  วิย  ภิชชฺิ ฯ  อิตโรป  อุฏาย  อนุเถรสฺส 
สนฺติก  คนฺตฺวา  ตเถว  อโวจ ฯ  โสป  ตเถว  ภิชฺช ิฯ  เตสุ  กิ ฺจาป 
เอตฺตก  กาล  เอโกป  วิสุ  
#๑. ตตฺถ  เทฺวเยว  เถรา  วสึสูติ  ปุพฺเพ  ทสฺสิต  วิย  อโหส ิฯ  
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ปณฺฑาย  ปวิฏปุพฺโพ  นาม  นตฺถิ  ปนุทิวเส  ปน  วิสุ  ปณฺฑาย 
ปวิสิตฺวา  อนุเถโร  ปุเรตร  อาคนฺตฺวา อุปฏานสาลาย  อฏาสิ  
มหาเถโร  ปจฺฉา  อคมาสิ ฯ  (๑)  ต  ทสิฺวา  อนุเถโร  จินฺเตสิ  
กึ  น ุ โข  อิมสฺส  ปตฺตจีวร  ปฏิคฺคเหตพฺพ  อุทาหุ  โนติ ฯ  
โส  นทานิ  ปฏิคฺคเหสฺสามีติ  จินฺเตตฺวาป  โหตุ  น  มยา  
เอวรูป  กตปุพฺพ  มยา  อตฺตโน  วตฺต  หาเปตุ  น  วฏฏตีติ 
จิตฺต  มุทุก  กตฺวา  เถร  อุปสงฺกมิตฺวา  ภนฺเต  ปตฺตจีวร  เทถาติโ 
อาห ฯ  อิตโร  คจฺฉ  ทุพฺพินีต  น  ตฺว  มม  ปตฺตจีวร  ปฏิคฺคเหตุ 
ยุตฺตรูโปติ  อจฺฉร  ปหริตฺวา  เตน  อาม  ภนฺเต  อหป  ตุมฺหาก 
ปตฺตจีวร  น  ปฏิคฺคเหสฺสามีติ  จินฺเตสินฺติ  วุตฺเต  อาวุโส  นวก 
กึ  ตฺว  จินฺเตสิ  มม  อิมสมฺึ  วิหาเร  โกจิ  สงฺโค  อตฺถีติ  อาห ฯ 
อิตโรป  ตุมฺเห  ปน  ภนฺเต  กิเมว  ม ฺถ  มม  อิมสฺมึ  วิหาเร 
โกจิ  สงฺโค  อตฺถีติ  เอโส  โว  วิหาโรติ  วตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย 
นิกฺขมิ ฯ  อิตโรป  นิกฺขมิ ฯ  เต  เอกมคฺเคนาป  อคนฺตฺวา  เอโก 
ปจฺฉิมทฺวาเรน  มคฺค  คณฺหิ  เอโก  ปุรตฺถิมทฺวาเรน ฯ  ธมฺมกถโิก 
ภนฺเต  มา  เอว  กโรถ  มา  เอว  กโรถาติ  วตฺวา  ติฏาวุโสติ 
วุตฺเต  นิวตฺติ ฯ  โส  ปุนทวิเส  ธุรคาม  ปวิฏโ  มนสฺุเสหิ  
ภนฺเต  ภทนฺตา  กุหินฺติ  วุตฺเต  อาวุโส  มา  ปุจฺฉถ  ตุมฺหาก  
#๑. อาคจฺฉีติ  ยุตฺตตร ฯ  
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กุลุปกา  หิยโฺย  กลห  กตฺวา  นิกฺขมึสุ  อห  ยาจนฺโตป  
นิวตฺเตตุ  นาสกฺขินฺติ อาห ฯ  เตสุ  พาลา  ตุณฺหี  อเหสุ  
ปณฺฑิตา  ปน  อมฺเหหิ  เอตฺตก  กาล  ภทนฺตาน  กิ ฺจิ  
ขลิต  นาม  น  ทฏิปุพฺพ  เตส  ภย  อุปฺปชฺชมาน  อิม  
นิสฺสาย  อุปฺปนฺน  ภวิสฺสตีติ  โทมนสสฺปฺปตฺตา  อเหสุ ฯ  
เตป  เถรา  คตฏาเน  จิตฺตสุข  นาม  น  ลภึสุ ฯ  มหาเถโร 
จินฺเตสิ  อโห  นวกสฺส  ภิกฺขุโน  ภาริย  กมฺม  กต  มุหุตฺต  ทิฏ 
นาม  อาคนฺตุกภิกฺขุ  อาห  มหาเถเรน  สทฺธ ึ สมโฺภค  มา  อกาสีติ ฯ 
อิตโรป  จินฺเตสิ  อโห  มหาเถรสฺส  ภาริย  กมฺม  กต  มุหุตฺต  ทฏิ 
นาม  อาคนฺตุกภิกฺขุ  อาห  อิมินา  สทฺธึ  สมฺโภค  มา  อกาสีติ ฯ 
เตส  เนว  สชฺฌาโย  น  มนสิกาโร  อโหสิ ฯ  เต  วสฺสสตจฺจเยน 
ปจฺฉิมทิสาย  เอก  วิหาร  อคมสุ ฯ  เตส  เอกเมว  เสนาสน  ปาปุณิ ฯ 
มหาเถเร  ปวิสิตฺวา  ม ฺจเก  นิสินฺเน  อิตโรป  ปาวิสิ ฯ  มหาเถโร 
ต  ทิสฺวาว  ส ฺชานิตฺวา  อสฺสูนิ  สนฺธาเรตุ  นาสกฺขิ ฯ  อิตโรป 
มหาเถร  ส ฺชานิตฺวา  อสฺสุปุณฺเณหิ  เนตฺเตหิ  กเถมิ  น ุ โข  มา 
กเถมีติ  จินฺเตตฺวา  น  ต  สทฺเธยฺยรูปนฺติ  เถร  วนฺทตฺิวา  อาห 
ภนฺเต  อห  เอตฺตก  กาล  ตุมฺหาก  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  วิจรึ^ 
อป  นุ  เม  กายทฺวาราทีสุ  ตุมฺเหหิ  กิ ฺจิ  อสารุปฺป  ทิฏปุพฺพนฺติ ฯ 
น  ทฏิปุพฺพ  อาวุโสติ ฯ  อถ  กสฺมา  ธมฺมกถิก  อโวจุตฺถ   
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มา  เอเตน  สทฺธึ  สมฺโภค  อกาสีติ ฯ  นาห  อาวุโส  เอว  กเถมิ  ตยา 
กิร  มม  อนฺตเร  เอว  วุตฺตนฺติ ฯ  อหป  ภนฺเต  น  วทามีติ ฯ  เต 
ตสฺมึ  ขเณ  เตน  อมฺเห  ภินฺทิตุกาเมน  เอว  วุตฺต  ภวิสฺสตีติ 
ตฺวา  อ ฺม ฺ  อจฺจย  เทสยึสุ ฯ  เต  วสฺสสต  จิตฺตสฺสาท 
อลภนฺตา  ต  ทิวส  สมคฺคา  หุตฺวา  อายาม  ต  ตโต  วิหารา 
นิกฺกฑฺฒิสฺสามาติ  ปกฺกมิตฺวา  อนุปุพฺเพน  ต  วิหาร  อคมสุ ฯ 
ธมฺมกถิโกป  เถเร  ทิสฺวา  ปตฺตจีวร  ปฏิคฺคเหตุ  อุปค ฺฉิ ฯ  เถรา 
น  ตฺว  อิมสฺมึ  วิหาเร  วสิตุ  ยุตฺตรูโปติ  อจฺฉร  ปหรึสุ ฯ  โส 
สณฺาตุ  อสกฺโกนฺโต  ตาวเทว  นิกฺขมิตฺวา  ปลายิ ฯ  อถ  น 
วีสติ  วสฺส  สหสฺสานิ  กโต  สมณธมฺโม  สนฺธาเรตุ  นาสกฺขิ ฯ  ตโต 
จวิตฺวา  อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺโต  เอก  พุทฺธนฺตร  ปจิตฺวา  อิทานิ 
คิชฺฌกูเฏ  วุตฺตปฺปกาเรน  อตฺตภาเวน  ทุกฺข  อนุโภติ ฯ 
        สตฺถา  อิท  ตสฺส  ปพฺุพกมฺม  อาหริตฺวา  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา 
นาม  กายาทีหิ  อุปสนฺตรเูปน  ภวิตพฺพนฺติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        วาจานุรกฺขี  มนสา  สุสวุโต 
        กาเยน  จ  อกุสล  น  กยิรา 
        เอเต  ตโย  กมฺมปเถ  วิโสธเย 
        อาราธเย  มคฺคมิสิปฺปเวทิตนฺติ ฯ  
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        ตสฺสตฺโถ  จตุนฺน  วจีทุจฺจริตาน  วชฺชเนน  วาจานุรกฺขี 
อภิชฺฌาทีน  อนุปฺปาทเนน  มนสา  สฏุ ุ  สวุโต  ปาณาติปาตาทโย 
ปชหนฺโต  กาเยน  จ  อกสุล  น  กยิรา  เอว  (๑)  เอเต  ตโย  กมมฺปเถ 
วิโสธเย  เอว  วิโสเธนฺโต  หิ  สลีกฺขนธฺาทีน  เอสเกหิ  พุทฺธาทีหิ 
อิสีหิ  ปเวทิต  อฏงฺคิก  มคฺค  อาราเธยฺยาติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                สูกรเปตวตฺถุ ฯ 
                                ______ 
 
                                โป ิลตฺเถรวตฺถุ  
        โยคา  เวติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
โป ิล  นาม  เถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  สตฺตนฺน  พุทฺธาน  สาสเน  เตปฏโก  ป ฺจนฺน 
ภิกฺขุสตาน  ธมฺม  วาเจสิ ฯ  สตฺถา  จินฺเตสิ  อิมสฺส  ภิกฺขุโน 
อตฺตโน  ทุกขฺนิสฺสรณ  กริสฺสามีติ  จิตฺตป  นตฺถิ  สเวเชสฺสามิ 
นนฺติ ฯ  ตโต  ปฏาย  ต  เถร  อตฺตโน  อุปฏาน  อาคตกาเล 
เอหิ  ตุจฺฉโป ิล  นิสีท  ตุจฺฉโป ิล  ยาหิ  ตุจฺฉโป ิลาติ  วเทติ 
อุฏาย  คตกาเลป  ตุจฺฉโป ิโล  คโตติ  วเทติ ฯ  โส  จินฺเตสิ 
อห  สาฏกถานิ  ตีณิ  ปฏกานิ  ธาเรมิ  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน 
อฏารส  มหาคเณ  ธมฺม  วาเจมิ  อถ  จ  ปน  ม  สตฺถา  
#๑. สี. ยุ. อย  ปาโ  นตฺถ ิฯ  
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อภิกฺขณ  ตุจฺฉโป ิลาติ  วเทติ  อทฺธา  ม  สตฺถา  ฌานาทีน  
อภาเวน  เอว  วเทตีติ ฯ  โส  อุปฺปนฺนสเวโค  อร ฺ  อิทานิ  
ปวิสิตฺวา  สมณธมฺม  กรสิฺสามีติ  สยเมว  ปตฺตจีวร  สวิทหิตฺวา  
ปจฺจูสกาเล  สพฺพปจฺฉา  ธมฺม  อุคฺคณฺหิตฺวา  (๑)  นิกฺขมนฺเตน  
ภิกฺขุนา  สทฺธึ  นิกฺขมิ ฯ  ปริเวเณ  นิสีทิตฺวา  สชฺฌายนฺตา  
ต  อาจริโยติ  น  สลลฺกฺเขสุ ฯ  โส  วีส  โยชนสต  คนฺตฺวา  
เอกสฺมึ  อร ฺาวาเส  ตึส  ภิกฺขู  วสนฺติ  เต  อุปสงฺกมิตฺวา  
สงฺฆตฺเถร  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  อวสฺสโย  เม  โหถาติ 
อาห ฯ  อาวุโส  ตฺว  ธมมฺกถิโก  อมฺเหหิ  นาม  ต  นิสฺสาย  กิ ฺจิ 
ชานิตพฺพ  ภเวยฺย  กสฺมา  เอว  วเทสีติ ฯ  มา  ภนฺเต  เอว  กโรถ 
อวสฺสโย  เม  โหถาติ ฯ  เต  ปน  สพฺเพ  ขีณาสวาว ฯ  อถ  น  มหาเถโร 
อิมสฺส  อุคฺคห  นิสฺสาย  มาโน  อตฺถิเยวาติ  อนุเถรสฺส  สนฺติก 
ปหิณิ ฯ  โสป  ต  ตเถวาห ฯ  อิมินา  นีหาเรน  สพฺเพป  ต  เปเสนฺตา 
ทิวาฏาเน  นิสีทิตฺวา  สูจิกมฺม  กโรนฺตสฺส  สพฺพนวกสฺส  สตฺตวสฺสิก- 
สามเณรสฺส  สนฺติก  ปหณึิสุ ฯ  เอวมสฺส  มาน  นหีรึสุ ฯ  โส  นีหตมาโน 
สามเณรสฺส  สนฺติเก  อ ฺชล ึ ปคฺคเหตฺวา  อวสฺสโย  เม  โหหิ 
สปฺปุริสาติ  อาห ฯ  อโห  อาจริย  ก ึ นาเมต  กเถถ  ตุมฺเห  มหลลฺกา 
พหุสฺสุตา  ตุมฺหาก  สนฺติเก  มยา  กิ ฺจิ  การณ  ชานติพฺพ 
#๑. สี. ยุ.  ปคฺคณฺหิตฺวา ฯ  
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ภเวยฺยาติ ฯ  มา  เอว  กร ิ สปฺปุริส  โหหิเยว  เม  อวสฺสโยติ ฯ 
ภนฺเต  สเจ  โอวาทกฺขมา  ภวิสฺสถ  ภวิสฺสามิ  โว  อวสฺสโยติ ฯ 
โหมิ  สปฺปรุสิ  อห  อคฺคึ  ปวิสาติ  วุตฺเต  อคฺคึป  ปวิสิสฺสามิ 
เอวาติ ฯ  อถ  น  โส  อวิทูเร  เอก  สร  ทสฺเสตฺวา  ภนฺเต 
ยถา  นิวตฺถปารุตาว  อิม  สร  ปวิสถาติ  อาห ฯ  โส  หิสฺส  มหคฺฆาน 
ทุปฏฏจีวราน  นิวตฺถปารุตภาว  ตฺวาป  โอวาทกฺขโม  น ุ โข 
โนติ  วีมสนฺโต  เอวมาห ฯ  เถโรป  เอกวจเนเนว  โอตริ ฯ  อถ  น 
จีวรกณฺณาน  เตมนกาเล  เอถ  ภนฺเตติ  วตฺวา  เอกวจเนเนว 
อาคนฺตฺวา   ิต  อาห  ภนฺเต  เอกสฺมึ  วมฺมิเก  ฉ  ฉิททฺานิ  ตตฺถ 
เอเกน  ฉิทฺเทน  โคธา  อนฺโต  ปวิฏา  ต  คณฺหิตุกาโม  อิตรานิ 
ป ฺจ  ฉิทฺทานิ  ถเกตฺวา  ฉฏ  ภินฺทิตฺวา  ปวิฏจฺฉิทฺเทเนว  คณฺหาติ 
เอว  ตุมฺเหป  ฉทฺวาริเกสุ  อารมฺมเณสุ  (๑)  เสสานิ  ป ฺจ  ทฺวารานิ  ปธาย 
มโนทฺวาเร  กมฺม  ปฏเปถาติ ฯ  พหุสฺสุตสฺส  ภิกขฺุโน  เอตฺตเกเนว 
ปทีปุชฺชลน  วิย  อโหส ิฯ  โส  เอตฺตกเมว  โหตุ  สปฺปุริสาติ 
กรชกาเย  าณ  โอตาเรตฺวา  สมณธมฺม  อารภิ ฯ 
        สตฺถา  วีสโยชนสต  มตฺถเก  นิสนิฺโนว  ต  ภิกฺขุ  โอโลเกตฺวา 
ยเถวาย  ภิกขฺุ  ภูริป ฺโ  เอวเมว  เตน  อตฺตาน  ปติฏาเปตุ 
#๑. ฉสุ  ทฺวาเรสูติ  ภวิตพฺพ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 423 

                เลมที่  18  โป ิลตฺเถรวตฺถุ  หนา  423 
 
วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  เตน  สทฺธึ  กเถนฺโต  วิย  โอภาส  ผริตฺวา 
อิม  คาถมาห 
        โยคา  เว  ชายเต  ภูร ิ อโยคา  ภูรสิงฺขโย 
        เอต  เทวฺธาปถ  ตฺวา  ภวาย  วิภวาย  จ 
        ตถตฺตาน  นิเวเสยฺย  ยถา  ภูร ิ ปวฑฺฒตีติ ฯ 
        ตตฺถ  โยคาติ  อฏตฺตึสาย  อารมฺมเณสุ  โยนิโส  มนสิการา ฯ 
ภูรีติ  ปวีสมาย  วิตฺถตาย  ป ฺาเยต  นาม ฯ  สงฺขโยติ  วินาโส ฯ 
เอต  เทฺวธาปถนฺติ  เอต  โยค ฺจ  อโยค ฺจ ฯ  ภวาย  วิภวาย 
จาติ  วฑฺฒิยา  จ  อวฑฺฒิยา  จ ฯ  ตถตฺตานนฺติ  ยถา  อย 
ภูริสงฺขาตา  ป ฺา  ปวฑฺฒติ  เอว  อตฺตาน  นิเวเสยฺยาติ  อตฺโถ ฯ 
        คาถาวสาเน  โป ิลตฺเถโร  อรหตฺเต  ปติฏหีติ ฯ 
                                โป ิลตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                                _________  
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                                 มหลฺลกตฺเถรวตฺถุ  
        วน  ฉินฺทถาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
สมฺพหุเล  มหลฺลเก  ภิกฺขู  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เต  กิร  คิหิกาเล  สาวตฺถิย  กฏุมพิฺกา  อฑฺฒา  มหทฺธนา 
อ ฺม ฺ  สหายกา  เอกโต  ปุ ฺานิ  กโรนฺตา  สตฺถุ  ธมฺมเทสน 
สุตฺวา  มย  มหลฺลกา  กึ  โน  ฆราวาเสนาติ  สตฺถาร  ปพฺพชชฺ 
ยาจิตฺวา  ปพฺพชึสุ  มหลฺลกภาเวน  ปน  ธมฺม  ปรยิาปุณิตุ 
อสกฺโกนฺตา  วิหารปริยนฺเต  ปณฺณสาล  กาเรตฺวา  เอกโต  วสึส ุ
ปณฺฑาย  จรนฺตาป  เยภุยฺเยน  ปุตฺตทารสฺเสว  เคห  คนฺตฺวา  ภุ ฺชึสุ ฯ 
เตสุ  เอกสฺส  ปุราณทุติยิกา  มธุรปาณิกา  นาม ฯ  สา  เตส  สพฺเพสป 
อุปการิกา  อโหสิ  ตสฺมา  สพฺเพป  อตฺตนา  ลทฺธ  อาหาร  คเหตฺวา 
ตสฺสาเอว  เคเห  นิสีทิตฺวา  ภุ ฺชนฺติ ฯ  สาป  เนส  ยถาสนฺนิหิต 
สูปพฺย ฺชน  เทติ ฯ  สา  อ ฺตเรน  อาพาเธน  ผุฏา  กาลมกาสิ ฯ 
อถ  เต  มหลลฺกตฺเถรา  สหายกตฺเถรสฺส  ปณฺณสาลาย  สนฺนิปติตฺวา 
อ ฺม ฺ  คีวาสุ  คเหตฺวา  มธุรหตฺถรสา  อุปาสิกา  กาลกตาติ 
วิลปนฺตา  โรทึสุ  ภิกฺขูหิ  จ  สมนฺตโต  อุปธาวิตฺวา  กิมิท  อาวุโสติ 
ปุฏา  ภนฺเต  สหายสฺส  โน  ปรุาณทุติยิกา  กาลกตา  สา 
อมฺหาก  อติวิย  อุปการิกา  อิทานิ  กุโต  ตถารูป  ลภิสฺสาม  อิมินา 
การเณน  โรทามาติ  อาหสุ ฯ  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ ฯ  
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สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นตฺุถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ 
ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพเปเต 
ตสฺสา  กากโยนิย  นิพฺพตฺติตฺวา  สมุทฺทตีเร  จรมานาย  สมุทฺทอูมิยา 
สมทฺุท  ปเวเสตฺวา  มาริตาย  กากา  หตฺุวา  โรทิตฺวา  ปริเทวิตฺวา 
ต  นีหริสฺสามาติ  มุขตุณฺฑเกหิ  มหาสมุทฺท  อุสฺสิ ฺจนฺตา  กิลมึสูติ 
วตฺวา  อตีต  อาหริตฺวา 
        อป  นุ  หนุกา  สนฺตา  มุข ฺจ  ปริสุสฺสติ 
        โอรมาม  น  ปาเรม  ปูรเตว  มโหทธีติ 
อิม  กากชาตก  (๑)  วิตฺถาเรตฺวา  เต  ภิกฺขู  อามนฺเตตฺวา  ภิกฺขเว 
ราคโทสโมหวน  นิสฺสาย  ตุมฺเหหิ  อิท  ทุกฺข  ปตฺต  ต  วน  ฉินฺทิตุ 
วฏฏติ  เอว  นิทฺทุกฺขา  ภวิสฺสถาติ  วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        วน  ฉินฺทถ  มา  รกฺุข  วนโต  ชายเต  ภย 
        เฉตฺวา  วน  วนฏ ฺจ(๒)   นิพฺพนา  โหถ  ภิกฺขโว 
        ยาว ฺหิ  วนฏโ(๓)  น  ฉิชฺชติ 
        อณุมตฺโตป  นรสฺส  นาริสุ 
        ปฏิพทฺธมโนว  ตาว  โส 
        วจฺโฉ  ขีรปโกว  มาตรีติ ฯ 
        ตตฺถ  มา  รุกฺขนฺติ  สตฺถารา  หิ  วน  ฉินฺทถาติ  
#๑. ขุ. ชา. เอก.  ๒๗/๔๗ ฯ ตทฏกถา  ๒/๔๔๘ ฯ  
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วุตฺเต  เตส  อจิรปฺปพฺพชิตาน  สตฺถา  อมฺเห  วาสีอาทีนิ  คเหตฺวา  วน 
ฉินฺทาเปตีติ  รุกฺข  ฉินฺทิตุกามตาจิตฺต  (๑)  อุปฺปชชฺติ  อถ  เน  มยา 
ราคาทิกิเลสวน  สนฺธาเยต  วุตฺต  น  รกฺุเขติ  ปฏิเสเธนฺโต  มา 
รุกฺขนฺติ  อาห ฯ  วนโตติ  ยถา  ปกติวนโต  สีหาทิภย  ชายติ 
เอว  ชาติอาทิภยป  กิเลสวนโต  ชายตีติ  อตฺโถ ฯ  วน  วนฏ ฺจาติ 
เอตฺถ  มหนฺตา  รุกฺขา  วน  นาม  ขุทฺทกา  ตสฺมึ  วเน   ิตา  วนฏา 
นาม  ปุพฺพุปฺปตฺติกา  รุกฺขา  วา  วน  นาม  อปราปรปฺุปตฺติกา 
วนฏา  นาม  เอวเมว  มหนฺตมหนฺตา  ภวกฑฺฒนกา  กิเลสา  วน 
นาม  ปวตฺติย  วิปากทายกา  วนฏา  นาม  ปุพฺพุปฺปตฺติกา  วา 
วน  นาม  อปราปรุปฺปตฺติกา  วนฏา  นาม ฯ  ต  ปน  อุภยป 
จตุตฺถมคฺคาเณน  ฉินฺทิตพฺพ  เตนาห  เฉตฺวา  วน  วนฏ ฺจาติ ฯ 
นิพฺพนา  โหถาติ  นิกฺกิเลสา  โหถ ฯ  ยาว ฺหิ  วนฏโติ  ยาว 
เอส  อณุมตฺโตป  กิเลสวนฏโ  นรสฺส  นารีสุ  น  ฉิชฺชติ  ตาว  โส 
ขีรปโก  วจฺโฉ  มาตริ  วิย  ปฏิพทฺธมโน  ลคฺคจิตฺโต  ว  โหตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  เต  มหลฺลกตฺเถรา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหึสุ ฯ 
สมฺปตฺตานป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                มหลลฺกตฺเถรวตฺถ ุฯ 
                                __________  
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                         สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สทธฺิวิหาริกวตฺถุ 
        อุจฺฉินฺทาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  สทฺธิวิหาริก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอโก  กริ  สุวณฺณการกปุตฺโต  อภิรูโป  เถรสฺส  สนฺติเก 
ปพฺพชิ ฯ  เถโร  ตรุณาน  ราโค  อุสฺสนฺโน  โหตีติ  จินฺเตตฺวา  ตสฺส 
ราคปฏิฆาตาย  อสุภกมฺมฏาน  อทาสิ ฯ  ตสฺส  ปน  ต  อสปฺปาย 
ตสฺมา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  เตมาส  วายมนฺโต  จิตฺเตกคฺคตามตฺตป 
อลภิตฺวา  ปุน  เถรสฺส  สนฺติก  อาคนฺตฺวา  เถเรน  อุปฏ ิต 
เต  อาวุโส  กมฺมฏานนฺติ  วุตฺเต  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ 
อถสฺส  เถโร  กมฺมฏาน  น  สมฺปชฺชตีติ  โวสาน  อาปชฺชิตุ 
น  วฏฏตีติ  วตฺวา  ปุน  ตเทว  กมฺมฏาน  สาธุก  กเถตฺวา  อทาสิ ฯ 
โส  ทุติยวาเรป  ก ฺจิ  วิเสส  นิพฺพตฺเตตุ  อสกฺโกนฺโต  อาคนฺตฺวา 
เถรสฺส  อาโรเจสิ ฯ  [๒]  เถโรป  สการณ  สอุปม  กตฺวา  ตเทว 
กมฺมฏาน  อาจิกฺขิ ฯ  โส  ปุนป  อาคนฺตฺวา  กมฺมฏานสฺส 
อสมฺปชฺชนภาว  กเถสิ ฯ  เถโร  จินฺเตสิ  การโก  ภิกขฺุ  อตฺตนิ 
วิชฺชมาเน  กามฉนฺทาทโย  วิชชฺมานาติ  อวิชฺชมาเน  อวิชชฺมานาติ 
จ  ชานาติ  อย ฺจาป  ภิกฺขุ  การโก  โน  อการโก  ปฏิปนฺโน  โน 
อปฺปฏิปนฺโน  อห  ปเนตสฺส  อชฺฌาสย  น  ชานามิ  พุทฺธเวเนยฺโย 
เอโส  ภวิสฺสตีติ  ต  อาทาย  สายณฺหสมเย  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา 
อย  ภนฺเต  มม  สทฺธิวิหาริโก  อิมสฺส  
#๑. ม.  ส.ี ย.ุ  สุวณฺณการตฺเถรสฺส  วตฺถุ ฯ 
#๒. ม  สี. ยุ.  เอตฺถนฺตเร  อถสฺสาติ  ทสิฺสติ ฯ  
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มยา  อิมินา  การเณน  อิท  นาม  กมฺมฏาน  ทินฺนนฺติ  สพฺพ  
ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ 
        อถ  น  สตฺถา  อาสยานุสยาณ  นาเมต  ปารมิโย  ปูเรตฺวา 
ทสสหสฺสโลกธาตุ  อุนนฺาเทตฺวา  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺตาน  พุทฺธานเยว 
โหตีติ  วตฺวา  กตรกุลา  น ุ โข  เอส  ปพฺพชิโตติ  อาวชฺชนฺโต 
สุวณฺณการกุลาติ  ตฺวา  อตีเต  อตฺตภาเว  โอโลเกนฺโต  ตสฺส 
สุวณฺณการกุเลเยว  ปฏิปาฏิยา  นิพฺพตฺตานิ  ป ฺจ  อตฺตภาวสตานิ 
ทิสฺวา  อิมินา  ทหเรน  ทฆีรตฺต  สุวณฺณการกมฺม  กโรนฺเตน 
กณฺณิการปุปฺผปทุมปุปฺผาทีนิ  กริสฺสามีติ  รตฺตสุวณฺณเมว  สมฺปริวตฺติต 
อิมสฺส  อสุภปฏิกูลกมฺมฏาน  น  วฏฏติ  มนาปเมวสฺส 
กมฺมฏานสปฺปายนฺติ  จินฺเตตฺวา  สารีปุตฺต  ตยา  กมฺมฏาน  ทตฺวา 
จตฺตาโร  มาเส  กลิมิต  ภิกฺขุ  อชชฺ  ปจฺฉาภตฺเตเยว  อรหตฺต  ปตฺต 
ปสฺสิสฺสสิ  คจฺฉ  ตฺวนฺติ  เถร  อุยฺโยเชตฺวา  อิทฺธิยา  จกฺกมตฺต 
สุวณฺณปทุม  มาเปตฺวา  ปตฺเตหิ  เจว  นาเฬน  จ  อุทกพินฺทูนิ 
มุ ฺจนฺต  วิย  กตฺวา  หนฺท  ภิกฺขุ  อิม  ปทุม  อาทาย  วิหารปจฺจนฺเต 
วาลุกราสิมฺหิ  เปตฺวา  สมฺมุขฏาเน  ปลฺลงฺเกน  นสิีทิตฺวา  โลหิตก 
โลหิตกนฺติ  ปริกมฺม  กโรหีติ  อทาสิ ฯ  ตสฺส  สตฺถุ  หตฺถโต  ปทุม 
คณฺหนฺตสฺเสว  จิตฺต  ปสทีิ ฯ  โส  วิหารปจฺจนฺต  คนฺตฺวา  วาลุก 
อุสฺสาเปตฺวา  ตตฺถ  ปทุมนาฬ   
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ปเวเสตฺวา  สมฺมุเข  ปลฺลงฺเกน  นิสินฺโน  โลหิตก  โลหิตกนฺติ  
ปริกมฺม  อารภิ ฯ  อถสฺส  ต  ขณเยว  นวีรณานิ  วิกขฺมฺภึสุ  
อุปจารชฺฌาน  อุปฺปชชฺิ ฯ  ตทนนฺตร  ปมชฺฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา  
ป ฺจหากาเรหิ  วสีภาว  ปาเปตฺวา  ยถานิสินฺโนว 
ทุติยชฺฌานาทีนิ  ปตฺวา  วสีภูเต  จตุตฺถชฺฌาเน  ฌานกีฬ  กีฬนโฺต 
นิสีทิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  ฌานาน  อุปฺปนฺนภาว  ตฺวา  สกฺขิสฺสติ  นุ  โข 
เอส  อตฺตโน  ธมฺมตาย  อุตฺตรึ  วิเสส  นิพฺพตฺเตตุนฺติ  โอโลเกนฺโต 
น  สกฺขิสฺสตีติ  ตฺวา  ต  ปทุม  มลิายตูติ  อธิฏหิ ฯ  ต  หตฺเถหิ 
มทฺทิตปทุม  วิย  มิลายนฺต  กาฬวณฺณ  อโหสิ ฯ  โส  ฌานา  วุฏาย 
ต  โอโลเกตฺวา  กึ  นุ  โข  อิท  ปทุม  ชราย  ปหฏ  ป ฺายติ 
อนุปาทินฺนเกป  เอว  ชราย  อภิภุยฺยมาเน  อุปาทินฺนเก  กถา  นาม 
นตฺถิ  อิทป  หิ  ชรา  อภิภวิสฺสตีติ  อนิจฺจลกฺขณ  ปสฺสิ ฯ  ตสฺมึ 
ปน  ทฏิเ  ทุกฺขลกฺขณ  อนตฺตลกฺขณ ฺจ  ทิฏเมว  โหติ ฯ  ตสฺส 
ตโย  ภวา  อาทิตฺตา  วิย  กณฺเ  พทฺธกุณป  วิย  จ  ขายึสุ ฯ( 
ตสฺมึ  ขเณ  ตสฺส  อวิทูเร  กุมารกา  เอก  สร  โอตรตฺิวา  กุมุทานิ 
ภ ฺชิตฺวา  ถเล  ราสึ  กโรนฺติ ฯ  โส  ถเล  จ  ชเล  จ  กุมุทานิ 
โอโลเกสิ ฯ  อถสฺส  ชเล  กุมุทานิ  อภิรูปานิ  อุทก  ปคฺฆรนฺตานิ  วิย 
อุปฏหึสุ  อิตรานิ  อคฺคคฺเคสุ  ปริมิลาตานิ ฯ  โส  อนุปาทินฺนก 
ชรา  เอว  ปหรติ  อุปาทินฺนก   
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กึ  น  ปหริสสฺตีติ  สุฏ ุตร  อนิจฺจลกขฺณาทีนิ  อทฺทส ฯ  สตฺถา  
ปากฏีภูต  อิทานิ  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  กมมฺฏานนฺติ  ตฺวา  
คนฺธกุฏิย  นสิินฺนโกว  โอภาส  มุ ฺจิ ฯ  โส  ตสฺส  มุข  
ปหริ ฯ  อถสสฺ  กินฺน ุ โข  เอตนฺติ  โอโลเกนฺตสฺส  สตฺถา  
อาคนฺตฺวา  สมฺมุเข   ิโต  วิย  อโหส ิฯ  โส  อุฏาย  อ ฺชลึ  
ปคฺคณฺหิ ฯ  อถสฺส  สตฺถา  สปฺปาย  สลฺลกฺเขตฺวา  อิม  คาถมาห 
                อุจฺฉินฺท  สิเนหมตฺตโน 
                กมุุท  สารทิกว  ปาณินา 
                สนฺติมคฺคเมว  พฺรูหย 
                นพฺิพาน  สุคเตน  เทสิตนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  อุจฺฉินฺทาติ  อรหตฺตมคฺเคน  ฉินฺท ฯ  สารทิกนฺติ 
สรทกาเล  นพฺิพตฺต ฯ  สนฺติมคฺคนฺติ  นิพฺพานคามึ  อฏงฺคิก  
มคฺค ฯ  พฺรูหยาติ  วฑฺฒย ฯ  นิพฺพานนฺติ  นิพฺพาน  หิ  สุคเตน  
เทสิต  ตสฺมา  ตสฺส  มคฺค  ภาเวหีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  โส  ภิกฺขุ  อรหตฺเต  ปติฏหีติ ฯ 
                สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริกวตฺถุ ฯ 
                        _____________  
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                        มหาธนวาณิชวตฺถุ  
        อิธ  วสฺสนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
มหาธนวาณิช  นาม  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  พาราณสิโต  กุสุมฺภรตฺตาน  วตฺถาน  ป ฺจ  สกฏสตานิ 
ปูเรตฺวา  วณิชฺชาย  สาวตฺถึ  อาคโต ฯ  โส  นทีตีร  ปตฺวา  เสฺว  นทึ 
อุตฺตริสฺสามีติ  ตตฺเถว  สกฏานิ  โมเจตฺวา  วสิ ฯ  รตฺตึ  มหาเมโฆ 
อุฏหิตฺวา  วสฺสิ ฯ  นที  สตฺตาห  อุทกสฺส  ปรูา  อฏาสิ ฯ  นคเรป 
สตฺตาห  นกฺขตฺต  กีฬึสุ ฯ  กุสุมฺภรตฺเตหิ  กิจฺจ  นตฺถิ ฯ  วาณิโช  จินฺเตสิ 
อห  ทูรมาคโต  สเจ  ปุน  คมิสฺสามิ  ปป ฺโจ  ภวิสฺสติ  อิเธว 
วสฺส ฺจ  เหมนฺต ฺจ  คิมฺห ฺจ  มม  กมฺม  กโรนฺโต  วสิตฺวา  อิมานิ 
วิกฺกีณิสฺสามีติ ฯ  สตฺถา  นคเร  ปณฺฑาย  จรนฺโต  ตสฺส  จิตฺต  ตฺวา 
สิต  ปาตุกรตฺิวา  อานนฺทตฺเถเรน  สติการณ  ปุฏโ  อาห  ทฏิโ 
เต  อานนฺท  มหาธนวาณิโชติ ฯ  อาม  ภนฺเตติ ฯ  โส  อตฺตโน 
ชีวิตนฺตราย  อชานิตฺวา  อิม  สวจฺฉร  อิเธว  วสิตฺวา  ภณฺฑ  วิกฺกณิีตุ 
จิตฺต  อกาสีติ ฯ  กึ  ปนสฺส  ภนฺเต  อนฺตราโย  ภวิสฺสตีติ ฯ  สตฺถา 
อาม  อานนฺท  สตฺตาหเมว  ชีวิตฺวา  โส  มจฺจุมุเข  ปติฏหิสฺสตีติ 
วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        อชฺเชว  กิจฺจ  อาตปฺป  โก  ช ฺา  มรณ  สุเว 
        น  หิ  โน  สงฺครนฺเตน  มหาเสเนน  มจฺจุนา  
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        เอว  วิหารึ  อาตาป  อโหรตฺตมตนฺทิต 
        ต  เว  ภทฺเทกรตฺโตติ  สนฺโต  อาจิกฺขเต  มุนีติ ฯ 
        คจฺฉามิสฺส  ภนฺเต  อาโรเจสฺสามีติ ฯ  วิสฺสฏโ  คจฺฉ 
อานนฺทาติ ฯ  เถโร  สกฏฏาน  (๑)  คนฺตฺวา  ภิกฺขาย  จริ ฯ  
วาณิโช  เถร อาหาเรน  ปฏิมาเนสิ ฯ  อถ  น  เถโร  อาห  
กิตฺตก  กาล  อิธ  วสิสฺสสติี ฯ  ภนฺเต  อห  ทูรโต  อาคโต  
สเจ  ปุน  คมิสฺสามิ  ปป ฺโจ  ภวิสฺสติ  อิม  สวจฺฉร  อิธ 
วสิตฺวา  ภณฺฑ  วิกฺกีณิตฺวา  คมิสฺสามีติ ฯ  อุปาสก  ทชฺุชาโน  
ชีวิตนฺตราโย  อปฺปมาท  กาตุ  วฏฏตีติ ฯ  ก ึ ปน  ภนฺเต 
อนฺตราโย  ภวิสฺสตีติ ฯ  อาม  อุปาสก  สตฺตาหเมว  เต 
ชีวิต  ปวตฺติสฺสตีติ ฯ  โส  สวิคฺคมานโส  หุตฺวา 
พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา  สตฺตาห  มหาทาน  ทตฺวา 
อนุโมทนตฺถาย  ปตฺต  คณฺหิ ฯ  อถสฺส  สตฺถา  อนุโมทน  กโรนฺโต 
อุปาสก  ปณฺฑิเตน  นาม  อิเธว  วสฺสาทีนิ  วสิสฺสามิ  อิท ฺจิท ฺจ 
กมฺม  ปโยเชสฺสามีติ  จินฺเตตุ  น  วฏฏติ  อตฺตโน  [๒]  ชีวิตนฺตรายเมว 
จินฺเตตุ  วฏฏตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        อิธ  วสฺส  วสิสฺสามิ  อิธ  เหมนฺตคิมฺหิสุ 
        อิติ  พาโล  วิจินฺเตติ  อนฺตราย  น  พุชฺฌตีติ ฯ 
        ตตฺถ  อิธ  วสฺสนฺติ  อิมสฺมึ  าเน  อิท ฺจิท ฺจ  กมฺม 
กโรนฺโต  จาตุมฺมาส  วสฺส  วสิสฺสามิ ฯ  เหมนฺตคิมฺหิสูติ  
#๑. สี. ยุ.  สกฏาวาร ฯ  ๒. สี. ยุ.  เอตฺถนฺตเร  ปนาติ  ทิสฺสติ ฯ  
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เหมนฺตคิมฺเหสุป  จตฺตาโร  (๑)  มาเส  อิท ฺจิท ฺจ  กมฺม  กโรนฺโต 
อิเธว  วสิสฺสามีติ  เอว  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิก  อตฺถ  อชานนฺโต  
พาโล  วิจินฺเตติ ฯ อนฺตรายนฺติ  อสุกสฺมึ  นาม  กาเล  วา  เทเส  
วา  วเย  วา  มริสฺสามีติ  อตฺตโน  ชีวิตนฺตราย  น  พุชฺฌตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  โส  วาณิโช  โสตาปตติผเล  ปติฏหิ ฯ 
สมฺปตฺตานป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสิ ฯ  วาณิโชป  สตฺถาร  
อนุคนฺตฺวา  นิวตฺติตฺวา  สีสโรโค  วิย  เม  อุปฺปนฺโนติ  สยเน  
นิปชฺช ิ ตถานิปนฺโนว  กาล  กตฺวา  ตุสิตวิมาเน  นิพฺพตฺตีติ ฯ 
                        มหาธนวาณิชวตฺถุ ฯ 
 
                        กิสาโคตมีวตฺถุ ฯ 
        ต  ปุตฺตปสุสมฺมตฺตนฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  กสิาโคตมึ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        วตฺถ ุ สหสฺสวคฺเค 
                โย  จ  วสฺสสต  ชีเว  อปสฺส  อมต  ปท 
                เอกาห  ชีวิต  เสยฺโย  ปสฺสโต  อมต  ปทนฺติ 
คาถาวณฺณนาย  วิตฺถาเรตฺวา  กถิต ฯ  ตทา  หิ  สตฺถา  กิสาโคตมิ 
ลทฺธา  เต  เอกจฺฉรมตฺตา  สิทฺธตฺถกาติ  อาห ฯ  น  ลทฺธา  ภนฺเต 
สกลคาเม  ชวีนฺเตหิ  มตกาว  พหุตราติ ฯ  อถ  น  สตฺถา  ตฺว 
มเมว  ปุตฺโต  มโตติ  สลลฺกฺเขสิ  
#๑. อาเมณฺฑิเตน  ภวิตพฺพ ฯ  
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ธุวธมฺโม  เอส  สพฺพสตฺตาน  มจฺจุราชา  หิ  สพฺพสตฺเต  
อปริปุณฺณชฺฌาสเยเอว  มโหโฆ  วิย  ปริกฑฺฒมาโน  อปายสมุทฺเท 
ปกฺขิปตีติ  วตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        ต  ปุตฺตปสุสมฺมตฺต  พฺยาสตฺตมนส  นร 
        สุตฺต  คาม  มโหโฆว  มจฺจุ  อาทาย  คจฺฉตีติ ฯ 
        ตตฺถ  ต  ปุตฺตปสุสมฺมตฺตนฺติ  ต  รูปพลาทิสมฺปนฺเน  ปุตฺเต  จ 
ปสู  จ  ลภิตฺวา  มม  ปุตฺตา  อภิรูปา  พลสมฺปนฺนา  ปณฺฑิตา 
สพฺพกิจฺจสมตฺถา  มม  โคโณ  อภิรโูป  อโรโค  มหาภารสโห 
มม  คาวี  พหุขีราติ  เอว  ปุตฺเตหิ  จ  ปสูหิ  จ  สมมฺตฺต  ปมตฺต 
นร ฯ  พฺยาสตฺตมนสนฺติ  หิร ฺสุวณฺณาทีสุ  วา  ปตฺตจีวราทีสุ  วา 
กิ ฺจิเทว  ลภิตฺวา  ตโต  อุตฺตริตร  ปตฺถนตาย  อาสตฺตมานส ฯ 
จกฺขุวิ ฺเยฺยาทีสุ  อารมฺมเณสุ  วุตฺตปฺปกาเรสุ  วา  ปริกฺขาเรสุ 
ย  ย  ลทฺธ  โหติ  ตตฺถ  ตตฺเถว  ลคฺคนตาย  พฺยาสตฺตมานส  วา ฯ 
สุตฺต  คามนฺติ  นิทฺท  อุปคต  สตฺตนิกาย ฯ  มโหโฆวาติ  ยถา 
เอวรูป  คาม  คมฺภีรวิตฺถโต  มหนฺโต  มหานทีโอโฆ  อนฺตมโส 
สุนขป  อเสเสตฺวา  สพฺพ  อาทาย  คจฺฉติ  เอว  วุตฺตปฺปการ  นร 
มจฺจุ  อาทาย  คจฺฉตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  กิสาโคตมี  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ 
สมฺปตฺตานป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                กิสาโคตมีวตฺถุ ฯ 
                                _________  
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                                ปฏาจาราวตฺถุ  
        น  สนฺติ  ปุตฺตาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต  ปฏาจาร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        วตฺถ ุ สหสฺสวคฺเค 
                โย  จ  วสฺสสต  ชีเว  อปสฺส  อุทยพฺพย 
                เอกาห  ชีวิต  เสยฺโย  ปสฺสโต  อุทยพฺพยนฺติ 
คาถาวณฺณนาย  วิตฺถาเรตฺวา  กถิต ฯ  ตทา  หิ  สตฺถา  ปฏาจาร 
ตนุภูตโสก  ตฺวา  ปฏาจาเร  ปุตฺตาทโย  นาม  ปรโลก  คจฺฉนฺตสฺส 
ตาณ  วา  เลน  (๑)  วา  ภวิตุ  น  สกฺโกนฺติ  ตสฺมา  วิชฺชมานาป 
เต  น  สนฺติเยว  ปณฺฑิเตน  ปน  สลี  วิโสเธตฺวา  อตฺตโน 
นิพฺพานคามิมคฺคเมว  โสเธตุ  วฏฏตีติ  วตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต 
อิมา  คาถา  อภาสิ 
        น  สนฺติ  ปุตฺตา  ตาณาย  น  ปตา  นป  พนฺธวา 
        อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส  นตฺถ ิ าตีสุ  ตาณตา 
        เอตมตฺถวส  ตฺวา  ปณฺฑิโต  สลีสวุโต 
        นิพฺพานคมน  มคฺค  ขิปฺปเมว  วิโสธเยติ ฯ 
        ตตฺถ  ตาณายาติ  ตาณภาวาย  ปติฏานตฺถาย ฯ  พนฺธวาติ 
ปุตฺเต  จ  มาตาปตโร  จ  เปตฺวา  อวเสสา  าติสุหชฺชา ฯ 
อนฺตเกนาธิปนฺนสฺสาติ  มรเณน  อภิภูตสฺส ฯ  
ปวตฺติย  หิ  ปุตฺตาทโย  อนฺนปานาทิทาเนน  เจว  อุปฺปนฺน- 
#๑. สี.   เลน  วา  สรณ ฯ  ยุ.  สรณ  วา  เลน  วา ฯ  
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กิจฺจนิตฺถรเณน  จ  ตาณ  หุตฺวาป   มรณกาเล  เกนจิ  อุปาเยน  
มรณ  ปฏิพาหิตุ  อสมตฺถตาย  ตาณตฺถาย  เลนตฺถาย  น  
สนฺติ  นาม  เตเนว  วุตฺต  นตฺถิ  าตีสุ  ตาณตาติ ฯ  
เอตมตฺถวสนฺติ  เอต  เตส  อ ฺม ฺสฺส  ตาณ  ภวิตุ  อสมตฺถ- 
ภาวสงฺขาต  การณ  ชานตฺิวา  ปณฺฑิโต  จตุปาริสุทฺธิสีเลน  สวุโต 
รกฺขิโต  โคปโต  หุตฺวา  นพฺิพานคมน  อฏงฺคิก  มคฺค  สีฆ  สีฆ 
วิโสเธยฺยาติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  ปฏาจารา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ  อ ฺเป 
พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปุณึสูติ ฯ 
                                ปฏาจาราวตฺถุ ฯ 
                        มคฺควคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                วีสติโม  วคฺโค ฯ 
                                ________  
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                                 ปกณฺิณกวคฺควณฺณนา 
 
                                 อตฺตโน  ปุพฺพกมฺมวตฺถุ  
        มตฺตาสุขปริจฺจาคาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน 
วิหรนฺโต  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  เวสาลี  อิทฺธา  อโหสิ  ผีตา  พหุชนา 
อากิณฺณมนุสฺสา ฯ  ตตฺถ  หิ  วาเรน  รชฺช  กโรนฺตาน  ขตฺติยานเยว 
สตฺตสตาธิกานิ  สตฺต  สหสฺสานิ  สตฺต  จ  ขตฺติยา  อเหสุ ฯ  เตส 
วสนตฺถาย  ตตฺตกาเยว  ปาสาทา  ตตฺตกาเนว  กูฏาคารานิ  อุยฺยาเน 
วิหารตฺถาย  ตตฺตกาเยว  อารามา  จ  โปกฺขรณิโย  จ  อเหสุ ฯ  สา 
อปเรน  สมเยน  ทุพฺภิกฺขา  อโหสิ  ทสฺุสสฺสา ฯ  ตตฺถ  ฉาตกโทเสน 
ปม  ทุคฺคตมนุสฺสา  กาลมกสุ ฯ  เตส  ตตฺถ  ตตฺถ  ฉฑฺฑิตาน 
กุณปาน  คนฺเธน  อมนุสฺสา  นคร  ปวิสึสุ ฯ  อมนุสฺสุปทฺทเวน  พหุตรา 
กาลมกสุ ฯ  เตส  กุณปคนฺธปฏิกูลตาย  สตฺตาน  อหิวาตกโรโค 
อุปฺปชฺชิ ฯ  เอว  ทุพฺภิกฺขภย  อมนุสฺสภย  โรคภยนฺติ  ตีณิ  ภยานิ 
อุปฺปชฺชึสุ ฯ  นครวาสิโน  สนฺนิปติตฺวา  ราชาน  อาหสุ  มหาราช 
อิมสฺมึ  นคเร  ตีณิ  ภยานิ  อุปฺปนฺนานิ  อิโต  ปุพฺเพ  ยาว  สตฺตมา 
ราชปริวฏฏา  เอวรูป  ภย  นาม  น  อุปปฺนฺนปุพฺพ  ธมฺมิกราชูน  หิ 
กาเล  เอวรูป   



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 438 

        เลมที ่ 18  ปกิณฺณกวคฺควณฺณนา  หนา  438 
 
ภย  น  อุปฺปชฺชตีติ ฯ  ราชา  สณฺาคาเร  สพฺเพส  สนฺนิปาต  
กาเรตฺวา  สเจ  เม  อธมฺมกิภาโว  อตฺถ ิ ต  วิจินถาติ 
อาห ฯ  เวสาลีวาสิโน  สพฺพ  ปเวณึ  วิจินนฺตา  ร ฺโ  ก ฺจิ  โทส 
อทิสฺวา  มหาราช  นตฺถ ิ เต  โทโสติ  วตฺวา  กถนฺนุ  โข  อิท  อมหฺาก 
ภย  วูปสม  คจฺเฉยฺยาติ  มนฺตยึสุ ฯ  ตตฺถ  เอกจฺเจหิ  พลิกมฺเมน 
อายาจนาย  มงฺคลกิริยายาติ  วุตฺเต  สพฺพมฺป  ต  วิธึ  กตฺวา  ปฏพิาหิตุ 
นาสกฺขึสุ ฯ  อ ฺเ  เอวมาหสุ  ฉ  สตฺถาโร  มหานุภาวา  เตสุ 
อิธาคตมตฺเตสุ  ภย  วูปสเมยฺยาติ ฯ  อปเร  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  โลเก 
อุปฺปนฺโน  โส  หิ  ภควา  สพฺพสตฺตหิตาย  ธมฺม  เทเสสิ  มหิทธฺิโก 
มหานุภาโว  ตสฺมึ  อิธาคเต  อิมานิ  ภยานิ  วูปสม  คจฺเฉยฺยุนฺติ 
อาหสุ ฯ  เตส  วจน  สพฺเพป  อภินนฺทิตฺวา  กห  นุ  โข  โส 
ภควา  เอตรหิ  วิหรตีติ  อาหสุ ฯ  ตทา  ปน  สตฺถา  อุปกฏายื 
วสฺสูปนายิกาย  ร ฺโ  พิมฺพิสารสฺส  ปฏิ ฺ  ทตฺวา  เวฬุวเน 
วิหรติ ฯ  เตน  จ  สมเยน  พิมฺพิสารสฺส  สมาคเม  พิมฺพิสาเรน  สทฺธึ 
โสตาปตฺติผล  ปตฺโต  มหาลิ  นาม  ลจฺิฉวิ  ตสฺส  ปริสาย  สนติฺเก 
นิสินฺโน  โหติ ฯ  เวสาลีวาสิโน  มหนฺต  ปณฺณาการ  สชฺเชตฺวา 
ราชาน  พิมพิฺสาร  ส ฺาเปตฺวา  สตฺถาร  อิธ  อาเนถาติ  มหาลิ ฺเจว 
ลิจฺฉวึ  ปุโรหิตปุตฺต ฺจ  ปหิณึสุ ฯ  เต  คนฺตฺวา  ร ฺโ  
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ปณฺณาการ  ทตฺวา  ต  ปวตฺตึ  นิเวเทตฺวา  มหาราช  สตฺถาร 
อมฺหาก  นคร  เปเสถาติ  ยาจึสุ ฯ  ราชา  ตุมฺเหว  ชานาถาติ 
น  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  เต  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  ยาจึสุ  ภนฺเต 
เวสาลิย  ตีณิ  ภยานิ  อุปปฺนฺนานิ  ตานิ  ตุมฺเหสุ  คเตสุ  วูปสเมสฺสนฺติ 
เอถ  ภนฺเต  คจฺฉามาติ ฯ  สตฺถา  เตส  วจน  สุตฺวา  อาวชฺชนฺโต 
เวสาลิย  รตนสุตฺเต  (๑)  วุตฺเต  สารกฺขา  จกฺกวาฬาน  โกฏิสตสหสฺส 
ผริสฺสติ  สุตฺตปริโยสาเน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย 
ภวิสฺสติ  ตานิ  ภยานิ  วูปสมิสฺสนฺตีติ  ตฺวา  เตส  วจน  สมปฺฏิจฺฉิ ฯ 
ราชา  พิมฺพิสาโร  สตฺถา  (๒)  กิร  เวสาลีคมน  สมฺปฏิจฺฉิตนฺติ  สุตฺวา 
นคเร  โฆสน  กาเรตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  กึ  ภนฺเต  เวสาลีคมน 
สมฺปฏิจฺฉิตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม  มหาราชาติ  วุตฺเต  เตนหิ  ภนฺเต 
อาคเมถ  ตาว  มคฺค  ปฏยิาเทสฺสามีติ  วตฺวา  ราชคหสฺส  จ 
คงฺคาย  จ  อนฺตเร  ป ฺจโยชนภูมึ  สม  กาเรตฺวา  โยชเน  โยชเน 
วิหาร  ปฏิยาเทตฺวา  สตฺถุ  คมนกาล  อาโรเจสิ ฯ  อถ  สตฺถา  ป ฺจหิ 
ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  มคฺค  ปฏิปชชฺิ ฯ  ราชา  โยชนนตฺเร  โยชนนตฺเร 
ชนฺนุกมตฺเต  (๓)  โอธินา  ป ฺจวณฺณานิ  ปุปฺผานิ  โอกิราเปตฺวา 
ธชปตากกทฺทลิอาทีนิ  อุสฺสาเปตฺวา  ภควโต  ฉตฺตาติฉตฺต  กตฺวา 
#๑. ขุ. ขุ.  ๒๕/๕ ฯ  ขุ. ส.ุ  ๒๕/๓๖๗ ฯ  
# ๒. สตฺถาราติ  ยุตฺตตร ฯ  ๓.  สี. ยุ.  ชนฺนุมตฺเตน ฯ  
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เทฺว  เสตจฺฉตฺตานิ  เอเกกสฺส  ภิกฺขุโน  เอกเมก  เสตจฺฉตฺต 
อุปธาเรตฺวา  สปริวาโร  ปปฺุผคนฺธาทีหิ  ปชู  กโรนฺโต  สตฺถาร 
เอเกกสฺมึ  วิหาเร  วสาเปตฺวา  มหาทานานิ  ทตฺวา  ป ฺจหิ  ทิวเสหิ 
คงฺคาตีร  ปาเปตฺวา  ตตฺถ  นาว  อลงฺกโรนฺโต  เวสาลิกาน  สาสน 
เปเสสิ  มคฺค  ปฏิยาเทตฺวา  สตฺถ ุ ปจฺจุคฺคมน  กโรนฺตูติ ฯ  เต 
ทฺวิคุณ  ปูช  กริสฺสามาติ  เวสาลิยา  จ  คงฺคาย  จ  อนฺตเร 
ติโยชนภูมึ  สม  กาเรตฺวา  ภควโต  จตูหิ  เสตจฺฉตฺเตหิ  เอเกกสฺส 
ภิกฺขุโน  ทฺวีหิ  ทฺวีหิ  เสตจฺฉตฺเตหิ  ฉตฺตาติฉตฺตานิ  สชฺเชตฺวา  ปชู 
กุรุมานา  อาคนฺตฺวา  คงฺคาย  ตีเร  อฏสุ ฯ  พิมฺพิสาโร  เทฺว  นาวา 
สงฺฆาเฏตฺวา  มณฺฑป  กาเรตฺวา  ปุปฺผทามาทีหิ  อลงฺการาเปตฺวา 
สพฺพรตนมย  พุทฺธาสน  ป ฺาเปสิ ฯ  ภควา  ตสฺมึ  นิสีท ิฯ  ภิกขฺูป 
นาว  อภิรูหิตฺวา  ภควนฺต  ปริวาเรตฺวา  นิสีทึส ุฯ  ราชา  อนุคจฺฉนฺโต 
คลปฺปมาณ  อุทก  โอตรตฺิวา  ยาว  ภนฺเต  ภควา  อาคจฺฉติ  ตาวาห 
อิเธว  คงฺคาตีเร  วสิสฺสามีติ  วตฺวา  นาว  อุยฺโยเชตฺวา  นิวตฺติ ฯ  สตฺถา 
โยชนมตฺต  อทฺธาน  คงฺคาย  คนฺตฺวา  เวสาลิกาน  สมี  ปาปุณิ ฯ 
ลิจฺฉวิราชาโน  สตฺถาร  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  คลปฺปมาณ  อุทก  ปวิสิตฺวา 
นาว  ตีร  อุปเนตฺวา  สตฺถาร  นาวาโต  โอตารยึสุ ฯ  สตฺถารา  
อุตฺตริตฺวา  นทีตีเร  อกฺกนตฺมตฺเตเยว  มหาเมโฆ  อุฏหิตฺวา   
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โปกฺขรวสฺส  วสฺสิ ฯ  สพฺพตฺถ  ชนฺนุกปฺปมาณอุรุปฺปมาณ- 
กฏิปฺปมาณาทีนิ  อุทกานิ  (๑)สนฺทนฺตานิ  สพฺพกุณปานิ  คงฺคาย  
ปเวสยึสุ ฯ  ปริสุทฺโธ  ภูมิภาโค  อโหสิ ฯ  ลิจฺฉวิราชาโน  
สตฺถาร  โยชเน  โยชเน  วสาเปตฺวา  มหาทานานิ  ทตฺวา  
ทฺวิคุณ  ปูช  กโรนฺตา  ตีหิ  ทิวเสหิ  เวสาลึ  นยึสุ ฯ สกฺโก  
เทวราชา  เทวคณปริวุโต  อคมาสิ ฯ  มเหสกฺขาน  เทวตาน 
สนฺนิปาเตน  อมนุสฺสา  เยภุยฺเยน  ปลายึสุ ฯ  สตฺถา  สาย  นครทฺวาเร 
ตฺวา  อานนฺทตฺเถร  อามนฺเตสิ  อิม  อานนฺท  รตนสุตฺต  อุคฺคณฺหิตฺวา 
ลิจฺฉวิกุมาเรหิ  สทฺธึ  วิจรนฺโต  เวสาลิย  ติณฺณ  ปาการาน  อนฺตเร 
ปริตฺต  กโรหีติ ฯ  เถโร  สตฺถารา  ทินนฺ  รตนสุตฺต  อุคฺคณฺหิตฺวา 
สตฺถุ  เสลมยปตฺเตน  อุทก  อาทาย  นครทฺวาเร   ิโต  ปณิธานโต 
ปฏาย  ตถาคตสฺส  ทส  ปารมิโย  ทส  อุปปารมิโย  ทส  ปรมตฺถ- 
ปารมิโยติ  สมตึส  ปารมิโย  ป ฺจ  มหาปริจฺจาเค  โลกตฺถจริยา 
าตตฺถจริยา  พุทฺธตฺถจรยิาติ  ติสฺโส  จริยาโย  ปจฺฉิมภเว 
คพฺภาวกฺกนฺตึ  ชาตึ  อภินิกฺขมน  ปธานจริย  โพธปิลฺลงฺเก  มารวิชย 
สพฺพ ฺ ุตาณปฺปฏิเวธ  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน  นว  โลกุตฺตรธมฺเมติ 
สพฺเพปเม  พุทฺธคุเณ  อาวชฺชิตฺวา  นคร  ปวิสิตฺวา  ติยามรตฺตึ  
ตีสุ  ปาการนฺตเรสุ  ปริตฺต  กโรนฺโต  วิจริ ฯ  เตน  ยงฺกิ ฺจีติ  
#๑.เอกวจน  กาตพฺพ ฯ  
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วุตฺตมตฺเตเยว  อุทฺธ  ขิตฺต  อุทก  อมนุสฺสาน  อุปริ  ปติ ฯ  
ยานีธ  ภูตานีติ  คาถากถนโต ปฏาย  รชตวฏสกา  วิย  
อุทกพินฺทูนิ  อากาเส  อุคฺคนฺตฺวา  คิลานาน  มนุสฺสาน  
อุปริ  ปตึสุ ฯ  ตาวเทว  วูปสนฺตโรคา  มนุสฺสา  อุฏาย 
เถร  ปริวาเรสุ ฯ  ยงฺกิ ฺจีติ  วุตฺตปทโต  ปฏาย  ปน  อุทกผุสิเตหิ 
ผุฏา  ผุฏา  ปุพฺเพ  อปลายนฺตา  สงฺการกูฏภิตฺติปเทสาทีนิ  นิสฺสิตา 
อมนุสฺสา  เตน  เตน  ทฺวาเรน  ปลายึสุ ฯ  ทฺวารานิ  อโนกาสานิ 
อเหสุ ฯ  เต  โอกาส  อลภนฺตา  ปาการ  ภินฺทิตฺวา  ปลายึสุ ฯ 
มหาชโน  นครมชฺเฌ  สณฺาคาร  สพฺพคนฺเธหิ  อุปลิมฺปตฺวา  อุปร ิ
สุวณฺณตารกาทิวิจิตฺต  วิตาน  พนฺธิตฺวา  พุทฺธาสน  ป ฺาเปตฺวา  สตฺถาร 
อาเนสิ ฯ  สตฺถา  ป ฺตฺตาสเน  นิสีทิ ฯ  ภิกฺขุสงฺโฆป  ลิจฺฉวิคโณป 
สตฺถาร  ปริวาเรตฺวา  นิสีทิ ฯ  สกฺโกป  เทวราชา  เทวคณปริวุโต 
ปฏิรูเป  โอกาเส  อฏาสิ ฯ  เถโรป  สกลนคร  อนวิุจริตฺวา 
วูปสนฺตโรเคน  มหาชเนน  สทฺธ ึ อาคนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา 
นิสีทิ ฯ  สตฺถา  ปริส  โอโลเกตฺวา  ตเทว  รตนสุตฺต  อภาสิ ฯ 
เทสนาวสาเน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ 
เอว  ปุนทิวเสป  ปุนทิวเสปติ  สตฺตาห  ตเทว  รตนสุตฺต  เทเสตฺวา 
สพฺพภยาน  วูปสนฺตภาว  ตฺวา  ลิจฺฉวิคณ  อามนฺเตตฺวา  เวสาลิโต 
นิกฺขมิ ฯ  ลิจฺฉวิราชาโน  ทฺวิคุณ   
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สกฺการ  กโรนฺตา  ปุน  ตีหิ  ทิวเสหิ  สตฺถาร  คงฺคาตีร  
นยึสุ ฯ  คงฺคาย  นิพฺพตฺตา  นาคราชาโน  จินฺตยึส ุ
มนุสฺสา  ตถาคตสฺส  สกฺการ  กโรนฺติ  มย  ก ึ น ุ กโรมาติ ฯ 
เต  สุวณฺณรชตมณิมยา  นาวาโย  มาเปตฺวา  สุวณฺณรชตมณิมเย 
ปลฺลงฺเก  ป ฺาเปตฺวา  ป ฺจวณฺณปทุมส ฺฉนฺน  อุทก  กตฺวา 
ภนฺเต  อมฺหากป  อนุคฺคห  กโรถาติ  อตฺตโน  อตฺตโน  นาว 
อภิรุหณตฺถาย  สตฺถาร  ยาจึสุ ฯ  มนุสสฺา  จ  นาคา  จ  ตถาคตสฺส 
ปูช  กโรนฺติ ฯ  มย  ก ึ น ุ กโรมาติ  ภุมมฺฏกเทเว  อาทึ 
กตฺวา  ยาว  อกนิฏพฺรหฺมโลกา  สพฺพเทวตา  สกกฺาร  กรึสุ ฯ  ตตฺถ 
นาคา  โยชนิกานิ  ฉตฺตาติฉตฺตานิ  อุกฺขิปสุ ฯ  เอว  เหฏา  นาคา 
ภูมิตเล  มนสฺุสา  รุกฺขคจฺฉปพฺพตาทีสุ  ภุมฺมฏกเทวตา  อนฺตลิกฺเข 
อากาสฏกเทวตาติ  นาคภวน  อาทึ  กตฺวา  จกฺกวาฬปริยนฺเตน 
ยาว  พฺรหฺมโลกา  ฉตฺตาติฉตฺตานิ  อุสฺสาปตานิ  อเหสุ ฯ  ฉตฺตนฺตเรสุ 
ธชา  ธชนฺตเรสุ  ปตากา  เตส  อนฺตรนฺตรา  ปุปฺผทามวาสจุณฺณ- 
ธูปาทิสกฺกาโร  อโหสิ ฯ  สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา  เทวปุตฺตา  ฉณเวส 
คเหตฺวา  อุคฺโฆสยมานา  อากาเส  วิจรึสุ ฯ  ตโยเอว  กริ  สมาคมา 
มหนฺตา  อเหสุ  ยมกปาฏหิาริยสมาคโม  เทโวโรหณสมาคโม  อย 
คงฺโคโรหณสมาคโมติ ฯ  ปรตีเร  พิมพิฺสาโรป  ลิจฺฉวีหิ  กตสกฺการโต 
ทฺวิคุณ  สกฺการ  สชฺเชตฺวา  ภควโต  อาคมน   
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อุทิกฺขมาโน  อฏาสิ ฯ  สตฺถา  คงฺคาย  อุโภส ุ ปสฺเสสุ  
ราชูน  มหนฺต  ปริจฺจาค  โอโลเกตฺวา  นาคาทีน ฺจ  อชฺฌาสย  
วิทิตฺวา  เอเกกาย  นาวาย  ป ฺจป ฺจภิกฺขุสตปริวาร  เอเกก  
นิมฺมิตพุทฺธ  มาเปสิ ฯ  โส  เอเกกสฺส  เสตจฺฉตฺตสฺส  เจว  
กปฺปรุกฺขสฺส  จ  มาลาปุปฺผทามสฺส  จ  เหฏา  นาคคณปริวุโต 
นิสินฺโน  โหติ ฯ  ภุมฺมฏกเทวตาทีสุป  เอเกกสฺมึ  โอกาเส  สปรวิาร 
เอเกก  นิมฺมิตพุทฺธ  มาเปสิ ฯ  เอว  สกลจกฺกวาฬคพฺเภ  เอกุสฺสเว 
เอกจฺฉเณ  วิย  จ  ชาเต  นาคาน  อนุคฺคห  กโรนฺโต  เอก  รตนนาว 
อภิรุหิ ฯ  ภิกขฺูสุป  เอเกโก  เอเกกเมว  อภิรุหิ ฯ  นาคราชาโน  พุทฺธปฺปมุข 
ภิกฺขุสงฺฆ  นาคภวน  ปเวเสตฺวา  สพฺพรตฺตึ  สตฺถ ุ สนฺติเก  ธมมฺกถ 
สุตฺวา  ทุติยทิวเส  ทิพฺเพน  ขาทนีเยน  โภชนีเยน  พุทฺธปฺปมุข 
ภิกฺขุสงฺฆ  ปริวิสึสุ ฯ  สตฺถา  อนุโมทน  กตฺวา  นาคภวนา  นิกฺขมิตฺวา 
สกลจกฺกวาฬเทวตาหิ  ปูชิยมาโน  ป ฺจหิ  นาวสเตหิ  คงฺคานทึ 
อติกฺกมิ ฯ  ราชา  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  สตฺถาร  นาวาโต  โอตาเรตฺวา 
อาคมนกาเล  ลิจฺฉวีหิ  กตสกฺการโต  ทวิฺคุณ  สกฺการ  กตฺวา 
ปุริมนเยเนว  ป ฺจหิ  ทิวเสหิ  ราชคห  อาเนสิ ฯ 
        ทุติยทิวเส  ภิกฺขู  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา  สายณฺหสมเย 
ธมฺมสภาย  สนฺนิสินฺนา  กถ  สมุฏาเปสุ  อโห  พุทฺธาน  
อานุภาโว  อโห  สตฺถริ  เทวมนุสฺสาน  ปสาโท  คงฺคาย  นาม   
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โอรโต  จ  ปารโต  จ  อฏโยชนมคฺเค  พุทฺธคเตน  ปสาเทน  
ราชูหิ  สมตล  ภูมึ  กตฺวา  วาลุกา  โอกิริตฺวา  ชนนฺุมตฺเตน   
โอธินา  นานาวณฺณานิ  ปุปฺผานิ  สนฺถตานิ  คงฺคาย  อุทก  
นาคานุภาเวน  ป ฺจวณฺเณหิ  ปทุเมหิ  ส ฺฉนฺน  ยาว  
อกนิฏภวนา  ฉตฺตาติฉตฺตานิ  อุสฺสาปตานิ  สกลจกฺกวาฬคพฺภ  
เอกาลงฺการ  เอกุสฺสว  วิย  จ  ชาตนฺติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา 
กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  
อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  เอส  ปูชาสกฺกาโร  
มยฺห  พุทฺธานุภาเวน  นิพฺพตฺโต  น  นาคเทวพฺรหฺมานุภาเวน  
อตีเต  ปน  อปฺปมตฺตกปริจฺจาคานุภาเวน  นิพฺพตฺโตติ  วตฺวา  
ภิกฺขูหิ  ยาจิโต  ตมตฺถ  ปกาเสตุกาโม  อตีต  อาหริ 
        อตีเต  ตกฺกสิลาย  สงฺโข  นาม  พฺราหฺมโณ  อโหสิ ฯ  ตสฺส 
ปุตฺโต  สุสิโม  นาม  มาณโว  โสฬสวสฺสุทฺเทสิโก ฯ  โส  เอกทิวส 
ปตร  อุปสงฺกมิตฺวา  อิจฺฉามห  ตาต  พาราณสึ  คนฺตฺวา  มนฺเต 
สชฺฌายิตุนฺติ ฯ  อถ  น  ปตา  อาห  เตนหิ  ตาต  อสุโก  นาม 
พฺราหฺมโณ  มม  สหายโก  ตสฺส  สนติฺก  คนฺตฺวา  อธิยสฺสูติ ฯ  โส 
สาธูติ  ปฏิสณิุตฺวา  อนุปุพฺเพน  พาราณสึ  ปตฺวา  ต  พฺราหฺมณ 
อุปสงฺกมิตฺวา  ปตรา  ปหติภาว  อาจิกฺขิ ฯ  อถ  น  โส  สหายกสฺส 
เม  ปุตฺโตติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ปฏิปฺปสฺสทฺธทรถ  ภททฺเกน  ทิวเสน 
มนฺเต   
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วาเจตุ  อารภิ ฯ  โส  ลหุ ฺจ  คณฺหนฺโต  พหุ ฺจ  คณฺหนฺโต 
คหิตคฺคหิต ฺจ  สุวณฺณภาชเน  ปกฺขิตฺตสีหเตลมิว  อวินสฺสมาน 
ธาเรนฺโต  น  จิรสฺเสว  อาจริยสฺส  มุขโต  อุคฺคณฺหิตพฺพ  สพฺพ 
อุคฺคณฺหิตฺวา  สชฺฌาย  กโรนฺโต  อตฺตโน  อุคฺคหิตสิปฺปสฺส 
อาทิมชฺฌเมว  ปสฺสติ  โน  ปริโยสาน ฯ  โส  อาจริย  อุปสงฺกมิตฺวา 
อห  อิมสฺส  สิปฺปสฺส  อาทิมชฺฌเมว  ปสฺสามิ  โน  ปริโยสานุ  ฺติ 
วตฺวา  อาจริเยน  อหป  ตาต  น  ปสฺสามีติ  วุตฺเต  อถ  โก 
อาจริย  ปริโยสาน  ชานาตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิเม  ตาต  อิสโย 
อิสิปตเน  วิหรนฺติ  เต  ชาเนยฺยุ  เตส  สนฺติก  อุปสงฺกมิตฺวา 
ปุจฺฉสฺสูติ  อาจริเยน  วุตฺเต  ปจฺเจกพุทฺเธ  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิ 
ตุมฺเห  กิร  ปริโยสาน  ชานาถาติ ฯ  อาม  ชานามาติ ฯ  เตนหิ 
เม  อาจิกฺขถาติ ฯ ฯ  มย  อปพฺพชิตสฺส  น  อาจิกฺขาม  สเจ  เต 
ปริโยสาเนนตฺโถ  ปพฺพชสฺสูติ ฯ  โส  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  เตส 
สนฺติเก  ปพฺพชิ ฯ  อถสสฺ  เต  อิท  ตาว  สิกฺขสฺสูติ  วตฺวา  เอว  เต 
นิวาเสตพฺพ  เอว  ปารุปตพฺพนฺติอาทินา  นเยน  อภิสมาจาริกวตฺต 
อาจิกฺขึสุ ฯ  โส  ตตฺถ  สกิฺขนฺโต  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนตฺตา  น  จิรสฺเสว 
ปจฺเจกสมฺโพธึ  อภิสมฺพุชฌฺิตฺวา  สกลพาราณสีนคเร  คคนตเล 
ปุณฺณจนฺโท  วิย  ปากโฏ  ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต  อโหสิ ฯ  
โส  อปฺปายกุสวตฺตนิกสฺส  กมฺมสฺส  กตตฺตา  น  จิรสฺเสว   
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ปรินิพฺพายิ ฯ  อถสฺส  ปจฺเจกพุทฺธา  จ  มหาชโน  จ  สรีรกิจฺจ  
กตฺวา  ธาตุโย  คเหตฺวา  นครทฺวาเร  ถูป  ปติฏาเปสุ ฯ  
สงฺโขป  พฺราหฺมโณ  ปุตฺโต  เม  จิร  คโต  ปวตฺติมสฺส  
ชานิสฺสามีติ  ต  ทฏ ุกาโม  ตกฺกสลิโต  นิกฺขมิตฺวา  อนุปุพฺเพน 
พาราณสึ  ปตฺวา  มหาชนกาย  สนฺนิปติต  ทิสฺวา  อทฺธา  
อิเมสุ  เอโกป  เม  ปุตฺตสฺส  ปวตฺตึ  ชานิสฺสตีติ 
อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิ  สุสิโม  นาม  มาณโว  อิธาคมิ  อป  น ุ
ตสฺส  ปวตฺตึ  ชานาถาติ ฯ  อาม  พฺราหฺมณ  ชานาม  อสุกสฺส 
นาม  พฺราหฺมณสฺส  สนติฺเก  ตโย  เวเท  สชฺฌายิตฺวา  ปพฺพชิตฺวา 
ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา  ปรินิพฺพายิ  อยมสฺส  ถโูป  ปติฏาปโตติ ฯ 
โส  ภูม ึ หตฺเถน  ปหริตฺวา  โรทิตฺวา  กนฺทิตฺวา  เจติยงฺคณ  คนฺตฺวา 
ติณานิ  อุทฺธริตฺวา  อุตฺตรสาฏเกน  วาลุก  อาหริตฺวา  เจติยงฺคเณ 
อากิริตฺวา  กมณฺฑลูทเกน  ปริปโฺผสิตฺวา  วนปุปฺเผหิ  ปูช  กตฺวา 
สาฏเกน  ปตาก  อาโรเปตฺวา  ถูปสฺส  อุปริ  อตฺตโน  ฉตฺต 
พนฺธิตฺวา  ปกฺกามิ ฯ 
        สตฺถา  อิท  อตีต  อาหริตฺวา  ตทา  ภิกฺขเว  อห  สงฺโข 
พฺราหฺมโณ  อโหสึ  มยา  สุสิมสฺส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  เจติยงฺคเณ 
ติณานิ  อุทฺธฏานิ  ตสฺส  เม  กมฺมสฺส  นิสฺสนฺเทน  อฏโยชนมคฺค 
วิหตขาณุกณฺฏก  กตฺวา  สทฺุธ  สมตล  กรึสุ  มยา  ตตฺถ  วาลุกา 
โอกิณฺณา  ตสฺส  เม  นิสสฺนฺเทน   
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อฏโยชนมคฺเค  วาลุก  โอกิรึสุ  มยา  ตตฺถ  วนกุสุเมหิ  ปูชา 
กตา  ตสฺส  เม  นิสฺสนฺเทน  อฏโยชนมคฺเค  (๑)  นานาวณฺณานิ  
ปุปฺผานิ  โอกิณฺณานิ  เอกโยชนฏาเน  คงฺคาย  อุทก  
ป ฺจวณฺเณหิ  ปทุเมหิ  ส ฺฉนฺน  มยา  ตตฺถ  กมณฺฑลูทเกน 
ภูมิ  ปริปโฺผสิตา  ตสฺส  เม  นิสฺสนฺเทน  เวสาลิย 
โปกฺขรวสฺส  วสฺสิ  มยา  ตตฺถ  ปตากา  อาโรปตา  ฉตฺต ฺจ  พทฺธ 
ตสฺส  เม  นสิฺสนฺเทน  ยาว  อกนิฏภวนา  ธชปตากจฺฉตฺตาติฉตฺตาทีหิ 
สกลจกฺกวาฬคพฺภ  เอกุสฺสว  วิย  ชาต  อิติ  โข  ภิกฺขเว  เอส 
ปูชาสกฺกาโร  มยฺห  เนว  พุทฺธานุภาเวน  นิพฺพตฺโต  น  
นาคเทวพฺรหฺมานุภาเวน  อตีเต  ปน  อปฺปมตฺตกปริจฺจาคา- 
นุภาเวนาติ  วตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        มตฺตาสุขปริจฺจาคา  ปสฺเส  เจ  วิปุล  สุข 
        จเช  มตฺตาสุข  ธีโร  สมฺปสฺส  วิปลุ  สุขนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  มตฺตาสุขปริจฺจาคาติ  มตฺตาสุขนฺติ  ปมาณยุตฺตก 
ปริตฺตสุข  วุจฺจติ  ตสฺส  ปริจฺจาเคน ฯ  วิปุล  สุขนติฺ  อุฬาร  สุข 
นิพฺพานสุข  วุจฺจติ  ต ฺเจ  ปสฺเสยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ 
เอก  หิ  โภชนปาตึ  สชฺชาเปตฺวา  ภุ ฺชนฺตสฺส  มตฺตาสุข  นาม 
อุปฺปชฺชติ  ต  ปน  ปริจฺจชิตฺวา  อุโปสถ  วา  กโรนฺตสฺส  ทาน  วา 
เทนฺตสฺส  วิปุล  อุฬาร  นิพฺพานสุข   



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 449 

        เลมที ่ 18  กุกกฺุฏณฺฑขาทิกาวตฺถุ หนา  449 
 
นาม  นิพฺพตฺตติ  ตสฺมา  สเจ  เอว  ตสฺส  มตฺตาสุขสฺส  
ปริจฺจาคา  วิปุล  สุข  ปสสฺติ  อเถต  วิปุล  สุข  สมมฺา  
ปสฺสนฺโต  ปณฺฑิโต  ต  มตฺตาสุข  จเชยฺยาติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                        อตฺตโนปพฺุพกมฺมวตฺถุ ฯ 
 
                         กุกฺกฏุณฺฑขาทิกาวตฺถ ุ
        ปรทุกฺขูปธาเนนาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
เอก  กุกฺกฏุณฺฑขาทิก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิา  กิร  อวิทูเร  ปณฺฑุร  นาม  เอโก  คาโม  ตตฺเถโก 
เกวฏโฏ  วสติ ฯ  โส  สาวตฺถึ  คจฺฉนฺโต  อจิรวตีตีเร  กจฺฉปณฺฑานิ 
ทิสฺวา  ตานิ  อาทาย  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  เอกสฺมึ  เคเห  ปจาเปตฺวา 
ขาทนฺโต  ตสฺมึ  (๑)  เคเห  กุมาริกาย  เอก  อณฺฑ  อทาสิ ฯ  สา 
ต  ขาทิตฺวา  ตโต  ปฏาย  อ ฺ  ขาทนีย  นาม  น  อิจฺฉิ ฯ 
อถสฺสา  มาตา  กุกฺกฏุิยา  วิชาตฏานโต  เอก  อณฺฑ  คเหตฺวา 
อทาสิ ฯ  สา  ต  ขาทิตฺวา  รสตณฺหาย  พทฺธา  ตโต  ปฏาย 
สยเมว  กุกฺกฏุิยา  อณฺฑานิ  คเหตฺวา  ขาทิ ฯ  กุกฺกฏุี  วิชาตกาเล 
ต  อตฺตโน  อณฺฑานิ  คเหตฺวา  ขาทนฺตึ  ทิสฺวา  ตาย  อุปทฺทูตา 
อาฆาต  พนฺธิตฺวา  
#๑. ตตฺถาติ  ยุตฺตตร ฯ    
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อิโตทานิ  จุตา  ยกฺขินี  หตฺุวา  (๑)  ตว  ทารเก  ขาทิตุ  สมตฺถา  
หุตฺวา  นิพฺพตฺเตยฺยนฺติ  ปตฺถน  เปตฺวา  กาล  กตฺวา  ตสฺมึเยว  
เคเห  มชฺชาร ี หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  อิตราป  กาล  กตฺวา  ตตฺเถว  
กุกฺกุฏ ี หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  กุกกฺุฏ ี อณฺฑานิ  วิชายิ ฯ  มชฺชารี  
อาคนฺตฺวา  ตานิ  ขาทิตฺวา  ทุติยป  ตติยป  ขาทิเยว ฯ  กุกกฺุฏ ี
ตโย  วาเร  มม  อณฺฑานิ  ขาทิตฺวา  อิทานิ  ม  ขาทิตุกามาสิ  อิโต 
จุตา  สปุตฺตก  ต  ขาทิตุ  ลเภยฺยนฺติ  ปตฺถน  กตฺวา  ตโต  จุตา 
ทีปนี  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  อิตราป  กาล  กตฺวา  มิคี  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ 
ตสฺสา  วิชาตกาเล  ทีปนี  อาคนฺตฺวา  ต  สทฺธ ึ ปุตฺเตหิ  ขาทิ ฯ  เอว 
ขาทนฺตา  ป ฺจสุ  อตฺตภาวสเตสุ  อ ฺม ฺสฺส  ทุกฺข  อุปฺปาเทตฺวา 
อวสาเน  เอกา  ยกฺขินี  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  เอกา  สาวตฺถิย  กุลธีตา 
หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  อิโต  ปร  น  ห ิ เวเรน  เวรานีติ  คาถาย 
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  อิธ  ปน  สตฺถา  เวร  หิ  อเวเรน  อุปสมฺมติ 
โน  เวเรนาติ  วตฺวา  อุภินฺนป  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        ปรทุกฺขูปธาเนน  โย  อตฺตโน  สุขมิจฺฉติ 
        เวรสสคฺคสสฏโ  เวรา  โส  น  ปริมุจฺจตีติ ฯ 
        ตตฺถ  ปรทุกฺขูปธาเนนาติ  ปรสฺมึ  ทุกฺขฏปเนน 
ปรทุกฺขุปฺปาทเนนาติ  อตฺโถ ฯ  เวรสสคฺคสสฏโติ  โส  
# ๑. ปมาทลขิิเตน  ภวิตพฺพ ฯ  ๒. ม. อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ  
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ปุคฺคโล   อกโฺกสนปฺปจฺจกฺโกสนปฺปหรณปฺปฏิปฺปหรณาทีน  วเสน 
อ ฺม ฺ  กเตน  เวรสสคฺเคน  สสฏโ ฯ  เวรา  โส  น  
ปริมุจฺจตีติ  นิจฺจกาล  เวรวเสน  ทุกฺขเมว  ปาปุณาตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  ยกฺขินี  สรเณสุ  ปติฏาย  ป ฺจ  สีลานิ 
สมาทยิตฺวา  เวรโต  มุจฺจิ ฯ  อิตราป  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ 
สมฺปตฺตานป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                กุกกฺฏุณฺฑขาทิกาวตฺถุ ฯ 
                                ________ 
                                ภทฺทยิภิกฺขุวตฺถุ  
        ย  ห ิ กจฺิจนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  ภทฺทยิ  นิสฺสาย 
ชาติยาวเน  วิหรนฺโต  ภททฺิเย  ภิกฺขู  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เต  กิร  ปาทุกมณฺฑเน  อุยฺยุตฺตา  อเหสุ ฯ  ยถาห  เตน  โข 
ปน  สมเยน  ภทฺทิยา  ภิกฺขู  อเนกวิหิต  ปาทุกมณฺฑนานุโยคมนุยุตฺตา 
วิหรนฺติ  ติณปาทุก  กโรนฺติป  กาเรนฺติป  มุ ฺชปาทุก  (๑) 
ปพฺพชปาทุก  หินฺตาลปาทุก  กมฺพลปาทุก  กโรนฺติป  
กาเรนฺติป  ริ ฺจนฺติ  อุทฺเทส  ปริปุจฺฉ  อธิสีล  อธิจิตฺต  
อธิปฺป ฺนฺติ ฯ  (๒)  ภิกฺขู  เตส  ตถากรณภาว  อุชฺฌายิตฺวา  สตฺถุ  
#๑. ปาลิยมฺปน  มุ ฺชปาทุก  กโรนฺติป  กาเรนฺติป  ปพฺพชปาทุก  กโรนฺติป 
#กาเรนฺติป  หินฺตาลปาทุก  กโรนฺติป  กาเรนฺติป  กมลปาทุก  กโรนฺติป  
#กาเรนฺติป  กมฺพลปาทุกนฺติ  ทิสฺสนฺติ ฯ  . ว.  ๒. มหาวคฺเค  ๕/๒๐ ฯ  
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อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  เต  ภิกฺขู  ครหิตฺวา  ภิกฺขเว  ตุมฺเห  
อ ฺเน  กิจฺเจน  อาคนฺตฺวา  อ ฺสฺมึเยว  กิจฺเจ  อุยฺยุตฺตาติ  
วตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        ย  ห ิ กจฺิจ  ตทปวิทฺธ  อกิจฺจ  ปน  กยรีติ  (๑) 
        อุนฺนฬาน  ปมตฺตาน  เตส  วฑฺฒนฺติ  อาสวา 
        เยส ฺจ  สุสมารทฺธา  นิจฺจ  กายคตา  สติ 
        อกิจฺจ  เต  น  เสวนฺติ  กิจฺเจ  สาตจฺจการิโน 
        สตาน  สมฺปชานาน  อตฺถ  คจฺฉนฺติ  อาสวาติ ฯ 
        ตตฺถ  ย  หิ  กิจฺจนฺติ  ภิกฺขุโน  หิ  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย 
อปริมาณสีลกฺขนฺธโคปน  อร ฺวาโส  ธุตงฺค  ปรหิรณ  ภาวนา- 
รามตาติเอวมาทิ  กิจฺจ  นาม ฯ  อิเมหิ  ปน  ย  อตฺตโน  กิจฺจ  ต 
อปวิทฺธ  ฉฑฺฑิต ฯ  อกิจฺจนฺติ  ภิกฺขุโน  ปน  ฉตฺตมณฺฑน  
อุปาหนมณฺฑน  ปาทุกปตฺตถาลกธมกรกกายพนฺธนองฺสพนฺธน- 
มณฺฑน  อกจฺิจ  นาม ฯ  เยหิ  ต  กยีรติ  เตส  มานนฬ  
อุกฺขิปตฺวา  จรเณน  อุนฺนฬาน  สติโวสฺสคฺเคน  ปมตฺตาน  
จตฺตาโรป  อาสวา  วฑฺฒนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  สุสมารทฺธาติ  
สุปคฺคหิตา ฯ  กายคตา  สตีติ  กายานุปสฺสนาภาวนา ฯ  อกิจฺจนฺติ  เต  
เอต  ฉตฺตมณฺฑนาทิก  อกิจฺจ  น  เสวนฺติ  น  กโรนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
กิจฺเจติ  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  กตฺตพฺเพ  
# ๑.  ม.  กรียติ ฯ  
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อปริมาณสีลกฺขนฺธโคปนาทิเก  กรณีเย ฯ  สาตจฺจการิโนติ  สตต 
การิโน  อฏ ิตการิโน ฯ  เตส  สติยา  อวิปฺปวาเสน  สตาน  
สาตฺถกสมฺปช ฺ  สปฺปายสมฺปช ฺ  โคจรสมฺปช ฺ  
อสมฺโมหสมฺปช ฺนฺติ  จตูหิ  สมฺปช ฺเหิ  สมฺปชานาน 
จตฺตาโรป  อาสวา  อตฺถ  คจฺฉนฺติ  ปรกิฺขย  อภาว  คจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  เต  ภิกฺขู  อรหตฺเต  ปติฏหึสุ ฯ  สมฺปตฺตานป 
สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสติี ฯ 
                                ภทฺทยิภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                         
                        ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ  
        มาตร  ปตร  หนฺตฺวาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกทิวส  หิ  สมฺพหุลา  อาคนฺตุกา  ภิกฺขู  สตฺถาร  ทิวาฏาเน 
นิสินฺน  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทึส ุฯ  ตสฺมึ  ขเณ 
ลกุณฺฏกภททฺิยตฺเถโร  ภควโต  อวิทูเร  อติกฺกมติ ฯ  สตฺถา  เตส 
ภิกฺขูน  จิตฺตวาร  ตฺวา  ปสฺสถ  ภิกฺขเว  อย  ภิกฺขุ  มาตาปตโร 
หนิตฺวา  นิทฺทุกฺโข  หุตฺวา  ยาตีติ  วตฺวา  เตหิ  [ภิกขฺูหิ]  ก ึ
นุ  โข  สตฺถา  วทตีติ  อ ฺม ฺ  มุขานิ  โอโลเกตฺวา  สสย 
ปกฺขนฺเตหิ  กึ  นาเมต  วทถาติ  วุตฺเต  เตส  ธมฺม  เทเสนฺโต 
อิม  คาถมาห  
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        มาตร  ปตร  หนฺตฺวา  ราชาโน  เทฺว  จ  ขตฺติเย 
        รฏ  สานุจร  หนฺตฺวา  อนีโฆ  ยาติ  พฺราหฺมโณติ ฯ 
        ตตฺถ  สานุจรนฺติ  อายสาธเกน  อายุตฺตเกน  สหิต  เอตฺถ 
หิ  ตณฺหา  ชเนติ  ปุริสนฺติ  วจนโต  ตีสุ  ภเวสุ  สตฺตาน  ชนนโต 
ตณฺหา  มาตา  นาม ฯ  อห  อสุกสฺส  นาม  ร ฺโ  วา  ราชมหามตฺตสฺส 
วา  ปุตฺโตติ  ปตร  นิสฺสาย  อสฺมิมานสฺส  อุปฺปชชฺนโต  อสฺมิมาโน 
ปตา  นาม ฯ  โลโก  วิย  ราชาน  ยสฺมา  สพฺพานิ  ทฏิ ิคตานิ 
เทฺว  สสฺสตุจฺเฉททิฏ ิโย  ภชนฺติ  ตสฺมา  สสฺสตุจฺเฉททิฏ ิโย  เทฺว 
ขตฺติยราชาโน  นาม ฯ  ทวฺาทสายตนานิ  วิตฺถตตฺเถน  รฏสทิสตฺตา 
รฏ  นาม ฯ  อายสาธโก  อายุตฺตกปุริโส  วิย  ต  นสิฺสิโต  นนฺทริาโค 
อนุจโร  นาม ฯ  อนีโฆติ  นิทฺทุกฺโข ฯ  พฺราหฺมโณติ  ขีณาสโว ฯ 
เอเตส  ตณฺหาทีน  อรหตฺตมคฺค ฺาณาสินา  หตตฺตา  ขีณาสโว ฯ 
นิทฺทุกฺโข  หตฺุวา  ยาตีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  เต  ภิกฺขู  อรหตฺเต  ปติฏหึสุ ฯ 
        ทุติยคาถายป  วตฺถ ุ ปุริมสทิสเมว ฯ  ตทาป  สตฺถา 
ลกุณฺฏกภททฺิยตฺเถรเมว  อารพฺภ  เตส  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  
คาถมาห 
        มาตร  ปตร  หนฺตฺวา  ราชาโน  เทฺว  จ  โสตฺถเิย 
        เวยฺยคฺฆป ฺจม  หนฺตฺวา  อนีโฆ  ยาติ  พฺราหฺมโณติ ฯ  
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        ตตฺถ  เทฺว  จ  โสตฺถเิยติ  เทฺว  จ  พฺราหฺมเณ ฯ  อิมิสฺสา 
หิ  คาถาย  สตฺถา  อตฺตโน  ธมฺมิสฺสรตาย  จ  เทสนาวิธิกุสลตาย  จ 
สสฺสตุจฺเฉททิฏ ิโย  เทฺว  พฺราหฺมณราชาโน  กตฺวา  กเถสิ ฯ 
เวยฺยคฺฆป ฺจมนฺติ  เอตฺถ  พฺยคฺฆานุจริโต  สปฺปฏภิโย  ทุปฺปฏปินฺโน 
มคฺโค  เวยฺยคฺโฆ  นาม  วิจิกิจฺฉานีวรณป  เตน  สทิสตาย  เวยฺยคฺฆ 
นาม  ต  ป ฺจม  อสฺสาติ  นีวรณป ฺจก  เวยฺยคฺฆป ฺจม  นาม ฯ  อิท ฺจ 
เวยฺยคฺฆป ฺจม  อรหตฺตมคฺค ฺาณาสินา  นิสฺเสส  หนฺตฺวา  อนีโฆ 
ยาติ  พฺราหฺมโณติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  เสส  ปุริมสทสิเมวาติ ฯ 
                        ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ ฯ 
         
                                ทารสุากฏิกวตฺถุ  
        สุปฺปพุทฺธนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนโฺต 
ทารุสากฏิกสฺส  ปุตฺต  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ราชคหสฺมึ  หิ  สมฺมาทิฏ ิกปุตฺโต  จ  มิจฺฉาทิฏ ิกปุตฺโต  จาติ 
เทฺว  ทารกา  อภิกฺขณ  คุฬกีฬ  กีฬนฺติ ฯ  เตสุ  สมฺมาทิฏ ิกปุตฺโต 
คุฬ  ขิปมาโน  พุทฺธานุสฺสตึ  อาวชฺชตฺิวา  นโม  พุทฺธสฺสาติ 
วตฺวา  คุฬ  ขิปติ ฯ  อิตโร  ติตฺถิยาน  คุเณ  อุทฺทิสิตฺวา  นโม 
อรหนฺตานนฺติ  วตฺวา  ขิปติ ฯ  เตสุ  สมฺมาทิฏ ิกปุตฺโต  
ชินาติ  อิตโร  ปราชยติ ฯ  โส  ตสฺส   
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กิริย  ทิสฺวา  อย  เอว  อนสฺุสริตฺวา  เอว  วตฺวา  คุฬ  
ขิปนฺโต  ม  ชินาติ  อหป  เอวรูป  กริสสฺามีติ  พุทฺธานุสฺสติย 
ปริจยมกาสิ ฯ  อเถกทิวส  ตสฺส  ปตา  สกฏ  โยเชตฺวา  ทารูน  อตฺถาย 
คจฺฉนฺโต  ตป  ทารก  อาทาย  คนฺตฺวา  อฏวิย  ทารนู  สกฏ  ปูเรตฺวา 
อาคจฺฉนฺโต  พหินคเร  สุสานสามนฺเต  อุทกผาสุกฏาเน  โคเณ 
โมเจตฺวา  ภตฺตวิสฺสคฺค  อกาสิ ฯ  อถสฺส  โคณา  สายณฺหสมเย 
นคร  ปวิสนฺเตน  โคคเณน  สทฺธ ึ นครเมว  ปวิสึส ุฯ  สากฏิโกป 
โคเณ  อนุพนฺธนฺโต  นคร  ปวิสิตฺวา  สาย  โคเณ  ทิสฺวา  อาทาย 
นิกฺขมนฺโต  ทฺวาร  น  สมปฺาปุณิ ฯ  ตสฺมึ  หิ  อสมฺปตฺเตเยว  ทฺวาร 
ปทหิ ฯ  อถสฺส  ปุตฺโต  เอกโกว  รตฺติภาเค  สกฏสฺส  เหฏา 
นิปชฺชิตฺวา  นิทฺท  โอกกฺมิ ฯ  ราชคห  ปน  ปกติยาป  อมนุสฺสพหุล ฯ 
อย ฺจ  สุสานสนฺติเก  นปินฺโน ฯ  ตตฺถ  น  อมนุสฺสา  ปสฺสึสุ ฯ  เอโก 
สาสนสฺส  ปฏิกณฺฏโก  มจฺิฉาทิฏ ิโก  เอโก  สมฺมาทิฏ ิโก ฯ  เตสุ 
มิจฺฉาทิฏ ิโก  อาห  อย  โน  ภกโฺข  อิม  ขาทามาติ ฯ  อิตโร 
อล  มา  เต  รจฺุจีติ  ต  นิวาเรสิ ฯ  โส  เตน  นิวาริยมาโนป 
ตสฺส  วจน  อนาทยิตฺวา  ทารก  ปาเทสุ  คเหตฺวา  อากฑฺฒิ ฯ  โส 
พุทฺธานุสฺสติปริจิตตฺตา  ตสฺมึ  ขเณ  นโม  พุทฺธสฺสาติ  อาห ฯ 
อมนุสฺโส  มหาภยภีโต  ปฏิกฺกมิตฺวา  อฏาสิ ฯ  อถ  น  อิตโร 
อมฺเหหิ  อกิจฺจ   



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 457 

                เลมที่  18  ทารสุากฏิกวตฺถุ  หนา  457 
 
กต  ทณฺฑกมฺมมสฺส  กโรมาติ  วตฺวา  ต  รกฺขมาโน  
อฏาสิ ฯ  มจฺิฉาทิฏ ิโก  นคร  ปวิสิตฺวา  ร ฺโ  โภชนปาตึ 
ปูเรตฺวา  โภชน  อาหริ ฯ  อถ  น  อุโภป  ตสฺส  มาตาปตโร  วิย  หุตฺวา 
ต  อุฏาเปตฺวา  โภเชตฺวา  อิมานิ  อกฺขรานิ  ราชาว  ปสฺสตุ  มา 
อ ฺโติ  ต  ปวตฺตึ  ปกาเสตฺวา  ยกฺขานุภาเวน  โภชนปาติย  อกฺขรานิ 
ฉินฺทิตฺวา  คตา ฯ  ปุนทิวเส  ราชกุลโต  โจเรหิ  ภาชนภณฺฑ  อวหฏนฺติ 
โกลาหล  กโรนฺตา  ทฺวารานิ  ปทหิตฺวา  โอโลเกตฺวา  ตตฺถ  อปสฺสนฺตา 
นครา  นิกฺขมิตฺวา  อิโต  จิโต  จ  โอโลเกนฺตา  ทารุสกเฏ  สุวณฺณปาตึ 
ทิสฺวา  อย  โจโรติ  ต  ทารก  คเหตฺวา  ร ฺโ  ทสฺเสสุ ฯ  ราชา 
อกฺขรานิ  ทสิฺวา  กิเมต  ตาตาติ  ปุจฺฉิ ฯ  นาห  เทว  ชานามิ 
มาตาปตโร  เม  อาคนฺตฺวา  รตฺตึ  โภเชตฺวา  รกฺขมานา  อฏสุ 
อห  มาตาปตโร  ม  รกฺขนฺตีติ  นิพฺภโยว  นิทฺท  อุปคโต  เอตฺตก 
อห  ชานามีติ  อาห ฯ  อถสฺส  มาตาปตโรป  ต  าน  อคมสุ ฯ  ราชา 
ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  เต  ตโยป  ชเน  อาทาย  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา 
สพฺพ  อาโรเจตฺวา  กินฺนุ  โข  ภนฺเต  พุทฺธานุสฺสติเยว  รกฺขา  โหติ 
อุทาหุ  ธมฺมานุสฺสติอาทโยปติ  ปุจฺฉิ ฯ  อถสฺส  สตฺถา  มหาราช 
น  เกวล  พุทธฺานุสฺสติเยว  รกฺขา  เยส  ปน  ฉพฺพิเธน  จิตฺต 
สุภาวิต  เตส  อ ฺเน  รกขฺาวรเณน   
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วา  มนฺโตสเธหิ  วา  กิจฺจ  นตฺถีติ  วตฺวา  ฉฏานานิ  ทสฺเสนฺโต  
อิมา  คาถา  อภาสิ 
        สุปฺปพุทฺธ  ปพุชฌฺนฺติ  สทา  โคตมสาวกา 
        เยส  ทิวา  จ  รตฺโต  จ  นิจฺจ  พุทฺธคตา  สติ ฯ 
        สุปฺปพุทฺธ  ปพุชฌฺนฺติ  สทา  โคตมสาวกา 
        เยส  ทิวา  จ  รตฺโต  จ  นิจฺจ  ธมฺมคตา  สติ ฯ 
        สุปฺปพุทฺธ  ปพุชฌฺนฺติ  สทา  โคตมสาวกา 
        เยส  ทิวา  จ  รตฺโต  จ  นิจฺจ  สงฺฆคตา  สติ ฯ 
        สุปฺปพุทฺธ  ปพุชฌฺนฺติ  สทา  โคตมสาวกา 
        เยส  ทิวา  จ  รตฺโต  จ  นิจฺจ  กายคตา  สติ ฯ 
        สุปฺปพุทฺธ  ปพุชฌฺนฺติ  สทา  โคตมสาวกา 
        เยส  ทิวา  จ  รตฺโต  จ  อหึสาย  รโต  มโน ฯ 
        สุปฺปพุทฺธ  ปพุชฌฺนฺติ  สทา  โคตมสาวกา 
        เยส  ทิวา  จ  รตฺโต  จ  ภาวนาย  รโต  มโนติ ฯ 
        ตตฺถ  สปฺุปพุทฺธ  ปพุชฺฌนฺตีติ  พุทฺธคต  สตึ  คเหตฺวา 
สุปนฺตาเยว  ปพุชฺฌนฺตา  สุปฺปพุทฺธ  ปพุชฺฌนฺติ  นาม ฯ  สทา 
โคตมสาวกาติ  โคตมโคตฺตสฺส  พุทฺธสฺส  สวนนฺเต  ชาตตฺตา 
ตสฺเสว  อนุสาสนีสวนตาย  โคตมสาวกา ฯ  พุทฺธคตา  สตีติ  
เยส  (๑) อิติป  โส  ภควาติอาทิปฺปเภเท  พุทฺธคุเณ  อารพฺภ  
#๑. สี. ยุ.  อย ปาโ  นตฺถ ิฯ  
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อุปฺปชฺชมานา  สติ  นิจฺจกาล  อตฺถ ิ เต  สทาป  สุปปฺพุทฺธ  
ปพุชฺฌนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ตถา  อสกฺโกนตฺา  ปน  เอกทิวส  ตีสุ  
กาเลสุ  ทฺวีส ุ กาเลสุ  เอกสฺมึป  กาเล  พุทฺธานุสฺสตึ  
มนสิกโรนฺตา  สุปฺปพุทฺธ  ปพุชฌฺนฺติเยว  นาม ฯ  ธมฺมคตา  
สตีติ  สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโมติอาทิปฺปเภเท  ธมฺมคุเณ  
อารพฺภ  อุปฺปชฺชมานา  สติ ฯ  สงฺฆคตา  สตีติ  สปุฏิปนฺโน 
ภควโต  สาวกสงฺโฆติอาทิปฺปเภเท  สงฺฆคุเณ  อารพฺภ  อุปฺปชฺชมานา 
สติ ฯ  กายคตา  สตีติ  ทฺวตฺตึสาการวเสน  วา  นวสิวฏ ิกาวเสน  วา 
จตุธาตุววฏานวเสน  วา  อชฺฌตฺตนีลกสิณาทิรูปชฺฌานวเสน  วา 
อุปฺปชฺชมานา  สติ ฯ  อหึสาย  รโตติ  โส  กรุณาสหคเตน  เจตสา 
เอก  ทิส  ผรตฺิวา  วิหรตีติ  (๑)  เอว  วุตฺตาย  กรุณาภาวนาย  รโต ฯ 
ภาวนายาติ  เมตฺตาภาวนาย ฯ  กิ ฺจาป  หิ  เหฏา  กรุณาภาวนาย 
วุตฺตตฺตา  อิธ  สพฺพาป  อวเสสา  ภาวนา  อิธ  ปน  เมตฺตาภาวนาว 
อธิปฺเปตา ฯ  เสส  ปมคาถาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ 
        เทสนาวสาเน  โส  ทารโก  มาตาปตูหิ  สทฺธึ  โสตาปตฺติผเล 
ปติฏหิ ฯ  ปจฺฉา  ปน  ปพฺพชิตฺวา  สพฺเพป  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ 
สมฺปตฺตานป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                ทารสุากฏิกวตฺถ ุฯ 
                                ________ 
#๑. ที. สี.   ๙/๓๑๐ ฯ  
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                                วชชฺปีุตฺตกภิกฺขุวตฺถุ  
        ทุปฺปพฺพชฺช  ทุรภิรมนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวสาลิย 
นิสฺสาย  มหาวเน  วิหรนฺโต  อ ฺตร  วชชฺีปุตฺตก  ภิกฺขุ  อารพฺภ 
กเถสิ  ย  สนธฺาย  วุตฺต  อ ฺตโร  วชชฺีปุตฺตโก  ภิกฺขุ  เวสาลิย 
วิหรติ  อ ฺตรสฺมึ  วนสณฺเฑ ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  เวสาลิย 
สพฺพรตฺตึ  ฉณวาโร  โหติ ฯ  อถโข  โส  ภิกขุ  เวสาลิย  
ตุริยตาฬิตวาทิตนิคฺโฆสสทฺท  สุตฺวา  ปริเทวมาโน  ตาย  
เวลาย  อิม  คาถมาห 
                เอกกา  มย  อร ฺเ  วิหราม 
                อปวิทฺธว  วนสฺมึ  ทารุก 
                เอตาทิสิกาย  รตฺติยา 
                โก  ส ุ ทานิ  อมฺเหหิ  ปาปโยติ ฯ 
        โส  กิร  วชฺชรีฏเ  ราชปุตฺโต  วาเรน  สมฺปตฺต  รชฺช  ปหาย 
ปพฺพชิโต  เวสาลิย  จาตุมฺมหาราชิเกหิ  สทฺธึ  เอกาพทฺธ  กตฺวา 
สกลนคเร  ธชปตากาทีหิ  ปฏิมณฺฑิเต  โกมุทิยา  ปณฺุณมาย 
สพฺพรตฺตึ  ฉณวาเร  วตฺตมาเน  เภริอาทีน  ตุริยาน  ตาฬิตาน  นิคฺโฆส 
วีณาทีน ฺจ  วาทิตาน  สทฺท  สุตฺวา  ยานิ  เวสาลิย  สตฺต  ราชสหสฺสานิ  
สตฺต  ราชสตานิ  สตฺต  จ  ราชาโน  ตตฺตกาเยว  จ  เนส 
อุปราชเสนาปติอาทโย  เตสุ  อลงฺกตปฏิยตฺเตสุ  นกฺขตฺตกีฬนตฺถาย  วีถ ึ
โอติณฺเณสุ  สฏ ิหตฺเถ  มหาจงฺกเม  จงฺกมมาโน  คคนมชฺเฌ   ิต  ปุณฺณจนฺท  
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ทิสฺวา  จงฺกมโกฏิย  ผลก  นิสฺสาย   ิโต  เวนาลงฺการวิรหิตตฺตา  วเน 
ฉฑฺฑิตทารุก  วิย  อตฺตภาว  โอโลเกตฺวา  อตฺถิ  น ุ โข  อ ฺโ  อมฺเหหิ 
ลามกตโรติ  จินฺเตนฺโต  ปกติยา  อาร ฺกาทิคุณยุตฺโตป  ตสฺมึ  ขเณ 
อนภิรติยา  ปฬิโต  เอวมาห ฯ  โส  ตสฺมึ  วนสณฺเฑ  อธิวตฺถาย 
เทวตาย  อิม  ภิกฺขุ  สเวเชสฺสามีติ  อธิปฺปาเยน 
        เอกโก  ตฺว  อร ฺเ  วิหรสิ 
        อปวิทฺธว  วนสฺมึ  ทารุก 
        ตสฺส  เต  พหุกา  ปหยนฺติ 
        เนรยิกา  วิย  สคฺคคามินนฺติ 
วุตฺต  อิม  คาถ  สุตฺวา  ปนุทิวเส  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา 
นิสีทิ ฯ  สตฺถา  ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  ฆราวาสสฺส  ทุกขฺต  ปกาเสตุกาโม 
ป ฺจ  ทุกฺขานิ  สโมธาเนตฺวา  อิม  คาถมาห 
        ทุปฺปพฺพชฺช  ทุรภิรม  ทุราวาสา  ฆรา  ทุกฺขา 
        ทุกโฺข  สมานสวาโส  ทุกฺขานุปติตทฺธคู 
        ตสฺมา  น  จทฺธคู  สยิา  น  จ  ทุกขฺานุปติโต  สิยาติ ฯ 
        ตตฺถ  ทปฺุปพฺพชฺชนติฺ  อปฺป  วา  มหนฺต  วา  โภคกฺขนฺธ 
เจว  าติปริวฏฏ ฺจ  ปหาย  อิมสฺมึ  สาสเน  อุร  ทตฺวา  
ปพฺพชฺช  นาม  ทุกฺข ฯ  ทรุภิรมนฺติ  เอว  ปพฺพชิเตนาป  
ภิกฺขาจริยาย  ชีวิตวุตฺตึ  ฆฏนฺเตน  อปริมาณสีลกฺขนฺธโคปน-  
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ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติปูรณวเสน  อภิรมิตุ  ทุกฺข ฯ  ทุราวาสาติ  
ยสฺมา  ปน  ฆร  อาวสนฺเตน  ราชูน  ราชกิจฺจ  อิสฺสราน  
อิสฺสรกิจฺจ  วหิตพฺพ  ปริชโน  (๑)  เจว  ธมฺมิกา  จ 
สมณพฺราหฺมณา  สงฺคหิตพฺพา  เอว  สนฺเตป  ฆราวาโส  ฉิทฺทฆโฏ 
วิย  มหาสมุทฺโท  วิย  จ  ทุปฺปูโร  ตสฺมา  ฆรา  นาเมเต  ทุราวาสา 
ทุกฺขา  อาวสิตุ  เตเนว  การเณน  ทุกฺขาติ  อตฺโถ ฯ  ทุกฺโข 
สมานสวาโสติ  คิหิโน  หิ  เย  ชาติโคตฺตกุลโภเคหิ  ปพฺพชิตา  วา 
สีลาจารพาหุสจฺจาทีหิ  สมานาป  หุตฺวา  โกสิ  ตฺว  โก  อหนฺติอาทีนิ 
วตฺวา  อธิกรณปฺปสุตา  โหนฺติ  เต  อสมานา  นาม  เตหิ  สทฺธึ 
สวาโส  นาม  ทุกโฺขติ  อตฺโถ ฯ  ทุกฺขานุปติตทฺธคูติ  เย  วฏฏสงฺขาต 
อทฺธาน  ปฏปินฺนตฺตา  อทฺธคู  เต  ทุกเฺขน  อนุปติตาว ฯ  ตสฺมา 
น  จทฺธคูติ  ยสฺมา  ทุกฺขานุปติตภาโวป  ทุกโฺข  อทฺธคูภาโวป 
ทุกฺโข  ตสฺมา  วฏฏสงฺขาต  อทฺธาน  คมนตาย  อทฺธคูป  น  ภเวยฺย 
วุตฺตปฺปกาเรน  ทุกฺเขน  อนุปติโตป  น  ภเวยฺยาติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  โส  ภิกฺขุ  ป ฺจสุ  าเนสุ  ทสสฺิเต  ทุกฺเข 
นิพฺพินฺทนฺโต  ป ฺโจรมฺภาคิยานิ  จ  ป ฺจุทฺธมฺภาคิยานิ  
จ  สโยชนานิ  ปทาเลตฺวา  อรหตฺเต  ปติฏหีติ ฯ 
                        วชชฺีปุตฺตกภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                        ___________ 
#๑. ยุ.  ปริชนา ฯ  
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                                 จิตฺตคหปติวตฺถุ  
        สทฺโธ  สีเลน  สมฺปนฺโนติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  จิตฺตคหปตึ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        วตฺถ ุ พาลวคฺเค  อสนฺต  ภาวมิจฺเฉยฺยาติ  คาถาวณฺณนาย 
วิตฺถาริต ฯ  คาถาป  ตตฺเถวาคตา ฯ  วุตฺต  หิ  ตตฺถ  กึ  ปน  ภนฺเต 
เอตสฺส  ตุมฺหาก  สนฺติก  อาคจฺฉนฺตสฺเสวาย  สกฺกาโร  อุปฺปชฺชติ 
อุทาหุ  อ ฺตฺถ  คจฺฉนฺตสฺสาป  อุปฺปชฺเชยฺยาติ ฯ  (๑)  อานนฺท  
มม  สนฺติก  อาคจฺฉนฺตสฺสาป  อ ฺตฺถ  คจฺฉนฺตสฺสาป  ตสฺส 
อุปฺปชฺชติเยว  อย  หิ  อุปาสโก  สทฺโธ  ปสนฺโน  สมฺปนฺนสีโล  เอวรูโป 
ย  ย  ปเทส  (๒) ภชติ  ตตฺถ  ตตฺเถวสฺส  ลาภสกฺกาโร  นิพฺพตฺตตีติ 
วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        สทฺโธ  สีเลน  สมฺปนฺโน  ยโสโภคสมปฺปโต 
        ย  ย  ปเทส  ภชติ  ตตฺถ  ตตฺเถว  ปูชิโตติ ฯ 
        ตตฺถ  สทฺโธติ  โลกิยโลกุตฺตราย  สทฺธาย  สมนฺนาคโต ฯ 
สีเลนาติ  อาคาริยสีล  อนาคาริยสีลนฺติ  (๓)  ทุวิธ  สีล  เตสุ  อิธ 
อาคาริยสีล  (๔)  อธิปฺเปต  เตน  สมนนฺาคโตติ  อตฺโถ ฯ  
ยโสโภคสมปฺปโตติ  ยาทิโส  อนาถปณฺฑิกาทีน  
ป ฺจอุปาสกสตปริวารสงฺขาโต  อาคาริยยโส  ตาทิเสเนว  ยเสน  
ธนธ ฺาทิโก  เจว  สตฺตวิธอริยธนสงฺขาโต  จ  ทุวิโธ  โภโค  
#๑. ยุ.  ทิส ฯ  ๒. ยุ. ทิส  ฯ  ๓. ย.ุ  อคาริยสีล  อนาคาริยสีลนฺติ ฯ 
#๔.  อนุตฺตานตฺตทีปนาย  อนาคาริยสีลนฺติ  ทิสฺสติ ฯ  
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เตน  จ  สมนนฺาคโตติ  อตฺโถ ฯ  ย  ยนฺติ  ปุรตฺถิมาทีสุ  
ทิสาสุ  เอวรูโป  กุลปุตฺโต  ย  ย  ปเทส  ภชติ  ตตฺถ  ตตฺถ  
เอวรูเปน  ลาภสกฺกาเรน  ปูชิโต  ว  โหตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                จิตฺตคหปติวตฺถุ ฯ 
                                ________ 
 
                                 จูฬสภุทฺทาวตฺถุ  
        ทูเร  สนฺโต  ปกาเสนฺตีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  อนาถปณฺฑิกสฺส  ธีตร  จูฬสุภทฺท  นาม  อารพฺภ  
กเถสิ ฯ 
        อนาถปณฺฑิกสฺส  กิร  ทหรกาลโต  ปฏาย  อุคฺคนครวาสี 
อุคฺโค  นาม  เสฏ ิปุตฺโต  สหายโก  อโหสิ ฯ  เต  เอกาจริยกุเล  สิปฺป 
อุคฺคณฺหนฺตา  อ ฺม ฺ  กติก  กรึส ุ อมฺหาก  วยปฺปตฺตกาเล 
ปุตฺตธีตาสุ  ชาตาสุ  โย  ปุตฺตสฺส  อตฺถาย  ธีตร  วาเรติ  เตน 
ตสฺส  ธีตา  ทาตพฺพาติ ฯ  เต  อุโภป  วยปฺปตฺตา  อตฺตโน  อตฺตโน 
นคเร  เสฏ ิฏาเน  ปติฏหึสุ ฯ 
        เอกสฺมึ  สมเย  อุคฺคเสฏ ี  วณิชชฺ  ปโยเชนฺโต  ป ฺจหิ 
สกฏสเตหิ  สาวตฺถึ  อคมาสิ ฯ  อนาถปณฺฑิโก  อตฺตโน  ธีตร  
จูฬสุภทฺท อามนฺเตตฺวา  อมฺม  ปตา  เต  อุคฺคเสฏ ี  นาม  
อาคโต  ตสฺส  กตฺตพฺพกิจฺจ  ตว  ภาโรติ  อาณาเปสิ ฯ  สา   
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สาธูติ  ปฏิสสฺุณิตฺวา  ตสฺส  อาคตทิวสโต  ปฏาย  สหตฺเถเนว  
สูปพฺย ฺชนาทีนิ  สมฺปาเทติ  มาลาคนฺธวิเลปนาทีนิ  อภิสงฺขโรติ  
โภชนกาเล  ตสฺส  นหาโนทก  ปฏิยาทาเปตฺวา  นหานกาลโต  
ปฏาย  สพฺพกิจฺจานิ  สาธุก  กโรติ ฯ  อุคฺคเสฏ ี  ตสฺสา  
อาจารสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  เอกทิวส 
อนาถปณฺฑิเกน  สทฺธ ึ สขุกถาย  นิสนิฺโน  มย  ทหรกาเล  เอว 
นาม  กติก  กริมฺหาติ  สาเรตฺวา  จูฬสุภทฺท  อตฺตโน  ปุตฺตสฺสตฺถาย 
วาเรสิ ฯ  โส  ปน  ปกติยา  มิจฺฉาทิฏ ิโก  ตสฺมา  ทสพลสฺส  ตมตฺถ 
อาโรเจตฺวา  สตฺถารา  อุคฺคเสฏ ิโน  อุปนิสฺสย  ทิสวฺา  อนุ ฺาโต 
ภริยาย  สทฺธ ึ มนฺเตตฺวา  ตสฺส  วจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ทิวส  เปตฺวา 
ธีตร  วิสาข  ทตฺวา  อุยฺโยเชนฺโต  ธน ฺชยเสฏ ี  วิย  มหนฺต  สกกฺาร 
กตฺวา  สุภทฺท  อามนฺเตตฺวา  อมฺม  สสฺสุรกุเล  วสนฺติยา  นาม  อนฺโต 
อคฺคิ  พหิ  น  นีหริตพฺโพติ  ธน ฺชยเสฏ ินา  วิสาขาย  ทินฺนนเยเนว 
ทส  โอวาเท  ทตฺวา  อุยฺโยเชนฺโต  สเจ  เม  คตฏาเน  ธีตุ  โทโส 
อุปฺปชฺชติ  ตุมฺเหหิ  โสเธตพฺโพติ  อฏ  กุฏมฺพิเก  ปาฏิโภเค 
คเหตฺวา  ตสฺสา  อุยฺโยชนทิวเส  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส 
มหาทาน  ทตฺวา  ปุริมภเว  ธีตรา  กตาน  สุจริตาน  ผลวิภูตึ 
โลกสฺส  ปากฏ  กตฺวา  ทสฺเสนฺโต  วิย  มหนฺเตน  
สกฺกาเรน  ธตีร  อุยฺโยเชสิ ฯ  ตสฺสา  อนุปุพฺเพน   
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อุคฺคนคร  ปตฺตกาเล  สสฺสุรกุเลน  สทฺธึ  มหาชโน  ปจฺจุคฺคมน  
อกาสิ ฯ  สาป  อตฺตโน  สิริวิภว  ปากฏ  กาตุ  วิสาขา  
วิย  สกลนครสฺส  อตฺตาน  ทสฺเสนฺตี  รเถ  ตฺวา  นคร  
ปวิสิตฺวา  นาคเรหิ  เปสิต  ปณฺณาการ  คเหตฺวา 
อนุรูปวเสน  เตส  เตส  เปเสนฺตี  สกลนคร  อตฺตโน  คุเณหิ 
เอกพทฺธ  อกาสิ ฯ 
        มงฺคลทวิสาทีสุ  ปนสฺสา  สสฺสุโร  อเจลกาน  สกฺการ  กโรนฺโต 
อาคนฺตฺวา  อมฺหาก  สมเณ  วนฺทตูติ  เปเสสิ ฯ  สา  ลชชฺาย  นคฺเค 
ปสฺสิตุ  อสกโฺกนฺตี  คนฺตุ  น  อิจฺฉติ ฯ  โส  ปุนปฺปนุ  เปเสตฺวาป 
ตาย  ปฏิกฺขิตฺโต  กชฺุฌิตฺวา  นีหรถ  นนฺติ  อาห ฯ  สา  น  สกฺกา 
มม  อการเณน  โทส  อาโรเปตุนฺติ  กุฏมฺพิเก  ปกฺโกสาเปตฺวา  ตมตฺถ 
อาโรเจสิ ฯ  เต  ตสฺสา  นทิฺโทสภาว  ตฺวา  เสฏ ึ  ส ฺาเปสุ ฯ  โส 
อย  มม  สมเณ  อหิริกาติ  น  วนฺทตีติ  ภริยาย  อาโรเจสิ ฯ  สา 
กีทิสา  นุ  โข  อิมิสฺสา  สมณา  อติวิย  เน  ปสสตีติ  ต 
ปกฺโกสาเปตฺวา  อาห 
        กีทิสา  สมณา  ตุยฺห  พาฬฺห  โข  เน  ปสสสิ ฯ 
        กึสลีา  กึสมาจารา  ต  เม  อกฺขาหิ  ปุจฺฉิตาติ ฯ 
        อถสฺสา  สุภทฺทา  พุทฺธาน ฺเจว  พุทฺธสาวกาน ฺจ  คุเณ 
ปกาเสนฺตี  
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        สนฺตินทฺฺริยา  สนฺตมานสา  สนฺต  เตส  คต   ิต 
        โอกฺขิตฺตจกฺขู  มิตภาณี  ตาทิสา  สมณา  มม ฯ 
        กายกมมฺ  สุจิ  เตส  วาจากมฺม  อนาวิล 
        มโนกมฺม  สุวิสุทฺธ  ตาทิสา  สมณา  มม ฯ 
        วิมลา  สงฺขมุตฺตาภา  สุทฺธา  อนฺตรพาหิรา  (๑) 
        ปุณฺณา  สุทฺเธหิ  ธมฺเมหิ  ตาทิสา  สมณา  มม ฯ 
        ลาเภน  อุนฺนโต  โลโก  อลาเภน  จ  โอนโต 
        ลาภาลาเภน  เอกฏา  ตาทิสา  สมณา  มม ฯ 
        ยเสน  อุนฺนโต  โลโก  อยเสน  จ  โอนโต 
        ยสายเสน  เอกฏา  ตาทิสา  สมณา  มม ฯ 
        ปสสาย  อุนฺนโต  โลโก  นินฺทายาป  จ  โอนโต 
        สมา  นนิฺทาปสสาสุ  ตาทิสา  สมณา  มม ฯ 
        สุเขน  อุนฺนโต  โลโก  ทุกฺเขนาป  จ  โอนโต 
        อกมฺปา  สุขทุกฺเขสุ  ตาทิสา  สมณา  มมาติ- 
เอวมาทีหิ  วจเนหิ  สสฺสุ  โตเสสิ ฯ  อถ  น  สกฺกา  ตว  สมเณ  
อมฺหากป  ทสฺเสตุนฺติ  วตฺวา  สกฺกาติ  วุตฺเต  เตนหิ  ยถา  มย  
เต  ปสฺสาม  ตถา  กโรหีติ  [อาห] ฯ  สา  สาธูติ  พุทธฺปฺปมุขสฺส  
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มหาทาน  สชฺเชตฺวา  อุปริปาสาทตเล  ตฺวา  
เชตวนาภิมุขี  (๒)  สกฺกจฺจ  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  พุทฺธคุเณ  
#๑. สนฺตรพาหิรา  (?)  ฯ  ๒. เชตวนาภิมุขินีติ  ยุตฺตตร ฯ  
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อาวชฺชิตฺวา  คนฺธวาสปุปฺผธูเปหิ  ปูช  กตฺวา  ภนฺเต  สฺวาตนาย  
พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  นิมนฺเตมิ  อิมินา  เม  ส ฺาเณน  
สตฺถา  นิมนติฺตภาว  ชานาตูติ  วตฺวา  สุมนปุปฺผาน  อฏ  
มุฏ ิโย  อากาเส  ขิป ฯ  ปุปฺผานิ  คนฺตฺวา  จตุปริสมชฺเฌ  
ธมฺม  เทเสนฺตสฺส  สตฺถุโน  อุปร ิ มาลาวิตาน  หุตฺวา  อฏสุ ฯ 
        ตสฺมึ  ขเณ  อนาถปณฺฑิโกป  ธมมฺกถ  สุตฺวา  สฺวาตนาย 
สตฺถาร  นิมนฺเตสิ ฯ  สตฺถา  อธิวุตฺถ  มยา  คหปติ  สฺวาตนาย 
ภตฺตนฺติ  วตฺวา  ภนฺเต  มยา  ปุเรตร  อาคโต  นตฺถิ  กสฺส  น ุ โข 
โว  อธิวุตฺถนติฺ  วุตฺเต  จูฬสุภทฺทาย  คหปติ  นิมนฺติโตติ  วตฺวา 
นนุ  ภนฺเต  สุภทฺทา  ทูเร  วสติ  อิโต  วีสติโยชนสตมตฺถเกติ 
วุตฺเต  อาม  คหปติ  ทูเร  วสนฺตาป  หิ  สปฺปุริสา  อภิมุเข 
 ิตา  วิย  ปกาเสนฺตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        ทูเร  สนฺโต  ปกาเสนฺติ  หิมวนฺโตว  ปพฺพโต 
        อสนฺเตตฺถ  น  ทิสฺสนฺติ  รตฺตึ  ขิตฺตา  ยถา  สราติ ฯ 
        ตตฺถ  สนฺโตติ  ราคาทีน  สนฺตตาย  พุทฺธาทโย  สนฺโต  นาม ฯ 
อิธ  ปน  ปุพฺพพุทฺเธสุ  กตาธิการา  อุสฺสนฺนกุสลมูลา  ภาวิตภาวนา 
สตฺตา  สนฺโตติ  อธิปฺเปตา ฯ  ปกาเสนฺตีติ  ทูเร   ิตาป  พุทฺธาน 
าณปถ  อาคจฺฉนฺตา  ปากฏา  โหนฺติ ฯ  หิมวนฺโตวาติ  ยถา  ห ิ
ติโยชนสหสสฺวิตฺถโต  ป ฺจโยชนสตุพฺเพโธ   
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จตุราสีติยา  กูฏสหสฺเสหิ  ปฏิมณฺฑิโต  หิมวนฺตปพฺพโต  ทูเร  
 ิตานป  อภิมุเข   ิโต  วิย  ปกาเสติ  เอว  ปกาเสนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ  อสนฺเตตฺถาติ  ทิฏธมฺมครุกา  วิติณฺณปรโลกา  
อามิสจกฺขุกา  ชีวิตตฺถาย  ปพฺพชิตา  พาลปุคฺคลา  อสนฺโต  นาม  
เต  เอตฺถ  พุทฺธาน  ทกฺขิณสฺส  ชานุมณฺฑลสฺส 
สนฺติเก  นิสนิฺนาป  น  ทสิฺสนฺติ  น  ป ฺายนฺติ ฯ  รตฺตึ  ขิตฺตาติ 
รตฺตึ  จตุรงฺคสมนฺนาคเต  อนฺธกาเร  ขิตฺตา  สรา  วิย ฯ  ตถารูปสฺส  (๑)  จ 
อุปนิสฺสยภูตสฺส  ปุพฺพเหตุโน  อภาเวน  น  ป ฺายนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสุ ฯ 
        สกโฺกป  โข  เทวราชา  สตฺถารา  จูฬสุภทฺทาย  นิมนฺตน 
อธิวาสิตนฺติ  ตฺวา  วิสฺสกมฺมเทวปุตฺต  อาณาเปสิ  ป ฺจ  กูฏาคารสตานิ 
นิมฺมินิตฺวา  เสฺว  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  อุคฺคนคร  เนหีติ ฯ  โส 
ปุนทิวเส  ป ฺจสตานิ  กูฏาคารานิ  นิมฺมินิตฺวา  เชตวนทฺวาเร 
อฏาสิ ฯ  สตฺถา  อุจฺจินิตฺวา  วิสุทฺธขีณาสวานเยว  ป ฺจ  สตานิ 
อาทาย  สปริวาโร  กฏูาคาเรสุ  นิสีทิตฺวา  อุคฺคนคร  อคมาสิ ฯ 
อุคฺคเสฏ ีป  สปริวาโร  สภุทฺทาย  ทินฺนนเยน  ตถาคตสฺส  อาคมนมคฺค 
โอโลเกนฺโต  สตฺถาร  มหนฺเตน  สิริวิภเวน  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา 
#๑. สี.   ตถารูปา ฯ  
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ปสนฺนมนโส  หุตฺวา  มาลาทีหิ  สกฺการ  กโรนฺโต  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา 
วนฺทิตฺวา  มหาทาน  ทตฺวา  ปุนปฺปุน  นิมนฺเตตฺวา  สตฺตาห  มหาทาน 
อทาสิ ฯ  สตฺถาปสฺส  สปปฺาย  สลลฺกฺเขตฺวา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  ต  อาทึ 
กตฺวา  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ  สตฺถา 
สุภทฺทาย  อนุคฺคหณตฺถ  อิเธว  โหหีติ  อนุรุทฺธตฺเถร  นิวตฺตาเปตฺวา 
สาวตฺถิเมว  อคมาสิ ฯ  ตโต  ปฏาย  ต  นคร  สทธฺ  ปสนฺน  อโหสีติ ฯ 
                                จูฬสภุทฺทาวตฺถุ ฯ 
                                ________ 
                                เอกวิหาริตฺเถรวตฺถุ  
        เอกาสนนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
เอกวิหาริตฺเถร  นาม  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  เถโร  เอโกว  นิสีทติ  เอโกว  จงฺกมติ  เอโกว 
ติฏตีติ  จตุปริสนฺตเร  ปากโฏ  อโหสิ ฯ  อถ  น  ภิกฺขู  ภนฺเต 
เอวรูโป  นามาย  เถโรติ  ตถาคตสฺส  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  สาธุ 
สาธูติ  สาธุการ  ทตฺวา  ภิกฺขุนา  นาม  วิวิตฺเตน  ภวิตพฺพนฺติ 
วิเวเก  อานิสส  กเถตฺวา  อิม  คาถมาห 
        เอกาสน  เอกเสยฺย  เอโก  จรมตนฺทิโต 
        เอโก  ทมยมตฺตาน  วนนฺเต  รมิโต  สิยาติ ฯ 
        ตตฺถ  เอกาสน  เอกเสยฺยนฺติ  ภิกขฺุสหสฺสมชฺเฌป  
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มูลกมฺมฏาน  อวิชหิตฺวา  เตเนว  มนสิกาเรน  นิสนิฺนสฺส  อาสน 
เอกาสน  นาม ฯ  โลหปาสาทสทิเสป  จ  ปาสาเท  ภิกฺขุสหสฺสมชฺเฌป 
ป ฺตฺเต  วิจิตฺรปจฺจตฺถรณูปธาเน  มหารเห  สยเน  สตึ 
อุปฏเปตฺวา  ทกฺขิเณน  ปสฺเสน  มูลกมฺมฏานมนสิกาเรน 
นิปนฺนสฺส  ภิกฺขุโน  เสยยฺา  เอกเสยฺยา  นาม ฯ  เอวรูป  เอกาสน ฺจ 
เอกเสยฺย ฺจ  ภเชถาติ  อตฺโถ ฯ  อตนฺทโิตติ  ชงฺฆพล  นิสฺสาย 
ชีวิตกปฺปเนน  อกุสีโต  หุตฺวา  สพฺพิริยาปเถสุ  เอโกว  จรนฺโตติ 
อตฺโถ ฯ  เอโก  ทมยมตฺตานนฺติ  รตฺติฏานาทีสุ  กมฺมฏาน 
อนุยุ ฺชิตฺวา  มคฺคผลาธิคมนวเสน  เอกโกว  หุตฺวา  อตฺตาน 
ทเมนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  วนนฺเต  รมิโต  สยิาติ  เอวมตฺตาน  ทเมนฺโต 
อิตฺถีปุริสสทฺทาทีหิ  วิวิตฺตวนสณฺเฑเยว  อภิรโต  ภเวยฺย ฯ  น  ห ิ
สกฺกา  อากิณฺณวิหารินา  เอว  อตฺตาน  ทเมตุนฺติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสุ ฯ  ตโต  ปฏาย 
มหาชโน  เอกวิหารเมว  ปตฺเถตีติ ฯ 
                        เอกวิหาริตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                        ปกิณฺณกวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
                        เอกวีสติโม  วคฺโค ฯ 
                        ___________  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 472 

                        เลมที ่ 18  หนา  472 
                         
                         นิรยวคฺควณฺณนา 
 
                        สุนฺทรีปรพฺิพาชิกาวตฺถุ  
        อภูตวาทีติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
สุนฺทรีปริพฺพาชิก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา  สกกฺโต  โหติ  ครุกโต  มานิโต 
ปูชิโตติ  วตฺถุ  วิตฺถารโต  อุทาเน  (๑)  อาคตเมว ฯ  อย  ปเนตฺถ 
สงฺเขโป  ภควโต  กริ  ภิกขฺุสงฺฆสฺส  จ  ป ฺจนฺน  มหานทีน  มโหฆสทิเส 
ลาภสกฺกาเร  อุปฺปนฺเน  หตลาภสกฺการา  อ ฺติตฺถิยา 
สุริยุคฺคมนกาเล  ขชฺโชปนกา  วิย  นิปปฺภา  หุตฺวา  เอกโต 
สนฺนิปติตฺวา  มนฺตยึสุ  มย  สมณสฺส  โคตมสฺส  อุปฺปนฺนกาลโต 
ปฏาย  หตลาภสกฺการา  น  โน  โกจิ  อตฺถิภาวป  ชานาติ 
เกน  นุ  โข  สทฺธึ  เอกโต  หุตฺวา  สมณสฺส  โคตมสฺส  อวณฺณ 
อุปฺปาเทตฺวา  ลาภสกฺการมสฺส  อนฺตรธาเปยฺยามาติ ฯ  อถ  เนส 
เอตทโหสิ  สุนฺทริยา  สทฺธึ  เอกโต  หุตฺวา  สกฺกุณิสฺสามาติ ฯ  เต 
เอกทิวส  สุนฺทรึ  ติตฺถิยาราม  ปวิสิตฺวา  วนฺทิตฺวา   ิต  นาลปสุ ฯ 
สา  ปุนปฺปุน  สมลฺุลปนฺตีป  ปฏิวจน  อลภิตฺวา  อป  อยฺยา 
เกนจิ  วิเห ิตาติ  ปุจฺฉิ ฯ  ภคินิ  สมณ  โคตม  อมฺเห  วิเหเตฺวา 
#๑. ขุ. อุ.  ๒๕/๑๓๗ ฯ  
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หตลาภสกฺกาเร  กตฺวา  วิจรนฺต  น  ปสฺสสีติ ฯ  มยา  เอตฺถ  ก ึ
กาตุ  วฏฏตีติ ฯ  ตฺว  โข  ภคินิ  อภิรูปา  โสภคฺคปฺปตฺตา  สมณสฺส 
โคตมสฺส  อยส  อาโรเปตฺวา  มหาชน  กถ  คาหาเปตฺวา 
หตลาภสกฺการ  กโรหีติ ฯ  สา  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ปกฺกนฺตา 
ตโต  ปฏาย  มาลาคนฺธวิเลปนกปฺปุรกฏกผลาทีนิ  คเหตฺวา  สาย 
มหาชนสฺส  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  นครปฺปวิสนกาเล  เชตวนาภิมุขี  (๑) 
คจฺฉติ  กห  คจฺฉสีติ  ปุฏา  สมณสฺส  โคตมสฺส  สนฺติก  อห 
เตน  สทฺธึ  เอกคนฺธกุฏิย  วสามีติ  วตฺวา  อ ฺตรสฺมึ  ติตฺถิยาราเม 
วสิตฺวา  ปาโตว  เชตวนมคฺค  โอตริตฺวา  นคราภิมุขี  (๒)  คจฺฉติ 
สุนฺทริ  กห  คตาสีติ  ปุฏา  สมเณน  โคตเมน  สทฺธึ  เอกคนฺธกุฏิย 
วสิตฺวา  ต  กเิลสรติยา  รมาเปตฺวา  อาคตามฺหีติ  วทติ ฯ  ตโต  ติตฺถิยา 
กติปาหจฺจเยน  ธุตฺตาน  กหาปเณ  ทตฺวา  คจฺฉถ  สุนฺทรึ  มาเรตฺวา 
สมณสฺส  โคตมสฺส  คนฺธกุฏีสมีเป  มาลากจวรนฺตเร  นกิฺขิปตฺวา 
เอถาติ  วทึสุ ฯ  เต  ตถา  อกสุ ฯ  ตโต  ติตฺถิยา  สุนทฺรึ  น  ปสฺสามาติ 
โกลาหล  กตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจตฺวา  กห  โว  อาสงฺกาติ  วุตฺตา 
อิเม  ทิวเส  (๓)  เชตวเน  วสติ  ตตฺรสฺสา  ปวตฺตึ  น  
ชานามาติ  วตฺวา  เตนหิ  คจฺฉถ  น  วิจินถาติ  ร ฺา  
#๑. เชตวนาภิมุขินี ยุตฺตตร ฯ  . ว. ๒. นคราภิมุขินี  ยุตฺตตร ฯ  . ว.  
#๓.  สี. ม. อิเมสุ  ทิวเสสุ ฯ  
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อนุ ฺาตา  อตฺตโน  อุปฏาเก  คเหตฺวา  เชตวน  คนฺตฺวา  
วิจินนฺตา  มาลากจวรนฺตเร  ต  ทิสฺวา  ม ฺจก  อาโรเปตฺวา  
นคร  ปวิสิตฺวา  สมณสฺส  โคตมสฺส  สาวกา  สตฺถารา  กต  
ปาปกมฺม  ปฏิจฺฉาเทสฺสามาติ  สุนฺทรึ  มาเรตฺวา 
มาลากจวรนฺตเร  นิกฺขิปสติู  ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ  ราชา  เตนหิ 
คจฺฉถ  นคร  อาหิณฺฑถาติ  อาห ฯ  เต  นครวีถีส ุ ปสฺสถ  สมณาน 
สกฺยปุตฺติยาน  กมฺมนฺติอาทีนิ  วตฺวา  ปุน  ร ฺโ  นิเวสนทฺวาร 
อคมสุ ฯ  ราชา  สุนฺทรยิา  สรรี  อามกสุสาเน  อฏฏก  อาโรเปตฺวา 
รกฺขาเปสิ ฯ  สาวตฺถีวาสิโน  เปตฺวา  อริยสาวเก  เสสา  เยภุยฺเยน 
ปสฺสถ  สมณาน  สกฺยปตฺุติยาน  กมฺมนฺติอาทีนิ  วตฺวา  อนฺโตนคเรป 
พหินคเรป  อร ฺเสุป  ภิกฺขู  อกฺโกสนฺตา  วิจรนฺติ ฯ  ภิกฺขู  ต  ปวตฺตึ 
ตถาคตสฺส  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  เตนหิ  ตุมฺเหป  เต  มนุสฺเส  เอว 
ปฏิโจเทถาติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        อภูตวาที  นิรย  อุเปติ 
        โย  วาป  กตฺวา  น  กโรมิจฺจาห(๑) 
        อุโภป  เต  เปจฺจ  สมา  ภวนฺติ 
        นิหีนกมฺมา  มนุชา  ปรตฺถาติ ฯ 
        ตตฺถ  อภูตวาทีติ  ปรสฺส  โทส  อทิสฺวาว  มุสาวาท  
# ๑. ส. กโรมีติ  จาห ฯ          
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กตฺวา  ตุจฺเฉน  ปร  อพฺภาจิกฺขนฺโต ฯ  กตฺวาติ  โย  วา  ปน 
ปาปกมฺม  กตฺวา  นาห  เอต  กโรมีติ  อาห ฯ  เปจฺจ  สมา 
ภวนฺตีติ  เต  อุโภป  ชนา  ปรโลก  คนฺตฺวา  นิรย  อุปคมเนน 
คติยา  สมา  ภวนฺติ ฯ  คติเยว  เนส  ปรจฺิฉินฺนา  อายุ  ปน   
เนส  น  ปริจฺฉินฺน  พหุ  ห ิ ปาปกมฺม  กตฺวา  จิร  นริเย   
ปจฺจนฺติ  ปริตฺต  กตฺวา  อปฺปมตฺตกเมว  กาล  ยสฺมา  ปน 
เตส  อุภินฺนป  ลามกเมว  กมฺม  เตน  วุตฺต  นิหีนกมฺมา  
มนุชา  ปรตฺถาติ ฯ  ปรตฺถาติ  ปทสฺส  ปน  ปรโต  
เปจฺจปเทน  สมฺพนฺโธ ฯ  เปจฺจ  ปรตฺถ  อิโต  คนฺตฺวา  เต 
นิหีนกมฺมา  ปรโลเก  สมา  ภวนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
        ราชา  สนฺุทริยา  อ ฺเหิ  มาริตภาว  ชานาถาติ  ปุริเส 
อุยฺโยเชสิ ฯ  อถ  เต  ธุตฺตา  เตหิ  กหาปเณหิ  สุร  ปวนฺตา  อ ฺม ฺ 
กลห  กรึส ุฯ  เอโก  เอก  อาห  ตฺว  สนฺุทรึ  เอกปฺปหาเรเนว 
มาเรตฺวา  มาลากจวรนฺตเร  นกิฺขิปตฺวา  ตโต  ลทฺธกหาปเณหิ  สุร 
ปวสิ  โหตูติ ฯ  ราชปุริสา  เต  ธุตฺเต  คเหตฺวา  ร ฺโ  ทสฺเสสุ ฯ 
อถ  เน  ราชา  ตุมฺเหหิ  สา  มาริตาติ  ปจฺุฉิ ฯ  อาม  เทวาติ ฯ 
เกน  มาราปตาติ ฯ  อ ฺติตฺถิเยหิ  เทวาติ ฯ  ราชา  ติตฺถิเย 
ปกฺโกสาเปตฺวา  คจฺฉถ  ตุมฺเห  เอว  วทนฺตา  นคร  อาหิณฺฑถ 
อย  สุนฺทร ี  
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สมณสฺส  โคตมสฺส  อวณฺณ  อาโรเปตุกาเมหิ  อมฺเหหิ 
มาราปตา  เนว  สมณสฺส  โคตมสฺส  สาวกาน  โทโส  อตฺถ ิ
อมฺหากเอว  โทโสติ ฯ  เต  ตถา  กรึส ุฯ  พาลมหาชโน  ตทา  สทฺทหิ ฯ 
ติตฺถิยาป  ธุตฺตาป  ปุริสวธทณฺฑ  ปาปุณึสุ ฯ  ตโต  ปฏาย  พุทธฺาน 
สกฺกาโร  มหา  อโหสีติ ฯ 
                        สุนฺทรีปรพฺิพาชิกาวตฺถุ ฯ 
                 
                        ทุกฺขปฬิตสตฺตวตฺถุ (๑) 
        กาสาวกณฺาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
ทุจฺจริตผลานุภาเวน  ปฬิเต  สตฺเต  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        อายสฺมา  หิ  มหาโมคฺคลฺลาโน (๒) ลกฺขณตฺเถเรน  สทฺธ ึ คิชฺฌกูฏา 
ปพฺพตา  โอโรหนฺโต  อฏ ิสงฺขลิกเปตาทีน  อตฺตภาเว  ทิสฺวา  สิต 
กโรนฺโต  ลกขฺณตฺเถเรน  สิตการณ  ปฏุโ  อกาโล  อาวุโส  อิมสฺส 
ป ฺหสฺส  ตถาคตสฺส  สนฺติเก  ม  ปุจฺเฉยฺยาสีติ  วตฺวา  ตถาคตสฺส 
สนฺติเก  เถเรน  ปฏุโ  อฏ ิสงฺขลิกเปตาทีน  ทิฏภาว  อาจิกฺขิตฺวา 
อิธาห  อาวุโส  คิชฺฌกูฏา  ปพฺพตา  โอโรหนฺโต  อทฺทส  ภิกฺขุ 
เวหาส  คจฺฉนฺต  ตสฺส  กาโยป  อาทิตฺโต  โหตีติอาทินา  นเยน  สทฺธึ 
ปตฺตจีวรกายพนฺธนาทีหิ (๓) ฑยฺหมาเน  ป ฺจ  สหธมฺมิเก  อาโรเจสิ ฯ 
#๑. ม.  ทุจฺจริตผลปฬิตวตฺถุ ฯ  ๒. ส.ี ยุ.  โอตรนฺโต ฯ  
# ๓ .  ส.ี ยุ. อย  ปาโ นตฺถิ ฯ  
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สตฺถา  เตส กสฺสปทสพลสฺส  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  ปพฺพชฺชาย 
อนุรูป  กาตุ  อสกฺโกนฺตาน  ปาปภาว  อาจิกฺขิตฺวา  ตสฺมึ  ขเณ 
ตตฺถ  นิสินฺนาน  ปาปภิกฺขูน  ทุจฺจริตกมฺมสฺส  วิปาก  ทสฺเสนฺโต 
อิม  คาถมาห 
        กาสาวกณฺา  พหโว  ปาปธมฺมา  อส ฺตา 
        ปาปา  ปาเปหิ  กมฺเมหิ  นิรย  เต  อุปปชชฺเรติ ฯ 
        ตตฺถ  กาสาวกณฺาติ  กาสาเวน  ปลิเว ิตกณฺา ฯ  ปาปธมฺมาติ 
ลามกธมฺมา ฯ  อส ฺตาติ  กายาทิส ฺมวิรหิตา ฯ  ตถารูปา 
ปาปปุคฺคลา  อตฺตนา  กเตหิ  อกุสลกมฺเมหิ  นิรเย  อุปปชฺชนฺติ 
เต  ตตฺถ  ปจิตฺวา  ตโต  จุตา  ปกฺกาวเสเสน  เปเตสุป  เอว 
ปจฺจนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                ทุกฺขปฬิตสตฺตวตฺถุ ฯ 
                                _________  
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                         วคฺคุมุทาตีริยภิกฺขุวตฺถุ ฯ  (๒๒๔) 
        เสยฺโย  อโยคุโฬติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวสาลิย  นิสฺสาย 
มหาวเน  วิหรนฺโต  วคฺคุมุทาตีริเย  ภิกฺขู  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        วตฺถ ุ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมปาราชิเก  (๑)  อาคตเมว ฯ  ตทา  หิ  สตฺถา 
เต  ภิกฺขู  ก ึ ปน  ตุมฺเห  ภิกฺขเว  อุทรสฺสตฺถาย  คิหีน  อ ฺม ฺสฺส 
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส  วณฺณ  ภาสิตฺถาติ  วตฺวา  เตหิ  อาม  ภนฺเตติ 
วุตฺเต  เต  ภิกฺขู  อเนกปริยาเยน  วิครหิตฺวา  อิม  คาถมาห 
        เสยฺโย  อโยคุโฬ  ภุตฺโต  ตตฺโต  อคฺคิสิขูปโม 
        ย ฺเจ  ภุ ฺเชยฺย  ทสฺุสีโล  รฏปณฺฑ  อส ฺโตติ ฯ 
        ตตฺถ  ย ฺเจ  ภุ ฺเชยฺยาติ  ย  ทุสฺสโีล  นิสฺสีลปคฺุคโล 
กายาทีหิ  อส ฺโต  รฏวาสีหิ  สทฺธาย  ทินฺน  รฏปณฺฑ 
สมโณมฺหีติ  ปฏิชานนฺโต  คเหตฺวา  ภุ ฺเชยฺย  ตโต  อาทิตฺโต 
อคฺคิวณฺโณ  อโยคุโฬ  ภุตฺโต  เสยฺโย  สุนฺทรตโร ฯ  กึการณา 
ตปฺปจฺจยา  หิ  เอโก  อตฺตภาโว  ฌาเยยฺย  ทุสฺสโีล  ปน  สทฺธาเทยฺย 
ภุ ฺชิตฺวา  อเนกานิป  ชาติสตานิ  นิรเย  ปจฺเจยฺยาติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                วคฺคุมุทาตีริยภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                                ____________  
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                                 เขมกเสฏ ิปุตฺตวตฺถุ   
        จตฺตาริ  านานีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
อนาถปณฺฑิกสฺส  ภาคิเนยฺย  เขมก  นาม  เสฏ ิปุตฺต  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  อภิรูโป  อโหสิ ฯ  เยภุยฺเยน  อิตฺถโิย  ต  ทิสฺวา 
ราคาภิภูตา  สกภาเวน  สณฺาตุ  นาสกฺขึสุ ฯ  โสป  ปรทารกมฺมาภิรโตว 
อโหสิ ฯ  อถ  น  รตฺตึ  ราชปุริสา  คเหตฺวา  ร ฺโ  ทสฺเสสุ ฯ  ราชา 
มหาเสฏ ิสฺส  ลชชฺามีติ  ต  กิ ฺจิ  อวตฺวา  วิสฺสชฺชาเปสิ ฯ  โส  ปน 
เนว  วิรมิ ฯ  อถ  น  ทุติยป  ตติยป  ราชปุริสา  คเหตฺวา  ร ฺโ 
ทสฺเสสุ ฯ  ราชา  วิสฺสชฺชาเปสิเยว ฯ  มหาเสฏ ี  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา  ต 
อาทาย  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจตฺวา  ภนฺเต 
อิมสฺส  ธมฺม  เทเสถาติ  อาห ฯ  สตฺถา  ตสฺส  สเวคกถ  กเถตฺวา 
ปรทารเสวนาย  โทส  ทสเฺสนฺโต  อิมา  คาถา  อภาสิ 
                จตฺตาริ  านานิ  นโร  ปมตฺโต 
                อาปชฺชตี  ปรทารูปเสวี 
                อปุ ฺลาภ  นนิกามเสยฺย 
                นนิฺท  ตติย  นริย  จตุตฺถ ฯ 
                อปุ ฺลาโภ  จ  คตี  จ  ปาปกา 
                ภีตสฺส  ภีตาย  รตี  จ  โถกิกา  
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                ราชา  จ  ทณฺฑ  ครุก  ปเณติ 
                ตสฺมา  นโร  ปรทาร  น  เสเวติ ฯ 
        ตตฺถ  านานีติ  ทุกฺขการณานิ ฯ  ปมตฺโตติ  สติโวสฺสคฺเคน 
สมนฺนาคโต ฯ  อาปชฺชตีติ  ปาปุณาติ ฯ  ปรทารูปเสวีติ  ปรสฺส 
ทาร  อุปเสวนฺโต  อุปฺปถจารี ฯ  อปุ ฺลาภนฺติ  อกุสลลาภ ฯ 
นนิกามเสยฺยนฺติ  ยถา  อิจฺฉติ  เอว  เสยฺย  อลภิตฺวา  อนิจฺฉิต 
ปริตฺตกเมว  กาล  เสยฺย  ลภติ ฯ  อปุ ฺลาโภ  จาติ  เอว  ตสฺส 
อย ฺจ  อปุ ฺลาโภ  เตน  จ  อปุ ฺเน  นิรยสงฺขาตา  ปาปกา 
คติ  โหติ ฯ  รตี  จ  โถกิกาติ  ยา  (๑)  ตสฺส  ภีตสฺส  ภีตาย  อิตฺถยิา 
สทฺธึ  รติ  สาป  โถกิกา  ปริตฺตา  โหติ ฯ  ครุกนฺติ  ราชา  จ 
หตฺถจฺเฉทาทิวเสน  ครุก  ทณฺฑ  ปเณติ ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  ปรทาร 
เสวนฺโต  เอตานิ  อปุ ฺาทีนิ  ปาปุณาติ  ตสฺมา  ปรทาร  น 
เสเวยฺยาติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  เขมโก  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  ตโต  ปฏาย 
มหาชโน  สขุ  วีตินาเมสิ ฯ 
        ก ึ ปนสสฺ  ปุพฺพกมฺมนฺติ ฯ  โส  กริ  กสฺสปพุทฺธกาเล 
อุตฺตมมลฺโล  หุตฺวา  เทฺว  สุวณฺณปตากานิ  ทสพลสสฺ  
กา ฺจนถูเป  อาโรเปตฺวา  ปตฺถน  เปสิ  เปตฺวา 
าติสาโลหิติตฺถิโย  อวเสสา  ม  ทิสวฺา  รชนฺตูติ ฯ  อิทมสฺส   
#๑. สี. ยุ.  อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ปุพฺพกมฺมนฺติ ฯ  เตน  ต  นิพฺพตฺตฏาเน  ทิสฺวา  ปเรส  อิตฺถิโย 
สกภาเวน  สณฺาตุ  นาสกฺขึสูติ ฯ 
                                เขมกเสฏ ิปุตฺตวตฺถุ ฯ 
                                _________ 
 
                                ทุพฺพจภิกฺขุวตฺถุ 
        กโุส  ยถาติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
อ ฺตร  ทุพฺพจภิกฺขุ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอโก  กริ  ภิกฺขุ  อส ฺจิจฺจ  เอก  ติณ  ฉินฺทิตฺวา  กุกฺกุจฺเจ 
อุปฺปนฺเน  เอก  ภิกฺขุ  อุปสงฺกมิตฺวา  อาวุโส  โย  ติณ  ฉินฺทติ 
ตสฺส  กึ  โหตีติ  อตฺตนา  กตภาว  อาโรเจตฺวา  ปุจฺฉิ ฯ  อถ  น 
อิตโร  ตฺว  ติณสฺส  ฉินฺนการณา  กิ ฺจิ  โหตีติ  ส ฺ  กโรส ิ
น  เอตฺถ  กิ ฺจิ  โหติ  เทเสตฺวา  ปน  มุจฺจสีติ  วตฺวา  สยป 
อุโภหิ  หตฺเถหิ  ติณ  ลุ ฺจิตฺวา  อคฺคเหสิ ฯ  ภิกฺขู  ต  ปวตฺตึ 
สตฺถุ  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  ต  ภิกฺขุ  อเนกปริยาเยน  วิครหิตฺวา 
ธมฺม  เทเสนฺโต  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        กโุส  ยถา  ทุคฺคหิโต          หตฺถเมวานุกนฺตติ 
        สาม ฺ  ทุปฺปรามฏ  นริยายูปกฑฺฒติ ฯ 
        ยงฺกิ ฺจิ  สถิิล  กมฺม          สงฺกิลฏิ ฺจ  ย  วต 
        สงฺกสฺสร  พฺรหฺมจริย          น  ต  โหติ  มหปฺผล ฯ  
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        กยริา  เจ  กยิราเถน  ทฬฺหเมน  ปรกฺกเม 
        สถิิโล  หิ  ปริพฺพาโช  ภิยฺโย  อากิรเต  รชนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  กโุสติ  ยงฺกิ ฺจิ  ติขิณธาร  ติณ  อนฺตมโส 
ตาลปณฺณป ฯ  ยถา  โส  กุโส  เยน  ทคฺุคหิโต  ตสฺส  หตฺถ  อนกุนฺตติ 
ผาเลติ  เอวเมว  สมณธมฺมสงฺขาต  สาม ฺป  ขณฺฑสีลาทิตาย 
ทุปฺปรามฏ ฯ  นิรยายูปกฑฺฒตีติ  นิรเย  นิพฺพตฺตาเปตีติ  อตฺโถ ฯ 
สิถิลนฺติ  โอหียิตฺวา  (๑)  กรเณน  สถิลิคฺคาห  กตฺวา  กต  กิ ฺจิ 
กมฺม ฯ  สงฺกิลิฏนฺติ  เวสิยาทิเกสุ  อโคจเรสุ  จรเณน  สงฺกิลฏิ ฯ 
สงฺกสฺสรนฺติ  สงฺกาหิ  สรติพฺพ  อุโปสถกิจฺจาทีสุ  อ ฺตเรน 
กิจฺเจน  สนฺนิปติตป  สงฺฆ  ทิสฺวา  อทฺธา  อิเม  มม  จริย  ตฺวา  ม 
อุกฺขิปตุกามา  สนฺนิปติตาติ  เอว  อตฺตโน  อาสงฺกาหิ  สริต  อุสฺสงฺกิต 
ปริสงฺกิต ฯ  น  ต  โหตีติ  ต  เอวรูป  สมณธมฺมสงฺขาต  พฺรหฺมจริย 
ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  น  มหปฺผล  โหติ  ตสฺส  อมหปฺผลภาเวน 
ภิกฺขาทายกานปสฺส  น  มหปฺผล  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  กยิรา  เจติ  ตสฺมา 
ย  กมฺม  กเรยฺย  ต  กโรเตว ฯ  ทฬฺหเมน  ปรกฺกเมติ  ถิรกตเมต 
กตฺวา  อวฏ ิตสมาทาโน  หุตฺวา  เอต  กยิรา ฯ  ปรพฺิพาโชติ 
สิถิลคฺคาเหน  กโต  ขณฺฑาทิภาวปฺปตฺโต  สมณธมฺโม ฯ  ภิยฺโยติ 
อพฺภนฺตเร  วิชฺชมาน  
#๑. สี. ม. ยุ.   โอลียิตฺวา ฯ  
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ราครชาทึ  เอวรูโป  สมณธมฺโม  อปเนตุ  น  สกฺโกติ  อถโข 
ตสฺส  อุปริ  อปรป  ราครชาทึ  อากิรตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสุ ฯ  โสป 
ภิกฺขุ  สวเร  ตฺวา  ปจฺฉา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  
ปาปุณีติ ฯ 
                                ทุพฺพจภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
 
                                  อิสสฺาปกตอิตฺถีวตฺถุ  
        อกตนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  อ ฺตร 
อิสฺสาปกต  อิตฺถึ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ตสฺสา  กิร  สามิโก  เอกาย  เคหทาสิยา  สทฺธึ  สนฺถว  อกาสิ ฯ 
สา  อิสฺสาปกตา  ต  ทาส ึ หตฺถปาเทสุ  พนฺธิตฺวา  ตสฺสา  กณฺณนาส 
ฉินฺทิตฺวา  เอกสฺมึ  ตุจฺฉคพฺเภ  ปกฺขิปตฺวา  ทฺวาร  ปทหิตฺวา  ตสฺส 
กมฺมสฺส  อตฺตนา  กตภาว  ปฏิจฺฉาเทตุ  เอหิ  อยฺย  วิหาร  คนฺตฺวา 
ธมฺม  สุณิสฺสามาติ  สามิก  อาทาย  วิหาร  คนฺตฺวา  ธมฺม  สุณนฺตี 
นิสีทิ ฯ  อถสฺสา  อาคนฺตุกา  าตกา  เคห  อาคนฺตฺวา  ทฺวาร  วิวริตฺวา 
ต  วิปฺปการ  ทิสฺวา  ทาสึ  โมจยึสุ ฯ  สา  วิหาร  คนตฺฺวา  จตุปริสมชฺเฌ 
ตมตฺถ  ทสพลสฺส  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺสา  วจน  สุตฺวา  ทุจฺจริต 
นาม  อิท  เม  อ ฺเ  ชนา  น  ชานนตีฺติ  อปฺปมตฺตกป   
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น  กาตพฺพ  อ ฺสฺมึ  อชานนฺเตป  สุจริตเมว  กาตพฺพ  
ปฏิจฺฉาเทตฺวา  กตป  ห ิ ทุจฺจริต  นาม  ปจฺฉานุตาป  กโรติ  
สุจริต  ปาโมชฺชเมว  ชเนตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
                อกต  ทุกฺกฏ  เสยฺโย  ปจฺฉา  ตปฺปติ  ทกุกฺฏ 
                กต ฺจ  สุกต  เสยฺโย  ย  กตฺวา  นานุตปฺปตีติ ฯ 
        ตตฺถ  ทกฺุกฏนฺติ  สาวชฺช  อปายสวตฺตนิก  กมมฺ  อกตเมว 
เสยฺโย  วร  อุตฺตม ฯ  ปจฺฉา  ตปฺปตีติ  ต  หิ  อนุสฺสริตานุสฺสริตกาเล 
ตปฺปติเยว ฯ  สุกตนฺติ  อนวชฺช  ปน  สุขุทฺรย  สุคติสวตฺตนิกเมว  กมฺม 
กต  เสยฺโย ฯ  ย  กตฺวาติ  ย  กมฺม  กตฺวา  ปจฺฉา  อนุสฺสรณกาเล 
น  ตปฺปติ  นานุตปฺปติ  โสมนสฺสชาโตว  โหติ  ต  กต  วรนฺติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  อุปาสโก  จ  สา  จ  อิตฺถี  โสตาปตฺติผเล 
ปติฏหึสุ ฯ  ต ฺจ  ปน  ทาสึ  ตตฺเถว  ภุชิสฺส  กตฺวา  ธมฺมจาริณึ 
กรึสูติ ฯ 
                                อิสฺสาปกตอิตฺถีวตฺถุ ฯ 
                                __________  
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                                 อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถ ุ
        นคร  ยถาติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
สมฺพหุเล  อาคนฺตุเก  ภิกฺขู  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เต  กิร  เอกสฺมึ  ปจฺจนฺเต  วสฺส  อุปคนฺตฺวา  ปมมาเส  สุข 
วิหรึสุ ฯ  มชฌฺิมมาเส  โจรา  อาคนฺตฺวา  เตส  โคจรคาม  ปหริตฺวา 
กรมเร  คเหตฺวา  อคมสุ ฯ  ตโต  ปฏาย  มนุสฺสา  โจราน 
ปฏิพาหนตฺถาย  ต  ปจฺจนฺตนคร  อภิสงฺขโรนฺตา  เต  ภิกฺขู  สกกฺจฺจ 
อุปฏาตุ  โอกาส  น  ลภึสุ ฯ  เต  อผาสุก  วสฺส  วสิตฺวา  วุตฺถวสฺสา 
สตฺถุ  ทสฺสนาย  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต 
นิสีทึสุ ฯ  สตฺถา  เตหิ  สทฺธึ  กตปฺปฏสินฺถาโร  ก ึ ภิกฺขเว  สุขห 
วสิตฺถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  ภนฺเต  มย  ปมมาสเมว  สุข  วสิมฺหา 
มชฺฌิมมาเส  โจรา  คาม  ปหรึสุ  ตโต  ปฏาย  มนสฺุสา  นคร 
อภิสงฺขโรนฺตา  สกฺกจฺจ  อุปฏาตุ  โอกาส  น  ลภึสุ  ตสฺมา  อผาสุก 
วสฺส  วสิมฺหาติ  วุตฺเต  อล  ภิกฺขเว  มา  จินฺตยิตฺถ  ผาสุวิหาโร 
นาม  นิจฺจกาล  ทุลลฺโภ  ภิกฺขุนา  นาม  (๑)  ยถา  เต  มนุสฺสา  นคร 
โคปยึสุ  เอว  อตฺตภาวเมว  โคปยิตุ  วฏฏตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        นคร  ยถา  ปจฺจนฺต  คุตฺต  สนฺตรพาหิร 
        เอว  โคเปถ  อตฺตาน  ขโณ  โว(๒)  มา  อุปจฺจคา 
        ขณาตีตา  หิ  โสจนฺติ  นิรยมฺหิ  สมปฺปตาติ ฯ 
#๑. สี. ยุ.  ปน ฯ  ๒.  ยุ. เว ฯ  
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        ตตฺถ  สนฺตรพาหิรนฺติ  ภิกฺขเว  ยถา  เตหิ  มนสฺุเสหิ  ต 
ปจฺจนฺตนคร  ทฺวารปาการาทีนิ  ถิรานิ  กโรนฺเตหิ  สอนฺตร  อฏฏาลก- 
ปริขาทีนิ  ถริานิ  กโรนฺเตหิ  สพาหิรนฺติ  สนฺตรพาหิร  คุตฺต  กต 
เอว  ตุมฺเห  หิ  (๒)  สตึ  อุปฏาเปตฺวา  อชฺฌตฺติกานิ  ฉ  ทฺวารานิ 
ปทหิตฺวา  ทฺวารรกฺขิก  สตึ  อวิสฺสชฺเชตฺวา  ยถา  คยฺหมานานิ 
พาหิรานิ  ฉ  อายตนานิ  อชฺฌตฺติกาน  อุปฆาตาย  สวตฺตนฺติ  ตถา 
อคฺคหเณน  ตานิ  ถิรานิ  กตฺวา  เตส  อปฺปเวสาย  ทฺวารรกฺขิก 
สตึ  อปฺปหาย  วิจรนฺตา  อตฺตาน  โคเปถาติ  อตฺโถ ฯ  ขโณ  โว 
มา  อุปจฺจคาติ  โย  ห ิ เอว  อตฺตาน  น  โคเปติ  ต  ปุคฺคล  อย 
พุทฺธุปฺปาทกฺขโณ  มชฌฺิมปเทเส  อุปฺปตฺติกฺขโณ  สมฺมาทิฏ ิยา 
ปฏิลทฺธกฺขโณ  ฉนฺนมายตนาน  อเวกลฺลกฺขโณติ  สพฺโพป  อย 
ขโณ  อติกฺกมติ  โส  ขโณ  ตุมฺเห  มา  อติกฺกมตุ ฯ  ขณาตีตาติ 
เย  หิ  ต  ขณ  อตีตา  เต  จ  ปุคฺคเล  โส  ขโณ  อตีโต  เต 
นิรยมฺหิ  สมปฺปตา  หุตฺวา  ตตฺถ  นิพฺพตฺติตฺวา  โสจนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  เต  ภิกฺขู  อุปฺปนฺนสเวคา  อรหตฺเต  
ปติฏหึสูติ ฯ 
                                อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                                __________  
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                                        นิคฺคณฺวตฺถุ  
        อลชฺชิตาเยติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
นิคฺคณฺเ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  ทิวเส  ภิกฺขู  นิคฺคณฺเ  ทิสฺวา  กถ  สมฏุาเปสุ 
อาวุโส  สพฺพโส  อปฺปฏจฺิฉนฺเนหิ  อเจลเกหิ  อิเม  นิคฺคณฺา 
วรตรา  เย  เอก  ปุริมปสสฺป  ตาว  ปฏิจฺฉาเทนฺติ  สหิริกา  ม ฺเ 
เอเตติ ฯ  ต  สุตฺวา  นิคฺคณฺา  น  มย  เอเตน  การเณน  ปฏิจฺฉาเทม 
ปสุรชาทโย  ปน  ปุคฺคลาเอว  ชีวิตินฺทรฺิยปฺปฏิพทฺธา  เอวเมเต 
โน  ภิกฺขาภาชเนสุ  มา  ปตึสูติ  อิมินา  การเณน  ปฏิจฺฉาเทมาติ 
วตฺวา  เตหิ  สทฺธึ  วาทปฺปฏิวาทวเสน  พหุ  กถ  กรึสุ ฯ  (๑)  
ภิกฺขู  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  นิสินฺนกาเล  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสุ ฯ 
สตฺถา  ภิกฺขเว  อลชฺชิตพฺเพ  ลชฺชิตฺวา  ลชชฺิตพฺเพ  อลชฺชมานา  
นาม  ทุคฺคติปรายนาว  โหนฺตีติ  วตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิมา   
คาถา  อภาสิ 
        อลชฺชิตาเย  ลชชฺนฺติ  ลชฺชิตาเย  น  ลชชฺเร 
        มิจฺฉาทิฏ ิสมาทานา  สตฺตา  คจฺฉนฺติ  ทุคฺคตึ ฯ 
        อภเย  ภยทสฺสิโน  ภเย  จ  อภยทสฺสิโน 
        มิจฺฉาทิฏ ิสมาทานา  สตฺตา  คจฺฉนฺติ  ทุคฺคตินฺติ ฯ 
#๑. สี. ยุ.  กเถสุ ฯ  
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        ตตฺถ  อลชชฺิตาเยติ  อลชฺชิตพฺเพน  ภิกฺขาภาชเนน ฯ  ภิกฺขาภาชน 
หิ  อลชฺชิตพฺพ  นาม ฯ  เต  ปน  ต  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  วิจรนฺตา  เตน 
ลชชฺนฺติ  นาม ฯ  ลชฺชิตาเยติ  อปฺปฏิจฺฉนฺเนน  หิรโิกปนงฺเคน ฯ 
หิริโกปนงฺค ฺหิ  ลชชฺิตพฺพ  นาม ฯ  เต  ปน  ต  อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา 
วิจรนฺตา  ลชชฺิตาเย  น  ลชฺชนฺติ  นาม ฯ  เตน  เตส  อลชชฺิตพฺเพน 
ลชชฺต  ลชชฺติพฺเพน  อลชฺชต  ตุจฺฉคฺคหณภาเวน  จ  อ ฺถาคหณภาเวน 
จ  มิจฺฉาทิฏ ิ  โหติ  ต  สมาทยิตฺวา  วิจรนฺตา  เต  มิจฺฉาทิฏ ิสมาทานา 
สตฺตา  นิรยาทิเภท  ทุคฺคตึ  คจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อภเยติ  ภิกฺขาภาชน 
นิสฺสาย  ราคโทสโมหมานทิฏ ิกิเลสทุจฺจริตภยาน  อนุปฺปชชฺนโต 
ภิกฺขาภาชน  อภย  นาม ฯ  ภเยน  ต  ปฏิจฺฉาเทนฺตา  ปน  อภเย 
ภยทสฺสิโน  นาม ฯ  หิรโิกปนงฺค  ปน  นิสฺสาย  ราคาทีน 
อุปฺปชฺชนโต  ต  ภย  นาม ฯ  ตสฺส  อปปฺฏิจฺฉาทเนน  ภเย 
จ  อภยทสฺสิโน ฯ  ตสฺส  อ ฺถา  จ  คหณสฺส  สมาทินฺนตฺตา 
มิจฺฉาทิฏ ิสมาทานา  สตฺตา  ทุคฺคตึ  คจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  นิคฺคณฺา  สวิคฺคมานสา  ปพฺพชึสุ ฯ  (๑) 
สมฺปตฺตานป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                นิคฺคณฺวตฺถุ ฯ 
                                ________ 
#๑. กถมิท  วุตฺต  เตส  หิ  ปรมฺมุขา  คาถา  ภาสิตา ฯ  
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                                ติตฺถยิสาวกวตฺถุ  
        อวชฺเชติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
ติตฺติยสาวเก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  อ ฺติตฺถิยสาวกา  อตฺตโน  ปุตฺเต 
สมฺมาทิฏ ิกาน  อุปาสกาน  ปุตฺเตหิ  สทฺธึ  สปริวาเร  กีฬมาเน  
ทิสฺวา  เคห  อาคตกาเล  น  โว  สมณา  สกฺยปุตฺติยา  วนฺทิตพฺพา  
นาป  เตส  วิหาร  ปวิสิตพฺพนฺติ  (๒)  สปถ  การยึสุ ฯ  เต  เอกทิวส 
เชตวนวิหารสฺส  พหิทฺวารโกฏกสามนฺเต  กีฬนฺตา  ปปาสิตา  อเหสุ ฯ 
อเถก  อุปาสกทารก  ตฺว  คนฺตฺวา  เอตฺถ  ปานีย  ปวิตฺวา  อมฺหากป 
อาหราหีติ  วิหาร  ปหิณึส ุฯ  โส  วิหาร  ปวิสิตฺวา  สตฺถาร  วนทฺิตฺวา 
ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  ตฺวเมว  ปานีย  ปวิตฺวา  คนฺตฺวา 
อิตเรป  ปานีย  ปวนตฺถาย  อิเธว  เปเสหีติ  อาห ฯ  โส  ตถา  อกาสิ ฯ 
เต  อาคนฺตฺวา  ปานีย  ปวึสุ ฯ  สตฺถา  เต  ปกฺโกสาเปตฺวา  เตส 
สปฺปาย  ธมมฺกถ  กเถตฺวา  เต  อจลสทฺเธ  กตฺวา  สรเณสุ  จ 
สีเลสุ  จ  ปติฏาเปสิ ฯ  เต  สกานิ  เคหานิ  คนฺตฺวา  ตมตฺถ  
มาตาปตูน  อาโรเจสุ ฯ  อถ  เนส  มาตาปตโร  ปุตฺตกา  โน  
วิปนฺนทิฏ ิกา  ชาตาติ  โทมนสฺสปฺปตฺตา  ปริเทวึสุ ฯ  อถ  
เนส  เฉกา  ปฏิวิสฺสกา  มนุสฺสา  อาคนฺตฺวา  โทมนสฺสวูป-  
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สมตฺถาย  ธมฺม  กถยึสุ ฯ  เต  เตส  กถ  สุตฺวา  อิเม  ทารเก  
สมณสฺส  โคตมสฺเสว  นิยฺยาเทสฺสามาติ  มหนฺเตน  าติคเณน 
สทฺธึ  วิหาร  นยึสุ ฯ  สตฺถา  เตส  อาสย  โอโลเกตฺวา   
ธมฺม  เทเสนฺโต  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        อวชฺเช  วชฺชมติโน  วชฺเช  อวชฺชทสฺสิโน 
        มิจฺฉาทิฏ ิสมาทานา  สตฺตา  คจฺฉนฺติ  ทุคฺคตึ ฯ 
        วชชฺ ฺจ  วชชฺโต  ตฺวา  อวชฺช ฺจ  อวชฺชโต 
        สมฺมาทิฏ ิสมาทานา  สตฺตา  คจฺฉนฺติ  สุคฺคตินฺติ ฯ 
        ตตฺถ  อวชฺเชติ  ทสวตฺถุกาย  สมมฺาทิฏ ิยา  ตสฺสา  
อุปนิสฺสยภูเต  ธมฺเม  จ ฯ  วชชฺมติโนติ  วชชฺ  อิทนฺติ  
อุปฺปนฺนมติโน ฯ  ทสวตฺถกุมิจฺฉาทิฏ ิสงฺขาเต  ปน  ตสฺสา  
อุปนิสฺสยธมฺมสงฺขาเต  จ  วชฺเช  อวชชฺทสฺสิโน ฯ  เอติสฺสา  
อวชฺช  วชฺชโต  วชชฺ ฺจ  อวชฺชโต  ตฺวา  คหณสงฺขาตาย  
มิจฺฉาทิฏ ิยา  สมาทินฺนตฺตา  มิจฺฉาทิฏ ิสมาทานา  สตฺตา  
ทุคฺคตึ  คจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ทุติยคาถาย  วุตฺตวิปริยาเยน  
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ 
        เทสนาวสาเน  สพฺเพป  เต  ตีสุ  สรเณสุ  ปติฏาย  
อปราปร  ธมมฺ  สุณนฺตา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหึสูติ ฯ 
                                ติตฺถยิสาวกวตฺถุ ฯ 
                        นิรยวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
                                ทฺวาวีสติโม  วคฺโค  
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                                         อตฺตโนวตฺถุ  
        อห  นาโควาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  โกสมฺพิย  วิหรนโฺต 
อตฺตาน  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        วตฺถ ุ อปฺปมาทวคฺคสฺส  อาทิคาถาวณฺณนาย  วิตฺถาริตเมว ฯ 
วุตฺต  เหต  ตตฺถ  มาคนฺทิยา  ตาส  กิ ฺจิ  กาตุ  อสกกฺุณิตฺวา 
สมณสฺส  โคตมสฺเสว  กตฺตพฺพ  กริสฺสามีติ  นาคราน  ล ฺจ  ทตฺวา 
สมณ  โคตม  อนฺโตนคร  ปวิสิตฺวา  วิจรนฺต  ทาสกมฺมกรโปริเสหิ 
สทฺธึ  อกฺโกสิตฺวา  ปริภาสิตฺวา  ปลาเปถาติ  อาห ฯ  มิจฺฉาทิฏ ิกา 
ตีสุ  รตเนสุ  อปฺปสนฺนา  อนฺโตนคร  ปวิฏ  สตฺถาร  อนุพนฺธตฺิวา 
โจโรสิ  พาโลสิ  มูฬฺโหส ิ โอฏโสิ  โคโณสิ  คทฺรโภสิ  เนรยิโกสิ 
ติรจฺฉานคโตสิ  นตฺถิ  ตุยฺห  สุคติ  ทคฺุคติเยว  ตุยฺห  ปาฏิกงฺขาติ 
ทสหิ  อกฺโกสวตฺถูหิ  อกโฺกสนฺติ  ปรภิาสนฺติ ฯ  ต  สุตฺวา  อายสฺมา 
อานนฺโท  สตฺถาร  เอตทโวจ  ภนฺเต  อิเม  นาครา  อมฺเห  อกฺโกสนฺติ 
ปริภาสนติ  อิโต  อ ฺตฺถ  คจฺฉามาติ ฯ  กุหึ  อานนฺทาติ ฯ  อ ฺ 
นคร  ภนฺเตติ ฯ  ตตฺถ  มนสฺุเสสุ  อกฺโกสนฺเตสุ  ปรภิาสนฺเตสุ  
ปุน  กตฺถ  คมิสฺสาม  อานนฺทาติ ฯ  ตโตป  อ ฺ  นคร  ภนฺเตติ ฯ  
ตตฺถ  มนุสฺเสสุ  อกฺโกสนฺเตสุ  ปริภาสนฺเตสุ   
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กุหึ  คมิสฺสาม  อานนฺทาติ ฯ  ตโตป  อ ฺ  นคร  ภนฺเตติ ฯ  
อานนฺท  น  เอว  กาตุ  วฏฏติ  ยตฺถ  อธิกรณ  อุปฺปนนฺ  
ตตฺเถว  ตสฺมึ  วูปสนฺเต  อ ฺ  คนฺตุ  วฏฏติ  เก  ปน  เต  
อานนฺท  อกฺโกสนฺตีติ ฯ  ภนฺเต  ทาสกมฺมกเร  อุปาทาย 
สพฺเพ  อกฺโกสนฺตีติ ฯ  อห  อานนฺท  สงฺคาม  โอติณฺณหตฺถิสทิโส 
สงฺคาม  โอติณฺณหตฺถิโน  หิ  จตูหิ  ทิสาหิ  อาคเต  สเร  สหิตุ  ภาโร 
ตเถว  พหูหิป  ทุสฺสีเลหิ  กถิตกถาน  สหน  นาม  มยฺห  ภาโรติ  วตฺวา 
อตฺตาน  อารพฺภ  ธมฺม  เทเสนฺโต  นาควคฺเค  (๑)  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        อห  นาโคว  สงฺคาเม  จาปาโต  ปติต  สร 
        อติวากฺย  ติติกฺขิสฺส  ทุสฺสีโล  ห ิ พหุชฺชโน ฯ 
        ทนฺต  นยนฺติ  สมิตึ  ทนฺต  ราชาภิรูหติ 
        ทนฺโต  เสฏโ  มนุสเฺสสุ  โยติวากฺย  ติติกฺขติ 
        วรมสฺสตรา  ทนฺตา  อาชานียา  จ  สินฺธวา 
        กุ ฺชรา  จ  มหานาคา  อตฺตทนฺโต  ตโต  วรนติฺ ฯ 
        ตตฺถ  นาโควาติ  หตฺถี  วิย ฯ  จาปาโต  ปติตนฺติ  ธนุโต 
มุตฺต ฯ  อติวากฺยนฺติ  อฏอนริยโวหารวเสน  ปวตฺต  วีติกฺกมวจน ฯ 
ติติกฺขิสฺสนฺติ  ยถา  สงฺคามาวจโร  สุทนฺโต  มหานาโค  ขโม 
สตฺติปฺปหาราทีน  จาปาโต  มุจฺจิตฺวา  อตฺตนิ  ปติเต  สเร  
อวิห ฺมาโน  ติติกฺขติ  เอวเมว  เอวรูป  อติวากฺย  
#๑. ม.  ส.ี ย.ุ  อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ติติกฺขิสฺส  สหิสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ  ทุสฺสโีล  หีติ  อย  หิ  โลกิย- 
มหาชโน  พหุ  ทุสฺสีโล  อตฺตโน  รุจิวเสน  วาจ  นิจฺฉาเรตฺวา 
ฆฏเฏนฺโต  วิจรติ  ตตฺถ  อธิวาสน  อชฌฺุเปกฺขน  เม  ภาโร ฯ 
        สมิตินติฺ  อุยฺยานกีฬามณฺฑลาทีสุ  หิ  มหาชนมชฺฌ  คจฺฉนฺตาแ 
ทนฺตเมว  โคณชาตึ  วา  อสฺสชาตึ  วา  ยาเน  โยเชตฺวา  นยนฺติ ฯ 
ราชาติ  ตถารูปาเนว  านานิ  คจฺฉนฺโต  ราชาป  ทนฺตเมว  อภิรูหติ ฯ 
มนุสฺเสสูติ  มนุสฺเสสุป  จตูหิ  อริยมคฺเคหิ  ทนฺโต  นิพฺพิเสวโนว 
เสฏโ ฯ  โยติวากฺยนฺติ  โย  เอวรูป  อติกฺกมวจน  ปุนปฺปุน  วุจฺจมานป 
ติติกฺขติ  (๑)  น  ปฏิปฺผรติ  น  วิห ฺติ  เอวรูโป  ทนฺโต  เสฏโติ  อตฺโถ ฯ 
        อสฺสตราติ  วฬวาย  คทฺรเภน  ชาตา ฯ  อาชานียาติ  ย 
อสฺสทมฺมสารถิ  การณ  กาเรติ  ตสฺส  ขิปฺป  ชานนสมตฺถา ฯ 
สินฺธวาติ  สินฺธวรฏเ  ชาตา  อสฺสา ฯ  มหานาคาติ  กุ ฺชรสงฺขาตา 
มหาหตฺถิโน ฯ  อตฺตทนฺโตติ  เอเต  อสฺสตรา  วา  สินฺธวา  วา 
กุ ฺชรา  วา  ทนฺตาว  วร  น  อทนฺตา  โย  ปน  จตูหิ  อริยมคฺเคหิ 
อตฺตโน  ทนตฺตาย  อตฺตทนฺโต  นิพฺพิเสวโน  อย  ตโตป  วร 
สพฺเพหิป  เอเตหิ  อุตฺตริตโรติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  ล ฺจ  คเหตฺวา  วีถิสิงฺฆาฏกาทีสุ  ตฺวา 
อกฺโกสนฺโต  สพฺโพป  โส  มหาชโน  โสตาปตฺติผล  ปาปุณีติ ฯ  (๒) 
                                อตฺตโนวตฺถุ ฯ 
                                ________ 
#๑. สี. ยุ.  อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ปรมฺมขุา  ภาสิตา  กถ  เตส  สาตฺถิกา  โหติฯ  
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                                 หตฺถาจริยปุพฺพกภิกฺขุวตฺถุ  
        น  หิ  เอเตหีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
เอก  หตฺถาจริยปุพฺพก  ภิกฺขุ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  เอกทิวส  อจิรวตีนทีตีเร  หตฺถิทมก  เอก  หตฺถ ึ
ทเมสฺสามีติ  อตฺตนา  (๑)  อิจฺฉิตการณ  สิกฺขาเปตุ  อสกฺโกนฺต  ทิสฺวา 
สมีเป   ิเต  ภิกฺขู  อามนฺเตตฺวา  อาห  อาวุโส  สเจ  อย  หตฺถาจริโย 
อิม  หตฺถึ  อสุกฏาเน  นาม  วิชฺเฌยฺย  ขิปฺปเมว  อิม  การณ 
สิกฺขาเปยฺยาติ ฯ  โส  ตสฺส  กถ  สุตฺวา  ตถา  กตฺวา  ต  หตฺถ ึ สุทนฺต 
ทเมสิ ฯ  เต  ภิกฺขู  ต  ปวตฺตึ  สตฺถุ  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  ต  ภิกฺขุ 
ปกฺโกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิร  ตยา  เอว  วุตฺตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจ  ภนฺเตติ 
วุตฺเต  ต  วิครหิตฺวา  กินฺเต  โมฆปุริส  หตฺถิยาเนน  วา  อ ฺเน  วา 
ทนฺเตน  น  หิ  เอเตหิ  ยาเนหิ  อคตปุพฺพ  าน  คนฺตุ  สมตฺโถ  นาม 
อตฺถิ  อตฺตนา  ปน  สุทนฺเตน  สกฺกา  อคตปุพฺพ  าน  คนฺตุ  ตสฺมา 
อตฺตานเมว  ทเมหิ  กินฺเต  เอเตส  ทมเนนาติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        น  หิ  เอเตหิ  ยาเนหิ  คจฺเฉยฺย  อคต  ทิส 
        ยถาตฺตนา  สุทนฺเตน  ทนฺโต  ทนฺเตน  คจฺฉตีติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  ยานิ  เอตานิ  หตฺถิยานาทีนิ  ยานานิ  น  หิ  
#๑. สี. ยุ.  อตฺตโน ฯ  
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เอเตหิ  ยาเนหิ  โกจิ  ปุคฺคโล  สุปนนเฺตนาป  อคตปุพฺพตฺตา  อคตนฺติ 
สงฺขาต  นิพฺพานทิส  คจฺเฉยฺย  ยถา  ปพฺุพภาเค  อินฺทฺริยทมเนน 
ทนฺเตน  อปรภาเค  อริยมคฺคภาวนาย  สุทนฺเตน  อตฺตนา  ทนฺโต 
นิพฺพิเสวโน  สปฺป ฺโ  ปุคฺคโล  ต  อคตปุพฺพ  ทิส  คจฺฉติ  ทนฺตภูมึ 
ปาปุณาติ  ตสฺมา  อตฺตทมนเมว  เต  (๑)  วรนฺติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                หตฺถาจริยปุพฺพกภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                ______________ 
                ปริชิณฺณพฺราหฺมณปุตฺตวตฺถุ (๒) 
        ธนปาลโกติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  สาวตฺถิย  วิหรนโฺต 
อ ฺตรสฺส  ปริชิณฺณพฺราหฺมณสฺส  ปตฺุเต  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิ  กิเรโก  พฺราหฺมโณ  อฏสตสหสฺสวิภโว  วยปฺปตฺตาน 
จตุนฺน  ปุตฺตาน  อาวาห  กตฺวา  จตฺตาริ  สตสหสฺสานิ  อทาสิ ฯ   
อถสฺส  พฺราหฺมณิยา  กาลกตาย  ปุตฺตา  สมฺมนฺตยึสุ  สเจ  อย  อ ฺ 
พฺราหฺมณึ  อาเนสฺสติ  ตสฺสา  กุจฺฉิย  นพฺิพตฺตาน  วเสน  กลุ 
ภิชฺชิสฺสติ  หนฺท  น  มย  สงฺคณฺหามาติ ฯ  เต  ต  ปณีเตหิ 
ฆาสจฺฉาทนาทีหิ  อุปฏหนฺตา  หตฺถปาทาน  สมฺพาหนาทีนิ  กโรนฺตา 
อุปฏหิตฺวา  
#๑. ม.  ตโต ฯ  ย.ุ  เตส ฯ  ๒. ย.ุ  อ ฺตรพฺราหฺมณสฺส  ปุตฺตาน  วตฺถุ ฯ  
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เอกทิวสมสฺส  ทิวา  นิททฺายิตฺวา  วุฏ ิตสฺส  หตฺถปาเท 
สมฺพาหมานา  ปาฏิเยกฺก  ฆราวาเส  อาทีนว  วตฺวา  มย  ตุมฺเห 
อิมินา  นีหาเรน  ยาวชีว  อุปฏหิสฺสาม  เสสธนป  โน  เทถาติ 
ยาจึสุ ฯ  พฺราหฺมโณ  ปุน  เอเกกสฺส  สตสหสฺส  ทตฺวา  อตฺตโน 
นิวตฺถปารุปนมตฺต  เปตฺวา  สพฺพมุปโภคปริโภค  จตฺตาโร  โกฏาเส 
กตฺวา  นิยฺยาเทสิ ฯ  ต  เชฏปุตฺโต  กติปาห  อุปฏหิ ฯ  อถ  นถ 
เอกทิวส  นหาตฺวา  อาคจฺฉนฺต  ทฺวารโกฏเก  ตฺวา  สุณฺหา 
เอวมาห  กึ  ตยา  เชฏปตฺุตสฺส  สต  วา  สหสฺส  วา  อติเรก 
ทินฺน  อตฺถ ิ นนุ  สพฺเพส  เทฺว  เทฺว  สตสหสฺสานิ  ทินฺนานิ  ก ึ
เสสปุตตาน  ฆรสฺส  มคฺค  น  ชานาสีติ ฯ  โสป  นสสฺ  (๑)  วสลติี 
กุชฺฌิตฺวา  อ ฺสฺส  ฆร  อคมาสิ ฯ  ตโตป  กติปาหจฺจเยน  อิมินาว 
อุปาเยน  ปลาปโตว  อ ฺสฺสาติ  เอว  เอกฆเรป  ปเวสน 
อลภมาโน  ปณฺฑรงฺคปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ภิกฺขาย  จรนฺโต  กาลจฺจเยน 
ชราชิณฺโณ  ทุพฺโภชนทุกขฺเสยฺยาหิ  (๒)  มิลาตสรโีร  ภิกฺขาย  จรนฺโต 
อาคมฺม  ปฏ ิกาย  นิปนฺโน  นิทฺท  โอกฺกมิตฺวา  อุฏาย  นิสินโฺน 
ปฏิปสฺสทฺธทรถ  (๓)  อตฺตาน  โอโลเกตฺวา  ปุตฺเตสุ  อตฺตโน  ปติฏ 
อปสฺสนฺโต  จินฺเตสิ  สมโณ  กิร  โคตโม  อพฺภากฏุิโก  (๔)  
#๑. สี. ยุ.  อย ปาโ นตฺถ ฯ  ๒. สี. ยุ. .... เสยฺยาทีหิ ฯ 
#๓.  ปฏิปสสฺทฺธทรถนฺติ  นตฺถ ิฯ  ๔.  สี. ยุ.  อพฺโภกุฏิโก ฯ  
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อุตฺตานมุโข  สุขสมฺภาโส  ปฏิสนฺถารกุสโล  สกกฺา  สมณ  โคตม 
อุปสงฺกมิตฺวา  ปฏิสนถฺาร  ลภิตุนฺติ ฯ  โส  นิวาสนปารุปน  
สณฺเปตฺวา  ภิกฺขาภาชน  คเหตฺวา  ทณฺฑ  อาทาย  ภควโต  
สนฺติก  อคมาสิ ฯ  วุตฺตป  เจต  อถโข  อ ฺตโร  
พฺราหฺมณมหาสาโล  ลโูข  ลูขปาวุรโณ  (๑)  เยน 
ภควา  เตนุปสงฺกมีติ ฯ  สตฺถา  เอกมนฺต  นิสินฺเนน  เตน  สทฺธ ึ
ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  เอตทโวจ  กึ  นุ  โข  ตฺว  พฺราหฺมณ  ลโูข 
ลูขปาวุรโณสีติ ฯ  อิธ  เม  โภ  โคตม  จตฺตาโร  ปตฺุตา  เต  ม 
ทาเรหิ  สปุจฺฉา  ฆรา  นิกขฺาเมนฺตีติ ฯ  เตนหิ  ตฺว  พฺราหฺมณ  อิมา 
คาถาโย  ปรยิาปุณิตฺวา  สภาย  มหาชนกาเย  สนฺนิปติเต  ปุตฺเตสุ 
นิสินฺเนสุ  ภาส  (๒) 
        เยหิ  ชาเตหิ  นนฺทิสฺส  เยส ฺจ  ภวมิจฺฉิส 
        เต  ม  ทาเรหิ  สปุจฺฉา  (๓)  สาว  วาเรนฺติ  (๔)  สูกร ฯ 
        อสนฺตา  กริ  ม  ชมฺมา  ตาต  ตาตาติ  ภาสเร 
        รกฺขสา  ปุตฺตรูเปน  เต  ชหนฺติ  วโยคต ฯ 
        อสฺโสว  ชิณฺโณ  นิพฺโภโค  ขาทนา  อปนียติ 
        พาลานมฺป  (๕)  ปตา  เถโร  ปราคาเรสุ  ภิกฺขติ   
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        ทณฺโฑ  ว  กิร  เม  เสยฺโย  ย ฺจ  ปุตฺตา  อนสฺสวา 
        จณฺฑมฺป  โคณ  วาเรติ  อโถ  จณฺฑมฺป  กุกกฺุร 
        อนฺธกาเร  ปุเร  โหติ  คมฺภีเร  คาธเมธติ 
        ทณฺฑสฺส  อานุภาเวน  ขลิตฺวา  ปฏิติฏตีติ ฯ 
        โส  ภควโต  สนฺติเก  ตา  คาถาโย  อุคฺคณฺหิตฺวา  ตถารูเป 
พฺราหฺมณาน  สมาคมทิวเส  สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิเตสุ  ปุตฺเตสุ  ต 
สภ  โอคาเหตฺวา  พฺราหฺมณาน  มชฺเฌ  มหารเหสุ  อาสเนสุ  นิสินฺเนสุ 
อย  เม  กาโลติ  สภาย  มชฌฺ  ปวิสิตฺวา  หตฺถ  อุกฺขิปตฺวา  โภ 
อห  ตุมฺหาก  คาถาโย  ภาสิตุกาโม  สณิุสฺสถาติ  วตฺวา  ภาส 
ภาส  พฺราหฺมณ  สุโณมาติ  วุตฺเต   ิตโกว  อภาสิ ฯ  เตน  จ 
สมเยน  มนสฺุสาน  เอว  วตฺต  โหติ  โย  มาตาปตูน  สนฺตก 
ขาทนฺโต  มาตาปตโร  น  โปเสติ  โส  มาเรตพฺโพติ ฯ  ตสฺมา 
เต  พฺราหฺมณปุตฺตา  ปตุ  ปาเทสุ  ปติตฺวา  ชีวิต  โน  ตาต  เทหีติ 
ยาจึสุ ฯ  โส  ปตุ  หทยาน  มุทุตาย  มา  เม  โภ  ปุตฺตเก  วินาสยิตฺถ 
โปสิสฺสนฺติ  มนฺติ  อาห ฯ  อถสฺส  ปุตฺเต  มนุสฺสา  อาหสุ  สเจ 
โภ  อชฺช  ปฏาย  ปตร  น  สมฺมาปฏชิคฺคิสฺสถ  ฆาเตสฺสาม  โวติ ฯ 
เต  ภีตา  ปตร  ปเ  นิสีทาเปตฺวา  สย  อุกฺขิปตฺวา  เคห  เนตฺวา 
สรีร  เตเลน  อพฺภ ฺชิตฺวา  อุพฺพฏเฏตฺวา  คนฺธจุณฺณาทีหิ  
นหาเปตฺวา  พฺราหฺมณิโย  ปกฺโกสาเปตฺวา  อชฺช  ปฏาย   
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อมฺหาก  ปตร  สมฺมาปฏชิคฺคถ  สเจ  ปมาท  อาปชฺชิสฺสถ  
นิคฺคณฺหิสฺสาม  โวติ  วตฺวา  ปณีตโภชน  โภเชสุ ฯ  พฺราหฺมโณ 
สุโภชน ฺจ  สุขเสยฺย ฺจ  อาคมฺม  กติปาหจฺจเยน  ส ฺชาตพโล  
ปณินฺทฺริโย  อตฺตภาว  โอโลเกตฺวา  อย  เม  สมฺปตฺติ  สมณ  
โคตม  นิสฺสาย  ลทฺธาติ  ปณฺณาการตฺถาย  เอก  ทสฺุสยุค  
อาทาย  ภควโต  สนฺติก  คนฺตฺวา  กตปฏิสนฺถาโร 
เอกมนฺต  นิสินฺโน  ต  ทสฺุสยุค  ภควโต  ปาทมูเล  เปตฺวา  มย 
โภ  โคตม  พฺราหฺมณา  นาม  อาจริยสฺส  อาจริยธน  ปริเยสาม 
ปฏิคฺคณฺหาตุ  เม  ภว  โคตโม  อาจริโย  อาจริยธนุ  ฺติ  อาห ฯ  ภควา 
ตสฺส  อนุกมปฺาย  ต  ปฏคฺิคเหตฺวา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  เทสนาวสาเน 
พฺราหฺมโณ  สรเณสุ  ปติฏาย  เอวมาห  โภ  โคตม  มยฺห  ปุตฺเตหิ 
จตฺตาริ  ธุวภตฺตานิ  ทินฺนานิ  ตโต  อห  เทฺว  ตุมฺหาก  ทมฺมีติ ฯ 
อถ  น  สตถฺา  กลฺยาณ  พฺราหฺมณ  มย  ปน  รุจฺจนฏานเมว 
คมิสฺสามาติ  วตฺวา  อุยฺโยเชสิ ฯ  พฺราหฺมโณ  ฆร  คนฺตฺวา  ปุตฺเต 
อาห  ตาตา  สมโณ  โคตโม  มยฺห  สหาโย  ตสฺส  เม  เทฺว 
ธุวภตฺตานิ  ทินฺนานิ  ตุมฺเห  ตสฺมึ  สมฺปตฺเต  มา  ปมชฺชิตฺถาติ ฯ 
สาธุ  ตาตาติ ฯ  สตฺถา  ปนุทิวเส  ปณฺฑาย  จรนฺโต  เชฏปุตฺตสฺส 
ฆรทฺวาร  อคมาสิ ฯ  โส  สตฺถาร  ทิสวฺา  ปตฺต  อาทาย  ฆร ปเวเสตฺวา  
มหารเห  ปลลฺงฺเก  นิสีทาเปตฺวา  ปณีตโภชน   อทาสิ ฯ  สตฺถา   
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ปุนทิวเส  อิตรสฺส ปุนทวิเส  อิตรสฺสาติ  ปฏิปาฏิยา  สพฺเพส  
ฆรานิ  อคมาสิ ฯ  สพฺเพ  ตเถว  สกฺการ  อกสุ ฯ 
        อเถกทวิส  เชฏปุตฺโต  มงฺคเล  ปจฺจุปฏ ิเต  ปตร  อาห  ตาต 
กสฺส  มงฺคล  เทมาติ ฯ  นาห  อ ฺ  ชานามิ  นนุ  สมโณ  โคตโม 
มยฺห  สหาโยติ ฯ  เตนหิ  น  สฺวาตนาย  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ 
นิมนฺเตถาติ ฯ  พฺราหฺมโณ  ตถา  อกาสิ ฯ  สตฺถา  ปุนทิวเส  สปริวาโร 
ตสฺส  เคห  อคมาสิ ฯ  โส  หริตุปลิตฺเต  สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิเต 
เคเห  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  นิสีทาเปตฺวา  อปฺโปทกมธุปายาเสน 
เจว  ปณีเตน  จ  ขาทนีเยน  [๑]  ปริวิสิ ฯ  อนฺตราภตฺตสฺมึเยว  ปน 
พฺราหฺมณสฺส  จตฺตาโร  ปตฺุตา  สตฺถุ  สนฺติเก  นิสทีิตฺวา  อาหสุ 
โภ  โคตม  มย  อมฺหาก  ปตร  ปฏิชคฺคาม  นปฺปมชฺชาม  ปสฺสถิมสฺส 
อตฺตภาวนฺติ ฯ  สตฺถา  [๒]  กลฺยาณ  โว  กต  มาตุปตุโปสน  นาม 
โปราณกปณฺฑิตาน  อาจิณฺณเมวาติ  วตฺวา  ตสฺส  นาคสฺส 
วิปฺปวาเสน  วิรุฬฺหา  สลลฺกิโย  จ  กุฏชา  จาติ  อิม  เอกาทสนิปาเต 
มาตุโปสกนาคชาตก  (๓)  วิตฺถาเรน  กเถตฺวา  อิม  คาถ  อภาสิ  (๒) 
        ธนปาลโก  นาม  กุ ฺชโร 
        กฏกปปฺเภทโน  ทนฺุนิวารโย  
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        พทฺโธ  กพฬ  น  ภุ ฺชติ 
        สุมรติ  นาควนสฺส  กุ ฺชโรติ ฯ 
        ตตฺถ  ธนปาลโก  นามาติ  ตทา  กาสิกร ฺา  หตฺถาจริย 
เปเสตฺวา  รมณีเย  นาควเน  คาหาปตสฺส  หตฺถิสฺส  เอต  นาม ฯ 
กฏกปฺปเภทโนติ  ติขิณมโท ฯ  หตฺถีน  หิ  มทกาเล  กณฺณจูลิกา 
ปภิชฺชนฺติ  ปกติยาป  หตฺถิโน  ตสฺมึ  กาเล  องฺกุส  วา  ตุนฺน  วา 
โตมร  วา  น  คเณนฺติ  จณฺฑา  ภวนฺติ  โส  ปน  อติจณฺโฑเยว  เตน 
วุตฺต  กฏกปปฺเภทโน  ทนฺุนิวารโยติ ฯ  พทฺโธ  กพฬ  น  ภุ ฺชตีติ 
น  โส  พทโฺธ  หตฺถิสาล  ปน  เนตฺวา  วิจิตฺรสาณิยา  ปรกิฺขิปาเปตฺวา 
กตคนฺธปริภณฺฑาย  อุปริพทฺธวิจิตฺรวิตานาย  ภูมิยา  ปโต  ร ฺา  (๓) 
ราชารเหน  นานคฺครสโภชเนน  อุปฏาปโตป  กิ ฺจิ  ภุ ฺชิตุ  น  อิจฺฉิ 
หตฺถิสาล  ปเวสิตมตฺต  ปน  สนฺธาย  พทฺโธ  กพฬ  น  ภุ ฺชตีติ  วุตฺต ฯ 
สุมรติ  นาควนสฺสาติ  น  โส  รมณียเมว  วสนฏาน  นาควน  สริ 
มาตา  ปนสฺส  อร ฺเ  ปุตฺตวิโยเคน  ทุกฺขปฺปตฺตา  อโหสิ  โส 
มาตาปตุอุปฏานธมฺมเมว  ปูเรติ  กึ  เม  อิมินา  โภชเนนาติ  
ธมฺมิก  มาตาปตุอุปฏานธมฺมเมว  สร ิ ต  ปน  ยสมฺา  ตสฺมึ  
นาควเนเยว   ิเตน  สกฺกา  ปูเรตุ  เตน  วุตฺต  สุมรติ  
นาควนสฺส  กุ ฺชโรติ ฯ 
#๑.  ส.ี ย.ุ  ร ฺโ ฯ  
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        สตฺถริ  อิม  อตฺตโน  ปุพฺพจริย  อาหริตฺวา  กเถนฺเตเยว 
สพฺเพป  อสฺสุธารา  ปวตฺเตตฺวา  มุทุหทยา  โอหิตโสตา  สุณึสุ ฯ  (๑) 
อถ  เนส  ภควา  สปฺปาย  วิทิตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสนฺโต  (๒)  
ธมฺม  เทเสสิ ฯ  เทสนาวสาเน  สทฺธึ  ปตฺุเตหิ  เจว  สุณิสาหิ  
จ  พฺราหฺมโณ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหีติ ฯ 
                        ปรชิิณฺณพฺราหฺมณปุตฺตวตฺถุ ฯ 
                         
                         ปเสนทิโกสลราชวตฺถุ  
        มิทฺธ ี ยทาติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
ราชาน  ปเสนทิโกสล  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  ราชา  ตณฺฑุลโทณสฺส  โอทน  ตทุปเยน 
สูปพฺย ฺชเนน  ภุ ฺชติ ฯ  โส  เอกทิวส  ภุตฺตปาตราโส  ภตฺตสมฺมท 
อวิโนเทตฺวาว  สตฺถ ุ สนติฺก  คนฺตฺวา  กิลนฺตรูโป  อิโต  จิโต  จ 
สมฺปริวตฺตติ  นิทฺทาย  อภิภุยฺยมาโนป  อุชุก  นิปชชฺตุิ  อสกฺโกนโฺต 
เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  อาห  ก ึ มหาราช  อวิสฺสมิตฺวาว 
อาคโตสีติ ฯ  อาม  ภนฺเต  ภุตฺตกาลโต  ปฏาย  เม  มหาทุกฺข 
โหตีติ ฯ  อถ  น  สตฺถา  มหาราช  อติพหุโภชนสฺส  เอว  ทุกฺข 
โหตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
#๑. สี. ม. ยุ.   ภวึสุ ฯ   
#๒. สี. ยุ.  ปกาเสสิ ฯ ธมฺม  เทเสสีติ  นตฺถิ ฯ ม.  ปกาเสตฺวา ฯ   
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                        มิทฺธ ี ยทา  โหติ  มหคฺฆโส  จ 
                        นิทฺทายิตา  สมฺปริวตฺตสายี 
                        มหาวราโหว  นิวาปปุฏโ 
                        ปุนปฺปุน  คพฺภมุเปติ  มนฺโทติ ฯ 
        ตตฺถ  มทิฺธีติ  ถีนมิทธฺาภิภูโต ฯ  มหคฺฆโสติ  มหาโภชโน 
อาหารหตฺถกอลสาฏกตตฺถวฏฏกกากมาสกภุตฺตวมฺมิกาน  อ ฺตโร 
วิย ฯ  นิวาปปุฏโติ  กุณฺฑกาทินา  สูกรภตฺเตน  ปุฏโ ฯ  ฆรสูกโร 
หิ  พาลกาลโต  ปฏาย  โปสิยมาโน  ถูลสรรีกาเล  เคหา  พหิ 
นิกฺขมิตุ  อลภนฺโต  เหฏาม ฺจาทีสุ  สมฺปริวตฺติตฺวา  อสฺสนฺโต 
ปสฺสนฺโต  สยเตว ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยทา  ปุริโส  มทิฺธี  จ 
โหติ  มหคฺฆโส  จ  นิวาปปุฏโ  มหาวราโห  วิย  จ  อ ฺเน 
อิริยาปเถน  ยาเปตุ  อสกฺโกนฺโต  นิททฺายนสีโล  สมฺปริวตฺตสายี 
ตทา  โส  อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตาติ  ตีณิ  ลกฺขณานิ  มนสิกาตุ 
น  สกโฺกติ  เตส  อมนสิการา  มนฺทปฺป ฺโ  ปุนปฺปุน  คพฺภ 
อุเปติ  คพฺภวาสโต  น  ปรมิุจฺจตีติ ฯ1 
        เทสนาวสาเน  สตฺถา  ร ฺโ  อุปการวเสน 
                มนุชสฺส  สทา  สตีมโต 
                มตฺต  ชานโต  ลทฺธโภชเน 
                ตนุกสฺส  ภวนติฺ  เวทนา 
                สณิก  ชีรติ  อายุ  ปาลยนฺติ  
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อิม  คาถ  (๑)  วตฺวา  อุตฺตรมาณว  อุคฺคณฺหาเปตฺวา  อิม  คาถ 
ร ฺโ  โภชนเวลายเอว  วเทยฺยาสิ  อิมินา  จ  อุปาเยน  โภชน 
ปริหาเปยฺยาสีติ  อุปาย  อาจิกฺขิ ฯ  โส  ตถา  อกาสิ ฯ  ราชา  อปเรน 
สมเยน  นาฬโิกทนปรมตาย  สณฺ ิโต  สลฺลหุกสรีโร  สุขปฺปตฺโต 
สตฺถริ  อุปฺปนฺนวิสฺสาโส  สตฺตาห  อสทิสทาน  ปวตฺเตสิ ฯ 
ทานานุโมทนาย  สมฺปตฺตมหาชโน  มหนฺต  วิเสส  ปาปุณีติ ฯ 
                        ปเสนทิโกสลราชวตฺถุ ฯ 
                 
                          สานุสามเณรวตฺถุ  
        อิท  ปุเรติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
สานุ   นาม  สามเณร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  เอกิสฺสา  อุปาสิกาย  เอกปุตฺตโก  อโหสิ ฯ  อถ  น 
สา  ทหรกาเลเยว  ปพฺพาเชสิ ฯ  โส  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  สีลวา 
อโหสิ  วตฺตสมฺปนฺโน ฯ  อาจริยุปชฺฌายอาคนฺตุกาน  วตฺต  กตเมว 
โหติ ฯ  มาสสฺส  อฏ  ทวิเส  ปาโตว  อุฏาย  อุทกมาลเก  อุทก 
อุปฏาเปตฺวา  ธมฺมสฺสวนคฺค  สมฺมชชฺิตฺวา  ทีป  ชาเลตฺวา  มธุรสฺสเรน 
ธมฺมสฺสวน  โฆเสติ ฯ  ภิกฺขู  ตสฺส  ถาม  ตฺวา  ปทภาณ  
#๑. ส. ส.  ๑๕/๑๑๙ ฯ  
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ภณ  สามเณราติ  อชฺเฌสนฺติ ฯ  โส  มยฺห  หทย  วาโต  วา  รุชชฺติ 
กาโส  วา  พาธตีติ  ก ฺจิ  ปจฺจาหาร  อกตฺวา  ธมฺมาสน  อภิรูหิตฺวา 
อากาสคงฺค  โอตาเรนฺโต  วิย  ปทภาณ  วตฺวา  โอตรนฺโต  มยฺห 
มาตาปตูน  อิมสฺมึ  ภ ฺเ  ปตฺตึ  ทมมฺีติ  วทติ ฯ  ตสฺส  มนุสฺสา 
มาตาปตูน  ปตฺติยา  ทินฺนภาว  น  ชานนฺติ ฯ  อนนฺตรตฺตภาเว  ปนสฺส 
มาตา  ยกฺขินี  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  สา  เทวตาหิ  สทฺธึ  อาคนฺตฺวา 
ธมฺม  สุตฺวา  สามเณเรน  ทินฺน  ปตฺตึ  (๑)  อนุโมทามิ  ตาตาติ  วทติ ฯ 
สีลสมฺปนฺนา  จ  นาม  ภิกขฺู  สเทวกสฺส  โลกสฺส  ปยา  โหนฺติ 
ตสฺมา  สามเณเร  เทวตา  สลชชฺา  สคารวา  มหาพฺรหฺมาน  วิย 
อคฺคิกฺขนฺธ  วิย  จ  ต  ม ฺนฺติ ฯ  สามเณเร  คารเวน  ต ฺจ  ยกฺขินึ 
ครุ  กตฺวา  ปสฺสนฺติ  ธมฺมสฺสวนยกฺขสมาคมาทีสุ  สานุมาตาติ  (๒) 
ยกฺขินิยา  อคฺคาสน  อคฺโคทก  อคฺคปณฺฑ  เทนฺติ ฯ  มเหสกฺขาป 
ยกฺขา  ต  ทิสวฺา  มคฺคา  โอกฺกมนฺติ  อาสนา  วุฏหนฺติ ฯ 
        อถ  โส  สามเณโร  วุฑฺฒิมนฺวาย  ปริปกฺกินฺทฺรโิย  
อนภิรติยา  ปฬิโต  อนภิรตึ  วิโนเทตุ  อสกฺโกนฺโต  ปรฬฺุหเกสนโข  
#๑. อิโต  ปร  อนุโมทนฺตีติ  วา  อนุโมทมานาติ  วา  ปเทน  นฏเน  ภวิตพฺพ ฯ  อถวา 
#สามเณเรนาติ  อาคตฏาเน  ตยาติ  ปเทน  ภวิตพฺพ ฯ  ย.ุ  สามเณเรน ฯเปฯ 
#วทติ ฯ  ๒. สี. ย.ุ  สานุมาตาย ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 506 

        เลมที ่ 18   นาควคฺควณฺณนา  หนา  506 
 
กิลิฏนิวาสนปารุปโน  กสฺสจิ  อนาโรเจตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย 
เอกโกว  มาตุ  ฆร  อคมาสิ ฯ  อุปาสิกา  ปุตฺต  ทิสวฺา  
วนฺทิตฺวา  อาห  ตาต  ตฺว  ปุพฺเพ  อาจริยุปชฺฌาเยหิ  วา  
ทหรสามเณเรหิ  วา  สทฺธ ึ อิธาคจฺฉสิ  กสฺมา  เอกโกวาสิ  
อชฺช  อาคโตติ ฯ  โส  อุกกฺณฺ ิตภาว  อาโรเจสิ ฯ  สทฺธา  
อุปาสิกา  นานปฺปกาเรน  ฆราวาเส  อาทีนว  ทสฺเสตฺวา  
ปุตฺต  โอวทมานาป  ส ฺาเปตุ  อสกฺโกนฺตี  อปฺเปวนาม 
อตฺตโน  ธมมฺตายป  สลลฺกฺเขยฺยาติ  อนุยฺโยเชตฺวา  ติฏ  ตาต 
ยาว  เต  ยาคุภตฺต  สมฺปาเทมิ  ยาคุ  ปวิตฺวา  กตภตฺตกิจฺจสฺส  เต 
มนาปานิ  วตฺถานิ  นีหรตฺิวา  ทสฺสามีติ  วตฺวา  อาสน  ป ฺาเปตฺวาว 
อทาสิ ฯ  นิสทีิ  สามเณโร ฯ  อุปาสิกา  มุหุตฺเตเนว  ยาคุขชฺชก 
สมฺปาเทตฺวา  อทาสิ ฯ  อถ  สา  ภตฺต  สมฺปาเทสฺสามีติ  อวิทูเร 
นิสินฺนา  ตณฺฑุเล  โธวติ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  สา  ยกฺขิน ี กห  น ุ โข 
สามเณโร  กจฺจิ  ภิกฺขาหาร  ลภติ  โนติ  อาวชฺชมานา  ตสฺส 
วิพฺภมิตุกามตาย  นิสินฺนภาว  ตฺวา  มา  เหว  โข  เม  เทวตาน 
อนฺตเร  ลชฺช  อุปฺปาเทยฺย  (๑)  คจฺฉามิสฺส  วิพฺภมเน  อนฺตราย  
กริสฺสามีติ  อาคนฺตฺวา  ตสฺส  สรีเร  อธิมุจฺจิตฺวา  คีว  ปริวตฺเตตฺวา  [๒] 
#๑. สี. มาเหว  โข  เม  เทวตาน  อนฺตเร  ลชชฺา  อุปปฺชฺเชยฺย ฯ 
#ม. สามเณโร  เม  มเหสกฺขาน  เทวตาน  อนฺตเร  ลชชฺ  อุปฺปาเทยฺย ฯ 
#๒. สี. ม. ยุ.   เอตฺถนฺตเร  เขเฬน  ปคฺฆรนฺเตนาติ  ทิสฺสติ ฯ  
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ภูมิย  ปาเตสิ ฯ  (๑)  โส  อกฺขีหิ  ปริวตฺเตหิ  เขเฬน  ปคฺฆรนฺเตน 
ภูมิย  วิปฺผนฺทิ ฯ  (๒)  อุปาสิกา  ปุตฺตสฺส  ต  วิปปฺการ  ทิสฺวา 
เวเคนาคนฺตฺวา  ปุตฺต  อาลิงฺคิตฺวา  อุรูสุ  นิปชฺชาเปสิ ฯ  
สกลคามวาสิโน  อาคนฺตฺวา  พลิกมมฺาทีนิ  กรึส ุฯ  อุปาสิกา  
ปน  ปริเทวมานา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        จาตุทฺทสึ  ป ฺจทสึ  ยา  จ  ปกฺขสสฺ  อฏม ี
        ปาริหาริยปกฺข ฺจ  (๓)  อฏงฺคสุสมาคต 
        อุโปสถ  อุปวสนฺติ  พฺรหฺมจริย  จรนฺติ  เย 
        น  เตหิ  ยกฺขา  กฬีนติฺ  อิติ  เม  อรหต  สุต 
        สาทานิ  อชฺช  ปสฺสามิ  ยกฺขา  กีฬนฺติ  สานุนาติ ฯ 
อุปาสิกาย  วจน  สุตฺวา 
        จาตุทฺทสึ  ป ฺจทสึ  ยา  จ  ปกฺขสสฺ  อฏม ี
        ปาริหาริยปกฺข ฺจ  อฏงฺคสุสมาคต 
        อุโปสถ  อุปวสนฺติ  พฺรหฺมจริย  จรนฺติ  เย 
        น  เตหิ  ยกฺขา  กฬีนติฺ  สาหุ  เต  อรหต  สุตนติฺ 
วตฺวา  อาห 
        สานุ   ปพุทฺธ  วชชฺาหิ  ยกฺขาน  วจน  อิท 
        มากาสิ  ปาปก  กมฺม  อาวิ  วา  ยทิ  วา  รโห 
#๑.   สี. ยุ.  วิปฺผนฺทิ ฯ  ม.  นิปติ ฯ ๒.  ม.  สี. ยุ.  โส  อกฺขีหิ ฯเปฯ 
# วิปฺผนฺทีติ  นตฺถิ ฯ   ๓. ส. ปาริหาริกปกฺข ฺจาติ  ฯ  
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        สเจ  ตฺว  ปาปก  กมมฺ  กริสฺสสิ  กโรสิ  วา 
        น  เต  ทุกฺขา  ปมุตฺยตฺถิ  อุปจฺจาป  (๑)  ปลายโตติ 
เอว  ปาปกมฺม  กตฺวา  สกณุสฺส  วิย  อุปฺปติตฺวา  ปลายโตป 
เต  โมกฺโข  นตฺถีติ  วตฺวา  สา  ยกฺขินี  สามเณร  มุ ฺจิ ฯ  โส 
อกฺขีนิ  อุมฺมิเลตฺวา  มาตร  เกเส  วิกฺกริยนฺตึ  อสฺสสนฺตึ  [๒]  โรทมาน 
สกลคามวาสิโน  จ  สนนฺิปติเต  ทิสฺวา  อตฺตโน  ยกฺเขน  คหิตภาว 
อชานนฺโต  อห  ปุพฺเพ  ปเ  นิสินฺโน  มาตา  เม  อวิทูเร  นิสทีิตฺวา 
ตณฺฑุเล  โธวิ  อิทานิ  ปนมฺหิ  ภูมิย  นิปนฺโน  กึ  นุ  โข  เอตนฺติ 
นิปนฺนโก ว  (๓)  มาตร  อาห 
        มต  วา  อมฺม  โรทนติฺ  โย  วา  ชวี  น  ทิสฺสติ 
        ชีวนฺต  อมฺม  ปสฺสนตีฺ  กสฺมา  ม  อมฺม  โรทสีติ ฯ 
อถสฺส  มาตา  วตฺถุกามกฺกเิลสกาเม  ปหาย  ปพฺพชติสฺส  ปุน 
วิพฺภมนตฺถ  อาคมเน  อาทีนว  ทสฺเสนฺตี  อาห 
        มต  วา  ปุตฺต  โรทนฺติ  โย  วา  ชวี  น  ทิสฺสติ 
        โย  จ  กาเม  จชิตฺวาน  ปุนราวตฺตเต  (๔)  อิธ 
        ต  วาป  ปุตฺต  โรทนฺติ  ปุน  ชีว  มโต  ห ิ โสติ ฯ 
เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ฆราวาส  กุกฺกลุสทิส ฺเจว  นรกสทิส ฺจ 
กตฺวา  ฆราวาเส  อาทีนว  ทสฺเสนฺตี  ปนุ  อาห 
#๑. อุปฺปจฺจาปติ ฯ  ส. ส.  ๑๕/๓๐๗ ฯ  .  ว. 
#๒  ม ฯ  เอตฺถนฺตเร  ปสสฺสนฺตินฺติ  ทิสฺสติ ฯ  
#๓.  สี. ยุ.  นสิินฺนโก  ว ฯ  ๔.  ปุนราคจฺฉเต  ฯ  
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        กุกกฺุลา  (๑)  อุพฺภโต  ตาต  กุกกฺุล  (๒)  ปติตุมิจฺฉสิ 
        นรกา  อุพฺภโต  ตาต                  นรก  ปติตุมิจฺฉสีติ ฯ 
อถ  น  ปุตฺต  ภทฺท  ตว  โหตุ  มยมฺปน  อย  โน  ปุตฺตโก 
ฑยฺหมานเคหา  ภณฺฑ  วิย  นีหริตฺวา  พุทฺธสาสเน  ปพฺพชิโต  (๓) 
ฆราวาเส  ปุน  ฑยฺหิตุ  อิจฺฉติ  อภิธาวถ  ปริตฺตายถ  โนติ  อิมมตฺถ 
กสฺส  อุชฺฌาปยาม  ก  นชิฺฌาปยามาติ  ทีเปตุ  อิม  คาถมาห 
        อภิธาวถ  ภทฺทนฺเต  กสฺส  อุชฺฌาปยาม  เส 
        อาทิตฺตา  นีหฏ  (๔)  ภณฺฑ  ปุน  ฑยฺหิตุมิจฺฉสีติ ฯ 
        โส  มาตริ  กเถนฺติยา  สลลฺกฺเขตฺวา  นตฺถิ  มยหฺ  คิหิภาเวน 
อตฺโถติ  อาห ฯ  อถสฺส  มาตา  สาธุ  ตาตาติ  ตุฏา  ปณีตโภชน 
โภเชตฺวา  กติวสฺโสสิ  ตาตาติ  ปุจฺฉิตฺวา  ปริปุณฺณวสฺสภาว  ตฺวา 
ติจีวร  ปฏิยาเทสิ ฯ  โส  ปริปุณฺณปตฺตจีวโร  อุปสมฺปท  ลภิ ฯ 
        อถสฺส  อจิรุปสมฺปนฺนสฺส  สตฺถา  จิตฺตนิคฺคเห  อุสฺสาห 
ชเนนฺโต  จิตฺต  นาเมต  นานารมฺมเณสุ  ทีฆรตฺต  จาริก  จริ  (๕) 
ต  (๖)  อนิคฺคณฺหนฺตสฺส  โสตฺถิภาโว  นาม  นตฺถ ิ ตสฺมา  องฺกุเสน 
มตฺตหตฺถิโน  วิย  จิตฺตสฺส  นิคฺคณฺหเน  โยโค  กรณีโยติ  
#๑. กุกฺกฬุา ฯ  ๒.  ส.ี ย.ุ  กุกฺกุเฬ ฯ  ๓.  ปพฺพชาปโต  (?) ฯ 
#๔.  นิพฺภต ฯ  ส. ส.  ๑๕/๓๐๘ ฯ  . ว.  ๕ . ส.ีม.ย.ุ จรนฺติ ฯ  
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วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        อิท  ปุเร  จิตฺตมจาริ  จาริก (๑) 
        เยนิจฺฉก  ยตฺถกาม  ยถาสุข 
        ตทชชฺห  นิคฺคหิสฺสามิ  โยนิโส 
        หตฺถ ึ ปภินฺน  วิย  องฺกุสคฺคาโหติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  อิท  จิตฺต  นาม  อิโต  ปุเร  รูปาทีส ุ อารมฺมเณสุ 
ราคาทีน  เยนากาเรน  (๒)  อิจฺฉติ  ตสฺส  วเสน  เยนิจฺฉก  ยตฺเถวสฺส  
กาโม อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  วเสน  ยตฺถกาม  ยถา  วิจรนฺตสฺส  สุข  โหติ  
ตเถว  วิจรณโต  ยถาสุข  ทีฆรตฺต  จาริก  จร ิ ต  อชชฺ  อห  ปภินนฺ  มตฺต 
หตฺถึ  หตฺถาจริยสงฺขาโต  เฉโก  องฺกุสคฺคาโห  องฺกุเสน  วิย  โยนิโส 
มนสิกาเรน  นิคฺคณฺหิสฺสามิ  นาสฺส  วีติกฺกมิตุ  ทสสฺามีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  สานุนา  สทฺธึ  ธมฺมสฺสวนาย  อุปสงฺกมนฺตาน 
พหูน  เทวตาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ  โส  จายสฺมา  เตปฏก 
พุทฺธวจน  อุคฺคณฺหิตฺวา  มหาธมฺมกถิโก  หุตฺวา  วีสวสฺสสต  ตฺวา 
สกลชมฺพุทปี  สงฺโขเภตฺวา  ปรินิพฺพายีติ ฯ 
                                สานุสามเณรวตฺถุ ฯ 
                                __________ 
#๑. ยุ.  จาริต ฯ  ๒.  สี. ม. เยน  การเณน ฯ  ยุ.  เยน  เกนจิ  การเณน ฯ  
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                                        ปาเวรกหตฺถิวตฺถุ  
        อปฺปมาทรตาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
โกสลร ฺโ  ปาเวรก  (๑)  นาม  หตฺถ ึ อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  หตฺถี  ตรุณกาเล  มหาพโล  หุตฺวา  อปเรน  สมเยน 
ชราวาตเวคพฺภาหโต  เอก  มหนฺต  สร  โอรุยฺห  กลเล  ลคฺคิตฺวา 
อุตฺตริตุ  นาสกฺขิ ฯ  มหาชโน  ต  ทิสวฺา  เอวรูโปป  นาม  หตฺถ ี
อิม  ทุพฺพลภาว  ปตฺโตติ  กถ  สมุฏาเปสิ ฯ  ราชา  ต  ปวตฺตึ  สตฺุวา 
หตฺถาจริย  อาณาเปสิ  คจฺฉ  ต  หตฺถ ึ กลลโต  อุทธฺราหีติ ฯ  โส 
คนฺตฺวา  ตสฺมึ  าเน  สงฺคามสีส  ทสฺเสตฺวา  สงฺคามเภรึ  อาโกฏาเปสิ ฯ 
มานชาติโก  หตฺถี  เวเคนุฏาย  ถเล  ปติฏหิ ฯ  ภิกฺขู  ต  การณ  ทิสฺวา 
สตฺถุ  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  เตน  ตาว  ภิกฺขเว  หตฺถินา  ปกติปงฺกทุคฺคโต 
อตฺตา  อุทฺธโต  ตุมฺเห  ปน  กิเลสทุคฺเค  ปกฺขนฺตา  ตสฺมา  โยนโิส 
ปทหิตฺวา  ตุมฺเหป  ตโต  อตฺตาน  อุทฺธรถาติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        อปฺปมาทรตา  โหถ  สจิตฺตมนุรกฺขถ 
        ทุคฺคา  อุทฺธรถตฺตาน  ปงฺเก  สนโฺนว (๒) กุ ฺชโรติ ฯ 
        ตตฺถ  อปฺปมาทรตาติ  สติยา  อวิปฺปวาเส  อภิรตา  
โหถ ฯ  สจิตฺตนฺติ  รูปาทีสุ  อารมฺมเณสุ  อตฺตโน  จิตฺต  ยถา  
#๑. สี.   พทฺเธรก ฯ ม.  ปาเวยฺยก ฯ  ๒. ย.ุ สตฺโตว ฯ  
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วีติกฺกม  น  กโรติ  เอว  รกฺขถ ฯ  สนฺโนติ  (๑)  ยถา  โส  ปงฺเก 
สนฺโน  กุ ฺชโร  หตฺเถหิ  จ  ปาเทหิ  จ  วายาม  กตฺวา 
ปงฺกโต  อตฺตาน  อุทฺธริตฺวา  ถเล  ปติฏ ิโต  เอว  ตุมฺเหป 
กิเลสทุคฺคโต  อตฺตาน  อุทฺธรถ  นิพฺพานถเล  ปติฏาเปถาติ  
อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  เต  ภิกฺขู  อรหตฺตผเล  ปติฏหึสูติ ฯ 
                        ปาเวรกหตฺถิวตฺถุ ฯ 
 
                                 สมพฺหุลภิกฺขุวตฺถุ  
        สเจ  ลเภถาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  ปาริเลยยฺก  นิสฺสาย 
รกฺขิตวนสณฺเฑ  วิหรนฺโต  สมฺพหุเล  ภิกฺขู  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        วตฺถ ุ ยมกวคฺเค  ปเร  จ  น  วิชานนฺตีติ  คาถาวณฺณนาย 
อาคตเมว ฯ  วุตฺต  เหต  ตถาคตสฺส  ตตฺถ  หตฺถินาเคน  อุปฏ ิยมานสฺส 
วสนภาโว  สกลชมฺพุทีเป  ปากโฏ  อโหสิ ฯ  สาวตฺถีนครโต 
อนาถปณฺฑิโก  วิสาขา  มหาอุปาสิกาติเอวมาทีนิ  มหากุลานิ 
อานนฺทตฺเถรสฺส  สาสน  ปหิณึสุ  สตฺถาร  โน  ภนเฺต  ทสฺเสถาติ ฯ 
ทิสาวาสิโนป  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  วุตฺถวสฺสา  อานนฺทตฺเถร  อุปสงฺกมิตฺวา 
จิรสฺส  สุตา  โน  อาวุโส  อานนฺท  ภควโต  สมฺมุขา  ธมฺมกถา 
สาธุ  มย  อาวุโส  อานนฺท  ลเภยฺยาม  ภควโต  สมมฺุขา  ธมฺมกถ 
สวนายาติ  
#๑. สี. ม. ยุ.  ทุคฺคาติ ฯ  
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ยาจึสุ ฯ  เถโร  เต  ภิกฺขู  อาทาย  ตตฺถ  คนฺตฺวา  เตมาส 
เอกวิหาริโน  ตถาคตสฺส  สนฺติก  เอตฺตเกหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  อุปสงฺกมน 
อยุตฺตนฺติ  จินฺเตตฺวา  เอกโกว  สตฺถาร  อุปสงฺกมิ ฯ  ปาริเลยฺยโก 
ต  ทิสฺวา  ทณฺฑมาทาย  ปกฺขนฺทิ ฯ  สตฺถา  โอโลเกตฺวา  อเปหิ 
ปาริเลยฺยก  มา  นิวารยิ  พุทฺธุปฏาโก  เอโสติ  อาห ฯ  โส  ตตฺเถว 
ทณฺฑ  ฉฑฺเฑตฺวา  ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณ  อาปุจฺฉิ ฯ  เถโร  นาทาสิ ฯ 
นาโค  สเจ  อุคฺคหิตวตฺโต  ภวิสฺสติ  สตฺถุ  นิสีทนปาสาณผลเก 
อตฺตโน  ปรกิฺขาร  น  เปสฺสตีติ  จินฺเตสิ ฯ  เถโร  ปตฺตจีวร  ภูมิย 
เปสิ ฯ  วตฺตสมฺปนฺนา  หิ  ครูน  อาสเน  วา  สยเน  วา  อตฺตโน 
ปริกฺขาร  น  เปนฺติ ฯ  เถโร  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีท ิฯ 
สตฺถา  เอกโกว  อาคโตสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  ป ฺจสเตหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธ ึ
อาคตภาว  สุตฺวา  กห  ปเนเตติ  วตฺวา  ตุมฺหาก  จิตฺต  อชานนฺโต 
พหิ  เปตฺวา  อาคโตมฺหีติ  วุตฺเต  ปกโฺกสาหิ  เนติ  อาห ฯ  เถโร 
ตถา  อกาสิ ฯ  สตฺถา  เตหิ  สทฺธึ  ปฏสินฺถาร  กตฺวา  เตหิ  ภิกฺขูหิ 
ภนฺเต  ภควา  พุทฺธสุขุมาโล  เจว  ขตฺติยสุขุมาโล  จ  ตุมฺเหหิ  เตมาส 
เอกเกหิ  ติฏนฺเตหิ  นิสีทนฺเตหิ  จ  ทกฺุกร  กต  วตฺตปฏิวตฺตการโกป 
มุโขทกาทิทายโกป  นาโหสิ  ม ฺเติ  วุตฺเต  ภิกฺขเว  ปาริเลยฺยก- 
หตฺถินา  มยหฺ  สพฺพกิจฺจานิ  กตานิ  เอวรูป  หิ  สหาย  ลภนฺเตน 
เอกโต  วสิตุ  ยุตฺต  อลภนตฺสฺส  เอกจริยภาโวว  เสยฺโยติ  วตฺวา  
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นาควคฺเค  (๑)  อิมา  คาถา  อภาสิ 
                สเจ  ลเภถ  นิปก  สหาย 
                สทฺธึจร  สาธุวิหาริธีร 
                อภิภุยฺย  สพฺพานิ  ปริสฺสยานิ 
                จเรยฺย  เตนตฺตมโน  สตีมา ฯท 
                โน  เจ  ลเภถ  นิปก  สหาย 
                สทฺธึจร  สาธุวิหาริธีร 
                ราชาว  รฏ  วิชิต  ปหาย 
                เอโก  จเร  มาตงฺคร ฺเว  นาโค ฯ 
        เอกสฺส  จริต  เสยฺโย  นตฺถิ  พาเล  สหายตา 
                เอโก  จเร  น  จ  ปาปานิ  กยริา 
                อปฺโปสฺสุโก (๒) มาตงฺคร ฺเว  นาโคติ ฯ 
        ตตฺถ  นปิกนฺติ  เนปกฺกป ฺาย  สมนฺนาคต ฯ  สาธุวิหาริธีรนฺติ 
ภทฺทกวิหารึ  ปณฺฑิต ฯ  ปริสฺสยานีติ  ตาทิส  เมตฺตาวิหารึ  สหาย 
ลภนฺโต  สีหพฺยคฺฆาทโย  ปากฏปริสฺสเย  จ  ราคโทสาทโย 
ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสเย  จาติ  สพฺเพว  ปริสฺสเย  อภิภวิตฺวา  เตน  สทฺธึ 
อตฺตมโน  อุปฏ ิตสฺสติ  หุตฺวา  จเรยฺย  วิหเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  ราชาว 
รฏนฺติ  รฏ  หิตฺวา  ปพฺพชนฺโต  ราชิสิ  วิย ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ 
ยถา  วิชิตภูมปิฺปเทโส  ราชา  อิท  รชฺช  นาม  มหนฺต  ปมาทฏาน 
กึ  เม  รชฺเชน  
#๑. สี. ยุ.  อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. อปฺโปสฺสุกฺโก ฯ  
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การิเตนาติ  วิชิต  รฏ  ปหาย  ตโตว  (๑)  มหาอร ฺ 
ปวิสิตฺวา  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  จตูสุ  อิริยาปเถสุ  เอกโกว 
จรติ  เอว  เอกโกว  จเรยฺยาติ ฯ  มาตงฺคร ฺเว  นาโคติ  ยถา  จ 
อห  โข  อากิณฺโณ  วิหรามิ  หตฺถีห ิ หตฺถินีหิ  หตฺถกิุลเภหิ  (๒) 
หตฺถิจฺฉาเปหิ  ฉินฺนคฺคานิ  เจว  ติณานิ  ขาทามิ  โอภคฺโคภคฺค ฺจ  [๓] 
สาขาภงฺค  ขาทนฺติ  อาวิลานิ  จ  ปานียานิ  ปวามิ  โอคาหนฺตสฺส  จ 
เม  อุตฺติณฺณสฺส  จ  หตฺถนิิโย  กาย  อุปนิฆสนฺติโย  คจฺฉนฺติ  ยนฺนูนาห 
เอกโกว  คณมฺหา  วูปกฏโ  วิหเรยฺยนฺติ  (๔)  เอว  ปฏิส ฺจิกฺขิตฺวา 
มเตน  (๕)  คมนโต  มาตงฺโคติ  ลทฺธนาโม  อิมสฺมึ  อร ฺเ 
อย  หตฺถินาโค  ยถู  ปหาย  สพฺพิริยาปเถสุ  เอกโกว  สุข  จรติ 
เอวป  เอโกว  จเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  เอกสฺสาติ  ปพฺพชิตสฺส  ห ิ
ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  เอกีภาวาภิรตสฺส  เอกกสฺเสว  จริต  เสยฺโย ฯ 
นตฺถิ  พาเล  สหายตาติ  จุลฺลสลี  มชฺฌมิสีล  มหาสีล  ทส 
กถาวตฺถูนิ  เตรส  ธุตงฺคคุณา  วิปสฺสนาาณ  จตฺตาโร  มคฺคา 
จตฺตาริ  ผลานิ  ติสฺโส  วิชฺชา  ฉ  อภิ ฺา  อมต  มหานิพฺพานนฺติ 
อย  หิ  สหายตา  นาม ฯ  สา  พาเล  นสิฺสาย  อธิคนฺตุ  น  สกฺกาติ 
นตฺถิ  พาเล  สหายตาติ ฯ  เอโกติ  อิมนิา  การเณน  สพฺพิริยาปเถสุ 
เอกโกว  หุตฺวา  จเรยฺย  อปฺปมตฺตกานิป  น  
#๑.  ส.ีม. ยุ.  เอกโก ฯ 
#๒. สี. ม. หตฺถิกลเภหิ ฯ  ๓. ปาลิย  เอตฺถนฺตเร  เมติ  ทิสฺสติ ฯ 
#๔. วิ. มหาวคฺค.  ๕/๓๔๑-๓๔๒ ฯ  ๕.  ส.ี ม. ย.ุ   อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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จ  ปาปานิ  กยิรา ฯ  [๑]  เอโส  อปฺโปสฺสุโก  นิราลโย  อิมสฺมึ   
อร ฺเ  มาตงฺคนาโค  อิจฺฉิติจฺฉิตฏาเน  สุข  จรติ  เอว   
เอกโกว  หุตฺวา  จเรยฺย  อปฺปมตฺตกานิป  น  จ  ปาปานิ  
กเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  ตสมา  ตุมฺเหหิป  เอวรูป  สหาย  
อลภนฺเตหิ  เอกจารีเหว  ภวิตพฺพนฺติ  อิมมตฺถ  ทสเฺสนฺโต  
สตฺถา  เตส  ภิกฺขูน  อิม  ธมฺมเทสน  เทเสสิ ฯ 
        เทสนาวสาเน  ป ฺจสตาป  เต  ภิกฺขู  อรหตฺเต  
ปติฏหึสูติ ฯ 
                        สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                 
                                มารวตฺถุ  
        อตฺถมฺหติี  อิม  ธมมเทสน  สตฺถา  หิมวนฺตปสฺเส  อร ฺ- 
กุฏิกาย  วิหรนฺโต  มาร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ตสฺมึ  กริ  กาเล  ราชาโน  มนุสฺเส  ปเฬตฺวา  รชฺช  กาเรนฺติ ฯ 
อถ  ภควา  อธมฺมิกราชูน  รชฺเช  ทณฺฑกรณปฬิเต  มนุสฺเส  ทิสวฺา 
การุ ฺวเสน  เอว  จินฺเตสิ  สกฺกา  นุ  โข  รชฺช  กาเรตุ  อหน 
อฆาตย  อชิน  อชาปย  อโสจ  อโสจาปย  ธมฺเมนาติ ฯ  (๓) 
มาโร  ปาปมา  ต  ภควโต  ปริวิตกฺก   
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ตฺวา  สมโณ  โคตโม  สกฺกา  นุ  โข  รชฺช  กาเรตุนฺติ  
จินฺเตสิ  อิทานิ  รชฺช  กาเรตุกาโม  ภวิสฺสติ  รชฺช ฺจ  
นาเมต  ปมาทฏาน  ต  กาเรนฺตสฺส  สกฺกา  โอกาส 
ลภิตุ  คจฺฉามิ  อุสฺสาหมสฺส  ชเนสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  สตฺถาร 
อุปสงฺกมิตฺวา  อาห  กาเรตุ  ภนฺเต  ภควา  รชชฺ  กาเรตุ  สุคโต 
รชฺช  อหน  อฆาตย  อชิน  อชาปย  อโสจ  อโสจาปย  ธมฺเมนาติ ฯ  (๑) 
อถ  น  สตฺถา  กึ  ปน  เม  ตฺว  ปาปม  ปสฺสสิ  ย  ม  ตฺว 
เอว  วเทสีติ  วตฺวา  ภควตา  โข  ภนฺเต  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา 
สุภาวิตา  อากงฺขมาโน  หิ  ภควา  หมิวนฺต  ปพฺพตราช  สุวณฺณนฺติ 
อธิมุจฺเจยฺย  ต ฺจ  สุวณฺณเมว  อสฺส  อหป  โว  ธเนน  ธนกรณีย 
กริสฺสามิ  อิติ  ตุมฺเห  ธมเฺมน  รชฺช  กาเรสฺสถาติ  เตน  วุตฺเต 
        ปพฺพตสฺส  สุวณฺณสฺส  ชาตรูปสฺส  เกวล ี (๒) 
        ทฺวิตาป (๓) นาลเมกสฺส  อิติ  วิทฺธา  สม  จเร ฯ 
        โย  ทุกขฺมทฺทกฺขิ  ยโตนิทาน 
        กาเมสุ  โส  ชนฺตุ  กถ  นเมยฺย 
        อุปธึ  วิทิตฺวา  (๔)  สงฺโคติ  โลเก 
        ตสฺเสว  ชนฺตุ  วินยาย  สิกฺเขติ  
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อิมาหิ  คาถาหิ  (๑)  สเวเชตฺวา  อ ฺโเอว  โข  ปาปม  ตว  
โอวาโท  อ ฺโ  มม  ตยา  สทฺธึ  ธมมฺสมฺมนฺตนา  นาม  
นตฺถิ  อห  หิ  เอว  โอวทามีติ  วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
                อตฺถมฺหิ  ชาตมฺหิ  สุขา  สหายา 
                ตุฏ ี  สุขา  ยา  อิตรีตเรน 
                ปุ ฺ  สุข  ชีวิตสงฺขยมฺหิ 
                สพฺพสฺส  ทุกฺขสฺส  สุข  ปหาน ฯ 
        สุขา  มตฺเตยฺยตา  โลเก  อโถ  เปตฺเตยฺยตา  สุขา ฯ 
        สุขา  สาม ฺตา  โลเก  อโถ  พฺรหฺม ฺตา  สุขา ฯ 
        สุข  ยาว  ชรา  สลี  สุขา  สทฺธา  ปติฏ ิตา 
        สุโข  ป ฺาปฏิลาโภ  ปาปาน  อกรณ  สุขนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  อตฺถมฺหีติ  ปพฺพชิตสฺสาป  หิ  จีวรกรณาทิเก  วา 
อธิกรณวูปสมนาทิเก  วา  คิหิโนป  กสิกมฺมาทิเก  วา  พลวปกขฺ- 
สนฺนิสฺสิเตหิ  อภิภวนาทิเก  วา  กิจฺเจ  อุปฺปนฺเน  เย  ต  กิจฺจ 
นิปฺผาเทตุ  วา  วูปสเมตุ  วา  สกฺโกนฺติ  เอวรูปา  สขุา  สหายาติ 
อตฺโถ ฯ  ตุฏ ี  สุขาติ  ยสมฺา  ปน  คิหิโนป  สเกน  อสนฺตุฏา 
สนฺธิจฺเฉทาทีนิ  อารภนฺติ  ปพฺพชิตาป  นานปฺปการ  อเนสน  อิติ 
เต  สุข  น  วินฺทนฺติเยว  ตสฺมา  ยา  อิตริตเรน  ปริตฺเตน  วา 
วิปุเลน  วา  อตฺตโน  สนตฺเกน   
#๑.  ส. ส.  ๑๕/๑๗๐ ฯ  
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สนฺตุฏ ิ  อยเมว  สุขาติ  อตฺโถ ฯ  ปุ ฺนฺติ  มรณกาเล  ปน 
ยถาอชฺฌาสเยน  ปฏเปตฺวา  กต  ปุ ฺกมฺมเมว  สุข ฯ 
สพฺพสฺสาติ  สกลสฺส  ปน  วฏฏทุกฺขสฺส  ปหานสงฺขาต  
อรหตฺตเมว  อิมสฺมึ  โลเก  สุข  นาม ฯ 
        มตฺเตยฺยตาติ  มาตริ  สมฺมาปฏิปตฺติ ฯ  เปตฺเตยฺยตาติ  ปตริ 
สมฺมาปฏิปตฺติ ฯ  อุภเยนาป  มาตาปตูน  อุปฏานเมว   
กถิต ฯ  มาตาปตโร  หิ  ปตฺุตาน  อนุปฏหนภาว  ตฺวา   
อตฺตโน  สนตฺก  ภูมิย  วา  นิทหนฺติ  ปเรส  วา  วิสสฺชฺเชนฺติ   
มาตาปตโร  น  อุปฏหนตีฺติ  จ  เตส  นินฺทา  ปวตฺตติ   
กายสฺส  เภทา  คูถนิรเยป  นิพฺพตฺตนฺติ  เย  ปน  มาตาปตโร   
สกฺกจฺจ  อุปฏหนฺติ  เต  เตส  สนฺตก  ธน  ปาปุณนฺติ  ปสสป   
ลภนฺติ  กายสฺส  เภทา  สคฺเค  นิพฺพตฺตนฺติ  ตสฺมา  อุภยเปต   
สุขนฺติ  วุตฺต ฯ  สาม ฺตาติ  ปพฺพชิเตสุ  สมฺมาปฏปิตฺติ ฯ   
พฺรหฺม ฺตาติ  วาหิตปาเปสุ  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวเกสุ   
สมฺมาปฏิปตฺติเยว ฯ  อุภเยนาป  เตส  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  
ปฏิชคฺคนภาโว  กถิโต ฯ  อิทป  โลเก  สุข  นาม  กถิต ฯ 
        สลีนฺติ  มณิกุณฺฑลรตฺตวตฺถาทโย  หิ  อลงฺการา  ตสฺมึ  ตสฺมึ 
วเย   ิตานเยว  โสภนฺติ  น  ทหราน  อลงฺกาโร  มหลฺลกกาเล 
มหลฺลกาน  วา  อลงฺกาโร  ทหรกาเล  โสภติ   
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อุมฺมตฺตโก  เอส  ม ฺเติ  ครหุปฺปาทเน  (๑)  ปน  โทสเมว  ชเนติ  
ป ฺจสีลทสสีลาทิเภท  ปน  สลี  ทหรสฺสาป  มหลลฺกสฺสาป  
สพฺพวเยสุ  โสภติเยว  อโห  วตาย  สลีวาติ  ปสสุปฺปาทเนน  
โสมนสฺสเมว  อาวหติ  เตน  วุตฺต  สขุ  ยาว  ชรา  สีลนฺติ ฯ  
สทฺธา  ปติฏ ิตาติ  โลกิยโลกุตฺตรา  ทวิุธาป  สทฺธา  นิจฺจลา  
หุตฺวา  ปติฏ ิตาว  สุขา ฯ  สุโข  ป ฺาปฏิลาโภติ 
โลกิยโลกุตฺตรายป  ป ฺาย  ปฏลิาโภ  สุโข ฯ  ปาปาน  อกรณนฺติ 
เสตุฆาต  วเสน  ปน  ปาปาน  อกรณ  อิมสฺมึ  โลเก  สุขนฺติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหูน  เทวตาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสีติ ฯ 
                                        มารวตฺถุ ฯ 
                                นาควคฺควณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ 
                                        เตวีสติโม  วคฺโค ฯ 
                                        _________ 
#๑. สี. ม. ยุ.   ครหุปฺปาทเนน ฯ  
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                                 กปลมจฺฉวตฺถุ  
        มนชุสสฺาติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
กปลมจฺฉ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        อตีเต  กริ  กสฺสปสฺส  ภควโต  ปรนิิพฺพุตกาเล  เทฺว  กุลภาตโร 
นิกฺขมิตฺวา  สาวกาน  สนฺติเก  ปพฺพชึสุ ฯ  เตสุ  เชฏโ  โสธโน 
นาม  อโหสิ  กนิฏโ  กปโล  นาม ฯ  มาตา  ปน  เนส  สาธนี 
นาม  กนิฏภคินี  ตาปนา  นาม ฯ  ตาป  ภิกฺขุนีสุ  ปพฺพชึสุ ฯ  
เอว  เตสุ ปพฺพชิเตสุ  อุโภ  ภาตโร  อาจริยุปชฺฌายาน  วตฺตปฺปฏวิตฺต 
กตฺวา  วิหรนฺตา  เอกทิวส  ภนฺเต  อิมสฺมึ  สาสเน  กติ 
ธุรานีติ  ปุจฺฉิตฺวา  คนฺถธุร ฺจ  วิปสฺสนาธุร ฺจาติ  เทฺว 
ธุรานีติ  สุตฺวา  เชฏโ  วิปสฺสนาธุร  ปูเรสฺสามีติ ฯ  ป ฺจ 
วสฺสานิ  อาจริยุปชฺฌายาน  สนฺติเก  วสิตฺวา  ยาว  อรหตฺตา 
กมฺมฏาน  คเหตฺวา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  วายมนฺโต  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ 
กนิฏโ  อห  ตาว  ตรุโณ  วุฑฺฒกาเล  วิปสฺสนาธุร  ปูเรสฺสามีติ 
คนฺถธุร  ปฏเปตฺวา  ตีณิ  ปฏกานิ  อุคฺคณฺหิ ฯ  ตสฺส  ปรยิตฺตึ 
นิสฺสาย  มหาปริวาโร  ปริวาร  นิสฺสาย  ลาโภ  อุทปาทิ ฯ  โส 
พาหุสจฺจมเทน  มตฺโต  ลาภตณฺหาย  อภิภูโต  อติปณฺฑิตมานิตาย   
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ปเรหิ  วุตฺต  กปฺปยป  อกปฺปยนฺติ  วทติ  อกปฺปยป  กปฺปยนฺติ 
สาวชฺชป  อนวชฺชนฺติ  อนวชฺชป  สาวชฺชนฺติ ฯ  โส  เปสเลหิ 
ภิกฺขูหิ  มา  อาวุโส  กปล  เอว  อวจาติ  วตฺวา  ธมฺม ฺจ 
วินย ฺจ  ทสฺเสตฺวา  โอวทิยมาโนป  ตุมฺเห  กึ  ชานาถ 
ริตฺตมุฏ ิสทิสาติอาทีนิ  วตฺวา  ภิกฺขู  ขขเสนฺโต  วมฺเภนฺโต  วิจรติ ฯ 
อถสฺส  ภาตุ  โสธนตฺเถรสฺสาป  ภิกฺขู  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ  โสป 
น  อุปสงฺกมตฺิวา  อาวุโส  กปล  ตุมฺหาทิสาน  หิ  สมฺมาปฏิปตฺติ 
สาสนสฺส  อายุ  นาม  ตสฺมา  สมฺมาปฏิปตฺตึ  ปหาย  กปฺปยาทนีิ 
ปฏิพาหนฺโต  มา  เอว  อวจาติ  โอวทิ ฯ  โส  ตสฺสาป  วจน 
นาทยิ ฯ  เอว  สนฺเตป  น  เถโร  ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ  โอวทิตฺวา  โอวาท 
อคฺคณฺหนฺต  นาย  มม  วจน  กโรตีติ  ตฺวา  เตนหาวุโส 
ป ฺายิสฺสสิ  สเกน  กมเฺมนาติ  วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  ตโต  ปฏายG 
น  อ ฺเป  เปสลา  ภิกฺขู  ฉฑฺฑยึสุ ฯ  โส  ทรุาจาโร  หุตฺวา 
ทุราจารปริวุโต  วิหรนโฺต  เอกทิวส  อุโปสถคฺเค  ปาฏิโมกฺข 
อุทฺทิสิสฺสามีติ  วีชน ึ อาทาย  ธมฺมาสเน  นิสีทิตฺวา  วตฺตตาวุโส 
เอตฺถ  สนฺนปิติตาน  ภิกฺขูน  ปาฏิโมกฺขนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  โก  อตฺโถ 
อิมสฺส  ปฏิวจเนน  ทินฺเนนาติ  ตุณฺหีภูเต  ภิกฺขู  ทิสวฺา  อาวุโส 
ธมฺโม  วา  วินโย  วา  นตฺถิ  ปาฏิโมกฺเขน  สุเตน  วา  อสฺสุเตน 
วา  โก  อตฺโถติ  วตฺวา  อาสนา  วุฏหิ ฯ   
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เอว  โส  กสสฺปสฺส  ภควโต  ปริยตฺติสาสน  โอสกฺกาเปสิ ฯ  
โสธนตฺเถโรป  ตทเหว  ปรินิพฺพายิ ฯ  กปโล  อายุปริโยสาเน  
อวีจิมฺหิ  มหานิรเย  นิพฺพตฺติ ฯ  ตาปสฺส  มาตา  จ  ภคินี  จ  
ตสฺเสว  ทิฏานุคตึ  อาปชฺชิตฺวา  เปสเล  ภิกฺขู  อกฺโกสิตฺวา  
ปริภาสิตฺวา  ตตฺเถว  นิพฺพตฺตึสุ ฯ 
        ตสฺมึ  ปน  กาเล  ป ฺจสตา  ปุริสา  คามฆาตกาทีนิ  กตฺวา 
โจริกาย  ชีวนฺตา  ชนปทมนุสฺเสหิ  อนุพทฺธา  ปลายมานา  อร ฺ 
ปวิสิตฺวา  ตตฺถ  กิ ฺจิ  ปฏิสรณ  อปสฺสนฺตา  อ ฺตร  อาร ฺก 
ภิกฺขุ  ทิสฺวา  วนฺทิตฺวา  ปฏิสรณ  โน  ภนฺเต  โหถาติ  วทึสุ ฯ 
เถโร  ตุมฺหาก  สลีสทิส  ปฏิสรณ  นาม  นตฺถ ิ สพฺเพป  ป ฺจ 
สีลานิ  สมาทยถาติ  อาห ฯ  เต  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  สีลานิ 
สมาทยึสุ ฯ  อถ  เน  เถโร  โอวท ิ อิทานิ  ตุมฺเห  สลีวนฺโต 
ชีวิตเหตุป  โว  เนว  สลี  อติกฺกมิตพฺพ  น  มโนปโทโส  กาตพฺโพติ ฯ 
เต  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ  อถ  เต  ชานปทา  ต  าน  ปตฺวา 
อิโต  จิโต  จ  ปริเยสมานา  เต  โจเร  ทิสฺวา  สพฺเพ  ชีวิตา 
โวโรเปสุ ฯ  เต  กาล  กตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  โจรเชฏโก 
เชฏกเทวปุตฺโต  อโหสิ ฯ  เต  อนโุลมปฺปฏิโลมวเสน  เอก  
พุทฺธนฺตร  เทวโลเก  สสริตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท   
สาวตฺถีนครทฺวาเร  ป ฺจกุลสเต  เกวฏฏคาเม  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  
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เชฏกเทวปุตฺโต  เกวฏฏเชฏกสฺส  เคเห  ปฏิสนฺธ ึ คณฺหิ  
อิตเร  อิตเรสุ ฯ  เอว  เตส  เอกทิวเสเยว  ปฏิสนฺธิคฺคหณ ฺจ  
มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมน ฺจ  อโหสิ ฯ  เกวฏฏเชฏโก  อตฺถ ิ 
นุ  โข  อิมสมฺึ  คาเม  อ ฺเป  ทารกา  อชฺช  ชาตาติ  
ปริเยสาเปตฺวา  เตส  ชาตภาว  สุตฺวา  เอเต  มม  ปุตฺตสฺส  
สหายกา  ภวิสฺสนฺตีติ  เตส  โปสาวนกิ  ทาเปสิ ฯ 
เต  สพฺเพป  สหปสุกีฬกา  สหายกา  หตฺุวา  อนุปุพฺเพน  วยปฺปตฺตา 
อเหสุ ฯ  เตส  เกวฏฏเชฏกปุตฺโต  ยสโต  จ  เตชโต  จ  อคฺคปุริโส 
อโหสิ ฯ 
        กปโลป  โข  เอก  พุทฺธนฺตร  นริเย  ปจิตฺวา  วิปากาวเสเสน 
ตสฺมึ  กาเล  อจิรวติยา  สุวณฺณวณฺโณ  ทุคฺคนฺธมุโข  มหามจฺโฉ 
หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  อเถกทิวส  เต  สหายกา  มจฺเฉ  พนฺธิสฺสามาติ 
ชาลาทีนิ  คเหตฺวา  นทิย  ขิปสุ ฯ  อถ  เนส  อนฺโตชาล  โส  มจฺโฉ 
ปาวิสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  สพฺเพ  เกวฏฏคามวาสิโน  อุจฺจาสทฺทมกสุ 
ปุตฺตา  โน  ปม  มจฺเฉ  พนฺธนฺตา  สุวณฺณมจฺฉ  พนฺธึสุ 
อิทานิ  โน  ราชา  ปหูต  ธน  ทสฺสตีติ ฯ  เตป  โข  สหายกา 
มจฺฉ  นาวาย  ปกฺขิปตฺวา  นาว  อุกฺขิปตฺวา  ร ฺโ  สนฺติก 
อคมสุ ฯ  ร ฺาป  ต  ทิสฺวาว  กึ  เอตนฺติ  วุตฺเต  มจฺโฉ 
เทวาติ  อาหสุ ฯ  ราชา  สุวณฺณวณฺณ  มจฺฉ  ทิสฺวา  สตฺถา  เอตสฺส  
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สุวณฺณการณ  ชานิสฺสตีติ  มจฺฉ  คาหาเปตฺวา  ภควโต 
สนฺติก  อคมาสิ ฯ  มจฺเฉน  มุเข  วิวฏมตฺเตเยว  สกลเชตวน  อติวิย 
ทุคฺคนฺธ  อโหสิ ฯ  ราชา  สตฺถาร  ปุจฺฉิ  กสฺมา  ภนฺเต  มจฺโฉ 
สุวณฺณวณฺโณ  ชาโต  กสฺมา  จสฺส  มุขโต  ทุคฺคนฺโธ  วายตีติ ฯ 
อย  มหาราช  กสฺสปสฺส  ภควโต  ปาวจเน  กปโล  นาม  ภิกฺขุ 
อโหสิ  พหุสสฺุโต  มหาปริวาโร  ลาภตณฺหาย  อภิภูโต  อตฺตโน 
วจน  อคฺคณฺหนฺตาน  อกฺโกสกปริภาสโก  กสฺสปภควโต  สาสน 
โอสกฺกาเปสิ ฯ  โส  เตน  กมฺเมน  อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺติตฺวา 
วิปากาวเสเสน  อิทานิ  มจฺโฉ  ชาโต  ย  ปน  โส  ทีฆรตฺต  พุทฺธวจน 
วาเจสิ  พุทฺธสฺส  วณฺณ  กเถสิ  ตสฺส  นสิฺสนฺเทน  อิม  สุวณฺณวณฺณ 
ปฏิลภิ  ย  ภิกฺขูน  อกฺโกสกปริภาสโก  อโหส ิ เตนสฺส  มุขโต 
ทุคฺคนฺโธ  วายติ  กถาเปมิ  น  มหาราชาติ ฯ  กถาเปถ 
ภนฺเตติ ฯ  อถ  น  สตฺถา  ปุจฺฉิ  ตฺวมสิ  กปโลติ ฯ  อาม  ภนฺเต 
อห  กปโลติ ฯ  กโุต  อาคโตสีติ ฯ  อวีจิมหานิรยโต  ภนฺเตติ ฯ 
เชฏภาติโก  เต  โสธโน  กุหินฺติ ฯ  ปรนิิพฺพุโต  ภนเฺตติ ฯ  มาตา 
ปน  เต  สาธนี  กหนฺติ ฯ  นิรเย  นิพฺพตฺตา  ภนฺเตติ ฯ  กนิฏภคินี 
เต  ตาปนา  กหนฺติ ฯ  มหานิรเย  นิพฺพตฺตา  ภนฺเตติ ฯ  อิทานิ  ตฺว  กห 
คมิสฺสสีติ ฯ  อวีจิมหานิรยเมว  ภนฺเตติ  วตฺวา  วิปฺปฏิสาราภิภูโต 
นาว  สีเสน  ปหริตฺวา   
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ตาวเทว  กาล  กตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺติ ฯ  มหาชโน  สวิคฺโค  
อโหสิ  โลมหฏชาโต ฯ 
        อถ  ภควา  ตสฺมึ  ขเณ  สนฺนิปติตาย  ปริสาย  จิตฺตวาร 
โอโลเกตฺวา  ตขณานุรูป  ธมฺม  เทเสตุ 
        ธมฺมจรยิ  พฺรหฺมจริย  เอตทาหุ  วสุตฺตมนฺติ 
สุตฺตนิปาเต  กปลสุตฺต  (๑)  กเถตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
                มนุชสฺส  ปมตฺตจาริโน 
                ตณฺหา  วฑฺฒติ  มาลุวา  วิย ฯ 
                โส  ปริปลฺวติ  หุราหุร 
                ผลมิจฺฉว  วนสฺมึ  วานโร ฯ 
        ย  เอสา  สหเต  ชมฺม ี ตณฺหา  โลเก  วิสตฺติกา 
        โสกา  ตสฺส  ปวฑฺฒนฺติ  อภิวุฏว (๒) วีรณ 
        โย  เจต  สหเต  ชมฺม ึ ตณฺห  โลเก  ทุรจฺจย 
        โสกา  ตมฺหา  ปปตนฺติ  อุทวินฺทุว  โปกฺขรา ฯ 
        ต  โว  วทามิ  ภทฺท  โว  ยาวนฺเตตฺถ  สมาคตา ฯ 
        ตณฺหาย  มลู  ขนถ  อุสีรตฺโถว  วีรณ ฯ 
        มา  โว  นฬว  โสโตว  มาโร  ภ ฺชิ  ปุนปฺปุนนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ปมตฺตจาริโนติ  สติโวสฺสคฺคลกฺขเณน  ปมาเทน 
ปมตฺตจาริสฺส  ปุคฺคลสฺส  เนว  ฌาน  น  วิปสฺสนามคฺคผลานิ  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 527 

                เลมที่  18  กปลมจฺฉวตฺถุ  หนา  527 
 
วฑฺฒนฺติ ฯ  ยถา  ปน  รุกขฺ  สสิพฺพนฺตี  ปรโิยนทฺธนฺตี  ตสฺส  วินาสาย 
มาลุวา  ลตา  วฑฺฒติ  เอวมสฺส  ฉ  ทฺวารานิ  นิสฺสาย  ปุนปฺปุน 
อุปฺปชฺชนโต  ตณฺหา  วฑฺฒตีติ  อตฺโถ ฯ 
        โส  ปรปิฺลวติ  หุราหุรนฺติ  โส  ตณฺหาคติโก  ปุคฺคโล 
ภเว  ภเว  ปรปิฺลวติ  ธาวติ ฯ  ยถา  กึ  วิยาติ ฯ  (๑) 
        ผลมิจฺฉว  วนสฺมึ  วานโรติ  ยถา  รุกฺขผล  อิจฺฉนฺโต 
วานโร  วนสฺมึ  ธาวติ  ตสฺส  ตสฺส  รุกขฺสฺส  สาข  คณฺหาติ  ต 
มุ ฺจิตฺวา  อ ฺ  คณฺหาติ  ตป  มุ ฺจิตฺวา  อ ฺ  คณฺหาติ 
สาข  อลภิตฺวา  สนฺนิสินฺโนติ  วตฺตพฺพต  นาปชฺชติ  เอวเมว 
ตณฺหาคติโก  ปุคฺคโล  หุราหุร  ธาวนฺโต  อารมฺมณ  อลภิตฺวา 
ตณฺหาย  อปฺปวตฺต  ปตฺโตติ  วตฺตพฺพต  นาปชฺชติ ฯ 
        ยนฺติ  ย  ปุคฺคล  เอสา  ลามกภาเวน  ชมฺมี  วิสาหารตาย 
วิสปุปฺผตาย  วิสผลตาย  วิสปริโภคตาย  รูปาทีสุ  วิสตฺตตาย 
อาสตฺตตาย  วิสตฺติกาติ  สงฺขฺย  คตา  ฉทฺวาริกตณฺหา  อภิภวติ 
ยถา  นาม  วเน  ปุนปฺปุน  วสฺสนฺเตน  เทเวน  อภิวุฏ  วีรณติณ 
วฑฺฒติ  เอว  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  อนฺโต  วฏฏมูลกา  โสกา 
อภิวฑฺฒนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
        ทุรจฺจยนฺติ  โย  ปน  ปุคฺคโล  เอต  วุตฺตปฺปการ  อติกฺกมิตุ 
ปชหิตุ  ทุกกฺรตาย  ทุรจฺจย  ตณฺห  สหติ  อภิภวติ  ตมฺหา  
#๑. ยถา  กินติฺ  วา  ก ึ วิยาติ  วา  วจเนน  ภวิตพฺพ ฯ  
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ปุคฺคลา  วฏฏมูลกา  โสกา  ปปตนฺติ  ยถา  นาม  โปกฺขเร  
ปทุมปตฺเต  ปติต  อุทกพินฺทุ  น  ปติฏาติ  เอว  น  ปติฏหนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ 
        ต  โว  วทามีติ  เตน  การเณน  อห  ตุมฺเห  วทามิ ฯ 
        ภทฺท  โวติ  ภทฺท  ตุมฺหาก  โหตุ  มา  อย  กปโล  วิย 
วินาส  ปาปุณิตฺถาติ  อตฺโถ ฯ 
        มลูนฺติ  อิมิสฺสา  ฉทฺวาริกตณฺหาย  อรหตฺตมคฺค ฺาเณน 
มูล  ขนถ ฯ  กึ  วิยาติ ฯ 
        อุสีรตฺโถว  วีรณนฺติ  ยถา  อุสีเรน  อตฺถิโก  ปุรโิส  มหนฺเตน 
กุทฺทาเลน  วีรณ  ขนติ  เอวมสฺสา  มูล  ขนถาติ  อตฺโถ ฯ 
        มา  โว  นฬว  โสโตว  มาโร  ภ ฺชิ  ปุนปฺปุนนฺติ 
มา  ตุมฺเห  นทีโสเต  ชาต  นฬ  มหาเวเคน  อาคโต  นทีโสโต 
วิย  กิเลสมาโร  มรณมาโร  เทวปุตฺตมาโร  จ  ปุนปปฺุน  ภ ฺชตูติ 
อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  ป ฺจสตาป  เกวฏฏปุตฺตา  สเวค  
อาปชฺชิตฺวา  ทุกฺขสฺสนฺตกิริย  ปฏยมานา  สตฺถุ  สนฺติเก  
ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว  ทุกฺขสฺสนฺต  กตฺวา  สตฺถารา  สทฺธึ  
อเน ฺชวิหารสมาปตฺติธมฺมปริโภเคน (๑) เอกปริโภคา  อเหสุนฺติ ฯ 
                                กปลมจฺฉวตฺถุ ฯ 
                                __________ 
#๑. อาเน ฺชวิหารสมาปตฺติธมฺมปริโภเคนาติ  ปาเน  ภวิตพฺพ ฯ  . ว.  
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                                 สูกรโปติกาวตฺถุ 
        ยถาป  มูเลติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนโฺต   
เอก  คูถสูกรโปติก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  กิร  ทิวเส  สตฺถา  ราชคห  ปณฺฑาย  ปวิสนฺโต  เอก 
สูกรโปติก  ทิสฺวา  สิต  ปาตฺวากาสิ ฯ  ตสฺส  สิต  กโรนฺตสฺส 
มุขวิวรวินิคฺคต  ทสฺสโนภาสมณฺฑล  ทิสฺวา  อานนฺทตฺเถโร  โก 
นุ  โข  ภนฺเต  เหตุ  โก  ปจฺจโย  สิตสฺส  ปาตุกมฺมายาติ  สิตการณ 
ปุจฺฉิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  อาห  ปสฺสเสต  อานนฺท  สูกรโปติกนฺติ ฯ 
อาม  ภนฺเตติ ฯ  เอสา  กกสุนฺธสฺส  ภควโต  สาสเน  เอกาย 
อาสนสาลาย  สามนฺตา  กกฺุกุฏี  อโหส ิ สา  เอกสฺส  โยคาวจรสฺส 
วิปสฺสนากมฺมฏาน  สชฌฺายนฺตสฺส  ธมฺมโฆส  สตฺุวา  ตโต  จุตา 
ราชกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  อุพฺพรี  นาม  ราชธีตา  อโหสิ  สา 
อปรภาเค  สรีรวล ฺชนฏาน  ปวิฏา  ปฬุวกราสึ  ทิสฺวา  ตตฺถ 
ปุฬวกส ฺ  อุปฺปาเทตฺวา  ปมชฺฌาน  ปฏลิภิ  สา  ตตฺถ 
ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต  จุตา  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺติ  ตโต 
จวิตฺวา  จ  ปน  คติวเสน  อาลุลมานา  อิทานิ  สูกรโยนิย 
นิพฺพตฺติ  อิท  การณ  ทิสวฺา  มยา  สิต  ปาตุกตนฺติ ฯ  ต  สุตฺวา 
อานนฺทตฺเถรปฺปมุขา  ภิกฺขู  มหนฺต  สเวค  ปฏิลภึส ุฯ  
สตฺถา  เตส  สเวค  อุปฺปาเทตฺวา  ราคตณฺหาย  อาทีนว   
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ปกาเสนฺโต  อนฺตรวีถิย   ิตโกว  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        ยถาป  มูเล  อนุปททฺเว  ทฬฺเห 
        ฉินฺโนป  รกฺุโข  ปนุเรว  รูหติ 
        เอวมฺป  ตณฺหานุสเย  อนูหเต 
        นิพฺพตฺตตี  ทุกฺขมิท  ปุนปฺปุน ฯ 
        ยสฺส  ฉตฺตึสติโสตา  มนาปสฺสวนา  ภุสา 
        มหา  วหนฺติ  ทุทฺทฏิ ึ  สงฺกปฺปา  ราคนิสฺสิตา ฯ 
        สวนฺติ  สพฺพธี  โสตา  ลตา  อุพฺภิชฺช  ติฏติ 
        ต ฺจ  ทสิฺวา  ลต  ชาต  มูล  ป ฺาย  ฉินฺทถ ฯ 
        สริตานิ  สิเนหิตานิ  จ 
        โสมนสฺสานิ  ภวนฺติ  ชนฺตุโน 
        เต  สาตสิตา  สุเขสิโน 
        เต  เว  ชาติชรูปคา  นรา ฯ 
        ตสิณาย  ปุรกฺขตา  ปชา 
        ปริสปปฺนฺติ  สโสว  พาธิโต  (๑) 
        สโยชนสงฺคสตฺตา  (๒) 
        ทุกฺขมุเปนฺติ  ปุนปปฺุน  จิราย ฯ 
        ตสิณาย  ปุรกฺขตา  ปชา 
        ปริสปปฺนฺติ  สโสว  พาธิโต  (๑) ฯ 
#๑. ม.  พนฺธโิต ฯ  ๒. ม.  สโยชนสงฺคสตฺตกา ฯ    
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        ตสฺมา  ตสิณ  วิโนทเย  ภิกฺขุ  (๑) 
        อากงฺข  (๒)  วิราคมตฺตโนติ ฯ 
        ตตฺถ  มเูลติ  [ยสฺส  รกฺุขสฺส]  จตูสุ  ทิสาสุ  เหฏา  จ 
อุชุกเมว  คเต  ป ฺจวิเธ  มูเล  เฉทนผาลนวิชฺฌนาทีน  เกนจิ 
อุปทฺทเวน  อนุปทฺทเว  ถิรปตฺตตาย  ทฬฺเห  [โส]  รุกโฺข 
อุปริจฺฉินฺโนป  สาขานุสาขาน  วเสน  ปุนเทว  รุหติ  เอวเมว 
ฉทฺวาริกาย  ตณฺหาย  อนุสเย  อรหตฺตมคฺค ฺาเณน  อนูหเต 
อสมุจฺฉินฺเน  ตสฺมึ  ตสฺมึ  ภเว  ชาติอาทิเภท  อิท  ทุกฺข  ปุนปฺปนุ 
นิพฺพตฺตติเยวาติ  อตฺโถ ฯ 
        ยสฺสาติ  ยสฺส  ปุคฺคลสฺส  อิติ  อชฌฺตฺติกสฺสุปาทาย  อฏารส 
ตณฺหาวิจริตานิ  พาหิรสฺสุปาทาย  อฏารส  ตณฺหาวิจริตานีติ 
อิเมส  ตณฺหาวิจริตาน  วเสน  ฉตฺตึสติยา  (๓)  โสเตหิ  สมนฺนาคตา 
มนาเปสุ  รูปาทีสุ  อาสวติ  ปวตฺตตีติ  มนาปสฺสวนา  ตณฺหา 
ภุสา  พลวตี  โหติ  ต  ปุคฺคล  วิปนฺน ฺาณตาย  ทุทฺทิฏ ึ 
ปุนปฺปุน  อุปฺปชฺชนโต  มหนฺตภาเวน  มหา  หุตฺวา  ฌาน  วา 
วิปสฺสน  วา  อนิสฺสาย  ราคนิสฺสิตา  สงฺกปฺปา  วหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
        สวนฺติ  สพฺพธี  โสตาติ  อิเม  ตณฺหาโสตา  จกฺขุทฺวาราทีน  วเสน 
สพฺเพสุ  รูปาทีสุ  อารมฺมเณสุ  สวนโต  สพฺพาป  
#๑.  ม. อย ปาโ  นตฺถิ  ฯ 
#๒  ม.  อากงฺขนฺต ฯ  ๓.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๕๓๐ ฯ  
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รูปตณฺหา ฯเปฯ  ธมฺมตณฺหาติ  สพฺพภเวสุ  วา  สวนโต  สพฺพธิ  
สวนฺติ  นาม ฯ 
        ลตาติ  ปลิเวนตฺเถน  สสิพฺพนตฺเถน  จ  ลตา  วิยาติ  
ลตา ฯ 
        อุพฺภิชฺช  ติฏตีติ  ฉหิ  ทฺวาเรหิ  อุปฺปชฺชิตฺวา  รูปาทีสุ 
อารมฺมเณสุ  ติฏติ ฯ 
        ต ฺจ  ทสิฺวาติ  ต  ปน  ตณฺหาลต  เอตฺเถสา  ตณฺหา 
อุปฺปชฺชมานา  อุปฺปชฺชตีติ  ชาตฏานวเสน  ทิสฺวา ฯ 
        ป ฺายาติ  สตฺเถน  วเน  ชาต  ลต  วิย  มคฺคปฺป ฺาย 
มูเล  ฉินฺทถาติ  อตฺโถ ฯ 
        สริตานีติ  อนุสฏานิ  ปยาตานิ ฯ 
        สิเนหิตานีติ  จีวราทีสุ  ปวตฺตสิเนหวเสน  สิเนหิตานิ  จ 
ตณฺหาสิเนหมกฺขิตานีติ  อตฺโถ ฯ 
        โสมนสฺสานีติ  ตณฺหาวสิกสฺส  ชนฺตุโน  เอวรูปานิ 
โสมนสฺสานิ  ภวนฺติ ฯ 
        เต  สาตสิตาติ  เต  ตณฺหาวสิกา  ปุคฺคลา  สาตนิสฺสิตา 
สุขนิสฺสิตาว  หุตฺวา  สุเขสิโน  สุขปริเยสิโน  ภวนฺติ ฯ 
        เต  เวติ  เย  เอวรูปา  นรา  เต  ชาติชราพฺยาธิมรณานิ 
อุปคจฺฉนฺติเยวาติ  ชาติชรปูคา  นาม  โหนฺติ ฯ 
        ปชาติ  อิเม  สตฺตา  ตาสกรเณน  ตสิณาติ  สงฺข  คตาย  
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ตณฺหาย  ปุรกฺขตา  ปริวาริตา  หุตฺวา ฯ 
        พาธิโตติ  ลุทฺทเกน  อร ฺเ  พทฺโธ  สโส  วิย  ปริสปฺปนฺติ 
ภายนฺติ ฯ 
        สโยชนสงฺคสตฺตาติ  ทสวิเธน  สโยชเนน  เจว  สตฺตวิเธน 
ราคสงฺคาทินา  จ  สตฺตา  พทฺธา  ตสฺมึ  วา  ลคฺคา  หตฺุวา ฯ 
        จิรายาติ  จิร  ทีฆมทฺธาน  ปุนปฺปนุ  ชาติอาทิก  ทุกฺข 
อุปคจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
        ตสฺมาติ  ยสฺมา  ตสิณาย  ปุรกฺขตา  ปลิเว ิตา  สตฺตา  ตสฺมา 
อตฺตโน  วิราค  ราคาทิวิคมน  นิพฺพาน  ปฏเนฺโต  อากงฺขมาโน 
ภิกฺขุ  อรหตฺตมคฺเคเนว  ต  ตสิณ  วิโนทเย  ปนุทตฺิวา  นีหริตฺวา 
ฉฑฺเฑยฺยาติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสุ ฯ 
        สาป  โข  สูกรโปติกา  ตโต  จวิตฺวา  สุวณฺณภูมิย  ราชกุเล 
นิพฺพตฺติ  ตโต  จุตา  ตเถว  พาราณสิย  นิพฺพตฺติ  ตโต  จวิตฺวา 
สุปฺปารกปฏฏเน  อสฺสวาณิชเคเห  นิพฺพตฺติ  ตโต  จุตา  คาวิรปฏฏเน 
นาวิกสฺส  เคเห  นิพฺพตฺติ  ตโต  จุตา  อนุราธปุเร  อิสฺสรเคเห 
นิพฺพตฺติ  ตโต  จุตา  ตสฺเสว  ทกฺขิณาย  ทิสาย  เภกฺกนฺตคาเม  (๑) 
สุมนสฺส  นาม  กฏุมฺพิกสฺส  เคเห  ธีตา  นาเมน  สุมนา 
นาม  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  
#๑. สี. ม. ยุ.  โภกฺกนฺตคาเม ฯ  
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อถสฺสา  ปตา  ตสฺมึ  คาเม  ฉฑฺฑิเต  ทีฆวาปรฏ  คนฺตฺวา 
มหามุนิคาเม  นาม  วสิ ฯ  ตตฺถ  น  ทฏุคามณีร ฺโ  อมจฺโจ 
ลกุณฺฏกอติมพฺโร  นาม  เกนจิเทว  กรณีเยน  คโต  ทิสฺวา 
มหนฺต  มงฺคล  กตฺวา  ต  อาทาย  มหาปุณฺณคาม  คโต ฯ  
อถ  น  โกฏปิพฺพตมหาวิหารวาสี  มหาอตุลตฺเถโร  (๑) 
นาม  ตตฺถ  ปณฺฑาย  จรนฺโต  ตสฺสา  เคหทฺวาเร   ิโต 
ทิสฺวา  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  กเถสิ  อาวุโส  สกูรโปติกา  นาม 
ลกุณฺฏกอติมพฺรมหามตฺตสฺส  ภริยาภาว  ปตฺตา  อโห  อจฺฉริยนฺติ ฯ 
สา  ต  กถ  สตฺุวา  อตีตภเว  อุคฺฆาเฏตฺวา  ชาติสฺสร ฺาณ 
ปฏิลภิ ฯ  ตขณเยว  อุปฺปนฺนสเวคา  สามิก  ยาจิตฺวา  มหนฺเตน 
อิสฺสริเยน  ป ฺจพลกตฺเถรีน  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  ติสฺสมหาวิหาเร 
มหาสติปฏานสุตฺตกถ  สุตฺวา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ  ปจฺฉา 
ทมิฬมทฺทเน  กเต  มาตาปตูน  วสนฏาน  เภกฺกนฺตคามเมว  คนฺตฺวา 
ตตฺถ  วสนฺตี  กลลฺกมหาวิหาเร  อาสีวิสูปมสุตฺต  สุตฺวา  อรหตฺต 
ปาปุณิ ฯ  สา  ปรินิพฺพานทิวเส  ภิกฺขุนีหิ  ปุจฺฉิตา  ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส 
สพฺพ  อิม  ปวตฺตึ  นิรนฺตร  กเถตฺวา  สนฺนิปติตสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส 
มชฺเฌ  มณฺฑลารามวาสินา  ธมฺมปทภาณกมหาติสฺสตฺเถเรน  สทฺธึ 
สสนฺเทตฺวา  อห  ปุพฺเพ  มนุสฺสโยนิโต  จุตา  กุกฺกฏุี  หุตฺวา 
ตตฺถ  เสนสฺส  สนฺติกา  
#๑. ม.  มหาอนุรุทฺธตฺเถโร ฯ  
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สีสจฺเฉท  ปตฺวา  ราชคเห  นิพฺพตฺตา  ปริพฺพาชิกาสุ  ปพฺพชิตฺวา 
ปมชฺฌานภูมิย  นิพฺพตฺตา  ตโต  จุตา  เสฏ ิกุเล  นพฺิพตฺตา  
นจิรสฺเสว  จวิตฺวา  สูกรโยนึ  คนฺตฺวา  ตโต  จุตา  สวุณฺณภูมึ  
ตโต  พาราณสึ  ตโต  สุปปฺารกปฏฏน  ตโต  คาวิรปฏฏน  
ตโต  อนุราธปุร  ตโต  เภกฺกนฺตคามนฺติ  เอว  สมวสิเม  
เตรส  (๑)  อตฺตภาเว  ปตฺวา  อิทานิ  อุกฺกฏเ  ชาตา 
สพฺเพป  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถาติ  วตฺวา  จตสฺโส  ปริสา 
สเวเชตฺวา  ปรินิพฺพายีติ ฯ 
                                สูกรโปติกาวตฺถุ ฯ 
 
                                วิพฺภนฺตกวตฺถุ  
        โย  นิพฺพนฏโติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน  
วิหรนฺโต  เอก  วิพฺภนฺตก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอโก  (๒)  กิร  มหากสฺสปตฺเถรสฺส  สทฺธิวิหาริโก  หุตฺวา  จตฺตาริ 
ฌานานิ  อุปฺปาเทตฺวาป  อตฺตโน  มาตุลสฺส  สุวณฺณการสฺส  เคเห 
วิสภาครูปารมฺมณ  ทิสฺวา  ตตฺถ  ปฏิพทฺธจิตฺโต  วิพภมิ ฯ  อถ  น 
มนุสฺสา  อลสภาเวน  กมฺม  กาตุ  อนิจฺฉนฺต  เคหา  นีหรึสุ ฯ  โส 
ปาปมิตฺตสสคฺเคน  โจรกมฺเมน  ชีวิต  กปฺเปนฺโต  วิจริ ฯ  อถ  น 
เอกทิวส  คเหตฺวา  ปจฺฉาพาหุ  คาฬฺหพนฺธน  พนฺธตฺิวา  จตุกฺเก 
จตุกฺเก  กสาหิ  ตาเลนฺตา  
#๑. ทฺวาทเสว ฯ  ๒. ย.ุ  เอโส ฯ  
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อาฆาต  (๑)  นยึสุ ฯ  เถโร  ปณฺฑาย  จริตุ  ปวิสนฺโต  ต   
ทกฺขิณทฺวาเรน  นีหริยมาน  ทิสฺวา  พนฺธน  สถิิล 
กาเรตฺวา  ปุพฺเพ  ตยา  ปริจิต  กมฺมฏาน  ปุน  อาวชฺเชหีติ 
อาห ฯ  โส  เตน  โอวาเทน  สตุปฺปาท  ลภิตฺวา  ปุน  จตุตฺถชฺฌาน 
นิพฺพตฺเตสิ ฯ  อถ  น  อาฆาตน  เนตฺวา  ฆาเตสฺสามาติ  สูเล 
อุตฺตาเสสุ ฯ  โส  น  ภายติ  น  สนฺตสติ ฯ  อถสฺส  ตสฺมึ  ตสฺมึ 
ทิสาภาเค   ิตา  มนุสฺสา  อสิสตฺติโตมราทีนิ  อาวุธานิ  อุกฺขิปตฺวาป 
ต  อสนฺตสนฺตเมว  ทิสฺวา  ปสฺสถ  โภนฺโต  อิม  ปรุิส  อเนกสตานป 
อาวุธหตฺถาน  ปุริสาน  มชฺเฌ  เนวจฺฉมฺภติ  น  เวธติ  อโห 
อจฺฉริยนฺติ  อจฺฉริยพฺภูตชาตา  มหานาท  นทิตฺวา  ร ฺโ  ต 
ปวตฺตึ  อาโรเจสุ ฯ  ราชา  ต  การณ  สตฺุวา  วิสฺสชฺเชถ 
นนฺติ  วตฺวา  (๒)  สตฺถุ  สนฺติกป  คนฺตฺวา  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  (๓)  
สตฺถา โอภาส  ผริตฺวา  ตสฺส  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห ฯ 
        โย  นิพฺพนฏโ  วนาธิมุตฺโต 
        วนมุตฺโต  วนเมว  ธาวติ 
        ต  ปุคฺคลเมว  ปสฺสถ 
        มุตฺโต  พนฺธนเมว  ธาวตีติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  โย  ปุคฺคโล  คิหิภาเว  อาลยสงฺขาต  วนฏ 
 # ๑.  อาฆาตนนฺติ  ยุตฺตตร ฯ 
#๒. สี. ม. ยุ.  อาห ฯ  ๓. สี. ม. ย.ุ  อาโรจยึสุ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 537 

                        เลมที ่ 18  วิพฺภนฺตกวตฺถุ  หนา  537 
 
ฉฑฺเฑตฺวา  ปพฺพชิตตาย  นิพฺพนฏโ  วิหารสงฺขาเต  ตโปวเน 
อธิมุตฺโต  ฆราวาสพนฺธนสงฺขาตา  ตณฺหาวนา  มุตฺโต  หุตฺวา 
ปุน  ต  ฆราวาสพนฺธน  ตณฺหาวนเมว  ธาวติ  เอวนฺต  ปุคฺคล 
ปสฺสถ  เอโส  ฆราวาสพนฺธนโต  มุตฺโต  ปุน  ฆราวาสพนฺธนเมว 
ธาวตีติ ฯ 
        อิม  ธมมฺเทสน  สุตฺวา  โส  ราชปุริสานมนฺตเร  สลูคฺเค 
นิสินฺโนว  อุทยพฺพย  ปฏเปตฺวา  ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา  สงฺขาเร 
สมฺมสนฺโต  โสตาปตฺติผล  ปตฺวา  สฺมาปตฺติสุข  อนุภวนฺโต  เวหาส 
อุปฺปติตฺวา  อากาเสเนว  สตฺถุ  สนฺติก  อาคนฺตฺวา  สตฺถาร  วนทฺิตฺวา 
ปพฺพชิตฺวา  สราชิกาย  ปริสาย  มชฺเฌเยว  อรหตฺต  ปาปุณีติ ฯ 
                                วิพฺภนฺตกวตฺถุ ฯ 
                                _________  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 538 

                                เลมที่  18  หนา  538 
 
                                พนฺธนาคารวตฺถุ  
        น  ต  ทฬฺหนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
พนฺธนาคาร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  กิร  กาเล  พหู  สนฺธิจฺเฉทกปนฺถฆาตกมนุสฺสฆาตเก 
โจเร  อาเนตฺวา  โกสลร ฺโ  ทสฺเสสุ ฯ  เต  ราชา  อนฺทุพนฺธน- 
รชฺชุพนฺธนสงฺขลิกพนฺธเนหิ  พนฺธาเปสิ ฯ  ตึสมตฺตาป  โข  ชานปทา 
ภิกฺขู  สตฺถาร  ทฏ ุกามา  อาคนฺตฺวา  ทิสฺวา  วนฺทิตฺวา  ปุนทิวเส 
สาวตฺถิย  ปณฺฑาย  จรนฺตา  พนฺธนาคาร  คนฺตฺวา  เต  โจเร 
ทิสฺวา  ปณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺตา  สายณฺหสมเย  ตถาคต  อุปสงฺกมิตฺวา 
ภนฺเต  อชฺช  อมฺเหหิ  ปณฺฑาย  จรนฺเตหิ  พนฺธนาคาเร  พหู 
โจรา  อนฺทพุนฺธนาทีหิ  พทฺธา  มหาทุกฺข  อนุภวนฺตา  ทิฏา 
เต  ตานิ  พนฺธนานิ  ฉินฺทิตฺวา  ปลายิตุ  น  สกฺโกนฺติ  อตฺถ ิ น ุ
โข  ภนฺเต  เตหิ  พนฺธเนหิ  ถริตร  อ ฺ  พนฺธน  นามาติ  ปุจฺฉึสุ ฯ 
สตฺถา  ภิกฺขเว  กึพนฺธนานิ  นาเมตานิ  ย  ปเนต  ธนธ ฺปุตฺต- 
ทาราทีสุ  ตณฺหาสงฺขาต  กิเลสพนฺธน  เอต  เอเตหิ  สตคุเณน 
สหสฺสคุเณน  สตสหสฺสคุเณน  ถิรตร  เอว  มหนฺตป  ปเนต 
ทุจฺฉินฺทิย  พนฺธน  โปราณกปณฺฑิตา  ฉินฺทิตฺวา  หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา 
ปพฺพชึสูติ  วตฺวา  อตีต  อาหริ ฯ 
        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชชฺ  กาเรนฺเต    
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โพธิสตฺโต  เอกสฺมึ  ทุคฺคตคหปติกุเล  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส  วยปฺปตฺตสฺส 
ปตา  กาลมกาสิ ฯ  โส  ภตึ  กตฺวา  มาตร  โปเสสิ ฯ  อถสฺส  
มาตา  อนิจฺฉมานสฺเสว  เอก  กลุธีตร  เคเห  กตฺวา  อปรภาเค 
กาลมกาสิ ฯ  ภริยายปสฺส  กุจฺฉิย  คพฺโภ  ปติฏหิ ฯ  โส  คพฺภสฺส 
ปติฏ ิตภาว  อชานนฺโตว  ภทฺเท  ตฺว  ภตึ  กตฺวา  ชวี  อห 
ปพฺพชิสฺสามีติ  อาห ฯ  สามิ  นนุ  คพฺโภ  เม  ปติฏ ิโต  มย ิ
วิชาตาย  ทารก  ทิสฺวา  ปพฺพชิสฺสสีติ  อาห ฯ  โส  สาธูติ 
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ตสฺสา  วิชาตกาเล  ภทฺเท  ตฺว  โสตฺถินา  วิชาตา 
อิทานาห  ปพฺพชิสฺสามีติ  อาปุจฺฉิ ฯ  อถ  น  สา  ปุตฺตกสฺส  เต 
ตาว  ถนปานโต  อปคมนกาล  อาคเมหีติ  วตฺวา  ปุน  คพฺภ 
คณฺหิ ฯ  โส  จินฺเตสิ  อิม  สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา  คนฺตุ  น  สกฺกา 
อิมิสฺสา  อนาจิกฺขิตฺวาว  ปลายิตฺวา  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  โส  ตสฺสา 
อนาจิกฺขิตฺวาว  รตฺติภาเค  อุฏาย  ปลายิ ฯ  อถ  น  นครคุตฺติกา 
อคฺคเหสุ ฯ  โส  อห  สามิ  มาตุโปสโก  นาม  วิสสฺชฺเชถ  มนติฺ 
อตฺตาน  วิสฺสชฺเชตฺวา  เอกสฺมึ  าเน  วสิตฺวา  หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา 
อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  อภิ ฺา  จ  สมาปตฺติโย  จ  นิพฺพตฺเตตฺวา 
ฌานกีฬาย  กีฬนฺโต  วิหาสิ ฯ  โส  ตตฺถ  วสนฺโตเยว  เอวรูปป 
นาม  เม  ทุจฺฉินฺทิย  ปุตฺตทารพนฺธน  กิเลสพนฺธน  ฉินฺนนฺติ  อุทาน 
อุทาเนสิ ฯ  
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        สตฺถา  อิม  อตีต  อาหริตฺวา  เตน  อุทานิต  อุทาน  ปกาเสนฺโต ฯ 
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ 
        น  ต  ทฬฺห  พนฺธนมาหุ  ธีรา 
        ยทายส  ทารุชปพฺพช ฺจ ฯ 
        สารตฺตรตฺตา  มณิกุณฺฑเลสุ 
        ปุตฺเตสุ  ทาเรสุ  จ  ยา  อเปกฺขา 
        เอต  ทฬฺห  พนฺธนมาหุ  ธีรา 
        โอหารนิ  สถิิลทุปฺปมุ ฺจ ฯ 
        เอตป  เฉตฺวาน  ปริพฺพชนฺติ 
        อนเปกขิฺโน  กามสุข  ปหายาติ ฯ 
        ตตฺถ  ธรีาติ  พุทฺธาทโย  ปณฺฑิตปุริสา  อยสงฺขลิกสงฺขาต 
อยสา  นิพฺพตฺต  อายส  อนฺทุพนฺธนสงฺขาต  ทารุช  ปพฺพชติเณหิ 
วา  อ ฺเหิ  วา  วากาทีหิ  รชชฺุ  กตฺวา  กต  รชชฺุพนธฺน  [ต] 
อสิอาทีหิ  ฉินฺทิตุ  สกฺกุเณยฺยภาเวน  ถิรนฺติ  น  วทนฺตีติ 
อตฺโถ ฯ 
        สารตฺตรตฺตาติ  สารตฺตา  หุตฺวา  รตฺตา ฯ  พหลราครตฺตาติ 
อตฺโถ ฯ 
        มณิกุณฺฑเลสูติ  มณีสุ  จ  กุณฺฑเลสุ  จ  มณิจิตฺเตสุ  วา 
กุณฺฑเลสุ ฯ 
        เอต  ทฬฺหนฺติ  เย  มณิกุณฺฑเลสุ  สารตฺตรตฺตา  เตสเยว   
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โส  (๑) ราโค  ยา  จ  ปุตฺตทาเรสุ  อเปกฺขา  ตณฺหา  เอต  กิเลสมย 
พนฺธน  ปณฺฑิตปุริสา  ทฬฺหนฺติ  วทนฺติ ฯ 
        โอหารนินฺติ  อากฑฺฒิตฺวา  จตูสุ  อปาเยสุ  ปาตนโต  อวหรติ 
เหฏา  หรตีติ  โอหาริน ฯ 
        สถิิลนฺติ  พนฺธนฏาเน  ฉวิจมฺมมสานิ  น  ฉินฺทติ  โลหิต  น 
นีหรติ  พนฺธนภาวป  อชานาเปตฺวา  ถลปถชลปถาทีสุ  กมฺมานิ  กาตุ 
เทตีติ  สิถิล ฯ 
        ทุปฺปมุ ฺจนฺติ  โลภวเสน  หิ  เอกวารป  อุปปฺนฺน  กิเลสพนฺธน 
พนฺธนฏานโต  กจฺฉโป  วิย  ทุมฺโมจิย  โหตีติ  ทุปปฺมุ ฺจ ฯ 
        เอตป  เฉตฺวานาติ  เอต  เอว  ทฬหฺป  กิเลสพนฺธน  าณขคฺเคน 
ฉินฺทิตฺวา  อนเปกฺขิโน  หุตฺวา  กามสุข  ปหาย  ปรพฺิพชนฺติ  ปกกฺมนฺติ 
ปพฺพชนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                พนฺธนาคารวตฺถุ ฯ 
                                ________ 
#๑. โยติ  ปเทน  ภวิตพฺพ ฯ  
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                                        เขมาวตฺถุ  
        เย  ราครตฺตาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนโฺต 
เขมนฺนาม  ร ฺโ  พิมฺพิสารสฺส  อคฺคมเหสึ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สา  กิร  ปทุมุตฺตรปาทมูเล  ปตฺถิตปฺปตฺถนา  อติวิย  อภิรูปา 
ปาสาทิกา  อโหสิ ฯ  สตฺถา  กิร  รูปสฺส  โทส  กเถตีติ  สุตฺวา 
ปน  สตฺถ ุ สนฺติก  คนฺตุ  น  อิจฺฉิ ฯ  ราชา  ตสฺสา  รูปมทมตฺตภาว 
ตฺวา  เวฬุวนวณฺณปฺปฏิสยุตฺตานิ  คีตานิ  กาเรตฺวา  นฏาทีน 
ทาเปสิ ฯ  เตส  ตานิ  คายนฺตาน  สุตฺวา  ตสฺสา  เวฬุวน  อทฏิปุพฺพ 
วิย  อสฺสุตปุพฺพ  วิย  จ  อโหสิ ฯ  สา  กตร  อุยฺยาน  สนฺธาย 
คายถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  เทวิ  ตุมฺหาก  เวฬุวนุยฺยานเมวาติ  วุตฺเต 
อุยฺยาน  คนฺตุกามา  อโหสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺสา  อาคมน  ตฺวา 
ปริสมชฺเฌ  นิสีทิตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโตว  ตาลวณฺฏ  อาทาย 
อตฺตโน  ปสฺเส  ตฺวา  วีชมาน  อภิรูป  อิตฺถึ  นิมฺมนิิ ฯ  เขมาป 
เทวี  ปวิสมานาว  ต  อิตฺถ ึ ทิสฺวา  สมมฺาสมฺพุทฺโธ  รูปสฺส 
โทส  กเถตีติ  วทนฺติ  อย ฺจสฺส  สนฺติเก  อิตฺถี  วีชมานา   ิตา 
อห  อิมิสฺสา  กลภาคป  น  อุเปมิ  น  มยา  อีทิส  อิตฺถีรูป 
ทิฏปุพฺพ  สตฺถาร  อภูเตน  อพฺภาจิกฺขนฺติ  ม ฺเติ  จินฺเตตฺวา 
ตถาคตสฺส  กถาสทฺทป  อนิสาเมตฺวา  ตเมว  อิตฺถึ  โอโลกยมานา 
อฏาสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺสา  ตสฺมึ  รูเป  อุปฺปนฺนพหุมานต  ตฺวา  ต  รูป  
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ปมวยาทิวเสน  ทสฺเสนฺโต  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  ปริโยสาเน 
อฏ ิมตฺตาวสาน  กตฺวา  ทสฺเสสิ ฯ  เขมา  ต  ทิสฺวา  เอวรูปป 
นาม  ต  รูป  มุหุตฺเตเนว  ขยวย  ปตฺต  นตฺถิ  วต  อิมสฺมึ  รูเป 
สาโรติ  จินฺเตสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺสา  จิตฺตวาร  โอโลเกตฺวา  เขเม  ตฺว 
อิมสฺมึ  รูเป  สาโร  อตฺถีติ  จินฺเตสิ  ปสสฺทานิสฺส  นสิฺสารภาวนฺติ 
วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        อาตุร  อสุจึ  ปูตึ  ปสฺส  เขเม  สมุสฺสย 
        อุคฺฆรนตฺ  ปคฺฆรนฺต  พาลาน  อภิปตฺถิตนฺติ ฯ 
        สา  คาถาปริโยสาเน  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  อถ  น  สตฺถา 
เขเม  อิเม  สตฺตา  ราครตฺตา  โทสทุฏา  โมหมูฬหฺา  อตฺตโน 
ตณฺหาโสต  สมติกฺกมิตุ  น  สกโฺกนฺติ  ตตฺเถว  ลคฺคนฺตีติ  วตฺวา 
ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        เย  ราครตฺตานุปตนฺติ  โสต 
        สย  กต  มกฺกฏโกว  ชาล ฯ 
        เอตมฺป  เฉตฺวาน  วชนฺติ  ธีรา 
        อนเปกขิฺโน  สพฺพทุกฺข  ปหายาติ ฯ 
        ตตฺถ  มกฺกฏโกว  ชาลนฺติ  ยถา  นาม  มกฺกฏโก  สุตฺตชาล 
กตฺวา  มชฺฌฏาเน  นาภิมณฺฑเล  นิปนฺโน  ปริยนฺเต  ปติต  ปฏงฺค 
วา  มกฺขิก  วา  เวเคน  คนฺตฺวา  วิชฺฌิตฺวา  ตสฺส  รส  ปวิตฺวา 
ปุนาคนฺตฺวา  ตสฺมึเยว  าเน  นิปชชฺติ  เอวเมว   
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เย  สตฺตา  ราครตฺตา  โทสทุฏา  โมหมูฬฺหา  สย  กต  
ตณฺหาโสต  อนุปตนฺติ  เต  ต  สมติกกฺมิตุ  น  สกโฺกนฺติ  เอว  
ทุรติกฺกม ฯ 
        เอตมฺป  เฉตฺวาน  วชนฺติ  ธีราติ  ปณฺฑิตา  เอต  พนฺธน 
ฉินฺทิตฺวา  อนเปกฺขิโน  นิราลยา  หุตฺวา  อรหตฺตมคฺเคน  
สพฺพทุกฺข  ปหาย  วชนฺติ  คจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  เขมา  อรหตฺเต  ปติฏหิ ฯ  มหาชนสฺสาป 
สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสิ ฯ  สตฺถา  ราชาน  อาห  มหาราช 
เขมาย  ปพฺพชิตุ  วา  ปรินพฺิพายิตุ  วา  วฏฏตีติ ฯ  ภนฺเต 
ปพฺพาเชถ  น  อล  ปรินพฺิพาเนนาติ ฯ  สา  ปพฺพชิตฺวา  
อคฺคสาวิกา  อโหสีติ ฯ 
                                        เขมาวตฺถุ ฯ 
                                        ________  
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                                อุคฺคเสนเสฏ ิปุตฺตวตฺถุ  
        มุ ฺจ  ปุเรติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนฺโต 
อุคฺคเสน  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ป ฺจสตา  กิร  นาฏกา  สวจฺฉเร  วา  ฉมฺมาเส  วา  สมฺปตฺเต 
ราชคห  คนตฺฺวา  ร ฺโ  สตฺตาห  สมชฺช  กตฺวา  พหุ หิร ฺสุวณฺณ 
ลภนฺติ  อนฺตรนฺตเร  อุกฺเขปทายาน  ปรยินฺโต  นตฺถ ิฯ  มหาชโน 
ม ฺจาทีสุ  (๑)  ตฺวา  สมชฺช  โอโลเกสิ ฯ  อเถกา  ลงฺฆธีตา 
วส  อภิรุยฺห  ตสฺส  อุปร ิ ปริวตฺติตฺวา  ตสฺส  ปริยนฺเต  อากาเส 
จงฺกมมานา  นจฺจติ  เจว  คายติ  จ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  อุคฺคเสโน 
นาม  เสฏ ิปุตฺโต  สหายเกน  สทฺธ ึ ม ฺจาติม ฺเจ   ิโต  ต 
โอโลเกตฺวา  ตสฺสา  หตฺถปาทวิกฺเขปาทีสุ  อุปฺปนนฺสิเนโห  เคห 
คนฺตฺวา  ต  ลภนฺโต  ชีวิสสฺามิ  อลภนตฺสฺส  เม  อิเธว  มรณนฺติ 
อาหารุปจฺเฉท  กตฺวา  ม ฺจเก  นิปชฺชิ  มาตาปตูหิ  ตาต  กินฺเต 
รุชฺชตีติ  ปุจฺฉิโตป  ต  เม  นฏธีตร  ลภนฺตสฺส  ชีวิต  อตฺถ ิ
อลภนฺตสฺส  เม  อิเธว  มรณนฺติ  วตฺวา  ตาต  มา  เอว  กร ิ
อ ฺ  เต  อมฺหาก  กุลสสฺ  จ  โภคาน ฺจ  อนุรูป  กุมาริก 
อาเนสฺสามาติ  วุตฺเตป  ตเถว  วตฺวา  นปิชฺช ิฯ  อถสฺส  
ปตา  พหุ  ยาจิตฺวาป  ต  ส ฺาเปตุ  อสกฺโกนฺโต  
#๑. สี. ม. ยุ.  ม ฺจาติม ฺจาทีสุ ฯ  
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นฏกสฺส  สหายก  ปกฺโกสาเปตฺวา  กหาปณสหสฺส  ทตฺวา 
อิเม  กหาปเณ  คเหตฺวา  อตฺตโน  ธีตร  มยฺห  ปุตฺตสฺส  
เทตูติ  ปหิณิ ฯ  โส  นาห  กหาปเณ  คเหตฺวา  เทมิ  สเจ  
ปน  โส  อิม  อลภิตฺวา  ชวิีตุ  น  สกฺโกติ  เตนหิ 
อมฺเหหิ  สทฺธึเยว  วิจรตุ  ทสฺสามิสฺส  ธีตรนฺติ ฯ  มาตาปตโร 
ปุตฺตสฺส  ตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ  โส  อห  เตหิ  สทฺธ ึ วิจริสฺสามีติ 
วตฺวา  ยาจนฺตานป  เตส  กถ  อนาทยิตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  นฏกสสฺ 
สนฺติก  อคมาสิ ฯ  โส  ตสฺส  ธีตร  ทตฺวา  เตน  สทฺธึเยวญ 
คามนิคมราชธานีสุ  สิปปฺ  ทสฺเสนฺโต  วิจริ ฯ  สาป  เตน  สทฺธ ึ
สวาสมนฺวาย  นจิรสฺเสว  ปุตฺต  ลภิตฺวา  ต  กฬีาปยมานา 
สกฏโคปกสฺส  ปุตฺต  ภณฺฑหารกสฺส  ปุตฺต  กิ ฺจิ  อชานนกสฺส  ปุตฺตาติ 
วทติ ฯ  โสป  เนส  สกฏปริวตฺตก  กตฺวา   ิตฏาเน  โคณาน  ติณ  อาหรติ 
สิปฺปทสฺสนฏาเน  ลทฺธภณฺฑก  อุกฺขิปตฺวา  หรติ  ตเทว  กิร 
สนฺธาย  สา  อิตฺถี  ปุตฺต  กีฬาปยมานา  ตเถว  วทติ ฯ  โส  อตฺตาน 
อารพฺภ  ตสฺสา  คายนภาว  ตฺวา  ปุจฺฉิ  ม  สนฺธาย  กเถสีติ ฯ 
อาม  ต  สนธฺายาติ ฯ  เอว  สนฺเต  อห  ปลายิสฺสามีติ ฯ  สา 
กึ  ปน  มยฺห  ตยา  ปลายิเตน  วา  อาคเตน  วาติ  ปนุปฺปุน 
ตเทว  (๑)  ตีต  คายติ ฯ  สา  กิร  อตฺตโน  รูปสมฺปตฺติ ฺเจว 
#๑. สี. ยุ.  ตเถว ฯ  
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ธนลาภ ฺจ  นิสฺสาย  ต  กิสฺมิ ฺจิ  น  ม ฺติ ฯ  โส  ก ึ น ุ โข 
นิสฺสาย  อิมิสฺสา  อย  มาโนติ  จินฺเตนฺโต  สิปฺป  นสิฺสายาติ 
ตฺวา  โหตุ  สิปฺป  คณฺหิสฺสามีติ  สสฺสุร  อุปสงฺกมิตฺวา  ตสฺส 
ชานนสิปฺป  อุคฺคณฺหิตฺวา  คามนิคมาทีสุ  สิปฺป  ทสเฺสนฺโต  อนปุุพฺเพน 
ราชคห  อาคนฺตฺวา  อิโต  สตฺตเม  ทิวเส  อุคฺคเสโน  เสฏ ิปุตฺโต 
นครวาสีน  สิปฺป  ทสฺเสสฺสตีติ  อาโรจาเปสิ ฯ  นครวาสิโน  ม ฺจาติ- 
ม ฺจาทโย  พนฺธาเปตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  สนฺนิปตึสุ ฯ  โสป  สฏ ิหตฺถ 
วส  อภิรุยฺห  ตสฺส  มตฺถเก  อฏาสิ ฯ 
        ตทิวส  สตฺถา  ปจฺจูสกาเล  โลก  โวโลเกนฺโต  ต  อตฺตโน 
าณชาลสฺส  อนฺโต  ปวิฏ  ทิสฺวา  ก ึ น ุ โข  ภวิสสฺตีติ 
อาวชฺชนฺโต  เสฺว  เสฏ ิปุตฺโต  สิปฺป  ทสฺเสสฺสามีติ  วสมตฺถเก 
สฺสติ  ตสฺส  ทสฺสนตฺถ  มหาชโน  สนฺนิปติสฺสติ  ตตฺถ  อห 
จตุปฺปทิก  คาถ  เทสิสฺสามิ  ต  สุตฺวา  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน 
ธมฺมาภิสมโย  ภวิสฺสติ  อุคฺคเสโนป  อรหตฺเต  ปติฏหิสฺสตีติ 
อ ฺาสิ ฯ  โส  ปุนทิวเส  กาล  สลลฺกฺเขตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต 
ราชคห  ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ  อุคฺคเสโนป  สตฺถริ  อนฺโตนคร 
อปฺปวิฏเเยว  อุนฺนาทนตฺถาย  มหาชนสฺส  องฺคุลีส ฺ  ทตฺวา 
วสมตฺถเก  ปติฏาย  อากาเสเยว  สตฺต  วาเร  ปริวตฺติตฺวา  โอรุยฺห 
วสมตฺถเก  อฏาสิ ฯ  ตสฺมึ   
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ขเณ  สตฺถา  นคร  ปวิสนโฺต  ยถา  ต  ปริสา  น  โอโลเกส ิ
เอว  กตฺวา  อตฺตานเมว  โอโลกาเปสิ ฯ  อุคฺคเสโน  ปริส  
โอโลเกตฺวา  น  ม  ปริสา  โอโลเกตีติ  โทมนสฺสปฺปตฺโต  อิท  
มยา  สวจฺฉเร  กตฺตพฺพ  สิปฺป  สตฺถร ิ จ  นคร  ปวิสนฺเต  
ปริสา  ม  อโนโลเกตฺวา  สตฺถารเมว  โอโลเกติ  โมฆ  วต 
เม  สิปฺปทสสฺน  ชาตนฺติ  จินฺเตสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  จิตฺต  ตฺวา 
มหาโมคฺคลฺลาน  อามนฺเตตฺวา  คจฺฉ  โมคฺคลฺลาน  เสฏ ิปุตฺต 
วเทหิ  สิปฺป  กิร  ทสฺเสตูติ  อาห ฯ  เถโร  คนฺตฺวา  วสสฺส  เหฏา 
 ิโตว  เสฏ ิปุตฺต  อามนฺเตตฺวา  อิม  คาถมาห 
        อิงฺฆ  ปสฺส  นฏปุตฺต  อุคฺคเสน  มหพฺพล 
        กโรหิ  ราค  ปริสาย  หาสยสฺสุ  มหาชนนฺติ ฯ 
        โส  เถรสฺส  กถ  สุตฺวา  ตุฏมานโส  หุตฺวา  สตฺถา  [๑] 
มม  สิปฺป  ปสฺสิตุกาโมติ  วสมตฺถเก   ิตโกว  อิม  คาถมาห 
        อิงฺฆ  ปสฺส  มหาป ฺ  โมคฺคลฺลาน  มหิทฺธิก 
        กโรมิ  ราค  ปริสาย  หาสยามิ  มหาชนนฺติ ฯ 
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  วสมตฺถกโต  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา 
อากาเส  จุทฺทสกฺขตฺตุ  ปริวตฺติตฺวา  โอรุยฺห  วสมตฺถเก  
อฏาสิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  อุคฺคเสน  ปณฺฑิเตน  นาม  
อตีตานาคตปฺปจฺจุปฺปนฺเนสุ  ขนฺเธสุ  อาลย  นิกนตึฺ  ปหาย  
#๑. สี. ม. ยุ.  เอตฺถนฺตเร  ม ฺเติ  ทิสฺสติ ฯ  
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ชาติอาทีหิ  มุจฺจิตุ  วฏฏตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        มุ ฺจ  ปุเร  มุ ฺจ  ปจฺฉโต 
        มชฺเฌ  มุ ฺจ  ภวสฺส  ปารคู 
        สพฺพตฺถ  วิมุตฺตมานโส 
        น  ปุน  ชาติชร  อุเปหิสีติ ฯ 
        ตตฺถ  มุ ฺจ  ปุเรติ  อตีเตสุ  ขนฺเธสุ  อาลย  นิกนฺตึ 
อชฺโฌสาน  ปตฺถน  ปริยฏุาน  คาห  ปรามาส  ตณฺห  มุ ฺจ ฯ 
        ปจฺฉโตติ  อนาคเตสุป  ขนฺเธสุ  อาลยาทีนิ  มุ ฺจ ฯ 
        มชฺเฌติ  ปจฺจุปฺปนฺเนสุป  ตานิ  มุ ฺจ ฯ 
        ภวสฺส  ปารคูติ  เอว  สนฺเต  ติวิธสฺสาป  ภวสฺส  อภิ ฺา- 
ปริ ฺาปหานภาวนาสจฺฉิกิริยาวเสน  ปารคู  ปารคโต  หุตฺวา 
ขนฺธธาตุอายตนาทิเภเท  สพฺพสงฺขเต  วิมุตฺตมานโส  วิหรนโฺต  ปุน 
ชาติชรามรณานิ  น  อุปคจฺฉสีติ  (๑)  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย 
อโหสิ ฯ  เสฏ ิปุตฺโตป  วสมตฺถเก   ิตโกว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ 
อรหตฺต  ปตฺวา  วสโต  โอรุยฺห  สตฺถ ุ สนฺติก  อาคนฺตฺวา 
ป ฺจปฺปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  สตฺถาร  ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  อถ  
น  สตฺถา  ทกฺขิณหตฺถ  ปสาเรตฺวา  เอหิ  ภิกฺขูติ  อาห ฯ  
โส  ตาวเทว  อฏปริกฺขารธโร  สฏ ิวสฺสตฺเถโร  วิย  อโหส ิฯ 
#๑. น  อุปคจฺฉิสฺสสีติ  ยุตฺตตร ฯ  . ว.  
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อถ  น  ภิกฺขู  อาวุโส  อุคฺคเสน  สฏ ิหตฺถสฺส  เต  วสสฺส 
มตฺถกโต  โอตรนฺตสฺส  ภย  นาม  นาโหสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  นตฺถิ  
เม  อาวุโส  ภยนฺติ  วุตฺเต  สตฺถ ุ อาโรเจสุ  ภนฺเต  อุคฺคเสโน 
น  ภายามีติ  วทติ  อภูต  วตฺวา  อ ฺ  พฺยากโรตีติ ฯ  สตฺถา  
น  ภิกฺขเว  มม  ปุตฺเตน  อุคฺคเสเนน  สทิสา  ฉินฺนสโยชนา  
ภิกฺขู  ภายนฺติ  น  สนฺตสนฺตีติ  วตฺวา  พฺราหฺมณวคฺเค  อิม  
คาถมาห 
        สพฺพสโยชน  เฉตฺวา  โย  เว  น  ปริตสฺสติ 
        สงฺคาติค  วิสยุตฺต  ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหูน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ 
        ปุเนกทิวส  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  ก ึ น ุ โข 
อาวุโส  เอว  อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺนสฺส  ภิกฺขุโน  นฏธีตร  นิสสฺาย 
นเฏหิ  สทฺธ ึ วิจรณการณ  ก ึ อรหตฺตสฺส  อุปนิสฺสยการณนฺติ ฯ 
สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นตฺุถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ 
ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  ภิกฺขเว  อุภยมฺเปต  อิมินาเอว 
กตนฺติ  วตฺวา  ตมตฺถ  ปกาเสตุ  อตีต  อาหริ 
        อตีเต  กริ  กสฺสปทสพลสฺส  สุวณฺณเจติเย  กริยมาเน 
พาราณสีวาสิโน  กุลปุตฺตา  ปหูต  ขาทนีย  โภชนีย  ยานเกสุ 
อาโรเปตฺวา  หตฺถกมฺม  กริสฺสามาติ  เจติยฏาน  คจฺฉนฺตา  
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อนฺตรามคฺเค  เอก  เถร  ปณฺฑาย  ปวิสนฺต  ปสฺสึสุ ฯ  อเถกา 
กุลธีตา  เถร  โอโลเกตฺวา  สามิก  อาห  สามิ  อยฺโย  โน 
ปณฺฑาย  ปวิสติ  ยานเก  จ  โน  ปหูต  ขาทนีย  โภชนีย 
ปตฺตมสฺส  อาหร  ภิกฺข  ทสฺสามาติ ฯ  โส  ปตฺต  อาหริ ฯ  ต 
ขาทนียโภชนียสฺส  ปูเรตฺวา  เถรสฺส  หตฺเถ  ปติฏาเปตฺวา  อุโภป 
ปตฺถน  กรึสุ  ภนฺเต  ตุมฺเหหิ  ทิฏธมฺมสฺเสว  ภาคิโน  ภเวยฺยามาติ ฯ 
โสป  เถโร  ขีณาสโว  ตสฺมา  โอโลเกนฺโต  เตส  ปตฺถนาย 
สมิชฺฌนภาว  ตฺวา  สิต  อกาสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  สา  อิตฺถี  สามิก 
อาห  สามิ  อมฺหาก  อยฺโย  สิต  กโรติ  เอโส  นฏทารโก 
ภวิสฺสตีติ ฯ  สามิโกปสฺสา  เอว  ภวิสฺสติ  ภทฺเทติ  วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ 
อิท  เตส  ปพฺุพกมฺม ฯ  เต  ตตฺถ  ยาวตายุก  ตฺวา  เทวโลเก 
นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต  จวิตฺวา  สา  อิตฺถี  นฏเคเห  นิพฺพตฺติ  ปุริโส 
เสฏ ิเคเห ฯ  โส  เอว  ภทเฺท  ภวิสฺสตีติ  ตสฺสา  ปฏวิจนสฺส  ทินฺนตฺตา 
นเฏหิ  สทฺธ ึ วิจริ  ขีณาสวตฺเถรสฺส  ทนิฺนปณฺฑปาต  นิสฺสาย 
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  สาป  นฏธีตา  ยา  เม  สามิกสฺส  คติ  มยฺหป 
สา  เอว  คตีติ  ภิกฺขุนีน  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺเต  ปติฏหีติ ฯ 
                        อุคฺคเสนเสฏ ิปุตฺตวตฺถุ ฯ 
                        ____________  
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        วิตกฺกมถิตสฺสาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  เอก  ทหรภิกฺขุ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอโก  กริ  ทหรภิกฺขุ  สลากคฺเค  อตฺตโน  สลาก  (๑)  คเหตฺวา 
สลากยาคุ  อาทาย  อาสนสาล  คนฺตฺวา  ปวติ ฯ  ตตฺถ  อุทก 
อลภิตฺวา  อุทกตฺถาย  เอก  ฆร  อคมาสิ ฯ  ตตฺร  ต  เอกา  กุมารกิา 
ทิสฺวาว  อุปฺปนฺนสิเนหา  ภนฺเต  ปุนป  ปานีเยน  อตฺเถ  สติ 
อิเธว  อาคจฺเฉยฺยาถาติ  อาห ฯ  โส  ตโต  ปฏาย  ยทา  ปานีย 
น  ลภติ  ตทา  ตตฺเถว  คจฺฉติ ฯ  สาปสฺส  ปตฺต  คเหตฺวา  ปานีย 
เทติ ฯ  เอว  คจฺฉนฺเต  กาเล  ยาคคป  ทตฺวา  ปุเนกทิวส  ตตฺเถว 
นิสีทาเปตฺวา  ภตฺต  อทาสิ ฯ  สนฺติเก  จสฺส  นิสีทตฺิวา  ภนฺเต 
อิมสฺมึ  เคเห  น  กิ ฺจิ  นตฺถิ  นาม  เกวล  มย  วิจารณกมนุสฺสเมว 
น  ลภามาติ  กถ  สมุฏาเปสิ ฯ  โส  กติปาเหเนว  ตสฺสา 
กถ  สุตฺวา  อุกฺกณฺ ิ ฯ  อถ  น  เอกทิวส  อาคนฺตุกา  ภิกฺขู  ทิสฺวา 
กสฺมา  ตฺว  อาวุโส  กีโส  อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโตสีติ  ปุจฺฉิตฺวา 
อุกฺกณฺ ิโตสฺมิ  อาวุโสติ  วุตฺเต  อาจริยุปชฺฌายาน  สนฺติก 
นยึสุ ฯ  เตป  ต  สตฺถ ุ สนติฺก  เนตฺวา  ตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ  
#๑. สี. ม. ยุ.  ปตฺตสลาก ฯ  
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สตฺถา  สจฺจ  กิร  ตฺว  ภิกฺขุ  อุกฺกณฺ ิโตสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจนฺติ 
วุตฺเต  กสฺมา  ตฺว  ภิกฺขุ  มาทิสสฺส  อารทฺธวิริยสฺส  พุทฺธสฺส 
สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  โสตาปนฺโนติ  วา  สกทาคามีติ  วา  อตฺตาน 
อวทาเปตฺวา  อุกฺกณฺ ิโตติ  วทาเปสิ  ภาริย  เต  กมมฺ  กตนฺติ 
วตฺวา  กึการณา  อุกฺกณฺ ิโตสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  ภนฺเต  เอกา  ม 
อิตฺถี  เอวมาหาติ  วุตฺเต  ภิกฺขุ  อนจฺฉริย  เอต  ตสฺสา  กิริย 
สา  หิ  ปุพฺเพ  สกลชมฺพุทเีป  อคฺคปณฺฑิต  ปหาย  ตมุหุตฺตทิฏเก 
เอกสฺมึ  สิเนห  อุปฺปาเทตฺวา  ต  ชีวิตกฺขย  ปาเปสีติ 
วตฺวา  ตสฺส  วตฺถุสฺส  ปกาสนตฺถ  ภิกขฺูหิ  ยาจิโต  อตีเต 
จูฬธนุคฺคหปณฺฑิตกาเล  ตกฺกสิลาย  ทิสาปาโมกฺขสฺส  อาจริยสฺส 
สนฺติเก  สิปปฺ  อุคฺคเหตฺวา  เตน  ตุฏเน  ทินฺน  ธีตร  อาทาย 
พาราณสึ  คจฺฉนฺตสฺส  เอกสฺมึ  อฏวีมุเข  เอกูนป ฺาสาย  กณฺเฑหิ 
เอกูนป ฺาส  โจเร  ฆาเตตฺวา  กณฺเฑสุ  ขีเณสุ  โจรเชฏก 
คเหตฺวา  ภูมิย  ปาเตตฺวา  ภทฺเท  อสึ  อาหราติ  วุตฺเต  ตาย 
ตขณทิฏโจเร  สิเนห  กตฺวา  โจรสฺส  หตฺเถ  อสิถรุ  เปตฺวา 
โจเรน  จูฬธนุคฺคหปณฺฑิตสฺส  มาริตภาว  โจเรน  จ  ต  อาทาย 
คจฺฉนฺเตน  มป  เอสา  อ ฺ  ทิสฺวา  อตฺตโน  สามิก  วิย 
มาราเปสฺสติ  กึ  เม  อิมายาติ  เอก  นทึ  ทิสฺวา  โอรมิตีเร  
ต  เปตฺวา  ตสฺสา  ภณฺฑก  อาทาย  ตฺว  อิเธว  โหหิ   
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ยาวาห  ภณฺฑก  อุตฺตาเรมีติ  ตตฺเถว  ต  ปหาย  คมนภาว ฺจ 
อาวิกตฺวา 
        สพฺพ  ภณฺฑ  สมาทาย  ปาร  ติณฺโณสิ  พฺราหฺมณ 
        ปจฺจาคจฺฉ  ลหุ  ขิปฺป  มป  ตาเรหิทานิ  โภ 
        อสนฺถุต  ม  จิรสนฺถุเตน 
        มินาติ  (๑)  โภตี  อธุว  ธุเวน 
        มยาป  โภตี  นิมิเนยยฺ  อ ฺ 
        อิโต  อห  ทูรตร  คมิสฺส ฯ 
        กาย  เอฬคณิคุมฺเพ  กโรติ  มหหาสิย  (๒) 
        นยิธ  นจฺจ  วา  คีต  วา  ตาฬ  วา  สุสมาหิต ฯ 
        อนมฺหกิาเล  สุสฺโสณิ  ก ึ น ุ ชคฺฆสิ  โสภเน 
        สิคาล  พาล  ทุมฺเมธ  อปฺปป ฺโสิ  ชมฺพุก 
        ฉินฺโน  (๓)  มจฺฉ ฺจ  เปสิ ฺจ  กปโณ  วิย  ฌายสิ ฯ 
        สุทสฺส  วชฺชม ฺเส  อตฺตโน  ปน  ทุทฺทส 
        ฉินฺนา  (๔)  ปติ ฺจ  ชาร ฺจ  มป  ตฺว ฺเว  ฌายสิ ฯ 
        เอวเมต  มิคราช  ยถา  ภาสสิ  ชมพฺุก ฯ 
        สา  นูนาห  อิโต  คนตฺฺวา  ภตฺตุ  เหสฺส  วสานุคา ฯ 
#๑. ปาลิย  นมิินีติ ฯ  ตทฏกถาย  นมิิสีติ  ทิสฺสติ ฯ 
#๒. ปาลิย  ตทฏกถาย ฺจ  อหุหาสิยนฺติ  ทิสฺสติ ฯ  
#๓. ปาลิย  ตทฏกถาย ฺจ  ชินฺโนติ  ทิสฺสติ ฯ   
#๔.  ตตฺเถว  ชินฺนาติ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 555 

        เลมที ่ 18  จูฬธนุคฺคหปณฺฑิตวตฺถุ หนา  555 
 
        โย  หเร  มตฺติก  ถาล          กสถาลป  โส  หเร 
        กตเยว  ตยา  ปาป          ปุนเปว  กริสฺสสีติ 
อิม  ป ฺจกนิปาเต  จูฬธนุคฺคหชาตก  (๑)  วิตฺถาเรตฺวา  ตทา 
จูฬธนุคฺคหปณฺฑิโต  ตฺว  อโหสิ  สา  อิตฺถี  อย  เอตรหิ  กุมาริกา 
สิคาลรูเปน  อาคนฺตฺวา  ตสฺสา  นิคฺคหการโก  สกฺโก  เทวราชา 
อหเมวาติ  วตฺวา  เอว  สา  อิตฺถ ี ตมุหุตฺตทิฏเก  เอกสฺมึ 
สิเนเหน  สกลชมฺพุทีเป  อคฺคปณฺฑิต  ชีวิตา  โวโรเปสิ  ต  อิตฺถ ึ
อารพฺภ  อุปฺปนฺน  ตว  ตณฺห  ฉินฺทิตฺวา  วิหร  ภิกขฺูติ  ต 
โอวทิตฺวา  อุตฺตรึ  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        วิตกฺกมถิตสฺส  ชนฺตุโน 
        ติพฺพราคสฺส  สุภานุปสฺสิโน 
        ภิยฺโย  ตณฺหา  ปวฑฺฒติ 
        เอส  โข  ทฬฺห  กโรติ  พนฺธน ฯ 
        วิตกฺกูปสเม  จ  โย  รโต 
        อสุภ  ภาวยตี  สทา  สโต 
        เอโส  โข  พฺยนฺติกาหติ 
        เอสจฺฉินฺทติ  มารพนฺธนุ  ฺติ ฯ 
        ตตฺถ  วิตกฺกมถิตสฺสาติ  กามวิตกฺกาทีหิ  ตีหิ  วิตกฺเกหิ 
นิมฺมถิตสฺส ฯ 
# ๑.  ขุ. ชา.  ๒๗/๑๘๔ ฯ  ตทฏกถา  ๔/๖๐๖ ฯ  
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        ติพฺพราคสฺสาติ  พหลราคสฺส ฯ 
        สุภานุปสฺสิโนติ  อิฏารมฺมเณสุ  สุภนิมิตฺตคฺคาหาทิวเสน 
วิสฺสฏมานสตาย  สุภนฺติ  อนุปสฺสนตฺสฺส ฯ 
        ตณฺหาติ  เอวรูปสฺส  ฌานาทีสุ  เอกป  น  วฑฺฒติ  อถโข 
ฉทฺวาริกตณฺหา  ภิยฺโย  วฑฺฒติ ฯ 
        เอส  โขติ  เอโส  โข  ปุคฺคโล  ตณฺหาพนฺธน  ถิร  นาม 
กโรติ ฯ 
        วิตกฺกูปสเมติ  มิจฺฉาวิตกฺกาน  วูปสมสงฺขาเต  ทสส ุ อสุเภสุ 
ปมชฺฌาเน ฯ 
        สทา  สโตติ  โย  เอตฺถ  อภิรโต  หุตฺวา  นิจฺจ  อุปฏ ิตสฺสติตาย 
สโต  ต  อสภุชฺฌาน  ภาเวติ ฯ 
        พฺยนฺติกาหตีติ  เอส  ภิกฺขุ  ตีสุ  ภเวสุ  อุปฺปชชฺนก  ตณฺห 
วิคต  กริสฺสติ ฯ 
        มารพนฺธนุ  ฺติ  เอส  เตภูมิกวฏฏสงฺขาต  มารพนฺธนป 
ฉินฺทิสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  โส  ภิกฺขุ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ  สมฺปตฺตานป 
สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสติี ฯ 
                        จูฬธนุคฺคหปณฺฑิตวตฺถุ ฯ 
                        __________  
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                                มารวตฺถุ  
        นฏิ  คโตติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
มาร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกทิวส  หิ  วิกาเล  สมฺพหุลา  เถรา  เชตวนมหาวิหาร 
ปวิสิตฺวา  ราหุลตฺเถรสฺส  วสนฏาน  คนฺตฺวา  ต  วุฏาเปสุ ฯ  (๑) 
โส  อ ฺตฺถ  วสนฏาน  อปสฺสนฺโต  คนฺตฺวา  ตถาคตสฺส  คนฺธกุฏิยา 
ปมุเข  นิปชชฺิ ฯ  ตทา  โส  อายสฺมา  อรหตฺต  ปตฺโต  อวสฺสิโกว 
อโหสิ ฯ  มาโร  วสวตฺตี  ภวเน   ิโตเยว  ต  อายสฺมนฺต 
คนฺธกุฏิปฺปมุเข  นิปนฺน  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  สมณสฺส  โคตมสฺส  รชุนกา 
องฺคุลี  พหิ  นิปนฺนา  สย  อนฺโตคนฺธกุฏิย  นิปนฺโน  องฺคุลิยา 
ปฬิยมานาย  สย  ปฬิโต  ภวิสฺสตีติ ฯ  โส  มหนฺต  หตฺถิราชวณฺณ 
อภินิมฺมินิตฺวา  อาคมฺม  โสณฺฑาย  เถรสฺส  มตฺถก  ปริกฺขิปตฺวา 
มหนฺเตน  สทฺเทน  โก ฺจรว  รวิ ฯ  สตฺถา  คนฺธกุฏิย  นิปนฺโน  ตสฺส 
มารภาว  ตฺวา  มาร  ตาทิสาน  สตสหสฺเสนาป  มม  ปุตฺตสฺส 
ภย  อุปฺปาเทตุ  น  สกฺกา  ปุตฺโต  หิ  เม  อสนฺตาสี  วีตตณฺโห 
มหาวิริโย  มหาป ฺโติ  วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        นฏิ  คโต  อสนฺตาสี  วีตตณฺโห  อนงฺคโณ 
        อจฺฉินฺทิ  ภวสลลฺานิ  อนฺติโมย  สมุสฺสโย 
#๑. อาจารสมฺปนฺนา  น  ตถา  กรึส ุฯ  
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        วีตตณฺโห  อนาทาโน  นิรุตฺติปทโกวิโท 
        อกฺขราน  สนฺนิปาต  ช ฺา  ปุพฺพาปรานิ  จ 
        ส  เว  อนฺติมสารีโร  มหาป ฺโ  [มหาปุริโส]  ติ  วุจฺจตีติ ฯ 
        ตตฺถ  นฏิ  คโตติ  อิมสฺมึ  สาสเน  ปพฺพชิตาน  อรหตฺต 
นิฏ  นาม  ต  คโต  ปตฺโตติ  อตฺโถ ฯ 
        อสนฺตาสีติ  อพฺภนฺตเร  ราคสนฺตาสาทีน  อภาเวน  อสนฺตสโก ฯ 
        อจฺฉินฺทิ  ภวสลลฺานีติ  สพฺพานิป  ภวคามิสลฺลานิ  อจฺเฉชฺชิ ฯ 
        สมุสฺสโยติ  อย  ตสฺส  อนฺติโม  เทโห ฯ 
        อนาทาโนติ  ขนฺธาทีสุ  นิคฺคหโณ ฯ 
        นิรุตฺติปทโกวิโทติ  นิรุตฺติย ฺจ  เสสปเทสุ  จาติ  จตูสุป 
ปฏิสมฺภิทาสุ  เฉโกติ  อตฺโถ ฯ 
        อกฺขราน  สนฺนิปาต  ช ฺา  ปุพฺพาปรานิ  จาติ  อกฺขราน 
สนฺนิปาตสงฺขาต  อกฺขรปณฺฑ ฺจ  ชานาติ  ปุพฺพกฺขเรน  อปรกฺขร 
อปรกฺขเรน  ปุพฺพกฺขร ฺจ  ชานาติ ฯ  ปุพฺพกฺขเรน  อปรกฺขร  ชานาติ 
นาม  อาทิมฺหิ  ป ฺายมาเน  มชฺฌปรโิยสาเนสุ  อปฺป ฺายมาเนสุป 
อิเมส  อกฺขราน  อิท  มชฌฺ  อิท  ปรโิยสานุ  ฺติ  ชานาติ ฯ  อปรกฺขเรน 
ปุพฺพกฺขร  ชานาติ  นาม  อนฺเต  ป ฺายมาเน  อาทิมชฺเฌสุ 
อปฺป ฺายมาเนสุป    
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อิเมส  อกฺขราน  อิท  มชฌฺ  อย  อาทีติ  ชานาติ  มชฺเฌ  
ป ฺายมาเน  อาทิปริโยสาเนสุ  อปฺป ฺายมาเนสุป อิเมส  
อกฺขราน  อย  อาทิ  อย  อนฺโตติ  ชานาติเอว ฯ 
        มหาป ฺโติ  เอส  โกฏิย   ิตสรีโร  มหนฺตาน  อตฺถธมฺม- 
นิรุตฺติปฏิภานาน  สีลกฺขนฺธาทีน ฺจ  ปริคฺคาหิกาย  ป ฺาย  
สมนฺนาคตตฺตา  มหาป ฺโ  วิมุตฺตจิตฺต  ขฺวาห  สารีปุตฺต  
มหาปุริโสติ  วทามีติ  วจนโต  วิมุตฺตจิตฺตตาย  จ  มหาปุริโสติ  
วุจฺจตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสุ ฯ  (๑)  มาโรป 
ปาปมา  ชานาติ  ม  สมโณ  โคตโมติ  ตตฺเถว  อนตฺรธายีติ ฯ 
                                        มารวตฺถุ ฯ 
                                        ______ 
#๑. กถ ฯ น  หิ  อ ฺเ  ตตฺถ  โหนฺติ ฯ  
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                                        อุปกาชีวกวตฺถุ  
        สพฺพาภิภูติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  อนฺตรามคฺเค  อุปก 
อาชีวก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  สตฺถา  ปตฺตสพฺพ ฺ ุต ฺาโณ 
โพธิมณฺเฑ  สตฺตสตฺตาห  วีตินาเมตฺวา  อตฺตโน  ปตฺตจีวรมาทาย 
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนตฺถ  พาราณสึ  (๑)  สนฺธาย  อฏารสโยชนมคฺค 
ปฏิปนฺโน  อนฺตรามคฺเค  อุปก  อาชีวก  อทฺทส ฯ  โสป  สตฺถาร 
ทิสฺวา  วิปฺปสนฺนานิ  โข  เต  อาวุโส  อินฺทฺริยานิ  ปริสุทฺโธ 
ฉวิวณฺโณ  ปริโยทาโต  กสิ  ตฺว  อาวุโส  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิโต 
โก  วา  เต  สตฺถา  กสฺส  วา  ตฺว  ธมฺม  โรเจสีติ  ปุจฺฉิ ฯ 
อถสฺส  สตฺถา  มยฺห  อุปชฺฌาโย  วา  อาจริโย  วา  นตฺถีติ 
วตฺวา  อิม  คาถมาห 
                สพฺพาภิภู  สพฺพวิทูหมสฺมิ 
                สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ  อนูปลิตฺโต 
                สพฺพ ฺชโห  ตณฺหกฺขเย  วิมุตฺโต 
                สย  อภิ ฺาย  กมุทฺทิเสยฺยนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  สพฺพาภิภูติ  สพฺเพส  เตภูมิกธมฺมาน  อภิภวิตา ฯ 
        สพฺพวิทูติ  วิทิตสพฺพจตุภูมิกธมฺโม ฯ 
        สพฺเพสุ  ธมฺเมสูติ  สพฺเพสุป  เตภูมิกธมฺเมสุ  ตณฺหาทิฏ ีหิ 
#๑. สี. ยุ.  พาราณสิย ฯ  
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อนูปลิตฺโต ฯ 
        สพฺพ ฺชโหติ  สพฺเพ  เตภูมิกธมฺเม  ชหิตฺวา   ิโต ฯ 
        ตณฺหกขฺเย  วิมุตฺโตติ  ตณฺหกฺขยนฺเต  อุปฺปาทิเต  ตณฺหกฺขย- 
สงฺขาเต  อรหตฺเต  อเสขาย  วิมุตฺติยา  วิมุตฺโต ฯ 
        สย  อภิ ฺายาติ  อภิ ฺเยฺยาทิเภเท  ธมฺเม  สยเมว 
ชานิตฺวา ฯ 
        กมุทฺทิเสยฺยนฺติ  อย  เม  อุปชฺฌาโย  วา  อาจริโย  วาติ 
ก  นาม  อุททฺิเสยฺยนฺติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  อุปโก  อาชีวโก  ตถาคตสฺส  วจน  เนวาภินนฺทิ 
นปฺปฏิกฺโกสิ  สีส  ปน  จาเลตฺวา  ชิวฺห  นิลลฺาเลตฺวา  เอกปทิก  มคฺค 
คเหตฺวา  อ ฺตร  ลุทฺทกนิวาสนฏาน  อคมาสีติ ฯ 
                                อุปกาชีวกวตฺถุ ฯ 
                                __________  
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                                 สกฺกเทวราชวตฺถุ  
        สพฺพทานนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
สกฺก  เทวราช  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  ตาวตึสเทวโลเก  เทวตา  สนฺนิปติตฺวา 
จตฺตาโร  ป ฺเห  สมุฏาเปสุ  กตร  ทาน  นุ  โข  ทาเนสุ 
กตโร  รโส  รเสสุ  กตรา  รติ  รตีสุ  เชฏกา  ตณฺหกฺขโยว 
กสฺมา  เชฏโกติ  วุจฺจตีติ ฯ  เต  ป ฺเห  เอกา  เทวตาป  วินิจฺฉิตุ 
นาสกฺขิ ฯ  เอโก  ปน  เทโว  เอก  เทว  ปุจฺฉติ  โสป  อปรนฺติ 
เอว  อ ฺม ฺ  ปุจฺฉนฺตา  ทสสุ  จกฺกวาฬสหสฺเสสุ  ทฺวาทส 
สวจฺฉรานิ  วิจรึสุ ฯ  เอตฺตเกนาป  กาเลน  ป ฺหาน  อตฺถ  อทิสฺวา 
ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา  สนฺนิปติตฺวา  จตุนฺน  มหาราชาน  สนฺติก 
คนฺตฺวา  กึ  ตาตา  มหาเทวสนฺนิปาโตติ  วุตฺเต  จตฺตาโร  ป ฺเห 
สมุฏาเปตฺวา  วินิจฺฉิตุ  อสกฺโกนฺตา  ตุมฺหาก  สนฺติก  อาคตมฺหาติ ฯ 
กึ  ป ฺหา  นาม  ตาตาติ ฯ  ทานรสรตีสุ  กตรทานรสรติ  นุ  โข 
เสฏา  ตณฺหกฺขโยว  กสฺมา  เสฏโติ  อิเม  ป ฺเห  วินิจฺฉิตุ 
อสกฺโกนฺตา  อาคตมฺหาติ  [ตมตฺถ  อาโรเจสส] ฯ  ตาตา  มยป 
อิเมส  อตฺถ  น  ชานาม  อมฺหาก  ปน  ราชา  ชนสหสฺเสน 
จินฺติเต  อตฺเถ  จินฺเตตฺวา  ขเณเนว  ชานาติ  โส  อมฺเหหิ 
ป ฺาย  จ  ปุ ฺเน  จ  วิสิฏโ  เอตสฺส  สนฺติก  
คจฺฉามาติ  ตเมว  เทวคณ  อาทาย  สกกฺสฺส  เทวร ฺโ   
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สนฺติก  คนฺตฺวา  เตนาป  กึ  ตาตา  มหนฺโต  เทวสนฺนิปาโตติ  
วุตฺเต  ตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ  สกฺโก  ตาตา  อิเมส  ป ฺหาน  
อ ฺโ  อตฺถ  ชานิตุ  น  สกฺโกติ  พุทฺธวิสยา  เอเตติ  วตฺวา  
สตฺถา  ปเนตรหิ  กห  วสตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  เชตวเนติ  สุตฺวา  
เอถ  ตสฺส  สนฺติก  คมิสฺสามาติ  เทวคเณน  สทฺธึ  รตฺติภาเค 
สกล  เชตวน  โอภาเสตฺวา สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  
เอกมนฺต   ิโต  กึ  มหาราช  มหตา  เทวคเณน  สทฺธึ  
อาคโตสีติ  วุตฺเต  ภนฺเต  เทวคเณน  อิเม  นาม  ป ฺหา  
สมุฏาปตา  อ ฺโ  อิเมส  อตฺถ  ชานิตุ  สมตฺโถ  
นาม  นตฺถิ  อิเมส  โน  อตฺถ  ปกาเสถาติ  อาห ฯ  สตฺถา 
สาธุ  มหาราช  มยา  ตึส  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  มหาปริจฺจาเค 
ปริจฺจชิตฺวา  ตุมฺหาทิสาน  กงฺขาเฉทนตฺถเมว  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ 
ปฏิวิทฺธ  ตยา  ปุจฺฉิตป ฺเห  สุณาหิ  สพฺพทานาน  ธมฺมทาน 
เสฏ  สพฺพรสาน  ธมฺมรโส  เสฏโ  สพฺพรตีน  ธมฺมรติ  เสฏา 
ตณฺหกฺขโย  ปน  อรหตฺต  สมฺปาปกตฺตา  เสฏโเยวาติ  วตฺวา 
อิม  คาถมาห 
        สพฺพทาน  ธมฺมทาน  ชินาติ 
        สพฺพรส  ธมฺมรโส  ชินาติ 
        สพฺพรตึ  ธมฺมรติ  ชินาติ 
        ตณฺหกขฺโย  สพฺพทุกฺข  ชินาตีติ ฯ 
        ตตฺถ  สพฺพทานนฺติ  สเจ  หิ  จกฺกวาฬคพฺเภ  ยาว   
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พฺรหฺมโลกา  นิรนฺตร  กตฺวา  นิสินฺนาน  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธ- 
ขีณาสวาน  กทลิคพฺภสทิสานิ  ติจีวรานิ  ทเทยฺย ฯ  ตสฺมึ  
สมาคเม  จตุปฺปทิกาย  คาถาย  กตา  อนุโมทนา ว  เสฏา 
ต  หิ  ทาน  ตสฺสา  คาถาย  โสฬสึ  กล  น  อคฺฆติ  เอว  
ธมฺมสฺส  เทสนาป  วาจนาป  สวนมฺป  มหนฺต  เยน  จ  
ปุคฺคเลน  ธมฺมสฺสวน  การิต  ตสฺเสว  มหานิสโส ฯ 
ตถารูปายเอว  ปริสาย  ปณีตปณฺฑปาตสฺส  ปตฺเต  ปูเรตฺวา 
ทินฺนทานโตป  สปฺปเตลาทีน  ปตฺเต  ปูเรตฺวา  ทินฺนเภสชฺชทานโตป 
มหาวิหารสทิสาน  วิหาราน  โลหปาสาทสทิสาน ฺจ  ปาสาทาน  อเนกานิ 
สตสหสฺสานิ  กาเรตฺวา  ทนิฺนเสนาสนทานโตป  อนาถปณฺฑิกาทีหิ 
วิหาเร  อารพฺภ  กตปริจฺจาคโตป  อนฺตมโส  จตุปฺปทิกาย  คาถาย 
อนุโมทนวเสนาป  ปวตฺติต  ธมฺมทานเมว  เสฏ ฯ  กึการณา 
เอวรูปานิ  หิ  ปุ ฺานิ  กโรนฺตา  ธมฺม  สุตฺวาว  กโรนฺติ  โน 
อสฺสุตฺวา  สเจ  หิ  อิเม  สตฺตา  ธมฺม  น  สุเณยฺยุ  อุฬุงฺกมตฺต 
ยาคคป  กฏจฺฉุมตฺต  ภตฺตป  น  ทเทยฺยุ  อิมินา  การเณน  สพฺพทาเนหิ 
ธมฺมทานเมว  เสฏ  อปจ  เปตฺวา  พุทฺเธ  จ  ปจฺเจกพุทฺเธ 
จ  สกลกปฺป  เทเว  วสฺสนฺเต  อุทกพินฺทูนิ  คเณตุ  สมตฺถาย 
ป ฺาย  สมนฺนาคตา  สารีปุตฺตาทโยป  อตฺตโน  ธมฺมตาย 
โสตาปตฺติผลาทีนิ  อธิคนฺตุ  นาสกฺขึสุ  อสฺสชิตฺเถราทีหิ  กถติ  
ธมฺม  สุตฺวา ว  โสตาปตฺติผล  สจฺฉิกรสึุ  สตฺถ ุ ธมมฺเทสนาย 
สาวกปารมีาณ ฺจ  สจฺฉิกรึสุ   
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อิมินาป  การเณน  มหาราช  (๑)  ธมฺมทานเมว  เสฏ ฯ  เตน  
วุตฺต  สพฺพทาน  ธมฺมทาน  ชินาตีติ ฯ 
        สพฺเพ  ปน  ขนฺธรสาทโย  รสา  อุกฺกสโต  เทวตาน 
สุธาโภชนรโสป  สสารวฏเฏ  ปาเตตฺวา  ทุกฺขานุภวนสฺเสว  
ปจฺจโย  โย  ปเนส  สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมสงฺขาโต  จ  
นวโลกุตฺตรธมฺมสงฺขาโต  จ  ธมฺมรโส  อยเมว  สพฺพรสาน  
เสฏโ ฯ  เตน  วุตฺต  สพฺพรส  ธมฺมรโส  ชินาตีติ ฯ 
        ยา  ปเนสา  ปุตฺตรติ  ธีตุรติ  ธนรติ  อิตฺถีรติ  นจฺจคีตวาทิตาทิ- 
รติปฺปเภทา  จ  อเนกปฺปเภทา  รติ  สาป  สสารวฏเฏ  ปาเตตฺวา 
ทุกฺขานุภวนสฺเสว  ปจฺจโย  ยา  ปเนสา  ธมฺม  กเถนฺตสฺส  วา 
สุณนฺตสฺส  วา  วาเจนฺตสฺส  วา  อนโฺต  อุปฺปชชฺมานา  ปติ 
อุทคฺคภาว  ชเนติ  อสฺสนูิ  ปวตฺเตติ  โลมหส  ชเนติ  สา  สสารวฏฏสฺส 
อนฺต  กตฺวา  อรหตฺตปริโยสานา  โหติ  สพฺพรตีน  เอวรูปา  ธมฺมรติเยว 
เสฏา ฯ  เตน  วุตฺต  สพฺพรตึ  ธมฺมรติ  ชินาตีติ ฯ 
        ตณฺหกขฺโย  ปน  ตณฺหาย  ขยนฺเต  อุปฺปนฺน  อรหตฺต  ต 
สกลสฺสาป  วฏฏทุกฺขสฺส  อภิภวนโต  สพฺพเสฏเมว ฯ  เตน  วุตฺต 
ตณฺหกฺขโย  สพฺพทุกฺข  ชนิาตีติ ฯ 
        เอว  สตฺถริ  อิมิสฺสา  คาถาย  อตฺถ  กเถนฺเตเยว  
จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ  สกโฺกป  
#๑. อติเรกปเทน  ภวิตพฺพ  น  หิ  สกฺกา  อีทิส  อตฺถ  สตฺถุ  วจน  กาตุ ฯ  
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สตฺถุ  ธมฺมกถ  สุตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  อาห  ภนฺเต  
เอว  เชฏเก  นาม  ธมฺมทาเน  กิมตฺถ  อมฺหาก  ปตฺตึ  
น  ทาเปถ  อิโต  ปฏาย  โน  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  กเถตฺวา  
ปตฺตึ  ทาเปถ  ภนฺเตติ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ 
สนฺนิปาตาเปตฺวา  ภิกฺขเว  อชฺช  อาทึ  กตฺวา  มหาธมฺมสฺสวน  วา 
ปกติธมฺมสฺสวน  วา  อุปนิสินฺนกถ  วา  อนฺตมโส  อนุโมทนป 
กเถตฺวา  สพฺพสตฺตาน  ปตฺตึ  ทเทยฺยาถาติ  อาหาติ ฯ 
                        สกฺกเทวราชวตฺถุ ฯ 
 
                        อปุตฺตกเสฏ ิวตฺถุ 
        หนนฺติ  โภคา  ทุมฺเมธนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  อปุตฺตกเสฏ ึ  นาม  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ตสฺส  กริ  กาลกิริย  สุตฺวา  ราชา  ปเสนทิโกสโล  อปุตฺตก 
สาปเตยฺย  กสฺส  ปาปุณาตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  ร ฺโติ  สตฺุวา  สตฺตหิ 
ทิวเสหิ  ตสฺส  เคหโต  ธน  ราชกุล  อภิหราเปตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก 
อุปสงฺกมิตฺวา  หนฺท  กุโต  นุ  ตฺว  มหาราช  อาคจฺฉสิ  ทิวาทิวสฺสาติ 
วุตฺเต  อิธ  ภนฺเต  สาวตฺถิย  เสฏ ี  คหปติ  กาลกโต 
ตมห  อปุตฺตก  สาปเตยฺย  ราชนฺเตปุร  อภิหริตฺวา  อาคจฺฉามีติ 
อาห ฯ  สพฺพ  สุตฺเต  อาคตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  โส  กริ 
สุวณฺณปาฏิยา  นานคฺครสโภชเน  อุปนีเต  เอวรูป  
นาม  มนุสฺสา  ภุ ฺชนฺติ  กึ  ตุมฺเห  มยา  สทฺธึ   
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อิมสฺมึ  เคเห  เกลึ  กโรถาติ  โภชเน  อุปฏ ิเต  (๑)  เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ  
ปหริตฺวา  ปลาเปตฺวา  อิท  มนุสฺสาน  โภชนนฺติ  กาณาชก  
พิลงฺคทุติย  ภุ ฺชติ  วตฺถยานจฺฉตฺเตสุป  มนาเปสุ  อุปฏาปเตสุ  
มนุสฺเส  เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ  ปหรนฺโต  ปลาเปตฺวา  สาณานิ  
ธาเรติ  ชชชฺรรถเกน  ยาติ  ปณฺณจฺฉตฺเตน  ธาริยมาเนนาติ  
เอว  ร ฺา  อาโรจิเต  สตฺถา  ตสฺส  ปุพฺพกมฺม  กเถสิ 
        ภูตปุพฺพ  โส  มหาราช  (๒)  เสฏ ี  คหปติ  ตครสิขึ  นาม 
ปจฺเจกพุทฺธ  (๓)  ปณฺฑปาเตน  ปฏิปาเทสิ  เทถ  สมณสฺส  ปณฺฑนฺติ 
วตฺวา  อุฏายาสนา  ปกฺกามิ ฯ  ตสฺมึ  กิร  อสฺสทฺเธ  พาเล  เอว 
วตฺวา  ปกฺกนฺเต  ตสฺส  ภริยา  สทฺธา  ปสนฺนา  จิรสฺส  วต  เม 
อิมสฺส  มุขโต  เทหีติ  วจน  สุต  อชชฺ  มม  มโนรโถ  ปูเรติ 
ปณฺฑปาต  ทสฺสามีติ  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปตฺต  คเหตฺวา  ปณีต- 
โภชนสฺส  ปเูรตฺวา  อทาสิ ฯ  โสป  นวิตฺตมาโน  ต  ทิสฺวา  ก ึ
สมณ  กิ ฺจิ  เต  ลทฺธนฺติ  ปตฺต  คเหตฺวา  ปณีตปณฺฑปาต 
ทิสฺวา  วิปฺปฏิสารี  หุตฺวา  เอว  จินฺเตติ  วรเมต  ปณฺฑปาต 
ทาสา  วา  กมฺมกรา  วา  ภุ ฺเชยฺยุ  เต  หิ  อิม  ภุ ฺชิตฺวา 
มยฺห  กมฺม  กริสฺสนฺติ  อย  ปน  คนฺตฺวา  ภุ ฺชิตฺวา  นิทฺทายิสฺสติ 
นฏโ  เม  ปณฺฑปาโตติ ฯ  [โส]  ภาตุ  ปน  เอกปุตฺตก  
สาปเตยฺยสฺส  การณา  ชีวิตา  โวโรเปสิ ฯ  โส  กริสฺส  องฺคุลึ  
#๑. เอตฺถนฺตเร  มนุสฺเสติ  ปท  นฏ  ภเวยฺย ฯ 
#๒. สุตฺตโต  อาเนนฺเตน  นีหริตุ  ปมฺมสฺุสิตฺวา  ปมาเทน  ลิขิต ฯ 
#๓. ปจฺเจกสมฺพุทฺธ ฯ  ส. ส.  ๑๕/๑๓๓ ฯ  .ว.  
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คเหตฺวา  วิจรนฺโต  อิท  มยฺห  ปตุ  สนฺตก  ยานก  อย  ตสฺส  โคโณติ 
อาห ฯ  อถ  น  เสฏ ี  อิทานิ  ตาเวส  เอว  วเทติ  อิมสฺส  ปน 
วุฑฺฒิปฺปตฺตกาเล  อิมสฺม ึ เคเห  โภเค  โก  รกฺขิสฺสตีติ  ต 
อร ฺ  เนตฺวา  เอกสฺมึ  คจฺฉมูเล  คีวาย  คเหตฺวา  มูลกนฺท 
วิย  คีว  ปเฬตฺวา  มาเรตฺวา  ตตฺเถว  ฉฑฺเฑสิ ฯ  อิทมสฺส  ปุพฺพกมฺม ฯ 
เตน  วุตฺต  ย  โข  โส  มหาราช  เสฏ ี  คหปติ  ตครสิขึ 
ปจฺเจกพุทฺธ  (๑)  ปณฺฑปาเตน  ปฏิปาเทสิ  ตสฺส  กมฺมสฺส  วิปาเกน 
สตฺตกฺขตฺตุ  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชชฺิ  ตสฺเสว  กมฺมสฺส  วิปากาวเสเสน 
อิมิสฺสาเยว  สาวตฺถิยา  สตฺตกฺขตฺตุ  เสฏ ิตฺต  กาเรสิ ฯ  ย  โข 
โส  มหาราช  เสฏ ี  คหปติ  ทาน  (๒)  ทตฺวา  ปจฺฉา  วิปฺปฏิสาร ี
อโหสิ  วรเมต  ปณฺฑปาต  ทาสา  วา  กมฺมกรา  วา  ภุ ฺเชยฺยุนฺติ 
ตสฺส  กมฺมสสฺ  วิปาเกน  นาสฺสูฬาราย  ภตฺตโภคาย  จิตฺต 
นมติ  นาสฺสูฬาราย  วตฺถโภคาย  [๓]  นาสฺสูฬาราย  ยานโภคาย [๓] 
นาสฺสูฬาราน  ป ฺจนฺน  กามคุณาน  โภคาย  จิตฺต  นมติ ฯ  ย  โข 
โส  มหาราช  เสฏ ี  คหปติ  ภาตุ [๔]  เอกปุตฺตก  สาปเตยฺยสฺส 
การณา  ชีวิตา  โวโรเปสิ  ตสฺส  กมฺมสสฺ  วิปาเกน  พหูนิ  วสฺสานิ 
พหูนิ  วสฺสสตานิ  พหูนิ  วสฺสสหสฺสานิ  พหูนิ  วสฺสสตสหสฺสานิ 
นิรเย  ปจฺจิตฺถ  ตสฺเสว  
#๑.  ปจฺเจกสมฺพุทฺธ  ฯ 
# ๒.  อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ 
#๓. เอตฺถนฺตเร  จ  จิตฺต  นมตีติ  ทิสฺสติ ฯ  
#๔. เอตฺถนฺตเร  จ  ปนาติ  ทิสฺสติ ฯ  
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กมฺมสฺส  วิปากาวเสเสน  อิท  สตฺตม  อปุตฺตก  สาปเตยฺย  
ราชโกส  ปเวเสนฺติ ฯ  ตสฺส  โข  ปน  มหาราช  เสฏ ิสฺส  
คหปติสฺส  ปุราณ ฺจ  ปุ ฺ  ปริกฺขีณ  นว ฺจ  ปุ ฺ  
อนุปจิต  อชฺช  จ  (๑)  ปน  มหาราช  เสฏ ี  คหปติ 
มหาโรรุเว  นิรเย  ปจฺจตีติ ฯ 
        ราชา  สตฺถุ  วจน  สตฺุวา  อโห  ภนฺเต  ภาริย  กมฺม 
เอตฺตเก  นาม  โภเค  วิชชฺมาเน  เนว  อตฺตนา  ปริภุ ฺชิ  น 
ตุมฺหาทิเส  พุทฺเธ  ธุรวิหาเร  วิหรนฺเต  ปุ ฺกมฺม  อกาสีติ  อาห ฯ 
สตฺถา  เอวเมว  มหาราช  ทุมฺเมธปุคฺคลา  นาม  โภเค  ลภิตฺวา 
นิพฺพาน  น  คเวสนฺติ  โภเค  นิสฺสาย  อุปฺปนฺนตณฺหา  ปเนเต 
ทีฆรตฺต  หนตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        หนนฺติ  โภคา  ทุมฺเมธ  โน  จ  ปารคเวสิโน 
        โภคตณฺหาย  ทุมฺเมโธ  หนฺติ  อ ฺเว  อตฺตนนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  โน  จ  ปารคเวสิโนติ  เย  ปน  นิพฺพานปารคเวสิโน 
ปุคฺคลา  น  เต  โภคา  หนนฺติ ฯ 
        หนฺติ  อ ฺเว  อตฺตนนฺติ  โภเค  นิสฺสาย  อุปฺปนฺนาย 
ตณฺหาย  ทุปฺป ฺโ  ปุคฺคโล  ปเร  วิย  อตฺตานเมว  หนตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                อปุตฺตกเสฏ ิวตฺถุ ฯ 
                                ________  
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                                องฺกรุเทวปุตฺตวตฺถ ุ
        ติณโทสานิ  เขตฺตานีติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  ปณฺฑุ- 
กมฺพลสิลาย  วิหรนฺโต  องฺกุร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        วตฺถ ุ เย  ฌานปฺปสุตา  ธีราติ  คาถาย  วิตฺถารติเมว ฯ 
วุตฺต ฺเหต  ตตฺถ  อินฺทก  อารพฺภ  โส  กิร  อนุรุทฺธตฺเถรสฺส 
อนฺโตคาม  ปณฺฑาย  ปวิฏสฺส  อตฺตโน  อาภต  กฏจฺฉุภิกฺข 
ทาเปสิ  ตทสฺส  ปุ ฺ  องฺกุเรน  ทสวสฺสสหสฺสานิ  ทฺวาทสโยชนิก 
อุทฺธนปนฺตึ  กตฺวา  ทินฺนทานโต  มหปฺผลตร  ชาต  ตสฺมา  เอวมาห ฯ 
เอว  วุตฺเต  สตฺถา  องฺกุร  ทานนฺนาม  วิเจยฺย  ทาตุ  วฏฏติ 
เอวนฺต  สุกฺเขตฺเต  สุวุตฺตพีช  วิย  มหปฺผล  โหติ  ตฺว  ปน  น 
ตถา  อกาสิ  เตน  เต  ทาน  น  มหปฺผล  ชาตนฺติ  อิมมตฺถ 
วิภาเวนฺโต 
        วิเจยฺย  ทาน  ทาตพฺพ                  ยตฺถ  ทินฺน  มหปฺผล ฯ 
        วิเจยฺย  ทาน  สุคตปฺปสตฺถ 
        เย  ทกฺขิเณยฺยา  อิธ  ชีวโลเก 
        เอเตสุ  ทินฺนานิ  มหปฺผลานิ 
        วีชานิ  วุตฺตานิ  ยถา  สุเขตฺเตติ 
วตฺวา  อุตฺตรึ  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        ติณโทสานิ  เขตฺตานิ  ราคโทสา  อย  ปชา 
        ตสฺมา  หิ  วีตราเคสุ  ทินฺน  โหติ  มหปฺผล ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 571 

        เลมที ่ 18  องฺกุรเทวปุตฺตวตฺถุ  หนา  571 
 
        ติณโทสานิ  เขตฺตานิ  โทสโทสา  อย  ปชา 
        ตสฺมา  หิ  วีตโทเสสุ  ทินฺน  โหติ  มหปฺผล ฯ 
        ติณโทสานิ  เขตฺตานิ  โมหโทสา  อย  ปชา 
        ตสฺมา  หิ  วีตโมเหสุ  ทินฺน  โหติ  มหปฺผล ฯ 
        ติณโทสานิ  เขตฺตานิ  อิจฺฉาโทสา  อย  ปชา 
        ตสฺมา  หิ  วีคติจฺเฉสุ  ทินฺน  โหติ  มหปฺผลนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ติณฺโทสานีติ  สามากาทีนิ  หิ  ติณานิ  อุฏหนฺตานิ 
ปุพฺพณฺณาปรณฺณกฺเขตฺตานิ  ทูเสนฺติ  เตน  ตานิ  น  พหุฏานิ  โหนฺติ 
สตฺตานป  อนฺโต  ราโค  อุปฺปชฺชนฺโต  สตฺเต  ทูเสติ  เตน  เตสุ 
ทินฺน  มหปฺผล  น  โหติ  ขีณาสเวสุ  ทินฺน  ปน  มหปฺผล  โหติ 
เตน  วุตฺต 
        ติณโทสานิ  เขตฺตานิ  ราคโทสา  อย  ปชา 
        ตสฺมา  หิ  วีตราเคสุ  ทินฺน  โหติ  มหปฺผลนฺติ ฯ 
        เสสคาถาสุป  เอเสว  นโย ฯ  เทสนาวสาเน  องฺกุโร  จ  อินฺทโก 
จ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหึสุ  สมปฺตฺตานป  สาตฺถิกา  เทสนา 
อโหสีติ ฯ 
                                องฺกรุเทวปุตฺตวตฺถุ ฯ 
                        ตณฺหาวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
                                จตุวีสติโม  วคฺโค ฯ 
                                __________  
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                                ป ฺจภิกฺขุวตฺถุ  
        จกฺขุนา  สวโร  สาธติู  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  ป ฺจ  ภิกฺขู  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เตสุ  กิร  เอเกโก  จกขฺุทฺวาราทีสุ  ป ฺจสุ  ทฺวาเรสุ  เอเกกเมว 
รกฺขติ ฯ  อเถกทิวส  สนฺนปิติตฺวา  อห  ทุรกฺข  รกฺขามิ  อห  ทรุกฺข 
รกฺขามีติ  วิวทิตฺวา  สตฺถาร  ปุจฺฉิตฺวา  อิมมตฺถ  ชานิสฺสามาติ 
สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ภนฺเต  มย  จกขฺุทฺวาราทีนิ  รกฺขนฺตา 
อตฺตโน  อตฺตโน  รกฺขนทฺวารเมว  ทุรกฺขนฺติ  ม ฺาม  โก  น ุ
โข  อมฺเหสุ  ทุรกฺข  รกฺขตีติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  สตฺถา  เอก  ภิกฺขขป 
อโนสาเทตฺวา  ภิกฺขเว  สพฺพานิเปตานิ  ทุรกฺขาเนว  อปจ  โข  น 
ตุมฺเห  อิทาเนว  ป ฺจสุ  ทฺวาเรสุ  (๑)  อสวุตา  ปุพฺเพป  อสวุตา 
อสวุตตฺตาเยว  จ  ปณฺฑิตาน  โอวาเท  อวตฺติตฺวา  ชวิีตกฺขย 
ปาปุณิตฺถาติ  วตฺวา  กทา  ภนฺเตติ  เตหิ  ยาจิโต  ตกกฺสิลชาตกสฺส 
วตฺถุ  วิตฺถาเรตฺวา  รกฺขสนี  วเสน  ราชกุเล  ชีวิตกขฺย  ปตฺเต 
ปตฺตาภิเสเกน  มหาสตฺเตน  เสตจฺฉตฺตสฺส  เหฏา  ราชาสเน 
นิสินฺเนน  อตฺตโน  สิริสมฺปตฺตึ  โอโลเกตฺวา  วิริย  นาเมต  
#๑. สี. ม. ยุ.  าเนสุ ฯ  
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สตฺเตหิ  กตฺตพฺพเมวาติ  วตฺวา  อุทานวเสน  อุทานิต 
        กุสลูปเทเส  ธิติยา  ทฬฺหาย 
        อวฏ ิตตฺตา  ภยภีรุตาย  จ 
        น  รกฺขสีน  วสมาคมิมฺห  เส 
        ส  โสตฺถิภาโว  มหตา  ภเยน  เมติ 
อิม  คาถ  (๑)  ทสฺเสตฺวา  ตทาป  ตุมฺเห  ป ฺจชนา  ตกฺกสิลรชฺช 
คหณตฺถาย  นิกฺขมนฺต  มหาสตฺต  อาวุธหตฺถา  ปริวาเรตฺวา  มคฺค 
คจฺฉนฺตา  อนฺตรามคฺเค  รกฺขสีหิ  จกขฺุทฺวาราทิวเสน  อุปนีเตสุ 
รูปารมฺมณาทีสุ  อสวุตา  ปณฺฑิตสฺส  โอวาเท  อวตฺติตฺวา 
โอโลกยนฺตา  รกฺขสีหิ  ขาทิตา  ชีวิตกฺขย  ปาปุณิตฺถ  เตสุ  ปน 
อารมฺมเณสุ  สวุโต  ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  อนุพนฺธนฺตป  เทววณฺณ  (๒) 
ยกฺขินึ  อนาทยิตฺวา  โสตฺถินา  ตกฺกสลิ  คนฺตฺวา  รชฺช  ปตฺโต 
ราชา  อหเมวาติ  ชาตก  สโมธาเนตฺวา  ภิกฺขุนา  นาม  สพฺพานิป 
ทฺวารานิ  สวริตพฺพานิ  เอตานิ  หิ  สวริตฺวาเอว  สพฺพทุกฺขา 
ปมุจฺจตีติ  วตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        จกฺขุนา  สวโร  สาธุ          สาธุ  โสเตน  สวโร 
        ฆาเนน  สวโร  สาธุ          สาธุ  ชวฺิหาย  สวโร 
        กาเยน  สวโร  สาธุ          สาธุ  วาจาย  สวโร 
#๑. ขุ. ชา.  ๒๗/๔๓ ฯ  ๒. สี. ม. ยุ.  เทววณฺณึ ฯ  
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        มนสา  สวโร  สาธุ          สาธุ  สพฺพตฺถ  สวโร ฯ 
        สพฺพตฺถ  สวุโต  ภิกฺขุ          สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจตีติ ฯ 
        ตตฺถ  จกฺขุนาติ  ยทา          หิ  ภิกขฺุโน  จกฺขุทฺวาเร 
รูปารมฺมณ  อาปาถ  อาคจฺฉติ  ตทา  อิฏารมฺมเณ  อรชนฺตสฺส 
อนิฏารมฺมเณ  อทุสฺสนตฺสฺส  อสมเปกฺขเน  โมห  อนุปฺปาเทนฺตสฺส 
ตสฺมึ  ทฺวาเร  สวโร  ถกน  ปทหน  คุตฺติ  กตา  นาม  โหติ 
ตสฺส  โส  เอวรูโป  จกฺขุนา  สวโร  สาธุ ฯ  เอเสว  นโย 
โสตทฺวาราทีสุป ฯ  จกฺขุทฺวาราทีสุเยว  ปน  สวโร  วา  อสวโร 
วา  นุปฺปชฺชติ  ปุรโต  ปน  ชวนวีถิย  เอส  ลพฺภติ  ตทา  ห ิ
อสวโร  อุปปฺชฺชนฺโต  อสฺสทฺธา  อกขฺนฺติ  โกสชชฺ  มุฏสจฺจ 
อ ฺาณนฺติ  อกุสลวีถิย  อย  ป ฺจวิโธ  ลพฺภติ ฯ  สวโร 
อุปฺปชฺชนฺโต  สทฺธา  ขนฺติ  วิริย  สติ  าณนฺติ  กุสลวีถิย  อย 
ป ฺจวิโธ  ลพฺภติ ฯ 
        กาเยน  สวโรติ  เอตฺถ  ปน  ปสาทกาโยป  โจปนกาโยป 
ลพฺภติ ฯ  อุภยป  ปเนต  กายทฺวารเมว ฯ  ตตฺถ  ปสาททฺวาเร 
สวราสวโร  กถิโต  ว ฯ  โจปนทฺวาเรป  ตวตฺถุกา  ปาณาติปาต 
อทินฺนาทานมิจฺฉาจารา ฯ  เตหิ  ปน  สทฺธึ  อกุสลวีถิย  อุปฺปชฺชนฺเตหิ 
เตหิ  ต  ทฺวาร  อสวุต  โหติ  กุสลวีถิย  อุปฺปชฺชนฺเตหิ 
ปาณาติปาตาเวรมณีอาทีหิ  สวุต ฯ 
        สาธุ  วาจายาติ  เอตฺถาป  โจปนวาจา ฯ  ตาย  สทฺธึ   
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อุปฺปชฺชนฺเตหิ  มุสาวาทาทีหิ  ต  ทฺวาร  อสวุต  โหติ  มุสาวาทา  
เวรมณีอาทีหิ  สวุต ฯ 
        มนสา  สวโรติ  เอตฺถาป  ชวนมนโต  อ ฺเน  มเนน  สทฺธึ 
อภิชฺฌาทโย  นตฺถิ  มโนทฺวาเร  ปน  ชวนกฺขเณ  อุปฺปชฺชมาเนหิ 
อภิชฺฌาทีหิ  ต  ทฺวาร  อสวุต  โหติ  อนภิชฺฌาทีหิ  สวุต ฯ 
        สาธุ  สพฺพตฺถาติ  เตสุ  จกฺขุทฺวาราทีสุ  สพฺเพสุป  สวโร 
สาธุ ฯ  เอตฺตาวตา  หิ  อฏ  สวรทฺวารานิ  อฏ  จ  อสวรทฺวารานิ 
กถิตานิ ฯ  เตสุ  อฏสุ  อสวรทฺวาเรสุ   ิโต  ภิกฺขุ  สกลวฏฏมูลกทุกฺขโต 
น  มุจฺจติ  สวรทฺวาเรสุ  ปน   ิโต  สพฺพสฺมาป  วฏฏมลูกทุกฺขา  มุจฺจติ 
เตน  วุตฺต  สพฺพตฺถ  สวุโต  ภิกฺขุ  สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  ป ฺจ  ภิกฺขู  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหึสุ 
สมฺปตฺตานป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                ป ฺจภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                                ________  
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                                 หสฆาตกภิกฺขุวตฺถุ  
        หตฺถส ฺโตติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
เอก  หสฆาตก  ภิกฺขุ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถวีาสิโน  กิร  เทฺว  สหายกา  ภิกฺขูสุ  ปพฺพชิตฺวา 
ลทฺธูปสมฺปทา  เยภุยฺเยน  เอกโต  วิจรนฺติ ฯ  เอกทิวส  อจิรวตึ 
คนฺตฺวา  นหาตฺวา  อาตเป  ตปฺปมานา  สาราณีย  กถ  กเถนฺตา 
อฏสุ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  เทฺว  หสา  อากาเสน  คจฺฉนฺติ ฯ  อเถโก 
ทหรภิกฺขุ  สกฺขร  คเหตฺวา  เอกสฺส  หสโปตกสฺส  อกฺขึ  ปหริสสฺามีติ 
อาห ฯ  อิตโร  น  สกฺขิสฺสสีติ  อาห ฯ  ติฏตุ  อิมสฺมึ  ปสฺเส 
อกฺขิ  ปรปสฺเส  อกฺขึ  ปหริสสามีติ ฯ  อิทป  น  สกขิฺสฺสสิเยวาติ ฯ 
เตนหิ  อุปธาเรหีติ  ทุติย  สกฺขร  คเหตฺวา  หสสฺส  ปจฺฉาภาเค 
ขิป ฯ  หโส  สกฺขรสทฺท  สุตฺวา  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกสิ ฯ  อถ  น 
อิตร  วฏฏสกฺขร  คเหตฺวา  ปรปสฺเส  อกฺขิมฺหิ  ปหริตฺวา 
โอริมกฺขินา  นิกฺขาเมสิ ฯ  หโส  วิรวนโฺต  ปริวตฺติตฺวา  เตส 
ปาทมูเลเยว  ปติ ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ   ิตา  ภิกฺขู  ทิสฺวา  อาวุโส 
พุทฺธสาสเน  ปพฺพชิตฺวา  อนนุจฺฉวิก  โว  กต  ปาณาติปาต  กโรนฺเตหีติ 
วตฺวา  เต  อาทาย  คนฺตฺวา  ตถาคตสฺส  ทสฺเสสุ ฯ  สตฺถา  สจฺจ  กิร 
ตยา  ภิกฺขุ  ปาณาติปาโต  กโตติ  ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจ  ภนฺเตติ 
วุตฺเต  ภิกฺขุ  กสฺมา  เอวรูเป  นิยฺยานิกสาสเน  ปพฺพชิตฺวา  เอวมกาสิ   
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โปราณกปณฺฑิตา  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ  อคารมชฺเฌ 
วสมานา  อปฺปมตฺตเกสุป  าเนสุ  กกฺุกุจฺจ  กรึส ุ ตฺว  ปน 
เอวรูเป  พุทฺธสาสเน  ปพฺพชิตฺวา  กุกฺกุจฺจมตฺตมฺป  น  อกาสติี  วตฺวา 
เตหิ  ยาจิโต  อตีต  อาหริ 
        อตีเต  กรุุรฏเ  อินฺทปตฺตนคเร  ธน ฺชเย  รชฺช  กาเรนฺเต 
โพธิสตฺโต  ตสฺส  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  ปฏิสนฺธ ึ คเหตฺวา 
อนุปุพฺเพน  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ตกฺกสิลาย  สิปฺปานิ  อุคฺคเหตฺวา  ปตรา 
อุปรชฺเช  ปติฏาปโต  อปรภาเค  ปตุ  อจฺจเยน  รชชฺ  ปตฺวา 
ทส  ราชธมฺเม  อโกเปนฺโต  กุรุธมฺเม  ปวตฺติตฺถ ฯ  กุรุธมฺโม  นาม 
ป ฺจ  สีลานิ ฯ  ตานิ  โพธิสตฺโต  ปริสทฺุธานิ  กตฺวา  รกฺขติ ฯ  ยถา 
โพธิสตฺโต  เอวมสฺส  มาตา  อคฺคมเหสี  กนิฏภาตา  อุปราชา 
ปุโรหิโต  พฺราหฺมโณ  รชฺชุคฺคาหโก  อมจฺโจ  สารถิ  เสฏ ี 
โทณมาปโก  มหามตฺโต  โทวาริโก  นครโสภนา  (๑)  วณฺณทาสีติ 
เอวเมเตสุ  เอกาทสสุ  ชเนสุ  กรุุธมฺม  รกฺขนฺเตสุ  กาลิงฺครฏเ 
ทนฺตปุรนคเร  กาลิงฺเค  รชฺช  กาเรนฺเต  ตสฺส  รฏเ  เทโว  น 
วสฺสิ  มหาสตฺตสฺส  ปน  อ ฺชนาสโภ  นาม  มงฺคลหตฺถี  มหาปุ ฺโ 
โหติ ฯ  รฏวาสิโน  ตสฺมึ  อานีเต  เทโว  วสฺสิสฺสตีติ  ส ฺาย  อาโรเจสุ ฯ 
ราชา  ตสฺส  หตฺถิสฺส  อานยนตฺถาย  พฺราหฺมเณ  ปหิณิ ฯ  เต   
#๑. ม. นครโสภินึ ฯ   
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คนฺตฺวา  มหาสตฺต  หตฺถึ  ยาจึสุ ฯ  สตฺถา  อิม  เตส 
ยาจนาการ  (๑)  ทสฺเสตุ 
        ตว  สทธฺ ฺจ  สีล ฺจ  วิทิตฺวาน  ชนาธิป 
        วณฺณ  อ ฺชนวณฺเณน  กาลิงฺคสฺมึ  วินิมฺหเสติ 
อิม  ติกนิปาเต  ชาตก  (๒)  กเถสิ ฯ  หตฺถิมฺหิ  ปน  อานีเตป  เทเว 
อวสฺสนฺเต  โส  ราชา  กรุธุมฺม  รกฺขติ  เตนสฺส  รฏเ  เทโว 
วสฺสตีติ  ส ฺาย  ย  โส  กุรุธมฺม  รกขฺติ  ต  สุวณฺณปฏเฏ 
ลิขิตฺวา  อาเนถาติ  ปุน  กาลิงฺโค  พฺราหฺมเณ  จ  อมจฺเจ  จ 
เปเสสิ ฯ  เตสุ  คนฺตฺวา  ยาจนฺเตสุ  ราชาน  อาทึ  กตฺวา  สพฺเพป 
เต  อตฺตโน  อตฺตโน  สีเลสุ  กิ ฺจิ  กุกกฺุจฺจมตฺต  กตฺวา  อปริสุทฺธ 
โน  สลีนฺติ  ปฏิกฺขิปตฺวา  น  เอตฺตาวตา  สีลเภโท  โหตีติ 
เตหิ  ปุนปฺปุน  ยาจิตา  อตฺตโน  อตฺตโน  สลีานิ  กถยึสุ ฯ  กาลิงฺโค 
สุวณฺณปฏเฏ  ลิขิตฺวา  อาภต  กุรุธมฺม  ทิสฺวา  สมาทาย  สาธุก 
ปูเรสิ ฯ  ตสฺส  รฏเ  เทโว  ปาวสฺสิ  รฏ  เขม  สุภิกฺข  อโหสิ ฯ 
        สตฺถา  อิม  อตีต  อาหริตฺวา 
                คณิกา  อุปฺปลวณฺณา  จ  ปุณฺโณ  โทวาริโก  ตทา 
                รชชฺุคาโห  จ  กจฺจาโน  โทณมาตา  จ  โกลิโต 
                สารีปุตฺโต  ตทา  เสฏ ี  อนุรทฺุโธ  จ  สารถ ิ
                พฺราหฺมโณ  กสฺสโป  เถโร  อุปราชา  นนฺทปณฺฑิโต  
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                มเหสี  ราหุลมาตา          มายาเทวี  ชเนตฺติกา 
                กรุรุาชา  โพธิสตฺโต          เอว  ธาเรถ  ชาตกนฺติ 
ชาตก  สโมธาเนตฺวา  ภิกฺขุ  เอว  ปุพฺเพ  ปณฺฑิตา  อปฺปมตฺตเกป 
กุกฺกุจฺเจ  อุปฺปนฺเน  อตฺตโน  สลีเภเท  อาสงฺก  กรึส ุ ตฺว  ปน 
มาทิสสฺส  พุทฺธสฺส  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  ปาณาติปาต  กโรนฺโต 
อติภาริย  กมมฺมกาสิ  ภิกขฺุนา  นาม  หตฺเถหิ  ปาเทหิ  วาจาย 
จ  ส ฺเตน  ภวิตพฺพนฺติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
                หตฺถส ฺโต  ปาทส ฺโต 
                วาจาส ฺโต  ส ฺตตฺตโม 
                อชฺฌตฺตรโต  สมาหิโต 
                เอโก  สนฺตุสิโต  ตมาหุ  ภิกฺขูติ (๑)ฯ 
        ตตฺถ  หตฺถส ฺโตติ  หตฺถกฬีาปนาทีน  วา  หตฺเถน 
ปเรส  ปหรณาทีน  วา  อภาเวน  หตฺถส ฺโต ฯ  ทุติยปเทป 
เอเสว  นโย ฯ  วาจาย  ปน  มุสาวาทาทีน  อกรณโต  
วาจาส ฺโต ฯ 
        ส ฺตตฺตโมติ  ส ฺตตฺตภาโว  กายจลนสีสุกฺขิปนภมุก- 
วิการาทีน  อการโกติ  (๒)  อตฺโถ ฯ 
        อชฌฺตฺตรโตติ  โคจรชฺฌตฺตสงฺขาตาย  กมฺมฏานภาวนาย 
รโต ฯ 
        สมาหิโตติ  สุฏ ุ  สมาหิโต ฯ 
#๑. ม.ย.ุ ภิกขุ ฯ  ๒. สี. ม. ย.ุ  อกรณโตติ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 580 

        เลมที ่ 18   ภิกฺขุวคฺควณฺณนา  หนา  580 
 
        เอโก  สนฺตุสิโตติ  เอกวิหารี  หุตฺวา  สุฏ ุ  ตุสิโต  วิปสฺสนาจารโต 
ปฏาย  อตฺตโน  อธิคเมน  ตุฏมานโส ฯ  ปุถชฺุชนกลฺยาณก  หิ  อาทึ 
กตฺวา  สพฺเพป  เสขา  อตฺตโน  อธิคเมน  สนฺตุสนฺตีติ  สนฺตุสิตา 
อรหา  ปน  เอกนฺตสนฺตุสิโตว  ต  สนธฺาเยต  วุตฺต ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                หสฆาตกภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                                ____________ 
 
                                         โกกาลกิวตฺถุ  
        โย  มุขส ฺโตติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  
วิหรนฺโต  โกกาลิก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        วตฺถ ุ อถโข  โกกาลโิก  ภิกฺขุ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมีติ 
สุตฺเต  (๑)  อาคตเมว ฯ  อตฺโถปสฺส  อฏกถาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ 
โกกาลิเก  ปน  ปทุมนิรเย  อุปฺปนฺเน  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ 
อโห  โกกาลโิก  ภิกฺขุ  อตฺตโน  มุข  นสิฺสาย  วินาส 
ปตฺโต  เทฺว  อคฺคสาวเก  อกฺโกสนฺตสฺเสว  หิสฺส  ปวี  วิวร 
อทาสีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  
กถาย  สนฺนสิินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  
น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพป  โกกาลิโก  อตฺตโน  
#๑. ขุ.  สุ.  ๒๕/๔๕๘ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 581 

                        เลมที ่ 18  โกกาลกิวตฺถุ  หนา  581 
 
มุขเมว  นิสฺสาย  นฏโติ  วตฺวา  ตมตฺถ  โสตุกาเมหิ  ภิกฺขูหิ  
ยาจิโต  ตสฺส  ปกาสนตฺถ  อตีต  อาหริ  ฯ 
        อตีเต  หิมวนฺตปฺปเทเส  เอกสฺมึ  สเร  กจฺฉโป  วสติ ฯ  เทฺว 
หสโปตกา  โคจราย  จรนฺตา  เตน  สทฺธึ  วิสฺสาส  กตฺวา 
ทฬฺหวิสฺสาสิกา  หุตฺวา  เอกทิวส  กจฺฉป  ปุจฺฉึสุ  สมฺม  อมฺหาก 
หิมวนฺเต  จิตฺตกูฏปพฺพตตเล  กา ฺจนคุหาย  วสนฏาน  รมณีโย 
ปเทโส  คจฺฉิสฺสสิ  อมฺเหหิ  สทฺธินฺติ ฯ  อห  กถ  คมิสฺสามีติ ฯ 
มย  ต  เนสฺสาม  สเจ  มุข  รกฺขิตุ  สกฺขิสฺสสีติ ฯ  สกฺขิสฺสามิ 
สมฺมา  คเหตฺวา  ม  คจฺฉถาติ ฯ  เต  สาธูติ  วตฺวา  เอก  ทณฺฑก 
กจฺฉเปน  ฑสาเปตฺวา  สย  ตสฺส  อุโภ  โกฏิโย  ฑสิตฺวา  อากาส 
ปกฺขนฺทึสุ ฯ  ต  ตถา  หเสหิ  นียมาน  คามทารกา  ทิสฺวา  เทฺว 
หสา  กจฺฉป  ทณฺเฑน  หรนฺตีติ  อาหสุ ฯ  กจฺฉโป  ยท ิ ม  สหายกา 
เนนฺติ  ตุมฺหาก  เอตฺถ  ก ึ ทุฏเปตกาติ  วตฺตุกาโม  หสาน 
สีฆเวคตาย  พาราณสีนคเร  ราชนิเวสนสฺส  อุปริภาค  สมฺปตฺตกาเล 
ฑสนฏานโต  ทณฺฑก  วิสฺสชฺเชตฺวา  ราชงฺคเณ  (๑)  ปติตฺวา  ทวิฺธา 
ภิชฺชิ ฯ  สตฺถา  อิม  อตีต  อาหริตฺวา 
        อวธี  วต  อตฺตาน  กจฺฉโป  วฺยาหร  คิร(๒) 
        สุคฺคหีตสฺมึ  กฏสมฺึ  วาจาย  สกิยา  วธิ ฯ 
#๑. สี. ม. ยุ.  อากาสงฺคเณ ฯ    



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 582 

        เลมที ่ 18   ภิกฺขุวคฺควณฺณนา  หนา  582 
 
        เอตป  ทิสฺวา  นรวีรเสฏ 
        วาจ  ปมุ ฺเจ  กุสล  นาติเวล ฯ 
        ปสฺสส ิ พหุภาเณน  กจฺฉป  วฺยสน  คตนฺติ 
อิม  ทุกนิปาเต  พหุภาณิชาตก  (๑)  วิตฺถาเรตฺวา  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา 
นาม  มุขส ฺเตน  สมจารินา  อนุทฺธเตน  นิพฺพุตจิตฺเตน  
ภวิตพฺพนฺติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        โย  มุขส ฺโต  ภิกฺขุ  มนฺตภาณี  อนุทฺธโต 
        อตฺถ  ธมฺม ฺจ  ทีเปติ  มธุรนฺตสฺส  ภาสิตนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  มขุส ฺโตติ  ทาสจณฺฑาลาทโยป  ตฺว  ทุชฺชาโต 
ตฺว  ทุสฺสีโลติอาทีน  อวทนตาย  มุเขน  ส ฺโต ฯ 
        มนฺตภาณีติ  มนฺตา  วุจฺจติ  ป ฺา  ตาย  ภณนสีโล ฯ 
        อนุทฺธโตติ  นิพฺพุตจิตฺโต ฯ 
        อตฺถ  ธมฺม ฺจ  ทีเปตีติ  ภาสิตตฺถ ฺเจว  เทสนาธมฺม ฺจ 
กเถติ ฯ  มธุรนฺติ  เอวรูปสฺส  ภิกฺขุโน  ภาสิต  มธุร  นาม ฯ   
โย  ปน  อตฺถเมว  สมฺปาเทติ  น  ปาล ึ ปาลึเยว  [๒]  สมฺปาเทติ  
น  อตฺถ  อุภย  วา  ปน  น  สมฺปาเทติ  ตสฺส  ภาสิต  มธุร  
นาม  น  โหตีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                        โกกาลิกวตฺถ ุฯ 
                                _____________  
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                                ธมฺมารามตฺเถรวตฺถุ  
        ธมฺมาราโม  ธมฺมรโตติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  ธมฺมารามตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สตฺถารา  กิร  อิโต  เม  จาตุมฺมาสจฺจเยน  ปรินิพฺพาน 
ภวิสฺสตีติ  อาโรจิเต  อเนกสหสฺสภิกฺขู  สตฺถาร  ปรวิาเรตฺวา  วิจรึสุ ฯ 
ตตฺถ  ปุถชฺุชนา  อสฺสูนิ  สนฺธาเรตุ  นาสกฺขึสุ  ขีณาสวาน  ธมฺมสเวโค 
อุปฺปชฺชิ ฯ  สพฺเพป  กึ  นุ  โข  กริสสฺามาติ  วคฺคพนฺธเนน  วิจรนฺติ ฯ 
        เอโก  ปน  ธมฺมาราโม  นาม  ภิกขฺุ  ภิกฺขูน  สนฺติก  น 
อุปสงฺกมติ  ภิกฺขูหิ  กึ  อาวุโสติ  วุจฺจมาโน  ปฏิวจนป  อทตฺวา 
สตฺถา  กิร  จาตุมฺมาสจฺจเยน  ปรินิพฺพายิสฺสติ  อห ฺจมฺหิ 
อวีตราโค  สตฺถริ  ธรมาเนเยว  วายมิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิสฺสามีติ 
เอกโกว  วิหรนฺโต  สตฺถารา  เทสิต  ธมฺม  อาวชฺชติ  จินฺเตติ 
อนุสฺสรติ ฯ  ภิกฺขู  ตถาคตสฺส  อาโรเจสุ  ภนฺเต  ธมฺมารามสฺส 
ตุมฺเหสุ  สิเนหมตฺตป  นตฺถิ  สตฺถา  กริ  ปรินิพฺพายสิฺสติ  กึ  น ุ
โข  กริสฺสามาติ  อมฺเหหิ  สทฺธึ  สมฺมนตฺนมตฺตป  น  กโรตีติ ฯ 
สตฺถา  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิร  ตฺว  เอว  กโรสีติ  ปุจฺฉิ ฯ 
สจฺจ  ภนฺเตติ ฯ  กึการณาติ ฯ  ตุมฺเห  กิร  จาตุมฺมาสจฺจเยน 
ปรินิพฺพายิสฺสถ  อห ฺจมฺหิ  อวีตราโค  ตุมฺเหสุ  ธรนฺเตสุเยว 
วายมิตฺวา  (๑)  อรหตฺต  
#๑. สี. ม. ยุ.  อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ปาปุณิสฺสามีติ  ตุมฺเหหิ  เทสิต  ธมฺม  อาวชฺชามิ  จินฺเตมิ  
อนุสฺสรามีติ ฯ  สตฺถา  สาธุ  สาธูติ  ตสฺส  สาธุการ  ทตฺวา  
ภิกฺขเว  อ ฺเนป  มยิ  สเินหวนฺเตน  ภิกฺขุนา 
ธมฺมารามสทิเสเนว  ภวิตพฺพ  น  ห ิ มยฺห  มาลาคนฺธาทีหิ  ปูช 
กโรนฺตา  ปชู  กโรนฺติ  นาม  ธมฺมานุธมฺม  ปฏิปชชฺนฺตาเยว  ม 
ปูเชนฺติ  นามาติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        ธมฺมาราโม  ธมฺมรโต  ธมฺม  อนวิุจินฺตย 
        ธมฺม  อนุสฺสร  ภิกฺขุ  สทฺธมฺมา  น  ปริหายตีติ ฯ 
        ตตฺถ  นวิาสนตฺเถน  สมถวิปสฺสนาธมฺโม  อาราโม  อสฺสาติ 
ธมฺมาราโม  ตสฺมึเยว  ธมฺเม  รโตติ  ธมฺมรโต  ตสฺเสว  ธมฺมสฺส 
ปุนปฺปุน  จินฺตนตาย  ธมฺม  อนุวิจินฺตย  ต  ธมฺม  อาวชฺชนฺโตติ 
อตฺโถ ฯ 
        อนุสฺสรนฺติ  ตเมว  ธมฺม  อนุสฺสรนฺโต ฯ 
        สทฺธมมฺาติ  เอวรูโป  ภิกฺขุ  สตฺตตฺตึสเภทา  โพธิปกฺขิยธมฺมา 
นวโลกุตฺตรธมฺมา  จ  น  ปริหายตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  โส  ภิกฺขุ  อรหตฺเต  ปติฏหิ  สมฺปตฺตานป 
สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสติี ฯ 
                                ธมฺมารามตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                                __________  
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                          อ ฺตรวิปกฺขเสวกภิกฺขุวตฺถุ 
        สลาภ  นาติม ฺเยฺยาติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน 
วิหรนฺโต  อ ฺตร  วิปกฺขเสวก  ภิกฺขุ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ตสฺส  กเิรโก  เทวทตฺตปกฺขิโก  ภิกฺขุ  สหาโย  อโหสิ ฯ  โส 
ต  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  ปณฺฑาย  จริตฺวา  กตภตฺตกิจฺจ  อาคจฺฉนฺต 
ทิสฺวา  กุหึ  คโตสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  อสุกฏาน  นาม  ปณฺฑาย  จริตุนฺติ ฯ 
ลทฺโธ  เต  ปณฺฑปาโตติ ฯ  อาม  ลทฺโธติ ฯ  อิเธว  อมฺหาก 
มหาลาภสกฺกาโร  กติปาห  อิเธว  โหหีติ ฯ  โส  ตสฺส  วจเนน 
กติปาห  ตตฺถ  วสิตฺวา  สกฏานเมว  อคมาสิ ฯ  อถ  น  ภิกฺขู  อย 
ภนฺเต  เทวทตฺตสฺส  อุปฺปนฺน  ลาภสกฺการ  ปริภุ ฺชติ  เทวทตฺตสฺส 
ปกฺขิโก  เอโสติ  ตถาคตสฺส  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา 
สจฺจ  กิร  ตฺว  เอวมกาสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  อาม  ภนฺเต  อห  ตตฺถ  เอก 
ทหร  นิสฺสาย  กติปาห  วสึ  น  จ  ปน  เทวทตฺตสฺส  ลทฺธึ  โรเจมีติ ฯ 
        อถ  น  ภควา  กิ ฺจาป  ลทฺธึ  น  โรเจสิ  ทิฏทิฏานเยว 
ปน  ลทฺธึ  โรเจนฺโต  วิย  วิจรสิ  น  ตฺว  อิทาเนว  เอว  กโรสิ 
ปุพฺเพป  เอวรูโปเยวาติ  วตฺวา  อิทานิ  ตาว  ภนฺเต  อมฺเหหิ 
สาม  ทิฏโ  ปุพฺเพ  ปเนส  เกส  ลทฺธ ึ โรเจนฺโต  วิจริ  อาจิกฺขถ 
โนติ  ภิกฺขูหิ  ยาจิโต  อตีต  อาหริตฺวา  
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        ปุราณโจราน  วโจ  นิสมฺม 
        มหิลามโุข  โปถยมานุจารึ 
        สุส ฺตาน  หิ  วโจ  นิสมฺม 
        คชุตฺตโม  สพฺพคุเณสุ  อฏาติ 
        อิม  มหิลามุขชาตก  (๑)  วิตฺถาเรตฺวา  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  นาม 
สกลาเภเนว  สนฺตุฏเน  ภวิตพฺพ  ปรลาภ  ปตฺเถตุ  น  วฏฏติ 
ปรลาภ  ปตฺเถนฺตสฺส  ห ิ ฌานวิปสฺสนามคฺคผเลสุ  เอกธมฺโมป 
นุปฺปชฺชติ  สกลาภสนฺตุฏสฺเสว  ปน  ฌานาทีนิ  อุปฺปชฺชนฺตีติ 
วตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        สลาภ  นาติม ฺเยฺย  นา ฺเส  ปหย  จเร 
        อ ฺเส  ปหย  ภิกฺขุ  สมาธึ  นาธคิจฺฉติ 
        อปฺปลาโภป  เจ  ภิกขฺุ  สลาภ  นาติม ฺติ 
        ต  เว  เทวา  ปสสนฺติ  สุทฺธาชีวมตนฺทิตนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  สลาภนฺติ  อตฺตโน  อุปฺปชชฺนกลาภ ฯ  สปทานจาร  หิ 
วชฺเชตฺวา  อเนสนาย  ชีวิต  กปฺเปนฺโต  สลาภ  อติม ฺติ  หีเฬติ 
ชิคุจฺฉติ  นาม  ตสฺมา  เอว  อกรเณน  สลาภ  นาติม ฺเยฺย ฯ 
        อ ฺเส  ปหยนฺติ  อ ฺเส  ลาภ  ปตฺเถนฺโต  น  จเรยฺยาติ 
อตฺโถ ฯ 
#๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๙ ฯ  ตทฏกถา  ๑/๓๒๘ ฯ  
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        สมาธึ  นาธิคจฺฉตีติ  อ ฺเส  หิ  ลาภ  ปหยนฺโต  เตส 
จีวราทิกรเณ  อุสฺสุกฺก  อาปนฺโน  ภิกฺขุ  อปฺปนาสมาธึ  วา  
อุปจารสมาธึ  วา  นาธิคจฺฉติ ฯ 
        สลาภ  นาติม ฺตีติ  อปฺปลาโภป  สมาโน  อุจฺจนีจกุลปฺ- 
ปฏิปาฏิยา  สปทาน  จรนฺโต  ภิกฺขุ  สลาภ  นาติม ฺติ  นาม ฯ 
        ต  เวติ  ต  เอวรูป  ภิกฺขุ  สารชีวิตตาย  สุทฺธาชีว  ชงฺฆพล 
นิสฺสาย  ชีวิตกปฺปเนน  อกุสีตตาย  อตนฺทิต  เทวตา  ปสสนฺติ 
โถเมนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                        อ ฺตรวิปกฺขเสวกภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
         
                        ป ฺจคฺคทายกพฺราหฺมณวตฺถุ  
        สพฺพโส  นามรูปสมฺินฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  ป ฺจคฺคทายก  นาม  พฺราหฺมณ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  สสฺสกฺเขตฺตสฺส  โสธิตกาเลเยว  เขตฺตคฺค  นาม 
เทติ  ขลกาเล  ขลคฺค  นาม  เทติ  ขลภณฺฑกาเล  ขลภณฺฑคฺค 
นาม  เทติ  อุกฺขลิกกาเล  อุกฺขลิกคฺค  นาม  เทติ  ปาฏิย 
วฑฺฒิตกาเล  ปาฏิคฺค  นาม  เทติ  อิมานิ  ป ฺจ  อคฺคทานานิ 
เทติ ฯ  สมฺปตฺตสฺส  อทตฺวา  นาม  น  ภุ ฺชติ ฯ  เตน  ตสฺส 
ป ฺจคฺคทายโกเตฺวว  นาม  อโหส ิฯ  
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        สตฺถา  ตสฺส  จ  พฺราหฺมณิยา  จสฺส  ติณฺณ  ผลาน  อุปนิสฺสย 
ทิสฺวา  พฺราหฺมณสฺส  โภชนเวลาย  คนฺตฺวา  ทฺวาเร  อฏาสิ ฯ  โสป 
ทฺวารสมฺมุเข  อนฺโตเคหาภิมุโข  นิสีทตฺิวา  ภุ ฺชติ  สตฺถาร  ทฺวาเร 
 ิต  น  ปสฺสติ ฯ  พฺราหฺมณี  ปนสฺส  ต  ปริวิสมานา  สตฺถาร 
ทิสฺวา  จินฺเตสิ  อย  พฺราหฺมโณ  ป ฺจสุ  าเนสุ  อคฺค  ทตฺวา 
ภุ ฺชติ  อิทานิ  จ  สมโณ  โคตโม  อาคนฺตฺวา  ทฺวาเร   ิโต 
สเจ  พฺราหฺมโณ  เอต  ทิสวฺา  อตฺตโน  ภตฺต  หริตฺวา  ทสฺสติ 
ปุนสฺสาห  ปจิตุ  น  สกฺขิสฺสามีติ ฯ  สา  เอวมย  สมณ  โคตม 
น  ปสฺสิสฺสตีติ  สตฺถุ  ปฏ ึ  ทตฺวา  ตสฺส  ปจฺฉโต  ต  ปฏิจฺฉาเทนฺตี 
โอนมิตฺวา  ปุณฺณจนฺท  ปาณินา  ปฏิจฺฉาเทนฺตี  วิย  อฏาสิ ฯ 
ตถา   ิตาเอว  คโต  นุ  โข  โนติ  สตฺถาร  อฑฺฒกฺขิเกน 
โอโลเกสิ ฯ  สตฺถา  ตตฺเถว  อฏาสิ ฯ  พฺราหฺมณสฺส  ปน  สวนภเยน 
อติจฺฉถาติ  น  วเทติ  โอสกฺกิตฺวา  ปน  สณิกเมว  อติจฺฉถาติ 
อาห ฯ  สตฺถา  น  คมิสฺสามีติ  สีส  จาเลสิ ฯ  (๑)  โลกครุนา  พุทฺเธน 
น  คมิสฺสามีติ  สีเส  จาลิเต  สา  สนฺธาเรตุ  อสกฺโกนฺตี  มหาหสิต 
หสิ ฯ  ตสฺม ึ ขเณ  สตฺถา  เคหาภิมุข  โอภาส  มุ ฺจิ ฯ  พฺราหฺมโณป 
ปฏ ึ  ทตฺวา  นิสินฺโนเยว  พฺราหฺมณิยา  หสิตสทฺท  สุตฺวา 
ฉพฺพณฺณาน ฺจ  รสีน  โอภาส  โอโลเกตฺวา  สตฺถาร  อทฺทส ฯ 
พุทฺธา  หิ  นาม  คาเม  วา  
#๑. กเถตุเมว  เปกฺขมาโน  เสขิย  น  มนสากาสิ ฯ  
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อร ฺเ  วา  เหตุสมฺปนฺนาน  อตฺตาน  อทสฺเสตฺวา  น   
ปกฺกมนฺติ ฯ  พฺราหฺมโณป  สตฺถาร  ทิสฺวา  โภติ   
นาสิโตมฺหิ  ตยา  ราชปุตฺต  อาคนฺตฺวา  ทฺวาเร   ิต  มยฺห   
อนาจิกฺขนฺติยา  ภาริยนฺเต  กมฺม  กตนฺติ  วตฺวา 
อฑฺฒภุตฺตโภชนปาฏึ  อาทาย  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  โภ  โคตม 
อห  ป ฺจสุ  าเนสุ  อคฺค  ทตฺวา  ภุ ฺชามิ  อิโต  จ  เม  มชฺเฌ 
ภินฺทิตฺวา  เอโกว  ภตฺตโกฏาโส  ภุตฺโต  เอโก  ภตฺตโกฏาโส 
อวสิฏโ  ปฏิคฺคณฺหาตุ  เม  อิท  ภตฺตนฺติ ฯ  สตฺถา  น  เม  ตว 
อุจฺฉิฏภตฺเตน  อตฺโถติ  อวตฺวา  พฺราหฺมณ  อคฺคป  มยฺหเมว 
อนุจฺฉวิก  มชฺเฌ  ภินฺทิตฺวา  ภุตฺตภตฺตป  จริมกภตฺตปณฺโฑป 
มยฺหเมว  อนุจฺฉวิโก  มย  หิ  พฺราหฺมณ  ปรทตฺตูปชวิีโน 
เปตสทิสาติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
                ยทคฺคโต  มชฌฺโต  เสสโต  วา 
                ปณฺฑ  ลเภถ  ปรทตฺตูปชีวี ฯ 
                นาล  ถุตุ  นาป  นิปจฺจขาที 
                ต  วาป  ธีรา  มนุิ  เวทยนฺตีติ ฯ 
        พฺราหฺมโณ  ต  สุตฺวา  ว  ปสนฺนจิตฺโต  หุตฺวา  อโห  อจฺฉริย 
ทีปสามิโก  นาม  ราชปุตฺโต  น  เม  ตว  อุจฺฉิฏภตฺเตน  อตฺโถติ 
อวตฺวา  เอว  วกฺขตีติ  ทฺวาเร   ิตโกว  สตฺถาร  ป ฺห  ปุจฺฉิ 
โภ  โคตม  ตุมฺเห  อตฺตโน  สาวเก  ภิกขฺูติ  วทถ  กตฺิตาวตา 
ภิกฺขุ  นาม  โหตีติ ฯ  สตฺถา  กถรูปา   
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นุ  โข  อิมสสฺ  ธมฺมเทสนา  สปฺปายาติ  อุปธาเรนฺโต  อิเม  
เทฺวป  ชนา  กสฺสปพุทฺธกาเล  นามรปูนฺติ  วทนฺตาน  กถ  
สุณึสุ  นามรปู  อวิสฺสชชฺตฺิวา ว  เนส  ธมฺม  เทเสตุ  วฏฏตีติ  
พฺราหฺมณ  นามรูเป  อรชชฺนฺโต  อสชชฺนฺโต  ภิกฺขุ  นาม  
โหตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        สพฺพโส  นามรูปสมฺึ  ยสฺส  นตฺถิ  มมายิต 
        อสตา  จ  น  โสจติ  ส  เว  ภิกฺขูติ  วุจฺจตีติ ฯ 
        ตตฺถ  สพฺพโสติ  สพฺพสฺมึ  เวทนาทีน  จตุนฺน  รูปกฺขนฺธสฺส 
จาติ  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  วเสน  ปวตฺเต  นามรูเป ฯ 
        มมายิตนฺติ  ยสฺส  อหนฺติ  วา  มมนฺติ  วา  คาโห 
นตฺถิ ฯ 
        อสตา  จ  น  โสจตีติ  ตสฺมึ  นามรูเป  ขยวย  ปตฺเต 
มม  รูป  ขีณ ฯเปฯ  มม  วิ ฺาณ  ขีณนฺติ  น  โสจติ  น 
วิห ฺติ  ขยวยธมฺมเมว  (๑)  ขีณนฺติ  ปสฺสติ ฯ 
        ส  เวติ  โส  เอวรูโป  วิชฺชมาเนป  นามรูเป  มมายิตรหิโต 
อสตาป  เตน  อโสจนฺโต  ภิกฺขูติ  วุจฺจตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  อุโภป  ชายปติกา  อนาคามิผเล  ปติฏหึสุ ฯ 
สมฺปตฺตานป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
                        ป ฺจคฺคทายกพฺราหฺมณวตฺถุ ฯ 
                        ______________ 
#๑. สี. ยุ.  ขยวยธมฺม  เมฯ ม.  ขยวยธมฺม  เม  ขีณนฺติ ฯ  
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                                 สมพฺหุลภิกฺขุวตฺถุ  
        เมตฺตาวิหารีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
สมฺพหุเล  ภิกฺขู  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  อายสฺมนฺเต  มหากจฺจาเน  อวนฺติชนปเทสุ(๑) 
กุรรฆร  นิสสฺาย  ปวตฺเต  ปพฺพเต  วิหรนฺเต  โสโณ  นาม  
กุฏิกณฺโณ อุปาสโก  เถรสฺส  ธมฺมกถาย  ปสีทิตฺวา  เถรสฺส  สนติฺเก 
ปพฺพชิตุกาโม  เถเรน  ทกฺุกร  โข  โสณ  ยาวชีว  เอกภตฺต 
เอกเสยฺย  พฺรหฺมจริยนฺติ  วตฺวา  เทฺว  วาเร  ปฏิกฺขิตฺโตป 
ปพฺพชฺชาย  อติวิย  อุสฺสาหชาโต  ตติยวาเร  เถร  ยาจิตฺวา 
ปพฺพชิตฺวา  อปฺปภิกฺขุกตฺตา  ทกฺขิณาปถสฺส  ติณฺณ  วสฺสาน 
อจฺจเยน  ลทธฺูปสมฺปโท  สตฺถาร  สมมฺุขา  ทฏ ุกาโม  หุตฺวา 
อุปชฺฌาย  อาปุจฺฉิตฺวา  เตน  ทินฺน  สาสน  คเหตฺวา  อนุปุพฺเพน 
เชตวน  คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  กตปฺปฏิสนฺถาโร  สตฺถารา 
เอกคนฺธกุฏิยเยว  อนุ ฺาตเสนาสโน  พหุเทว  รตฺตึ  อชโฺฌกาเส 
วีตินาเมตฺวา  รตฺติภาเค  คนฺธกุฏึ  ปวิสตฺิวา  อตฺตโน  ปตฺตเสนาสเน 
ต  รตฺติภาค  วีตินาเมตฺวา  ปจฺจูสสมเย  สตฺถารา  อชฺฌิฏโ 
โสฬส  อฏกวคฺคิกานิ  สพฺพาเนว  สเรน  อภณิ ฯ  อถสฺส  
ภควา  สรภ ฺปริโยสาเน  อพฺภานุโมทนฺโต  สาธุ  สาธุ  
ภิกฺขูติ  สาธุการ  อทาสิ ฯ  สตฺถารา  ทินฺน  สาธุการ  
# ๑. ส.ี ย.ุ  อวนฺติชนปเท ฯ  
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สุตฺวา  ภุมฺมฏกเทวนาคสุปณฺณาติ  เอว  ยาว  พฺรหฺมโลกา  
เอกสาธุการเมว  อโหสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  เชตวนโต  วีสโยชน- 
สตมตฺถเก  กรุรฆรนคเร  เถรสฺส  มาตุ  มหาอุปาสิกาย  เคเห  
อธิวตฺถา  เทวตาป  มหนฺเตน  สทฺเทน  สาธุการ  อทาสิ ฯ  
อถ  น  มหาอุปาสิกา  อาห  โก  เอส  สาธุการ  เทตีติ ฯ 
อห  ภคินีติ ฯ  โกสิ  ตฺวนฺติ ฯ  ตว  เคเห  อธิวตฺถา  เทวตาติ ฯ 
ตฺว  อิโต  ปพฺุเพ  มยฺห  สาธุการ  อทตฺวา  อชฺช  กสฺมา  เทสีติ ฯ 
นาห  ตุยฺห  สาธุการ  ทมมฺีติ ฯ  อถ  กสฺส  เต  สาธกุาโร  ทินฺโนติ ฯ 
ตว  ปุตฺตสฺส  กุฏิกณฺณโสณตฺเถรสฺสาติ ฯ  กึ  เม  ปุตฺเตน  กตนฺติ ฯ 
ปุตฺโต  เต  อชฺช  สตฺถารา  สทฺธ ึ เอกคนฺธกุฏิย  วสตฺิวา  สตฺถุ 
ธมฺม  เทเสสิ  สตฺถา  ตว  ปุตฺตสฺส  ธมฺม  สุตฺวา  ปสนฺโน 
สาธุการมทาสิ  เตนสฺส  มยาป  สาธุกาโร  ทินโฺน  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
หิ  สาธุการ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ภุมฺมฏกเทเว  อาทึ  กตฺวา  ยาว 
พฺรหฺมโลกา  เอกสาธุการเมว  ชาตนฺติ ฯ  ก ึ ปน  สามิ  มม  ปุตฺเต 
สตฺถุ  ธมโฺม  กถโิต  [๑]  สตฺถารา  มม  ปุตฺตสฺส  กถิโตติ ฯ  ตว 
ปุตฺเตน  สตฺถุ  กถโิตติ ฯ  เอว  เทวตาย  กเถนฺติยา  อุปาสิกาย 
ป ฺจวณฺณา  ปติ  อุปฺปชชฺตฺิวา  สกลสรรี  ผริ ฯ  
อถสฺสา  เอตทโหสิ  สเจ  เม  ปุตฺโต  สตฺถารา  สทฺธ ึ 
#๑. เอตฺถนฺตเร  อุทาหุสทฺเทน  ภวิตพฺพ ฯ    
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เอกคนฺธกุฏิย  วสิตฺวา  สตฺถุ  ธมฺม  กเถตุ  อสกฺขิ  มยฺหป  กเถตุ 
สกฺขิสฺสติเยว  ปุตฺตสฺส  อาคตกาเล  ธมฺมสฺสวน  กาเรตฺวา  
ธมฺมกถ  สุณิสฺสามีติ ฯ  โสณตฺเถโรป  โข  สตฺถารา  
สาธุกาเร  ทินฺเน  อย  อุปชฺฌาเยน  ทินนฺ  สาสน  อาโรเจตุ  
กาโลติ  ภควนฺต  ปจฺจนฺติเมสุ  ชนปเทสุ  วินยธรป ฺจเมน  
คเณน  อุปสมฺปท  อาทึ  กตฺวา  ป ฺจ  วเร  ยาจิตฺวา  (๑) 
กติปาห  สตฺถุ  สนฺติเกเยว  วสิตฺวา  อุปชฺฌาย  ปสสฺิสฺสามีติ 
สตฺถาร  อาปุจฺฉิตฺวา  เชตวนา  นิกฺขมิตฺวา  อนุปุพฺเพน  อุปชฺฌายสฺส 
สนฺติก  อคมาสิ ฯ  เถโร  ปุนทิวเส  ต  อาทาย  ปณฺฑาย  จรนฺโต 
มาตุ  อุปาสิกาย  เคหทฺวาร  อคมาสิ ฯ  สาป  ปุตฺต  ทิสฺวา 
ตุฏมานสา  วนฺทิตฺวา  สกฺกจฺจ  ปริวิสิตฺวา  ปุจฺฉิ  สจฺจ  กิร  ตฺว 
ตาต  สตฺถารา  สทฺธึ  เอกคนฺธกุฏิย  วสิตฺวา  สตฺถุ  ธมฺมกถ 
กเถสีติ ฯ  อุปาสิเก  ตุยฺห  เกนิท  กถิตนฺติ ฯ  ตาต  อิมสฺมึ  เคเห 
อธิวตฺถา  เทวตา  มหนฺเตน  สทฺเทน  สาธุการ  ทตฺวา  มยา  โก 
เอโสติ  วุตฺเต  อหนฺติ  วตฺวา  เอวเมว  กเถสิ  ต  สุตฺวา  มยฺห 
เอตทโหสิ  สเจ  เม  ปุตฺโต  สตฺถุ  ธมมฺกถ  กเถสิ  มยฺหป  กเถตุ 
สกฺขิสฺสตีติ ฯ  อถ  น  อาห  ตาต  ยโต  ตยา  สตฺถุ  สมฺมุขา 
ธมฺโม  กถโิต  มยฺหป  กเถตุ  สกฺขิสฺสสิเอว  อสุกทิวเส  
นาม  ธมฺมสสฺวน  กาเรตฺวา  
# ๑. วิ. มหาวคฺค.  ๕/๓๔ ฯ  
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ตว  ธมฺม  สณิุสฺสามีติ ฯ  โส  อธิวาเสสิ ฯ อุปาสิกา  ภิกฺขุ- 
สงฺฆสฺส  ทาน  ทตฺวา  ปชู  กตฺวา  ปุตฺตสฺส  เม  ธมมฺกถ  
สุณิสฺสามีติ  เอกเมว  ทาสึ  เคหรกฺขิก  เปตฺวา  สพฺพ 
ปริชน  อาทาย  อนฺโตนคเร  ธมฺมสฺสวนตฺถาย  การิเต  มณฺฑเป 
อลงฺกตธมฺมาสน  อภิรุยฺห  ธมฺม  เทเสนฺตสฺส  ปุตฺตสฺส  ธมฺมกถ 
โสตุ  อคมาสิ ฯ 
        ตสฺมึ  ปน  กาเล  นวสตา  โจรา  ตสฺสา  อุปาสิกาย  เคเห 
โอตาร  โอโลเกนฺตา  วิจรนฺติ ฯ  ตสฺสา  ปน  เคห  สตฺตหิ  ปากาเรหิ 
ปริกฺขิตฺต  สตฺตทฺวารโกฏกยุตฺต  ตตฺถ  ตตฺถ  เตสุ  เตสุ  าเนสุ 
จณฺเฑ  สุนเข  พนฺธิตฺวา  ปยึสุ  อนฺโตเคหจฺฉทนสฺส  อุทกปาตฏาเน 
ปน  ปริข  ขนิตฺวา  ติปุนา  ปูรยึส ุ ต  ทิวา  อาตเปน  วิลีน 
ปกฺกุฏ ิต  (๑)  วิย  ติฏติ  รตฺตึ  ถีน  กกฺขฬ  หุตฺวา  ติฏติ 
ตสฺสานุ  ฺตรา  มหนฺตานิ  อยสิงฺฆาฏกานิ  นิรนฺตร  ภูมิย  โอทหสึุ ฯ 
อิติ  อิม ฺจ  รกฺข  อุปาสกิาย  จ  อนโฺตเคเห   ิตภาว  ปฏิจฺจ  เต 
โจรา  โอกาส  อลภนฺตา  ตทิวส  ตสฺสาคตภาว  ตฺวา  อุมฺมงฺค 
ภินฺทิตฺวา  ติปุปริขาย  จ  อยสิงฺฆาฏกาน ฺจ  เหฏาภาเคเนว 
เคห  ปวิสิตฺวา  โจรเชฏก  ตสฺสา  สนฺติก  ปหิณึสุ  สเจ  สา 
อมฺหาก  อิธ  ปวิฏภาว  สุตฺวา  นิวตฺติตฺวา  เคหาภิมุขี  (๒)  
#๑. สี. ยุ.  ปกฺกฏ ิต ฯ  ๒. เคหาภิมุขินีติป  ปาโ ฯ  
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อาคจฺฉติ  อสินา  น  ปหริตฺวา  มาเรถาติ ฯ  โส  คนฺตฺวา  
ตสฺสา  สนฺติเก  อฏาสิ ฯ  โจราป  อนโฺตเคเห  ทีป  ชาเลตฺวา   
กหาปณคพฺภทฺวาร  วิวรึส ุฯ  สา  ทาสี  โจเร  ทิสฺวา  
อุปาสิกาย  สนฺติก  คนฺตฺวา  อยฺเย  พหู  โจรา  เคห  ปวิสิตฺวา  
กหาปณคพฺภทฺวาร  วิวรึสติู  อาโรเจสิ ฯ  โจรา  อตฺตนา  
ทิฏกหาปเณ  หรนฺตุ  อห  มม  ปุตฺตสฺส  ธมฺมกถ  สุณามิ  
มา  เม  ธมฺมสฺส  อนฺตราย  กริ  เคห  คจฺฉาติ ฯ  [๑]  โจราป  
กหาปณคพฺภ  ตุจฺฉ  กตฺวา  รชตคพฺภ  วิวรึสุ ฯ  สา  ปุนป  
อาคนฺตฺวา  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  อุปาสิกา  โจรา  อตฺตนา  
อิจฺฉิต  หรนฺตุ  มา  เม  อนฺตราย  กรีติ  ปุน  ต  ปหณิิ ฯ 
โจรา  รชตคพฺภป  ตุจฺฉ  กตฺวา  สุวณฺณคพฺภ  วิวรึสุ ฯ  สา  ปุนป 
คนฺตฺวา  อุปาสิกาย  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  อถ  น  อุปาสิกา 
อามนฺเตตฺวา  [โภติ]  เช  ตฺว  อเนกวาร  มม  สนฺติก  อาคนฺตฺวา 
โจรา  ยถารุจิต  หรนฺตุ  อห  มม  ปุตฺตสฺส  ธมฺมกถ  สุณามิ 
มา  เม  อนฺตราย  กรีติ  มยา  วุตฺตาป  มม  กถ  อนาทยิตฺวา 
ปุนปฺปุน  อาคจฺฉสิเยว  สเจ  อิทานิ  อาคจฺฉิสฺสสิ  ชานิสฺสามิ  เต 
กตฺตพฺพ  เคหเมว  คจฺฉาติ  ปหิณิ ฯ  โจรเชฏโก  ตสฺสา  กถ 
สุตฺวา  เอวรูปาย  อิตฺถิยา  สนฺตก  หรนฺตาน  อสนิ  ปติตฺวา 
มตฺถก  ภินฺเทยฺยาติ  โจราน  สนฺติก  คนฺตฺวา  
#๑. เอตฺถนฺตเร  ปหิณีติ  ทิสฺสติ ฯ  
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สีฆ  อุปาสิกาย  สนฺตก  ปฏิปากติก  กโรถาติ  อาห ฯ  เต  
กหาปเณหิ  กหาปณคพฺภ  รชตสุวณฺเณหิ  รชตสุวณฺณคพฺเภ  
ปูรยึสุ ฯ  ธมมฺตา  กิเรสา  ย  ธมโฺม  ธมมฺจาริน  รกฺขติ  เตเนวาห 
        ธมฺโม  หเว  รกฺขติ  ธมฺมจารึ 
        ธมฺโม  สุจิณฺโณ  สุขมาวหาติ 
        เอสานิสโส  ธมฺเม  สุจิณฺเณ 
        น  ทุคฺคตึ  คจฺฉติ  ธมฺมจารีติ ฯ 
        โจรา  คนฺตฺวา  ธมฺมสฺสวนฏาเน  อฏสุ ฯ  เถโรป  ธมฺม 
กเถตฺวา  วิภาตาย  รตฺติยา  อาสนา  โอตริ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ 
โจรเชฏโก  อุปาสิกาย  ปาทมูเล  นิปชฺชิตฺวา  ขมาหิ  เม  อยฺเยติ 
อาห ฯ  กึ  อิท  ตาตาติ ฯ  อห  ตุมฺเหสุ  อาฆาต  กตฺวา  ตุมฺเห 
มาเรตุกาโม  อฏาสินฺติ ฯ  เตนหิ  ตาต  ขมามีติ ฯ  เสสโจราป 
ตเถว  กตฺวา  ตาตา  ขมามีติ  วุตฺเต  อาหสุ  อยฺเย  สเจ  โน 
ขมถ  ปุตฺตสฺส  โว  สนฺติเก  อมฺหาก  ปพฺพชฺช  ทาเปถาติ ฯ  สา 
ปุตฺต  วนฺทิตฺวา  อาห  ตาต  อิเม  โจรา  มม  คุเณสุ  ตุมฺหาก ฺจ 
ธมฺมกถาย  ปสนฺนา  ปพฺพชฺช  ยาจนฺติ  ปพฺพาเชถ  เนติ ฯ 
เถโร  สาธูติ  วตฺวา  เตหิ  นิวตฺถวตฺถาน  ทสานิ  ฉินฺทาเปตฺวา 
ตมฺพมตฺติกาย  รชาเปตฺวา  เต  ปพฺพาเชตฺวา  สีเลสุ  ปติฏาเปสิ ฯ 
อุปสมฺปนฺนกาเลป  เนส  เอเกกสฺส  สตสฺส  วิสุ  วิสุ  กมฺมฏาน-  
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มทาสิ ฯ  เต  นวสตา  ภิกฺขู  วิสุ  วิสุ  นว  กมฺมฏานานิ  
คเหตฺวา  เอก  ปพฺพต  อภิรุยฺห  ตสฺส  ตสฺส  รุกฺขสสฺ  
ฉายาย  นิสีทิตฺวา  สมณธมฺม  กรึสุ ฯ 
        สตฺถา  วีสโยชนสตมตฺถเก  เชตวนมหาวิหาเร  นิสินโฺนว 
เต  ภิกฺขู  โอโลเกตฺวา  เตส  จริยาวเสน  ธมฺมเทสน  ววฏเปตฺวา 
โอภาส  ผริตฺวา  สมฺมุเข  นิสีทิตฺวา  กเถนฺโต  วิย  อิมา  คาถา 
อภาสิ ฯ 
        เมตฺตาวิหาริ  โย  ภิกขฺุ  ปสนฺโน  พุทฺธสาสเน 
        อธิคจฺเฉ  ปท  สนฺต  สงฺขารูปสม  สุข ฯ 
        สิ ฺจ  ภิกฺขุ  อิม  นาว  สิตฺตา  เต  ลหุเมสฺสติ 
        เฉตฺวา  ราค ฺจ  โทส ฺจ  ตโต  นิพฺพานเมหิสิ ฯ 
        ป ฺจ  ฉินฺเท  ป ฺจ  ชเห  ป ฺจ  จุตฺตริ  ภาวเย 
        ป ฺจสงฺคาติโค  ภิกฺขุ  โอฆติณฺโณติ  วุจฺจติ ฯ 
                ฌาย  ภิกฺขุ  มา  จ  ปมาโท 
                มา  เต  กามคุเณ  ภมสฺสุ  จิตฺต 
                มา  โลหคุฬ  คิลี  ปมตฺโต 
                มา  กนฺท ิ ทุกฺขมิทนฺติ  ทยฺหมาโน ฯ 
        นตฺถ ิ ฌาน  อป ฺสฺส  นตฺถิ  ป ฺา  อฌายิโน 
        ยมฺห ิ ฌาน ฺจ  ป ฺา  จ  ส  เว  นิพฺพานสนฺติเก ฯ 
        สุ ฺาคาร  ปวิฏสฺส  สนฺตจิตฺตสฺส  ภิกฺขุโน  
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        อมานุสี  รติ  โหติ  สมฺมา  ธมฺม  วิปสฺสโต ฯ 
        ยโต  ยโต  สมฺมสติ  ขนฺธาน  อุทยพฺพย 
        ลภติ  ปติปาโมชฺช  อมตนฺต  วิชานต ฯ 
        ตตฺรายมาทิ  ภวติ  อิธ  ป ฺสฺส  ภิกฺขุโน 
        อินฺทฺริยคุตฺติ (๑) สนฺตุฏ ิ  ปาฏิโมกฺเข  จ  สวโร ฯ 
        มิตฺเต  ภชสฺสุ  กลฺยาเณ  สุทฺธาชีเว  อตนฺทิเต 
        ปฏิสนถฺารวุตฺยสฺส  อาจารกุสโล  สิยา 
        ตโต  ปาโมชฺชพหุโล  ทุกฺขสฺสนฺต  กริสฺสสีติ ฯ  (๒) 
        ตตฺถ  เมตฺตาวิหารีติ  เมตฺตากมฺมฏาเน  กมฺม  กโรนฺโตป 
เมตฺตาวเสน  ติกจตุกฺกชฌฺาน  นิพฺพตฺเตตฺวา   ิโตป  เมตฺตาวิหารี   
เยว  นาม ฯ 
        ปสนฺโนติ  โย  ปน  พุทฺธสาสเน  ปสนฺโน  โหติ  ปสาท 
โรเปติเยวาติ  อตฺโถ ฯ 
        ปท  สนฺตนฺติ  นิพฺพานสฺเสต  นาม ฯ  เอวรโูป  ห ิ ภิกฺขุ 
สนฺติโกฏาส  สพฺพสงฺขาราน  อุปสนฺตตาย  สงฺขารูปสม   
ปรมสุขตาย  สุขนฺติ  ลทฺธนาม  นิพฺพาน  อธิคจฺฉติ  
วินฺทติเยวาติ  อตฺโถ ฯ 
        สิ ฺจ  ภิกฺขุ  อิม  นาวนฺติ  ภิกฺขุ  อิม  อตฺตภาวสงฺขาต 
# ๑.  ยุ.  อินทฺฺริยคุตฺโต  ฯ 
#๒. อิมา  คาถา  เอกสฺเสว  กถิตา  ขายติ  วตฺถุมฺหิ  ปน  สมฺพหุเล  
#สมฺพหุเล  ภิกฺขู  อารพฺภ กเถสีติ  วุตฺต ฯ  
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นาว  มิจฺฉาวิตกฺกอุทก  สิ ฺจิตฺวา  ฉฑฺเฑนฺโต  สิ ฺจ ฯ 
        สิตฺตา  เต  ลหุเมสฺสตีติ  ยถา  หิ  มหาสมุทฺเท  อุทกสฺเสว 
ภริตา  นาวา  ฉิทฺทานิ  ปทหิตฺวา  อุทกสฺส  สิตฺตตาย  สิตฺตา  สลฺลหุกา 
หุตฺวา  มหาสมุทฺเท  อโนสีทิตฺวา  สีฆ  สุปฏฏน  คจฺฉติ  เอว  ตวาป 
อย  มิจฺฉาวิตกฺกอุทกภริตา  อตฺตภาวนาวา  จกฺขุทฺวาราทีนิ  ฉิทฺทานิ 
สวเรน  ปทหิตฺวา  อุปฺปนฺนสฺส  มิจฺฉาวิตกฺกอุทกสฺส  สิตฺตตาย  สิตฺตา 
สลฺลหุกา  สสารวฏเฏ  อโนสีทิตฺวา  สีฆ  นิพฺพาน  คมิสฺสติ ฯ 
        เฉตฺวาติ  ราคโทสพนฺธนานิ  ฉินฺท  เอตานิ  ฉินฺทิตฺวา  อรหตฺต 
ปตฺโต  ตโต  อปรภาเค  อนุปาทิเสส  นิพฺพานเมหิสีติ  อตฺโถ ฯ 
        ป ฺจ  ฉินฺเทติ  เหฏาอปายสมฺปาปกานิ  ป ฺโจรมฺภาคิยส ฺโชนานิ 
ปาเท  พทฺธรชฺชุ  ปุรโิส  สตฺเถน  วิย  เหฏามคฺคตฺตเยน  ฉินฺเทยฺย ฯ 
        ป ฺจ  ชเหติ  อุปริเทวโลกสมฺปาปกานิ  ป ฺจุทฺธมฺภาคิยส ฺโชนานิ 
ปุริโส  คีวาย  พทฺธรชฺชุก  [๑]  อรหตฺตมคฺเคน  ชเหยฺย  ปชเหยฺย 
ฉินฺเทยฺยาติ  อตฺโถ ฯ 
        ป ฺจ  จุตฺตริ  ภาวเยติ  อุทฺธมฺภาคิยส ฺโชนาน  
ปหานตฺถาย  สทฺธาทีนิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ  อุตฺตรึ  ภาเวยฺย ฯ 
#๑. สี. ยุ.  เอตฺถนฺตเร  วิยาติ  ทิสฺสติ  ฯ  
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        ป ฺจสงฺคาติโคติ  เอว  สนฺเต  ป ฺจนฺน  ราคโทสโมหมาน- 
ทิฏ ิสงฺคาน   อติกฺกมเนน  ป ฺจสงฺคาติโค  ภิกฺขุ  โอฆติณฺโณติ  
วุจฺจติ  จตฺตาโร  โอเฆ  ติณฺโณเอวาติ  วุจฺจตีติ  อตฺโถ ฯ 
        ฌาย  ภิกฺขูติ  ภิกฺขุ  ตฺว  ทฺวินฺน  ฌานาน  วเสน  ฌาย  เจว 
กายกมฺมาทีสุ  จ  อปฺปมตฺตวิหาริตาย  มา  ปมชชฺิ ฯ 
        ภมสฺสติู  ป ฺจวิเธ  จ  เต  กามคุเณ  จิตฺต  มา  ภมตุ ฯ 
        มา  โลหคุฬนฺติ  สติโวสฺสคฺคลกฺขเณน  หิ  ปมาเทน  ปมตฺตา 
นิรเย  ตตฺต  โลหคุฬ  คิลนฺติ  เตน  ต  วทามิ  มา  ปมตฺโต  หุตฺวา 
โลหคุฬ  คิล ิฯ  มา  นิรเย  ทยฺหมาโน  ทุกฺขมิท  ทุกขฺมิทนฺติ  กนทฺีติ 
อตฺโถ ฯ 
        นตฺถ ิ ฌานนฺติ  ฌานุปฺปาทิกาย  วายามปฺป ฺาย  อปฺป ฺสฺส 
ฌาน  นาม  นตฺถิ ฯ 
        นตฺถ ิ ป ฺาติ  อชฺฌายนฺตสฺส  จ  สมาหิโต  ภิกฺขุ  ยถาภูต 
ชานาติ  ปสฺสตีติ  วุตฺตลกฺขณา  ป ฺา  นตฺถิ ฯ 
        ยมฺห ิ ฌาน ฺจ  ป ฺา  จาติ  ยมฺหิ  ปุคฺคลมฺห ิ อิท  อุภยป 
อตฺถิ  โส  นพฺิพานสฺเสว  สนฺติเก   ิโตเยวาติ  อตฺโถ ฯ 
        สุ ฺาคาร  ปวิฏสฺสาติ  กิสฺมิ ฺจิเทว  วิวิตฺโตกาเส 
กมฺมฏาน  อวิชหิตฺวา  กมฺมฏานมนสิกาเรน  นิสนิฺนสฺส ฯ 
        สนฺตจิตฺตสฺสาติ  นิพฺพุตจิตฺตสฺส ฯ 
        สมฺมาติ  เหตุนา  การเณน  ธมฺม  วิปสฺสนฺตสฺส  
วิปสฺสนาสงฺขาตา  อมานุสี  รติ  อฏสมาปตฺติสงฺขาตา  ทิพฺพาป   
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รติ  โหติ  อุปฺปชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ 
        ยโต  ยโต  สมฺมสตีติ  อฏตฺตึสาย  อารมฺมเณสุ  กมฺม 
กโรนฺโต  เยน  เยนากาเรน  ปุเรภตฺตาทีสุ  วา  กาเลสุ  ยสฺมึ  ยสฺมึ 
อตฺตนา  อภิรุจิเต  กาเล  อภิรุจิเต  วา  กมฺมฏาเน  กมฺม  กโรนฺโต 
สมฺมสติ ฯ 
        อุทยพฺพยนฺติ  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  ป ฺจวีสติยา  ลกฺขเณหิ 
อุทย  ป ฺจวีสติยาเอว  จ  ลกฺขเณหิ  วย ฯ 
        ปติปาโมชฺชนฺติ  เอว  ขนฺธาน  อุทยพฺพย  สมมฺสนฺโต 
ธมฺมปตึ  ธมมฺปาโมชฺช ฺจ  ลภติ ฯ 
        อมตนฺติ  ต  สปฺปจฺจเย  นามรูเป  ปากเฏ  หุตฺวา  อุปฏหนฺเต 
อุปฺปนฺน  ปติปาโมชฺช  อมตมหานิพฺพานสมฺปาปกตฺตา  วิชานต 
ปณฺฑิตาน  อมตเมวาติ  อตฺโถ ฯ 
        ตตฺรายมาทิ  ภวตีติ  ตตฺถ  อย  อาทิ  อิท  ปุพฺพฏาน  โหติ ฯ 
        อิธ  ป ฺสฺสาติ  อิมสฺมึ  สาสเน  ปณฺฑิตภิกฺขุโน ฯ  อิทานิ 
ต  อาทีติ  วุตฺต  ปุพฺพฏาน  ทสฺเสนฺโต  อินฺทฺริยคุตฺตีติอาทิมาห ฯ 
จตุปาริสุทฺธิสีล  หิ  ปุพฺพฏาน  นาม ฯ  ตตฺถ  อินทฺฺริยคุตฺตีติ 
อินฺทฺริยสวโร ฯ 
        สนฺตุฏ ีติ  จตุปจฺจยสนฺโตโส ฯ  เตน  อาชีวปาริสุทฺธิ  เจว 
ปจฺจยสนฺนิสฺสิต ฺจ  สีล  กถิต ฯ 
        ปาฏิโมกฺเขติ  ปาฏิโมกฺขสงฺขาเต  เชฏกสีเล  ปาริปูรีการิตา  
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กถิตา ฯ 
        มิตฺเต  ภชสฺสุ  กลฺยาเณติ  วิสฺสฏกมฺมนฺเต  อปฺปฏิรูปสหาเย 
วชฺเชตฺวา  สารชีวิตตาย  สุทฺธาชีเว  ชงฺฆพล  นิสฺสาย  ชีวิตกปฺปนาย 
อกุสีเต  กลฺยาณมิตฺเต  ภชสฺสุ  เสวสฺสูติ  อตฺโถ ฯ 
        ปฏิสนถฺารวุตฺยสฺสาติ  อามิสปฏสินฺถาเรน  จ  ธมฺมปฏิสนถฺาเรน 
จ  สมฺปนฺนวุตฺติตาย  ปฏิสนฺถารวุตฺติ  อสฺส  ปฏิสนถฺารการโก  ภเวยฺยาติ 
อตฺโถ ฯ 
        อาจารกุสโลติ  สีลป  อาจาโร  วตฺตปฺปฏิวตฺตป  อาจาโร 
ตตฺถ  กุสโล  สิยา  เฉโก  ภเวยฺยาติ  อตฺโถ ฯ 
        ตโต  ปาโมชฺชพหุโลติ  ตโต  ปฏิสนฺถารวุตฺติโต  จ  อาจารโกสลลฺโต 
จ  อุปฺปนฺเนน  ธมฺมปาโมชฺเชน  ปาโมชฺชพหุโล  หุตฺวา  ตฺว  สกลสฺสาป 
วฏฏทุกฺขสฺส  อนฺต  กริสสฺสีติ  อตฺโถ ฯ 
        เอว  สตฺถารา  เทสิตาสุ  อิมาสุ  คาถาสุ  เอกเมกิสฺสา  คาถาย 
ปริโยสาเน  เอกเมก  ภิกฺขุสต  นิสินฺนนิสินฺนฏาเนเยว  สห 
ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺวา  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  สพฺเพป  เต 
ภิกฺขู  อากาเสเนว  วีสโยชนสติก  กนตฺาร  อติกฺกมิตฺวา  ตถาคตสฺส 
สุวณฺณวณฺณ  สรรี  วณฺเณนฺตา  (๑)  ปาเท  วนฺทึสูติ ฯ 
                                สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                                ___________ 
#๑. โถเมนฺตา ฯ ม. วณฺดณนฺตา  โถเมนฺตา  ฯ  
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                                  ป ฺจสตภิกฺขุวตฺถุ  
        วสฺสิกา  วิย  ปุปฺผานติี  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  ป ฺจสเต  ภิกฺขู  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เต  กิร  สตฺถุ  สนฺติเก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  อร ฺเ 
สมณธมฺม  กโรนฺตา  ปาโตว  ปุปฺผิตานิ  วสฺสิกปุปผฺานิ  สาย 
วณฺฏโต  มุจฺจนฺตานิ  ทิสฺวา  ปุปฺผาน  วณฺเฏหิ  มุจฺจนโต  มย 
ปมตร  ราคาทีหิ  มุจฺจิสฺสามาติ  วายมึสุ ฯ  สตฺถา  เต  ภิกฺขู 
โอโลเกตฺวา  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  นาม  วณฺฏโต  มุจฺจนกปุปฺเผน 
วิย  วฏฏทุกขฺโต  มุจฺจิตุ  วายมิตพฺพเมวาติ  วตฺวา  คนฺธกุฏิย 
นิสินฺโนว  อาโลก  ผริตฺวา  อิม  คาถมาห 
                วสฺสิกา  วิย  ปปฺุผานิ  มชฺชวานิ  (๑)  ปมุ ฺจติ 
                เอว  ราค ฺจ  โทส ฺจ  วิปฺปมุ ฺเจถ  ภิกฺขโวติ ฯ 
        ตตฺถ  วสฺสิกาติ  สุมนา ฯ 
        มชฺชวานีติ  มิลาตานิ  [๒]  อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา  วสฺสิกา 
หิยฺโย  ปุปฺผิตปุปฺผานิ  ปุนทิวเส  ปุราณภูตานิ  มุ ฺจติ  วณฺฏโต 
วิสฺสชฺเชติ  เอว  ตุมฺเหป  ราคาทโย  โทเส  วิปฺปมุ ฺเจถาติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  สพฺเพป  ภิกฺขู  อรหตฺเต  ปติฏหึสูติ ฯ 
                                ป ฺจสตภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                                _________ 
#๑. สี. ยุ.  มทฺทวานิ ฯ  ๒. สี. ยุ.  เอตฺถนฺตเร  อิทานีติ  ทิสฺสติ ฯ  
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                                สนฺตกายตฺเถรวตฺถุ  
        สนฺตกาโยติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
สนฺตกายตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ตสฺส  กริ  หตฺถปาทกุกฺกุจฺจนฺนาม  นาโหสิ  กายวิชมฺภน- 
รหิโต  สนฺตอตฺตภาโว  อโหสิ ฯ  โส  กิร  สีหโยนยิา  อาคโต 
[เถโร] ฯ  สหีา  กิร  เอกทิวส  โคจร  คเหตฺวา  รชต- 
สุวณฺณมณิปวาฬคุหาน  อ ฺตร  ปวิสิตฺวา  มโนสิลาหริ- 
ตาลจุณฺเณสุ  สตฺตาห  นิปชฺชิตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  อุฏาย  
นิปนฺนฏาน  โอโลเกตฺวา  สเจ  นงฺคุฏสฺส  วา  กณฺณาน  
วา  ปาทาน  วา  จลิตตฺตา  มโนสิลาหรติาลจุณฺณาน  
วิปฺปกิณฺณต  ปสฺสนฺติ  น  เต  อิท  ชาติยา  วา  โคตฺตสฺส  
วา  ปฏิรูปนติฺ  ปุน  สตฺตาห  นิราหารา  นิปชชฺนฺติ  จุณฺณาน  
ปน  วิปฺปกณฺิณภาเว  อสติ  อิท  เต  ชาติโคตฺตาน  อนุจฺฉวิกนฺติ  
อาสยา  นิกฺขมิตฺวา  วิชมฺภิตฺวา  ทิสา  อนุวิโลเกตฺวา  ติกฺขตฺตุ  
สีหนาท  นทิตฺวา  โคจราย  ปกกฺมนฺติ  เอวรูปาย  สหีโยนิยา  
อาคโต  อย  ภิกฺขุ ฯ  ตสฺส  กายสมาจาร  ทิสฺวา  ภิกขฺู  สตฺถุ  
อาโรเจสุ  น  โน  ภนฺเต  สนฺตกายตฺเถรสทิโส  ภิกขฺุ  
ทิฏปุพฺโพ  อิมสฺส  หิ  นสิินฺนฏาเน  หตฺถจลน  วา  ปาทจลน 
วา  กายวิชมฺภิตา  (๑)  วา  นตฺถีติ ฯ  ต  สุตฺวา  สตฺถา  ภิกฺขเว 
#๑. สี. ยุ.  กายวิชมฺภิกา ฯ  
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ภิกฺขุนา  นาม  สนฺตกายตฺเถเรน  วิย  กายาทีหิ  อุปสนฺเตเนว 
ภวิตพฺพนฺติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        สนฺตกาโย  สนฺตวาโจ  สนฺตมโน  (๒)  สุสมาหิโต 
        วนฺตโลกามิโส  ภิกขฺุ  อุปสนฺโตติ  วุจฺจตีติ ฯ 
        ตตฺถ  สนฺตกาโยติ  ปาณาติปาตาทีน  อภาเวน  สนฺตกาโย 
มุสาวาทาทีน  อภาเวน  สนฺตวาโจ  อภิชฺฌาทีน  อภาเวน  
สนฺตมโน  (๑) กายาทีน  ติณฺณป  สุฏ ุ  สมาหิตตฺตา  
สุสมาหิโต  จตูหิ  มคฺเคหิ  โลกามิสสสฺ  วนฺตตาย  
วนฺตโลกามิโส  [ภิกฺขุ]  อพฺภนฺตเร  ราคาทีน  อุปสนฺตตาย  
อุปสนฺโต  (๒)  วุจฺจตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  เถโร  อรหตฺเต  ปติฏหิ  สมฺปตฺตานป  
สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสติี ฯ 
                                สนฺตกายตฺเถรวตฺถุ ฯ 
#๑. สี. ม. ยุ.  สนฺตวา ฯ  ๒.  ส.ี ม. ย.ุ  อุปสนฺโตติ ฯ  
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                                นงฺคลกูฏตฺเถรวตฺถุ (๑) 
        อตฺตนา  โจทยตฺตานนฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  นงฺคลกูฏตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอโก  กริ  ทุคฺคตมนุสฺโส  ปเรส  ภตึ  กตฺวา  ชวีติ ฯ  ต  เอโก 
ภิกฺขุ  ปโลติกขณฺฑนิวตฺถ  นงฺคล  อุกฺขิปตฺวา  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา 
เอวมาห  กึ  ปน  เต  เอว  ชีวนโต  ปพฺพชิตุ  น  วรนฺติ ฯ  โก 
ม  ภนฺเต  เอว  ชีวนฺต  ปพฺพาเชสฺสตีติ ฯ  สเจ  ปพฺพชิสฺสสิ 
อหนฺต  ปพฺพาเชสฺสามีติ ฯ  สาธุ  ภนฺเต  สเจ  ม  ปพฺพาเชสฺสถ 
ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  อถ  น  [โส]  เถโร  เชตวน  เนตฺวา  สหตฺเถน 
นหาเปตฺวา  มาลเก  เปตฺวา  ปพฺพาเชตฺวา  นิวตฺถปโลติกขณฺเฑน 
สทฺธึ  นงฺคล  มาลกสีมายเมว  รุกฺขสาขาย  ปาเปสิ ฯ  โส 
อุปสมฺปทกาเลป  นงฺคลกฏูตฺเถโรเตฺวว  ป ฺายิ ฯ  โส  พุทฺธาน 
อุปฺปนฺนลาภสกฺการ  นิสสฺาย  ชีวนฺโต  อุกฺกณฺ ิตฺวา  วิโนเทตุ   
อสกฺโกนฺโต  นทานิ  สทธฺาเทยฺยานิ  กาสายานิ  ปริทหิตฺวา  คมิสฺสามีติ 
รุกฺขมูล  คนฺตฺวา  อตฺตนาว  อตฺตาน  โอวทิ  อหิริก  นิลลฺชชฺ  อิท 
นิวาเสตฺวา  วิพฺภมิตฺวา  ภตึ  กตฺวา  ชวิีตุกาโม  ชาโตติ ฯ  ตสฺเสว 
อตฺตาน  โอวทนฺตสฺเสว  จิตฺต  ตนุภาว  คต ฯ  โส  นวิตฺติตฺวา 
ปุน  กติปาหจฺจเยน  อุกฺกณฺ ิตฺวา  ตเถว  
#๑. ม.  นงฺคลกุลตฺเถรวตถุ ฯ  
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อตฺตาน  โอวทิ ฯ  ปุนสฺส  จิตฺต  นิวตฺตติ ฯ  โส  อิมินาว  
นีหาเรน  อุกฺกณฺ ิตกาเล  ตตฺถ  คนฺตฺวา  อตฺตาน  โอวทิ ฯ  
อถ  น  ภิกฺขู  ตตฺถ  อภิณฺห  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อาวุโส  
นงฺคลกูฏตฺเถร  กสฺมา  เอตฺถ  คจฺฉสีติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  โส  
อาจริยสฺส  สนฺติก  คจฺฉามิ  ภนฺเตติ  วตฺวา  กติปาหสฺเสว  (๑)  
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ภิกฺขู  เตน  สทฺธึ  เกล ึ
กโรนฺตา  อาหสุ  อาวุโส  นงฺคลกูฏตฺเถร  ตว  วิจรณมคฺโค 
อวล ฺโช  วิย  ชาโต  อาจริยสฺส  สนติฺก  น  คจฺฉสิ  ม ฺเติ ฯ 
อาม  ภนฺเต  มย  สสคฺเค  สติ  อคมิมฺหา  อิทานิ  ปน  โน 
สสคฺโค  ฉินฺโน  เตน  น  คจฺฉามาติ ฯ  ต  สุตฺวา  ภิกฺขู  เอส 
อภูต  วตฺวา  อ ฺ  พฺยากโรตีติ  สตฺถ ุ ตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา 
อาม  ภิกฺขเว  มม  ปุตฺโต  อตฺตนาว  อตฺตาน  โจเทตฺวา 
ปพฺพชิตกิจฺจสฺส  มตฺถก  ปตฺโตติ  วตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิมา 
คาถา  อภาสิ 
        อตฺตนา  โจทยตฺตาน  ปฏิมเสตมตฺตนา  (๒) 
        โส  อตฺตคุตฺโต  สติมา  สุข  ภิกฺขุ  วิหาหิสิ ฯ 
        อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นาโถ  อตฺตาว  อตฺตโน  คติ 
        ตสฺมา  สยม  อตฺตาน  อสฺส  ภทฺรว  วาณิโชติ ฯ 
        ตตฺถ  โจทยตฺตานนฺติ  อตฺตนาว  อตฺตาน  โจทย  สารย ฯ 
        ปฏิมเสติ  อตฺตนาว  อตฺตาน  ปริวีมส ฯ 
#๑. สี. ยุ. กติปาหจฺจเยน ฯ  ม.  กติปาเหเนว ฯ  ๒. ม.  ปฏิมเสถ  อตฺตนา ฯ  
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        โสติ  โส  ตฺว  ภิกฺขุ  เอว  สนฺเต  อตฺตนาว  คุตฺตตาย 
อตฺตคุตฺโต  อุปฏ ิตสฺสติตาย  สติมา  หุตฺวา  สพฺพิริยาปเถสุ  สขุ 
วิหริสฺสสีติ  อตฺโถ ฯ 
        นาโถติ  อวสฺสโย  ปติฏา ฯ  [โก  ห ิ นาโถ  ปโร  ภเวยฺย ฯ] 
ยสฺมา  ปรสสฺ  อตฺตภาเว  ปติฏาย  กสุล  วา  กตฺวา  สคฺคปรายเนน 
มคฺค  วา  ภาเวตฺวา  สจฺฉิกตผเลน  ภวิตุ  น  สกฺกา  ตสฺมา  โก  ห ิ
นาม  ปโร  นาโถ  ภเวยยฺาติ  อตฺโถ ฯ 
        ตสฺมาติ  ยสฺมา  อตฺตาว  อตฺตโน  คติ  ปติฏา  สรณ 
ตสฺมา  ยถา  ภทฺร  อสฺสาชานีย  ต  (๑)  นิสฺสาย  ลาภ  ปตฺถยนฺโต 
ตสฺส  วิสมฏานจาร  ปรจฺิฉินฺทิตฺวา  ทิวสสฺส  ติกขฺตฺตุ  นหาเปนฺโต 
โภเชนฺโต  สยเมติ  ปฏิชคฺคติ  เอว  ตฺวป  อนุปฺปนนฺสฺส  อกุสลสฺส 
อุปฺปาท  นิวาเรนฺโต  สติสมฺโมเสน  อุปฺปนฺน  ปชหนฺโต  อตฺตาน 
สยม  โคปย  เอว  สนฺเต  ปมชฺฌาน  อาทึ  กตฺวา 
โลกิยโลกุตฺตรวิเสส  อธิคมิสฺสสีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                        นงฺคลกูฏตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                        ____________ 
# ๑. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  
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                                 วกฺกลิตฺเถรวตฺถุ  
        ปาโมชชฺพหุโล  ภิกขฺูติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน 
วิหรนฺโต  วกฺกลิตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิรายสฺมา  สาวตฺถิย  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา   
วยปฺปตฺโต  ปณฺฑาย  ปวิฏ  ตถาคต  ทิสฺวา  สตฺถุ  สรีรสมฺปตฺตึ 
โอโลเกตฺวา  สรีรสมฺปตฺติทสฺสเนน  อติตฺโต  เอว  อห  นิจฺจกาล 
ตถาคต  ทฏ ุ  ลภิสฺสามีติ  สตฺถุ  สนติฺเก  ปพฺพชตฺิวา  ยตฺถ 
 ิเตน  สกฺกา  ทสพล  ปสสฺิตุ  ตตฺถ   ิโต  สชฺฌายกมฺมฏาน- 
มนสิการาทีนิ  ปหาย  สตฺถาร  โอโลเกนฺโต  วิจรติ ฯ  สตฺถา  ตสฺส 
าณปริปาก  อาคเมนฺโต  กิ ฺจิ  อวตฺวา  อิทานิสฺส  าณ 
ปริปาก  คตนฺติ  ตฺวา  กึ  เต  วกฺกล ิ อิมินา  ปูติกาเยน 
ทิฏเน  โย  โข  วกฺกลิ  ธมฺม  ปสฺสติ  โส  ม  ปสฺสติ  โย  ม 
ปสฺสติ  โส  ธมฺม  ปสฺสตีติ  วตฺวา  โอวทิ ฯ  โส  เอว  โอวทิโตป 
สตฺถุ  ทสฺสน  ปหาย  เนว  อ ฺตฺถ  คนฺตุ  สกฺโกติ ฯ  อถ  น 
สตฺถา  นาย  ภิกฺขุ  สเวค  อลภิตฺวา  พุชฺฌิสฺสตีติ  อุปกฺกฏาย 
วสฺสูปนายิกาย  ราชคห  คนฺตฺวา  วสฺสูปนายิกาทิวเส  อเปหิ 
วกฺกลีติ  ปณาเมติ ฯ  โส  น  ม  สตฺถา  อาลปตีติ  เตมาส 
สตฺถุ  สมฺมุเข  าตุ  อสกฺโกนฺโต  กึ  มยฺห  ชีวิเตน   
ปพฺพตา  อตฺตาน  ปาเตสฺสามีติ  คิชฺฌกูฏ  อภิรุหิ ฯ   
สตฺถา  ตสฺส  กิลมนภาว  ตฺวา  อย  ภิกฺขุ  มม    
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สนฺติกา  อสฺสาส  อลภนโฺต  มคฺคผลาน   อุปนิสฺสย  นาเสยฺยาติ   
อตฺตาน  ทสฺเสตุ  โอภาส  มุ ฺจิ ฯ  อถสฺส  สตฺถ ุ ทฏิกาลโต   
ปฏาย  ตาวมหนฺโตป  โสโก  ปหียิ ฯ 
        สตฺถา  สุกฺขตฬาก  โอเฆน  ปูเรนฺโต  วิย  เถรสฺส   
พลวปฺปติปาโมชฺช  อุปฺปาเทตุ  อิม  คาถมาห 
        ปาโมชชฺพหุโล  ภิกขฺุ  ปสนฺโน  พุทฺธสาสเน 
        อธิคจฺเฉ  ปท  สนฺต  สงฺขารูปสม  สุขนฺติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  ปกติยาป  ปาโมชฺชพหโุล  ภิกฺขุ  พุทฺธสาสเน 
ปสาท  โรเปติ  (๑)  โส  เอว  ปสนฺโน  พุทฺธสาสเน  สนฺต  ปท 
สงฺขารูปสม  สุขนฺติ  ลทธฺนาม  นิพฺพาน  อธิคจฺเฉยฺยาติ ฯ 
        อิม ฺจ  ปน  คาถ  วตฺวา  สตฺถา  วกฺกลิตฺเถรสฺส  หตฺถ   
ปสาเรตฺวา 
        เอหิ  วกฺกลิ  มา  ภายิ  โอโลเกหิ  ตถาคต 
        อหนฺต  อุทฺธริสฺสามิ  ปงฺเก  สนฺนว  กุ ฺชร ฯ 
        เอหิ  วกฺกลิ  มา  ภายิ  โอโลเกหิ  ตถาคต 
        อหนฺต  อุทฺธริสฺสามิ  ราหุคฺคหิตว  (๒)  จนฺทิมนฺติ 
อิมา  คาถา  อภาสิ ฯ  โส  ทสพโล  เม  ทิฏโ  เอหีติ  จ  อวฺหาน 
ลทฺธนฺติ  พลวปฺปตึ  อุปฺปาเทตฺวา  กุโต  นุ  โข  คนฺตพฺพนฺติ 
คมนมคฺค  อปสฺสนฺโต  ทสพลสฺส  สมมฺุเข   
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อากาเส  อุปฺปติตฺวา  ปมปาเท  ปพฺพเต   ิเตเยว  สตฺถารา   
วุตฺตคาถ  อาวชฺชนฺโต  อากาเสเยว  ปตึ  วิกฺขมฺเภตฺวา  สห   
ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺวา  ตถาคต  วนฺทมาโนว  โอตริตฺวา   
สตฺถุ  สนฺติเก  อฏาสิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  อปรภาเค  สทฺธาธิมุตฺตาน   
อคฺคฏาเน  เปสีติ ฯ 
                                วกฺกลิตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                                 
                                 สุมนสามเณรวตฺถ ุ
        โย  หเวติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  ปุพฺพาราเม  วิหรนฺโต 
สุมนสามเณร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ตตฺราย  อนุปุพฺพีกถา  ปทุมุตฺตรกาลสฺมึ  ห ิ เอโก  กุลปุตฺโต 
สตฺถาร  จตุปริสมชฺเฌ  เอก  ภิกฺขุ  ทิพฺพจกฺขุกาน  อคฺคฏาเน 
เปนฺต  ทิสฺวา  ต  สมฺปตฺตึ  ปตฺถยมาโน  สตฺถาร  นิมนฺเตตฺวา 
สตฺตาห  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาน  ทตฺวา  ภนฺเต  อหป 
อนาคเต  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สาสเน  ทิพฺพจกฺขุกาน  อคฺโค   
ภเวยฺยนฺติ  ปตฺถน  เปสิ ฯ  สตฺถา  กปฺปสตสหสฺส  โอโลเกนฺโต   
ตสฺส  ปตฺถนาย  สมิชฺฌนภาว  วิทิตฺวา  อิโต  กปฺปสตสหสฺสมตฺถเก   
โคตมพุทฺธสฺส  สาสเน  ทพฺิพจกฺขุกาน  อคฺโค  อนุรทฺุธตฺเถโร  นาม   
ภวิสฺสสีติ  พฺยากาสิ ฯ  โส  ต  พฺยากรณ  สุตฺวา  เสฺว  ปตฺตพฺพ  วิย    
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ต  สมฺปตฺตึ  ม ฺมาโน  ปรินิพฺพุเต  สตฺถริ  ภิกฺขู  ทิพฺพ- 
จกฺขุปริกมฺม  ปุจฺฉิตฺวา  สตฺตโยชนิก  กา ฺจนถูป  ปริกฺขิปตฺวา 
อเนกานิ  ทีปรุกฺขสหสฺสานิ  กาเรตฺวา  ทีปปูช  กาเรตฺวา  ตโต 
จุโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สตสหสฺสกปฺปานิ 
สสริตฺวา  อิมสฺมึ  กปฺเป  พาราณสิย  ทลิทฺทกุเล  นิพฺพตฺโต 
สุมนเสฏ ึ  นิสฺสาย  ตสฺส  ติณหารโก  หุตฺวา  ชีวิต  กปฺเปสิ ฯ 
อนฺนภาโรติสฺส  นาม  อโหสิ ฯ  สุมนเสฏ ีป  ตสฺมึ  นคเร  นจฺิจกาล 
มหาทาน  เทติ ฯ  อเถกทวิส  อุปรฏิโ  นาม  ปจฺเจกพุทฺโธ 
คนฺธมาทเน  นิโรธสมาปตฺติโต  วุฏาย  กสฺส  น ุ โข  อชฺช   
อนุคฺคห  กรสิฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  อชฺช  มยา  อนฺนภารสฺส  อนุคฺคห   
กาตุ  วฏฏติ  อิทานิ  จ  โส  อฏวิโต  ติณ  อาทาย  เคห  อาคมิสฺสตีติ 
ตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  อิทฺธิยา  คนฺตฺวา  อนฺนภารสฺส  สมฺมุเข 
ปจฺจุฏาสิ ฯ  อนฺนภาโร  ต  ตุจฺฉปตฺตหตฺถ  ทิสฺวา  อป  ภนฺเต 
ภิกฺข  ลภิตฺถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  ลภิสฺสามิ  มหาปุ ฺาติ  วุตฺเต 
เตนหิ  ภนฺเต  โถก  อาคเมถาติ  ติณกาช  ฉฑฺเฑตฺวา  เวเคน 
เคห  คนฺตฺวา  ภทฺเท  มยฺห  ปตภาคภตฺต  อตฺถิ  นตฺถีติ  ภริย 
ปุจฺฉิตฺวา  อตฺถิ  สามีติ  วุตฺเต  เวเคน  ปจฺจาคนฺตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธสฺส   
ปตฺต  อาทาย  มยฺห  ทาตุกามตาย  สติ  เทยฺยธมฺโม 
น  โหติ  เทยยฺธมฺเม  สติ  ปฏิคฺคาหก  น  ลภามิ  อชฺช  ปน  
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เม  ปฏิคฺคาหโก  จ  ทฏิโ  เทยฺยธมฺโม  จ  อตฺถ ิ ลาภา  วต 
เมติ  เคห  คนฺตฺวา  ปตฺเต  ภตฺต  อากิราเปตฺวา  (๑)  ปจฺจาหริตฺวา 
ปจฺเจกพุทฺธสฺส  หตฺเถ  ปติฏาเปตฺวา 
        อิมินา  ปน  ทาเนน  มา  เม  ทาลทิฺทิย  อหุ 
        นตฺถีติ  วจน  นาม  มา  อโหสิ  ภวาภเว ฯ 
ภนฺเต  เอวรูปา  ทุชชฺีวิตา  มุจฺเจยฺย  นตฺถีติ  ปทเมว  น 
สุเณยฺยนฺติ  ปตฺถน  เปสิ ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ  เอว  โหตุ  มหาปุ ฺาติ 
อนุโมทน  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  สุมนเสฏ ิโนป  ฉตฺเต  อธิวตฺถา   
เทวตา 
        อโห  ทาน  ปรมทาน  อุปรฏิเ  สุปฺปติฏ ิตนฺติ 
วตฺวา  ติกฺขตฺตุ  สาธุการ  อทาสิ ฯ  อถ  น  เสฏ ี  ก ึ ม  เอตฺตก 
กาล  ทาน  ททมาน  น  ปสฺสสีติ  อาห ฯ  นาห  ตว  ทาน  อารพฺภ 
สาธุการ  เทมิ  อนฺนภาเรน  ปน  อุปรฏิสฺส  ทินฺนปณฺฑปาเต 
ปสีทิตฺวา  มยา  เอส  สาธกุาโร  ปวตฺติโตติ ฯ  โส  อจฺฉริย  วต 
โภ  อห  เอตฺตก  กาล  ทาน  เทนฺโต  เทวต  สาธุการ  ทาเปตุ 
นาสกฺขึ  อนฺนภาโร  ม  นสิฺสาย  ชีวนฺโต  เอกปณฺฑปาเตเนว 
สาธุการ  ทาเปสิ  ตสฺส  ทาเน  อนุจฺฉวิก  กตฺวา  ต  ปณฺฑปาต 
มม  สนฺตก  กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  อชฺช  ตยา   
#๑. ม.  ปกฺขิปาเปตฺวา ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 614 

        เลมที ่ 18   ภิกฺขุวคฺควณฺณนา  หนา  614 
 
กสฺสจิ  กิ ฺจิ  ทินฺนนฺติ  ปจฺุฉิ ฯ  อาม  สามิ  อุปริฏปจฺเจก- 
พุทฺธสฺส  เม  อชฺช  ภตฺต  ทินฺนนฺติ ฯ  หนฺท  โภ  กหาปณ 
คเหตฺวา  เอต  มยฺห  ปณฺฑปาต  เทหีติ ฯ  น  เทมิ  สามีติ ฯ  โส 
ยาว  สหสฺส  วฑฺเฒสิ ฯ  อิตโร  สหสฺเสนาป  นาทาสิ ฯ  อถ  น 
โหตุ  โภ  ยทิ  ปณฺฑปาต  น  เทสิ  สหสฺส  คเหตฺวา  ปตฺตึ 
เม  เทหีติ  อาห ฯ  โส  อยฺเยน  สทฺธึ  มนฺเตตฺวา  ชานิสฺสามีติ 
เวเคน  ปจฺเจกพุทฺธ  สมฺปาปุณิตฺวา  ภนฺเต  สุมนเสฏ ี  สหสฺส 
ทตฺวา  ตุมฺหาก  ปณฺฑปาเต  ปตฺตึ  ยาจติ  กึ  กโรมีติ  ปุจฺฉิ ฯ 
อถสฺส  โส  อุปม  อาหริ  เสยฺยถาป  ปณฺฑิต  กุลสติเก  คาเม 
เอกสฺมึ  ฆเร  ทีโป  ชาเลยยฺ  เสสา  อตฺตโน  เตเลน  วฏฏ ึ
เตเมตฺวา  คนฺตฺวา  ชาลาเปตฺวา  คณฺเหยฺยุ  ปรุิมทีปสสฺ  ปภา 
อตฺถีติ  วตฺตพฺพา  นตฺถีติ ฯ  อติเรกตรา  ภนฺเต  ปภา  โหตีติ ฯ 
เอวเมว  ปณฺฑิต  อุฬุงฺกยาคุ  วา  โหตุ  กฏจฺฉุภิกฺขา  วา 
อตฺตโน  ปณฺฑปาเต  ปเรส  ปตฺตึ  เทนฺตสฺส  ยตฺตกาน  เทติ 
ตตฺตก  วฑฺฒติ  ตฺว  ห ิ เอกเมว  ปณฺฑปาต  อทาสิ  เสฏ ิสฺส 
ปน  ปตฺติยา  ทินฺนาย  เทวฺ  ปณฺฑปาตา  โหนฺติ  เอโก  ตว 
เอโก  ตสฺสาติ ฯ  โส  สาธุ  ภนฺเตติ  ต  อภิวาเทตฺวา  เสฏ ิสฺส 
สนฺติก  คนฺตฺวา  คณฺห  สามิ  ปตฺตินฺติ  อาห ฯ  เตนหิ  อิเม 
กหาปเณ  คณฺหาติ ฯ  นาห  ปณฺฑปาต  วิกฺกีณามิ  
สทฺธาย  เต  ปตฺตึ  ทมฺมีติ ฯ  ตฺว   
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สทฺธาย  เทสิ  สทฺธาย  อหป  ตว  คุณ  ปูเชม ิ คณฺห  
ตาต  อิโต  ปฏาย  ปน  มา  สหตฺถา  กมฺม  อกาสิ ฯ 
วีถิย  ฆร  มาเปตฺวา  วส  เยน  จ  เต  อตฺโถ  โหติ  สพฺพ  มม 
สนฺติกา  คณฺหาหีติ  อาห ฯ  นิโรธา  วุฏ ิตสฺส  ปน  ทินฺโน  ปณฺฑปาโต  ตทเหว  วิปาก  เทติ  
ตสฺมา  ราชาป  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา 
อนฺนภาร  ปกฺโกสาเปตฺวา  ปตฺตึ  คเหตฺวา  มหนฺต  โภค  ทตฺวา 
ตสฺส  เสฏ ิฏาน  ทาเปสิ ฯ  โส  สุมนเสฏ ิสฺส  สหายโก  หตฺุวา 
ยาวชีว  ปุ ฺานิ  กตฺวา  ตโต  จุโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา 
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  กปลวตฺถุนคเร 
อมิโตทนสฺส  สกฺกสฺส  เคเห  ปฏิสนฺธ ึ คณฺหิ ฯ  อนรุุทฺโธติสฺส 
นาม  กรึส ุฯ  โส  มหานามสกฺกสฺส  กนิฏภาตา  สตฺถุ  จุลลฺปตุ 
ปุตฺโต  ปรมสุขุมาโล  มหาปุ ฺโ  อโหสิ ฯ 
        เอกทิวส  กริ  ฉสุ  ขตฺติเยสุ  ปูเว  ลกฺข  กตฺวา  คุเลหิ 
กีฬนฺเตสุ  อนุรุทฺโธ  ปราชิโต  ปูวาน  อตฺถาย  มาตุ  สนฺติก 
ปหิณิ ฯ  สา  มหนฺต  สุวณฺณถาล  ปูเรตฺวา  ปูเว  เปเสสิ ฯ  ปูเว 
ขาทิตฺวา  ปุน  กฬีนฺโต  ปราชิโต  ตเถว  ปหิณิ ฯ  เอว  ติกฺขตฺตุ 
ปูเวสุ  อาหเฏสุ  จตุตฺเถ  วาเร  มาตา  อิทานิ  ปูวา  นตฺถีติ 
ปหิณิ ฯ  ตสฺสา  วจน  สุตฺวา  นตฺถีติ  ปทสฺส  อสฺสุตปุพฺพตาย 
นตฺถิปูวา  นาม  อิทานิ  ภวิสฺสนฺตีติ  ส ฺ   
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กตฺวา  คจฺฉ  นตฺถิปูเว  อาหราติ  เปเสสิ ฯ  อถสฺส  มาตา  
นตฺถิปูเว  กิร  อยฺเย  เทถาติ  วุตฺเต  มม  ปุตฺเตน  นตฺถีติ  ปท   
อสฺสุตปุพฺพ  กถ  นุ  โข  ต  นตฺถิภาว  ชานาเปยฺยนฺติ  สุวณฺณปาตึ   
โธวิตฺวา อปราย  สุวณฺณปาติยา  ปฏิกชฺุชิตฺวา  หนฺท  ตาต  อิม  มม 
ปุตฺตสฺส  เทหีติ  ปหิณิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  นครปริคฺคาหกา  เทวตา 
อมฺหาก  สามินา  อนฺนภารกาเล  อุปรฏิปจฺเจกพุทฺธสฺส  ภาคภตฺต 
ทตฺวา  นตฺถีติ  ปทเมว  น  สุเณยฺยนฺติ  ปตฺถนา  ปตา 
สเจ  มย  ตมตฺถ  ตฺวา  อชฺฌุเปกฺเขยฺยาม  มุทฺธาป  โน  สตฺตธา 
ผเลยฺยาติ  จินฺเตตฺวา  ทิพฺพปูเวหิ  ปาตึ  ปูรยึสุ ฯ  โส  ปุรโิส  ปาตึ 
อาหริตฺวา  เตส  สนฺติเก  เปตฺวา  วิวริ ฯ  เตส  คนฺโธ  สกลนคร 
ผริ ฯ  ปูเว  ปน  มุเข  ปตมตฺเต  สตฺตรสหรณีสหสฺสานิ  ผริตฺวา 
อฏาสิ ฯ  อนุรุทฺโธ  จินฺเตสิ  น  ม  ม ฺเ  อิโต  ปุพฺเพ  มาตา 
ปยายติ  น  ห ิ เม  อ ฺทา  ตาย  นตฺถปิูวา  นาม  ปกฺกปุพฺพาติ ฯ 
โส  คนฺตฺวา  มาตร  เอวมาห  อมฺม  นาห  ตว  ปโยติ ฯ  ตาต 
กึ  วเทสิ  มม  อกฺขีหิป  หทยมสโตป  ตฺว  ปยตโรติ ฯ  สจาห 
อมฺม  ตว  ปโย  กสฺมา  มม  ปุพฺเพ  เอวรูเป  นตฺถิปเูว  นาม 
น  อทาสีติ ฯ  สา  ต  ปรุิส  ปุจฺฉิ  ตาต  กิ ฺจิ  ปาติย  อโหสีติ ฯ 
อาม  อยฺเย  ปูวาน  ปาติ  ปริปุณฺณา  อโหสิ  น  เม  เอวรูปา 
ทิฏปุพฺพาติ ฯ  สา  จินฺเตสิ  ปุตฺโต   
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เม  กตปุ ฺโ  เทวตาหิสฺส  ทิพฺพปูวา  ปหิตา  ภวิสฺสนฺตีติ ฯ 
โสป  มาตร  อาห  อมฺม  น  มยา  เอวรูปา  ปูวา  ขาทิตปุพฺพา  อิโต   
ปฏาย  เม  นตฺถิปูวเมว  (๑)  ปเจยฺยาสีติ ฯ  สา  ตโต  ปฏาย  เตน   
ปูเว  ขาทิตุกาโมมฺหีติ  วุตฺตกาเล  สุวณฺณปาตึ  โธวิตฺวา  อ ฺาย 
ปาติยา  ปฏิกชฺุชิตฺวา  ปหณิติ ฯ  เทวตา  ปาตึ  ปูเรนฺติ ฯ  เอว 
โส  อคารมชเฺฌ  วสนฺโต  นตฺถีติ  ปทสสฺ  อตฺถ  อชานิตฺวา 
ทิพฺพปูเวเยว  ปริภุ ฺชิ ฯ  สตฺถุ  ปน  ปริวารตฺถ  กุลปฺปฏิปาฏิยา 
สากิยกุมาเรสุ  ปพฺพชนฺเตสุ  มหานาเมน  สกฺเกน  ตาต  อมฺหาก 
กุเล  โกจิ  ปพฺพชิโต  นตฺถิ  ตยา  วา  ปพฺพชิตพฺพ  มยา  วาติ 
วุตฺเต  โส  อาห  อห  อติสุขุมาโล  ปพฺพชิตุ  น  สกฺขิสฺสามีติ ฯ 
เตนหิ  กมฺมนฺต  อุคฺคณฺห  อห  ปพฺพชสิฺสามีติ ฯ  โก  เอส 
กมฺมนฺโต  นามาติ ฯ  โส  หิ  ภตฺตสฺส  อุฏานฏานป  น  ชานาติ 
กมฺมนฺต  กิเมว  ชานิสฺสติ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ 
        เอกทิวส  หิ  อนุรุทโฺธ  ภทฺทโิย  กิมฺพิโลติ  ตโย  ชนา 
ภตฺต  นาม  กห  อุฏาตีติ  มนฺตยึสุ ฯ  เตสุ  กิมฺพิโล  โกฏเสุ 
อุฏาตีติ  อาห ฯ  โส  กิเรกทิวส  วีหี  โกฏมฺหิ  ปกฺขิปนฺเต 
อทฺทส  ตสฺมา  โกฏเ  ภตฺต  อุปฺปชฺชตีติ  ส ฺาย  เอวมาห ฯ 
อถ  น  ภทฺทโิย  ตฺว  น  ชานาสีติ  วตฺวา  ภตฺต  นาม  
#๑. นตฺถิปูเวเยวาติ  ยุตฺตตร ฯ  
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อุกฺขลิย  อุฏาตีติ  อาห ฯ  โส  กิเรกทิวส  อุกฺขลโิต  ภตฺต   
วฑฺเฒนฺเต  ทิสฺวา  เอตฺเถเวต  อุปฺปชฺชตีติ  ส ฺมกาสิ  ตสฺมา   
เอวมาห ฯ  อนุรุทฺโธ  เต  อุโภป  ตุมฺเห  น  ชานาถาติ  วตฺวา   
รตนุพฺเพธมกุลาย  มหาสวุณฺณปาติย  ภตฺต  อุฏาตีติ  อาห ฯ  เตน   
กิร  เนว  วีหี  โกฏเฏนฺตา  น  ภตฺต  ปจนฺตา  ทิฏปุพฺพา  สุวณฺณปาติย 
วฑฺเฒตฺวา  ปุรโต  ปตภตฺตเมว  ปสฺสติ  ตสฺมา  ปาติยเยเวต 
[ภตฺต]  อุปฺปชฺชตีติ  ส ฺมกาสิ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ  เอว 
ภตฺตุฏานฏานป  อชานนฺโต  มหาปุ ฺโ  กุลปุตฺโต  กมฺมนฺเต 
กึ  ชานิสฺสติ ฯ 
        โส  เอหิ  โข  เต  อนุรุทฺธ  ฆราวาสตฺถ  อนุสาสิสฺสามิ 
ปม  เขตฺต  กสาเปตพฺพนฺติอาทินา  นเยน  ภาตรา  วุตฺตาน 
กมฺมนฺตาน  อปริยนฺตภาว  สุตฺวา  น  เม  ฆราวาเสน  อตฺโถติ 
มาตร  อาปุจฺฉิตฺวา  ภทฺทิยปมุเขหิ  ป ฺจหิ  สากิยกุมาเรหิ  สทธฺึ 
นิกฺขมิตฺวา  อนุปยมฺพวเน  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  ปพฺพชิตฺวา 
จ  ปน  สมฺมาปฏิปท  ปฏปินฺโน  อนุปพฺุเพน  ติสฺโส  วิชชฺา  สจฺฉิกตฺวา 
ทิพฺเพน  จกฺขุนา  เอกาสเน  นิสินฺโนว  หตฺถตเล  ปตอามลกานิ 
วิย  สหสฺสโลกธาตุโย  โอโลกนสมตฺโถ  หุตฺวา 
        ปุพฺเพนิวาส  ชานามิ  ทิพฺพจกฺขุ  วิโสธิต 
        เตวิชฺโช  อิทฺธิปตฺโตมฺหิ  กต  พุทธฺสฺส  สาสนนฺติ  
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อุทาน  อุทาเนตฺวา  กินฺนุ  โข  เม  กตฺวา  อย  สมฺปตฺติ  ลทฺธาติ 
โอโลเกนฺโต  ปทุมุตฺตรปาทมูเล  ปตฺถน  เปสินฺติ  ตฺวา  ปุน 
สสาเร  สสรนฺโต  อสุกสมฺึ  นาม  กาเล  พาราณสิย  สุมนเสฏ ึ 
นิสฺสาย  ชีวนฺโต  อนฺนภาโร  นาม  อโหสินฺติ  ตฺวา 
        อนฺนภาโร  ปุเร  อาสึ  ทลิทฺโท  ติณหารโก  (๑) 
        ปณฺฑปาโต  มยา  ทนิฺโน  อุปริฏสฺส  ยสสฺสโินติ  (๒) 
อาห ฯ  อถสฺส  เอตทโหสิ  โย  โส  ตทา  มยา  อุปริฏสฺส 
ทินฺนปณฺฑปาตโต  กหาปเณ  ทตฺวา  ปตฺตึ  อคฺคเหสิ  มม  สหายโก 
สุมนเสฏ ี  กห  น ุ โข  โส  เอตรหิ  นพฺิพตฺโตติ ฯ  อถ  น 
วิชฺฌาฏวิย  ปพฺพตปาเท  มุณฺฑนิคโม  นาม  อตฺถิ  ตตฺถ 
มหามุณฺฑสฺส  นาม  อุปาสกสฺส  มหาสุมโน  จูฬสมุโนติ  เทฺว 
ปุตฺตา  เตสุ  โส  จูฬสุมโน  หุตฺวา  นพฺิพตฺโตติ  อทฺทส  ทิสฺวา 
จ  ปน  จินฺเตสิ  อตฺถ ิ น ุ โข  ตตฺถ  มย ิ คเต  อุปกาโร 
นตฺถีติ ฯ  โส  อุปธาเรนฺโต  อิท  อทฺทส  โส  ตตฺถ  มยิ  คเต 
สตฺตวสฺสิโกว  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิสฺสติ  ขุรคฺเคเยว  จ  อรหตฺต 
ปาปุณิสฺสตีติ  ทิสฺวา  จ  ปน  อุปกฏเ  อนฺโตวสฺเส  อากาเสน 
คนฺตฺวา  คามทฺวาเร  โอตร ิฯ  มหามุณฺโฑ  ปน  อุปาสโก  เถรสฺส 
ปุพฺเพป  วิสฺสาสิโกเอว ฯ  โส  เถร  ปณฺฑปาตกาเล  จีวร 
ปารุปนฺต  ทสิฺวา  ปุตฺต  มหาสุมน  
#๑. สี. ยุ.  กาชหารโก ฯ  ๒. ม.  ตาทิโน ฯ  
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อาห  ตาต  อยฺโย  เม  อนรุุทฺธตฺเถโร  อาคโต  ยาวสฺส  
อ ฺโ  โกจิ  ปตฺต  น  คณฺหาติ  ตาวสฺส  คนฺตฺวา  ปตฺต  
คณฺห  อห  อาสน  ป ฺาเปสฺสามีติ ฯ  โส  ตถา  อกาสิ ฯ  
อุปาสโก  เถร  อนโฺตนิเวสเน  สกฺกจฺจ  ปริวิสิตฺวา 
เตมาส  วสนตฺถาย  ปฏิ ฺ  คณฺหิ ฯ  เถโร  อธิวาเสสิ ฯ  อถ  น 
เอกทิวส  ปฏชิคฺคนฺโต  วิย  เตมาส  ปฏิชคฺคิตฺวา  มหาปวารณาย 
ติจีวร ฺเจว  คุฬเตลตณฺฑุลาทีนิ  จ  อาหริตฺวา  เถรสฺส  ปาทมูเล 
เปตฺวา  คณฺหาถ  ภนฺเตติ  อาห ฯ  อล  อุปาสก  น  เม  อิมินา 
อตฺโถติ ฯ  ภนฺเต  วสฺสาวาสิกลาโภ  นาเมส  คณฺหาถ  นนฺติ ฯ 
อล  อุปาสกาติ ฯ  กิมตฺถ  น  คณฺหาถ  ภนฺเตติ ฯ  มยฺห  สนฺติเก 
กปฺปยการโก  สามเณโรป  นตฺถีติ ฯ  เตนหิ  ภนฺเต  มม  ปุตฺโต 
มหาสุมโน  สามเณโร  ภวิสฺสตีติ ฯ  น  เม  อุปาสก  มหาสุมเนน 
อตฺโถติ ฯ  เตนหิ  ภนฺเต  จูฬสุมน  ปพฺพาเชถาติ ฯ  เถโร  สาธูติ 
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  จูฬสุมน  ปพฺพาเชสิ ฯ  โส  ขุรคฺเคเยว  อรหตฺต 
ปาปุณิ ฯ  เถโร  เตน  สทธฺึ  อฑฺฒมาสมตฺต  ตตฺถ  วสิตฺวา 
สตฺถาร  ปสสฺิสฺสามาติ  ตสฺส  าตเก  อาปุจฺฉิตฺวา  อากาเสน 
คนฺตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทเส  อร ฺกุฏิกาย  โอตริ ฯ  เถโร  ปน 
ปกติยาป  อารทฺธวิริโย  ตสฺส  ตตฺถ  ปพฺุพรตฺตาปรรตฺต  จงฺกมนฺตสฺส 
อุทรวาโต  สมุฏหิ ฯ  อถ  น  กลินฺตรปู  ทิสฺวา  สามเณโร   
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ปุจฺฉิ  ภนฺเต  กึ  โว  รุชชฺตีติ ฯ  อุทรวาโต  เม  สมุฏ ิโตติ ฯ 
อ ฺทาป  สมุฏ ิตปุพฺโพ  ภนฺเตติ  อาห ฯ  อาม  อาวุโสติ ฯ 
เกน  ผาสุก  โหติ  ภนฺเตติ ฯ  อโนตตฺตโต  ปานีเย  ลทฺเธ  
ผาสุ  โหติ  อาวุโสติ ฯ  เตนหิ  ภนฺเต  อาหรามีติ ฯ  
สกฺขิสฺสสิ  สามเณราติ ฯ  อาม  ภนฺเตติ ฯ  เตนหิ  
อโนตตฺเต  ปนฺนโก  นาม  นาคราชา  ม  ชานาติ 
ตสฺส  อาจิกฺขิตฺวา  เภสชฺชตฺถาย  เอก  ปานียวารก  อาหราติ ฯ  โส 
สาธูติ  อุปชฌฺาย  วนฺทิตฺวา  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ป ฺจโยชนสต 
าน  อคมาสิ ฯ  ตทิวส  ปน  นาคราชา  นาคนาฏกปริวุโต  อุทกกีฬ 
กีฬิตุกาโม  โหติ ฯ  โส  สามเณร  คจฺฉนฺต  ทิสฺวาว  กุชฺฌิ  อย 
มุณฺฑกสมโณ  อตฺตโน  ปาทปสุ  มม  มตฺถเก  โอกรินฺโต  วิจรติ 
อโนตตฺเต  ปานียตฺถาย  อาคโต  ภวิสฺสติ  นทานิสฺส  ปานีย 
ทสฺสามีติ  ป ฺาสโยชนิก  อโนตตฺตทห  มหาปาติยา  อุกฺขลึ 
ปทหนฺโต  วิย  ผเณน  ปทหิตฺวา  นิปชฺช ิฯ  สามเณโร  นาคราชสฺส 
อาการ  โอโลเกตฺวาว  กุทฺโธ  อยนฺติ  ตฺวา  อิม  คาถมาห 
        สุโณหิ  เม  นาคราช  อุคฺคเตช  มหพฺพล 
        เทหิ  เม  ปานียฆฏ  เภสชฺชตฺถมฺห ิ อาคโตติ ฯ 
ต  สุตฺวา  นาคราชา  อิม  คาถมาห 
        ปุรตฺถิมสฺมึ  ทิสาภาเค  คงฺคา  นาม  มหานที 
        มหาสมุทฺท  อปฺเปติ  ตโต  ตฺว  ปานีย  หราติ ฯ  
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        ต  สุตฺวา  สามเณโร  อย  นาคราชา  อตฺตโน  อิจฺฉาย 
น  ทสฺสติ  อห  พลการ  กตฺวา  มหานุภาว  (๑)  ชานาเปตฺวา  อิม 
อภิภวิตฺวา  ปานีย  คณฺหิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  มหาราช  อุปชฺฌาโย 
ม  อโนตตฺตโตว  ปานีย  อาหราเปติ  เตนาห  อิทเมว  หริสฺสามิ 
อเปหิ  มา  ม  วาเรหีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        อิโตว  ปานีย  หาสฺส  (๒)  อิมินา  วมฺหิ  อตฺถโิก 
        ยท ิ [๓]  ถามพล  อตฺถิ  นาคราช  นิวารยาติ ฯ 
อถ  น  นาคราชา  อาห 
        สามเณร  สเจ  อตฺถิ  ตว  วิกฺกมโปริส 
        อภินนทฺามิ  เต  วาจ  หรสฺส ุ ปานีย  มมาติ ฯ 
        อถ  น  สามเณโร  เอว  มหาราช  หรามีติ  วตฺวา 
สกฺโกนฺโต  หราหีติ  วุตฺเต  เตนหิ  สฏุ ุ  ชานสฺสูติ  ติกฺขตฺตุ 
ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  พุทฺธสาสนสฺส  อานุภาว  ทสฺเสตฺวา  มยา 
ปานีย  หริตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  อากาสฏกเทวตาน  ตาว 
สนฺติก  อคมาสิ ฯ  ตา  อาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  กึ  ภนฺเตติ  วตฺวา 
อฏสุ ฯ  เอตสฺมึ  อโนตตฺตทหปฏเ  ปนฺนกนาคราเชน  สทฺธ ึ มม 
สงฺคาโม  ภวิสฺสติ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ชยปราชย  โอโลเกถาติ  อาห ฯ 
โส  เอเตเนว  นีหาเรน  จตฺตาโร  โลกปาเล   
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สกฺกสุยามสนฺตุสิตสุนิมฺมิตวสวตฺตี  (๑)  วสวตฺตี  จ  อุปสงฺกมิตฺวา  
ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ ตโต  ปร  ปฏิปาฏยิา  ยาว  พฺรหฺมโลกา  คนฺตฺวา  
ตตฺถ  ตตฺถ  พฺรหฺเมหิ  อาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา   ิเตหิ  กึ  ภนฺเตติ  ปุฏโ 
ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  เอว  โส  อส ฺเ  จ  อรูปพฺรหฺมาโน  จ 
เปตฺวา  สพฺพตฺถ  มุหุตฺตเมว  อาหิณฺฑิตฺวา  อาโรเจสิ ฯ  ตสฺส 
วจน  สุตฺวา  สพฺพาป  เทวตา  อโนตตฺตทหปฏเ  นาฬิย  ปกฺขิตฺตา 
ปูวจุณฺณา  (๒)  วิย  อากาส  นิรนฺตร  ปูเรตฺวา  สนฺนิปตึสุ ฯ  สนฺนิปติเต 
เทวสงฺเฆ  สามเณโร  อากาเส  ตฺวา  นาคราชาน  อาห 
        สุโณหิ  เม  นาคราช  อุคฺคเตช  มหพฺพล 
        เทหิ  เม  ปานียฆฏ  เภสชฺชตฺถมฺห ิ อาคโตติ ฯ 
อถ  น  นาโค  อาห 
        สามเณร  สเจ  อตฺถิ  ตว  วิกฺกมโปริส 
        อภินนทฺามิ  เต  วาจ  หรสฺส ุ ปานีย  มมาติ ฯ 
        โส  ติกขฺตฺตุ  นาคราชสฺส  ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  อากาเส   ิตโกว 
ทฺวาทสโยชนิก  พฺรหฺมตฺตภาว  มาเปตฺวา  อากาสโต  โอรุยฺห 
นาคราชสฺส  ผเณ  อกฺกมิตฺวา  อโธมุข  นิปฺปเฬส ิฯ  ตาวเทว  
พลวตา  ปุริเสน  อกฺกนฺตอลฺลจมฺม  วิย  นาคราชสฺส  
ผเณ  อกฺกนฺตมตฺเต  โอภิชฺชิตฺวา  (๓)  ทพฺพิมตฺตา  ผณปูฏกา  
#๑. ม.  ปรนมิฺมิต ฯ  ๒. ม.  ปกฺขิตฺตานิ  ปฏจุณฺณานิ ฯ 
#๓. ม. โอคลิตฺวา  ฯ  
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อเหสุ ฯ  นาคราชสฺส  ผเณหิ  มุตฺตฏาเน(๑) ตาลกฺขนฺธปฺปมาณา 
อุทกวฏฏิโย  อุคฺคจฺฉึสุ ฯ  สามเณโร  อากาเสเยว  ปานียวารก  
ปูเรสิ ฯ  เทวสงฺโฆ  สาธุการ  อทาสิ ฯ นาคราชา  ลชชฺิตฺวา  
สามเณรสฺส  กุชฺฌิ ฯ  ชยกสุุมวณฺณานิสฺส  อกฺขีนิ  อเหสุ ฯ  
โส  อย  ม  เทวสงฺฆ  สนฺนิปาเตตฺวา  ปานีย  คเหตฺวา  (๒)   
ลชชฺาเปสิ  เอต  คเหตฺวา  มุเข  หตฺถ  ปกฺขิปตฺวา 
หทยมส  ตสฺส  มทฺทามิ  ปาเท  วา  น  คเหตฺวา  ปรคงฺคาย 
ขิปามีติ  เวเคน  อนุพนฺธิ ฯ  อนุพนฺธนโฺตป  น  ปาปุณิตุ  นาสกฺขิเยว ฯ 
สามเณโร  อาคนฺตฺวา  อุปชฺฌายสฺส  หตฺเถ  ปานีย  เปตฺวา 
ปวถ  ภนฺเตติ  อาห ฯ  นาคราชาป  ปจฺฉโต  อาคนฺตวา  ภนฺเต 
อนุรุทฺธ  สามเณโร  มยา  อทินฺนเมว  ปานีย  คเหตฺวา  อาคโต 
มา  ปวถาติ  อาห ฯ  เอว  กิร  สามเณราติ ฯ  ปวถ  ภนฺเต 
อิมินา  เม  ทนิฺน  ปานีย  อาหฏนฺติ ฯ  เถโร  ขีณาสวสามเณรสฺส 
มุสากถ  (๓)  นาม  นตฺถีติ  ตฺวา  ปานีย  ปวิ ฯ  ตขณ ฺเวสฺส 
อาพาโธ  ปฏปิสฺสมฺภิ ฯ  ปุน  นาโค  เถร  อาห  ภนฺเต  สามเณเรนมฺหิ 
สพฺพ  เทวคณ  สนฺนิปาเตตฺวา  ลชฺชาปโต  อหมสฺส  หทย  วา 
ผาเลสฺสามิ  ปาเท  วา  น  คเหตฺวา  ปรคงฺคาย  ขิปสฺสามีติ ฯ 
มหาราช  สามเณโร  มหานุภาโว   
๓. ส.ี ม. ย.ุ  มุสากถน ฯ  
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ตุมฺเห  สามเณเรน  สทฺธึ  สงฺคาเมตุ  น  สกฺขิสฺสถ  ขมาเปตฺวา  
น  คจฺฉถาติ ฯ  โส  สยป  สามเณรสฺส  อานุภาว  ชานาติ  
ลชชฺาย  ปน  อนุพนฺธิตฺวา  อาคโต ฯ  อถ  น  เถรสฺส  วจเนน  
ขมาเปตฺวา  เตน  สทฺธึ  มตฺิตสนฺถว  กตฺวา  อิโต  ปฏาย  
อโนตตฺตทหอุทเกน  อตฺเถ  สติ  ตุมฺหาก  อาคมนกิจฺจ  นตฺถิ  
มยฺห  ปหิเณยฺยาถ  อหเมว  อาหริตฺวา  ทสฺสามีติ  วตฺวา  
ปกฺกามิ ฯ  เถโรป  สามเณร  อาทาย  ปายาสิ ฯ  สตฺถา  
เถรสฺส  อาคมนภาว  ตฺวา  มิคารมาตุปาสาเท  เถรสฺส 
อาคมน  โอโลเกนฺโต  นิสทีิ ฯ  ภิกฺขูป  เถร  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา 
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  ปตฺตจีวร  ปฏิคฺคเหสุ ฯ  อเถกจฺเจ  สามเณร  สีเสป 
กณฺเณสุป  พาหายป  คเหตฺวา  ส ฺจาเลนฺตา  กึ  สามเณร  [๑]  น 
อุกฺกณฺสีติ  อาหสุ ฯ  สตฺถา  เตส  กิรยิ  ทิสฺวา  จินเฺตสิ  ภาริย 
วติเมส  ภิกฺขูน  กมฺม  อาสีวิส  คีวาย  คณฺหนฺตา  วิย  สามเณร 
คณฺหนฺติ  นาสฺส  อานุภาว  ชานนฺติ  อชฺช  มยา  สุมนสามเณรสฺส 
คุณ  ปากฏ  กาตุ  วฏฏตีติ ฯ  เถโรป  อาคนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทตฺิวา 
นิสีทิ ฯ  สตฺถา  เตน  สทธฺึ  ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  อานนฺทตฺเถร 
อามนฺเตสิ  อานนฺท  อโนตตฺตทหอุทเกนมฺหิ  ปาเท  โธวิตุกาโม 
#๑. สี. ยุ.  เอตฺถนฺตเร  ปลลฺก  อิติ  ทิสสฺติ ฯ  ม.  จูฬกนิฏ ฯ  
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สามเณราน  ฆฏ  ทตฺวา  ปานีย  อาหราเปหีติ ฯ  เถโร  วิหาเร 
ป ฺจมตฺตานิ  สามเณรสตานิ  สนฺนิปาเตสิ ฯ  เตส  สุมนสามเณโร 
สพฺพนวโก  อโหสิ ฯ  เถโร  สพฺพมหลฺลก  สามเณร  อาห  สามเณร 
สตฺถา  อโนตตฺตทหอุทเกน  ปาเท  โธวิตุกาโม  ฆฏ  อาทาย 
คนฺตฺวา  ปานีย  อาหราติ ฯ  โส  น  สกฺโกมิ  ภนฺเตติ  น  อิจฺฉิ ฯ 
เถโร  เสเสป  ปฏิปาฏิยา  ปุจฺฉิ ฯ  เตป  ตเถว  วตฺวา  ปฏิกฺขิปสุ ฯ 
กึ  ปเนตฺถ  ขีณาสวสามเณรา  นตฺถีติ ฯ  อตฺถ ิ เต  ปน  นาย 
อมฺหาก  พทฺโธ  มาลาปูโฏ  สุมนสามเณรสฺเสว  พทฺโธติ  น  อิจฺฉึสุ ฯ 
ปุถุชชฺนา  ปน  อตฺตโน  อสมตฺถตาเยว  น  อิจฺฉึสุ ฯ  ปรโิยสาเน 
ปน  สุมนสสฺ  วาเร  สมปฺตฺเต  สามเณร  สตฺถา  อโนตตฺตทห- 
อุทเกน  ปาเท  โธวิตุกาโม  ฆฏ  คเหตฺวา  กิร  อุทก  อาหราติ 
อาห ฯ  โส  สตฺถริ  อาหราเปนฺเต  อาหริสฺสามีติ  สตฺถาร  วนฺทตฺิวา 
ภนฺเต  อโนตตฺตโต  กิร  ม  อุทก  อาหราเปถาติ  อาห ฯ  อาม 
สุมนาติ ฯ  โส  วิสาขาย  การิเตสุ  ฆนสุวณฺณโกฏิเมสุ  เสนาสนกุเฏสุ 
เอก  สฏ ีกุฏอุทกคฺคณฺหนก  มหาฆฏ  หตฺเถน  คเหตฺวา  อิมินา 
เม  อุกฺขิปตฺวา  องฺสกูเฏ  ปเตน  อตฺโถ  นตฺถีติ  โอลมฺพก 
กตฺวา  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  หมิวนฺตาภิมุโข  ปกฺขนฺทิ ฯ  
นาคราชา  สามเณร  ทูรโต ว   
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อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  กุฏ   องฺสกูเฏนาทาย  
ภนฺเต  ตุมฺเห  มาทิเส  ทาเส  วิชชฺมาเน  กสฺมา  สย 
อาคตา  อุทเกน  อตฺเถ  สติ  กสฺมา  สาสนมตฺต  น  ปหิณิตฺถาติ 
กุเฏน  อุทก  อาทาย  สย  อุกฺขิปตฺวา  ปุรโต  โหถ  ภนฺเต 
อหเมว  อาหริสฺสามีติ  อาห ฯ  ติฏถ  ตุมฺเห  มหาราช  อหเมว 
สมฺมาสมฺพุทฺเธน  อาณตฺโตติ  นาคราชาน  นิวตฺเตตฺวา  กุฏมุขวฏฏิย 
หตฺเถน  คเหตฺวา  อากาเสน  อาค ฺฉิ ฯ  อถ  น  สตฺถา 
อาคจฺฉนฺต  โอโลเกตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตตฺวา  ปสฺสถ  ภิกฺขเว 
สามเณรสฺส  ลีฬฺห  อากาเส  หสราชา  วิย  โสภตีติ  อาห ฯ  โสป 
ปานียฆฏ  เปตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  อฏาสิ ฯ  อถ  น  สตฺถา 
อาห  กติวสฺโสสิ  ตฺว  สุมนาติ ฯ  สตฺตวสฺโสมฺหิ  ภนฺเตติ ฯ  เตนหิ 
สุมน  อชชฺโต  ปฏาย  ภิกฺขุ  โหหีติ  วตฺวา  ทายชฺชอุปสมฺปท 
อทาสิ ฯ  เทฺวเยว  กิร  สามเณรา  สตฺตวสฺสา  อุปสมฺปท  ลภึสุ 
อย ฺจ  สุมโน  โสปาโก  จาติ ฯ  เอว  ตสฺมึ  อุปสมปฺนฺเน 
ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อจฺฉริย  อาวุโส  เอวรูโปป  นาม 
ทหรสฺส  สามเณรสฺส  อานุภาโว  โหติ  น  โน  อิโต  ปุพฺเพ 
เอวรูโป  อานุภาโว  ทิฏปุพฺโพติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย 
นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินนฺาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย 
นามาติ  วุตฺเต  ภิกฺขเว   
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มม  สาสเน  ทหโรป  สมมฺาปฏิปนฺโน  เอวรูป  สมปฺตฺตึ   
ลภติเยวาติ  วตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        โย  หเว  ทหโร  ภิกขฺุ  ยุ ฺชติ  พุทฺธสาสเน 
        โสม  โลก  ปภาเสติ  อพฺภา  มุตฺโตว  จนฺทิมาติ ฯ 
        ตตฺถ  ยุ ฺชตีติ  ฆฏติ  วายมติ ฯ 
        ปภาเสตีติ  โส  ภิกขฺุ  อตฺตโน  อรหตฺตมคฺค ฺาเณน  
อพฺภาทีหิ  มุตฺโต  จนฺทิมา  วิย  [โลก]  ขนฺธาทิเภท  โลก   
โอภาเสติ  เอกาโลก  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                สุมนสามเณรวตฺถุ ฯ 
                        ภิกฺขุวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
                                ป ฺจวีสติโม  วคฺโค ฯ 
                        ________________  
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                                พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา 
 
                                ปสาทพหุลพฺราหฺมณวตฺถุ  
        ฉินฺท  โสต  ปรกกฺมมฺาติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  ปสาทพหุล  พฺราหฺมณ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  พฺราหฺมโณ  ภควโต  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปสนฺนจิตฺโต 
อตฺตโน  เคเห  โสฬสมตฺตาน  ภิกฺขูน  นิจฺจภตฺต  ปฏเปตฺวา  ภิกฺขูน 
อาคตเวลาย  ปตฺต  คเหตฺวา  อาคจฺฉนฺตุ  โภนโฺต  อรหนฺโต  นิสีทนฺตุ 
โภนฺโต  อรหนฺโตติ  ยงฺกิ ฺจิ  วทนฺโต  อรหนฺตวาทปฺปฏิสยุตฺตเมว 
วทติ ฯ  เตสุ  ปุถชฺุชนา  อย  อมฺเหสุ  อรหนฺตส ฺ ีติ  จินฺตยึสุ 
ขีณาสวา  อย  โน  ขีณาสวภาว  ชานาตีติ  เอว  เต  สพฺเพป 
กุกฺกุจฺจายนฺตา  ตสฺส  เคห  น  คมึสุ ฯ  โส  ทกฺุขี  ทมฺุมโน  ก ึ
นุ  โข  อยฺยา  นาคจฺฉนฺตีติ  วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา 
ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ 
        สตฺถา  ภิกฺขู  อามนฺเตตฺวา  กึ  เอต  ภิกฺขเวติ  ปุจฺฉิตฺวา 
เตหิ  ตสฺมึ  อตฺเถ  อาโรจิเต  สาทิยถ  ปฺน  ตฺมฺเห  ภิกฺขเว 
อรหนฺตวาทนฺติ  อาห ฯ  น  สาทิยาม  ภนฺเตติ ฯ  เอว  สนฺเต 
มนุสฺสาน  เอต  ปสาทภ ฺ  อนาปตฺติ  ภิกฺขเว  ปสาทภ ฺเ 
อปจ  โข  ปน  พฺราหฺมณสฺส  อรหนฺเตสุ  อธิมตฺต  เปม  ตสฺมา 
ตุมฺเหหิป  ตณฺหาโสต  เฉตฺวา  อรหตฺตเมว  ปตฺตุ   
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ยุตฺตนฺติ  วตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        ฉินฺท  โสต  ปรกกฺมมฺ  กาเม  ปนทู  พฺราหฺมณ 
        สงฺขาราน  ขย  ตฺวา  อกต ฺ ูสิ  พฺราหฺมณาติ ฯ 
        ตตฺถ  ปรกฺกมฺมาติ  ตณฺหาโสต  นาม  อปฺปมตฺตเกน 
วายาเมน  ฉินฺทิตุ  น  สกกฺา  ตสฺมา  าณสมฺปยุตฺเตน  มหนฺเตน 
ปรกฺกเมน  ปรกฺกมิตฺวา  ต  โสต  ฉินฺท  อุโภป  กาเม  ปนุท  นหีร ฯ 
        พฺราหฺมณาติ  ขีณาสวาน  (๑)  อาลปนเมต ฯ 
        สงฺขารานนฺติ  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  ขย  ชานิตฺวา ฯ 
        อกต ฺ ูติ  เอว  สนฺเต  ตฺว  สุวณฺณาทีสุ  เกนจิ  อกตสฺส 
นิพฺพานสฺส  ชานนโต  อกต ฺ ู  นาม  โหสีติ ฯ  (๒) 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                        ปสาทพหุลพฺราหฺมณวตฺถุ ฯ 
                        ____________  
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                                สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ  
        ยทา  ทวฺเยสุ  ธมฺเมสูติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  สมฺพหุเล  ภิกขฺู  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกทิวส  ตึสมตฺตา  ทิสาวาสิกา  ภิกฺขู  อาคนฺตฺวา  สตฺถาร 
วนฺทิตฺวา  นิสีทึสุ ฯ  สารีปุตฺตตฺเถโร  เตส  อรหตฺตสฺส  อุปนิสฺสย 
ทิสฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมตฺิวา   ิตโกว  อิม  ป ฺห  ปุจฺฉิ 
ภนฺเต  เทฺว  ธมฺมา  เทฺว  ธมฺมาติ  วุจฺจนฺตีติ  กตเม  นุ  โข 
เทฺว  ธมฺมาติ ฯ  อถ  น  สตฺถา  เทฺว  ธมฺมาติ  โข  สารีปุตฺต 
สมถวิปสฺสนา  วุจฺจนฺตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        ยทา  ทวฺเยสุ  ธมฺเมสุ  ปารคู  โหติ  พฺราหฺมโณ�  
        อถสฺส  สพฺเพ  สโยคา  อฏ  คจฺฉนฺติ  ชานโตติ ฯ 
        ตตฺถ  ยทาติ  ยสฺมึ  กาเล  ทฺวิธา   ิเตสุ  สมถวิปสฺสนา- 
ธมฺเมสุ  อภิ ฺาปารคาทิวเสน  (๑)  อย  ขีณาสโว  ปารคู  โหติ 
อถสฺส  วฏฏสฺมึ  สโยชนสมตฺถา  สพฺเพ  กามสโยคาทโย  สโยคา 
เอว  ชานนฺตสฺส  อฏ  ปริกฺขย  คจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  สพฺเพป  เต  ภิกฺขู  อรหตฺเต  ปติฏหึสูติ ฯ 
                                สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                                __________ 
#๑. ม. ........ปารคตาทิวเสน ฯ   
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                                เลมที่  18  หนา  632 
         
                                         มารวตฺถุ  
        ยสฺส  ปาร  อปาร  วาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  มาร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  เอกสฺมึ  ทิวเส  อ ฺตโร  ปุรโิส  วิย  หุตฺวา 
สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิ  ภนฺเต  ปาร  ปารนฺติ  วุจฺจติ 
กินฺนุ  โข  เอต  ปาร  นามาติ ฯ  สตฺถา  มาโร  อยนฺติ  
วิทิตฺวา  (๑) ปาปม  กึ  ตว  ปาเรน  ต  วีตราเคหิ  ปตฺตพฺพนฺติ  
วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        ยสฺส  ปาร  อปาร  วา                  ปาราปาร  น  วิชฺชติ 
        วีตทฺทร  วิสยุตฺต                          ตมห  พฺรูมิ  พฺราหฺมณนฺติ 
        ตตฺถ  ปารนฺติ  อชฺฌตฺติกานิ  ฉ  อายตนานิ ฯ 
        อปารนฺติ  พาหิรานิ  ฉ  อายตนานิ ฯ 
        ปาราปารนฺติ  ตทุภย ฯ 
        น  วิชชฺตีติ  ยสฺส  สพฺพเมต  อหนฺติ  วา  มมนฺติ  วา 
คหณาภาเวน  นตฺถ ิ ต  กิเลสทราน  (๒)  วิคเมน  วีตทฺทร  
สพฺพกฺกิเลเสหิ  วิสยุตฺต  อห  พฺราหฺมณ  วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                มารวตฺถุ ฯ 
                                ______ 
 # ๑. สี. ยุ.  วิชานิตฺวา ฯ 
#๒.ม. ย.ุ  กิเลสทรถาน ฯ  ม.ยุ. สกิเลสทรถาน ฯ  
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                                เลมที่  18  หนา  633 
 
                                อ ฺตรพฺราหฺมณวตฺถุ  
        ฌายินฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
อ ฺตร  พฺราหฺมณ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  จินฺเตสิ  สตฺถา  อตฺตโน  สาวเก  พฺราหฺมณาติ 
วทติ  อห ฺจมฺหิ  ชาติโคตฺเตน  พฺราหฺมโณ  มป  โข  เอว  วตฺตุ 
วฏฏตีติ ฯ  โส  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ตมตฺถ  ปุจฺฉิ ฯ  สตฺถา  นาห 
ชาติโคตฺตมตฺเตน  พฺราหฺมณ  วทามิ  อุตฺตมตฺถ  [๑]  อนุปฺปตฺตเมว 
ปเนต  (๒)  วทามีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        ฌายึ  วิรชมาสีน  กตกิจฺจ  อนาสว 
        อุตฺตมตฺถ  อนุปฺปตฺต  ตมห  พฺรูมิ  พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ฌายินฺติ  ทุวิเธน  ฌาเนน  ฌายนฺต  กามรเชน  วิรช 
วเน  เอกมาสีน  จตูหิ  มคฺเคหิ  โสฬสนฺน  กิจฺจาน  กตตฺตา  กตกิจฺจ 
อาสวาน  อภาเวน  อนาสว  อุตฺตมตฺถ  อรหตฺต  อนุปฺปตฺต  อห 
พฺราหฺมณ  วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  โส  พฺราหฺมโณ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ 
สมฺปตฺตานป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
                        อ ฺตรพฺราหฺมณวตฺถุ ฯ 
                        __________ 
#๑. สี. ม. ยุ.  เอตฺถนฺตเร  อรหตฺตนฺติ  ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. ม. ยุ.  ปเนว ฯ  
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                                 อานนฺทตฺเถรวตฺถุ  
        ทิวา  ตปติ  อาทิจฺโจติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  มิคาร- 
มาตุปาสาเท  วิหรนฺโต  อานนฺทตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ปเสนทิโกสโล  กิร  มหาปวารณาย  สพฺพาภรณปฺปฏิมณฺฑิโต 
คนฺธาทีนิ  อาทาย  วิหาร  อคมาสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  กาฬุทายิตฺเถโร 
ฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  ปรสิปริยนฺเต  นสิินฺโน  โหติ ฯ  นามเมว  
ปนสฺเสต  สรีร  สุวณฺณวณฺณ (๑) ตสฺมึ  ปน  ขเณ  จนฺโท  อุคฺคจฺฉติ 
สุริโย  อฏเมติ ฯ  อานนฺทตฺเถโร  อฏเมนฺตสฺส  สุริยสฺส 
อุคฺคจฺฉนฺตสฺส  จ  จนฺทสฺส  โอภาส  โอโลเกตฺวา  ร ฺโ  สรีโรภาส 
เถรสฺส  สรีโรภาส  ตถาคตสฺส  จ  สรโีรภาส  โอโลเกสิ ฯ  ตตฺถ 
สพฺโพภาเส  อติกฺกมิตฺวา  สตฺถา  วิโรจติ ฯ  เถโร  สตฺถาร  วนฺทตฺิวา 
ภนฺเต  อชฺช  มม  อิเม  โอภาเส  โอโลเกนฺตสฺส  ตุมหฺากเมว 
โอภาโส  รุจฺจติ  ตุมฺหาก  หิ  สรรี  สพฺโพภาเส  อติกฺกมิตฺวา 
วิโรจตีติ  อาห ฯ  อถ  น  สตฺถา  อานนฺท  สุรโิย  นาม  ทิวา 
วิโรจติ  จนฺโท  รตฺตึ  ราชา  อลงฺกตกาเลเยว  วิโรจติ  ขีณาสโว 
คณสงฺคณิก  ปหาย  อนฺโตสมาปตฺติยเยว  วิโรจติ  พุทฺโธ  ปน 
รตฺตึป  ทิวาป  ป ฺจวิเธน  เตเชน  วิโรจตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
# ๑. ม. ย.ุ  มนาปเมว  ปนสฺส  สรรี  สวุณฺณวณฺณ ฯ          
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        ทิวา  ตปติ  อาทิจฺโจ                  รตฺติมาภาติ  จนฺทิมา 
        สนฺนทโฺธ  ขตฺติโย  ตปติ          ฌายี  ตปติ  พฺราหฺมโณ 
        อถ  สพฺพมโหรตฺตึ                  พุทฺโธ  ตปติ  เตชสาติ ฯ 
        ตตฺถ  ทวิา  ตปตีติ  ทิวา ว  วิโรจติ  รตฺตึ  ปนสสฺ 
คตมคฺโคป  น  ป ฺายติ ฯ 
        จนฺทิมาติ  จนฺโทป  อพฺภาทีหิ  มุตฺโต  รตฺติเมว  วิโรจติ 
โน  ทิวา ฯ 
        สนฺนทโฺธติ  สุวณฺณมณิจิตฺเตหิ  สพฺพาภรเณหิ  ปฏิมณฺฑิโต 
จตุรงฺคินิยา  เสนาย  ปริกขิฺตฺโตว  ราชา  วิโรจติ  น  อ ฺาตกเวเสน 
 ิโต ฯ 
        ฌายีติ  ขีณาสโว  ปน  คณ  วิโนเทตฺวา  ฌายนฺโตว 
วิโรจติ ฯ 
        เตชสาติ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ปน  สีลเตเชน  (๑)  ทุสฺสลีเตช 
คุณเตเชน  ทคฺุคุณเตช  (๒)  ป ฺาเตเชน  ทุปฺป ฺเตช  ปุ ฺเตเชน 
อปุ ฺเตช  ธมฺมเตเชน  อธมฺมเตช  ปริยาทยิตฺวา  อิมินา  ป ฺจวิเธน 
เตชสา  นิจฺจกาลเมว  วิโรจตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                อานนฺทตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                                ________ 
#๑. สี. ยุ.  จรณเตเชน ฯ  ๒. สี. ม. ยุ.  นิคฺคุณเตช ฯ  
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                                อ ฺตรปพฺพชิตวตฺถุ  
        พาหิตปาโปติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
อ ฺตร  ปพฺพชิต  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอโก  กริ  พฺราหฺมโณ  พาหิรปพฺพชฺชาย  ปพฺพชิตฺวา 
สมโณ  โคตโม  อตฺตโน  สาวเก  ปพฺพชิตาติ  วทติ  อห ฺจมฺหิ 
ปพฺพชิโต  มป  โข  เอว  วตฺตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  สตฺถาร 
อุปสงฺกมิตฺวา  เอตมตฺถ  ปุจฺฉิ ฯ  สตฺถา  นาห  เอตฺตเกน 
ปพฺพชิโตติ  วทามิ  กิเลสมลาน  ปน  ปพฺพชิตตฺตา  ปพฺพชโิต 
นาม  โหตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        พาหิตปาโป  หิ  พฺราหฺมโณ 
        สมจริยาย  สมโณติ  วุจฺจติ 
        ปพฺพาชยมตฺตโน  มล 
        ตสฺมา  ปพฺพชิโตติ  วุจฺจตีติ ฯ 
        ตตฺถ  สมจริยายาติ  สพฺพากุสลานิ  สเมตฺวา  จรเณน ฯ 
        ตสฺมาติ  ยสฺมา  พาหิตปาปตาย  พฺราหฺมโณ  อกุสลานิ 
สเมตฺวา  จรเณน  สมโณติ  วุจฺจติ  ตสฺมา  โย  อตฺตโน  ราคาทิมล 
ปพฺพาชยนฺโต  วิโนเทนฺโต  จรติ  โสป  เตน  ปพฺพาชเนน 
ปพฺพชิโตติ  วุจฺจตีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  โส  ปพฺพชิโต  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ 
สมฺปตฺตานป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                อ ฺตรปพฺพชิตวตฺถุ ฯ 
                                __________  
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                                  สารปีุตฺตตฺเถรวตฺถุ  
        น  พฺราหฺมณสฺสาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  สารีปุตฺตตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  กิร  าเน  สมฺพหุลา  มนสฺุสา  อโห  อมฺหาก 
อยฺโย  ขนฺติพเลน  สมนนฺาคโต  อ ฺเสุ  อกฺโกสนฺเตสุ  วา 
ปหรนฺเตสุ  วา  โกปมตฺตป  น  โหตีติ  เถรสฺส  คุณกถ  กถยึสุ ฯ 
อเถโก  มิจฺฉาทิฏ ิโก  พฺราหฺมโณ  โก  เอส  น  กชฺุฌตีติ  ปุจฺฉิ ฯ 
อมฺหาก  เถโรติ ฯ  กุชฌฺาเปนฺโต  น  ภวิสฺสตีติ ฯ  นตฺเถต 
พฺราหฺมณาติ ฯ  เตนหิ  อห  กชฺุฌาเปสฺสามีติ ฯ  สเจ  สกฺโกส ิ
กุชฺฌาเปหีติ ฯ  โส  โหตุ  ชานิสฺสามิ  (๑)  กตฺตพฺพนฺติ  เถร  ภิกขฺาย 
ปวิฏ  ทิสฺวา  ปจฺฉาภาเคน  คนฺตฺวา  ปฏ ิมชฺเฌ  มหนฺต 
ปาณิปฺปหารมทาสิ ฯ  เถโร  กินฺนาเมตนฺติ  อโนโลเกตฺวา ว  คโต ฯ 
พฺราหฺมณสฺส  สกลสรีเร  ฑาโห  อุปฺปชฺช ิฯ  โส  อโห  คุณสมฺปนฺโน 
อยฺโยติ  เถรสฺส  ปาทมูเล  นิปชฺชิตฺวา  ขมถ  เม  ภนฺเตติ 
วตฺวา  กึ  เอตนฺติ  วุตฺเต  อห  วีมสนตฺถาย  ตุมฺเห  ปหรินฺติ 
อาห ฯ  โหตุ  ขมามิ  เตติ ฯ  สเจ  เม  ภนฺเต  ขมถ  มม 
เคเหเยว  นิสีทิตฺวา  ภิกฺข  คณฺหถาติ  เถรสฺส  ปตฺต  คณฺหิ ฯ 
เถโรป  ปตฺต  อทาสิ ฯ  พฺราหฺมโณ  เถร  เคห  เนตฺวา  ปริวิสิ ฯ 
มนุสฺสา  กุชฌฺิตฺวา  อิมินา  อมฺหาก  นริปราโธ  อยโฺย  ปหโฏ 
#๑. สี. ม. ยุ.  ชานิสฺสามิสฺส ฯ  
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ทณฺเฑนปสฺส  โมกฺโข  นตฺถิ  เอตฺเถว  น  มาเรสฺสามาติ 
เลฑฺฑุทณฺฑาทิหตฺถา  พฺราหฺมณสฺส  เคหทฺวาเร  อฏสุ ฯ  เถโร  อุฏาย 
คจฺฉนฺโต  พฺราหฺมณสฺส  หตฺเถ  ปตฺต  อทาสิ ฯ  มนสฺุสา  ต  เถเรน 
สทฺธึ  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ภนฺเต  ตุมฺหาก  ปตฺต  คเหตฺวา  พฺราหฺมณ 
นิวตฺเตถาติ  อาหสุ ฯ  กึ  เอต  อุปาสกาติ ฯ  พฺราหฺมเณน  ตุมฺเห 
ปหฏา  มยมสฺส  กตฺตพฺพ  ชานิสฺสามาติ ฯ  ก ึ ปน  ตุมฺเห  อิมินา 
ปหฏา  อุทาหุ  อหนฺติ ฯ  ตุมฺเห  ภนฺเตติ ฯ  ม  เอส  ปหริตฺวา 
ขมาเปสิ  คจฺฉถ  ตุมฺเหติ  มนุสฺเส  อุยฺโยเชตฺวา  พฺราหฺมณ 
นิวตฺตาเปตฺวา  เถโร  วิหารเมว  คโต ฯ  ภิกฺขู  อุชฺฌายึสุ  กินฺนาเมต 
สารีปุตฺตตฺเถโร  เยน  พฺราหฺมเณน  ปหโฏ  ตสฺเสว  เคเห 
นิสีทิตฺวา  ภิกฺข  คเหตฺวา  อาคโต  เถรสฺส  ปหฏกาลโต  ปฏาย 
น  อิทานิ  โส  กสฺสจิ  ลชฺชิสฺสติ  อวเสเส  โปเถนโฺต  วิจริสฺสตีติ ฯ  สตฺถา 
อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกขฺเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนสิินฺนาติ 
ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  ภิกฺขเว  พฺราหฺมโณ  พฺราหฺมณ 
ปหรนฺโต  นาม  นตฺถิ  คิหิพฺราหฺมเณน  ปน  สมณพฺราหฺมโณ 
ปหโฏ  ภวิสฺสติ  โกโธ  นาเมส  อนาคามิมคฺเคน  สมุคฺฆาต  คจฺฉตีติ 
วตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        น  พฺราหฺมณสฺส  ปหเรยฺย  นาสสฺ  มุ ฺเจถ  พฺราหฺมโณ 
        ธ ิ พฺราหฺมณสฺส  หนฺตาร  ตโต  ธิ  ยสฺส  มุ ฺจติ ฯ  
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        น  พฺราหฺมณสฺเสตทกิ ฺจิ  เสยฺโย 
        ยทานิเสโธ  มนโส  ปเยหิ 
        ยโต  ยโต  หึสมโน  นิวตฺตติ 
        ตโต  ตโต  สมฺมติเมว  ทุกฺขนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ปหเรยฺยาติ  ขีณาสวพฺราหฺมโณ  อหมสฺมีติ  ชานนฺโต 
ขีณาสวสฺส  วา  อ ฺสฺส  วา  พฺราหฺมณสฺส  (๑)  น  ปหเรยฺย ฯ 
        นาสฺส  มุ ฺเจถาติ  โสป  ปหโฏ  ขีณาสวพฺราหฺมโณ  อสฺส 
ปหริตฺวา   ิตสฺส  เวร  น  มุ ฺเจถ  ตสฺมึ  โกป  น  กเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ 
        ธ ิ พฺราหฺมณสฺสาติ  ขีณาสวพฺราหฺมณสฺส  หนฺตาร  ครหามิ ฯ 
        ตโต  ธติี  โย  ปน  ต  ปหรนฺต  ปฏิปฺปหรนฺโต  ตสฺส  อุปริ  เวร 
มุ ฺจติ  ต  ตโตป  ครหามิเยว ฯ 
        เอตทกิ ฺจิ  เสยฺโยติ  ย  ขีณาสวสฺส  อกฺโกสนฺต  วา  อปปฺจฺจกฺโกสน 
ปหรนฺต  วา  อปฺปฏิปฺปหรณ  เอต  ตสสฺ  ขีณาสวพฺราหฺมณสฺส  น  กิ ฺจิ 
เสยฺโย  อปฺปมตฺตกเสยฺโย  น  โหติ  อถโข  อธิมตฺตเมว  เสยฺโยติ  อตฺโถ ฯ 
        ยทานิเสโธ  มนโส  ปเยหีติ  โกธนสฺส  หิ  โกธุปฺปาโท  มนโส 
ปโย  นาม  เตหิ  (๒)  ปเนส  มาตาปตูสุป  พุทฺธาทีสุป  
#๑. สี. ม.  อ ฺตรสฺส  วา  ชาติพฺราหฺมณสฺส ฯ ๒.ม. โกโธ  หิ ฯ  
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อปรชฺฌติ  ตสฺมา  โย  อสสฺ  เตหิ  มนโส  นิเสโธ  โกธวเสน  
อุปฺปชฺชมานสฺส  จิตฺตสฺส  นิคฺคโห  เอต  น  กิ ฺจิ  เสยฺโยติ  (๑)   
อตฺโถ  (๒) ฯ 
        หึสมโนติ  โกธมโน  โส  ตสฺส  ยโต  ยโต  วตฺถุโต 
อนาคามิมคฺเคน  สมุคฺฆาต  คจฺฉนฺโต  นิวตฺตติ ฯ 
        ตโต  ตโตติ  ตโต  ตโต  วตฺถโุต  สกลป  วฏฏทุกฺข 
นิวตฺตติเอวาติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                สารปีุตฺตตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                                __________ 
#๑. สี. น  อกิ ฺจิ  เสยฺโย ฯ 
# ๒.  น  พฺราหฺมณสฺเสตทกิ ฺจิ  เสยฺโยติ  ปฏิฆปกขิฺกา   
#เจตสิกา  อิธ  มนโส  ปยา  นาม ฯ เตส  วเสน  ห ิ ปฏิเวร   
# มุ ฺจิตุ  อิจฺฉติ ฯ ย  เตห ิ มนโส  อนิเสโธ  อนิคฺคโห  เอต 
#อกิ ฺจิ  เสยฺโย  อธิมตฺตกเสยฺโย  น  โหติ  พาลา  ปน  ปฏิเวร  
#มุ ฺจิตุ  สมตฺถภาว  ปคฺคณฺหนฺติ  ยนฺติ  ปท 
#กิริยาปรามสนนฺติ  อมฺหาก  มติ ฯ  
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                                มหาปชาปตีโคตมีวตฺถุ  
        ยสฺส  กาเยนาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
มหาปชาปตึ  โคตมึ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ภควตา  หิ  อนุปฺปนฺเน  วตฺถุสฺม ึ ป ฺตฺเต  อฏ  ครุธมฺเม  (๑) 
มณฺฑนกชาติโย  ปรุิโส  สุรภิปุปฺผทาม  วิย  สิรสา  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา 
สปริวารา  มหาปชาปตี  โคตมี  อุปสมฺปท  ลภิ ฯ  อ ฺโ  ตสฺสา 
อุปชฺฌาโย  วา  อาจริโย  วา  นตฺถิ ฯ  เอว  ลทฺธูปสมปฺท  เถร ึ
อารพฺภ  อปเรน  สมเยน  กถ  สมุฏาเปสุ  มหาปชาปติยา 
โคตมิยา  อาจริยุปชฺฌายา  น  ป ฺายนฺติ  สหตฺเถเนว  กาสายานิ 
คณฺหีติ ฯ  เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ภิกฺขุนิโย  กกฺุกุจฺจายนฺติโย  ตาย 
สทฺธึ  เนว  อุโปสถ  น  ปวารณ  กโรนฺติ ฯ  ตา  คนตฺฺวา 
ตถาคตสฺสาป  ตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  ตาส  กถ  สุตฺวา  มยา 
มหาปชาปติยา  โคตมิยา  อฏ  ครุธมมฺา  ทินฺนา  อหเมวสฺสา 
อาจริโย  อหเมว  อุปชฺฌาโย  กายทุจฺจริตาทิวิรหิเตสุ  ขีณาสเวสุ 
กุกฺกุจฺจนฺนาม  น  กตฺตพฺพนฺติ  วตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม 
คาถมาห 
                ยสฺส  กาเยน  วาจาย                  มนสา  นตฺถิ  ทุกกฺฏ 
                สวุต  ตีหิ  าเนหิ  ตมห          พฺรูมิ  พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ทกฺุกฏนฺติ  สาวชฺช  ทุกฺขุทรฺย  อปายสวตฺตนิก  กมฺม ฯ 
#๑. วิ. จุลฺล.  ๗/๓๒๓ ฯ  
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        ตีหิ  าเนหีติ  เอเตหิ  กายาทีหิ  ตีหิ  การเณหิ  
กายทุจฺจริตาทิปฺปเวสนนิวารณตฺถาย  ทฺวารปหิต  อห  พฺราหฺมณ  
วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                มหาปชาปตีโคตมีวตฺถุ ฯ 
 
                                สารปีุตฺตตฺเถรวตฺถุ  
        ยมฺหา  ธมฺม  วิชาเนยฺยาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  สารีปุตฺตตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิรายสฺมา  อสฺสชิตฺเถรสฺส  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา 
โสตาปตฺติผล  ปตฺตกาลโต  ปฏาย  ยสฺส  (๑)  ทิสาย  เถโร  วสตีติ 
สุณาติ  ตโต  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  ตโตว  สีส  กตฺวา  นิปชฺช ิฯ  ภิกฺขู 
มิจฺฉาทิฏ ิโก  สารีปุตฺโต  อชชฺาป  ทสิา  นมสฺสมาโน  วิจรตีติ 
ตมตฺถ  ตถาคตสฺส  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  เถร  ปกฺโกสาเปตฺวา 
สจฺจ  กิร  ตฺว  สารีปุตฺต  ทิสา  นมสฺสนฺโต  วิจรสีติ  ปุจฺฉิตฺวา 
ภนฺเต  มม  ทสิา  นมสฺสนภาว  วา  อนมสฺสนภาว  วา 
ตุมฺเหว  ชานาถาติ  วุตฺเต  ภิกฺขเว  น  สารีปุตฺโต  ทสิา 
นมสฺสติ  อสสฺชิตฺเถรสฺส  (๒)  ปน  สนฺติกา  ธมฺม  
สุตฺวา  โสตาปตฺติผล  ปตฺตตาย  อตฺตโน  อาจริย  นมสฺสติ  
#๑. สี. ยุ.  ย  ทิส ฯ 
#๒. อสสชิสสฺาติ  ยุตฺตตร ฯ  . ว.  
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ย ฺหิ  อาจริย  นิสฺสาย  ภิกฺขุ  ธมฺม  วิชานาติ  เตน  โส  
พฺราหฺมเณน  อคฺคิ  วิย  สกฺกจฺจ  นมสฺสิตพฺโพเยวาติ  วตฺวา 
ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        ยมฺหา  ธมฺม  วิชาเนยฺย  สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิต 
        สกฺกจฺจ  ต  นมสฺเสยฺย  อคฺคิหุตฺตว  พฺราหฺมโณติ ฯ 
        ตตฺถ  อคฺคิหุตฺตวาติ  ยถา  พฺราหฺมโณ  อคฺคิหุตฺต  สมฺมา 
ปริจรเณน  เจว  อ ฺชลิกมฺมาทีหิ  จ  สกฺกจฺจ  นมสฺสติ  เอว 
ยมฺหา  อาจริยา  ตถาคตปฺปเวทิต  ธมฺม  วิชาเนยฺย  ต  สกฺกจฺจ 
นมสฺเสยฺยาติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                        สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                        __________ 
                        ชฏลิพฺราหฺมณวตฺถุ  
        น  ชฏาหีติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
เอก  ชฏิลพฺราหฺมณ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  อห  มาติโต  จ  ปติโต  จ  สุชาโต  พฺราหฺมณกุเล 
นิพฺพตฺโต  สเจ  สมโณ  โคตโม  อตฺตโน  สาวเก  พฺราหฺมณาติ 
วทติ  มป  นโุข  ตถา  วตฺตุ  วฏฏตีติ  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา 
ตมตฺถ  ปุจฺฉิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  นาห  พฺราหฺมณ  ชฏามตฺเตน 
น  ชาติโคตฺตมตฺเตน  พฺราหฺมณ  วทามิ  ปฏิวิทฺธสจฺจเมว  ปนาห  
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พฺราหฺมโณติ  วทามีติ  วตฺวา  [๑]  อิม  คาถมาห 
        น  ชฏาหิ  น  โคตฺเตน          น  ชจฺจา  โหติ  พฺราหฺมโณ 
        ยมฺห ิ สจฺจ ฺจ  ธมฺโม  จ          โส  สุจิ (๒) โส  จ  พฺราหฺมโณติ ฯ 
        ตตฺถ  สจฺจนฺติ  ยสฺมึ  ปุคฺคเล  จตฺตาริ  สจฺจานิ  โสฬสหากาเรหิ 
ปฏิวิชฺฌิตฺวา   ิต  สจฺจ ฺาณ ฺเจว  นววิธโลกุตฺตรธมฺโม  จ  อตฺถิ  โส 
สุจิ  เจว  พฺราหฺมโณ  จาติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                        ชฏลิพฺราหฺมณวตฺถุ ฯ 
                        ___________ 
                         กุหกพฺราหฺมณวตฺถุ  
        กินฺเตติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  กูฏาคารสาลาย  วิหรนฺโต 
เอก  วคฺคุลิวตฺต  กุหกพฺราหฺมณ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  เวสาลีนครทฺวาเร  เอก  กุกฺกุธรุกฺข  (๓)  อารุยฺห  ทฺวีหิ 
ปาเทหิ  สาข  คณฺหิตฺวา  อโธสิโร(๔)  โอลมฺพนฺโต  กปลาน  เม 
สต  เทถ  กหาปเณ  เทถ  ปริจาริก  เทถ  โน  เจ  ทสฺสถ  อิโต 
ปติตฺวา  มรนฺโต  นคร  อนคร  กริสสฺามีติ  วทติ ฯ  ตถาคตสฺสาป 
ภิกฺขุสงฺฆปริวุตสฺส  นครปวิสนกาเล  ภิกฺขู  ต  พฺราหฺมณ  ทิสฺวา 
นิกฺขมนกาเลป  น  ตเถว  โอลมฺพนฺต  
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร  ธมฺม  เทเสนฺโตติ  ทิสฺสติ  
#๒. ส.ม. สุจี ฯ  ยุ. สุขี  ฯ  ๓. สี. ม. ยุ.  กกุธรุกฺข ฯ 
#๔.  สี.   อวสรีโร ฯ  ยุ.  อวสิโร ฯ   
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ปสฺสึสุ ฯ  นาคราป  อย  ปาโต  ปฏาย  เอว  โอลมฺพนฺโต 
ปติตฺวา  [๑]  นคร  อนคร  กเรยฺยาติ  จินฺเตตฺวา  นครวินาสภีตา 
ย  โส  ยาจติ  สพฺพ  เทมาติ  ปฏิสฺสุณิตฺวา  อทสุ ฯ  โส  
โอตริตฺวา  สพฺพ  คเหตฺวา  อคมาสิ ฯ  ภิกฺขู  วิหารูปจาเร 
ต  คาวี  วิย  วิจริตฺวา  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ส ฺชานิตฺวา  ลทฺธนฺเต 
พฺราหฺมณ  ยถาปตฺถิตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม  ลทฺธ  เมติ  สุตฺวา 
อนฺโตวิหาเร  ตถาคตสฺส  ตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  น  ภิกฺขเว 
อิทาเนเวส  กุหกโจโร  ปุพฺเพป  กุหกโจโรเยว  อโหสิ  อิทาน ิ
ปเนส  พาลชน  ว ฺเจติ  ตทา  ปน  ปณฺฑิเต  ว ฺเจตุ  นาสกฺขีติ 
วตฺวา  เตหิ  ยาจิโต  อตีต  อาหร ิ
        อตีเต  เอก  กาสิกคาม  นิสฺสาย  เอโก  กุหกตาปโส  วาส 
กปฺเปติ ฯ  ต  เอก  กลุ  ปฏิชคฺคิ  ทิวา  อุปฺปนฺนขาทนียโภชนียโต 
อตฺตโน  ปุตฺตาน  วิย  ตสสฺาป  เอก  โกฏาส  เทติ  สาย 
อุปฺปนฺนโกฏาส  เปตฺวา  ทุติยทิวเส  เทติ ฯ  อเถกทิวส  สาย 
โคธมส  ลภิตฺวา  สาธุก  ปจิตฺวา  ตโต  โกฏาส  เปตฺวา 
ทุติยทิวเส  ตสฺส  เทติ ฯ  ตาปโส  มส  ขาทิตฺวา  ว (๒)  รสตณฺหาย 
พทฺโธ  ก ึ มส  นาเมตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  โคธมสนฺติ  สุตฺวา  ภิกฺขาย 
จริตฺวา  สปฺปทธิกฏกภณฺฑาทีนิ  คเหตฺวา  ปณฺณสาล  คนฺตฺวา 
เอกมนฺเต  เปสิ ฯ  ปณฺณสาลาย  ปน  อวิทูเร  เอกสฺมึ  
# ๑. ม.  เอตฺถนฺตเร  มรนฺโตติ  ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. สายิตฺวา ว ฯ  
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วมฺมิเก  โคธราชา  วิหรติ ฯ  โส  กาเลน  กาล  ตาปส  วนฺทิตุ  
อาคฺจฺฉติ ฯ ตทิวส  ปเนส  ต  วธิสฺสามีติ  ทณฺฑ  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ตสฺส 
วมฺมิกสฺสาวิทูเร  าเน  นทิฺทายนฺโต  วิย  นิสีทิ ฯ  โคธราชา  วมฺมิกโต 
นิกฺขมิตฺวา  ตสฺส  สนฺติก  อาคจฺฉนฺโต  อาการ  สลลฺกฺเขตฺวา  น 
เม  อชฺช  อาจริยสฺส  อากาโร  รุจฺจตีติ  ตโตว  นิวตฺติ ฯ  ตาปโส 
ตสฺส  นิวตฺตนภาว  ตฺวา  ตสฺส  มรณตฺถาย  ทณฺฑ  ขิป ฯ  ทณฺโฑ 
วิรชฺฌิตฺวา  คโต ฯ  โคธราชา  วมฺมิก  ปวิสิตฺวา  ตโต  สีส  นีหริตฺวา 
อาคตมคฺค  โอโลเกนฺโต  ตาปส  อาห 
        สมณ  ต  ม ฺมาโน  อุปค ฺฉึ  อส ฺต 
        โส  ม  ทณฺเฑน  ปาหาสิ  ยถา  อสฺสมโณ  ตถา 
        กินฺเต  ชฏาหิ  ทุมฺเมธ  กินฺเต  อชนิสาฏิยา 
        อพฺภนฺตรนฺเต  คหน  พาหิร  ปริมชฺชสีติ ฯ 
        อถ  น  ตาปโส  สนตฺเกน  ปโลเภตุ  เอวมาห 
        เอหิ  โคธ  นิวตฺตสฺสุ  ภุ ฺช  สาลีนโมทน 
        เตล  โลณ ฺจ  เม  อตฺถิ  ปหูต  มยฺห  ปปฺผลีติ ฯ 
        ต  สุตฺวา  โคธราชา  ยถา  ยถา  ตฺว  กเถสิ  ตถา  ตถา  เม 
ปลายิตุกามตาว  โหตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        เอส  ภิยโฺย  ปเวกฺขามิ  วมฺมิก  สตโปริส 
        เตล  โลณ ฺจ  กินฺเตสิ  อหิต  มยหฺ  ปปฺผลีติ ฯ  
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        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  อห  เอตฺตก  กาล  ตย ิ สมณส ฺ  อกาสึ 
อิทานิ  เต  ม  ปหริตุกามตาย  ทณฺโฑ  ขิตฺโต  ตสฺส  ขิตฺตกาลโตเยว 
อสฺสมโณ  ชาโต  กินฺตาทิสสฺส  ทุปฺป ฺสฺส  ปุคฺคลสฺส  ชฏาหิ  ก ึ
สขุเรน  อชินจมฺเมน  อพฺภนฺตร  หิ  เต  คหน  เกวล  พาหิรเมว 
ปริมชฺชสีติ  อาห ฯ 
        สตฺถา  อิม  อตีต  อาหริตฺวา  ตทา  เอส  กุหโก  ตาปโส 
อโหสิ  โคธราชา  ปน  อหเมวาติ  วตฺวา  ชาตก  สโมธาเนตฺวา  ตทา 
โคธปณฺฑิเตน  ตสฺส  นิคฺคหิตการณ  ทสฺเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        กินฺเต  ชฏาหิ  ทุมฺเมธ          กินฺเต  อชินสาฏยิา 
        อพฺภนฺตรนฺเต  คหน          พาหิร  ปริมชชฺสติี ฯ 
        ตตฺถ  กนิฺเต  ชฏาหีติ  อมฺโภ  ทุปปฺ ฺ  ตว  สพุทฺธาหิป 
อิมาหิ  ชฏาหิ  สขุราย  นวิตฺถายป  อิมาย  อชินจมฺมสาฏิกาย  จ 
กิมตฺโถ ฯ 
        อพฺภนฺตรนฺติ  อพฺภนฺตร  ห ิ เต  ราคาทิกฺกิเลสคหน  เกวล 
หตฺถิลณฺฑ  อสฺสลณฺฑ  วิย  มฏ  พาหิร  ปริมชชฺสีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                กุหกพฺราหฺมณวตฺถุ ฯ 
                                __________  
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                                กิสาโคตมีวตฺถุ  
        ปสุกูลธรนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  คิชฺฌกูเฏ  ปพฺพเต 
วิหรนฺโต  กสิาโคตมึ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ตทา  กริ  สกฺโก  ปมยามาวสาเน  เทวปริสาย  สทฺธ ึ สตฺถาร 
อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺเต  สาราณีย  ธมฺมกถ  สุณนฺโต 
นิสีทิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  กิสาโคตมี  สตฺถาร  ปสฺสิสฺสามีติ 
อากาเสนาคนฺตฺวา  สกฺก  ทิสฺวา  นิวตฺติ ฯ  (๑)  โส  ต  
วนฺทิตฺวา  นิวตฺตนฺตึ  ทิสฺวา  สตฺถาร  ปุจฺฉิ  กา  นาเมสา  ภนฺเต  
อาคจฺฉมานาว  ตุมฺเห  ทิสวฺา  นิวตฺตีติ ฯ  สตฺถา  กสิาโคตมี  
นาเมสา  มหาราช  มม  ธตีา  ปสุกูลิกตฺเถรีน  อคฺคาติ  วตฺวา  
อิม  คาถมาห 
        ปสุกูลธร  ชนฺตุ                  กิส  ธมนิสนฺถต 
        เอก  วนสฺมึ  ฌายนฺต          ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  กสินฺติ  ปสุกูลิกา  หิ  อตฺตโน  อนุรูป  ปฏิปท  ปูเรนตฺา 
อปฺปมสโลหิตา  เจว  โหนฺติ  ธมนิสนถฺตคตฺตา  จ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ 
        เอก  วนสฺมินฺติ  วิวิตฺเต  าเน  เอก  ฌายนฺต  ตมห 
พฺราหฺมณ  วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                กิสาโคตมีวตฺถุ ฯ 
                                __________ 
#๑. น  ภิกฺขุนิยา  อาจิณฺณ  รตฺตึ  จรตุิ ฯ  
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        น  จาหนฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
เอก  พฺราหฺมณ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  สมโณ  โคตโม  อตฺตโน  สาวเก  พฺราหฺมณาติ 
วทติ  อห ฺจมฺหิ  พฺราหฺมณโยนิย  นิพฺพตฺโต  มป  โข  เอว 
วตฺตุ  วฏฏตีติ  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ตมตฺถ  ปุจฺฉิ ฯ  อถ  น 
สตฺถา  นาห  พฺราหฺมณ  พฺราหฺมณโยนิย  นิพฺพตฺตมตฺเตเนว 
พฺราหฺมณ  วทามิ  โย  ปน  อกิ ฺจโน  อคฺคหโณ  [๑]  ตมห 
พฺราหฺมณ  วทามีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        น  จาห  พฺราหฺมณ  พฺรูมิ          โยนิช  มตฺติสมฺภว 
        โภวาที  นาม  โส  โหติ          ส  เว  โหติ  สกิ ฺจโน 
        อกิ ฺจน  อนาทาน                  ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  โยนิชนฺติ  โยนิยา  ชาต ฯ 
        มตฺติสมฺกวนฺติ  พฺราหฺมณิยา  มาตุ  สนฺตเก  อุทรสฺมึ  
สมฺภูต ฯ 
        โภวาทีติ  โส  ปน  อามนฺตนาทีสุ  โภ  โภติ  วตฺวา  วิจรนฺโต 
โภวาที  นาม  โหติ  ส  เว  ราคาทีหิ  กิ ฺจเนหิ  สกิ ฺจโน  อห  ปน 
ราคาทีหิ  อกิ ฺจน  จตูหิ  อุปาทาเนหิ  อนาทาน  พฺราหฺมณ  วทามีติ 
อตฺโถ ฯ 
#๑. สี.   เอตฺถนฺตเร  อนงฺคโณติ  ทิสฺสติ ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 650 

        เลมที ่ 18   พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา  หนา  650 
 
        เทสนาวสาเน  โส  พฺราหฺมโณ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ 
สมฺปตฺตานป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
                        อ ฺตรพฺราหฺมณวตฺถุ ฯ 
                        __________ 
                                  อุคฺคเสนวตฺถุ  
        สพฺพส ฺโชนนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน 
วิหรนฺโต  อุคฺคเสน  นาม  เสฏ ิปุตฺต  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        วตฺถ ุ มุ ฺจ  ปุเร  มุ ฺจ  ปจฺฉโตติ  คาถาวณฺณนาย 
วิตฺถาริตเมว ฯ  ตทา  ห ิ สตฺถา  ภนฺเต  อุคฺคเสโน  น  ภายามีติ 
วทติ  อภูเตน  ม ฺเ  อ ฺ  พฺยากโรตีติ  ภิกฺขูหิ  วุตฺเต 
ภิกฺขเว  มม  ปุตฺตสทิสา  ฉินฺนส ฺโชนา  น  ภายนฺติเยวาติ 
วตฺวา  อิม  คาถมาห 
                สพฺพส ฺโชน  เฉตฺวา  โย  เว  น  ปรติสฺสติ 
                สงฺคาติค  วิสยุตฺต  ตมห  พฺรมูิ  พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  สพฺพส ฺโชนนฺติ  ทสวิธส ฺโชน ฯ 
        น  ปริตสฺสตีติ  ตณฺหาย  น  ภายติ ฯ 
        ตมหนฺติ  ต  อห  ราคาทีน  สงฺคาน  อตีตตฺตา  สงฺคาติค 
จตุนฺนป  โยคาน  อภาเวน  วิสยุตฺต  ต  อห  พฺราหฺมณ  วทามีติ 
อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                        อุคฺคเสนวตฺถุ ฯ 
                                        ________  
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                                        เทฺวพฺราหฺมณวตฺถุ  
        เฉตฺวา  นทฺธินฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
เทฺว  พฺราหฺมเณ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เตสุ  กิเรกสฺส  จูฬโรหิโต  นาม  โคโณ  โหติ  เอกสฺส 
มหาโรหิโต  นาม ฯ  เต  เอกทิวส  ตว  โคโณ  พลวา  มม  โคโณ 
พลวาติ  (๑)  วิวทิตฺวา  กินฺโน  วิวาเทน  เน  ปาเชตฺวา  ชานิสฺสามาติ 
อจิรวตีตีเร  สกฏ  วาลุกาย  ปูเรตฺวา  โคเณ  โยชยึส ุฯ  ตสฺมึ 
ขเณ  ภิกฺขูป  นหายิตุ  ตตฺถ  คตา  โหนฺติ ฯ  พฺราหฺมณา  โคเณ 
ปาเชสุ ฯ  สกฏ  นิจฺจล  อฏาสิ ฯ  นทฺธิวรตฺตา  ปน  ฉิชชฺึสุ ฯ  ภิกฺขู 
ทิสฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา  ตมตฺถ  สตฺถ ุ อาโรจยึสุ ฯ  สตฺถา  ภิกฺขเว 
พาหิรา  เอตา  นทฺธิวรตฺตา  โยโกจิ  เอตา  ฉินฺทเตว  ภิกฺขุนา 
ปน  อชฌฺตฺติก  โกธนทฺธิ ฺเจว  ตณฺหาวรตฺต ฺจ  ฉินฺทิตุ  วฏฏตีติ 
วตฺวา  อิม  คาถมาห 
                เฉตฺวา  นทฺธึ(๒)  วรตฺต ฺจ  สนฺธาน  (๓)  สหนุกฺกม 
                อุกฺขิตฺตปลิฆ  พุทฺธ  ตมห          พฺรูมิ  พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  นทฺธินฺติ  นยฺหนภาเวน  ปวตฺต  โกธ ฯ 
        วรตฺตนฺติ  พนฺธนภาเวน  ปวตฺต  ตณฺห ฯ 
        สนฺธาน  สหนุกฺกมนฺติ  อนุสยานุกฺกมสหิต  ทวฺาสฏ ิ- 
#๑. ตว  โคโณ  พลวา  อุทาหุ  มมาติ  ยุตฺตตร ฯ 
#๒. ยุ. นนฺท ี ฯ 
#๓. ส.ี ม. ย.ุ  สนฺทาม ฯ  สี. สนฺทาน ฯ    
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ทิฏ ิสนฺธาน  (๑)อิท  สพฺพป  ฉินฺทิตฺวา   ิต  อวิชฺชาปลิฆสฺส  
อุกฺขิตตฺตา  อุกฺขิตฺตปลิฆ  จตุนฺน  สจฺจาน  พุทฺธตฺตา  พุทฺธ  
ต  อห  พฺราหฺมณ  วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  อรหตฺเต  ปติฏหึสุ 
สมฺปตฺตานป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                เทฺวพฺราหฺมณวตฺถุ ฯ 
                                ________ 
                                อกฺโกสกภารทฺวาชวตฺถุ  
        อกฺโกสนฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนฺโต 
อกฺโกสกภารทฺวาช  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        อกฺโกสกภารทฺวาชสฺส  หิ  ภาตุ  ภารทฺวาชสฺส  ธน ฺชานี 
นาม  พฺราหฺมณี  โสตาปนฺนา  อโหสิ ฯ  สา  ขิปตฺวาป  กาสิตฺวาป 
ปกฺขลิตฺวาป  นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ 
อิม  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ  สา  เอกทิวส  พฺราหฺมณปริเวสนาย  ปกฺขลิตฺวา 
ตเถว  มหาสทฺเทน  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ  พฺราหฺมโณ  กชฺุฌิตฺวา 
เอวเมวาย  วสลี  ยตฺถ  วา  ตตฺถ  วา  ปกฺขลิตฺวา  ตสฺส 
มุณฺฑกสฺส  สมณสฺส  วณฺณ  ภาสตีติ  วตฺวา  อิทานิ  เต  วสล ิ
คนฺตฺวา  ตสฺส  สตฺถโุน  วาท  อาโรเปสฺสามีติ  อาห ฯ  อถ  น  สา 
คจฺฉ  พฺราหฺมณ  นาห  ต  ปสฺสามิ  โย  ตสฺส  ภควโต  วาท  อาโรเปยฺย  
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อปจ  คนฺตฺวา  ภควนฺต  ป ฺห  ปุจฺฉสฺสูติ  อาห ฯ โส  
สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  อวนฺทิตฺวาว  เอกมนฺต   ิโต  ป ฺห 
ปุจฺฉนฺโต  อิม  คาถมาห 
        กึส ุ ฆตฺวา  (๑)  สุข  เสติ  กึสุ  ฆตฺวา  (๑)  น  โสจติ 
        กิสฺสสสฺุ  (๒)  เอกธมฺมสฺส  วธ  โรเจสิ  โคตมาติ ฯ 
        อถสฺส  ป ฺห  พฺยากโรนฺโต  สตฺถา  อิม  คาถมาห 
        โกธ  ฆตฺวา  (๑)  สุข  เสติ  โกธ  ฆตฺวา  (๑)  น  โสจต ิ
        โกธสฺส  วิสมูลสฺส  มธุรคฺคสฺส  พฺราหฺมณ 
        วธ  อรยิา  ปสสนฺติ  ต ฺหิ  ฆตฺวา  น  โสจตีติ ฯ 
โส  สตฺถร ิ ปสีทิตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อถสฺส 
กนิฏโ  อกโฺกสกภารทฺวาโช  ภาตา  กิร  เม  ปพฺพชิโตติ  สุตฺวา 
กุทฺโธ  อาคนฺตฺวา  สตฺถาร  อสพฺภาหิ  ผรุสาหิ  วาจาหิ  อกฺโกสิ ฯ 
โสป  สตฺถารา  อติถีน  ขาทนียาทิทานโอปมฺเมน  ส ฺตฺโต  สตฺถร ิ
ปสนฺโน  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อปเรปสฺส  สุนฺทรกิภารทฺวาโช 
พิลงฺคกภารทฺวาโชติ  เทวฺ  กนฏิภาตโร  สตฺถาร  อกฺโกสนฺตาว 
สตฺถารา  วินีตา  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ 
        อเถกทวิส  ธมฺมสภาย  กถ  สมฏุาเปสุ  อาวุโส  อจฺฉริยา 
วต  พุทฺธคุณา  จตูสุ  นาม  ภาติเกสุ  อกฺโกสนฺเตสุ  สตฺถา  กิ ฺจิ 
อวตฺวา  เตสเยว  ปติฏา  ชาโตติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  
#๑. ม.  เฉตฺวา ฯ  ๒. สี. ยุ.  กิสฺสสฺส ฯ  
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กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย 
นามาติ  วุตฺเต  ภิกฺขเว  อห  มม  ขนฺติพเลน  สมนนฺาคตตฺตา 
ทุฏเสุ  อทสฺุสนฺโต  มหาชนสฺส  ปติฏา  โหมิเยวาติ  วตฺวา  อิม 
คาถมาห 
        อกฺโกส  วธพนฺธ ฺจ  อทุฏโ  โย  ติติกฺขติ 
        ขนฺติพล  พลานีก  ตมห  พฺรูมิ  พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  อทุฏโติ  เอว  ทสหิ  อกโฺกสวตฺถูหิ  อกโฺกส ฺจ 
ปริภาส ฺจ  ปาณิอาทีหิ  โปถน ฺจ  อนฺทุพนฺธนาทีหิ  พนฺธ ฺจ  โย 
อกุทฺธมานโส  หุตฺวา  อธวิาเสติ  ขนฺติพเลน  สมนนฺาคตตฺตา  ขนฺติพล 
ปุนปฺปุน  อุปฺปตฺติยา  อนีกภูเตเนว  ขนฺติพเลน  สมนฺนาคตตฺตา 
พลานีก  ต  เอวรูป  อห  พฺราหฺมณ  วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                อกฺโกสกภารทฺวาชวตฺถุ ฯ 
                                ___________  
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                                สารปีุตฺตตฺเถรวตฺถุ  
        อกฺโกธนุ  ฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนฺโต 
สารีปุตฺตตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ตทา  กริ  เถโร  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  ปณฺฑาย  จรนฺโต 
นาลกคาเม  มาตุ  ฆรทฺวาร  อคมาสิ ฯ  อถ  น  สา  นิสีทาเปตฺวา 
ปริวิสมานา  อกฺโกสิ  อมฺโภ  อุจฺฉิฏขาทก  อุจฺฉิฏก ฺชิก 
อลภิตฺวา  ปรฆเรสุ  อุฬุงฺกปฏเน  ฆฏติ  ก ฺชิก  (๑)  ปริภุ ฺชิตุ 
อรหสิ  (๒)  อสีติโกฏิธน  ปหาย  ปพฺพชิโตสิ  นาสิตมฺหิ  ตยา 
ภุ ฺชาหิทานีติ  ภิกฺขูนป  ภตฺต  ททมานา  ตุมฺเหหิ  มม  ปุตฺโต 
อตฺตโน  จูฬปุฏาโก  กโต  อิทานิ  ภุ ฺชถาติ  วเทสิ ฯ  เถโร 
ภิกฺข  คเหตฺวา  วิหารเมว  อคมาสิ ฯ  อถายสฺมา  ราหุโล  สตฺถาร 
ปณฺฑปาเตน  อาปุจฺฉิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  อาห  ราหุล  กห 
คมิตฺถาติ ฯ  อยฺยิกาย  คาม  ภนฺเตติ ฯ  กึ  ปน  เต  อยฺยิกาย 
อุปชฺฌาโย  วุตฺโตติ ฯ  อยยฺิกาย  เม  ภนฺเต  อุปชฺฌาโย  อกฺโกสิโตติ ฯ 
กินฺติ  วตฺวาติ ฯ  อิท  นาม  ภนฺเตติ ฯ  อุปชฺฌาเยน  ปน  เต  ก ึ
วุตฺตนฺติ ฯ  น  กิ ฺจิ  ภนฺเตติ ฯ  ต  สุตฺวา  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ 
สมุฏาเปสุ  อาวุโส  อจฺฉริยา  วต  สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  คุณา 
เอวนฺนามสฺส ฯ  มาตริ  อกฺโกสนฺติยา  โกธนมตฺตป  
นาโหสีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา   
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กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ 
ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  ภิกฺขเว  ขีณาสวา  นาม 
อกฺโกธนาว  โหนฺตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        อกฺโกธน  วตฺตวนฺต  สีลวนฺต  อนุสฺสท  (๑) 
        ทนฺต  อนฺติมสารีร  ตมห  พฺรูมิ  พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  วตฺตวนฺตนฺติ  ธูตงฺควตฺเตน  สมนฺนาคต  จตุปาริสุทฺธิสีเลน 
สีลวนฺต  ตณฺหาอุสฺสทาภาเวน  (๒)  อนุสฺสท  ฉฬนิฺทฺริยทมเนน  
ทนฺต  โกฏิย   ิเตน  อตฺตภาเวน  อนฺติมสรีร  ตมห  พฺราหฺมณ   
วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                สารปีุตฺตตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                                ___________ 
#๑. สี. ยุ.  อนุสฺสุต ฯ  ๒. สี.  ตณฺหาอุสฺสาวาภาเวน  อนุสฺสุต ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 657 

                                เลมที่  18  หนา  657 
                                 
                                อุปฺปลวณฺณาเถรีวตฺถุ ฯ   
        วาริ  โปกฺขรปตฺเตวาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน 
วิหรนฺโต  อุปฺปลวณฺณาเถรึ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        วตฺถ ุ มธุวา  ม ฺตี  พาโลติ  คาถาวณฺณนาย  วิตฺถาริต- 
เมว ฯ  วุตฺต  หิ  ตตฺถ  อปเรน  สมเยน  มหาชโน  ธมฺมสภาย 
กถ  สมุฏาเปสิ  ขีณาสวาป  ม ฺเ  กาม  เสวนฺติ  (๑)  ก ึ น 
เสวิสฺสนฺติ  นเหเต  โกฬาปรุกฺขา  น  จ  วมฺมิกา  อลฺลมสสรีราว 
ตสฺมา  เตป  กามสุข  สาทิยนฺตีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย 
นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินนฺาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย 
นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  ขีณาสวา  กามสุข  สาทิยนฺติ  น 
กาเม  เสวนฺติ  ยถา  หิ  ปทุมปตฺเต  ปติโตทกพินฺทุ  น  ลิปฺปติ 
น  สณฺาติ  วินิวตฺติตฺวา  ปตเตว  ยถา  จ  อารคฺเค  สาสโป  น 
อุปลิปฺปติ  น  สณฺาติ  วินิวตฺติตฺวา  ปตเตว  เอว  ขีณาสวสฺส 
จิตฺเต  ทุวิโธป  กาโม  น  ลิปฺปติ  น  สณฺาตีติ  วตฺวา  อนุสนฺธึศ 
ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  พฺราหฺมณวคฺเค  คาถมาห 
        วาริ  โปกฺขรปตฺเตว  อารคฺเคริว  สาสโป 
        โย  น  ลิปปติ  (๒)  กาเมสุ  ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  โย  น  ลิปฺปตีติ  เอวเมว  โย  อพฺภนฺตเร  
#๑. ม. ขีณาสวา  ม ฺเ  กามสุข  สาทิยนฺติ กาม  เสวนฺติ ฯ  
#๒. ส.ม.  ลมิฺปติ ฯ          
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ทุพฺพิเธป  กาเม  (๑) น  อุปลิปฺปติ  ตสฺมึ  กาเม  น  สณฺาติ  
ตมห  พฺราหฺมณ  วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                อุปฺปลวณฺณาเถรีวตฺถุ ฯ 
 
                                อ ฺตรพฺราหฺมณวตฺถุ 
        โย  ทุกขฺสฺสาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
อ ฺตร  พฺราหฺมณ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ตสฺส  กเิรโก  ทาโส  อปฺป ฺตฺเต  สิกฺขาปเท  ปลายิตฺวา 
ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  พฺราหฺมโณ  ต  โอโลเกนฺโต  อทิสฺวา 
เอกทิวส  สตฺถารา  สทฺธึ  ปณฺฑาย  ปวิสนฺต  ทฺวารนฺตเร  ทิสฺวา 
จีวร  ทฬฺห  อคฺคเหสิ ฯ  สตฺถา  นิวตฺติตฺวา  กึ  อิท  พฺราหฺมณาติ 
ปุจฺฉิ ฯ  ทาโส  เม  โภ  โคตมาติ ฯ  ปนฺนภาโร  เอส  พฺราหฺมณาติ ฯ 
ปนฺนภาโรติ  วุตฺเต  พฺราหฺมโณ  อรหาติ  สลลฺกฺเขสิ ฯ  ตสฺมา 
ปุนป  เตน  เอว  โภ  โคตมาติ  วุตฺเต  สตฺถา  อาม  พฺราหฺมณ 
ปนฺนภาโรติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        โย  ทุกขฺสฺส  ปชานาติ  อิเธว  ขยมตฺตโน 
        ปนฺนภาร  วิสยุตฺต  ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ทกฺุขสฺสาติ  ขนฺธทุกฺขสฺส ฯ  
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        ปนฺนภารนฺติ  โอโรหิตกฺขนฺธภาร  (๑)  จตูหิ  โยเคหิ  
สพฺพกฺกิเลเสหิ  วา  วิสยุตฺต  ตมห  พฺราหฺมณ  วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  โส  พฺราหฺมโณ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ 
สมฺปตฺตานป  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ 
                                อ ฺตรพฺราหฺมณวตฺถุ ฯ 
 
                                         เขมาภิกฺขุนีวตฺถุ  
        คมฺภีรป ฺนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  คิชฺฌกูเฏ  วิหรนโฺต 
เขม  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกทิวส  หิ  ปมยามสมนนฺตเร  สกโฺก  เทวราชา  เทวปรสิาย 
สทฺธึ  อาคนฺตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  สาราณีย  ธมฺมกถ  สุณนฺโต  นสิีทิ ฯ 
ตสฺมึ  ขเณ  เขมา  ภิกฺขุนี  สตฺถาร  ปสสฺิสฺสามีติ  อาคนฺตฺวา 
สกฺก  ทิสฺวา  อากาเส   ิตาว  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  นิวตฺติ ฯ  (๒)  สกฺโก 
ต  ทิสฺวา  กา  เอสา  ภนฺเต  อาคจฺฉมานา  อากาเส   ิตาว 
วนฺทิตฺวา  นิวตฺตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  สตฺถา  เอสา  มหาราช  มม  ธีตา  เขมา 
นาม  มหาป ฺา  มคฺคามคฺคสฺส  โกวิทาติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        คมฺภีรป ฺ  เมธาวึ  มคฺคามคฺคสฺส  โกวิท 
        อุตฺตมตฺถ  อนุปฺปตฺต  ตมห  พฺรูมิ  พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
#๑. สี. ม. ยุ.  โอหิตขนฺธภาว ฯ 
#๒. ๖๔๘  องฺเก  อนฺตส ฺาน  โอโลเกตพฺพ ฯ  
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        ตตฺถ  คมฺภีรป ฺนฺติ  คมฺภีเรสุ  ขนฺธาทีสุ  ปวตฺตาย  ป ฺาย 
สมนฺนาคต  ธมฺโมชปฺป ฺาย  สมนฺนาคต  เมธาวึ  อย  ทุคฺคติยา 
มคฺโค  อย  สคุติยา  มคฺโค  อย  นิพฺพานสฺส  มคฺโค  อย  อมคฺโคติ 
เอว  มคฺเค  จ  อมคฺเค  จ  เฉกตาย  มคฺคามคฺคสฺส  โกวิท 
อรหตฺตสงฺขาต  อุตฺตมตฺถ  อนุปฺปตฺต  ตมห  พฺราหฺมณ  
วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
เขมาภิกฺขุนีวตฺถุ ฯ 
 
                                ปพฺภารวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถ ุ
        อสสฏนฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
ปพฺภารวาสิติสฺสตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  สตฺถุ  สนฺติเก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา 
สปฺปายเสนาสน  โอโลเกนฺโต  เอก  เลนปพฺภาร  ปาปุณิ ฯ 
สมฺปตฺตกฺขเณเยวสฺส  จิตฺต  เอกคฺคต  ลภิ ฯ  โส  อห  อิธ  วสนฺโต 
ปพฺพชิตกิจฺจ  นิปฺผาเทตุ  สกฺขิสฺสามีติ  จินฺเตสิ ฯ  เลเนป  อธิวตฺถา 
เทวตา  สีลวา  ภิกฺขุ  อาคโต  อิมินา  สทฺธึ  เอกฏาเน  วสิตุ 
ทุกฺข  อย  ปน  อิธ  เอกรตฺติเมว  วสิตฺวา  ปกฺกมิสสฺตีติ  จินฺเตตฺวา 
ปุตฺเต  อาทาย  นิกฺขมิ ฯ  เถโร  ปุนทิวเส  ปาโตว  โคจรคาม 
ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ  อถ   
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น  เอกา  อุปาสิกา  ทิสฺวา  ปุตฺตสิเนห  ปฏลิภิตฺวา  เคเห  
นิสีทาเปตฺวา  โภเชตฺวา  อตฺตาน  นิสฺสาย 
เตมาส  วสนตฺถาย  ยาจิ ฯ  โสป  สกฺกา  มยา  อิม  นสิฺสาย 
ภวนิสฺสรณ  กาตุนฺติ  อธิวาเสตฺวา  ตเมว  เลน  อคมาสิ ฯ  เทวตา 
ต  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อทฺธา  เกนจิ  นิมนฺติโต  ภวิสฺสติ 
เสฺว  วา  ปรเสฺว  วา  คมิสสฺตีติ  จินฺเตสิ ฯ  เอว  อฑฺฒมาสมตฺเต 
อติกฺกนฺเต  อย  อิเธว  ม ฺเ  อนฺโตวสฺส  วสิสฺสติ  สลีวตา 
ปน  สทฺธ ึ เอกฏาเน  ปุตฺตเกหิ  สทฺธึ  วสิตุ  ทุกฺกร  อิม ฺจ 
นิกฺขมาติ  วตฺตุ  น  สกฺกา  อตฺถิ  นุ  โข  อิมสฺส  สีเล  ขลิตนฺติ 
ทิพฺเพน  จกฺขุนา  โอโลเกนฺตี  อุปสมปฺทกาลโต  ปฏาย  ตสฺส 
สีเล  ขลิต  อทิสฺวา  ปริสทฺุธมสฺส  สลี  กิ ฺจิเทวสฺส  กตฺวา 
อยส  อุปฺปาเทสฺสามีติ  อุปฏากกุเล  อุปาสิกาย  เชฏปุตฺตสฺส 
สรีเร  อธิมุจฺจิตฺวา  คีว  ปริวตฺเตสิ ฯ  ตสฺส  อกฺขีนิ  นิกฺขมึสุ 
มุขโต  เขโฬ  ปคฺฆรติ ฯ  อุปาสิกา  ต  ทิสฺวา  กึ  อิทนฺติ  วิรวิ ฯ 
อถ  น  เทวตา  อทิสฺสมานรูปา  เอวมาห  มยา  เอส  คหิโต 
พลิกมฺเมนป  เม  อตฺโถ  นตฺถิ  ตุมฺหาก  ปน  กุลุปกตฺเถร  ลฏ ิมธุก 
ยาจิตฺวา  เตน  เตล  ปจิตฺวา  อิมสฺส  นตฺถุโต  เทถ  เอวาห 
อิม  มุ ฺจิสฺสามีติ ฯ  นสฺสตุ  วา  เอส  มรตุ  วา  น  สกฺขิสฺสามห 
อยฺย  ลฏ ิมธุก  ยาจิตุนฺติ ฯ  สเจ  ลฏ ิมธุก  ยาจิตุ  น  สกโฺกถ 
นาสิกายสฺส   
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หิงฺคุจุณฺณ  ปกฺขิปตุ  วเทถาติ ฯ  อิทป  วตฺตุ  น  สกโฺกมาติ ฯ 
เตนหิสฺส  ปาทโธวนุทก  สีเส  อาสิ ฺจถาติ ฯ  อุปาสิกา 
สกฺกา  อิท  กาตุนฺติ  เวลาย  อาคต  เถร  นิสีทาเปตฺวา 
ยาคุขชฺชก  ทตฺวา  อนฺตราภตฺเต  นิสินฺนสฺส  ปาเท  โธวิตฺวา  
อุทก  คเหตฺวา  ภนฺเต  อิท  อุทก  ทารกสฺส  สีเส  อาสิ ฺจามาติ 
อาปุจฺฉิตฺวา  เตน  อาสิ ฺจถาติ  วุตฺเต  ตถา  กรึส ุฯ  (๑)  เทวตา 
ตาวเทว  ต  มุ ฺจิตฺวา  คนฺตฺวา  เลนทฺวาเร  อฏาสิ ฯ  เถโรป 
ภตฺตกิจฺจาวสาเน  อุฏายาสนา  อวิสฺสฏกมฺมฏานตาย  ทฺวตฺตึสาการ 
สชฺฌายนฺโตว  ปกฺกามิ ฯ  อถ  น  เลนทฺวาร  สมฺปตฺตกาเล 
สา  [เทวตา]  มหาเวชฺช  มา  อิธ  ปวิสาติ  อาห ฯ  โส 
ตตฺเถว  ตฺวา  กาสิ  ตฺวนติฺ  อาห ฯ  อห  อิธ  อธิวตฺถา 
เทวตาติ ฯ  เถโร  อตฺถ ิ น ุ โข  มยา  เวชฺชกมฺมสฺส  กตฏานนฺติ 
อุปสมฺปทกาลโต  ปฏาย  โอโลเกนฺโต  อตฺตโน  สีเล  ติลก  วา 
กาฬก  วา  อทิสฺวา  อห  มยา  เวชฺชกมฺมสฺส  กตฏาน  น 
ปสฺสามิ  กสมฺา  เอว  วเทสีติ  อาห ฯ  น  ปสฺสสีติ ฯ  อาม  น 
ปสฺสามีติ ฯ  เตนหิ  อาจิกฺขามิ  เตติ ฯ  [อาม]  อาจิกฺขาหีติ ฯ 
ติฏตุ  ตาว  ทูเร  กถา  อชฺเชว  ตยา  อมนุสฺสคฺคหิตสฺส 
อุปฏากปุตฺตสฺส  ปาทโธวนุทก  สีเส  อาสิตฺต  
นาสิตฺตนฺติ ฯ  อาม  อาสตฺิตนฺติ ฯ  กึ  เอต  น  ปสสฺสีติ ฯ  
#๑. อกาสีติ  ภวิตพฺพ ฯ  
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เอต  สนฺธาย  ตฺว  วเทสีติ ฯ  อาม  เอต  สนฺธาย  วทามีติ ฯ  
เถโร  จินฺเตสิ  อโห  วต  เม  สมฺมาปณิหิโต  อตฺตา  
สาสนสฺส  อนุรูป  วต  เม  จริต  เทวตาป  มม  จตุปาริสุทฺธิสีเล 
ติลก  วา  กาฬก  วา  อทสิฺวา  ทารกสฺส  สีเส  อาสิตฺต  
ปาทโธวนมตฺต  อทฺทสาติ ฯ  ตสฺส  สลี  อารพฺภ  พลวปฺปติ 
อุปฺปชฺชิ ฯ  โส  ต  วิกฺขมฺเภตฺวา  ปาทุทฺธารป  อกตฺวา  ตตฺเถว  อรหตฺต 
ปตฺวา  มาทิส  ปริสุทฺธสมณ  ทูเสสิ  มา  อิธ  วนสณฺเฑ  วสิ 
ตฺวเมว  นิกฺขมาติ  เทวต  โอวทนฺโต  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ 
        วิสุทฺโธ  วต  เม  วาโส  นิมฺมล  ม  ตปสฺสิน 
        มา  ตฺว  วิสุทฺธ  ทูเสสิ  นิกฺขม  ปวนา  ตุวนฺติ ฯ 
        โส  ตตฺเถว  เตมาส  วสิตฺวา  วุตฺถวสฺโส  สตฺถ ุ สนฺติก  คนฺตฺวา 
ภิกฺขูหิ  กึ  อาวุโส  ปพฺพชติกิจฺจนฺเต  มตฺถก  ปาปตนฺติ  ปุฏโ 
ตสฺมึ  เลเน  วสฺสุปคมนโต  ปฏาย  สพฺพนฺต  ปวตฺตึ  ภิกฺขูน 
อาโรเจตฺวา  อาวุโส  ตฺว  เทวตาย  เอว  วุจฺจมาโน  น  กชฺุฌสีติ 
วุตฺเต  น  กชุฌฺามีติ  อาห ฯ  ต  ภิกฺขู  ตถาคตสฺส  อาโรเจสุ 
ภนฺเต  อย  ภิกฺขุ  อ ฺ  พฺยากโรติ  เทวตาย  อิม  นาม 
วุจฺจมาโนป  น  กชฺุฌามีติ  วทตีติ ฯ  สตฺถา  เตส  กถ  สุตฺวา 
เนว  ภิกฺขเว  มม  ปุตฺโต  กุชฺฌติ  เอตสฺส  หิ  คิหีหิ  วา 
ปพฺพชิเตหิ  วา  สสคฺโค  นาม  นตฺถิ  อสสฏโ   
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เอส  อปฺปจฺโฉ  สนฺตุฏโติ  วตฺวา  ธมมฺ  เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        อสสฏ  คหฏเหิ          อนาคาเรหิ  จูภย 
        อโนกสารึ  อปฺปจฺฉ          ตมห  พฺรูมิ  พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  อสสฏนฺติ  ทสฺสนสวนสมุลฺลปนปรโิภคกายสสคฺคาน  
อภาเวน  อสสฏ ฯ 
        อุภยนฺติ  คิหีหิ  จ  อนาคาเรหิ  จาติ  อุภเยหิป   
อสสฏ ฯ 
        อโนกสารินฺติ  อนาลยจารึ  (๑) ฯ  ต  เอวรูป  อห  พฺราหฺมณ 
วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                        ปพฺภารวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                        ______________ 
#๑. สี. ยุ.  อนาลยจาร ฯ  
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                                อ ฺตรภิกฺขุวตฺถุ  
        นิธายาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
อ ฺตร  ภิกฺขุ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  สตฺถุ  สนฺติเก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  อร ฺเ 
วายมนฺโต  อรหตฺต  ปตฺวา  ปฏลิทฺธคุณ  สตฺถ ุ อาโรเจสฺสามีติ 
ตโต  นิกฺขมิ ฯ  อถ  น  เอกสฺมึ  คาเม  เอกา  อิตฺถี  สามิเกน 
สทฺธึ  กลห  กตฺวา  ตสฺมึ  พหิ  นิกฺขมนฺเต  กุลฆร  คมิสฺสามีติ 
มคฺค  ปฏิปนนฺา  อนฺตรามคฺเค  ทิสฺวา  อิม  เถร  นิสสฺาย 
คมิสฺสามีติ  ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  อนุพนฺธิ ฯ  เถโร  ปน  ต  น  ปสสฺติ ฯ 
อถสฺสา  สามิโก  เคห  อาคโต  ต  อทสิฺวา  กุลคาม  คตา 
ภวิสฺสตีติ  อนุพนฺธนฺโต  ต  ทิสฺวา  น  สกฺกา  อิมาย  เอกิกาย 
อิม  อฏวึ  ปฏิปชชฺิตุ  ก ึ นุ  โข  นิสฺสาย  คจฺฉตีติ  โอโลเกนฺโต 
เถร  ทิสฺวา  อย  อิม  คณฺหิตฺวา  นิกฺขนฺโต  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา 
เถร  สนฺตชฺเชสิ ฯ  อถ  น  สา  อิตฺถี  เนว  ม  เอส  ภทนฺโต 
ปสฺสติ  น  อาลปติ  มา  น  กิ ฺจิ  อวจาติ  อาห ฯ  โส  ก ึ ปน 
ตฺว  อตฺตาน  คเหตฺวา  คจฺฉนฺต  มม  น  (๑)  อาจิกฺขิสฺสสิ  ตุยฺหเมว 
อนุจฺฉวิก  อิมสฺส  กริสฺสามีติ  อุปฺปนฺนโกโธ  อิตฺถิยา  อาฆาเตน 
เถร  โปเถตฺวา  ต  อาทาย  นิวตฺติ ฯ  เถรสฺส  สกลสรีร  
ส ฺชาตคณฺฑ  อโหสิ ฯ  อถสฺส  
#๑. ม.  นสทโฺท  นตฺถิ ฯ  
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วิหาร  อาคตกาเล  ภิกฺขู  สรีร  สมฺพาหนฺตา  คณฺเฑ  ทิสฺวา 
กึ  อิทนฺติ  ปจฺุฉึสุ ฯ  โส  เตส  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ 
อถ  น  ภิกฺขู  อาวุโส  ตสฺมึ  ปุริเส  เอว  ปหรนฺเต  ก ึ ตฺว 
อวจ  กึ  วา  เต  โกโธ  อุปปฺนฺโนติ ฯ  น  เม  อาวุโส  โกโธ 
อุปฺปชฺชตีติ ฯ  เต  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา 
ภนฺเต  เอโส  ภิกฺขุ  โกโธ  เต  อุปฺปชชฺตีติ  วุจฺจมาโน  น  เม 
อาวุโส  โกโธ  อุปฺปชชฺตีติ  วเทติ  อภูต  วตฺวา  อ ฺ  พฺยากโรตีติ ฯ 
สตฺถา  เตส  กถ  สุตฺวา  ภิกฺขเว  ขีณาสวา  นาม  นิหติทณฺฑา 
เต  ปหรนฺเตสุป  โกธ  น  กโรนฺติเยวาติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        นิธาย  ทณฺฑ  ภูเตสุ  ตเสสุ  ถาวเรสุ  จ 
        โย  น  หนฺติ  น  ฆาเตติ  ตมห  พฺรูมิ  พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  นธิายาติ  นิกฺขิปตฺวา  โอโรเปตฺวา ฯ 
        ตเสสุ  ถาวเรสุ  จาติ  ตณฺหาตาเสน  ตเสสุ  ตณฺหาอภาเวน 
ถิรตาย  ถาวเรสุ  จ ฯ 
        โย  น  หนฺตีติ  โย  เอว  สพฺพสตฺเตสุ  วิคตปฏิฆตาย 
นิกฺขิตฺตทณฺโฑ  เนว  ก ฺจิ  สย  หนติ  น  อ ฺ  ฆาเตติ  ตมห 
พฺราหฺมณ  วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                อ ฺตรภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                                _________  
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                                สามเณรวตฺถุ  
        อวิรุทฺธนฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต   
[๑]  สามเณร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกา  กริ  พฺราหฺมณี  จตุนฺน  ภิกฺขูน  อุทฺเทสภตฺต  สชฺเชตฺวา 
พฺราหฺมณ  อาห  พฺราหฺมณ  วิหาร  คนฺตฺวา  จตฺตาโร  มหลลฺกพฺราหฺมเณ 
อุทฺทิสิตฺวา  อาเนหีติ ฯ  โส  วิหาร  คนฺตฺวา  จตฺตาโร  เม  พฺราหฺมเณ 
อุทฺทิสิตฺวา  (๒)  เทถาติ  อาห ฯ  ตสฺส  สงฺกิจฺโจ  ปณฺฑิโต  โสปาโก 
เรวโตติ  สตฺตวสฺสิกา  จตฺตาโร  ขีณาสวสามเณรา  ปาปุณึสุ ฯ 
พฺราหฺมณี  มหารหานิ  อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวา   ิตา  สามเณเร 
ทิสฺวา  กุปตา  อุทฺธเน  ปกขิฺตฺตโลณ  วิย  ตฏตฏายมานา 
ตฺว  วิหาร  คนฺตฺวา  อตฺตโน  นตฺตุมตฺเตป  อปฺปโหนฺเต 
จตฺตาโร  กุมารเก  คเหตฺวา  อาคโตสีติ  วตฺวา  เตส 
เตสุ  อาสเนสุ  นิสีทิตุ  อทตฺวา  นีจปกานิ  อตฺถรตฺิวา  เอเตสุ 
นิสีทถาติ  วตฺวา  คจฺฉ  พฺราหฺมณ  มหลฺลเก  โอโลเกตฺวา 
อาเนหีติ  อาห ฯ  พฺราหฺมโณ  วิหาร  คนฺตฺวา  สารีปุตฺตตฺเถร  ทิสวฺา 
เอหิ  อมฺหาก  เคห  คมิสฺสามาติ  อาเนสิ ฯ  เถโร  อาคนฺตฺวา 
สามเณเร  ทิสฺวา  อิเมหิ  พฺราหฺมเณหิ  ภตฺต  ลทฺธนติฺ  ปุจฺฉิตฺวา 
น  ลทฺธนฺติ  วุตฺเต  จตุนฺนเมว  ภตฺตสฺส  ปฏิยตฺตภาว  
#๑. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร  จตฺตาโรติ  ทิสสฺติ ฯ  ๒. ม. อุทฺทิสาเปตฺวา ฯ  
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ตฺวา  อาหรถ  เม  ปตฺตนฺติ  ปตฺต  คเหตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  พฺราหฺมณีป 
กึ  อิมินา  วุตฺตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  เอเตส  นิสินฺนพฺราหฺมณาน 
ลทฺธุ  วฏฏติ  อาหร  เม  ปตฺตนฺติ  อตฺตโน  ปตฺต  คเหตฺวา 
คโตติ  น  ภุ ฺชิตุกาโม  ภวิสฺสติ  สีฆ  คนฺตฺวา  อ ฺ 
โอโลเกตฺวา  อาเนหีติ ฯ  พฺราหฺมโณ  คนฺตฺวา  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร 
ทิสฺวา  ตเถว  วตฺวา  อาเนสิ ฯ  โสป  สามเณเร  ทิสฺวา  ตเถว 
วตฺวา  ปตฺต  คเหตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  อถ  น  พฺราหฺมณี  อาห  เอเต 
น  ภุ ฺชิตุกามา  พฺราหฺมณวาทก  คนฺตฺวา  เอก  มหลฺลกพฺราหฺมณ 
อาเนหีติ ฯ  สามเณราป  ปาโต  ปฏาย  กิ ฺจิ  อลภมานา 
ชิฆจฺฉาย  ปฬิตา  นิสีทึส ุฯ  อถ  เนส  คุณเตเชน  สกฺกสฺส 
อาสน  อุณฺหาการ  ทสฺเสสิ ฯ  โส  อาวชฺชนฺโต  เตส  ปาโต 
ปฏาย  นิสนิฺนาน  กิลนตฺภาว  ตฺวา  มยา  ตตฺถ  คนฺตุ 
วฏฏตีติ  ชราชิณฺณมหลฺลกพฺราหฺมโณ  หุตฺวา  ตสฺมึ  พฺราหฺมณวาทเก 
พฺราหฺมณาน  อคฺคาสเน  นิสีทิ ฯ  พฺราหฺมโณ  ต  ทสิฺวา 
อิทานิ  เม  พฺราหฺมณี  อตฺตมนา  ภวิสฺสตีติ  เอหิ  เคห 
คมิสฺสามาติ  ต  อาทาย  เคห  อคมาสิ ฯ  พฺราหฺมณี  ต  ทิสฺวาว 
ตุฏจิตฺตา  ทฺวีสุ  อาสเนสุ  อตฺถรณ  เอกสฺมึ  อตฺถริตฺวา  อยฺย 
อิธ  นิสีทาติ  อาห ฯ  สกโฺก  เคห  ปวิสตฺิวา  จตฺตาโร  สามเณเร 
ป ฺจปฺปติฏ ิเตน   
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วนฺทิตฺวา  เตส  อาสนปรยินฺเต  ภูมิย  ปลฺลงฺเกน  นสิีทิ ฯ 
อถ  น  ทิสฺวา  พฺราหฺมณี  พฺราหฺมณ  อาห  อโห  เต 
พฺราหฺมโณ  อานีโต  เอตป  (๑)  อุมฺมตฺตก  คเหตฺวา  อาคโตสิ 
อตฺตโน  นตฺตุมตฺเต  วนฺทนฺโต  วิจรติ  กึ  อิมินา  นหีราหิ  นนฺติ ฯ 
โส  ขนฺเธป  หตฺเถป  กจฺฉายป  คเหตฺวา  นิกฺกฑฺฒิยมาโน  อุฏาตตป 
น  อิจฺฉติ ฯ  อถ  น  พฺราหฺมณี  เอหิ  พฺราหฺมณ  ตฺว  เอกสฺมึ 
หตฺเถ  คณฺห  อห  เอกสฺมึ  คณฺหิสฺสามีติ ฯ  อุโภป  ทฺวีสุ  หตฺเถสุ 
คเหตฺวา  ปฏ ิย  โปเถนฺตา  เคหทฺวารโต  พหิ  อกสุ ฯ  สกฺโกป 
นิสินฺนฏาเนเยว  นิสินฺโน  หตฺถ  ปรวิตฺเตสิ ฯ  เต  นิวตฺติตฺวา 
ต  นิสินฺนเมว  ทิสฺวา  ภีตรว  รวนฺตา  วิสฺสชฺเชสุ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ 
สกฺโก  อตฺตโน  สกฺกภาว  ชานาเปสิ ฯ  อถ  เนส  อาหาร  อทสุ ฯ 
ป ฺจป  ชนา  อาหาร  คเหตฺวา  เอโก  กณฺณิกมณฺฑล  วินิวิชฌฺตฺิวา 
เอโก  ฉทนสฺส  ปุริมภาค  เอโก  ปจฺฉิมภาค  เอโก  ปวิย 
นิมุชฺชิตฺวา  สกฺโกป  เอเกน  าเนน  นิกฺขมีติ  เอว  ป ฺจป  ชนา 
ป ฺจ  านานิ  อคมสุ ฯ  ตโต  ปฏาย  จ  ปน  ต  เคห  กิร 
ป ฺจฉิทฺทเคห  นาม  ชาต  สามเณเรป  วิหาร  คตกาเล  ภิกฺขู 
อาวุโส  กีทสินฺติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  มา  โน  ปุจฺฉถ  อมฺหาก  ทิฏกาลโต  
#๑. สี. ยุ.  เอว  ปตุมตฺตก ฯ  
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ปฏาย  พฺราหฺมณี  โกธาภิภูตา  ป ฺตฺตาสเนสุ  โน  นิสีทิตตป  
อทตฺวา  สีฆ  มหลฺลกพฺราหฺมณ  อาเนหีติ  อาห  อมฺหาก 
อุปชฺฌาโย  อาคนฺตฺวา  อมฺเห  ทิสฺวา  อิเมส  นิสินฺนพฺราหฺมณาน 
ลทฺธุ  วฏฏตีติ  ปตฺต  อาหราเปตฺวา  นิกฺขมิ  อ ฺ  มหลฺลกพฺราหฺมณ 
อาเนหีติ  วุตฺเต  พฺราหฺมโณ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร  อาเนสิH 
โส  อมฺเห  ทสิฺวา  ตเถว  วตฺวา  ปกฺกามิ  อถ  พฺราหฺมณี 
น  เอเต  ภุ ฺชิตุกามา  คจฺฉ  พฺราหฺมณวาทกโต  เอก 
มหลฺลกพฺราหฺมณ  อาเนหีติ  พฺราหฺมณ  ปหิณิ  โส  ตตฺถ  คนตฺฺวา 
พฺราหฺมณเวเสน  อาคต  สกฺก  อาเนสิ  ตสฺสาคตกาเล  อมฺหาก 
อาหาร  อทสูติ ฯ  เอว  กโรนฺตาน  ปน  เตส  ตุมฺเห  น  กชฺุฌิตฺถาติ ฯ 
น  กชฺุฌิมฺหาติ ฯ  ภิกฺขู  ต  สุตฺวา  สตฺถุ  อาโรเจสุ  ภนฺเต 
อิเม  น  กุชฺฌมิฺหาติ  อภูต  วตฺวา  อ ฺ  พฺยากโรนฺตีติ ฯ  สตฺถา 
ภิกฺขเว  ขีณาสวา  นาม  วิรุทฺเธสุป  น  วิรุชฺฌนฺติเยวาติ  วตฺวา 
อิม  คาถมาห 
        อวิรุทฺธ  วิรุทฺเธสุ  อตฺตทณฺเฑสุ  นิพฺพุต 
        สาทาเนสุ  อนาทาน  ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  อวิรุทฺธนฺติ  อาฆาตวเสน  วิรุทฺเธสุป  โลกิยมหาชเนสุ 
อาฆาตาภาเวน  อวิรุทฺธ  หตฺถคเต  ทณฺเฑ  วา  สตฺเถ  วา 
อวิชฺชมาเนป  ปเรส  ปหารทานโต  อวิรตตฺตา  อตฺตทณฺเฑสุ 
ชเนสุ  นิพฺพุต  นิกฺขิตฺตทณฺฑ  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  อห  มมนฺติ  
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คหิตตฺตา  สาทาเนสุ  ตสฺส  คหณสฺส  อภาเวน  อนาทาน  ต 
เอวรูป  อห  พฺราหฺมณ  วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                สามเณรวตฺถุ ฯ 
                                 
                                มหาปนฺถกตฺเถรวตฺถุ  
        ยสฺส  ราโค  จาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนโฺต 
มหาปนฺถก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  ห ิ อายสฺมา  จูฬปนฺถก  จตูหิ  มาเสหิ  เอก  คาถ  ปคุณ 
กาตุ  อสกฺโกนฺต  ตฺว  สาสเนป  อภพฺโพ  คิหิโภคาป  ปริหีโน 
กินฺเต  อิธ  วาเสน  อิโต  นิกฺขมสฺสูติ  วิหารา  นิกฺกฑฺฒิตฺวา 
ทฺวาร  ถเกสิ ฯ  ภิกฺขู  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  มหาปนฺถกตฺเถเรน 
อิทนฺนาม  กต  ขีณาสวานป  ม ฺเ  โกโธ  อุปฺปชฺชตีติ ฯ  สตฺถา 
อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกขฺเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนสิินฺนาติ 
ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  ขีณาสวาน 
ราคาทโย  กิเลสา  อตฺถ ิ มม  ปุตฺเตน  ปน  อตฺถปุเรกขฺารตาย 
เจว  ธมฺมปุเรกฺขารตาย  จ  ต  กตนฺติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        ยสฺส  ราโค  จ  โทโส  จ          มาโน  มกโฺข  จ  ปาติโต 
        สาสโปริว  อารคฺคา                  ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ  
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        ตตฺถ  อารคฺคาติ  ยสฺเสเต  ราคาทโย  อย ฺจ  ปรคุณมกฺขนลกฺขโณ 
มกฺโข  อารคฺคา  สาสโป  วิย  ปาติตา  (๑)  ยถา  สาสโป  อารคฺเค  น 
สนฺติฏติ  เอว  จิตฺเต  น  สนฺติฏนฺติ  (๒)  ตมห  พฺราหฺมณ  วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                        มหาปนฺถกตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                        _________ 
 
                         ปลินฺทวจฺฉตฺเถรวตฺถุ 
        อกกฺกสนฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนฺโต 
ปลินฺทวจฺฉตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิรายสฺมา  เอหิ  วสลิ  ยาหิ  วสลีติอาทีนิ  วทนฺโต 
คิหีป  ปพฺพชิเตป  วสลิวาเทเนว  สมุทาจรติ ฯ  อเถกทิวส  สมพฺหุลา 
ภิกฺขู  สตฺถุ  อาโรเจสุ  อายสฺมา  ภนฺเต  ปลินฺทวจฺโฉ  ภิกฺขู 
วสลิวาเทน  สมุทาจรตีติ ฯ  สตฺถา  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  สจฺจ 
กิร  ตฺว  ปลนิฺทวจฺฉ  ภิกฺขู  วสลิวาเทน  สมุทาจรสีติ  ปุจฺฉิตฺวา 
เอว  ภนฺเตติ  วุตฺเต  ตสฺสายสฺมโต  ปุพฺเพนิวาส  มนสิกริตฺวา 
มา  โข  ตุมฺเห  ภิกฺขเว  วจฺฉสฺส  ภิกฺขุโน  อุชฺฌายิตฺถ  น 
ภิกฺขเว  วจฺโฉ  โทสนฺตโร  ภิกฺขู  วสลวิาเทน  สมุทาจรติ  
วจฺฉสฺส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ป ฺจ  ชาติสตานิ   
#๑. ม. ปาติโต ฯ  ๒. ม.  สนฺติฏติ ฯ  
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อพฺโพกิณฺณานิ  สพฺพานิ  ตานิ  พฺราหฺมณกุเล  ปจฺฉาชาตานิ  
โส  ตสฺส  ทฆีรตฺต  วสลวิาโท  สมุทาจิณฺโณ  ขีณาสวสฺส  นาม 
กกฺกส  ผรุส  ปเรส  ฆฏฏนวจนเมว  (๑) นตฺถิ  อาจิณฺณวเสน  
หิ  มม  ปุตฺโต  เอว  กเถตีติ  วตฺวา  ธมมฺ  เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        อกกฺกส  วิ ฺาปนึ  คิร  สจฺจ  อุทรีเย 
        ยาย  นาภิสเช  ก ฺจิ  ตมห  พฺรูมิ  พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  อกกฺกสนฺติ  อผรุส ฯ 
        วิ ฺาปนินฺติ  อตฺถวิ ฺาปนึ ฯว 
        สจฺจนฺติ  ภูตตฺถ ฯ 
        นาภิสเชติ  ยาย  คิราย  อ ฺ  กชฺุฌาปนวเสน  น 
ลคฺคาเปยฺย  ขีณาสโว  นาม  เอวรูปเมว  คิร  ภาเสยฺย  ตสฺมา 
ตมห  พฺราหฺมณ  วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                ปลินทฺวจฺฉตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                        ______________  
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                                 อ ฺตรภิกฺขุวตฺถุ  
        โยธ  ทฆีนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
อ ฺตร  ภิกฺขุ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิ  กิเรโก  มจฺิฉาทิฏ ิโก  พฺราหฺมโณ  สรีเร  คนฺธคฺคหณภเยน 
อุตฺตริสาฏก  อปเนตฺวา  เอกมนฺเต  เปตฺวา  เคหทฺวาเร  พหิมุโข 
นิสีทิ ฯ  อเถโก  ขีณาสโว  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  วิหาร  คจฺฉนฺโต 
ต  สาฏก  ทสิฺวา  อิโต  จิโต  จ  โอโลเกตฺวา  ก ฺจิ  อปสฺสนฺโต 
นิสฺสามิโก  อยนฺติ  ปสุกูล  อธิฏหิตฺวา  คณฺหิ ฯ  อถ  น 
พฺราหฺมโณ  ทิสฺวา  อกฺโกสนฺโตว  อุปสงฺกมิตฺวา  มุณฺฑสมณ 
มม  สาฏก  คณฺหสีติ  อาห ฯ  ตเวโส  พฺราหฺมณาติ ฯ  อาม 
สมณาติ ฯ  มยา  ก ฺจิ  อปสฺสนฺเตน  ปสุกูลส ฺาย  คหิโต 
คณฺห  นนฺติ  ตสฺส  ทตฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา  ภิกฺขูน  ตมตฺถ 
อาโรเจสิ ฯ  อถสฺส  วจน  สุตฺวา  ภิกฺขู  เตน  สทฺธึ  เกลึ  กโรนฺตา 
กินฺนุ  โข  อาวุโส  สาฏโก  ทีโฆ  รสฺโส  ถูโล  สณฺโหติ  อาหสุ ฯ 
อาวุโส  ทีโฆ  วา  โหตุ  รสฺโส  วา  ถโูล  วา  สณฺโห  วา 
นตฺถิ  มยฺห  ตสฺมึ  อาลโย  ปสุกูลส ฺาย  คณฺหินฺติ ฯ  ต  สุตฺวา 
ภิกฺขู  ตถาคตสฺส  อาโรเจสุ  เอส  ภนเฺต  ภิกฺขุ  อภูต  วตฺวา 
อ ฺ  พฺยากโรตีติ ฯ  สตฺถา  ภูต  ภิกฺขเว  เอส  กเถติ  ขีณาสวา 
นาม  ปเรส  สนฺตก  น  คณฺหนฺตีติ   
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วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        โยธ  ทฆี  วา  รสฺส  วา  อณณ  ถลู  สุภาสุภ 
        โลเก  อทินฺน  นาทิยติ  ตมห  พฺรมูิ  พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  สาฏกาภรณาทีสุ  ทีฆ  วา  รสฺส  วา  มณิมุตฺตาทีสุ 
อณณ  วา  ถลู  วา  มหคฺฆอปฺปคฺฆวเสน  สุภ  วา  อสุภ  วา  โย 
ปุคฺคโล  อิมสฺมึ  โลเก  ปรปริคฺคหิต  นาทิยติ  ตมห  พฺราหฺมณ 
วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                อ ฺตรภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
                                __________ 
                                  สารปีุตฺตตฺเถรวตฺถุ  
        อาสา  ยสฺสาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
สารีปุตฺตตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  ป ฺจภิกฺขุสตปริวาโร  ชนปเท  เอก  วิหาร  คนฺตฺวา 
วสฺส  อุปค ฺฉิ ฯ  มนุสฺสา  เถร  ทิสฺวา  พหุ  วสฺสาวาสิก  ปฏิสฺสณึุสุ ฯ 
เถโร  ปวาเรตฺวา  สพฺพสฺมึ  วสฺสาวาสิเก  อสมฺปตฺเตเยว  สตฺถุ 
สนฺติก  คจฺฉนฺโต  ภิกฺขู  อาห  ทหราน ฺเจว  สามเณราน ฺจ 
มนุสฺเสหิ  วสฺสาวาสิเก  อาหเฏ  คเหตฺวา  เปเสยฺยาถ  เปตฺวา  
วา  สาสน  ปหิเณยฺยาถาติ ฯ  เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  สตฺถุ  
สนฺติก  อคมาสิ ฯ  ภิกฺขู  กถ  สมุฏาเปสุ   
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อชฺชาป  ม ฺเ  สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  ตณฺหา  อตฺถิเยว  ตถา  หิ  
มนุสฺเสหิ  วสฺสาวาสิเก  ทินฺเน  อตฺตโน  สทฺธิวิหาริกาน  
วสฺสาวาสิก  เปเสยฺยาถ  เปตฺวา  วา  สาสน  ปหิเณยฺยาถาติ  
ภิกฺขูน  วตฺวา  อาคโตติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  
ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา 
อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  น  ภิกฺขเว  มม  ปุตฺตสฺส  ตณฺหา  อตฺถิ  
มนุสฺสาน  ปน  ปุ ฺโต  ทหรสามเณราน ฺจ  ธมฺมิกลาภโต 
ปริหานิ  มา  อโหสีติ  เตเนว  กถิตนฺติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        อาสา  ยสฺส  น  วิชชฺนฺติ  อสฺมึ  โลเก  ปรมฺหิ  จ 
        นิราสาส  (๑)  วิสยุตฺต  ตมห  พฺรูมิ  พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  อาสาติ  ตณฺหา ฯ 
        นิราสาสนฺติ  นิตฺตณฺห ฯ 
        วิสยุตฺตนฺติ  สพฺพกฺกเิลเสหิ  วิสยตฺุต  ตมห  พฺราหฺมณ 
วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                สารปีุตฺตตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                                ________ 
#๑. ส. สี. ยุ.  นิราสย ฯ  
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                         มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรวตฺถุ  
        ยสฺสาลยาติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        วตฺถ ุ ปรุิมสทิสเมว  อิธ  ปน  สตฺถา  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส 
นิตฺตณฺหภาว  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        ยสฺสาลยา  น  วิชฺชนติฺ  อ ฺาย  อกถกถี 
        อมโตคธ  อนุปฺปตฺต  ตมห  พฺรูมิ  พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  อาลยาติ  ตณฺหา ฯ 
        อ ฺาย  อกถกถีติ  อฏ  วตฺถูนิ  ยถาภูต  ชานิตฺวา 
อฏวตฺถุกาย  วิจิกิจฺฉาย  นิพฺพิจิกิจฺโฉ ฯ 
        อมโตคธ  อนุปฺปตฺตนฺติ ฯ  อมต  นิพฺพาน  โอคาเหตฺวา 
อนุปฺปตฺต  ตมห  พฺราหฺมณ  วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
        มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรวตฺถุ ฯ 
        _____________  
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                เรวตตฺเถรวตฺถุ  
        โยธ  ปุ ฺ ฺจาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  ปพฺุพาราเม 
วิหรนฺโต  เรวตตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        วตฺถ ุ คาเม  วา  ยทิ  วาร ฺเติ  คาถาวณฺณนาย 
วิตฺถาริตเมว ฯ  วุตฺต ฺหิ  ตตฺถ 
        ปุเนกทิวส  ภิกฺขู  กถ  สมุฏาเปสุ  อโห  สามเณรสฺส  ลาภา  อโห 
ปุ ฺ  เยน  เอกเกน  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  ป ฺจกูฏาคารสตานิ 
กตานีติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย 
สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  ภิกฺขเว  มยฺห 
ปุตฺตสฺส  เนว  ปุ ฺ  อตฺถิ  น  ปาป  อุภยมสฺส  ปหีนนฺติ  วตฺวา  อิม 
คาถมาห 
        โยธ  ปุ ฺ ฺจ  ปาป ฺจ  อุโภ  สงฺค  อุปจฺจคา 
        อโสก  วิรช  สุทฺธ  ตมห  พฺรูมิ  พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  อุโภติ  เทฺวป  ปุ ฺานิ  จ  ปาปานิ  จ  ฉฑฺเฑตฺวาติ 
อตฺโถ ฯ 
        สงฺคนฺติ  ราคาทิเภท  สงฺค ฯ 
        อุปจฺจคาติ  อติกฺกนฺโต ฯ  วฏฏมลูกโสกาภาเวน  อโสก  อนฺตเร 
ราครชาทีน  อภาเวน  วิรช  นิรุปกฺกิเลสตาย  สุทฺธ  ตมห  พฺราหฺมณ 
วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                        เรวตตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                        _________  
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                        จนฺทาภตฺเถรวตฺถุ  
        จนฺทวาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
จนฺทาภตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ตตฺราย  อนุปุพฺพีกถา 
        อตีเต  กริ  เอโก  พาราณสิย  (๑)  วาณิโช  ปจฺจนฺต  คนฺตฺวา 
จนฺทน  อาหริสฺสามีติ  พหูนิ  วตฺถาภรณาทีนิ  คเหตฺวา  ป ฺจหิ 
สกฏสเตหิ  ปจฺจนฺต  คนฺตฺวา  คามทฺวาเร  นิวาส  คเหตฺวา  อฏวิย 
โคปาลทารเก  ปุจฺฉิ  อิมสฺมึ  คาเม  ปพฺพตปาทกมฺมิโก  โกจิ  มนุสฺโส 
อตฺถีติ ฯ  อาม  อตฺถีติ ฯ  โก  นาเมโสติ ฯ  อสุโก  นามาติ ฯ  ภริยาย 
ปนสฺส  ปุตฺตาน  วา  ก ึ นามนฺติ ฯ  อิท ฺจิท ฺจาติ ฯ  กห  ปนสสฺ 
[าเน]  เคหนฺติ ฯ  อสุกฏาเน  นามาติ ฯ  โส  เตหิ  ทินฺนส ฺาย 
สุขยานเก  นิสีทิตฺวา  ตสฺส  เคหทฺวาร  คนฺตฺวา  ยานา  โอรุยฺห  เคห 
ปวิสิตฺวา  อสุกนาเมติ  ต  อิตฺถ ึ ปกโฺกสิ ฯ  สา  เอโก  โน  าตโก 
ภวิสฺสตีติ  เวเคนาคนฺตฺวา  อาสน  ป ฺาเปสิ ฯ  โส  ตตฺถ  นิสทีิตฺวา 
นาม  วตฺวา  สหาโย  เม  กหนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  อร ฺ  คโต  สามีติ ฯ 
มม  ปุตฺโต  อสุโก  นาม  มม  ธีตา  อสกุา  นาม  กหนฺติ 
สพฺเพส  นาม  กิตฺเตนฺโตว  ปุจฺฉิตฺวา  อิมานิ  เนส  
วตฺถาภรณานิ  ทเทยฺยาสิ  สหายกสฺสาป  
#๑. สี. พาราณสีวาสี  ฯ ม. ย.ุ  พาราณสิวาสี  ฯ  
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เม  อฏวิโต  อาคตกาเล  อิท  วตฺถาภรณ  ทเทยฺยาสีติ  อทาสิ ฯ  
สา  ตสฺส  อุฬารสกฺการ  กตฺวา  สามิกสฺส  อาคตกาเล  สามิ  
อิมินา  อาคตกาลโต  ปฏาย  สพฺเพส  นาม  วตฺวา  อิท ฺจิท ฺจ 
ทินฺนนฺติ  อาห ฯ  โสปสสฺ  กตฺตพฺพยุตฺตก  กร ิฯ  อถ  น  
สาย  สยเน  นิสินฺโน  ปุจฺฉิ  สมฺม  ปพฺพตปาเท  จรนฺเตน 
เต  กึ  พหุ  ทฏิปุพฺพนฺติ ฯ  อ ฺ  น  ปสฺสามิ  รตฺตสาขา  ปน 
เม  พหู  รุกฺขา  ทิฏาติ ฯ  พหู  รุกฺขาติ ฯ  อาม  พหูติ ฯ  เตนหิ 
เต  อมฺหาก  ทสฺเสหีติ  เตน  สทฺธ ึ คนตฺฺวา  รตฺตจนฺทนรุกฺเข 
ฉินฺทิตฺวา  ป ฺจ  สกฏสตานิ  ปูเรตฺวา  อาคจฺฉนฺโต  ต  อาห 
สมฺม  พาราณสิย  อสุกฏาเน  นาม  มม  เคห  กาเลน  กาล 
มม  สนฺติก  อาคจฺเฉยฺยาสิ  อ ฺเน  เม  ปณฺณากาเรน  อตฺโถ 
นตฺถิ  รตฺตสาขรุกฺเขเอว  อาหเรยฺยาสีติ ฯ  โส  สาธูติ  วตฺวา 
กาเลน  กาล  ตสฺส  สนฺติก  อาคจฺฉนฺโต  รตฺตจนฺทนเมว  อาหรติ ฯ  (๑) 
โสปสฺส  พหุ  ธน  เทติ ฯ  ตโต  อปเรน  สมเยน  ปรินิพฺพุเต 
กสฺสปทสพเล  ปติฏ ิเต  กา ฺจนถูเป  โส  ปรุิโส  พหุ  จนฺทน 
อาทาย  พาราณสึ  อคมาสิ ฯ  อถสฺส  โส  สหายโก  วาณิโช  พหุ 
จนฺทน  ปสาเปตฺวา  ปาตึ  ปูเรตฺวา  เอหิ  สมฺม  (๒)  ยาว  ภตฺต 
ปจฺจติ  ตาว  เจติยกรณฏาน  คนฺตฺวา  อาคมิสฺสามาติ  ต  อาทาย 
ตตฺถ  คนฺตฺวา  จนฺทนปูช  อกาสิ ฯ  
#๑. สี. ม. ยุ.  หรติ ฯ  ๒. สี.   มยฺห ฯ  
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โสปสฺส  ปจฺจนฺตวาสี  สหายโก  เจติยกุจฺฉิย  จนฺทเนน  
จนฺทมณฺฑล  อกาสิ ฯ  เอตฺตกเมวสฺส  ปุพฺพกมฺม ฯ 
        โส  ตโต  จุโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  เอก  พุทฺธนฺตร 
ตตฺถ  เขเปตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  ราชคหนคเร  พฺราหฺมณ- 
มหาสาลกุเล  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส  นาภิมณฺฑลโต  จนทฺมณฺฑลสทิสา 
ปภา  อุฏหิ ฯ  เตนสฺส  จนฺทาโภเตฺวว  นาม  กรึสุ ฯ  เจติเย 
กิรสฺส  จนฺทมณฺฑลกรณสฺส  นิสฺสนฺโท  เอส ฯ  พฺราหฺมณา  
จินฺตยึสุ  สกกฺา  อมฺเหหิ  อิม  คเหตฺวา  โลก  ขาทิตุนฺติ  
ต  ยานเก  นสิีทาเปตฺวา  โย  อิมสฺส  สรีร  หตฺเถน  ปรามสติ  
โส  เอวรูป  นาม  อิสฺสรยิสมฺปตฺตึ  ลภตีติ  วตฺวา  วิจรึสุ ฯ  
สต  วา  สหสฺส  วา  สตสหสฺส  (๑)  วา  ททมานาเอว  ตสฺส 
สรีร  หตฺเถน  ผุสิตุ  ลภนติฺ ฯ  เต  เอว  อนุวิจรนฺตา  สาวตฺถึ 
อนุปฺปตฺตา  นครสฺส  จ  วิหารสฺส  จ  อนฺตรา  นิวาส  
คณฺหึสุ ฯ  สาวตฺถิยป  ป ฺจโกฏิมตฺตา  อริยสาวกา  ปุเรภตฺต 
ทาน  ทตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  คนฺธมาลาวตฺถเภสชฺชาทิหตฺถา  
ธมฺมสฺสวนาย  คจฺฉนฺติ ฯ  พฺราหฺมณา  เต  ทิสฺวา  กห  คจฺฉถาติ  
ปุจฺฉึสุ ฯ  สตฺถุ  สนฺติก  ธมฺมสฺสวนายาติ ฯ  เอถ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  
กึ  กริสฺสถ  อมฺหาก  จนฺทาภพฺราหฺมณสฺส  อานุภาวสทิโส 
อานุภาโว  นตฺถิ  เอตสฺส  หิ  สรรี  ผุสนฺตา  อิท  นาม  ลภนฺติ  
# ๑. ส.ี ม. ย.ุ อย  ปาโ  นตฺถิ  ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 682 

        เลมที ่ 18   พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา  หนา  682 
 
เอถ  ปสฺสถ  นนฺติ ฯ  ตุมหฺาก  จนฺทาภพฺราหฺมณสฺส  โก 
อานุภาโว  นาม  อมฺหาก  สตฺถาเยว  มหานุภาโวติ ฯ  เต 
อ ฺม ฺ  ส ฺาเปตุ  อสกฺโกนฺตา  วิหาร  คนฺตฺวา  จนฺทาภ- 
พฺราหฺมณสฺส  โก  อมฺหาก  วา  สตฺถุ  อานุภาว  ชานิสฺสามาติ  
ต  คเหตฺวา  วิหาร  อคมสุ ฯ  สตฺถา  ตสฺมึ  อตฺตโน  สนฺติก  
อุปสงฺกมนฺเตเยว  จนฺทาภาย  อนฺตรธาน  อกาสิ ฯ  โส  สตฺถ ุ 
สนฺติเก  องฺคารปจฺฉิย  กาโก  วิย  อโหสิ ฯ  อถ  น  เอกมนฺต  
นยึสุ ฯ  อาภา  ปฏิปากติกา  อโหสิ ฯ  ปุน  สตฺถุ  สนฺติก  
อานยึสุ ฯ  อาภา  ตเถว  อนฺตรธายิ ฯ  เอว  ติกฺขตฺตุ  คนฺตฺวา  
อนฺตรธายมาน  อาภ  ทิสวฺา  จนฺทาโภ  จินฺเตสิ  อย  อาภาย  
อนฺตรธานมนฺต  ชานาติ  ม ฺเติ ฯ  โส  สตฺถาร  ปุจฺฉิ  กึ  
นุ  โข  อาภาย  อนฺตรธานมนฺต  ชานาถาติ ฯ  อาม 
ชานามีติ ฯ  เตนหิ  เม  เทถาติ ฯ  น  สกฺกา  อปพฺพชิตสฺส 
ทาตุนฺติ ฯ  โส  พฺราหฺมเณ  อาห  เอตสฺมึ  มนฺเต  คหิเต  
อห  สกลชมพฺุทีเป  เชฏโก  ภวิสฺสามิ  ตุมฺเห  เอตฺเถว  โหถ 
อห  ปพฺพชิตฺวา  กติปาเหเนว  มนฺต  คณฺหิสฺสามีติ ฯ  โส  สตฺถาร 
ปพฺพชฺช  ยาจิตฺวา  อุปสมฺปท  ลภิ ฯ  (๑)  อถสฺส  ทฺวตฺตึสาการ  
อาจิกฺขิ ฯ โส  ก ึ อิทนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  อิท  มนฺตสฺส  ปรกิมฺม  
สชฺฌายิตุ  วฏฏตีติ ฯ  พฺราหฺมณาป  อนฺตรนฺตรา  อาคนฺตฺวา  
#๑. สี. ยุ.  ยาจิตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  อุปสมฺปชฺช ิฯ    
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คหิโต  เต  มนฺโตติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  น  ตาว  คณฺหามีติ ฯ  โส  
กติปาหสฺเสว  อรหตฺต  ปตฺวา  พฺราหฺมเณหิ  อาคนฺตฺวา  
ปุจฺฉิตกาเล  ยาถ  ตุมฺเห  อิทานาห  อคมนธมฺโม  (๑) ชาโตติ  
อาห ฯ  ภิกฺขู  ตถาคตสฺส  อาโรเจสุ  อย  ภนฺเต  อภูต  วตฺวา 
อ ฺ  พฺยากโรตีติ ฯ  สตฺถา  ขีณาสโว  อิทานิ  ภิกขฺเว  มม 
ปุตฺโต  จนฺทาโภ  ภูตเมว  กเถตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        จนฺทว  วิมล  สุทฺธ          วิปฺปสนฺนมนาวิล 
        นนฺทิภวปริกฺขีณ                  ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  วิมลนฺติ  อพฺภาทิมลรหิต ฯ 
        สุทฺธนติฺ  นิรุปกกฺิเลส ฯ 
        วิปฺปสนฺนนฺติ  ปสนฺนจิตฺต ฯ 
        อนาวิลนฺติ  กิเลสาทิมลรหิต ฯ  (๑) 
        นนฺทิภวปริกฺขีณนฺติ  ตีสุ  ภเวสุ  ปริกฺขีณตณฺห  ตมห 
พฺราหฺมณ  วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                จนฺทาภตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                                __________ 
# ๑. ม.  อนาคมนธมฺโม ฯ 
# ๒. ส.ี นิกกฺิเลส  กิเลสาวิลตฺตรหิต ฯ  ม.  กิเลสาวิลตฺตรหิต ฯ  
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                                        สีวลิตฺเถรวตฺถ ุ
        โย  อิมนฺติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  กุณฺฑิโกฬิย  นิสฺสาย 
กุณฺฑธานวเน  วิหรนโฺต  สีวลิตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  สปฺุปวาสา  นาม  โกฬิยธีตา  สตฺต  
วสฺสานิ  คพฺภ  ธาเรตฺวา  สตฺตาห  มูฬฺหคพฺภา  ทุกฺขาหิ  ติพฺพาหิ  
กฏกาหิ  เวทนาหิ  ผุฏา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วต  โส  ภควา  
โย  อิมสฺเสว  รูปสฺส (๑) ทุกฺขสฺส  ปหานาย  ธมฺม  เทเสติ  
สุปฏิปนฺโน  วตสฺส  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  โย  อิมสฺเสว  รูปสฺส(๑) 
ทุกฺขสฺส  ปหานาย  ปฏิปนฺโน  สุสุข  วต  นิพฺพาน  ยตฺถิท  
เอวรูป  ทุกฺข  น  สวิชฺชตีติ  อิเมหิ  ตีห ิ วิตกฺเกหิ  ต  ทุกฺข  
อธิวาเสนฺตี  สามิก  สตฺถุ  สนฺติก  เปเสตฺวา  เตน  ตสฺสา  
วจเนน  สตฺถุ  วนฺทนาย  อาโรจิตาย  สุขินี  โหตุ  สปฺุปวาสา 
โกฬิยธีตา  อโรคา  อโรค  ปุตฺต  วิชายตูติ  สตฺถารา 
วุตฺตกฺขเณเยว  สุขินี  อโรคา  อโรค  ปตฺุต  วิชายิตฺวา  พุทฺธปฺปมุข 
ภิกฺขุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา  สตฺตาห  มหาทาน  อทาสิ ฯ  ปุตฺโตปสสฺา 
ชาตทิวสโต  ปฏาย  ธมกรก  อาทาย  สงฆสฺส  อุทก 
ปริสฺสาเวสิ ฯ  โส  อปรภาเค  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิโต  อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ  อเถกทิวส  ภิกขฺู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ 
ปสฺสถ  อาวุโส  เอวรูโป  นาม  อรหตฺตสฺส  อุปนิสสฺยสมฺปนฺโน 
#๑.  ม.  อิมสสฺ  เอวรูปสฺส ฯ  
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ภิกฺขุ  เอตฺตก  กาล  มาตุ  กุจฺฉิสฺมึ  ทุกขฺ  อนุโภสิ  กึมงฺค  
ปน  อ ฺเ  พหุ  วต  อิมนิา  ทุกฺข  นตฺิถินฺนนฺติ ฯ  สตฺถา 
อาคนฺตฺวา  กาย  นุตฺถ  ภิกขฺเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนสิินฺนาติ  
ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  อาม  ภิกฺขเว  มม  
ปุตฺโต  เอตฺตกา  ทุกฺขา  มจฺุจิตฺวา  อิทานิ  นิพฺพาน  สจฺฉิกตฺวา 
วิหรตีติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        โย  อิม  ปลิปถ  ทุคฺค  สสาร  โมหมจฺจคา 
        ติณฺโณ  ปารคโต  ฌายี  อเนโช  อกถกถี 
        อนุปาทาย  นิพฺพุโต  ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  โย  ภิกฺขุ  อิม  ราคปถ ฺเจว  (๑)  กเิลสทุคฺค ฺจ 
สสารวฏฏ ฺจ  จตุนฺน  อริยสจฺจาน  อปฺปฏิวิชฺฌนกโมห ฺจ  อตีโต 
จตฺตาโร  โอเฆ  ติณฺโณ  หุตฺวา  ปาร  อนุปฺปตฺโต  ทุวิเธน  
ฌาเนน  ฌายี  ตณฺหาย  อภาเวน  อเนโช  กถกถาย  อภาเวน 
อกถกถี  อุปาทานาน  อภาเวน  อนุปาทิยิตฺวา  กิเลสนิพฺพาเนน 
นิพฺพุโต  ตมห  พฺราหฺมณ  วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                สีวลตฺิเถรวตฺถุ ฯ 
                                _______ 
#๑. สี. ยุ.  ราคาทิปลิปถ  เจว ฯ  ม.  ราคปลิปถ  เจว ฯ          
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                                สุนฺทรสมุทฺทตฺเถรวตฺถุ  
        โยธ  กาเมติ  อิม  ธมมฺเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
สุนฺทรสมุทฺทตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        สาวตฺถยิ  กิเรโก  กลุปุตฺโต  สุนทฺรสมุทฺทกุมาโร  นาม 
จตฺตาลีสโกฏิวิภเว  มหากุเล  นิพฺพตฺโต ฯ  โส  เอกทิวส  ปจฺฉาภตฺต  (๑) 
คนฺธมาลาทิหตฺถ  มหาชน  ธมฺมสฺสวนตฺถาย  เชตวน  คจฺฉนฺต 
ทิสฺวา  กห  คจฺฉถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  ธมฺมสฺ- 
สวนตฺถายาติ  วุตฺเต  อห  คมิสฺสามีติ  วตฺวา  เตน  สทฺธึ  
คนฺตฺวา  ปริสปริยนฺเต  นสิีทิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  อชฺฌาสย  วิทิตฺวา 
อนุปุพฺพีกถ  กเถสิ ฯ  โส  น  สกฺกา  อคาร  อชฺฌาวสนฺเตน 
สงฺขลิขิต  พฺรหฺมจริย  จรตุินฺติ  สตฺถุ  กถ  นิสฺสาย  ปพฺพชฺชาย 
ชาตุสฺสาโห  ปริสาย  ปกกฺนฺตาย  สตฺถาร  ปพฺพชชฺ  ยาจิตฺวา 
มาตาปตูหิ  อนนุ ฺาต  ตถาคตา  น  ปพฺพาเชนฺตีติ  สุตฺวา 
เคห  คนฺตฺวา  รฏปาลกุลปุตฺตาทโย  วิย  มหนฺเตน  วายาเมน 
มาตาปตโร  อนุชานาเปตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  
ลทฺธูปสมฺปโท  กิมฺเม  อิธ  วาเสนาติ  ตโต  นิกฺขมตฺิวา  ราชคห  
คนฺตฺวา  ปณฺฑาย  จรนฺโต  วีตินาเมสิ ฯ 
        อเถกทวิส  สาวตฺถิย  ตสฺส  มาตาปตโร  เอกสฺมึ  ฉณทิวเส 
มหนฺเตน  สิริโสภคฺเคน  ตสฺส  สหายกุมาเร  กีฬมาเน  ทิสฺวา 
#๑. สี. ยุ.  ปจฺจาภตฺเต ฯ  
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อมฺหาก  ปุตฺตสฺส  อิท  ทลฺุลภ  ชาตนติฺ  ปริเทวึสุ ฯ  ตสฺมึ  
ขเณ  เอกา  คณิกา  ต  กลุ  คนฺตฺวา  ตสฺส  มาตร  โรทมาน  
นิสินฺน  ทิสฺวา  อมฺม  กึการณา  โรทสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  ปตฺุต  
อนุสฺสริตฺวา  โรทามีติ ฯ  กห  ปน  โส  อมฺมาติ ฯ  ภิกฺขูสุ  
ปพฺพชิโตติ ฯ  ก ึ อุปฺปพฺพาเชตุ  น  วฏฏตีติ ฯ  วฏฏติ  น  
ปน  อิจฺฉติ  อิโต  นิกฺขมตฺิวา  ราชคห  คโตติ ฯ  สจาห  ต  
อุปฺปพฺพาเชยฺย  กิมฺเม  กเรยฺยาถาติ ฯ  อิมสฺส  เต  (๑)  กลุสฺส 
กุฏมฺพสามินึ  กเรยฺยามาติ ฯ  เตนหิ  เม  ปริพฺพย  เทถาติ  
ปริพฺพย  คเหตฺวา  มหนฺเตน  ปริวาเรน  ราชคห  คนฺตฺวา  
ตสฺส  ปณฺฑาย  จรณวีถ ึ สลฺลกฺเขตฺวา  ตตฺเถก  นิวาสเคห  
คเหตฺวา  ปาโตว  ปณีต  อาหาร  ปฏิยาเทตฺวา  เถรสฺส  
ปณฺฑาย  ปวิฏกาเล  ภิกขฺ  ทตฺวา  กติปาหจฺจเยน  ภนฺเต 
อิเธว  นิสีทิตฺวา  ภตฺตกิจฺจ  กโรถาติ  ปตฺต  คณฺหิ ฯ  โส 
ปตฺต  อทาสิ ฯ  อถ  น  ปณีเตนาหาเรน  ปริวิสิตฺวา  ภนฺเต 
อิเธว  ปณฺฑาย  จริตุ  ผาสุกนฺติ  วตฺวา  กติปาห  อาลินฺเท 
นิสีทาเปตฺวา  โภเชตฺวา  ทารเก  ปูเวหิ  สงฺคณฺหิตฺวา  เอถ 
ตุมฺเห  เถรสฺสาคตกาเล  มยิ  วาเรนฺติยาป  อิธาคนฺตฺวา  รช 
อุฏาเปยฺยาถาติ  อาห ฯ  เต  ปุนทิวเส  เถรสฺส  โภชนเวลาย 
ตาย  วาริยมานาป  รช  อุฏาเปสุ ฯ  สา  ปุนทิวเส  ทารกา 
#๑. สี. เม ฯ  
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วาริยมานาป  มม  วจน  อสฺสุณิตฺวา  อิธ  รช  อุฏาเปนฺติ 
อนฺโตเคเห  นิสีทถาติ  อนฺโต  นิสีทาเปตฺวา  กติปาห  โภเชส ิฯ 
ปุน  ทารเก  สงฺคณฺหิตฺวา  ตุมฺเห  มยา  วาริยมานาป  
เถรสฺส  โภชนกาเล  มหาสทฺท  กเรยฺยาถาติ  อาห ฯ  เต  ตถา 
กรึสุ ฯ  ปุนทิวเส  ภนฺเต  อิมสฺมึ  าเน  อติวิย  มหาสทฺโท  
โหติ  ทารกา  มยา  วาริยมานาป  มม  วจน  น  คณฺหนฺติ  
อุปริ  ปาสาเทเยว  นิสีทถาติ  วตฺวา  เถเรน  อธิวาสิเต  เถร 
ปุรโต  กตฺวา  ปาสาท  อภิรุหนฺตี  ทฺวารานิ  ปทหมานาว  
ปาสาท  อภิรุหิ ฯ  เถโร  อุกฺกฏสปทานจาริโก  สมาโนป  
รสตณฺหาย  พทฺโธ  ตสฺสา  วจเนน  สตฺตภูมิก  ปาสาท 
อภิรุหิ ฯ  สา  เถร  นิสีทาเปตฺวา  จตฺตาลีสาย  (๑)  ขลุ  สมฺม 
ปุณฺณมุข  าเนหิ  อิตฺถี  ปรุิส  อจฺจาวทติ  วิชมฺภติ  วินมติ 
วิลสติ  วิลชชฺติ  นเขน  นข  ฆฏเฏติ  ปาเทน  ปาท  อกฺกมติ 
กฏเน  ปวึ  วิลิขติ  (๒)  ทารก  อุลฺลงฺเฆติ  โอลงฺเฆติ  (๓)  กีฬติ  
กีฬาเปติ  จุมฺพติ  จุมฺพาเปติ  ภุ ฺชติ  ภุ ฺชาเปติ  ททาติ  
อายาจติ  กตมนุกโรติ  อุจฺจ  ภาสติ  นีจ  ภาสติ  อาวิจฺจ  
ภาสติ  วิวิจฺจ  ภาสติ  นจฺเจน  คีเตน  วาทิเตน  โรทิเตน  
วิลสิเตน  วิภูสิเตน  ชคฺฆติ  เปกฺขติ  กฏึ  จาเลติ  คุยฺหภณฺฑก  
จาเลติ  อูรุ  วิวรติ  อูรุ  ปทหติ  ถน  ทสเฺสติ  กจฺฉ  ทสฺเสติ  
นาภึ  ทสฺเสติ  อกฺขึ  นิขนติ  ภมุก  อุกขิฺปติ  โอฏ  ปลิขติ  
#๑. ชาตกฏกถา  ๘/๓๗๓ ฯ  
# ๒. ตตฺถ  วิเลขตีติ  ป ฺายติ  ฯ  
# ๓.  ตตฺเถว  อุลฺลงฺฆาเปตีติ ฯ  
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ชิวฺห  นลิฺลาเลติ  ทุสฺส  มุ ฺจติ  ทุสฺส  พนฺธติ  สิรส  มุ ฺจติ  
สิรส  พนฺธตีติ  เอว  อาคต  อิตฺถีกุตฺต  อิตฺถีลฬีฺห  ทสฺเสตฺวา  
ตสฺส  ปุรโต   ิตา  อิม  คาถมาห 
        อลลฺตฺตกกตา  ปาทา          ปาทุการุยฺห  เวสิยา 
        ตฺว ฺจาป  ทหโร  มม          อหป  ทหรา  ตว 
        อุโภป  ปพฺพชิสฺสาม[๑]  ชิณฺณา  ทณฺฑปรายนาติ ฯ 
        อถ  เถรสฺส  อโห  วต  เม  ภาริย  อนุปธาเรตฺวา  
กตกมฺมนฺติ  มหาสเวโค  อุทปาทิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  สตฺถา  
ป ฺจจตฺตาลีสโยชนมตฺถเก  เชตวเน  นิสินฺโนว  ต  การณ  
ทิสฺวา  สิต  ปาตฺวากาสิ ฯ  อถ  น  อานนฺทตฺเถโร  ปุจฺฉิ  ภนฺเต 
โก  นุ  โข  เหตุ  โก  ปจฺจโย  สิตสฺส  ปาตุกมฺมายาติ ฯ 
อานนฺท  ราชคหนคเร  สตฺตภูมิกปาสาทตเล  สุนฺทรสมุทฺทสฺส 
จ  ภิกฺขุโน  คณิกาย  จ  สงฺคาโม  วตฺตตีติ ฯ  กสฺส  นุ  
โข  ภนฺเต  ชโย  ภวิสฺสติ  กสฺส  ปราชโยติ ฯ  สตฺถา  อานนฺท 
สุนฺทรสมุทฺทสฺส  ชโย  ภวิสฺสติ  คณิกาย  ปราชโยติ  เถรสฺส 
ชย  ปกาเสตฺวา  ตตฺถ  นิสนิฺนโกว  โอภาส  ผริตฺวา  ภิกฺขุ  
อุโภป  กาเม  นิรเปกฺโข  ปชหาติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        โยธ  กาเม  ปหนฺตฺวาน          อนาคาโร  ปริพฺพเช 
        กามภวปริกฺขีณ  ตมห          พฺรูม ิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  โย  ปุคฺคโล  อิธ  โลเก  อุโภป  กาเม  หิตฺวา 
#๑. สี. ยุ.  เอตฺถนฺตเร  ปจฺฉาติ  ทิสฺสติ ฯ  
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อนาคาโร  หตฺุวา  ปริพฺพชติ  ต  ปรกิขีฺณกาม ฺเจว  ปริกฺขีณ- 
ภว ฺจ  อห  พฺราหฺมณ  วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  เถโร  อรหตฺต  ปตฺวา  อิทฺธิพเลน  เวหาส 
อพฺภุคฺคนฺตฺวา  กณฺณิกามณฺฑล  วินิวิชฌฺิตฺวา  สตฺถุ  สรีร  
โถเมนฺโตเยว  อาคนฺตฺวา  สตฺถาร  วนทฺิ ฯ  ธมฺมสภายป  กถ  
สมุฏาเปสุ  อาวุโส  ชิวฺหาวิ ฺเยฺย  รส  นิสฺสาย  มน  นฏโ 
สุนฺทรสมุทฺทตฺเถโร  สตฺถา  ปนสฺส  อวสฺสโย  ชาโตติ ฯ  สตฺถา 
ต  กถ  สุตฺวา  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพปาห  เอตสฺส  
รสตณฺหาย  พชฺฌมานสฺส  อวสฺสโย  ชาโตเยวาติ  วตฺวา  เตหิ  
ยาจิโต  ตสฺสตฺถสฺส  ปกาสนตฺถ  อตีต  อาหริตฺวา 
        น  กริตฺถิ  รเสหิ  ปาปโย 
        อาวาเสหิ  วา  สนถฺเวหิ  วา 
        วาตมิค  คหนนิสฺสิต 
        วสมาเนติ (๑) รเสหิ  ส ฺชโยติ 
อิม  วาตมิคชาตก  (๒)  วิตฺถาเรตฺวา  ตทา  สุนฺทรสมุทฺโท  วาตมิโค 
อโหสิ  อิม  ปน  คาถ  วตฺวา  ตสฺส  วิสสฺชฺชาปโต  ร ฺโ 
มหามจฺโจ  อหเมวาติ  ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ 
                        สุนฺทรสมทฺุทตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                        __________ 
#๑.  ส. ม. วสมาเนสิ  ฯ 
#๒. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๕  ฯ ตทฏกถา  ๑/๒๗๘ ฯ  
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                                 โชติกตฺเถรวตฺถุ  
        โยธ  ตณฺหนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนโฺต 
โชติกตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ตตฺราย  อนุปุพฺพีกถา ฯ 
        อตีเต  กริ  พาราณสิย  เทฺว  ภาตโร  กุฏมฺพิกา  
มหนฺต  อุจฺฉุกฺเขตฺต  กาเรสุ ฯ  อเถกทวิส  กนฏิภาตา 
อุจฺฉุกฺเขตฺต  คนฺตฺวา  เอก  เชฏภาติกสฺส  ทสฺสามิ  เอก  
มยฺห  ภวิสฺสตีติ  เทฺว  อุจฺฉุยฏ ิโย  รสสฺส  อนิกฺขมนตฺถาย 
ฉินฺนฏาเน  พนฺธิตฺวา  คณฺหิ ฯ  ตทา  กิร  อุจฺฉูน  ยนฺเตน 
ปฬนกิจฺจ  นตฺถิ  อคฺเค  วา  มูเล  วา  ฉินฺทิตฺวา  อุกฺขิตฺตกาเล 
ธมกรกโต  อุทก  วิย  สยเมว  รโส  นกิฺขมติ ฯ  ตสฺส  ปน 
เขตฺตโต  อุจฺฉุยฏ ิโย  คเหตฺวา  อาคมนกาเล  คนฺธมาทนปพฺพเต 
ปจฺเจกพุทฺโธ  สมาปตฺติโต  วุฏาย  กสฺส  น ุ โข  อชฺช 
อนุคฺคห  กรสิฺสามีติ  อุปธาเรนฺโต  ต  อตฺตโน  าณชาเล 
ปวิฏ  ทิสฺวา  สงฺคห  กาตุ  สมตฺถภาว ฺจสฺส  ตฺวา 
ปตฺตจีวรมาทาย  อิทฺธิยา  อาคนฺตฺวา  ตสฺส  ปุรโต  อฏาสิ ฯ 
โส  ต  ทิสฺวา  ว  ปสนฺนจิตฺโต  อุตฺตรสาฏก  อุจฺจตเร 
ภูมิปฺปเทเส  อตฺถริตฺวา  ภนฺเต  อิธ  นิสทีถาติ  ปจฺเจกพุทฺธ 
นิสีทาเปตฺวา  ปตฺต  อุปนาเมถาติ  อุจฺฉุยฏ ิยา  พนฺธนฏาน 
โมเจตฺวา  ปตฺตสฺส  อุปริ  อกาสิ ฯ  รโส  โอตริตฺวา  ปตฺต   
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ปูเรสิ ฯ  ปจฺเจกพุทฺเธน  ตสฺมึ  รเส  ปเต  สาธุก  วต  เม  
อยฺเยน  รโส  ปโต  สเจ  เม  เชฏภาติโก  มูล  อาหราเปสฺสติ  
มูล  ทสฺสามิ  สเจ  ปตฺตึ  อาหราเปสฺสติ  ปตฺตึ  ทสสฺามีติ  
จินฺเตตฺวา  ภนฺเต  ปตฺต  อุปนาเมถาติ  ทุติยป  อุจฺฉุยฏ ึ  
โมเจตฺวา  รส  อทาสิ ฯ ภาตา  เม  อุจฺฉุกฺเขตฺตโต  อ ฺ  
อุจฺฉุ  อาหริตฺวา  ขาทิสฺสตีติ  เอตฺตกป  กิรสฺส  ว ฺจนจิตฺต 
นาโหสิ ฯ ปจฺเจกพุทฺโธ  ปน  ปม  อุจฺฉุรสสฺส  ปตตฺตา  ต  
อุจฺฉุรส  อ ฺเหิ  สทฺธึ  สวิภชิตุกาโม  หุตฺวา  คเหตฺวา ว  
นิสีทิ ฯ โส  ตสฺส  อาการ  ตฺวา  ป ฺจปฺปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  
ภนฺเต  โย  อย  มยา  ทินฺโน  อคฺครโส  อิมสฺส  นิสสฺนฺเทน 
เทวมนุสฺเสสุ  สมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  ปริโยสาเน  ตุมฺเหหิ 
ปตฺตธมฺมเมว  ปาปุเณยฺยนฺติ  ปตฺถน  เปสิ ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธปสฺส 
เอว  โหตูติ  วตฺวา  อิจฺฉิต  ปตฺถิต  ตุยหฺนฺติอาทีหิ  ทฺวีหิ 
คาถาหิ  อนุโมทน  กตฺวา  ยถา  โส  ปสฺสติ  เอว  อธิฏหิตฺวา 
อากาเสน  คนฺธมาทน  คนฺตฺวา  ป ฺจนฺน  ปจฺเจกพุทฺธสตาน  
รส  อทาสิ ฯ  โส  ต  ปาฏหิาริย  ทิสฺวา  ภาตุ  สนฺติก  
คนฺตฺวา  กห  คโตสีติ  วุตฺเต  อุจฺฉุกฺเขตฺต  โอโลเกตุ 
คโตมฺหีติ  กึ  ตาทิเสน  อุจฺฉุกฺเขตฺต  คเตน  นนุ  นาม  
เอก  วา  เทฺว  วา  อุจฺฉุยฏ ิโย  อาทาย  อาคนฺตพฺพ  ภเวยฺยาติ  
ภาตรา  วุตฺโต  อาม  ภาติก  เทฺว  เม  อุจฺฉุยฏ ิโต  คหิตา    
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เอก  ปน  ปจฺเจกพุทฺธ  ทิสฺวา  มม  อุจฺฉุยฏ ิโต  รส  ทตฺวา  
มูล  วา  ปตฺตึ  วา  ทสฺสามติี  ตุมฺหากป  เม  อุจฺฉุยฏ ิโต  
รโส  ทินฺโน  กินฺนุ  โข  ตสฺส  มลู  คณฺหิสฺสถ  อุทาหุ  ปตฺตินฺติ 
อาห ฯ  กึ  ปน  ปจฺเจกพุทฺเธน  กตนฺติ ฯ  มม  อุจฺฉุยฏ ิโต 
รส  ปวิตฺวา  ตุมฺหาก  อุจฺฉุยฏ ิโต  รส  อาทาย  อากาเสน 
คนฺธมาทน  คนฺตฺวา  ป ฺจสตาน  ปจฺเจกพุทฺธาน  อทาสีติ ฯ 
โส  ตสฺม ึ กเถนฺเตเยว  นิรนฺตร  ปติยา  ผุฏสรโีร  หุตฺวา 
เตน  เม  ปจฺเจกพุทฺเธน  ทิฏธมฺมสฺเสว  อธิคโม  ภเวยฺยาติ  
ปตฺถน  อกาสิ ฯ  เอว  กนิฏเน  ติสฺโส  สมฺปตฺติโย  ปตฺถิตา 
เชฏเน  ปน  อรหตฺต  ปตฺถิตนฺติ ฯ  อิท  เตส  ปุพฺพกมฺม ฯ 
        เต  ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต  จุตา  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา 
เอก  พุทฺธนฺตร  เขปยึสุ ฯ  เตส  เทวโลก  คตกาเลเยว  วิปสฺส ี
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  โลเก  อุปฺปชฺช ิฯ  เตป  เทวโลกโต  จวิตฺวา 
พนฺธุมติย  เอกสฺมึ  กลุเคเห  เชฏโ  เชฏโว  หุตฺวา  กนิฏโ 
กนิฏโว  หุตฺวา  ปฏิสนธฺึ  คณฺหึสุ ฯ  เตสุ  เชฏสสฺ  เสโนติ 
นาม  อกสุ  กนิฏสฺส  อปราชิโตติ ฯ  เตสุ  วยปฺปตฺตกาเล  
กุฏมฺพ  สณฺเปตฺวา  วิหรนฺเตสุ  พุทฺธรตน  โลเก  อุปฺปนฺน  
ธมฺมรตน  สงฺฆรตน  ทานานิ  เทถ  ปุ ฺานิ  กโรถ  [๑]  
อชฺช  จาตุทฺทสี  อชชฺ  ปณฺณรสี  อุโปสถ  กโรถ  ธมฺม  สุณาถาติ  
#๑. สี. ม. ยุ.  เอตฺถนฺตเร  อชฺช  อฏมติี  ทิสฺสติ ฯ  
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ธมฺมโฆสกสฺส  พนฺธุมตีนคเร  โฆสน  สุตฺวา  มหาชน  ปุเรภตฺต  
ทาน  ทตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  ธมฺมสฺสวนาย  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  
เสนกุฏมฺพิโก  กห  คจฺฉถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  สตฺถุ  สนติฺก  
ธมฺมสฺสวนายาติ  วุตฺเต  อหป  คมิสฺสามีติ  เตหิ  สทธฺึเยว 
คนฺตฺวา  ปริสปริยนฺเต  นสิีทิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  อชฺฌาสย  วิทิตฺวา 
อนุปุพฺพีกถ  กเถสิ ฯ  โส  สตฺถุ  ธมฺม  สุตฺวา  ปพฺพชฺชาย  
อุสฺสาหชาโต  สตฺถาร  ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  อตฺถิ  
ปน  เต  อปโลเกตพฺพา  าตกาติ  ปุจฺฉิ ฯ  อตฺถิ  ภนฺเตติ ฯ  
เตนหิ  อปโลเกตฺวา  เอหีติ ฯ  โส  กนฏิสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา 
ย  อิมสฺมึ  กุเล  สาปเตยฺย  ต  สพฺพ  ตว  โหตูติ  อาห ฯ  
ตุมฺเห  ปน  สามีติ ฯ  อห  สตฺถ ุ สนฺติเก  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ 
สามิ  กึ  วเทถ  อห  มาตร ิ มตาย  มาตร  วิย  ปตร ิ มเต  
ปตร  วิย  ตุมเฺห  อลตฺถ  อิท  กลุ  มหาโภค  เคเห   ิเตเนว 
สกฺกา  ปุ ฺานิ  กาตุ  มา  เอว  กริตฺถาติ ฯ  มยา  สตฺถุ  
สนฺติเก  ธมฺโม  สุโต  น  สกฺกา  ต  อคารมชฺเฌ   ิเตน  ปูเรตุ  
ปพฺพชิสฺสาเมวาห  ตฺว  นวิตฺตาหีติ ฯ  เอว  โส  กนฏิ  
นิวตฺตาเปตฺวา  สตฺถุ  สนติฺเก  ปพฺพชตฺิวา  ลทฺธูปสมฺปโท  น  
จิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  กนิฏโป  ภาตุ  ปพฺพชิตสฺส 
สกฺการ  กริสสฺามีติ  สตฺตาห  พุทฺธปฺปมขุสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาน  
ทตฺวา  ภาตร  วนฺทิตฺวา  อาห  ภนฺเต  ตุมฺเหหิ  อตฺตโน 
ภวนิสฺสรณ  กต  อห  ปน  ป ฺจหิ  กามคุเณหิ  พทฺโธ   
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นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิตุ  น  สกฺโกมิ  มยหฺ  เคเห   ิตสฺเสว  
อนุจฺฉวิก  มหนฺต  ปุ ฺกมฺม  อาจิกฺขถาติ ฯ  อถ  น  เถโร  
สาธุ  ปณฺฑิต  สตฺถ ุ คนฺธกุฏึ  กาเรหีติ  อาห ฯ  โส  สาธูติ  
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  นานาทารูนิ  อาหราเปตฺวา  ถมฺภาทีน  อตฺถาย 
ตจฺฉาเปตฺวา  เอก  สุวณฺณขจิต  เอก  รชตขจิต  เอก  มณิขจิตนฺติ  
สพฺพานิ  สตฺต  รตนขจิตานิ  กาเรตฺวา  เตหิ  คนฺธกุฏึ  กาเรตฺวา 
สตฺตรตนขจิตาเหว  ฉทนิฏกาหิ  ฉาทาเปสิ ฯ  คนฺธกุฏิยา 
กรณกาเลเยว  ปน  ต  อตฺตโน  สมานนามโก  อปราชิโตเยว 
นาม  ภาคิเนยฺโย  อุปสงฺกมิตฺวา  อหป  กริสฺสามิ  มยฺห  
ปตฺตึ  เทถ  มาตุลาติ  อาห ฯ  น  เทมิ  ตาต  อ ฺเหิ  
อสาธารณ  กริสฺสามีติ ฯ  โส  พหหป  ยาจิตฺวา  ปตฺตึ  อลภมาโน 
คนฺธกุฏิยา  ปุรโต  กุ ฺชรสาล  ลทฺธุ  วฏฏตีติ  สตฺตรตนมย  
กุ ฺชรสาล  กาเรสิ ฯ  โส  อิมสฺมึ  พุทธฺุปฺปาเท  เมณฺฑกเสฏ ี  
หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  คนฺธกฏุิย  ปน  สตฺตรตนมยานิ  ตีณิ  
มหาวาตปานานิ  อเหสุ ฯ  เตส  อภิมุเข  เหฏา  สุธาปริกมฺมกตา 
ติสฺโส  โปกขฺรณิโย  กาเรตฺวา  จตุชฺชาติกคนฺโธทกสฺส  ปูเรตฺวา  
อปราชิตคหปติ  ป ฺจวณฺณานิ  กุสุมานิ  โรปาเปสิ  [๑] สตฺตสุ  
#๑. อิโต  ปร  เอว  วากฺย  เยภุยฺเยน  ขายติ  ตถาคตสฺส  อนฺโต  นสิินฺนกาเล 
#วาตเวเคน  สมุฏ ิตาหิ  เรณุวฏฏีหิ  สรีรสฺส  โอกริณตฺถ ฯ  คนฺธกุฏิถูปกาย  
#กปลฺล  รตฺตสุวณฺณมย  อโหสิ  ปวาลมยา  สิขรา  เหฏา  มณิมยา 
#ฉทนิฏกา  อิติ  สา  นจฺจนฺโต  วิย  โมโร  โสภมานา  อฏาสิ ฯ  
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รตเนสุ  โกฏเฏตพฺพยุตฺตก  โกฏเฏตฺวา  อิตร  สกลเมว  คเหตฺวา 
ชนฺนุมตฺเตน  โอธินา  คนธฺกุฏึ  ปริกฺขิปตฺวา  ปริเวณ  ปูเรสิ ฯ 
เอว  คนฺธกุฏ ึ นฏิาเปตฺวา  อปราชิโต  คหปติ  ภาติกตฺเถร 
อุปสงฺกมิตฺวา  อาห  ภนฺเต  นิฏ ิตา  คนฺธกุฏี  ปรโิภคมสฺสา 
ปจฺจาสึสามิ  ปริโภเคน  กริ  มหนฺต  ปุ ฺ  โหตีติ ฯ  โส  
สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ภนฺเต  อิมินา  กิร  โว  กฏุมพิฺเกน  
คนฺธกุฏี  การิตา  อิทานิ  ปริโภค  ปจฺจาสึสตีติ  อาห ฯ  สตฺถา 
อุฏายาสนา  คนฺธกุฏีอภิมุข  คนฺตฺวา  คนฺธกุฏึ  ปรกิฺขิปตฺวา 
ปกฺขิตฺต  รตนราสึ  โอโลเกนฺโต  ทฺวารโกฏเก  อฏาสิ ฯ  [๑] 
เตน  ปน  ภนฺเต  มเมว  รกฺขา  ภวิสฺสติ  ตุมฺเห  ปวิสถาติ  (๒)  
วุตฺเต  ปาวิสิ ฯ  กฏุมฺพิโกป  สมนฺตา  รกฺข  เปตฺวา  มนุสฺเส 
อาห  ตาต  อุจฺฉงฺเคน  วา  ปจฺฉิปฺปสิพฺพเกหิ  วา  อาทาย  
#๑. เอตฺถนฺตเร เอว  วากฺย  เยภุยฺเยน  ขายติ  อถ  น  กุฏมฺพิโก  ปวิสถ  ภนฺเตติ 
#อาห  สตฺถา  ตตฺเถว  ตฺวา  ตติยวาเร  ตสฺส  ภาติกตฺเถร  โอโลเกสิ ฯ  โส 
#โอโลกิตากาเรเนว  ตฺวา  กนิฏภาตร  อาห  เอหิ  ตาต  มเมว  รกฺขา  
#ภวิสฺสติ  ตุมฺเห  ยถาสุข  วสถาติ  สตฺถาร  วเทหีติ ฯ  โส  ตสฺส  วจน  สุตฺวา 
#สตฺถาร  ป ฺจปฺปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  ยถา  มนุสฺสา  รกฺุขมูเล 
# ปวิสิตฺวา  อนเปกฺขา  ปกฺกมนฺติ  ยถา  วา  นทึ  ตริตฺวา  อุฬุมปฺ  อนเปกฺขา 
#ปริจฺจชนฺติ  เอว  อนเปกฺขา  หุตฺวา  ตุมฺเห  วสถาติ  อาห ฯ  กิมตฺถ 
#ปน  สตฺถา  อฏาสิ  เอว  กริสฺส  อโหสิ  พุทฺธาน  สนฺติก  ปุเรภตฺตป   
#ปจฺฉาภตฺตป  พหู  อาคจฺฉนฺติ  เตสุ  รตนานิ  อาทาย  ปกฺกมนฺเตสุ  น 
#สกฺกา  อมฺเหหิ  วาเรตุ  ปริเวณมฺหิ  เอตฺตเก  รตเน  โอกิณฺเณ  อตฺตโน 
#อุปฏาเก  หรนฺเตป  น  วาเรตีติ  กุฏมฺพิโก  มยิ  อาฆาต  กตฺวา  



# อปายุปโค  ภเวยฺยาติ  อิมินา  การเณน  อฏาสิ ฯ  ๒. สี. ม. วสถาติ ฯ  
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คจฺฉนฺเต  วาเรยฺยาถ  หตฺเถน  คเหตฺวา  คจฺฉนฺเต  ปน  มา  
วารยิตฺถาติ ฯ  อนฺโตนคเรป  อาโรจาเปสิ  มยา  คนฺธ- 
กุฏิปริเวเณ  สตฺต  รตนานิ  โอกิณฺณานิ  สตฺถ ุ สนติฺเก  ธมฺม  
สุตฺวา  คจฺฉนฺตา  ทุคฺคตมนุสฺสา  อุโภ  หตฺเถ  ปูเรตฺวา คณฺหนฺตุ  
สุขปฺปตฺตาป  เอเกน  หตฺเถน  คณฺหนฺตูติ ฯ  เอว  กริสฺส  อโหส ิ
สทฺธา  ตาว  ธมฺม  โสตุกามา  คมิสฺสนฺติเยว  อสฺสทฺธา  ปน 
ธนโลเภน  คนฺตฺวา  ธมฺม  สุตฺวา  ทุกฺขโต  มุจฺจิสฺสนฺตีติ  
ตสฺมา  ชนสงฺคหตฺถาย  เอว  อาโรจาเปสิ ฯ  มหาชโน  เตน 
วุตฺตนิยาเมเนว  รตนานิ  คณฺหิ ฯ  สก ึ โอกิณฺณรตเนสุ  ขีเณสุ 
ยาวตติย  ชนฺนุมตฺเตน  โอธินา  โอกิราเปสิเยว ฯ  สตฺถุ  ปน 
ปาทมูเล  ติปุสมตฺต  อนคฺฆมณิรตน  เปสิ ฯ  เอว  กิรสฺส 
อโหสิ  สตฺถ ุ สรีรโต  สุวณฺณวณฺณาย  ปภาย  สทฺธ ึ 
มณิปฺปภ  โอโลเกนฺตาน  ติตฺติ  นาม  น  ภวิสฺสตีติ  ตสฺมา 
เอวมกาสิ ฯ  มหาชโนป  อติตฺโต ว  โอโลเกสิ ฯ  อเถกทิวส  
เอโก  มิจฺฉาทิฏ ิกพฺราหฺมโณ  สตฺถ ุ กิร  ปาทมูเล  มหคฺฆ  
มณิรตน  นิกขิฺตฺต  หริสฺสามิ  นนฺติ  วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถาร  
วนฺทิตุ  อาคตสฺส  มหาชนสฺส  อนฺตเรน  ปาวิสิ ฯ กุฏมฺพิโก  
ตสฺส  ปวิสนากาเรเนว  มณึ  คณฺหิตุกาโมติ  สลฺลกฺเขตฺวา  
อโห  วต  น  คณฺเหยฺยาติ  จินฺเตสิ ฯ  โสป  สตฺถาร  วนฺทนฺโต 
วิย  ปาทมูเล  หตฺถ  เปตฺวา  มณึ  คเหตฺวา  โอวฏฏกิาย  
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กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  กุฏมฺพิโก  ตสฺมึ  จิตฺต  ปสาเทตุ  
นาสกฺขิ ฯ  โส  ธมฺมกถาวสาเน  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  [อาห] 
ภนฺเต  มยา  ติกฺขตฺตุ  คนฺธกุฏึ  ปริกฺขิปตฺวา  ชนฺนมุตฺเตน 
โอธินา  สตฺต  รตนานิ  โอกิณฺณานิ  ตานิ  เม  คณฺหนฺเตสุ  
อาฆาโต  นาม  นาโหสิ  จิตฺต  ภิยฺโย  ภิยฺโย  ปสีทิเยว  อชชฺ 
ปน  อโห  วตาย  พฺราหฺมโณ  มณึ  น  คณฺเหยฺยาติ  จินฺเตตฺวา 
ตสฺมึ  มณึ  อาทาย  คเต  จิตฺต  ปสาเทตุ  นาสกฺขินฺติ ฯ  
สตฺถา  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  นนุ  อุปาสก  อตฺตโน  สนฺตก  
ปเรหิ  อนาหรณีย  กาตุ  น  สกโฺกสีติ  นย  อทาสิ ฯ  โส  
สตฺถารา  ทินนฺนเย  ตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  อชชฺ  
อาทึ  กตฺวา  มม  สนฺตก  ทสิกสุตฺตป  ม  อภิภวิตฺวา  
อเนกสตาป  ราชาโน  วา  โจรา  วา  คณฺหิตุ  สมตฺถา  นาม  
มา  โหนฺตุ  อคฺคินาป  มม  สนฺตก  มา  ฑยฺหตุ  อุทเกนป  
มา  วุยฺหตูติ  ปตฺถน  อกาสิ ฯ  สตฺถาปสฺส  เอว  โหตูติ 
อนุโมทน  อกาสิ ฯ  โส  คนฺธกุฏิมห  กโรนฺโต  อฏสฏ ิยา 
ภิกฺขุสตสหสฺสสฺส  อนฺโตวิหาเรเยว  นว  มาเส  มหาทาน  ทตฺวา 
ปริโยสาเน  สพฺเพส  ติจีวรมทาสิ ฯ  สงฺฆนวกสฺส  จีวรสาฏกา 
สหสฺสคฺฆนกา  อเหสุ ฯ 
        โส  เอว  ยาวตายุก  ปุ ฺานิ  กริตฺวา  ตโต  จุโต  
เทวโลเก  นพฺิพตฺติตฺวา  เอตฺตก  กาล  เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา   
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อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  ราชคเห  เอกสฺมึ  เสฏ ิกุเล  ปฏิสนฺธึ  
คเหตฺวา  อฑฺฒมาสาธิเก  นว  มาเส  มาตุ  กุจฺฉิย  วสิ ฯ  
ชาตทิวเส  ปนสฺส  สกลนคเร  สพฺพาวุธานิ  ปชชฺลสึุ ฯ  
สพฺเพส  กายารุฬฺหานิ  อาภรณานิป  ปชฺชลิตานิ  วิย  โอภาส  
มุ ฺจึสุ ฯ  นคร  เอกปฺปชโฺชต  อโหสิ ฯ  เสฏ ีป  ปาโต ว  
ราชุปฏาน  อคมาสิ ฯ  อถ  น  ราชา  ปุจฺฉิ  อชฺช 
สพฺพาวุธานิ  ปชชฺลึส ุ นคร  เอกปฺปชโฺชต  ชาต  ชานาสิ นุ โข 
เอตฺถ  การณนฺติ ฯ  ชานามิ  เทวาติ ฯ  กึ  เสฏ ีติ ฯ  มม  
เคเห  ตุมฺหาก  ทาโส  ชาโต  ตสฺส  ปุ ฺเตเชเนว  อโหสีติ ฯ 
กึ  น ุ โข  โจโร  ภวิสฺสตีติ ฯ  นตฺเถต  เทว  ปุ ฺวา  สตฺโต 
กตาภินีหาโรติ ฯ  เตนหิ  น  สมฺมา  โปเสตุ  วฏฏติ  อิทมสฺส 
ขีรมูล  โหตูติ  เทวสิก  สหสฺส  ปฏเปสิ ฯ  อถสฺส  นามคฺ- 
คหณทิวเส  สกลนครสฺส  เอกปฺปชโฺชติภูตตฺตา  โชติโกเตฺวว 
นาม  กรึส ุฯ  อถสฺส  วยปฺปตฺตกาเล  เคหกรณตฺถาย  ภูมิตเล 
โสธิยมาเน  สกฺกสฺส  ภวน  อุณฺหาการ  ทสฺเสสิ ฯ  สกฺโก  
กึ  น ุ โข  อิทนฺติ  อุปธารยมาโน  โชติกสฺส  เคหฏาน  
คณฺหนฺตีติ  ตฺวา  นาย  เอเตหิ  กตเคเห  วสิสฺสติ  มยา  
เอตฺถ  คนฺตุ  วฏฏตีติ  วฑฺฒกิเวเสน  ตตฺถ  คนฺตฺวา  กึ  
กโรถาติ  อาห ฯ  โชติกสสฺ  เคหฏาน  คณฺหามาติ ฯ  อเปถ 
นาย  ตุมฺเหหิ  กตเคเห  วสิสฺสตีติ  วตฺวา  โสฬสกรสีมตฺต   
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ภูมิปฺปเทส  โอโลเกสิ ฯ  โส  ตาวเทว  กสิณมณฺฑล  วิย  สโม 
อโหสิ ฯ ปุน  อิมสฺมึ  าเน  ปวึ  ภินทฺิตฺวา  สตฺตรตนมโย  
สตฺตภูมิกปฺปาสาโท  อุฏหตูติ  จินฺเตตฺวา  โอโลเกสิ ฯ  ตาวเทว 
[ตถารูโป]  ปาสาโท  อุฏหิ ฯ  ปุน  อิม  ปรกิฺขิปตฺวา  
สตฺตรตนมยา  สตฺต  ปาการา  อุฏหนฺตูติ  จินฺเตตฺวา  
โอโลเกสิ ฯ  ตถารูปา  ปาการา  อุฏหึสุ ฯ  อถ  เนส  
ปริยนฺเต  กปปฺรุกฺขา  อุฏหนฺตูติ  จินฺเตตฺวา  โอโลเกสิ ฯ 
ตถารูปา  กปปฺรุกฺขา  อุฏหึสุ ฯ  ปาสาทสฺส  จตูสุ  กณฺเณสุ  
จตสฺโส  นิธกิุมฺภิโย  อุฏหนฺตูติ  จินฺเตตฺวา  โอโลเกสิ ฯ  สพฺพ  
ตเถว  อโหส ิฯ  นิธิกุมฺภีส ุ ปน  เอกา  โยชนิกา  อโหสิ  เอกา 
ติคาวุติกา  เอกา  อทฺฒโยชนิกา  เอกา  คาวุตปฺปมาณา  [๑] 
สตฺตสุ  ทฺวารโกฏเกสุ  สตฺต  ยกฺขา  รกฺข  คณฺหึส ุฯ 
ปมทฺวารโกฏเก  ยมโมลิ  (๒)  นาม  ยกโฺข  อตฺตโน  ปริวาเรน 
ยกฺขสหสฺเสน  สทฺธ ึ รกขฺ  คณฺหิ  ทุติเย  อุปฺปโล  นาม  อตฺตโน 
ปริวารยกฺขาน  ทฺวีหิ  สหสฺเสหิ  สทฺธึ  ตติเย  วชิโร  นาม  
#๑. เอตฺถนฺตเร  เอว  วากยฺ  เยภุยฺเยน  ขายติ  โพธิสตฺตสฺส   
#นิพฺพตฺตนิธิกุมฺภีน  ปน  เอต  มุขปฺปมาณ  อโหสิ  เหฏา 
#ปวีปริยนฺตาว  อเหสุ ฯ  โชติกสฺส  นิพฺพตฺตนิธิกุมฺภีน  มุขปปฺมาณ 
#น  กถิต ฯ  สพฺพา  มุขจฺฉินฺนตาลผล  วิย  ปริปุณฺณาว  อุฏหึสุ ฯ   
#ปาสาทสฺส  จตูสุ  กณฺเณสุ  ตรุณตาลกฺขนฺธปฺปมาณา  จตสฺโส 
#สุวณฺณมยา  อุจฺฉุยฏ ิโย  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  ตาส  มณิมยานิ  ปตฺตานิ  
#โสวณฺณมยานิ  ปพฺพานิ  อเหสุ ฯ  ปพฺุพกมฺมสฺส  ทสฺสนตฺถ   
#กิเรตา  นิพฺพตฺตึสุ ฯ 



# ๒.  สี.  ยมกโจลี ฯ  ม.  ยมโกฬ ีฯ  ยุ.  ยมโมล ีฯ  
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ตีหิ  สหสฺเสหิ  สทฺธึ  จตุตฺเถ  วชริพาหุ  นาม  จตูหิ  สหสฺเสหิ  
สทฺธึ  ป ฺจเม  สกโฏ  (๑)  นาม  ป ฺจหิ  สหสฺเสหิ  สทฺธึ ฉฏเ 
สกฏตฺโถ  (๒)  นาม  ฉหิ  สหสฺเสหิ  สทฺธึ  สตฺตเม  ทิสามุโข 
นาม  สตฺตหิ  สหสฺเสหิ  สทฺธึ  รกฺข  คณฺหิ ฯ  เอว  ปาสาทสฺส 
อนฺโต  จ  พหิ  จ  คาฬฺหรกฺขา  อโหส ิฯ  โชติกสฺส  กริ  
สตฺตรตนมโย  สตฺตภูมิกปฺปาสาโท   อุฏ ิโต  สตฺต ปาการา 
สตฺต  ทฺวารโกฏกา  จตสฺโส  นิธกิุมฺภิโย  อุฏ ิตาติ  สุตฺวา 
พิมฺพิสาโร  ราชา  เสฏ ิจฺฉตฺต  ปหิณิ ฯ  โส  โชติกเสฏ ี  นาม 
อโหสิ ฯ  เตน  ปน  สทฺธ ึ กตปุ ฺกมฺมา  อิตฺถี  อุตฺตรกุรูสุ  
นิพฺพตฺติ ฯ  อถ  น  เทวตา  ตโต  อาเนตฺวา  สิริคพฺเภ 
นิสีทาเปสุ ฯ  สา  อาคจฺฉมานา  เอก  ตณฺฑุลนาฬึ  ตโย  จ 
โชติปาสาเณ  คณฺหิ ฯ  เตส  ยาวชีว  ตาเยว  ตณฺฑุลนาฬิยา  
ภตฺต  อโหสิ ฯ  สเจ  กริ  เต  สกฏสตป  ตณฺฑุลาน  ปูเรตุกามา 
โหนฺติ  สา  ตณฺฑุลนาฬิเยว  หุตฺวา  ติฏติ ฯ  ภตฺตปจนกาเล 
ตณฺฑุเล  อุกฺขลิย  ปกฺขิปตฺวา  เตส  ปาสาณาน  อุปริ  
เปนฺติ ฯ  ปาสาณา  ตาวเทว  ปชชฺลิตฺวา  ภตฺเต  ปกฺกมตฺเต  
นิพฺพายนฺติ ฯ  เตเนว  ส ฺาเณน  ภตฺตสฺส  ปกฺกภาว  
ชานนฺติ ฯ  สเูปยฺยาทิปจนกาเลป  เอเสว  นโย ฯ  เอว  เตส  
โชติปาสาเณหิ  อาหาโร  ปจฺจติ  มณิอาโลเกน  วสนฺติ  อคฺคิสฺส  
#๑. ม.  กสกนฺโท ฯ 
#๒. สี. ม. ยุ.  กฏตฺโถ ฯ  
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วา  ทีปสฺส  วา  โอภาสเมว  น  ชานสึุ ฯ  โชติกสสฺ  กริ  
เอวรูปา  สมฺปตฺติ  สกลชมฺพุทีเป  ปากฏา  อโหส ิฯ มหาชนา  
ยานาทีนิ  โยเชตฺวา  ทสฺสนตฺถาย  อาคจฺฉนฺติ ฯ โชติกเสฏ ี  
อาคตาคตาน  อุตฺตรกุรุตณฺฑุลาน  ภตฺต  ปจาเปตฺวา  ทาเปสิ  
กปฺปรุกฺเขหิ  วตฺถานิ  คณฺหนฺตุ  อาภรณานิ  คณฺหนฺตูติ 
อาณาเปสิ  คาวุติกนิธิกุมฺภิยา  มุข  วิวราเปตฺวา  ยาปนมตฺต 
ธน  คณฺหนฺตูติ  อาณาเปสิ ฯ  สกลชมพฺุทีปวาสิเกสุ  ธน  
คเหตฺวา  คจฺฉนฺเตสุ  นิธิกุมฺภิยา  มุข  (๑)  องฺคุลิมตฺตป  อูน  
นาโหสิ ฯ  คนฺธกุฏิปริเวเณ  วาลุก  กตฺวา  โอกิณฺณรตนาน  
กิรสฺส  เอโส  นิสฺสนฺโท ฯ  เอว  มหาชเน  วตฺถาภรณานิ  เจว  
ธน ฺจ  ยถิจฺฉก  อาทาย  คจฺฉนฺเต  พิมฺพิสาโร  ตสฺส  ปาสาท  
ทฏ ุกาโมป  มหาชเน  อาคจฺฉนฺเต  โอกาส  นาลตฺถ ฯ  อปรภาเค 
ยถิจฺฉก  อาทาย  คตตฺตา  มนุสฺเสสุ  มนฺทีภูเตสุ  ราชา  โชติกสสฺ 
ปตร  อาห  ตว  ปุตฺตสฺส  ปาสาท  ทฏ ุกาโมมฺหีติ ฯ  โส  
สาธุ  เทวาติ  วตฺวา  คนฺตฺวา  ปุตฺตสฺส  กเถสิ  ตาต  ราชา  
เต  ปาสาท  ทฏ ุกาโมติ ฯ  โส  สาธุ  ตาต  อาคจฺฉตูติ ฯ 
ราชา  มหนฺเตน  ปริวาเรน  สทฺธ ึ ตตฺถ  อคมาสิ ฯ 
ปมทฺวารโกฏเก  สมฺมชฺชิตฺวา  กจวรจฺฉฑฺฑิกา  ทาสี  ร ฺโ 
หตฺถ  อทาสิ ฯ  ราชา  เสฏ ิชายาติ  ส ฺาย  ลชชฺมาโน  
#๑. ม.  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  
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ตสฺสา  พาหาย  หตฺถ  น  เปสิ ฯ  เอว  เสสทฺวารโกฏเกสุป   
ทาสิโย ฯ  เสฏ ิภริยาโยติ  ม ฺมาโน  ตาส  พาหาย  หตฺถ  
น  เปสิ ฯ  โชติโก  อาคนฺตฺวา  ราชาน  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา 
ปจฺฉโต  หุตฺวา  ปุรโต  ยาถ  เทวาติ  อาห ฯ  ร ฺโ  มณิปวี  
สตโปริสปฺปปาโต  วิย  หุตฺวา  อุปฏาติ ฯ  โส  อิมินา  มม   
คหณตฺถาย  โอปาโต  ขนิโตติ  ม ฺมาโน  ปาท  นกิฺขิปตุ  
น  วิสหิ ฯ  โชติโก  นาย  เทว  โอปาโต  มม  ปจฺฉโต  
อาคจฺฉถาติ  ปุรโต  อโหสิ ฯ  ราชา  เตน  อกฺกนฺตกาเล  ภูมึ  
อกฺกมิตฺวา  เหฏ ิมตลโต  ปฏาย  ปาสาท  โอโลเกนฺโต  วิจร ิฯ 
ตทา  อชาตสตฺตุ  กุมาโร  ปตุ  องฺคุลึ  คเหตฺวา  วิจรนฺโต 
จินฺเตสิ  อโห  อนฺธพาโล  มม  ปตา  คหปติเก  นาม 
สตฺตรตนมเย  ปาสาเท  วสนฺเต  เอส  ราชา  หุตฺวา  ทารุมเย 
เคเห  วสติ  อหนฺทานิ  ราชา  หุตฺวา  อิมสฺส  อิมสมฺึ  ปาสาเท  
วสิตุ  น  ทสสฺามีติ ฯ  ร ฺโ  อุปริมตลานิ  อภิรุหนฺตสฺเสว  
ปาตราสเวลา  ชาตา ฯ  โส  เสฏ ึ  อามนฺเตตฺวา  มหาเสฏ ิ  
อิเธว  ปาตราส  ภุ ฺชิสฺสามาติ ฯ  ชานามิ  เทว  สชชฺิโต  
เทวสฺสาหาโรติ ฯ  โส  โสฬสหิ  คนฺโธทกฆเฏหิ  นหาตฺวา  
รตนมเย  เสฏ ิสฺส  นิสีทนมณฺฑเป  ป ฺตฺเต  ตสฺเสว  
นิสีทนปลฺลงฺเก  นิสีทิ ฯ  อถสฺส  หตฺถโธวนุทก  ทตฺวา  
สตสหสฺสคฺฆนิกาย  สุวณฺณปาติยา  กิลินฺนปายาส  วฑฺเฒตฺวา  
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ปุรโต  ปยึสุ ฯ  ราชา  โภชนนฺติ  ส ฺาย  ภุ ฺชิตุ  อารภิ ฯ 
เสฏ ี  นยิท  เทว  โภชน  กิลินฺนปายาโส  เอโสติ ฯ อ ฺ ิสฺสา  
สุวณฺณปาติยา  โภชน  วฑฺเฒตฺวา  ปุรมิปาติย  ปยึสุ ฯ ตโต   
อุฏ ิตอุตุนา  (๑)  กริ  ต  ภุ ฺชิตุ  สุข  โหติ ฯ  ราชา  มธุรโภชน 
ภุ ฺชนฺโต  ปมาณ  น  อ ฺาสิ ฯ  อถ  น  เสฏ ี  วนทฺิตฺวา  
อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  อล  เทว  เอตฺตกเมว  โหตุ  อิโต  อุตฺตรึ  
ชีราเปตุ  น  สกฺกาติ  อาห ฯ  อถ  น  ราชา  อาห  กึ  
คหปติ  ครุก  กตฺวาณ  กเถสิ  อตฺตโน  ภตฺตนฺติ ฯ  เทว  
นตฺเถต  ตุมฺหาก  (๒)  สพฺพสฺสาป  หิ  พลกายสฺส  อิทเมว  ภตฺต  
อิท  สูเปยฺย  อปจ  โข  อห  อยสสฺส  ภายามีติ ฯ  
กึการณาติ ฯ  สเจ  เทวสฺส  กายาลสิยมตฺต  ภเวยฺย  หิยฺโย  
ร ฺา  เสฏ ิสฺส  เคเห  ภุตฺต  เสฏ ินา  กิ ฺจิ  กต  
ภวิสฺสตีติ  วจนสฺส  ภายามิ  เทวาติ ฯ  เตนหิ  ภตฺต  หร 
อุทก  อาหราติ ฯ  ร ฺโ  ภตฺตกิจฺจาวสาเน  สพฺโพ  ราชปริวาโร 
ตเทว  ภตฺต  ภุ ฺชิ ฯ  ราชา  สุขกถาย  นิสินฺโน  เสฏ ึ  
อามนฺเตตฺวา  กึ  อิมสฺมึ  เคเห  ตว  ภรยิา  นตฺถีติ  อาห ฯ  
อตฺถ ิ เทวาติ ฯ  กห  สาติ ฯ  สิริคพฺเภ  นิสินฺนา  เทวสฺส  
อาคตภาว  น  ชานาตีติ  อาห ฯ  กิ ฺจาป  หิ  ปาโตว  
ราชา  สปริวาโร  อาคโต  สา  ปน  ตสฺส  อาคตภาว  น  
#๑. สี.   อุฏ ิตาน ฯ  ๒. ส.ี   อมฺหาก ฯ  
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ชานาติ ฯ  ตโต  เสฏ ี  ราชา  เม  ภริย  ทฏ ุกาโมติ  
ตสฺสา  สนฺติก  คนฺตฺวา  ราชา  อาคโต  กึ  ตว  ราชาน  
ทฏ ุ  น  วฏฏตีติ  อาห ฯ  สา  นิปนฺนกา  ว  โก  โส 
สามิ  ราชา  นามาติ  วตฺวา  ราชา  นาม  อมฺหาก  อิสฺสโรติ 
วุตฺเต  อนตฺตมนต  ปเวเทนฺตี  ทุกฺกฏานิ  วต  โน  ปุ ฺกมฺมานิ 
เยสนฺโน  อิสสฺโรป  อตฺถิ  อสฺสทฺธาย  นาม  ปุ ฺกมฺมานิ  
กตฺวา  มย  สมฺปตฺตึ  ปาปุณิตฺวา  อ ฺสฺส  อิสฺสริยฏาเน  
นิพฺพตฺตมฺหา  อทฺธา  อมฺเหหิ  อสฺสททฺหิตฺวา  ทาน  ทินฺน  
ภวิสฺสติ  ตสฺเสต  ผลนฺติ  วตฺวา  กึทานิ  กริสฺสามิ  สามีติ  
อาห ฯ  ตาลวณฺฏ  อาทาย  อาคนฺตฺวา  ราชาน  วีชาหีติ ฯ  
ตสฺสา  ตาลวณฺฏ  อาทาย  อาคนฺตฺวา  ราชาน  วีชนฺติยา  
ร ฺโ  เวนสฺส  คนฺธวาโต  ตสฺสา  อกฺขีนิ  ปหริ ฯ  อถสฺสา  
อกฺขีหิ  อสฺสุธารา  ปวตฺตึสุ ฯ  ต  ทิสฺวา  ราชา  เสฏ ึ  
อาห  มหาเสฏ ิ  มาตุคาโม  นาม  อปฺปพุทฺธิโก  ราชา  
เม  สามิกสฺส  สมฺปตฺตึ  คณฺเหยฺยาติ  ภเยน  โรทติ  ม ฺเ 
อสฺสาเสหิ  น  น  เม  ตว  สมฺปตฺติยา  อตฺโถติ ฯ  น  เอสา  เทว 
โรทตีติ ฯ  อถ  กึ  เอตนฺติ ฯ  ตุมฺหาก  เวนสฺส  คนฺเธนสฺสา 
อสฺสูนิ  ปวตฺตึสุ  อย  หิ  ทีโปภาส  วา  อคฺคิโอภาส  วา  
อทิสฺวา  มณิอาโลเกเนว  ภุ ฺชติ  จ  นสิีทติ  จ  นิปชฺชติ  จ  
เทโว  ปน  ทปีาโลเกน  นสิินฺโน  ภวิสสฺตีติ ฯ  อาม  เสฏ ีติ ฯ   
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เตนหิ  เทว  อชฺช  ปฏาย  มณิอาโลเกน  นิสีทถาติ  มหนฺต  
ติปุสมตฺต  อนคฺฆ  มณิรตน  อทาสิ ฯ  ราชา  เคห  โอโลเกตฺวา  
มหนฺตา  (๑)  วต  โชติกสสฺ  สมฺปตฺตีติ  วตฺวา  อคมาสิ ฯ  (๒) 
                        อยนฺตาว  โชติกสฺส  อุปฺปตฺติ ฯ 
        อิทานิ  ชฏลิสฺส  อุปฺปตฺติ  เวทิตพฺพา  พาราณสิย  หิ  
เอกา  เสฏ ิธีตา  อภิรูปา  อโหสิ ฯ  ต  ปณฺณรสโสฬส- 
วสฺสุทฺเทสิกกาเล  รกฺขนตฺถาย  เอก  ทาสึ  ทตฺวา  สตฺตภูมิกสฺส  
ปาสาทสฺส  อุปริมตเล  สริิคพฺเภ  วาสยึสุ ฯ  ต  เอกทิวส  
วาตปาน  วิวริตฺวา  พหิ  โอโลกยมาน  อากาเสน  คจฺฉนฺโต  
เอโก  วิชชฺาธโร  ทิสฺวา  อุปฺปนฺนสิเนโห  วาตปาเนน  ปวิสิตฺวา  
ตาย  สทฺธึ  สนฺถวมกาสิ ฯ  สา  เตน  สทฺธึ  สวาสมนฺวาย  
น  จิรสฺเสว  คพฺภ  ปฏิลภิ ฯ  อถ  น  สา  ทาสี  ทิสฺวา  
อมฺม  ก ึ อิทนฺติ  วตฺวา  โหตุ  มา  กสสฺจิ  อาจิกฺขีติ  ตาย  
วุตฺตา  ภเยน  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ  สาป  ทสมาสจฺจเยน  ปุตฺต  
วิชายิตฺวา  นวภาชน  อาหราเปตฺวา  ตตฺถ  ต  ทารก 
นิปชฺชาเปตฺวา  ต  ภาชน  ปทหิตฺวา  อุปริ  ปุปฺผทามานิ  
เปตฺวา  อิม  สีเสน  อุกฺขิปตฺวา  คนฺตฺวา  คงฺคาย  วิสฺสชฺเชหิ  
กึ  อิทนฺติ  จ  ปุฏา  อยฺยาย  เม  พลิกมมฺนฺติ  วเทยฺยาสีติ  
ทาสึ  อาณาเปสิ ฯ  สา  ตถา  อกาสิ ฯ  เหฏาคงฺคาย  จ  
# ๑. ม. มหตี ฯ ๒. อิโต  ปร ชฏิลตฺเถรวตฺถุ ปจฺฉา ปกฺขิตฺต ภเวยฺย ฯ  
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เทฺว  อิตฺถิโย  นหายมานา  ต  ภาชน  อุทเกนาหริยมาน  ทิสฺวา  
เอกา  อิตฺถี  มยฺหเมต  ภาชนนฺติ  อาห ฯ  เอกา  ย  เอตสฺส  
อนฺโต  ต  มยฺหนฺติ  วตฺวา  (๑)  ภาชเน  สมฺปตฺเต  ต  อาทาย  
ถเล  เปตฺวา  วิวริตฺวา  ทารก  ทิสฺวา  เอกา  มม  ภาชนนฺติ  
วุตฺตตฺตา  ทารโก  มเมว  โหตีติ  อาห ฯ  เอกา  ย  ภาชนสฺส  
อนฺโต  ต  มเมว  โหตีติ  วุตฺตตฺตา  มม  ทารโกติ  อาห ฯ  
ตา  วิวทมานา  วินิจฺฉย  คนฺตฺวา  ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา อมจฺเจสุ  
วินิจฺฉิตุ  อสกฺโกนฺเตสุ  ร ฺโ  สนฺติก  อคมสุ ฯ  ราชา  ตาส  
วจน  สุตฺวา  ตฺว  ทารก  คณฺห  ตฺว  ภาชน  คณฺหาติ 
อาห ฯ  ยาย  ปน  ทารโก  ลทฺโธ  สา  มหากจฺจายนตฺเถรสฺส 
อุปฏายิกา  อโหสิ ฯ  ตสฺมา  ต  ทารก  อิม  เถรสฺส  สนฺติเก 
ปพฺพาเชสฺสามีติ  โปเสสิ ฯ  ตสฺส  ชาตทิวเส  คพฺภมลสฺส   
โธวิตฺวา  อนปนีตตาย  เกสา  ชฏิตา  หตฺุวา  อฏสุ  เตนสฺส  
ชฏิโลเตฺวว  นาม  กรึส ุฯ  ตสฺส  ปทสา  วิจรณกาเล  เถโร  
ต  เคห  ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ  อุปาสิกา  เถร  นิสีทาเปตฺวา  
อาหารมทาสิ ฯ  เถโร  ทารก  ทิสฺวา  ก ึ อุปาสิเก  ทารโก  
เต  ลทฺโธติ  ปุจฺฉิ ฯ  อาม  ภนฺเต  อิมาห  ตุมฺหาก  สนฺติเก  
ปพฺพาเชสฺสามีติ  โปเสสึ  ปพฺพาเชถ  นนฺติ  อทาสิ ฯ  เถโร  
สาธูติ  ต  อาทาย  คจฺฉนฺโต  อตฺถิ  นุ  โข  อิมสฺส  
#๑. อาห ฯ  (?) ฯ  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 708 

        เลมที ่ 18   พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา  หนา  708 
 
คิหิสมฺปตฺตึ  อนุภวิตุ  ปุ ฺกมฺมนฺติ  โอโลเกนฺโต  มหาปุ ฺโ  
สตฺโต  มหาสมฺปตฺตึ  อนุภวิสฺสติ  ทหโร  เอส  ตาว  าณปสฺส  
ปริปาก  น  คจฺฉตีติ  จินฺเตตฺวา  ต  อาทาย  ตกฺกสลิาย  
เอกสฺส  อุปฏากสฺส  เคห  อคมาสิ ฯ  โส  เถร  วนฺทิตฺวา   ิโต  
ต  ทารก  ทสิฺวา  ทารโก  โว  ภนฺเต  ลทฺโธติ  ปุจฺฉิ  อาม  
อุปาสก  ปพฺพชิสฺสติ  ทหโร  ตาว  ตว  สนฺติเก  โหตูติ ฯ  โส  
สาธุ  ภนฺเตติ  ต  ปุตฺตฏาเน  เปตฺวา  ปฏิชคฺคิ ฯ  ตสฺส  ปน  
เคเห  ทฺวาทส  วสฺสานิ  ภณฺฑก  อุสฺสนฺน  โหติ ฯ  โส  คามนฺตร 
คจฺฉนฺโต  สพฺพป  ภณฺฑ  อาปณ  หริตฺวา  ทารก  อาปเณ 
นิสีทาเปตฺวา  ตสฺส  ตสฺส  ภณฺฑกสฺส  มูล  อาจิกฺขิตฺวา  
อิท ฺจิท ฺจ  เอตฺตก  นาม  ธน  คเหตฺวา  ทเทยฺยาสีติ  วตฺวา  
ปกฺกามิ ฯ  ตทิวส  นครปริคฺคาหกา  เทวตา  อนฺตมโส  
มริจิชิรกมตฺเตนาป  อตฺถิเก  ตสฺเสว  อาปณาภิมุเข  กรึสุ ฯ  โส  
ทฺวาทส  วสฺสานิ  อุสฺสนฺน  ภณฺฑก  เอกทิวเสเนว  วิกฺกีณิ ฯ  
กุฏมฺพิโก  อาคนฺตฺวา  อาปเณ  กิ ฺจิ  อทิสฺวา  สพฺพ  เต  
ตาต  ภณฺฑ  นาสิตนฺติ  อาห ฯ  น  นาเสมิ  สพฺพ  ตุมฺเหหิ  
วุตฺตนเยเนว  วิกฺกีณึ  อิท  อสุกสฺส  มลู  อิท  อสุกสสฺาติ ฯ  
กุฏมฺพิโก  ปสีทิตฺวา  อนคฺโฆ  ปุรโิส  ยตฺถ  กตฺถจิ  ชีวิตุ  
สมตฺโถติ  อตฺตโน  เคเห  วยปฺปตฺต  ธตีร  ตสฺส  ทตฺวา  เคหมสฺส  
กโรถาติ  ปุรเิส  อาณาเปตฺวา  นิฏ ิเต  เคเห  คจฺฉถ  ตุมฺเห   



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 709 

        เลมที ่ 18  โชติกตฺเถรวตฺถุ  หนา  709 
 
อตฺตโน  เคเห  วสถาติ  อาห ฯ  อถสฺส  เคหปฺปวิสนกาเล  
เอเกน  ปเทน  อุมฺมาเร  อกฺกนฺตมตฺเต  เคหสฺส  ปจฺฉิมภาเค  
ภูมึ  ภินฺทิตฺวา  อสีติหตฺโถ  สุวณฺณปพฺพโต  อุฏหิ ฯ ราชา  
ชฏลิกุมารสฺส  กริ  เคเห  ภูมึ  ภินฺทิตฺวา  สุวณฺณปพฺพโต 
อุฏ ิโตติ  สตฺุวาว  ตสฺส  เสฏ ิจฺฉตฺต  เปเสสิ ฯ  โส  ชฏลิเสฏ ี 
นาม  อโหสิ ฯ  ตสฺส  ตโย  ปุตฺตา  อเหสุ ฯ  โส  เตส  
วยปฺปตฺตกาเล  ปพฺพชฺชาย  จิตฺต  อุปปฺาเทตฺวา  สเจ  อมฺเหหิ  
สมานโภค  เสฏ ิกุล  ภวิสฺสติ  ปพฺพชตุิ  ทสฺสนฺติ  โน  เจ  
น  ทสฺสนฺติ  อตฺถิ  น ุ โข  ชมฺพุทีเป  อมฺเหหิ  สมานโภค  
กุลนฺติ  วีมสนตฺถาย  สุวณฺณมย  อิฏก  สุวณฺณมย  ปโตทลฏ ึ  
สุวณฺณมย  ปาทุก ฺจ  การาเปตฺวา  ปุรสิาน  หตฺเถ  ทตฺวา  
คจฺฉถ  อิมานิ  อาทาย  กิ ฺจิเทว  โอโลกยมานา  วิย  ชมฺพุทีปตเล  
วิจริตฺวา  อมฺเหหิ  สมานโภคสฺส  เสฏ ิกุลสฺส  อตฺถิภาว  วา  
นตฺถิภาว  วา  ตฺวา  อาคจฺฉถาติ  ปหิณิ ฯ  เต  จาริก  
จรนฺตา  ภทฺทิยนคร  ปาปุณึสุ ฯ  อถ  เน  เมณฺฑกเสฏ ี  
ทิสฺวา  ตาตา  กึ  กโรนฺตา  วิจรถาติ  ปจฺุฉิตฺวา  เอก  
โอโลเกนฺตา  วิจรามาติ  วุตฺเต  อิเมส  อิมานิ  คเหตฺวา  
กิ ฺจิเทว  โอโลเกตุ  วิจรณกิจฺจ  นตฺถิ  เสฏ ึ  (๑)  ปริคฺคณฺหมานา  
วิจรนฺตีติ  ตฺวา  ตาตา  อมฺหาก  ปจฺฉิมเคห  ปวิสิตฺวา  
#๑. สี. ม. ยุ.  รฏ ฯ  
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โอโลเกถาติ  อาห ฯ  เต  ตตฺถ  อฏกรีสมตฺเต  าเน  หตฺถ-ิ 
อสฺสอุสุภปฺปมาเณ (๑) ปฏ ิยา  ปฏ ึ  อาหจฺจ  ปวึ  ภินฺทิตฺวา  
อุฏ ิเต  เหฏา  วุตฺตปฺปกาเร  สุวณฺณเมณฺฑเก  ทิสฺวา  เตส  
อนฺตรนฺตรา  วิจริตฺวา  นิกฺขมึสุ ฯ  อถ  เน  เสฏ ี  ตาตา 
ย  โอโลเกนตฺา  วิจรถ  ทฏิโ  โว  โสติ  ปุจฺฉิตฺวา  ปสฺสาม 
สามีติ  วุตฺเต  เตนหิ  คจฺฉถาติ  อุยฺโยเชสิ ฯ  เต  ตโต ว   
คนฺตฺวา  อตฺตโน  เสฏ ินา  กินฺตาตา  ทิฏ  โว  อมฺหาก  
สมานโภค  เสฏ ิกุลนฺติ  วุตฺเต  สามิ  ตุมฺหาก  กึ  อตฺถิ  
ภทฺทิยนคเร  เมณฺฑกเสฏ ิโน  เอวรูโป  นาม  วิภโวติ  สพฺพนฺต  
ปวตฺตึ  อาจิกฺขึสุ ฯ  ต  สุตฺวา  เสฏ ี  อตฺตมโน  หุตฺวา  
เอกนฺตาว  เสฏ ิกุล  ลทฺธ  อปรป  นุ  โข  อตฺถีติ  สตสหสฺสคฺฆนก  
กมฺพล  ทตฺวา  คจฺฉถ  ตาตา  อ ฺป  เสฏ ิกุล  วิจินถาติ  
ปหิณิ ฯ  เต  ราชคห  คนฺตฺวา  โชติกสสฺ  เคหโต  อวิทูเร  
ทารุราสึ  กตฺวา  อคฺคึ  ทตฺวา  อฏสุ ฯ  กึ  อิทนฺติ  ปฏุกาเล  
จ  เอก  โน  มหคฺฆ  กมฺพล  วิกฺกีณนฺตาน  กยโก  นตฺถิ  
คเหตฺวา  วิจรนฺตาป  โจราน  ภายาม  เตน  ต  ฌาเปตฺวา  
คมิสฺสามาติ  วทึสุ ฯ  อถ  เน  โชติกเสฏ ี  ทิสฺวา  อิเม  กึ  
กโรนฺตีติ  ปจฺุฉิตฺวา  ตมตฺถ  สุตฺวา  ปกโฺกสาเปตฺวา  กึอคฺฆนโก  
กมฺพโลติ  ปจฺุฉิตฺวา  สตสหสฺสคฺฆนโกติ  วุตฺเต  สตสหสฺส  
# ๑. ม. ....อุสภปฺปมาเณ  ฯ  
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ทาเปตฺวา  ทฺวารโกฏก  สมฺมชฺชิตฺวา  กจวรจฺฉฑฺฑิกาย   
ทาสิยา  เทถาติ  เตสเยว  หตฺเถ  ปหิณิ ฯ  สา  กมฺพล  คเหตฺวา  
โรทมานา  สามิกสฺส  สนติฺก  คนฺตฺวา  กึ  ม  สามิ  อปราเธ  
สติ  ปหริตุ  น  วฏฏติ  กสฺมา  เม  เอว  ถูลกมฺพล  ปหิณิตฺถ  
กถาห  อิม  นิวาเสสฺสามิ  วา  ปารุปสสฺามิ  วาติ ฯ  นาห  
ตว  เอตทตฺถาย  ปหิณึ  เอต  ปน  กมฺพล  ปลิเวเตฺวา  ตว  
สยนมูเล  เปตฺวา  นิปชชฺนกาเล  คนโฺธทเกน  โธตาน 
ปาทาน  ปุ ฺฉนตฺถาย  เต  ปหิณึ  ก ึ เอตป  กาตุ  น  สกฺโกสีติ ฯ 
สา  เอต  ปน  กาตุ  สกฺขิสฺสามีติ  คเหตฺวา  อคมาสิ ฯ  
เต  จ  ปุริสา  ต  การณ  ทสิฺวา  อตฺตโน  เสฏ ิสฺส  สนฺติก  
คนฺตฺวา  กึ  ตาตา  ทิฏ  โว  เสฏ ิกุลนฺติ  วุตฺเต  สามิ  
กึ  ตุมฺหาก  อตฺถิ  ราชคหนคเร  โชติกสฺส  เสฏ ิสฺส  เอวรูปา  
นาม  สมฺปตฺตีติ  สพฺพ  เคหสมฺปตฺตึ  อาโรเจตฺวา  ต  ปวตฺตึ  
อาจิกฺขึสุ ฯ  เสฏ ี  เตส  วจน  สุตฺวา  ตุฏมานโส  อิทานิ  
ปพฺพชิตุ  ลภิสฺสามีติ  ร ฺโ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ปพฺพชิตุกาโมมฺหิ  
เทวาติ  อาห ฯ  สาธุ  มหาเสฏ ิ  ปพฺพชาหีติ ฯ  โส  เคห  
คนฺตฺวา  ปุตฺเต  ปกฺโกสาเปตฺวา  สุวณฺณทณฺฑ  วชริผาล  
กุทฺทาล  เชฏปุตฺตสฺส  หตฺเถ  เปตฺวา  ตาต  ปจฺฉิมเคเห  
สุวณฺณปพฺพตโต  สุวณฺณปณฺฑ  อุทฺธราหีติ  อาห ฯ  โส 
กุทฺทาล  อาทาย  คนฺตฺวา  สุวณฺณปพฺพต  ปหริ ฯ  ปฏ ิปาสาเณ  
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ปหฏกาโล  วิย  อโหส ิฯ  ตสฺส  หตฺถโต  กุทฺทาล  คเหตฺวา 
มชฺฌิมปุตฺตสฺส  หตฺเถ  ทตฺวา  ปหิณิ ฯ  ตสฺสป  สวุณฺณปพฺพต  
ปหรนฺตสฺส  ปฏ ิปาสาเณ  ปหฏกาโล  วิย  อโหส ิฯ  อถ  น  
กนิฏปุตฺตสฺส  หตฺเถ  ทตฺวา  ปหิณิ ฯ  ตสฺส  ต  คเหตฺวา  [๑]  
โกฏเฏตฺวา  ราสิกตาย  มตฺติกาย  ปหฏกาโล  วิย  อโหสิ ฯ  
อถ  น  เสฏ ี  เอหิ  ตาต  อล  เอตฺตเกนาติ  วตฺวา  อิตเร  
เทฺว  เชฏภาติเก  ปกฺโกสาเปตฺวา  อย  สุวณฺณปพฺพโต  น  
ตุมฺหาก  นิพฺพตฺโต  มยฺห ฺจ  กนิฏสฺส  จ  นิพฺพตฺโต  อิมินา 
สทฺธึ  เอกโต  หุตฺวา  ปริภุ ฺชถาติ  อาห ฯ  กสฺมา  ปน  โส  
เตสเมว  นิพฺพตฺตติ  กสฺมา  ชฏิโล  ชาตกาเล  อุทเก  ปาติโตติ ฯ 
อตฺตนา  กตกมฺเมเนว ฯ 
        กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  หิ  เจติเย  กริยมาเน  เอโก 
ขีณาสโว  เจติยฏาน  คนฺตฺวา  โอโลเกตฺวา  ตาตา  กสฺมา 
เจติยสฺส  อุตฺตเรน  มุข  น  อุฏหตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  สุวณฺณ 
นปฺปโหตีติ ฯ  อห  อนฺโตคาม  ปวิสิตฺวา  สมาทเปสฺสามิ  ตุมฺเห 
อาทเรน  กมมฺ  กโรถาติ ฯ  โส  เอว  วตฺวา  นคร  ปวิสิตฺวา 
อมฺมตาตา  อมฺหาก  เจติยสฺส  เอกสฺมึ  มุเข  สุวณฺณ  นปฺปโหต ิ
สุวณฺณ  ชานาถาติ  มหาชน  สมาทเปนฺโต  สุวณฺณการกุล 
อคมาสิ ฯ  สุวณฺณกาโรป  ตขณเยว  ภริยาย  สทฺธ ึ กลห  
#๑. สี. ม.  เอตฺถนฺตเร  ปหรนฺตสฺสาติ  ทิสฺสติ ฯ  
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กโรนฺโต  นสิินฺโน  โหติ ฯ  อถ  น  เถโร  เจติเย  ตุมฺเหหิ  
คหิตมุขสฺส  สุวณฺณ  นปฺปโหติ  ต  ชานิตุ  วฏฏตีติ  อาห ฯ 
โส  ภริยาย  โกเปน  ตว  สตฺถาร  อุทเก  ขิปตฺวา  คจฺฉาติ  
อาห ฯ  อถ  น  สา  อติสาหสิก  กมฺม  เต  กต  มม  กุทฺเธน 
เต  อหเมว  อกฺโกสิตพฺพา  วา  ปหริตพฺพา  วา  กสมฺา  
อตีตานาคตปฺปจฺจุปฺปนฺเนสุ  พุทฺเธสุ  เวรมกาสีติ  อาห ฯ  
สุวณฺณกาโร  ตาวเทว  สเวคปฺปตฺโต  หุตฺวา  ขมถ  เม  
ภนฺเตติ  วตฺวา  เถรสฺส  ปาทมูเล  นิปชชฺิ ฯ  ตาต  อห  
ตยา  น  กิ ฺจิ  วุตฺโต  สตฺถาร  ขมาเปหีติ ฯ  กินฺติ  กตฺวา 
ขมาเปมิ  ภนฺเตติ ฯ  สุวณฺณปุปฺผาน  ตโย  กุมฺเภ  กตฺวา 
อนฺโตธาตุนิธาเน  ปกฺขิปตฺวา  อลฺลวตฺโถ  อลลฺเกโส  หุตฺวา 
ขมาเปหิ  ตาตาติ ฯ  โส  สาธุ  ภนฺเตติ  สุวณฺณปุปฺผานิ  
กโรนฺโต  ตีสุ  ปุตฺเตสุ  เชฏปุตฺต  ปกฺโกสาเปตฺวา  เอหิ  
ตาต  อห  สตฺถาร  เวรวจเนน  อวจ  ตสฺมา  อิมานิ  
ปุปฺผานิ  กตฺวา  ธาตุนิธาเน  ปกฺขิปตฺวา  ขมาเปสฺสามิ  ตฺวป  
โข  เม  สหาโย  โหหีติ  อาห ฯ  โส  น  ตฺว  มยา  เวรวจน  
วทาปโต  ตฺวเยว  กโรหีติ  กาตุ  น  อิจฺฉิ ฯ  มชฺฌิมปุตฺต  
ปกฺโกสาเปตฺวา  ตเถวาห ฯ  โสป  ตเถว  วตฺวา  น  อิจฺฉิ ฯ  
กนิฏ  ปกฺโกสาเปตฺวา  อาห ฯ  โส  ปตุ  อุปฺปนฺนกิจฺจ  นาม  
ปุตฺตสฺส  ภาโรติ  ปตุ  สหาโย  หุตฺวา  ปุปฺผานิ  อกาสิ ฯ   
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สุวณฺณกาโร  วิทตฺถิปฺปมาณาน  ปุปฺผาน  ตโย  กุมฺเภ 
นิฏาเปตฺวา  ธาตุนิธาเน  ปกฺขิปตฺวา  อลฺลวตฺโถ  อลฺลเกโส 
สตฺถาร  ขมาเปสิ ฯ  อิติ  โส  สตฺตกฺขตฺตุ  ชาตกาเล  อุทเก 
ปาตน  ลภิ ฯ  อย  ปนสฺส  โกฏิย   ิโต  อตฺตภาโว  อิทานิป 
ตสฺเสว  นิสฺสนฺเทน  อุทเก  ปาติโต ฯ  เย  ปนสฺส  เทฺว  ปุตฺตา 
สุวณฺณปุปฺผาน  กรณกาเล  สหายา  ภวิตุ  น  อิจฺฉึสุ  เตส  เตน 
การเณน  สุวณฺณปพฺพโต  น  นิพฺพตฺติ  (๑)  กนิฏปุตฺตสฺส  
จ  เอกโต  กตภาเวน  นิพฺพตฺติ ฯ 
        อิติ  โส  ปุตฺเต  อนุสาสิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา 
กติปาเหเนว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  สตฺถา  อปเรน  สมเยน  ป ฺจหิ 
ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  ปณฺฑาย  จรนฺโต  ตสฺส  ปุตฺตาน  เคหทฺวาร 
อคมาสิ ฯ  เต  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อฑฺฒมาส  
ภิกฺขาหาร  อทสุ ฯ  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  (๒)  
อชฺชาป  เต  อาวุโส  ชฏิล  อสีติหตฺเถ  สุวณฺณปพฺพเต  จ  
ปุตฺเตสุ  จ  ตณฺหา  อตฺถีติ ฯ  น  เม  อาวุโส  เอเตสุ  ตณฺหา  
วา  มาโน  วา  อตฺถีติ ฯ  เต  อย  ชฏิลตฺเถโร  อภูต  วตฺวา  
อ ฺ  พฺยากโรตีติ  วทึส ุฯ  สตฺถา  เตส  กถ  สุตฺวา  น  
ภิกฺขเว  มม  ปุตฺตสฺส  เตสุ  ตณฺหา  วา  มาโน  วา  อตฺถีติ  
#๑. เอตฺถนฺตเร  ตสฺส  เจวาติ  ปท  นฏ  ภเวยฺย ฯ  
#สี. ม.  โปตฺถเก  กนิฏปุตฺตสฺส  เจว  ชฏลิสฺส  จาติ  ทิสฺสติ ฯ 
#ต  ยุตฺต  สิยา ฯ  ๒. ภิกฺขู  ปุจฺฉึสูติ  ยตฺุตร ฯ  
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วตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        โยธ  ตณฺห  ปหนฺตฺวาน  อนาคาโร  ปริพฺพเช 
        ตณฺหาภวปริกฺขีณ  ตมห  พฺรูมิ  พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  โย  อิธ  โลเก  ฉทฺวารกิตณฺห  ชหิตฺวา  
ฆราวาเสน  อนตฺถิโก  อนาคาโร  หุตฺวา  ปริพฺพชติ  ตณฺหาย  
เจว  ภวสฺส  จ  ปริกฺขีณตฺตา  ตณฺหาภวปริกฺขีณ  ตมห  
พฺราหฺมณ  วทามีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ  (๑) 
        อชาตสตฺตุกุมาโรป  เทวทตฺเตน  สทฺธึ  เอกโต  หุตฺวา  ปตร 
ฆาเตตฺวา  รชฺเช  ปติฏ ิโต  โชติกสฺส  ปาสาท  คณฺหิสฺสามีติ 
ยุทฺธสชฺโช  นิกฺขมิตฺวา  มณิปากาเร  สปริวารสฺส  อตฺตโน  
ฉาย  ทิสฺวา ว  คหปติโก  ยุทฺธสชโฺช  หุตฺวา  พล  อาทาย  
นิกฺขนฺโตติ  สลฺลกฺเขตฺวา  อุปคนฺตุ  น  วิสหิ ฯ  เสฏ ิป  ตทิวส  
อุโปสถิโก  หุตฺวา  ปาโตว  ภุตฺตปาตราโส  วิหาร  คนฺตฺวา  
สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  สุณนฺโต  นิสินโฺน  โหติ ฯ  ปมทฺวารโกฏเก  
รกฺข  คเหตฺวา   ิโต  ปน  ยมโมล ิ ยกโฺข  ต  ทิสฺวา  กห  
คจฺฉสีติ  สปริวาร  วิทฺธเสตฺวา  ทิสาวิทิสาสุ  อนุพนฺธิ ฯ  
ราชา  วิหารเมว  อคมาสิ ฯ  อถ  น  เสฏ ี  ทิสฺวา ว  กึ  
เทวาติ  วตฺวา  อุฏายาสนา  อฏาสิ ฯ  (๒)  คหปติ  กึ  ตฺว  ตว  
#๑.  อิโต  ปร  มลูวตฺถุนา  อนุสนฺธิ  ทฏพฺพา ฯ 
#๒.  อาสนา  อุฏาสีติ  ยตฺุตตร ฯ   
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ปุริเส  มยา  สทฺธึ  ยชฺุฌถาติ  อาณาเปตฺวา  อิธาคมฺม  ธมฺม  
สุณนฺโต  วิย  นิสินฺโนติ ฯ  ก ึ ปน  เทโว  มม  เคห  คณฺหิตุ  
คโตติ ฯ  อาม  คโตมฺหีติ ฯ  มม  อนิจฺฉาย  มม  เคห  คณฺหิตุ  
ราชสหสฺสป  น  สกโฺกติ  เทวาติ ฯ  โส  ก ึ ปน  ตฺว  
ราชา  ภวิสฺสสีติ  กุชฌฺิ ฯ  นาห  ราชา  มม  สนฺตก  ปน  
ทสิกสุตฺตป  มม  อนิจฺฉาย  ราชูหิ  วา  โจเรหิ  วา  คเหตุ (๒)  
น  สกฺกาติ ฯ  ก ึ ปนาห  ตว  รุจิยา  คณฺหิสฺสามีติ ฯ   
เตนหิ  เทว  อิมา  เม  ทสสุ  องฺคุลีสุ  วีสติ  มุทฺทิกา  อิมาห   
ตุมฺหาก  น  เทมิ  สเจ  สกโฺกถ  คณฺหถาติ ฯ  โส  ปน  ราชา   
ภูมิย  อุกฺกฏุกิ  นิสีทิตฺวา  อุลฺลงฺฆนฺโต  อฏารสหตฺถ  าน  
อภิรุหติ  ตฺวา  อุลฺลงฺฆนฺโต  อสีติหตฺถ  าน  อภิรุหติ ฯ  เอว  
มหาพโล  สมาโนป  อิโต  จิโต  จ  ปริวตฺเตนฺโต  เอก  มุทฺทิกป  
กฑฺฒิตุ  นาสกฺขิ ฯ  อถ  น  เสฏ ี  สาฏก  ปตฺถร  เทวาติ  
วตฺวา  องฺคุลิโย  อุชุก  อกาสิ ฯ  วีสติป  มุทฺทิกา  นกิฺขมึสุ ฯ  
อถ  น  เสฏ ี  เอว  เทว  มม  สนฺตก  มม  อนิจฺฉาย  น  
สกฺกา  คณฺหิตุนฺติ  วตฺวา  ร ฺโ  กิรยิาย  อุปฺปนฺนสเวโค 
ปพฺพชิตุ  เม  อนุชานาถ  เทวาติ  อาห ฯ  โส  อิมสมฺึ  
ปพฺพชิเต  สุข  ปาสาท  คณฺหิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  เอกวจเนเนว 
ปพฺพชาหีติ  อาห ฯ  โส  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  น  
#๑. สี. ยุ.  คหิต ฯ  
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จิรสฺเสว  อรหตฺต  ปตฺวา  โชติกตฺเถโร  นาม  อโหสิ ฯ  ตสฺส 
อรหตฺตปฺปตฺตกฺขเณเยว  สพฺพาป  สา  สมฺปตฺติ  อนฺตรธายิ ฯ  
ตปสฺส  สตุลกาย  นาม  ภริย  เทวา  อุตฺตรกุรุเมว  นยึสุ ฯ  
อเถกทิวส  ภิกฺขู  ต  อามนฺเตตฺวา  อาวุโส  โชติก  ตสฺมึ  
ปน  เต  ปาสาเท  วา  อิตฺถิยา  วา  ตณฺหา  อตฺถีติ  ปุจฺฉิตฺวา  
นตฺถาวุโสติ  วุตฺเต  สตฺถุ  อาโรเจสุ  อย  ภนฺเต  อภูต  วตฺวา  
อ ฺ  พฺยากโรตีติ ฯ  สตฺถา  นตฺเถว  ภิกฺขเว  มม  ปุตฺตสฺส  
ตสฺมึ  ตณฺหาติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        โยธ  ตณฺห  ปหนฺตฺวาน          อนาคาโร  ปรพฺิพเช 
        ตณฺหาภวปริกฺขีณ  ตมห          พฺรูมิ  พฺราหฺมณนฺติ ฯ  (๑) 
        [๒]  เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปุณึสูติ ฯ 
                                        โชติกตฺเถรวตฺถุ ฯ 
#๑. อิมสฺมึ  าเน  อตฺโถ  วณฺเณตพฺโพ ฯ   
#๒. สี.  เอตฺถนฺตเร  อิมิสสฺา  คาถายตฺโถ  เหฏา  
#ชฏลิตฺเถรวตฺถุมฺหิ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพติ  ทิสฺสติ ฯ  
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                                ปมนฏปุพฺพกวตฺถุ  
        หิตฺวา  มานุสกนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน 
วิหรนฺโต  เอก  นฏปุพฺพก  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        โส  กิร  เอก  นฏกีฬ  กีฬมาโน  วิจรนฺโต  สตฺถุ  ธมฺมกถ 
สุตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ตสฺมึ  พุทฺธปปฺมุเขน  
ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  ปณฺฑาย  ปวิสนฺเต  ภิกฺขู  เอก  นฏปุตฺต  
กีฬนฺต  ทิสฺวา  อาวุโส  เอส  ตยา  กีฬิตกีฬิต  กีฬติ  อตฺถิ  
นุโข  เต  เอตฺถ  สิเนโหติ  ปุจฺฉิตฺวา  นตฺถีติ  วุตฺเต  อย  
ภนฺเต  อภูต  วตฺวา  อ ฺ  พฺยากโรตีติ  อาหสุ ฯ  สตฺถา  
เตส  กถ  สุตฺวา  ภิกฺขเว  มม  ปุตฺโต  สพฺพโยเค  อติกฺกนฺโตติ  
วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        หิตฺวา  มานุสก  โยค                  ทิพฺพ  โยค  อุปจฺจคา 
        สพฺพโยควิสยุตฺต  ตมห          พฺรมูิ  พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  มานุสก  โยคนฺติ  มานุสก  อายุ ฺเจว  ป ฺจ  
กามคุเณ  จ ฯ  ทิพฺพโยเคป  เอเสว  นโย ฯ 
        อุปจฺจคาติ  โย  มานุสก  โยค  หตฺิวา  ทิพฺพ  โยค  
อติกฺกนฺโต  ต  สพฺเพหิ  จตูหิป  โยเคหิ  วิสยุตฺต  อห  พฺราหฺมณ  
วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                ปมนฏปุพฺพกวตฺถุ ฯ 
                                __________  
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                                  ทุติยนฏปุพฺพกวตฺถุ  
        หิตฺวา  รติ ฺจาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน  
วิหรนฺโต  เอก  นฏปุพฺพกเยว  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        วตฺถ ุ ปรุิมสทิสเมว ฯ  อิธ  ปน  สตฺถา  ภิกฺขเว  มม  
ปุตฺโต  รติ ฺจ  อรติ ฺจ  ปหาย   ิโตติ  วตฺวา  อิม  คาถมาห 
        หิตฺวา  รติ ฺจ  อรติ ฺจ          สีติภูต  นิรูปธ ึ
        สพฺพโลกาภิภภ  วีร                  ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  รตินฺติ  ป ฺจกามคุณรตึ 
        อรตินฺติ  อร ฺวาเส  อุกฺกณฺ ึ ฯ 
        สีติภูตนฺติ  นิพฺพุต ฯ 
        นิรูปธนิฺติ  นิรุปกกฺิเลส ฯ 
        วีรนฺติ  ต  เอวรูป  สพฺพกฺขนฺธโลก  อภิภวิตฺวา   ิต  
วิริยวนฺต  อห  พฺราหฺมณ  วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                ทุติยนฏปุพฺพกวตฺถุ ฯ 
                                ___________  
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                                  วงฺคีสตฺเถรวตฺถุ  
        จุตึ  โย  เวทีติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต 
วงฺคีสตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        ราชคเห  กิเรโก  พฺราหฺมโณ  วงฺคีโส  นาม  มตมนุสฺสาน  
สีส  อาโกเฏตฺวา  อิท  นิรเย  นิพฺพตฺตสฺส  สีส  อิท  
ติรจฺฉานโยนิย  อิท  เปตฺติวิสเย  อิท  มนุสฺสโลเก  อิท  เทวโลเก  
นิพฺพตฺตสฺส  สีสนฺติ  ชานาติ ฯ  พฺราหฺมณา  สกฺกา  อิม  
นิสฺสาย  โลก  ขาทิตุนฺติ  จินฺเตตฺวา  ต  เทฺว  รตฺตวตฺถานิ  
ปริทหาเปตฺวา  อาทาย  ชนปท  จรนฺตา  มนุสฺเส  วทนฺติ เอโส  
วงฺคีโส  นาม  พฺราหฺมโณ  มตมนุสฺสาน  สีส  อาโกเฏตฺวา  
นิพฺพตฺตฏาน  ชานาติ  อตฺตโน  าตกาน  นิพฺพตฺตฏาน  
ปุจฺฉถาติ ฯ  มนุสฺสา  ยถาพล  ทสป  กหาปเณ  วีสป  สตป  
ทตฺวา  าตกาน  นิพฺพตฺตฏาน  ปุจฺฉนฺติ ฯ  เต  อนุปุพฺเพน  
สาวตฺถึ  ปตฺวา  เชตวนสฺส  อวิทูเร  นิวาส  คณฺหึส ุฯ เต  
ภุตฺตปาตราส  มหาชน  คนฺธมาลาทิหตฺถ  ธมฺมสสฺวนาย  คจฺฉนฺต 
ทิสฺวา  กห  คจฺฉถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  วิหาร  ธมฺมสฺสวนายาติ  
วุตฺเต  ตตฺถ  คนฺตฺวา  กึ  กริสฺสถ  อมฺหาก  วงฺคีสพฺราหฺมณ- 
สทิโส  นตฺถ ิ มตมนุสฺสาน  สีส  อาโกเฏตฺวา  นิพฺพตฺตฏาน  
ชานาติ  าตกาน  นิพฺพตฺตฏาน  ปุจฺฉถาติ  อาหสุ ฯ  เต  
วงฺคีโส  กึ  ชานาติ  อมฺหาก  สตฺถารา  สทิโส  นตฺถติี  วตฺวา   
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อิตเรหิป  วงฺคีสสทิโส  นตฺถีติ  วุตฺเต  กถ  วฑฺเฒตฺวา  
เอถทานิ  โว  วงฺคีสสฺส  วา  อมฺหาก  วา  สตฺถุ  ชานนภาว  
ชานิสฺสามาติ  เต  อาทาย  วิหาร  อคมสุ ฯ  สตฺถา  เตส  
อาคมนภาว  ตฺวา  นิรเย  ติรจฺฉานโยนิย  มนุสฺสโลเก  
เทวโลเกติ  จตูสุ  าเนสุ  นิพฺพตฺตาน  จตฺตาริ  สีสานิ  
ขีณาสวสีส ฺจาติ  ป ฺจ  สีสานิ  อาหราเปตฺวา  ปฏิปาฏิยา  
ปาเปตฺวา  อาคตกาเล  วงฺคีส  ปุจฺฉิ  ตฺว  กิร  สีส 
อาโกเฏตฺวา  มตกาน  นิพฺพตฺตฏาน  ชานาสีติ ฯ  อาม  
ชานามีติ ฯ  อิท  กสฺส  สสีนฺติ ฯ  โส  ต  อาโกเฏตฺวา  นิรเย  
นิพฺพตฺตสฺสาติ  อาห ฯ  อถสฺส  สตฺถา  สาธูติ  สาธุการ  ทตฺวา  
อิตรานิป  ตีณิ  สีสานิ  ปจฺุฉิตฺวา  เตน  อวิรชฺฌิตฺวา  
วุตฺตวุตฺตกฺขเณ  ตเถว  สาธุการ  ทตฺวา  ป ฺจม  สีส  ทสฺเสตฺวา  
อิท  กสฺสาติ  ปุจฺฉิ ฯ  โส  ต  อาโกเฏตฺวา  นิพฺพตฺตฏาน  
น  ชานาติ ฯ  อถ  น  สตฺถา  กึ  วงฺคีส  น  ชานาสีติ  
วตฺวา  อาม  น  ชานามีติ  วุตฺเต  อห  ชานามีติ  อาห ฯ  
เกน  ชานาสีติ ฯ  มนฺตพเลน  ชานามีติ ฯ  (๑)  อถ  น  วงฺคีโส  
ยาจิ  เทถ  เม  อิม  มนฺตนติฺ ฯ  น  สกกฺา  อปพฺพชิตสฺส  
ทาตุนฺติ ฯ  โส  อิมสฺมึ  มนฺเต  คหิเต  สกลชมฺพุทีเป  อห  
เชฏโก  ภวิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  เต  พฺราหฺมเณ  ตุมฺเห  ตตฺเถว  
#๑. สี. ม. ยุ.  เกน.....ชานามีติ  อิติ  นตฺถิ ฯ  
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กติปาห  วสถ  อห  ปพฺพชิสฺสามีติ  อุยฺโยเชตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  
ปพฺพชิตฺวา  ลทฺธูปสมฺปโท  วงฺคีสตฺเถโร  นาม  อโหสิ ฯ อถสฺส  
สตฺถา  ทฺวตฺตึสาการกมฺมฏาน  ทตฺวา  มนฺตสฺส  ปริกมฺม 
สชฺฌายาหีติ  อาห ฯ  โส  ต  สชฺฌายนฺโต  อนฺตรนตฺรา  
พฺราหฺมเณหิ  คหิโต  เต  มนฺโตติ  ปุจฺฉิยมาโน  อาคเมถ  
ตาว  คณฺหามีติ  วตฺวา  กติปาหสฺเสว  อรหตฺต  ปตฺวา  ปุน  
พฺราหฺมเณหิ  ปุฏโ  อภพฺโพทานาห  อาวุโส  คนฺตุนฺติ  อาห ฯ 
ต  สุตฺวา  ภิกขฺู  อย  ภนฺเต  อภูเตน  อ ฺ  พฺยากโรตีติ  
สตฺถุ  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  มา  ภิกฺขเว  เอว  อวจุตฺถ  อิทานิ  
ภิกฺขเว  มม  ปุตฺโต  จุติปฏิสนฺธิกุสโล  ชาโตติ  วตฺวา  อิมา 
คาถา  อภาสิ 
        จุตึ  โย  เวทิ  สตฺตาน                  อุปปตฺติ ฺจ  สพฺพโส 
        อสตฺต  สุคต  พุทฺธ                  ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ ฯ 
        ยสฺส  คตึ  น  ชานนติฺ                  เทวา  คนฺธพฺพมานุสา 
        ขีณาสว  อรหนฺต                          ตมห  พฺรูมิ  พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  โย  เวทีติ  โย  สตฺตาน  สพฺพากาเรน  จุติ ฺจ 
ปฏิสนฺธิ ฺจ  ปากฏ  กตฺวา  ชานาติ  ตมห  อลคฺคตาย  อสตฺต 
ปฏิปตฺติยา  สุฏ ุคตตฺตา  สุคต  จตุนฺน  สจฺจาน  พุทฺธตาย  
พุทฺธ  พฺราหฺมณ  วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        ยสฺสาติ  ยสฺเสเต  เทวาทโย  คตึ  น  ชานนฺติ  ตมห   
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อาสวาน  ขีณตาย  ขีณาสว  กิเลเสหิ  อารกตฺตา  อรหนฺต  
พฺราหฺมณ  วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                วงฺคีสตฺเถรวตฺถุ ฯ 
 
                                ธมฺมทินฺนาเถรีวตฺถุ  
        ยสฺส  ปเุร  จาติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนโฺต   
ธมฺมทินฺน  ภิกฺขุนึ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกทิวส  หิ  ตสฺสา  คิหิกาเล  สามิโก  วิสาโข  อุปาสโก 
สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา  อนาคามิผล  ปตฺวา  จินฺเตสิ  
มยา  สพฺพ  สาปเตยฺย  ธมฺมทินฺน  ปฏิจฺฉาเปตุ  วฏฏตีติ ฯ  
โส  ตโต  ปพฺุเพ  อาคจฺฉนฺโต  ธมฺมทนิฺน  วาตปาเนน  
โอโลเกนฺตึ  ทิสฺวา  สิต  กโรติ ฯ  ตทิวส  ปน  วาตปาเน 
 ิต  อโนโลเกนฺโตว  อคมาสิ ฯ  สา  กึ  นโุข  อิทนฺติ  
จินฺเตตฺวา  โหตุ  โภชนกาเล  ชานิสฺสามีติ  โภชนเวลาย  ภตฺต  
อุปนาเมสิ ฯ  โส  อ ฺเสุ  ทิวเสสุ  เอหิ  เอกโต  ภุ ฺชามาติ  
วทติ ฯ  ตทิวส  ปน  ตุณฺหีภูโตว  ภุ ฺชิ ฯ  สา  เกนจิเทว 
การเณน  กุปโต  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตสิ ฯ  อถ  น  วิสาโข  
สุขนิสินฺนเวลาย  ต  ปกฺโกสิตฺวา  ธมฺมทินฺเน  อิมสฺมึ  เคเห 
สพฺพ  สาปเตยฺย  ปฏิจฺฉาหีติ  อาห ฯ  สา  กุทฺธา  นาม  
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สาปเตยฺย  น  ปฏิจฺฉาเปนฺติ  กินฺนุ  โข  เอตนฺติ  จินฺเตตฺวา 
ตุมฺเห  ปน  สามีติ  อาห ฯ  อห  อิโต  ปฏาย  น  กิ ฺจิ 
วิจาเรสฺสามีติ ฯ  ตุมฺเหหิ  ฉฑฺฑิต  เขฬ  โก  ปฏิจฺฉิสฺสติ  เอว  
สนฺเต  มม  ปพฺพชฺช  อนุชานาถาติ ฯ  โส  สาธุ  ภทฺเทติ  
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  มหนฺเตน  สกฺกาเรน  ต  ภิกฺขุนีอุปสฺสย  เนตฺวา 
ปพฺพาเชสิ ฯ  สา  ลทฺธูปสมฺปทา  ธมฺมทินฺนาเถรี  นาม  อโหสิ ฯ 
สา  วิเวกกามตาย  ภิกฺขุนีหิ  สทฺธึ  ชนปท  คนฺตฺวา  ตตฺถ   
วิหรนฺตี  น  จิรสฺเสว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺวา 
อิทานิ  ม  นสิฺสาย  าติชนา  ปุ ฺานิ  กริสฺสนฺตีติ  ปุนเทว 
ราชคห  ปจฺจาค ฺฉิ ฯ  อุปาสโก  ตสฺสา  อาคตภาว  สุตฺวา 
เกน  นุ  โข  การเณน  อาคตาติ  ภิกฺขุนีอุปสฺสย  คนฺตฺวา 
เถรึ  [๑]  วนทฺิตฺวา  เอกมนฺต  นิสินฺโน  อุกฺกณฺ ิตา  นุ  โขส ิ
อยฺเยติ  วตฺตุ  อปฺปฏิรูป  ป ฺหเมก  น  ปุจฺฉิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา 
โสตาปตฺติมคฺเค  ป ฺห  ปุจฺฉิ ฯ  สา  ต  วิสฺสชฺเชส ิฯ  อุปาสโก 
เตเนว  อุปาเยน  เสสมคฺเคสุป  ป ฺห  ปุจฺฉิตฺวา  อติกฺกมฺม 
ป ฺหสฺส  ปุฏกาเล  ตาย  อจฺจสรา  โข  อาวุโส  (๒)วิสาขาติ  
วตฺวา  อากงฺขมาโน  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  อิม  ป ฺห  
ปุจฺเฉยฺยาสีติ  วุตฺเต  เถรึ  วนฺทิตฺวา  อุฏายาสนา  สตฺถุ 
สนฺติก  คนฺตฺวา  ต  กถาสลฺลาป  สพฺพ  ภควโต  อาโรเจสิ ฯ 
#๑. เอตฺถนฺตเร  ทิสฺวาติ  ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. อจฺฉริย  อาวุโส ฯ  
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สตฺถา  สุกถติ  มม  ธีตาย  ธมฺมทินฺนาย  อห ฺเจต  ป ฺห   
วิสฺสชฺเชนฺโต  เอวเมว  วิสฺสชฺเชยฺยนฺติ  วตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  
อิม  คาถมาห 
        ยสฺส  ปเุร  จ  ปจฺฉา  จ          มชฺเฌ  จ  นตฺถิ  กิ ฺจน 
        อกิ ฺจน  อนาทาน                  ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ปเุรติ  อตีเตสุ  ขนฺเธสุ ฯ 
        ปจฺฉาติ  อนาคเตสุ  ขนฺเธสุ ฯ 
        มชฺเฌติ  ปจฺจุปฺปนฺเนสุ  ขนฺเธสุ ฯ 
        นตฺถ ิ กิ ฺจนนฺติ  ยสฺส  เตสุ  ตีส ุ าเนสุ  ตณฺหาคาหสงฺขาต 
กิ ฺจน  นตฺถิ  ตมห  ราคกิ ฺจนาทีหิ  อกิ ฺจน  กสฺสจิ  คหณสฺส 
อภาเวน  อนาทาน  พฺราหฺมณ  วทามีติ  อตฺโถ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                        ธมฺมทินฺนาเถรีวตฺถุ ฯ 
                        __________  



ธมฺมปทฏกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณณฺนา - หนาท่ี 726 

                        เลมที ่ 18  หนา  726 
 
                         องฺคุลิมาลตฺเถรวตฺถุ  
        อุสภนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต 
องฺคุลิมาลตฺเถร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        วตฺถ ุ น  เว  กทริยา  เทวโลก  วชนฺตีติ  คาถาวณฺณนาย 
วุตฺตเมว ฯ  วุตฺต ฺหิ  ตตฺถ  ภิกฺขู  องฺคุลิมาล  ปุจฺฉึสุ  กึ  
นุ  โข  อาวุโส  ทฏุหตฺถึ  ฉตฺต  ธาเรตฺวา   ิต  ทิสฺวา  
น  ภายสีติ ฯ  น  ภายามิ  อาวุโสติ ฯ  เต  สตฺถาร  อาหสุ  
องฺคุลิมาโล  ภนฺเต  อภูเตน  อ ฺ  พฺยากโรตีติ ฯ  สตฺถา  น  
ภิกฺขเว  มม  ปุตฺโต  องฺคุลิมาโล  ภายติ  ขีณาสวอุสภาน ฺหิ  
อนฺตเร  เชฏกอุสภา  มม  ปุตฺตสทิสา  ภิกฺขู  น  ภายนฺตีติ  
วตฺวา  พฺราหฺมณวคฺเค  อิม  คาถมาห 
        อุสภ  ปวร  วีร                  มเหสี  วิชิตาวิน 
        อเนช  นหาตก  พุทฺธ          ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  อจฺฉมฺภิตตฺเถน  อุสภสทิสตาย  อุสภ  อุตฺตมตฺเถน 
ปวร  วิรยิสมปฺตฺติยา  วีร  มหนฺตาน  สีลกฺขนฺธาทีน  เอสิตตฺตา 
มเหสึ  ติณฺณ  มาราน  วิชติตฺตา  วิชิตาวิน  นหาตกฺกิเลสตาย 
นหาตก  จตุสจฺจพุทฺธตาย  พุทฺธ  ต  เอวรูป  อห  พฺราหฺมณ 
วทามีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสูติ ฯ 
                                องฺคุลิมาลตฺเถรวตฺถุ ฯ 
                                __________  
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                                เทวหิตพฺราหฺมณวตฺถุ   
        ปุพฺเพนิวาสนฺติ  อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา  เชตวเน  วิรหนโฺต 
เทวหิตพฺราหฺมณสฺส  ป ฺห  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  ภควา  วาเตหิ  อาพาธิโก  หุตฺวา 
อุปวานตฺเถร  อุณฺโหทกตถฺาย  เทวหิตพฺราหฺมณสฺส  สนฺติก 
ปหิณิ ฯ  โส  คนฺตฺวา  สตฺถุ  อาพาธิกภาว  อาจิกฺขิตฺวา  
อุณฺโหทก  ยาจิ ฯ  ต  สุตฺวา  พฺราหฺมโณ  ตุฏมานโส  หุตฺวา  
ลาภา  วต  เม  ย  มม  สนติฺก  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อุณฺโหทกสฺสตฺถาย 
ปหิณีติ  อุณฺโหทกสฺส  กาช  ปุริเสน  คาหาเปตฺวา  ผาณิตสฺส 
จ  ปุฏ  อุปวานตฺเถรสฺส  ปาทาสิ ฯ  เถโร  ต  คาหาเปตฺวา 
วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถาร  อุณฺโหทเกน  นหาเปตฺวา  อุณฺโหทเกน 
ผาณิต  อาโลเฬตฺวา  ภควโต  ปาทาสิ ฯ  ตสฺส  ต  ขณเยว  โส 
อาพาโธ  ปฏปิสฺสมฺภิ  พฺราหฺมโณ  จินฺเตสิ  กสฺส  นุ  โข  
เทยฺยธมฺโม  ทินฺโน  มหปฺผโล  โหติ  สตฺถาร  ปุจฺฉิสฺสามีติ ฯ 
โส  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ตมตฺถ  ปุจฺฉนฺโต  อิม  
คาถมาห 
        กตฺถ  ทชฺชา  เทยฺยธมฺม          กตฺถ  ทินฺน  มหปฺผล 
        กถ  หิ  ยชมานสฺส                  กถ  อิชฌฺนฺติ  ทกฺขิณาติ ฯ 
        อถสฺส  สตฺถา  เอวรูปสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ทินนฺ  มหปฺผล 
โหตีติ  วตฺวา  พฺราหฺมณ  ปกาเสนฺโต  อิม  คาถมาห  
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        ปุพฺเพนิวาส  โย  เวทิ          สคฺคาปาย ฺจ  ปสฺสติ 
        อโถ  ชาติกฺขย  ปตฺโต  อภิ ฺา  โวสิโต  มุน ิ
        สพฺพโวสิตโวสาน          ตมห  พฺรูมิ  พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  โย  ปุพฺเพนิวาส  ปากฏ  กตฺวา  ชานาติ   
ฉพฺพีสติเทวโลกเภท  สคฺค ฺจ  จตุพฺพิธ  อปาย ฺจ  ทิพฺพจกฺขุนา 
ปสฺสติ  อโถ  ชาติกฺขยสงฺขาต  อรหตฺต  ปตฺโต  อภิ ฺเยฺย  ธมฺม 
อภิชานิตฺวา  ปริ ฺเยฺย  ปริชานิตฺวา  ปหาตพฺพ  ปหาย 
สจฺฉิกาตพฺพ  สจฺฉิกตฺวา  โวสิโต  นิพฺพาน  ปตฺโต  วุสิตโวสาน  
วา  ปตฺโต  อาสวกฺขยปฺป ฺาย  โมนภาว  ปตฺตตฺตา  มุนิ  ตมห 
สพฺเพส  กิเลสาน  โวสาน  อรหตฺตมคฺค ฺาณ  พฺรหฺมจริยวาส  
วุตฺถภาเวน  สพฺพโวสิตโวสาน  พฺราหฺมณ  วทามีติ ฯ 
        เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปณึุสุ ฯ 
พฺราหฺมโณป  ปสนฺนมานโส  สรเณสุ  ปติฏาย  อุปาสกตฺต  
ปเวเทสีติ ฯ 
                        เทวหิตพฺราหฺมณวตฺถุ ฯ 
                พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ 
                        ฉพฺพีสติโม  วคฺโค ฯ 
                        _________  
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        เอตฺตาวตา  สพฺพปเม  ยมกวคฺเค  จุทฺทส  วตฺถนูิ  
อปฺปมาทวคฺเค  นว  จิตฺตวคฺเค  นว  ปุปผฺวคฺเค  ทฺวาทส  (๑)  
พาลวคฺเค  ปณฺณรส  (๒) ปณฺฑิตวคฺเค  เอกาทส  อรหนฺตวคฺเค 
ทส  สหสฺสวคฺเค  จุทฺทส  ปาปวคฺเค  ทฺวาทส  ทณฺฑวคฺเค 
เอกาทส  ชราวคฺเค  นว  อตฺตวคฺเค  ทส  โลกวคฺเค  เอกาทส 
พุทฺธวคฺเค  นว  สุขวคฺเค  อฏ  ปยวคฺเค  นว  โกธวคฺเค 
อฏ  มลวคฺเค  ทฺวาทส  ธมฺมฏวคฺเค  ทส  มคฺควคฺเค  ทส 
ปกิณฺณกวคฺเค  นว  นริยวคฺเค  นว  นาควคฺเค  อฏ 
ตณฺหาวคฺเค  ทฺวาทส  ภิกฺขุวคฺเค  ทฺวาทส  พฺราหฺมณวคฺเค 
เอกูนจตฺตาลีสาติ  เอเกนูนานิ  ตีณิ  วตฺถุสตานิ  (๓)  ปกาเสตฺวา 
นาติสงฺเขปนาติวิตฺถารวเสน  อุปรจิตา  ทฺวาสตฺตติภาณวารปฺ- 
ปมาณา  ธมฺมปทสฺส  อฏกถา  นิฏ ิตา  (๔) ฯ 
        ปตฺต  ธมฺมปท  เยน          ธมฺมราเชนนุตฺตร 
        คาถา  ธมฺมปเท  เตน          ภาสิตา  ยา  มเหสินา 
        สเตวีสา  จตุสฺสตา          จตุสฺสจฺจวิภาวินา 
        สตตฺตยมฺหิ  วตฺถูน          เอเกนูเน  สมฏุ ิตา 
#๑.  ส.ี ย.ุ  เอกาทส ฯ  ๒. สี. ย.ุ  จุทฺทส ฯ  เตสุ  โปตฺถเกสุ  ปน  
#     วตฺถูนิ  กเมน  ทฺวาทเสว  เจว  ปณฺณรเสว  จ  โหนฺติ ฯ 
#๓.  อิมานิ  สกลียมานานิ  เอกาธิกานิ  ตีณิ  สตานิ  โหนฺติ ฯ   
#๔.  พุทฺธวคฺเค  นวาติ  ปกฺขิปตฺวา  กเต  อิมานิ  สกลียมานานิ 
#      ทฺวาธิกานิ  ตีณิ  วตถุสตฺานิ  โหนฺติ ฯ  
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        วิหาเร  อธิราเชน                          การิตมฺหิ  กต ฺ ุนา 
        ปาสาเท  สิรกิูฏสฺส                  ร ฺโ  วิหรตา  มยา 
        อตฺถพฺย ฺชนสมฺปนฺน                  อตฺถาย  จ  หิตาย  จ 
        โลกสฺส  โลกนาถสสฺ                  สทฺธมฺมฏ ิติกามตา 
        ตาส  อฏกถ  เอต                  กโรนฺเตน  สุนมิฺมล 
        ทฺวาสตฺตติปฺปมาณาย                  ภาณวาเรหิ  ปาลิยา 
        ย  ปตฺต  กุสล  เตน                  กุสลา  สพฺพปาณิน 
        สพฺเพ  อิชฺฌนฺตุ  สงฺกปฺปา          ผลนฺตา  มธุร  ผลนฺติ ฯ 
        ปรมวิสทฺุธสทฺธาพุทฺธิวิริยปฏิมณฺฑิเตน  สีลาจารชฺชวมทฺทวา- 
ทิคุณสมุทยสมุทิเตน  สกสมยสมยนฺตรคหนชฺโฌคาหนสมตฺเถน 
ป ฺาเวยฺยตฺติสมนฺนาคเตน  เตปฏกปริยตฺติปฺปเภเท  สาฏกเถ 
สตฺถุสาสเน  อปฺปฏิหต ฺาณปฺปเวทิเตน  (๑)  มหาเวยฺยากรเณน 
กรณสมฺปตฺติชนิตสุขวินิคฺคตมธุโรทารวจนลาวณฺณยุตฺเตน  ยุตฺต- 
มุตฺตวาทินา  วาทิวเรน  มหากวินา  ฉฬภิ ฺาปฏิสมฺภิทาทิปฺ- 
ปเภทคุณปฺปฏิมณฺฑิเต  อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม  อปฺปฏหิตพุทฺธีน   
เถรวสปฺปทีปาน  เถราน  มหาวิหารวาสีน  วสาลงฺการภูเตน   
วิปุลวิสุทฺธพุทฺธินา  พุทฺธโฆโสติ  ครหูิ  คหิตนามเธยฺเยน  เถเรน 
กตาย  ธมฺมปทสฺส  อตฺถวณฺณนา ฯ 
                                __________________ 
#๑. สี. ม. ยุ.  อปฺปฏิหต ฺาณปฺปภาเวน ฯ 


