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                                        ปรมตฺถทีปน ีนาม  
                        ขุทฺทกนิกาเย  เปตวตฺถุอฏกถา   
 
                นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                                        คนฺถารมฺภกถา   
                มหาการุณิก นาถ                        เยฺยสาครปารคุ   
                วนฺเท นิปุณคมฺภีร-                        วิจิตฺรนยเทสน ฯ   
                วิชชฺาจรณสมฺปนฺนา                เยน นิยฺยนติฺ โลกโต   
                วนฺเท ตมุตฺตม ธมฺม                สมฺมาสมฺพุทฺธปูชิต ฯ   
                สลีาทิคุณสมฺปนฺโน                 ิโต มคฺคผเลสุ โย   
                วนฺเท อริยสงฺฆ ต                        ปุ ฺกฺเขตฺต อนุตฺตร ฯ   
                วนฺทนาชนิต ปุ ฺ                อิติ ย รตนตฺตเย   
                หตนฺตราโย สพฺพตฺถ                  หุตฺวาห ตสฺส เตชสา ฯ   
                เปเตหิ จ  กต กมฺม                        ย ย ปุรมิชาติสุ   
                เปตภาวาวห ต ต                        เตส หิ ผลเภทโต ฯ   
                ปกาสยนฺตี พุทฺธาน                เทสนา ยา วิเสสโต   
                สเวคชนนี กมมฺ-                        ผลปจฺจกฺขการินี ฯ   
                เปตวตฺถูติ นาเมน                        สุปริ ฺาตวตฺถุกา   
                ย ขุทฺทกนิกายสฺมึ                        สงฺคายึสุ มเหสโย ฯ   
                ตสฺส สมฺมาวลมฺพิตฺวา                โปราณฏกถานย   
                ตตฺถ ตตฺถ นิทานานิ                วิภาเวนฺโต วิเสสโต ฯ    
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                สวิุสุทฺธ อสงฺกิณฺณ                        นิปุณตฺถวินิจฉย   
                มหาวิหารวาสีน                        สมย อวิโลมย ฯ   
                ยถาพล กริสฺสามิ                        อตฺถสวณฺณน สุภ   
                สกฺกจฺจ ภาสโต ต เม                นิสามยถ สาธโวติ ฯ   
        ตตฺถ  เปตวตฺถูติ  เสฏ ิปุตฺตาทิกสฺส  ตสฺส  ตสฺส  สตฺตสฺส   
เปตภาวเหตุภูต  กมฺม ฯ  ตสฺส  ปน  ปกาสนวเสน  ปวตฺโต  
เขตฺตูปมา อรหนฺโตติอาทิโก ปริยตฺติธมฺโม  อิธ  เปตวตฺถูติ  
อธิปฺเปโต ฯ   
        ตยิท  เปตวตฺถุ  เกน  ภาสิต  กตฺถ  ภาสิต  กทา  ภาสิต 
กสฺมา  จ  ภาสิตนฺติ ฯ  วุจฺจเต  อิท  หิ  เปตวตฺถุ  ทุวิเธน  
ปวตฺต  อตถุปฺปตฺติวเสน ปุจฺฉาวิสฺสชฺชนวเสน  จ ฯ  ตตฺถ ย  
อตถุปฺปตฺติวเสน ปวตฺต ต ภควตา  ภาสิต  อิตร  
นารทตฺเถราทีหิ  ปุจฺฉิต  เตหิ  เตหิ  เปเตหิ  ภาสิต ฯ สตฺถา  
ปน ยสฺมา นารทตฺเถราทีหิ  ตสฺมึ ตสฺมึ ปุจฺฉาวิสฺสชฺชเน  
อาโรจิเต ต ต อตถุปฺปตฺตึ กตฺวา สมฺปตฺตปริสาย  ธมฺม  
เทเสสิ  ตสฺมา สพฺพมฺเปต เปตวตฺถุ  สตฺถารา ภาสิตเมว  
นาม ชาต ฯ ปวตฺติตวรธมฺมจกฺเก หิ สตฺถริ ตตฺถ ตตฺถ  
ราชคหาทีสุ วิหรนฺเต เยภุยฺเยน ตาย  ตาย  อตถุปฺปตฺติยา   
ปุจฺฉาวิสฺสชฺชนวเสน  สตฺตาน  กมฺมผลปจฺจกฺขกรณาย  ต  ต   
เปตวตฺถุ  เทสนารุฬฺหนฺติ  อย  ตาเวตฺถ  เกน  ภาสิตนฺติ    
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อาทีน  ปทาน สาธารณโต  วิสฺสชชฺนา ฯ  อสาธารณโต  ปน 
ตสฺส  ตสฺส  วตฺถุสฺส  อตฺถวณฺณนายเมว  อาคมิสฺสติ ฯ   
        ต  ปเนต  เปตวตฺถุ  วินยปฏก  สตฺุตนฺตปฏก อภิธมฺม- 
ปฏกนฺติ ตีสุ ปฏเกสุ สุตฺตนฺตปฏกปริยาปนฺน  ทีฆนิกาโย   
มชฺฌิมนิกาโย สยุตฺตนิกาโย องฺคุตฺตรนิกาโย ขุทฺทกนิกาโยติ  
ป ฺจสุ นิกาเยสุ ขุทฺทกนิกายปริยาปนฺน สุตฺต เคยฺย  
เวยฺยากรณ คาถา  อุทาน  อิติวุตฺตก  ชาตก  อพฺภุตธมฺม  
เวทลฺลนฺติ  นวสุ  สาสนงฺเคสุ คาถาสงฺคห ฯ   
                ทวฺาสีติ  พุทฺธโต คณฺหึ         เทฺว สหสฺสานิ ภิกฺขุโต   
                จตุราสีติ สหสฺสานิ         เย เม ธมฺมา ปวตฺติโนติ   
        เอว  ธมมฺภณฺฑาคาริเกน  ปฏิ ฺาเตสุ  จตุราสีติยา   
ธมฺมกฺขนฺธสหสฺเสสุ กติปยธมฺมกฺขนฺธสงฺคห ฯ  ภาณวารโต  
จตุภาณวารมตฺต วคฺคโต อุรควคฺโค อุพฺพริวคฺโค จูฬวคฺโค   
มหาวคฺโคติ  จตุวคฺคสงฺคห ฯ  เตสุ ปมวคฺเค ทฺวาทสวตฺถูนิ  
ทุติยวคฺเค เตรส  วตฺถูน ิ ตติยวคฺเค  ทส  วตฺถูน ิ จตุตฺถวคฺเค  
โสฬส  วตฺถนูีติ  วตฺถุโต เอกป ฺาสวตฺถุปฏิมณฺฑิต ฯ  ตสฺส  
วคฺเคสุ  อุรควคฺโค  อาทิ  วตฺถูสุ เขตฺตูปมเปตวตฺถุ อาทิ ตสฺสาป  
เขตฺตูปมา อรหนฺโตติ อย คาถา อาทิ ฯ   
                                _____________________  
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                                ปโม  อุรควคฺโค   
                        เขตฺตูปมาเปตวตฺถุวณฺณนา   
        ต  ปเนต  วตฺถุ  ภควา  ราชคเห  วิหรนฺโต  เวฬวุเน   
กลนฺทกนิวาเป อ ฺตร  เสฏ ิปุตฺตเปต อารพฺภ กเถสิ ฯ  
        ราชคเห  กริ  อ ฺตโร  อฑฺโฒ  มหทฺธโน  มหาโภโค  
ปหูตวิตฺตูปกรโณ  อเนกโกฏิธนสนฺนิจโย  เสฏ ี  อโหสิ ฯ  เอโก ว  
ปุตฺโต  อโหสิ  ปโย  มนาโป ฯ  ตสฺมึ  วิ ฺ ุต ปตฺเต   
มาตาปตโร  เอว  จินฺเตสุ  อมฺหาก  ปุตฺตสฺส  ทิวเส  สหสฺส  
สหสฺส  ปริพฺพย กโรนฺตสฺส  วสฺสสเตนาป  อย  ธนสนฺนิจโย  
ปริกฺขย  น  คมิสฺสติ  กึ  อิมสฺส สิปฺปุคฺคหณปริสฺสเมน  
อกิลนฺตกายจิตฺโต  ยถาสุข  โภเค  ปรภุิ ฺชตูติ สิปฺป น  
สิกฺขาเปสุ ฯ  วยปฺปตฺเต        ปน  กลุรปูโยพฺพนวิลาสสมฺปนฺน  กามาภิมุข ธมฺมส ฺาภิมุข  
ก ฺ  อาเนสุ ฯ  โส  ตาย  สทฺธ ึ 
อภิรมนฺโต ธมฺเม จิตฺตมตฺตมฺป อนุปฺปาเทตฺวา  สมณพฺราหฺมณ- 
คุรุชเนส ุ อนาทโร  หุตฺวา ธุตฺตชนปริวุโต รชฺชมาโน  
ป ฺจกามคุเณ  รโต  คิทโฺธ  โมเหน  อนฺโธ  หุตฺวา  กาล  
วีตินาเมตฺวา  มาตาปตูสุ กาลกเตสุ  นฏนาฏกคายกาทีน  
ยถิจฺฉิต  เทนฺโต  ธน  วินาเสตฺวา  นจิรสฺเสว  ปาริชุ ฺปฺปตฺโต   
หุตฺวา  อิณ  คเหตฺวา  ชีวิก กปฺเปนฺโต ปุน อิณมฺป อลภิตฺวา   
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อิณายิเกหิ  โจทิยมาโน  เตส  อตฺตโน  เขตฺตวตฺถุฆราทีนิ  ทตฺวา  
กปาลหตฺโถ ภิกฺข  จริตฺวา ภุ ฺชนฺโต ตสฺมึเยว นคเร 
อนาถสาลาย วสติ ฯ   
        อถ  น  เอกทิวส  โจรา  สมาคตา  เอวมาหสุ  อมฺโภ  
ปุริส  กึ  ตุยฺห  อิมินา  ทชฺุชีวิเตน  ตรโุณ  ตฺวมสิ   
ถามชวพลสมฺปนฺโน  กสมฺา  หตฺถปาทวิกโล วิย  อจฺฉสิ ฯ 
เอหิ  อเมฺหหิ  สห  โจริกาย  ปเรส  สนติฺก  คเหตฺวา สุเขน  
ชีวิก  กปฺเปหีติ ฯ  โส  นาห  โจริก  กาตุ  ชานามีติ  อาห ฯ 
โจรา มย ต สิกฺขาเปม  เกวล  ตฺว  อมหฺาก  วจน  
กโรหีติ  อาหสุ ฯ  โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เตหิ สทฺธึ  อคมาสิ ฯ 
อถ  เต  โจรา  ตสฺส หตฺเถ มหนฺต มุคฺคร ทตฺวา สนฺธึ  
ฉินฺทิตฺวา ฆร  ปวิสนฺตา  ต  สนฺธิมุเข  เปตฺวา  อาหสุ  
สเจ  อิธ  อ ฺโ โกจิ อาคจฺฉติ  ต  อิมินา  มุคฺคเรน  
ปหริตฺวา  เอกปฺปหาเรเนว  มาเรหีติ ฯ โส อนฺธพาโล หิตาหิต  
อชานนฺโต  ปเรส  อาคมนเมว  โอโลเกนฺโต  ตตฺถ อฏาสิ ฯ 
โจรา ปน ฆร ปวิสิตฺวา  คยฺหูปค  ภณฺฑ  คเหตฺวา  
ฆรมนุสฺเสหิ  าตมตฺตาว  อิโต  จิโต  จ  ปลายึสุ ฯ ฆรมนุสฺสา   
อุฏหิตฺวา  สีฆ  สีฆ  ธาวนฺตา  อิโต  จิโต จ โอโลเกนฺตา  
ต ปุริส สนฺธิทฺวาเร   ิต  ทิสฺวา  หเร  ทุฏโจราติ  คเหตฺวา   
หตฺถปาเท  มุคฺคราทีหิ โปเถตฺวา  ร ฺโ  ทสฺเสสุ  อย  เทว   
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โจโร สนฺธิมเุข คหิโตติ ฯ ราชา อิมสฺส  สีส  ฉินฺทาเปหีติ   
นครคุตฺติก  อาณาเปสิ ฯ  สาธุ  เทวาติ  นครคุตฺติโก  ต  
คาหาเปตฺวา  ปจฺฉาพาห  คาฬฺหพนฺธน  พนฺธาเปตฺวา  รตฺต- 
วณฺณวิรลมาลาพนฺธกณฺ  อิฏกจุณฺณมกฺขิตสีส  วชฺฌปหตเภริ- 
เทสิตมคฺค รถิกาย รถิก สิงฺฆาฏเกน สิงฺฆาฏก วิจราเปตฺวา  
กสาหิ  ตาเฬนฺโต  อาฆาตนาภิมุข  เนติ  อย  อิมสฺมึ  นคเร   
วิลุมฺปมานกโจโร คหิโตติ โกลาหล อโหสิ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  ตสฺมึ  นคเร  สุลสา  นาม  นคร- 
โสภิณี  ปาสาเท   ิตา  วาตปานนฺตเรน  โอโลเกนฺตี  ต  ตถา 
ปยมาน  ทิสวฺา  ปุพฺเพ  เตน  กตปริจยา  อย  ปุริโส  อิมสฺมึเยว 
นคเร  มหตึ สมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา อิทานิ เอวรูป อนตฺถ  
อนยพฺยสน  ปตฺโตติ  ตสฺส  การุ ฺ  อุปฺปาเทตฺวา  จตฺตาโร 
โมทเก ปานีย ฺจ เปเสสิ  นครคุตฺติกสฺส  จ  อาโรจาเปสิ  
ตาว  อยฺโย  อาคเมตุ  ยาวาย ปุริโส  อิเม โมทเก ขาทิตฺวา  
ปานีย  ปวิสฺสตีติ ฯ   
        อเถตสฺมึ  อนฺตเร  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ทิพฺเพน 
จกฺขุนา  โอโลเกนฺโต  ตสฺส  พฺยสนปตฺตึ  ทิสฺวา  กรณุาย   
ส ฺโจทิตมานโส  อย  ปรุิโส  อกตปุ ฺโ  กตปาโป  เตนาย  
นิรเย  นิพฺพตฺติสฺสติ  มยิ  ปน  คเต  โมทเก  จ  ปานีย ฺจ   
ทตฺวา  ภุมฺมเทเวสุ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ยนนฺูนาห  อิมสฺส  อวสฺสโย    
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ภเวยฺยนฺติ จินฺเตตฺวา  ปานียโมทเกสุ  อุปนียมาเนสุ  ตสฺส 
ปุริสสฺส ปุรโต ปาตุรโหสิ ฯ โส เถร ทสิฺวา  ปสนฺนมานโส  
กึ  เม  อิทาเนว อิเมหิ มาริยมานสฺส โมทเกหิ ขาทิเตหิ  
อิท ปน  ปรโลก  คจฺฉนฺตสฺส  ปาเถยฺย  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  
โมทเก  จ  ปานีย ฺจ เถรสฺส  ทาเปสิ ฯ  เถโร  ตสฺส   
ปสาทสวฑฺฒนตฺถ  ตสฺส  ปสฺสนฺตสฺเสว  ตถารูเป  าเน  นิสีทิตฺวา 
โมทเก  ปริภุ ฺชิตฺวา  ปานีย ฺจ ปวิตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ  
โส  ปน  ปรุโิส  โจรฆาตเกหิ  อาฆาตน  เนตฺวา  สสีจฺเฉท  
ปาปโต  อนุตฺตเร  ปุ ฺกฺเขตฺเต  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถเร  กเตน   
ปุ ฺเน  อุฬาเร  เทวโลเก  นิพฺพตฺตนารโหป  ยสฺมา  สุลส  
อาคมฺม  มยา  อย  เทยฺยธมฺโม  ลทฺโธติ  สุลสาย  คเตน  สิเนเหน   
มรณกาเล  จิตฺต  อุปกฺกิลฏิ อโหสิ ตสฺมา หีนกาย  
อุปปชฺชนฺโต ปพฺพตคหนสมฺภูเต สนฺทจฺฉาเย  มหานิโคฺรธรุกฺเข  
รุกฺขเทวตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ   
        โส  กิร  สเจ  ปมวเย  กลุวสฏปเน  อุสฺสุกกฺ  อกริสฺส ฯ 
ตสฺมึเยว  นคเร  เสฏ ีน  อคฺโค  อภวิสฺส ฯ  มชฺฌมิวเย  มชฺฌโิม ฯ 
ปจฺฉิมวเย  ปจฺฉิโม ฯ  สเจ  ปน ปมวเย  ปพฺพชโิต  อภวิสฺส ฯ 
อรหา  อภวิสฺส  มชฺฌิมวเย  สกทาคามี  อนาคามี  วา  อภวิสฺส ฯ 
ปจฺฉิมวเย  โสตาปนฺโน  อภวิสฺส ฯ  ปาปมิตฺตสสคฺเคน ปน  
อิตฺถิธุตฺโต สุราธุตฺโต  ทุจฺจริตนิรโต  อนาทริโก  หุตฺวา   
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อนุกฺกเมน  สพฺพสมฺปตฺติโต ปริหายิตฺวา มหาพฺยสน ปตฺโตติ  
วทนฺติ ฯ   
        อถ  โส  อปเรน  สมเยน  สลุส  อุยฺยานคต  ทิสฺวา  
ส ฺชาตกามราโค อนฺธการ  มาเปตฺวา  ต  อตฺตโน  ภวน  
เนตฺวา  สตฺตาห  ตาย  สทธฺึ  สวาส กปฺเปสิ  อตฺตาน ฺจสฺสา   
อาโรเจสิ ฯ  ตสฺสา  มาตา  ต  อปสฺสนตีฺ  โรทมานา  อิโต  
จิโต  จ  ปริพฺภมติ ฯ   ต  ทิสฺวา  มหาชโน  อยฺโย  
มหาโมคฺคลฺลาโน มหิทฺธโิก มหานุภาโว  ตสฺสา  คตึ  ชาเนยฺย ฯ 
ต  อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺเฉยฺยาสีติ อาห ฯ สา สาธุ อยฺโยติ  
เถร  อุปสงฺกมิตฺวา  ตมตฺถ  ปุจฺฉิ ฯ  เถโร  อิโต สตฺตเม  
ทิวเส เวฬุวนมหาวิหาเร ภควติ  ธมฺม  เทเสนฺเต  ปริสปริยนฺเต  
ปสฺสิสฺสสีติ อาห ฯ อถ สลุสา ต เทวปุตฺต อโวจ  อยุตฺต  
มยฺห  ตว  ภวเน  วสนฺติยา  อชฺช  สตฺตโม  ทิวโส  มม  มาตา   
ม  อปสฺสนฺตี  ปริเทวโสกสมาปนฺนา  ภวิสฺสติ  สาธุ  ม  
เทว  ตตฺเถว  เนหีติ ฯ โส  ต  เนตฺวา  เวฬุวเน  ภควติ  ธมฺม  
เทเสนฺเต  ปริสปริยนฺเต  เปตฺวา  อทิสฺสมานรูโป อฏาสิ ฯ   
        ตโต  มหาชโน  สลุส  ทิสฺวา  เอวมาห  อมฺม  สุลเส  
ตฺว  เอตฺตก  ทิวส  กุหึ  คตา  ตว  มาตา  ตฺว  อปสฺสนฺตี   
ปริเทวโสกสมาปนฺนา  อุมฺมาทปตฺตา  วิย  ชาตาติ ฯ  สา  ต  
ปวตฺตึ  มหาชนสฺส  อาจิกฺขิ ฯ  มหาชเนน  จ  กถ  โส   
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ปุริโส  ตถาปาปปสุโต  อกตกุสโล  เทวูปปตฺตึ  ปฏิลภตีติ  วุตฺเต   
สุลสา มยา ทาปเต  โมทเก  ปานีย ฺจ  อยฺยสฺส   
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  ทตฺวา  เตน ปุ ฺเน เทวูปปตฺตึ  
ปฏิลภตีติ  อาห ฯ  ต  สุตฺวา  มหาชโน  อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาโต   
อโหสิ  อรหนฺโต นาม  อนุตฺตร  ปุ ฺกฺเขตฺต โลกสฺส 
เยสุ อปฺปโกป กโต กาโร สตฺตาน เทวูปปตฺตึ อาวหตีติ  
อุฬาร  ปติโสมนสฺส  ปฏสิเวเทสิ ฯ  ภิกฺขู  ตมตฺถ ภควโต  
อาโรเจสุ ฯ ตโต ภควา อิมิสฺสา อตถุปฺปตฺติยา   
        เขตฺตูปมา อรหนฺโต                  ทายกา กสฺสกูปมา   
        พีชูปม เทยฺยธมฺม        เอตฺโต  นิพฺพตฺตเต ผล ฯ   
        เอต พีช กสี เขตฺต                  เปตาน ทายกสฺส จ   
        ต เปตา ปริภุ ฺชนฺติ                  ทาตา ปุ ฺเน วฑฺฒติ ฯ   
        อิเธว กสุล กตฺวา                  เปเต จ ปฏิปชูิย   
        สคฺค ฺจ กมติฏาน                  กมฺม กตฺวาน ภทฺทกนฺติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  เขตฺตูปมาติ  ขิตฺต  วุตฺต พีช ตายติ มหปฺผลภาว- 
กรเณน รกฺขตีติ  เขตฺต  สาลิพีชาทีน วิรุหนฏาน ฯ ต   
อุปมา เอเตสนฺติ เขตฺตูปมา เกทารสทิสาติ  อตฺโถ ฯ  
อรหนฺโตติ  ขีณาสวา ฯ  เต  หิ  กิเลสารีน  สสารจกฺกสฺส  
อราน ฺจ หตตฺตา ตโต  เอว  อารกตฺตา  ปจฺจยาทีน  อรหตฺตา  
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ปาปกรเณ รหาภาวา จ อรหนฺโตติ  วุจฺจนฺติ ฯ  ตตฺถ  
ยถา  เขตฺต  หิ  ติณาทิโทสรหิต  สฺวาภิสงฺขตพีชมฺหิ  วุตฺเต  
อุตุสลิลาทิปจฺจยนฺตรูเปต  กสฺสกสฺส  มหปฺผล  โหติ  เอว   
ขีณาสวสนฺตาโน โลภาทโิทสรหิโต สวฺาภิสงฺขาเต เทยฺยธมฺมพีเช  
วุตฺเต กาลาทิปจฺจยนฺตรสหิโต ทายกสฺส มหปฺผโล  โหติ ฯ  
เตนาห  ภควา  เขตฺตูปมา อรหนฺโตติ ฯ อุกฺกฏนิทฺเทโส  
อย ตสฺส  เสขาทีนมฺป เขตฺตภาวาปฏิกฺเขปโต ฯ   
        ทายกาติ  จีวราทีน ปจฺจยาน ทาตาโร ปริจฺจชนกา ฯ 
เตส  ปริจฺจาเคน อตฺตโน  สนฺตาเน  โลภาทีน  ปริจฺจชนกา  
เฉทนกา  ตโต  วา  อตฺตโน สนฺตานสฺส โสธกา  รกฺขกา  
จาติ  อตฺโถ ฯ  กสฺสกูปมาติ  กสฺสกสทิสา ฯ  ยถา  กสฺสโก   
สาลิเขตฺตาทีนิ  กสิตฺวา  ยถากาล ฺจ  วุตฺตุทกทานนีหรณนิธาน- 
รกฺขณาทีหิ  อปฺปมชฺชนฺโต  อุฬาร วิปุล ฺจ  สสฺสผล  
ปฏิลภติ  เอว  ทายโกป  อรหนฺเตสุ  เทยฺยธมฺมปริจฺจาเคน  
ปาริจริยาย  จ  อปฺปมชฺชนฺโต  อุฬาร  วิปุล ฺจ  ทานผล  
ปฏิลภติ ฯ  เตน  วุตฺต  ทายกา กสฺสกูปมาติ ฯ   
        พีชูปม เทยฺยธมฺมนฺติ ลิงฺควิปลฺลาเสน วุตฺต พีชสทิโส  
เทยฺยธมฺโมติ อตฺโถ ฯ อนฺนปานาทิกสฺส  หิ  ทสวิธสฺส  ทาตพฺพ- 
วตฺถุโน  เอต  นาม ฯ  เอตฺโต  นิพฺพตฺตเต ผลนฺติ  เอตสฺมา   
ทายกปฏิคฺคาหกเทยฺยธมฺมปริจฺจาคโต  ทานผล  นพฺิพตฺตติ  เจว   
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อุปฺปชฺชติ  จ ฯ  จิรตรปพนฺธวเสน  ปวตฺตติ  จาติ  อตฺโถ ฯ  
เอตฺถ  จ  ยสมฺา  ปริจฺจาคเจตนาภิสงฺขตสฺส  อนฺนปานาทิวตฺถุโน  
ภาโว  น  อิตรสฺส  ตสฺมา พีชูปม  เทยฺยธมฺมนฺติ  
เทยฺยธมฺมคฺคหณ กต ฯ เตน เทยฺยธมฺมาปเทเสน เทยฺยธมฺม- 
วตฺถุวิสยาย  ปริจฺจาคเจตนายเยว  พีชภาโว  ทฏพฺโพ ฯ  สา  
หิ  ปฏิสนฺธิอาทิปฺปเภทสฺส  ตสฺส  นิสสฺยารมฺมณปฺปเภทสฺส จ  
ผลสฺส นิปฺผาทิกา น เทยฺยธมฺโมติ ฯ   
        เอต  พีช  กสี  เขตฺตนฺติ  ยถาวุตฺต พีช ยถาวุตฺต ฺจ  
เขตฺต ตสฺส พีชสฺส  ตสฺม ึ เขตฺเต  วปนปโยคสงฺขาตา  กสิ  
จาติ  อตฺโถ ฯ  เอต ตย เกส  อิจฺฉิตพฺพนฺติ  อาห  เปตาน  
ทายกสฺส จาติ ฯ ยทิ ทายโก เปเต อุทฺทิสฺส ทาน  เทติ ฯ 
เปตาน ฺจ  ทายกสฺส  จ  ยทิ  น เปเต อุทฺทิสฺส ทาน  
เทติ ทายกสฺส เอว เอต พีช  เอสา  กสิ  เอต  เขตฺต  
อุปการาย  โหตีติ อธิปฺปาโย ฯ อิทานิ ต อุปการ ทสฺเสตุ  
ต  เปตา  ปรภุิ ฺชนฺติ  ทาตา  ปุ ฺเน  วฑฺฒตีติ  วุตฺต ฯ  
ตตฺถ  ต  เปตา ปริภุ ฺชนฺตีติ ทายเกน เปเต อุทฺทิสฺส ทาเน  
ทินฺเน ยถาวุตฺตเขตฺตกสิพีชสมฺปตฺติยา อนุโมทนาย  จ  ย  เปตาน  
อุปกปฺปติ  ต  ทานผล  เปตา  ปริภุ ฺชนฺติ ฯ  ทาตา  ปุ ฺเน   
วฑฺฒตีติ  ทาตา  ปน  อตฺตโน  ทานมยปุ ฺนิมิตฺต  เทวมนุสฺเสสุ  
โภคสมฺปตฺติอาทินา ปุ ฺผเลน อภิวฑฺฒติ ฯ ปุ ฺผลมฺป หิ   
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กุสลาน ภิกฺขเว ธมฺมาน สมาทานเหตุ เอวมิท ปุ ฺ  
ปวฑฺฒตีติอาทีสุ  ปุ ฺนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        อิเธว  กสุล  กตฺวาติ  อนวชฺชสุขวิปากฏเน กุสล เปตาน  
อุทฺทิสนวเสน ทานมย  ปุ ฺ  อุปจินิตฺวา  อิเธว  อิมสฺมึเยว   
อตฺตภาเว ฯ  เปเต  จ ปฏิปูชิยาติ เปเต  อุทฺทิสฺส  ทาเนน  
สมฺมาเนตฺวา  อนุภุยฺยมานทุกฺขโต  เต  โมเจตฺวา ฯ  เปเต   
หิ  อุทฺทิสฺส  ทิยฺยมาน  ทาน  เตส  ปชูา  นาม  โหติ ฯ  เตนาห  
อมฺหาก ฺจ  กตา ปูชาติ  เปตาน ปูชา จ กตา อุฬาราติ  
จ ฯ เปเต จาติ จสทฺเทน ปโย  จ  โหติ มนาโป อภิคมนีโย  
จ โหติ วิสฺสาสนีโย ภาวนีโย จ โหติ ครุกาตพฺโพ ฯ 
ปาสโส  จ  โหติ  กิตฺตนีโย  วิ ฺ ูนนฺติ  เอวมาทิเก  ทิฏธมฺมิเก  
ทานานิสเส สงฺคณฺหาติ ฯ  สคฺค ฺจ  กมติฏาน  กมฺม  กตฺวาน  
ภทฺทกนฺติ  กลฺยาณ กุสลกมฺม กตฺวา  ทพฺิเพหิ  อายุกาทีหิ  
ทสหิ  าเนหิ  สุฏ ุ อคฺคตฺตา สคฺคนฺติ ลทฺธนาม กตปุ ฺาน  
นิพฺพตฺตนฏาน เทวโลก กมติ อุปปชชฺนวเสน อุปคจฺฉติ  ฯ   
        เอตฺถ  จ  กุสล  กตฺวาติ  วตฺวา  ปุน  กมฺม  กตฺวาน  
ภทฺทกนฺติ  วจน เทยฺยธมฺมปริจฺจาโค  วิย  ปตฺติทานวเสน 
ทานธมฺมปริจฺจาโคป  ทานมยกุสลกมมฺเมวาติ  ทสฺสนตฺถนฺติ   
ทฏพฺพ ฯ  เกจิ ปเนตฺถ เปตาติ อรหนฺโต อธิปฺเปตาติ  
วทนฺติ ฯ  ต  เตส  มติมตฺต  เปตาติ  ขีณาสวาน    
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อาคตฏานสฺเสว  อภาวโต  พีชาทิภาวสฺส จ ทายกสฺส วิย  
เตส อยุชฺชมานตฺตา เปตโยนิกาน ยุชฺชมานตฺตา จ ฯ   
        เทสนาปริโยสาเน  เทวปุตฺต  สุลส ฺจ  อาทึ  กตฺวา  
จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย อโหสีติ ฯ   
                เขตฺตูปมเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        สูกรมุขเปตวตฺถุวณฺณนา   
        กาโย  เต  สพฺพโสวณฺโณติ  อิท  สตฺถริ  ราชคห  
อุปนิสฺสาย  เวฬุวเน  กลนทฺกนิวาเป วิหรนฺเต อ ฺตร  
สูกรมุขเปต อารพฺภ วุตฺต ฯ   
        อตีเต  กริ  กสฺสปสฺส  ภควโต  สาสเน  เอโก  ภิกฺขุ  
กาเยน  ส ฺโต อโหสิ  วาจาย  อส ฺโต  ภิกฺขู  อกฺโกสติ  
ปริภาสติ ฯ  โส  กาล  กตฺวา  นิรเย นิพฺพตฺโต  เอก  พุทฺธนฺตร  
ตตฺถ  ปจฺจิตฺวา  ตโต จวิตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท ราชคหสมีเป  
คิชฺฌกูฏปพฺพตปาเท  ตสฺเสว  กมฺมสฺส  วิปากาวเสเสน  
ขุปฺปปาสาภิภูโต  เปโต หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส  กาโย   
สุวณฺณวณฺโณ  อโหสิ  มขุ สูกรมุขสทิส ฯ อถายสฺมา นารโท  
คิชฺฌกูเฏ  ปพฺพเต  วสนฺโต  ปาโตว  สรีรปฏชิคฺคน  กตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย  ราชคห  ปณฺฑาย คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค ต เปต  
ทิสฺวา เตน กตกมฺม ปุจฺฉนฺโต    
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                กาโย เต สพฺพโสวณฺโณ  สพฺพา โอภาสเต ทิสา   
                มขุ เต สูกรสฺเสว                        กึ กมฺมมกรี ปุเรติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  กาโย  เต  สพพฺโสวณฺโณติ  ตว  กาโย  เทโห  
สพฺโพ  สุวณฺณวณฺโณ  อุตฺตตฺตกนกสนฺนิโภ ฯ  สพฺพา  โอภาสเต 
ทิสาติ  ตสฺส  ปภาย  สพฺพาป ทิสา สมนฺตโต  โอภาสติ  
วิชฺโชตติ ฯ  โอภาสเตติ  วา  อนฺโตคธเหตุอตฺถมิท  ปทนฺติ  เต  
กาโย  สพฺพโสวณฺโณ  สพฺพา  ทิสา  โอภาเสติ  วิชโฺชเตตีติ  
อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  มุข  เต สูกรสฺเสวาติ  มุข  ปน  เต  
สูกรสฺส  วิย  สูกรมุขสทิส  ตว  มุขนฺติ อตฺโถ ฯ กึ กมฺมมกรี  
ปุเรติ ตฺว ปุพฺเพ อตีตชาติย กีทิส กมฺม อกาสีติ ปุจฺฉติ ฯ   
        เอว เถเรน โส เปโต กตกมฺม ปุฏโ คาถาย  
วิสฺสชฺเชนฺโต   
                กาเยน ส ฺโต อาสึ                วาจายาสิมส ฺโต   
                เตน เม ตาทิโส วณฺโณ          ยถา ปสฺสส ินารทาติ   
อาห ฯ   
        ตตฺถ  กาเยน  ส ฺโต  อาสินฺติ  กายิเกน  สยเมน  สยโต 
กายทฺวาริเกน  สวเรน  สวุโต  อโหส ึฯ  วาจายาสิมส ฺโตติ 
วาจาย  อส ฺโต วาจสิเกน อสวเรน  สมนฺนาคโต  อโหส ึฯ   
เตนาติ  เตน  อุภเยน  สยเมน  อสยเมน  จ ฯ  เมติ  มยฺห ฯ    
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เอตาทิโส  วณฺโณติ  เอทิโส  ยถา  ตฺว  นารท  ปจฺจกฺขโต  
ปสฺสสิ  เอวรโูป  กาเยน  มนุสฺสสณฺาโน  สุวณฺณวณฺโณ  
มุเขน  สูกรสทิโส  อาสินติฺ  โยชนา ฯ  วณฺณสทฺโท หิ อิธ  
ฉวิย สณฺาเน จ ทฏพฺโพ ฯ   
        เอว  เปโต  เถเรน  ปจฺุฉิโต  ตมตฺถ  วิสฺสชฺเชตฺวา  ตเมว  
การณ กตฺวา  เถรสฺส โอวาท เทนฺโต   
                ต ตฺยาห นารท พฺรูมิ  สาม ทิฏมิท ตยา   
                มากาสิ มุขสา ปาป        มา โข สูกรมุโข อหูติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ตนฺติ  ตสฺมา ฯ  ตฺยาหนฺติ  เต  อห ฯ  นารทาติ  
เถร  อาลปติ ฯ  พฺรูมีติ กเถมิ ฯ  สามนฺติ  สยเมว ฯ  อิทนฺติ  
อตฺตโน  สรรี  สนฺธาย  วทติ ฯ  อย  เหตฺถ  อตฺโถ  ยสฺมา  
ภนฺเต  นารท  อิท  มม สรรี คลโต ปฏาย เหฏา  
มนุสฺสสณฺาน  อุปร ิ สูกรสณฺาน  ตยา ปจฺจกฺขโต ว  
ทิฏ ฯ ตสฺมา เต อห โอวาทวเสน วทามีติ ฯ  กินฺติ  เจติ   
อาห  มากาสิ มุขสา ปาป มา โข สูกรมโุข อหูติ ฯ   
        ตตฺถ  มาติ  ปฏิเสเธ  นิปาโต ฯ  มขุสาติ  มุเขน ฯ  โขติ   
อวธารเณ  วาจาย  ปาปกมฺม  มากาสิ  มา  กโรหิ ฯ  มา  
โข  สูกรมุโข  อหูติ  อห  วิย  สูกรมุโข  มา  อโหสิเยว ฯ  
สเจ  ปน  ตฺว  มุขโร  หุตฺวา  วาจาย ปาป กเรยฺยาสิ ฯ  
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เอกเสน  สูกรมุโข  ภเวยยฺาสิ  ตสฺมา  มากาสิ  มุขสา  ปาปนฺติ  
ผลปฏิเสธนมุเขนป เหตุเมว  ปฏิเสเธติ ฯ   
        อถายสฺมา  นารโท  ราชคเห  ปณฺฑาย  จริตฺวา  
ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  จตุปริสมชฺเฌ  นิสินฺนสฺส   
สตฺถุโน  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  นารท  ปุพฺเพว  มยา  
โส  สตฺโต  ทิฏโติ วตฺวา อเนกาการโวการ วจีทุจฺจริตสนฺนิสฺสิต  
อาทีนว  วจีสุจริตปฏิสยุตฺต  จ  อานิสส  ปกาเสนฺโต  ธมฺม  
เทเสสิ สา เทสนา สมฺปตฺตปริสาย สาตฺถิกา อโหสติี ฯ   
                        สูกรมุขเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ปูติมขุเปตวตฺถุวณฺณนา   
        ทิพฺพ  สุภ  ธาเรสิ  วณฺณธาตุนฺติ  อิท  สตฺถร ิ เวฬุวเน  
วิหรนฺเต กลนฺทกนิวาเป อ ฺตร ปูติมุขเปต อารพฺภ วุตฺต ฯ   
        อตีเต  กริ  กสฺสปสฺส  ภควโต  กาเล  เทฺว  กุลปุตฺตา  
ตสฺส สาสเน ปพฺพชิตฺวา  สีลาจารสมฺปนฺนา  สลฺเลขวุตฺติโน   
อ ฺตรสฺมึ  คามกาวาเส  สมคฺควาส  วสึสุ  อถ อ ฺตโร   
ปาปชฺฌาสโย  เปสุ ฺาภิรโต  ภิกฺขุ  เตส  วสนฏาน  
อุปค ฺฉิ ฯ  เถรา  เตน  สทฺธึ  ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  วสนฏาน  
ทตฺวา  ทุติยทิวเส  ต  คเหตฺวา  คาม ปณฺฑาย  ปวิสึสุ ฯ 
มนุสฺสา  เต  ทิสฺวา  เตสุ เถเรสุ อติวิย ปรมนิปจฺจการ กตฺวา   
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ยาคุภตฺตาทีหิ ปฏิมาเนสุ ฯ โส วิหาร ปวิสิตฺวา จินฺเตสิ  
สุนฺทโร วตาย โคจรคาโม มนุสฺสา  จ  สทฺธา  ปสนนฺา  
ปณีตปณีต  ปณฺฑปาต  เทนฺติ  อย ฺจ  วิหาโร ฉายูทก- 
สมฺปนฺโน  สกฺกา เม อิธ  สุเขน วสิตุ อิเมสุ ปน  
ภิกฺขูสุ อิธ วสนฺเตสุ มยฺห  ผาสุวิหาโร  น  ภวิสฺสติ ฯ 
อนฺเตวาสิกวาโส  วิย  ภวิสฺสติ  หนฺทาห  อิเม อ ฺม ฺ  
ภินฺทิตฺวา ยถา น ปุน อิธ วสิสฺสนฺติ ตถา กริสฺสามีติ ฯ   
        อเถกทวิส  มหาเถเร  ทฺวินฺนมฺป  โอวาท  ทตฺวา  อตฺตโน   
วสนฏาน  ปวิฏเ เปสุณิโก  ภิกฺขุ  โถก กาล วีตินาเมตฺวา  
มหาเถร อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เถเรน กึ  อาวุโส  วิกาเล  
อาคโตสีติ  จ วุตฺเต อาม ภนฺเต กิ ฺจิ วตฺตพฺพ อตฺถีติ  
วตฺวา กเถสิ อาวุโสติ เถเรน อนุ ฺาโต อาห เอโส  
ภนฺเต ตุมฺหาก สหายกตฺเถโร  สมฺมุขา  มิตฺโต  วิย  อตฺตาน  
ทสฺเสตฺวา  ปรมฺมุขา  สปตฺโต  วิย  อุปวทตีติ ฯ กึ  กเถตีติ  
ปุจฺฉิโต  สุณาถ  ภนฺเต  เอโส  มหาเถโร  สโ  มายาวี  
กุหโก  มิจฺฉาชีเวน  ชีวิต  กปฺเปตีติ  ตุมฺหาก  อคุณ  กเถตีติ  
อาห ฯ มา อาวุโส เอว ภณิ  น  โส  ภิกฺขุ  เอว  ม  
อุปวทิสฺสติ  คิหิกาลโต  ปฏาย มม สภาว ชานาติ เปสโล  
กลฺยาณสีโลติ ฯ  สเจ ภนฺเต ตุมฺเห อตฺตโน วิสุทฺธจิตฺตตาย  
เอว จินฺเตถ ต  ตุมฺหากเยว  อนุจฺฉวิก  มยฺห  ปน  เตน   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เปตวตฺถุวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 18 

                เลมที่  24  อุรควคฺควณฺณนา  หนา  18 
 
สทฺธึ  เวร นตฺถิ กสฺมา อห เตน อวุตฺต  วุตฺตนฺติ  วทามิ  
โหตุ  กาลนฺตเรน  สยเมว ชานิสฺสถาติ อาห ฯ เถโรป ปุถชฺุชน- 
สภาวโทเสน  เทฺวฬฺหกจิตฺโต เอวมฺป สิยาติ สาสงฺกหทโย  
หุตฺวา โถก สิถิลวิสฺสาโส  อโหสิ ฯ  โส  พาโล  ปม  
มหาเถร  ปรภิินฺทิตฺวา  อิตรมฺป  เถร  วุตฺตนเยเนว  ปริภินฺทิ ฯ 
อถ  เต  อุโภป  เถรา  ทุติยทิวเส อ ฺม ฺ อนาลปตฺวา  
ปตฺตจีวรมาทาย  คาเม  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปณฺฑปาตมาทาย 
อตฺตโน วสนฏาเนเยว  ปริภุ ฺชิตฺวา  สามีจิมตฺตมฺป อกตฺวา 
ต ทิวส ตตฺเถว วสิตฺวา วิภาตาย จ รตฺติยา อ ฺม ฺ  
อนาโรเจตฺวาว ยถาผาสุกฏาน อคมสุ ฯ   
        เปสุณิก  ปน  ภิกฺขุ  ปริปุณฺณมโนรถ  คาม  ปณฺฑาย  
ปวิฏ มนุสฺสา ทิสฺวา อาหสุ  ภนฺเต  เถรา  กุหึ  คตาติ ฯ  
โส  อาห  สพฺพรตฺตึ  อ ฺม ฺ  กลห  กตฺวา  มยา  มา  
กลห  กโรถ  สมคฺคา  โหถ  กลโห  นาม  อนตฺถาวโห   
อายติทุกฺขุปฺปาทโก  อกสุลสวตฺตนิโก  ปรุิมกาป  กลเหน  มหตา 
หิตา  ปริภฏาติอาทีนิ  วุจฺจมานาป  มม  วจน  อนาทิยิตฺวา  
ปกฺกนฺตาติ ฯ ตโต มนุสฺสา เถรา  ตาว  คจฺฉนฺตุ ตุมฺหาก  
ปน อมฺหาก อนุกมฺปาย อิเธว อนุกฺกณฺ ิตฺวา วสถาติ  
ยาจึสุ ฯ  โส  สาธูติ  ปฏิสสฺุณิตฺวา  ตตฺเถว  วสนฺโต  กติปาเหน   
จินฺเตสิ  มยา สีลวนฺโต  กลฺยาณธมฺมา  ภิกฺขู  อาวาสโลเภน    
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ปริภินฺนา ฯ พหุ  วต  มยา  ปาปกมฺม ปสุตนฺติ  พลววิปฺปฏิ- 
สาราภิภูโต  โสกเวเคน  คิลาโน  หุตฺวา  นจิเรเนว  กาล  
กตฺวา อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺติ ฯ   
        อิตเร  เทฺว  สหายกตฺเถรา  ชนปทจาริก  จรนฺตา  
อ ฺตรสฺมึ  อาวาเส  สมาคนฺตฺวา  อ ฺม ฺ  สมฺโมทิตฺวา  เตน  
ภิกฺขุนา  วุตฺต  เภทวจน อ ฺม ฺสฺส อาโรเจตฺวา  ตสฺส  
อภูตภาว  ตฺวา  สมคฺคา  หุตฺวา  อนกฺุกเมน  ตเมว  อาวาส   
ปจฺจาคมึสุ ฯ  มนุสฺสา  เทฺว  เถเร  ทิสฺวา  หฏตุฏา   
ส ฺชาตโสมนสฺสา  หุตฺวา จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อุปฏหึสุ ฯ  เถรา  
จ  ตตฺเถว  วสนฺตา  สปฺปายอาหารลาเภน  สมาหิตจิตฺตา วิปสฺสน  
วฑฺเฒตฺวา นจิเรเนว อรหตฺต ปาปุณึสุ ฯ   
        เปสุณิโก ภิกฺขุ เอก พุทฺธนฺตร นิรเย ปจิตฺวา  
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท ราชคหสฺส อวิทูเร  ปูติมุขเปโต  หุตฺวา  
นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส  กาโย  สุวณฺณวณฺโณ อโหสิ มุขโต ปน  
ปุฬวกา  นิกขฺมิตฺวา  อิโต  จิโต  จ  มุข ขาทนฺติ ตสฺส  
ทูรมฺป โอกาส ผริตฺวา ทุคฺคนฺธ วายติ ฯ   
        อถายสฺมา นารโท คิชฺฌกูฏปพฺพตา โอโรหนฺโต ต  
ทิสฺวา   
                ทพฺิพ สุภ ธาเรสิ วณฺณธาตุ   
                เวหายส ติฏสิ อนฺตลิกฺเข    
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                มขุ ฺจ เต กิมโย ปูติคนฺธ   
                ขาทนฺติ กึ กมฺมมกาสิ ปุพฺเพติ   
อิมาย คาถาย กตกมฺม ปุจฺฉิ ฯ   
        ตตฺถ  ทพฺิพนฺติ  ทิวิภว เทวตฺตภาวปริยาปนฺน ฯ อิธ  
ปน ทิพฺพ วิยาติ ทิพฺพ ฯ สุภนฺติ  โสภน  สุนฺทรภาว  
วา ฯ วณฺณธาตุนฺติ ฉวิวณฺณ ฯ ธาเรสีติ วหสิ ฯ เวหายส  
ติฏสิ  อนฺตลิกฺเขติ  เวหายสส ฺ ิเต  อนฺตลิกฺเข  ติฏสิ ฯ  เกจิ  
ปน  วิหายส  ติฏสิ  อนฺตลิกฺเขติ  ปา วตฺวา วิหายส  
โอภาเสนฺโต อนฺตลิกฺเข ติฏสีติ วจนเสเสน  อตฺถ  วทนฺติ ฯ   
ปูติคนฺธนฺติ  กุณปคนฺธ  ทคฺุคนฺธนฺติ  อตฺโถ ฯ  ก ึ กมฺมมกาสิ  
ปุพฺเพติ  ปรมทุคฺคนฺธ  เต  มุข กิมโย ขาทนฺติ กาโย จ  
สุวณฺณวณฺโณ กีทิส นาม กมฺม เอวรูปสฺส อตฺตภาวสฺส  
การณภูต ปุพฺเพ ตฺว อกาสีติ ปุจฺฉิ ฯ   
        เอว เถเรน โส เปโต อตฺตนา กตกมฺม ปุฏโ ตมตฺถ  
วิสฺสชฺเชนฺโต   
                สมโณ อห ปาโปติทุฏวาโจ   
                ตปสฺสิรูโป มขุสา อส ฺโต   
                ลทฺธา จ เม ตปสา วณฺณธาตุ   
                มขุ ฺจ เม เปสุณิเยน ปูตีติ   
คาถมาห ฯ    
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        ตตฺถ  สมโณ  อห  ปาโปติ  อห  ลามโก  สมโณ  ปาปภิกฺขุ   
อโหสึ ฯ  อติทุฏวาโจติ  อติทุฏวจโน  ปเร  อติกกฺมิตฺวา  
ลงฺฆิตฺวา วตฺตา ปเรส คุณปริธสกวจโนติ  อตฺโถ ฯ  อติทุกฺข- 
วาโจติ  วา ปาโ อติวิย ผรุสวจโน มุสาวาทเปสุ ฺาทิวจี- 
ทุจฺจริตนิรโต ฯ  ตปสฺสิรโูปติ  สมณปติรูปโก ฯ มขุสาติ มุเขน ฯ  
ลทฺธาติ ปฏิลทฺธา ฯ  จกาโร  สมฺปณฺฑนตฺโถ ฯ  เมติ  มยา ฯ  
ตปสาติ พฺรหฺมจริเยน ฯ เปสุณิเยนาติ ปสุณวาจาย ฯ ปูตีติ  
ปูติคนฺธ ฯ   
        เอว  โส  เปโต  อตฺตนา  กตกมฺม  อาจิกฺขิตฺวา  อิทานิ  
เถรสฺส  โอวาท  เทนฺโต   
                ตยิท ตยา นารท สาม ทิฏ   
                อนุกมฺปกา เย กุสลา วเทยฺยุ   
                มา เปสุณ มา จ มุสา อภาณิ   
                ยกโฺข ตุว โหหสิิ กามกามีติ   
โอสานคาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ตยิทนฺติ  ต  อิท  มม  รูป ฯ  อนุกมฺปกา  เย  
กุสลา  วเทยฺยุนฺติ  เย  อนุกมฺปนสีลา  การุณิกา  ปรหิตปฏิปตฺติย  
กุสลา  นิปุณา  พุทฺธาทโย  ย วเทยฺยุ  ตเทว  วทามีติ  
อธิปฺปาโย ฯ  อิทานิ  ต  โอวาท  ทสฺเสนฺโต  มา  เปสุณ  มา  
จ  มุสา อภาณิ ยกฺโข ตุว โหหิสิ กามกามีติ อาห ฯ    
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        ตสฺสตฺโถ  เปสุณ  ปสุณวจน  มุสา  จ  มา  อภาณิ  
มา  กเถหิ  ยทิ  หิ  ตฺว  มสุาวาท  ปสุณวาจ  จ  ปหาย  
วาจาย  ส ฺโต  ภเวยฺยาสิ  ยกฺโข  วา  เทโว  วา  เทว ฺตโร 
วา ตฺว ภวิสฺสสิ กาม กามิตพฺพ อุฬาร ทพิฺพสมฺปตฺตึ  
ปฏิลภิตฺวา ตตฺถ กามนสีโล  ยถาสุข อินฺทฺริยาน ปรจิรเณน  
อภิรมนสีโลติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  เถโร  ตโต  ราชคห  คนฺตฺวา  ปณฺฑาย  
จริตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  สตฺถ ุ ตมตฺถ  
อาโรเจสิ ฯ สตฺถา ต อตถุปฺปตฺตึ กตฺวา ธมฺม  เทเสสิ ฯ 
สา เทสนา สมฺปตฺตปริสาย สาตฺถิกา อโหสีติ ฯ   
                        ปูติมุขเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ปฏธีตลิกเปตวตฺถุวณฺณนา   
        ยงฺกิ ฺจารมฺมณ  กตฺวาติ  อิท  สตถฺา  สาวตฺถิย  
เชตวเน  วิหรนฺโต อนาถปณฺฑิกสฺส คหปติโน ทาน อารพฺภ  
กเถสิ ฯ   
        อนาถปณฺฑิกสฺส  กิร  คหปติโน  ธีตุ  ธีตาย  ทาริกาย  
ธาติ  ปฏธีตลิก  อทาสิ  อย  เต  ธีตา อิม  คเหตฺวา  
กีฬสฺสูติ ฯ สา ตตฺถ ธีตุส ฺ อุปฺปาเทสิ ฯ อถสฺสา  เอกทิวส 
ต  คเหตฺวา  กีฬนฺติยา  ปมาเทน  ปติตฺวา  ภิชฺช ิฯ ตโต   
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ทาริกา มม  ธีตา  มตาติ  ปโรทิ ฯ  ต  โรทนฺตึ  โกจิป  
เคหชโน ส ฺาเปตุ นาสกฺขิ ฯ  ตสฺม ึ จ  สมเย  สตฺถา   
อนาถปณฺฑิกสฺส  คหปติโน  เคเห  ป ฺตฺเต  อาสเน   
นิสินฺโน  โหติ  มหาเสฏ ี  จ  ภควโต  สมีเป  นิสนิโฺน  อโหสิ ฯ   
ธาติ  ต ทาริก คเหตฺวา  เสฏ ิสฺส  สนติฺก  อคมาสิ ฯ  
เสฏ ี  ต  ทิสวฺา  กิสฺสาย  ทาริกา โรทตีติ  อาห  ธาติ  
ต  ปวตฺตึ  เสฏ ิสฺส  อาโรเจสิ ฯ  เสฏ ี ต ทาริก องฺเก  
นิสีทาเปตฺวา  ตว  ธีตุ  ทาน  ทสฺสามีติ ส ฺาเปตฺวา สตฺถุ  
อาโรเจสิ ภนฺเต มม นตฺตุธีตร  ปฏธีตลิก  อุทฺทิสฺส  ทาน  
ทาตุกาโม  ต เม ป ฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ สฺวาตนาย  
อธิวาเสถาติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ   
        อถ  ภควา  ทุติยทิวเส  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  เสฏ ิสฺส  
ฆร  คนฺตฺวา ภตฺตกิจฺจ กตฺวา อนุโมทน กโรนฺโต   
                ยงฺกิ ฺจารมฺมณ กตฺวา  ทชชฺา ทาน อมจฺฉรี   
                ปพฺุพเปเต จ อารพฺภ          อถ วา วตฺถุเทวตา ฯ   
                จตฺตาโร จ มหาราเช  โลกปาเล ยสสฺสิเน   
                กุเวร ธตรฏ ฺจ                วิรูปกฺข วิรูฬฺหก   
                เต เจว ปูชิตา โหนฺติ  ทายกา จ อนิปฺผลา ฯ   
                น หิ รุณฺณ วา โสโก วา  ยา จ ฺา  ปริเทวนา   
                น ต เปตสฺส อตฺถาย  เอว ติฏนฺติ าตโย ฯ   
#  ๑. ส. ยาว ฺา ฯ   
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                อย ฺจ โข ทกฺขิณา ทินฺนา  สงฺฆมฺหิ สุปติฏ ิตา   
                ทฆีรตฺต หิตายสฺส        านโส อุปกปฺปตีติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ย  กิ ฺจารมฺมณ  กตฺวาติ  มงฺคลาทีสุ อ ฺตร  
ย  กิ ฺจิ อารพฺภ อุทฺทิสฺส ฯ  ทชฺชาติ  ทเทยฺย ฯ  อมจฺฉรีติ  
อตฺตโน  สมปฺตฺติยา  ปเรหิ สาธารณภาวาสหนลกฺขณสฺส  
มจฺเฉรสฺส  อภาวโต  อมจฺฉรี  ปริจฺจาคสีโล  มจฺฉริยโลภาทิ- 
จิตฺตมล  ทูรโต  กตฺวา  ทาน  ทเทยฺยาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ปุพฺพเปเต 
จ  อารพฺภาติ  ปุพฺพเกป  เปเต  อุทฺทิสฺส ฯ วตฺถุเทวตาติ  
ฆรวตฺถุอาทีสุ อธิวตฺถา เทวตา  อารพฺภาติ  โยชนา ฯ  อถ  
วาติ  อิมินา  อ ฺเป  เทวมนุสฺสาทิเก เย เกจิ  อารพฺภ ทาน  
ทเทยฺยาติ ทสฺเสติ ฯ   
        ตตฺถ  เทเวสุ  ตาว  เอกจฺเจ  ปากเฏ  เทเว  ทสฺเสนฺโต  
จตฺตาโร  จ  มหาราเชติ  วตฺวา  ปุน  เต  นามโต  คณฺหนฺโต  
กุเวรนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  กุเวรนฺติ  เวสฺสวณ ฯ  ธตรฏนฺติ   
อาทีนิ  เสสาน  ติณฺณ  โลกปาลาน  นามานิ ฯ  เต  เจว  
ปูชิตา  โหนฺตีติ  เต  มหาราชาโน  ปุพฺพเปตวตฺถุเทวตาโย  จ   
อุทฺทิสนกิริยาย  ปฏิมานิตา  โหนฺติ ฯ  ทายกา  จ  อนิปฺผลาติ  
เย  ทาน  เทนฺติ  เต  ทายกา  จ  ปเรส อุทฺทิสนมตฺเตน  
น นิปฺผลา อตฺตโน ทานผลสฺส ภาคิโน เอว โหนฺติ ฯ    
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        อิทานิ  เย  อตฺตโน  าตีน  มรเณน  โรทนฺติ  ปริเทวนฺติ   
โสจนฺติ  เตส  ต  นิรตฺถก  อตฺตปริตาปนมตฺตเมวาติ ทสฺเสตุ   
น หิ รุณฺณ วาติ คาถมาห ฯ ตตฺถ  รุณฺณนฺติ  รุทิต  
อสฺสุโมจน  น  หิ  กาตพฺพนฺติ  วจนเสโส ฯ  โสโกติ โสจน  
จิตฺตสนฺตาโป  อนฺโตนิชฌฺานนฺติ  อตฺโถ ฯ  ยา  จ ฺา  
ปริเทวนาติ ยา จ รุณฺณโสกโต อ ฺา  ปริเทวนา ฯ  กห   
เอกปุตฺตกาติอาทิวาจาวิปฺปลาโป  โสป  น  กาตพฺโพติ  
อตฺโถ ฯ  สพฺพตฺถ  วาสทฺโท  วิกปฺปนตฺโถ ฯ  น  ต  เปตสฺส   
อตฺถายาติ  ยสฺมา  รุณฺณ  วา  โสโก  วา  ปริเทวนา  วาติ  
สพฺพมฺป ต เปตสฺส  กาลกตสฺส  อตฺถาย  อุปการาย  น  
โหติ  ตสฺมา  น  หิ  ต  กาตพฺพ  ตถาป  เอว  ติฏนติฺ  
าตโย อวิทฺทสุโนติ อธิปฺปาโย ฯ   
        เอว  รณฺุณาทีน  นิรตฺถกภาว  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ยา   
ปุพฺพเปตาทิเก  อารพฺภ  ทายเกน  สงฺฆสฺส  ทกฺขิณา  ทินฺนา  
ตสฺสา  สาตฺถกภาว  ทสฺเสนฺโต อย ฺจ  โข  ทกฺขิณาติ  
คาถมาห ฯ  ตตฺถ  อยนฺติ  ทายเกน  ต  ทินฺน  ทาน  ปจฺจกฺขโต   
ทสฺเสนฺโต  วทติ ฯ  จสทฺโท  พฺยติเรกตฺโถ  เตน  ยถา  
รุณฺณาทิ  เปตสฺส  น กสสฺจิ  อตฺถาย  โหติ  น  เอวมย ฯ 
อย  ปน ทกฺขิณา ทีฆรตฺต หิตายสฺส โหตีติ วกฺขมานเมว  
วิเสส  โชเตติ ฯ  โขติ  อวธารเณ ฯ ทกฺขิณาติ ทาน ฯ สงฺฆมฺหิ   
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สุปติฏ ิตาติ อนุตฺตเร ปุ ฺกฺเขตฺเต  สงฺเฆ สุฏ ุ ปติฏ ิตา ฯ 
ทีฆรตฺต หิตายสฺสาติ อสฺส เปตสฺส จิรกาล หิตาย  
อตฺถาย ฯ  านโส  อุปกปปฺตีติ  ตขณ ฺเว  นิปฺผชฺชติ ฯ 
น  กาลนฺตเรติ อตฺโถ ฯ  อย  ห ิ ตตฺถ  ธมฺมตา  ย  เปเต  
อุทฺทิสฺส  ทาเน  ทินฺเน  เปตา  เจ  อนุโมทนฺติ ตาวเทว ตสฺส  
ผเลน เปตา ปริมุจฺจนฺตีติ ฯ   
        เอว  ภควา  ธมฺม  เทเสตฺวา  มหาชน  เปเต  อุททฺิสฺส   
ทานาภิรตมานส  กตฺวา  อุฏายาสนา  ปกฺกามิ ฯ  ปนุทิวเส  
เสฏ ิภริยา  อวเสสา  จ  าตกา เสฏ ึ  อนุวตฺตนฺตา เอว  
เตมาสมตฺต มหาทาน ปวตฺเตสุ ฯ   
        อถ  ราชา  ปเสนทิโกสโล  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  กสฺมา 
ภนฺเต  ภิกฺขู  มาสมตฺต  มม  ฆร  นาคมึสูติ  ปุจฺฉิ ฯ  สตฺถารา 
ตสฺมึ  การเณ  กถิเต  ราชาป เสฏ ึ  อนวุตฺตนฺโต  พุทฺธปฺปมุขสฺส 
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มหาทาน ปวตฺเตสิ ต ทิสฺวา นาครา  ราชาน   
อนุวตฺตนฺตา  มาสมตฺต  มหาทาน  ปวตฺเตสุ ฯ  เอว  มาสทฺวย   
ปฏธีตลิกมลูก มหาทาน ปวตฺเตสุนฺติ ฯ   
                        ปฏธีตลิกเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                                ติโรกุฑฺฑเปตวตฺถุวณฺณนา   
        ติโรกุฑฺเฑสุ  ติฏนฺตีติ  อิท  สตฺถา  ราชคเห  วิหรนฺโต   
สมฺพหุเล  เปเต  อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ตตฺราย  วิตฺถารกถา  อิโต  ทฺวานวุติกปฺเป  กาสิ  นาม  
นคร  อโหส ิฯ  ตตฺถ  ชยเสโน  นาม  ราชา  รชชฺ  กาเรสิ ฯ ตสฺส  
สิริมา  นาม  เทวี  ตสฺสา  กุจฺฉิย  ผุสฺโส  นาม  โพธิสตฺโต   
นิพฺพตฺติตฺวา  อนุปุพฺเพน  สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุชฌฺิ ฯ ชยเสโน  
ราชา มม ปุตฺโต มหาภินิกฺขมน นิกฺขมิตฺวา  พุทฺโธ ชาโต  
มยฺหเมว  พุทฺโธ  มยฺห  ธมฺโม มยฺห สงฺโฆติ มมตฺต อุปฺปาเทตฺวา  
สพฺพกาล สยเมว อุปฏหติ น อ ฺเส โอกาส เทติ ฯ   
        ภควโต  กนิฏภาตโร  เวมาติกา  ตโย  ภาตโร  จินฺเตสุ  
พุทฺธา  นาม  สพฺพโลกหิตตฺถาย  อุปฺปชฺชนฺติ  น  เอกสฺเสว  
อตฺถาย  อมฺหาก ฺจ  ปตา  อ ฺเส  โอกาส  น  เทติ  กถ  
นุ  โข  มย ลเภยฺยาม ภควนฺต อุปฏาตุ ภิกฺขุสงฺฆ ฺจาติ ฯ  
เตส  เอตทโหสิ  หนฺท  มย  กิ ฺจิ  อุปาย  กโรมาติ ฯ  เต  
ปจฺจนฺต กุปต วิย การาเปสุ ฯ  ตโต  ราชา ปจฺจนฺโต  
กุปโตติ สุตฺวา ตโยป ปุตฺเต ปจฺจนฺต วูปสเมตุ เปเสสิ ฯ  
เต  คนฺตฺวา  วูปสเมตฺวา  อาคตา  ราชา  ตุฏโ วร ททาสิ  
ย อิจฺฉถ  ต  คณฺหถาติ ฯ  เต  มย  ภควนฺต  อุปฏาตุ  
อิจฺฉามาติ  อาหสุ ฯ  ราชา เอต เปตฺวา  อ ฺ  คณฺหถาติ   
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อาห ฯ  เต  มย  อ ฺเน  อนตฺถิกาติ  อาหสุ ฯ  เตนหิ   
ปริจฺเฉท  กตฺวา  คณฺหถาติ ฯ  เต  สตฺตวสฺสานิ  ยาจึสุ ฯ 
ราชา  น  อทาสิ ฯ  เอว  ฉ  ป ฺจ  จตฺตาริ  ตีณิ  เทฺว  
เอก สตฺตมาเส ฉ ป ฺจ จตฺตาโรติ  วตฺวา ยาว เตมาส  
ยาจึสุ ฯ ตทา ราชา คณฺหถาติ อทาสิ ฯ   
        เต  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  อาหสุ  อิจฺฉาม  มย  ภนฺเต  
ภควนฺต  เตมาส  อุปฏาตุ  อธิวาเสตุ  โน  ภนฺเต  ภควา  อิม  
เตมาส  วสฺสาวาสนฺติ ฯ อธิวาเสสิ  ภควา  ตุณฺหีภาเวน ฯ  เต  
ตโย  อตฺตโน  ชนปเท  นิยุตฺตกปุริสสฺส เลข  เปเสสุ  อิม  
เตมาส  อเมฺหหิ  ภควา  อุปฏาตพฺโพ  วิหาร  อาทึ  กตฺวา  
สพฺพ  ภควโต อุปฏานสมฺภาร  สมฺปาเทหีติ ฯ  โส  สพฺพ   
สมฺปาเทตฺวา  ปฏิเปเสสิ ฯ  เต  กาสายวตฺถนิวตฺถา หุตฺวา  
ปุริสสหสฺเสหิ  เวยฺยาวจฺจกเรหิ ภควนฺต ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ สกฺกจฺจ  
อุปฏหมานา ชนปท เนตฺวา วิหาร นิยฺยาเตตฺวา วสฺส  
วสาเปสุ ฯ   
        เตส  ภณฺฑาคาริโก  เอโก  คหปติปุตฺโต  สปชาปติโก  
สทฺโธ อโหสิ ปสนฺโน โส  พุทฺธปฺปมขุสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  
ทานวตฺต สกฺกจฺจ  อทาสิ ฯ ชนปเท นยิุตฺตกปุริโส  ต  คเหตฺวา  
ชานปเทหิ  เอกาทสมตฺเตหิ  ปุริสสหสฺเสหิ  สทฺธึ  สกฺกจฺจเมว  
ทาน ปวตฺตาเปสิ ฯ  ตตฺถ  เกจิ  ชานปทา  ปฏิหตจิตฺตา   
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อเหสุ เต ทานสฺส อนฺตราย  กตฺวา เทยยฺธมฺม อตฺตนา  
ขาทึสุ ภตฺตสาล ฺจ อคฺคินา ทหึสุ ฯ ปวาริตา ราชปุตฺตา   
ภควโต  สกกฺาร  กตฺวา  ภควนฺต  ปุรกฺขตฺวา  ปตุ  สนฺติกเมว   
ปจฺจาคมึสุ ฯ  ตตฺถ คนฺตฺวา  ภควา  ปรนิิพฺพายิ ฯ  ราชปุตฺตา 
จ  ชนปเท  นยิุตฺตกปุริโส จ ภณฺฑาคาริโก  จ  อนุปพฺุเพน  กาล   
กตฺวา  สทฺธึ  ปริสาย  สคฺเค  อุปฺปชฺชึส ุฯ ปฏิหตจิตฺตา ชนา  
นิรเย  อุปฺปชชฺึสุ ฯ  เอว  เตส  อุภเยส  ชนาน  สคฺคโต  สคฺค  
นิรยโต  นิรย อุปปชฺชนฺตาน ทฺวานวุติกปฺปา วีติวตฺตา ฯ   
        อถ  อิมสฺมึ  ภทฺทกปเฺป  กสฺสปสสฺ  ภควโต  กาเล  เต   
ปฏิหตจิตฺตา  ชนา  เปเตสุ  อุปฺปนฺนา ฯ  ตทา  มนุสสฺา  อตฺตโน   
าตกาน  เปตาน  อตฺถาย  ทาน  ทตฺวา  อุทฺทิสนฺติ  อิท  
โน  าตีน  โหตูติ  เต  สมฺปตฺตึ ลภนฺติ อถ  อิเมป  เปตา  
ต  ทิสฺวา  กสฺสป  สมฺมาสมฺพุทฺธ อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉึสุ กึ  
นุ  โข  ภนฺเต  มยมฺป  เอวรูป  สมฺปตฺตึ  ลเภยฺยามาติ ฯ  ภควา 
อาห  อิทานิ  น  ลภถ  อนาคเต  ปน  โคตโม  นาม  
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภวิสฺสติ  ตสฺส ภควโต กาเล  พิมพิฺสาโร 
นาม ราชา ภวิสฺสติ โส ตุมฺหาก อิโต ทฺวานวุติกปฺเป  
าติ  อโหสิ ฯ  โส  พุทฺธสฺส  ทาน  ทตฺวา ตุมฺหาก อุทฺทิสิสฺสติ  
ตทา ลภิสฺสถาติ ฯ เอว วุตฺเต กิร เตส เปตาน ต วจน  
เสฺว ลภิสฺสถาติ วุตฺต วิย อโหสิ ฯ    
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        ตโต  เอกสฺมึ  พุทฺธนตฺเร  วีติวตฺเต  อมฺหาก ภควา  
อุปฺปชฺชิ ฯ เตป ตโย ราชปุตฺตา  ปุริสสหสฺเสน  สทธฺึ  เทวโลกโต 
จวิตฺวา  มคธรฏเ  พฺราหฺมณกุเล  อุปปฺชฺชิตฺวา  อนุปุพฺเพน   
ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  คยาสีเส  ตโย ชฏิลา อเหสุ ฯ 
ชนปเท  นิยตฺุตกปุริโส  ราชา  พิมฺพิสาโร  อโหสิ ภณฺฑาคาริโก  
คหปติปุตฺโต วิสาโข นาม  เสฏ ี  อโหสิ  ตสฺส  ปชาปติ  
ธมฺมทินฺนา  นาม  เสฏ ิธีตา อโหสิ ฯ อวเสสา  ปน ปริสา  
ร ฺโ เอว ปริวารา หุตฺวา นิพฺพตฺตึสุ ฯ   
        อมฺหากมฺป ภควา โลเก อุปฺปชฺชิตฺวา สตฺตสตฺตาห  
อติกฺกมิตฺวา  อนุปุพฺเพน พาราณสึ  อาคมฺม  ธมฺมจกฺก   
ปวตฺเตตฺวา  ป ฺจวคฺคิเย  อาทึ  กตฺวา  ยาว  สหสฺสปริวาเร  ตโย  
ชฏิเล วิเนตฺวา ราชคห อคมาสิ ตตฺถ จ ตทหุปสงฺกมนฺตเยว   
ราชาน  พิมพิฺสาร  โสตาปตฺติผเล ปติฏาเปส ิสทฺธึ  
เอกาทสนหุเตหิ องฺคมคธวาสีหิ พฺราหฺมณคหปติเกหิ ฯ  อถ 
ร ฺา  สฺวาตนาย  ภตฺเตน  นิมนฺติโต  อธิวาเสตฺวา  ทุติยทิวเส  
มาณวกวณฺเณน สกฺเกน เทวานมินฺเทน ปุรโต คจฺฉนฺเตน   
                        ทนฺโต ทนเฺตหิ สห ปุราณชฏิเลหิ   
                        วิปฺปมุตฺโต วิปฺปมุตฺเตหิ   
                        สิงฺคีนิกฺขสวณฺโณ   
                        ราชคห ปาวิสิ ภควาติ    
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เอวมาทีหิ  คาถาหิ  อภิตฺถวิยมาโน  ราชคห  ปวิสิตฺวา  ร ฺโ   
นิเวสเน  มหาทาน  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  เต  ปน  เปตา  อิทานิ  
ราชา  ทาน  อมฺหาก  อุทฺทิสิสฺสติ อิทานิ อุทฺทิสิสฺสตีติ อาสาย  
สมฺปริวาเรตฺวา  อฏสุ   
        ราชา  ทาน  ทตฺวา  กตฺถ  น ุโข ภควา วิหเรยฺยาติ  
ภควโต วิหารฏานเมว  จินฺเตสิ  น  ต  ทาน  กสฺสจิ   
อุทฺทิสิ ฯ  ตถา  ต  ทาน  อลภนฺตา  เปตา ฉินฺนาสา  หุตฺวา 
รตฺติย  ร ฺโ  นิเวสเน  อติวิย  ภึสนก  วิสฺสรมกสุ ฯ  ราชา  
ภยสนฺตาสสเวค  อาปชฺชตฺิวา  วิภาตาย  รตฺติยา  ภควโต   
อาโรเจสิ  เอวรูป สทฺท อสฺโสสึ  กึ  นุ  โข  เม  ภนฺเต   
ภวิสฺสตีติ ฯ  ภควา  มา  ภายิ  มหาราช  น  เต  กิ ฺจิ  
ปาปก  ภวิสฺสติ  อปจ  โข  สนฺติ  เต ปุราณาตกา เปเตสุ  
อุปฺปนฺนา  เต  เอก  พุทฺธนฺตร  ตเมว  ปจฺจาสึสนฺตา  พุทฺธสฺส  
ทาน  ทตฺวา  อมฺหาก อุทฺทิสิสฺสตีติ  วิจรนฺตา  ตยา  หิยฺโย  
ทาน  ทตฺวา  น อุทฺทิสิตตฺตา ฉินฺนาสา หุตฺวา  ตถารูป  
วิสฺสรมกสูติ  อาห ฯ  ก ึ อิทานิป  ภนฺเต  ทินฺเน  เต  
ลเภยฺยุนฺติ ฯ  อาม  มหาราชาติ ฯ เตน หิ ภนฺเต อธิวาเสตุ  
เม ภควา อชฺชตนาย ทาน  เตส อุทฺทิสสิฺสามีติ ฯ อธิวาเสสิ  
ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ   
        ราชา  นิเวสน  คนฺตฺวา  มหาทาน  ปฏิยาทาเปตฺวา   
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ภควโต กาล อาโรจาเปสิ ฯ ภควา  ราชนฺเตปุร  คนฺตฺวา  
ป ฺตฺเต  อาสเน  นิสีทิ  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ  เต  เปตา  
อป  นาม  อชฺช  ลเภยฺยามาติ  คนฺตฺวา  ติโรกุฑฺฑาทีสุ  อฏสุ ฯ  ภควา ตถา  อกาสิ  ยถา  เต  
สพฺเพว  ร ฺโ  อาปาถ  
คตา  อเหสุ ฯ ราชา ทกฺขิโณทก  เทนโฺต  อิท  เม  าตีน  
โหตูติ  อุทฺทสิิ  ตาวเทว  เปตาน กมลกวุลยส ฺฉนฺนา  
โปกฺขรณิโย  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เต  ตตฺถ  นหฺาตฺวา  จ  ปวิตฺวา   
จ  ปฏิปฺปสฺสทฺธทรถกลิมถปปาสา  สวุณฺณวณฺณา  อเหสุ ฯ 
ราชา  ยาคุขชฺชโภชฺชานิ  ทตฺวา อุทฺทิสิ  เตส  ตขณ ฺเว   
ทิพฺพยาคุขชฺชโภชชฺานิ  นิพฺพตฺตึสุ  เต  ตานิ ปริภุ ฺชิตฺวา   
ปณินฺทฺริยา  อเหสุ ฯ  อถ  วตฺถเสนาสนานิ  ทตฺวา  อุทฺทิสิ  เตส  
ทิพฺพวตฺถปาสาทปจฺจตฺถรณเสยฺยาทิอลงฺการวิธโย  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  สา  จ เตส สมฺปตฺติ สพฺพาป  
ยถา  ร ฺโ  ปากฏา  โหติ ฯ 
ตถา  ภควา  อธิฏาสิ ฯ  ราชา  ต  ทิสวฺา  อติวิย  อตฺตมโน  
อโหสิ ฯ  เภรวมกสูติ  ตโต  ภควา  ภุตฺตาวี  ปวาริโต  ร ฺโ พิมฺพิสารสฺส อนุโมทนตฺถ ติโร
กุฑฺฑเปตวตฺถุ อภาสิ   
        ติโรกุฑฺเฑสุ ติฏนฺติ          สนฺธิสงฺิฆาฏเกสุ จ   
        ทฺวารพาหาสุ ติฏนฺติ          อาคนฺตฺวาน สก ฆร ฯ   
        ปหูเต อนฺนปานมฺหิ                ขชชฺโภชฺเช อุปฏ ิเต   
        น เตส โกจิ สรติ                        สตฺตาน กมฺมปจฺจยา ฯ    
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                เอว ททนฺติ าตีน        เย โหนฺติ อนุกมฺปกา   
                สจึุ ปณีต กาเลน                กปฺปย ปานโภชน ฯ   
                อิท โว าตีน โหตุ        สุขิตา โหนฺตุ าตโย   
                เต จ ตตฺถ สมาคนฺตฺวา  าติเปตา สมาคตา   
                ปหูเต อนฺนปานมฺห ิ       สกฺกจฺจ อนุโมทเร ฯ   
                จีร ชีวนฺตุ โน าตี        เยส เหตุ ลภามเส   
                อมฺหาก ฺจ กตา ปูชา  ทายกา จ อนิปฺผลา ฯ   
                น หิ ตตฺถ กส ิอตฺถิ        โครกฺเขตฺถ น วิชชฺติ   
                วณิชฺชา ตาทิสี นตฺถิ        หริ ฺเน กยากย   
                อิโต ทินฺเนน ยาเปนฺติ  เปตา กาลคตา  ตหึ ฯ   
                อุนฺนเม อุทก วุฏ          ยถา นินฺน ปวตฺตติ   
                เอวเมว อิโต ทินฺน        เปตาน อุปกปฺปติ ฯ   
                ยถา วาริวหา ปูรา        ปริปูเรนฺติ สาคร   
                เอวเมว อิโต ทินฺน        เปตาน อุปกปฺปติ ฯ   
                อทาสิ เม อกาสิ เม  าติมิตฺตา สขา จ เม   
                เปตาน ทกฺขิณ ทชฺชา  ปุพฺเพ กตมนุสฺสร ฯ   
                น หิ รุณฺณ วา โสโก วา  ยา จ ฺา ปริเทวนา   
                น ต เปตานมตฺถาย        เอว ติฏนฺติ าตโย ฯ   
                อย ฺจ โข ทกฺขิณา ทินฺนา  สงฺฆมฺหิ สุปติฏ ิตา   
                ทฆีรตฺต หิตายสฺส        านโส อุปกปฺปติ ฯ    
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                โส าติธมฺโม จ อย นิทสฺสโิต   
                        เปตาน ปูชา จ กตา อุฬารา   
                        พล ฺจ ภิกฺขูนมนุปฺปทินฺน   
                        ตุมฺเหหิ ปุ ฺ ปสุต อนปฺปกนฺติ ฯ   
                ตตฺถ  ติโรกุฑฺเฑสูติ  กุฑฺฑาน  ปรภาเคสุ ฯ  ติฏนฺตีติ  
นิสชฺชาทิปฏกิฺเขปโต  านกปฺปนวจนเมต  เคหปาการกุฑฺฑาน   
ทฺวารโต  พหิ เอว  ติฏนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  สนฺธิสิงฺฆาฏเกสุ  จาติ   
สนฺธีสุ  จ สิงฺฆาฏเกสุ จ ฯ สนฺธีติ จตุกฺโกณรจฺฉา   
ฆรสนฺธิภิตฺติสนฺธิอาโลกสนฺธิโยป  วุจฺจนฺติ ฯ  สิงฺฆาฏกาติ  
ติโรณรจฺฉา ฯ ทฺวารพาหาสุ ติฏนฺตีติ นครทฺวารฆรทฺวาราน  
พาหา นิสฺสาย ติฏนฺติ ฯ อาคนฺตฺวาน  สก  ฆรนฺติ  สกฆร  
นาม  ปุพฺพาติฆรมฺป  อตฺตนา  สามิภาเวน  อชฺฌาวุตฺถฆรมฺป   
ตทุภยมฺป เต ยสฺมา สกฆรส ฺาย อาคจฺฉนฺติ ตสฺมา อาคนฺตฺวาน  
สก ฆรนฺติ อาห ฯ   
        เอว  ภควา  ปุพฺเพ  อนชฺฌาวุตฺถปุพฺพมฺป  ปุพฺพาติฆรตฺตา  
พิมฺพิสารนิเวสน  สกฆรส ฺาย  อาคนฺตฺวา  ติโรกฑฺุฑาทีสุ   ิเต อิสฺสามจฺฉริยผล อนุภวนฺเต  
อติวิย  ทุทฺทสิกวิรูปภยานกทสฺสเน   
พหู  เปเต  ร ฺโ  ทสฺเสนฺโต ติโรกุฑฺเฑสุ  ติฏนฺตีติ  คาถ  
วตฺวา  ปุน  เตหิ  กตสฺส  กมฺมสฺส  ทารุณภาว ทสฺเสนฺโต  
ปหูเต อนฺนปานมฺหีติ ทุติยคาถมาห ฯ    
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        ตตฺถ  ปหูเตติ  อนปฺปเก  พหุมฺหิ  ยาวทตฺเถติ  อตฺโถ ฯ 
พการสฺส  หิ  ปกาโร  ลพฺภติ  ปหุ  สนโฺต  น  ภรตีติอาทีสุ  
วิย ฯ  เกจิ  ปน พหุเกติ ปนฺติ โส ปน  ปมาทปาโ ฯ   
อนฺนปานมฺหีติ  อนฺเน  จ  ปาเน  จ ฯ ขชฺชโภชฺเชติ  ขชฺเช  
จ  โภชฺเช จ ฯ เอเตน อสิตปตขายิตสายิตวเสน จตุพฺพิธมฺป  
อาหาร ทสฺเสติ ฯ อุปฏ ิเตติ อุปคมฺม   ิเต  สชฺชิเต  ปฏิยตฺเตติ   
อตฺโถ ฯ  น  เตส โกจิ สรติ สตฺตานนฺติ เตส เปตฺติวิสเย  
อุปฺปนฺนาน  สตฺตาน  โกจิ  มาตา  วา  ปตา  วา  ปุตฺโต  วา  
นตฺตา วา  น  สรติ ฯ  กกึารณา  กมฺมปจฺจยาติ ฯ  อตฺตนา 
กตสฺส อทานทานปฏิเสธนาทิเภทสฺส  กทริยกมมฺสฺส  
การณภาวโต ฯ ต หิ กมฺม เตส าตีน สริตุ น เทติ ฯ   
        เอว  ภควา  อนปฺปเกป  อนฺนปานาทิมฺหิ  วิชฺชมาเน 
าตีน  ปจฺจาสีสนฺตาน  เปตาน กมฺมผเลน  าตกาน  
อนุสฺสรณมตฺตสฺสาป อภาว ทสฺเสตฺวา อิทานิ  เปตฺติวิสยูปปนฺเน 
าตเก  อุทฺทิสฺส  ร ฺา  ทินฺนทาน  ปสสนฺโต  เอว ททนฺติ  
าตีนนฺติ ตติยคาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  เอวนฺติ  อุปมาวจน  ตสฺส ทวิฺธา สมฺพนฺโธ  
เตส สตฺตาน กมฺมปจฺจยา อสรนฺเตสุป  เกสุจิ  เกจิ  ททนฺติ  
าตีน  เย  เอว  อนุกมฺปกา โหนฺตีติ  จ  มหาราช  ตถา  
ตยา  ทินฺน  เอว  สุจึ  ปณีต  กาเลน  กปฺปย  ปานโภชน    
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ททนฺติ  าตีน  เย  โหนฺติ  อนุกมฺปกาติ  จ ฯ  ตตฺถ ททนฺตีติ 
เทนฺติ อุทฺทิสนฺติ นิยฺยาเตนฺติ ฯ  าตีนนฺติ มาติโต จ ปติโต 
จ สมฺพนฺธาน ฯ เยติ เย เกจิ ปุตฺตาทโย ฯ โหนฺตีติ  
ภวนฺติ ฯ  อนกุมฺปกาติ  อตฺถกามา  หิเตสิโน ฯ  สุจินฺติ  สุทฺธ  
มโนหร ธมฺมิก ฺจ ฯ  ปณีตนฺติ  อุฬาร ฯ  กาเลนาติ  ทกฺขิเณยฺยาน  
ปริโภคโยคฺคกาเลน าติเปตาน วา ติโรกุฑฺฑาทีสุ อาคนฺตฺวา  
 ิตกาเลน ฯ กปฺปยนฺติ อนุจฺฉวิก ปติรูป อริยาน  ปริโภคารห ฯ   
ปานโภชนนฺติ  ปาน ฺจ  โภชน ฺจ  ตทุปเทเสน  เจตฺถ  สพฺพ   
เทยฺยธมฺม วทติ ฯ   
        อิทานิ  เยน  ปกาเรน  เตส  เปตาน  ทินฺน นาม  
โหติ ต ทสฺเสนฺโต  อิท  โว  าตีน  โหตุ  สุขิตา  โหนฺตุ  
าตโยติ  จตุตฺถคาถาย  ปุพฺพฑฺฒ อาห ฯ ต ตติยคาถาย  
ปุพฺพฑฺเฒน สมฺพนฺธิตพฺพ   
                เอว ททนติฺ าตีน          เย โหนฺติ อนุกมฺปกา   
                อิท โว าตีน โหตุ          สขิุตา โหนฺตุ าตโยติ ฯ   
        เตน  อิท  โว  าตีน  โหตูติ  เอว  ปกาเรน  ททนฺติ  
โน  อ ฺถาติ  อาการตฺเถน เอวสทฺเทน ทาตพฺพาการนิทสฺสน 
กต โหติ ฯ   
        ตตฺถ อิทนฺติ เทยฺยธมฺมนิทสฺสน ฯ โวติ นิปาตมตฺต ฯ 
เยหิ โว อริยาติอาทีสุ  วิย ฯ  าตีน  โหตูติ  เปตฺติวิสเย   
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อุปฺปนฺนาน  าตกาน  โหตุ ฯ  โน าตีนนฺติ จ  ปนฺติ ฯ 
อมฺหาก าตีนนฺติ อตฺโถ ฯ สุขิตา โหนฺตุ าตโยติ เต  
เปตฺติวิสยูปปนฺนา าตโย อิท ผล ปจฺจนุภวนฺตา สุขิตา  
สุขปฺปตฺตา โหนฺตุ ฯ   
        ยสฺมา  อิท  โว  าตีน  โหตูติ  วุตฺเตป  อ ฺเน  
กตกมฺม  น  อ ฺสฺส ผลท  โหติ  เกวล  ปน  ตถา  
อุทฺทิสฺส ทียมาน ต วตฺถุ าติเปตาน กุสลกมฺมสฺส  
ปจฺจโย  โหติ  ตสฺมา  ยถา  เตส  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ตสฺมึเยว  
ขเณ  ผลนิพฺพตฺตก กุสลกมฺม โหติ ต ทสฺเสนฺโต เต  จ  
ตตฺถาติ  อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  เตติ  าติเปตา ฯ  ตตฺถาติ  ยตฺถ  ทาน  ทียติ  
ตตฺถ ฯ  สมาคนฺตฺวาติ  อิเม  โน  าตโย  อมฺหาก  อตฺถาย 
ทาน อุทฺทิสนฺตีติ อนุโมทนตฺถ ตตฺถ สมาคตา หุตฺวา ฯ  
ปหูเต อนฺนปานมฺหีติ อตฺตโน อุทฺทิสฺส ทียมาเน ตสฺมึ  
วตฺถุสฺมึ ฯ สกฺกจฺจ อนุโมทเรติ  กมฺมผล  อภิสทฺทหนฺตา  
จิตฺตีการ อวิชหนฺตา อวิกฺขิตฺตจิตฺตา หุตฺวา อิท  โน ทาน  
หิตาย  สุขาย  โหตูติ  โมทนฺติ  อนุโมทนฺติ  ปติโสมนสฺสชาตา  
โหนฺติ ฯ   
        จิร  ชีวนฺตูติ  จิร  ชีวิโน  ทีฆายุกา  โหนฺตุ ฯ  โน  
าตีติ อมฺหาก าตกา ฯ  เยส  เหตูติ  เยส  การณา  เย   
นิสฺสาย ฯ  ลภามเสติ  อีทิส  สมฺปตฺตึ  ปฏิลภาม ฯ  อิท ฺหิ   
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อุทฺทิสเนน  ลทฺธสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺตาน  เปตาน อตฺตโน าตีน  
โถมนาการทสฺสน ฯ  เปตาน ฺหิ  อตฺตโน  อนโุมทเนน  ทายกาน   
อุทฺทิสเนน  ทกฺขิเณยฺยสมฺปตฺติยา  จาติ  ตีหิ องฺเคหิ ทกฺขิณา  
ตขณ ฺเว ผลนิพฺพตฺติกา โหติ ฯ ตตฺถ  ทายกา  วิเสสเหตุ ฯ   
เตนาห  เยส  เหตุ  ลภามเสติ ฯ  อมฺหาก ฺจ  กตา  ปูชาติ  อิท  โว   
าตีน  โหตูติ  เอว  อุทฺทสินฺเตหิ ทายเกหิ อมฺหาก ฺจ ปูชา  
กตา  เต  ทายกา  จ  อนิปฺผลา  ยสฺม ึ สนฺตาเน  ปริจฺจาคมย  กมฺม   
นิพฺพตฺต ตสฺส ตตฺเถว ผลทานโต ฯ   
        เอตฺถาห  ก ึ ปน  เปตฺติวิสยูปปนฺนา  เอว  าตี  เหตุสมฺปตฺติโย   
ลภนฺติ  อุทาหุ  อ ฺเปติ  น  เจตฺถ  อเมฺหหิ  วตฺตพฺพ  อตฺถิ  ภควตา  
เอว พฺยากตตฺตา ฯ วุตฺต เหต (๑)  
        มยมสฺส ุ โภ  โคตม  พฺราหฺมณา  นาม   
        ทานานิ  เทม  ปุ ฺานิ  กโรม  อิท  ทาน  
        เปตาน  าติสาโลหิตาน  อุปกปฺปตุ  อิท  ทาน  
        เปตา  าติสาโลหิตา  ปริภุ ฺชนฺตูติ ฯ  กจฺจิ  ต  
        โภ  โคตม  ทาน  เปตาน  าติสาโลหิตาน  
        อุปกปปฺติ  กจฺจิ  เต  เปตา  าติสาโลหิตา  ต  
        ทาน  ปริภุ ฺชนฺตีติ ฯ าเน โข พฺราหฺมณ  
        อุปกปปฺติ โน อฏาเนติ ฯ   
# ๑.  องฺ  ทสกนิปาต  ปพฺเพ  ๑๖๖ ฯ  
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        กตม  ปน  โภ  โคตม  าน  กตม  อฏานนฺติ  
อิธ  พฺราหฺมณ  เอกจฺโจ  ปาณาติปาตี  โหติ  ฯเปฯ  
มิจฺฉาทิฏ ิโก  โหติ  โส  กายสฺส  เภทา  ปร  
มรณา  นิรย  อุปปชฺชติ  โย  เนรยิกาน  สตฺตาน  อาหาโร   
เตน  โส  ตตฺถ  ยาเปติ  เตน  โส  ตตฺถ  ติฏติ ฯ 
อิท  โข  พฺราหฺมณ  อฏาน ยตฺถ  ิตสฺส  
ต ทาน น อุปกปฺปติ ฯ   
        อิธ  ปน  พฺราหฺมณ  เอกจฺโจ  ปาณาติปาตี  
โหติ  ฯเปฯ  มิจฺฉาทิฏ ิโก  โหติ  โส  กายสฺส  
เภทา  ปร  มรณา  ติรจฺฉานโยนึ  อุปปชฺชติ ฯ 
โย  ติรจฺฉานโยนิกาน  สตฺตาน  อาหาโร  เตน  โส  
ตตฺถ  ยาเปติ  เตน  โส  ตตฺถ  ติฏติ ฯ  
อิทมฺป  โข  พฺราหฺมณ  อฏาน  ยตฺถ   ิตสฺส  
ต ทาน น อุปกปฺปติ ฯ   
        อิธ  ปน  พฺราหฺมณ  เอกจฺโจ  ปาณาติปาตา  
ปฏิวิรโต  โหติ  ฯเปฯ  สมฺมาทิฏ ิโก  โหติ ฯ 
โส  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  มนุสฺสาน  สหพฺยต   
อุปปชฺชติ  ฯเปฯ  เทวาน  สหพฺยต  อุปปชฺชติ ฯ  
โย  เทวาน  อาหาโร  เตน  โส  ตตฺถ  ยาเปติ ฯ 
เตน  โส  ตตฺถ  ติฏติ ฯ  อิทมฺป  โข  พฺราหฺมณ   
อฏาน ยตฺถ  ิตสฺส ต ทาน น อุปกปฺปติ ฯ    
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        อิธ  ปน  พฺราหฺมณ  เอกจฺโจ  ปาณาติปาตี  
โหติ  ฯเปฯ  มิจฺฉาทิฏ ิโก  โหติ  โส  กายสฺส  
เภทา  ปร  มรณา  เปตฺติวิสย  อุปปชชฺติ  โย   
เปตฺติวิสยิกาน  สตฺตาน  อาหาโร  เตน  โส  
ตตฺถ  ยาเปติ  เตน  โส  ตตฺถ  ติฏติ ฯ  ย  
วา  ปนสฺส  อิโต  อนุปเวจฺเฉนฺติ  มิตฺตามจฺจา  วา 
าติสาโลหิตา วา  เตน  โส  ตตฺถ  ยาเปติ  
เตน  โส  ตตฺถ  ติฏติ ฯ  อิท  โข  พฺราหฺมณ   
าน ยตฺถ  ิตสฺส ต ทาน อุปกปฺปตีติ ฯ   
        สเจ  ปน  โภ  โคตม  โส  เปโต  าติ- 
สาโลหิโต  ต  าน  อนุปปนฺโน  โหติ  โก  ต  
ทาน  ปริภุ ฺชตีติ ฯ  อ ฺเปสฺส  พฺราหฺมณ  
เปตา  าติสาโลหิตา ต าน อุปปนฺนา โหนฺติ  
เต ต ทาน ปริภุ ฺชนฺตีติ ฯ   
        สเจ  ปน  โภ  โคตโม  โส  เอว  เปโต  
าติสาโลหิโต  ต  าน  อนุปปนฺโน  โหติ ฯ 
อ ฺเปสฺส  เปตา  าติสาโลหิตา  ต  าน  
อนุปปนฺนา  โหนฺติ โก ต ทาน ปริภุ ฺชตีติ ฯ  
อฏาน โข เอต พฺราหฺมณ อนวกาโส ฯ ย  
ต าน วิวิตฺต  อสฺส อิมินา ทีเฆน อทฺธุนา   
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        ยทิท เปเตหิ  าติสาโลหิเตหิ อปจ  พฺราหฺมณ   
        ทายโกป  อนิปฺผโลติ ฯ   
        อิทานิ  เปตฺติวิสยูปปนฺนาน  ตตฺถ  อ ฺสฺส  กสิโค- 
รกฺขาทิโน สมฺปตฺติปฏิลาภการณสฺส อภาว อิโต ทินฺเนน  
ยาปน ฺจ ทสฺเสตุ น หีติอาทิ วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  น  หิ  ตตฺถ  กสิ  อตฺถีติ  ตสฺมึ  เปตฺติวิสเย  
กสิ  น  ห ิ อตฺถิ ย  นิสฺสาย  เปตา  สุเขน  ชีเวยฺยุ ฯ  
โครกฺเขตฺถ  น วิชฺชตีติ เอตฺถ เปตฺติวิสเย  น  เกวล  กสิเยว 
นตฺถิ  อถ  โข  โครกฺขาป  น  วิชชฺติ  ย นิสฺสาย เต สุเขน   
ชีเวยฺยุ  วณิชชฺา  ตาทิสี  นตฺถีติ  วณิชชฺาป ตาทิสี นตฺถิ ยา 
เตส สมฺปตฺติปฏิลาภเหตุ  ภเวยฺย ฯ  หิร ฺเน  กยากยนฺติ  
หิร ฺเน  กยวิกฺกยมฺป  ตตฺถ  ตาทิส นตฺถิ  ย  เตส  
สมฺปตฺติปฏิลาภเหตุ ภเวยฺย ฯ อิโต ทินเฺนน ยาเปนฺติ เปตา  
กาลคตา ตหินฺติ  เกวล  ปน  อิโต าตีหิ วา มิตฺตามจฺเจหิ  
วา ทินฺเนน ยาเปนฺติ อตฺตภาว ปวตฺเตนฺติ ฯ  เปตาติ   
เปตฺติวิสยูปปนฺนา  สตฺตา ฯ กาลคตาติ อตฺตโน มรณกาเลน   
คตา ฯ  กาลกตาติ  วา  ปาโ  กตกาลา  กตมรณา มรณ  
สมฺปตฺตา ฯ ตหินฺติ  ตสฺมึ เปตฺติวิสเย ฯ   
        อิทานิ  ยถาวุตฺตมตฺถ  อุปมาหิ  ปกาเสตุ อุนฺนเม อุทก  
วุฏนฺติ  คาถาทฺวยมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  ยถา  อุนฺนเม  ถเล    
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อุนฺนตปฺปเทเส  เมเฆหิ อภิวุฏ  อุทก  ยถา  นินฺน  ปวตฺตติ ฯ 
โย  ภูมิภาโค  นินฺโน โอณโต ต อุปคจฺฉติ เอวเมว อิโต  
ทินฺน  ทาน  เปตาน  อุปกปฺปติ  ผลุปฺปตฺติยา  วินิยุชฺชติ ฯ  
นินฺนมิว หิ อุทกปฺปวตฺติยา  าน  เปตโลโก  ทานูปกปฺปนาย ฯ   
ยถาห  อิท  โข พฺราหฺมณ าน  ยตฺถ   ิตสฺส ต ทาน  
อุปกปฺปตีติ ฯ  ยถา จ กนทฺรปทรสาขปสาขกุโสพฺภมหาโสพฺเภหิ  
โอคลิเตน  อุทเกน  วาริวหา  มหานชฺโช  ปูรา  หุตฺวา  สาคร   
ปริปูเรนฺติ  เอว อิโต ทินนฺทาน ปุพฺเพ วุตฺตนเยน เปตาน  
อุปกปฺปตีติ ฯ   
        ยสฺมา  เปตา  อิโต  กิ ฺจิ  ลภามาติ  อาสาภิภูตา  าติฆร   
อาคนฺตฺวาป  อิท  นาม  โน  เทถาติ  ยาจิตุ  น  สกฺโกนฺติ  ตสฺมา เตส  
อิมานิ อนุสฺสรณวตฺถูนิ  อนุสฺสรนฺโต  กลุปุตฺโต ทกฺขิณ ทชฺชาติ  
ทสฺเสนฺโต อทาสิ เมติ คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อิท  นาม  เม  ธน  วา  ธ ฺ  วา  อทาสิ  อิท  นาม  เม   
กิจฺจ  อตฺตนาเยว  โยค  อาปชฺชนฺโต  อกาสิ  อสุโก  เม  มาติโต  วา   
ปติโต  วา  สมฺพนฺธตฺตา  าติ  สิเนหวเสน  ตาณสมตฺถตาย  มิตฺโต   
อสุโก  เม  สหปสุกีฬกสหาโย  สขาติ  จ  เอต  สพฺพมนุสฺสรนฺโต   
เปตาน  ทกฺขิณ  ทชชฺา ทาน นิยฺยาเตยฺย ฯ  ทกฺขิณา  ทชฺชาติ  วา   
ปาโ  เปตาน  ทกฺขิณา  ทาตพฺพา ฯ เตน  อทาสิ  เมติ  อาทินา    
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นเยน  ปุพฺเพ  กตมนุสฺสร อนุสฺสรตาติ วุตฺต โหติ ฯ กรณตฺเถ  
หิ อิท ปจฺจตฺตวจน ฯ  
        เย  ปน  สตฺตา  าติมรเณน  รุณฺณโสกาทิปรา  เอว  
หุตฺวา  ติฏนฺติ  น  เตส  อตฺถาย  กิ ฺจิ  เทนฺติ  เตส  
ต  รุณฺณโสกาทิ  เกวล อตฺตปริตาปนมตฺตเมว  โหติ ฯ ต  
น  เปตาน  ก ฺจิ อตฺถ สาเธตีติ ทสฺเสนฺโต น ห ิรุณฺณ  
วาติ  คาถ วตฺวา ปุน มคธราเชน ทินฺนทกฺขิณาย สาตฺถกภาว  
ทสฺเสตุ อย ฺจ โขติ คาถมาห ฯ เตส อตฺโถ เหฏา วุตฺโตเยว ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  อิม  ทกฺขิณ  เทนฺเตน  ร ฺา  าตีน  าตีหิ  
กตฺตพฺพกิจฺจกรเณน  าติธมฺโม นิทสฺสิโต พหุชนสฺส ปากโฏ  
กโต  นิทสฺสน ปากฏ กต  ตุมฺเหหิป  เอวเมว  าตีสุ  าติธมฺโม  
ปริปูเรตพฺโพติ ฯ  เต  จ  เปเต  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อธิคเมนฺเตน  เปตาน  
ปูชา  กตา  อุฬารา พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ อนฺนปานาทีหิ   
สนฺตปฺเปนฺเตน  ภิกฺขูน พล อนุปฺปทินฺน อนุกมฺปาทิคุณปริวาร ฺจ  
จาคเจตน นิพฺพตฺเตนฺเตน อนปฺปก ปุ ฺ ปสุต ตสฺมา ภควา อิเมหิ  
ยถาภุจฺจคุเณหิ ราชาน สมฺปหเสนฺโต โส าติธมฺโมติ  
โอสานคาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  าติธมโฺมติ  าตีหิ  าตีน  กตฺตพฺพกรณ ฯ  
อุฬาราติ  ผีตา  สมิทฺธา ฯ พลนฺติ  กายพล ฯ  ปสุตนฺติ   
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อุปจิต ฯ  เอตฺถ  จ โส าติธมฺโม จ อย นิทสฺสิโตติ  
เอเตน  ภควา ราชาน ธมฺมยิา กถาย สนทฺสฺเสสิ ฯ 
าติธมฺมทสฺสน เหตฺถ สนฺทสฺสน ฯ  เปตาน  ปูชา  จ  กตา  
อุฬาราติ อิมินา สมาทเปสิ ฯ อุฬาราติ ปสสน เหตฺถ  ปุนปฺปุน   
ปูชากรเณ  สมาทปน ฯ  พล ฺจ  ภิกฺขูนมนุปฺปทินฺนนฺติ  อิมินา  
สมุตฺเตเชสิ ฯ  ภิกฺขูน  พลานุปฺปทาน  เหตฺถ  เอว  วิมาน   
พลานุปฺปทาเน อุสฺสาหวฑฺฒเนน  สมุตฺเตชน ฯ  ตุมฺเหหิ  ปุ ฺ  
ปสุต  อนปฺปกนฺติ  อิมินา สมฺปหเสสิ ฯ  ปุ ฺปสวนกิตฺตน  
เหตฺถ ตสฺส ยถาภุจฺจคุณสวณฺณนภาเวน สมฺปหสนนฺติ เอวเมตฺถ  
โยชนา เวทิตพฺพา ฯ   
        เทสนาปริโยสาเน  จ  เปตฺติวิสยูปปตฺติอาทีนวสวณฺณเนน  
สวิคฺคหทยาน  โยนิโส  ปทหต  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน   
ธมฺมาภิสมโย  อโหส ิฯ ทุติยทิวเสป เทวมนุสฺสาน อิทเมว   
ติโรกุฑฺฑเทสน  เทเสสิ ฯ  เอว  ยาว  สตฺต  ทิวสา  ตาทิโส ว  
ธมฺมาภิสมโย  อโหสีติ ฯ   
                        ติโรกุฑฺฑเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        ป ฺจปุตฺตขาทกเปตีวตฺถุวณฺณนา   
        นคฺคา  ทุพฺพณฺณรูปาสีติ  อิท  สตฺถริ สาวตฺถยิ วิหรนฺเต  
ป ฺจปุตฺตขาทกเปตึ  อารพฺภ วุตฺต ฯ   
        สาวตฺถยิ  กริ  อวิทูเร  คามเก  อ ฺตรสฺส  กุฏมฺพิกสฺส  
ภริยา  ว ฺฌา อโหสิ ฯ  ตสฺส  าตกา  เอตทโวจุ  ตว  
ปชาปติ  ว ฺฌา  อ ฺ  เต  ก ฺ  อาเนมาติ ฯ  โส  ตสฺสา 
ภริยาย  สิเนเหน  น  อิจฺฉิ ฯ  อถสฺส  ภริยา  ต  ปวตฺตึ   
สุตฺวา  สามิก  เอวมาห  สามิ  อห  ว ฺฌา  อ ฺา  ก ฺา   
อาเนตพฺพา  มา  เต  กลุวโส  อุปจฺฉิชชฺีติ ฯ  โส  ตาย  
นิปฺปฬิยมาโน  อ ฺ  อาเนสิ ฯ  สา อปเรน สมเยน  คพฺภินี  
อโหสิ ฯ  ว ฺฌิตฺถี  อย  ปุตฺต  ลภิตฺวา อิมสฺส เคหสฺส อิสฺสรา  
ภวิสฺสตีติ  อิสฺสาปกตา ตสฺสา คพฺภปาตนูปาย ปริเยสนฺตี  
อ ฺตร ปริพฺพาชิก  อนฺนปานาทีหิ  สงฺคณฺหิตฺวา  ตาย  ตสฺสา 
คพฺภปาต  ทาเปสิ ฯ สา คพฺเภ ปติเต  อตฺตโน  มาตุยา  
อาโรเจสิ  มาตา อตฺตโน าตเก สโมธาเนตฺวา ตมตฺถ  
นิเวเทสิ ฯ  เต  ว ฺฌิตฺถึ  เอตทโวจุ  ตยา อิมิสฺสา คพฺโภ  
ปาติโตติ ฯ นาห ปาเตมีติ ฯ  สเจ ตยา  คพฺโภ  น  ปาติโต  
สปถ กโรหีติ ฯ สเจ มยา คพฺโพ ปาติโต ทุคฺคติปรายนา   
ขุปฺปปาสาภิภูตา  สาย  ปาต  ป ฺจ  ป ฺจ  ปุตฺเต วิชายิตฺวา 
ขาทิตฺวา ติตฺตึ  น  คจฺเฉยฺย  นิจฺจ  ทุคฺคนฺธา  มกฺขิกา   
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ปริกิณฺณา  จ ภเวยฺยนฺติ มุสา วตฺวา สปถ  อกาสิ ฯ  สา  
นจิรสฺเสว  กาล กตฺวา ตสฺเสว คามสฺส อวิทูเร  
ทุพฺพณฺณรูปา  เปตี หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ   
        ตทา  ชนปเท  วุฏวสฺสา  อฏ  เถรา  สตฺถุ  ทสฺสนตฺถ  
สาวตฺถึ  อาคจฺฉนฺตา  ตสฺส  คามสฺส  อวิทูเร  ฉายูทกสมฺปนฺเน 
อร ฺฏาเน  วาส  อุปคจฺฉึสุ ฯ  อถ  สา เปตี เถราน  
อตฺตาน ทสฺเสสิ เตสุ สงฺฆตฺเถโร ต เปตึ   
        นคฺคา ทุพฺพณฺณรูปาสิ          ทุคฺคนฺธา ปูติ วายสิ   
        มกฺขิกาหิ ปริกิณฺณา                  กา นุ ตฺว อิธ ติฏสีติ   
คาถาย ปฏิปุจฺฉิ ฯ   
        ตตฺถ  นคฺคาติ  นิจฺโจฬา ฯ  ทุพฺพณฺณรูปาสีติ  วิรูปา 
อติวิย  พีภจฺฉรูเปน  สมนฺนาคตา  อสิ ฯ  ทุคฺคนฺธาติ  อนิฏ- 
คนฺธา ฯ  ปูติ  วายสีติ  สรรีโต  กุณปคนฺธ  วายสิ ฯ  มกฺขิกาหิ  
ปริกิณฺณาติ  นีลมกฺขิกาหิ  สมนฺตโต อากิณฺณา ฯ กา นุ  
ตฺว อิธ ติฏสีติ กา นาม เอวรูปา อิมสฺมึ าเน ติฏสิ ฯ 
อิโต จิโต จ วิจรสีติ อตฺโถ ฯ   
        อถ  สา  เปตี  มหาเถเรน  เอว  ปฏุา  อตฺตาน  ปกาเสนฺตี   
สตฺตาน สเวค  ชเนนฺตี   
                อห ภทนฺเต เปติมฺหิ  ทุคฺคตา ยมโลกิกา   
                ปาปกมฺม กริตฺวาน  เปตโลก อิโต คตา ฯ    
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                กาเลน ป ฺจ ปุตฺตานิ  สาย ป ฺจ ปุนาปเร   
                วิชายิตฺวาน ขาทามิ  เตป นา  โหนฺติ เม อล ฯ   
                ปริฑยฺหติ ธูมายติ  ขุทาย หทย มม   
                ปานีย น ลเภ ปาตุ  ปสฺส ม พฺยสน คตนฺติ   
อิมา ติสฺโส คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ภทนฺเตติ  เถร  คารเวน  อาลปติ ฯ  ทุคฺคตาติ  
ทุคฺคตึ  คตา ฯ  ยมโลกิกาติ  ยมโลโกติ ลทฺธนาเม เปตโลเก 
ตตฺถ ปริยาปนฺนภาเวน วิทิตา ฯ  อิโต คตาติ อิโต มนุสฺสโลกโต  
เปตโลก อุปปชฺชนวเสน คตา อุปปนฺนาติ อตฺโถ ฯ   
        กาเลนาติ  รตฺติยา  วิภาตกาเล ฯ  ภุมฺมตฺเถ  หิ  เอต  
กรณวจน ฯ ป ฺจ  ปุตฺตานีติ  ป ฺจ  ปตฺุเต ฯ  ลิงฺควิปลฺลาเสน 
เหต  วุตฺต ฯ  สาย ป ฺจ ปุนาปเรติ สายณฺหกาเล  ปนุ  
อปเร  ป ฺจ  ปุตฺเต  ขาทามีติ  โยชนา ฯ  วิชายิตฺวานาติ  ทิวเส   
ทิวเส  ทส  ทส  ปุตฺเต  วิชายิตฺวา ฯ  เตป  นา  โหนฺติ  
เม อลนฺติ เตป ทส  ปุตฺตา  เอกทิวส  มยฺห  ขุทาย  ปฏิฆาตาย  
อล  ปริยตฺตา  น โหนฺติ ฯ คาถาสุขตฺถ เหตฺถ นาอิติ  ทีฆ  
กตฺวา วุตฺต ฯ   
        ปริฑยหฺติ  ธูมายติ  ขุทาย  หทย  มมาติ  ขุทาย  ชิฆจฺฉาย  
พาธิยมานาย  มม  หทยปเทโส  อุทรคฺคินา  ปริสมนฺตโต  ฌายติ  
ธูมายติ  สนฺตปฺปติ ฯ  ปานีย  น  ลเภ  ปาตุนฺติ  ปปาสาภิภูตา   
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ตตฺถ  ตตฺถ  วิจรนฺตี  ปานียมฺป  ปาตุ  น  ลภามิ ฯ  ปสฺส  
ม  พฺยสน  คตนฺติ  เปตูปปตฺติยา  สาธารณ  อสาธารณ ฺจ   
อิม  อีทิส  พฺยสน  อุปคต  ม ปสฺส ภนฺเตติ อตฺตนา อนุภวิยมาน  
ทุกฺข เถรสฺส  ปเวเทสิ ฯ   
        ต สุตฺวา เถโร ตาย กตกมฺม ปุจฺฉนฺโต   
                ก ึนุ กาเยน วาจาย          มนสา ทุกฺกฏ กต   
                กสิฺสกมฺมวิปาเกน        ปุตฺตมสานิ ขาทสีติ ฯ  
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ทกฺุกฏนฺติ  ทุจฺจริต ฯ กิสฺสกมฺมวิปาเกนาติ กีทิสสฺส  
กมฺมสฺส วิปาเกน ฯ ก ึ ปาณาติปาตสสฺ  อุทาหุ  อทินนฺาทานาทีสุ   
อ ฺตรสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  เกน  กมฺมวิปาเกนาติ เกจิ ปนฺติ ฯ   
        อถ สา เปตี อตฺตนา กตกมฺม เถรสฺส กเถนฺตี   
                สปตี  เม คพฺภินี อาสิ  ตสฺสา ปาป อเจตยึ   
                สาห ปทุฏมนสา        อกรึ คพฺภปาตน ฯ   
                ตสฺสา เทฺวมาสิโก คพฺโภ  โลหิต ฺเว ปคฺฆริ   
                ตทสฺสา มาตา กุปตา  มยฺห าตี สมานยิ   
                สปถ ฺจ ม อกาเรสิ        ปรภิาสาปยี จ ม ฯ   
                สาห โฆร ฺจ สปถ        มุสาวาท อภาสิส   
                ปตฺุตมสานิ ขาทามิ        สเจ ต ปกต มยา ฯ   
                ตสฺส กมฺมสฺส วิปาเกน  มุสาวาทสฺส จูภย   
                ปตฺุตมสานิ ขาทามิ        ปุพฺพโลหิตมกฺขิตาติ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เปตวตฺถุวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 49 

        เลมที ่ 24  ป ฺจปุตฺตขาทกเปตีวตฺถุวณฺณนา  หนา  49 
 
คาถาโย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สปตีติ  สมานปติกา  อิตฺถี  วุจฺจติ ฯ  ตสฺสา  ปาป 
อเจตยินฺติ ตสฺสา  สปติยา  ปาป  ลุททฺก กมฺม อเจตยึ ฯ  
ปทุฏมนสาติ ปทุฏจิตฺตา ปทุฏเน วา  มนสา ฯ  
เทฺวมาสิโกติ  เทฺวมาสชาโต  ปติฏ ิโต หุตฺวา เทฺวมาสิโก ฯ  
โลหิต ฺเว  ปคฺฆรีติ  วิปชฺชมาโน  รหุิร ฺเว  หุตฺวา วิสฺสนฺทิ ฯ  
ตทสฺสา มาตา กุปตา มยฺห  าตี  สมานยีติ  ตทา  อสฺสา  
สปติยา  มาตา  มยฺห  กุปตา  อตฺตโน าตเก  สโมธาเนสิ ฯ  
ตตสฺสาติ วา ปาโ ตโต อสฺสาติ ปทวิภาโค ฯ   
        สปถนฺติ  สปน ฯ  ปริภาสาปยีติ ภเยน ตชฺชาเปสิ ฯ สปถ  
มุสาวาท  อภาสิสนฺติ  สเจ  ต  มยา  กต  อีทิสี  ภเวยฺยนฺติ  
กตเมว  ปาป  อกต  กตฺวา ทสฺเสนฺตี  มสุาวาท  อภูต  สปถ  
อภาสึ ฯ  ปุตฺตมสานิ  ขาทามิ  สเจ  ต  ปกต มยาติ  อิท  ตทา   
สปถสฺส  กตาการทสฺสน  ยทิ  เอต  คพฺภปาตนปาป  มยา   
กต  อายตึ ปนุพฺภวาภินิพฺพตฺติย มยฺห ปุตฺตมสานิเยว ขาเทยฺยนฺติ  
อตฺโถ ฯ ตสฺส กมฺมสฺสาติ  ตสฺส  คพฺภปาตนวเสน  ปกตสฺส   
ปาณาติปาตกมฺมสฺส ฯ  มุสาวาทสฺส  จาติ  มุสาวาทกมฺมสฺส  จ ฯ   
อุภยนฺติ  อุภยสฺสป  กมฺมสฺส  อุภเยน  วิปาเกน ฯ  กรณตฺเถ  
หิ  อิท  ปจฺจตฺตวจน ฯ  ปุพฺพโลหิตมกฺขิตาติ  ปสวนวเสน   
ปริภิชฺชนวเสน  จ  ปุพฺเพน จ โลหิเตน จ มกฺขิตา  
หุตฺวา  ปุตฺตมสานิ ขาทามีติ โยชนา ฯ    
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        เอว  สา  เปตี  อตฺตโน  กมฺมวิปาก ปเวเทตฺวา ปุน  
เถเร  เอวมาห อห  ภนฺเต  อิมสฺมึเยว  คาเม  อสุกสฺส กุฏมฺพิกสฺส  
ภริยา อิสฺสาปกตา หุตฺวา ปาปกมฺม กตฺวา  เอว  เปตโยนิย  
นิพฺพตฺตา  สาธุ  ภนฺเต  ตสฺส กุฏมฺพิกสฺส เคห คจฺฉถ  
โส  ตุมฺหาก  ทาน  ทสฺสติ  ต  ทกฺขิณ  มยฺห  อุทฺทิสาเปยฺยาถ  
เอว เม  อิโต  เปตโลกโต  มุตฺติ  ภวิสฺสตีติ ฯ  เถรา  ต  
สุตฺวา  ต  อนกุมฺปมานา อุลฺลุมฺปนสภาวสณฺ ิตา  ตสฺส  
กุฏมฺพิกสฺส เคห ปณฺฑาย ปวิสึสุ ฯ กฏุมฺพิโก เถเร ทิสฺวา   
ส ฺชาตปฺปสาโท ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปตฺตานิ คเหตฺวา เถเร  
อาสเนสุ นิสีทาเปตฺวา ปณีเตน  อาหาเรน  โภเชตุ  อารภิ ฯ  
เถรา  ต  ปวตฺตึ  กุฏมฺพิกสฺส  อาโรเจตฺวา  ต  ทาน  ตสฺสา  
เปติยา  อุทฺทิสาเปสุ  ตขณ ฺเว  จ  สา  เปตี  ตโต  ทุกฺขโต   
อเปตา  อุฬารสมฺปตฺตึ  ปฏิลภิตฺวา รตฺติย กุฏมฺพิกสฺส  
อตฺตาน ทสฺเสสิ ฯ อถ เถรา อนุกฺกเมน  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  
ภควโต ตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ ภควา จ ตมตฺถ อตถุปปฺตฺตึ  
กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  ธมฺม  เทเสสิ  เทสนาวสาเน  มหาชโน   
ปฏิลทฺธสเวโค  อิสฺสามจฺเฉรโต ปฏิวิรมิ ฯ เอว สา เทสนา  
มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสีติ ฯ   
                ป ฺจปุตฺตขาทกเปตีวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        สตฺตปุตฺตขาทกเปตีวตฺถุวณฺณนา   
        นคฺคา  ทุพฺพณฺณรูปาสีติ  อิท  สตฺถริ สาวตฺถยิ วิหรนฺเต  
สตฺตปุตฺตขาทกเปตึ อารพฺภ วุตฺต ฯ   
        สาวตฺถยิา  กิร  อวิทูเร  อ ฺตรสฺมึ  คามเก  อ ฺตรสฺส   
อุปาสกสฺส  เทฺว  ปุตฺตา  อเหสุ  ปมวเย   ิตา  รูปสมฺปนฺนา  
สีลาจาเรน สมนฺนาคตา  ฯ เตส มาตา  ปุตฺตวตี  อหนฺติ  
ปุตฺตพเลน  ภตฺตาร  อติม ฺติ ฯ  โส  ภริยาย  อวมานิโต  
นิพฺพินฺนมานโส  อ ฺ  ก ฺ  อาเนสิ  สา  นจิรสฺเสว  คพฺภินี   
อโหสิ ฯ  อถสฺส เชฏภรยิา  อิสฺสาปกตา  อ ฺตร  เวชฺช  
อามิเสน  อุปลาเปตฺวา เตน ตสฺสา  เตมาสิก  คพฺภ ปาเตสิ ฯ 
อถ สา าตีหิ จ ภตฺตารา จ ตยา อิมิสฺสา คพฺโภ ปาติโตติ  
ปุฏา  นาห  ปาเตมีติ  มุสา  วตฺวา  เตหิ  อสทฺทหนฺเตหิ  สปถ  กโรหีติ วุตฺตา  สาย  ปาต  
สตฺต  สตฺต  ปุตฺเต  วิชายิตฺวา 
ปุตฺตมสานิ ขาทามิ นิจฺจ ทุคฺคนฺธา มกฺขิกาปริกิณฺณา จ 
ภเวยฺยนฺติ สปถ อกาสิ ฯ   
        สา  อปเรน  สมเยน  กาล  กตฺวา  ตสฺส  คพฺภปาตนสฺส   
มุสาวาทสฺส  จ  ผเลเนว  เปตโยนิย  นพฺิพตฺติตฺวา  วุตฺตนเยน   
ปุตฺตมสานิ ขาทนฺตี ตสฺเสว คามสฺส อวิทูเร  วิจรติ ฯ  เตน  
จ  สมเยน  สมฺพหุลา เถรา คามกาวาเส วุฏวสฺสา ภควนฺต   
ทสฺสนาย  สาวตฺถึ  อาคจฺฉนฺตา  ตสฺส  คามสฺส  อวิทูเร  เอกสฺมึ    
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ปเทเส  รตฺติย  วาส  กปฺเปสุ ฯ  อถ  สา  เปตี  เตส  เถราน  
อตฺตาน  ทสฺเสสิ ฯ  ต  มหาเถโร  คาถาย ปุจฺฉิ   
                นคฺคา ทุพฺพณฺณรูปาสิ  ทุคฺคนฺธา ปูติ วายสิ   
                มกฺขิกาหิ ปริกณฺิณา        กา นุ ตฺว อิธ ติฏสีติ ฯ   
        สา เถเรน ปุฏา ตีหิ คาถาหิ ปฏิวจน อทาสิ  ฯ 
                อห ภทนฺเต เปติมฺหิ  ทุคฺคตา ยมโลกิกา   
                ปาปกมฺม กริตฺวาน        เปตโลก อิโต คตา ฯ   
                กาเลน สตฺต ปตฺุตานิ  สาย สตฺต ปุนาปเร   
                วิชายิตฺวาน ขาทามิ  เตป นา โหนฺติ เม อล ฯ   
                ปริฑยฺหติ ธูมายติ        ขุทาย หทย มม   
                นพฺิพุตึ นาธิคจฺฉามิ        อคฺคิทฑฺฒาว อาตเปติ ฯ   
        ตตฺถ นพฺิพุตินฺติ ขุปฺปปาสาทุกฺขสฺส วูปสม ฯ นาธิคจฺฉามีติ  
น ลภามิ ฯ อคฺคิทฑฺฒาว  อาตเปติ  อติอุณฺหอาตเป  อคฺคินา  
ฑยฺหมานา  วิย  นิพฺพุตึ  นาธิคจฺฉามีติ โยชนา ฯ   
        ต สุตฺวา มหาเถโร ตาย กตกมฺม ปุจฺฉนฺโต   
                ก ึนุ กาเยน วาจาย  มนสา ทุกฺกฏ กต   
                กสิฺสกมฺมวิปาเกน        ปุตฺตมสานิ ขาทสีติ   
คาถมาห ฯ   
        อถ สา เปตี อตฺตโน เปตโลกูปปตฺติ ฺจ  ปุตฺตมสขาทน- 
การณ ฺจ กเถนฺตี    
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                อหู มยฺห ทุเว ปุตฺตา  อุโภ สมฺปตฺตโยพฺพนา   
                สาห ปุตฺตพลูเปตา        สามิก อติม ฺ ิส ฯ   
                ตโต เม สามิโก กุทฺโธ  สปตึ มยฺหมานยิ   
                สา จ คพฺภ อลภิตฺถ        ตสฺสา ปาป อเจตยึ ฯ   
                สาห ปทุฏมานสา        อกรึ คพฺภปาตน   
                ตสฺสา เตมาสิโก คพฺโภ  ปูติ โลหิตโก  ปติ ฯ   
                ตทสฺสา มาตา กุปตา  มยฺห าตี สมานยิ   
                สปถ ฺจ ม กาเรสิ        ปริภาสาปยี จ ม ฯ   
                สาห โฆร ฺจ สปถ        มุสาวาท อภาสิส   
                ปตฺุตมสานิ ขาทามิ        สเจ ต ปกต มยา ฯ   
                ตสฺส กมฺมสฺส วิปาเกน  มุสาวาทสฺส จูภย   
                ปตฺุตมสานิ ขาทามิ        ปุพฺพโลหิตมกฺขิตาติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปตฺุตพลูเปตาติ  ปุตฺตพเลน  อุเปตา ปุตฺตาน วเสน  
ลทฺธพลา ฯ  อติม ฺ ิสนฺติ  อติกฺกมิตฺวา  ม ฺ ึ  อวม ฺ ึ ฯ  
ปูติ  โลหิตโก  ปตีติ  กุณปโลหิต หุตฺวา  คพฺโภ  ปริปติ ฯ  
เสส  สพฺพ  อนนฺตรสทิสเมว  ตตฺถ  อฏ  เถรา  อิธ   
สมฺพหุลา ฯ ตตฺถ ป ฺจ ปุตฺตา อิธ สตฺตาติ อยเมว  
วิเสโสติ ฯ   
                สตฺตปุตฺตขาทกเปตีวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________________  
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                                โคณเปตวตฺถุวณฺณนา   
        ก ึ น ุ อุมฺมตฺตรูโปวาติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  
อ ฺตร  มตปติก กุฏมฺพิก อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        สาวตฺถยิ  กริ  อ ฺตรสฺส  กฏุมพิฺกสฺส  ปตา  กาลมกาสิ  
โส  ปตุ  มรเณน โสกสนฺตตฺตหทโย  โรทมาโน  อุมฺมตฺตโก  วิย  วิจรนฺโต  ย  ย  ปสฺสติ ต ต 
ปุจฺฉติ  อป  เม  ปตร  ปสสฺิตฺถาติ ฯ 
น  โกจิ  ตสฺส  โสก  วิโนเทตุ อสกฺขิ ฯ ตสฺส ปน หทเย ฆเฏ  
ปทีโป วิย โสตาปตฺติผลสฺส  อุปนิสฺสโย ปชฺชลติ ฯ   
        สตฺถา  ปจฺจูสสมเย  โลก  โอโลเกนฺโต  ตสฺส โสตา- 
ปตฺติผลสฺส อุปนิสฺสย ทิสฺวา อิมสฺส  อตีตการณ  อาหริตฺวา  
โสก  วูปสเมตฺวา  โสตาปตฺติผล  ทาตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  
ปุนทิวเส  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต ปจฺฉาสมณ  
อนาทาย  ตสฺส ฆรทฺวาร  อคมาสิ ฯ  โส  สตฺถา  อาคโตติ  
สุตฺวา  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  สตฺถาร  เคห ปเวเสตฺวา  สตฺถริ  
ป ฺตฺเต  อาสเน นิสินฺเน สย  ภควนฺต วนฺทิตฺวา เอกมนฺต  
นิสินฺโน  กึ  ภนฺเต  มยฺห  ปตุ  คตฏาน  ชานาถาติ  อาห ฯ  
อถ  น  สตฺถา อุปาสก  กึ  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  ปตร  ปุจฺฉสิ  
อุทาหุ  อตีเตติ  อาห ฯ  โส ต  วจน  สตฺุวา  พหู  กิร  
มยฺห  ปตโรติ  ตนุภูตโสโก  โถก  มชฌฺตฺตต  ปฏิลภิ ฯ อถสฺส    
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สตฺถา  โสกวิโนทน  ธมฺมกถ  กตฺวา  อปคตโสก  กลฺลจิตฺต  
วิทิตฺวา สามุกฺกสิกาย ธมมฺเทสนาย โสตาปตฺติผเล ปติฏา- 
เปตฺวา วิหาร อคมาสิ ฯ   
        อถ  ภิกขฺู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  ปสฺสถ  อาวุโส  
พุทฺธานุภาว  ตถา  โสกปริเทวสมาปนฺโน  อุปาสโก ขเณเนว  
ภควตา โสตาปตฺติผเล วินีโตติ ฯ  สตฺถา  ตตฺถ  คนตฺฺวา   
ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน  นิสินฺโน  กาย  นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ  
กถาย  สนฺนสิินฺนาติ  ปุจฺฉิ  ภิกฺขู  ตมตฺถ ภควโต อาโรเจสุ ฯ  
สตฺถา  น  ภิกฺขเว อิทาเนว  มยา  อิมสสฺ  โสโก  อปนีโต   
ปุพฺเพป  อปนีโตเยวาติ  วตฺวา  เตหิ  ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  พาราณสิย  อ ฺตรสฺส  คหปติกสฺส  ปตา  
กาลมกาสิ ฯ  โส  ปตุ  มรเณน  โสกปรเิทวสมาปนฺโน อสฺสุมุโข 
รตฺตกฺโข กนทฺนฺโต  จิตก ปทกฺขิณ กโรติ ฯ  ตสฺส  ปุตฺโต  
สุชาโต  นาม  กุมาโร  ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต  พุทฺธิสมปฺนฺโน  ปตุ  
โสกวินยนูปาย  จินฺเตนฺโต  เอกทิวส พหินคเร เอก มตโคณ 
ทิสฺวา ติณ ฺจ ปานีย ฺจ อาหริตฺวา  ตสฺส  ปุรโต  เปตฺวา  
ขาท  ขาท  ปว  ปวาติ  วทนฺโต  อฏาสิ  อาคตาคตา  ต  
ทิสฺวา  สมฺม  สุชาต  ก ึ อมฺุมตฺตโกสิ  โย ตฺว มตสฺส  
โคณสฺส   ติโณทก  อุปเนสีติ  วทนฺติ  โส  น   
กิ ฺจิ ปฏิวทติ ฯ มนุสฺสา ตสฺส ปตุสนฺติก คนฺตฺวา  ปุตฺโต   
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เต  อุมฺมตฺตโก  ชาโต  มตโคณสฺส  ติโณทก  เทตีติ  อาหสุ ฯ  
ต  สุตฺวา  จ  กุฏมฺพิกสฺส  ปตร  อารพฺภ   ิโต  โสโก  อปคโต ฯ 
โส  มยฺห กริ ปุตฺโต  อุมฺมตฺตโก  ชาโตติ  สเวคปฺปตฺโต  เวเคน   
คนฺตฺวา  นนุ  ตฺว  ตาต สุชาตปณฺฑิโต  พฺยตฺโต  พุทธฺิสมฺปนฺโน   
กสฺมา  มตโคณสฺส  ติโณทก  เทสีติ  โจเทนฺโต   
                ก ึนุ อุมฺมตฺตรูโปว  ลายิตฺวา หริต ติณ   
                ขาท ขาทาติ ลปสิ        คตสตฺต ชรคฺคว ฯ   
                น หิ อนฺเนน ปาเนน  มโต โคโณ สมุฏเห   
                ตฺวสิ พาโล จ ทมฺุเมโธ  ยถา ต ฺโว ทุมฺมตีติ   
คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  ก ึ นูติ ปุจฺฉาวจน ฯ อุมฺมตฺตรูโปวาติ อุมฺมตฺตกสภาโว 
วิย จิตฺตกฺเขป  ปตฺโต  วิย ฯ  ลายิตฺวาติ  ลวิตฺวา ฯ  หริต  ติณนฺติ  
อลฺลติณ ฯ ลปสีติ  วิลปส ิฯ คตสตฺตนฺติ  วิคตชีวิต ฯ  ชรคฺควนฺติ   
พลิพทฺท  ชณฺิณโคณ ฯ  อนฺเนน ปาเนนาติ ตยา  ทินฺเนน  หรติติเณน  
วา  ปานีเยน  วา ฯ  มโต  โคโณ  สมฏุเหติ  กาลกโต โคโณ   
ลทฺธชีวิโต  หุตฺวา  น หิ สมุฏเหยฺย ฯ ตฺวสิ พาโล จ ทุมฺเมโธติ ตฺว  
พาลฺยโยคโต พาโล  เมธาสงฺขาตาย  ป ฺาย  อภาวโต  ทุมฺเมโธ   
อสิ ฯ  ยถา  ต ฺโว ทุมฺมตีติ  ยถา  ต  อ ฺโป  นปิฺป ฺโ   
วิปฺปลเปยฺย  เอว ตฺว นิรตฺถก วิปฺปลปสีติ อตฺโถ  ยถา   
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ตนฺติ  นิปาตมตฺต ฯ  ทุมฺมตีติ  วา  ตฺว ป ฺวาป สมาโน อ ฺโ  
อุมฺมตฺตปุคฺคโล วิย อุมฺมุโข หุตฺวา วิปฺปลปสีติ อตฺโถ ฯ   
        ต สุตฺวา สุชาโต ปตร ส ฺาเปตุ อตฺตโน อธิปฺปาย  
ปกาเสนฺโต   
                อิเม ปาทา อิท สีส                  อย กาโย สวาลธิ   
                เนตฺตา ตเถว ติฏนฺติ          อย โคโณ สมุฏเห ฯ   
                นายฺยกสฺส หตฺถปาทา          กาโย สีส ฺจ ทิสฺสติ   
                รทุ มตฺติกถูปสฺมึ                        นนุ ตฺว ฺเว ทุมฺมตีติ   
คาถาทฺวย อกาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อิมสฺส  โคณสฺส  อิเม  จตฺตาโร  ปาทา  อิท  
สีส สห วาลธินา  วตฺตตีติ  สวาลธิ  อย  กาโย  อิมานิ  จ  
เนตฺตา  นยนานิ  ยถา  มรณโต ปุพฺเพ  ตเถว  อภินฺนสณฺานานิ  
ติฏนฺติ ฯ  อย  โคโณ  สมุฏเหติ  อิมสฺมา  การณา  อย  
โคโณ  สมฏุเหยฺย  สมุตฺติฏเยฺยาติ  มม  จิตฺต  ภเวยฺย ฯ  ม ฺเ  
โคโณ สมุฏเหติ  เกจิ  ปนฺติ  เตน  การเณน  อย  โคโณ  
สหสาป กาย สมุฏเหยฺยาติ  อห  ม ฺเยฺย  เอว  เม  ม ฺนา   
สมฺภเวยฺยาติ  อธิปฺปาโย ฯ  อยฺยกสฺส ปน มยฺห  
ปตามหสฺส  น  หตฺถปาทา  กาโย  สีส  ทิสฺสติ  เกวล  ปน  
ตสฺส  อฏ ิกานิ  ปกฺขิปตฺวา  กเต  มตฺติกามเย  ถูเป  รุทนโฺต  
สตคุเณน  สหสฺสคุเณน ตาต ตฺว ฺเว ทุมฺมติ  นปิฺป ฺโ   
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ภิชฺชนธมฺมา สงฺขารา ภิชฺชนฺติ ฯ  ตตฺถ วิชานต กา  
ปริเทวนาติ ปตุ ธมฺม กเถสิ ฯ   
        ต  สุตฺวา  โพธิสตฺตสฺส  ปตา  มม  ปุตฺโต  ปณฺฑิโต  
ม  ส ฺาเปตุ  อิม กมฺม  อกาสีติ  จินฺเตตฺวา  ตาต สุชาต  
สพฺเพป สตฺตา มรณธมฺมาติ อ ฺาตเมต อิโต  ปฏาย  
น  โสจิสฺสามิ  โสกหรณสมตฺเถน  นาม  เมธาวินา  ตาทิเสเนว   
ภวิตพฺพนฺติ  ปุตฺต  ปสสนฺโต   
                อาทิตฺต วต ม สนฺต          ฆตสิตฺต ว  ปาวก   
                วารินา วิย โอสิ ฺจ        สพฺพ นิพฺพาปเย ทร ฯ   
                อพฺพหี วต เม สลฺล        โสก หทยนิสฺสติ   
                โย เม โสกปเรตสฺส          ปตุโสก อปานุทิ ฯ   
                สวฺาห อพฺพูฬฺหสลฺโลสฺม ิ สีติภูโตสฺมิ นิพฺพุโต   
                น โสจามิ น โรทามิ           ตว สุตฺวาน มาณว ฯ   
                เอว กโรนฺติ สปฺป ฺา  เย โหนฺติ อนุกมฺปกา   
                วินิวตฺตยนฺติ โสกมฺหา  สุชาโต ปตร ยถาติ   
จตสฺโส คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อาทิตฺตนฺติ  โสกคฺคินา  อาทิตฺต  ชลิต ฯ  สนฺตนฺติ  
สมาน ฯ  ปาวกนฺติ อคฺคิ ฯ  วารินา  วิย โอสิ ฺจนฺติ อุทเกน  
อวสิ ฺจนฺโต วิย ฯ สพฺพ นิพฺพาปเย ทรนฺติ สพฺพ  เม  
จิตฺตทรถ นิพฺพาเปสิ ฯ อพฺพหี วตาติ นีหริ วต ฯ  สลฺลนฺติ   
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โสกสลลฺ ฯ หทยนิสฺสิตนฺติ  จิตฺตสนฺนิสฺสิตสลฺลภูต ฯ  โสก- 
ปเรตสฺสาติ  โสเกน  อภิภูตสฺส ฯ ปตุโสกนฺติ  ปตร อารพฺภ  
อุปฺปนฺน โสก ฯ อปานุทติี อปเนสิ ฯ ตว สุตฺวาน มาณวาติ  
กุมาร  ตว  วจน  สุตฺวา  อิทานิ  ปน  น  โสจามิ  
น  โรทามิ ฯ  สุชาโต  ปตร  ยถาติ  ยถา  อย  สชุาโต  อตฺตโน 
ปตร  โสกโต  วินิวตฺเตสิ  เอว  อ ฺเป เย  อนุกมปฺกา  
อนุคณฺหสีลา  โหนฺติ  เต  สปฺป ฺา  เอว  กโรนฺติ  ปตูน  
อ ฺเส ฺจ อุปการ กโรนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        มาณวสฺส  วจน  สุตฺวา  ปตา  อปคตโสโก  หตฺุวา  สีส   
นฺหายิตฺวา ภุ ฺชิตฺวา กมฺมนฺเต  ปวตฺเตตฺวา  กาล  กตฺวา   
สคฺคปรายโน  อโหส ิฯ  สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน   
อาหริตฺวา  เตส  ภิกฺขูน  สจฺจานิ ปกาเสสิ สจฺจปริโยสาเน พหู  
โสตาปตฺติผลาทีสุ ปติฏหึสุ ฯ ตทา สชุาโต เอตรหิ  โลกนาโถ  
อโหสีติ ฯ   
                        โคณเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        มหาเปสการเปตีวตฺถุวณฺณนา   
        คูถ ฺจ มุตฺต รุธิร ฺจ  ปุพฺพนฺติ อิท สตฺถร ิสาวตฺถิย  
วิหรนฺเต  อ ฺตร เปสการเปตึ อารพฺภ วุตฺต ฯ   
        ทฺวาทสมตฺตา  กิร  ภิกฺขู  สตฺถ ุ สนฺตเก  กมฺมฏาน  
คเหตฺวา วสนโยคฺคฏาน วีมสนฺตา  อุปกฏาย  วสฺสูปนายิกาย  
อ ฺตร  ฉายูทกสมฺปนฺน รมณีย อร ฺายตน  ตสฺส  จ  
นาติทูเร นาจฺจาสนฺเน โคจรคาม ทิสฺวา ตตฺถ เอกรตฺตึ  
วสิตฺวา ทุติยทิวเส คาม  ปณฺฑาย  ปวิสึสุ ฯ  ตตฺถ  เอกาทส  
เปสการา  ปฏิวสนฺติ  เต  เต  ภิกฺขู  ทิสวฺา  ส ฺชาตโสมนสฺสา  
หุตฺวา  อตฺตโน  อตฺตโน  เคห  เนตฺวา ปณีเตน อาหาเรน   
ปริวิสิตฺวา  อาหสุ  กุหึ  ภนฺเต  คจฺฉถาติ ฯ  ยตฺถ  อมฺหาก  
ผาสุก  ตตฺถ  คมิสฺสามาติ ฯ  ยท ิ เอว  ภนฺเต  อิเธว วสิตพฺพนฺติ  
วสฺสูปคมน ยาจึสุ ภิกฺขู สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ  อุปาสกา  เตส  
ตตฺถ  อร ฺกุฏิกาโย  กาเรตฺวา อทสุ ภิกฺขู ตตฺถ  วสสฺ  
อุปคจฺฉึสุ ฯ   
        ตตฺถ  เชฏกเปสกาโร  เทฺว  ภิกขฺู  จตูหิ ปจฺจเยหิ สกฺกจฺจ  
อุปฏหิ อิตเร เอเกก  ภิกขฺุ  อุปฏหึสุ ฯ  เชฏกเปสการสฺส  
ภริยา  อสฺสทฺธา  อปฺปสนฺนา มิจฺฉาทิฏ ิกา  มจฺฉรินี  ภิกฺขู  น  
สกฺกจฺจ อุปฏาติ ฯ โส ต ทิสฺวา ตสฺสาเยว กนิฏภคินึ  
อาเนตฺวา อตฺตโน เคเห อิสฺสริย นิยฺยาเทสิ สา สทฺธา   
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ปสนฺนา หุตฺวา สกฺกจฺจ  ภิกฺขู  ปฏชิคฺคิ ฯ  เต สพฺเพ เปสการา  
วสฺส วุฏาน ภิกฺขูน เอเกกสฺส  เอเกก  สาฏกมทสุ ฯ  ตตฺถ  
มจฺฉรินี  เชฏกเปสการสฺส  ภริยา ปทฏุจิตฺตา อตฺตโน  
สามิก  ปริภาสิ  ย  ตยา  สมณาน  สกฺยปุตฺติยาน  ทาน ทินฺน  
อนฺนปาน ต เต ปรโลเก  คูถมุตฺต  ปุพฺพโลหิต ฺจ  หุตฺวา  
นิพฺพตฺตตุ สาฏกา จ ชลิตา อโยมยปฏฏา โหนฺตูติ ฯ   
        ตตฺถ  เชฏกเปสกาโร  อปเรน สมเยน กาล กตฺวา  
วิ ฺฌาฏวิย อานุภาวสมฺปนฺนา  รุกฺขเทวตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ 
ตสฺส  ปน  กทริยา  ภริยา  กาล  กตฺวา  ตสฺเสว  วสนฏานสฺส   
อวิทูเร  เปตี  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  สา  นคฺคา ทุพฺพณฺณรูปา  
ชิฆจฺฉาปปาสาภิภูตา  ตสฺส  ภูมเทวสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  
อาห อห สามิ นิจฺโจฬา อติวิย  ชิฆจฺฉาปปาสาภิภูตา  วิจรามิ  
เทหิ  เม วตฺถ อนฺนปาน ฺจาติ ฯ โส ตสฺสา  ทิพฺพ  อุฬาร  
อนฺนปาน  อุปเนสิ ฯ  ต ตาย คหิตมตฺตเมว คูถมุตฺต  
ปุพฺพโลหิต ฺจ  สมฺปชฺชติ  สาฏก ฺจ  ทินฺน  ตาย  ปริทหิต  
ปชฺชลิต  อโยมยปฏฏ  โหติ ฯ  สา  มหาทุกฺข อนุภวนฺตี ต  
ฉฑฺเฑตฺวา กนฺทนฺตี วิจรติ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  วุฏวสฺโส  สตฺถาร  
วนฺทิตุ  คจฺฉนฺโต  มหตา  สตฺเถน  สทธฺึ  วิ ฺฌาฏวึ  ปฏิปชฺช ิฯ  
สตฺถิกา  รตฺตึ  มคฺค  คนฺตฺวา ทิวา วเน  สนฺทจฺฉายูทกสมฺปนฺน   
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ปเทส  ทิสฺวา ยานานิ มุ ฺจิตฺวา มุหุตฺต วิสฺสมึสุ ฯ ภิกฺขุ  
ปน  วิเวกกามตาย  โถก  อปกฺกมิตฺวา  อ ฺตรสฺส  สนฺทจฺฉายสฺส   
วนคหนปฏิจฺฉนฺนสฺส  รุกขฺสฺส  มูเล  สงฺฆาฏึ  ป ฺเปตฺวา  
นิปนฺโน  รตฺติย  มคฺคคมนปริสฺสเมน  กิลนฺตกาโย  นิทฺท  
อุปค ฺฉิ  สตฺถิกา  วสฺสมตฺิวา  มคฺค  ปฏิปชชฺึสุ  โส  ภิกฺขุ  น   
ปฏิพุชฺฌ ิฯ  อถ สายณฺหสมเย อุฏหิตฺวา เต อปสฺสนฺโต  
อ ฺตร กุมฺมคฺค ปฏิปชชฺิตฺวา  อนุกกฺเมน ตสฺสา เทวตาย  
วสนฏาน สมฺปาปุณิ ฯ อถ  น  โส  เทวปุตฺโต  ทิสวฺา  มนุสฺสรูเปน   
อุปคนฺตฺวา ปฏิสนฺถาร กตฺวา อตฺตโน วิมาน  ปเวเสตฺวา   
ปาทพฺภ ฺชนาทีนิ  ทตฺวา  ปยิรุปาสนฺโต  นิสีท ิฯ  ตสฺมึ จ สมเย  
สา  เปตี  อาคนฺตฺวา  เทหิ  เม  สามิ  อนฺนปาน  สาฏก ฺจาติ  
อาห โส ตสฺสา  ตานิ  อทาสิ  ตานิ  จ  ตาย  คหิตมตฺตานิ   
คูถมุตฺตปุพฺพโลหิตปชชฺลติอโยปฏฏาเยว อเหสุ ฯ โส  
ภิกฺขุ ต ทิสฺวา ส ฺชาตสเวโค ต เทวปุตฺต   
                คูถ ฺจ มุตฺต รุธิร ฺจ ปุพฺพ   
                ปริภุ ฺชติ กิสสฺ อย วิปาโก   
                อย นุ ก ึกมฺมมกาสิ นารี   
                ยา สพฺพทา โลหิตปุพฺพภกฺขา ฯ   
                นวานิ วตฺถานิ สุภานิ เจว   
                มทุูนิ สุทฺธานิ จ โลมสานิ    
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                ทนิฺนานิมิสฺสา กิตกา ภวนฺติ   
                อย นุ ก ึกมฺมมกาสิ นารีติ   
ทฺวีหิ คาถาหิ ปฏิปุจฺฉิ ฯ   
        ตตฺถ  กสิฺส  อย  วิปาโกติ  กีทิสสสฺ  กมฺมสฺส  อย  
วิปาโก ย เอสา อิทานิ ปจฺจนุภวตีติ ฯ  อย  นุ  ก ึ 
กมฺมมกาสิ  นารีติ อย อิตฺถี ก ึนุ โข กมฺม ปุพฺเพ  
อกาสิ ฯ  ยา  สพฺพทา  โลหิตปุพฺพภกฺขาติ  ยา  สพฺพกาล   
รุธิรปุพฺพเมว  ภกฺขติ ปริภุ ฺชติ ฯ  นวานีติ  ปจฺจคฺฆานิ  ตาวเทว 
ปาตุภูตานิ ฯ  สุภานีติ  สนฺุทรานิ ทสฺสนียานิ ฯ  มทุูนีติ   
สุขสมฺผสฺสานิ ฯ  สุทฺธานีติ  ปริสุทฺธวณฺณานิ ฯ  โลมสานีติ  
สโลมกานิ  สุขสมฺผสฺสานิ  สุนฺทรานติี  อตฺโถ ฯ ทินฺนานิมิสฺสา  
กิตกา ภวนฺตีติ กิตกกณฺฑกสทิสานิ  โลหปฏฏสทสิานิ  ภวนฺติ ฯ   
กิฏกา  ภวนตีฺติ วา ปาโ  ขาทกปาณกวณฺณานิ ภวนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  โส  เทวปุตฺโต  เตน  ภิกฺขุนา  ปุฏโ  ตาย  
ปุริมชาติยา  กตกมฺม  ปกาเสนฺโต   
                ภรยิา มเมสา อหุ ภทนฺเต   
                อทายิกา มจฺฉรินี กทริยา   
                สา ม ททนฺต สมณพฺราหฺมณาน   
                อกฺโกสติ จ ปริภาสติ จ ฯ    
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                คูถ ฺจ มุตฺต รุธิร ฺจ ปุพฺพ   
                ปริภุ ฺช ตฺว อสุจึ สพฺพกาล   
                เอต เต ปรโลกสฺมึ โหตุ   
                วตฺถา จ เต กิฏกสมา ภวนฺตุ   
                เอตาทิส ทุจฺจริต จริตฺวา   
                อิธาคตา จิรรตฺตาย ขาทตีติ   
เทฺว คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อทายิกาติ  กสฺสจิ  กิ ฺจิป  อทานสีลา ฯ  มจฺฉรินี   
กทริยาติ  ปม มจฺเฉรมลสฺส  สภาเวน  มจฺฉรินี ตาย  จ  
ปุนปฺปุน อาเสวนตาย ถทฺธมจฺฉรินี  ตาย  กทริยา  อหูติ  
โยชนา ฯ  อิทานิ  ตสฺสา  ตเมว  กทริยต  ทสฺเสนฺโต  สา  ม   
ททนฺตนฺติอาทิมาห ฯ ตตฺถ เอตาทิสนฺติ เอวรูป ยถา- 
วุตฺตวจีทุจฺจริตาทึ จริตฺวา ฯ อิธาคตาติ  อิม  เปตโลก  อาคตา ฯ 
เปตตฺตภาว อุปคตา ฯ จิรรตฺตาย ขาทตีติ จิรกาล คูถาทิเมว  
ขาทติ ฯ ตสฺสา หิ เยนากาเรน อกฺกุฏ เตเนวากาเรน  
ปวตฺตมานมฺป ผล ฯ  ย  อุทฺทสิฺส  อกฺกฏุ  ตโต อ ฺตฺถ  
ปวิย กมนฺตกสงฺขาเต มตฺถเก อสนิปาโต วิย อตฺตโน อุปริ  
ปตติ ฯ   
        เอว  โส  เทวปุตฺโต  ตาย  ปุพฺเพ  กตกมฺม  กเถตฺวา  
ปุน  ต  ภิกฺขุ  อาห  อตฺถิ  ปน  ภนฺเต  โกจิ  อุปาโย   
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อิม เปตโลกโต โมเจตุนฺติ ฯ อตฺถีติ จ วุตฺเต กเถถ  
ภนฺเตติ ฯ  ยทิ  ภควโต  อริยสงฺฆสฺส  จ  เอกสฺเสว  วา  ภิกฺขุโน  
ทาน  ทตฺวา อิมิสฺสา อุทฺทิสิยติ อย ฺจ ต อนุโมทติ  
เอวเมติสฺสา อิโต ทฺกฺขโต มุตฺติ ภวิสฺสตีติ ฯ  ต  สุตฺวา  
เทวปุตฺโต  ตสฺส  ภิกฺขุโน  ปณีต  อนฺนปาน  ทตฺวา  ต  
ทกฺขิณ  ตสฺสา  เปติยา  อาทิสิ  ตาวเทว  สา  เปตี  สหุิตา  ปณินฺทฺริยา  
ทิพฺพาหารสฺส  ติตฺตา  อโหสิ ฯ  ปุน  ตสฺเสว ภิกฺขุโน หตฺเถ  
ทิพฺพสาฏกยุค ภควนฺต อุทฺทิสฺส  ทตฺวา  ต ฺจ  ทกฺขิณ  
เปติยา  อาทิสิ  ตาวเทว จ สา ทิพฺพวตฺถนิวตฺถา  
ทิพฺพาลงฺการวิภูสิตา  สพฺพกามสมิทฺธา  เทวจฺฉราปฏิภาคา  
อโหสิ ฯ  โส  จ  ภิกฺขุ ตสฺส  เทวปุตฺตสฺส  อิทฺธิยา  ตทเหว  
สาวตฺถึ  ปตฺวา  เชตวน  ปวิสิตฺวา  ภควโต สนฺติก  อุปคนฺตฺวา   
วนฺทิตฺวา  ต  สาฏกยุค  ทตฺวา ต ปวตฺตึ อาโรเจสิ ฯ ภควาป  
ตมตฺถ  อตถปฺุปตฺตึ  กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  ธมฺม  เทเสสิ  สา  
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสีติ ฯ   
                        มหาเปสการเปตีวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        ขลลฺาฏิยเปตีวตฺถุวณฺณนา   
        กา  นุ  อนฺโตวิมานสฺมินฺติ  อิท  สตฺถริ  สาวตฺถิย  
วิหรนฺเต  อ ฺตร ขลฺลาฏิยเปตึ อารพฺภ วุตฺต ฯ   
        อตีเต  กริ  พาราณสิย  อ ฺตรา  รูปูปชีวินี  อิตฺถี  อภิรูปา   
ทสฺสนียา ปาสาทิกา  ปรมาย  วณฺณโปกฺขรตาย  สมนฺนาคตา   
อติมโนหรเกสกลาป  อโหสิ ฯ  ตสฺสา  หิ  เกสา  นลีา  ฑีฆา  
ตนู  มุทู  สินทิฺธา  เวลฺลิตคฺคา  ทฺวิหตฺถคยฺหา  วิสฏา  ยาว  
เมขลา  กลาปา  โอลมฺพนฺติ ต ตสฺสา เกสโสภ ทิสวฺา  
ตรุณชโน  เยภุยฺเยน  ตสฺส  ปฏิพทฺธจิตฺโต อโหสิ ฯ อถสฺสา  
ต เกสโสภ อสหมานา อิสฺสาปกตา กติปยา  อิตฺถิโย  
มนฺเตตฺวา  ตสฺสา  เอว  ปริจาริกทาสึ อามิเสน อุปลาเปตฺวา   
ตาย  ตสฺสา  เกสูปปาตน  เภสชฺช  ทาเปสุ ฯ  สา  กริ  ทาสี  
ต  เภสชฺช  นหฺานิยจุณฺเณน  สทฺธ ึ ปโยเชตฺวา  คงฺคาย นทิยา  
นฺหานกาเล ตสฺสา อทาสิ ฯ สา เตน  เกสมูเลสุ  เตเมตฺวา  
อุทเก นิมุชฺช ินิมุชชฺนมตฺเตเยว เกสา สมูลา ปริปตึส ุ 
สีส  จสฺสา  ติตฺตกลาพุสทิส  อโหส ิฯ  อถ  สา  สพฺพโส  
วิลูนเกสา  ลุ ฺจิตมตฺถกา กโปตี  วิย  วิรูปา  หุตฺวา  ลชชฺาย  
อนฺโต  นคร  ปวิสิตุ  อสกโฺกนฺตี  วตฺเถน สีส  เวเตฺวา  
พหินคเร  อ ฺตรสฺมึ  ปเทเส  วาส  กปฺเปนฺตี  กติปาหจฺจเยน   
อปคตลชฺชา  ตโต  นิวตฺเตตฺวา  ติลานิ  ปเฬตฺวา เตลวณิชฺช   
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สุราวณิชฺช ฺจ กโรนฺตี ชีวิต  กปฺเปสิ ฯ  สา  เอกทิวส ทฺวีสุ  
ตีสุ มนุสฺเสสุ สุรามตฺเตสุ  มหานิทฺท โอกฺกมนฺเตสุ สิถิลภูตานิ  
เตส นิวตฺถวตฺถานิ อวหริ ฯ   
        อเถกทวิส  สา  เอก  ขีณาสวตฺเถร  ปณฺฑาย  จรนฺต  ทิสฺวา  
ปสนฺนจิตฺตา อตฺตโน  ฆร  เนตฺวา  ป ฺตฺเต  อาสเน  
นิสีทาเปตฺวา  เตลสสฏ  โทณินิมฺมชชฺนึ  ป ฺากมทาสิ ฯ โส   
ตสฺสา  อนุกมฺปาย  ต  ปฏิคฺคเหตฺวา ปริภุ ฺชิ ฯ สา  
ปสนฺนมานสา อุปริ  ฉตฺต  ธารยมานา  อฏาสิ ฯ โส  จ  
เถโร  ตสฺสา  จิตฺต  ปหเสนฺโต  อนุโมทน  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  สา  
จ  อิตฺถี  อนุโมทนกาเลเยว  มยฺห  เกสา  ทีฆา  ตนู สินิทฺธา  
มุทู เวลฺลิตคฺคา โหนฺตูติ ปตฺถนมกาสิ ฯ   
        สา  อปเรน สมเยน กาล กตฺวา มิสฺสกกมฺมสฺส ผเลน   
สมุทฺทมชฺเฌ กนกวิมาเน  เอกิกา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ตสฺสา   
เกสา  ปตฺถิตาการาเยว  สมฺปชฺชึส ุมนสฺุสาน สาฏกาวหรเณน 
ปน  นคฺคา  อโหสิ ฯ  สา  ตสฺมึ  กนกวิมาเน  ปุนปฺปุน  
อุปฺปชฺชิตฺวา เอก พุทฺธนฺตร นคฺคาว หุตฺวา วีตินาเมสิ ฯ   
        อถ  อมหฺาก  ภควติ  โลเก  อุปฺปชชฺิตฺวา  ปวตฺติตวร- 
ธมฺมจกฺเก  อนุปุพฺเพน สาวตฺถิย วิหรนเฺต สาวตฺถิวาสิโน  
สตฺตสตา  วาณิชา สุวณฺณภูมึ อุทฺทิสฺส นาวาย มหาสมุทฺท  
โอตรึสุ ฯ  เตหิ  อารุฬฺหา  นาวา วิสมวาตเวคุกฺขิตฺตา  อิโต  
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จิโต จ ปริพฺภมนฺตี  ต  ปเทส  อคมาสิ ฯ  อถ  สา  วิมานเปตี  
สห  วิมาเนน  เตส อตฺตาน  ทสฺเสสิ ฯ ต ทิสฺวา เชฏวาณิโช  
ปุจฺฉนฺโต  
                กา นุ อนฺโตวิมานสฺมึ  ติฏนฺตี นูปนิกฺขมิ   
                อุปนิกฺขมสฺสุ ภทฺเท        ปสฺสาม ต พหิฏ ิตนฺติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  กา  นุ อนฺโตวิมานสฺมึ ติฏนฺตีติ วิมานสฺส อนฺโต  
อพฺภนฺตเร ติฏนฺตี กา  น ุ ตฺว  กึ  มนสฺุสิตฺถี  อุทาหุ  
อมนุสฺสิตฺถีติ  ปุจฺฉติ ฯ นปูนิกฺขมีติ วิมานโต  น  นิกฺขมิ ฯ   
อุปนิกฺขมสฺสุ ภทฺเท ปสฺสาม ต พหิฏ ิตนฺติ ภทฺเท ต มย  
พหิ   ิต  ปสสฺาม  ทฏ ุกามมฺหา  ตสฺมา  วิมานโต  
นิกฺขมสฺสุ ฯ  อุปนิกฺขมสฺสุ ภทฺทนฺเตติ วา ปาโ ฯ ภทฺท  
เต อตฺถูติ อตฺโถ ฯ   
        อถสฺส สา อตฺตโน พหิ นิกฺขมิตุ อสกฺกุเณยฺยต  
ปกาเสนฺตี    
                อฏฏียามิ หรายามิ  นคฺคา นิกฺขมิตุ พหิ   
                เกเสหมฺหิ ปฏิจฺฉนฺนา  ปุ ฺ เม อปฺปก กตนฺติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  อฏฏียามีติ  นคฺคา  หุตฺวา  พหิ  นิกฺขมิตุ  อฏฏิกา  
ทุกฺขิตา อมฺหิ ฯ หรายามีติ  ลชชฺามิ ฯ  เกเสหมฺหิ  ปฏิจฺฉนฺนาติ    
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เกเสหิ  อมฺหิ  อห  ปฏิจฺฉาทิตา ปารุตสรีรา ฯ  ปุ ฺ  เม 
อปฺปก  กตนฺติ  อปฺปก  ปริตฺต  มยา  กสุลกมฺม  กต  
ป ฺากทานมตฺตนฺติ อธิปฺปาโย ฯ   
        อถสฺสา วาณิโช อตฺตโน อุตฺตริสาฏก ทาตุกาโม   
                หนฺทุตฺตรีย ททามิ เต  อิท ทุสฺส นิวาสย   
                อิท ทุสฺส นิวาเสตฺวา  เอหิ นิกฺขม โสภเน   
                อุปนิกฺขมสฺสุ ภทฺเท  ปสฺสาม ต พหิฏ ิตนฺติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  หนฺทาติ  คณฺห ฯ  อุตฺตรียนฺติ  อุปสพฺยาน ฯ 
อุตฺตริสาฏกนฺติ อตฺโถ ฯ ททามิ  เตติ  ตุยฺห  ททามิ ฯ  อิท  
ทุสฺส  นิวาสยาติ อิท มม อุตฺตริสาฏก ตฺว นิวาเสหิ ฯ  
โสภเนติ สุนฺทรรูเป ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  อตฺตโน  อุตฺตริสาฏก  ตสฺสา  อุปเนสิ ฯ 
สา  ตถา  ทิยยฺมานสฺส  อตฺตโน  อนุปกปฺปนียต ฺจ  ตถา  
ทิยฺยมาน  อุปกปฺปติ  ต ฺจ  ทสฺเสนฺตี   
                หตฺเถน หตฺเถ เต ทินฺน  น มยฺห อุปกปฺปติ   
                เอเสตฺถุปาสโก สทฺโธ  สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก ฯ   
                เอต อจฺฉาทยิตฺวาน  มม ทกขิฺณมาทิส   
                ตถาห สุขิตา เหสฺส  สพฺพกามสมิทฺธินีติ   
คาถาทฺวยมาห ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เปตวตฺถุวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 70 

                เลมที่  24  อุรควคฺควณฺณนา  หนา  70 
 
        ตตฺถ  หตฺเถน  หตฺเถ  เต  ทินฺน  น  มยฺห  อุปกปฺปตีติ 
มาริส  ตว  หตฺเถน มม  หตฺเถ  ตยา  ทนิฺน  น  มยฺห 
อุปกปฺปติ  น  วินิยุชชฺติ  อุปโภคโยคฺค  น โหตีติ  อตฺโถ ฯ   
เอเสตฺถุปาสโก  สทฺโธติ  เอโส รตนตฺตย อุทฺทิสฺส สรณคมเนน   
อุปาสโก  กมฺมผลสทฺธาย  จ  สมนฺนาคตตฺตา  สทฺโธ  เอตฺถ  
เอตสฺมึ ชนสมูเห อตฺถิ ฯ  เอต  อจฺฉาทยิตฺวาน  มม  
ทกฺขิณมาทิสาติ  เอต  อุปาสก มม ทิยยฺมาน สาฏก   
ปริทหาเปตฺวา  ต  ทกฺขิณ  มยฺห  อาทิส ปตฺติทาน เทหิ ฯ 
ตถาห สุขิตา เหสฺสนฺติ ตถา กเต อห สุขิตา ทิพฺพวตฺถนิวตฺถา  
สุขปฺปตฺตา ภวิสฺสามีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  วาณิชา ต อุปาสก นฺหาเปตฺวา วิลิมฺเปตฺวา  
วตฺถยุเคน อจฺฉาเทสุ ฯ ตมตฺถ ปกาเสนฺตา สงฺคีติการา   
                ต ฺจ เต นฺหาปยิตฺวาน  วิลิมฺเปตฺวาน วาณิชา   
                วตฺเถหจฺฉาทยิตฺวาน  ตสฺสา ทกฺขิณมาทิสุ ฯ   
                สมนนฺตรานุทฺทิฏเ        วิปาโก อุทปชชฺถ   
                โภชนจฺฉาทนปานีย        ทกขิฺณาย อิท ผล ฯ   
                ตโต สุทฺธา สุจิวสนา  กาสิกุตฺตมธารินี   
                หสนฺตี วิมานา นิกฺขมิ  ทกขิฺณาย อิท ผลนฺติ   
ติสฺโส คาถาโย อโวจุ  ฯ   
        ตตฺถ  ตนฺติ  ต  อุปาสก ฯ  จสทฺโท  นิปาตมตฺต ฯ  เตติ   
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เต  วาณิชาติ  โยชนา ฯ  วิลิมฺเปตฺวานาติ  อุตฺตเมน  คนฺเธน  
วิลิมฺเปตฺวา ฯ วตฺเถหจฺฉาทยิตฺวานาติ วณฺณคนฺธรสสมฺปนฺน   
สพฺย ฺชน  โภชน  โภเชตฺวา  นิวาสน  อุตฺตรียนฺติ  ทฺวีหิ วตฺเถหิ   
อจฺฉาเทสุ  เทฺว  วตฺถานิ อทสูติ อตฺโถ ฯ ตสฺสา ทกขิฺณมาทิสุนฺติ  
ตสฺสา  เปติยา  ต  ทกฺขิณ อาทิสึสุ ฯ   
        สมนนตฺรานุทฺทิฏเติ  อนูติ  นิปาตมตฺต  ตสฺสา  
ทกฺขิณาย อุทฺทิฏสมนนฺตรเมว ฯ  วิปาโก  อุทปชฺชถาติ  ตสฺสา   
เปติยา  วิปาโก  ทกฺขิณาย  ผล  อุปฺปชชฺ ิฯ  กีทิโสติ  เปตี  อาห   
โภชนจฺฉาทนปานียนฺติ  นานปฺปการ ทิพฺพโภชนสทิส  
โภชน ฺจ  นานาวิราควณฺณสมุชฺชล ทพฺิพวตฺถสทิส วตฺถ ฺจ  
อเนกวิธ ปานก ฺจ ทกฺขิณาย อิท อีทิส ผล อุทปชชฺถาติ  
โยชนา ฯ   
        ตโตติ  ยถาวุตฺตโภชนาทิปฏิลาภโต  ปจฺฉา ฯ สุทฺธาติ  
นฺหาเนน สุทฺธสรีรา ฯ  สจิุวสนาติ  สุวิสุทฺธวตฺถนิวตฺถา ฯ   
กาสิกุตฺตมธารินีติ  กาสิกวตฺถโตป อุตฺตมวตฺถธารินี ฯ  หสนฺตีติ   
ปสฺสถ  ตาว  ตุมฺหาก  ทกขิฺณาย อิท ผลวิเสสนฺติ ปกาสนวเสน  
หสมานา วิมานโต นิกฺขมิ ฯ   
        อถ  เต  วาณิชา  เอว  ปจฺจกฺขโต  ปุ ฺผล  ทิสฺวา   
อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาตา ตสฺมึ  อุปาสเก  ส ฺชาตคารวพหุมานา   
กต ฺชลี  ต  ปยิรุปาสึสุ  โสป เต ธมฺมกถาย  ภิยโฺยโส   
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มตฺตาย  ปสาเทตฺวา  สรเณสุ  จ  สีเลสุ  จ  ปติฏาเปสิ ฯ 
เต  ตาย  วิมานเปติยา กตกมฺม   
                สจิุตฺตรูป รุจิร        วิมาน เต ปภาสติ   
                เทวเต ปุจฺฉิตาจิกฺข  กิสฺส กมมฺสฺสิท ผลนติฺ   
อิมาย คาถาย ปุจฺฉึสุ ฯ   
        ตตฺถ  สจิุตฺตรูปนฺติ  หตฺถิอสฺสอิตฺถิปุริสาทิวเสน  เจว  
มาลากมฺมลตากมฺมาทิวเสน  จ  สุฏ ุ  วิหิตจิตฺตรูป ฯ  รุจิรนฺติ  
รมณีย  ทสฺสนีย ฯ  กิสฺส  กมฺมสฺสิท ผลนฺติ กีทิสสสฺ กมฺมสฺส  
กึ ทานมยสฺส อุทาหุ สีลมยสฺส อิท ผลนฺติ อตฺโถ ฯ   
        สา  เตหิ  เอว  ปฏุา  มยา  กตสฺส  ปริตฺตกสฺส  
กุสลกมฺมสฺส  ตาว  อิท  ผล อกุสลกมฺมสฺส ปน อายตึ นิรเย  
เอทิส ภวิสฺสตีติ ตทุภย อาจิกฺขนฺตี   
                ภิกฺขุโน จรมานสฺส        โทณินิมฺมชฺชนึ  อห   
                อทาสึ อุชุภูตสฺส        วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ   
                ตสฺส กมฺมสฺส กุสลสฺส  วิปาก ทีฆมนฺตร   
                อนุโภมิ วิมานสฺมึ        ต ฺจ ทานิ ปริตฺตก ฯ   
                อุทฺธ จตูหิ มาเสหิ        กาลกิริยา ภวิสฺสติ   
                เอกนฺตกฏก โฆร        นริย ปปติสฺสห ฯ   
                จตุกฺกณฺณ จตุทฺวาร        วิภตฺต ภาคโส มิต   
                อโยปาการปริยนฺต        อยสา ปฏิกุชชฺิต ฯ    
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                ตสฺส อโยมยา ภูมิ        ชลิตา เตชสา ยุตา   
                สมนฺตา โยชนสต        ผริตฺวา ติฏติ สพฺพทา ฯ   
                ตตฺถาห ทีฆมทฺธาน        ทกฺุข เวทิสฺส เวทน   
                ผล ฺจ ปาปกมฺมสฺส        ตสฺมา โสจามห ภุสนฺติ   
คาถาโย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ภิกฺขุโน  จรมานสฺสาติ  อ ฺตรสฺส  ภินฺนกิเลสสฺส   
ภิกฺขุโน ภิกฺขาย  จรนฺตสฺส ฯ  โทณินิมมฺชฺชนินฺติ วิสฺสนฺทมานเตล  
ป ฺาก ฯ อุชุภูตสฺสาติ จิตฺตชิมฺหวงฺกกุฏิลภาวกราน  กิเลสาน   
อภาเวน  อุชุภาวปฺปตฺตสฺส ฯ  วิปฺปสนฺเนน เจตสาติ กมฺมผลสทฺธาย  
สุฏ ุ ปสนฺเนน จิตฺเตน ฯ   
        ทีฆมนฺตรนฺติ  มกาโร  ปทสนฺธกิโร  ทีฆอนฺตร  
ทีฆกาลนฺติ  อตฺโถ ฯ  ต ฺจ  ทานิ  ปริตฺตกนฺติ  ต ฺจ ปุ ฺผล  
วิปกฺกวิปากตฺตา กมฺมสฺส อิทานิ ปริตฺตก อปฺปาวเสส  น  จิเรเนว   
อิโต  ภวิสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ  เตนาห  อุทธฺ จตูหิ มาเสหิ  
กาล  กริิยา  ภวิสฺสตีติ ฯ  จตูหิ มาเสหิ อุทฺธ จตุนฺน มาสาน  
อุปริ ป ฺจเม มาเส มม  กาลกิริยา  ภวิสฺสตีติ  ทสฺเสติ ฯ   
เอกนฺตกฏกนฺติ  เอกนฺเตเนว อนิฏฉผสฺสายตนิกภาวโต   
เอกนฺตทุกฺขนฺติ  อตฺโถ ฯ  โฆรนฺติ ทารุณ ฯ นริยนติฺ  
นตฺถิ  เอตฺถ  อโย  สุขนฺติ  กตฺวา  นิรยนฺติ  ลทฺธนาม  นรก ฯ   
ปปติสฺสหนฺติ  ปปติสฺสามิ  อห ฯ นิรยนฺติ  เจตฺถ  อวีจิมหานิรยสฺส   
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อธิปฺเปตตฺตา  ต  สรูปโต ทสฺเสตุ  จตุกฺกณฺณนฺติ  อาทิมาห ฯ  
ตตฺถ  จตุกฺกณฺณนฺติ  จตุกฺโกณ ฯ  จตุทฺวารนฺติ  จตูสุ ทิสาสุ  
จตูหิ  ทฺวาเรหิ  ยุตฺต ฯ  วิภตฺตนฺติ  สุฏ ุ  วิภตฺต ฯ  ภาคโสติ  
ภาคโต ฯ มิตนฺติ  ตุลิต ฯ  อโยปาการปริยนฺตนฺติ  อโยมเยน   
ปากาเรน  ปริกฺขิตฺต ฯ  อยสา ปฏิกุชชฺตินฺติ อโยปฏเลเนว อุปริ 
ปหิต ฯ   
        เตชสา  ยุตาติ  สมนฺตโต  สมุฏ ิตชาเลน  มหตา  อคฺคินา   
นิรนฺตร  สมายุตชาลา ฯ  สมนฺตา  โยชนสตนฺติ  เอว  ปน  
สมนฺตา  พหิ  สพฺพทิสาสุ  โยชนสต  โยชนาน  สต ฯ สพฺพทาติ  
สพฺพกาล ฯ ผริตฺวา ติฏตีติ พฺยาเปตฺวา ติฏติ ฯ ตตฺถาติ  
ตสฺมึ  มหานิรเย ฯ เวทิสสฺนฺติ เวทิสฺสามิ อนุภวิสฺสามิ ฯ ผล ฺจ  
ปาปกมฺมสฺสาติ อิท อีทิส ทุกฺขานุภวน มยา เอว กตสฺส  
ปาปสฺส  กมฺมสฺส  ผลนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  ตาย  อตฺตนา กตกมฺมผเล  อายตึ  เนรยิกภเย  จ   
ปกาสิเต โส อุปาสโก  กรณุาส ฺโจทิตมานโส  หนฺทสฺสาห  
ปติฏา ภเวยฺยนฺติ จินฺเตตฺวา อาห เทวเต  ตฺว  มยฺห  เอกสฺส  
ทานวเสน  สพฺพกามสมิทฺธา อุฬารสมฺปตฺติยุตฺตา ชาตา ฯ 
อิทานิ  ปน  อิเมส  อุปาสกาน  ทาน  ทตฺวา  สตฺถุ  จ  คุเณ   
อนุสฺสริตฺวา นิรยูปปตฺติโต มุจฺจิสฺสสีติ  สา  เปตี  หฏตุฏา 
สาธูติ  วตฺวา  เต  ทิพฺเพน  อนฺนปาเนน สนฺตปฺเปตฺวา  ทิพฺพานิ    
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วตฺถานิ  นานาวิธานิ  รตนานิ  จ  อทาสิ  ภควนฺต ฺจ  อุทฺทิสฺส  
ทิพฺพ  ทุสฺสยคุ  เตส  หตฺเถ ทตฺวา อ ฺตรา ภนฺเต วิมานเปตี  
ภควโต ปาเท  สิรสา  วนฺทตีติ  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  สตฺถาร  
มม  วจเนน วนฺทถาติ วนฺทน ฺจ เปเสสิ  ต ฺจ  นาว  อตฺตโน   
อิทฺธานุภาเวน  เตหิ  อิจฺฉิตปฏฏน  ต  ทิวสเมว อุปเนสิ ฯ   
        อถ  เต  วาณิชา  ตโต  ปฏฏนโต  อนุกฺกเมน  สาวตฺถึ  
ปตฺวา เชตวน ปวิสิตฺวา  สตฺถุ  ต  ทุสสฺยุค  ทตฺวา  วนฺทน ฺจ   
นิเวเทตฺวา  อาทิโต  ปฏาย  ต  ปวตฺตึ ภควโต  อาโรเจสุ ฯ  
สตฺถา  ตมตฺถ  อตถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  สมปฺตฺตปริสาย  วิตฺถาเรน  
ธมฺม  เทเสสิ ฯ  สา  เทสนา  มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  ชาตา ฯ  
เต  ปน  อุปาสกา  ทุติยทวิเส  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกขฺุสงฺฆสฺส  
มหาทาน ทตฺวา ตสฺสา ทกฺขิณ อาทิสึสุ ฯ สา  จ  ตโต  
เปตโลกโต  จวิตฺวา  วิวิธรตนวิชฺโชติเต  ตาวตึสภวเน  
กนกวิมาเน  อจฺฉราสหสฺสปริวารา นิพฺพตฺตีติ ฯ   
                        ขลลฺาฏิยเปตีวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _________________________  
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                                        นาคเปตวตฺถุวณฺณนา   
        ปุรโต ว  เสเตน  ปเลติ  หตฺถินาติ  อิท  สตฺถริ  เชตวเน  
วิหรนฺเต  เทฺว  พฺราหฺมณเปเต  อารพฺภ  วุตฺต ฯ   
        อายสฺมา  กิร  สงฺกิจฺโจ  สตฺตวสฺสิโก ขุรคฺเคเยว อรหตฺต  
ปตฺวา สามเณรภูมิย   ิโต  ตึสมตฺเตหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  
อร ฺายตเน  วสนฺโต  เตส  ภิกฺขูน ป ฺจนฺน โจรสตาน  หตฺถโต 
อาคต  มรณมฺป  พาหิตฺวา  เต  จ โจเร ทเมตฺวา ปพฺพาเชตฺวา   
สตฺถุ  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  สตฺถา  เตส  ภิกฺขูน  ธมฺม  เทเสสิ ฯ 
เทสนาวสาเน  เต  ภิกฺขู  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  อถายสฺมา  
สงฺกิจฺโจ ปริปุณฺณวสฺโส ลทฺธูปสมฺปโท เตหิ ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  
สทฺธึ  พาราณสึ  คนฺตฺวา  อิสิปตเน  วิหาสิ มนุสฺสา เถรสฺส  
สนฺติก  คนฺตฺวา  ธมฺม  สุตฺวา  ปสนฺนมานสา  วีถิปฏิปาฏิยา   
วคฺควคฺคา  หุตฺวา อาคนฺตุกทาน  อทสุ ฯ  ตตฺถ  อ ฺตโร  
อุปาสโก  มนุสฺเส  นิจฺจภตฺเต  สมาทเปสิ เต ยถาพล นิจฺจภตฺต  
ปฏเปสุ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  พาราณสิย  อ ฺตรสฺส  มิจฺฉาทิฏ ิกสฺส   
พฺราหฺมณสฺส  เทฺว  ปุตฺตา  เอกา  จ  ธีตา  อเหสุ ฯ  เตสุ  
เชฏปุตฺโต  ตสฺส  อุปาสกสฺส มิตฺโต  อโหสิ ฯ  โส  ต  คเหตฺวา  
อายสฺมโต สงฺกิจฺจสฺส สนฺติก อคมาสิ ฯ อายสฺมา สงฺกิจฺโจ  
ตสฺส  ธมฺม  เทเสสิ  โส  มทุุจิตฺโต  อโหสิ ฯ  อถ  น   
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โส  อุปาสโก  อาห  ตฺว  เอกสฺส  ภิกฺขุโน  นิจฺจภตฺต  เทหีติ ฯ   
อนาจิณฺณ  อมฺหาก พฺราหฺมณาน สมณาน สกฺยปุตฺติยาน   
นิจฺจภตฺตทาน  ตสฺมา  นาห  ทสฺสามีติ ฯ  ก ึ มยฺหมฺป ภตฺต น  
ทสฺสสีติ ฯ  กถ  น  ทสฺสามีติ  อาห ฯ  ยทิ  เอว  ย   
มยฺห  เทสิ  ต  เอกสฺส ภิกขฺุสฺส  เทหีติ ฯ โส  สาธูติ  
ปฏิสฺสุณิตฺวา  ทุติยทิวเส ปาโตว วิหาร คนฺตฺวา เอก ภิกฺขุ  
อาเนตฺวา โภเชสิ ฯ   
        เอว  คจฺฉนฺเต  กาเล  ภิกฺขูน  ปฏิปตฺตึ ทิสฺวา ธมฺม ฺจ  
สุณิตฺวา ตสฺส กนิฏภาตา  จ  ภคินี  จ  สาสเน  อภิปฺปสนฺนา   
ปุ ฺกมฺมรตา  จ  อเหสุ ฯ  เอว  เต  ตโย  ชนา  ยถาวิภว  
ทานานิ  เทนฺตา  สมณพฺราหฺมเณ  สกฺกรึสุ  ครุ  กรสึุ  มาเนสุ  
ปูเชสุ  มาตาปตโร  ปน  เนส  อสฺสทฺธา  อปฺปสนฺนา   
สมณพฺราหฺมเณสุ  อคารวา  ปุ ฺกิริยาย  อนาทรา  อจฺฉนฺทิกา   
อเหสุ ฯ  เตส  ธีตร  ทาริก  มาตุลปุตฺตสฺส  อตฺถาย  าตกา  
วาเรสุ ฯ  โส จ อายสฺมโต สงฺกิจฺจสฺส สนฺติเก ธมฺม  สุตฺวา   
สเวคชาโต  ปพฺพชิตฺวา นิจฺจ อตฺตโน มาตุ เคห ภุ ฺชิตุ  
คจฺฉติ ฯ ต มาตา  อตฺตโน  ภาตุ  ธีตาย  ทาริกาย  ปโลเภติ ฯ 
เตน  โส  อุกกฺณฺ ิโต  หุตฺวา อุปชฺฌาย อุปสงฺกมิตฺวา  อาห   
อุปฺปพฺพชิสฺสามห  ภนฺเต  อนุชานาถ  มนฺติ ฯ  อุปชฺฌาโย ตสฺส   
อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  อาห  สามเณร มาสมตฺต อาคเมหีติ ฯ  
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โส สาธูติ ปฏิสฺสุณิตฺวา  มาเส  อติกฺกนฺเต  ตเถว  อาโรเจสิ ฯ  
อุปชฺฌาโย  ปุน  อฑฺฒมาส อาคเมหีติ  อาห ฯ  อฑฺฒมาเส   
อติกฺกนฺเต  ตเถว  วุตฺเต  ปนุ สตฺตาห อาคเมหีติ  อาห ฯ 
โส  สาธูติ  ปฏิสฺสุณิ ฯ  อถ  ตสฺมึ  อนโฺตสตฺตาเห  สามเณรสฺส  
มาตุลานิยา  เคห  วินฏจฺฉทน  ชิณฺณ  ทุพฺพลกุฏฏ  
วาตวสฺสาภิหต ปริปติ ตตฺถ พฺราหฺมโณ พฺราหฺมณี  เทฺว  
ปุตฺตา  ธีตา  จ  เคเหน  อชฺโฌตฺถตา กาล อกสุ ฯ เตสุ  
พฺราหฺมโณ  พฺราหฺมณี  จ  เปตโยนิย  นิพฺพตฺตึสุ  เทฺว  ปุตฺตา  
ธีตา  จ ภุมฺมเทเวสุ ฯ เตสุ เชฏปุตฺตสฺส  หตฺถิยาน  นิพฺพตฺติ ฯ 
กนิฏสฺส อสฺสตรีรโถ ธตีาย สุวณฺณสิวิกา ฯ พฺราหฺมโณ  
จ  พฺราหฺมณี  จ  มหนฺเต  มหนฺเต  อโยมุคฺคเร  คเหตฺวา  อ ฺม ฺ  
อาโกเฏนฺติ  อภิหตฏาเนสุ  มหนฺตา  มหนฺตา  ฆฏปฺปมาณา 
คณฺฑา  อุฏหิตฺวา  มุหุตฺเตเนว  ปจิตฺวา  ปริเภทปฺปตฺตา 
โหนฺติ ฯ  เต  อ ฺม ฺสฺส  คณฺเฑ  ผาเลตฺวา โกธาภิภูตา   
นิกฺกรุณา  ผรุสวจเนหิ  ตชฺเชนฺตา  ปุพฺพโลหิต  ปวนฺติ  น 
จ  ติตฺตึ  ปฏลิภนฺติ ฯ   
        อถ  สามเณโร  อุกฺกณฺาภิภูโต  อุปชฺฌาย  อุปสงฺกมิตฺวา 
อาห  ภนฺเต  มยา  ปฏิ ฺาตทิวสา  วีติวตฺตา  เคห  คมิสฺสามิ   
อนุชานาถ มนฺติ ฯ อถ น อุปชฺฌาโย  อฏงฺคเต  สูริเย  
กาลปกฺขจาตุทฺทสิยา ปวตฺตมานาย เอหีติ วตฺวา อิสิปตน-  
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วิหารสฺส  ปฏ ิปสฺเสน  โถก  คนฺตฺวา  อฏาสิ ฯ เตน  จ  
สมเยน  เต  เทฺว  เทวปุตฺตา  สทฺธึ  มนติฺ ฯ อถ น อุปชฺฌาโย  
อฏงฺคเต  สูริเย กาลปกฺขจาตุทฺทสิยา ปวตฺตมานาย เอหีติ  
วตฺวา อิสิปตนวิหารสฺส  ปฏ ิปสฺเสน  โถก  คนฺตฺวา  อฏาสิ ฯ  
เตน  จ สมเยน  เต  เทฺว  เทวปุตฺตา  สทฺธึ  ภคินิยา  เตเนว   
มคฺเคน  ยกฺขสมาคม  สมฺภาเวตุ  คจฺฉนฺติ ฯ เตส  ปน มาตาปตโร   
มุคฺครหตฺถา  ผรุสวาจา  กาฬรูปา  อากุลากุลลูขปติตเกสภารา   
อคฺคิทฑฺฒตาลกฺขนฺธสทิสา  วิคลิตปุพฺพโลหิตา  วิลิตคตฺตา  อติวิย  
เชคุจฺฉวิภจฺฉทสฺสนา เต อนุพนฺธนฺติ ฯ   
        อถายสฺมา  สงฺกิจฺโจ  ยถา  โส  สามเณโร  เต  สพฺเพ  
คจฺฉนฺเต  ปสฺสติ  ตถารปู  อิทฺธาภิสงฺขาร  อภิสงฺขริตฺวา  
สามเณร  อาห  ปสฺสสิ  ตฺว  สามเณร อิเม  คจฺฉนฺเตติ ฯ  
อาม  ภนฺเต  ปสฺสามีติ ฯ  เตนหิ  อิเมหิ กตกมฺม ปฏปิุจฺฉาติ ฯ  
โส  หตฺถิยานาทีหิ  คจฺฉนฺเต  อนุกฺกเมน  ปฏิปุจฺฉิ  เต  อาหสุ  
เย ปจฺฉโต เปตา อาคจฺฉนฺติ เต ปฏิปจฺุฉาติ ฯ สามเณโร  
เต เปเต คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
                ปรุโต ว เสเตน ปเลติ หตฺถนิา   
                มชฺเฌ ปน อสฺสตรีรเถน   
                ปจฺฉา จ ก ฺา สิวิกาย นียติ   
                โอภาสยนฺตี ทส สพฺพโส ทิสา ฯ    
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                ตุมฺเห ปน มุคฺครหตฺถปาณิโน   
                รทุมุขา ฉินฺนปภินฺนคตฺตา   
                มนุสฺสภูตา กิมกตฺถ ปาป   
                เยน ฺม ฺสฺส ปวาถ โลหิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ปรุโตติ  สพฺพปม ฯ  เสเตนาติ  ปณฺฑเรน ฯ  ปเลตีติ  
คจฺฉติ ฯ มชฺเฌ ปนาติ  หตฺถึ  อารุฬฺหสฺส  สิวิก  อารุฬฺหาย  
จ  อนฺตเร ฯ อสฺสตรีรเถนาติ อสฺสตรียุตฺเตน  รเถน  ปเลตีติ  
โยชนา ฯ  นยีตีติ  วหียติ ฯ  โอภาสยนฺตี  ทส  สพฺพโส ทิสาติ  
สพฺพโต  สมนฺตโต  สพฺพา  ทส  ทิสา  อตฺตโน  สรรีปฺปภาหิ   
วตฺถาภรณาทิปฺปภาหิ  จ  วิชฺโชตยมานา ฯ  มุคฺครหตฺถปาณิโนติ   
มุคฺครา  หตฺถสงฺขาเตสุ  ปาณีสุ  เยส  เต มุคฺครหตฺถปาณิโน ฯ  
ภูมิสณฺหกรณียาทีสุ  ปาณิโวหารสฺส  ลพฺภมานตฺตา  หตฺถสทฺเทน  
ปาณิ เอว วิเสสิโต ฯ ฉินนฺปภินฺนคตฺตาติ มุคฺครปฺปหาเรน  
ตตฺถ ตตฺถ  ฉินฺนปภินฺนสรีรา ฯ ปวาถาติ ปวถ ฯ   
                ปรุโตว โย คจฺฉติ กุ ฺชเรน   
                เสเตน นาเคน จตุกฺกเมน   
                อมฺหาก ปุตฺโต อหุ เชฏโก โส   
                ทานานิ ทตฺวาน สุขี ปโมทติ ฯ    
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                โย โส มชฺเฌ อสฺสตรีรเถน   
                จตุพฺภิ ยุตฺเตน สุวคฺคิเตน   
                อมฺหาก ปุตฺโต อหุ มชฺฌโิม โส   
                อมจฺฉรี ทานปตี วิโรจติ ฯ   
                ยา สา จ ปจฺฉา สิวิกาย นียติ   
                นารี สป ฺา มิคมนฺทโลจนา   
                อมฺหาก ธีตา อหุ สา  กนฏิ ิกา   
                ภาคฑฺฒภาเคน สุขี ปโมทติ ฯ   
                เอเต จ ทานานิ อทสุ ปุพฺเพ   
                ปสนฺนจิตฺตา สมณพฺราหฺมณาน   
                มย ปน มจฺฉริโน อหุมฺห   
                ปริภาสกา สมณพฺราหฺมณาน  
                เอเต จ ทตฺวา ปริจารยนฺติ   
                มย ฺจ สุสฺสาม นโฬว ฉินฺโนติ ฯ   
        ตตฺถ  ปรุโตว  โย  คจฺฉตีติ  อิเมส  คจฺฉนฺตาน  โย  
ปุรโต  คจฺฉติ ฯ  โยโส  ปุรโต  คจฺฉตีติ  วา  ปาโ ฯ 
ตสฺส  โย  เอโส  ปรุโต  คจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ  กุ ฺชเรนาติ  กุ  
ปวึ  ชีรยติ  กุ ฺเชสุ  วา รมติ จรตีติ กุ ฺชโรติ ลทฺธนาเมน  
หตฺถินา ฯ  นาเคนาติ  นาสฺส  อคมนีย  อนภิภวนีย  อตฺถีติ  
นาโค เตน นาเคน ฯ  จตุกฺกเมนาติ จตุปฺปเทน ฯ เชฏโกติ   
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ปุพฺพโช ฯ   
        จตุพฺภีติ จตูหิ อสฺสตรีหิ ฯ สุวคฺคิเตนาติ สุนฺทรคมเนน  
จาตุรคมเนน ฯ มิคมนฺทโลจนาติ  มิคี  วิย  มนฺทกฺขิกา  ฯ   
ภาคฑฺฒภาเคนาติ  ภาคสฺส อฑฺฒภาเคน  อตฺตนา  ลทฺธโกฏาสโต  
อฑฺฒภาคทาเนน  เหตุภูเตน ฯ  สุขีติ  สุขินี ฯ  ลิงฺควิปลฺลาเสน  
เหต วุตฺต ฯ   
        ปริภาสกาติ  อกฺโกสกา ฯ  ปริจารยนฺตีติ  ทิพฺเพสุ  กามคุเณสุ   
อตฺตโน  อินฺทฺริยานิ  อิโต  จิโต  จ  ยถาสุข จาเรนฺติ ปริชเนหิ  
วา  อตฺตโน ปุ ฺานุภาวนิสฺสนฺเทน  ปริจริย  กาเรนฺติ ฯ  มย ฺจ  
สุสฺสาม  นโฬ ว ฉินฺโนติ  มย  ปน  ฉินฺโน  อาตเป  ขิตฺโต  
นโฬ  วิย  สสฺุสาม  ขุปฺปปาสาหิ  อ ฺม ฺ  ทณฺฑาภิฆาเตหิ  
จ  สุกฺขา  วิสกฺุขา  ภวามาติ ฯ   
        เอว  อตฺตโน  ปาป  สมฺปเวเทตฺวา  มย  ตุยฺห   
มาตุลมาตุลานิโยติ  อาจิกฺขึสุ ฯ  ต  สุตฺวา  สามเณโร  
ส ฺชาตสเวโค เอวรูปาน กิพฺพิสการีน กถ นุ โข โภชนานิ  
สิชฺฌนฺตีติ  ปจฺุฉนฺโต   
                ก ึตุมฺหาก โภชน กึ สยาน   
                กถ ฺจ ยาเปถ สุปาปธมฺมิโน   
                ปหูตโภเคสุ อนปฺปเกสุ   
                สขุ วิราธาย ทุกฺขชฺช ปตฺตาติ    
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อิม คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ก ึ ตุมฺหาก  โภชนนฺติ  กีทิส  ตุมฺหาก  โภชน ฯ  
กึ สยานนฺติ กีทิส สยน ฯ  ก ึ สยานาติ  เกจิ  ปนฺติ ฯ 
กีทิสา  สยนา กีทิเส สยเน สยถาติ อตฺโถ ฯ  กถ ฺจ  
ยาเปถาติ  เกน  ปกาเรน  ยาเปถ  กถ  โว  ยาเปถาติป  
ปาโ กถ  ตุมฺเห  ยาเปถาติ  อตฺโถ ฯ  สุปาปธมฺมิโนติ  
สุฏ ุ อติวิย ปาปธมฺมา ฯ ปหูตโภเคสูติ  อปริยนฺเตสุ  อุฬาเรสุ   
โภเคสุ  สนฺเตสุ ฯ  อนปฺปเกสูติ  น  อปฺปเกสุ  พหสูุ ฯ สุข  
วิราธายาติ  สุขเหตุโน  ปุ ฺสฺส  อกรเณน  สุข  วิรชฺฌิตฺวา  
วิราเธตฺวา ฯ สุขสฺส วิราเธนาติ  เกจิ  ปนฺติ ฯ ทุกขฺชฺช  
ปตฺตาติ อชฺช อิทานิ อิท เปตโยนิปริยาปนฺน ทุกฺข  
อนุปฺปตฺตาติ ฯ   
        เอว  สามเณเรน  ปุฏา  เปตา  เตน  ปุจฺฉิตมตฺถ  
วิสฺสชฺเชนฺตา   
                อ ฺม ฺ  วิธิตฺวาน          ปวาม  ปุพฺพโลหิต   
                พหุ ปตฺวา น ธาตา โหม         นจฺฉาทิมฺหเส มย ฯ   
                        อิจฺเจว มจฺฉา ปริเทวยนฺติ   
                        อทายกา เปจฺจ ยมสฺส ายิโน   
                        เย เต วิทิจฺจ  อธิคมฺม โภเค   
                        น ภุ ฺชเร นาป กโรนฺติ ปุ ฺ ฯ    
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                        เต ขุปฺปปาสูปคตา ปรตฺถ   
                        ปจฺฉา  จิร ฌายเร ฑยฺหมานา   
                        กมฺมานิ กตฺวาน ทุขุทฺรานิ   
                        อนุโภนฺติ ทุกฺข กฏกปผฺลานิ ฯ   
                อิตฺตร หิ ธน ธ ฺ                  อิตฺตร อิธ ชีวิต   
                อิตฺตร อิตฺตรโต ตฺวา          ทีป กยิราถ ปณฺฑิโต ฯ   
                เย เต เอว ปชานนฺติ                  นรา ธมมฺสฺส โกวิทา   
                เต ทาเน นปฺปมชฺชนฺติ          สุตฺวา อรหต วโจติ   
ป ฺจ คาถา อภาสึสุ ฯ   
        ตตฺถ  น ธาตา โหมาติ ธาตา สุหิตา ติตฺตา น  
โหม ฯ นจฺฉาทิมฺหเสติ  น  รุจฺจาม ฯ  น  รุจึ  อุปฺปาเทม  
น  ต  มย  อตฺตโน  รุจิยา  ปวิสฺสามาติ  อตฺโถ ฯ  อิจฺเจวาติ  
เอวเมว ฯ  มจฺจา  ปริเทวยนฺตีติ  มย  วิย  อ ฺเป  มนุสฺสา  
กตกิพฺพิสา  ปริเทวนฺติ  กนฺทนฺติ ฯ  อทายกาติ  อทานสีลา  
มจฺฉริโน ฯ ยมสฺส ายิโนติ ยมโลกส ฺ ิเต  ยมสฺส  าเน   
เปตฺติวิสเย  านสีลา ฯ เย เต วิทิจฺจ อธิคมฺม โภเคติ   
เย  เต  สมฺปติ  อายติ ฺจ  สุขวิเสสวิธายเก  โภเค  วินฺทิตฺวา   
ปฏิลภิตฺวา ฯ น ภุ ฺชเร  นาป  กโรนฺติ  ปุ ฺนฺติ  อเมฺห  
วิย  สยมฺป  น  ภุ ฺชนฺติ ปเรส เทนฺตา ทานมย ปุ ฺมฺป  น   
กโรนฺติ ฯ    
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        เต  ขุปปฺปาสูปคตา  ปรตฺถาติ  เต  สตฺตา ปรตฺถ ปรโลเก  
เปตฺติวิสเย  ชิฆจฺฉาปปาสาภิภูตา  หุตฺวา ฯ  จิร  ฌายเร ฑยฺหมานาติ  
ขุทาทิเหตุเกน ทุกฺขคฺคินา อกต  วต  อเมฺหหิ  กุสล  กต   
ปาปนฺติอาทินา  วตฺตมาเนน  วิปฺปฏสิารคฺคินา ปริฑยฺหมานา   
ฌายนฺติ  อนุตฺถุนนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ทุขุทรฺานีติ  ทุกฺขวิปากานิ ฯ  
อนุโภนฺติ  ทกฺุข  กฏกปฺผลานีติ  อนิฏผลานิ  ปาปกมฺมานิ กตฺวา  
จิรกาล ทุกฺข อาปายิกทุกฺข อนุภวนฺติ ฯ   
        อิตฺตรนติฺ  น  จิรกาลฏายี  อนิจฺจ วิปริณามธมฺม ฯ  
อิตฺตร อิธ ชีวิตนฺติ  อิธ มนสฺุสโลเก สตฺตาน ชีวิตมฺป  
อิตฺตร ปริตฺต อปฺปก ฯ เตนาห ภควา โย  จิร  ชีวติ  
โส  วสฺสสต อปฺป วา ภิยฺโยติ ฯ  อิตฺตร อิตฺตรโต ตฺวาติ  
ธนธ ฺาทิอุปกรณ  มนุสสฺาน  ชีวิต ฺจ  อิตฺตร  ปรตฺิต  ขณิก  
น จริสฺสนฺติ  ป ฺาย อุปปริกฺขิตฺวา ฯ ทีป กยิราถ ปณฺฑิโตติ  
สป ฺโ ปุริโส ทีป อตฺตโน ปติฏ ปรโลเก  หิตสุขาธิฏาน  
กเรยฺย ฯ  เย  เต  เอว  ปชานนฺตีติ  เย  เต  มนุสฺสาน  โภคาน  
ชีวิตสฺส  จ  อิตฺตรภาว  ยาถาวโต  ชานนฺติ  เต  ทาเน  สพฺพกาล   
นปฺปมชฺชนติฺ ฯ  สุตฺวา  อรหต  วโจติ  อรหต  พุทธฺาทีน  
อริยาน  วจน  สุตฺวา สุตตฺตาติ อตฺโถ ฯ เสส ปากฏเมว ฯ   
        เอว  เต  เปตา  สามเณเรน  ปุฏา  ตมตฺถ  อาจิกฺขิตฺวา  
มย ตุยฺห มาตุลมาตุลานิโยติ  ปเวเทสุ ฯ ต สุตฺวา สามเณโร   
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ส ฺชาตสเวโค อุกฺกณฺ ปฏิวิโนเทตฺวา อุปชฺฌายสฺส  ปาเทสุ  
สิรสา  นิปติตฺวา  เอวมาห  ย ภนฺเต อนุกมฺปเกน กรณีย   
อนุกมฺป  อุปาทาย  ต  เม  ตุมฺเหหิ  กต  มหตา วตมฺหิ  
อนตฺถปาตโต รกฺขิโต  น  ทานิ  เม  ฆราวาเสน  อตฺโถ  
อภิรมิสฺสามิ  พฺรหฺมจริยวาเสติ ฯ  อถายสฺมา  สงฺกิจฺโจ  ตสฺส  
อชฺฌาสยานุรูป กมฺมฏาน อาจิกฺขิ โส กมฺมฏาน  
อนุยุ ฺชนฺโต นจิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อายสฺมา  ปน 
สงฺกิจฺโจ  ต ปวตฺตึ ภควโต อาโรเจสิ ฯ สตฺถา  ตมตฺถ  
อตถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  วิตฺถาเรน  ธมมฺ  เทเสสิ ฯ 
สา  เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสีติ ฯ   
                        นาคเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                           ______________________  
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                                อุรคเปตวตฺถุวณฺณนา   
        อุรโค ว  ตจ  ชิณฺณนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  
อ ฺตร  อุปาสก อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        สาวตฺถยิ  กริ  อ ฺตรสฺส  อุปาสกสฺส  ปุตฺโต  กาลมกาส ิฯ 
โส  ปุตฺตมรณเหตุ ปริเทวโสกสมาปนฺโน  พหิ  นกิขฺมิตฺวา  กิ ฺจิ  
กมฺม  กาตุ  อสกฺโกนฺโต  เคเหเยว อฏาสิ ฯ  อถ  สตฺถา   
ปจฺจูสเวลาย  มหากรุณาสมาปตฺติโต  วุฏาย  พุทฺธจกฺขุนา  
โลก  โวโลเกนฺโต  ต  อุปาสก  ทิสฺวา  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย ตสฺส  เคห  คนฺตฺวา  ทฺวาเร  อฏาสิ ฯ  อุปาสโก  
จ  สตฺถุ  อาคตภาว  สุตฺวา  สีฆ  อุฏาย  คนฺตฺวา  ปจฺจุคฺคมน  
กตฺวา หตฺถโต ปตฺต คเหตฺวา เคห ปเวเสตฺวา อาสน  ป ฺาเปตฺวา   
อทาสิ  นิสีทิ  ภควา  ป ฺตฺเต  อาสเน  อุปาสโกป ภควนฺต   
วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีท ิฯ  ต  ภควา  กึ อุปาสก โสกปเรโต  
วิย ทิสฺสตีติ  อาห ฯ  อาม  ภควา  ปโย  เม ปุตฺโต กาลกโต 
เตนาห โสจามีติ ฯ อถสฺส ภควา  โสกวิโนทน กโรนฺโต  
อุรคชาตก  กเถสิ ฯ   
        อตีเต  กริ  กาสิรฏเ  พาราณสิย  ธมฺมปาล  นาม  
พฺราหฺมณกุล  อโหส ิฯ  ตตฺถ  พฺราหฺมโณ  พฺราหฺมณี ปุตฺโต  
ธีตา สุณิสา ทาสีติ อิเม สพฺเพป มรณานุสฺสติภาวนาภิรตา  
อเหสุ ฯ  เตสุ โย เคหโต นิกฺขมติ โส เสสชเน โอวทิตฺวา   
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นิรเปกฺโข ว  นิกฺขมติ ฯ  อเถกทิวส  พฺราหฺมโณ  ปุตฺเตน สทฺธึ  
ฆรโต นิกฺขมิตฺวา เขตฺต คนฺตฺวา กสติ  ปุตฺโต  สุกฺขติณ- 
ปณฺณกฏานิ  อาลิมฺเปติ ฯ  ตตฺเถโก  กณฺหสปฺโป  ฑาหภเยน  
รุกฺขสุสิรโต  นิกฺขมิตฺวา  อิม  พฺราหฺมณสฺส ปุตฺต ฑสิ โส  
วิสเวเคน มุจฺฉิโต ตตฺเถว  ปริปติตฺวา  กาลกโต  สกฺโก  เทวราชา  
หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  พฺราหฺมโณ  ปุตฺต  มต  ทิสฺวา  กมฺมนฺตสมีเปน  
คจฺฉนฺต  เอก  ปุริส  เอวมาห  สมฺม  มม  ฆร  คนฺตฺวา  
พฺราหฺมณึ  เอว  วเทหิ นฺหายิตฺวา สุทฺธวตฺถนิวตฺถา เอกสฺส  
ภตฺต  มาลาคนฺธาทีนิ  จ  คเหตฺวา  ตุริต  อาคจฺฉตูติ ฯ  โส ตตฺถ  
คนฺตฺวา ตถา อาโรเจสิ เคหชโนป  ตถา  อกาสิ ฯ  พฺราหฺมโณ  
นฺหาตฺวา ภุ ฺชิตฺวา วิลิมฺปตฺวา ปริชนปริวุโต ปุตฺตสฺส  สรรี  
จิตก  อาโรเปตฺวา อคฺคึ ทตฺวา ทารุกฺขนฺธ ฑหนฺโต วิย  
นิสฺโสโก นสิฺสนฺตาโป อนิจฺจส ฺ มนสิกโรนฺโต อฏาสิ ฯ   
        อถ  พฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต  สกฺโก  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  
โส จ อมฺหาก โพธิสตฺโต อโหสิ ฯ  โส  อตฺตโน  ปุริมชาตึ   
กตปุ ฺ ฺจ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปตร  าตเก  จ อนุกมปฺมาโน   
พฺราหฺมณวเสน  ตตฺถ  อาคนฺตฺวา าตเก อโสจนฺเต  ทิสฺวา  
อมฺโภ  มิค  ฌาเปถ  อมหฺาก  มส  เทถ  ฉาโตมฺหีติ  อาห ฯ  
น  มิโค  มนสฺุโส  พฺราหฺมณาติ  อาห ฯ  ก ึ ตุมฺหาก  ปจฺจตฺถิโก   
เอโสติ ฯ น ปจฺจตฺถิโก อุเร ชาโต โอรโส  มหาคุณวนฺโต   
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ตรุณปุตฺโตติ  อาห ฯ  กิมตฺถ  ตุมฺเห  ตถารูเป  คุณวติ ตรุณปุตฺเต  
มเต น โสจถาติ ต สุตฺวา พฺราหฺมโณ อโสจนการณ  
กเถนฺโต   
                อุรโคว ตจ ชิณฺณ        หิตฺวา คจฺฉติ สนฺตนุ   
                เอว สรีเร นิพฺโภเค  เปเต กาลกเต สติ ฯ   
                ฑยฺหมาโน น ชานาติ  าตีน ปริเทวิต   
                ตสฺมา เอต น โรทามิ  คโต โส ตสฺส ยา คตีติ   
เทฺว คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อุรโคติ  อุเรน  คจฺฉตีติ  อุรโค ฯ  สปฺปสฺเสต  
อธิวจน ฯ ตจ ชิณฺณนฺติ  ชชชฺรภาเวน  ชิณฺณ  ปุราณ  อตฺตโน  
ตจ  นิมฺโมก ฯ  หิตฺวา  คจฺฉติ สนฺตนุนฺติ  ยถา  อุรโค อตฺตโน  
ชิณฺณตจ  รุกขฺนฺตเร วา กฏนฺตเร วา มูลนฺตเร  วา  
ปาสาณนฺตเร  วา  ก ฺจุก  โอมุ ฺจนฺโต  วิย  สรีรโต  โอมุ ฺจิตฺวา   
ปหาย  ฉฑฺเฑตฺวา  ยถากาม  คจฺฉติ  เอวเมว  สสาเร  
ปริพฺภมนฺโต  สตฺโต  โปราณสฺส  กมฺมสฺส ปริกฺขีณตฺตา ชชฺชรีภูต  
ส ตนุ อตฺตโน สรีร หิตฺวา คจฺฉติ ยถากมฺม  คจฺฉติ  
ปุนพฺภววเสน  อุปปชชฺตีติ  อตฺโถ ฯ  เอวนฺติ  ฑยฺหมาน  ปุตฺตสฺส 
สรีร ทสฺเสนฺโต  อาห ฯ  สรีเร  นิพฺโพเคติ อสฺส วิย  อ ฺเสมฺป  
กาเย เอว โภควิรหิเต นิรตฺถเก ชาเต ฯ เปเตติ อายุอุสฺมา- 
วิ ฺาณโต อปคเต ฯ  กาลกเต สตีติ มเต ชาเต ฯ  ตสฺมาติ    
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ยสฺมา  ฑยฺหมาโน  กาโย  อเปตวิ ฺาณตฺตา  ฑาหทุกฺข  วิย  
าตีน  รุทิต  ปริเทวิตมฺป  น  ชานาติ ตสฺมา เอต มม  
ปุตฺต นิมิตฺต กตฺวา น โรทามิ ฯ คโต  โส  ตสฺส  ยา  
คตีติ  ยทิ  มตสตฺตา  น  อุจฺฉิชฺชนฺติ  มตสฺส ปน กโตกาสสฺส   
กมฺมสฺส  วเสน  ยา  คติ  ปาฏิกงฺขา ต จุติอนนฺตรเมว คโต ฯ 
โส น ปรุิมาตีน  รุทิต  ปริเทวิต  วา  ปจฺจาสึสติ  นาป  
เยภุยฺเยน  ปุรมิาตีน  รุทิเตน กาจิ อตฺถสิทฺธีติ อธิปฺปาโย ฯ   
        เอว  พฺราหฺมเณน  อตฺตโน  อโสจนการเณ  กถิเต  
ปริยายมนสิการโกสลฺเล  ปกาสิเต  พฺราหฺมณรูโป  สกฺโก  
พฺราหฺมณึ  อาห  อมฺม  ตุยหฺ  โส  มโต  กึ  โหตีติ ฯ  ทส  มาเส   
กุจฺฉินา  ปริหริตฺวา  ถ ฺ  ปาเยตฺวา  หตฺถปาเท สณฺเปตฺวา  
สวฑฺฒิโต  ปุตฺโต  เม  สามีติ ฯ  ยท ิ เอว  ปตา  ตาว  ปุริสภาเวน 
มา  โรทตุ  มาตุ  นาม  หทย  มุทุก  ตฺว  กสฺมา  น  โรทสีติ ฯ 
ต  สุตฺวา  สา  อโรทนการณ กเถนฺตี   
        อนพฺภิโต  ตโต อาคา          นานุ ฺาโต อิโต คโต   
        ยถาคโต ตถา คโต                ตตฺถ กา ปริเทวนา ฯ   
        ฑยฺหมาโน น ชานาติ        าตีน ปริเทวิต   
        ตสฺมา เอต น โรทามิ          คโต โส ตสฺส ยา คตีติ   
คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  อนพฺภิโตติ  อนวฺหาโต  เอหิ  มยฺห  ปุตฺตภาว   
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อุปคจฺฉาติ  เอว อปกฺโกสโิต ฯ  ตโตติ  ยตฺถ  ปุพฺเพ   ิโต  
ตโต  ปรโลกโต ฯ  อาคาติ  อาค ฺฉิ ฯ  นานุ ฺาโตติ  อนนุมโต ฯ 
คจฺฉ  ตาต  ปรโลกนฺติ เอว อเมฺหหิ อวิสฺสฏโ ฯ อิโตติ  
อิธโลกโต ฯ  คโตติ  อปคโต ฯ  ยถาคโตติ  เยนากาเรน  
อาคโต  อเมฺหหิ อนพฺภิโต  เอว  อาคโตติ  อตฺโถ ฯ  ตถา  
คโตติ  เตเนวากาเรน คโต ฯ ยถา สเกเนว กมฺมุนา  อาคโต  
ตถา  สเกเนว  กมฺมุนา  คโตติ ฯ  เอเตน  กมฺมสฺสกต  ทสฺเสติ ฯ 
ตตฺถ  กา  ปรเิทวนาติ  เอว  อวสวตฺติเก  สสารปวตฺเต  มรณ  
ปฏิจฺจ กา นาม ปริเทวนา  อยุตฺตา สา ป ฺวตา อกรณียาติ  
ทสฺเสติ ฯ   
        เอว  พฺราหฺมณิยา  วจน  สุตฺวา  ตสฺส  ภคินึ  ปจฺุฉิ  
อมฺม ตุยฺห  โส กึ โหตีติ ฯ  ภาตา  เม  สามีติ ฯ  อมฺม  
ภคินิโย  นาม  ภาตูสุ  สิเนหา  ตฺว  กสฺมา  น โรทสีติ ฯ  
สาป อโรทนการณ กเถนฺตี   
                สเจ โรเท กิสา อสฺส  ตตฺถ เม กึ ผล สิยา   
                าติมิตฺตสุหชฺชาน        ภิยโฺย โน อรตี สิยา ฯ   
                ฑยฺหมาโน น ชานาติ  าตีน ปริเทวิต   
                ตสฺมา เอต น โรทามิ  คโต โส ตสฺส ยา คตีติ ฯ  
คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  สเจ  โรเท  กิสา  อสฺสนฺติ  ยทิ  อห  โรเทยฺย   
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กิสา  ปริสุกขฺสรีรา ภเวยฺย ฯ  ตตฺถ  เม  ก ึ ผล  สยิาติ  
ตสฺมึ  มยฺห  ภาตุ  มรณนิมิตฺเต  โรทเน กึ นาม  ผล  โก  
อานิสโส  ภเวยฺย  น  เตน  มยฺห  ภาติโก  อาคจฺเฉยฺย ฯ 
นาป  โส  เตน  สุคตึ  คจฺเฉยฺยาติ  อธิปฺปาโย ฯ  าติมิตฺต- 
สุหชฺชาน  ภิยฺโย  โน  อรตี  สิยาติ  อมหฺาก  าตีน  มิตฺตาน  
สุหทยาน ฺจ  มม  โสจเนน  ภาตุ  มรณทุกฺขโต ภิยฺโยป อรติ  
ทุกฺขเมว สิยาติ ฯ   
        เอว  ภคินิยา  วจน  สตฺุวา  ตสฺส  ภริย  ปุจฺฉิ  ตุยฺห  
โส  กึ โหตีติ ฯ ภตฺตา  เม  สามีติ ฯ  ภทฺเท  อิตฺถิโย  
นาม  ภตฺตริ  สิเนหา  โหนฺติ  ตสฺมึ  จ  มเต  วิธวา  อนาถา  
โหนฺติ  กสฺมา  ตฺว  น  โรทสีติ ฯ สาป อตฺตโน อโรทนการณ   
กเถนฺตี   
                ยถาป ทารโก จนฺท  คจฺฉนฺตมนุโรทติ   
                เอวสมฺปทเมเวต        โย เปตมนุโสจติ ฯ   
                ฑยฺหมาโน น ชานาติ  าตีน ปริเทวิต   
                ตสฺมา เอต น โรทามิ  คโต โส ตสฺส ยา คตีติ   
คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  ทารโกติ  พาลทารโก ฯ  จนฺทนฺติ  จนฺทมณฺฑล ฯ   
คจฺฉนฺตนฺติ  นภ  อพฺภุสฺสุกฺกมาน ฯ  อนุโรทตีติ  มยฺห  รถจกฺก  
คเหตฺวา เทหีติ อนุโรทติ ฯ เอว สมฺปทเมเวตนฺติ โย เปต   
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มต อนุโสจติ ตสฺเสต อนุโสจน เอวสมฺปท เอวรูป  
อากาเสน  คจฺฉนฺตสฺส  จนฺทสฺส คเหตุกามตาสทิส อลพฺภ- 
เนยฺยวตฺถุสฺมึ อิจฺฉาภาวโตติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        เอว  ตสสฺ  ภริยาย  วจน  สุตฺวา  ทาสึ  ปุจฺฉิ อมฺม  
ตุยฺห โส ก ึโหตีติ ฯ อยฺโย  เม  สามีติ ฯ  ยท ิ เอว  
เตน  ตฺว โปเถตฺวา เวยฺยาวจฺจ การิตา ภวิสฺสสิ ฯ ตสฺมา  
ม ฺเ  สุมุตฺตาห  เตนาติ  น  โรทสีติ ฯ  สามิ  มา ม  
เอว อวจ น เจต  อนุจฺฉวิก  อติวิย ขนติฺเมตฺตานุทฺทยาสมฺปนฺโน  
ยุตฺตวาที มยฺห อยฺยปุตฺโต  อุเร  สวฑฺฒปุตฺโต  วิย  อโหสีติ ฯ 
อถ  กสฺมา น โรทสีติ ฯ สาป อตฺตโน อโรทนการณ  
กเถนฺตี   
        ยถาป พฺรเหฺม อุทกุมฺโภ          ภินฺโน อปฺปฏสินฺธิโย   
        เอวสมฺปทเมเวต                        โย เปตมนุโสจติ ฯ   
        ฑยฺหมาโน น ชานาติ        าตีน ปริเทวิต   
        ตสฺมา เอต น โรทามิ          คโต โส ตสฺส ยา คตีติ   
คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  ยถาป  พฺรเหฺม  อุทกุมฺโภ ภินฺโน อปฺปฏสินฺธิโยติ  
พฺราหฺมณ เสยฺยถาป อุทกฆโฏ  มุคฺครปฺปหาราทินา  ภินฺโน   
อปฺปฏิสนฺธิโย  ปุน  ปากติโก  น  โหติ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตนยตฺตา  
อุตฺตานตฺถเมว ฯ    
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        สกโฺก  เตส  กถ  สุตฺวา ปสนฺนมานโส สมฺมเทว ตุมฺเหหิ  
มรณสฺสติ ภาวิตา  อิโต  ปฏาย  น  ตุมฺเหหิ  กสิอาทิกรณกิจฺจ   
อตฺถีติ  เตส  เคห สตฺตรตนภริต  กตฺวา  อปฺปมตฺตา  ทาน  
เทถ  สลี  รกขฺถ  อุโปสถกมฺม  กโรถาติ  โอวทิตฺวา  อตฺตาน ฺจ  
เตส  นิเวเทตฺวา  สกฏานเมว  คโต ฯ  เตป  พฺราหฺมณาทโย   
ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ กโรนฺตา ยาวตายุก ตฺวา เทวโลเก  
อุปฺปชฺชึสุ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ชาตก  อาหริตฺวา  ตสฺส  อุปาสกสฺส  
โสกสลลฺ  สมุทฺธริตฺวา อุปริ สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ  
สจฺจปริโยสาเน อุปาสโก โสตาปตฺติผเล ปติฏหีติ ฯ   
                        อุรคเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
        อิติ  ปรมตฺถทีปนิยา  ขุทฺทกฏกถาย  เปตวตฺถุสฺมึ   
                        ทฺวาทสวตฺถุปฏิมณฺฑิตสฺส   
                ปมสฺส อุรควคฺคสฺส อตฺถวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ________________________  
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                                ทุติโย  อุพฺพรีวคฺโค   
                        สสารโมจกเปตีวตฺถุวณฺณนา   
        นคฺคา  ทุพฺพณฺณรูปาสีติ  อิท  สตฺถริ  เวฬุวเน  วิหรนฺเต  
มคธรฏเ อิฏกวตี  นามเก คาเม อ ฺตร เปตึ อารพฺภ  
วุตฺต ฯ   
        มคธรฏเ  กิร  อิฏกวตี  จ  ทีฆราชิ  จาติ  เทวฺ  คามกา  
อเหสุ  ตตฺถ  พหู  สสารโมจกา  มิจฺฉาทิฏ ิกา  ปฏวิสนฺติ ฯ  
อตีเต  จ  กาเล ป ฺจนฺน วสฺสสตาน  มตฺถเก  อ ฺตรา  
อิตฺถี  ตตฺเถว  อิฏกวติย  อ ฺตรสฺมึ  สสารโมจกกุเล  
นิพฺพตฺติตฺวา  มิจฺฉาทิฏ ิวเสน  พหู  กฏีปฏงฺเค  ชีวิตา  โวโรเปตฺวา 
เปเตสุ  นิพฺพตฺติ ฯ   
        สา  ป ฺจ  วสฺสสตานิ  ขุปฺปปาสาทิทุกฺข  อนุภวิตฺวา  
อมฺหาก  ภควติ  โลเก  อุปฺปชฺชิตฺวา  ปวตฺติตวรธมฺมจกฺเก  
อนุกฺกเมน ราชคห อุปนิสฺสาย เวฬุวเน วิหรนฺเต ปุนป   
อิฏกวติยเยว  อ ฺตรสฺมึ  สสารโมจกกุเลเยว  นพฺิพตฺติตฺวา 
ยทา สตฺตฏวสฺสุทฺเทสิกกาเล  อ ฺาหิ  ทาริกาหิ สทฺธึ  
รถิกาย กฬีนสมตฺถา  อโหสิ  ตทา  อายสฺมา  สาริปตฺุตตฺเถโร 
ตเมว  คาม  อุปนิสฺสาย  อรุณวตีวิหาเร  วิหรนฺโต เอกทิวส   
ทฺวาทสหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  ตสฺส คามสฺส ทฺวารสมีเปน   
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มคฺเคน อติกฺกมติ ฯ ตสฺมึ  ขเณ  พหู  คามทาริกา  คามโต  
นิกฺขมิตฺวา ทฺวารสมีเป กีฬนฺติโย ปสนฺนมานสา มาตาปตูน  
ปฏิปตฺติทสฺสเนน เวเคนาคนฺตฺวา  เถร อ ฺเ จ ภิกฺขู  
ป ฺจปติฏ ิเตน วนฺทึสุ  สา ปเนสา อสฺสทธฺกุลสฺส ธีตา  
จิรกาล อปรจิิตกุสลตาย สาธุชนาจารวิรหิตา อนาทรา   
อลกฺขิกา  วิย  อฏาสิ ฯ  เถโร  ตสฺสา  ปุพฺพจริต  อิทานิ  
จ  สสารโมจกกุเล  นิพฺพตฺตน  อายติ ฺจ  นิรเย  นพฺิพตฺตนารหต  
ทิสฺวา  สจาย ม วนฺทิสฺสติ  นิรเย น อุปปฺชฺชิสฺสติ เปเตสุ  
นิพฺพตฺติตฺวาป  มมเยว นิสฺสาย  สมฺปตฺตึ  ปฏิลภิสสฺตีติ  ตฺวา   
กรุณาส ฺโจทิตมานโส  ตา  ทาริกาโย  อาห  ตุมฺเห  ภิกฺขู  
วนฺทถ  อย  ปน  ทาริกา  อลกฺขิกา  วิย   ิตาติ ฯ  อถ  
น  ตา  ทาริกา หตฺเถสุ  ปริคฺคเหตฺวา อากฑฺฒิตฺวา พลกฺกาเรน 
เถรสฺส ปาเท วนฺทาเปสุ ฯ   
        สา  อปเรน  สมเยน  วยปฺปตฺตา  ทีฆราชิย  สสารโมจกกุเล   
อ ฺตรสฺส  กุมารสฺส  ทนิฺนา  ปริปุณฺณคพฺภา  หุตฺวา  กาลกตา   
เปเตสุ  อุปฺปชฺชิตฺวา  นคฺคา ทุพฺพณฺณรูปา ขุปฺปปาสาภิภูตา อติวิย  
พีภจฺฉทสฺสนา  วิจรนฺตี รตฺติย อายสฺมโต สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  
อตฺตาน ทสฺเสตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
        ต ทิสฺวา เถโร   
                นคฺคา ทุพฺพณฺณรูปาสิ กิสา  ธมนิสนถฺตา   
                อุปฺผาสุลิเก  กสิิเก  กา น ุตฺว อิธ ติฏสีติ    
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คาถาย ปุจฺฉิ ฯ   
        ตตฺถ  ธมนิสนฺถตาติ  นิมฺมสโลหิตตาย  สิราชาเลหิ  
ปตฺถตคตฺตา ฯ อุปฺผาสุลิเกติ อุคฺคตผาสุลิเก ฯ กิสิเกติ กิสสรีเร ฯ  
ปุพฺเพป กิสาติ วตฺวา ปุน กิสิเกติ วจน อฏ ิจมฺมนฺหารุมตฺต- 
สรีรตาย  อติวิย  กิสภาวทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ ต สุตฺวา เปตี  
อตฺตาน ปเวเทนฺตี   
                อห ภทนฺเต เปตีมฺหิ  ทุคฺคตา ยมโลกิกา   
                ปาปกมฺม กริตฺวาน        เปตโลก อิโต คตาติ   
คาถ วตฺวา ปุน เถเรน   
                ก ึนุ กาเยน วาจาย  มนสา ทุกฺกฏ กต   
                กสิฺสกมฺมวิปาเกน        เปตโลก อิโต คตาติ   
        กตกมฺม  ปฏุา  อทานสีลา  มจฺฉรินี  หุตฺวา  เปตโยนิย   
นิพฺพตฺติตฺวา  เอว มหาทุกฺข อนุภวามีติ ทสฺเสนฺตี ติสฺโส  
คาถา อภาสิ   
                อนุกมฺปกา มยหฺ นาเหสุ ภนฺเต   
                ปตา จ มาตา อถวาป าตกา   
                เย ม นิโยเชยฺยุ ททาหิ ทาน   
                ปสนฺนจิตฺตา สมณพฺราหฺมณาน ฯ   
                อิโต อห วสฺสสตานิ ป ฺจ   
                ย เอวรูปา วิจรามิ นคฺคา    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เปตวตฺถุวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 98 

        เลมที ่ 24  อุพฺพรีวคฺควณฺณนา  หนา  98 
 
                ขุทาย ตณฺหาย จ ขชฺชมานา   
                ปาปสฺส กมฺมสสฺ ผล มเมท ฯ   
                วนฺทามิ ต อยฺย ปสนฺนจิตฺตา   
                อนุกมฺป ม วีร มหานุภาว   
                ทตฺวา จ เม อาทิส ย หิ กิ ฺจิ   
                โมเจหิ ม ทุคฺคติยา ภทนฺเตติ ฯ   
        ตตฺถ  อนุกมฺปกาติ  สมฺปรายิเกน  อตฺเถน  อนุคฺคณฺหกา ฯ   
ภนฺเตติ  เถร  อาลปติ ฯ  เย  ม  นิโยเชยยฺุนฺติ  มาตา  วา  
ปตา  วา  อถวา  าตกา  เอทิสา  ปสนฺนจิตฺตา  หุตฺวา   
สมณพฺราหฺมณาน  ททาหิ ทานนฺติ เย ม นิโยเชยฺยุ ตาทิสา  
อนุกมฺปกา มยฺห นาเหสุนฺติ โยชนา ฯ   
        อิโต  อห  วสฺสสตานิ  ป ฺจ  ย  เอวรูปา  วิจรามิ  นคฺคาติ  
อิท  สา  เปตี  อิโต  ตติยาย  ชาติยา  อตฺตโน  เปตตฺตภาว   
อนุสฺสริตฺวา  อิทานิป ตถา ป ฺจ  วสฺสสตานิ  วิจรามีติ   
อธิปฺปาเยนาห ฯ  ตตฺถ ยนฺติ ยสฺมา ทานาทีน ปุ ฺาน  
อกตตฺตา  เอวรูปา  นคฺคา  เปตี  หุตฺวา  อิโต  ปฏาย  วสฺสสตานิ  
ป ฺจ วิจรามีติ โยชนา ฯ ตณฺหายาติ ปปาสาย ฯ ขชฺชมานาติ  
ขาทิยมานา  ฯ  พาธิยมานาติ  อตฺโถ ฯ   
        วนฺทามิ  ต  อยฺย  ปสนฺนจิตฺตาติ  อยฺย  ตมห  ปสนฺนจิตฺตา 
หุตฺวา วนฺทามิ  เอตฺตกเมว  ปุ ฺ  อิทานิ  มยา  กาตุ   
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สกฺกาติ  ทสฺเสติ ฯ อนุกมปฺมนฺติ อนุคฺคณฺห  มม  อุทฺทิสฺส  
อนุทฺทย  กโรหิ ฯ ทตฺวา จ เม อาทิส ย หิ กิ ฺจีติ กิ ฺจิเทว  
เทยฺยธมฺม  สมณพฺราหฺมณาน  ทตฺวา  ต  ทกฺขิณ  มยฺห  อาทิส ฯ 
เตน เม  อิโต  เปตโยนิโต  โมกโฺข  ภวิสฺสตีติ  อธิปฺปาเยน   
วทติ ฯ  เตเนวาห โมเจหิ  ม ทุคฺคติยา ภทนฺเตติ ฯ   
        เอว  เปติยา  วุตฺเต  ยถา  โส  เถโร  ปฏิปชชฺิ  ต  ทสฺเสตุ  
สงฺคีติกาเรหิ ติสฺโส คาถาโย วุตฺตา   
                สาธูติ โส ปฏิสสฺุตฺวา  สาริปุตฺโตนุกมฺปโก   
                ภิกฺขูน อาโลป ทตฺวา        ปาณิมตฺต ฺจ โจฬก   
                ถาลกสฺส จ ปานีย        ตสฺสา ทกฺขิณมาทิสิ ฯ   
                สมนนฺตรานุทฺทิฏเ        วิปาโก อุทปชชฺถ   
                โภชนจฺฉาทนปานีย        ทกขิฺณาย อิท ผล ฯ   
                ตโต สุทฺธา สุจิวสนา        กาสิกุตฺตมธารินี   
                วิจิตฺตวตฺถาภรณา        สารปิุตฺต อุปสงฺกมีติ ฯ   
        ตตฺถ  ภิกฺขูนนฺติ  ภิกขฺุโน วจนวิปลฺลาเสน เหต วุตฺต ฯ  
อาโลป ภิกฺขุโน  ทตฺวาติ  เกจิ  ปนฺติ ฯ อาโลปนฺติ กพล  
เอกาโลปมตฺต โภชนนฺติ อตฺโถ ฯ ปาณิมตฺต ฺจ  โจฬกนฺติ   
เอกหตฺถปฺปมาณ  โจฬขณฺฑนฺติ  อตฺโถ ฯ  ถาลกสฺส  จ   
ปานียนฺติ  เอกถาลกปูรณมตฺต  อุทก ฯ  เสส  ขลฺลาฏิยเปตีวตฺถุสฺมึ  
วุตฺตนยเมว ฯ   
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        อถายสฺมา  สาริปุตฺโต  ต  เปตึ  ปณินฺทฺริย  ปรสิุทฺธ- 
ฉวิวณฺณ ทิพฺพวตฺถาภรณาลงฺการ  สมนฺตโต  อตฺตโน  ปภาย   
โอภาเสนฺตึ  อตฺตโน  สนติฺก  อุปคนฺตฺวา   ิต  ทิสฺวา  ปจฺจกฺขโต   
กมฺมผล  ตาย  วิภาเวตุกาโม  หุตฺวา ติสฺโส คาถา อภาสิ   
                อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน  ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต   
                โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา  โอสธี วิย ตารกา ฯ   
                เกน เตตาทิโส วณฺโณ  เกน เต อิธ มิชฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ จ เต โภคา  เย เกจิ มนโส ปยา ฯ   
                        ปุจฺฉามิ ต เทวิ มหานุภาเว   
                        มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                        เกนาสิ เอว ชลิตานุภาวา   
                        วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ   
        ตตฺถ  อภิกฺกนฺเตนาติ  อติมนาเปน  อภิรูเปนาติ  อตฺโถ ฯ   
วณฺเณนาติ  ฉวิวณฺเณน ฯ  โอภาเสนฺตี  ทิสา  สพฺพาติ  สพฺพาป  
ทส  ทิสา  โชเตนฺตี  เอกาโลก  กโรนฺตี ฯ  ยถา  กินติฺ  อาห  
โอสธี  วิย  ตารกาติ ฯ  อุสฺสนฺนา  ปภา  เอตาย  ธียติ  โอสธาน  
วา อนุพลปฺปทายิกาติ กตฺวา  โอสธีติ ลทฺธนามา ตารกา   
ยถา  สมนฺตโต  อาโลก  กุรุมานา  ติฏติ  เอวเมว ตฺว  
สพฺพทิสา  โอภาเสนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        เกนาติ  กึสทฺโท  ปุจฺฉาย ฯ  เหตุอตฺเถ  เจต กรณวจน   
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เกน เหตุนาติ  อตฺโถ ฯ  เตติ  ตว ฯ  เอตาทิโสติ  เอทิโส ฯ 
เอตรหิ  ยถาทิสฺสมาโนติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เกน  เต  อิธมิชฺฌตีติ  
เกน  ปุ ฺวิเสเสน  อิธ  อิมสฺมึ  าเน  อิทานิ  ตยา ลพฺภมาน   
สุจริตผล  อิชฺฌติ  นิปฺผชชฺติ ฯ  อุปฺปชชฺนฺตีติ นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  
โภคาติ ปริภุ ฺชิตพฺพฏเน  โภคาติ  ลทฺธนามา  วตฺถาภรณาทิ- 
วิตฺตูปกรณวิเสสา ฯ เย เกจีติ โภเค  อนวเสสโต  พฺยาเปตฺวา   
สงฺคณฺหาติ ฯ  อนวเสสพฺยาปโก หิ อย นิทฺเทโส ยถา   
เย เกจิ สงฺขาราติ ฯ มนโส ปยาติ มนสา ปยายิตพฺพา มนาปยาติ  
อตฺโถ ฯ   
        ปุจฺฉามีติ  ปุจฺฉ กโรมิ าตุ อิจฺฉามีติ อตฺโถ ฯ  
ตนฺติ ตฺว ฯ เทวีติ ทิพฺพานุภาวสมงฺคิตาย  เทวิ ฯ  เตนาห   
มหานุภาเวติ ฯ มนุสฺสภูตาติ มนุสฺเสสุ ชาตา มนุสฺสภาว  
ปตฺตา ฯ  อิท เยภุยฺเยน สตฺตา มนุสฺสตฺตภาเว  ิตา ปุ ฺานิ  
กโรนฺตีติ กตฺวา  วุตฺต ฯ  อยเมตาส  คาถาน  สงฺเขปโต  อตฺโถ   
วิตฺถารโต ปน ปรมตฺถทปีนิย วิมานวตฺถุอฏกถาย วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอว  ปนุ  เถเรน  ปฏุา  เปตี  ตสฺสา  สมฺปตฺติยา  
ลทฺธการณ  ปกาเสนฺตี  เสสคาถา อภาสิ   
                อุปฺปณฺฑุกึ กิส ฉาต  นคฺค สมฺปติตจฺฉวึ   
                มนุิ การุณิโก โลเก  ต ม อทฺทกฺขิ ทุคฺคต ฯ    
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                ภิกฺขูน อาโลป ทตฺวา  ปาณิมตฺต ฺจ โจฬก   
                ถาลกสฺส จ ปานีย  มม ทกฺขิณมาทิสิ ฯ   
                อาโลปสฺส ผล ปสฺส  ภตฺต วสฺสสต ทส   
                ภุ ฺชามิ กามกามินี  อเนกรสพฺย ฺชน ฯ   
                ปาณิมตฺตสฺส โจฬสฺส  วิปาก ปสฺส ยาทสิ   
                ยาวตา นนฺทราชสฺส  วิชิตสฺมึ ปฏิจฺฉทา ฯ   
                ตโต พหุตรา ภนฺเต  วตฺถานจฺฉาทนานิ เม   
                โกเสยฺยกมฺพลียานิ  โขมกปปฺาสิกานิ จ ฯ   
                วิปุลา จ มหคฺฆา จ  เตปากาเสวลมฺพเร   
                สาห ต ปริทหามิ        ย ย หิ มนโส ปย ฯ   
                ถาลกสฺส จ ปานีย  วิปาก ปสฺส ยาทิส   
                คมฺภีรา จตุรสฺสา จ  โปกฺขร ฺโ สุนิมฺมิตา ฯ   
                เสโตทกา  สุปปฺติตฺถา  สีตา อปฺปฏิคนฺธิยา   
                ปทุมุปฺปลส ฺฉนฺนา        วาริกิ ฺชกฺขปูริตา ฯ   
                สาห รมามิ กฬีามิ  โมทามิ อกุโตภยา   
                มนุึ การุณิก โลเก  ภนฺเต วนฺทิตุมาคตาติ ฯ   
        ตตฺถ  อุปฺปณฺฑุกินฺติ  อุปฺปณฺฑุกชาต ฯ  ฉาตนฺติ  พุภุกฺขิต  
ขุทาย อภิภูต ฯ  สมฺปติตจฺฉวินฺติ ฉินฺนภินฺนสรีรจฺฉวึ ฯ โลเกติ  
อิท การุณิโกติ เอตฺถ วุตฺตกรุณาย  วิสยทสฺสน ฯ  ต มนฺติ  
ตาทิส มม วุตฺตนเยน เอกนฺตโต กรุณฏานิย  ม ฯ ทุคฺคตนฺติ   
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ทุคฺคตึ คต ฯ   
        ภิกฺขูน  อาโลป  ทตฺวาติอาทิ  เถเรน  อตฺตโน  กรุณาย   
กตาการทสฺสน ฯ  ตตฺถ  ภตฺตนฺติ โอทน ทิพฺพโภชนนฺติ  
อตฺโถ ฯ วสฺสสต ทสาติ ทส วสฺสสตานิ  วสฺสสหสฺสนฺติ  
วุตฺต โหติ ฯ อจฺจนฺตสโยเค เจต อุปโยควจน ฯ ภุ ฺชามิ  
กามกามินี  อเนกรสพฺย ฺชนนฺติ  อ ฺเหิป  กาเมตพฺพกาเมหิ   
สมนฺนาคตา  อเนกรสพฺย ฺชน ภตฺต ภุ ฺชามีติ โยชนา ฯ   
        โจฬสฺสาติ  เทยฺยธมฺมสีเสน  ตพฺพิสย  ทานมย  ปุ ฺเมว   
ทสฺเสติ ฯ  วิปาก  ปสฺส  ยาทิสนฺติ  ตสฺส  โจฬทานสฺส  
วิปากสงฺขาต  ผล  ปสฺส  ภนฺเต ฯ ต ปน ยาทิส ยถารูป ฯ 
กินฺติ เจติ อาห  ยาวตา นนฺทราชสฺสาติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  โกย  นนฺทราชา  นาม  อตีเต  กิร  ทสวสฺสส- 
หสฺสายุเกสุ  มนุสฺเสสุ  พาราณสิวาสี  เอโก  กฏุมฺพิโก  อร ฺเ   
ชงฺฆาวิหาร  วิจรนฺโต  อร ฺฏาเน อ ฺตร  ปจฺเจกพุทฺธ  
อทฺทส ฯ  โส  ปจฺเจกพุทฺโธ ตตฺถ จีวรกมฺม กโรนฺโต อนุวาเต  
อปฺปโหนฺเต  สหริตฺวาว  เปตุ  อารทฺโธ  โส  กฏุมพิฺโก  
ต  ทิสฺวา  ภนฺเต กึ กโรถาติ  วตฺวา  เตน  อปฺปจฺฉตาย  
กิ ฺจิ  อวุตฺเตป  จีวรทุสฺส  นปฺปโหตีติ ตฺวา  อตฺตโน  
อุตฺตราสงฺค  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปาทมูเล  เปตฺวา  อคมาสิ ฯ   
ปจฺเจกพุทฺโธ  ต  คเหตฺวา อนุวาต อาโรเปนฺโต จีวร กตฺวา   
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ปารุป ฯ โส กุฏมฺพิโก ชีวิตปริโยสาเน  กาล  กตฺวา  
ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺติตฺวา  ตตฺถ  ยาวตายุก ทิพฺพสมฺปตฺตึ   
อนุภวิตฺวา  ตโต  จวิตฺวา  พาราณสิโต  โยชนมตฺเต  าเน  
อ ฺตรสฺมึ คาเม อมจฺจกุเล นิพฺพตฺติ ฯ   
        ตสฺส  วยปฺปตฺตกาเล  ตสฺมึ  คาเม  นกฺขตฺต  สงฺฆุฏ  
อโหสิ ฯ  โส  มาตร อาห  อมฺม  สาฏก  เม  เทหิ  นกฺขตฺต  
กีฬิสฺสามีติ ฯ สา สุโธตวตฺถ นีหริตฺวา อทาสิ ฯ  อมมฺ  ถูล  
อิทนฺติ ฯ  อ ฺ  นีหริตฺวา  อทาสิ  ตมฺป ปฏิกฺขิป ฯ อถ น  
มาตา  อาห  ตาต  ยาทิเส  เคเห  มย  ชาตา  นตฺถิ  โน  อิโต  
สุขุมตรสฺส  วตฺถสฺส  ปฏลิาภาย  ปุ ฺนฺติ ฯ  ลภนฏาน  
คจฺฉามิ  อมฺมาติ ฯ  คจฺฉ  ปุตฺต อห อชเฺชว  ตุยฺห  
พาราณสินคเร  รชชฺปฏลิาภ  อิจฺฉามีติ ฯ  โส สาธุ อมฺมาติ  
มาตร วนฺทิตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  อาห  คจฺฉามิ  อมฺมาติ ฯ 
คจฺฉ ตาตาติ ฯ เอว กิรสฺสา จิตฺต  อโหสิ  กห  คมิสสฺติ  
อิธ  วา  เอตฺถ  วา  เคเห นิสีทิสฺสตีติ ฯ โส ปน ปุ ฺนิยาเมน   
โจทิยมาโน  คามโต  นิกฺขมิตฺวา  พาราณสึ  คนฺตฺวา  
มงฺคลสิลาปฏเฏ สสีส  ปารุปตฺวา  นิปชฺช ิฯ  
โส  จ พาราณสิร ฺโ  กาลกตสฺส  สตฺตโม  ทิวโส  โหติ ฯ   
        อมจฺจา  จ  ปุโรหิโต  จ  ร ฺโ  สรีรกิจฺจ  กตฺวา  
ราชงฺคเณ  นิสีทิตฺวา  มนฺตยึสุ  ร ฺโ  เอกา  ธีตา  อตฺถิ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เปตวตฺถุวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 105 

เลมที่  24  สสารโมจกเปตีวตฺถุวณฺณนา  หนา   105 
 
ปุตฺโต  นตฺถ ิ อราชก  รชชฺ น ติฏติ  ผุสฺสรถ  วิสฺสชฺเชมาติ ฯ 
เต กุมุทวณฺเณ จตฺตาโร สินฺธเว โยเชตฺวา เสตจฺฉตฺตปฺปมุข  
ป ฺจวิธ  ราชกกุธภณฺฑ  รถสฺมึเยว  เปตฺวา  รถ  วิสฺสชฺเชตฺวา   
ปจฺฉโต ตูริยานิ  ปคฺคณฺหาเปสุ ฯ  รโถ  ปาจีนทฺวาเรน  
นิกฺขมิตฺวา  อุยฺยานาภิมุโข อโหสิ ฯ ปริจเยน  อุยฺยานาภิมุโข  
คจฺฉติ  นิวตฺเตมา  ติ  เกจิ อาหสุ ฯ ปุโรหิโต มา นิวตฺตยิตฺถาติ  
อาห ฯ  รโถ  กุมาร  ปทกขิฺณ กตฺวา อาโรหนสชโฺช หุตฺวา  
อฏาสิ ปุโรหิโต  ปารุปนกณฺณ  อปเนตฺวา  ปาทตลานิ   
โอโลเกนฺโต  ติฏตุ  อย  ทีโป  ทฺวิสหสฺสทีปปริวาเรสุ  จตูสุ  
มหาทีเปสุ  เอกรชฺช  กาเรตุ  ยุตฺโตติ  วตฺวา ตูริยานิ ปคฺคณฺหถ  
ปุนป ปคฺคณฺหถาติ ติกฺขตฺตุ ตูริยานิ ปคฺคณฺหาเปสิ ฯ   
        อถ  กุมาโร  มุข  วิวริตฺวา  โอโลเกตฺวา  เกน  กมฺเมน  
อาคตตฺถ ตาตาติ  อาห ฯ  เทว  ตุมฺหาก  รชชฺ  ปาปุณาตีติ ฯ  
ตุมฺหาก ราชา กหนฺติ ฯ ทวิงฺคโต สามีติ ฯ กติ  ทิวสา  
อติกฺกนฺตาติ ฯ  อชชฺ  สตฺตโม  ทิวโสติ ฯ  ปุตฺโต  วา ธีตา  
วา นตฺถีติ ฯ ธีตา  อตฺถิ  เทฺว  ปุตฺโต  นตฺถีติ ฯ  เตนหิ  
กริสฺสามิ  รชชฺนฺติ ฯ  เต  ตาวเทว อภิเสกมณฺฑป  กตฺวา 
ราชธีตร  สพฺพาลงฺกาเรหิ  อลงฺกริตฺวา  อุยฺยาน  อาเนตฺวา  
กุมารสฺส อภิเสก อกสุ ฯ   
        อถสฺส  กตาภิเสกสฺส  สตสหสฺสคฺฆนิก  วตฺถ  อุปเนสุ ฯ  
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โส  กิมิท  ตาตาติ อาห ฯ  นิวาสนวตฺถ  เทวาติ ฯ  นนุ  
ตาตา ถูลนฺติ ฯ  มนุสฺสาน  ปริโภควตฺเถสุ อิโต สุขุมตร  
นตฺถิ เทวาติ ฯ  ตุมฺหาก  ราชา  เอวรูป  นิวาเสสีติ ฯ  อาม  
เทวาติ ฯ น ม ฺเ  ปุ ฺวา  ตุมฺหาก  ราชา  สุวณฺณภิงฺการ  
อาหรถ ลภิสสฺามิ  วตฺถนฺติ ฯ สุวณฺณภิงฺการ  อาหรึสุ ฯ  โส 
อุฏาย หตฺเถ โธวิตฺวา มขุ วิกฺขาเลตฺวา หตฺเถน อุทก  
อาทาย ปุรตฺถิมทิสาย อพฺภุกฺกิริ ตทา ฆนปวึ ภินฺทิตฺวา  
อฏ กปฺปรุกขฺา อุฏหึสุ ฯ  ปุน  อุทก คเหตฺวา ทกฺขิณาย  
ปจฺฉิมาย อุตฺตรายาติ เอว จตูสุ ทิสาสุ อพฺภุกฺกิริ สพฺพทิสาสุ  
อฏ อฏ กตฺวา ทฺวตฺตึส กปฺปรุกฺขา อุฏหึสุ ฯ เอเกกาย   
ทิสาย  โสฬส  โสฬส  กตฺวา  จตุสฏ ิ  กปฺปรุกฺขาติ  เกจิ  
วทนฺติ ฯ  โส  เอก  ทิพฺพทุสฺส นิวาเสตฺวา เอก ปารุปตฺวา  
นนฺทร ฺโ วิชิเต สุตฺตกนฺติกา อิตฺถิโย มา  สุตฺต  กนฺตึสูติ  
เภรึ จราเปถาติ วตฺวา ฉตฺต อุสฺสาเปตฺวา อลงฺกตปฏิยตฺโต  
หตฺถิกฺขนฺธวรคโต นคร ปวิสิตฺวา ปาสาท อารุยฺห มหาสมฺปตฺตึ  
อนุภวิ ฯ   
        เอว  คจฺฉนฺเต  กาเล เอกทิวส เทวี ร ฺโ สมฺปตฺตึ  
ทิสฺวา อโห ตปสฺสีติ  การุ ฺาการ  ทสฺเสสิ ฯ  กมิิท  เทวีติ  
จ  ปุฏา  อติมหตี เต เทว สมฺปตฺติ อตีเต  อทฺธนิ  กลฺยาณ  
อกตฺถ  อิทานิ  อนาคตสฺส  อตฺถาย กสุล น กโรถาติ    
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อาห ฯ  กสฺส  เทม  สีลวนโฺต  นตฺถีติ ฯ  อสุ ฺโ เทว ชมฺพุทีโป  
อรหนฺเตหิ ตุมฺเห ทานเมว  สชฺเชถ  อห  อรหนฺเต  ลจฺฉามีติ  
อาห ฯ  ปุนทวิเส  ราชา  มหารห  ทาน  สชชฺาเปสิ ฯ  เทวี  
สเจ  อิมิสฺสาย  ทิสาย  อรหนฺโต อตฺถิ อิธาคนฺตฺวา อมฺหาก  
ภิกฺข  คณฺหนฺตูติ  อธิฏหิตฺวา  อุตฺตรทิสาภิมุขา  อุเรน  
นิปชฺช ิฯ นิปนฺนมตฺตาย  เอว  เทวิยา  หิมวนฺเต  วสนฺตาน  
ปทุมวติยา  ปุตฺตาน  ป ฺจสตาน ปจฺเจกพุทฺธาน  เชฏโก  
มหาปทุมปจฺเจกพุทฺโธ ภาติเก อามนฺเตสิ มาริสา นนฺทราชา  
ตุมฺเห  นิมนฺเตติ  อธิวาเสถ  ตสฺสาติ ฯ  เต  อธิวาเสตฺวา  ตาวเทว   
อากาเสน  อาคนฺตฺวา  อุตฺตรทฺวาเร  โอตรึสุ ฯ  มนุสสฺา  
ป ฺจสตา เทว ปจฺเจกพุทฺธา อาคตาติ ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ 
ราชา  สทฺธึ  เทวิยา  อาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปตฺต  คเหตฺวา   
ปจฺเจกพุทฺเธ  ปาสาท  อาโรเปตฺวา  ตตฺถ  เตส  ทาน  ทตฺวา   
ภตฺตกิจฺจาวสาเน  ราชา  สงฺฆตฺเถรสฺส  เทวี  สงฺฆนวกสฺส 
ปาทมูเล  นิปชฺชิตฺวา  อยฺยา  ปจฺจเยหิ น  กลิมิสฺสนฺติ  มย   
ปุ ฺเน  น  หายิสฺสาม  อมฺหาก อิธ นิวาสาย ปฏิ ฺ  
เทถาติ  ปฏิ ฺ กาเรตฺวา อุยฺยาเน นิวาสฏานานิ กาเรตฺวา  
ยาวชีว ปจฺเจกพุทฺเธ อุปฏหิตฺวา  เตสุ  ปรินิพฺพุเตสุ  
สาธุกีฬิต  กาเรตฺวา  คนฺธทารุอาทีหิ  สรีรกิจฺจ  กาเรตฺวา   
ธาตุโย  คเหตฺวา  เจติย  ปติฏาเปตฺวา เอวรูปานมฺป นาม  
มหานุภาวาน  มรณ   
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ภวิสฺสติ  กิมงฺค  ปน  มาทิสานนฺติ  สเวคชาโต เชฏปุตฺต  รชฺเช   
ปติฏาเปตฺวา  สย  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิ เทวีป ร ฺเ  
ปพฺพชิเต  อห  ก ึ กริสฺสามีติ  ปพฺพชิ ฯ  เทฺวป  อุยยฺาเน  วสนฺตา   
ฌานานิ นิพฺพตฺเตตฺวา  ฌานสุเขน  วีตินาเมตฺวา  อายุปริโยสาเน   
พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺตึสุ ฯ โส  กิร  นนทฺราชา  อมฺหาก  สตฺถุ   
มหาสาวโก  มหากสฺสปตฺเถโร  อโหส ิ ตสฺส  อคฺคมเหสี ภทฺทา  
กาปลานี นาม ฯ   
        อย  ปน  นนฺทราชา  ทส  วสฺสสหสฺสานิ  สย  ทิพฺพวตฺถานิ   
ปริทหนฺโต  สพฺพเมว  อตฺตโน  วิชิต  อุตฺตรกุรุสทสิ  กโรนฺโต   
อาคตาคตาน  มนุสฺสาน ทิพฺพทุสฺสานิ  อทาสิ ฯ  ตยิท   
ทิพฺพวตฺถสมิทฺธึ  สนฺธาย  สา  เปตี  อาห  ยาวตา  
นนฺทราชสฺส  วิชิตสฺม ึ ปฏิจฺฉทาติ ฯ  ตตฺถ  วิชิตสฺมินฺติ  รฏเ ฯ   
ปฏิจฺฉทาติ วตฺถานิ ฯ ตานิ หิ ปฏิจฺฉาเทนฺติ เอเตหีติ ปฏิจฺฉทาติ  
วุจฺจนฺติ ฯ   
        อิทานิ  สา  เปตี  นนทฺราชสมิทฺธิโตป  เอตรหิ  มยฺห  สมิทธฺิ  
วิปุลตราติ  ทสฺเสนฺตี  ตโต  พหุตรา  ภนฺเต  วตฺถานจฺฉาทนานิ   
เมติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ตโตติ  นนฺทราชสฺส  ปริคฺคหภูตวตฺถโตป   
พหุตรานิ มยฺห วตฺถจฺฉาทนานีติ  อตฺโถ ฯ  วตฺถานจฺฉาทนานีติ   
นิวาสนวตฺถานิ  เจว  ปารุปนวตฺถานิ  จ ฯ  โกเสยฺยกมฺพลียานีติ  
โกเสยฺยานิ เจว กมฺพลานิ  จ ฯ   
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โขมกปฺปาสิกานีติ โขมวตฺถานิ เจว กปฺปาสมยวตฺถานิ จ ฯ   
        วิปุลาติ  อายามโต  จ  วิตฺถารโต  จ  วิปุลา ฯ  มหคฺฆาติ  
มหคฺฆวเสน  มหนฺตา  มหารหา ฯ  อากาเสวลมฺพเรติ  อากาเสเยว   
โอลมฺพมานา  ติฏนฺติ ฯ  ย ย  ห ิ มนโส  ปยนฺติ  ย  ย   
มยฺห  มนโส  ปย  ต ต คเหตฺวา ปริทหามิ ปารุปามิ จาติ  
โยชนา ฯ   
        ถาลกสฺส  จ  ปานีย  วิปาก  ปสฺส  ยาทิสนฺติ  ถาลกปูรณมตฺต  
ปานีย ทินฺน  อนุโมทิต  ตสฺส  ปน  วิปาก  ยาทิส  ยาว  มหนฺต   
ปสฺสาติ  ทสฺเสนฺตี คมฺภีรา  จตุรสฺสา  จาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  
คมฺภีราติ  อคาธา ฯ  จตุรสฺสาติ  จตุรสฺสสณฺานา ฯ  โปกฺขร ฺโติ   
โปกฺขรณิโย ฯ  สุนิมฺมิตาติ กมฺมานุภาเวเนว สุฏ ุ นิมฺมิตา ฯ   
        เสโตทกาติ  เสตอุทกา  เสตวาลุกสมฺปริกิณฺณา ฯ  สุปฺปติตฺถาติ   
สุนฺทรติตฺถา ฯ  สีตาติ  สตีโลทกา ฯ  อปฺปฏิคนฺธิยาติ   
ปฏิกูลคนฺธรหิตา สุรภิคนฺธา ฯ วาริกิ ฺชกฺขปูริตาติ กมลกุวลยาทีน  
เกสรส ฺฉนฺเนน วารินา ปริปุณฺณา ฯ   
        สาหนฺติ  สา  อห ฯ  รมามีติ  รตึ  วินฺทามิ ฯ  กฬีามีติ  
อินฺทฺริยานิ ปริจาเรมิ ฯ  โมทามีติ  โภคสมฺปตฺติยา  ปมุทิตา 
โหมิ ฯ  อกุโตภยาติ  กุโตป อส ฺชาตภยา  เสรี  สขุวิหารินี  
โหมิ ฯ  ภนฺเต  วนฺทิตุมาคตาติ  ภนฺเต  อิมิสฺสา ทิพฺพสมฺปตฺติยา    
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ปฏิลาภสฺส  การณภูต  ตฺว  วนฺทิตุ  อาคตา  อุปคตาติ อตฺโถ ฯ 
ย ปเนตฺถ อตฺถโต อวิภตฺต ต ตตฺถ ตตฺถ วุตฺตเมว ฯ   
        เอว  ตาย  เปติยา  วุตฺเต  อายสฺมา  สาริปุตฺโต  อิฏกวติย   
ทีฆราชิยนฺติ คามทฺวยวาสิเกสุ  อตฺตโน  สนฺติก  อุปคเตสุ  
มนุสฺเสสุ  อิมมตฺถ  วิตฺถารโต กเถนฺโต  สเวเชตฺวา  
สสารโมจนปาปกมฺมโต โมเจตฺวา อุปาสกภาเว ปติฏาเปสิ สา   
ปวตฺติ ภิกฺขูสุ ปากฏา ชาตา ฯ ต ภิกฺขู ภควโต อาโรเจสุ ฯ ภควา  
ตมตฺถ อตถุปฺปตฺตึ กตฺวา สมฺปตฺตปริสาย ธมฺม เทเสสิ สา เทสนา  
มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสีติ ฯ   
                        สสารโมจกเปตีวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        สาริปุตฺตตฺเถรมาตุเปตีวตฺถุวณฺณนา   
        นคฺคา  ทุพฺพณฺณรูปาสีติ  อิท  สตฺถริ  เวฬุวเน  วิหรนฺเต   
อายสฺมโต สาริปุตฺตตฺเถรสฺส อิโต ป ฺจมาย ชาติยา มาตุภูต  
เปตึ อารพฺภ วุตฺต ฯ   
        เอกทิวส  อายสฺมา  จ  สาริปุตฺโต  อายสฺมา  จ   
มหาโมคฺคลฺลาโน  อายสฺมา  จ  อนุรุทโฺธ  อายสฺมา  จ  กปฺปโน   
ราชคหสฺส  อวิทูเร  อ ฺตรสฺมึ  อร ฺายตเน  วิหรนฺติ ฯ  เตน 
จ  สมเยน  พาราณสิย  อ ฺตโร  พฺราหฺมโณ  อฑฺโฒ  มหทฺธโน   
มหาโภโค  สมณพฺราหฺมณกปณทฺธิกวนิพฺพกยาจกาน  โอปานภูโต    
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อนฺนปานวตฺถสยนาทีนิ  เทติ ฯ  เทนฺโต  จ  อาคตาคตาน  
ยถากาล  ยถารห  จ ปาโททกปาทพฺภ ฺชนาทิ  ทานานุปุพฺพก   
สพฺพาภิเทยฺย  ปฏิปนฺโน  โหติ ฯ  ปุเรภตฺต  ภิกฺขู อนฺนปานาทินา   
สกฺกจฺจ  ปรวิิสติ ฯ  โส  เทสนฺตร  คจฺฉนฺโต  ภริย  อาห  โภติ  
ยถาป ฺตฺต  อิม  ทานวิธึ  อปริหาเปนฺตี สกฺกจฺจ อนุปติฏาหีติ ฯ  
สา สาธูติ ปฏิสฺสุณิตฺวา  ตสฺมึ  ปกฺกนเฺต  เอว  ตาว  ภิกฺขูน ป ฺตฺต  
ทานวิธึ ปจฺฉินฺทิ อทฺธิกาน  ปน  นิวาสตฺถาย  อุปคตาน  เคหปฏ ิโต  
ฉฑฺฑิต ชรสาล ทสฺเสสิ เอตฺถ วสถาติ ฯ  อนฺนปานาทีน  อตฺถาย  
ตตฺถ อทฺธิเกสุ อาคเตสุ คูถ ขาทถ มุตฺต ปวถ โลหิต ปวถ ตุมฺหาก  
มาตุ มตฺถลุงฺค ขาทถาติ ย ย อสุจิ เชคุจฺฉ ตสฺส ตสฺส นาม คเหตฺวา  
นิฏ ุร วทติ ฯ   
        สา  อปเรน  สมเยน  กาล  กตฺวา  กมฺมานุภาวุกฺขิตฺตา 
เปตโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา อตฺตโน  วจีทุจฺจริตานุรูป  ทุกฺข  
อนุภวนฺตี  ปุริมชาติสมฺพนฺธ  อนุสฺสรตฺิวา อายสฺมโต  
สาริปุตฺตสฺส  สนฺติก  อุปสงฺกมิตุกามา  วิหารทฺวาร  
สมฺปาปุณิ ตสฺส วิหารทฺวารเทวตาโย  วิหารปฺปเวสน  
นิวาเรสุ ฯ สา กิร อิโต ป ฺจมาย ชาติยา เถรสฺส   
มาตุภูตปุพฺพา  ตสฺมา  เอวมาห  อห  อยฺยสฺส   
สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  อิโต  ป ฺจมาย ชาติยา  มาตา  เทถ  เม   
ทฺวารปฺปเวสน  เถร  ทฏ ุนฺติ ฯ  ต  สุตฺวา  เทวตา    
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ตสฺสา  ปเวสน  อนุชานึสุ ฯ  สา  ปวิสิตฺวา  จงฺกมนโกฏิย  
ตฺวา  เถรสฺส  อตฺตาน ทสฺเสสิ ฯ เถโร ต ทิสฺวา กรุณาย  
ส ฺโจทิตมานโส หุตฺวา   
                นคฺคา ทุพฺพณฺณรูปาสิ  กิสา ธมนิสนฺถตา   
                อุปฺผาสุลิเก กิสิเก        กา นุ ตฺว อิธ ติฏสีติ   
คาถาย ปุจฺฉิ ฯ สา เถเรน ปุฏา ปฏิวจน เทนฺตี   
                อห เต สกิยา มาตา  ปุพฺเพ อ ฺาสุ ชาตีสุ   
                อุปปนฺนา เปตฺติวิสย  ขุปฺปปาสสมปฺปตา ฯ   
                ฉฑฺฑิต ขิปต เขฬ        สิงฺฆาณิก สิเลสุม   
                วส ฺจ ฑยฺหมานาน        วิชาตาน ฺจ โลหิต ฯ   
                วณิกาน ฺจ ย ฆาน-  สีสจฺฉินฺนาน โลหิต   
                ขุทาปเรตา ภุ ฺชามิ  อิตฺถปิุริสนิสฺสิต ฯ   
                ปพฺุพโลหิต ภกฺขามิ        ปสูน มานุสาน จ   
                อเลณา อนคารา จ  นีลม ฺจปรายนา ฯ   
                เทหิ ปุตฺตก เม ทาน  ทตฺวา อนฺวาทิสาหิ เม   
                อปฺเปว นาม มุจฺเจยฺย  ปุพฺพโลหิตโภชนาติ   
ป ฺจ คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อห  เต  สกยิา  มาตาติ  อห  ตุยฺห  ชนนภิาวโต  
สกิยา  มาตา ฯ  ปุพฺเพ  อ ฺาสุ  ชาตีสูติ  มาตา  โหนฺตีป  
น  อิมิสฺส  ชาติย  อถ  โข  ปุพฺเพ  อ ฺาสุ  ชาตีสุ  อิโต    
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ป ฺจมิยนฺติ  ทฏพฺพ ฯ อุปปนฺนา เปตฺติวิสยนฺติ ปฏิสนฺธิวเสน   
เปตโลก  อุปคตา ฯ  ขุปฺปปาสสมปฺปตาติ  ขุทาย  จ  ปปาสาย  จ   
อภิภูตา  นิรนฺตร ชิฆจฺฉาปปาสาหิ อภิภุยฺยมานาติ อตฺโถ ฯ   
        ฉฑฺฑิตนฺติ อุจฺฉิฏก วนฺตนฺติ อตฺโถ ฯ ขิปตนฺติ ขิปเตน สทฺธึ  
มุขโต  นิกฺขนฺตมล ฯ  เขฬนฺติ  นฏิ ุภ  ฯ  สิงฺฆาณิกนฺติ  มตฺถลงฺุคโต  
วิสฺสนฺทิตฺวา  นาสิกาย  นกิฺขนฺตมล ฯ  สิเลสุมนฺติ  เสมฺห ฯ วส ฺจ  
ฑยฺหมานานนฺติ จิตกสฺม ึ ฑยฺหมานาน กเฬวราน วสาเตล ฺจ ฯ  
วิชาตาน ฺจ โลหิตนฺติ ปสูตาน อิตฺถีน โลหิต  คพฺภมล  จสทฺเทน   
สงฺคณฺหาติ ฯ  วณิกานนฺติ  ส ฺชาตวณาน ฯ  ยนฺติ ย โลหิตนฺติ   
สมฺพนฺโธ ฯ  ฆานสีสจฺฉินฺนานนฺติ  ฆานจฺฉินฺนาน  สีสจฺฉินฺนาน ฺจ   
ย โลหิต  ต  ภุ ฺชามีติ  โยชนา ฯ  เทสนาสีสเมต   
ฆานสีสจฺฉินฺนานนฺติ  ยสฺมา หตฺถปาทาทิจฺฉินฺนานมฺป  โลหิต   
ภุ ฺชามิเยว ฯ  ตถา วณิกานนฺติ อิมินา เตสมฺป โลหิต  สงฺคหิตนฺติ   
ทฏพฺพ ฯ  ขุทาปเรตาติ  ชิฆจฺฉาภิภูตา  หุตฺวา ฯ  
อิตฺถิปุริสนิสฺสิตนฺติ  อิตฺถิปุริสสรีรนิสสฺิต  ยถาวุตฺต  อ ฺ ฺจ  
จมฺมมสนฺหารุปุพฺพาทิก ปริภุ ฺชามีติ ทสฺเสติ ฯ   
        ปสูนนติฺ  อชโคมหึสาทีน ฯ  อเลณาติ  อสรณา ฯ  
อนคาราติ  อนาวาสา ฯ  นีลม ฺจ  ปรายนาติ  สุสาเน   
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ฉฑฺฑิตมลม ฺจสยนา ฯ  อถ  วา  นีลาติ  ฉาริกงฺคารพหุลา   
สุสานภูมิ  อธิปฺเปตา  ตเยว  ม ฺจ  วิย อธิสยนาติ อตฺโถ ฯ  
อนฺวาทิสาหิ  เมติ  ยถา  ทนิฺน  ทกฺขิณ  มยฺห  อุปกปฺปติ  
ตถา  อุทฺทิสสฺ ปตฺติทาน  เทหิ ฯ  อปฺเปว  นาม  มุจฺเจยฺย   
ปุพฺพโลหิตโภชนาติ  ตว  อุทฺทิสเนน เอตสฺมา ปุพฺพโลหิตโภชนา  
เปตชีวิกา อป นาม มุจฺเจยฺย ฯ   
        ต  สุตฺวา  อายสฺมา  สาริปุตฺตตฺเถโร  ทุติยทิวเส   
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถราทิเก ตโย  เถเร  อามนฺเตตฺวา  เตหิ  สทฺธึ   
ราชคเห ปณฺฑาย จรนฺโต ร ฺโ พิมฺพิสารสฺส  นิเวสน  อคมาสิ   
ราชา  เถเร  ทิสฺวา  กึ  ภนฺเต  อาคตตฺถาติ  อาคมนการณ   
ปุจฺฉิ  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ต  ปวตฺตึ  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ   
ราชา อ ฺาต  ภนฺเตติ  วตฺวา  เถเร  วิสฺสชฺเชตฺวา สพฺพกมฺมิก  
อมจฺจ ปกฺโกสาเปตฺวา อาณาเปสิ นครสฺส  อวิทูเร  วิวิตฺเต   
ฉายูทกสมฺปนฺเน  าเน  จตสฺโส  กฏุิโย  กาเรหีติ ฯ  
อนฺเตปุเร  จ  ปโหนกวิเสสวเสน  ติธา  วิภชิตฺวา  จตสฺโส  
กุฏิโย  ปฏิจฺฉาเปสิ  สย ฺจ  ตตฺถ  คนตฺฺวา  กาตพฺพยุตฺตก  
อกาสิ ฯ  นฏิ ิตาสุ กุฏิกาสุ สพฺพ พลิกรณ สชชฺาเปตฺวา   
อนฺนปานวตฺถาทีนิ  พุทฺธปฺปมุขสฺส  จาตุทฺทิสสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  
อนุจฺฉวิเก  สพฺพปริกฺขาเร  จ อุปฏาเปตฺวา อายสฺมโต  
สาริปุตฺตตฺเถรสฺส ต สพฺพ นิยฺยาเทสิ ฯ  อถ  เถโร   
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ต  เปตึ อุทฺทิสฺส ต สพฺพ พุทฺธปฺปมุขสฺส จาตุทฺทิสสฺส  
ภิกฺขุสงฺฆสฺส อทาสิ  สา  เปตี  ต  อนโุมทิตฺวา  เทวโลเก   
นิพฺพตฺติตฺวา สพฺพกามสมิทฺธา  จ  หุตฺวา  อปรทิวเส  อายสฺมโต   
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  สนฺติก อุปคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  
อฏาสิ ฯ  ต  เถโร  ปฏิปจฺุฉิ สา อตฺตโน เปตูปปตฺตึ ปุน  
เทวูปปตฺติ ฺจ วิตฺถารโต กเถสิ ฯ เตน วุตฺต   
                มาตุยา วจน สุตฺวา  อุปติสฺโสนุกมฺปโก   
                อามนฺตยิ โมคฺคลฺลาน  อนุรทฺุธ ฺจ กปฺปน ฯ   
                จตสฺโส กฏุิโย กตฺวา  สงฺเฆ จาตุทฺทิเส อทา   
                กฏุิโย อนฺนปาน ฺจ        มาตุ ทกฺขิณมาทิสี ฯ   
                สมนนฺตรานุทฺทิฏเ        วิปาโก อุทปชชฺถ   
                โภชน ปานีย วตฺถ        ทกฺขิณาย อิท ผล ฯ   
                ตโต สุทฺธา สุจิวสนา  กาสิกุตฺตมธารนิี   
                วิจิตฺตวตฺถาภรณา        โกลติ อุปสงฺกมีติ ฯ   
        ตตฺถ  สงฺเฆ  จาตุทฺทิเส  อทาติ  จาตุทฺทิสสฺส  สงฺฆสฺส  อทาสิ   
นิยฺยาเทสีติ        อตฺโถ ฯ        เสส        วุตฺตตฺถเมว ฯ   
        อถายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ต เปตึ   
                อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน  ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต   
                โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา  โอสธี วิย ตารกา ฯ   
                เกน เตตาทิโส วณฺโณ  เกน เต อิธ มิชฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ จ เต โภคา เย เกจิ มนโส ปยา ฯ    
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                ปจฺุฉามิ ต เทวิ มหานุภาเว   
                มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                เกนาสิ เอว ฺชลิตานุภาวา   
                วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ   
ปุจฺฉิ ฯ   
        อถ  สา  สาริปุตฺตสฺสาห  มาตาติอาทินา วิสฺสชฺเชสิ ฯ เสส   
วุตฺตตฺถเมว ฯ  อถายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ต  ปวตฺตึ  ภควโต   
อาโรเจสิ ฯ  ภควา  ตมตฺถ  อตถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  
ธมฺม  เทเสสิ  สา  เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสีติ ฯ   
                สาริปุตฺตตฺเถรมาตุเปตีวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________________  
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                                มตฺตาเปตีวตฺถุวณฺณนา   
        นคฺคา  ทุพฺพณฺณรูปาสีติ  อิท  สตฺถริ  เชตวเน  วิหรนฺเต  
มตฺต  นาม  เปตึ อารพฺภ วุตฺต ฯ   
        สาวตฺถยิ  กริ  อ ฺตโร  กุฏมฺพิโก  สทฺโธ  ปสนฺโน  
อโหสิ  ตสฺส  ภริยา อสฺสทฺธา  อปฺปสนฺนา  โกธนา  ว ฺฌา  
จ  อโหสิ  นาเมน  มตฺตา  นาม ฯ  อถ  โส  กุฏมฺพิโก   
กุลวสูปจฺเฉทนภเยน  สทิสกุลโต  ติสฺส  นาม อ ฺ ก ฺ อาเนสิ  
สา  อโหสิ  สทฺธา  ปสนนฺา  สามิโน  จ  ปยา  มนาปา  สา  
นจิรสฺเสว  คพฺภินี  หุตฺวา  ทสมาสจฺจเยน  ปุตฺต  วิชายิ  ภูโตติสสฺ   
นาม  อโหสิ ฯ  สา  เคหสามินี หุตฺวา จตฺตาโร ภิกฺขู สกฺกจฺจ  
อุปฏหิ ว ฺฌา ปน ต อุสูยติ ฯ   
        ตา  อุโภป  เอกสฺมึ  ทิวเส  สีส  นฺหาตฺวา อลฺลเกสา  อฏสุ  
กุฏมฺพิโก คุณวเสน  ติสฺสาย  อาพทฺธสิเนโห  มนุ ฺเน  หทเยน   
ตาย สทฺธ ึพหุ สลฺลปนโฺต  อฏาสิ ฯ  ต  อสหมานา  มตฺตา   
อิสฺสาปกตา  เคเห  สมฺมชชฺิตฺวา  ปต  สงฺการ ติสฺสาย  มตฺถเก   
โอกิริ ฯ  สา  อปเรน  สมเยน  กาล กตฺวา เปตโยนิย นิพฺพตฺติตฺวา  
อตฺตโน  กมฺมพเลน  ป ฺจวิธ  ทุกฺข อนุภวติ ต ปน ทุกฺข ปาฬิโต เอว  
วิ ฺายติ ฯ อเถกทิวส  สา  เปตี ส ฺจฺยาย วีติวตฺตาย เคหสฺส  
ปฏ ิปสฺเส นฺหายนฺติยา ติสฺสาย อตฺตาน ทสฺเสสิ ฯ ต ทิสฺวา ติสฺสา   
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                นคฺคา ทุพฺพณฺณรูปาสิ  กิสา ธมนิสนฺถตา   
                อุปฺผาสุลิเก กิสิเก  กา น ุตฺว อิธ ติฏสีติ   
คาถาย ปฏิปุจฺฉิ ฯ อิตรา   
                อห มตฺตา ตุว ติสฺสา  สปตี เต ปุเร อหุ   
                ปาปกมฺม กริตฺวาน  เปตโลก อิโต คตาติ   
คาถาย ปฏิวจน อทาสิ ฯ   
        ตตฺถ อห มตฺตา ตุว ติสฺสาติ อห มตฺตา นาม ตุว ติสฺสา นาม ฯ   
ปุเรติ ปุริมตฺตภาเว ฯ เตติ ตุยฺห สปตี อหุ อโหสินฺติ อตฺโถ ฯ ปุน  
ติสฺสา   
                ก ึนุ กาเยน วาจาย  มนสา ทุกฺกฏ กต   
                กสิฺสกมฺมวิปาเกน  เปตโลก อิโต คตาติ   
คาถาย กตกมฺม ปุจฺฉิ ฯ ปุน อิตรา   
                จณฺฑี จ ผรุสา จาสึ  อิสฺสุกี มจฺฉรี สา   
                ตาห ทุรุตฺต วตฺวาน  เปตโลก อิโต คตาติ   
คาถาย อตฺตนา กตกมฺม อาจิกฺขิ ฯ   
        ตตฺถ  จณฺฑิติ  โกธนา ฯ  ผรุสาติ  ผรุสวจนา ฯ  อาสินฺติ  
อโหสึ ฯ  ตาหนฺติ  ต อห ฯ  ทุรุตฺตนฺติ ทุพฺภาสิต นิรตฺถกวจน ฯ   
อิโต ปรมฺป ตาส วจนปฏิวจนวเสเนว คาถา ปวตฺตา   
                สพฺพ  อหมฺป ชานามิ  ยถา ตฺว จณฺฑิกา อหุ   
                อ ฺ ฺจ โข ต ปุจฺฉามิ  เกนาสิ ปสุกุนฺถิตา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เปตวตฺถุวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 119 

                เลมที่  24  มตฺตาเปตีวตฺถุวณฺณนา  หนา  119 
 
                สสีนฺหาตา ตุว อาสิ  สุจิวตฺถา อลงฺกตา   
                อห ฺจ โข อธิมตฺต  สมลงฺกตตรา ตยา ฯ   
                ตสฺสา เม เปกฺขมานาย  สามิเกน สมนฺตยิ   
                ตโต เม อิสฺสา วิปุลา  โกโธ เม สมชายถ  ฯ   
                ตโต ปสุ คเหตฺวาน  ปสุนา ต หิ โอกริึ   
                ตสฺสกมฺมวิปาเกน        เตนมฺหิ ปสุกุนฺถติา ฯ   
                สพฺพ อหมฺป ชานามิ  ปสุนา ม ตฺวโมกิร ิ  
                อ ฺ ฺจ โข ต ปุจฺฉามิ  เกน ขชฺชส ิกจฺฉุยา ฯ   
                เภสชฺชหารี  อุภโย  วนนฺต อคมิมฺหเส   
                ตฺว ฺจ เภสชฺชมาหริ  อห ฺจ กปกจฺฉุโน ฯ   
                ตสฺสา ตฺยาชานมานาย  เสยฺย ตฺยาห สโมกิรึ   
                ตสฺสกมฺมวิปาเกน        เตน ขชฺชามิ กจฺฉุยา ฯ   
                สพฺพ อหมฺป ชานามิ  เสยฺย เม ตฺว สโมกริึ   
                อ ฺ ฺจ โข ต ปุจฺฉามิ  เกนาสิ นคฺคิยา ตุว ฯ   
                สหายาน สมโย อาสิ  าตีน สมิตี อหุ   
                ตฺว ฺจ อามนฺติตา อาสิ  สสามินี โน จ โขห ฯ   
                ตสฺสา ตฺยาชานมานาย  ทุสฺส ตฺยาห อปานุทึ   
                ตสฺสกมฺมวิปาเกน        เตนมฺหิ นคฺคิยา อห ฯ   
                สพฺพ อหมฺป ชานามิ  ทุสฺส เม ตฺว  อปานุทิ   
                อ ฺ ฺจ โข ต ปุจฺฉามิ  เกนาสิ คูถคนฺธินี ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เปตวตฺถุวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 120 

        เลมที ่ 24  อุพฺพรีวคฺควณฺณนา  หนา  120 
 
                ตว คนฺธ ฺจ มาล ฺจ  ปจฺจคฺฆ ฺจ วิเลปน   
                คูถกูเป อตาเรสึ  ต ปาป ปกต มยา   
                ตสฺสกมฺมวิปาเกน        เตนมฺหิ คูถคนฺธินี ฯ   
                สพฺพ อหมฺป ชานามิ  ต ปาป ปกต ตยา   
                อ ฺ ฺจ โข ต ปุจฺฉามิ  เกนาสิ ทุคฺคตา ตุว ฯ   
                อุภินฺน สมก อาสิ        ย เคเห วิชฺชเต ธน   
                สนฺเตสุ เทยฺยธมฺเมสุ  ทีป นากาสิมตฺตโน   
                ตสฺสกมฺมวิปาเกน        เตนมฺหิ ทุคฺคตา อห ฯ   
                ตเทว ม ตฺว อวจ        ปาปกมฺม นิเสวสิ   
                น หิ ปาเปหิ กมฺเมหิ  สุลภา โหติ สุคฺคติ ฯ   
                วามโต ม ตฺว ปจฺเจสิ  อโถป ม อุสูยสิ   
                ปสฺส ปาปาน กมฺมาน  วิปาโก โหติ ยาทิโส ฯ   
                เต ฆรา ตา จ ทาสิโย  ตาเนวาภรณานิเม   
                เต อ ฺเ ปริจาเรนฺติ  น โภคา โหนฺติ สสสฺตา ฯ   
                อิทานิ ภูตสฺส ปตา        อาปณา เคหเมหิติ   
                อปฺเปว เต ทเท กิ ฺจิ  มา สุ ตาว อิโต อคา ฯ   
                นคฺคา ทุพฺพณฺณรูปามฺหิ  กสิา ธมนิสนฺถตา   
                โกปนเมต อิตฺถีน        มา ม ภูตปตาทฺทส ฯ   
                หนฺท กึ วา ตฺยาห ทมฺมิ  ก ึวา เตธ  กโรมห   
                เยน ตฺว สุขิตา อสฺส  สพฺพกามสมิทฺธินี ฯ    
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                จตฺตาโร ภิกฺขู สงฺฆโต  จตฺตาโร ปน ปุคฺคเล   
                อฏ ภิกฺขู โภชยิตฺวา  มม ทกฺขิณมาทิสี   
                ตทาห สุขิตา เหสฺส  สพฺพกามสมิทฺธินี ฯ   
                สาธูติ สา ปฏิสสฺุตฺวา  โภชยิตฺวาฏ ภิกฺขโว   
                วตฺเถหจฺฉาทยิตฺวาน  ตสฺสา ทกฺขิณมาทิสี ฯ   
                สมนนฺตรานุทฺทิฏเ        วิปาโก อุทปชชฺถ   
                โภชนจฺฉาทนปานีย  ทกฺขิณาย อิท ผล ฯ   
                ตโต สุทฺธา สุจิวสนา  กาสิกุตฺตมธารินี   
                วิจิตฺตวตฺถาภรณา        สปตฺตึ อุปสงฺกมิ ฯ   
                อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน  ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต   
                โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา  โอสธี วิย ตารกา ฯ   
                เกน เตตาทิโส วณฺโณ  เกน เต อิธ มิชฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ จ เต โภคา  เย เกจิ มนโส ปยา ฯ   
                ปจฺุฉามิ ต เทวิ มหานุภาเว   
                        มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                        เกนาสิ เอว ชลิตานุภาวา   
                        วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ   
                อห มตฺตา ตุว ติสฺสา  สปตี เต ปุเร อหุ   
                ปาปกมฺม กริตฺวาน        เปตโลก อิโต คตา ฯ   
                ตว ทินฺเนน ทาเนน  โมทามิ อกุโตภยา    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เปตวตฺถุวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 122 

        เลมที ่ 24  อุพฺพรีวคฺควณฺณนา  หนา  122 
 
                จิร ชีวาหิ ภคินิ        สห สพฺเพหิ าติภิ   
                อโสก วิรช าน        อาวาส วสวตฺติน ฯ   
                อิธ ธมฺม จริตฺวาน        ทาน ทตฺวาน โสภเน   
                วิเนยฺย มจฺเฉรมล สมูล  อนินฺทิตา สคฺคมุเปหิ านนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺพ  อหมฺป  ชานามิ  ยถา  ตฺว  จณฺฑิกา  อหูติ  จณฺฑี  
จ  ผรุสา  จาสินฺติ  ย  ตยา  วุตฺต  ต  สพฺพ  อหมฺป  ชานามิ  ยถา  ตฺว  
จณฺฑิกา  โกธนา  ผรุสวจนา  อิสฺสุกี  มจฺฉรี  สา  จ  อโหสิ ฯ   
อ ฺ ฺจ  โข  ต  ปุจฺฉามีติ  อ ฺ ปุน ต อิทานิ ปุจฺฉามิ ฯ เกนาสิ  
ปสุกุนฺถิตาติ เกน กมฺเมน สงฺการปสูหิ โอคุณฺ ิตา สพฺพโส  
โอกิณฺณสรีรา อหูติ อตฺโถ ฯ   
        สีสนฺหาตาติ  สสีส  นฺหาตา ฯ  อธิมตฺตนฺติ  อธิกตร ฯ   
สมลงฺกตตราติ  สมฺมา  อติสเยน  อลงฺกตา ฯ  อธิมตฺตาติ  วา ปาโ ฯ  
อติวิย มตฺตา  มานมทมตฺตา  มานนิสฺสิตาติ  อตฺโถ ฯ ตยาติ  โภติยา  
ฯ สามิเกน สมนฺตยีติ สามิเกน  สทฺธึ อลฺลาปสลลฺาปวเสน กเถสิ ฯ   
        ขชชฺสิ  กจฺฉุยาติ  กจฺฉุโรเคน  ขาทียสิ  พาธียสีติ  อตฺโถ ฯ   
เภสชฺชหารีติ  เภสชฺชหารนิิโย  โอสธหาริกาโย ฯ  อุภโยติ  ทุเว ฯ  
ตฺว ฺจ  อห ฺจาติ อตฺโถ ฯ  วนนฺตนฺติ  วน ฯ  ตฺว ฺจ  เภสชฺชมาหรีติ   
ตฺว  เวชฺเชหิ  วุตฺต  อตฺตโน อุปการาวห  เภสชฺช อาหริ ฯ  
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อห ฺจ กปกจฺฉุโนติ อห ปน กปกจฺฉุผลานิ ทุผสฺสผลานิ  
อาหรึ ฯ กปกจฺฉูติ วา สยภูตา  วุจฺจติ ตสฺมา สยภูตาย  ปตฺตผลานิ  
อาหรินฺติ อตฺโถ ฯ  เสยฺย  ตฺยาห  สโมกิรินฺติ  ตว  เสยฺย  อห  
กปกจฺฉุผลปตฺเตหิ สมนฺตโต อวกิรึ ฯ   
        สหายานนฺติ  มิตฺตาน ฯ  สมโยติ  สมาคโม ฯ  าตีนนฺติ  
พนฺธูน ฯ  สมิตีติ  สนฺนิปาโต ฯ  อามนฺติตาติ  มงฺคลกิริยาวเสน   
นิมนฺติตา ฯ  สสามินีติ สภตฺติกา  สห ภตฺตุนาติ อตฺโถ ฯ โน จ  
โขหนฺติ โน จ โข อห อามนฺติตา อาสินฺติ โยชนา ฯ ทุสฺส  
ตฺยาหนฺติ ทุสฺส เต อห ฯ อปานุทินฺติ โจริกาย อวหรึ อคฺคเหสึ ฯ   
        ปจฺจคฺฆนฺติ  อภินว  มหคฺฆ  วา ฯ อตาเรสินฺติ  ขิป ฯ  
คูถคนฺธินีติ คูถคนฺธคนฺธินี กรีสวายินี ฯ   
        ย  เคเห  วิชฺชเต  ธนนฺติ  ย  เคเห  ธน  อุปลพฺภติ  ต  ตุยฺห  
มยฺห ฺจาติ อมฺหาก อุภินฺน สมก ตุลฺยเมว อาสิ ฯ สนฺเตสูติ  
วิชฺชมาเนสุ ฯ ทีปนฺติ ปติฏ ปุ ฺกมฺม สนฺธาย วทติ ฯ   
        เอว  สา  เปตี  ติสฺสาย  ปุจฺฉิตมตฺถ  กเถตฺวา  ปุน  
ปุพฺเพ ตสฺสา วจน  อกตฺวา  อตฺตนา  กต  อปราธ  ปกาเสนฺตี  
ตเทว  ม  ตฺวนฺติ  อาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  ตเทวาติ  ตทา  เอว ฯ  มยฺห มนุสฺสตฺตภาเว   
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 ิตกาเลเยว ฯ ตเถวาติ วา ปาโ ฯ ยถา  เอตรหิ  ชาต  
ต  ตถา  เอวาติ  อตฺโถ ฯ  มนฺติ  อตฺตาน นิทฺทิสติ ฯ 
ตฺวนฺติ ติสฺส ฯ  อวจาติ  อภณิ ฯ  ยถา  ปน  อวจ ฯ 
ต  ทสฺเสตุ  ปาปกมฺมนฺติอาทิ วุตฺต ฯ ปาปกมฺมานีติ  ปาลิ ฯ 
ตฺว  ปาปกมฺมานิเยว  กโรสิ  ปาเปหิ  ปน  กมฺเมหิ สุคติ  
สุลภา  น  โหติ  อถ  โข  ทุคฺคติ  เอว  สุลภาติ  ยถา  ม  
ตฺว  ปุพฺเพ  อวจ  โอวทิ ต ตเถวาติ วทติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ติสฺสา วามโต ม ตฺว ปจฺเจสีติ  อาทินา  
ติสฺโส คาถา อาห ฯ ตตฺถ  วามโต ม ตฺว ปจฺเจสีติ  
วิโลมโต ม ตฺว อธิคจฺฉสิ  ตุยฺห หิเตสิมฺป วิปจฺจนีกการินึ 
กตฺวา  ม  คณฺหาสิ ฯ  ม  อุสูยสีติ  มยหฺ อุสูยสิ มยิ อิสฺส  
กโรสิ ฯ  ปสสฺ  ปาปาน กมฺมาน วิปาโก โหติ ยาทิโสติ  
ปาปกาน นาม กมฺมาน วิปาโก  ยาทิโส ยถา โฆรตโร ฯ ต  
ปจฺจกฺขโต ปสฺสาติ วทติ ฯ   
        เต  อ ฺเ  ปริจาเรนฺตีติ  เต  ฆเร  ทาสิโย  อาภรณานิ  
จ  อิมานิ  ตยา  ปุพฺเพ  ปรคฺิคหิตานิ  อิทานิ  อ ฺเ ปริจาเรนฺติ  
ปริภุ ฺชนฺติ ฯ อิเมติ หิ ลงฺิควิปลฺลาเสน  วุตฺต ฯ  น  โภคา  
โหนฺติ  สสฺสตาติ  โภคา  นาเมเต  น  สสฺสตา  อนวฏ ิตา   
ตาวกาลิกา  ปหายคมนียา  ตสฺมา  ตทตฺถ  อิสฺสามจฺฉริยาทีนิ  
น  กตฺตพฺพานีติ อธิปฺปาโย ฯ    
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        อิทานิ  ภูตสฺส  ปตาติ  อิทาเนว  ภูตสฺส  มยฺห  ปุตฺตสฺส  
ปตา กุฏมฺพิโก ฯ  อาปณาติ  อาปณโต  อิม  เคหเมหิติ  
อาคมิสฺสติ ฯ  อปฺเปว  เต  ทเท  กิ ฺจีติ  เคห อาคโต กุฏมฺพิโก  
ตุยฺห ทาตพฺพยุตฺตก กิ ฺจิ เทยฺยธมฺม อป นาม ทเทยฺย ฯ  
มา  สุ  ตาว  อิโต  อคาติ  อิโต  เคหสฺส  ปจฺฉา  วตฺถโุต  
มา  ตาว  อคมาสีติ ต อนุกมฺปมานา อาห ฯ   
        ต สุตฺวา เปตี อตฺตโน อชฺฌาสย ปกาเสนฺตี นคฺคา  
ทุพฺพณฺณรูปามฺหีติ คาถมาห ฯ  ตตฺถ  โกปนเมต  อิตฺถีนนฺติ  
เอต  นคฺคทุพฺพณฺณตาทิก  ปฏิจฺฉาเทตพฺพตาย  อิตฺถีน  โกปน   
รุนฺธนีย ฯ  มา ม ภูตปตาทฺทสาติ ตสฺมา ภูตสฺส ปตา กุฏมฺพิโก 
ม มา อทฺทกขีฺติ ลชฺชมานา วทติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ติสฺสา  ส ฺชาตานุทฺทยา  หนฺท  กึ  วา  
ตฺวาห  ทมฺมีติ คาถมาห ฯ  ตตฺถ  หนฺทาติ  โจทนตฺเถ  
นิปาโต ฯ  ก ึ วา  ตฺยาห  ทมฺมีติ กึ เต  อห  ทมฺมิ  ก ึ 
วตฺถ  ทสฺสามิ  อุทาหุ  ภตฺตนฺติ ฯ  กึ  วา  เตธ  กโรมหนฺติ  
กึ วา อ ฺ เต อิธ อิมสฺมึ กาเล อุปการ กริสฺสามิ ฯ   
        ต  สุตฺวา  เปตี  จตฺตาโร  ภิกฺขู  สงฺฆโตติ คาถมาห ฯ  
ตตฺถ จตฺตาโร  ภิกฺขู  สงฺฆโต  จตฺตาโร  ปน  ปุคฺคเลติ  ภิกฺขุสงฺฆโต   
สงฺฆวเสน  จตฺตาโร  ภิกฺขู ปุคฺคลวเสน จตฺตาโร  ภิกขฺูติ  เอว 
อฏ ภิกฺขู ยถารุจึ โภเชตฺวา ต ทกฺขิณ มม อาทิสิ  มยฺห    
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ปตฺติทาน เทหิ ฯ ตทาห สขิุตา เหสฺสนฺติ ยทา ตฺว ทกฺขิณ มม  
อุทฺทิสิสฺสสิ ตทา อห สุขิตา สุขปฺปตฺตา สพฺพกามสมิทฺธินี ภวิสฺสามีติ อตฺโถ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ติสฺสา  ตมตฺถ  อตฺตโน  สามิกสฺส  อาโรเจตฺวา   
ทุติยทิวเส  อฏ  ภิกฺขู  โภเชตฺวา  ตสฺสา  ทกฺขิณมาทิสิ  สา  
ตาวเทว  ปฏลิทฺธทิพฺพสมฺปตฺติกา  ปุน  ติสฺสาย  สนฺติก  
อุปสงฺกมิ ฯ  ตมตฺถ  ทสฺเสตุ สงฺคีติกาเรหิ สาธูติ สา  
ปฏิสฺสุตฺวาติอาทิกา ติสฺโส คาถา ปตา ฯ   
        อุปสงฺกมิตฺวา   ิต  ปน  น  ติสฺสา  อภิกฺกนฺเตน   
วณฺเณนาติอาทีหิ  ตีหิ  คาถาหิ  ปฏิปจฺุฉิ ฯ  อิตรา อห  
มตฺตาติ คาถาย อตฺตาน อาจิกฺขิตฺวา  จิร  ชีวาหีติ  คาถาย  
ตสฺสา  อนุโมทน  ทตฺวา  อิธ  ธมฺม จรตฺิวานาติ  คาถาย  
โอวาท อทาสิ ฯ ตตฺถ ตว ทินฺเนนาติ ตยา ทินฺเนน ฯ  
อโสก  วิรช  านนฺติ  โสกาภาเวน  อโสก  เสทชลลฺิกาน ปน  
อภาเวน วิรช ทิพฺพฏาน สพฺพเมต  เทวโลก  สนฺธาย  วทติ ฯ   
อาวาสนฺติ  าน ฯ  วสวตฺตินนฺติ ทิพฺเพน อาธิปเตยฺเยน  
อตฺตโน  วส  วตฺเตนฺตาน ฯ  สมลูนฺติ  สโลภโทส ฯ  
โลภโทสา  หิ  มจฺฉริยสสฺ  มลู นาม ฯ  อนินฺทิตาติ  อครหิตา  
ปาสสา ฯ สคฺคมุเปหิ านนฺติ รูปาทีหิ วิสเยหิ สุฏ ุ อคฺคตฺตา   
สคฺคนฺติ  ลทฺธนาม  ทิพฺพฏาน  เปหิ สุคติปรายนา โหตีติ อตฺโถ ฯ   
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เสส อุตฺตานเมว ฯ   
        อถ  ติสสฺา  ต ปวตฺตึ กุฏมฺพิกสฺส อาโรเจสิ กุฏมฺพิโก  
ภิกฺขูน อาโรเจสิ ภิกฺขู  ภควโต  อาโรเจสุ ฯ  ภควา  ตมตฺถ   
อตถุปฺปตฺตึ กตฺวา สมฺปตฺตปริสาย ธมฺม เทเสสิ  ต  สุตฺวา  
มหาชโน ปฏิลทฺธสเวโค วิเนยฺย มจฺเฉราทิมล ทานสีลาทิรโต   
สุคติปรายโน อโหสีติ ฯ   
                        มตฺตาเปตีวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                นนฺทาเปตีวตฺถุวณฺณนา   
        กาฬ ี ทพฺุพณฺณรูปาสีติ  อิท  สตฺถริ  เชตวเน  วิหรนฺเต  
นนฺท  นาม  เปตึ อารพฺภ วุตฺต ฯ   
        สาวตฺถยิา  กริ  อวิทูเร  อ ฺตรสฺมึ  คามเก  นนฺทิเสโน  
นาม  อุปาสโก  อโหส ิ สทฺโธ  ปสนโฺน  ภริยา  ปนสฺส  
นนฺทา  นาม  อสฺสทฺธา  อปฺปสนฺนา  มจฺฉรินี  จณฺฑี  ผรุสวจนา  
สามิเก  อคารวา  อปฺปติสฺสา สสฺสุ โจริวาเทน อกฺโกสติ  
ปริภาสติ ฯ  สา  อปเรน  สมเยน  กาล  กตฺวา  เปตโยนิย   
นิพฺพตฺติตฺวา  ตสฺเสว  คามสฺส  อวิทูเร  วิจรนฺตี  เอกทิวส   
นนฺทิเสนสฺส  อุปาสกสฺส คามโต นิกฺขมนฺตสฺส อวิทูเร  
อตฺตาน ทสฺเสสิ ฯ โส ต ทิสฺวา   
                กาฬี ทุพฺพณฺณรปูาสิ  ผรุสา ภีรุทสฺสนา   
                ปงฺคลาสิ กฬาราสิ  น ต ม ฺามิ มานุสินฺติ    
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คาถาย อชฺฌภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  กาฬีติ  กาฬวณฺณา  ฌามงฺคารสทิโส  หิสฺสา  วณฺโณ   
อโหสิ ฯ ผรสุาติ  ขรคตฺตา ฯ  ภีรุทสฺสนาติ  ภยานกทสฺสนา  
สปฺปฏิภยาการา ฯ ภารุทสฺสนาติ  วา  ปาโ  ภาริยทสฺสนา   
ทุพฺพณฺณตาทินา  ทุทฺทสกิาติ อตฺโถ ฯ ปงฺคลาติ ปงฺคลโลจนา ฯ  
กฬาราติ  กฬารทนฺตา ฯ  น  ต  ม ฺามิ  มานุสินฺติ  อห  ต  
มานุสินฺติ น ม ฺามิ เปติเมว จ ต ม ฺามีติ อธิปฺปาโย ฯ ต  
สุตฺวา เปตี อตฺตาน ปกาเสนฺตี   
                อห นนฺทา นนฺทิเสน  ภริยา เต ปุเร อหุ   
                ปาปกมฺม กริตฺวาน  เปตโลก อิโต คตาติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  อห  นนฺทา  นนฺทิเสนาติ  สามิ  นนฺทิเสน  อห   
นนฺทา  นาม ฯ  ภริยา  เต ปุเร อหุนฺติ ปุริมชาติย ตุยฺห  
ภริยา อโหสึ ฯ อิโต ปร   
                กนิฺนุ กาเยน วาจาย  มนสา ทุกฺกฏ กต   
                กสิฺสกมฺมวิปาเกน        เปตโลก อิโต คตาติ   
ตสฺส อุปาสกสฺส ปุจฺฉา ฯ  อถสฺส สา   
                จณฺฑี จ ผรุสา จาสึ  ตยิ จาป อคารวา   
                ตาห ทุรุตฺต วตฺวาน  เปตโลก อิโต คตาติ   
วิสฺสชฺเชสิ ฯ ปุน โส    
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                หนฺทุตฺตริย ททามิ เต  อิม ทุสฺส  นิวาสย   
                อิม ทุสฺส นิวาเสตฺวา  เอหิ เนสฺสามิ ต ฆร ฯ   
                วตฺถ ฺจ อนฺนปาน ฺจ  ลจฺฉสิ ตฺว ฆร คตา   
                ปตฺุเต จ เต ปสฺสิสฺสสิ  สุณิสาโย จ ทกฺขสีติ ฯ   
        อถสฺส สา   
                หตฺเถน หตฺเถ เต ทินฺน  น มยฺห อุปกปฺปติ   
                ภิกฺขู จ สีลสมปฺนฺเน  วีตราเค พหุสฺสุเต ฯ   
                ตปฺเปหิ อนฺนปาเนน  มม ทกฺขิณมาทิส   
                ตทาห สุขิตา เหสฺส  สพฺพกามสมิทฺธินีติ   
เทฺว คาถา อภาสิ ฯ ตโต   
                สาธูติ โส ปฏิสสฺุตฺวา  ทาน วิปุลมากิริ   
                อนฺน ปาน ขาทนีย  วตฺถเสนาสนานิ จ   
                ฉตฺต คนฺธ ฺจ มาล ฺจ  วิวิธา จ อุปาหนา ฯ   
                ภิกฺขู จ สีลสมปฺนฺเน  วีตราเค พหุสฺสุเต   
                ตปฺเปตฺวา อนฺนปาเนน  ตสฺสา ทกฺขิณมาทิสี ฯ   
                สมนนฺตรานุทฺทิฏเ  วิปาโก อุทปชชฺถ   
                โภชนจฺฉาทนปานีย  ทกฺขิณาย อิท ผล ฯ   
                ตโต สุทฺธา สุจิวสนา  กาสิกุตฺตมธารินี   
                วิจิตฺตวตฺถาภรณา        สามิก อุปสงฺกมีติ   
จตสฺโส คาถา สงฺคีติกาเรหิ วุตฺตา ฯ ตโต ปร    
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                อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน  ยา ตฺว ติฏสิ เทวเต   
                โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา  โอสธี วิย ตารกา ฯ   
                เกน เตตาทิโส วณฺโณ  เกน เต อิธ มิชฺฌติ   
                อุปฺปชฺชนฺติ จ เต โภคา  เย เกจิ มนโส ปยา ฯ   
                        ปุจฺฉามิ ต เทวิ มหานุภาเว   
                        มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุ ฺ   
                        เกนาสิ เอว ชลิตานุภาวา   
                        วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ   
                อห นนฺทา นนฺทิเสน  ภริยา เต ปุเร อหุ   
                ปาปกมฺม กริตฺวาน  เปตโลก อิโต คตา ฯ   
                ตว ทินฺเนน ทาเนน  โมทามิ อกุโตภยา   
                จิร ชีว คหปติ        สห สพฺเพหิ าติภิ   
                อโสก วิรช เขม        อาวาส วสวตฺติน ฯ   
                อิธ ธมฺม จริตฺวาน  ทาน ทตฺวา คหปติ   
                วิเนยฺย มจฺเฉรมล สมูล  อนินฺทิโต สคฺคมุเปหิ านนฺติ   
อุปาสกสฺส จ เปติยา จ วจนปฏิวจนคาถา ฯ   
        ตตฺถ ทาน วิปุลมากิรีติ ทกฺขิเณยฺยเขตฺเต เทยฺยธมฺมพีช  
วิปฺปกิรนฺโต วิย มหาทาน ปวตฺเตสิ ฯ เสส อนนฺตร- 
วตฺถุสทิสเมว ฯ   
        เอว  สา  อตฺตโน  ทพฺิพสมฺปตฺตึ  ตสฺสา  จ  การณ   
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นนฺทิเสนสฺส  วิภาเวตฺวา อตฺตโน  วสนฏานเมว  คตา ฯ 
อุปาสโก  ต  ปวตฺตึ ภิกฺขูน อาโรเจสิ ภิกฺขู ภควโต  
อาโรเจสุ ฯ  ภควา  ตมตฺถ  อตถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย 
ธมฺม  เทเสสิ สา เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสติี ฯ   
                        นนฺทาเปตีวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        มฏกุณฺฑลีเปตวตฺถุวณฺณนา   
        อลงฺกโต  มฏกุณฺฑลีติ  อิท  สตฺถริ  เชตวเน วิหรนฺเต  
มฏกุณฺฑลิเทวปุตฺต อารพฺภ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ย  วตฺตพฺพ  ต   
ปรมตฺถทีปนยิ  วิมานวตฺถุวณฺณนาย  มฏกุณฺฑลีวิมานวตฺถุ- 
วณฺณนาย วุตฺตเมว ตสฺมา ตตฺถ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ   
        เอตฺถ  จ  มฏกุณฺฑลีเทวปุตฺตสฺส  วิมานเทวตาภาวโต  ตสฺส   
วตฺถุ  ยทิป วิมานวตฺถุปาฬิย  สงฺคห  อาโรปต  ยสมฺา  ปน  โส   
เทวปุตฺโต  อทินฺนปุพฺพกพฺราหฺมณสฺส  ปุตฺตโสเกน  สุสาน  
คนฺตฺวา  อาฬาหน  อนุปรยิายิตฺวา  โรทนฺตสฺส โสกหรณตฺถ  
อตฺตโน เทวรูป ปฏิสหรตฺิวา หริจนฺทนุสฺสโท  พาหา ปคฺคยฺห  
กนฺทนฺโต ทกฺุขาภิภูตากาเรน  เปโต  วิย  อตฺตาน  ทสฺเสสิ ฯ  
มนุสฺสตฺตภาวโต  อเปตตฺตา  เปตปริยาโยป  ลพฺภติ  เอวาติ  ตสฺส   
วตฺถุ เปตวตฺถุปาฬิยมฺป สงฺคห อาโรปตนฺติ ทฏพฺพ ฯ   
                        มฏกุณฺฑลีเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _________________________  
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                                กณฺหเปตวตฺถุวณฺณนา   
        อุฏเหิ  กณฺห  กึ  เสสีติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  
อ ฺตร มตปุตฺต อุปาสก อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        สาวตฺถยิ  กริ  อ ฺตรสฺส  อุปาสกสฺส  ปุตฺโต  กาล  
อกาสิ ฯ  โส  เตน  โสกสลฺลสมปฺปโต  น  นฺหายติ น ภุ ฺชติ  
น กมฺมนฺเต วิจาเรติ น พุทฺธุปฺปฏาน คจฺฉติ  เกวล  ตาต  
ปยปุตฺตก  ม  โอหาย  กห  ปมตร  คโตสีติอาทีนิ วทนฺโต  
วิปฺปลปติ ฯ  สตฺถา  ปจฺจูสสมเย โลก โอโลเกนฺโต ตสฺส  
โสตาปตฺติผลูปนิสฺสย ทิสฺวา ปุนทิวเส  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  
สาวตฺถิย  ปณฺฑาย  จริตฺวา  กตภตฺตกิจฺโจ  ภิกฺขู อุยฺโยเชตฺวา   
อานนฺทตฺเถเรน  ปจฺฉาสมเณน  ตสฺส  ฆรทฺวาร  อคมาสิ ฯ  สตฺถุ   
อาคตภาว  อุปาสกสฺส  อาโรเจสุ ฯ  อถสฺส  เคหชโน เคหทฺวาเร  
อาสน ป ฺาเปตฺวา  สตฺถาร  นิสีทาเปตฺวา  อุปาสก  ปริคฺคเหตฺวา   
สตฺถุ  สนฺติก อุปเนสิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺน  ต  ทิสฺวา  กึ  อุปาสก   
โสจสีติ วตฺวา อาม ภนฺเตติ วุตฺเต อุปาสก โปราณกปณฺฑิตา   
ปณฺฑิตาน  กถ  สุตฺวา  มตปุตฺต  นานุโสจึสูติ  วตฺวา  เตน  
ยาจิโต อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  ทฺวารวตีนคเร  ทส  ภาติกราชาโน  อเหสุ  วาสุเทโว   
พลเทโว  จนทฺเทโว  สูริยเทโว  อคฺคิเทโว  วรุณเทโว  อชชฺุโน   
ปชฺชุโน  ฆฏปณฺฑิโต  องฺกุโร จาติ ฯ  เตสุ  วาสุเทวมหาราชสฺส    
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ปยปุตฺโต  กาล  อกาสิ ฯ  เตน ราชา โสกปเรโต  สพฺพกิจฺจานิ  
ปหาย  ม ฺจสฺส  อฏนึ  ปริคฺคเหตฺวา  วิปฺปลปนฺโต นิปชชฺิ ฯ ตสฺมึ  
กาเล  ฆฏปณฺฑิโต  จินฺเตสิ  เปตฺวา  ม  อ ฺโ  โกจิ  มม  
ภาตุ  โสก  ปริหริตุ สมตฺโถ  นาม  นตฺถิ  อุปาเยนสฺส  โสก   
หริสฺสามีติ ฯ  โส อุมฺมตฺตกเวส คเหตฺวา สส  เม  เทถ  
สส เม เทถาติ อากาส โอโลเกนฺโต สกลนคร วิจริ ฆฏปณฺฑิโต   
อุมฺมตฺตโก ชาโตติ สกลนคร สงฺขุภิ ฯ   
        ตสฺมึ  กาเล  โรหิเณยโฺย  นาม  อมจฺโจ  วาสุเทวร ฺโ  
สนฺติก  คนฺตฺวา  เตน สทฺธึ กถ สมุฏาเปนฺโต   
                อุฏเหิ กณฺห กึ เสสิ  โก อตฺโถ สุปเนน เต   
                โย จ ตุยฺห สโก ภาตา  หทย จกฺขุ จ ทกฺขิณ   
                ตสฺส วาตา พลียนฺติ        สส ชปฺปติ เกสวาติ   
อิม คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  กณฺหาติ  วาสุเทว  โคตฺเตนาลปติ ฯ  โก  อตฺโถ 
สุปเนน  เตติ  สุปเนน  ตุยฺห  กา  นาม  วฑฺฒิ ฯ  สโก  
ภาตาติ  โสทริโย ภาตา ฯ หทย จกฺขุ  จ  ทกฺขิณนฺติ  หทเยน  
เจว  ทกฺขิณจกฺขุนา  จ  สทิโสติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺส  วาตา  พลียนฺตีติ   
ตสฺส  อปราปร  อุปฺปชฺชมานา  อุมฺมาทวาตา  พลวนฺโต  โหนฺติ  
วฑฺฒนฺติ อภิภวนฺติ ฯ  สส  ชปฺปตีติ  สส  เม  เทถาติ  วิปฺปลปติ ฯ  
เกสวาติ โส กิร เกสาน โสภนาน อตฺถิตาย   
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เกสโวติ โวหรียติ เตน น นาเมน อาลปติ ฯ   
        ตสฺส  วจน  สุตฺวา  สยนฺโต  อุฏ ิตภาว  ทีเปนฺโต  สตฺถา   
อภิสมฺพุทฺโธ  หุตฺวา   
                ตสฺส ต วจน สตฺุวา  โรหิเณยฺยสฺส เกสโว   
                ตรมานรูโป วุฏาสิ        ภาตุ โสเกน อฏฏิโตติ   
อิม คาถมาห ฯ   
        ราชา  อุฏาย  สีฆ  ปาสาทา  โอตริตฺวา  ฆฏปณฺฑิตสฺส  
สนฺติก  คนฺตฺวา อุโภสุ หตฺเถสุ น ทฬหฺ คเหตฺวา เตน สทฺธึ  
สลฺลปนฺโต   
                ก ึนุ อุมฺมตฺตรูโปว        เกวล ทฺวารก อิม   
                สโส สโสติ ลปสิ        กีทสิ สสมิจฺฉสิ ฯ   
                โสวณฺณมย มณิมย        โลหมย อถ รูปยมย   
                สงฺขสิลาปวาฬมย        การยิสฺสามิ เต สส ฯ   
                สนฺติ อ ฺเป สสกา        อร ฺวนโคจรา   
                เตป เต อานยิสฺสามิ  กีทิส สสมิจฺฉสีติ   
ติสฺโส คาถาโย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ อุมฺมตฺตรูโปวาติ อุมฺมตฺตโก วิย ฯ เกวลนฺติ สกล ฯ  
ทฺวารกนฺติ ทฺวารวตีนคร  วิจรนฺโต ฯ  สโส  สโสติ  ลปสีติ  
สโส  สโสติ  วิลปสิ ฯ  โสวณฺณมยนฺติ สุวณฺณมย ฯ  โลหมยนติฺ  
ตมฺพโลหมย ฯ  รูปยมยนติฺ  รชตมย ฯ  ย อิจฺฉสิ ต วเทหิ  
อถ  เกน  โสจสิ ฯ  อ ฺเป อร ฺเ วนโคจรา สสกา   
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อตฺถิ เต เต อานยิสฺสามิ  วท  ภทฺรมุข  กีทิส  สสมิจฺฉสีติ  
ฆฏปณฺฑิต  สเสน  อตฺถิโกติ อธิปฺปาเยน สเสน นมินฺเตสิ ฯ  
ต สุตฺวา ฆฏปณฺฑิโต   
                นาหเมเต สเส อิจฺเฉ  เย สสา ปวิสฺสิตา   
                จนฺทโต สสมจฺิฉามิ        ต เม โอหร เกสวาติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  โอหราติ  โอหาเรหิ ฯ  ต  สุตฺวา  ราชา  นิสฺสสย  
เม ภาตา อุมฺมตฺตโก  ชาโตติ โทมนสฺสปฺปตฺโต   
                โส นูน มธุร าติ        ชีวิต วิชหิสฺสสิ   
                อปตฺถิย ปตฺถยสิ                จนฺทโต สสมิจฺฉสีติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  าตีติ  กนิฏ  อาลปติ ฯ  อยเมตฺถ  อตฺโถ  มยฺห  
ปยาติ  ย  อติมธุร อตฺตโน ชีวิต ต วิชหิสฺสสิ ม ฺเ โย   
อปตฺถยิตพฺพ ปตฺเถสีติ ฯ   
        ฆฏปณฺฑิโต  ร ฺโ  วจน  สุตฺวา  นิจฺจโลว  ตฺวา  
ภาติก  ตฺว  จนฺทโต  สส  ปตฺเถนฺตสฺส  ต  อลภิตฺวา  ชีวิตกฺขโย  
ภวิสฺสตีติ ชานนฺโต กสฺมา มต ปุตฺต อลภิตฺวา อนุโสจสีติ  
อิมมตฺถ ทีเปนฺโต   
                เอว ฺเจ กณฺห ชานาสิ  ยถ ฺมนุสาสสิ   
                กสฺมา ปุเร มต ปุตฺต  อชชฺาป มนุโสจสีติ   
คาถมาห ฯ    
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        ตตฺถ  เอว ฺเจ  กณฺห  ชานาสีติ  ภาติก  กณฺหนามก  
มหาราช อลพฺภเนยฺยวตฺถุ  นาม  น  ปตฺเถตพฺพนฺติ  ยทิ  
เอว  ชานาสิ ฯ  ยถ ฺนฺติ  เอว  ชานนฺโต ว  ยถา  อ ฺ  
อนุสาสสิ  ตถา  อกตฺวา ฯ  กสฺมา  ปุเร  มต  ปุตฺตนฺติ  อถ  
กสฺมา  อิโต จตุมาสมตฺถเก มต ปุตฺต อชฺชาป อนุโสจสีติ ฯ   
        เอว  โส  อนฺตรวีถิย   ิตโกว  อห  ตาว  เอว  
ป ฺายมาน  ปตฺเถมิ  ตฺว  ปน  อป ฺายมานสฺสตฺถาย  โสจสติี   
วตฺวา  ตสฺส  ธมฺม  เทเสนฺโต  ปน อป ฺายมานสฺสตฺถาย โสจสีติ  
วตฺวา ตสฺส ธมฺม เทเสนฺโต   
                น ย ลพฺภา  มนสฺุเสน  อมนุสฺเสน วา ปน   
                ชาโต เม มา มร ิปุตฺโต  กุโต ลพฺภา อลพฺภิย ฯ   
                น มนฺตา มูลเภสชฺชา        โอสเธหิ ธเนน วา   
                สกฺกา อานยิตุ กณฺห        ย เปตมนุโสจสีติ   
คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  ยนฺติ  ภาติก  ย  เอว  ชาโต  เม  ปุตฺโต  มา  มรีติ   
มนุสฺเสน  วา  เทเวน  วา  ปน  น  ลพฺภา  น  สกฺกา  
ลทฺธุ  ต  ตฺว  ปตฺเถสิ ฯ  ต  ปเนต  กุโต  ลพฺภา เกน  
การเณน ลทธฺุ สกฺกา ยสมฺา อลพฺภิย อลพฺภเนยฺยวตฺถุ  
นาเมตนฺติ อตฺโถ ฯ   
        มนฺตาติ  มนฺตปฺปโยเคน ฯ  มลูเภสชฺชาติ  มลูเภสชฺเชน ฯ   
โอสเธหีติ  นานาวิเธหิ  โอสเธหิ ฯ  ธเนน  วาติ  โกฏิสตสงฺเขน   
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ธเนน  วาป ฯ  อิท วุตฺต  โหติ ย เปตมนุโสจสิ ต  
เอเตหิ มนฺตปฺปโยคาทีหิป อาเนตุ น สกฺกาติ ฯ   
        ปุน  ฆฏปณฺฑิโต  ภาติก  อิท  มรณ  นาม  ธเนน  
วา  ชาติยา  วา  วิชฺชาย วา สีเลน วา ภาวนาย วา  
น สกกฺา ปฏพิาหิตุนฺติ ทสฺเสนฺโต   
                มหทฺธนา มหาโภคา  รฏวนฺโตป ขตฺติยา   
                ปหูตธนธ ฺาเส        เตป โน อชรามรา ฯ   
                ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา  สุทฺทา จณฺฑาลปุกฺกุสา   
                เอเต จ ฺเ จ ชาติยา  เตป โน อชรามรา ฯ   
                เย มนฺต ปริวตฺเตนฺติ  ฉฬงฺค พฺรหฺมจินฺติต   
                เอเต จ ฺเ จ วิชฺชาย  เตป โน อชรามรา ฯ   
                อิสโย วาป เย สนฺตา  ส ฺตตฺตา ตปสฺสิโน   
                สรีร เตป กาเลน        วิชหนฺติ ตปสฺสิโน ฯ   
                ภาวิตตฺตา อรหนฺโต        กตกิจฺจา อนาสวา   
                นกิฺขิปนฺติ อิม เทห        ปุ ฺปาปปริกฺขยาติ   
ป ฺจหิ คาถาหิ ร ฺโ ธมมฺ เทเสสิ ฯ   
        ตตฺถ  มหทฺธนาติ  นิธานคตสฺเสว  มหโต  ธนสฺส  อตฺถิตาย 
พหุธนา ฯ  มหาโภคาติ  เทวโภคสทิสาย  มหติยา  โภคสมฺปตฺติยา   
สมนฺนาคตา ฯ  รฏวนฺโตติ  สกลรฏวนฺโต ฯ  ปหูตธนธ ฺาเสติ   
ติณฺณ  จตุนฺน วา สวจฺฉราน อตฺถาย นิทหิตฺวา เปตพฺพสฺส    
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นิจฺจปริพฺพยภูตสฺส  ธนธ ฺสฺส  วเสน  อปริยนฺตธนธ ฺา ฯ 
เตป  โน อชรามราติ  เตป  เอว  มหาวิภวา มนฺธาตุ- 
มหาสุทสฺสนาทโย  ขตฺติยา อชรามรา  นาเหสุ อ ฺทตฺถุ  
มรณมุขเมว อนุปติฏาติ  อตฺโถ ฯ   
        เอเตติ  ยถาวุตฺตขตฺติยาทโย ฯ  อ ฺเติ  อ ฺตรา  เอวภูตา   
อมฺพฏาทโย ฯ ชาติยาติ อตฺตโน ชาตินิมิตฺต อชรามรา  
นาเหสุนฺติ อตฺโถ ฯ   
        มนฺตนฺติ  เวท ฯ  ปรวิตฺเตนฺตีติ  สชฺฌายนฺติ  วาเจนฺติ  จ ฯ  
อถ  วา  ปริวตฺเตนฺตีติ  เวท  อนุปริวตฺเตนฺตา  โหม  กโรนฺตา   
ชปนฺติ ฯ  ฉฬงฺคนฺติ สิกฺขากปฺปนิรุตฺติพฺยากรณโชติสตฺถฉนฺโท- 
วิจิติสงฺขาเตหิ  ฉหิ  องฺเคหิ  ยุตฺต ฯ  พฺรหฺมจินฺติตนฺติ   
พฺราหฺมณานมตฺถาย  พฺรหฺมุนา  จินฺติต  กถิต ฯ  วิชฺชายาติ   
พฺรหฺมสทิสวิชฺชาย สมนฺนาคตา เตป โน อชรามราติ อตฺโถ ฯ   
        อิสโยติ  ยมนิยมาทีน  ปฏิกูลส ฺาทีน  จ  เอสนฏเน  
อิสโย ฯ  สนตฺาติ  กายวาจาหิ  สนฺตสภาวา ฯ  ส ฺตตฺตาติ   
ราคาทีน  สยเมน  สยตจิตฺตา ฯ  กายตปนสงฺขาโต  ตโป  เอเตส   
อตฺถีติ  ตปสฺสิโน ฯ  ปุน  ตปสฺสิโนติ  สวรกา ฯ เตน   
เอว  ตปนิสฺสิตกา  หุตฺวา  สรีเรน  จ  วิโมกฺข ปตฺตุกามาป สวรกา  
สรีร  วิชหนติฺ  เอวาติ  ทสฺเสติ ฯ  อถ  วา  อิสโยติ  อธิสีลสิกฺขาทีน   
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เอสนฏเน อิสโย ตทตฺถ  ตปฺปฏิปกฺขาน  ปาปธมฺมาน วูปสเมน   
สนฺตา เอการมฺมเณ จิตฺตสฺส สยเมน ส ฺตตฺตา   
สมฺมปฺปธานโยคโต  วีรยิตาเปน  ตปสฺสิโน  สปฺปโยคา  ราคาทีน   
สนฺตปเนน  ตปสฺสิโนติ  โยเชตพฺพ ฯ  ภาวิตตฺตาติ   
จตุสจฺจกมฺมฏานภาวนาย  ภาวิตจิตฺตา ฯ   
        เอว  ฆฏปณฺฑิเตน  ธมฺเม  กถิเต  ต  สุตฺวา  ราชา   
อปคตโสกสลฺโล  ปสนฺนมานโส ฆฏปณฺฑิต ปสสนฺโต   
                อาทิตฺต วต ม สนฺต  ฆฏสิตฺตว ปาวก   
                วารินา วิย โอสิ ฺจ  สพฺพ นิพฺพาปเย ทร ฯ   
                อพฺพหี วต เม สลฺล  โสก หทยนิสฺสิต   
                โย เม โสกปเรตสฺส  ปุตฺตโสก อปานุทิ ฯ   
                สวฺาห อพฺพูฬฺหสลฺโลสฺม ิ สีติภูโตสฺมิ นิพฺพุโต   
                น โสจามิ น โรทามิ  ตว สุตฺวาน ภาติก ฯ   
                เอว กโรนฺติ สปฺป ฺา  เย โหนฺติ อนุกมฺปกา   
                นวิตฺตยนฺติ  โสกมฺหา  ฆโฏ เชฏว ภาตร ฯ   
                ยสฺส เอตาทิสา โหนฺติ  อมจฺจา ปริจารกา   
                สภุาสิเตน อเนฺวนฺติ  ฆโฏ เชฏว ภาตรนฺติ   
เสสคาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ฆโฏ  เชฏว  ภาตรนฺติ  ยถา  ฆฏปณฺฑิโต  อตฺตโน   
เชฏภาตร  มตปุตฺตโสกาภิภูต  อตฺตโน  อุปายโกสลฺเลน  เจว    
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ธมฺมกถาย  จ  ตโต  ปุตฺตโสกโต  วินิวตฺตยิ  เอว  อ ฺเป  
สปฺป ฺา เย โหนฺติ อนุกมฺปกา เต าตีน อุปการ กโรนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ   
        ยสฺส  เอตาทิสา  โหนฺตีติ  อย  อภิสมฺพุทฺธคาถา ฯ  
ตสฺสตฺโถ  ยถา  เยน  การเณน  ปุตฺตโสกปเรต  ราชาน  วาสุเทว  
ฆฏปณฺฑิโต  โสกหรณตฺถาย  สุภาสิเตน  อเนฺวสิ  อนุเอสิ ฯ 
ยสฺส อ ฺสฺสาป เอตาทิสา ปณฺฑิตา อมจฺจา ปฏิลทฺธา  
อสฺสุ ตสฺส  กุโต โสโกติ ฯ เสสคาถา เหฏา วุตฺตตฺถา  
เอวาติ ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  เอว  อุปาสก   
โปราณกปณฺฑิตา  ปณฺฑิตาน  กถ  สตฺุวา  ปุตฺตโสก  หรึสูติ  
วตฺวา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  ชาตก  สโมธาเนสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน  
อุปาสโก โสตาปตฺติผเล ปติฏหีติ ฯ   
                        กณฺหเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ___________________  
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                        ธนปาลเสฏ ิเปตวตฺถุวณฺณนา   
        นคฺโค  ทุพฺพณฺณรูโปสีติ  อิท  สตฺถริ  เชตวเน  วิหรนฺเต   
ธนปาลเปต  อารพฺภ วุตฺต ฯ   
        อนุปฺปนฺเน  กิร  พุทเฺธ  ปณฺณรฏเ  เอรกจฺฉนคเร  
ธนปาลโก นาม เสฏ ิ  อโหสิ  อสฺสทฺโธ  อปฺปสนฺโน  กทริโย  
นตฺถิกทิฏ ิโก ฯ  ตสฺส  กริิยา  ปาลิโตเอว วิ ฺายติ ฯ  โส  
กาล กตฺวา มรุกนฺตาเร เปโต หุตฺวา นิพฺพตฺติ ตสฺส  
ตาลกฺขนฺธปฺปมาโณ  กาโย  อโหส ิ สมุฏ ิตจฺฉวี  ผรุโส  วิรูปเกโส  
ภยานโก  ทพฺุพณฺโณ  อติวิย วิรูโป  พีภจฺฉทสฺสโน ฯ  โส   
ป ฺจปณฺณาสวสฺสานิ  ภตฺตสิตฺถ  วา  อุทกพินฺทุ  วา  
อลภนฺโต วิสกฺุขกณฺโฏชิโวฺห ชิฆจฺฉาปปาสาภิภูโต อิโต จิโต จ  
ปริพฺภมติ ฯ   
        อถ  อมหฺาก  ภควติ  โลเก  อุปฺปชชฺิตฺวา  ปวตฺติตวรธมฺมจกฺเก   
อนุกฺกเมน สาวตฺถิย  วิหรนฺเต  สาวตฺถิวาสิโน  วาณิชา  ป ฺจมตฺตานิ   
สกฏสตานิ  ภณฺฑสฺส ปูเรตฺวา  อุตฺตราปถ คนฺตฺวา ภณฺฑ วิกฺกิณิตฺวา  
ปฏิลทฺธภณฺฑ สกเฏสุ อาโรเปตฺวา ปฏินิวตฺตมานา  สายนฺหสมเย   
อ ฺตร  สุกฺขนทึ  ปาปุณิตฺวา  ตตฺถ  ยาน  มุ ฺจิตฺวา  รตฺติย  วาส   
กปฺเปสุ ฯ  อถ  โส  เปโต  ปปาสาภิภูโต  ปานียสฺสตฺถาย  
อาคนฺตฺวา  ตตฺถ  พินฺทุมตฺตมฺป  ปานีย อลภิตฺวา วิคตาโส   
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ฉินฺนมูโล วิย ตาโล ฉินฺนปาโท ปติ ฯ  ต ทิสฺวา วาณิชา   
                นคฺโค ทุพฺพณฺณรูโปสิ  กิโส ธมนิสนฺถโต   
                อุปฺผาสุลิโก กสิิโก        โก นุ ตฺวมสิ มาริสาติ   
อิมาย คาถาย ปุจฺฉึสุ ฯ ตโต เปโต   
                อห ภทนฺเต เปโตมฺหิ  ทุคฺคโต ยมโลกิโก   
                ปาปกมฺม กริตฺวาน        เปตโลก อิโต คโตติ   
อตฺตาน อาวิกตฺวา  ปุน เตหิ   
                ก ึนุ กาเยน วาจาย  มนสา ทุกฺกฏ กต   
                กสิฺสกมฺมวิปาเกน        เปตโลก อิโต คโตติ   
        กตกมฺม  ปุจฺฉิโต  ปพฺุเพ  นิพฺพตฺตฏานโต  ปฏาย  อตีต  
ปจฺจุปฺปนฺน อนาคต จ อตฺตโน ปวตฺตึ ทสฺเสนฺโต เตส ฺจ โอวาท เทนฺโต   
                นคร อตฺถิ ปณฺณาน  เอรกจฺฉนฺติ วิสฺสุต   
                ตตฺถ เสฏ ิ ปุเร อาสึ  ธนปาโลติ ม วิทู ฯ   
                อสีติ สกฏวาหาน        หิร ฺสฺส อโหสิ เม   
                ปหูต เม ชาตรูป        มุตฺตา เวฬุริยา พหู ฯ   
                ตาว มหทฺธนสฺสาป        น เม ทาตุ ปย อหุ   
                ปทหิตฺวา ทฺวาร ภุ ฺชึ        มา ม ยาจนกาทฺทสุ ฯ   
                อสฺสทฺโธ มจฺฉรี จาสึ        กทริโย ปริภาสโก   
                ททนฺตาน กโรนฺตาน        วารยิสฺส พหู ชเน ฯ    
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                วิปาโก นตฺถิ ทานสฺส        สยมสฺส กุโต ผล   
                โปกฺขร ฺโทปานานิ        อารามานิ จ โรปเต   
                ปปาโย จ วินาเสสึ        ทุคฺเค สงฺกมนานิ จ ฯ   
                สวฺาห อกตกลฺยาโณ        กตปาโป ตโต จุโต   
                อุปฺปนฺโน  เปตฺติวิสย  ขุปฺปปาสสมปฺปโต ฯ   
                ป ฺจป ฺาส วสฺสานิ        ยโต  กาลงฺกโต อห   
                นาภิชานามิ ภุตฺต วา        ปต วา ปน ปานิย ฯ   
                โย สยโม โส วินาโส  โย วินาโส โส สยโม   
                เปตา หิ กิร ชานนฺติ        โย สยโม โส วินาโส ฯ   
                อห ปุเร สยมิสสฺ        นาทาสึ พหุเก ธเน   
                สนฺเตสุ เทยฺยธมฺเมสุ        ทปี นากาสิมตฺตโน   
                สวฺาห ปจฺฉานุตปฺปามิ        อตฺตกมฺมผลูปโค ฯ   
                อุทฺธ จตูหิ มาเสหิ        กาลกิริยา ภวิสฺสติ   
                เอกนฺตกฏก โฆร        นริย ปปติสฺสห ฯ   
                จตุกฺกณฺณ จตุทฺวาร        วิภตฺต ภาคโส มิต   
                อโยปาการปริยนฺต        อยสา ปฏิกุชชฺิต ฯ   
                ตสฺส อโยมยา ภูมิ        ชลิตา เตชสา ยุตา   
                สมนฺตา โยชนสต        ผริตฺวา ติฏติ สพฺพทา ฯ   
                ตตฺถาห ทีฆมทฺธาน        ทกฺุข เวทิสฺส เวทน   
                ผล ปาปสฺส กมฺมสฺส        ตสฺมา โสจามห ภุส ฯ    
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                ต โว วทามิ ภทฺท โว  ยาวนฺเตตฺถ สมาคตา   
                มากตฺถ ปาปก กมฺม        อาวิ วา ยทิ วา รโห ฯ   
                สเจ ต ปาปก กมฺม        กริสสฺถ กโรถ วา   
                น โว  ทุกฺขา ปมุตฺยตฺถิ  อุปปฺจฺจาป ปลายต ฯ   
                มตฺเตยฺยา โหถ เปตฺเตยฺยา  กุเล เชฏาปจายิกา   
                สาม ฺา โหถ พฺรหฺม ฺา  เอว สคฺค คมิสฺสถาติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปณฺณานนฺติ  ปณฺณานามรฏสฺส  เอวนามกาน  
ราชูน ฯ  เอรกจฺฉนฺติ  ตสฺส  นครสฺส นาม ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ  
นคเร ฯ ปุเรติ ปุพฺเพ อตีตตฺตภาเว ฯ ธนปาโลติ  ม  วิทูติ   
ธนปาลเสฏ ีติ  ม ชานนฺติ ฯ ตยิท นาม ตทา มยฺห  
อตฺถานุคตเมวาติ  ทสฺเสนฺโต  อสีตีติ  คาถมาห ฯ  ตตฺถ  อสีติ   
สกฏวาหานนฺติ  วีสติขาริโก  วาโห  โย  สกฏนฺติ  วุจฺจติ  
เตส  สกฏวาหาน  อสีติ  หิร ฺสฺส ตถา  กหาปณสฺส  จ  
เม  อโหสีติ  โยชนา ฯ  ปหูต  เม  ชาตรูปนฺติ  สุวณฺณมฺป   
ปหูต อเนกภารปริมาณ อโหสีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        น  เม  ทาตุ  ปย  อหูติ  ทาน  ทาตุ  มยฺห  ปย  นาโหสิ ฯ   
มา  ม  ยาจนกาทฺทสุนฺติ  ยาจกา มา ม ปสฺสึสูติ  
ปทหิตฺวา เคหทฺวาร ภุ ฺชามิ ฯ กทรโิยติ ถทฺธมจฺฉรี ฯ  
ปริภาสโกติ ทาน เทนฺเต ทิสฺวา ภเยน สนฺตชฺชโก ฯ  ททนฺตาน   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เปตวตฺถุวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 145 

        เลมที ่ 24  ธนปาลเสฏ ิเปตวตฺถุวณฺณนา  หนา  145 
 
กโรนฺตานนฺติ  อุปโยคตฺเถ  สามิวจน  ทานานิ  ททนฺเต  
ปุ ฺานิ  กโรนฺเต ฯ  พหู ชเนติ  พหู  สตฺเต ฯ  ททนฺตาน  
วา  กโรนฺตาน  วา สมุทายภูต พหุ ชน ปุ ฺกมฺมโต วารยิสฺส  
นิวาเรสึ ฯ   
        วิปาโก  นตฺถิ  ทานสฺสาติอาทิ  ทานาทีน  นิวารเณ   
การณทสฺสน ฯ  ตตฺถ  วิปาโก  นตฺถ ิ ทานสฺสาติ  ทานกมฺมสฺส  
ผล  นาม นตฺถิ เกวล ปุ ฺ  ปุ ฺนฺติ  ธนวินาโส  
เอวาติ ทีเปติ ฯ สยมสฺสาติ สีลสยมสฺส ฯ กุโต ผลนติฺ  
กุโต  นาม  ผล  ลพฺภติ  นริตฺถกเมว  สลีรกฺขณนฺติ  
อธิปฺปาโย ฯ  อารามานีติ อารามูปวนานีติ  อตฺโถ ฯ  ปปาโยติ  
ปานียสาลา ฯ  ทุคฺเคติ อุทกจิกฺขลฺลาน วเสน ทุคฺคมฏานานิ ฯ   
สงฺกมนานีติ  เสตุโย ฯ  ตโต  จุโตติ  ตโต มนุสฺสโลกโต จุโต ฯ   
ป ฺจป ฺาสาติ  ป ฺจปณฺณาส ฯ  ยโต  กาลงฺกโต  อหนฺติ  ยทา   
กาลกโต  อห  ตโต ปฏาย ฯ นาภิชานามีติ เอตฺตก  
กาล ภุตฺต วา ปต วา กิ ฺจิ น ชานามิ ฯ   
        โย  สยโม  โส  วินาโสติ  โลภาทิวเสน  ย  สยมน  กสฺสจิ   
อทาน  โส  อิเมส  สตฺตาน  วินาโส  นาม  เปตโยนิย  
นิพฺพตฺตเปตาน มหาพฺยสนสฺส เหตุภาวโต ฯ  โย  วินาโส  โส  
สยโมติ  อิมนิา ยถาวุตฺตสฺส อตฺถสฺส เอกนฺติกภาว วทติ ฯ  
เปตา  หิ  กิร  ชานนฺตีติ เอตฺถ หิสทฺโท อวธารเณ กิรสทฺโท   
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อรุจิสูจเน ฯ  สยโม  เทยฺยธมฺมสฺส  อปริจฺจาโค  วินาสเหตูติ  
อิมมตฺถ  เปตา เอว กิร ชานนฺติ ปจฺจกฺขโต  อนุภุยฺยมานตฺตา  
น  มนุสฺสาติ ฯ  นยิท  ยุตฺต  มนุสฺสานมฺป เปตาน วิย  
ขุปฺปปาสาทีหิ  อภิภุยฺยมานาน  ทิสฺสมานตฺตา ฯ  เปตา  ปน   
ปุริมตฺตภาเว กตกมฺมสฺส  ปากฏภาวโต  ตมตฺถ สุฏ ุตร  
ชานนฺติ ฯ เตนาห อห ปุเร สยมิสฺสนฺติ  อาทิ ฯ  ตตฺถ  
สยมิสฺสนฺติ  สยมฺป  ทานาทิปุ ฺกิริยโต  สยมน  สงฺโกจ  
อกาสึ ฯ พหุเก ธเนติ มหนฺเต ธเน วิชฺชมาเน ฯ   
        ตนฺติ  ตสฺมา ฯ  โวติ  ตุมฺเห ฯ  ภททฺ  โวติ  ภทฺท   
กลฺยาณ สุนทฺร ตุมฺหาก  โหตูติ  วจนเสโส ฯ  ยาวนฺเตตฺถ  
สมาคตาติ  ยาวนฺโต  ยาวตกา  เอตฺถ  สมาคตา  เต  สพฺเพ  
มม  วจน  สณุาถาติ  อธิปฺปาโย ฯ  อาวีติ  ปกาสน  ปเรส   
ปากฏวเสน ฯ  รโหติ  ปฏิจฺฉนฺน  อปากฏวเสน ฯ  อาวิ  วา  
ปาณาติปาตาทิมุสาวาทาทิกายวจีปโยควเสน  ยทิ  วา  รโห   
อภิชฺฌาทิวเสน  ปาปก ลามก อกุสลกมฺม มากตฺถ  มา  
กริตฺถ ฯ   
        สเจ  ต  ปาปก  กมฺมนฺติ  อถ  ปน  ต  ปาปกมฺม  
อายตึ กริสฺสถ  เอตรหิ  วา  กโรถ  นิรยาทีสุ  จตูสุ  อปาเยสุ  
มนุสฺเสสุ  จ  อปฺปายุกตาทิวเสน  ตสฺส  ผลภูตา  ทุกฺขโต  
ปมุตฺติ  ปโมกฺโข  นาม  นตฺถิ ฯ  อุปปฺจฺจาป  ปลายตนฺติ อุปฺปติตฺวา   
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อากาเสน  คจฺฉนฺตานมฺป  โมกฺโข  นตฺถิเยวาติ อตฺโถ ฯ  
อุเปจฺจาติป ปาฬิ  อิโต  วา  เอตฺโต  วา ปลายนฺเต ตุมฺเห  
อนุพนฺธิสฺสตีติ อธิปฺปาเยน อุเปจฺจ ส ฺจิจฺจ  ปลายนฺตานมฺป  
ตุมฺหาก  ตโต  โมกโฺข นตฺถิ คติกาลาทิปจฺจยนฺตรสมวาเย  
ปน สติ วิปจฺจติเยวาติ อตฺโถ ฯ อย ฺจ อตฺโถ   
                        น อนฺตลิกเฺข น สมุทฺทมชฺเฌ   
                        น ปพฺพตาน วิวร ปวิสฺส   
                        น วิชฺชตี โส ชคติปฺปเทโส   
                        ยตฺถฏ ิโต มุจฺเจยฺย ปาปกมฺมาติ   
อิมาย คาถาย ทีเปตพฺโพ ฯ   
        มตฺเตยฺยาติ  มาตุหิตา ฯ  โหถาติ  เตส  อุปฏานาทีนิ  
กโรถ ฯ ตถา  เปตฺเตยฺยาติ  เวทิตพฺพา ฯ  กุเล  เชฏาปจายิกาติ  
กุเล  เชฏกาน  อปจายนกรา ฯ  สาม ฺาติ  สมณปูชกา ฯ  
ตถา  พฺรหฺม ฺาติ  พาหิตปาปปูชกาติ  อตฺโถ ฯ  เอว  สคฺค  
คมิสฺสถาติ  อิมินา  มยา  วุตฺตนเยน  ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวโลก   
อุปปชฺชิสฺสถาติ อตฺโถ ฯ  ย  ปเนตฺถ  อตฺถโต  น  วิภตฺต ฯ ต  
เหฏา  ขลฺลาฏิยเปตีวตฺถุอาทีสุ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ   
        เต  วาณิชา  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  สเวคชาตา  ต  
อนุกมฺปมานา  ภาชเนหิ  ปานีย  คเหตฺวา  ต  สยาเปตฺวา  มุเข   
อาสิ ฺจึสุ ฯ ตโต มหาชเนน พหุเวล อาสิตฺต อุทก  ตสฺส   
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เปตสฺส  ปาปพเลน  อโธคฬ น โอติณฺณ ฯ กุโต ปปาส  
ปฏิวิเนสฺสติ ฯ เต  ต  ปุจฺฉึสุ  อป  เต  กาจิ  อสฺสาสมตฺตา  
ลทฺธาติ ฯ  โส อาห ยทิ เม  เอตฺตเกหิ  ชเนหิ  เอตฺตก  
เวล  อาสิ ฺจมาน  อุทก  เอกพินฺทุมตฺตมฺป  ปรคฬ ปวิฏ ฯ 
อิโต  เปตโยนิโต  โมกฺโข  มา  โหตูติ ฯ  อถ เต วาณิชา  
ต สุตฺวา อติวิย สเวคชาตา  อตฺถิ  ปน  โกจิ  อุปาโย  
ปปาสาวูปสมายาติ  อาหสุ ฯ  โส  อาห  อิมสฺมึ  ปาปกมฺเม  
ขีเณ  ตถาคตสฺส  วา  ตถาคตสาวกาน  วา  ทาเน  ทินฺเน  
มม  ทานมุททฺิสิสฺสติ  อห อิโต เปตตฺตโต มุจฺจิสฺสามีติ ฯ  
ต สุตฺวา วาณิชา สาวตฺถึ คนฺตฺวา  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา ฯ ต  
ปวตฺตึ อาโรเจตฺวา สรณานิ สีลานิ จ คเหตฺวา  
พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  สตฺตาห ทาน ทตฺวา ตสฺส  
เปตสฺส ทกฺขิณ อาทสิึสุ ฯ ภควา  ตมตฺถ  อตถุปฺปตฺตึ  กตฺวา 
จตุนฺน  ปริสาน  ธมฺม  เทเสสิ  มหาชโน  จ โลภาทิมจฺเฉรมล  
ปหาย ทานาทิปุ ฺาภิรโต อโหสีติ ฯ   
                ธนปาลเสฏ ิเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ______________________  
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                                จูฬเสฏ ิเปตวตฺถุวณฺณนา   
        นคฺโค  กิโส  ปพฺพชโิตสิ  ภนฺเตติ  อิท  สตฺถร ิ เวฬุวเน (๑) 
วิหรนฺเต จูฬเสฏ ิเปต อารพฺภ วุตฺต ฯ   
        พาราณสิย  กริ  เอโก  คหปติ  อสฺสทฺโธ อปฺปสนฺโน  
มจฺฉรี กทริโย ปุ ฺกิริยาย อนาทโร  จูฬเสฏ ี  นาม  
อโหสิ ฯ  โส  กาล  กตฺวา  เปเตสุ  นิพฺพตฺติ  ตสฺส  กาโย   
อปคตมสโลหิโต  อฏ ินฺหารุจมฺมมตฺโต  มุณฺโฑ  อเปตวตฺโถ   
อโหสิ ฯ  ธีตา  ปนสฺส  อนุลา  อนฺธกวินฺเท สามิกสฺส เคเห  
วสนฺตี ปตร อุทฺทิสฺส พฺราหฺมเณ โภเชตุกามา  ตณฺฑุลาทีนิ   
ทานูปกรณานิ  สชฺเชสิ ฯ  ต  ตฺวา  เปโต  อาสาย  อากาเสน  
ตตฺถ  คจฺฉนฺโต  ราชคห  สมฺปาปุณิ ฯ  เตน  จ  สมเยน ราชา  
อชาตสตฺตุ  เทวทตฺเตน  อุยฺโยชโิต  ปตร  ชีวิตา  โวโรเปตฺวา 
เตน วิปฺปฏิสาเรน ทุสฺสุปเนน จ  นิทฺท  อนุปคจฺฉนฺโต   
อุปริปาสาทวรคโต  จงฺกมนฺโต  ต  เปต อากาเสน คจฺฉนฺต  
ทิสฺวา อิมาย คาถาย ปุจฺฉิ   
                นคฺโค กิโส ปพฺพชิโตสิ ภนฺเต   
                รตฺตึ กุหึ คจฺฉสิ กิสฺสเหตุ   
                อาจิกฺข เม ต อป สกฺกุเณมุ   
                สพฺเพน วิตฺต ปฏิปาทเย ตฺวนฺติ ฯ   
# ๑. ส.ี เชตวเน ฯ  
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        ตตฺถ  ปพฺพชิโตติ  สมโณ ฯ  ราชา  กิร  ต  นคฺคตฺตา  
มุณฺฑตฺตา จ นคฺโค สมโณ  อยนฺติ  ส ฺาย  นคฺโค  
กิโส  ปพฺพชโิตสีติอาทิมาห ฯ กิสฺสเหตูติ กินฺนิมิตฺต ฯ สพฺเพน  
วิตฺต  ปฏิปาทเย  ตฺวนฺติ  วิตฺติยา  อุปกรณภูต  วิตฺต  สพฺเพน  
โภเคน ตุยฺห  อชฺฌาสยานุรูป  สพฺเพน  วา  อุสฺสาเหน  
ปฏิปาเทยฺย  สมฺปาเทยฺย  ตถา กาตุ  มย  อปฺเปว  นาม สกฺกุเณยฺยาม  
ตสฺมา อาจิกฺข เม ต เอต ตว อาคมนการณ  มยฺห  
กเถหีติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  ร ฺา  ปุฏโ  เปโต  อตฺตโน  ปวตฺตึ  กเถนฺโต  
ติสฺโส  คาถา  อภาสิ   
                พาราณสี นคร ทูรฆุฏ   
                ตตฺถาห คหปติ อฑฺฒโก อหุ ทีโน   
                อทาตา เคธิตมโน  อามิสสมฺึ   
                ทสฺุสีเลฺยน ยมวิสยมฺหิ ปตฺโต ฯ   
                โส สูจิกาย กิลมิโต เตหิ   
                เตเนว าตีสุ ยามิ อามิสกิ ฺจิกฺขเหตุ   
                อทานสีลา น จ สทฺทหนฺติ   
                ทานผล โหติ ปรมฺหิ โลเก ฯ   
                ธตีา จ มยฺห ลปเต อภิกฺขณ   
                ทสฺสามิ ทาน ปตูน ปตามหาน    
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                ตมุปกฺขฏ  ปรวิิสยนฺติ พฺราหฺมณา   
                ยามิ อห อนฺธกวินฺท ภุตฺตุนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ทรูฆุฏนฺติ  ทรูโต  เอว  คุณกิตฺตนวเสน  โฆสิต ฯ 
สพฺพตฺถ วิสฺสุต  ปากฏนติฺ  อตฺโถ ฯ  อฑฺฒโกติ  อฑฺโฒ  
มหาวิภโว ฯ  ทีโนติ  นิหนีจิตฺโต อทานชฺฌาสโย ฯ  เตนาห   
อทาตาติ ฯ  เคธิตมโน  อามิสฺสมินฺติ  กามามิเส  ลคฺคจิตฺโต  
เคธ  อาปนฺโน ฯ  ทุสฺสีเลยฺน  ยมวิสยมฺหิ  ปตฺโตติ  อตฺตนา  
กเตน ทุสฺสีลกมฺมุนา ยมวิสย เปตโลก ปตฺโต อมฺหิ ฯ   
        โส  สูจิกาย  กลิมิโตติ  โส อห วิชฺฌนฏเน สจิูสทิสตาย  
สูจิกาติ ลทฺธนามาย  ชิฆจฺฉาย  กิลมิโต  นิรนฺตร  วิชฺฌมาโน ฯ   
กิลมโถติ  อิจฺเจว  วา  ปาโ ฯ  เตหีติ  ทีโนติ  อาทินา  
วุตฺเตหิ  ปาปกมฺเมหิ การณภูเตหิ ฯ ตสฺส หิ เปตสฺส ตานิ   
ปาปกมฺมานิ  อนุสฺสรนฺตสฺส  อติวิย  โทมนสฺส  อุปปฺชฺช ิ ตสฺมา   
เอวมาห ฯ เตเนวาติ  เตเนว  ชิฆจฺฉาทุกฺเขน ฯ  าตีสุ  ยามีติ  
าตีน  สมีป  ยามิ คจฺฉามิ ฯ อามิสกิ ฺจิกฺขเหตูติ  อามิสสฺส   
กิ ฺจิกฺขนิมิตฺต  กิ ฺจิ  อามิส ปตฺเถนฺโตติ อตฺโถ ฯ  อทานสีลา  
น  จ  สทฺทหนฺติ ทานผล โหติ ปรมฺหิ โลเกติ ยถา อห  
ตถา  เอว  อ ฺเป  มนุสฺสา  อทานสีลา  ทานสฺส  ผล  
เอกเสน  ปรโลเก  โหตีติ  น  จ  สทฺทหนฺติ ฯ  ยโต  อห  วิย  
เตป  เปตา  หุตฺวา  มหาทุกข  ปจฺจนุภวนฺตีติ อธิปฺปาโย ฯ    
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        ลปเตติ  กเถติ ฯ  อภิกฺขณนฺติ  อภิณฺห  พหุโส ฯ  กินฺติ  
ลปตีติ อาห ทสฺสามิ  ทาน  ปตูน  ปตามหานนฺติ ฯ  
        ตตฺถ ปตูนนฺติ มาตาปตูน จูฬปตุมหาปตูน  วา ฯ  
ปตามหานนฺติ  อยฺยกปยฺยกาน ฯ  อุปกขฺฏนฺติ  สชชฺติ ฯ 
ปริวิสยนฺตีติ โภชยนฺติ ฯ  อนฺธกวินฺทนฺติ  เอวนามก  นคร ฯ  
ภุตฺตุนฺติ  ภุ ฺชิตุ ฯ  ตโต  ปรา  สงฺคีติการเกหิ วุตฺตา   
                ตมโวจ ราชา อนุภวิยาน ตมฺป   
                เอยฺยาสิ ขิปฺป อหมป กสฺส  ปูช   
                อาจิกฺข เม ต ยทิ อตฺถิ เหตุ   
                สทฺธายิต เหตุวโจ สุโณมาติ ฯ   
                ตถาติ วตฺวา อคมาสิ ตตฺถ   
                ภุ ฺชึสุ ภตฺต น จ ทกฺขิณารหา   
                ปจฺจาคมิ ราชคห ปุนาปร   
                ปาตุรโหสิ ปุรโต ชนาธิปสฺส ฯ   
                ทสิฺวาน เปต ปุนเทว อาคต   
                ราชา อโวจ อหมป กึ ททามิ   
                อาจิกฺข เม ต ยทิ อตฺถิ เหตุ   
                เยน ตุว จิรตร ปณิโต สิยาติ ฯ   
                พุทฺธ ฺจ สงฺฆ ปริวิสิยาน ราช   
                อนฺเนน ปาเนน จ จีวเรน    
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                ต ทกฺขิณ อาทิส เม หิตาย   
                เอว อห จิรตร ปณิโต สิยาติ ฯ   
                ตโต จ ราชา นปิติตฺวา ตาวเท   
                ทาน สหตฺถา อตุล ททิตฺวา  สงฺเฆ   
                อาโรเจสิ ปกต ตถาคตสฺส   
                ตสฺส จ เปตสฺส ทกขิฺณ อาทิสิตฺถ ฯ   
                โส ปูชิโต อติวิย โสภมาโน   
                ปาตุรโหสิ ปุรโต ชนาธิปสฺส   
                ยกโฺขหมสฺมิ ปรมิทฺธิปตฺโต   
                น มยฺหมตฺถิ สมา สทิสา มานุสา ฯ   
                ปสฺสานุภาว อปริมิต มมยิท   
                ตยานุทิฏ อตุล ทตฺวา สงฺเฆ   
                สนฺตปฺปโต สตต สทา พหูหิ   
                ยามิ อห สุขิโต มนุสฺสเทวาติ ฯ   
        ตตฺถ  ตมโวจ  ราชาติ  ต  เปต  ตถา  วตฺวา   ิต  
ราชา อชาตสตฺตุ  อโวจ ฯ  อนุภวิยาน  ตมฺปติ ต ตว ธีตุยา  
อุปกฺขฏ ทานมฺป อนุภวิตฺวา ฯ เอยฺยาสีติ อาคจฺเฉยฺยาสิ ฯ  
กสฺสนฺติ  กรสิฺสามิ ฯ  อาจิกฺข  เม  ต ยทิ อตฺถิ เหตูติ สเจ  
กิ ฺจิ  การณ  อตฺถิ ต การณ มยฺห อาจิกฺข กเถหิ ฯ สทฺธายิตนฺติ  
สทฺธายิตพฺพ ฯ เหตุวโจติ  เหตุยุตฺตวจน  อมุกสฺม ึ  
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าเน  อสุเกน  ปกาเรน  ทาเน  กเต  มยฺห  อุปกปฺปตีติ สการณ  
วจน วทาติ อตฺโถ ฯ   
        ตถาติ  วตฺวาติ  สาธูติ  วตฺวา ฯ  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  อนฺธกวินฺเท   
ปริเวสนฏาเน ฯ  ภุ ฺชึส ุ ภตฺต  น  จ  ทกฺขิณารหาติ  ภตฺต  
ภุ ฺชึสุ ทุสฺสีลพฺราหฺมณา  น จ ปน ทกขิฺณารหา สีลวนฺโต  
ภุ ฺชึสูติ อตฺโถ ฯ ปุนาปรนฺติ ปุน อปร วาร ราชคห  
ปจฺจาคมิ ฯ   
        ก ึ ททามีติ  กีทิส  เต  ทาน  ทสฺสามีติ  ราชา  เปต  ปุจฺฉิ ฯ  
เยน  ตุวนฺติ  เยน  การเณน  ตฺว ฯ  จิรตรนฺติ  จิรกาล ฯ  
ปณิโตติ  ติตฺโต  สิยา  ต  กเถหีติ อตฺโถ ฯ   
        ปริวิสิยานาติ  โภเชตฺวา ฯ  ราชาติ  อชาตสตฺตุ  อาลปติ ฯ  
เม หิตายาติ  มยฺห หิตตฺถาย เปตตฺตภาวโต ปริมุตฺติยา ฯ   
        ตโตติ  ตสฺมา  เตน  วจเนน  ตโต  วา  ปาสาทโต ฯ  
นิปติตฺวาติ  นิกฺขมิตฺวา ฯ  ตาวเทติ  ตทา  เอว  อรณุุคฺคมนเวลาย ฯ  
ยมฺหิ  เปโต  ปจฺจาคนฺตฺวา  ร ฺโ  อตฺตาน  ทสฺเสสิ  ตสฺมึ  
ปุเรภตฺเต  เอว  ทาน อทาสิ ฯ สหตฺถาติ สหตฺเถน ฯ อตุลนฺติ   
อปฺปมาณ  อุฬาร  ปณีต ฯ  ทตฺวา  สงฺเฆติ  สงฺฆสฺส  ทตฺวา ฯ   
อาโรเจสิ ปกต  ตถาคตสฺสาติ  อิท  ภนฺเต  ทาน  อ ฺตร  
เปต  สนฺธาย  ปกตนฺติ  ต ปวตฺตึ  ภควโต  อาโรเจสิ ฯ  
อาโรเจตฺวา  จ  ยถา  ต  ทาน  ตสฺส  อุปกปฺปติ  ฯ  เอว   
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ตสฺส จ เปตสฺส ทกฺขิณ อาทิสิตฺถ อาทิสิ ฯ   
        โสติ  โส  เปโต ฯ  ปูชิโตติ  ทกขิฺณาย  ทิยฺยมานาย  
ปูชิโต ฯ อติวิย  โสภมาโนติ  ทิพฺพานุภาเวน  อติวิย  
วิโรจมาโน ฯ  ปาตุรโหสีติ  ปาตุภวิ  ร ฺโ  ปุรโต  อตฺตาน  
ทสฺเสสิ ฯ  ยกฺโขหมสฺมีติ  เปตตฺตภาวโต  มุตฺโต  ยกฺโข  อห  
ชาโต เทวภาว  ปตฺโตสฺมิ ฯ  น  มยฺหมตฺถิ  สมา  สทิสา  
มานุสาติ มยฺห อานุภาวสมฺปตฺติยา สมา วา โภคสมฺปตฺติยา  
สทิสา วา มนุสฺสา น สนติฺ ฯ   
        ปสฺสานุภาว  อปริมิต  มมยิทนฺติ  มม  อิท  อปริมาณ   
ทิพฺพานุภาว ปสฺสาติ  อตฺตโน  สมฺปตฺตึ  ปจฺจกฺขโต  ร ฺโ  
ทสฺเสนฺโต วทติ ฯ ตยานุทิฏ อตุล ทตฺวา  สงฺเฆติ  อริยสงฺฆสฺส   
อตุล  อุฬาร  ทาน  ทตฺวา  มยฺห  อนุกมปฺาย  ตยา อนุทิฏ  ฯ  
สนฺตปฺปโต สตฺต สทา พหูหีติ อนฺนปานวตฺถาทีหิ พหูหิ เทยฺยธมฺเมหิ  
อริยสงฺฆ  สนฺตปฺเปนฺเตน  ตยา  สทา  สพฺพกาล  ยาวชีว  ตตฺถาป   
สตต  นิรนฺตร อห  สนฺตปฺปโต  ปณิโต ฯ  ยามิ  อห  สุขิโต   
มนุสฺสเทวาติ  ตสฺมา  อห  อิทานิ สุขิโต มนุสฺสเทว มหาราช  
ยทิจฺฉิตฏาน ยามีติ ราชาน อาปุจฺฉิ ฯ   
        เอว  เปเต  อาปุจฺฉิตฺวา  คเต  ราชา  อชาตสตฺตุ  ตมตฺถ  
ภิกฺขูน อาโรเจสิ ภิกฺขู  ภควโต  สนฺติก  อุปสงฺกมิตฺวา   
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อาโรเจสุ ฯ ภควา ตมตฺถ อตถุปฺปตฺตึ กตฺวา สมฺปตฺตปริสาย  
ธมฺม  เทเสสิ  ต  สุตฺวา  มหาชโน  มจฺเฉรมล  ปหาย   
ทานาทิปุ ฺาภิรโต อโหสีติ ฯ   
                        จูฬเสฏ ิเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                องฺกรุเปตวตฺถุวณฺณนา   
        ยสสฺ  อตฺถาย  คจฺฉามาติ  อิท  สตฺถา  สาวตฺถิย วิหรนฺโต  
องฺกุรเปต อารพฺภ กเถสิ ฯ กาม เจตฺถ องฺกุโร เปโต  
น โหติ ตสฺส ปน จริต ยสฺมา เปตสมฺพนฺธ  ตสฺมา ต  
องฺกุรเปตวตฺถูติ วุตฺต ฯ   
        ตตฺราย  สงฺเขปกถา  เย  เต  อุตฺตรมธุราธิปติโน  ร ฺโ   
มหาสาครสฺส  ปุตฺต  อุปสาคร  ปฏิจฺจ  อุตฺตราปเถ  กสโภเค  
อสิต ฺชนนคเร มหากสสฺส ธีตุยา  เทวคพฺภาย  กุจฺฉิย  
อุปฺปนฺนา  อ ฺชนเทวี  วาสุเทโว  พลเทโว จนฺทเทโว สูริย- 
เทโว อคฺคิเทโว  วรุณเทโว  อชชฺุโน  ปชฺชุโน  ฆฏปณฺฑิโต  
องฺกุโร  จาติ  วาสุเทวาทโย  ทส  ภาติกาติ  เอกาทส  ขตฺติยา  
อเหสุ ฯ เตสุ วาสุเทวาทโย ภาตโร อสิต ฺชนนคร  อาทึ  กตฺวา   
ทฺวารวตีปริโยสาเนสุ  สกลชมฺพุทีเป  เตสฏ ิยา  นครสหสฺเสสุ   
สพฺเพ  ราชาโน  จกฺเกน  ชีวิตกฺขย  ปาเปตฺวา  ทฺวารวติย  
วสมานา  รชชฺ  ทส โกฏาเส  กตฺวา  วิภชึสุ ฯ  ภคินึ  ปน    
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อ ฺชนเทวึ  น  สรึส ุฯ ปนุ สริตฺวา  เอกาทส โกฏาเส  
กโรมาติ  วุตฺเต  เตส  สพฺพกนิฏโ  องฺกุโร  มม  โกฏาส  
ตสฺสา  เทถ อห  โวหาร  กตฺวา  ชีวิสฺสามิ  ตุมฺเห อตฺตโน  
อตฺตโน  ชนปเทสุ  สุงฺก  มยฺห วิสฺสชฺเชถาติ อาห ฯ เต   
สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตสฺสา  โกฏาส ภคินิยา ทตฺวา นว  
ราชาโน ทฺวารวติย วสึสุ ฯ   
        องฺกุโร  ปน  วณิชฺช  กโรนฺโต  นจฺิจกาล  มหาทาน  
เทติ ฯ  ตสฺส  ปเนโก  ทาโส  ภณฺฑาคาริโก  อตฺถกาโม  
อโหสิ  องฺกโุร  ปสนฺนมานโส  ตสฺส เอก กุลธีตร  คเหตฺวา  
อทาสิ ฯ  โส  ปุตฺเต  คพฺภคเตเยว  กาล  อกาสิ ฯ  องฺกุโร  
ตสฺมึ  ชาเต  ตสฺส  ปตุโน  ทินฺน  ภตฺตเวตน ตสฺส  อทาสิ ฯ  อถ  
ตสฺมึ ทารเก วยปฺปตฺเต  ทาโส น  ทาโสติ  ราชกุเล  วินิจฺฉโย อุปฺปชฺช ิต สุตฺวา อ ฺชนเทวี 
เธนูปม วตฺวา  มาตุ  
ภุชิสฺสาย ปุตฺโตป ภุชิสฺโส เอวาติ ทาสพฺยโต โมเจสิ ฯ   
        ทารโก  ปน  ลชฺชาย  ตตฺถ  วสิตุ  อวิสหนฺโต  โรรุวนคร   
คนฺตฺวา  ตตฺถ  อ ฺตรสฺส  ตุนฺนวายสฺส  ธีตร  คเหตฺวา   
ตุนฺนวายสิปฺเปน  ชีวิก  กปฺเปสิ ฯ  เตน สมเยน  โรรุวนคเร   
อสยฺหมหาเสฏ ี  นาม  อโหสิ  โส  สมณพฺราหฺมณกปณทฺธิก-   
วณิพฺพกยาจกาน  มหาทาน  เทติ ฯ  โส  ตุนฺนวาโย  เสฏ ิโน 
ฆร  อชานนฺตาน  ปติโสมนสฺสชาโต  หุตฺวา  อสยฺหเสฏ ิโน    
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นิเวสน  ทกขิฺณพาหุ  ปสาเรตฺวา ทสฺเสสิ เอตฺถ คนฺตฺวา  
ลทฺธพฺพ ลภนฺตูติ ฯ ตสฺส กมฺม ปาฬิยเยว อาคต ฯ   
        โส  อปเรน  สมเยน  กาล กตฺวา มรุภูมิย อ ฺตรสฺมึ  
นิโคฺรธรุกฺเข ภุมฺมเทวตา หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ตสฺส  ทกฺขิณหตฺโถ   
สพฺพกามทโท  อโหส ิฯ  ตสฺมึเยว จ  โรรุเว  อ ฺตโร  ปุรโิส   
อสยฺหเสฏ ิโน  ทาเน  พฺยาวโฏ  อสฺสทฺโธ อปฺปสนฺโน   
มิจฺฉาทิฏ ิโก  ปุ ฺกิริยาย  อนาทโร  กาล  กตฺวา ตสฺส  
เทวปุตฺตสฺส วสนฏานสฺส อวิทูเร  เปโต  หุตฺวา นพฺิพตฺติ ฯ  
เตน จ กตกมฺม ปาฬิยเยว อาคต ฯ อสยฺหมหาเสฏ ี ปน กาล  
กตฺวา ตาวตึสภวเน สกฺกสฺส เทวร ฺโ สหพฺยต อุปคโต ฯ   
        อถ  อปเรน  สมเยน  องฺกุโร  ป ฺจหิ  สกฏสเตหิ  อ ฺตโร  
จ  พฺราหฺมโณ  ป ฺจหิ  สกฏสเตหีติ  เทฺวป  ชนา  สกฏสหสฺเสน   
ภณฺฑ  อาทาย  มรุกนฺตารมคฺค  ปฏิปนนฺา  มคฺคมูฬฺหา  หุตฺวา  พหุ  
ทิวส  ตตฺเถว วิจรนฺตา ปริกฺขีณติโณทกาหารา อเหสุ ฯ  องฺกุโร   
อสฺสทูเตหิ  จตูสุ  ทิสาสุ  ปานีย มคฺคาเปสิ ฯ อถ โส กามททหตฺโถ  
ยกฺโข  ต  เตส  พฺยสนปฺปตฺตึ  ทิสฺวา  องฺกุเรน  ปุพฺเพ  อตฺตโน  กต   
อุปการ จินฺเตตฺวา  หนฺท  ทานิ  อิมสฺส  มยา อวสฺสเยน ภวิตพฺพนฺติ  
อตฺตโน วสนวฏรุกฺข ทสฺเสสิ ฯ  โส  กิร  วฏรุกฺโข  สาขาวิฏปสมฺปนฺโน   
ฆนปลาโส สนฺทจฺฉาโย  อเนกสหสฺสปาโรโห  อายาเมน  วิตฺถาเรน  อุพฺเพเธน  จ    
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โยชนปริมาโณ  อโหสิ ฯ ต  ทิสฺวา  องฺกุโร  หฏตุฏโ  ตสฺส  
เหฏา  ขนฺธาวาร  พนฺธาเปสิ  ยกโฺข อตฺตโน ทกฺขิณหตฺถ   
ปสาเรตฺวา  ปม  ตาว  ปานีเยน  สพฺพ  ชน  สนฺตปฺเปสิ ฯ  
ตโต  โย โย ย ย อิจฺฉติ ตสฺส ตสฺส ต ต อทาสิ ฯ   
        เอว  ตสมฺึ  มหาชเน  นานาวิเธน  อนฺนปานาทินา  
ยถากาม  สนตฺปฺปเต  ปจฺฉา  วูปสนฺเต  มคฺคปริสฺสเม  โส   
พฺราหฺมณวาณิโช อโยนิโส มนสิกโรนฺโต  เอว   
จินฺเตสิ  ธนลาภาย  อิโต  กมฺโพช  คนตฺฺวา  มย  ก ึ กริสฺสาม  
อิมเมว ปน  ยกฺข  เยน  เกนจิ  อุปาเยน  คเหตฺวา  ยาน  
อาโรเปตฺวา  อมฺหาก  นครเมว  คมิสฺสามาติ ฯ  
เอว จินฺเตตฺวา ตมตฺถ องฺกุรสฺส กเถนฺโต   
                ยสฺส อตฺถาย คจฺฉาม  กมฺโพช ธนหารกา   
                อย กามทโท ยกฺโข        อิม ยกฺข นยามเส ฯ   
                อิม ยกฺข คเหตฺวาน        สาธุเกน ปสยฺห วา   
                ยาน อาโรปยิตฺวาน        ขิปปฺ คจฺฉาม ทฺวารกนฺติ   
คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺส  อตฺถายาติ  ยสฺส  การณา ฯ  กมฺโพชนฺติ   
กมฺโพชรฏ ฯ  ธนหารกาติ  ภณฺฑวิกฺกเยน  ลทฺธธนหาริโน ฯ   
กามทโทติ  อิจฺฉิติจฺฉิตทายโก ฯ  ยกฺโขติ เทวปุตฺโต ฯ นยามเสติ   
นยิสฺสาม ฯ  สาธุเกนาติ  ยาจเนน ฯ  ปสยฺหาติ อภิภวิตฺวา   
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พลกฺกาเรน ฯ  ยานนฺติ  สุขยาน ฯ  ทวฺารกนฺติ  ทฺวารวตีนคร ฯ 
อย  เหฏาธิปฺปาโย ยทตฺถ มย  อิโต  กมฺโพช  คนตฺุกามา  
เตน  คมเนน  สาเธตพฺโพ  อตฺโถ อิเธว สิชฺฌติ ฯ อย  หิ  
ยกฺโข  กามทโท  ตสฺมา  อิม  ยกฺข  ยาจิตฺวา  ตสฺส  อนุมติยา  
วา  สเจ  ส ฺตฺตึ  น  คจฺฉติ  พลกฺกาเรน  วา  ยาน  อาโรเปตฺวา  
ยาเน  ปจฺฉาพาห  พนฺธิตฺวา ต คเหตฺวา อิโตเยว ขิปฺป  
ทฺวารวตีนคร คจฺฉามาติ ฯ   
        เอว  ปน  พฺราหฺมเณน  วุตฺโต  องฺกุโร  สปปฺุริสธมฺเม  
ตฺวา  ตสฺส  วจน ปฏิกฺขิปนฺโต   
                ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย  นิสีเทยฺย สเยยฺย วา   
                น ตสฺส สาข ภ ฺเชยฺย  มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโกติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  น  ภ ฺเชยฺยาติ  น  ฉินฺเทยฺย ฯ  มิตฺตทุพฺโภติ  
มิตฺเตสุ  ทุพฺภน เตส อนตฺถุปฺปาทน ฯ  ปาปโกติ  อภทฺทโก   
มิตฺตทุพฺโภ ฯ  โย  หิ  สีตจฺฉาโย  รุกฺโข ฆมฺมาภิตตฺตสฺส  
ปุริสสฺส  ปรสิฺสมวิโนทโก  ตสฺสาป  นาม  ปาปก  น   
จินฺเตตพฺพ  กิมงฺค  ปน  สตฺตภูเตสุ ฯ  อย  เทวปุตฺโต   
สปฺปุริโส  ปพฺุพการี  อมหฺาก ทุกฺขปนูทโก พหูปกาโร น  
ตสฺส กิ ฺจิ อนตฺถ จินฺเตตพฺพ อ ฺทตฺถุ โส ปูเชตพฺโพ  
เอวาติ ทสฺเสติ ฯ    
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        ต  สุตฺวา  พฺราหฺมโณ  อตฺถสฺส  มูล  นิกติวินโยติ นีติมคฺค   
นิสฺสาย  องฺกุรสฺส ปฏโิลมปกฺเข ตฺวา   
                ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย  นิสีเทยฺย สเยยฺย วา   
                ขนฺธมฺป ตสฺส ฉินฺเทยฺย  อตฺโถ เจ ตาทิโส สิยาติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  อตฺโถ  เจ  ตาทิโส  สยิาติ  ตาทิเสน  ทพฺพสมฺภาเรน  
สเจ  อตฺโถ  ภเวยฺย ตสฺส รุกฺขสฺส ขนฺธมฺป ฉินฺเทยฺย กิมงฺค ปน  
สาขาทโยติ อธิปฺปาโย ฯ   
        เอว พฺราหฺมเณน วุตฺเต  องฺกุโร สปฺปุริสธมฺมเยว  
ปคฺคณฺหนฺโต   
                ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย  นิสีเทยฺย สเยยฺย วา   
                น ตสฺส ปตฺต ภินฺเทยฺย  มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโกติ   
อิม คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  น  ตสฺส  ปตฺต  ภินฺเทยฺยาติ  ตสฺส  รุกฺขสสฺ   
เอกปณฺณมตฺตมฺป  น ปาเตยฺย ปเคว สาขาทิเกติ อธิปฺปาโย ฯ   
        ปุนป พฺราหฺมโณ อตฺตโน วาท ปคฺคณฺหนฺโต   
                ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย  นิสีเทยฺย สเยยฺย วา   
                สมูลมฺป ต อพฺพุเห  อตฺโถ เจ ตาทิโส สิยาติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  สมูลมฺป  ต อพฺพุเหติ ต ตตฺถ สมูลมฺป สห   
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มูเลนป  อพฺพุเหยฺย  อุทฺธเรยฺยาติ อตฺโถ ฯ   
        เอว พฺราหฺมเณน วุตฺเต ปุน องฺกุโร ต นีตึ นิรตฺถก กาตุกาโม   
                ยสฺเสกรตฺติมฺป  ฆเร วเสยฺย   
                ยตฺถนฺนปาน ปรุิโส ลเภถ   
                น ตสฺส ปาป มนสาป จินฺตเย   
                กต ฺ ุตา สปฺปุริเสหิ วณฺณิตา ฯ   
                ยสฺเสกรตฺติมฺป ฆเร วเสยฺย   
                อนฺเนน ปาเนน อุปฏ ิโต สิยา   
                น ตสฺส ปาป มนสาป จินฺตเย   
                อทุพฺภปาณี หทเต มิตฺตทุพฺภึ ฯ   
                โย ปุพฺเพ กตกลฺยาโณ  ปจฺฉา ปาเปน หึสติ   
                อลฺลปาณิหโต โปโส        น โส ภทฺรานิ ปสฺสตีติ   
อิมา ติสฺโส คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺสาติ  ยสฺส  ปุคฺคลสฺส ฯ  เอกรตฺติมฺปติ   
เอกรตฺติมตฺตมฺป เกวล  เคเห  วเสยฺย ฯ  ยตฺถนฺนปาน   
ปุริโส ลเภถาติ ยสฺส สนฺติเก โกจิ ปุรโิส อนฺนปาน  วา  ย   
กิ ฺจิ  โภชน  วา  ลเภยฺย ฯ  น  ตสฺส  ปาป  มนสาป  จินฺตเยติ  
ตสฺส ปุคฺคลสฺส อภทฺทก อนตฺถ มนสาป น จินฺเตยฺย น   
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ปเหยฺย  ปเคว กายวาจาหิ ฯ กสฺมาติ  เจ ฯ  กต ฺ ุตา  
สปฺปุริเสหิ  วณฺณิตาติ  กต ฺ ุตา  นาม  พุทฺธาทีหิ อุตฺตมปุริเสหิ  
ปสสิตา ฯ   
        อุปฏ ิโตติ  ปยิรุปาสิโต  อิท  คณฺห  อิท ภุ ฺชาติ  
อนฺนปานาทินา อุปฏ ิโต ฯ  อทุพฺภปาณีติ  อหึสกหตฺโถ   
หตฺถสยโต ฯ  ทหเต  มิตฺตทุพฺภินฺติ  ต มิตฺตทุพฺภึ  ปุคฺคล  ทหติ  
วินาเสติ อปฺปทุฏเ หิตชฺฌาสยสมฺปนฺเน ปุคฺคเล ปเรน กโต   
อปราโธ  อวิเสเสน  ตสฺเสว  อนตฺถาวโห  อปฺปทฏุโ  ปุคฺคโล   
อตฺถโต  ต  ทหติ นาม ฯ เตนาห ภควา   
                โย อปฺปทุฏสฺส นรสฺส ทุสสฺติ   
                สทฺุธสฺส โปสสฺส อนงฺคณสฺส   
                ตเมว พาล ปจฺเจติ ปาป   
                สขุุโม รโช ปฏิวาตว ขิตฺโตติ ฯ   
        โย  ปุพฺเพ  กตกลฺยาโณติ  โย  ปคฺุคโล  เกนจิ  สาธุนา   
กตภทฺทโก  กตูปกาโร ฯ  ปจฺฉา  ปาเปน  หสึตีติ  ต  ปุพฺพการิน   
อปรภาเค ปาเปน อภทฺทเกน  อนตฺถเกน  พาธติ ฯ  อลฺลปาณิหโต   
โปโสติ อลลฺปาณินา  อุปการกิริยาย อลฺลปาณินา  โธตหตฺเถน   
ปุพฺพการินา  เหฏา  วุตฺตนเยน  หโต  พาธิโต  ตสฺส วา  
ปุพฺพการิโน  พาธเนน  หโต  อลลฺปาณิหโต  นาม ฯ   
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อกต ฺ ุปุคฺคโล ฯ  น โส ภทฺรานิ ปสฺสตีติ  โส  ยถาวุตฺตปุคฺคโล   
อิธโลเก  จ  อิทานิ  น  ปสฺสติ  น  วินทฺติ  น ลภตีติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  สปฺปุริสธมฺม  ปคฺคณฺหนฺเตน  องฺกุเรน อภิภวิตฺวา  
วุตฺโต โส พฺราหฺมโณ นิรตฺุตโต ตุณฺหี อโหสิ ฯ ยกโฺข  
ปน เตส ทฺวินฺน วจนปฏิวจนานิ สุตฺวา พฺราหฺมณสฺส  
กุชฺฌิตฺวาป  โหตุ  อิมสฺส  ทุฏพฺราหฺมณสฺส  กตฺตพฺพ  ปจฺฉา  ชานิสฺสามีติ อตฺตโน เกนจิ 
อนภิภวนียตเมว ตาว ทสฺเสนฺโต   
                นาห เทเวน วา มนุสฺเสน วา   
                อิสฺสริเยน วา ห สุปฺปสโยฺห   
                ยกโฺขหมสฺมิ ปรมิทฺธิปตฺโต   
                ทรูงฺคโม วณฺณพลูปปนฺโนติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  เทเวน  วาติ  เยน  เกนจิ เทเวน วา ฯ มนุสฺเสน  
วาติ เอตฺถาป เอเสว  นโย ฯ  อิสฺสริเยน  วาติ  เทวิสฺสริเยน 
วา  มนุสฺสิสฺสริเยน วา ฯ ตตฺถ เทวิสฺสริย นาม   
จตุมหาราชิกสกฺกสุยามาทีน  เทวิทฺธิ  มนุสฺสิสฺสริย  นาม  
จกฺกวตฺติอาทีน ปุ ฺ ิทฺธิ ฯ  ตสฺมา  อิสฺสริยคฺคหเณน  มหานุภาเว  
เทวมนุสฺเส  สงฺคณฺหาติ ฯ มหานุภาวาป  หิ  เทวา  อตฺตโน   
ปุ ฺผลูปตฺถมฺภิเต มนุสฺเสป อสติ ปโยควิปตฺติย อภิภวิตุ  น   
สกฺโกนฺติ  ปเคว  อิตเร ฯ  หนฺติ  อสหเน  นิปาโต ฯ  น  
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สุปฺปสโยฺหติ อปฺปธสิโย ฯ  ยกโฺขหมสฺมิ  ปรมิทฺธปิตฺโตติ  อตฺตโน  
ปุ ฺผเลน  อห ยกฺขตฺต อุปคโต  อสฺมิ  ยกโฺข ว  สมาโน  
น  โย วา โส วา อถ โข ปรมิทฺธิปตฺโต ปรมาย  
อุตฺตมาย  ยกฺขิทฺธิยา  สมนนฺาคโต ฯ ทูรงฺคโมติ ขเณเนว  
ทูรมฺป าน คนฺตุ สมตฺโถ ฯ วณฺณพลูปปนฺโนติ  รปูสมฺปตฺติยา  
สรีรพเลน  จ  อุปปนฺโน  สมนฺนาคโตติ  ตีหิป ปเทหิ   
มนฺตปฺปโยคาทีหิ  อตฺตโน  อนภิภวนียตเยว  ทสฺเสติ ฯ   
รูปสมฺปนฺโน หิ ปเรส พหุมานิโต  โหติ  รูปสมฺปท  
นิสฺสาย  วิสภาควตฺถุนาป  อนากฑฺฒนิโยวาติ  วณฺณสมฺปทา  
อนภิภวนียการณนฺติ วุตฺตา ฯ   
        อิโต ปร องฺกุรสฺส จ เทวปุตฺตสฺส จ วจนปฏิวจนกตา  
โหติ   
                ปาณิ เต สพฺพโสวณฺโณ        ป ฺจธาโร มธุสฺสโว   
                นานารสา ปคฺฆรนฺติ        ม ฺเห ต ปุรินฺทท ฯ   
                นามฺหิ  เทโว น คนฺธพฺโพ  นาป สกฺโก ปรุินฺทโท   
                เปต ม องฺกุร ชานาหิ        โรรุวมฺหา อิธาคต ฯ   
                กสึีโล กึสมาจาโร        โรรวุสฺมึ ปุเร ตุว   
                เกน เต พฺรหฺมจริเยน        ปุ ฺ ปาณิมฺหิ อิชฺฌติ ฯ   
                ตุนฺนวาโย ปุเร อาสึ        โรรุวสฺมึ ตทา อห   
                สกุิจฺฉวุตฺติ กปโณ        น เม วิชฺชติ ทาตเว ฯ    
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                นิเวสน ฺจ  เม อาสิ        อสยฺหสฺส อุปนฺติเก   
                สทฺธสฺส ทานปติโน        กตปุ ฺสฺส ลชฺชิโน ฯ   
                ตตฺถ ยาจนกายนฺติ        นานาโคตฺตา วณิพฺพกา   
                เต จ ม ตตฺถ ปุจฺฉนฺติ        อสยฺหสฺส นิเวสน ฯ   
                กตฺถ คจฺฉาม ภทฺท โว        กตฺถ ทาน ปทียติ   
                เตสาห ปุฏโ อกฺขามิ        อสยฺหสฺส นิเวสน ฯ   
                ปคฺคยฺห ทกฺขิณ พาหุ        เอตฺถ คจฺฉถ ภทฺท  โว   
                เอตฺถ ทาน ปทยีติ        อสยหฺสฺส นิเวสเน ฯ   
                เตน ปาณิ กามทโท        เตน ปาณิ มธุสฺสโว   
                เตน เม พฺรหฺมจริเยน        ปุ ฺ ปาณิมฺหิ อิชฺฌติ ฯ   
                น กิร ตฺว อทา ทาน        สกปาณีหิ กสฺสจิ   
                ปรสฺส ทาน อนุโมทมาโน  ปาณึ ปคฺคยฺห ปาวทิ ฯ   
                เตน ปาณิ กามทโท        เตน ปาณิ มธุสฺสโว   
                เตน เต  พฺรหฺมจริเยน  ปุ ฺ ปาณิมฺหิ อิชฺฌติ ฯ   
                โย โส ทานมทา ภนฺเต        ปสนโฺน สกปาณิภิ   
                โส หิตฺวา มานุส เทห        กึ น ุโส ทิสต คโต ฯ   
                        นาห ปชานามิ อสยฺหสาหิโน   
                        องฺคีรสสฺส คตึ อาคตึ วา   
                        สุต ฺจ เม เวสฺสวณสฺส สนฺติเก   
                        สกฺกสฺส สหพฺยต คโต อสโยฺหติ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เปตวตฺถุวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 167 

        เลมที ่ 24  องฺกุรเปตวตฺถุวณฺณนา  หนา  167 
 
                อลเมว กาตุ กลฺยาณ        ทาน ทาตุ ยถารห   
                ปาณึ กามทท ทสิฺวา        โก ปุ ฺ น กรสิฺสติ ฯ   
                โส หิ นูน อิโต คนฺตฺวา        อนุปฺปตฺวาน ทฺวารก   
                ทาน ปฏาปยิสฺสามิ        ย มมสฺส สุขาวห ฯ   
                ทสฺสามนฺน ฺจ ปาน ฺจ        วตฺถเสนาสนานิ จ   
                ปป ฺจ อุทปาน ฺจ        ทคฺุเค สงฺกมนานิ จาติ   
ปณฺณรส วจนปฏิวจนคาถา โหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ปาณิ  เตติ  ตว  ทกฺขิณหตฺโถ ฯ  สพฺพโสวณฺโณติ   
สพฺพโส  สุวณฺณวณฺโณ ฯ  ป ฺจธาโรติ  ป ฺจหิ  องฺคุลีหิ  
ปเรหิ  กามิตวตฺถูน  ธารา  เอตสฺส สนฺตีติ  ป ฺจธาโร ฯ  
มธุสฺสโวติ มธุรรสวิสฺสนทฺโก ฯ เตนาห  นานารสา ปคฺฆรนฺตีติ  
มธุรกฏกกสาวาทิเภทา  นานาวิธา  รสา  วิสฺสนฺทนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
ยกฺขสฺส  หิ กามทเท มธุราทิรสสมฺปนฺนานิ  วิวิธานิ   
ขาทนียโภชนียานิ  หตฺเถ  วิสฺสชชฺนฺเต  มธุราทิรสา   
ปคฺฆรนฺตีติ  วุตฺต ฯ  ม ฺเห  ต  ปรุินทฺทนฺติ  ม ฺเ อห ต  
ปุรินฺทท สกกฺ เอวมหานุภาโว สกฺโก เทวราชาติ ต อห ม ฺามีติ  
อตฺโถ ฯ   
        นามฺหิ  เทโวติ  เวสฺสวณาทิโก  ปากฏเทโว  น  โหมิ ฯ  น  
คนฺธพฺโพติ  คนฺธพฺพกายิกเทโวป  น  โหมิ ฯ  นาป  สกโฺก  
ปุรินฺทโทติ ปุริมตฺตภาเว ปุเร ทานสฺส ปฏปตตฺตา  ปุรินฺทโทต ิ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เปตวตฺถุวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 168 

        เลมที ่ 24  อุพฺพรีวคฺควณฺณนา  หนา  168 
 
ลทฺธนาโม  สกฺโก  เทวราชาป  น  โหมิ ฯ  กตโร  ปน  อโหสีติ  
อาห  เปต  ม  องฺกุร  ชานาหีติอาทิ ฯ องฺกุร  เปตูปปตฺติก    
ม ชานาหิ อ ฺตโร  เปตมหิทฺธิโกติ  ม  อุปธาเรหิ ฯ  
โรรุวมฺหา  อิธาคตนฺติ  โรรุวนครโต จวิตฺวา  มรุกนฺตาเร  อิธ  
อิมสฺมึ  นิโคฺรธรุกฺเข  อุปปชฺชนวเสน  อาคต  เอตฺถ นิพฺพตฺตนฺติ  
อตฺโถ ฯ   
        กึสโีล  กึสมาจาโร  โรรุวสฺม ึ ปุเร  ตุวนฺติ  ปพฺุเพ  
ปุริมตฺตภาเว โรรุวนคเร  วสนฺโต  ตฺว  กึสีโล  กึ  สมาจาโร 
อโหสิ  ปาปโต นิวตฺตนลกฺขณ กีทิส สลี  สมาทาย   
สวตฺติตปุ ฺกิริยาลกฺขเณน  สมาจาเรน  กึสมาจาโร  ทานาทีสุ   
กุสลสมาจาเรสุ  กีทิโส  สมาจาโร  อโหสีติ  อตฺโถ ฯ  เกน  เต  
พฺรหฺมจริเยน ปุ ฺ  ปาณิมฺหิ อิชฺฌตีติ กีทิเสน เสฏจริเยน  
อิท เอวรูป ตว หตฺเถสุ ปุ ฺผล อิทานิ สมิชฺฌติ  นิปฺผชฺชติ  
ต  กเถหีติ  อตฺโถ ฯ  ปุ ฺผล  หิ  อิธ  อุตฺตรปทโลเปน ปุ ฺนฺติ  
อธิปฺเปต ฯ  ตถา หิ ต กุสลาน ภิกฺขเว ธมฺมาน สมาทานเหตุ  
เอวมิท ปุ ฺ ปวฑฺฒตีติอาทีสุ  ปุ ฺนฺติ วุตฺต ฯ   
        ตุนฺนวาโยติ  ตุนฺนกาโร ฯ สกุิจฺฉวุตฺตีติ สุฏ ุ กิจฺฉวุตฺติโก  
อติวิย ทุกฺขชีวิโก ฯ  กปโณติ  วราโก  ทีโนติ  อตฺโถ ฯ  
น เม วิชฺชติ ทาตเวติ อทฺธิกาน  สมณพฺราหฺมณาน  ทาตุ  
กิ ฺจิ  ทาตพฺพยุตฺตก  มยหฺ  นตฺถ ิ จิตฺต  ปน เม ทาน   
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ทินฺนนฺติ อธิปฺปาโย ฯ   
        นิเวสนนฺติ  ฆร กมมฺกรณสาลา วา ฯ อสยฺหสฺส  
อุปนฺติเกติ อสยฺหสฺส  มหาเสฏ ิโน  เคหสฺส  สมีเป ฯ  สทฺธสฺสาติ   
กมฺมผลสทฺธาย สมนฺนาคตสฺส ฯ ทานปติโนติ  ทาเน   
นิรนฺตรปฺปวตฺตาย  ปริจฺจาคสมฺปตฺติยา  โลภสฺส  จ  อภิภเวน   
ปติภูตสฺส ฯ กตปุ ฺสฺสาติ ปุพฺเพ กตสุจริตกมฺมสฺส ฯ ลชชฺิโนติ  
ปาปชิคุจฺฉนสภาวสฺส ฯ   
        ตตฺถาติ  ตสฺมึ  มม  นเิวสเน ฯ  ยาจนกายนฺตีติ  ยาจนกา  ชนา   
อสยฺหเสฏ ึ  กิ ฺจิ  ยาจิตุกามา  อาคจฺฉนฺติ ฯ  นานาโคตฺตาติ  
นานาวิธโคตฺตาปเทสา ฯ วณิพฺพกาติ  วณฺณทีปกา  เย  ทายกสฺส   
ปุ ฺผลาทิ ฺจ  คุณกิตฺตนาทิมุเขน  อตฺตโน อตฺถิกภาว  ปเวเทนฺตา   
วิจรนฺติ ฯ  เต จ ม ตตฺถ ปุจฺฉนฺตีติ ตตฺถาติ นิปาตมตฺต เต  ยาจกาทโย   
ม  อสยฺหเสฏ ิโน  นิเวสน  ปุจฺฉนฺติ ฯ  อกฺขรจินตฺกา หิ อีทิเสสุ  
าเนสุ กมฺมทฺวย อิจฺฉนฺติ ฯ   
        กตฺถ  คจฺฉาม  ภทฺท  โว  กตฺถ ทาน ปทียตีติ เตส  
ปุจฺฉนาการทสฺสน ฯ อย  เหตฺถ  อตฺโถ  ภทฺท  ตุมหฺาก  โหตุ  
มย  อสยฺหมหาเสฏ ินา  ทาน  ปทียตีติ  สุตฺวา  อาคตา  กตฺถ  
ทาน  ปทียติ  กตฺถ  วา  มย  คจฺฉาม  กตฺถ  คเตน  ทาน  
สกฺกา  ลทฺธนฺุติ ฯ  เตสาห  ปุฏโ  อกฺขามีติ  เอว  เตหิ   
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อทฺธิกชเนหิ  ลภนฏาน ปุฏโ อห ปุพฺเพ อกตปุ ฺตาย  
อิทานิ อีทิสาน กิ ฺจิ ทาตุ  อสมตฺโถ  ชาโต  ทานคฺค  
ปน อิเมส ทสฺเสนฺโต ลาภสฺส อุปายาจิกฺขเณน  ปตึ  
อุปฺปาเทนฺโต  เอตฺตเกนป พหุ ปุ ฺ ปสวามีติ คารว  
อุปฺปาเทตฺวา ทกฺขิณ พาหุ  ปสาเรตฺวา  เตส  อสยฺหเสฏ ิสฺส  
นิเวสน อกฺขามิ ฯ เตนาห  ปคฺคยฺห ทกฺขิณ พาหุนฺติ  อาทิ ฯ   
        เตน  ปาณิ  กามทโทติ  เตน  ปรทานปกาสเนน  ปเรน  
กตสฺส  ทานสฺส  สกฺกจฺจ  อนุโมทนมตฺเตน  เหตุนา  อิทานิ  
มยฺห  หตฺโถ  กปฺปรุกโฺข  วิย สนฺตานกลตา  วิย  จ  กามทุโห   
อิจฺฉิติจฺฉิตทายี  กามทโท  โหติ  กามทโท  จ  โหติ  เตน  
ปาณิ มธุสฺสโว  อิฏวตฺถุวิสฺสชฺชนโก ชาโต ฯ   
        น  กริ  ตฺว  อทา  ทานนฺติ  กิราติ  อนุสฺสวนตฺเถ  
นิปาโต  ตฺว  กิร  อตฺตโน  สนฺตก  น  ปริจฺจชิ ฯ สกปาณีหิ  
สหตฺเถหิ  ยสฺส  กสฺสจิ  สมณสฺส วา  กิ ฺจิ  ทาน  น  อทาสิ ฯ  
ปรสฺส  ทาน  อนุโมทมาโนติ  เกวล  ปน  ปเรน  กต  ปรสฺส  
ทาน  อโห  ทาน  ปวตฺเตสีติ  อนุโมทมาโนเยว  วิหาสิ ฯ   
        เตน  ปาณิ  กามทโทติ  เตน  ตุยหฺ  ปาณิ  เอว   
กามทโทติ  อโห  อจฺฉริยา วต ปุ ฺาน คตีติ อธิปฺปาโย ฯ   
        โย  โส  ทานมทา  ภนฺเต  ปสนฺโน สกปาณิภีติ เทวปุตฺต  
คารเวน  อาลปติ ฯ ภนฺเต  ปเรน  กตสฺส  ทานานุโมทกสฺส   
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ตาว  ตุยฺห  อีทิส  ผล  เอวรูโป  อานุภาโว ฯ โย  ปน  โส   
อสยฺหมหาเสฏ ิ  มหาทาน  อทาสิ  ปสนฺนจิตฺโต  หุตฺวา   
สหตฺเถหิ  ตทา  มหาทาน  ปวตฺเตสิ ฯ  โส  หิตฺวา  มานุส  
เทหนฺติ  โส  อิธ  มนุสฺสตฺตภาว  ปหาย ฯ  กินฺติ  กตร ฯ  
นุ  โสติ  นูติ  นิปาตมตฺต ฯ  ทิสต  คโตติ  ทิส าน คโต ฯ 
กีทิสี ตสฺส คติ นิปฺผตฺตีติ อสยฺหเสฏ ิโน อภิสมฺปราย ปุจฺฉิ ฯ   
        อสยฺหสาหิโนติ  อ ฺเหิ  มจฺฉรีหิ  โลภาภิภูเตหิ  สหิตุ  
วหิตุ อสกฺกุเณยฺยสฺส  ปรจฺิจาคาทิวิภาคสฺส  สปฺปุรสิธุรสฺส  
สหนโต อสยฺหสาหิโน ฯ องฺคีรสสฺสาติ  องฺคโต  นกิฺขมนกชุติสฺส ฯ  
รโสติ  หิ  ชติุยา  อธิวจน ฯ  ตสฺส กิร ยาจเก  อาคจฺฉนฺเต  
ทิสฺวา อุฬาร ปติโสมนสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ มุขวณฺโณ วิปสีทติ ฯ 
ต  อตฺตโน  ปจฺจกฺข  กตฺวา  เอวมาห ฯ  คตึ  อาคตึ  วาติ  
ตสฺส  อสุก  นาม  คตึ  อิโต  คโตติ  คตึ  วา ฯ  ตโต  
วา  ปน  อสกุสฺมึ กาเล อิธาคมิสฺสตีติ  อาคตึ  วา  นาห  
ชานามิ  อวิสโย  เอส  มยหฺ ฯ  สุต ฺจ เม เวสฺสวณสฺส  
สนฺติเกติ  อปจ  โข  อุปฏาน  คเตน  เวสฺสวณสฺส  มหาราชสฺส  
สนฺติเก  สุตเมต  มยา ฯ  สกฺกสฺส  สหพฺยต  คโต  อสโยฺหติ   
อสยฺหเสฏ ิ  สกฺกสฺส  เทวานมินฺทสฺส  สหพฺยต คโต อโหสิ  
ตาวตึสภวเน นิพฺพตฺโตติ อตฺโถ ฯ   
        อลเมว  กาตุ  กลฺยาณนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  กลฺยาณ  กุสล   
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ปุ ฺ  กาตุ ยุตฺตเมว  ปฏิรูปเมว ฯ  ตตฺถ  ปน  ย  สพฺพสาธารณ  
สุกตตร  ต  ทสฺเสตุ  ทาน ทาตุ  ยถารหนฺติ  วุตฺต ฯ อตฺตโน   
วิภวพลานุรูป ทาน ทาตุ อลเมว ฯ ตตฺถ การณมาห ปาณึ  
กามทท  ทิสวฺาติ ฯ  ยตฺร  หิ นาม ปรกตปุ ฺานุโมทนปุพฺพเกน  
ทานปตินิเวสนมคฺคาจิกฺขณมตฺเตน  อย  หตฺโถ  กามทโท  ทิฏโ   
อิม  ทิสฺวา ฯ  โก  ปุ ฺ น กริสฺสตีติ มาทิโส โก นาม  
อตฺตโน ปติฏานภูต ปุ ฺ น กริสสฺตีติ ฯ   
        เอว  อนิยมวเสน  ปุ ฺกิริยาย  อาทร  ทสฺเสตฺวา  
อิทานิ  อตฺตนิ  ต  นิยเมตฺวา  ทสฺเสนฺโต  โส  ห ิ นนูาติ  อาทิ   
คาถาทฺวยมาห ฯ  ตตฺถ  โสติ  โส  อห ฯ  หีติ  อวธารเณ  
นิปาโต  นูนาติ ปริวิตกฺเก ฯ อิโต คนฺตฺวาติ อิโต มรุภูมิโต  
อปคนฺตฺวา ฯ  อนุปฺปตฺวาน  ทฺวารกนฺติ  ทฺวารวตีนคร  
อนุปาปุณิตฺวา ฯ ปฏาปยิสฺสามีติ  ปวตฺตยิสฺสามิ ฯ   
        เอว  องฺกุเรน  ทาน  ทสฺสามีติ  ปฏิ ฺาย  กตาย  
ยกฺโข  ตุฏมานโส  มารสิ  ตฺว  วิสฺสตฺโถ  ทาน  เทหิ  
อห  ปน  เต  สหายกิจฺจ  กริสฺสามิ  เยน  เต  เทยฺยธมโฺม  
น  ปรกิฺขย  คมิสฺสติ  เตน  ปกาเรน กริสฺสามีติ ต  
ทานกิริยาย สมุตฺเตเชตฺวา  พฺราหฺมณ  วาณิช  ตฺว  กิร  
มาทิเส พลกฺกาเรน เนตุกาโม อตฺตโน  ปมาณ  น  ชานาสีติ  
ตสฺส  ภณฺฑมนฺตรธาเปตฺวา  ต  ยกฺขวภึิสกาย  ภึสาเปนฺโต    
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สนฺตชฺเชสิ ฯ  อถ  น  องฺกโุร  นานปฺปการ  ยาจิตฺวา  
พฺราหฺมเณน  ขมาเปนฺโต  ปสาเทตฺวา  สพฺพภณฺฑ  ปากติก   
การาเปตฺวา  รตฺติยา อุปคตาย ยกฺข วิสฺสชฺเชตฺวา คจฺฉนฺโต  
ตสฺส  อวิทูเร  อ ฺตร  อติวิย  พีภจฺฉทสฺสน เปต ทิสฺวา  
เตน กตกมฺม ปุจฺฉนฺโต   
                เกน เต องฺคุลี กุณา  มุข ฺจ กุณลีกต   
                อกฺขีนิ จ ปคฺฆรนฺติ        ก ึปาป ปกต ตยาติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ กณุาติ กุณิกา ปฏิกุณิกา  อนุชุภูตา ฯ กณุลีกตนฺติ  
มุขวิกาเรน วิกุณิต สงฺกุณิต ฯ  ปคฺฆรนฺตีติ อสุจึ วิสฺสนฺทนฺติ ฯ   
        อถสฺส เปโต   
                องฺคีรสสฺส คหปติโน        สทฺธสฺส ฆรเมสิโน   
                ตสฺสาห ทานวิสฺสคฺเค        ทาเน อธิกโต อหห ฯ   
                ตตฺถ ยาจนเก ทิสฺวา                อาคเต โภชนตฺถิเก   
                เอกมนฺต อปกฺกมฺม                อกาสึ กุณลึ มุข ฯ   
                เตน เม องฺคุลี กุณา                  มุข ฺจ กุณลีกต   
                อกฺขีนิ เม ปคฺฆรนฺติ                ต ปาป ปกต มยาติ   
ติสฺโส คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  องฺคีรสสฺสาติอาทินา  อสยฺหเสฏ ึ  กิตฺเตติ ฯ   
ฆรเมสิโนติ ฆรมาวสนฺตสฺส  คหฏสสฺ ฯ  ทานวิสฺสคฺเคติ   
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ทานคฺเค  ปรจฺิจาคฏาเน ฯ ทาเน อธิกโต  อหุนฺติ เทยฺยธมฺมสฺส  
ปริจฺจชเน ทานาธิกาเร อธิกโต ปโต อโหสึ ฯ   
        เอกมนฺต  อปกฺกมฺมาติ  ยาจนเก  โภชนตฺถิเก  อาคเต  
ทิสฺวา  ทานพฺยาวเฏน  ทานคฺคโต  อนปกฺกมฺม  ยถาาเนเยว  
ตฺวา  ส ฺชาตปติโสมนสฺเสน  วิปฺปสนฺนมุขวณฺเณน  สหตฺเถน   
ทาน  ทาตพฺพ  ปเรหิ  วา  ปฏิรูเปหิ  ทาเปตพฺพ ฯ  อห  
ปน  ตถา  อกตฺวา  ยาจนเก  อาคจฺฉนฺเต  ทูรโตว  ทสิฺวา  
อตฺตาน อทสฺเสนฺโต  เอกมนฺต  อปกฺกมฺม  อปกฺกมตฺิวา ฯ  อกาสึ 
กุณลึ มุขนฺติ วิกุณิต สงฺกุจิต มุข อกาสึ ฯ   
        เตนาติ  ยสฺมา  ตทาห  สามินา  ทานาธิกาเร  นิยุตฺโต  
สมาโน  ทานกาเล  อุปฏ ิเต  มจฺฉริยาปกโต  ทานคฺคโต  
อปกฺกมนฺโต ปาเทหิ สงฺโกจ อาปชฺชึ  สหตฺเถหิ  ทาตพฺเพ  
ตถา  อกตฺวา  หตฺถสงฺโกจ  อาปชฺช ึ ปสนฺนมุเขน  ภวิตพฺเพ   
มุขสงฺโกจ  อาปชฺชึ  ปยจกฺขูหิ  โอโลเกตพฺเพ  จกฺขุกาลุสิย  
อุปฺปาเทสึ ตสฺมา หตฺถงฺคุลิโย  จ  ปาทงฺคุลิโย  จ  กณิุตา  
ชาตา  มุข ฺจ  กุณลีกต วิรปูรูป สงฺกุจิต  อกฺขีนิ   
อสุจิทุคฺคนฺธเชคุจฺฉานิ  อสฺสูนิ  ปคฺฆรนฺตีติ  อตฺโถ ฯ เตน วุตฺต   
                เตน เม องฺคุลี กุณา        มุข ฺจ กุณลีกต   
                อกฺขีนิ เม ปคฺฆรนฺติ        ต ปาป ปกต มยาติ ฯ   
        ต สุตฺวา องฺกุโร เปต ครหนฺโต    
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                ธมฺเมน เต กาปุริส        มุข ฺจ กุณลีกต   
                อกฺขีนิ จ ปคฺฆรนฺติ        ย ต  ปรสฺส ทานสฺส   
                อกาสิ กุณลึ มขุนฺติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺเมนาติ  ยุตฺเตเนว  การเณน ฯ  เตติ  ตว ฯ  
กาปุริสาติ  ลามกปุริส ฯ  ยนฺติ ยสฺมา ฯ ปรสฺส ทานสฺสาติ  
ปรสฺส ทานสฺมึ ฯ อยเมว วา ปาโ ฯ   
        ปุน องฺกุโร ต ทานปตึ เสฏ ึ ครหนฺโต   
                กถ หิ ทาน ททมาโน        กเรยฺย ปรปตฺติย   
                อนฺนปาน ขาทนีย        วตฺถเสนาสนานิ จาติ   
คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ทาน  ททนฺโต  ปรุิโส  กถ  หิ  นาม  ต   
ปรปตฺติย  ปเรน  ปาเปตพฺพ  กเรยฺย  อตฺตปจฺจกฺขเมว  กตฺวา  
สหตฺเถเนว ทเทยฺย สย วา ตตฺถ  พฺยาวโฏ  ภเวยฺย   
อ ฺถา  อตฺตโน  เทยฺยธมฺโม  อฏาเน วิทฺธสิเยถ ทกฺขิเณยฺยา  
จ ทาเนน  ปริหาเยยฺยุนฺติ ฯ   
        เอวนฺต ครหิตฺวา อิทานิ อตฺตนา ปฏิปชชฺิตพฺพวิธึ  
ทสฺเสนฺโต   
                โส หิ นูน อิโต คนฺตฺวา        อนุปฺปตฺวาน ทฺวารก   
                ทาน ต ปฏาปยิสฺสามิ        ย มมสฺส สุขาวห ฯ    
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                ทสฺสามนฺน ฺจ ปาน ฺจ        วตฺถเสนาสนานิ จ   
                ปป ฺจ อุทปาน ฺจ        ทคฺุเค สงฺกมนานิ จาติ   
คาถาทฺวยมาห ต วุตฺตตฺถเมว ฯ   
                ตโต หิ โส นิวตฺติตฺวา        อนุปฺปตฺวาน ทฺวารก   
                ทาน ปฏยิ  องฺกุโร                ยนฺต อสฺส  สุขาวห ฯ   
                อทา อนฺน ฺจ ปาน ฺจ        วตฺถเสนาสนานิ จ   
                ปป ฺจ อุทปาน ฺจ                วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ   
                โก ฉาโต โก จ ตสิโต        โก วตฺถ ปริทหิสฺสติ   
                กสฺส สนฺตานิ โยคฺคานิ        อิโต โยเชนตฺุ วาหน ฯ   
                โก ฉตฺติจฺฉติ คนฺธ ฺจ        โก มาล โก อุปาหน   
                อิติสฺสุ ตตฺถ โฆเสนฺติ        กปฺปกา สูทมาคธา  ฯ   
                สทา สาย ฺจ ปาโต จ        องฺกุรสฺส นิเวสเนติ   
จตสฺโส คาถา องฺกุรสฺส ปฏิปตฺตึ ทสฺเสตุ สงฺคีติกาเรหิ  
ปตา ฯ   
        ตตฺถ  ตโตติ  มรุกนตฺารโต ฯ นิวตฺติตฺวาติ ปฏินิวตฺติตฺวา ฯ  
อนุปฺปตฺวาน ทฺวารกนฺติ  ทฺวารวตีนคร  อนุปาปุณิตฺวา ฯ  
ทาน  ปฏยิ  องฺกุโรติ  ยกฺเขน ปริปูรติสกลโกฏาคาโร   
สพฺพปาเถยฺยก  มหาทาน  โส องฺกุโร ปฏเปสิ ฯ ย  ตุมสฺส  
สุขาวหนฺติ ย อตฺตโน สมปฺติ อายติ ฺจ สุขนิพฺพตฺตก ฯ   
        โก  ฉาโตติ  โก  ชฆิจฺฉิโต  โส  อาคนฺตฺวา  ยถารุจิ   
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ภุ ฺชตูติ  อธิปฺปาโย ฯ  เอเสว นโย เสเสสุป ฯ ตสิโตติ  
ปปาสิโต ฯ ปริทหิสฺสตีติ  นิวาเสสฺสติ ปารุปสฺสติ  จาติ  
อตฺโถ ฯ สนตฺานีติ ปริสฺสมปฺปตฺตานิ ฯ โยคฺคานีติ รถวาหนานิ ฯ   
อิโต โยเชนตฺุ วาหนนฺติ อิโต โยคฺคสมูหโต ยถารจิุต คเหตฺวา  
วาหน โยเชนฺตุ ฯ   
        โก  ฉตฺติจฺฉตีติ  โก  กิล ฺชฉตฺตาทิเภท ฉตฺต อิจฺฉติ  
โส  คณฺหาตูติ อธิปฺปาโย ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  คนฺธนฺติ  
จตุชฺชาติยคนฺธาทิก คนฺธ ฯ มาลนฺติ คนฺถิตาคนฺถิตเภท   
ปุปฺผ ฯ  อุปาหนนฺติ ขลฺลพทฺธาทิเภท อุปาหน ฯ อิติสฺสูติ  
เอตฺถ  สูติ นปิาตมตฺต อิติ เอว โก ฉาโต โก  
ตสิโตติอาทินาติ อตฺโถ ฯ กปฺปกาติ นหฺาปตกา ฯ  สูทาติ   
ภตฺตการกา ฯ  มาคธาติ  คนฺธิโน ฯ  สทาติ  สพฺพกาล  ทิวเส   
ทิวเส สาย ฺจ ปาโต จ ตตฺถ องฺกุรสฺส นิเวสเน โฆเสนฺติ  
อุคฺโฆเสนฺตีติ โยชนา ฯ   
        เอว  มหาทาน ปวตฺเตนฺตสฺส คจฺฉนฺเต กาเล ติตฺติภาวโต  
อตฺถิกชเนหิ ปวิวิตฺต วิรฬ  ทานคฺค  อโหสิ ฯ  ต  ทสิฺวา  
องฺกุโร  ทาเน  อุฬารชฺฌาสยตาย  อตุฏมานโส หุตฺวา อตฺตโน  
ทาเน นิยุตฺต สินฺธก  นาม มาณว อามนฺเตตฺวา   
                สขุ สุปติ องฺกุโร        อิติ ชานาติ ม ชโน   
                ทกฺุข สุปามิ สินฺธก        ย น ปสฺสามิ ยาจเก ฯ    
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                สขุ สุปติ องฺกุโร                อิติ ชานาติ ม ชโน   
                ทกฺุข สุปามิ สินฺธก        อปฺปเก สุ วณิพฺพเกติ   
คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  สขุ  สุปติ  องฺกุโร  อิติ  ชานาติ  ม  ชโนติ   
องฺกุโร  ราชา ยสโภคสมปฺปโต  ทานปติ  อตฺตโน โภคสมฺปตฺติยา  
ทานสมฺปตฺติยา จ สุข สุปติ สุเขเนว นิทฺท  อุปคจฺฉติ  สุข   
ปฏิพุชฺฌตีติ  เอว  ม ชโน สมฺภาเวติ ฯ ทุกฺข สุปามิ สินฺธกาติ  อห   
ปน  สินฺธก  ทุกฺขเมว  สุปามิ ฯ  กสฺมา  ย  น  ปสฺสามิ ยาจเกติ  
ยสฺมา  มม  อชฺฌาสยานุรูป  เทยฺยธมฺมปฏิคฺคาหเก  พหู  ยาจเก  น  
ปสฺสามิ ตสฺมาติ อตฺโถ ฯ  อปฺปเก  สุ  วณิพฺพเกติ  วณิพฺพกชเน   
อปฺปเก กติปเย ชาเต ทุกฺข สุปามีติ โยชนา ฯ สูติ จ นิปาตมตฺต  
อปฺปเก วณิพฺพกชเน สตีติ อตฺโถ ฯ 
        ต สุตฺวา สินฺธโก ตสฺส อุฬาร ทานาธิมุตฺตึ ปากฏตร  
กาตุกาโม   
                สกฺโก เจ เต วร ทชชฺา  ตาวตึสานมิสฺสโร   
                กสิฺส สพฺพสฺส โลกสฺส        วรมาโน วร วเรติ   
คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ตาวตึสาน  เทวาน  สพฺพสฺส  จ  โลกสฺส  อิสฺสโร   
สกฺโก  วร  วรสฺสุ  องฺกุร  ยงฺกิ ฺจิ  มนสิจฺฉิตนฺติ  ตุยฺห    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เปตวตฺถุวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 179 

        เลมที ่ 24  องฺกุรเปตวตฺถุวณฺณนา  หนา  179 
 
วร ทชชฺา ทเทยฺย เจ วรมาโน ปตฺถยมาโน กิสฺส กีทสิ  
วร วเรยฺยาสีติ อตฺโถ ฯ   
        อถ องฺกุโร อตฺตโน อชฺฌาสย ยาถาวโต ปเวเทนฺโต   
                สกฺโก เจ เม วร ทชชฺา  ตาวตึสานมิสฺสโร   
                กาลุฏ ิตสฺส เม สโต        สูรยิุคฺคมน  ปติ   
                ทพฺิพา ภกฺขา ปาตุภเวยฺยุ        สีลวนฺโต  จ ยาจกา ฯ   
                ททโต เม น ขีเยถ        ทตฺวา นานุตเปยฺยห   
                ทท จิตฺต ปสาเทยฺย        เอต  สกฺก วร วเรติ   
เทฺว คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  กาลุฏ ิตสฺส  เม  สโตติ  กาเล  ปาโต  วุฏ ิตสฺส  
อตฺถิกาน  ทกฺขิเณยฺยาน  อปจายนปาริจริยาทิวเสน  อุฏาน- 
วีริยสมฺปนฺนสฺส  เม  สมานสฺส ฯ สูรยิคฺุคมน  ปตีติ  สูรยิุคฺคมน- 
เวลาย ฯ  ทิพฺพา  ภกฺขา  ปาตุภเวยฺยุนฺติ เทวโลกปริยาปนฺนา  
อาหารา  อุปฺปชฺเชยฺยุ ฯ สลีวนฺโต จ ยาจกาติ ยาจกา จ สีลวนฺโต   
กลฺยาณธมฺมา ภเวยฺยุ ฯ   
        ททโต  เม  น  ขีเยถาติ  อาคตาคตาน ทาน ททโต จ เม  
เทยฺยธมฺโม  น  ขีเยถ  น  ปริกฺขย  คจฺเฉยฺย ฯ  ทตฺวา  
นานุตเปยฺยหนฺติ  ต ฺจ  ทาน  ทตฺวา กิ ฺจิเทว  อปฺปสาทก  
ทิสฺวา เตน อห ปจฺฉา นานุตเปยฺย ฯ ทท จิตฺต ปสาเทยฺยนฺติ  
ททมาโน  จิตฺต  ปสาเทยฺย  ปสนฺนจิตฺโตเยว  หุตฺวา  ทเทยฺย ฯ  
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เอต  สกฺก  วร วเรติ  สกฺก  เทวานมินฺท  อาโรคฺยสมปฺทา   
เทยฺยธมฺมสมฺปทา  ทกฺขิเณยฺยสมฺปทา เทยฺยธมฺมสฺส  อปริมิตสมฺปทา   
ทายกสมฺปทาติ  เอต  ป ฺจวิธ  วร  วเรยฺย ฯ เอตฺถ จ  
กาลุฏ ิตสฺส  เม  สโตติ  เอเตน  อาโรคฺยสมฺปทา  ทิพฺพา  
ภกฺขา  ปาตุภเวยฺยุนฺติ  เอเตน  เทยฺยธมมฺสมฺปทา  สลีวนฺโต  จ   
ยาจกาติ  เอเตน  ทกฺขิเณยฺยสมฺปทา  ททโต  เม  น  ขีเยถาติ  
เอเตน เทยฺยธมฺมสฺส อปริมิตสมฺปทา  ทตฺวา  นานุตเปยฺยห  
ทท  จิตฺต ปสาเทยฺยนฺติ เอเตหิ ทายกสมฺปทาติ อิเม ป ฺจ  
อตฺถา  วรภาเวน  อิจฺฉิตา  เต จ โข ทานมยปุ ฺสฺส  
ยาวเทว อุฬารภาวายาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        เอว  องฺกุเรน  อตฺตโน  อชฌฺาสเย  ปเวทิเต ตตฺถ นิสินฺโน 
นีติสตฺเถ กตปริจโย โสนโก นาม เอโก ปุรโิส ต อติทานโก 
วิจฺฉินฺทิตุกาโม   
                น สพฺพวิตฺตานิ ปเร ปเวจฺเฉ   
                ทเทยฺย ทาน ฺจ ธน ฺจ รกฺเข   
                ตสฺมา หิ ทานา ธนเมว เสยฺโย   
                อติปฺปทาเนน กุลา น โหนติฺ ฯ   
                อทานมติทาน ฺจ นปฺปสสนฺติ ปณฺฑิตา   
                ตสฺมา หิ ทานา ธนเมว เสยฺโย   
                สเมน วตฺเตยฺย ส ธีรธมฺโมติ    
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เทฺว คาถา อภาสิ ฯ   
        สินฺธโก เอว ปุนป วีมสิตุกาโม น สพฺพวิตฺตานีติอาทิมาหาติ  
อปเร ฯ   
        ตตฺถ  สพฺพวิตฺตานีติ  สวิ ฺาณกอวิ ฺาณกปฺปเภทานิ   
สพฺพานิ วิตฺตูปกรณานิ  ธนานีติ  อตฺโถ ฯ  ปเรติ  ปรมฺหิ ฯ 
ปรสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  น ปเวจฺเฉติ น  ทเทยฺย  ทกฺขิเณยฺยา  
ลทฺธาติ กตฺวา กิ ฺจิ อเสเสตฺวา สพฺพสาปเตยฺยปริจฺจาโค  น   
กาตพฺโพติ  อตฺโถ ฯ  ทเทยฺย  ทาน ฺจาติ  สพฺเพน  สพฺพ  
ทานธมฺโม น กาตพฺโพ  อถ  โข  อตฺตโน  อาย ฺจ  วย ฺจ  
ชานิตฺวา  วิภวานุรูป ทาน ฺจ ทเทยฺย ฯ ธน ฺจ  รกฺเขติ  
อลทฺธลาภลทฺธปริรกฺขณรกฺขิตสมฺพนฺธวเสน  ธน  ปริปาเลยฺย ฯ   
                เอเกน โภเค ภุ ฺเชยฺย        ทฺวีหิ กมฺม ปโยชเย   
                จตุตฺถ ฺจ นิธาเปยฺย        อาปทาสุ ภวิสฺสตีติ   
        วุตฺตวิธินา  วา  ธน  รกฺเขยฺย  ตมมฺูลกตฺตา  ทานสฺส ฯ 
ตโยป มคฺคา  อ ฺม ฺวิโสธเนน  ปฏิเสวิตพฺพาติ  หิ  
นีติจินฺตกา ฯ  ตสฺมา  หีติ  ยสฺมา  ธน ฺจ รกฺขนฺโต  ทาน ฺจ   
กโรนฺโต  อุภยโลกหิตาย  ปฏิปนฺโน  โหติ  ธนมลูก ฺจ  ทาน  
ตสฺมา  ทาน ฺจ  กโรนฺโต  อุภยโลกหิตาย  ปฏิปนฺโน  โหติ   
ธนมูลก ฺจ  ทาน  ตสฺมา  ทานโต  ธนเมว  เสยฺโย  สุนฺทรตโรติ   
อติทาน  น  กาตพฺพนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ เตนาห  อติปฺปทาเนน  กุลา  น 
โหนฺตีติ  ธนสฺส  ปมาณ  อชานิตฺวา  ทานสฺส  ต นสิฺสาย   
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อติปฺปทานปสงฺเคน กุลานิ น โหนฺติ นปฺปวตฺตนฺติ อุจฺฉิชฺชนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  วิ ฺ ูน  ปสสิตเมวตฺถ  ปติฏเปนฺโต อทานมติ- 
ทาน ฺจาติ คาถมาห ฯ  ตตฺถ  อทานมติทาน ฺจาติ  สพฺเพน   
สพฺพ  กฏจฺฉุภิกฺขายป  ตณฺฑุลมุฏ ิยาป  อทาน  ปมาณ  
อติกฺกมิตฺวา ปริจฺจาคสงฺขาต อติทาน ฺจ ปณฺฑิตา พุทฺธิมนฺโต   
สป ฺชาติกา  นปฺปสสนฺติ  น  วณฺณยนฺติ ฯ  สพฺเพน  สพฺพ   
อทาเนน  หิ  สมฺปรายิกโต อตฺถโต ปริพาหิโร โหติ ฯ  
อติทาเนน ทิฏธมฺมิกปเวณี น ปวตฺตติ ฯ  สเมน  วตฺเตยฺยาติ   
อวิสเมน  โลกิยสริกฺขเกน  สมาหิเตน  มชฺฌิเมน  าเยน   
ปวตฺเตยฺย ฯ  ส  ธีรธมโฺมติ  ยา  ยถาวุตฺตา  ทานาทานปฺปวตฺติ  
โส  ธรีาน  ธติิสมฺปนฺนาน นีตินยกุสลาน ธมฺโม เตหิ  
คตมคฺโคติ ทีเปติ ฯ   
        ต สุตฺวา องฺกุโร ตสฺส อธิปฺปาย ปริวตฺเตนฺโต   
                        อโห วตาเร  อหเมว ทชฺช   
                        สนฺโต จ  ม สปฺปุริสา ภเชยฺยุ   
                        เมโฆว นนิฺนานิ ปริปูรยนฺโต   
                        สนฺตปฺปเย สพฺพวณิพฺพกาน ฯ   
                ยสฺส ยาจนเก ทิสฺวา        มขุวณฺโณ ปสีทติ   
                ทตฺวา อตฺตมโน โหติ        ต ฆร วสโต สุข ฯ    
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                ยสฺส ยาจนเก ทิสฺวา        มขุวณฺโณ ปสีทติ   
                ทตฺวา อตฺตมโน โหติ        เอสา ย ฺสฺส  สมฺปทา ฯ   
                ปพฺุเพว ทานา สุมโน        ทท จิตฺต ปสาทเย   
                ทตฺวา อตฺตมโน โหติ        เอสา ย ฺสฺส สมฺปทาติ   
จตูหิ คาถาหิ อตฺตนา ปฏิปชฺชิตพฺพวิธึ ปกาเสสิ ฯ   
        ตตฺถ  อโห  วตาติ  สาธุ  วต ฯ  อเรติ  อาลปน ฯ อหเมว  
ทชฺชนฺติ  อห  ทชฺชเมว ฯ  อย  เหตฺถ  สงฺเขปตฺโถ  มาณว  
ทานา  ธนเมว  เสยฺโยติ  ยทิ  อย  นีติกสุลาน  วาโท  ตว   
โหตุ  กาม  อห  ทชชฺเมว ฯ  สนฺโต  จ ม  สปฺปุริสา  ภเชยฺยุนฺติ  
ตสฺมึ  จ  ทาเน สนฺโต อุปสนฺตกายวจีมโนสมาจารา สปฺปุริสา  
สาธโว  ม  ภเชยฺยุ  อุปคจฺเฉยฺยุ ฯ  เมโฆว  นินฺนานิ   
ปริปูรยนฺโตติ  อห  อภิปปฺวสฺสนฺโต มหาเมโฆ วิย นินฺนานิ  
นินฺนฏานานิ สพฺเพส วณิพฺพกาน อธิปฺปาเย ปริปูรยนฺโต  
อโห วต เต  สนฺตปฺเปยฺยนฺติ ฯ   
        ยสฺส  ยาจนเก  ทิสฺวาติ  ยสฺส  ปคฺุคลสฺส  ฆรเมสิโน   
ยาจนเก ทิสฺวา  ปม  ตาว  อุปฏ ิต  วต  เม  ปุ ฺกฺเขตฺตนฺติ   
สทฺธาชาตสฺส มุขวณฺโณ ปสีทติ ยถาวิภว  ปน  เตส  ทาน  
ทตฺวา  อตฺตมโน  ปติโสมนสฺเสหิ  คหิตจิตฺโต  โหติ ฯ ตนฺติ  
ยเทตฺถ  ยาจกาน  ทสฺสน  เต  จ  ทิสฺวา  จิตฺตสฺส  ปสาทน  
ยถารห  ทาน ทตฺวา จ อตฺตมนตา ฯ    
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        เอสา  ย ฺสฺส  สมฺปทาติ  เอสา  ย ฺสฺส  สมฺปตฺติ  
ปาริปูริ  นิปผฺตฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        ปุพฺเพว  ทานา  สุมโนติ  สมฺปตฺตีน  นิทาน  อนุคามิก  นิธาน  
นิเธสฺสามีติ  มุ ฺจนเจตนาย  ปุพฺเพ  เอว ทานูปกรณสฺส สมฺปาทนโต   
ปฏาย  สุมโน  โสมนสฺสชาโต  ภเวยฺย ฯ  ทท  จิตฺต  ปสาทเยติ   
ททนฺโต  เทยยฺธมฺม  ทกฺขิเณยฺยหตฺเถ  ปติฏาเปนฺโต อสารโต  
ธนโต สาราทาน  กโรมติี อตฺตโน จิตฺต ปสาเทยฺย ฯ  ทตฺวา   
อตฺตมโน  โหตีติ  ทกฺขิเณยฺยาน  เทยฺยธมฺม  ปริจฺจชิตฺวา  
ปณฺฑิตป ฺตฺต  นาม  มยา  อนุฏ ิต  อโห  สาธุ  สฏุ ูติ  อตฺตมโน  
ปมุทิตมโน ปติโสมนสฺสชาโต  โหติ ฯ  เอสา  ย ฺสฺส  
สมฺปทาติ  ยา  อย  ปุพฺพเจตนา  มุ ฺจนเจตนา อปรเจตนาติ อิมาส  
กมฺมผลลทฺธานุคตาน โสมนสฺสปริคฺคหิตาน ติสฺสนฺน  
เจตนาน  ปาริปูริ  เอสา  ย ฺสฺส  สมฺปทา  ทานสฺส  สมฺปตฺติ  น  
อิโต อ ฺถาติ อธิปฺปาโย ฯ   
        เอว  องฺกุโร  อตฺตโน  ปฏิปชชฺนวิธึ  ปกาเสตฺวา  ภิยฺโยโส   
มตฺตาย  อภิวฑฺฒมานทานชฺฌาสโย  ทวิเส  ทิวเส  มหาทาน   
ปวตฺเตสิ ฯ  เตน ตทา สพฺพรชฺชานิ  อุนฺนงฺคลานิ  กตฺวา  
มหาทาเน  ทิยฺยมาเน  ปฏลิทฺธสพฺพูปกรณา  มนุสสฺา อตฺตโน  
อตฺตโน  กมฺมนฺเต  ปหาย  ยถาสุข  วิจรึสุ เตน ราชนู  
โกฏาคารานิ ปริกฺขย อคมสุ ฯ  ตโต  ราชาโน  องฺกุรสฺส   
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ทูต  ปาเหสุ  โภโต  ทาน  นิสฺสาย  อมฺหาก  อายสฺส วินาโส  
อโหสิ  โกฏาคารานิ  ปริกฺขย  คตานิ  ตตฺถ  ยุตฺตมตฺต  
าตพฺพนฺติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  องฺกุโร  ทกฺขิณาปถ  คนฺตฺวา  ทมิฬวิสเย  
สมุทฺทสฺส อวิทูรฏาเน มหติโย  อเนกทานสาลาโย  การาเปตฺวา   
มหาทานานิ  ปวตฺเตนฺโต ยาวตายุก ตฺวา  กายสฺส  เภทา  
ปร  มรณา  ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส  ทานวิภูติ ฺจ   
สคฺคูปปตฺติ ฺจ ทสฺเสนฺตา สงฺคีติการา   
                สฏ ิ วาหสหสฺสานิ        องฺกุรสฺส นิเวสเน   
                โภชน ทียเต นิจฺจ        ปุ ฺเปกฺขสฺส ชนตฺุโน ฯ   
                ติสหสฺสานิ สูทา หิ        อามุตฺตมณิกุณฺฑลา   
                องฺกุร อุปชีวนฺติ        ทาเน ย ฺสฺส วาวฏา ฯ   
                สฏ ิ ปุริสสหสฺสานิ        อามุตฺตมณิกุณฺฑลา   
                องฺกุรสฺส มหาทาเน        กฏ ผาเลนฺติ มาณวา ฯ   
                โสฬสิตฺถิสหสฺสานิ        สพฺพาลงฺการภูสิตา   
                องฺกุรสฺส มหาทาเน        วิธา ปณฺเฑนฺติ นาริโย ฯ   
                โสฬสิตฺถิสหสฺสานิ        สพฺพาลงฺการภูสิตา   
                องฺกุรสฺส มหาทาเน        ทพฺพิคฺคาหา อุปฏ ิตา ฯ   
                พหุ พหูน ปาทาสิ        จิร ปาทาสิ ขตฺติโย   
                สกฺกจฺจ ฺจ สหตฺถา จ        จิตฺตีกตฺวา  ปุนปฺปุน ฯ    
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                พหู มาเส จ ปกฺเข จ  อุตุสวจฉรานิ จ   
                มหาทาน ปวตฺเตสิ        องฺกุโร ทีฆมนฺตร ฯ   
                เอว ทตฺวา ยชิตฺวา จ  องฺกุโร ทีฆมนฺตร   
                โส หิตฺวา มานุส เทห  ตาวตึสูปโค อหูติ   
คาถา อาหสุ ฯ   
        ตตฺถ  สฏ ิ  วาหสหสฺสานีติ  วาหาน  สฏ ิสหสฺสานิ   
คนฺธสาลิตณฺฑุลาทิปูริตวาหาน  สฏ ิสหสฺสานิ  ปุ ฺเปกฺขสฺส   
ทานชฺฌาสยสฺส ทานาธิมุตฺตสฺส  องฺกุรสฺส  นิเวสเน  นิจฺจ  ทิวเส   
ทิวเส  ชนฺตุโน  สตฺตกายสฺส โภชน ทยีเตติ โยชนา ฯ   
        ติสหสฺสานิ  สูทา  หีติ  ติสหสฺสมตฺตา  สูทา  ภตฺตการกา   
เต  จ  โข  ปน  ปธานภูตา  อธิปฺเปตา  เตสุ  เอกเมกสฺส ปน  
วจนกรา อเนกาติ  เวทิตพฺพา ฯ  ติสหสฺสานิ  สูทานนฺติ  จ   
ปนฺติ ฯ  อามุตฺตมณิกุณฺฑลาติ  นานามณิวิจิตฺตกุณฺฑลธรา ฯ   
นิทสฺสนมตฺต ฺเจต  อามุตฺตกฏกกฏิสตฺุตาทิอาภรณาป เต อเหสุ ฯ  
องฺกุร  อุปชีวนฺตีติ  ต อุปนิสฺสาย ชีวนฺติ ตปฺปฏิพทฺธชีวิกา โหนตีฺติ  
อตฺโถ ฯ ทาเน  ย ฺสฺส  วาวฏาติ  มหายาคส ฺ ิตสฺส ย ฺสฺส  
ทาเน ยชเน วาวฏา  อุสฺสุกฺก  อาปนฺนา ฯ  กฏ  ผาเลนฺติ  
มาณวาติ  นานปฺปการาน  ขชฺชโภชฺชาทิอาหารวิเสสาน  
ปจนาย อลงฺกตปฏิยตฺตา ตรุณมนุสฺสา กฏานิ ผาเลนฺติ  
วิทาเลนฺติ ฯ    
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        วิธาติ  วิธาตพฺพานิ  โภชนโยคฺคานิ  กฏกภณฺฑานิ ฯ   
ปณฺเฑนฺตีติ ปสนวเสน ปโยเชนฺติ ฯ   
        ทพฺพิคฺคาหาติ  กฏจฺฉุคาหิกา ฯ  อุปฏ ิตาติ  ปริเวสนฏาน  
อุปคนฺตฺวา  ิตา โหนฺติ ฯ   
        พหุนฺติ  มหนฺต  ปหติูก ฯ  พหูนนฺติ  อเนเกส ฯ ปาทาสีติ   
ปกาเรหิ อทาสิ ฯ  จิรนฺติ  จิรกาล ฯ วีสติวสฺสสหสฺสายุเกสุ หิ  
มนุสฺเสสุ โส อุปฺปนฺโน ฯ พหุ พหูน  จิรกาล  จ  เทนฺโต  
ยถา  อทาสิ  ต ทสฺเสตุ สกฺกจฺจ ฺจาติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ  สกฺกจฺจนฺติ   
สาทร  อนปวิทฺธ  อนว ฺาต  กตฺวา ฯ  สหตฺถาติ  สหตฺเถน  
น  อาณาปนมตฺเตน ฯ  จิตฺตีกตฺวาติ  คารวพหุมานโยเคน  จิตฺเตน   
กริตฺวา  ปูเชตฺวา ฯ  ปุนปปฺุนนฺติ  พหุโส  น  เอกวาร  กติปยวาเร  วา   
อกตฺวา  อเนกวาร  ปาทาสีติ  โยชนา ฯ   
        อิทานิ  ตเมว  ปุนปฺปุน  กรณ  วิภาเวตุ พหู มาเส  
จาติ คาถมาหสุ ฯ  ตตฺถ  พหู  มาเสติ  จิตฺตมาสาทิเก  พหู  
อเนเก  มาเส ฯ ปกฺเขติ  กณฺหสุกฺกเภเท  พหู  ปกฺเข ฯ  
อุตุสวจฺฉรานิ  จาติ  วสนฺตคิมฺหาทิเก  พหู  อุตู  จ สวจฺฉรานิ จ  
สพฺพตฺถ  อจฺจนฺตสโยเค  อุปโยควจน ฯ  ทีฆมนฺตรนฺติ  
ทีฆกาลมนฺตร ฯ เอตฺถ  จ  จิร ปาทาสีติ  จิรกาล  ทานสฺส  
ปวตฺติตภาว  วตฺวา ปุน ตสฺส นิรนฺตรเมว ปวตฺติตภาว ทสฺเสตุ  
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 ุ พหู มาเสติอาทิ วุตฺตนฺติ ทฏพฺพ ฯ   
        เอวนฺติ  วุตฺตปฺปกาเรน ฯ  ทตฺวา  ยชิตฺวา  จาติ  อตฺถโต  
เอกเมว  เกส ฺจิ  ทกฺขิเณยฺยาน  เอกจฺจสฺส  เทยฺยธมฺมสฺส   
ปริจฺจชนวเสน  ทตฺวา ปุน พหุ  พหูน  ปาทาสีติ  วุตฺตนเยน   
อตฺถิกาน  สพฺเพส  ยถากาม  เทนฺโต  มหายาควเสน  ยชิตฺวา ฯ  
โส  หิตฺวา  มานุส  เทห  ตาวตึสูปโค อหูติ โส องฺกโุร  
อายุปริโยสาเน มนุสฺสตฺตภาว ปหาย ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน  
ตาวตึสเทวนิกายูปโค อโหสิ ฯ   
        เอว  ตสมฺึ  ตาวตึเสสุ นิพฺพตฺติตฺวา ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวนฺเต  
อมฺหาก ภควโต กาเล  อินทฺโก  นาม  มาณโว  อายสฺมโต   
อนุรุทฺธตฺเถรสฺส  ปณฺฑาย  จรนฺตสฺส  ปสนฺนมานโส  กฏจฺฉุภิกฺข   
ทาเปสิ ฯ  โส  อปเรน  สมเยน  กาล  กตฺวา เขตฺตคตสฺส   
ปุ ฺสฺส  อานุภาเวน  ตาวตึเสสุ  มหิทฺธิโก มหานภุาโว เทวปุตฺโต  
หุตฺวา นิพฺพตฺโต ทิพฺเพหิ  รูปาทีหิ  ทสหิ  าเนหิ  องฺกุร  เทวปุตฺต   
อภิภวิตฺวา  วิโรจติ ฯ เตน วุตฺต   
                กฏจฺฉุภิกฺข ทตฺวาน        อนุรุทฺธสฺส อินฺทโก   
                โส หิตฺวา มานุส เทห  ตาวตึสูปโค อหุ ฯ   
                ทสหิ าเนหิ องฺกุร        อินทฺโก อติโรจติ   
                รูเป สทฺเท รเส คนฺเธ  โผฏพฺเพ จ มโนรเม ฯ    
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                อายุนา ยสสา เจว        วณฺเณน จ สุเขน จ   
                อาธิปจฺเจน องฺกุร        อินฺทโก อติโรจตีติ ฯ   
        ตตฺถ  รูเปติ  รูปเหตุ  อตฺตโน  รูปสมฺปตฺติ  นิมิตฺตนฺติ  
อตฺโถ ฯ สทฺเทติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ อายุนาติ ชวิีเตน ฯ  
นนุ จ เทวาน ชีวิต ปริจฺฉินฺนปฺปมาณ  วุตฺต ฯ  สจฺจ  
วุตฺต  ต  ปน  เยภุยฺยวเสน ฯ  ตถาหิ  เอกจฺจาน  เทวาน  
ปโยควิปตฺติอาทินา  อนฺตรามรณ  โหติเยว ฯ  อินฺทโก  ปน  
ติสฺโส  วสฺสโกฏโิย สฏ ิ  จ  วสฺสสหสฺสานิ  ปริปูเรติเยว ฯ 
เตน  วุตฺต อายุนา อติโรจตีติ ฯ ยสสาติ มหติยา ปริวารสมฺปตฺติยา ฯ  
วณฺเณนาติ  สณฺานสมฺปตฺติยา ฯ  วณฺณธาตุสมฺปทา  ปน  รูเปติ   
อิมินา วุตฺตาเยว ฯ อาธิปจฺเจนาติ อิสฺสริเยน ฯ   
        เอว องฺกุเร จ อินฺทเก จ ตาวตึเสสุ นิพฺพตฺติตฺวา ทิพฺพสมฺปตฺตึ  
อนุภวนฺเตสุ อมฺหาก  ภควา  อภิสมฺโพธิโต สตฺตเม สวจฺฉเร  
อาสาฬฺหิปุณฺณมาย สาวตฺถินครทฺวาเร คณฺฑมฺพรุกฺขมูเล   
ยมกปาฏิหาริย  กตฺวา  อนุกฺกเมน  ติปทวิกฺกเมน ตาวตึสภวน  
คนฺตฺวา  ปาริจฺฉตฺตกมูเล  ปณฺฑุกมฺพลสิลาย  ยุคนฺธรปพฺพเต   
พาลสูริโย  วิย วิโรจมาโน  ทสหิ  โลกธาตูหิ  สนฺนิปติตาย   
เทวพฺรหฺมปริสาย  ชุตึ  อตฺตโน  สรรีปฺปภาย  อภิภวนฺโต  
อภิธมฺม  เทเสตุ  นิสินฺโน  อวิทูเร  นิสนิฺน  อินฺทก  
ทฺวาทสโยชนนฺตเร  นิสนิฺน องฺกุร ฺจ ทิสฺวา   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เปตวตฺถุวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 190 

        เลมที ่ 24  อุพฺพรีวคฺควณฺณนา  หนา  190 
 
ทกฺขิเณยฺยสมฺปตฺติวิภาวนตฺถ   
                มหาทาน ตยา ทินฺน        องฺกุร ทีฆมนฺตร   
                อวิทูเร  นิสินฺโนสิ        อาคจฺฉ มม สนฺติเกติ   
คาถมาห ฯ   
        ต  สุตฺวา  องฺกุโร  ภควา  มยา  จิรกาล  พหุ  เทยฺยธมฺม   
ปริจฺจชิตฺวา ปวตฺติตมฺป  มหาทาน ทกฺขิเณยฺยสมฺปตฺติวิรเหน  
อเขตฺเต วุตฺตพีช วิย น อุฬารผล อโหสิ  อินฺทกสฺส  ปน   
กฏจฺฉุภิกฺขาทานมฺป  ทกขิฺเณยฺยสมฺปตฺติยา  สุเขตฺเต  
วุตฺตพีช วิย อติวิย อุฬารผล ชาตนฺติ อาห ฯ ตมตฺถ ทสฺเสนฺตา  
สงฺคีติการา   
                ตาวตึเส ยทา พุทฺโธ        สลิาย ปณฺฑุกมฺพเล   
                ปาริจฺฉตฺตกมูลมฺหิ        วิหาสิ ปุริสุตฺตโม ฯ   
                ทสสุ โลกธาตูสุ        สนฺนปิติตฺวาน เทวตา   
                ปยิรุปาสนฺติ สมฺพุทฺธ        วสนฺต นคมุทฺธนิ ฯ   
                น โกจิ เทโว วณฺเณน        สมฺพุทฺธ อติโรจติ   
                สพฺเพ เทเว อติกฺกมฺม        สมฺพุทฺโธว วิโรจติ ฯ   
                โยชนานิ ทส เทฺว จ        องฺกุโรย ตทา อหุ   
                อวิทูเรว พุทฺธสฺส        อินฺทโก อติโรจติ ฯ   
                โอโลเกตฺวาน สมฺพุทฺโธ        องฺกุร ฺจาป อินฺทก   
                ทกฺขิเณยฺย สมฺภาเวนฺโต  อิท วจนมพฺรวิ ฯ   
                มหาทาน ตยา ทินฺน        องฺกุร ทีฆมนฺตร   
                อติทูเร นิสินฺโนสิ        อาคจฺฉ มม สนฺติก ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เปตวตฺถุวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 191 

        เลมที ่ 24  องฺกุรเปตวตฺถุวณฺณนา  หนา 191 
 
                โจทิโต ภาวิตตฺเตน        องฺกุโร อิทมพฺรวิ   
                ก ึมยฺห เตน ทาเนน        ทกขิฺเณยฺเยน สุ ฺต ฯ   
                อย โส อินฺทโก ยกฺโข        ทชฺชา ทาน ปริตฺตก   
                อติโรจติ อเมฺหหิ        จนฺโท ตารคเณ ยถา ฯ   
                อุชฺชงฺคเล ยถา เขตฺเต        พีช พหุมฺป โรปต   
                น ผล วิปุล โหติ        นป โตเสติ กสฺสก ฯ   
                ตเถว ทาน พหุก        ทุสฺสีเลสุ ปติฏ ิต   
                น ผล วิปุล โหติ        นป โตเสติ ทายก ฯ   
                ยถาป ภทฺทเก เขตฺเต        พีช อปฺปมฺป โรปต   
                สมฺมา ธาร ปเวจฺฉนฺเต        ผล โตเสติ กสฺสก ฯ   
                ตเถว สีลวนฺเตสุ        คุณวนฺเตสุ ตาทิสุ   
                อปฺปกมฺป กต การ        ปุ ฺ โหติ มหปฺผลนฺติ   
คาถาโย อโวจุ  ฯ   
        ตตฺถ  ตาวตึเสติ  ตาวตึสภวเน ฯ  สิลาย ปณฺฑุกมฺพเลติ  
ปณฺฑุกมฺพลนามเก  สิลาสเน ปุริสุตฺตโม พุทฺโธ ยทา วิหาสีติ  
โยชนา ฯ   
        ทสส ุ โลกธาตูสุ  สนฺนิปติตฺวาน  เทวตาติ  ชาติ- 
เขตฺตส ฺ ิเตสุ  ทสสุ จกฺกวาฬสหสฺเสสุ  กามาวจรเทวตา   
พฺรหฺมเทวตา  จ  พุทฺธสฺส  ภควโต ปยิรปุาสนาย  ธมฺมสฺส- 
วนตฺถ ฺจ  เอกโต  สนฺนิปติตฺวา ฯ  เตนาห  ปยิรุปาสนฺติ  
สมฺพุทฺธ วสนฺต นคมุทฺธนีติ สิเนรุมุทฺธนีติ อตฺโถ ฯ    
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        โยชนานิ  ทส  เทฺว  จ  องฺกุโรย  ตทา  อหูติ  อย   
ยถาวุตฺตจริโต  องฺกุโร  ตทา  สตฺถุ  สมฺมุขกาเล  ทส  เทฺว  
โยชนานิ  อนฺตร  กตฺวา  อหุ  สตฺถุ นสิินฺนฏานโต  
ทฺวาทสโยชนนฺตเร าเน นิสินฺโน อโหสีติ อตฺโถ ฯ   
        โจทิโต  ภาวิตตฺเตนาติ  ปารมิปรภิาวิตาย  อรยิมคฺค- 
ภาวนาย  ภาวิตตฺเตน  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  โจทิโต ฯ  กึ  มยฺห   
เตนาติอาทิกา สตฺถุ ปฏิวจนวเสน องฺกุเรน  วุตฺตคาถา ฯ   
ทกฺขิเณยฺเยน  สุ ฺตนฺติ ย ทกฺขิเณยฺเยน สุ ฺต ริตฺตก  
วิรหิต  ตทา  มม  ทาน  ตสฺมา  กึ  มยหฺ  เตนาติ  อตฺตโน  
ทานปุ ฺ หีเฬนฺโต วทติ ฯ   
        ยกโฺขติ  เทวปุตฺโต ฯ  ทชฺชาติ  ทตฺวา ฯ  อติโรจติ  อเมฺหหีติ   
อตฺตนา มาทิเสหิ  อติวิย  วิโรจติ ฯ  หติี  วา นิปาตมตฺต อเมฺห  
อติกฺกมิตฺวา อภิภวิตฺวา วิโรจตีติ อตฺโถ ฯ ยถา กินติฺ อาห จนฺโท  
ตารคเณ ยถาติ ฯ   
        อุชชฺงฺคเลติ  อติวิย  ถทฺธภูมิภาเค ฯ  อูสเรติ  เกจิ  วทนฺติ ฯ  
โรปตนฺติ  วุตฺต  วปตฺวา  วา  อุทฺธริตฺวา  วา  ปุน  โรปต ฯ  นป  
โตเสตีติ น นนฺทยติ  อปฺปผลตาย  วา  ตุฏ ึ  น  ชเนติ ฯ  
ตเถวาติ  ยถา  อุชชฺงฺคเล  เขตฺเต  พหุมฺป  พีช  
โรปต  วิปุลผล อุฬารผล  น  โหติ  ตโต  เอว กสฺสก  
น โตเสติ ตถา  ทุสฺสีเลสุ  สีลวิรหิเตสุ  พหุกมฺป  ทาน   
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ปติฏาปต  วิปุลผล มหปฺผล น โหติ ตโต เอว ทายก น  
โตเสตีติ อตฺโถ  
        ยถาป  ภทฺทเกติ  คาถาทฺวยสฺส  วุตฺตวิปริยาเยน  อตฺถโยชนา   
เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺถ  สมฺมา  ธาร  ปเวจฺฉนฺเตติ  วุฏ ิธาร  สมฺมเทว   
ปวตฺเตนฺเต อนฺวฑฺฒมาส  อนุทสาห  อนุป ฺจาห  เทเว  วสฺสนฺเตติ   
อตฺโถ ฯ  คุณวนฺเตสูติ ฌานาทิคุณยุตฺเตสุ ฯ  ตาทิสูติ  อิฏาทีสุ   
ตาทิลกฺขณปฺปตฺเตสุ ฯ  การนฺติ ลิงฺควิปลฺลาเสน วุตฺต อุปกาโรติ  
อตฺโถ ฯ กีทโิส อุปกาโรติ อาห ปุ ฺนฺติ ฯ   
                วิเจยฺย ทาน ทาตพฺพ        ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล   
                วิเจยฺย ทาน ทตฺวาน        สคฺค คจฺฉนฺติ ทายกา ฯ   
                        วิเจยฺย ทาน สุคตปฺปสฏ   
                        เย ทกฺขิเณยฺยา อิธ ชีวโลเก   
                        เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ   
                        พีชานิ วุตฺตานิ ยถา สุเขตฺเตติ   
อย สงฺคีติกาเรหิ ปตา คาถา ฯ   
        ตตฺถ  วิเจยฺยาติ  วิจินิตฺวา  ปุ ฺกฺเขตฺต ป ฺาย  
อุปปริกฺขิตฺวา ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
        ตยิท  องฺกุรเปตวตฺถุ  สตฺถารา  ตาวตึสภวเน  
ทสสหสฺสจกฺกวาลเทวตาน  ปุรโต  ทกฺขิเณยฺยสมฺปตฺติวิภาวนตฺถ  
มหาทาน  ตยา  ทินฺนนฺติอาทินา  อตฺตนา  สมุฏาปต  ฯ  
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ตตฺถ  ตโย  มาเส  อภิธมฺม  เทเสตฺวา  มหาปวารณาย  
เทวคณาย  ปริวุโต  เทวเทโว  เทวโลกโต  สงฺกสฺสนคร  
โอตริตฺวา  อนุกฺกเมน  สาวตฺถึ  ปตฺวา  เชตวเน วิหรนฺโต   
จตุปริสมชฺเฌ  ทกฺขิเณยฺยสมฺปตฺติวิภาวนตฺถเมว  ยสฺส  อตฺถาย  
คจฺฉามาติอาทินา วิตฺถารโต  เทเสตฺวา  จตุสจฺจกถาย  เทสนาย  
กูฏ  คณฺหิ  เทสนาวสาเน  เตส  อเนกโกฏิปาณสหสฺสาน  
ธมฺมาภิสมโย อโหสีติ ฯ   
                                องฺกรุเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา   
 
                                อุตฺตรมาตุเปตีวตฺถุวณฺณนา   
        ทิวาวิหารคต ภิกฺขุนฺติ อิท อุตฺตรมาตุเปตีวตฺถุ ฯ  ตตฺราย   
อตฺถวิภาวนา  สตฺถริ  ปรนิิพฺพุเต  ปมมหาสงฺคีติยา  ปวตฺติตาย  
อายสฺมา  มหากจฺจายโน  ทฺวาทสหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  โกสมฺพิยา  
อวิทูเร อ ฺตรสฺมึ อร ฺายตเน  วิหาสิ ฯ  เตน  จ  สมเยน  
ร ฺโ  อุเทนสฺส  อ ฺตโร  อมจฺโจ  กาล  อกาส ิ เตน  จ  
ปุพฺเพ  นคเร  กมฺมนฺตา  อธิฏ ิตา  อเหสุ ฯ  อถ  ราชา   
ตสฺส  ปุตฺต  อุตฺตร  นาม  มาณว  ปกฺโกสาเปตฺวา  ตฺว  
จ  ปตรา อธิฏ ิเต กมฺมนฺเต สมนุสาสาติ เตน  ิตฏาเน  
เปสิ ฯ   
        โส  จ  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  เอกทิวส  นครปฏ-ิ  
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สงฺขรณิยาน  ทารูน  อตฺถาย  วฑฺฒกิโย  คเหตฺวา  อร ฺ  
คโต  ตตฺถ  อายสฺมโต  มหากจฺจายนตฺเถรสฺส วสนฏาน   
อุปคนฺตฺวา  เถร  ตตฺถ ปสุกูลจีวรธร  วิวิตฺต นิสินฺน ทิสฺวา  
อิริยาปเถเยว ปสีทิตฺวา  กตปฏิสนฺถาโร  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  
นิสีทิ เถโร ตสฺส ธมฺม กเถสิ โส ธมฺม  สุตฺวา  รตนตฺตเย  
ส ฺชาตปฺปสาโท สรเณสุ ปติฏาย เถร นิมนฺเตสิ อธิวาเสถ  
เม  ภนฺเต  สวฺาตนาย  ภตฺต  สทฺธึ  ภิกขฺูหิ  อนุกมฺป  อุปาทายาติ ฯ   
อธิวาเสสิ เถโร  ตุณฺหีภาเวน  โส  ตโต  นิกฺขมิตฺวา  นคร  คนฺตฺวา   
อ ฺเส  อุปาสกาน อาจิกฺขิ เถโร มยา สฺวาตนาย นิมนฺติโต  
ตุมฺเหหิป มม ทานคฺค อาคนฺตพฺพนฺติ ฯ   
        โส  ทุติยทิวเส  กาลสฺเสว  ปณีต  ขาทนีย  โภชนีย   
ปฏิยาทาเปตฺวา  กาล  อาโรจาเปตฺวา  สทฺธึ  ภิกฺขูหิ  
อาคจฺฉนฺตสฺส เถรสฺส ปจฺจุคฺคมน กตฺวา วนฺทิตฺวา ปุรกฺขตฺวา  
เคห  ปเวเสสิ ฯ  อถ  มหารหกปฺปยปจฺจตฺถรณอตฺถเตสุ  อาสเนสุ   
เถเร  จ  ภิกฺขูสุ  จ  นิสินฺเนสุ  คนฺธปุปผฺธูเปหิ  ปูช กตฺวา ปณีเตน  
อนฺนปาเนน เต สนฺตปฺเปตฺวา  ส ฺชาตปฺปสาโท  กต ฺชลี   
อนุโมทน  สณิุตฺวา  กตภตฺตานุโมทเน  เถเร  คจฺฉนฺเต  ปตฺต   
คเหตฺวา  อนุคจฺฉนฺโต  นครโต  นิกฺขมิตฺวา  ปฏินวิตฺตนฺโต  
ภนฺเต  ตุมฺเหหิ  นิจฺจ มม เคห ปวิสิตพฺพนฺติ ยาจิตฺวา   
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เถรสฺส อธิวาสน ตฺวา นิวตฺติ ฯ  เอว  โส  เถร อุปฏหนฺโต  
ตสฺส โอวาเท ปติฏาย โสตาปตฺติผล ปาปุณิ  วิหาร ฺจ  
กาเรสิ สพฺเพ จ อตฺตโน าตเก สาสเน อภิปฺปสนฺเน 
อกาสิ ฯ   
        มาตา  ปนสฺส  มจฺเฉรมลปริยฏุ ิตจิตฺตา  หุตฺวา  เอว  
ปริภาสิ  ย  ตฺว มม  อนิจฺฉนฺติยา  เอว  สมณาน  อนฺนปาน  เทสิ ฯ 
ต  เต ปรโลเก โลหิต สมปฺชฺชตูติ ฯ เอก  ปน  โมรป ฺฉกลาป   
วิหารมหทิวเส  ทิยฺยมาน  อนุชานิ ฯ  สา  กาล  กตฺวา  เปตโยนิย   
อุปฺปชฺชิ  โมรป ฺฉกลาปทานานุโมทเนน  ปนสฺสา  เกสา  นลีา   
สินิทฺธา เวลฺลิตคฺคา  สุขุมา  ทีฆา  จ  อเหสุ ฯ  สา  ยทา  คงฺคานทึ   
ปานีย ปวิสฺสามีติ โอตริ  ตทา  นที  โลหิตปูรา  โหติ ฯ  สา  
ป ฺจปณฺณาส วสฺสานิ ขุปฺปปาสาภิภูตา วิจริตฺวา  เอกทิวส   
กงฺขาเรวตตฺเถร  คงฺคาย  ตีเร  ทิวาวิหาร นิสินฺน ทสิฺวา อตฺตาน   
อตฺตโน  เกเสหิ  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  อุปสงฺกมิตฺวา  ปานีย  ยาจิ ฯ 
ต  สนฺธาย  วุตฺต   
                ทวิาวิหารคต ภิกฺขุ        คงฺคาตีเร นิสินฺนก   
                ต เปตี อุปสงฺกมฺม        ทุพฺพณฺณา ภีรุทสฺสนา ฯ   
                เกสา จสฺสา อติทีฆา  ยาวภูมาวลมฺพเร   
                เกเสหิ สา ปฏิจฺฉนฺนา สมณ  เอตทพฺรวีติ   
อิมา เทฺว คาถา สงฺคีติการเกหิ อิธ อาทิโต ปตา ฯ    
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        ตตฺถ  ภีรุทสฺสนาติ  ภยานกทสฺสนา ฯ  รุทฺททสฺสนาติ  วา 
ปาโ  พีภจฺฉภาริยทสฺสนาติ  อตฺโถ ฯ  ยาวภูมาวลมฺพเรติ  ยาว 
ภูมิ  ตาว โอลมฺพนฺติ ฯ ปพฺุเพ ภิกฺขุนฺติ จ ปจฺฉา สมณนฺติ จ  
กงฺขาเรวตตฺเถรเมว สนฺธาย วุตฺต ฯ   
        สา ปน เปตี เถร อุปสงฺกมิตฺวา  ปานีย ยาจนฺตี   
                ป ฺจปณฺณาส วสฺสานิ        ยโต กาลกตา อห   
                นาภิชานามิ ภุตฺต วา        ปต วา ปน ปานิย   
                เทหิ ตฺว  ปานิย ภนฺเต  ตสิตา ปานิยาย เมติ   
อิม คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  นาภิชานามิ  ภุตฺต  วาติ  เอว  ทีฆมนฺตเร  กาเล  
โภชน  ภุตฺต  วา  ปานีย  ปต  วา  นาภิชานามิ  น  ภุตฺต  
น ปตนฺติ อตฺโถ ฯ ตสิตาติ ปปาสิตา ฯ  ปานิยายาติ  
ปานียตฺถาย  อาหิณฺฑนฺติยา  เม  ปานีย  เทหิ  ภนฺเตติ โยชนา ฯ   
        อิโต ปร   
                อย สีโตทิกา คงฺคา        หิมวนฺโต สนฺทติ   
                ปว เอตฺโต คเหตฺวาน        กึ ม ยาจสิ ปานิย ฯ   
                สจาห ภนฺเต คงฺคาย        สย คณฺหามิ ปานิย   
                โลหิต เม ปริวตฺตติ        ตสฺมา ยาจามิ ปานิย ฯ   
                ก ึนุ กาเยน วาจาย        มนสา ทุกฺกฏ กต   
                กสิฺสกมฺมวิปาเกน        คงฺคา เต โหติ โลหิต ฯ    
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                ปตฺุโต เม อุตฺตโร นาม  สทโฺธ อาสิ อุปาสโก   
                โส จ มยฺห อกามาย        สมณาน ปเวจฺฉติ ฯ   
                จีวร ปณฺฑปาต ฺจ        ปจฺจย สยนาสน   
                ตมห ปริภาสามิ        มจฺเฉเรน อุปทฺทุตา ฯ   
                ย ตฺว มยฺห อกามาย        สมณาน ปเวจฺฉสิ   
                จีวร ปณฺฑปาต ฺจ        ปจฺจย สยนาสน ฯ   
                เอต เต ปรโลกสฺมึ        โลหิต โหตุ อุตฺตร   
                ตสฺสกมฺมวิปาเกน        คงฺคา เม โหติ โลหิตนฺติ   
อิมา เถรสฺส จ เปติยา จ วจนปฏิวจนคาถา ฯ   
        ตตฺถ  หมิวนฺตโตติ  มหโต  หิมสสฺ  อตฺถิตาย  หิมวาติ   
ลทฺธนามโต  ปพฺพตราชโต ฯ  สนฺทตีติ  ปวตฺตติ ฯ  เอตฺโตติ  อิโต  
มหาคงฺคาโต ฯ  กินฺติ  กสมฺา ม ยาจสิ ปานีย คงฺคานทึ โอตริตฺวา  
ยถารุจิ ปวาติ ทสฺเสติ ฯ   
        โลหิต  เม  ปริวตฺตตีติ  อุทก  สนทฺมาน  มยฺห  ปาปกมฺมผเลน   
โลหิต หุตฺวา ปริวตฺตติ ปริณมติ ตาย คหิตมตฺต อุทก โลหิต ชายติ ฯ   
        มยฺห  อกามายาติ  มม  อนิจฺฉนฺติยา ฯ  ปเวจฺฉตีติ เทติ ฯ 
ปจฺจยนฺติ คิลานปจฺจย ฯ  เอตนฺติ  ย  เอต  จีวราทิก  ปจฺจยชาต  
สมณาน ปเวจฺฉสิ  เทสิ  เอต  เต  ปรโลกสฺมึ  โลหิต  โหตุ  อุตฺตราติ   
อภิสปนวเสน  กต  ปาปกมฺม  ตสฺส  วิปาเกนาติ   
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โยชนา ฯ   
        อถายสฺมา  เรวโต  ต  เปตึ  อุทฺทสิฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ปานีย  
อทาสิ ปณฺฑาย จริตฺวา  ภตฺต  คเหตฺวา ภิกฺขูนมทาสิ ฯ 
สงฺการกูฏาทิโต ปสุกูล คเหตฺวา โธวิตฺวา ภิสิ ฺจ  จิมิลิก ฺจ 
กตฺวา  ภิกฺขูน  อทาสิ  เตน จสฺสา เปติยา ทิพฺพสมฺปตฺติโย  
อเหสุ ฯ  สา  เถรสฺส  สนติฺก  คนฺตฺวา  อตฺตนา ลทฺธทิพฺพสมฺปตฺตึ  
เถรสฺส ทสฺเสสิ ฯ เถโร  ต  ปวตฺตึ  อตฺตโน สนฺติก อุปคตาน  
จตุนฺน  ปริสาน ปกาเสตฺวา ธมฺมกถ กเถสิ  เตน มหาชโน  
ส ฺชาตสเวโค วิคตมลมจฺเฉโร หุตฺวา ทานสีลาทิกุสลธมฺมาภิรโต   
อโหสีติ  ฯ อิท ปน เปตวตฺถุ ทุติยสงฺคีติย สงฺคห อารุฬฺหนฺติ  
ทฏพฺพฯ   
                        อุตฺตรมาตุเปตีวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                                สุตฺตเปตวตฺถุวณฺณนา   
        อห ปุเร ปพฺพชิตสฺส ภิกฺขุโนติ อิท สุตฺตเปตวตฺถุ ฯ ตสฺส กา  
อุปฺปตฺติ  สาวตฺถิยา  กิร  อวิทูเร  อ ฺตรสฺมึ  คามเก  อมฺหาก  
สตฺถริ  อนุปฺปนฺเนเยว สตฺตนฺน  วสฺสสตาน  อุปริ  อ ฺตโร   
ทารโก  เอก  ปจฺเจกพุทฺธ  อุปฏหิ ฯ ตสฺส มาตา  ตสฺมึ  วยปฺปตฺเต   
ตสฺสตฺถาย  สมานกุลโต  อ ฺตร  กลุธีตร  อาเนสิ ฯ   
วิวาหทิวเสเยว  จ  โส  กุมาโร  สหาเยหิ  สทฺธึ  นฺหายิตุ  คโต อหินา  
ทฏโ กาล  อกาสิ  ยกฺขคาเหนาติป  วทนฺติ ฯ  โส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  
อุปฏาเนน พหุ กุสลกมฺม กตฺวา   ิโตป  ตสฺสา  ทาริกาย   
ปฏิพทฺธจิตฺตตาย  วิมานเปโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  มหิทฺธิโก  
ปน อโหสิ มหานุภาโว ฯ   
        อถ  โส  ต  ทาริก  อตฺตโน  วิมาน  เนตุกาโม  เกน  
นุ  โข  อุปาเยน  เอสา  ทฏิธมฺมเวทนียกมฺม  กตฺวา  มยา  
สทฺธึ อิธ อภิรเมยฺยาติ ตสฺสา ทิพฺพโภคสมฺปตฺติยา  อนุภวนเหตุ   
วีมสนฺโต  ปจฺเจกพุทฺธ  จีวรกมฺม  กโรนฺต  ทิสฺวา มนุสฺสรูเปน  
คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา กึ ภนฺเต สุตฺตเกน อตฺโถ อตฺถีติ อาห ฯ  
จีวรกมฺม กโรมิ  อุปาสกาติ ฯ  เตนหิ  ภนฺเต  อสุกสฺมึ  าเน   
สุตฺตภิกฺข  จรถาติ  ตสฺสา ทาริกาย  เคห  ทสฺเสสิ ฯ  
ปจฺเจกพุทฺโธ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ฆรทฺวาเร  อฏาสิ ฯ  อถ  สา   
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ปจฺเจกพุทฺธ  ตตฺถ  ิต ทิสฺวา  ปสนฺนมานสา สุตฺตเกน  
เม อยฺโย อตฺถิโกติ ตฺวา เอก  สุตฺตคุฬ  อทาสิ ฯ  อถ  
โส  อมนุสโฺส  มนุสฺสรูเปน  ตสฺสา  ทาริกาย  ฆร  คนฺตฺวา 
ตสฺสา  มาตร  ยาจิตฺวา  ตาย  สทฺธ ึ กติปาห  วสิตฺวา  
ตสฺสา มาตุยา  อนุคฺคหตฺถ  ตสฺมึ  เคเห  สพฺพภาชนานิ  
หิร ฺสุวณฺณสฺส ปูเรตฺวา สพฺพตฺถ  อุปริ  นาม  ลิขิ  อิท  
เทวทตฺติย  ธน  น เกนจิ คเหตพฺพนฺติ ต ฺจ ทาริก  
คเหตฺวา  อตฺตโน  วิมาน  อคมาสิ ฯ  ตสฺสา  มาตา  
ปหูต  ธน  ลภิตฺวา  อตฺตโน  าตกาน  กปณทฺธิกาทีน ฺจ  
ทตฺวา  อตฺตนา  จ  ปริภุ ฺชิตฺวา  กาล  กโรนฺตี มม ธีตา  
อาคจฺฉติ เจ อิท ธน ทสฺเสถาติ าตกาน กเถตฺวา กาลมกาสิ ฯ   
        ตโต  สตฺตนฺน  วสฺสสตาน  อจฺจเยน  อมฺหาก  ภควติ  
โลเก  อุปฺปชชฺิตฺวา ปวตฺติตวรธมฺมจกฺเก  อนุกฺกเมน  สาวตฺถิย  
วิหรนฺเต ตสฺสา อิตฺถิยา เตน อมนุสฺเสน สทฺธึ  วสนฺติยา  
อุกฺกณฺา  อุปฺปชฺช ิฯ  สา  ต  สาธุ อยฺยปุตฺต ม สก ฺเว  
เคห ปฏิเนหีติ วทนฺตี   
                อห ปุเร ปพฺพชิตสฺส ภิกฺขุโน   
                สตฺุต อทาสึ อุปสงฺกมฺม  ยาจิตา   
                ตสฺส วิปาโก วิปุลผลูปลพฺภติ   
                พหุกา  จ เม อุปฺปชฺชเร  วตฺถโกฏิโย ฯ    
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                ปปฺุผาภิกิณฺณ รมิต  วิมาน   
                อเนกจิตฺต นรนาริเสวิต   
                สาห ภุ ฺชามิ จ ปารุปามิ จ   
                ปหูตวิตฺตา น จ ตาว ขียติ ฯ   
                ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากมนฺวยา   
                สขุ ฺจ สาต ฺจ อิธูปลพฺภติ   
                สาห คนฺตฺวา ปุนเทว มานุส   
                กาหามิ ปุ ฺานิ นยยฺยปุตฺต มนฺติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปพฺพชิตสฺส  ภิกฺขุโนติ  อิท  ปจฺเจกพุทฺธ  สนฺธาย  
วุตฺต ฯ โส  หิ  กามาธิมลาน  อตฺตโน  สนฺตานโต  อนวเสสโต   
ปพฺพาชิตตฺตา  ปหีนตฺตา  ปรมตฺถโต  ปพฺพชิโตติ ภินฺนกิเลสตฺตา  
ภิกฺขูติ จ วตฺตพฺพต อรหติ ฯ สุตฺตนฺติ กปฺปาสิยสุตฺต ฯ   
อุปสงฺกมฺมาติ  มยฺห  เคห อุปสงฺกมิตฺวา ฯ ยาจิตาติ อุทฺทิสฺส  
อริยา  ติฏนติฺ  เอสา  อรยิาน  ยาจนาติ  เอว  วุตฺตาย  
กายวิ ฺตฺติปโยคสงฺขาตาย ภิกฺขาจริยาย  ยาจิตา ฯ  ตสฺสาติ  
ตสฺส  สุตฺตทานสฺส ฯ  วิปาโก  วิปุลผลปูลพฺภตีติ  วิปุลผโล   
อุฬารอุทโย  มหาอุทโย  วิปาโก  เอตรหิ อุปลพฺภติ ปจฺจนุภวียติ ฯ  
พหุกาติ อเนกา ฯ วตฺถโกฏิโยติ วตฺถาน โกฏิโย  
อเนกสตสหสฺสปเภทานิ วตฺถานีติ  อตฺโถ ฯ    
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        อเนกจิตฺตนฺติ  นานาวิธจิตฺตกมฺม  อเนเกหิ  วา   
มุตฺตามณิอาทีหิ รตเนหิ  วิจิตฺตรูป ฯ  นรนาริเสวิตนฺติ   
ปริจารกภูเตหิ นเรหิ นารหีิ จ อุปเสวิต ฯ สาห  ภุ ฺชามีติ  
สา  อห ต วิมาน ปริภุ ฺชามิ ฯ ปารุปามีติ อเนกาสุ วตฺถโกฏีส ุ 
อิจฺฉิติจฺฉิต  นิวาเสมิ  เจว ปริทหามิ จ ฯ ปหูตวิตฺตาติ  
ปหูตวิตฺตูปกรณา มหทฺธนา มหาโภคา ฯ  น  จ  ตาว  ขียตีติ  
ต ฺจ  วิตฺต  น  ขียติ  น  ปริกฺขย  ปริยาทาน คจฺฉติ ฯ   
        ตสฺเสว  กมฺมสฺส  วิปากมนฺวยาติ  ตสฺเสว  สุตฺตทานมยปุ ฺ- 
กมฺมสฺส  อนวฺยา  ปจฺจยา  เหตุภาเวน  วิปากภูต  สุข   
อิฏมธุรสงฺขาต สาต ฺจ อิธ อิมสฺมึ  วิมาเน  อุปลพฺภติ ฯ 
คนฺตฺวา  ปุนเทว  มานุสนฺติ  ปุน เอว มนุสฺสโลก อุปคนฺตฺวา ฯ  
กาหามิ  ปุ ฺานีติ  มยฺห  สุขวิเสสนิปฺผาทกานิ  ปุ ฺานิ  
กริสฺสามิ  เยส  วา มยา  อย  สมฺปตฺติ ลทฺธาติ อธิปฺปาโย ฯ  
นยยฺยปุตฺต มนฺติ อยฺยปุตฺต ม มนุสฺสโลก นย ฯเนหีติ อตฺโถ ฯ   
        ต  สุตฺวา  โส  อมนุสฺโส  ตสฺสา  ปฏิพทฺธจิตฺตตาย  
อนุกมฺปาย  คมน  อนิจฺฉนฺโต   
                สตฺต ตุว วสฺสสตา อิธาคตา   
                ชณฺิณา จ วุฑฺฒา จ ตหึ ภวิสฺสสิ    
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                สพฺเพว เต กาลกตา จ าตกา   
                ก ึตตฺถ คนฺตฺวาน อิโต กริสสฺสีติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  สตฺตาติ  วิภตฺติโลเปน  นิทฺเทโส  นิสฺสกเฺก  วา  เอต   
ปจฺจตฺตวจน ฯ วสฺสสตาติ  วสฺสสตโต  สตฺตหิ  วสสฺสเตหิ  
อุทฺธ ตุว อิธาคตา อิม วิมาน อาคตา อิธาคตาย  ตุยฺห  สตฺต   
วสฺสสตานิ  โหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ชิณฺณา  จ  วุฑฺฒา  จ  ตหึ  
ภวิสฺสสีติ  อิธ  ทิพฺเพหิ  อุตุอาหาเรหิ  อุปถมฺภิตตฺตภาวา  
กมฺมานุภาเวน เอตฺตก กาล  ทหรากาเรเนว   ิตา  อิโต  ปน  
คตา  กมฺมสฺส  จ ปรกิฺขีณตฺตา มนุสฺสาน ฺจ  อุตุอาหารวเสน   
ชราชิณฺณา  วโยวุฑฺฒา  จ  ตหึ  มนุสฺสโลเก  ภวิสฺสสิ ฯ  กินฺติ  
สพฺเพว  เต  กาลกตา  จ  าตกาติ  ทีฆสฺส  อทฺธุโน  คตตฺตา  
ตว  าตโยป  สพฺเพ  เอว  มตา  ตสฺมา  อิโต  เทวโลกโต  
ตตฺถ มนุสฺสโลก คนฺตฺวา กึ กริสฺสส ิ อวเสสมฺป อายุ ฺจ  
อิเธว เขเปหิ อิธ วสาหีติ อธิปฺปาโย ฯ   
        เอว เตน วุตฺตา สา ตสฺส วจน อสทฺทหนฺตี ปุนเทว   
                สตฺเตว วสฺสานิ อิธาคตาย เม   
                ทพฺิพ ฺจ สุข ฺจ สมปฺปตาย   
                สาห คนฺตฺวา ปุนเรว  มานุส   
                กาหามิ ปุ ฺานิ นยยฺยปุตฺต มนฺติ    
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คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  สตฺเต ว  วสฺสานิ  อิธาคตาย  เมติ  อยฺยปตฺุต  มยฺห   
อิธาคตาย  สตฺเตว  วสฺสานิ  ม ฺเ  วีติวตฺตานิ ฯ  สตฺต  
วสฺสสตานิ  ทิพฺพสุขสมปฺปตาย  พหุมฺป กาล คต อสลฺลกฺเขนฺตี  
เอวมาห ฯ   
        เอว  ปน  ตาย  วุตฺโต  โส  วิมานเปโต  นานปฺปการ  ต   
อนุสาสิตฺวา  ตฺว  อิทานิ  สตฺตาหโต อุตฺตริ ตตฺถ น ชีวิสฺสสิ  
มาตุยา เต นิกฺขิตฺต มยา ทินฺน ธน  อตฺถิ  ต  สมณพฺราหฺมณาน  
ทตฺวา  อิเธว  อุปฺปตฺตึ  ปตฺเถหีติ  วตฺวา ต   พาหาย  คเหตฺวา   
คามมชฺเฌ  เปตฺวา  อิธาคเต  อ ฺเป  ชเน ยถาพล ปุ ฺานิ   
กโรถาติ โอวเทยฺยาสีติ วตฺวา คโต ฯ เตน วุตฺต   
                โส ต คเหตฺวาน ปสยฺห พาหาย   
                ปจฺจานยิตฺวาน เถร ึสุทุพฺพล   
                วชเฺชสิ อ ฺมฺป ชน อิธาคต   
                กโรถ ปุ ฺานิ สุขูปลพฺภตีติ   
        ตตฺถ  โสติ  โส  วิมานเปโต ฯ  ตนฺติ  ต  อิตฺถ ึฯ  
คเหตฺวาน  ปสยฺห พาหายนฺติ  ปสยฺห  เนตา  วิย  พาหาย ต  
คเหตฺวา ฯ ปจฺจานยิตฺวานาติ ตสฺสา ชาตสวุฑฺฒคาม ปุนเทว   
อานยิตฺวา ฯ  เถรินฺติ  ถาวรึ  ชิณฺณ  วุฑฺฒนฺติ  อตฺโถ ฯ    
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สุทุพฺพลนฺติ ชราชิณฺณตาย  เอว  สฏุ ุ  ทุพฺพล ฯ  สา  กิร  
ตโต  วิมานโต  อปคมนสมนนฺตรเมว  ชิณฺณา  วุฑฺฒา  มหลฺลิกา  
อทฺธคตา  วโยอนุปฺปตฺตา  อโหสิ ฯ  วชฺเชสีติ วเทยฺยาสิ ฯ  
วตฺตพฺพวจนาการ ฺจ  ทสฺเสตุ  อ ฺมฺป  ชนนฺติ  อาทิ  
วุตฺต ฯ  ตสฺสตฺโถ  ภทฺเท  ตฺวมฺป  ปุ ฺ  กเรยฺยาสิ  
อ ฺมฺป  ชน  อิธ  ตว ทสฺสนตฺถาย อาคต ภทฺรมุขา  
อาทิตฺต  สีส  วา  เจล  วา  อชฺฌุเปกฺขิตฺวาป  ทานสีลาทีนิ  
ปุ ฺานิ กโรถาติ กเต  จ  ปุ ฺเ  เอกเสเนว  ตสฺส  
ผลภูต  สุข  อุปลพฺภติ  น  เอตฺถ  สสโย  กาตพฺโพติ  
วเทยฺยาสิ โอวเทยฺยาสีติ ฯ   
        เอว ฺจ  วตฺวา  ตสฺมึ  คเต  สา  อิตฺถี  อตฺตโน  าตกาน   
วสนฏาน คนฺตฺวา  เตส  อตฺตาน  ชานาเปตฺวา  เตหิ  
นิยฺยาทิตธน  คเหตฺวา  สมณพฺราหฺมณาน  ทาน เทนฺตี อตฺตโน  
สนฺติก อาคตาคตาน   
                ทฏิา มยา อกเตน สาธุนา   
                เปตา วิห ฺนฺติ ตเถว มนุสฺสา   
                กมฺม ฺจ กตฺวา สุขเวทนีย   
                เทวา มนุสฺสา จ สุเข  ิตา ปชาติ   
คาถาย โอวาท อทาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อกเตนาติ  อนิพฺพตฺติเตน  อตฺตนา  อนุปจิเตน ฯ    
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สาธุนาติ  กุสลกมฺเมน ฯ อิตฺถมฺภูตลกขฺเณ  กรณวจน ฯ 
วิห ฺนฺตีติ  วิฆาต  อาปชฺชนฺติ ฯ  สุขเวทนียนฺติ สุขวิปาก   
ปุ ฺกมฺม ฯ  สุเข   ิตาติ  สุเข  ปติฏ ิตา ฯ  สุเขธิตาติ  วา  
ปาโ สุเขน  อภิวุฑฺฒา  ผีตาติ  อตฺโถ ฯ  อย  เหตฺถ  
อธิปฺปาโย  ยถา  เปตา  ตเถว  มนุสฺสา  อกเตน  กุสเลน  
กเตน  จ  อกสุเลน  วิห ฺมานา  ขุปฺปปาสาทินา วิฆาต   
อาปชฺชนฺตา  มหาทุกฺข  อนุภวนฺตา  ทิฏา  มยา ฯ  
สุขเวทนีย  ปน  กมฺม  กตฺวา เตน  กเตน  กุสลกมฺเมน  
อกเตน  จ  อกุสลกมฺเมน  เทวมนุสฺสปริยาปนฺนา  ปชา   
สุเข   ิตา  ทิฏา  มยา  อตฺตปจฺจกฺขเมต  ตสฺมา  ปาป  ทูรโต ว   
ปริวชฺเชนฺตา  ปุ ฺกิริยาย  ยุตฺตปยุตฺตา  โหถาติ ฯ   
        เอว  ปน  โอวาท  เทนฺตี  สมณพฺราหฺมณาทีน  สตฺตาห   
มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส กาล กตฺวา ตาวตึเสสุ  
นิพฺพตฺติ ฯ ภิกฺขู ต ปวตฺตึ ภควโต อาโรเจสุ ฯ  ภควา  
ตมตฺถ  อตถปฺุปตฺตึ  กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  ธมฺม  เทเสสิ  
วิเสสโต  จ ปจฺเจกพุทฺเธสุ  ปวตฺติตทานสฺส  มหปฺผลต   
มหานิสสต ฺจ  ปกาเสสิ  ต  สุตฺวา มหาชโน วิคตมลมจฺเฉโร  
ทานาทิปุ ฺาภิรโต อโหสีติ ฯ   
                        สุตฺตเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _____________________  
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                                กณฺณมุณฺฑเปตีวตฺถุวณฺณนา   
        โสณฺณโสปานผลกาติ  อิท  สตฺถริ  สาวตฺถิย  วิหรนฺเต   
กณฺณมุณฺฑเปตึ  อารพฺภ วุตฺต ฯ   
        อตีเต  กริ  กสฺสปพุทฺธกาเล  กิมลินคเร  อ ฺตโร  อุปาสโก 
โสตาปนฺโน  ป ฺจหิ  อุปาสกสเตหิ  สทฺธึ  สมานจฺฉนฺโท  หุตฺวา   
อารามโรปนเสตุพนฺธนจงฺกมนกรณาทีสุ  ปุ ฺกมฺเมสุ  ปสุโต   
หุตฺวา  วิหรนฺโต  สงฺฆสฺส  วิหาร  กาเรตฺวา เตหิ สทฺธึ  กาเลน  
กาล  วิหาร  คจฺฉติ ฯ  เตส  ภริยาโยป อุปาสิกา หุตฺวา อ ฺม ฺ  
สมคฺคา  มาลาคนฺธวิเลปนาทิหตฺถา  กาเลน  กาล  วิหาร  
คจฺฉนฺติโย  อนฺตรามคฺเค  อารามสภาทีสุ วิสฺสมิตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ   
        อเถกทวิส  กติปยา  ธุตฺตา  เอกิสฺสา สภาย สนฺนิสินฺนา  
ตาสุ ตตฺถ วิสฺสมิตฺวา คตาสุ  ตาส  รูปสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  
ปฏิพทฺธจิตฺตา หุตฺวา ตาส สีลาจารคุณสมฺปนฺนต ตฺวา  กถ   
สมุฏาเปสุ  โก  เอตาสุ  เอกิสฺสาป  สลีเภท กาตุ  
สมตฺโถติ ฯ ตตฺถ อ ฺตโร  อห  สมตฺโถติ  อาห ฯ  เต  
เตน  สหสฺเสน  อพฺภุต  กโรมาติ อพฺภุต  อกสุ ฯ  กเต  
ตว  สหสฺส  อเมฺหหิ  เทยฺย อกเต ตยา อมฺหาก ทเทยฺย ฯ 
โส  อเนเกหิ  อุปาเยหิ  วายมมาโน  ตาสุ  สภ  อาคตาสุ  
สุมุ ฺจิต สตฺตตนฺตึ มธุรสฺสร  วีณ  วาเทนฺโต  มธุเรเนว   
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สเรน กามปฏิสยุตฺตคีตานิ คายนฺโต คีตสทฺเทน ตาสุ  
อ ฺตร  อิตฺถึ  สีลเภท  ปาเปนฺโต  อติจารินึ  กตฺวา เต  
ธุตฺเต  สหสฺส ปราเชสิ ฯ  เต สหสฺสปราชิตา  ตสฺสา สามิกสฺส  
อาโรเจสุ ฯ สามิโก ต ปจฺุฉิ  ก ึ ตฺว  เอวรูปา  ยถา  เต  
ปุริสา  อโวจุนฺติ ฯ  สา  นาห  อีทิส  ชานามีติ  ปฏิกขิฺปตฺวา  
ตสฺมึ อสทฺทหนฺเต สมีเป  ิต สุนข ทสฺเสตฺวา สปถ อกาสิ  
สเจ มยา ตาทิส  ปาปกมฺม  กต อย ฉินฺนกณฺโณ  
กาฬสุนโข ตตฺถ ตตฺถ ภเว ชาต ม ขาทตูติ ฯ อิตราป  
ป ฺจสตา  อิตฺถิโย  ต  อิตฺถึ  อติจารินึ ชานนฺตี กึ อย  
ตถารูป ปาป อกาสิ  อุทาหุ  นากาสีติ  โจทิตา  น  มย  
เอวรูป  ชานามาติ  มุสา  วตฺวา  สเจ มย ชานาม ภเว  
ภเว เอติสฺสาเยว ทาสิโย ภเวยฺยามาติ สปถ อกสุ ฯ   
        อถ  สา  อติจารินี  อิตฺถี  เตเนว  วิปฺปฏิสาเรน  
ฑยฺหมานหทยา  สุสฺสิตฺวา นจิเรเนว  กาล  กตฺวา  หิมวติ  
ปพฺพตราเช  สตฺตนฺน  มหาสราน  อ ฺตรสฺส  กณฺณมุณฺฑทหสฺส   
ตีเร  วิมานเปตี  หุตฺวา  นพฺิพตฺติ ฯ วิมานสามนฺตา  จสฺสา  
กมฺมวิปากานุภวนโยคฺคา  เอกา  โปกขฺรณี  นิพฺพตฺติ ฯ  เสสา  
จ  ป ฺจสตา  อิตฺถิโย  กาล  กตฺวา  สปถกมฺมวเสน  ตสฺสาเยว   
ทาสิโย  หุตฺวา  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  สา  ตตฺถ  ปุพฺเพ  กตสฺส  
ปุ ฺกมฺมสฺส  ผเลน  ทิวสภาค ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา   
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อฑฺฒรตฺเต  ปาปกมฺมพลส ฺโจทิตา  สยนโต  อุฏหิตฺวา   
โปกฺขรณิตีร  คจฺฉติ ฯ  ตตฺถ  คต คชโปตกปฺปมาโณ  เอโก   
กาฬสุนโข  เภรวรูโป  ฉินฺนกณฺโณ  ติขิณายตกถินทาโ   
สุวิปฺผุลิตขทิรงฺคารปุ ฺชสทิสนยโน นิรนฺตรปฺปวตฺตวิชฺชุลตาสง- 
 ฺฆาตสทิสชิโวฺห  กถินติขิณนโข  ขรายตทุพฺพณฺณโลโม  ตโต   
อาคนฺตฺวา  ต  ภูมิย  นิปาเตตฺวา อติสยชิฆจฺฉาภิภูโต  วิย  ปสยหฺ  
ขาทนฺโต อฏ ิสงฺขลิกมตฺต กตฺวา ทนฺเตหิ คเหตฺวา โปกฺขรณิย   
ขิปตฺวา  อนฺตรธายติ ฯ  สา  จ ตตฺถ ปกฺขิตฺตสมนนฺตรเมว   
ปกติรูปธารินี หุตฺวา  วิมาน  อภิรุยฺห  สยเน  นิปชชฺติ ฯ  อิตรา  
ปน  ตสฺสา  ทาสพฺยเมว  ทุกฺข อนุภวนฺติ ฯ เอว ตาส ตตฺถ  
วสนฺตีน  ป ฺาสาธิกานิ ป ฺจ วสฺสสตานิ วีติวตฺตานิ ฯ   
        อถ  ตาส  ปุริเสหิ  วินา  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺตีน  
อุกฺกณฺา อเหสุ ฯ ตตฺถ  จ  กณฺณมุณฺฑทหโต  นิคฺคตา   
ปพฺพตวิวเรน  อาคนฺตฺวา  คงฺค  นทึ  อนุปวิฏา เอกา  
นที  อตฺถ ิ ตาส ฺจ  วสนฏานสมีเป  เอโก  ทิพฺพผเลหิ  
อมฺพรุกฺเขหิ  ปนสลพุชาทีหิ  จ  อุปโสภิโต  อารามสทิโส   
อร ฺปฺปเทโส อตฺถิ ฯ ตา เอว สมจินฺเตสุ หนฺท  มย  อิมานิ   
อมฺพผลานิ  อิมิสฺสา  นทิยา  ปกฺขิปสฺสาม  อปฺเปว  นาม อิม  ผล   
ทิสฺวา  ผลโลเภน โกจิเทว ปุริโส อิธาคจฺเฉยฺย เตน สทฺธึ  
รมิสฺสามาติ ฯ ตา  ตถา  อกสุ ฯ  ตาหิ  ปน ปกฺขิตฺตานิ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เปตวตฺถุวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 211 

        เลมที ่ 24  กณฺณมุณฺฑเปตีวตฺถุวณฺณนา  หนา  211 
 
อมฺพผลานิ  กานิจิ  ตาปสา  คณฺหึสุ กานิจิ วนจรกา ฯ 
กานิจิ  กากา  วิลุชชฺึสุ กานิจิ ตีเร ลคฺคึสุ ฯ เอก ปน  
คงฺคาย โสต ปตฺวา อนุกฺกเมน พาราณสึ สมฺปาปุณิ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  พาราณสิราชา  โลหชาลปรกิขิฺตฺเต  
คงฺคาชเล  นหฺายติ ฯ  อถ  ต  ผล  นทโิสเตน  วุยฺหมาน  
อนุกฺกเมน  อาคนฺตฺวา  โลหชาเล  ลคฺคิ ฯ  ต  วณฺณคนฺธ- 
รสสมฺปนฺน  มหนฺต  ทิพฺพ  อมฺพผล  ทิสฺวา  ราชปุริสา  
ร ฺโ อุปเนสุ ฯ ราชา  ตสฺส  เอกเทส  คเหตฺวา  วีมสนตฺถาย  
เอกสฺส  พนฺธนาคาเร  ปตสฺส  วชฺฌโจรสฺส  ขาทิตุ  อทาสิ ฯ  
โส  ต  ขาทิตฺวา  เทว  มยา เอวรูป น ขาทิตปุพฺพ  ทิพฺพมิท  
ม ฺเ  อมฺพผลนฺติ  อาห ฯ  ราชา  ปุนป  ตสฺส  เอก  ขณฺฑ  
อทาสิ โส  ต  ขาทิตฺวา  วิคตวลิตปลิโต  อติวิย  มโนหรรูโป   
โยพฺพเน   ิโต  วิย อโหส ิฯ  ต  ทิสฺวา ราชา อจฺฉริยพฺภุตชาโต ต  
อมฺพผล ปรภุิ ฺชิตฺวา สรีเร วิเสส ลภิตฺวา มนุสฺเส  ปุจฺฉิ  กตฺถ   
เอวรูปานิ  ทิพฺพอมฺพผลานิ  สวิชฺชนฺตีติ ฯ  มนุสฺสา  
เอวมาหสุ  หิมวนฺเต  กิร  เทว  ปพฺพตราเชติ ฯ  สกฺกา  ปน ตานิ   
อาเนตุนฺติ ฯ  วนจรกา เทว ชานนฺตีติ ฯ   
        ราชา  วนจรเก  ปกฺโกสาเปตฺวา  เตส  ตมตฺถ  อาจิกฺขิตฺวา  
เตหิ สมฺมนฺเตตฺวา  ทินฺนสฺส  เอกสฺส  วนจรกสฺส  กหาปณสหสฺส    
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ทตฺวา  ต  วิสสฺชฺเชสิ  คจฺฉ  สีฆ  ต  เม  อมฺพผล  อาเนหีติ ฯ  
โส  ต  กหาปณสหสฺส  ปุตฺตทารสฺส  ทตฺวา  ปาเถยฺย คเหตฺวา   
ปฏิคงฺค  กณฺณมุณฺฑทหาภิมุโข  คนฺตฺวา  มนุสฺสปถ  อติกฺกมิตฺวา  
กณฺณมุณฺฑทหโต  โอร  สฏ ิโยชนปฺปมาเณ  ปเทเส  เอก  ตาปส   
ทิสฺวา  เตน  อาจิกฺขิตมคฺเคน  คจฺฉนฺโต  ปุน  
ตึสโยชนปฺปมาเณ  ปเทเส  เอก  ตาปส ทิสฺวา เตน   
อาจิกฺขิตมคฺเคน  คจฺฉนฺโต  ปุน  ปณฺณรสโยชนปปฺมาเณ  
าเน อ ฺ ตาปส ทิสฺวา ตสฺส อตฺตโน  อาคมนการณ  
กเถสิ  ตาปโส  ต อนุสาสิ อิโต ปฏาย อิม มหาคงฺค   
ปหาย  อิม  ขุทฺทกนทึ  นสิฺสาย  ปฏโิสต  คจฺฉนฺโต  ยทา  
ปพฺพตวิวร  ปสฺสสิ  ตทา  รตฺติย  อุกกฺ  คเหตฺวา  ปวิเสยฺยาสิ ฯ   
อย ฺจ นที รตฺติย นปฺปวตฺตติ เตน เต  คมนโยคฺคา  โหติ   
กติปยโยชนาติกฺกเมน  เต  อมฺเพ  ปสสฺิสฺสสีติ ฯ  โส ตถา   
กตฺวา  อุทยนฺเต  สูริเย  วิวิธรตนรสิชาลปชฺโชติตภูมิภาค  
ผลภาราวนตสาขาวิตานตรุคโณปโสภิต  นานาวิธวิหงฺคคณูปกูชิต  
อติวิย มโนหร อมฺพวน สมฺปาปุณิ ฯ   
        อถ  น  ตา  อมนุสฺสิตฺถิโย  ทูรโตว  อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา  
เอส มม ปริคฺคโห  เอส  มม  ปริคฺคโหติ  อุปธาวึสุ ฯ  โส  
ปน  ตาหิ  สทฺธึ  ตตฺถ  ทพฺิพสมฺปตฺตึ อนุภวิตุ  โยคฺคสฺส   
ปุ ฺกมฺมสฺส  อกตตฺตา  ตา  ทิสฺวาว ภีโต วิรวนฺโต   
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ปลายิตฺวา อนุกฺกเมน  พาราณสึ  ปตฺวา  ต  ปวตฺตึ  ร ฺโ  
อาโรเจสิ ฯ  ราชา  ต  สุตฺวา  ตา  อิตฺถโิย  ทฏ ุ  อมฺพผลานิ  
จ  ปริภุ ฺชิตุ ส ฺชาตาภิลาโส รชชฺภาร อมจฺเจสุ อาโรเปตฺวา   
มิควาปเทเสน  สนฺนทฺธธนุกลาโป  ขคฺค  พนฺธิตฺวา   
กติปยมนุสฺสปริวาโร เตเนว  วนจรเกน  ทสฺสิตมคฺเคน  คนฺตฺวา  
กติปยโยชนนฺตเร าเน มนุสฺเสป เปตฺวา  วนจรกเมว  คเหตฺวา   
อนุกฺกเมน  คนฺตฺวา  ตมฺป  ตโต  นิวตฺตาเปตฺวา  อุทยนฺเต   
ทิวากเร อมฺพวน ปาวิสิ ฯ อถ น ตา อิตฺถิโย อภินวอุปฺปนฺนมิว  
เทวปุตฺต ทิสฺวา  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  ราชาติ  ตฺวา   
ส ฺชาตสิเนหพหุมานา  สกฺกจฺจ  นฺหาเปตฺวา ทิพฺเพหิ   
วตฺถาลงฺการมาลาคนฺธวิเลปเนหิ สุมณฺฑิตปสาธิต กตฺวา วิมาน  
อาโรเปตฺวา นานคฺครส ทิพฺพโภชน โภเชตฺวา ตสฺส อิจฺฉานุรูป  
ปยิรุปาสึสุ ฯ   
        อถ  ทิยฑฺฒวสฺสสเต  อติกฺกนฺเต  ราชา อฑฺฒรตฺติสมเย  
อุฏหิตฺวา นิสินฺโน ต  อติจารินึ  เปตึ  โปกฺขรณิตีร  คจฺฉนฺตึ  
ทิสฺวา  กึ  นุ  โข  เอสา  อิมาย เวลาย  คจฺฉตีติ  วีมสิตุกาโม  
อนุพนฺธิ ฯ  อถ  น  ตตฺถ  คต  สุนเขน  ขชฺชมาน ทิสฺวา  กึ  
นุ  โข  อิทนติฺ  อชานนฺโต  ตโย จ ทิวเส วีมสิตฺวา เอโส เอติสฺสา  
ปจฺจามิตฺโต  ภวิสฺสตีติ  นิสิเตน  อุสุนา  วิชฌฺิตฺวา  ชวิีตา   
โวโรเปตฺวา ต ฺจ อิตฺถึ โปเถตฺวา โปกฺขรณึ   
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โอตาเรตฺวา  ปฏิลทฺธปุริมรูป ทิสฺวา   
                โสณฺณโสปานผลกา                โสณฺณวาลุกสนฺถตา   
                ตตฺถ โสคนฺธิยา วคฺคู                สุจิคนฺธา มโนรมา ฯ   
                นานารุกฺเขหิ ส ฺฉนฺนา        นานาคนฺธสเมริตา   
                นานาปทุมส ฺฉนฺนา                ปุณฺฑรีกสโมหตา ฯ   
                สรุภึ (๑)สมฺปวายนฺติ                มนุ ฺา มาลุเตริตา   
                หสโก ฺจาภิรุทา จ                จกฺกวกฺกาภิกูชิตา ฯ   
                นานาทิชคณากิณฺณา                นานาสรคณายุตา   
                นานาผลธรา รกฺุขา                นานาปุปฺผธรา วนา ฯ   
                น มนุสฺเสสุ อีทิส                นคร ยาทิส อิท   
                ปาสาทา พหุกา ตุยฺห                โสวณฺณรปูยามยา   
                ททฺทลฺลมานา อาเภนฺติ        สมนฺตา จตุโร ทิสา ฯ   
                ป ฺจ ทาสิสตา ตุยฺห                ยา เตมา ปริจาริกา   
                ตา กมฺพุกายูรธรา                ก ฺจนาเวฬภูสิตา ฯ   
                ปลฺลงฺกา พหุกา ตุยฺห                โสวณฺณรูปยามยา   
                กทลิมิคส ฺฉนฺนา                สชชฺา โคนกสนฺถตา ฯ   
                ยตฺถ ตุว วาสูปคตา                สพฺพกามสมิทฺธินี   
                สมฺปตฺตายฑฺฒรตฺตาย        ตโต อุฏาย คจฺฉสิ ฯ   
                อุยยฺานภูมึ คนฺตฺวาน                โปกฺขร ฺา สมนฺตโต   
                ตสฺสา ตีเร ตุว าสิ                หริเต สทฺทเล สุเภ ฯ   
# ๑. ส. สรุภี ฯ  
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                ตโต เต กณฺณมุณฺโฑ สุนโข        องฺคมงฺคานิ ขาทติ   
                ยทา จ ขายิตา อาสิ                อฏ ิสงฺขลิกา กตา   
                โอคาหสิ โปกฺขรณึ                โหติ กาโย ยถา ปุเร ฯ   
                ตโต ตฺว องฺคปจฺจงฺคี                สุจารุ ปยทสฺสนา   
                วตฺเถน ปารุปตฺวาน        อายาสิ มม สนติฺก ฯ   
                ก ึนุ กาเยน วาจาย        มนสา ทุกฺกฏ กต   
                กสิฺสกมฺมวิปาเกน                กณฺณมุณฺโฑ สุนโข ตว   
                องฺคมงฺคานิ ขาทตีติ   
ทฺวาทสหิ คาถาหิ ต ตสฺสา ปวตฺตึ ปฏิปุจฺฉิ ฯ   
        ตตฺถ  โสณฺณโสปานผลกาติ  สวุณฺณมยโสปานผลกา ฯ  
โสณฺณวาลุกสนฺถตาติ  สมนฺตโต  สวุณฺณมยาหิ  วาลุกาหิ  
สนฺถตา ฯ  ตตฺถาติ  โปกฺขรณิย ฯ  โสคนฺธิยาติ โสคนฺธิกา ฯ 
วคฺคูติ สุนฺทรา รุจิรา ฯ สุจิคนฺธาติ มนุ ฺคนฺธา ฯ   
        นานาคนฺธสเมริตาติ  นานาวิธสุรภิคนฺธวเสน  คนฺธวายุนา   
สมนฺตโต  เอริตา ฯ  นานาปทุมส ฺฉนฺนาติ  นานาวิธรตฺต- 
ปทุมส ฺฉาทิตสลิลตลา ฯ  ปุณฺฑรีกสโมตตาติ เสตปทุเมหิ จ  
สโมกิณฺณา ฯ   
        สุรภึ  สมฺปวายนฺตีติ สมฺมเทว สุคนฺธ วายติ  โปกฺขรณีติ  
อธิปฺปาโย ฯ หสโก ฺจาภิรุทาติ หเสหิ จ โก ฺเจหิ จ  
อภินาทิตา ฯ    
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        นานาทิชคณากิณฺณาติ  นานาทิชคณากิณฺณา ฯ  นานา- 
สรคณายุตาติ  นานาวิธวิหงฺคมาภิรุทสมูหยุตฺตา ฯ  นานาผลธราติ  
นานาวิธผลธาริโน  สพฺพกาล  วิวิธผลภารนมิตสาขตฺตา ฯ   
นานาปุปฺผธรา  วนาติ  นานาวิธสุรภิกุสุมทายิกานิ วนานีติ  
อตฺโถ ฯ ลิงฺควิปลฺลาเสน หิ วนาติ วุตฺต ฯ   
        น  มนสฺุเสสุ  อีทิส  นครนฺติ ยาทิส ตว อิท นคร  
อีทิส มนุสฺเสสุ นตฺถิ  มนสฺุสโลเก  น  อุปลพฺภตีติ  อตฺโถ ฯ   
รูปยามยาติ  รชตมยา ฯ ททฺทลฺลมานาติ อติวิย  วิโรจมานา ฯ   
อาเภนฺตีติ  โสภยนฺติ ฯ สมนฺตา จตุโร ทิสาติ สมนฺตโต  
จตสฺโสป  ทสิาโย ฯ   
        ยา  เตมาติ  ยา  เต  อิมา ฯ  ปริจารกิาติ เวยฺยาวจฺจ- 
การินิโย ฯ ตาติ  ตา  ปริจาริกาโย ฯ  กมฺพุกายูรธราติ   
สงฺขวลยกายูรวิภูสิตา ฯ  ก ฺจนาเวฬภูสิตาติ  สุวณฺณวฏสก- 
สมลงฺกตเกสหตฺถา ฯ   
        กทลิมิคส ฺฉนฺนาติ  กทลิมิคจมฺมปจฺจตฺถรณตฺถตา ฯ  สชฺชาติ   
สชฺชิตา สยิตุ ยุตฺตรูปา ฯ โคนกสนฺถตาติ ทีฆโลมเกน โกชเวน  
สนฺถตา ฯ   
        ยตฺถาติ  ยสฺมึ  ปลลฺงฺเก ฯ  วาสูปคตาติ  วาส อุปคตา ฯ 
สยิตาติ อตฺโถ ฯ  สมปตฺตายฑฺฒรตฺตายาติ อฑฺฒรตฺติยา  
อุปคตาย ฯ ตโตติ ปลฺลงฺกโต ฯ    
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        โปกฺขร ฺาติ  โปกขฺรณิยา ฯ  หริเตติ  นีเล ฯ สทฺทเลติ  
ตรุณติณส ฺฉนฺเน ฯ สุเภติ  สุทฺเธ ฯ  สุเภติ  วา  ตสฺสา  อาลปน ฯ   
ภทฺเท  สมนฺตโต  หริเต  สทฺทเล ตสฺสา โปกฺขรณิยา ตีเร ตฺว  
คนฺตฺวาน าสิ ติฏสีติ โยชนา ฯ   
        กณฺณมุณฺโฑติ  ขณฺฑิตกณฺโณ  ฉินฺนกณฺโณ ฯ  ขายิตา  อาสีติ   
ขาทิตา อโหสิ ฯ  อฏ ิสงฺขลิกา  กตาติ  อฏ ิสงฺขลิกมตฺตา  กตา ฯ  
ยถา ปุเรติ สนุเขน ขาทนโต ปุพฺเพ วิย ฯ   
        ตโตติ  โปกฺขรณึ  โอคาหนโต  ปจฺฉา ฯ  องฺคปจฺจงฺคีติ   
ปริปุณฺณสพฺพงฺคปจฺจงฺควตี ฯ  สุจารูติ  สุฏ ุ  มโนรมา ฯ   
ปยทสฺสนาติ  ทสฺสนียา ฯ อายาสีติ อาคจฺฉสิ ฯ   
        เอว  เตน  ร ฺา  ปุจฺฉิตา  สา  เปตี  อาทิโต  ปฏาย  
อตฺตโน  ปวตฺตึ  ตสฺส กเถนฺตี   
                กมิิลาย  คหปติ        สทฺโท อาสิ อุปาสโก   
                ตสฺสาห ภริยา อาสึ        ทุสสฺีลา อติจารินี ฯ   
                โส ม อติจรมานาย        สามิโก เอตทพฺรวิ   
                เนต ฉนฺน ปติรูป        ย ตฺว อติจราสิ ม ฯ   
                สาห โฆร ฺจ สปถ        มุสาวาท ฺจ ภาสิส   
                นาห ต อติจรามิ        กาเยน อุท เจตสา ฯ   
                สจาห ต อติจรามิ        กาเยน อุท เจตสา   
                กณฺณมุณฺโฑย  สุนโข        องฺคมงฺคานิ ขาทตุ    
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                ตสฺส กมฺมสฺส วิปาก        มสุาวาทสฺส จูภย   
                สตฺเตว วสฺสสตานิ        อนุภูต ยโต หิ เม   
                กณฺณมุณฺโฑ จ สุนโข        องฺคมงฺคานิ ขาทตีติ   
ป ฺจ คาถา อาห ฯ   
        ตตฺถ  กมิิลายนฺติ  เอวนามเก  นคเร ฯ  อติจารินีติ  
ภริยา  หิ  ปตึ  อติกฺกมฺม  จรณโต  อติจารินีติ  วุจฺจติ ฯ  
อติจรมานาย  มย ิ โส  สามิโก  ม  เอตทพฺรวีติ  โยชนา ฯ  
เนต ฉนฺนนฺติอาทิ วุตฺตาการทสฺสน ฯ ตตฺถ เนต ฉนฺนนฺติ  
น  เอต  ยุตฺต ฯ  น  ปติรูปนฺติ ตสฺเสว เววจน ฯ ยนฺติ  
กิริยาปรามสน ฯ อติจราสีติ อติจรสิ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ 
ย  ม  ตฺว  อติจรสิ  ตตฺถ  ย  อติจรณ  เนต  ฉนฺน เนต  
ปติรูปนฺติ อตฺโถ ฯ   
        โฆรนฺติ  ทารุณ ฯ  สปถนฺติ  สปน ฯ  ภาสิสนฺติ  อภาสึ ฯ   
สจาหนฺติ  สเจ  อห ฯ  ตนฺติ  ตฺว ฯ  ตสฺส  กมฺมสฺสาติ  ตสฺส   
ปาปกมฺมสฺส  ทุสฺสลีฺยกมฺมสฺส ฯ มุสาวาทสฺส  จาติ  นาห  ต   
อติจรามีติ  วุตฺตมุสาวาทสฺส  จ ฯ อุภยนฺติ อุภยสฺส วิปาก ฯ   
อนุภูตนฺติ  อนุภูยมาน  มยาติ  อตฺโถ ฯ  ยโตติ  ยโต  ปาปกมฺมโต ฯ   
เอว ฺจ ปน วตฺวา เตน อตฺตโน กต อุปการ กิตฺเตนฺตี   
                ตฺว ฺจ เทว พหุกาโร        อตฺถาย เม อิธาคโต   
                สมุุตฺตาห กณฺณมุณฺฑสฺส        อโสกา อกุโตภยา ฯ    
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                ตาห เทว นมสฺสามิ        ยาจามิ ป ฺชลีกตา   
                ภุช อมานุเส กาเม        รม เทว มยา สหาติ   
เทฺว  คาถา  อาห ฯ   
        ตตฺถ  เทวาติ  ราชาน  อาลปติ ฯ  กณฺณมุณฺฑสฺสาติ  
กณฺณมุณฺฑโต ฯ  นิสฺสกฺเก  ห ิ อิท  สามิวจน ฯ  อถ  ราชา 
ตตฺถ วาเสน นิพฺพินฺนมานโส คมนชฌฺาสย ปกาเสสิ ฯ  ต  
สุตฺวา  เปตี  ร ฺโ  ปฏิพทฺธจิตฺตา  ตตฺเถวสฺส วาส ยาจนฺตี  
ตาห เทว นมสฺสามีติ คาถมาห ฯ   
        ปุน  ราชา  เอกเสน  นคร  คนฺตุกาโมว  หุตฺวา  อตฺตโน   
อชฺฌาสย  ปเวเทนฺโต   
                ภุตฺตา อมานุสา กามา  รมิโตมฺหิ ตยา สห   
                ตาห สุภเค ยาจามิ        ขิปฺป ปฏินยาหิ มนฺติ   
โอสานคาถ  อาห ฯ  
        ตตฺถ  ตาหนฺติ  ต  อห ฯ  สุภเคติ  สุภคยุตฺเต ฯ  ปฏินยาหิ  
มนฺติ มยฺห นครเมว ม ปฏเินหิ ฯ เสส สพฺพตฺถ ปากฏเมว ฯ   
        อถ  สา  วิมานเปตี  ร ฺโ  วจน  สุตฺวา  วิโยค  อสหมานา   
โสกาตุรตาย  พฺยากุลหทยา  เวธมานสรีรา  นานาวิเธหิ  อุปาเยหิ   
ยาจิตฺวาป  ต  ตตฺถ  วาเสตุ  อสกฺโกนฺตี  พหูหิ  มหารเหหิ  
รตเนหิ  สทธฺึ  ราชาน  นคร  เนตฺวา  ปาสาท  อาโรเปตฺวา  
กนฺทิตฺวา  ปริเทวิตฺวา  อตฺตโน  วสนฏานเมว  คตา ฯ  ราชา   
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ปน  ต  ทิสฺวา  ส ฺชาตสเวโค  ทานาทีนิ  ปุ ฺกมฺมานิ  กตฺวา   
สคฺคปรายโน  อโหส ิฯ  
        อถ  อมหฺาก  ภควติ  โลเก  อุปฺปชชฺิตฺวา ปวตฺติตวร- 
ธมฺมจกฺเก อนุกฺกเมน สาวตฺถิย วิหรนเฺต  เอกทิวส  อายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน  ปพฺพตจาริก  จรมาโน  ต  อิตฺถ ึสปริวาร 
ทิสฺวา  ตาย  กตกมฺม  ปุจฺฉิ  สา  อาทิโต  ปฏาย  สพฺพ  
เถรสฺส กเถสิ  เถโร  ตาส  ธมฺม  เทเสสิ  ต  ปวตฺตึ  
เถโร ภควโต อาโรเจสิ ภควา  ตมตฺถ  อตถุปฺปตฺตึ  กตฺวา   
สมฺปตฺตปริสาย  ธมฺม เทเสสิ มหาชโน ปฏลิทฺธสเวโค ปาปโต  
โอรมิตฺวา ทานาทีนิ ปุ ฺกมฺมานิ กตฺวา สคฺคปรายโน  
อโหสีติ ฯ   
                        กณฺณมุณฺฑเปตีวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _________________________  
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                                อุพฺพรีเปตีวตฺถุวณฺณนา   
        อหุ  ราชา  พฺรหฺมทตฺโตติ  อิท  อุพฺพริเปตีวตฺถุ ฯ สตฺถา  
เชตวเน  วิหรนฺโต อ ฺตร อุปาสิก อารพฺภ กเถสิ ฯ  สาวตฺถิย  
กิร  อ ฺตราย  อุปาสิกาย  สามิโก  กาล  อกาสิ  สา   
ปติวิโยคทุกฺขาตุรา  โสจนฺตี  อาฬาหน  คนฺตฺวา โรทติ ฯ ภควา  
ตสฺสา โสตาปตฺติผลสฺส อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  กรุณาย   
ส ฺโจทิตมานโส  หุตฺวา  ตสฺสา  เคห  คนฺตฺวา ป ฺตฺเต  
อาสเน  นิสีทิ ฯ  อุปาสิกา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  กึ  อุปาสิเก  โสจสีติ  วตฺวา  
อาม ภควา ปยวิปฺปโยเคน โสจามีติ วุตฺเต ตสฺสา โสก  
อปเนตุกาโม อตีต อาหริ ฯ   
        อตีเต  ป ฺจาลรฏเ  กปลนคเร  จูฬนีพฺรหฺมทตฺโต  นาม  
ราชา อโหสิ ฯ โส  อคติคมน  ปหาย  อตฺตโน  วิชิเต  ปชาย   
หิตกรณนิรโต  ทส  ราชธมฺเม อโกเปตฺวา  รชชฺ  อนสุาสมาโน   
กทาจิ  อตฺตโน  รชฺเช  ก ึ วทนฺตีติ  โสตุกาโม ตุนฺนวายเวส  
คเหตฺวา  เอโก  อทุติโย  นครโต  นิกขฺมิตฺวา  คามโต  คาม   
ชนปทโต  ชนปท  วิจริตฺวา  สพฺพรชชฺ  อกณฺฏก  อนุปปฬ  
มนุสฺเส  สมโฺมทมาเน  อปารุตฆเร  ม ฺเ วิหรนฺเต  ทิสฺวา   
โสมนสฺสชาโต  นิวตฺติตฺวา  นคราภิมุโข  อาคจฺฉนฺโต  อ ฺตรสฺมึ  
คาเม  เอกิสฺสา  วิธวาย  ทุคฺคติตฺถิยา  เคห  ปาวิสิ ฯ  สา   
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ต  ทิสฺวา  อาห  โก  นุ  ตฺว  อยฺโย  กุโต วา อาคโตสีติ ฯ  
อห ตุนฺนวาโย ภทฺเท ภติยา ตุนฺนวายกมฺม กโรนฺโต  วิจรามิ  
ยทิ  ตุมฺหาก  ตุนฺนวายกมฺม อตฺถิ ภตฺต ฺจ  เวตน ฺจ เทถ  
ตุมฺหากมฺป  กมฺม  กโรมีติ ฯ  นตฺถ ิ อมฺหาก กมฺม ภตฺตเวตน  
วา อ ฺเส กโรหิ อยฺยาติ ฯ  โส  ตตฺถ  กติปาห  วสนฺโต   
ธ ฺปุ ฺลกฺขณสมฺปนฺน  ตสฺสา  ธตีร  ทิสฺวา  มาตร  อาห  
อย  ทาริกา  กึ  เกนจิ  กตปริคฺคหา  อุทาหุ อกตปริคฺคหา   
สเจ  ปน  เกนจิ  อกตปรคฺิคหา  อิม  มยฺห  เทถ  อห  ตุมฺหาก  
สุเขน ชีวนูปาย กาตุ สมตฺโถติ ฯ สาธุ อยฺยาติ สา  
ตสฺส ต อทาสิ ฯ   
        โส  ตาย  สทฺธ ึ กติปาห  วสิตฺวา  ตสฺสา  กหาปณสหสฺส  
ทตฺวา  อห  กติปาเหเนว  นิวตฺติสฺสามิ  ภทฺเท  ตฺว  มา  
อุกฺกณฺสีติ  วตฺวา  อตฺตโน นคร คนฺตฺวา  นครสฺส  จ  ตสฺส  
คามสฺส  จ  อนฺตเร  มคฺค  สม  การาเปตฺวา  อลงฺการาเปตฺวา  
มหตา  ราชานุภาเวน  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ต  ทาริก  กหาปณราสิมฺหิ   
เปตฺวา  สุวณฺณรชตกลเสหิ  นฺหาเปตฺวา  อุพฺพรีติ  นาม  
การาเปตฺวา  อคฺคมเหสิฏาเน  เปตฺวา  ต ฺจ  คาม  ตสฺสา  
าตีน  ทตฺวา มหตา ราชานุภาเวน  ต  นคร  อาเนตฺวา  
ตาย  สทฺธึ  อภิรมมาโน  ยาวชีว  รชฺชสขุ  อนุภวิตฺวา  
อายุปริโยสาเน  กาลมกาส ิฯ  กาลกเต จ ตสฺมึ กเต จ สรีรกิจฺเจ   
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อุพฺพรี ปติวิโยเคน  โสกสลฺลสมปฺปตหทยา  อาฬาหน  คนฺตฺวา  พหู   
ทิวเส  คนฺธปุปฺผาทีหิ  ปูเชตฺวา ร ฺโ  คุเณ กิตฺเตตฺวา อุมฺมา- 
ทปฺปตฺตา วิย กนฺทนฺตี ปรเิทวนฺตี อาฬาหน ปทกฺขิณ กโรติ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  อมฺหาก  ภควา  โพธิสตฺตภูโต  อิสิปพฺพชชฺ   
ปพฺพชิตฺวา  อธิคตชฺฌานาภิ ฺโ  หิมวนฺตสฺส  สามนฺตา   
อ ฺตรสฺมึ  อร ฺายตเน  วิหรนโฺต โสกสลลฺสมปฺปต  อุพฺพร ึ  
ทิพฺเพน  จกฺขุนา  ทิสฺวา  อากาเสน  อาคนฺตฺวา ทิสฺสมานรูโป   
อากาเส  ตฺวา  ตตฺถ   ิเต  มนุสฺเส  ปุจฺฉิ  กสฺสิท  อาฬาหน  
กสฺสตฺถาย  จาย  อิตฺถี  พฺรหฺมทตฺต  พฺรหฺมทตฺตาติ  กนฺทนฺตี  
ปริเทวตีติ ฯ ต สุตฺวา  มนุสฺสา  พฺรหฺมทตฺโต  นาม  ป ฺจาลาน  
ราชา  โส  อายุปริโยสาเน  กาล  อกาสิ  ตสฺสิท  อาฬาหน  
ตสฺส  อย  อคฺคมเหสี  อุพฺพรี นาม พฺรหฺมทตฺต พฺรหฺมทตฺตาติ  
ตสฺส นาม คเหตฺวา กนฺทนฺตี ปริเทวตีติ อาหสุ ฯ ตมตฺถ ทีเปนฺตา  
สงฺคีติการา   
                อหุ ราชา พฺรหฺมทตฺโต        ป ฺจาลาน รเถสโภ   
                อโหรตฺตานมจฺจยา                ราชา กาลมกฺรุพฺพถ ฯ   
                ตสฺส อาฬาหน คนฺตฺวา        ภริยา กนฺทติ อุพฺพรี   
                พฺรหฺมทตฺต อปสฺสนฺตี        พฺรหฺมทตฺตาติ กนฺทติ ฯ   
                อิสิ จ ตตฺถ อาคจฺฉิ                สมฺปนฺนจรโณ มุน ิ  
                โส จ ตตฺถ อปุจฺฉิตฺถ                เย ตตฺถ ส ุสมาคตา ฯ    
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                กสฺส อิท อาฬาหน                นานาคนฺธสเมริต   
                กสฺสาย กนฺทติ ภริยา                อิโต ทูรคต ปตึ   
                พฺรหฺมทตฺต อปสฺสนฺตี        พฺรหฺมทตฺตาติ กนฺทติ ฯ   
                เต จ ตตฺถ วิยากสุ                เย ตตฺถ ส ุสมาคตา   
                พฺรหฺมทตฺตสฺส ภทฺทนฺเต        พฺรหฺมทตฺตสฺส มาริส ฯ   
                ตสฺส อิท อาฬาหน                นานาคนฺธสเมริต   
                ตสฺสาย กนฺทติ ภริยา                อิโต ทูรคต ปตึ   
                พฺรหฺมทตฺต อปสฺสนฺตี        พฺรหฺมทตฺตาติ กนฺทตีติ   
ฉ คาถา เปสุ ฯ   
        ตตฺถ  อหูติ  อโหสิ ฯ  ป ฺจาลานนฺติ  ป ฺจาลรฏวาสีน   
ป ฺจาลรฏสฺเสว  วา ฯ  เอโกป หิ ชนปโท ชนปทิกาน   
ราชกุมาราน วเสน รุฬฺหิยา  ป ฺจาลานนฺติ  พหุวจเนน  
นิทฺทิสียติ ฯ  รเถสโภติ รเถสุ อุสภสทิโส มหารโถติ  
อตฺโถ ฯ ตสฺส อาฬาหนนฺติ ตสฺส ร ฺโ สรีรสฺส ทฑฺฒฏาน ฯ   
        อิสีติ  ฌานาทีน  คุณาน  เอสนฏเน  อิสิ ฯ  ตตฺถาติ  
ตสฺมึ อุพฺพริยา  ิตฏาเน  สุสาเนติ  อตฺโถ ฯ  อาคจฺฉีติ   
อคมาสิ ฯ  สมฺปนฺนจรโณติ  สีลสมฺปทา อินฺทฺริเยสุ  
คุตฺตทฺวารตา โภชเน  มตฺต ฺ ุตา  ชาคริยานุโยโค  สทฺธาทโย  
สตฺต สทฺธมฺมา  จตฺตาริ  รูปาวจรฌานานีติ  อิเมหิ  
ปณฺณรสหิ  จรณสงฺขาเตหิ  คุเณหิ สมฺปนฺโน  สมนนฺาคโต  
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จรณสมฺปนฺโนติ  อตฺโถ ฯ  มุนีติ อตฺตหิต ฺจ ปรหิต ฺจ มุนาติ   
ชานาตีติ  มุนิ ฯโส  จ  ตตฺถ  อปุจฺฉิตฺถาติ  โส ตสฺมึ  
าเน  ิเต ชเน ปฏิปุจฺฉิ ฯ เย  ตตฺถ  ส ุ สมาคตาติ  เย  
มนุสฺสา  ตตฺถ  สุสาเน  สมาคตา ฯ  สติู นิปาตมตฺต  ฯ 
เย ตตฺถาสุ สมาคตาติ วา ปาโ ฯ อาสุนฺติ อเหสุนฺติ  
อตฺโถ ฯ   
        นานาคนฺธสเมริตนฺติ  นานาวิเธหิ คนฺเธหิ สมนฺตโต เอริต  
อุปวาสิต  ฯ อิโตติ  มนุสสฺโลกโต ฯ  ทูรคตนฺติ  ปรโลก  คตตฺตา   
วทติ ฯ  พฺรหมฺทตฺตาติ กนฺทตีติ พฺรหฺมทตฺตาติ เอว นามสกิตฺตน  
กตฺวา ปริเทวนวเสน อวฺหายติ ฯ   
        พฺรหฺมทตฺตสฺส  ภทฺทนฺเต  พฺรหฺมทตฺตสฺส  มาริสาติ  มาริส   
นิรามยกายจิตฺตมหามุนิ  พฺรหฺมทตฺตสฺส  ร ฺโ  อิท  อาฬาหน   
ตสฺเสว พฺรหฺมทตฺตสฺส  ร ฺโ  อย  ภริยา  ภทฺท  เต  ตสฺส  
จ พฺรหฺมทตฺตสฺส ภทฺท โหตุ ตาทิสาน มเหสีน หิตานุจินฺตเนน  
ปรโลเก  ิตานมฺป หิตสุข โหติเยวาติ อธิปฺปาโย ฯ  
        อถ  โส  ตาปโส  เตส  วจน  สุตฺวา  อนุกมฺป  อุปาทาย  
อุพฺพริยา  สนฺติก  คนฺตฺวา ตสฺสา โสกวิโนทนตฺถ   
                ฉฬาสีติสหสฺสานิ                พฺรหฺมทตฺตสฺสนามกา   
                อิมสฺมึ อาฬาหเน ทฑฺฒา  เตส กมนุโสจสีติ   
คาถมาห ฯ  
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ตตฺถ ฉฬาสีติสหสฺสานีติ ฉสหสฺสาธิกอสีติสหสฺสสงฺขา ฯ  
พฺรหฺมทตฺตสฺสนามกาติ พฺรหฺมทตฺโตติ  เอวนามกา ฯ  เตส   
กมนุโสจสีติ  เตส  ฉฬาสติีสหสฺสสงฺขาตาน พฺรหฺมทตฺตาน  กตม  
พฺรหฺมทตฺต  ตฺว  อนุโสจสิ  กตม  ปฏจฺิจ  เต  โสโก อุปฺปนฺโนติ  
ปุจฺฉิ ฯ   
        เอว  ปน  เตน  อิสนิา  ปุจฺฉิตา  อุพฺพรี  อตฺตนา  อธิปฺเปต   
พฺรหฺมทตฺต  อาจิกฺขนฺตี   
                โย ราชา จูฬนีปตฺุโต  ป ฺจาลาน รเถสโภ   
                ต ภนฺเต อนุโสจามิ        ภตฺตาร สพฺพกามทนฺติ   
คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  จูฬนีปุตฺโตติ  เอวนามสฺส  ร ฺโ  ปุตฺโต ฯ   
สพฺพกามทนฺติ  มยฺห สพฺพสฺส อิจฺฉิติจฺฉิตสฺส ทาตาร สพฺเพส  
วา สตฺตาน อิจฺฉิตทายก ฯ   
        เอว อุพฺพริยา วุตฺเต ปุน ตาปโส   
                สพฺเพวาเหสุ ราชาโน  พฺรหมฺทตฺตสฺสนามกา   
                สพฺเพว จูฬนีปุตฺตา        ป ฺจาลาน รเถสภา ฯ   
                สพฺเพส อนุปุพฺเพน        มเหสิตฺตมการยิ   
                กสฺมา ปุริมเก หิตฺวา        ปจฺฉิม อนุโสจสีติ   
คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  สพฺเพวาเหสุนฺติ  สพฺเพว  เต  ฉฬาสีติสหสฺสสงฺขา    
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ราชาโน  พฺรหฺมทตฺตสฺสนามกา  จูฬนีปุตฺตา  ป ฺจาลาน  
รเถสภาว  อเหสุ  อิเม ราชภาวาทโย  วิเสสา เตสุ เอกสฺสาป  
นาเหสุ ฯ   
        มเหสิตฺตมการยีติ  ตฺว ฺจ  เตส  สพฺเพสมฺป อนุปุพฺเพน  
อคฺคมเหสิภาว  อกาสิ  อนปฺุปตฺตาติ  อตฺโถ ฯ  กสฺมาติ  คุณโต  
จ  สามิกภาวโต  จ  อวิสิฏเสุ  เอตฺตเกสุ  ชเนสุ  ปรุมิเก  ราชาโน  
ปหาย  ปจฺฉิม  เอกเยว กสฺมา เกน การเณน  อนุโสจสีติ ปุจฺฉิ ฯ   
        ต สุตฺวา อุพฺพรี สเวคชาตา ปุน ตาปส   
                อาตุเม อิตฺถิภูตาย        ทีฆรตฺตาย มาริส   
                ยสฺสา เม อิตฺถิภูตาย        สสาเร พหุภาสสีติ   
คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ อาตุเมติ อตฺตนิ ฯ อิตฺถิภูตายาติ อิตฺถิภาว  
อุปคตาย ฯ ทีฆรตฺตายาติ  ทีฆรตฺต ฯ  อย  เหตฺถ  อธิปฺปาโย  
อิตฺถิภูตาย อตฺตนิ สพฺพกาล อิตฺถีเยว โหติ ฯ อุทาหุ  
ปุริสภาวมฺป  อุปคจฺฉตีติ ฯ  ยสฺสา  เม  อิตฺถิภูตายาติ  ยสฺสา  
มยฺห อิตฺถิภูตาย  เอว  ตาว  พหุสสาเร  มเหสิภาว มหามุนิ  
ตฺว ภาสสิ กเถสีติ อตฺโถ ฯ อาหุ  เม  อิตฺถิภูตายาติ  วา  
ปาโ ฯ ตตฺถ อาติ อนุสฺสรณตฺเถ นิปาโต ฯ อาหุ  เมติ  
สย  อนุสฺสรติ  อ ฺาตมิท มยา อิตฺถภูิตาย อิตฺถิภาว  
อุปคตาย เอว มยฺห  เอตฺตก  กาล  อปราปรุปฺปตฺติ  อโหสิ ฯ  
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กสฺมา  ยสฺมา  ยสฺสา เม  อิตฺถิภูตาย  สพฺเพส  อนุปุพฺเพน   
มเหสิตฺตมการยิ  กึ  ตฺว มหามุนิ สสาเร พหุ ภาสสีติ โยชนา ฯ   
        ต  สุตฺวา  ตาปโส  อย  นิยโม  สสาเร นตฺถิ อิตฺถี  
อิตฺถีเยว โหติ ปุริโส ปุรโิส เอวาติ ทสฺเสนฺโต   
                อหุ อิตฺถี อหุ ปุริโส        ปสุโยนิมฺป อาคมา   
                เอวเมต อตีตาน        ปรยินโฺต น ทิสฺสตีติ   
คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  อหุ  อิตฺถี  อหุ  ปุริโสติ  ตฺว  กทาจิ  อิตฺถปี  
อโหสิ กทาจิ ปุริโสป  อโหสิ ฯ  น  เกวล  อิตฺถิปรุสิภาวเมว  
อถ  โข  ปส ุ โยนิมฺป  อคมาสิ กทาจิ  ปสุภาวมฺป  อคมาสิ ฯ 
ติรจฺฉานโยนิมฺป  อุปคตา  อโหสิ ฯ  เอวเมต อตีตาน ปริยนฺโต  
น  ทิสฺสตีติ  เอว  ยถาวุตฺต เอต อิตฺถิภาว ปุริสภาว  
ติรจฺฉานาทิภาว ฺจ  อุปคตาน  อตีตาน  อตฺตภาวาน  ปรยินฺโต   
าณจกฺขุนา  มหตา  อุสฺสาเหน  ปสฺสนฺตานมฺป  น  ทิสฺสติ ฯ 
น  เกวล  ตเวว  อถ  โข  สพฺเพสมฺป  สสาเร  ปริพฺภมนฺตาน   
สตฺตาน  อตฺตภาวสฺส  ปริยนฺโต  น  ทิสฺสเตว  น  ป ฺายเตว ฯ   
เตนาห ภควา   
                อนมตคฺโคย ภิกฺขเว สสาโร ปุพฺพา  
                โกฏิ น ป ฺายติ อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน  
                ตณฺหาสโยชนาน สนฺธาวต สสรตนฺติ  ฯ   
        เอว  เตน  ตาปเสน  สสารสฺส  อปริยนฺตต  กมฺมสฺสกต ฺจ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เปตวตฺถุวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 229 

        เลมที ่ 24  อุพฺพรีเปตีวตฺถุวณฺณนา  หนา  229 
 
วิภาเวนฺเตน เทสิต  ธมฺม  สุตฺวา  สสาเร  สวิคฺคหทยา  ธมฺเม  
จ  ปสนฺนมานสา  วิคตโสกสลฺลา  หตฺุวา อตฺตโน ปสาท  
โสกวิคมน ฺจ ปกาเสนฺตี   
                อาทิตฺต วต ม สนฺต        ฆฏสิตฺตว ปาวก   
                วารินา วิย โอสิ ฺจ        สพฺพ นิพฺพาปเย ทร ฯ   
                อพฺพหี วต เม สลฺล        โสก หทยนิสฺสติ   
                โย เม โสกปเรตาย        ปติโสก อปานุทิ ฯ   
                สาห อพฺพูฬฺหสลฺลาสฺมิ        สีติภูตาสฺมิ นิพฺพุตา   
                น โสจามิ น โรทามิ        ตว สุตฺวา มหามุนีติ   
ติสฺโส คาถา อภาสิ ฯ ตาส อตฺโถ เหฏา วุตฺโตเยว ฯ   
        อิทานิ สวิคฺคหทยาย อุพฺพริยา ปฏิปตฺตึ ทสฺเสนฺโต สตฺถา   
                ตสฺส ต วจน สตฺุวา                สมณสฺส สภุาสิต   
                ปตฺตจีวรมาทาย                        ปพฺพช ิอนคาริย ฯ   
                สา จ ปพฺพชิตา สนฺตา        อคารสฺมา อนคาริย ฯ   
                เมตฺตจิตฺต อาภาเวสิ                พฺรหฺมโลกูปปตฺติยา ฯ   
                คามา คาม วิจรนฺตี                นิคเม ราชธานิโย   
                อุรเุวลา นาม โส คาโม        ยตฺถ กาลมกรฺุพฺพถ ฯ   
                เมตฺตจิตฺต อาภาเวตฺวา        พฺรหฺมโลกูปปตฺติยา   
                อิตฺถิจิตฺต  วิราเชตฺวา                พฺรหฺมโลกูปคา  อหูติ   
จตสฺโส คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ตสฺสาติ  ตสฺส  ตาปสสฺส ฯ  สุภาสิตนฺติ  สุฏ ุ   
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ภาสิต ฯ  ธมมฺนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปพฺพชิตา  สนฺตาติ  ปพฺพชฺช  
อุปคตา  สมานา  ปพฺพชิตฺวา  วา หุตฺวา  สนฺตกายวาจา ฯ  
เมตฺตจิตฺตนฺติ เมตฺตาสหคต จิตฺต ฯ จิตฺตสีเสน เมตฺตชฺฌาน  
วทติ ฯ  พฺรหมฺโลกูปปตฺติยาติ  ต ฺจ  สา  เมตฺตจิตฺต ภาเวนฺตี  
พฺรหฺมโลกูปปตฺติยา อภาเวสิ  น  วิปสสฺนาปาทกาทิอตฺถ ฯ   
อนุปฺปนฺเน  หิ  พุทฺเธ  พฺรหฺมวิหาราทิเก ภาเวนฺตา ตาปส- 
ปริพฺพาชกา ยาวเทว ภวสมฺปตฺติอตฺถเมว ภาเวสุ ฯ   
        คามา  คามนฺติ  คามโต  อ ฺ  คาม ฯ  อาภาเวตฺวาติ  
วฑฺเฒตฺวา  พฺรูเหตฺวา ฯ  อภาเวตฺวาติ  เกจิ  ปนฺติ  เตส  
อกาโร นิปาตมตฺต ฯ อิตฺถิจิตฺต วิราเชตฺวาติ  อิตฺถิภาเว  จิตฺต   
อชฺฌาสย  อภิรุจึ  วิราเชตฺวา  อิตฺถิภาเว วิรตฺตจิตฺตา  หุตฺวา ฯ   
พฺรหฺมโลกูปคาติ  ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน  พฺรหฺมโลก อุปคมนกา  
อโหสิ ฯ เสส เหฏา วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานเมว ฯ   
        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา  ตสฺสา  อุปาสิกาย  
โสก  อุปริ  จตุสจฺจเทสน  อกาสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน  สา อุปาสิกา  
โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ สมฺปตฺตปริสาย  จ  เทสนา  สาตฺถิกา  
อโหสีติ ฯ   
                        อุพฺพรีเปตีวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        อิติ ขุทฺทกฏกถาย เปตวตฺถุสฺมึ   
                                เตรสวตฺถุปฏิมณฺฑิตสฺส   
                ทติุยสฺส อุพฺพริวคฺคสฺส อตฺถสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ______________________  
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                                ตติโย  จูฬวคฺโค   
                        อภิชชฺมานเปตวตฺถุวณฺณนา   
        อภิชชฺมาเน  วาริมฺหีติ  อิท  สตฺถริ  เวฬุวเน  วิหรนฺเต  
อ ฺตร ลุทฺทเปต อารพฺภ วุตฺต ฯ   
        พาราณสิย  กริ  อปรทิสาภาเค  ปารคงฺคาย  วาสภคาม   
อติกฺกมิตฺวา  จุนฺทฏ ิลนามเก  คาเม  เอโก  ลุทฺทโก อโหสิ  
โส อร ฺเ มิเค วธิตฺวา วรมส  องฺคาเร  ปจิตฺวา  ขาทิตฺวา  
อวเสส  ปณฺณปุเฏ  พนฺธตฺิวา กาเชน คเหตฺวา คาม  อาคจฺฉติ ฯ  
ต  พาลทารกา  คามทฺวาเร  ทิสฺวา  มส  เม  เทหิ  มส   
เม เทหีติ  หตฺเถ  ปสาเรตฺวา  อุปธาวนฺติ ฯ  โส  เตส   
โถก  โถก  มส เทติ ฯ อเถกทิวส มส อลภิตฺวา  อุทฺทาลกปุปฺผ   
ปลนฺธิตฺวา  พหุ ฺจ  หตฺเถน  คเหตฺวา  คาม  คจฺฉนฺต  
ต  ทารกา  คามทฺวาเร  ทสิฺวา  มส  เม  เทหิ มส เม เทหีติ หตฺเถ  
ปสาเรตฺวา  อุปธาวึสุ โส เตส เอเกก ปุปฺผม ฺชรึ อทาสิ ฯ   
        อถ  อปเรน  สมเยน  กาล  กตฺวา  เปเตสุ  นิพฺพตฺโต  นคฺโค   
วิรูปรูโป  ภยานกทสฺสโน  สุปเนป  อนฺนปาน อชานนฺโต สีเส  
อาพนฺธิตอุทฺทาลกกุสุมมาลากลาโป จุนฺทฏ ิลาย  าตกาน  
สนฺติเก  กิ ฺจิ  ลภิสฺสามีติ  คงฺคาย  อุทเก อภิชฺชมาเน  
ปฏิโสต  ปทสา  คจฺฉติ ฯ  เตน  จ  สมเยน  โกลโิย  นาม    
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ร ฺโ  พิมพิฺสารสฺส  มหามตฺโต กุปต ปจฺจนฺต วูปสเมตฺวา  
ปฏินิวตฺเตนฺโต หตฺถิอสฺสาทิปริวารพล  ถลปเถน  เปเสตฺวา  สย   
คงฺคาย  นทิยา  อนุโสต  นาวาย อาคจฺฉนฺโต  ต เปต ตถา  
คจฺฉนฺต ทิสฺวา ปุจฺฉนฺโต   
                อภิชฺชมาเน วาริมฺหิ                คงฺคาย อิธ คจฺฉสิ   
                นคฺโค ปุพฺพฑฺฒเปโตว        มาลธารี อลงฺกโต   
                กหุึ คมิสฺสสิ เปต                        กตฺถ วาโส ภวิสฺสตีติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  อภิชฺชมาเนติ  ปทนิกฺเขเปน  อภิชชฺมาเน  สงฺฆาเต  ฯ   
วาริมฺหิ  คงฺคายาติ  คงฺคาย  นทิยา  อุทเก ฯ  อิธาติ อิมสมฺึ  
าเน ฯ ปุพฺพฑฺฒเปโตวาติ กายสฺส ปรุิมฑฺเฒน  อเปโต  วิย   
อเปตโยนิโก  เทวปุตฺโต  วิย ฯ  กถ มาลธารี อลงฺกโตติ   
มาลาหิ  ปลนฺธิตฺวา  อลงฺกตสีสคฺโคติ  อตฺโถ ฯ กตฺถ วาโส  
ภวิสฺสตีติ กตรสฺมึ คาเม เทเส วา ตุยฺห นิวาโส ภวิสฺสติ ต  
กเถหีติ อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ ย ตทา เตน เปเตน โกลิเยน จ วุตฺต ต ทสฺเสตุ  
สงฺคีติการา   
                จุนฺทฏ ิล คมิสฺสามิ                เปโต โส อิติ ภาสติ   
                อนฺตเร วาสภคาม                พาราณสึ  จ สนฺติเก ฯ   
                ต ฺจ ทิสฺวา มหามตฺโต        โกลโิย อิติ วิสฺสุโต   
                สตฺตุ ภตฺต ฺจ เปตสฺส        ปตก ฺจ ยุค อทา ฯ    
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                นาวาย ติฏมานาย                กปฺปกสฺส อทาปยิ   
                กปฺปกสฺส ปทนิฺนมฺหิ                าเน เปตสฺส ทิสฺสถ ฯ   
                ตโต สุวตฺถวสโน                มาลธารี อลงฺกโต   
                าเน  ิตสฺส เปตสฺส                ทกฺขิณา อุปกปฺปถ   
                ตสฺมา ทชฺเชถ เปตาน                อนุกมฺปาย ปุนปฺปุนนฺติ   
คาถาโย อโวจุ  ฯ   
        ตตฺถ  จุนฺทฏ ิลนฺติ  เอวนามก  คาม ฯ  อนฺตเร  วาสภคาม  
พาราณสึ  จ  สนฺติเกติ  วาสภคามสฺส  จ  พาราณสิยา  จ   
เวมชฺเฌ ฯ  อนฺตราสทฺทโยเคน  เหต  สามฺยตฺเถ  อุปโยควจน ฯ 
พาราณสิยา  สนฺติเก  หิ  โส  คาโมติ ฯ  อย  เหตฺถ  อตฺโถ 
อนฺตเร  วาสภคาสฺส จ  พาราณสิยา  จ  โย  จุนฺทฏ ิลนามโก  
คาโม  พาราณสิยา อวิทูเร ต คาม คมิสฺสามีติ ฯ   
        โกลโิย อิติ วิสฺสุโตติ โกลิโยติ เอวปกาสิตนาโม  ฯ สตฺตุ  
ภตฺต ฺจาติ สตฺตุ  เจว  ภตฺต ฺจ ฯ  ปตก ฺจ  ยุค  อทาติ  ปตก   
สุวณฺณวณฺณ  เอก  วตฺถยคุ  จ  อทาสิ ฯ  กทา  อทาสีติ   
เจ  อาห  นาวาย  ติฏมานาย  กปฺปกสฺส  อทาปยีติ  คจฺฉนฺตึ  
นาว  เปตฺวา  ตตฺถ  เอกสฺส  นฺหาปตสฺส  อุปาสกสฺส ทาเปสิ  
ทินฺนมฺหิ วตฺถยุเคติ  โยชนา ฯ  าเนติ  านโส  ตขณ ฺเว ฯ   
เปตสฺส ทิสฺสถาติ เปตสฺส สรีเร  ป ฺายิตฺถ  ตสฺส   
นิวาสนปารุปนวตฺถ  สมปฺชฺช ิฯ  เตนาห  ตโต  สุวตฺถวสโน   
มาลธารี  อลงฺกโตติ  สุวตฺถวสโน  มาลาภรเณหิ สุมณฺฑิต-  
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ปสาธิโต ฯ าเน  ิตสฺส  เปตสฺส  ทกฺขิณา  อุปกปฺปถาติ   
ทกฺขิเณยฺยฏาเน   ิตา  ปเนสา  ทกฺขิณา  ตสฺส เปตสฺส  ยสฺมา   
อุปกปฺปติ  วินิโยค  อคมาสิ ฯ  ตสฺมา  ทชฺเชถ  เปตาน  
อนุกมฺปาย ปุนปฺปุนนฺติ  เปตาน  อนุกมฺปาย  เปเต  อุทฺทิสฺส 
ปุนปฺปุน  ทกฺขิณ ทเทยฺยาติ อตฺโถ ฯ   
        อถ  โส  โกลิยมหามตฺโต  ต  เปต  อนุกมฺปมาโน  ทานวิธึ   
สมฺปาเทตฺวา  อนุโสต  อาคนฺตฺวา  สูริเย  อุคฺคจฺฉนฺเต  พาราณสึ   
สมฺปาปุณิ ฯ  ภควา  จ  เตส อนุคฺคหตฺถ  อากาเสน  อาคนฺตฺวา   
คงฺคาตีเร  อฏาสิ ฯ  โกลิยมหามตฺโตป  นาวาโต  โอตริตฺวา   
หฏปหฏโ  ภควนฺต  นมินฺเตสิ  อธิวาเสถ  เม ภนฺเต ภควา  
อชฺชตนาย  ภตฺต  อนุกมฺป  อุปาทายาติ ฯ  อธิวาเสสิ  ภควา   
ตุณฺหีภาเวน ฯ โส ภควโต อธิวาสน วิทิตฺวา  ตาวเทว  รมณีเย   
ภูมิภาเค  มหนฺต  สาขามณฺฑป  อุปริ  จตูสุ จ ปสฺเสสุ   
นานาวิราควณฺณวิจิตฺตวิวิธวสนสมลงฺกต  กาเรตฺวา  ตตฺถ  ภควโต   
อาสน  ป ฺาเปตฺวา อทาสิ นิสีทิ ภควา ป ฺตฺเต อาสเน ฯ   
        อถ  โส  มหามตฺโต  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา คนฺธปุปฺผาทีหิ  
ปูเชตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต  นิสินฺโน  เหฏา  อตฺตโน  วุตฺตวจน  
เปตสฺส จ ปฏิวจน ภควโต อาโรเจสิ ฯ ภควา  ภิกฺขุสงฺโฆ  อาคจฺฉตูติ  
จินฺตยิ จินฺติตสมนนฺตรเมว พุทฺธานุภาวส ฺโจทิโต   
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สุวณฺณหสคโณ  วิย  ธตรฏหสราช  ภิกฺขุสงฺโฆ  ธมฺมราช   
สมฺปริวาเรสิ  ตาวเทว มหาชโน  สนฺนปิติ  อุฬารา  ธมฺมเทสนา   
ภวิสฺสตีติ ฯ  ต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  มหามตฺโต  พุทฺธปฺปมุข   
ภิกฺขุสงฺฆ  ปณีเตน  ขาทนีเยน โภชนีเยน สนฺตปฺเปสิ ฯ ภควา  
กตภตฺตกิจฺโจ  มหาชนสฺส  อนุกมฺปาย  พาราณสิสมีปคามวาสิโน   
สนฺนิปตนฺตูติ อธิฏาสิ ฯ  สพฺเพ  จ  เต  อิทฺธิพเลน  มหาชนา   
สนฺนิปตึสุ  อุฬาเร  จสฺส  เปเต  ปากเฏ  อกาสิ ฯ  เตสุ  เกจิ   
ฉินฺนภินฺนปโลติกขณฺฑธรา  เกจิ  อตฺตโน  เกเสเหว   
ปฏิจฺฉาทิตโกปนา  เกจิ  นคฺคา  ยถาชาตรูปา  ขุปฺปปาสาภิภูตา   
ตจปริโยนทฺธา อฏ ิมตฺตสรีรา อิโต จิโต จ ปริพฺภมนฺตา  
มหาชนสฺส ปจฺจกฺขโต ป ฺายึสุ ฯ   
        อถ  ภควา  ตถารูป  อิทฺธาภิสงฺขาร อภิสงฺขาสิ ยถา  
เต เอกชฺฌ สนฺนิปติตฺวา อตฺตนา กต ปาปกมฺม มหาชนสฺส  
ปเวเทสุ ฯ ตมตฺถ ทีเปนฺตา สงฺคีติการา   
                สาตุนฺนวสนา  เอเก                อ ฺเ เกสนิวาสนา   
                เปตา ภตฺตาย คจฺฉนฺติ        ปกฺกมนฺติ ทโิสทิส ฯ   
                ทูเร เอเก ปธาวิตฺวา                อลทฺธาว นวิตฺตเร   
                ฉาตา ปมุจฺฉิตา ภนฺตา        ภูมิย ปฏิสุมฺภิตา ฯ   
                เกจิ ตตฺถ ปปติตฺวา                ภูมิย ปฏิสุมภิฺตา   
                ปพฺุเพ อกตกลฺยาณา                อคฺคิทฑฺฒาว อาตเป ฯ    
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                มย ปุพฺเพ ปาปธมฺมา                ฆรณี กลุมาตโร   
                สนฺเตสุ เทยฺยธมฺเมสุ                ทีป นากมฺห อตฺตโน ฯ   
                ปหูต อนฺนปานมฺป                อปสฺสุ อวกิรียติ   
                สมฺมคฺคเต ปพฺพชิเต                น จ กิ ฺจิ อทมฺหเส ฯ   
                อกมฺมกามา อลสา                สาทุกามา มหคฺฆสา   
                อาโลปปณฺฑทาตาโร        ปฏิคฺคเห ปริภาสิมฺหเส ฯ   
                เต ฆรา ตา จ ทาสิโย                ตาเนวาภรณานิ โน   
                เต อ ฺเ ปริจาเรนฺติ                มย ทุกฺขสฺส ภาคิโน ฯ   
                เวณี วา อว ฺา โหนฺติ        รถการี จ ทพฺุภิกา   
                จณฺฑาลี กปณา โหนฺติ        กปฺปกา จ ปนุปฺปุน ฯ   
                ยานิ ยานิ นิหีนานิ                กุลานิ กปณานิ จ   
                เตสุ เตเสฺวว ชายนฺติ                เอสา มจฺฉริโน คติ ฯ   
                ปพฺุเพ จ กตกลฺยาณา                ทายกา วีตมจฺฉรา   
                สคฺค เต ปริปูเรนฺติ                โอภาเสนฺติ จ นนฺทน ฯ   
                เวชยนฺเต จ ปาสาเท                รมิตฺวา กามกามิโน   
                อุจฺจากุเลสุ ชายนฺติ                สโภเคสุ ตโต จุตา ฯ   
                กฏูาคาเร จ ปาสาเท                ปลฺลงฺเก โคนกตฺถเต   
                พีชิตงฺคา โมรหตฺเถหิ                กุเล ชาตา ยสสฺสิโน ฯ   
                องฺกโต องฺก คจฺฉนฺติ                มาลธารี อลงฺกตา   
                ธาติโย อุปติฏนฺติ                สาย ปาต สุเขสิโน ฯ    
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                น ยิท อกตปุ ฺาน        กตปุ ฺานเมวิท   
                อโสก นนฺทน รมฺม        ติทสาน มหาวน ฯ   
                สขุ อกตปุ ฺาน        อิธ นตฺถิ ปรตฺถ จ   
                สขุ ฺจ กตปุ ฺาน        อิธ เจว ปรตฺถ จ ฯ   
                เตส สหพฺยกามาน        กตฺตพฺพ กุสล พหุ   
                กตปุ ฺา หิ โมทนฺติ        สคฺเค โภคสมงฺคิโนติ   
คาถาโย อโวจุ  ฯ   
        ตตฺถ  สาตุนฺนวสนาติ  ฉินฺนภินฺนปโลติกขณฺฑนิวาสนา ฯ   
เอเกติ  เอกจฺเจ ฯ  เกสนิวาสนาติ  เกเสเหว  ปฏิจฺฉาทิตโกปนา ฯ   
ภตฺตาย คจฺฉนฺตีติ อปฺเปว  นาม  อิโต  คตา  ยตฺถ  วา  
ตตฺถ  วา  กิ ฺจิ  อุจฺฉิฏภตฺต  วา วมิตภตฺต  วา คพฺภมลาทิก  
วา ลเภยฺยามาติ กตฺถจิเทว อฏตฺวา  ฆาสตฺถาย คจฺฉนฺติ ฯ  
ปกฺกมนฺติ ทโิสทิสนฺติ ทสิโต ทิส อเนกโยชนนฺตริก าน  
ปกฺกมนฺติ ฯ   
        ทูเรติ  ทูเรว  าเน ฯ เอเกติ เอกจฺเจ เปตา ฯ ปธาวิตฺวาติ  
ฆาสตฺถาย  อุปธาวิตฺวา ฯ  อลทฺธาว  นิวตฺตเรติ  กิ ฺจิ  ฆาส  
วา  ปานีย  วา  อลภิตฺวา  เอว นิวตฺตนฺติ ฯ ปมุจฺฉิตาติ  
ขุปฺปปาสาทิทุกฺเขน ส ฺชาตมุจฺฉา ฯ ภนฺตาติ ปริพฺภมนฺตา ฯ  
ภูมิย  ปฏิสุมภิฺตาติ ตาย เอว มุจฺฉาย อุปฺปตฺติยา ตฺวา  
อวกฺขิตฺตมตฺติกาปณฺฑา วิย วิสฺสุสฺสิตฺวา ปวิย ปติตา ฯ    
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        ตตฺถาติ  คตฏาเน ฯ  ภูมิย  ปฏิสุมภิฺตาติ  ปปาเต  ปติตา  
วิย  ชิฆจฺฉาทิทุกฺเขน  าตุ  อสมตฺถภาเวน  ภูมิย  ปติตา  ตตฺถ  
วา คตฏาเน ฆาสาทีน อลาเภน  ฉินฺนาสา  หุตฺวา  เกนจิ  
ปฏิมุข  สุมฺภิตา  โปถิตา  วิย  ภูมิย  ปติตา โหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  
ปุพฺเพ  อกตกลฺยาณาติ  ปุริมภเว อกตกุสลา ฯ อคฺคิทฑฺฒา ว  
อาตเปติ นิทาฆกาเล  อาตปฏาเน  อคฺคินา  ทฑฺฒา  วิย   
ขุปฺปปาสคฺคินา  ฑยฺหมานา  มหาทุกฺข อนุภวนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        ปุพฺเพติ  อตีตภเว ฯ  ปาปธมฺมาติ  อิสฺสุกีมจฺฉรีอาทิภาเวน  
ลามกสภาวา ฯ  ฆรณีติ  ฆรสามินิโย ฯ  กลุมาตโรติ  กุลทารกาน   
มาตโร กุลปุริสาน  วา มาตโร ฯ  ทีปนติฺ  ปติฏ  ปุ ฺนฺติ  
อตฺโถ ฯ  ต ฺหิ  สตฺตาน  สุคตีสุ  ปติฏาภาวโต  ปติฏาติ  
วุจฺจติ ฯ นากมฺหาติ น กรมิฺห ฯ   
        ปหูตนฺติ  พหห ฯ  อนฺนปานมฺปติ  อนฺน ฺจ  ปาน ฺจ ฯ  
อปสฺสุ อวกิรยีตีติ สูติ  นิปาตมตฺต  อป  อวกิรียติ  ฉฑฺฑียติ ฯ  
สมฺมคฺคเตติ สมฺมา คเต สมฺมา ปฏิปนฺเน  สมฺมา  ปฏิปนฺนาย ฯ  
ปพฺพชิเตติ  ปพฺพชิตาย ฯ  สมฺปทานตฺเถ  หิ  อิท ภุมมฺวจน ฯ   
สมฺมคฺคเต  วา  ปพฺพชิเต สติ ลพฺภมาเนติ อตฺโถ ฯ น จ  
กิ ฺจิ อทมฺหเสติ กิ ฺจิมตฺตมฺป เทยฺยธมฺม นาทมฺหาติ  
วิปฺปฏิสาราภิภูตา วทนฺติ ฯ   
        อกมฺมกามาติ  สาธูหิ  อกตฺตพฺพ  กมฺม  อกุสล กาเมนฺตีติ   
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อกมฺมกามา สาธูหิ  วา  กตฺตพฺพ กุสล กาเมนฺตีติ กมฺมกามา  
น กมฺมกามาติ อกมฺมกามา  กุสลธมฺเมสุ  อจฺฉนฺทิกาติ  อตฺโถ ฯ   
อลสาติ  กุสตีา  กุสลกมฺมกรเณ  นิพฺพีริยา ฯ สาทุกามาติ   
สาตมธุรวตฺถุปยา  ฯ  มหคฺฆสาติ  มหาโภชนา  อุภเยนาป  
สุนฺทร ฺจ  มธุร ฺจ  โภชน  ลภิตฺวา  อตฺถิกาน  กิ ฺจิ  อทตฺวา  
สยเมว ภุ ฺชิตาโรติ ทสฺเสติ ฯ อาโลปปณฺฑทาตาโรติ   
อาโลปมตฺตสฺสป  โภชนปณฺฑสฺส  ทายกา ฯ  ปฏคฺิคเหติ  ตสฺส   
ปฏิคฺคณฺหนเก ฯ  ปริภาสิมฺหเสติ ปริภว กโรนฺตา ภาสิมฺห  
อวม ฺ ิมฺห อุปฺปณฺฑิมฺหา จาติ อตฺโถ ฯ   
        เต  ฆราติ  ยตฺถ  มย  ปุพฺเพ  อมฺหาก  ฆรนฺติ  มมตฺต   
อกริมฺหา  ตานิ  ฆรานิ  ยถา ิตานิ  อิทานิ  โน  น  กิ ฺจิ  
อุปกปฺปตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  ตา จ  ทาสิโย  ตาเนวาภรณานิ  
โนติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ  ตตฺถ  โนติ อมฺหาก ฯ  เตติ  
เต ฆราทิเก ฯ อ ฺเ ปริจาเรนฺตีติ ปริโภคาทิวเสน วินิโยค  
กโรนฺตีติ อตฺโถ ฯ มย  ทุกขฺสฺส  ภาคิโนติ  มย  ปน  ปุพฺเพ  
เกวล  กฬีนปปฺสุตา  หุตฺวา สาปเตยฺย  ปหาย  คมนีย  อนุคามิก  
กาตุ  อชานนฺตา  อิทานิ  ขุปฺปปาสาทิทุกฺขสฺส  ภาคิโน ภวามาติ  
อตฺตาน ครหนฺตา วทนฺติ ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  เปตโยนิโต  จวิตฺวา  มนุสฺเสสุ  
อุปฺปชฺชนฺตาป  สตฺตา เยภุยฺเยน  ตสฺเสว  กมฺมสฺส  วิปากาวเสเสน   
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หีนชาติกา  กปณวุตฺติโนว  โหนฺติ  ตสฺมา  ตมตฺถ  ทสฺเสตุ   
เวณิวาติอาทินา  เทฺว  คาถา  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  เวณิวาติ  
เวนชาติกา  วิลีวการา นฬการา โหนตีฺติ อตฺโถ ฯ วาสทฺโท  
อนิยมตฺโถ ฯ อว ฺาติ  อว ฺเยฺยา  อวชานิตพฺพาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
วมฺภนาติ วา ปาโ ปเรหิ พาธนียาติ  อตฺโถ ฯ  รถการีติ  
จมฺมการิโน ฯ  ทุพฺภิกาติ  มิตฺตทุพฺภิกา  มิตฺตาน  พาธิกา  ฯ  
จณฺฑาลีติ  จณฺฑาลชาติกา ฯ  กปณาติ  วณิพฺพกา  อติวิย  
การุ ฺปฺปตฺตา ฯ กปฺปกาติ กปฺปกชาติกา  สพฺพตฺถ  โหนฺติ   
ปุนปฺปุนนฺติ  โยชนา  อปราปรมฺป  อิเมสุ  นิหีนกุเลสุ   
อุปฺปชฺชนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ   
        เตสุ  เตเสฺวว  ชายนฺตีติ  ยานิ  ยานิ อ ฺานิป  
เนสาทปุกฺกุสกุลาทีนิ กปณานิ  อติวิย  วมฺภนิยานิ  ปรมทุคฺคตานิ  
จ  เตสุ  เตสุ  เอว  นิหีนกุเลสุ มจฺฉริยมเลน  เปเตสุ  นิพฺพตฺติตฺวา  
ตโต จุตา นิพฺพตฺตนฺติ ฯ เตนาห เอสา มจฺฉริโน คตีติ ฯ   
        เอว  อกตปุ ฺาน  สตฺตาน  คตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  
กตปุ ฺาน คตึ  ทสฺเสตุ  ปุพฺเพ  จ  กตกลฺยาณาติ  สตฺต  คาถา  
วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  สคฺค  เต  ปริปูเรนฺตีติ  เย  ปุพฺเพ  ปรุิมชาติย   
กตกลฺยาณา  ทายกา  ทานปุ ฺาภิรตา วิคตมลมจฺเฉรา  เต  
อตฺตโน  รูปสมฺปตฺติยา เจว ปริวารสมฺปตฺติยา จ สคฺค เทวโลก  
ปริปูเรนฺติ  ปริปุณฺณ กโรนฺติ ฯ โอภาเสนฺติ จ นนฺทนนฺติ   
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น เกวล ปริปเูรนฺติเยว อถ  โข  กปฺปรุกขฺาทีน  ปภาหิ  
สภาเวเนว  โอภาสมานมฺป  นนฺทนวน  อตฺตโน  วตฺถาภรณชุตีหิ  
สรีรปฺปภาย จ อภิภวิตฺวา เจว โอภาเสตฺวา จ โชเตนฺติ ฯ   
        กามกามิโนติ  ยถิจฺฉิเตสุ  กามคุเณสุ  ยถากาม  
ปริโภควนฺโต ฯ  อุจฺจากุเลสูติ  อุจฺเจสุ  ขตฺติยกุลาทีสุ  กุเลส ุฯ 
สโภเคสูติ  มหาวิภเวสุ ฯ  ตโต จุตาติ ตโต เทวโลกโต จุตา ฯ   
        กฏูาคาเร  จ  ปาสาเทติ  กูฏาคาเร  จ  ปาสาเท  จ ฯ  
พีชิตงฺคาติ  พีชิยมานเทหา ฯ  โมรหตฺเถหีติ  โมรป ฺฉ- 
ปฏิมณฺฑิตพีชนีหตฺเถหิ ฯ  ยสสฺสโินติ ปริวารวนฺโต รมนฺตีติ  
อธิปฺปาโย ฯ   
        องฺกโต  องฺก  คจฺฉนฺตีติ  ทารกกาเลป  าตีน  ธาตีน ฺจ  
องฺกฏานโต องฺกฏานเมว  คจฺฉนฺติ  น  ภูมิตลนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ   
อุปติฏนฺตีติ  อุปฏาน กโรนฺติ ฯ  สุเขสิโนติ  สุขมิจฺฉนฺตา  
มา สีต วา อุณฺห วาติ อปฺปกมฺป ทุกฺข ปริหรนฺตา  
อุปติฏนฺตีติ อธิปฺปาโย ฯ   
        น  ยิท  อกตปุ ฺานนฺติ  อิท  โสกวตฺถุอภาวโต  อโสก  
รมฺม  รมณีย ติทสาน  ตาวตึสเทวาน  มหาวน  มหาอุปวนภูต   
นนฺทน  นนทฺนวน  อกตปุ ฺาน น โหติ เตหิ ลทฺธุ น สกฺกาติ  
อตฺโถ ฯ   
        อิธาติ  อิมสฺมึ  มนุสสฺโลเก  วิเสสโต  ปุ ฺ  กรียติ  ต   
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สนฺธายาห ฯ อิธาติ วา ทิฏธมฺเม ฯ ปรตฺถาติ สมฺปราเย ฯ   
        เตสนฺติ  เตหิ  ยถาวุตฺเตหิ  เทเวหิ ฯ  สหพฺยกามานนฺติ   
สหภาว  อิจฺฉนฺเตหิ ฯ  โภคสมงฺคิโนติ  โภเคหิ สมนฺนาคตา  
ทิพฺเพหิ ป ฺจกามคุเณหิ สมปฺปตา โมทนฺตีติ อตฺโถ ฯ เสส  
อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        เอว  เตหิ  เปเตหิ  สาธารณโต  อตฺตนา กตกมฺมสฺส  
จ คติยา ปุ ฺกมฺมสฺส  จ  คติยา  ปเวทิตาย  สวิคฺคมนสฺส   
โกลิยามจฺจปมุขสฺส ตตฺถ สนฺนิปติตสฺส มหาชนสฺส  
อชฺฌาสยานุรูป  ภควา  วิตฺถาเรน  ธมมฺ  เทเสสิ ฯ 
เทสนาปริโยสาเน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน ธมฺมาภิสมโย  
อโหสีติ ฯ   
                        อภิชชฺมานเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ________________________  
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                        สานุวาสิตฺเถรเปตวตฺถุวณฺณนา   
        กุณฺฑินาคริโย  เถโรติ  อิท  สตฺถริ  เวฬุวเน  วิหรนฺเต  
อายสฺมโต  สานุวาสิตฺเถรสฺส าติเปเต อารพฺภ วุตฺต ฯ   
        อตีเต  กริ  พาราณสิย  กิตวสฺส  นาม  ร ฺโ  ปุตฺโต  
อุยฺยานกีฬ  กฬีิตฺวา นิวตฺตนฺโต  สุเนตฺต  นาม ปจฺเจกพุทฺธ  
ปณฺฑาย จริตฺวา นครโต นิกฺขมนฺต ทิสฺวา อิสฺสริยมทมตฺโต  
หุตฺวา  กถ ฺหิ  นาม  มยหฺ  อ ฺชล ึ อกตฺวา  อย  มณฺุฑโก  
คจฺฉตีติ ปทุฏจิตฺโต หตฺถิกฺขนฺธโต โอตริตฺวา กจฺจิ เต   
ปณฺฑปาโต ลทฺโธติ อาลปนฺโต  หตฺถโต  ปตฺต  คเหตฺวา   
ปวิย  ปาเตตฺวา  ภินฺทิ ฯ  อถ  น  สพฺพตฺถ ตาทิภาวปฺปตฺติยา   
นิพฺพิการ  กรุณาวิปฺผารโสมนสฺสนิปาตปสนฺนจิตฺตเมว   
โอโลเกนฺต  อฏานาฆาเตน  ทูสิตจิตฺโต กึ ม กิตวสฺส ร ฺโ  
ปุตฺต น ชานาสิ ตฺว  โอโลกยนฺโต มยหฺ กึ กริสฺสสติี วตฺวา  
อวหสนฺโต ปกฺกามิ ฯ ปกฺกนฺตมตฺตสฺเสว จสฺส   
นรกคฺคิทาหปฏิภาโค  พลวสรีรทาโห  อุปฺปชชฺิ ฯ  โส  เตน  
มหาสนฺตาเปนาภิภูตกาโย อติพาฬฺห ทุกฺขเวทนาภิตุนฺโน กาล  
กตฺวา อวีจิมหานิรเย นิพฺพตฺติ ฯ   
        โส  ตตฺถ  ทกฺขิณปสฺเสน  วามปสฺเสน  อุตฺตาโน  อวกุชโฺชติ   
พหูหิ  ปกาเรหิ  ปริวตฺติตฺวา  จตุราสีติ  วสฺสสหสฺสานิ  ปจฺจิตฺวา   
ตโต  จุโต เปเตสุ อปริมิตกาล ขุปฺปปาสาทิทุกฺข อนุภวิตฺวา   
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ตโต จุโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท กุณฺฑินครสฺส สมีเป เกวฏฏคาเม   
นิพฺพตฺติ  ตสฺส  ชาติสฺสราณ  อุปฺปชฺชิ  เตน  โส  ปุพฺเพ  
อตฺตนา อนุภูตปุพฺพ  ทุกฺข  อนุสฺสรนฺโต  วยปฺปตฺโตป  ปาปภเยน   
าตเกหิป สทฺธึ มจฺฉพนฺธนตฺถ  น  คจฺฉติ ฯ  เตสุ  คจฺฉนฺเตสุ  
มจฺเฉ  ฆาเตตุ อนิจฺฉนฺโต นิลียติ คโต จ  ชาล  ภินทฺติ  
ชีวนฺเต  วา  มจฺเฉ  คเหตฺวา  อุทเก  วิสฺสชฺเชติ  ตสฺส  ต  
กิริย  อโรจนตฺา  าตกา  เคหโต ต นีหรึสุ ฯ เอโก ปนสฺส  
ภาตา สิเนหพทฺธหทโย  อโหสิ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  อายสฺมา  อานนฺโท  กุณฺฑินคร  อุปนิสฺสาย   
สานุปพฺพเต  วิหรติ ฯ  อถ  โส เกวฏฏปุตฺโต าตเกหิ ปริจฺจตฺโต  
หุตฺวา อิโต จิโต จ ปริพฺภมนฺโต ต  ปเทส  ปตฺโต  โภชนเวลาย   
เถรสฺส  สนติฺก  อุปสงฺกมิ ฯ  เถโร  ต  ปุจฺฉิตฺวา โภชเนน  อตฺถิกภาว   
ตฺวา  ตสฺส  ภตฺต  ทตฺวา  กตภตฺตกิจฺโจ  สพฺพ  ต  ปวตฺตึ ตฺวา   
ธมฺมกถาย  ปสนฺนมานส  ตฺวา  ปพฺพชิสฺสสิ  อาวุโสติ ฯ  อาม   
ภนฺเต  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  เถโร  ต  ปพฺพาเชตฺวา  เตน  สทฺธ ึ ภควโต   
สนฺติก  อคมาสิ ฯ อถ  น  สตฺถา  อาห  อานนฺท  อิม สามเณร  
อนุกมฺเปยฺยาสีติ ฯ โส จ อกตกุสลตฺตา  อปฺปลาโภ  อโหส ิฯ  อถ  น   
สตฺถา  อนุคฺคณฺหนฺโต ภิกฺขูน ปริโภคตฺถาย ปานียฆฏาน ปริปูรเณ  
นิโยเชสิ ฯ ต ทิสฺวา อุปาสกา ตสฺส พหูนิ นิจฺจภตฺตานิ ปฏเปสุ ฯ    
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        โส  อปเรน  สมเยน  ลทฺธูปสมฺปโท  อรหตฺต  ปตฺวา  
เถโร  หุตฺวา  ทฺวาทสหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  สานุปพฺพเต  วสิ ฯ  
ตสฺส  ปน าตกา ป ฺจสตมตฺตา อนุปจิตกุสลกมฺมา  
อุปจิตมจฺเฉราทิปาปธมฺมา  กาล  กตฺวา  เปเตสุ  นิพฺพตฺตึสุ ฯ 
ตสฺส  ปน มาตาปตโร เอส  อเมฺหหิ  ปพฺุเพ  เคหโต  
นิกฺกฑฺฒิโตติ  สารชชฺมานา  ต อนุปสงฺกมิตฺวา ตสฺมึ  พทฺธสิเนห  
ภาติก  เปเสสุ ฯ  โส  เถรสฺส  คาม  ปณฺฑาย  ปวิฏสมเย  
ทกฺขิณชาณุมณฺฑล  ปวิย  ปติฏาเปตฺวา  กต ฺชลี  อตฺตาน  
ทสฺเสตฺวา มาตา ปตา จ  เต  ภนฺเตติอาทิคาถา  อโวจ ฯ   
กุณฺฑินาคริโย  เถโรติอาทโย  ปน อาทิโต ป ฺจ  คาถา  
ตาส สมฺพนฺธทสฺสนตฺถ ธมฺมสงฺคาหเกหิ ปตา ฯ   
        กุณฺฑินาคริโย เถโร                สานุวาสินิวาสิโก   
        โปฏปาโทติ นาเมน                สมโณ ภาวิตินฺทฺริโย ฯ   
        ตสฺส มาตา ปตา ภาตา        ทุคฺคตา ยมโลกิกา   
        ปาปกมฺม กริตฺวาน                เปตโลก อิโต คตา ฯ   
        เต ทุคฺคตา สูจิกฏฏา                กิลนฺตา นคฺคิโน กิสา   
        อุตฺตสนฺตา  มหตฺตาสา          น ทสฺเสนฺติ กุรูริโน  ฯ   
        ตสฺส ภาตา วิตริตฺวา                นคฺโค เอกปเถกโก   
        จตุกุณฺฑิโก ภวิตฺวาน                เถรสฺส ทสฺสยีตุม ฯ    
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                เถโร จามนสิกตฺวา        ตุณฺหีภูโต อติกฺกมิ   
                โส จ วิ ฺาปยี เถร        ภาตา เปตคโต อห ฯ   
                มาตา ปตา จ เต ภนฺเต  ทุคฺคตา ยมโลกิกา   
                ปาปกมฺม กริตฺวาน        เปตโลก อิโต คตา ฯ   
                เต ทุคฺคตา สูจิกฏฏา        กิลนฺตา นคฺคิโน กิสา   
                อุตฺตสนฺตา มหตฺตาสา        น ทสฺเสนฺติ กุรรูิโน ฯ   
                อนุกมฺปสฺสุ การุณิโก        ทตฺวา อนฺวาทิสาหิ โน   
                ตว ทินฺเนน ทาเนน        ยาเปสฺสนฺติ กุรรูิโนติ ฯ   
        ตตฺถ  กณฺุฑินาคริโย  เถโรติ เอวนามเก นคเร  
ชาตสวฑฺฒตฺเถโร  กณฺุฑิกนคโร  เถโรติป  ปาโ  โส  เอวตฺโถ ฯ  
สานุวาสินิวาสิโกติ  สานปุพฺพตวาสี ฯ  โปฏปาโทติ  นาเมนาติ  
นาเมน  โปฏปาโท  นาม ฯ  สมโณติ  สมิตปาโป ฯ  
ภาวิตินฺทฺริโยติ  อริยมคฺคภาวนาย  ภาวิตสทฺธาทิอินฺทฺริโย  อรหาติ  
อตฺโถ ฯ ตสฺสาติ ตสฺส สานุวาสิตฺเถรสฺส ฯ ทุคฺคตาติ  
ทุคฺคติคตา ฯ  สูจิกฏฏาติ  ปูตินา  ลูขคตฺตา  อฏฏกา  สูจิกาติ   
ลทฺธนามาย  ขุปฺปปาสาย  อฏฏา  ปฬิตา ฯ  สูจิกณฺาติ  
เกจิ ปนฺติ สูจิฉิทฺทสทิสมุขทฺวาราติ อตฺโถ ฯ กิลนฺตาติ  
กิลนฺตกายจิตฺตา ฯ นคฺคิโนติ นคฺครูปา นิจฺโจฬา ฯ กิสาติ  
อฏ ิตฺตจมตฺตสรีรตาย  กสิเทหา ฯ  อุตฺตสนฺตาติ  อย  สมโณ   
อมฺหาก  ปุตฺโตติ โอตฺตปฺเปน  อุตฺราส  อาปชฺชนฺตา ฯ  มหตฺตาสาติ    
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อตฺตนา  ปุพฺเพ  กตกมฺม  ปฏิจฺจ ส ฺชาตมหาภยา ฯ  น  
ทสฺเสนฺตีติ  อตฺตาน  น  ทสฺเสนฺติ  สมฺมุขีภาว น คจฺฉนฺติ ฯ  
กุรูริโนติ ทารุณกมฺมนฺตา ฯ   
        ตสฺส  ภาตาติ  สานุวาสิตฺเถรสฺส  ภาตา ฯ  วิตริตฺวาติ  
วิติณฺโณ หุตฺวา โอตฺตปฺปสนฺตาสภยาติ  อตฺโถ ฯ วิตุริตฺวาติ  
วา ปาโ ตุริโต หุตฺวา ตรมานรูโป หุตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
เอกปเถติ  เอกปทิกมคฺเค ฯ  เอกโกติ  เอกิโก  อทุติโย ฯ  
จตุกุณฺฑิโก  ภวิตฺวานาติ  จตูหิ  องฺเคหิ  กุณฺเฑติ  อตฺตภาว   
ปวตฺเตตีติ จตุกุณฺฑิโก  ทวีฺหิ  ชาณูหิ  ทฺวีหิ  หตฺเถหิ  คจฺฉนฺโต   
ติฏนฺโต จ เอวภูโต หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  โส  หิ  เอว  ปุรโต  
โกปนปฏิจฺฉาทนา โหตีติ ตถา อกาสิ ฯ เถรสฺส  
ทสฺสยีตุมนฺติ เถรสฺส อตฺตาน อุทฺทิสยิ ทสฺเสสิ ฯ   
        อมนสิกตฺวาติ  อย  นาม เอโสติ เอว มนสิ อกริตฺวา  
อนาวชฺเชตฺวา ฯ  โส  จาติ  โส  เปโต ฯ  ภาตา  เปตคโต   
อหนฺติ  อห อตีตตฺตภาเว ภาตา อิทานิ  เปตภูโต อิธาคโตติ  
วตฺวา วิ ฺาปยิ เถรนฺติ โยชนา ฯ   
        ยถา  ปน  วิ ฺาปยิ  ต  ทสฺเสตุ  มาตา  ปตา  จาติ   
อาทินา  ติสฺโส  คาถา  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  มาตา  ปตา  จ  
เตติ  ตว  มาตา  จ  ปตา  จ ฯ  อนุกมฺปสฺสูติ  อนุคฺคณฺห  
อนุทย  กโรหิ ฯ  อนฺวาทสิาหีติ  อาทิส ฯ  โนติ อมฺหาก ฯ   
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ตว ทินฺเนนาติ ตยา ทินฺเนน ฯ   
        ต สุตฺวา เถโร ยถา ปฏิปชชฺิ ต ทสฺเสตุ   
                เถโร จริตฺวา ปณฺฑาย        ภิกฺขู อ ฺเ จ ทฺวาทส   
                เอกชฺฌ สนฺนิปตึสุ        ภตฺตวิสฺสคฺคการณา ฯ   
                เถโร สพฺเพว เต อาห        ยถาลทฺธ ททาถ เม   
                สงฺฆภตฺต กริสฺสามิ        อนุกมฺปาย าติน ฯ   
                นยิฺยาทยึสุ เถรสฺส        เถโร สงฺฆ นิมนตฺยิ   
                ทตฺวา อนฺวาทิสิ เถโร        มาตุ ปตุ จ ภาตุโน   
                อิท เม าตีน โหตุ        สุขิตา โหนฺตุ าตโย ฯ   
                สมนนฺตรานุทฺทิฏเ        โภชน อุปปชชฺถ   
                สจึุ ปณีต สมฺปนฺน        อเนกรสพฺย ฺชน ฯ   
                ตโต อุทฺทสฺสยี  ภาตา  วณฺณวา พลวา สุขี   
                ปหูต โภชน ภนฺเต        ปสสฺ นคฺคามฺหเส มย   
                ตถา ภนฺเต ปรกฺกม        ยถา วตฺถ ลภามเส ฯ   
                เถโร สงฺการกูฏมฺหา        อุจฺจินิตฺวาน นนฺตเก   
                ปโลติก ปฏ กตฺวา        สงฺเฆ จาตุทฺทิเส อทา ฯ   
                ทตฺวา อนฺวาทิสี เถโร        มาตุ ปตุ จ ภาตุโน   
                อิท เม าตีน โหตุ        สุขิตา โหนฺตุ าตโย ฯ   
                สมนนฺตรานุทฺทิฏเ        วตฺถานิ อุปปชชฺึสุ   
                ตโต สุวตฺถวสโน        เถรสฺส ทสฺสยีตุม ฯ    
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                ยาวตา นนฺทราชสฺส        วิชติสฺมึ ปฏิจฺฉทา   
                ตโต พหุตรา ภนฺเต        วตฺถานจฺฉาทนานิ โน ฯ   
                โกเสยฺยกมฺพลียานิ        โขมกปฺปาสิกานิ จ   
                วิปุลา จ มหคฺฆา จ        เตปากาเสวลมฺพเร ฯ   
                เต มย ปริทหาม        ย ย หิ มนโส ปย   
                ตถา ภนฺเต ปรกฺกม        ยถา เคห ลภามเส ฯ   
                เถโร ปณฺณกฏุึ กตฺวา        สงฺเฆ จาตุทฺทิเส อทา   
                ทตฺวา จ อนฺวาทิสี  เถโร  มาตุ ปตุ จ ภาตุโน   
                อิท เม าตีน โหตุ        สุขิตา โหนฺตุ าตโย ฯ   
                สมนนฺตรานุทฺทิฏเ        ฆรานิ อุปปชฺชสุึ   
                กฏูาคารนิเวสนา        วิภตฺตา ภาคโส มิตา ฯ   
                น มนุสฺเสสุ อีทิสา        ยาทิสา โน ฆรา อิธ   
                อป ทิพฺเพสุ ยาทิสา        ตาทิสา โน ฆรา อิธ ฯ   
                ททฺทลฺลมานา อาเภนฺติ  สมนฺตา จตุโร ทิสา   
                ตถา ภนฺเต ปรกฺกม        ยถา ปานีย ลภามเส ฯ   
                เถโร กรก  ปูเรตฺวา  สงฺเฆ จาตุทฺทิเส อทา   
                ทตฺวา อนฺวาทิสี เถโร  มาตุ ปตุ จ ภาตุโน   
                อิท เม าตีน โหตุ        สุขิตา โหนฺตุ าตโย ฯ   
                สมนนฺตรานุทฺทิฏเ        ปานีย อุปปชฺชถ   
                คมฺภีรา จตุรสฺสา จ        โปกฺขร ฺโ สุนิมฺมิตา ฯ    
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                สโีตทกา  สุปปฺติตฺถา          สีตา อปฺปฏคินฺธิยา   
                ปทุมุปฺปลส ฺฉนฺนา                วาริกิ ฺชกฺขปูริตา ฯ   
                ตตฺถ นฺหาตฺวา ปวิตฺวา จ          เถรสฺส ปฏิทสฺสยุ   
                ปหูต ปานีย ภนฺเต                ปาทา ทุกฺขา ผลนฺติ โน ฯ   
                อาหิณฺฑมานา ข ฺชาม        สกฺขเร กุสกณฺฏเก   
                ตถา ภนฺเต ปรกฺกม                ยถา ยาน ลภามเส ฯ   
                เถโร สิปาฏกิ ลทฺธา                สงฺเฆ จาตุทฺทิเส อทา   
                ทตฺวา อนฺวาทิสี เถโร          มาตุ ปตุ จ ภาตุโน   
                อิท เม าตีน โหตุ                สุขิตา โหนฺตุ าตโย ฯ   
                สมนนฺตรานทฺุทิฏเ                เปตา รเถน มาคมุ   
                อนุกมฺปตมฺห ภทนฺเต                ภตฺเตนจฺฉาทเนน จ ฯ   
                ฆเรน ปานียทาเนน                ยานทาเนน จูภย   
                มนุึ การุณิก โลเก                ภนฺเต วนฺทิตุมาคตาติ   
คาถาโย อาหสุ ฯ   
        ตตฺถ  เถโร  จริตฺวา  ปณฺฑายาติ  เถโร  ปณฺฑปาตจาริกาย   
จริตฺวา ฯ  ภิกฺขู  อ ฺเ  จ  ทฺวาทสาติ  เถเรน  สห  วสนฺตา  
อ ฺเ  จ  ทวฺาทส  ภิกฺขู  เอกชฺฌ  เอกโต  สนฺนิปตึสุ ฯ  กสฺมาติ  
เจ  ภตฺตวิสฺสคฺคการณาติ ภตฺตกิจฺจการณา  ภุ ฺชนนิมิตฺต ฯ  
เตติ  เต  ภิกฺขู ฯ  ยถาลทฺธนฺติ  ย  ย ลทธฺ ฯ ททาถาติ  
เทถ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เปตวตฺถุวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 251 

        เลมที ่ 24  สานุวาสิตฺเถรเปตวตฺถุวณฺณนา  หนา  251 
 
        นิยฺยาทยึสูติ  อทสุ ฯ  สงฺฆ  นิมนตฺยีติ  เต  เอว  
ทฺวาทส  ภิกฺขู สงฺฆุทฺเทสวเสน  ต  ภตฺต  ทาตุ  นิมนฺเตสิ ฯ   
อนฺวาทิสีติ  อาทิสิ ฯ  ตตฺถ  เยส อนฺวาทิสิ  เต ทสฺเสตุ มาตุ  
ปตุ จ ภาตุโน อิท เม าตีน โหตุ สุขิตา โหนฺตุ  
าตโยติ วุตฺต ฯ   
        สมนนตฺรานุทฺทิฏเติ  อุทฺทิฏสมนนฺตรเมว ฯ  โภชน   
อุปปชฺชถาติ เตส เปตาน  โภชน  อุปฺปชฺช ิฯ กีทิสนติฺ อาห  
สุจินฺติอาทิ ฯ ตตฺถ อเนกรสพฺย ฺชนนฺติ นานารเสหิ  
พฺย ฺชเนหิ  ยุตฺต  อถ  วา  อเนกรส  อเนกพฺย ฺชน ฺจ ฯ  
ตโตติ  โภชนลาภโต ปจฺฉา ฯ   
        อุทฺทสสฺยี  ภาตาติ  ภาติกภูโต  เปโต  เถรสฺส  อตฺตาน  
ทสฺเสสิ ฯ  วณฺณวา  พลวา  สุขีติ  เตน  โภชนลาเภน  ตาวเทว   
รูปสมฺปนฺโน  พลสมฺปนโฺน  สุขิโตว  หุตฺวา ฯ  ปหูต  โภชน  
ภนฺเตติ  ภนฺเต  ตว  ทานานุภาเวน  ปหูน อนปฺปก โภชน  
อเมฺหหิ  ลทฺธ ฯ  ปสฺส  นคฺคามฺหเสติ  โอโลเกหิ  นคฺคิกา  ปน  
อมฺห ตสฺมา ตถา  ภนฺเต  ปรกฺกม  ปโยค  กโรหิ ฯ  ยถา  
วตฺถ ลภามเสติ เยน ปกาเรน ยาทิเสน  ปโยเคน สพฺเพ  
ว  มย วตฺถานิ ลเภยฺยาม ตถา วายมถาติ อตฺโถ ฯ   
        สงฺการกูฏมฺหาติ  ตตฺถ  ตตฺถ  สงฺการฏานโต ฯ  
อุจฺจินิตฺวานาติ คเวสนวเสน  คเหตฺวา ฯ  นนฺตเกติ  ฉินฺนปริยนฺเต    
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ฉฑฺฑิตทุสฺสขณฺเฑ ฯ  เต  ปน ยสฺมา  ขณฺฑภูตา  ปโลติกา  
นาม  โหนฺติ  ตาหิ  จ  เถโร  จีวร  กตฺวา  สงฺฆสฺส  อทาสิ   
ตสฺมา  อาห  ปโลติก  ปฏ กตฺวา สงฺเฆ จาตุทฺทิเส อทาติ  
ตตฺถ สงฺเฆ จาตุทฺทิเส อทาติ จตูหิป ทิสาหิ อาคตภิกฺขุสงฺฆสฺส  
อทาสิ ฯ สมฺปทานตฺเถ หิ อิท ภุมฺมวจน ฯ   
        สุวตฺถวสโนติ  สุนฺทรวตฺถวสโน ฯ  เถรสฺส  ทสฺสยีตุมนฺติ   
เถรสฺส  อตฺตาน ทสฺสยิ ทสฺเสสิ ปากโฏ อโหส ิฯ ปฏิจฺฉาทยติ  
เอตฺถาติ ปฏิจฺฉทา ฯ   
        กฏูาคารนิเวสนาติ  กูฏาคารภูตา  ตท ฺนิเวสนสงฺขาตา  
จ  ฆรา ฯ ลิงฺควิปฺปลฺลาสวเสน เหต วุตฺต ฯ วิภตฺตาติ  
สมจตุรสฺสอายตวฏฏสณฺานาทิวเสน วิภตฺตา ฯ  ภาคโส  มิตาติ   
ภาเคน  ปริจฺฉินฺนา ฯ  โนติ  อมฺหาก ฯ  อิธาติ  อิมสมฺึ  
เปตโลเก ฯ อป ทิพฺเพสูติ อปติ นิปาตมตฺต เทวโลเกสูติ  
อตฺโถ ฯ   
        กรกนฺติ  ธมฺมกรก  ฯ  ปูเรตฺวาติ  อุทกสฺส  ปูเรตฺวา ฯ   
วาริกิ ฺชกฺขปูริตาติ  ตตฺถ  ตตฺถ  วาริมตฺถเก  ปทุมปฺุปลาทีน   
เกสรภาเรหิ ส ฺฉาทิตวเสน        ปูรติา ฯ  ผลนฺตีติ  ปุปฺผนฺติ   
ปณฺหิกปริยนฺตาทีสุ วิทาเลนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        อาหิณฺฑมานาติ  วิจรมานา ฯ  ข ฺชามาติ  ข ฺชนวเสน  
คจฺฉาม ฯ  สกฺขเร  กุสกณฺฏเกติ  สกฺขรวติ  กุสกณฺฏกวติ  จ   
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ภูมิภาเค  สกขฺเร  กุสกณฺฏเก  จ  อกฺกมนฺตาติ  อตฺโถ ฯ  
ยานนฺติ  รถวยฺหาทิก  ยงฺกิ ฺจิ  ยาน ฯ  สิปาฏิกนฺติ  
เอกปฏลอุปาหน ฯ   
        รเถน  มาคมุนฺติ  มกาโร  ปทสนฺธิกโร  รเถน อาคมสุ ฯ  
อุภยนฺติ  อุภเยน  ทาเนน  ยานทาเนน  เจว  ภตฺตาทิ- 
จตุปจฺจยทาเนน จ ฯ ปานียทาเนน เหตฺถ  เภสชฺชทานมฺป  
สงฺคหิต ฯ เสส เหฏา วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานเมวาติ ฯ   
        เถโร  ต  ปวตฺตึ  ภควโต  อาโรเจสิ ฯ  ภควา  ตมตฺถ  
อตถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  ยถา  อิเม  เอตรหิ  เอว  ตฺวมฺป  อิโต   
อนนฺตราตีเต  อตฺตภาเว  เปโต หุตฺวา  มหาทุกฺข  อนุภวีติ  
วตฺวา  เถเรน  ยาจิโต สุตฺตเปตวตฺถุ กเถตฺวา สมฺปตฺตปริสาย  
ธมฺม  เทเสสิ  ต  สุตฺวา  มหาชโน  ส ฺชาตสเวโค   
ทานสีลาทิปุ ฺกมฺมนิรโต  อโหสีติ ฯ   
                        สานุวาสิตฺเถรเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ______________________  
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                                รถการีเปตีวตฺถุวณฺณนา   
        เวฬุริยถมฺภ  รุจิร  ปภสฺสรนฺติ  อิท  สตฺถริ  สาวตฺถิย   
วิหรนฺเต อ ฺตร เปตึ อารพฺภ วุตฺต ฯ   
        อตีเต  กริ  กสฺสปสฺส  ภควโต  กาเล  อ ฺตรา  อิตฺถ ี  
สีลาจารสมฺปนฺนา  กลฺยาณมิตฺตสนฺนิสฺสเยน สาสเน  
อภิปฺปสนฺนา สุวิภตฺตวิจิตฺรภิตฺติถมฺภโสปานภูมิตล อติวิย  
ทสฺสนีย  เอก  อาวาส  กตฺวา  ตตฺถ ภิกฺขู นิสีทาเปตฺวา  
ปณีเตน อาหาเรน ปริวิสิตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  นิยฺยาเทสิ ฯ  สา  
อปเรน  สมเยน  กาล  กตฺวา  อ ฺสฺส ปาปกมฺมสฺส  วเสน  
หิมวติ  ปพฺพตราเช  รถการทห  นิสฺสาย  วิมานเปตี  หุตฺวา   
นิพฺพตฺติ  ตสฺสา  สงฺฆสฺส  อาวาสทานปุ ฺานุภาเวน   
สพฺพรตนมย  อุฬาร  อติวิย สมนฺตโต  ปาสาทิก  มโนหร  
รมณีย  โปกขฺรณิย นนฺทนวนสทิส อุปโสภิต  วิมาน นิพฺพตฺติ สย ฺจ  
สุวณฺณวณฺณา อภิรูปา ทสฺสนียา ปาสาทิกา อโหสิ ฯ   
        สา  ตตฺถ  ปุริเสหิ  วินาว  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺตี  
วิหรติ ฯ  ตสฺสา ตตฺถ ทีฆรตฺต  นิปฺปุรสิาย  วสนฺติยา  อนภิรติ   
อุปฺปนฺนา ฯ  สา  อุกฺกณฺ ิตา  หุตฺวา อตฺเถโส  อุปาโยติ   
จินฺเตตฺวา  ทิพฺพานิ  อมฺพปกฺกานิ  นทยิ  ปกฺขิปติ ฯ สพฺพ  
กณฺณมุณฺฑเปตีวตฺถุสฺมึ  อาคตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  อิธ  ปน  
พาราณสิวาสี เอโก มาณโว คงฺคาย  เตสุ  เอก  อมพฺผล   
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ทิสฺวา  ตสฺส ปภว คเวสนฺโต อนุกฺกเมน ต าน คนฺตฺวา  
นทึ  ทิสฺวา  ตทนุสาเรน  ตสฺสา  วสนฏาน  คโต ฯ  สา  
ต ทิสฺวา อตฺตโน  วสนฏาน  เนตฺวา  ปฏิสนถฺาร กโรนฺตี  
นิสีทิ ฯ โส ตสฺสา วสนฏานสมฺปตฺตึ ทิสฺวา ปุจฺฉนฺโต   
                เวฬุริยถมฺภ รุจิร ปภสฺสร   
                วิมานมารุยฺห อเนกจิตฺต   
                ตตฺถจฺฉสิ เทวิ มหานุภาเว   
                ปถทฺธนิ ปณฺณรเสว จนฺโท ฯ   
                วณฺโณ จ เต กนกสฺส สนฺนโิภ   
                อุตฺตตฺตรูโป ภุส ทสฺสเนยฺโย   
                ปลฺลงฺกเสฏเ อตุเล นิสินฺนา   
                เอกา ตุว นตฺถิ จ ตุยฺห สามิโก ฯ   
                อิมา จ เต โปกฺขรณี สมนฺตา   
                ปหูตมลฺยา พหุปุณฺฑรีกา   
                สวุณฺณจุณฺเณหิ สมนฺตโมตฺถตา   
                น ตตฺถ ปงฺโก ปณโก จ วิชชฺติ ฯ   
                หสา จิเม ทสฺสนียา มโนรมา   
                อุทกสฺมิมนุปรยินฺติ สพฺพทา   
                สมยฺย วคฺคูปนทนฺติ สพฺเพ   
                พินฺทุสฺสรา ทุนฺทุภีนว โฆโส ฯ    
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                ททฺทลฺลมานา ยสสา ยสสฺสินี   
                นาวาย จ ตฺว อวลมฺพ ติฏสิ   
                อาฬารปเมฺห หสิเต ปยวเท   
                สพฺพงฺคกลฺยาณิ ภุส วิโรจสิ ฯ   
                อิท วิมาน วิรช สเม  ิต   
                อุยยฺานวนฺต  รตินนฺทิวฑฺฒน   
                อิจฺฉามห นาริ อโนมทสฺสเน   
                ตยา สห นนฺทเน อิธ โมทิตุนฺติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  วิมาเน ฯ  อจฺฉสีติ  อิจฺฉิติจฺฉิตกาเล  
นิสีทสิ ฯ เทวีติ  ต  อาลปติ ฯ  มหานุภาเวติ  มหตา  ทิพฺพานุภาเวน   
สมนฺนาคเต ฯ  ปถทฺธนีติ  อตฺตโน  ปถภูเต  อทฺธนิ  คคนตลมคฺเคติ   
อตฺโถ ฯ ปณฺณรเสว จนฺโทติ ปุณฺณมาสิย ปริปุณฺณมณฺฑโล จนฺโท  
วิย วิชฺโชตมานาติ อตฺโถ ฯ   
        วณฺโณ  จ  เต  กนกสฺส  สนฺนิโภติ  ตว  วณฺโณ จ  
อุตฺตตฺตสิงฺคีสุวณฺเณน สทิโส  อติวิย  มโนหโร ฯ  เตนาห   
อุตฺตตฺตรูโป  ภุส  ทสฺสเนยฺโยติ ฯ อตุเลติ  มหารเห ฯ  อตุเลติ  
วา  เทวตาย  อาลปน  อสทิสรูเปติ  อตฺโถ ฯ  นตฺถิ  จ ตุยฺห  
สามิโกติ ตุยฺห สามิโก จ นตฺถิ ฯ   
        ปหูตมลฺยาติ  กมลกุวลยาทิพหุวิธกุสุมวติโย ฯ  สุวณฺณ-  
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จุณฺเณหีติ สุวณฺณวาลุกาหิ ฯ  สมนฺตโมตฺถตาติ  สมนฺตโต  
โอกิณฺณา ฯ ตตฺถาติ ตาสุ โปกฺขรณีสุ ฯ ปงฺโก ปณโก จาติ  
กทฺทโม วา อุทกปจฺฉิลฺโล  วา น วิชชฺติ ฯ   
        หสา  จิเม  ทสฺสนียา  มโนรมาติ อิเม หสา จ ทสฺสนสุขา  
มโนรมา จ ฯ  อนุปริยนฺตีติ  อนุวิจรนฺติ ฯ สพฺพทาติ สพฺเพสุ  
อุตูสุ ฯ สมยยฺาติ สงฺคมฺม ฯ วคฺคูติ มธุร ฯ  อุปนทนฺตีติ   
วิกูชนฺติ ฯ  พินฺทุสฺสราติ  อวิสฏสฺสรา  สมฺปณฺฑิตสฺสรา ฯ  
ทุนฺทุภีนว  โฆโสติ  วคฺคุพินฺทุสฺสรภาเวน  ทุนฺทุภีน วิย ตว  
โปกฺขรณิย หสาน โฆโสติ อตฺโถ ฯ   
        ททฺทลลฺมานาติ  อติวิย  อภิชลนฺตี ฯ  ยสสาติ  เทวิทฺธิยา ฯ   
นาวายาติ  โทณิย ฯ  โปกขฺรณิย  หิ  ปทุมินิย  สุวณฺณนาวาย   
มหารเห  ปลลฺงฺเก  นิสีทิตฺวา อุทกกีฬ  กีฬนฺตึ  เปตึ ทิสฺวา  
เอวมาห ฯ อวลมฺพาติ อวลมฺพิตฺวา อปสฺเสน อปสฺสาย ฯ  
ติฏสีติ  อิท านสทฺทสฺส คตินิวตฺติอตฺถตฺตา คติยา ปฏิกฺเขปวจน  
นิสชฺชสีติ วา  ปาโ  นิสทีสิจฺเจวสฺส  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
อาฬารปเมฺหติ เวลฺลิตทีฆนีลปขุเม ฯ หสิเตติ  หสิตมหาหสิตมุเข ฯ   
ปยวเทติ  ปยภาณินี ฯ  สพฺพงฺคกลฺยาณีติ สพฺเพหิ องฺเคหิ สุนฺทเร  
โสภนสพฺพงฺคปจฺจงฺคีติ อตฺโถ ฯ วิโรจสีติ วิราเชสิ ฯ   
        วิรชนฺติ  วิคตรช  นทิฺโทส ฯ  สเม   ิตนฺติ  สเม  ภูมิภาเค   ิต  
จตุรสฺสโสภิตตาย  วา  สมภาเค   ิต  สมนฺตภทฺทกนฺติ    
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อตฺโถ ฯ  อุยยฺานวนฺตนฺติ นนฺทนวนสหิต  ฯ  รตินนฺทิวฑฺฒนนฺติ  
รติ ฺจ นนฺทิ ฺจ วฑฺเฒตีติ รตินนฺทิวฑฺฒน สุขสฺส  จ  
ปติยา  จ  สวฑฺฒนนฺติ  อตฺโถ ฯ  นารติี  ตสฺสา  อาลปน ฯ  
อโนมทสฺสเนติ ปริปุณฺณองฺคปจฺจงฺคตาย อนินฺทิตทสฺสเน ฯ   
นนฺทเนติ นนฺทนกเร ฯ อิธาติ นนฺทนวเน วิมาเน วา ฯ  
โมทิตุนฺติ อภิรมิตุ อิจฺฉามีติ โยชนา ฯ   
        เอว  เตน  มาณเวน  วุตฺเต  สา  วิมานเปติเทวตา  ตสฺส  
ปฏิวจน  เทนฺตี   
                กโรหิ กมฺม อิธ เวทนีย   
                จิตฺต ฺจ เต อิธ นิหิต ภวตุ   
                กตฺวาน กมฺม อิธ เวทนีย   
                เอว มม ลจฺฉสิ กามกามินินฺติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  กโรหิ  กมฺม  อิธ  เวทนียนฺติ อิธ อิมสฺมึ  
ทิพฺพฏาเน วิปจฺจนก วิปากทายก  กุสลกมฺม  กโรหิ  
ปสเวยฺยาสิ ฯ  อิธ  นิหิตนฺติ  อิธูปนีต  อิธ  นินฺนนฺติ  วา  ปาโ  
อิมสฺมึ  าเน  นินฺน โปณ ปพฺภาร ตว จิตฺต ภวตุ โหตุ ฯ  
มมนฺติ ม ฯ ลจฺฉสีติ ลภิสฺสสิ ฯ   
        โส  มาณโว  ตสฺสา  วิมานเปติยา  วจน  สุตฺวา  ตโต  
มนุสฺสปถ  คโต  ตตฺถ  จิตฺต  ปณิธาย  ตชฺช  ปุ ฺกมฺม  กตฺวา   
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น  จิรสฺเสว  กาล  กตฺวา  ตตฺถ นิพฺพตฺติ ตสฺสา เปติยา  
สหพฺยต ฯ ตมตฺถ ปกาเสนฺตา สงฺคีติการา   
                สาธูติ โส ตสฺสา ปฏิสฺสุณิตฺวา   
                อกาสิ กมฺม ตหึ เวทนีย   
                กตฺวาน กมฺม ตหึ เวทนีย   
                อุปปชชฺ ิโส มาณโว ตสฺสา สหพฺยตนฺติ   
โอสานคาถมาหสุ ฯ  
        ตตฺถ  สาธูติ  สมฺปฏจฺิฉเน  นิปาโต ฯ ตสฺสาติ ตสฺสา  
วิมานเปติยา ฯ ปฏิสฺสุณิตฺวาติ  ตสฺสา  วจน  สมฺปฏจฺิฉิตฺวา ฯ 
ตหึ เวทนียนฺติ ตสฺมึ วิมาเน ตาย สทฺธึ  เวทิตพฺพสุขวิปาก  
กุสลกมฺม ฯ  สหพฺยตนฺติ  สหภาว ฯ  โส  มาณโว  ตสฺสา  
สหพฺยต อุปปชฺชีติ  โยชนา ฯ เสส อุตฺตานเมว ฯ   
        เอว  เตสุ ตตฺถ จิรกาล ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวนฺเตสุ ปุริโส  
กมฺมสฺส ปรกิฺขเยน กาลมกาสิ  อิตฺถี  ปน  อตฺตโน  ปุ ฺกมฺมสฺส   
เขตฺตงฺคตภาเวน  เอก  พุทธฺนฺตร ตตฺถ  ปริปุณฺณ  กตฺวา วสิ ฯ  
อถ อมฺหาก ภควติ โลเก อุปฺปชฺชิตฺวา ปวตฺติตวรธมฺมจกฺเก   
อนุกฺกเมน  เชตวเน วิหรนฺเต อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน  
เอกทิวส ปพฺพตจาริก  จรมาโน  ต  วิมาน ฺจ  วิมานเปติ ฺจ  
ทิสฺวา  เวฬุรยิถมฺภ  รุจิร ปภสฺสรนฺติอาทิกาหิ  คาถาหิ  ปุจฺฉิ  
สา  จสฺส  อาทิโต  ปฏาย  สพฺพ  อตฺตโน  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เปตวตฺถุวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 260 

                เลมที่  24  จูฬวคฺควณฺณนา  หนา  260 
 
ต  สุตฺวา  เถโร  สาวตฺถึ  อาคนฺตฺวา ภควโต อาโรเจสิ ฯ  
ภควา ตมตฺถ  อตถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  ธมฺม  เทเสสิ  
ต  สุตฺวา  มหาชโน ทานาทิปุ ฺธมฺมนิรโต  อโหสีติ ฯ   
                        รถการีเปตีวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ภุสเปตวตฺถวุณฺณนา   
        ภุสานิ  เอโก  สาล ึ ปุนาปโรติ  อิท  สตฺถร ิ สาวตฺถิย  
วิหรนฺเต  จตฺตาโร  เปเต อารพฺภ วุตฺต ฯ   
        สาวตฺถยิา  กิร  อวิทูเร  อ ฺตรสฺมึ  คามเก  เอโก  
กูฏวาณิโช  กูฏมานาทีหิ  ชีวิก  กปฺเปสิ ฯ  โส  สาลิปลาเป  
คเหตฺวา  ตมฺพมตฺติกาย  ปริภาเวตฺวา  ครุตเร  กตฺวา  รตฺตสาลีหิ   
สทฺธึ  มิสฺเสตฺวา  วิกฺกิณิ ฯ  ตสฺส  ปุตฺโต  ฆร อาคตาน  
มม มิตฺตสุหชฺชาน  สมฺมาน  น  กโรตีติ กุปโต ยุคจมฺม 
คเหตฺวา มาตุสีเส ปหาร อทาสิ ฯ  ตสฺส  สุณิสา  สพฺเพส  
อตฺถาย  ปตมส  โจรกิาย  ขาทิตฺวา  ปุน  เตหิ อนุยุ ฺชิยมานา  
สเจ  มยา  ต มส ขาทิต ภเว ภเว อตฺตโน ปฏ ิมส กนฺติตฺวา  
ขาเทยฺยนฺติ  สปถมกาสิ ฯ  ภริยา  ปนสสฺ  กิ ฺจิเทว  อุปกรณ   
ยาจนฺตาน นตฺถีติ วตฺวา  เตหิ  นิปฺปฬิยมานา  สเจ  สนฺต  
นตฺถีติ  วทามิ ชาตชาตฏาเน คูถภกฺขา ภเวยฺยนฺติ มุสาวาเทน  
สปถมกาสิ ฯ    
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        เต  จตฺตาโรป  ชนา  อปเรน  สมเยน  กาล  กตฺวา  
วิ ฺฌาฏวิย  เปตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  ตตฺถ  กูฏวาณิโช  
กมฺมผเลน  ปชฺชลนฺต ภุส อุโภหิ หตฺเถหิ คเหตฺวา  อตฺตโน  
มตฺถเก  อากริิตฺวา  มหาทุกฺข  อนุภวติ  ตสฺส ปุตฺโต อโยมเยหิ  
มุคฺคเรหิ  สยเมว อตฺตโน สีส ภินฺทิตฺวา อนปฺปก ทุกฺข  
ปจฺจนุโภติ ตสฺส สุณิสา กมฺมผเลน  สนุิสิเตหิ อติวิย  
วิปุลายเตหิ นเขหิ อตฺตโน ปฏ ิมสานิ กนฺติตฺวา  ขาทนฺตี  อปริมิต   
ทุกฺข  อนุภวติ  ตสฺส  ภรยิาย สุคนฺธ สุวิสุทฺธ อปคตกาฬก  
สาลิภตฺต  อุปนีตมตฺตเมว  นานาวิธกิมิกุลากุล  ปรมทุคฺคนฺธเชคุจฺฉ   
คูถ สมฺปชชฺติ ต สา อุโภหิ หตฺเถหิ ปริคฺคเหตฺวา ภุ ฺชนฺตี  
มหาทุกฺข ปฏิสเวเทติ ฯ   
        เอว  เตสุ  จตูสุ ชเนสุ เปเตสุ นิพฺพตฺติตฺวา มหาทุกฺข  
อนุภวนฺเตสุ อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน  ปพฺพตจาริก  จรนฺโต   
เอกทิวส  ต  าน  คโต  เต  เปเต  ทิสวฺา   
                        ภุสานิ เอโก สาลึ ปุนาปโร   
                        อย ฺจ นารี สกมสโลหิต   
                        ตุว ฺจ คูถ อสุจึ อกนฺต   
                        ปริภุ ฺชสิ กิสฺส อย วิปาโกติ   
อิมาย  คาถาย  เตหิ  กตกมฺม  ปุจฺฉิ ฯ   
        ตตฺถ  ภุสานีติ  ปลาปานิ ฯ  เอโกติ เอกโก ฯ  สาลินฺติ    
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สาลิโน ฯ  สามิอตฺเถ  เหต  อุปโยควจน  สาลิโน  ปลาปานิ   
ปชฺชลนฺตานิ อตฺตโน  สีเส  อวกิรตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  ปุนาปโรติ 
ปุน  อปโร ฯ  โย  หิ โส มาตุสีส ปหริ  โส  อโยมุคฺคเรหิ  อตฺตโน   
สีส  ปหริตฺวา  สีสเภท  ปาปุณาติ  ต สนฺธาย วทติ ฯ   
สกมสโลหิตนฺติ  อตฺตโน  ปฏ ิมส  โลหิต ฺจ  ปริภุ ฺชตีติ   
โยชนา ฯ อกนฺตนฺติ  อมนาป เชคุจฺฉ ฯ กิสฺส อย วิปาโกติ กตมสฺส  
ปาปกมฺมสฺส อิท ผล ย อิทานิ ตุมฺเหหิ ปจฺจนุภวียตีติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  เถเรน  เตหิ  กตกมฺเม  ปุจฺฉิเต  กูฏวาณิชสฺส  ภริยา  
สพฺเพหิ  เตหิ  กตกมฺม อาจิกฺขนฺตี   
                อย ปุเร มาตร หีสติ  อย ปน กูฏวาณิโช   
                อย มสานิ ขาทิตฺวา  มุสาวาเทน ว ฺเจติ ฯ   
                        อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา   
                        อคารินี สพฺพกุลสฺส อิสฺสรา   
                        สนฺเตสุ ปริคุหามิ   
                        มา จ กิ ฺจิ อิโต อท ฯ   
                มสุาวาเทน ฉาเทมิ  นตฺถิ เอต มม เคเห   
                สเจ สนฺต นิคุหามิ        คูโถ เม โหตุ โภชน ฯ   
                ตสฺส กมฺมสฺส วิปาเกน  มุสาวาทสฺส จูภย   
                สคุนฺธ สาลิโน ภตฺต  คูถ เม ปริวตฺตติ ฯ    
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                อว ฺฌานิ จ กมฺมานิ  น หิ กมฺม วินสฺสติ   
                ทคฺุคนฺธ กิมิน มีฬฺห        ภุ ฺชามิ จ ปวามิ จาติ   
คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อยนฺติ  ปุตฺต  ทสฺเสนฺตี  วทติ ฯ  หึสตีติ ถาเมน ปรพิาเธติ   
มุคฺคเรน  ปหรตีติ  อตฺโถ ฯ  กฏูวาณิโชติ  ขลวาณิโช  ว ฺจนาย   
วณิชฺชการโกติ  อตฺโถ ฯ  มสานิ  ขาทิตฺวาติ ปเรหิ สาธารณมส  
ขาทิตฺวา  น ขาทามีติ มุสาวาเทน เต ว ฺเจติ ฯ   
        อคารินีติ  เคหสามินี ฯ  สนฺเตสูติ  วิชฺชมาเนเสฺวว  ปเรหิ   
ยาจิตอุปกรเณสุ ฯ  ปริคุหามีติ  ปฏิจฺฉาเทสึ ฯ  กาลวิปลฺลาเสน  เหต   
วุตฺต ฯ  มา จ กิ ฺจิ  อิโต  อทนฺติ  อิโต  มม สนฺตกโต กิ ฺจิมตฺตมฺป  
อตฺถิกสฺส ปรสฺส น อทาสึ ฯ ฉาเทมีติ นตฺถิ เอต มม เคเหติ  
มุสาวาเทน ฉาเทสึ ฯ   
        คูถ  เม  ปริวตฺตตีติ สุคนฺธ สาลิภตฺต มยฺห กมฺมวเสน คูถภาเวน  
ปริวตฺตติ  ปริณมติ ฯ  อว ฺฌานีติ  อโมฆานิ  อนิปฺผลานิ ฯ  น  หิ   
กมฺม วินสฺสตีติ  ยถูปจิต  กมฺม ผล อทตฺวา น หิ วินสฺสติ ฯ กิมินนฺติ   
กิมิวนฺต ส ฺชาตกิมิกุล ฯ มีฬฺหนฺติ คูถ ฯ เสส เหฏา วุตฺตนยตฺตา  
อุตฺตานเมว ฯ   
        เอว  เถโร  ตสฺสา  เปติยา  วจน  สุตฺวา  ต  ปวตฺตึ  ภควโต   
อาโรเจสิ ฯ  ภควา  ตมตฺถ  อตถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  ธมฺม   
เทเสสิ  สา  เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสีติ ฯ   
                        ภุสเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _________________________  
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                                กุมารเปตวตฺถุวณฺณนา   
        อจฺเฉรรูป สุคตสฺส าณนฺติ อิท กุมารเปตวตฺถุ ฯ ตสฺส กา  
อุปฺปตฺติ   
        สาวตฺถยิ  กริ  พหู  อุปาสกา  ธมฺมคณา  หุตฺวา  นคเร  มหนฺต   
มณฺฑป  กาเรตฺวา  ต  นานาวณฺเณหิ  วตฺเถหิ  อลงฺกริตฺวา  กาลสฺเสว  
สตฺถาร ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ นิมนฺเตตฺวา  มหารหวรปจฺจตฺถรณตฺถเตสุ   
อาสเนสุ  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ นิสีทาเปตฺวา  คนฺธปุปฺผาทีหิ   
ปูเชตฺวา  มหาทาน  ปวตฺเตนฺติ ฯ ต ทสิฺวา อ ฺตโร   
มจฺเฉรมลปริยุฏ ิตจิตฺโต  ปุริโส  ต  สกฺการ  อสหมาโน  เอวมาห   
วรเมต  สพฺพ สงฺการกูเฏ  ฉฑฺฑิต  น  เตฺวว  อิเมส มุณฺฑกาน  
ทินฺนนฺติ ฯ ต สุตฺวา อุปาสกา สวิคฺคมานสา  ภาริย  วต  อิมินา   
ปุริเสน  ปาป  ปสุต เยน เอว พุทฺธปฺปมุเข ภิกฺขุสงฺเฆ  อปรทฺธนติฺ   
ตมตฺถ  ตสฺส  มาตุยา  อาโรเจตฺวา คจฺฉ ตฺว สสาวกสงฺฆ  
ภควนฺต  ขมาเปหีติ  อาหสุ ฯ  สา  สาธูติ  ปฏิสฺสุณิตฺวา  ปุตฺต  
สนฺตชฺเชนฺตี ส ฺาเปตฺวา  ภควนฺต  ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ปุตฺเตน  กตอจฺจย ทสฺเสนฺตี ขมาเปตฺวา  ภควโต  ภิกขฺุสงฺฆสฺส  จ   
สตฺตาห  ยาคุทาเนน  ปูช  อกาสิ ฯ  ตสฺสา  ปุตฺโต  นจิรสฺเสว  กาล  
กตฺวา กิลิฏกมฺมูปชีวินิยา คณิกาย กุจฺฉิย นิพฺพตฺติ สา  จ  น   
ชาตมตฺตเยว  ทารโกติ  ตฺวา    
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สุสาเน  ฉฑฺฑาเปสิ ฯ  โส  ตตฺถ  อตฺตโน  ปุ ฺพเลเนว   
คหิตารกฺโข  เกนจิ  อนุปทฺทุโต  มาตุ  องฺเก วิย สุข สุป ฯ เทวตา  
ตสฺส อารกฺข คณฺหึสูติ จ วทนฺติ ฯ   
        อถ  ภควา  ปจฺจูสสมเย  มหากรณุาสมาปตฺติโต  วุฏาย   
พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลเกนฺโต  ต  ทารก สิวถิกาย ฉฑฺฑิต ทิสฺวา  
สูริยุคฺคมนเวลาย สิวถิก อคมาสิ ฯ สตฺถา  อิธาคโต  การเณเนตฺถ   
ภวิตพฺพนฺติ  มหาชโน  สนฺนิปติ ฯ ภควา สนฺนิปติตปริสาย  นาย   
ทารโก  โอ ฺาตพฺโพ  ยทิป  อิทานิ สุสาเน ฉฑฺฑิโต อนาโถ   
 ิโต  อายตึ  ปน  ทฏิเว  ธมฺเม  อภิสมฺปราย ฺจ  อุฬารสมฺปตฺตึ   
ปฏิลภิสฺสตีติ วตฺวา  เตหิ  มนุสฺเสหิ  กึ  นุ  โข  ภนฺเต  อิมินา   
ปุริมชาติย  กต กมฺมนฺติ ปฏุโ   
                พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
                ปชู อกาสิ ชนตา อุฬาร   
                ตตฺรสฺส จิตฺตสฺสหุ อ ฺถตฺต   
                วาจ อภาสิ ผรุส อสพฺภนฺติ   
อาทินา  นเยน  ทารเกน  กตกมฺม  อายตึ  ปตฺตพฺพ  สมฺปตฺติ ฺจ   
ปกาเสตฺวา  สนฺนิปติตาย  ปริสาย  อชฌฺาสยานุรูป ธมฺม กเถตฺวา  
อุปริ สามุกฺกสิก ธมฺมเทสน อกาสิ ฯ  สจฺจปริโยสาเน  จตุราสีติยา   
ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ  ต ฺจ  ทารก   
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อสีติโกฏิวิภโว เอโก กฏุมฺพิโก ภควโต สมฺมุขา ว มยฺห  
ปุตฺโตติ อคฺคเหสิ ฯ ภควา  เอตฺตเกน  อย  ทารโก  รกฺขิโต   
มหาชนสฺส  จ  อนุคฺคโห กโตติ วิหาร  อคมาสิ ฯ   
        โส  อปเรน  สมเยน ตสฺมึ กุฏมฺพิเก กาลงฺกเต เตน  
นิยฺยาทิต ธน ปฏิปชฺชิตฺวา กุฏมฺพ  สณฺเปนฺโต  ตสฺมึ  นคเรเยว   
มหาวิภโว  คหปติ  หุตฺวา  ทานาทินิรโต อโหสิ ฯ  อเถกทิวส  
ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมฏุาเปสุ  อโห นูน สตฺถา สตฺเตสุ  
อนุกมฺปโก  โสป  นาม  ทารโก  ตทา  อนาโถ   ิโต  เอตรหิ  มหตึ   
สมฺปตฺตึ  ปจฺจนุภวติ  อุฬารานิ  จ  ปุ ฺานิ  กโรตีติ ฯ  ต  สุตฺวา   
สตฺถา  น  ภิกฺขเว ตสฺส  เอตฺตกาว  สมฺปตฺติ  อถ  โข อายุปริโยสาเน  
ตาวตึสภวเน สกฺกสฺส เทวร ฺโ  ปุตฺโต  หุตฺวา  นพฺิพตฺติสฺสติ  มหตึ  
ทิพฺพสมฺปตฺตึ จ ปฏิลภิสสฺตีติ พฺยากาสิ ฯ ต  สุตฺวา  ภิกฺขุ  จ   
มหาชโน  จ  อิท  กิร  การณ  ทิสฺวา  ทฆีทสฺสี  ภควา  
ชาตมตฺตสฺเสวสฺส  อามกสุสาเน  ฉฑฺฑิตสฺส  ตตฺถ  คนฺตฺวา  สงฺคห   
อกาสีติ  สตฺถุ าณวิเสส  โถเมตฺวา  ตสฺมึ  อตฺตภาเว  ตสฺส  ปวตฺตึ   
กเถสุ ฯ  ตมตฺถ  ทีเปนฺตา สงฺคีติการา   
                อจฺเฉรรูป สุคตสฺส าณ   
                สตฺถา ยถา ปุคฺคล พฺยากาสิ   
                อุสฺสนฺนปุ ฺาป ภวนฺติ เหเก   
                ปริตฺตปุ ฺาป ภวนฺติ เหเก ฯ    
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                อย กุมาโร สีวถกิาย ฉฑฺฑิโต   
                องฺคุฏเสฺนเหน ยาเปติ รตฺตึ   
                น ยกฺขภูตา น สรีสปา วา   
                วิเหเยยฺยุ กตปุ ฺ กุมาร ฯ   
                สนุขาปมสฺส ปลิหึสุ ปาเท   
                ธงฺกา สิงฺคาลา ปริวตฺตยนฺติ   
                คพฺภาสย ปกฺขิคณา หรนฺติ   
                กากา ปน อกฺขิมล หรนฺติ ฯ   
                นยิมสฺส รกฺข วิทหึสุ เกจิ   
                น โอสธ สาสปธูปน วา   
                นกฺขตฺตโยคมฺป น อคฺคเหสุ   
                น สพฺพธ ฺานิป อากิรึสุ ฯ   
                เอตาทิส อุตฺตมกิจฺฉปตฺต   
                รตฺตาภต สีวถิกาย ฉฑฺฑิต   
                โนนีตปณฺฑว ปเวธมาน   
                สสสย ชีวิตสาวเสส ฯ   
                ตมทฺทสา เทวมนุสฺสปูชิโต   
                ทสิฺวา จ ต พฺยากริ ภูริป ฺโ   
                อย กุมาโร นครสฺสิมสฺส   
                อคฺคกุลิโก ภวิสฺสติ โภคโต จ ฯ    
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                กสิฺส วต กึ ปน พฺรหฺมจริย   
                กสิฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก   
                เอตาทิส พฺยสน ปาปุณิตฺวา   
                ต ตาทิส ปจฺจนุโภสฺสติทฺธินฺติ   
ฉ คาถา อโวจุ  ฯ   
        ตตฺถ  อจฺเฉรรูปนฺติ  อจฺฉริยสภาว ฯ  สุคตสฺส  าณนฺติ   
อ ฺเหิ อสาธารณ  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  าณ  อาสยานุสย- 
าณาทิสพฺพ ฺ ุต ฺาณเมว  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  ตยิท  อ ฺเส   
อวิสยภูต  กถ  าณนฺติ  อาห  สตฺถา  ยถา  ปุคฺคล  พฺยากาสีติ ฯ 
เตน  สตฺถุ เทสนาย เอว าณสฺส อจฺฉริยภาโว วิ ฺายตีติ   
ทสฺเสติ ฯ   
        อิทานิ  พฺยากรณ  ทสฺเสนฺโต  อุสฺสนฺนปุ ฺาป ภวนฺติ  
เหเก ปริตฺตปุ ฺาป ภวนฺติ  เหเกติ  อาห ฯ  ตสฺสตฺโถ   
อุสฺสนฺนกุสลธมฺมาป  อิเธกจฺเจ  ปุคฺคลา ลทฺธปจฺจยสฺส  
อปุ ฺสฺส  วเสน ชาติอาทินา นิหีนา ภวนฺติ ปริตฺตปุ ฺาป  
อปฺปตรปุ ฺธมฺมาป  เอเก  สตฺตา  เขตฺตสมฺปตฺติอาทินา ตสฺส  
ปุ ฺสฺส มหาชุติกตาย อุฬารา ภวนฺตีติ ฯ   
        สีวถกิายาติ  สุสาเน ฯ  องฺคุฏเสฺนเหนาติ  องฺคุฏโต   
ปวตฺตเสฺนเหน เทวตาย  องฺคุฏโต  ปคฺฆริตขีเรนาติ  อตฺโถ ฯ 
น  ยกฺขภูตา  น  สรีสปา  วาติ  ปสาจภูตา  วา  ยกฺขภูตา   
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วา  สรีสปา  วา  เย  เกจิ  สรนฺตา  คจฺฉนฺตา  วา  น  
วิเหเยยฺยุ น พาเธยฺยุ ฯ   
        ปลิหึสุ  ปาเทติ  อตฺตโน  ชิวฺหาย  ปาเท  ลิหึสุ ฯ  
ธงฺกาติ  กากา ฯ  ปริวตฺตยนฺตีติ  มา น กุมาร เกจิ วิเหเยฺยุนฺติ  
รกฺขนฺตา นิโรคภาวชานนตฺถ อปราปร  ปริวตฺตนฺติ ฯ  คพฺภาสยนฺติ  
คพฺภมล ฯ  ปกฺขิคณาติ  คิชฺฌกุลลาทโย สกุณคณา ฯ หรนฺตีติ  
อปเนนฺติ ฯ อกฺขิมลนฺติ อกฺขิคูถ ฯ   
        เกจีติ  เกจิ  มนุสฺสา  อมนุสฺสา  ปน  รกฺข  สวิทหึสุ ฯ  
โอสธนฺติ ตทา  อายติ ฺจ  อาโรคฺยาวห  อคท ฯ  สาสปธูปน  วาติ  
ย  ชาตสฺส  ทารกสฺส  รกฺขณตฺถ  สาสเปน  ธูปน  กโรนฺติ  ตมฺป   
ตสฺส  กโรนฺตา  นาเหสุนฺติ ทีเปนฺติ ฯ นกฺขตฺตโยคมฺป  น   
อคฺคเหสุนฺติ นกฺขตฺตยุตฺตมฺป น คณฺหึสุ อสุกมฺหิ นกฺขตฺเต  
ติถิมฺหิ  มุหุตฺเต  อย  ชาโตติ  เอว  ชาตกมฺมมฺปสฺส น เกจิ อกสูติ  
อตฺโถ ฯ น สพฺพธ ฺานิป  อากิรึสูติ  มงฺคล  กโรนฺตา  
อคทวเสน  ย  สาสปเตลมิสฺสิต สาลิอาทิธ ฺ อากิรนฺติ ตมฺปสฺส  
นากสูติ อตฺโถ ฯ   
        เอตาทิสนฺติ  เอวรูป ฯ  อุตฺตมกิจฺฉปตฺตนฺติ ปรมกิจฺฉ  
อาปนฺน อติวิย ทุกฺขปฺปตฺต ฯ  รตฺตาภตนฺติ  รตฺติย อาภต ฯ  
โนนีตปณฺฑ วิยาติ นวนีตปณฺฑสทิส มสเปสิมตฺตตฺตา  เอว  
วุตฺต ฯ  ปเวธมานนฺติ  ทุพฺพลภาเวน  ปกมฺปมาน ฯ สสสยนฺติ   
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ชีวติ  น ุ โข  น  น ุ โข  ชีวตีติ  สสยิตตาย  สสยวนฺต ฯ  
ชีวิตสาวเสสนฺติ  ชีวิตฏ ิติยา เหตุภูตาน สาธนาน อภาเวน  
เกวล ชีวิตมตฺตาวเสสก ฯ   
        อคฺคกุลโิก  ภวิสฺสติ  โภคโต  จาติ  โภคนิมิตฺต  โภคสฺส  
วเสน  อคฺคกุลิโก เสฏกลุิโก ภวิสฺสตีติ อตฺโถ ฯ   
        กิสฺส  วตนฺติ  อย  คาถา  สตฺถ ุ สนฺติเก   ิเตหิ  อุปาสเกหิ  
เตน  กตกมฺมสฺส  ปุจฺฉาวเสน  วุตฺตา  สา  จ  โข  สวิถิกาย   
สนฺนิปติเตหีติ เวทิตพฺพา ฯ ตตฺถ  กิสฺสาติ  กึ  อสฺส ฯ  วตนฺติ   
วตสมาทาน ฯ ปุน กิสฺสาติ กีทิสสฺส สจิุณฺณสฺส  วตสฺส   
พฺรหฺมจริยสฺส  จาติ  วิภตฺตึ  วิปริณาเมตฺวา  โยชนา ฯ  เอตาทิสนฺติ  
คณิกาย กุจฺฉิยา  นิพฺพตฺตน  สุสาเน  ฉฑฺฑนนฺติ  เอวรูป ฯ  
พฺยสนนฺติ อนตฺถ ฯ ตาทิสนฺติ ตถารูป  องฺคุฏเสฺนเหน  ยาเปติ   
รตฺตินฺติอาทินา  อย กุมาโร นครสฺสิมสฺส อคฺคกุลิโก   
ภวิสฺสตีติอาทินา  จ  วุตฺตปฺปการนฺติ  อตฺโถ ฯ อิทธฺินฺติ เทวิทฺธึ  
ทิพฺพสมฺปตฺตินฺติ วุตฺต โหติ ฯ   
        อิทานิ  เตหิ  อุปาสเกหิ  ปุฏโ  ภควา  ยถา  ตทา  พฺยากาสิ  ต  
ทสฺเสนฺตา  สงฺคีติการา   
                พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
                ปชู อกาสิ ชนตา อุฬาร    
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                ตตฺรสฺส จิตฺตสฺสหุ อ ฺถตฺต   
                วาจ อภาสิ ผรุส อสพฺภ ฯ   
                โส ต วิตกฺก ปวิโนทยิตฺวา   
                ปตึ ปสาท ปฏลิทฺธา ปจฺฉา   
                ตถาคต เชตวเน วสนฺต   
                ยาคุยา อุปฏาสิ สตฺตรตฺต ฯ   
                ตสฺส วต ต ปน พฺรหฺมจริย   
                ตสฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก   
                เอตาทิส พฺยสน ปาปุณิตฺวาฎ   
                ต ตาทิส ปจฺจนุโภสฺสติทฺธึ ฯ   
                ตฺวาน โส วสฺสสต อิเธว   
                สพฺเพหิ กาเมหิ สมงฺคิภูโต   
                กายสฺส เภทา อภิสมฺปราย   
                สหพฺยต คจฺฉติ วาสวสฺสาติ   
จตสฺโส คาถา อโวจุ  ฯ   
        ตตฺถ  ชนตาติ  ชนสมูโห  อุปาสกคโณติ  อธิปฺปาโย ฯ  
ตตฺราติ  ตสฺส  ปชูาย ฯ  อสฺสาติ  ตสฺส  ทารกสฺส ฯ  จิตฺตสฺสหุ  
อ ฺถตฺตนฺติ ปุริมภวสฺมึ จิตฺตสฺส อ ฺถาภาโว  อนาทโร  
อคารโว  อปจฺจโย  อโหส ิฯ  อสพฺภนฺติ  สาธุสภาย  สาเวตุ    
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อยุตฺต ผรุส วาจ อภาสิ ฯ   
        โสติ  โส  อย ฯ  ต  วิตกฺกนฺติ  ต  ปาปก  วิตกกฺ ฯ   
ปวิโนทยิตฺวาติ มาตรา  กตาย  ส ฺตฺติยา  วูปสเมตฺวา ฯ  ปตึ  
ปสาท  ปฏลิทฺธาติ ปตึ ปสาท ฺจ ปฏิลภิตฺวา  อุปฺปาเทตฺวา ฯ  
ยาคุยา อุปฏาสีติ ยาคุทาเนน อุปฏหิ ฯ สตฺตรตฺตนฺติ  
สตฺตทิวส  ฯ   
        ตสฺส  วต  ต  ปน  พฺรหฺมจริยนฺติ  ต  มยา  เหฏา  
วุตฺตปฺปการ อตฺตโน  จิตฺตสฺส  ปสาทน  ทาน ฺจ  อิมสฺส  
ปุคฺคลสฺส  วต  ต  พฺรหฺมจริย ฺจ นตฺถีติ  อตฺโถ ฯ   
        ตฺวานาติ  ยาว  อายุปริโยสานา  อิเธว  มนุสฺสโลเก  
ตฺวา ฯ  อภิสมฺปรายนฺติ  ปุนพฺภเว ฯ  สหพฺยต  คจฺฉติ  
วาสวสฺสาติ  สกฺกสฺส  เทวานมินฺทสฺส ปุตฺตภาเวน  สหภาว  
คมิสฺสติ ฯ  อนาคตตฺเถ  ห ิ อิท  ปจฺจุปฺปนฺนกาลวจน ฯ  เสส  
สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        กุมารเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _______________________  
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                        เสริณีเปตีวตฺถุวณฺณนา   
        นคฺคา  ทุพฺพณฺณรูปาสีติ  อิท  สตฺถริ  เชตวเน  วิหรนฺเต   
เสริณีเปตึ อารพฺภ วุตฺต ฯ   
        กรุุรฏเ  กริ  หตฺถินปิุเร  เสริณี  นาม  เอกา  รปููปชีวินี  
อโหสิ ฯ  ตตฺถ  จ  อุโปสถกรณตฺถาย  ตโต  ตโต  ภิกฺขู  
สนฺนิปตึสุ ปุน มหาภิกฺขุสนฺนิปาโต อโหสิ ฯ ต ทสิฺวา มนุสฺสา  
ติลตณฺฑุลาทึ สปฺปนวนีตมธุอาทิ ฺจ  พหุ ทานูปกรณ สชฺเชตฺวา  
มหาทาน  ปวตฺเตสุ  เตน  จ  สมเยน  สา  คณิกา  อสฺสทฺธา   
อปฺปสนฺนา  มจฺเฉรมลปริยุฏ ิตจิตฺตา  เตหิ  มนุสฺเสหิ เอหิ  
ตาว อิท ทาน อนุโมทาหีติ อุสฺสาหิตาป  ก ึเตน มุณฺฑกาน  
สมณาน ทินฺเนนาติ อปฺปสาทเมว เนส สมฺปเวเทสิ กุโต  
อปฺปมตฺตกสฺส ปริจฺจาโค ฯ   
        สา  อปเรน  สมเยน  กาล  กตฺวา  อ ฺตรสฺส  
ปจฺจนฺตนครสฺส  ปริขาปฏเ  เปตี  หตฺุวา  นิพฺพตฺติ ฯ  อถ   
หตฺถินิปุรวาสี  อ ฺตโร  อุปาสโก  วณิชฺชาย  ต นคร  คนฺตฺวา   
รตฺติยา  ปจฺจูสสมเย  ปริขาปฏ  คโต  ตาทิเสน  ปโยชเนน ฯ  สา   
ตตฺถ  ต  ทิสวฺา ส ฺชานิตฺวา นคฺคา อฏ ิตฺตจมตฺตาวเสสสรีรา  
อติวิย พีภจฺฉทสฺสนา อวิทูเร ตฺวา อตฺตาน ทสฺเสสิ ฯ โส  
ต ทิสฺวา    
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                นคฺคา ทุพฺพณฺณรูปาสิ        กิสา ธมนิสนฺถตา   
                อุปฺผาสุลิเก กิสิเก        กา นุ ตฺว อิธ ติฏสีติ   
คาถาย ปุจฺฉิ ฯ สาปสฺส   
                อห ภทนฺเต เปตีมฺหิ        ทคฺุคตา ยมโลกิกา   
                ปาปกมฺม กริตฺวาน        เปตโลก อิโต คตาติถ   
คาถาย อตฺตาน ปกาเสสิ ฯ ปุน เตน   
                ก ึนุ กาเยน วาจาย  มานสา ทุกฺกฏ กต   
                กสิฺสกมฺมวิปาเกน        เปตโลก อิโต คตาติ   
คาถาย กตกมฺม ปุจฺฉิตา   
                อนาวเฏสุ ติตฺเถสุ        วิจินึ อฑฺฒมาสก   
                สนฺเตสุ เทยฺยธมฺเมสุ        ทปี นากาสิมตฺตโน ฯ   
                นทึ อุเปมิ ตสิตา        ริตฺตกา ปริวตฺตติ   
                ฉาย อุเปมิ อุเณฺหสุ        อาตโป ปริวตฺตติ ฯ   
                อคฺคิวณฺโณ จ เม วาโต  ฑหนฺโต อุปวายติ   
                เอต ฺจ ภนฺเต อรหามิ  อ ฺ ฺจ ปาปก ตโต ฯ   
                คนฺตฺวาน หตฺถินึ ปุร        วชฺเชสิ มยฺห มาตร   
                ธตีา จ เต มยา ทิฏา  ทุคฺคตา ยมโลกิกา   
                ปาปกมฺม กริตฺวาน        เปตโลก อิโต คตา ฯ   
                อตฺถิ เม เอตฺถ นิกฺขิตฺต  อนกฺขาต ฺจ ต มยา   
                จตฺตาริ สตสหสฺสานิ        ปลลฺงฺกสฺส จ เหฏโต ฯ    
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                ตโต เม ทาน ททตุ        ตสฺสา จ โหตุ ชวิีกา   
                ทาน ทตฺวา จ เม มาตา  ทกฺขิณ อนุทิจฺฉตุ   
                ตทาห สุขิตา เหสฺส        สพฺพกามสมิทฺธินีติ   
อิมาหิ  ฉหิ  คาถาหิ  อตฺตนา  กตกมฺม ฺเจว  ปุน  เตน  อตฺตโน   
กาตพฺพ  อตฺถ ฺจ  อาจิกฺขิ ฯ   
        ตตฺถ  อนาวเฏสุ  ติตฺเถสูติ  เกนจิ  อนิวาริเตสุ  นที   
ตฬากาทีน  ติตฺถปเทเสสุ  ยตฺถ  มนุสสฺา  นฺหายนฺติ  อุทกกิจฺจ  
กโรนฺติ ตาทิเสสุ าเนสุ ฯ วิจินึ อฑฺฒมาสกนฺติ มนุสฺเสหิ เปตฺวา  
วิสฺสริต อปนาเมตฺถ กิ ฺจิ ลเภยฺยนฺติ โลภาภิภูตา   
อฑฺฒมาสกมตฺตมฺป  วิจินึ  คเวสึ ฯ  อถ  วา  อนาวเฏสุ  ติตฺเถสูติ  
อุปสงฺกมเนน  เกนจิ  อนวิาริเตสุ  สตฺตาน  ปโยคาสยสุทฺธิยา   
การณภาเวน  ติตฺถภูเตสุ  สมณพฺราหฺมเณสุ  วิชฺชมาเนสุ ฯ  วิจินึ   
อฑฺฒมาสกนฺติ มจฺเฉรมลปริยฏุ ิตจิตฺตา  กสฺสจิ  กิ ฺจิ  อเทนฺตี  
อฑฺฒมาสกมฺป วิเสเสน จินึ น ส ฺจินึ ปุ ฺ ฯ  เตนาห สนฺเตสุ  
เทยฺยธมฺเมสุ ทีป นากาสิมตฺตโนติ ฯ   
        ตสิตาติ  ปปาสิตา ฯ  ริตฺตกาติ  กากเปยฺยา  สนทฺมานาป  นที   
มม  ปาปกมฺเมน  อุทเกน  ริตฺตา  ตุจฺฉา  วาลิกมตฺตา  หุตฺวา   
ปริวตฺตติ ฯ  อุเณฺหสูติ อุณฺหสมเยสุ ฯ อาตโป ปริวตฺตตีติ  
ฉายาฏาน มยิ อุปคตาย อาตโป สมฺปชฺชติ ฯ   
        อคฺคิวณฺโณติ  สมฺผสฺเสน  อคฺคิสทิโส ฯ  เตน  วุตฺต  ฑหนฺโต    
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อุปวายตีติ ฯ  เอต ฺจ  ภนฺเต  อรหามีติ  ภนฺเตติ  ต  อุปาสก   
ครุกาเรน  วทติ ภนฺเต  เอต ฺจ  ยถาวุตฺต  ปปาสาทิทุกฺข  
อ ฺ ฺจ  ตโต  ปาปก  ทารุณ  ทุกฺข อนุภวิตุ อรหามิ ตชฺชสฺส  
ปาปสฺส กตตฺตาติ อธิปฺปาโย ฯ วชฺเชสีติ วเทยฺยาสิ ฯ   
        เอตฺถ  นิกฺขิตฺต  อนกฺขาตนฺติ  เอตฺตก  เอตฺถ นิกฺขิตฺตนฺติ  
อนาจิกฺขิต ฯ  อิทานิ  ตสฺส ปริมาณ ปตฏาน ฺจ ทสฺเสนฺตี  
จตฺตาริ สตสหสฺสานิ ปลฺลงฺกสฺส  จ  เหฏโตติ อาห ฯ ตตฺถ  
ปลฺลงฺกสฺสาติ ปุพฺเพ อตฺตโน สยนปลฺลงฺกสฺส ฯ ตโตติ  นิหิตธนโต   
เอกเทส  คเหตฺวา  มม  อุททฺิสฺส  ทาน  เทตุ ฯ  ตสฺสาติ มยฺห  
มาตุยา ฯ   
        เอว  ตาย  เปติยา  วุตฺเต  โส  อุปาสโก  ตสฺสา  วจน   
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ตตฺถ  อตฺตโน  กรณีย  ตีเรตฺวา  หตฺถินิปุร  คนฺตฺวา   
ตสฺสา  มาตุยา ตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ ตมตฺถ ทสฺเสตุ   
                สาธูติ โส ปฏิสสฺุตฺวา                คนฺตฺวาน หตฺถินึ ปุร   
                อโวจ ตสฺสา มาตร   
                ธตีา จ เต มยา ทิฏา          ทุคฺคตา ยมโลกิกา   
                ปาปกมฺม กริตฺวาน                เปตโลก อิโต คตา ฯ   
                สา ม ตตฺถ สมาทเปสิ                วชฺเชสิ มยฺห มาตร   
                ธตีา จ เต มยา ทิฏา          ทุคฺคตา ยมโลกิกา   
                ปาปกมฺม กริตฺวาน                เปตโลก อิโต คตา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เปตวตฺถุวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 277 

                เลมที่  24  เสรนีีเปตีวตฺถุวณฺณนา  หนา  277 
 
                อตฺถิ จ เม เอตฺถ นิกฺขิตฺต  อนกฺขาต ฺจ ต มยา   
                จตฺตาริ สตสหสฺสานิ                ปลลฺงฺกสฺส จ เหฏโต ฯ   
                ตโต เม ทาน ททตุ                ตสฺสา จ โหตุ ชีวิกา   
                ทาน ทตฺวา จ เม มาตา          ทกฺขิณ อนุทิจฺฉตุ   
                ตทาห สุขิตา เหสฺส                สพฺพกามสมิทฺธินี ฯ   
                ตโต หิ สา ทานมทา                ตสฺมา  ทกขิฺณมาทิสี   
                เปตี จ สุขิตา อาสิ                ตสฺสา จาสิ สุชีวิกาติ   
สงฺคีติการา อาหสุ ตา สุวิ ฺเยฺยาว ฯ   
        ต  สุตฺวา  ตสฺสา  มาตา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาน  ทตฺวา  
ตสฺสา  อาทิสิ  เตน สา  ปฏิลทฺธูปกรณสมฺปตฺติย   ิตา  มาตุ  
อตฺตาน  ทสฺเสตฺวา  ต การณ อาจิกฺขิ มาตา  ภิกฺขูน  อาโรเจสิ  
ภิกฺขู  ต  ปวตฺตึ  ภควโต  อาโรเจสุ ฯ  ภควา  ตมตฺถ อตถุปฺปตฺตึ   
กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  ธมฺม  เทเสสิ  สา เทสนา มหาชนสฺส  
สาตฺถิกา อโหสีติ ฯ   
                        เสริณีเปตีวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        ปมมิคลทฺุทกเปตวตฺถุวณฺณนา   
        นรนารปิุรกฺขโต  ยุวาติ  อิท  ภควติ  เวฬุวเน วิหรนฺเต  
มิคลุทฺทกเปต อารพฺภ วุตฺต ฯ   
        ราชคเห  กริ  อ ฺตโร  ลุทฺทโก  รตฺตินฺทิว  มิเค  วธิตฺวา  
ชีวิก กปฺเปสิ ฯ ตสฺเสโก  อุปาสโก  มตฺิโต  อโหสิ โส ต  
สพฺพกาล  ปาปโต นิวตฺเตตุ อสกฺโกนโฺต  เอหิ  สมมฺ  รตฺติย   
ปาณาติปาตา  วิรมาหีติ  รตฺติย  ปุ ฺเ  สมาทเปสิ ฯ  โส  
รตฺติย วิรมิตฺวา ทิวา เอว ปาณาติปาต กโรติ ฯ   
        โส  อปเรน  สมเยน  กาล  กตฺวา ราชคหสมีเป  
เวมานิกเปโต หุตฺวา นิพฺพตฺโต  ทิวสภาค  มหาทุกฺข  อนุภวิตฺวา  
รตฺติย  ป ฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปโต สมงฺคีภูโต ปริจาเรสิ ฯ ต  
ทิสฺวา อายสฺมา นารโท   
                นรนาริปุรกฺขโต ยุวา   
                รชนีเยหิ กามคุเณหิ  โสภสิ   
                ทวิส อนุโภสิ การณ   
                กมิกาสิ ปุริมาย ชาติยาติ   
อิมาย  คาถาย  ปฏิปุจฺฉิ ฯ  
        ตตฺถ  นรนาริปุรกฺขโตติ  ปริจารกภูเตหิ  เทวปุตฺเตหิ  
เทวธีตาหิ  จ  ปุรกฺขโต  ปยิรุปาสิโต ฯ  ยุวาติ  ตรุโณ ฯ  
รชนีเยหีติ  กมนีเยหิ  ราคุปฺปตฺติเหตุภูเตหิ ฯ  กามคุเณหีติ    
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กามโกฏาเสหิ  ฯ  โสภสีติ  สมงฺคิภาเวน วิโรจสิ  รตฺติยนฺติ   
อธิปฺปาโย ฯ  เตนาห  ทิวส  อนุโภส ิการณนฺติ ทิวสภาเค ปน  
นานปฺปการ  การณ  ฆาตน  ปจฺจนุภวสิ ฯ  รชนีติ  วา  รตฺตีสุ ฯ 
เยหีติ นิปาตมตฺต ฯ กิมกาสิ  ปุริมาย  ชาติยาติ  เอว   
สุขทุกฺขสวตฺตนิย กึ นาม กมฺม อิโต ปรุิมาย  
ชาติยา ตฺว อกตฺถ ต กเถหีติ อตฺโถ ฯ   
        ต สุตฺวา เปโต เถรสฺส อตฺตนา กตกมฺม อาจิกฺขนฺโต   
                อห ราชคเห รมฺเม        รมณีเย คิริพฺพเช   
                มคิลุทฺโท ปุเร อาสึ        โลหิตปาณิ ทารุโณ ฯ   
                        อวิโรธกเรสุ ปาณิสุ   
                        ปถุุสตฺเตสุ ปทุฏมานโส   
                        วิจรึ อติทารุโณ สทา   
                        ปรหึสาย รโต อส ฺโต ฯ   
                        ตสฺส เม สหาโย สุหทโย   
                        สทฺโท อาสิ อุปาสโก   
                        โสป  ม อนุกมฺปนฺโต  นิวาเรสิ ปุนปฺปุน ฯ   
                มากาสิ ปาปก กมฺม        มา ตาต ทุคฺคตึ อคา   
                สเจ อิจฺฉสิ เปจฺจ สุข        วิรม ปาณวธา อสยมา ฯ   
                        ตสฺสาห วจน สุตฺวา   
                        สุขกามสฺส หิตานุกมฺปโน    
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                        นากาสึ สกลานุสาสนึ   
                        จิรปาปาภิรโต อพุทฺธิมา ฯ   
                        โส ม ปุน ภูริสุเมธโส   
                        อนุกมฺปาย สยเม นิเวสยิ   
                        สเจ ทิวา หนสิ ปาณิโน   
                        อถ เต รตฺตึ ภวตุ สยโม ฯ   
                        สฺวาห ทิวา หนิตฺวา ปาณิโน   
                        วิรโต รตฺติมโหสิ ส ฺโต   
                        รตฺตาห ปริจาเรมิ ทิวา ขชฺชามิ ทุคฺคโต ฯ   
        ตสฺส กมฺมสฺส กุสลสฺส        อนุโภมิ รตฺตึ อมานุสึ   
        ทิวา ปฏิหตาว กุกฺกรุา        อุปธาวนฺติ สมนฺตา ขาทิตุ ฯ   
                        เย จ เต สตตานุโยคิโน   
                        ธุว ปยุตฺตา สุคตสฺส สาสเน   
                        ม ฺามิ เต อมตเมว เกวล   
                        อธิคจฺฉนฺติ ปท อสงฺขตนฺติ   
อิมา คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ลทฺุโทติ  ทารุโณ ฯ  โลหิตปาณีติ  อภิณฺห  ปาณฆาเตน   
โลหิตมกฺขิตปาณี ฯ  ทารโุณติ ขโร  สตฺตาน หึสนโกติ อตฺโถ ฯ  
อวิโรธกเรสูติ เกนจิ วิโรธ อกโรนฺเตสุ มิคสกุณาทีสุ ฯ   
        อสยมาติ  อสวรา  ทุสฺสีลฺยา ฯ  สกลานุสาสนินฺติ  สพฺพ    
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อนุสาสนึ สพฺพกาล  ปาณาติปาตโต  ปฏิวิรตินฺติ  อตฺโถ ฯ   
จิรปาปาภิรโตติ  จิรกาล  ปาเป อภิรโต ฯ   
        สยเมติ  สุจริเต ฯ  นิเวสยีติ  นิเวเสสิ ฯ  สเจ  ทิวา  หนสิ  
ปาณิโน  อถ  เต  รตฺตึ  ภวตุ  สยโมติ  นิเวสิตาการทสฺสน ฯ  
โส กริ สลฺลปาสสชฺชนาทินา  รตฺติยมฺป ปาณวธ อนุยุตฺโต  
อโหสิ ฯ   
        ทิวา  ขชฺชามิ  ทุคฺคโตติ  อิทานิ  ทุคฺคตึ  คโต  มหาทุกฺขปฺปตฺโต   
ทิวสภาเค  ขาทิยามิ ฯ  ตสฺส  กริ  ทิวา  สุนเขหิ  มิคาน  
ขาทาปตตฺตา กมฺมสริกฺขก   ผล  โหติ  ทิวสภาเค  มหนฺตา  
สุนขา อุปธาวิตฺวา อฏ ิสงฺฆาตมตฺตาวเสส สรีร กโรนฺติ ฯ  
รตฺติยา  ปน  อุปคตาย  ต  ปากติกเมว  โหติ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  
อนุภวติ ฯ เตน วุตฺต ฯ   
                        ตสฺส กมฺมสฺส กุสลสฺส   
                        อนุโภม ิรตฺตึ อมานุสึ   
                        ทิวา ปฏิหตาว กุกฺกุรา   
                        อุปธาวนฺติ สมนฺตา ขาทิตุนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ปฏิหตาติ  ปฏหิตจิตฺตา  พทฺธาฆาตา  วิย  หุตฺวา ฯ   
สมนฺตา  ขาทิตุนฺติ มม  สรีร  สมนฺตโต  ขาทิตุ  อุปธาวนฺติ ฯ  
อิท ฺจ  เนส  อติวิย  อตฺตโน  ภยาวห อุปคมนกาล  คเหตฺวา  
วุตฺต  เต  ปน  อุปธาวิตฺวา  อฏ ิมตฺตาวเสส สรีร กตฺวา   
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คจฺฉนฺติ ฯ   
        เย  จ  เต  สตตานุโยคิโนติ  โอสานคาถาย  อย  สงฺเขปตฺโถ   
อหมฺป  นาม  รตฺติย  ปาณวธมตฺตโต  วิรโต  เอวรูป  สมฺปตฺตึ   
อนุภวามิ ฯ  เย  ปน เต  ปรุิสา  สุคตสฺส  พุทฺธสฺส  ภควโต  
สาสเน  อธิสีลาทิเก  ธุว  ปยุตฺตา  ทฬหฺ ปยุตฺตา  สตต  สพฺพกาล  
อนุโยควนฺตา เต ปุ ฺวนฺโต เกวล โลกิยสุเขน อสมฺมิสฺส  
อสงฺขต  ปทนฺติ  ลทฺธนาม  อมตเมว  อธิคจฺฉนฺติ  ม ฺเ  นตฺถิ  
เตส  ตทธิคเม โกจิ วิพนโฺธติ ฯ   
        เอว  เตน  เปเตน  วุตฺเต  เถโร  ต  ปวตฺตึ  สตฺถุ  
อาโรเจสิ ฯ สตฺถา ตมตฺถ  อตถุปฺปตฺตึ กตฺวา สมฺปตฺตปริสาย  
ธมฺม เทเสสิ สพฺพมฺป วุตฺตนยเมว ฯ   
                        มิคลุทฺทกเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        ทุติยมิคลทฺุทกเปตวตฺถุวณฺณนา   
        กฏูาคาเร  จ  ปาสาเทติ  อิท  ภควติ  เวฬุวเน  วิหรนฺเต  อปร  
มิคลุทฺทกเปต  อารพฺภ วุตฺต ฯ   
        ราชคเห  กริ  อ ฺตโร  มาควิโก  มาณโว  วิภวสมฺปนฺโนป   
สมาโน  โภคสุข  ปหาย  รตฺตินฺทิว  มเิค  หนนฺโต  วิจรติ ฯ  
ตสฺส  สหายภูโต เอโก อุปาสโก อนุทฺทย ปฏิจฺจ  สาธุ  สมฺม   
ปาณาติปาตโต  วิรมาหิ  มา  เต  อโหสิ  ทีฆรตฺต  อหิตาย   
ทุกฺขายาติ  โอวาท  อทาสิ ฯ  โส  ต  อนาทิยิ ฯ  อถ  โส อุปาสโก  
อ ฺตร อตฺตโน  มโนภาวนีย  ขีณาสวตฺเถร  ยาจิ  สาธุ  ภนฺเต   
อมุกปุริสสฺส  ตถา ธมฺม เทเสถ ยถา โส ปาณาติปาตโต วิรเมยฺยาติ ฯ   
        อเถกทวิส  โส  เถโร  ราชคเห  ปณฺฑาย  จรนฺโต  ตสฺส  
เคหทฺวาเร อฏาสิ  ต  ทสิฺวา  โส  มาควิโก  ส ฺชาตพหุมาโน   
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  เคห  ปเวเสตฺวา  อาสน ป ฺาเปตฺวา  อทาสิ ฯ  
นิสีทิ  เถโร  ป ฺตฺเต  อาสเน  โสป  เถร  อุปสงฺกมิตฺวา  
นิสีทิ ฯ  ตสฺส  เถโร  ปาณาติปาเต  อาทีนว  ตโต วิรติยา  
อานิสส ฺจ ปกาเสสิ ฯ  โส  ต  สุตฺวาป  ตโต  วิรมตุิ  น  
อิจฺฉิ ฯ  อถ  น  เถโร  อาห สเจ ตฺว อาวุโส สพฺเพน  
สพฺพ  วิรมิตุ  น  สกฺโกส ิ รตฺติมฺป ตาว วิรมสฺสูติ ฯ 
โส สาธุ ภนฺเต วิรมามิ รตฺตินฺติ ตโต วิรมิ ฯ  เสส   
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อนนฺตรวตฺถุสทิส ฯ คาถาสุ ปน   
                กฏูาคาเร จ ปาสาเท  ปลฺลงฺเก โคนกตฺถเต   
                ป ฺจงฺคิเกน ตุริเยน        รมสิ สุปฺปวาทิเต ฯ   
                ตโต รตฺยา วิวสาเน  สูริยุคฺคมน ปติ   
                อปวิทฺโธ สุสานสฺมึ        พหุทุกฺข นิคจฺฉสิ ฯ   
                ก ึนุ กาเยน วาจาย        มนสา ทุกฺกฏ กต   
                กสิฺสกมฺมวิปาเกน        อิท ทุกฺข นิคจฺฉสีติ   
ตีหิ คาถาหิ นารทตฺเถโร น ปฏิปุจฺฉิ ฯ อถสฺส เปโต   
                อห ราชคเห รมฺเม        รมณีเย คิริพฺพเช   
                มคิลุทฺโท ปุเร อาสึ        ลุทโฺท จาสิมส ฺโต ฯ   
                ตสฺส เม สหาโย สุหทโย  สทฺโธ อาสิ อุปาสโก   
                ตสฺส กุลูปโก ภิกฺขุ        อาสิ โคตมสาวโก   
                โสป ม อนุกมฺปนฺโต        นิวาเรสิ ปุนปฺปุน ฯ   
                มากาสิ ปาปก กมฺม        มา ตาต ทุคฺคตึ อคา   
                สเจ อิจฺฉสิ เปจฺจ สุข  วิรม ปาณวธา อสยมา ฯ   
                        ตสฺสาห วจน สุตฺวา   
                        สุขกามสฺส หิตานุกมฺปโน   
                        นากาสึ สกลานุสาสนึ   
                        จิรปาปาภิรโต อพุทฺธิมา ฯ    
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                        โส ม ปุน ภูริสุเมธโส   
                        อนุกมฺปาย สยเม นิเวสยิ   
                        สเจ ทิวา หนสิ ปาณิโน   
                        อถ เต รตฺตึ ภวตุ สยโม ฯ   
                        สฺวาห ทิวา หนิตฺวา ปาณิโน   
                        วิรโต รตฺติมโหสิ ส ฺโต   
                        รตฺตาห ปริจาเรมิ   
                        ทิวา ขชฺชามิ ทุคฺคโต ฯ   
                        ตสฺส กมฺมสฺส กุสลสฺส   
                        อนุโภม ิรตฺตึ อมานุสึ   
                        ทิวา ปฏิหตาว กุกฺกุรา   
                        อุปธาวนฺติ สมนฺตา ขาทิตุ ฯ   
                        เย จ เต สตตานุโยคิโน   
                        ธุว ปยุตฺตา  สุคตสฺส สาสเน   
                        ม ฺามิ เต อมตเมว เกวล   
                        อธิคจฺฉนฺติ ปท อสงฺขตนฺติ   
ตมตฺถ อาจิกฺขิ ฯ ตาส อตฺโถ เหฏา วุตฺตนโยว ฯ   
                        ทุติยมิคลทฺุทกเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ___________________  
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                        กฏูวินิจฺฉยิกเปตวตฺถุวณฺณนา   
        มาล ีกิรฏิี กายูรีติ อิท สตฺถร ิเวฬุวเน วิหรนฺเต  
กูฏวินิจฺฉยิกเปต อารพฺภ วุตฺต ฯ   
        ตทา  พิมฺพิสาโร ราชา  มาสสฺส ฉสุ ทิวเสสุ อุโปสถ  
อุปวสติ ต อนุวตฺตนฺตา พหู  มนุสสฺา  อุโปสถ  อุปวสนฺติ ฯ  
ราชา  อตฺตโน  สนฺติก  อาคตาคเต  มนุสฺเส ปุจฺฉติ กึ  
ตุมฺเหหิ อุโปสโถ อุปวุตฺโถ อุทาหุ น อุปวุตฺโถติ ฯ ตเตฺรโก  
อธิกรเณ นิยุตฺตกปุริโส  ปสุณวาโจ  เนกติโก  ล ฺชคาหโก  น   
อุปวุตฺโถมฺหีติ  วตฺตุ อสหนฺโต  อุปวุตฺโถมฺหิ  เทวาติ  อาห ฯ  
อถ น ราชสมีปโต  นิกฺขนฺต สหาโย อาห  กึ  สมมฺ  อชชฺ  ตยา   
อุปวุตฺโถติ ฯ  ภเยนาห  สมฺม  ร ฺโ  สมฺมุขา เอว อโวจ  
นาห อุโปสถโิกติ ฯ   
        อถ  น สหาโย อาห ยทิ เอว อุปฑฺฒุโปสโถป  
ตาว เต อชฺช โหตุ อุโปสถงฺคานิ  สมาทิยาหีติ  ฯ  โส  ตสฺส   
วจน  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  เคห  คนฺตฺวา อภุตฺวาว  มุข  
วิกฺขาเลตฺวา อุโปสถ อธิฏาย รตฺติย วาสูปคโต ริตฺตา   
สยสมฺภูเตน พลววาตเหตุเกน สูเลน อุปจฺฉินฺนายุสงฺขาโร  
จุติอนนฺตร ปพฺพตกุจฺฉิย เวมานิกเปโต หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  
โส  ห ิ เอกรตฺตึ  อุโปสถรกฺขณมตฺเตน  วิมาน  ปฏิลภิ  
ทสก ฺาสหสฺสปริวาร  มหติ ฺจ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ ฯ  กฏูวินิจฺฉยิกตาย   
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ปน เปสุณิกตาย จ อตฺตโน  ปฏ ิมสานิ  สยเมว  โอกฺกนฺติตฺวา   
ขาทติ ฯ ต อายสฺมา นารโท คิชฺฌกฏูโต โอตรนฺโต ทิสฺวา   
                มาลี กริิฏ ีกายูร ี คตฺตา เต จนฺทนุสฺสทา   
                ปสนฺนมุขวณฺโณสิ        สรูยิวณฺโณว โสภสิ ฯ   
                อมานุสา ปาริสชฺชา        เย เตเม ปริจารกา   
                ทส ก ฺาสหสฺสานิ        ยา เตมา ปริจาริกา   
                ตา กมฺพุกายูรธรา  ก ฺจนเจลภูสิตา ฯ   
                มหานุภาโวสิ ตุว        โลมหสนรูปวา   
                ปฏ ิมสานิ อตฺตโน        สาม อุกฺกจฺจ  ขาทสิ ฯ   
                ก ึนุ กาเยน วาจาย  มนสา ทุกฺกฏ กต   
                กสิฺสกมฺมวิปาเกน        ปฏ ิมสานิ อตฺตโน   
                สาม อุกฺกจฺจ ขาทสีติ ฯ   
                อตฺตโนห อนตฺถาย        ชวีโลเก อจาริส   
                เปสุ ฺมุสาวาเทน        นิกติว ฺจนาย จ ฯ   
                ตตฺถาห ปริส คนฺตฺวา        สจฺจกาเล อุปฏ ิเต   
                อตฺถ ธมฺม นิรากตฺวา  ธมฺมมนุวตฺติส ฯ   
                เอว โส ขาทตตฺตาน        โย โหติ ปฏ ิมสิโก   
                ยถาห  อชฺช ขาทามิ  ปฏ ิมสานิ อตฺตโน ฯ   
                        ตยิท ตยา นารท สาม ทิฏ   
                        อนุกมฺปกา เย กุสลา วเทยฺยุ    
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                        มา เปสุณ มา จ มุสา อภาณิ   
                        มา โขส ิปฏ ิมสิโก ตุวนฺติ   
เถโร จตูหิ คาถาหิ ปุจฺฉิ ฯ โสป ตสฺส จตูหิ คาถาหิ  
เอตมตฺถ วิสฺสชฺเชสิ ฯ   
        ตตฺถ  มาลีติ  มาลธารี  ทิพฺพปุปฺเผหิ  ปฏิมณฺฑิโตติ  
อธิปฺปาโย ฯ กิริฏีติ  เว ิตสีโส ฯ  กายูรีติ  เกยูรวา  
พาหาลงฺการปฏิมณฺฑิโตติ อตฺโถ ฯ คตฺตาติ สรีราวยวา ฯ   
จนฺทนุสฺสทาติ  จนฺทนสารานุลิตฺตา ฯ  สูริยวณฺโณว  โสภสีติ  
พาลสูริยสทิสวณฺโณ  เอว  หุตฺวา วิโรจสิ ฯ อรณวณฺณี ปภาสสีติป   
ปาฬิ อรณนติฺ  อรณิเยหิ เทเวหิ สทิสวณฺโณ อริยาวกาโสติ  
อตฺโถ ฯ   
        ปาริสชชฺาติ  ปริสปริยาปนฺนา  อุปฏากาติ  อตฺโถ ฯ 
ตุวนฺติ  ตฺว ฯ โลมหสนรปูวาติ  ปสฺสนฺตาน โลมหสชนนรูปยุตฺโต ฯ 
มหานุภาวตาสมงฺคิตาย  เหต วุตฺต ฯ อุกฺกจฺจาติ  อุกฺกนฺติตฺวา  
ฉินฺทิตฺวาติ อตฺโถ ฯ   
        อจาริสนฺติ  อจรึ  ปฏิปชชฺึ ฯ  เปสุ ฺมุสาวาเทนาติ  เปสุ ฺเน   
เจว  มุสาวาเทน  จ ฯ  นิกติว ฺจนาย  จาติ  นิกติยา  ว ฺจนาย  จ   
ปฏิรูปทสฺสเนน  ปเรส  วิกาเรน ว ฺจนาย  จ ฯ   
        สจฺจกาเลติ สจฺจ วตฺตุ ยุตฺตกาเล ฯ อตฺถนฺติ ทฏิ- 
ธมฺมิกาทิเภท หิต ฯ ธมฺมนฺติ  การณ  าย ฯ  นิรากตฺวาติ   
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ฉฑฺเฑตฺวา  ปหาย ฯ  โสติ  โย  เปสุ ฺาทึ อาจรติ โส  
สตฺโต ฯ เสส สพฺพ เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ   
                กฏูวินิจฺฉยิกเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ธาตุวิวณฺณเปตวตฺถุวณฺณนา   
        อนฺตลิกขฺสฺมึ ติฏนฺโตติ อิท ธาตุวิวณฺณเปตวตฺถุ ฯ   
ภควติ  กุสินาราย  อุปวตฺตเน  มลฺลาน  สาลวเน  ยมกสาลานมนฺตเร  
ปรินิพฺพุเต  ธาตุวิภาเค  จ  กเต  ราชา  อชาตสตฺตุ  อตฺตนา   
ลทฺธธาตุภาค  คเหตฺวา  สตฺต  วสฺสานิ  สตฺต  จ  มาเส  สตฺต  
จ  ทิวเส  พุทธคุเณ  อนุสฺสรนฺโต  อุฬารปูช  ปวตฺเตสิ ฯ  
        ตตฺถ  อสงฺเขฺยยฺยา  อปฺปเมยฺยา  มนุสฺสา จิตฺตานิ ปสาเทตฺวา  
สคฺคูปคา อเหสุ  ฉฬาสีติมตฺตานิ  ปน  ปุริสสหสฺสานิ   
จิรกาลภาวิเตน  อสฺสทฺธิเยน  มิจฺฉาทสฺสเนน  จ วิปลฺลตฺถจิตฺตา   
ปสาทนีเยป าเน อตฺตโน จิตฺตานิ ปโทเสตฺวา เปเตสุ  
อุปฺปชฺชึสุ ฯ  ตสฺมึเยว  ราชคเห  อ ฺตรสฺส  วิภวสมฺปนฺนสฺส   
กุฏมฺพิกสฺส  ภริยา ธีตา  สณิุสา  จ  ปสนฺนจิตฺตา  ธาตุปูช   
กริสฺสามาติ  คนฺธปุปฺผาทีนิ  คเหตฺวา ธาตุฏาน  คนฺตุ   
อารทฺธา ฯ  โส  กฏุมฺพิโก  กึ  อฏ ิกาน  ปูชเนนาติ  ตา  
ปริภาเสตฺวา  ธาตุปูช  วิวณฺเณสิ ฯ  ตาป  ตสฺส  วจน  
อนาทิยิตฺวา  ตตฺถ คนฺตฺวา ธาตุปูช  กตฺวา  เคห  อาคตา    
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ตาทิเสน โรเคน อภิภูตา น  จิรสฺเสว กาล กตฺวา  เทวโลเก  
นิพฺพตฺตึสุ  โส  ปน  โกเธน  อภิภูโต  นจิรสฺเสว  กาล  
กตฺวา  เตน  ปาปกมฺเมน เปเตสุ นิพฺพตฺติ ฯ   
        อเถกทวิส  อายสฺมา  มหากสฺสโป  สตฺเตสุ  อนุกมฺปาย  
ตถารูป อิทฺธาภิสงฺขาร อภิสงฺขาสิ  ยถา  มนุสฺสา  เต  เปเต  
ตา  จ  เทวตาโย  ปสฺสนฺติ ฯ  ตถา  ปน  กตฺวา  เจติยงฺคเณ  
 ิโต  ต  ธาตุวิวณฺณก  เปต  ตีหิ  คาถาหิ  ปุจฺฉิ  ตสสฺ  
โส เปโต พฺยากาสิ   
                อนฺตลิกฺขสฺมึ ติฏนฺโต  ทคฺุคนฺโธ ปูติ วายสิ   
                มขุ ฺจ เต กิมโย ปูติคนฺธ  ขาทนฺติ กึ กมมฺมกาสิ ปุพฺเพ ฯ   
                ตโต สตฺถ คเหตฺวาน        โอกฺกนฺตนฺติ ปุนปฺปุน   
                ขาเรน ปริปฺโผสิตฺวา        โอกฺกนฺตนฺติ ปุนปฺปุน ฯ   
                ก ึนุ กาเยน วาจาย        มนสา ทุกฺกฏ กต   
                กสิฺสกมฺมวิปาเกน        อิท ทุกฺข นิคจฺฉสีติ ฯ   
                อห ราชคเห รมฺเม        รมณีเย คิริพฺพเช   
                อิสฺสโร ธนธ ฺสฺส        สุปหูตสฺส มาริส ฯ   
                ตสฺสาย เม ภริยา จ        ธีตา จ สุณิสา จ เม   
                ตา มาล อุปฺปล ฺจาป        ปจฺจคฺฆ ฺจ วิเลปน   
                ถปู หรนฺติโย วาเรสึ        ต ปาป ปกต มยา ฯ    
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                ฉฬาสีติสหสฺสานิ        มย ปจฺจตฺตเวทนา   
                ถปูปูช วิวณฺเณตฺวา        ปจฺจาม นิรเย ภุส ฯ   
                เย จ โข ถูปปชูาย        วตฺตนฺเต อรหโต มเห   
                อาทีนว ปกาเสนฺติ        วิเวจเยถ เน ตโต ฯ   
                อิมา จ ปสฺส อายนฺติโย  มาลธารี อลงฺกตา   
                มาลาวิปากนุโภนฺติโย  สมิทธฺา จ ตา ยสสฺสินิโย ฯ   
                ต ฺจ ทิสฺวาน อจฺเฉร        อพฺภุต โลมหสน   
                นโม กโรนฺติ สปฺป ฺา  วนฺทนฺติ ต มหามุนึ ฯ   
                โสห นูน อิโต คนฺตฺวา  โยนึ ลทฺธาน มานุสึ   
                ถปูปูช กริสฺสามิ        อปฺปมตฺโต ปุนปฺปุนนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ทคฺุคนฺโธติ  อนิฏคนฺโธ  กุณปคนฺธคนฺธีติ  อตฺโถ ฯ   
เตนาห ปูติ  วายสีติ ฯ  ตโตติ  ทุคฺคนฺธวายนโต  กมิีหิ  ขายิตพฺพโต   
จ  อุปริ ฯ  สตฺถ คเหตฺวาน  โอกกฺนฺตนฺติ  ปุนปฺปนุนฺติ   
กมฺมส ฺโจทิตา  สตฺตา  นิสิตธาร  สตฺถ คเหตฺวา  
ปุนปฺปุน  ต วณมุข  อวกนฺตนฺติ ฯ ขาเรน ปริปโฺผสิตฺวา  
โอกฺกนฺตนฺติ ปุนปฺปุนนฺติ  อวกนฺติตฏาเน  ขาโรทเกน   
อาสิ ฺจิตฺวา  ปุนปฺปุนมฺป อวกนฺตนฺติ ฯ   
        อิสฺสโร  ธนธ ฺสฺส  สุปหูตสฺสาติ  อติวิย  ปหูตสฺส  ธนสสฺ   
ธ ฺสฺส จ อิสฺสโร สามี อฑฺโฒ มหทฺธโนติ อตฺโถ ฯ    
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        ตสฺสาย  เม  ภริยา  จ  ธีตา  จ  สุณิสา  จาติ  ตสฺส  
มยฺห  อย  ปรุิมตฺตภาเว  ภริยา  อย  ธตีา  อย  สุณิสา ฯ  ตา  เทวภูตา  
อากาเส   ิตาติ  ทสฺเสนฺโต  วทติ ฯ  ปจฺจคฺฆนฺติ  อภินว ฯ  
ถูป  หรนฺติโย  วาเรสินฺติ ถูป ปูเชตุ  อุปเนนฺติโย  ธาตุ  
วิวณฺเณนฺโต ปฏิกฺขิป ฯ ต ปาป ปกต มยาติ ต  
ธาตุวิวณฺณนปาป กต สมาจริต มยาติ วิปฺปฏิสารปฺปตฺโต  
วทติ ฯ   
        ฉฬาสีติสหสฺสานีติ  ฉสหสฺสาธิกา  อสีติสหสฺสมตฺตา ฯ 
มยนฺติ  เต  เปเต  อตฺตนา  สทฺธ ึ สงฺคเหตฺวา วทติ ฯ  
ปจฺจตฺตเวทนาติ วิสุ วิสุ อนุภุยฺยมานทุกฺขเวทนา ฯ นิรเยติ  
พลวทุกฺขตาย เปตฺติวิสย นิรยสทิส กตฺวา อาห ฯ   
        เย  จ  โข  ถูปปชูาย  วตฺตนฺเต  อรหโต  มเหติ  อรหโต   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ถูป อุทฺทิสฺส ปูชามเห ปวตฺตมาเน อห วิย เย  
ถูปปูชาย อาทีนว โทส  ปกาเสนฺติ  เต  ปุคฺคเล  ตโต  ปุ ฺโต   
วิเวจเยถ วิเวจาปเยถ ปริพาหิเร  ชนเยถาติ  อ ฺาปเทเสน อตฺตโน  
มหาชานิยต วิภาเวติ ฯ   
        อายนฺติโยติ  อากาเสน  อาคจฺฉนฺติโย ฯ  มาลาวิปากนฺติ  
ถูเป  กตมาลาปูชาย  วิปาก  ผล ฯ  สมทิฺธาติ  ทิพฺพสมฺปตฺติยา  
สมทิฺธา ฯ ตา ยสสฺสินิโยติ ตา ปริวารวนฺติโย ฯ   
        ต ฺจ  ทสิฺวานาติ  ตสฺส  อติปริตฺตสฺส  ปชูาปุ ฺสฺส   
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อจฺฉริย อพฺภุต โลมหสน  อติอุฬาร  วิปากวิเสส  ทิสฺวา ฯ 
นโม  กโรนฺติ  สปฺป ฺา  วนฺทนฺติ  ต  มหามุนินฺติ  ภนฺเต  
กสฺสป อิมา อิตฺถิโย ต อุตฺตมปุ ฺกฺเขตฺตภูต วนฺทนฺติ  
อภิวาเทนฺติ นโม กโรนฺติ นมกฺการ ฺจ กโรนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        อถ  โส  เปโต  สวิคฺคมานโส  สเวคานุรูป  อายตึ  
อตฺตนา  กาตพฺพ  ทสฺเสนฺโต โสห นูนาติ คาถมาห ฯ ต  
อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        เอว  เปเตน  วุตฺโต  มหากสฺสโป  ต  อตถุปฺปตฺตึ  กตฺวา   
สมฺปตฺตปริสาย  ธมฺม  เทเสสิ ฯ   
                        ธาตุวิวณฺณเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                อิติ ขุทฺทกฏกถาย เปตวตฺถุสฺมึ   
                                        ทสวตฺถุปฏิมณฺฑิตสฺส   
                ตติยสฺส จูฬวคฺคสฺส อตฺถสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                __________________________  
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                                        จตุตฺโถ  มหาวคฺโค   
                                อมฺพสกฺขรเปตวตฺถุวณฺณนา   
        เวสาลี  นาม  นครตฺถิ  วชฺชีนนฺติ  อิท  อมฺพสกฺขร- 
เปตวตฺถุ ฯ  ตสฺส  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ  ภควติ  เชตวเน  วิหรนฺเต   
อมฺพสกฺขโร  นาม  ลิจฺฉวิราชา  มิจฺฉาทิฏ ิโก  นตฺถิกวาโท  
เวสาลิย  รชชฺ  กาเรสิ ฯ  
        เตน  จ  สมเยน  เวสาลินคเร  อ ฺตรสฺส  วาณิชสฺส   
อาปณสมีเป  จิกฺขลฺล  โหติ  ตตฺถ  พหู  ชนา  อุปฺปติตฺวา  
อติกฺกมนฺตา กิลมนฺติ  เกจิ  กทฺทเมน  ลมิฺปนฺติ ฯ  ต  ทิสฺวา  
โส  วาณิโช  มา อิเม มนุสฺสา กลล  อกกฺมึสูติ  อปคตทุคฺคนฺธ   
สงฺขวณฺณปฏิภาค  โคสีสฏ ึ  อาหราเปตฺวา นิกฺขิปาเปสิ ฯ  
ปกติยา  จ  สลีวา  อโหสิ  อกฺโกธโน  สณฺหวาโจ  ปเรส ฺจ  
ยถาภูต  คุณ กิตฺเตติ ฯ   
        โส  เอตสฺมึ  ทิวเส  อตฺตโน  สหายสฺส  นฺหายนฺตสฺส  
ปมาเทน อโนโลเกนฺตสฺส  นิวาสนวตฺถ  กฬีาธิปฺปาเยน  อปนิธาย 
ต  ทุกฺขาเปตฺวา  อทาสิ ฯ ภาคิเนยฺโย ปนสฺส  โจรกิาย  
ปรเคหโต  ภณฺฑ  อาหริตฺวา  ตสฺเสว  อาปเณ  นิกฺขิป ฯ   
ภณฺฑสามิกา  วีมสนฺตา  ภณฺเฑน  สทฺธึ  ตสฺส  ภาคิเนยฺย  
ต ฺจ  ร ฺโ  ทสฺเสสุ ฯ ราชา อิมสฺส  สีส  ฉินฺทถ  ภาคิเนยฺย   
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ปนสฺส  สูเล  อาโรเปถาติ  อาณาเปสิ ฯ  ราชปุริสา ตถา   
อกสุ ฯ  โส  กาล  กตฺวา  ภุมฺมเทเวสุ  อุปฺปชฺชิ ฯ  โส  โคสีเสน  
เสตุโน  กตตฺตา เสตวณฺณ  ทิพฺพ  มโนชว  อสฺสาชานีย  ปฏิลภิ  
คุณวนฺตาน  วณฺณกถเนน  ตสฺส คตฺตโต  ทิพฺพคนฺโธ  วายติ   
สาฏกสฺส  ปน  อปนิหิตตฺตา  นคฺโค  อโหสิ ฯ  โส  อตฺตนา  
ปุพฺเพ  กตกมฺม  โอโลเกนฺโต  ตทนุสาเรน อตฺตโน ภาคิเนยฺย  
สูเล อาโรปต ทิสฺวา  กรุณาย  โจทิยมาโน  มโนชว  อสฺส  
อภิรุหิตฺวา  อฑฺฒรตฺติสมเย  ตสฺส สลูาโรปตฏาน  คนฺตฺวา  
อวิทูเร   ิโต  ชีว  โภ  ชีวิตเมว  เสยฺโยติ  ทิวเส ทิวเส  
วทติ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  อมพฺสกฺขโร  ราชา  หตฺถิกฺขนฺธวรคโต  
นคร ปทกฺขิณ กโรนฺโต  อ ฺตรสฺมึ  เคเห  วาตปาน  วิวริตฺวา   
ราชวิภูตึ  ปสฺสนฺตึ  เอก  อิตฺถึ ทิสฺวา ปฏิพทฺธจิตฺโต  หุตฺวา   
ปจฺฉาสเน  นิสินฺนสสฺ ปุรสิสฺส อิม ฆร อิม ฺจ อิตฺถึ  
อุปธาเรหีติ  ส ฺ  ทตฺวา  อนุกฺกเมน  อตฺตโน ราชเคห ปวิฏโ  
ต ปุริส เปเสสิ คจฺฉ  ภเณ  ตสฺสา  อิตฺถยิา สสามิกภาว  
วา อสามิกภาว วา ชานาหีติ ฯ โส คนฺตฺวา  ตสฺสา   
สสามิกภาว  ตฺวา  ร ฺโ อาโรเจสิ ฯ ราชา ตสฺสา อิตฺถิยา  
ปริคฺคหณูปาย  จินฺเตนฺโต  ตสฺสา  สามกิ  ปกโฺกสาเปตฺวา 
เอหิ  ภเณ  ม  อุปฏาหีติ  อาห ฯ  โส  อนิจฺฉนฺโตป  ราชา   
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อตฺตโน  วจน อกโรนฺเต มยิ ราชทณฺฑ กเรยฺยาติ  ภเยน  
ราชุปฏาน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ทิวเส  ทิวเส  ราชุปฏาน  คจฺฉติ ฯ  
ราชาป ตสฺส  ภตฺตเวตน  ทาเปตฺวา  กติปยทิวสาติกฺกเมน  
ปาโตว  อุปฏาน อาคต เอวมาห  คจฺฉ  ภเณ  อมมฺุหิ   
าเน  เอกา  โปกฺขรณี  อตฺถิ  ตโต  อรณุวณฺณมตฺติก   
รตฺตุปฺปลานิ  จ  อาเนหิ  สเจ  อชฺเชว นาคจฺเฉยฺยาสิ ชีวิต เต  
นตฺถีติ ฯ ตสฺมึ จ  คเต  ทฺวารปาล  อาห  อชฺช  อนตฺถงฺคเต  
เอว  สูริเย  สพฺพทฺวารานิ  ถเกตพฺพานีติ ฯ   
        สา  จ  โปกฺขรณี  เวสาลิยา  ติโยชนมตฺถเก  โหติ  
ตถาป  โส  ปุริโส  มรณภยตชฺชิโต  วาตเวเคน  ปุพฺพเณฺหเยว  
ต  โปกฺขรณึ  สมฺปาปุณิ ฯ  สา  จ  โปกขฺรณี  อมนุสสฺ- 
ปริคฺคหิตาติ  ปเคว  สุตตฺตา  ภเยน  โส  อตฺถ ิ น ุ โข   
เอตฺถ  โกจิ  ปริสฺสโยติ สมนฺตโต อนุปริยายติ ฯ ต ทิสฺวา  
โปกฺขรณิปาลโก อมนุสฺโส กรุณายมานรูโป มนุสสฺรูเปน  
อุปสงฺกมิตฺวา  กิมตฺถ โภ ปุริส อิธาคโตสีติ อาห โส  ตสฺส  
ต  ปวตฺตึ  กเถสิ ฯ  โส  ยทิ  เอว  ยาวทตฺถ  คณฺหาหีติ  
อตฺตโน  ทิพฺพรูป ทสฺเสตฺวา อนฺตรธายิ ฯ   
        โส  ตตฺถ  อรุณวณฺณมตฺติก  รตฺตุปฺปลานิ  จ  คเหตฺวา   
อนตฺถงฺคเตเยว  สูริเย นครทฺวาร  สมปฺาปุณิ  ต  ทสิฺวา  
ทฺวารปาโล  ตสฺส  วิรวนตฺสฺเสว ทฺวาร ถเกสิ ฯ โส  ถกิเต   
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ทฺวาเร  ปเวสน  อลภนโฺต  ทฺวารสมีเป  สูเล  อาโรปต  ปุริส  
ทิสฺวา เอเต  มยิ  อนตฺถงฺคเต  เอว  สูรเิย  อาคเต  วิรวนฺเต  
เอว ทฺวาร ถเกสุ อห  กาเลเยว  อาคโต  มม  โทโส  
นตฺถีติ  ตยาป  าต โหตูติ สกฺขิมกาสิ ฯ ต  สุตฺวา  โส  
อาห  อห  สูเล  อาวุโต  วชฺโฌ  มรณาภิมุโข  กถ  ตว  
สกฺขิ โหมิ  เอโก  ปเนตฺถ  เปโต  มหิทธฺิโก  มม  สมีป  
อาคมิสฺสติ  ต  สกฺขึ กโรหีติ ฯ กถ ปน  โส  มยา  
ทฏพฺโพติ ฯ  อิเธว  ตฺว  ติฏ  สยเมว  ทกฺขิสฺสสติี ฯ  โส  
ตตฺถ  ิโต  มชฺฌิมยาเม  ต  เปต  อาคต  ทิสฺวา  สกฺขึ  อกาสิ ฯ  
วิภาตาย จ รตฺติยา ร ฺา  มม  อาณา  ตยา  อติกฺกนฺตา  ตสฺมา  
ราชทณฺฑ  เต  กริสฺสามีติ  วุตฺเต  เทว  มยา  ตว  อาณา  
นาติกฺกนฺตา อนตฺถงฺคเต เอว สูริเย อห อิธาคโตติ ฯ   
ตตฺถ  โก  เต  สกฺขีติ ฯ โส ตสฺส สูลาวุตสฺส ปุริสสสฺ สนฺติเก  
อาคจฺฉนฺต นคฺคเปต สกฺขีติ  นิทฺทิสิตฺวา  กถเมต  อเมฺหหิ   
สทฺธาตพฺพนฺติ  ร ฺา  วุตฺเต อชฺช รตฺติย  ตุมฺเหหิ  สทฺธาตพฺพ  
ปุริส  มยา สทฺธึ เปเสถาติ อาห ฯ ต สตฺุวา ราชา สยเมว  เตน  
สทฺธึ  ตตฺถ  คนฺตฺวา   ิโต  เปเตน  จ  ตตฺถาคนฺตฺวา  ชีว  โภ   
ชีวิตเมว  เสยฺโยติ  วุตฺเต  ต  เสยฺยา นิสชฺชา นยิมสฺส อตฺถีติอาทินา  
ป ฺจหิ คาถาหิ  ปฏิปุจฺฉิ ฯ  อิทานิ  อาทิโต  ปน  เวสาลี  นาม    
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นครตฺถิ วชชฺนีนฺติ คาถา ตาส สมฺพนฺธทสฺสนตฺถ สงฺคีติกาเรหิ  
ปตา   
                เวสาลี นาม นครตฺถิ วชชฺีน   
                ตตฺถ อหุ ลิจฺฉวิ อมฺพสกฺขโร   
                ทสิฺวาน เปต นครสฺส พาหิร   
                ตตฺเถว ปุจฺฉิตฺถ ต การณตฺถิโก ฯ   
                เสยฺยา นิสชฺชา นยิมสฺส อตฺถิ   
                อภิกฺกโม นตฺถ ิปฏิกฺกโม จ   
                อสิตปตขายิตวตฺถโภคา   
                ปริจารณา  สาป อิมสฺส นตฺถิ ฯ   
                เย าตกา ทิฏสุตา สุหชฺชา   
                อนุกมฺปกา ยสสฺ อเหสุ ปุพฺเพ   
                ทฏ ุมฺป เต ทานิ น ต ลภนติฺ   
                วิราชิตตฺโต  หิ ชเนน เตน ฯ   
                น โอคฺคตตฺตสฺส ภวนฺติ มิตฺตา   
                ชหนฺติ มิตฺตา วิกล วิทิตฺวา   
                อตฺถ ฺจ ทิสฺวา ปริวารยนฺติ   
                พหู มิตฺตา อุคฺคตตฺตสฺส โหนฺติ ฯ   
                นหิีนตฺโต สพฺพโภเคหิ กิจฺโฉ   
                สมฺมกฺขิโต สมฺปริภินฺนคตฺโต    
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                อุสฺสาวพินฺทู ว ปลิมฺปมาโน   
                อชฺช สุเว ชีวิตสฺสูปโรโธ ฯ   
                เอตาทิส อุตฺตมกิจฺฉปฺปตฺต   
                อุตฺตาสิต ปุจิมนฺทสฺส สูเล   
                อถ ตฺว เกน วณฺเณน วเทสิ ยกฺข   
                ชีว โภ ชีวิตเมว เสยฺโยติ ฯ   
        ตตฺถ  ตตฺถาติ  ตสฺส  เวสาลิย ฯ  นครสฺส  พาหิรนฺติ  
นครสฺส  พหิ  ภว  เวสาลินครสฺส พหิ เอว ชาต ปวตฺต  
สมฺพนฺธ ฯ ตตฺเถวาติ ยตฺถ ต ปสฺสิ ตตฺเถว  าเน ฯ  ตนฺติ  
ต  เปต ฯ  การณตฺถิโกติ  ชีว  โภ  ชีวิตเมว  เสยฺโยติ   
วุตฺตอตฺถสฺส การเณน อตฺถิโก หุตฺวา ฯ   
        เสยฺยา  นิสชฺชา  นยมิสฺส  อตฺถีติ  ปฏ ิปสารณลกฺขณา  
เสยฺยา  ปลฺลงฺกาภุชนลกฺขณา  นิสชฺชา  จ  อิมสฺส  สูเล   
อาโรปตปุคฺคลสฺส นตฺถิ ฯ อภิกฺกโม นตฺถิ ปฏิกกฺโม จาติ  
อภิกฺกมาทิลกฺขณ อปฺปมตฺตกมฺป คมน อิมสฺส นตฺถิ ฯ ปริจารณา  
สาปติ  ยา  อสิตปตขายิตวตฺถปริโภคาทิลกฺขณา อินฺทฺริยาน  
ปริจารณา สาป อิมสฺส นตฺถิ ฯ  ปริหรณา  สาปติ วา ปาโ  
อสิตาทิปริโภควเสน อินฺทฺริยาน ปริหรณา สาป อิมสฺส นตฺถิ  
วิคตชีวิตตฺตาติ  อตฺโถ ฯ ปริจารณา สาปติ  เกจิ ปนฺติ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เปตวตฺถุวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 300 

                เลมที่  24  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  300 
 
        ทฏิสุตา  สุหชฺชา  อนุกมฺปกา  ยสฺส  อเหสุ  ปุพฺเพติ  
สนฺทิฏสหายา เจว  อทิฏสหายา  จ  ยสฺส  มิตฺตา  
อนุทฺทยาวนฺโต  เย  อสฺส  อิมสฺส  ปุพฺเพ  อเหสุ ฯ  ทฏ ุมฺปติ   
ปสฺสิตุมฺป  น  ลภนฺติ  กโุต  สห  วสิตุนฺติ  อตฺโถ ฯ วิราชิตตฺโตติ  
ปริจฺจตฺตสภาโว  ฯ ชเนน เตนาติ เตน าติอาทิชเนน ฯ   
        น  โอคฺคตตฺตสฺส  ภวนฺติ  มิตฺตาติ  อปคตวิ ฺาณสฺส  
มตสฺส  มิตฺตา นาม  น  โหนฺติ  ตสฺส  มิตฺเตหิ  กาตพฺพกิจฺจสฺส   
อติกฺกนฺตตฺตา ฯ  ชหนฺติ  มิตฺตา วิกล  วิทิตฺวาติ  มโต  ตาว  ติฏตุ   
ชีวนฺตมฺป  โภควิกล ปุริส วิทิตฺวา น อิโต  กิ ฺจิ  คยฺหูปคนฺติ  
มิตฺตา  ปชหนฺติ ฯ อตฺถ ฺจ ทิสฺวา ปริวารยนฺตีติ ตสฺส  
ปน  สนฺตก  อตฺถ  ธน  ทสิฺวา  ปยวาทิโน  มุขุลฺโลกิกา หุตฺวา  
ต ปริวาเรนฺติ ฯ พหู มิตฺตา อุคฺคตตฺตสฺส โหนฺตีติ วิภวสมฺปตฺติยา   
อุคฺคตสภาวสฺส สมิทฺธสสฺ พหู อเนกา มิตฺตา โหนฺติ อย  
โลกิยสภาโวติ อตฺโถ ฯ   
        นิหีนตฺโต  สพฺพโภเคหีติ  สพฺเพหิ  อุปโภคปริโภควตฺถูหิ   
ปริหีนตฺโต ฯ กิจฺโฉติ  ทกฺุขิโต ฯ  สมมฺกฺขิโตติ  รหุิเรหิ สมฺมกขิฺต- 
สรีโร ฯ สมปฺริภินฺนคตฺโตติ สูเลน  อพฺภนฺตเร  วิทาลิตคตฺโต ฯ   
อุสฺสาวพินฺทูว  ปลิมฺปมาโนติ  ติณคฺเค  ลิมฺปมานอุสฺสาวพินฺทุ- 
สทิโส ฯ อชชฺ  สุเวติ  อชชฺ วา สุเว วา อิมสฺส นาม   
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ปุริสสฺส ชีวิตสฺส อุปโรโธ นิโรโธ  ตโต อุทฺธ นปปฺวตฺตตีติ  
อตฺโถ ฯ   
        อุตฺตาสิตนฺติ  อาวุต  อาโรปต ฯ  ปุจิมนฺทสฺส  สูเลติ  
นิมฺพรุกฺขสฺส  ทณฺเฑน  กตสูเล ฯ  เกน  วณฺเณนาติ  เกน  
การเณน ฯ  ชีว  โภ  ชีวิตเมว เสยฺโยติ  โภ  ปุริส  ชวี ฯ  
กสฺมา  สูล  อาโรปตสฺสาป  หิ  เต  อิธ ชีวิตเมว อิโต จุตสฺส  
ชีวิตโต สตภาเคน สหสฺสภาเคน เสยฺโย สุนฺทรตโรติ ฯ   
        เอว เตน ร ฺา ปุจฺฉิโต โส เปโต อตฺตโน อธิปฺปาย  
ปกาเสนฺโต   
                สาโลหิโต เอส อโหสิ มยฺห   
                อห สรามิ ปุรมิาย ชาติยา   
                ทสิฺวา จ เม การุ ฺมโหสิ ราช   
                มา ปาปธมฺโม นิรย ปตาย ฯ   
                อิโต จุโต ลิจฺฉวิ เอส โปโส   
                สตฺตุสฺสท นิรย โฆรรูป   
                อุปปชฺชติ ทุกกฺฏกมฺมการ ี  
                มหาภิตาป กฏก ภยานก ฯ   
                อเนกภาเคน คุเณน เสยฺโย   
                อยเมว สูโล นริเยน เตน   
                เอกนฺตทุกฺข กฏก ภยานก   
                เอกนฺตติพฺพ นิรย ปตาย ฯ    
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                อิท ฺจ สุตฺวา วจน มเมโส   
                ทกฺุขูปนีโต วิชเหยฺย ปาณ   
                ตสฺมา อห สนฺติเก น ภณามิ   
                มา เมกโต ชีวิตสฺสูปโรโธติ   
จตสฺโส คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สาโลหิโตติ  สมานโลหิโต  โยนิสมฺพนฺเธน  
สมฺพนฺโธ  าตโกติ  อตฺโถ ฯ  ปุริมาย  ชาติยาติ  ปุรมิตฺตภาเว ฯ 
มา  ปาปธมฺโม  นิรย  ปตายนฺติ  อย  ปาปธมฺโม  ปรุโิส  นริย  
มา  ปติ  มา  นิรย อุปปชฺชีติ อิม ทิสฺวา เม การุ ฺ อโหสีติ  
โยชนา ฯ   
        สตฺตุสฺสทนฺติ  ปาปการีหิ  สตฺเตหิ  อุสฺสนฺน  อถ วา  
ป ฺจวิธพนฺธน มุเข  ตตฺตโลหเสจน  องฺคารปพฺพตาโรปน   
โลหกุมฺภิปกเฺขปน อสิปตฺตวนปฺปเวสน เวตฺตรณิย  สโมตรณ   
มหานิรเย  ปกฺเขโปติ  อิเมหิ  สตฺตหิ  ป ฺจวิธพนฺธนาทีหิ  
ทารุณการเณหิ  อุสฺสนฺน  อุปรูปริ นิจิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  
มหาภิตาปนฺติ มหาทุกฺข มหาอคฺคิสนฺตาป วา ฯ  
กฏกนฺติ อนิฏ ฯ ภยานกนฺติ ภยชนก ฯ   
        อเนกภาเคน  คุเณนาติ  อเนกโกฏาเสน  อานิสเสน ฯ 
อยเมว  สูโล  นิรเยน  เตนาติ  ตโต  อิมสฺส อุปฺปตฺติฏานภูตโต  
นิรยโต  อยเมว สูโล เสยฺโยติ ฯ นิสฺสกฺเก  หิ  อิท  กรณวจน ฯ   
เอกนฺตติพฺพนฺติ  เอกนฺเตเนว  ติขิณทุกฺข นิยตมหา-  
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ทุกฺขนฺติ อตฺโถ ฯ   
        อิท ฺจ  สุตฺวา  วจน  มเมโสติ  อิโต  จุโตติ  อาทินา  
วุตฺต  อิท มม  วจน  สุตฺวา  เอโส  ปุรโิส  ทุกฺขูปนีโต  มม 
วจเนน  นิรยทุกฺข  อุปนีโต วิย  หุตฺวา ฯ  วิชเหยฺย  ปาณนฺติ  
อตฺตโน ชีวิต ปริจฺจเชยฺย ฯ ตสฺมาติ เตน การเณน ฯ มา  
เมกโตติ  มยา  เอกโต  อิมสฺส  ปุริสสสฺ  ชีวิตสฺส  อุปโรโธ  
มา โหตูติ  อิมสฺส  สนฺติเก  อิท  วจน  อห  น  ภณามิ ฯ 
อถ โข ชีว โภ ชีวิตเมว เสยฺโยติ อิทเมว ภณามีติ  
อธิปฺปาโย ฯ   
        เอว  เปเตน  อตฺตโน  อธิปฺปาเย  ปกาสิเต  ปุน  ราชา 
เปตสฺส  ปวตฺตึ  ปุจฺฉิตุ โอกาส กโรนฺโต อิม คาถมาห   
                อ ฺาโต  เอโส ปุริสสฺส อตฺโถ   
                อ ฺมฺป อิจฺฉามเส ปุจฺฉิตุ ตุว   
                โอกาสกมฺม สเจ โน กโรสิ   
                ปจฺุฉาม ต โน น จ กุชฺฌิตพฺพนฺติ ฯ   
                อทฺธา ปฏิ ฺา เม ตทา อหุ   
                นาจิกฺขณา อปฺปสนฺนสฺส โหติ   
                อกามา สทฺเธยฺยวโจติ กตฺวา   
                ปจฺุฉสฺสุ ม กาม ยถา วิสยฺหนฺติ   
อิมา ร ฺโ เปตสฺส จ วจนปฏิวจนคาถา ฯ    
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        ตตฺถ  อ ฺาโตติ  อวคโต  ฯ  อิจฺฉามเสติ  อิจฺฉาม ฯ โนติ  
อมฺหาก ฯ  น จ กุชฺฌิตพฺพนฺติ อิเม มนุสฺสา ยงฺกิ ฺจิ ปุจฺฉนฺตีติ  
โกโธ น กาตพฺโพ ฯ   
        อทฺธาติ  เอกเสน ฯ  ปฏิ ฺา  เมติ  าณวเสน  มยฺห  
ปุจฺฉสฺสูติ  ปฏิ ฺา  โอกาสทานนฺติ  อตฺโถ ฯ  ตทา  อหูติ  
ตสฺมึ กาเล ปมทสฺสเน อโหสิ ฯ  นาจิกฺขณา  อปฺปสนฺนสฺส  
โหตีติ  อกถนา  อปฺปสนฺนสฺส  โหติ ฯ  ปสนฺโน  เอว  หิ   
ปสนฺนสฺส  กิ ฺจิ  กเถติ ฯ  ตฺว  ปน  ตทา  มยิ  อปปฺสนฺโน  
อห ฺจ  ตยิ  เตน  ปฏชิานิตฺวา  กเถตุกาโม  นาโหสิ ฯ  อิทานิ  
ปนาห  ตุยฺห  อกามา  สทฺเธยฺยวโจ  อกาโม  เอว  สทฺธาตพฺพวจโน   
อิติ  กตฺวา  อิมินา  การเณน ฯ  ปุจฺฉสฺสุ  ม  กาม  ยถา  วิสยฺหนฺติ  
ตฺว  ยถา  อิจฺฉสิ  ตมตฺถ  ม ปุจฺฉสฺสุ ฯ อห ปน ยถา วิสยฺห  
ยถา มยฺห สหิตุ สกฺกา ตถา อตฺตโน าณพลานุรูป กเถสฺสามีติ  
อธิปฺปาโย ฯ   
        เอว เปเตน ปุจฺฉนาย  โอกาเส กเต ราชา   
                ยงฺกิ ฺจห จกฺขุนา ปสฺสิสฺสามิ   
                สพฺพมฺป ตาห อภิสทฺทเหยฺย   
                ทสิฺวาว ต โนป เจ สทฺทเหยฺย   
                กเรยฺยาสิ เม ยกขฺ นิยสฺสกมฺมนฺติ   
คาถมาห ฯ    
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        ตสฺสตฺโถ  อห  ยงฺกิ ฺจิเทว  จกฺขุนา  ปสฺสิสฺสามิ  ต  สพฺพมฺป  
ตเถว อห  อภิสทฺทเหยฺย  ต  ปน  ทิสฺวาว  ต  วจน โนป เจ สทฺทเหยฺย   
ยกฺข มยฺห  นยิสฺสกมฺม  นคฺิคหกมฺม  กเรยฺยาสีติ ฯ  อถ  วา  ยงฺกิ ฺจห   
จกฺขุนา ปสฺสิสฺสามีติ  อห ยงฺกิ ฺจิเทว จกฺขุนา ปสฺสิสฺสามิ  
อจกฺขุโคจรสฺส  อทสฺสนโต ฯ สพฺพมฺป  ตาห  อภิสทฺทเหยฺยนฺติ   
สพฺพมฺป  เต  อห  ทฏิ  สตุ  อ ฺ  วา อภิสทฺทเหยฺย ฯ  ตาทิโส  หิ   
มยฺห  ตยิ  อภิปฺปสาโทติ อธิปฺปาโย ฯ ปจฺฉิมปทสฺส ปน  
ยถาวุตฺโตว อตฺโถ ฯ   
        ต สุตฺวา เปโต   
                สจฺจปฺปฏิ ฺา ตว เมสา โหตุ   
                สตฺุวาน ธมฺม ลภ สุปฺปสาท   
                อ ฺตฺถิโก โน จ ปทุฏจิตฺโต   
                ย เต สุต อสุต ฺจาป ธมฺม   
                สพฺพมฺป อกฺขิสฺส  ยถา ปชานนฺติ   
คาถมาห ฯ อิโต ปร   
                เสเตน อสฺเสน อลงฺกเตน   
                อุปยาสิ สูลาวุตกสฺส สนฺติเก   
                ยาน อิท อพฺภุต ทสฺสเนยฺย   
                กสิฺเสต กมฺมสฺส อย วิปาโกติ ฯ    
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                เวสาลิยา นครสฺส  มชฺเฌ   
                จิกขฺลฺลมคฺเค นรก อโหสิ   
                โคสีสเมกาห ปสนฺนจิตฺโต   
                เสต  คเหตฺวา นรกสฺมึ นิกขิฺป ฯ   
                เอตสฺมึ ปาทานิ ปติฏเปตฺวา   
                มย ฺจ อ ฺเ จ อติกฺกมิมฺหา   
                ยาน อิท อพฺภุต ทสฺสเนยฺย   
                ตสฺเสว กมฺมสฺส อย วิปาโกติ ฯ   
                วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสติ   
                คนฺโธ จ เต สพฺพทิสา ปวายติ   
                ยกขิฺทฺธิปตฺโตสิ มหานุภาโว   
                นคฺโค จาสิ กิสฺส อย วิปาโกติ ฯ   
                อกฺโกธโน นิจฺจปสนฺนจิตฺโต   
                สณฺหาหิ วาจาหิ ชน อุเปมิ   
                ตสฺเสว กมฺมสฺส อย วิปาโก   
                ทพฺิโพ เม วณฺโณ สตต ปภาสติ ฯ   
                ยส ฺจ กิตฺติ ฺจ ธมฺเม  ิตาน   
                ทสิฺวาน มนฺเตมิ ปสนฺนจิตฺโต   
                ตสฺเสว กมฺมสฺส อย วิปาโก   
                ทพฺิโพ เม คนฺโธ สตต ปวายติ ฯ    
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                สหายาน ติตฺถสฺมึ นฺหายนฺตาน   
                ถเล คเหตฺวา นิทหิสฺส ทุสฺส   
                ขิฑฺฑตฺถิโก โน จ ปทุฏจิตฺโต   
                เตนมฺหิ นคฺโค กสิรา จ วุตฺตีติ ฯ   
                โย กีฬมาโน ปกโรติ ปาป   
                ตสฺเสทิส กมฺมวิปากมาหุ   
                อกีฬมาโน ปน โย กโรติ   
                ก ึตสฺส กมฺมสฺส วิปากมาหูติ ฯ   
                เย ทุฏสงฺกปฺปมนา มนุสฺสา   
                กาเยน วาจาย จ สงฺกิลิฏา   
                กายสฺส เภทา อภิสมฺปราย   
                อสสย เต นิรย อุเปนฺติ ฯ   
                อปเร ปน สุคติมาสมานา   
                ทาเน รตา สงฺคหิตตฺตภาวา   
                กายสฺส เภทา อภิสมฺปราย   
                อสสย เต สุคตึ อุเปนฺตีติ   
เตส อุภินฺน วจนปฏิวจนคาถา โหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สจฺจปฺปฏิ ฺา  ตว  เมสา  โหตูติ  สพฺพมฺป  
ตาห  อภิสทฺทเหยฺยนฺติ  ตว  เอสา  ปฏิ ฺา  มยฺห  สจฺจ  โหตุ ฯ 
สุตฺวาน ธมฺม  ลภ  สุปฺปสาทนฺติ  มยา  วุจฺจมาน  ธมฺม  สุตฺวา   
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สุนฺทร ปสาท ลภสฺสุ ฯ อ ฺตฺถิโกติ อาชานนตฺถิโก ฯ  ยถา   
ปชานนฺติ  ยถา  อ ฺโป  ปชานนฺโต  ยถาป  าตนฺติ  วา  
มยา ยถา าตนฺติ อตฺโถ ฯ   
        กิสฺเสต  กมฺมสฺส  อย  วิปาโกติ  กสิฺเสต  กิสฺส  นาม  เอต กิสฺส  
กมฺมสฺส  อย  วิปาโก  ฯ  เอตนฺติ  วา  นิปาตมตฺต  กิสฺส  กมฺมสสฺาติ   
โยชนา ฯ กิสสฺ เตติ จ เกจิ ปนฺติ ฯ   
        จิกฺขลฺลมคฺเคติ  จิกฺขลฺลวติ  ปถมหฺิ ฯ  นรกนฺติ อาวาฏ ฯ  
เอกาหนฺติ เอก  อห ฯ  นรกสฺมึ  นิกฺขิปนฺติ  ยถา  กททฺโม  น   
อกฺกมียติ  เอว  ตสฺมึ จิกฺขลฺลาวาเฏ เปสึ ฯ ตสฺสาติ ตสฺส โคสีเสน  
เสตุกรณสฺส ฯ   
        ธมฺเม   ิตานนฺติ  ธมฺมจารีน สมจารีน ฯ มนฺเตมีติ กเถมิ  
กิตฺตยามิ ฯ ขิฑฺฑตฺถิโกติ  หสาธิปฺปาโย ฯ  โน  จ  ปทุฏจิตฺโตติ   
ทุสฺสสามิเก น ทูสิตจิตฺโต น อวหรณาธิปฺปาโย นาป  
วินาสาธิปฺปาโยติ  อตฺโถ ฯ   
        อกฬีมาโนติ  อขิฑฺฑาธิปฺปาโย  โลภาทีหิ  ทูสติจิตฺโต ฯ  
กึ  ตสฺส กมฺมสฺส  วิปากมาหูติ  ตสฺส  ตถา  กตสฺส  ปาปกมฺมสฺส  
กีว กฏก ทุกขฺวิปาก  ปณฺฑิตา อาหุ ฯ   
        ทฏุสงฺกปฺปมนาติ  กามสงฺกปฺปาทิวเสน  ทูสิตมโนวิตกฺกา   
เอเตน  มโนทุจฺจริตมาห ฯ  กาเยน  วาจาย  จ  สงฺกิลิฏาติ   
ปาณาติปาตาทิวเสน  กายวาจาหิ มลินา ฯ อาสมานาติ   
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อาสึสมานา ปตฺถยมานา ฯ   
        เอว  เปเตน  สงฺเขเปเนว  กมฺมผเลสุ  วิภชิตฺวา  ทสฺสิเตสุ  
ต  อสทฺทหนฺโต  ราชา   
                ต กินฺติ ชาเนยฺยมห อเวจฺจ   
                กลฺยาณปาปสฺส อย วิปาโก   
                ก ึวาห ทิสฺวา อภิสทฺทเหยฺย   
                โก วาป ม สททฺหาเปยฺย เอตนฺติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ต  กินฺติ  ชาเนยฺยมห  อเวจฺจาติ  โยย  ตยา  เย   
ทุฏสงฺกปฺปมนา มนุสฺสา  กาเยน  วาจาย  จ  สงฺกิลฏิาติ   
อาทินา  อปเร ปน สุคติมาสมานาติ  อาทินา  จ  
กลฺยาณสฺส  ปาปสฺส  จ  กมฺมสฺส  วิปาโก  วิภชิตฺวา  วุตฺโต  
ต กินฺติ เกน  การเณน  อห  อเวจฺจ  อปรปจฺจยภาเวน  
สทฺทเหยฺย ฯ  กึ  วาห  ทิสวฺา  อภิสทฺทเหยฺยนฺติ กีทสิ วา  
ปนาห ปจฺจกฺขภูต นิทสฺสน ทิสฺวา ปฏสิทฺทเหยฺย  ฯ  
โก  วาป  ม  สทฺทหาเปยฺย  เอตนฺติ  โก  วา  วิ ฺ ู  ปรุิโส  ปณฺฑิโต  
เอตมตฺถ  ม  สทฺทหาเปยฺย ต กเถหีติ อตฺโถ ฯ   
        ต สุตฺวา เปโต การเณน ตมตฺถ ตสฺส ปกาเสนฺโต   
                ทสิฺวา จ สุตฺวา อภิสทฺทหสฺสุ   
                กลฺยาณปาปสฺส อย วิปาโก    
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                กลฺยาณปาเป อุภเย อสนฺเต   
                สยิา นุ สตฺตา สุคตา ทุคฺคตา วา ฯ   
                โน เจตฺถ กมฺมานิ กเรยฺยุ มจฺจา   
                กลฺยาณปาปานิ มนุสฺสโลเก ฯ   
                นาเหสุ สตฺตา สุคตา ทุคฺคตา วา   
                หนีา ปณีตา จ มนุสฺสโลเก ฯ   
                ยสฺมา จ กมฺมานิ กโรนฺติ มจฺจา   
                กลฺยาณปาปานิ มนุสฺสโลเก   
                ตสฺมา หิ สตฺตา สุคตา ทุคฺคตา วา   
                หนีา ปณีตา จ มนุสฺสโลเก ฯ   
                ทวฺยชฺช  กมฺมาน วิปากมาหุ   
                สขุสฺส ทุกฺขสฺส จ เวทนีย   
                ตา เทวตาโย ปริจารยนฺติ   
                ปจฺเจนฺติ พาลา ทฺวยต อปสฺสิโนติ   
คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ทสิฺวา  จาติ  ปจฺจกฺขโต  ทิสฺวาป ฯ  สุตฺวาติ  
ธมฺม  สุตฺวา ตทนุสาเรน  นย  เนนฺโต  อนุมินนฺโต ฯ   
กลฺยาณปาปสฺสาติ  กุสลสฺส  อกุสลสฺส จ  กมฺมสฺส  อย  สุโข  
อย ทุกฺโข จ วิปาโกติ อภิสทฺทหสฺสุ ฯ อุภเย อสนฺเตติ  
กลฺยาเณ ปาเป  จาติ  ทุวิเธ  กมฺเม  อวิชฺชมาเน ฯ  สิยา   
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นุ  สตฺตา  สคุตา  ทุคฺคตา  วาติ  อิเม  สตฺตา  สุคตึ  คตา  
ทุคฺคตึ คตา วา  สุคติย วา อฑฺฒา ทุคฺคติย ทลิทฺทา  
วาติ  อยมตฺโถ ก ึนุ สิยา กถ สมฺภเวยฺยาติ อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  ยถาวุตฺตมตฺถ  โน  เจตฺถ  กมฺมานีติ  จ   
ยสฺมา  จ  กมมฺานีติ  จ  คาถาทฺวเยน  พฺยติเรกโต  อนฺวยโต  
จ  วิภาเวติ ฯ  ตตฺถ  หีนา  ปณีตาติ กุลรูปาโรคฺยปริวาราทีหิ  
หีนา อุฬารา จ ฯ   
        ทฺวยชชฺ  กมฺมาน  วิปากมาหูติ  ทฺวย  ทุวิธ  อชฺช  อิทานิ  
กมฺมาน สุจริตทุจฺจริตาน  วิปาก  วทนฺติ  กเถนฺติ ฯ  กึ  ตนฺติ  
อาห สุขสฺส ทุกฺขสฺส จ เวทนียนฺติ  อิฏสฺส  จ  อนฏิสฺส  จ  
อนุภวนโยคฺค ฯ ตา เทวตาโย ปริจารยนฺตีติ เย  อุกกฺสวเสน   
สุขเวทนีย  วิปาก  ปฏลิภนฺติ  เต  เทวโลเก  ตา เทวตา หุตฺวา   
ทิพฺพสุขสมปฺปตา  อินฺทฺริยานิ  ปริจาเรนฺติ ฯ  ปจฺเจนฺติ พาลา ทฺวยต  
อปสฺสิโนติ เย  พาลา  กมมฺ ฺจ  กมฺมผล ฺจาติ  ทฺวย  อปสฺสนฺตา   
อสทฺทหนฺตา  เต ปาปปฺปสุตา  ทุกฺขเวทนีย วิปาก อนุภวนฺตา  
นิรยาทีสุ กมมฺุนา ปจฺเจนฺติ ทุกฺข ปาปุณนฺติ ฯ   
        เอว  กมมฺผล  สทฺทหนฺโต  ปน  ตฺว  กสฺมา  เอวรูป  ทุกฺข  
ปจฺจนุภวสีติ อนุโยค สนฺธาย   
                น มตฺถิ กมฺมานิ สยกตานิ   
                ทตฺวาป เม นตฺถิ โย  อาทิเสยฺย    
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                อจฺฉาทน สยนมถนฺนปาน   
                เตนมฺหิ นคฺโค กสิรา จ วุตฺตีติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  น  มตฺถ ิ กมฺมานิ  สยกตานีติ  ยสฺมา  สย  อตฺตนา 
ปุพฺเพ  กตานิ ปุ ฺกมฺมานิ  มม  นตฺถิ  น  วิชฺชนติฺ  เยหิ  
อิทานิ  อจฺฉาทนาทีนิ  ลเภยฺย ฯ ทตฺวาป  เม  นตฺถิ  โย  
อาทิเสยฺยาติ  โย  สมณพฺราหฺมณาน  ทาน  ทตฺวา อสุกสฺส  
เปตสฺส  โหตูติ  เม  อาทิเสยฺย  อุทฺทิเสยฺย  โส  นตฺถ ิฯ  
เตนมฺหิ  นคฺโค กสิรา จ  วุตฺตีติ  เตน  ทุวิเธนาป  การเณน  
อิทานิ  นคฺโค  นิจฺโจโฬ อมฺหิ กสิรา ทุกฺขา จ วุตฺติ  
ชีวิกา โหตีติ ฯ   
        ต สุตฺวา ราชา ตสฺส อจฺฉาทนาทิลาภ อากงฺขนฺโต   
                สยิา นุ โข การณ กิ ฺจิ ยกฺข   
                อจฺฉาทน เยน ตุว ลเภถ   
                อาจิกฺข เม ตฺว ยทตฺถิ เหตุ   
                สทฺธายิก  เหตุวโจ สุโณมาติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  เยนาติ  เยน  การเณน  ตฺว  อจฺฉาทน  ลเภถ  
ลเภยฺยาสิ  กิ ฺจิ  ต  การณ สิยา นุ โข ภเวยฺย นุ  
โขติ อตฺโถ ฯ ยทตฺถีติ ยท ิอตฺถิ ฯ   
        อถสฺส เปโต ต การณ อาจิกฺขนฺโต    
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                กปฺปตโก นาม อิธตฺถิ ภิกฺขุ   
                ฌายี สุสีโล อรหา วิมุตฺโต   
                คุตฺตินฺทฺริโย สวุตปาติโมกฺโข   
                สติีภูโต อุตฺตมทิฏ ิปตฺโต ฯ   
                สขิโล วท ฺ ู สุวโจ สุมุโข   
                สวฺาคโม สุปฺปฏิมุตฺตโก จ   
                ปุ ฺสฺส เขตฺต อรณวิหารี   
                เทวมนุสฺสาน ฺจ ทกฺขิเณยฺโย ฯ   
                สนฺโต วิธูโม อนีโฆ นิราโส   
                มตฺุโต วิสลฺโล อมโม อวงฺโก   
                นริูปธี สพฺพปป ฺจขีโณ   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺโต ชติุมา ฯ   
                อปฺป ฺาโต ทิสฺวาป น จ สุชาโน   
                มนุีติ น วชชฺิส ุโวหรนฺติ   
                ชานนฺติ ต ยกฺขภูตา อเนช   
                กลฺยาณธมฺม วิจรนฺต  โลเก ฯ   
                ตสฺส ตุว เอกยุค ทุเว วา   
                มมุทฺทิสิตฺวาน สเจ ทเทถ   
                ปฏิคฺคหีตานิ จ ตานิ อสฺสุ   
                มม ฺจ ปสฺเสถ สนฺนทฺธทุสสฺนฺติ    
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คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  กปฺปตโก  นามาติ  ชฏลิสหสฺสสฺส  อพฺภนฺตเร  อายสฺมโต   
อุปาลิตฺเถรสฺส  อุปชฌฺาย  สนฺธาย วทติ ฯ อิธาติ อิมิสฺสา เวสาลิยา  
สมีเป ฯ ฌายีติ อคฺคผลฌาเนน  ฌายี ฯ  สีติภูโตติ   
สพฺพกิเลสทรถปรฬิาหวูปสเมน  สีติภาวปฺปตฺโต ฯ  
อุตฺตมทิฏ ิปตฺโตติ อุตฺตม อคฺคผล สมฺมาทิฏ ึ ปตฺโต ฯ   
        สขิโลติ  มุท ุฯ  สุวโจติ  สุพฺพโจ ฯ  สฺวาคโมติ  สฏุ ุ   
อาคตาคโม ฯ  สุปฺปฏิมุตฺตโกติ  สฏุ ุ  ปฏิมุตฺตกวาโจ  มุตฺตภาณีติ   
อตฺโถ ฯ  อรณวิหารีติ เมตฺตาวิหารี ฯ   
        สนฺโตติ  อุปสนฺตกิเลโส ฯ  วิธโูมติ  วิคตมิจฺฉาวิตกฺกธูโม ฯ   
อนีโฆติ นิทฺทุกฺโข ฯ  นิราโสติ  นิตฺตโณฺห ฯ  มุตฺโตติ  สพฺพภเวหิ   
วิมุตฺโต ฯ  วิสลฺโลติ วีตราคาทิสลฺโล ฯ  อมโมติ  มมการวิรหิโต ฯ   
อวงฺโกติ  กายวงฺกาทิวงฺกวิรหิโต ฯ นริูปธีติ  กิเลสาภิสงฺขาราทิ- 
อุปธิปฺปหายี ฯ  สพฺพปป ฺจขีโณติ ปริกฺขีณตณฺหาทิปป ฺโจ ฯ   
ชุติมาติ  อนุตฺตราย  าณชุติยา  ชุติมา ฯ อปฺป ฺาโตติ  
ปรมปฺปจฺฉตาย ปฏิจฺฉนฺนคุณตาย จ น ปากโฏ  ฯ   
        ทิสฺวาป  น  จ  สุชาโนติ คมฺภีรภาเวน ทิสฺวาป  
เอวสีโล เอวธมโฺม เอวป ฺโติ  น  สวิุ ฺเยฺโย ฯ  ชานนฺติ  
ต  ยกฺขภูตา  อเนชนฺติ  ยกขฺภูตา  จ อเนช นิตฺตณฺห อรหาติ ต  
ชานนฺติ ฯ กลฺยาณธมฺมนฺติ สุนฺทรสีลาทิคุณ ฯ    
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        ตสฺสาติ  ตสฺส  กปฺปตกมหาเถรสฺส ฯ  เอกยุคนฺติ  เอก  
วตฺถยุค ฯ  ทุเว  วาติ  เทฺว  วา  วตฺถยุคานิ ฯ  มมุทฺทสิิตฺวานาติ  
มม  อุทฺทิสิตฺวา ฯ ปฏิคฺคหีตานิ  จ ตานิ อสฺสูติ ตานิ  
วตฺถยุคานิ เตน ปฏิคฺคหิตานิ จ อสฺสุ ภเวยฺยุ ฯ สนฺนทฺธ- 
ทุสฺสนฺติ ทุสฺเสน กตสนฺนาห ลทฺธวตฺถ นิวตฺถปารุตทุสฺสนฺติ  
อตฺโถ ฯ   
        ตโต ราชา   
                กสฺมึ ปเทเส สมณ วสนฺต   
                คนฺตฺวาน ปสฺเสมุ มย อิทานิ   
                โย มชชฺ  กงฺข วิจิกิจฺฉิต ฺจ   
                ทฏิ ีวิสูกานิ วิโนทเยยฺยาติ   
        เถรสฺส  วสนฏาน  ปุจฺฉิ ฯ  ตตฺถ  กสฺม ึ ปเทเสติ  กตรสฺม ึ  
ปเทเส ฯ  โย  มชฺชาติ โย อชฺช  มกาโร ปทสนฺธิกโร ฯ   
        ตโต เปโต   
                เอโส นิสินฺโน กปนจฺจนาย   
                ปริวาริโต เทวตาหิ พหูหิ   
                ธมฺมึ กถ ภาสติ สจฺจนาโม   
                สกสฺมิ อจฺเฉรเก  อปฺปมตฺโตติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  กปนจฺจนายนฺติ  กปน  วานราน  นจฺจเนน    
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กปนจฺจนาติ  ลทฺธโวหาเร  ปเทเส ฯ  สจฺจนาโมติ  ฌายี  
สุสีโล  อรหา  วิมุตฺโตติอาทีหิ  คุณนาเมหิ ยาถาวนาโม   
อวิปรีตนาโม ฯ   
        เอว เปเตน วุตฺเต ราชา ตาวเทว เถรสฺส สนฺติก  
คนฺตุกาโม   
                ตถาห  กสฺสามิ คนฺตฺวา อิทานิ   
                อจฺฉาทยิสฺส สมณ ยุเคน   
                ปฏิคฺคหีตานิ จ ตานิ อสฺสุ   
                ตุว ฺจ ปสฺเสมุ สนฺนทฺธทุสฺสนฺติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ กสฺสามีติ กริสฺสามิ ฯ   
        อถ  เปโต  เทวตาน  เถโร  ธมฺม  เทเสติ  ตสฺมา นาย  
อุปสงฺกมนกาโลติ  ทสฺเสนฺโต   
                มา อกฺขเณ ปพฺพชิต อุปาคมิ   
                สาธุ โว ลิจฺฉวิ เนส ธมฺโม   
                ตโต จ กาเล อุปสงฺกมิตฺวา   
                ตตฺเถว ปสฺสาหิ  รโห นิสนิฺนนฺติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  สาธูติ  อายาจเน  นิปาโต ฯ  โว  ลิจฺฉวิ  เนส  
ธมฺโมติ  ลิจฺฉวิราช  ตุมหฺาก  ราชูน  เอส  ธมฺโม  น  โหติ    
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ย อกาเล อุปสงฺกมน ฯ ตตฺเถวาติ ตสฺมึเยว าเน ฯ   
        เอว  เปเตน  วุตฺเต  ราชา  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อตฺตโน   
นิเวสนเมว  คนฺตฺวา  ปุน  ยุตฺตปตฺตกาเล  อฏ วตฺถยุคานิ  
คาหาเปตฺวา เถร อุปสงฺกมิตฺวา เอกมนฺต นิสินฺโน ปฏิสนฺถาร  
กตฺวา อิมานิ ภนฺเต อฏ วตฺถยุคานิ ปฏิคฺคณฺหาติ  
อาห ฯ  ต  สตฺุวา  เถโร  กถาสมุฏาปนตฺถ  มหาราช  ปุพฺเพ 
ตฺว อทานสีโล  สมณพฺราหฺมณาน  วิเหนชาติโกว  กถ  ปณีตานิ   
วตฺถานิ  ทาตุกาโม  ชาโตติ  อาห ฯ  ต  สุตฺวา  ราชา  ตสฺส  การณ   
อาจิกฺขนฺโต  เปเตน  สมาคม  เตน  จ  อตฺตนา  จ  กถิต  สพฺพ  เถรสฺส   
อาโรเจตฺวา  วตฺถานิ  ทตฺวา  เปตสฺส  อุทฺทิสิ ฯ เตน  เปโต   
ทิพฺพวตฺถธโร  อลงฺกตปฏิยตฺโต  อสสฺารุโฬฺห  เถรสฺส  จ  ร ฺโ  จ   
ปุรโต  ปาตุภวิ ฯ  ต  ทิสวฺา  ราชา  อตฺตมโน  ปมุทโิต  
ปติโสมนสฺสชาโต ปจฺจกฺขโต วต  มยา  กมฺมผล  ทิฏ  น  
ทานาห  ปาป  กริสฺสามิ  ปุ ฺเมว  กริสฺสามีติ วตฺวา เตน เปเตน  
สกฺขึ อกาสิ ฯ โส จ เปโต สเจ ตฺว ลิจฺฉวิราช อิโต  ปฏาย  
อธมฺม  ปหาย  ธมฺม  จรสิ  เอวาห  ตว  สกฺขึ  กริสฺสามิ สนฺติก ฺจ  
เต  อาคมิสฺสามิ  สูลาวุต ฺจ  ปุริส สฆี สูลโต โมเจหิ เอว  
โส ชีวิต ลภิตฺวา ธมฺม  จรนฺโต  ทุกฺขโต  มุจฺจิสฺสติ  เถร ฺจ  
กาเลน  กาล อุปสงฺกมิตฺวา ธมฺม สุณนฺโต ปุ ฺานิ กโรหีติ   
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วตฺวา คโต ฯ   
        อถ  ราชา  เถร  วนฺทิตฺวา  นคร  ปวิสิตฺวา  สีฆ  สีฆ  
ลิจฺฉวิปริส สนฺนิปาเตตฺวา  เต  อนชุานาเปตฺวา  ต  ปุริส  
สูลโต  โมเจตฺวา  อิม อโรค กโรถาติ  ติกิจฺฉเก  อาณาเปสิ ฯ 
เถร ฺจ  อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิ สิยา นุ โข ภนฺเต  
นิรยคามิกมฺม  กตฺวา  ิตสฺส นิรยโต มุตฺตีติ ฯ สิยา  
มหาราช สเจ อุฬาร ปุ ฺ กโรติ  มุจฺจตีติ  วตฺวา  เถโร  
ราชาน  สรเณสุ จ สีเลสุ จ ปติฏาเปสิ ฯ โส ตตฺถ  
ปติฏ ิโต  เถรสฺส  โอวาเท  ตฺวา  โสตาปนฺโน  อโหสิ  
สูลาวุโต  ปน  ปุรโิส  อโรโค  หุตฺวา  สเวคชาโต  ภิกฺขูสุ  
ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ ตมตฺถ ทสฺเสนฺตา  
สงฺคีติการา   
                ตถาติ วตฺวา อคมาสิ ตตฺถ   
                ปริวาริโต ทาสคเณน ลิจฺฉวิ   
                โส ต นคร อุปสงฺกมิตฺวา   
                วาสูปคจฺฉิตฺถ สเก นิเวสเน ฯ   
                ตโต จ กาเล คิหิกิจฺจานิ กตฺวา   
                นหฺาตฺวา ปวิตฺวา จ ขณ ลภิตฺวา   
                วิเจยฺย เปฬาโต จ ยุคานิ อฏ   
                คาหาปยี ทาสคเณน ลิจฺฉวิ ฯ    
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                โส ต ปเทส อุปสงฺกมิตฺวา   
                ต อทฺทส สมณ สนฺตจิตฺต   
                ปฏิกฺกนฺต โคจรโต นิวตฺต   
                สติีภูต รุกฺขมูเล นิสินฺน ฯ   
                ตเมนมโวจ อุปสงฺกมิตฺวา   
                อปฺปาพาธ ผาสุวิหาร ฺจ ปุจฺฉิ   
                เวสาลิย ลิจฺฉวิห ภทนฺเต   
                ชานนฺติ ม ลิจฺฉวิ อมฺพสกฺขโร ฯ   
                อิมานิ เม อฏ ยุคา สุภานิ   
                ปฏิคฺคณฺห ภนฺเต ปททามิ ตุยฺห   
                เตเนว อตฺเถน  อิธาคโตสฺมิ   
                ยถา อห อตฺตมโน ภเวยฺยนฺติ ฯ   
                ทรูโตว สมณา พฺราหฺมณา จ   
                นิเวสน เต ปริวชฺชยนฺติ   
                ปตฺตานิ ภิชฺชนฺติ จ เต  นิเวสเน   
                สงฺฆาฏิโย จาป วิทาลยนฺติ ฯ   
                อถาปเร ปาทกุาริกาหิ   
                อวสิรา สมณา ปาตยนฺติ   
                เอตาทิส ปพฺพชิตา วิเหส   
                ตยา กต สมณา ปาปุณนฺติ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เปตวตฺถุวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 320 

                เลมที่  24  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  320 
 
                ติเณน เตลมฺป น ตฺว อทาสิ   
                มฬฺูหสฺส มคฺคมฺป น ปาวทาสิ   
                อนฺธสฺส ทณฺฑ สยมาทิยาสิ   
                เอตาทิโส กทรโิย อสวุโต ตุว   
                อถ ตฺว เกน วณฺเณน กิเมว ทิสฺวา   
                อเมฺหหิ สห สวิภาค กโรสีติ ฯ   
                ปจฺเจมิ ภนฺเต ย ตฺว วเทสิ   
                วิเหสยึ สมเณ พฺราหฺมเณ จ   
                ขิฑฺฑตฺถิโก โน จ ปทุฏจิตฺโต   
                เอตมฺป เม ทุกกฺฏเมว ภนฺเต ฯ   
                ขิฑฺฑาย ยกฺโข  ปสวิตฺวา ปาป   
                เวเทติ ทุกฺข อสมตฺตโภคี   
                ทหโร ยุวา นคฺคนิยสฺส ภาคี   
                ก ึสุ ตโต ทุกฺขตรสฺส โหติ ฯ   
                ต ทิสฺวา สเวคมลตฺถ ภนฺเต   
                ตปฺปจฺจยา วาป  ททามิ ทาน   
                ปฏิคฺคณฺห ภนฺเต วตฺถยุคานิ อฏ   
                ยกขฺสฺสิมา คจฺฉนฺตุ ทกฺขิณาโยติ ฯ   
                อทฺธา หิ ทาน พหุธา ปสตฺถ   
                ททโต จ เต อกฺขยธมฺมมตฺถุ    
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                ปฏิคฺคณฺหามิ เต วตฺถยุคานิ อฏ   
                ยกขฺสฺสิมา คจฺฉนฺตุ ทกฺขิณาโยติ ฯ   
                ตโต หิ โส อาจมยิตฺวา ลิจฺฉวิ   
                เถรสฺส ทตฺวาน ยุคานิ อฏ   
                ปฏิคฺคหีตานิ จ ตานิ อสฺสุ   
                ยกขฺ ฺจ ปสฺเสถ สนฺนทฺธทุสสฺ ฯ   
                ตมทฺทสา จนฺทนสารลิตฺต   
                อาช ฺมารูฬฺหมุฬารวณฺณ   
                อลงฺกต สาธุนิวตฺถทุสฺส   
                ปริวาริต ยกฺขมหิทฺธิปตฺต ฯ   
                โส ต ทิสฺวา อตฺตมโน อุทคฺโค   
                ปหฏจิตฺโต จ สุภคฺครูโป   
                กมฺม ฺจ ทิสฺวาน มหาวิปาก   
                สนฺทิฏ ิก จกขฺุนา สจฺฉิกตฺวา ฯ   
                ตเมนมโวจ อุปสงฺกมิตฺวา   
                ทสฺสามิ ทาน สมณพฺราหฺมณาน   
                น จาป เม กิ ฺจิ อเทยฺยมตฺถิ   
                ตุว ฺจ เม ยกฺข พหูปกาโรติ ฯ   
                ตุว ฺจ เม ลิจฺฉวิ เอกเทส   
                อทาสิ ทานานิ อโมฆเมต    
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                สวฺาห กริสฺสามิ ตยา ว สกขึฺ   
                อมานุโส มานุสเกน สทฺธินฺติ ฯ   
                คตี จ พนฺธู จ ปรายน ฺจ   
                มตฺิโต มมาสิ อถ เทวตา เม   
                ยาจามิ ต  ป ฺชลิโก ภวิตฺวา   
                อิจฺฉามิ ต ยกฺข ปุนป ทฏ ุนฺติ ฯ   
                สเจ ตุว อสฺสทฺโธ ภวิสฺสสิ   
                กทริยรูโป วิปปฺฏิปนฺนจิตฺโต   
                ตฺว เนว ม ลจฺฉสิ  ทสฺสนาย   
                ทสิฺวา จ ต โนป จ อาลปสฺส ฯ   
                สเจ ปน ตฺว  ภวิสฺสสิ ธมฺมคารโว   
                ทาเน รโต สงฺคหิตตฺตภาโว   
                โอปานภูโต สมณพฺราหฺมณาน   
                เอว มม ลจฺฉสิ  ทสฺสนาย ฯ   
                ทสิฺวา จ ต อาลปสฺส ภทนฺเต   
                อิม ฺจ สูลโต ลหุ ปมุ ฺจ   
                ยโต นิทาน อกริมฺห สกฺขึ   
                ม ฺามิ สูลาวุตกสฺส การณา ฯ   
                เต อ ฺม ฺ อกริมฺห สกขึฺ   
                อย ฺจ สูลโต  ลหุ ปมุตฺโต    
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                สกฺกจฺจ ธมฺมานิ  สมาจรนฺโต   
                มจฺุเจยฺย โส นิรยา จ ตมฺหา   
                กมฺม สิยา อ ฺตฺร เวทนีย ฯ   
                กปฺปตก ฺจ อุปสงฺกมิตฺวา   
                เตเนว สห สวิภชิตฺวา กาเล   
                สย มุเขนูปนิสชฺช ปุจฺฉ   
                โส เต อกฺขิสฺสติ เอตมตฺถ ฯ   
                ตเมว ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา   
                ปจฺุฉสฺสุ อ ฺตฺถิโก  โน จ ปทุฏจิตฺโต   
                โส เต สุต อสุต ฺจาป ธมฺม   
                สพฺพมฺป อกฺขิสฺสติ ยถา ปชานนฺติ ฯ    
                โส ตตฺถ รหสสฺ สมุลลฺปตฺวา   
                สกฺขึ กริตฺวาน อมานุเสน   
                ปกฺกามิ โส ลิจฺฉวีน สกาส   
                อถ พฺรวิ ปริส สนฺนิสินฺน ฯ   
                สณุนฺตุ โภนฺโต มม เอกวากฺย   
                วร วริสฺส ลภิสสฺามิ อตฺถ   
                สลูาวุโต ปุริโส ลุทฺทกมฺโม   
                ปณิหิตทณฺโฑ  อนุสตฺตรูโป ฯ   
                เอตฺตาวตา วีสติรตฺติมตฺตา   
                ยโต อาวุโต เนว ชีวติ น มโต    
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                ตาห โมจยิสฺสามิ ทานิ   
                ยถามตึ อนุชานาตุ สงฺโฆติ ฯ   
                เอต ฺจ อ ฺ ฺจ ลหุ ปมุ ฺจ   
                โก ต วเทถ ตถา กโรนฺต   
                ยถา ปชานาสิ ตถา กโรหิ   
                ยถามตึ อนุชานาติ สงฺโฆติ ฯ   
                โส ต ปเทส อุปสงฺกมิตฺวา   
                สลูาวุต โมจยิ ขิปฺปเมว   
                มา ภายิ สมฺมาติ จ ต อโวจ   
                ติกิจฺฉกาน ฺจ อุปฏเปสิ ฯ   
                กปฺปตก ฺจ อุปสงฺกมิตฺวา   
                เตเนว สห  สวิภชิตฺวา กาเล   
                สย มุเขนูปนิสชฺช ลิจฺฉวิ   
                ตเถว ปุจฺฉิตฺถ  น การณตฺถิโก ฯ   
                สลูาวุโต ปุรโิส ลุทฺทกมฺโม   
                ปณีตทณฺโฑ อนุสตฺตรูโป   
                เอตฺตาวตา วีสติรตฺติมตฺตา   
                ยโต อาวุโต เนว ชีวติ น มโต ฯ   
                โส โมจิโต คนฺตฺวา มยา อิทานิ   
                เอตสฺส ยกฺขสฺส วโจ หิ  ภนฺเต    
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                สยิา นุ โข การณ กิ ฺจิเทว   
                เยน โส นริย โน วเชยฺย ฯ   
                อาจิกฺข ภนฺเต ยทิ อตฺถิ เหตุ   
                สทฺธายิก  เหตุวโจ  สุโณม   
                น เตส กมฺมาน วินาสมตฺถิ   
                อเวทยิตฺวา อิธ พฺยนฺติภาโวติ ฯ   
                สเจ ส ธมฺมานิ  สมาจเรยฺย   
                สกฺกจฺจ รตฺตินฺทิวมปฺปมตฺโต   
                มจฺุเจยฺย โส นิรยา จ ตมฺหา   
                กมฺม สิยา อ ฺตฺร เวทนียนฺติ ฯ   
                อ ฺาโต เอโส ปุริสสฺส อตฺโถ   
                มมมฺป ทานิ อนุกมฺป ภนฺเต   
                อนุสาส ม โอวท ภูริป ฺ   
                ยถา อห โน นริย วเชยฺยนฺติ ฯ   
                อชฺเชว พุทฺธ สรณ อุเปหิ   
                ธมฺม ฺจ สงฺฆ ฺจ ปสนฺนจิตฺโต   
                ตเถว สิกฺขาย ปทานิ ป ฺจ   
                อขณฺฑผุลฺลานิ สมาทิยสฺสุ ฯ   
                ปาณาติปาตา วิรมสฺสุ ขิปฺป   
                โลเก อทินฺน ปริวชฺชยสฺส ุ   
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                อมชฺชโป มา จ มุสา อภาณี   
                สเกน ทาเรน จ โหหิ ตุฏโ   
                อิม ฺจ อริย อฏงฺควเรนุเปต   
                สมาทิยาหิ กุสล สุขุทฺรย ฯ   
        จีวร ปณฺฑปาต ฺจ        ปจฺจย สยนาสน   
        อนฺน ปาน ขาทนีย          วตฺถเสนาสนานิ จ   
        ททาหิ อุชุภูเตสุ                วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ   
        ภิกฺขูป สีลสมฺปนฺเน          วีตราเค พหุสฺสุเต   
        ตปฺเปหิ อนฺนปาเนน  สทา ปุ ฺ ปวฑฺฒติ ฯ   
                เอว ฺจ ธมฺมานิ  สมาจรนฺโต   
                สกฺกจฺจ รตฺตินฺทิวมปฺปมตฺโต   
                มุ ฺจ ตุว  นิรยา จ ตมฺหา   
                กมฺม สิยา อ ฺตฺร เวทนียนฺติ ฯ   
                อชฺเชว พุทฺธ สรณ อุเปมิ   
                ธมฺม ฺจ สงฺฆ ฺจ ปสนฺนจิตฺโต   
                ตเถว สิกฺขาย ปทานิ ป ฺจ   
                อขณฺฑผุลฺลานิ สมาทิยามิ ฯ   
                ปาณาติปาตา วิรมามิ ขิปฺป   
                โลเก อทินฺน ปริวชฺชยามิ   
                อมชฺชโป โน จ มุสา ภณามิ    
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                สเกน ทาเรน จ โหมิ ตุฏโ   
                อิม ฺจ อริย อฏงฺควเรนุเปต   
                สมาทิยามิ กุสล สุขุทฺรย ฯ   
        จีวร ปณฺฑปาต ฺจ        ปจฺจย สยนาสน   
        อนฺน ปาน ขาทนีย        วตฺถเสนาสนานิ จ ฯ   
        ภิกฺขู จ สีลสมฺปนฺเน        วีตราเค พหุสฺสุเต   
        ททามิ น วิกมฺปามิ        พุทฺธาน สาสเน รโตติ ฯ   
                เอตาทิโส ลิจฺฉวิ อมฺพสกฺขโร   
                เวสาลิย อ ฺตโร อุปาสโก   
                สทฺโธ มุทู การกโร จ ภิกฺขุ   
                สงฺฆ ฺจ สกฺกจฺจ ตทา อุปฏหิ ฯ   
                สลูาวุโต จ อโรโค หุตฺวา   
                เสรี สุขี ปพฺพชชฺ อุปาคมิ   
                ภิกฺขุ ฺจ อาคมฺม กปฺปตกุตฺตม   
                อุโภป สาม ฺผลานิ อชฺฌคุ ฯ   
                เอตาทิสา สปฺปุริสาน เสวนา   
                มหปฺผลา โหติ สต วิชานต   
                สลูาวุโต อคฺคผล อผสฺสยิ   
                ผล กนิฏ ปน อมฺพสกฺขโรติ   
คาถาโย อโวจุ  ฯ    
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        ตตฺถ  วาสูปคจฺฉิตฺถาติ  วาส  อุปคจฺฉิ ฯ  คิหิกิจฺจานีติ  เคห  
อาวสนฺเตน  กาตพฺพกุฏมฺพกิจฺจานิ ฯ  วิเจยฺยาติ  สุนฺทรวตฺถ- 
คหณตฺถ  วิจินิตฺวา ฯ ปฏกิฺกนฺตนฺติ  ปณฺฑปาตโต  ปฏิกฺกนฺต ฯ   
เตนาห  โคจรโต  นิวตฺตนฺติ ฯ  อโวจาติ เวสาลิย ลิจฺฉวิห  
ภทนฺเตติ  อาทิก อโวจ ฯ   
        วิทาลยนฺตีติ  วิผาลยนฺติ ฯ  ปาทกุาริกาหีติ ปาทสงฺขาตาหิ  
กุารีหิ ฯ  ปาตยนฺตีติ ปริปาตยนฺติ ฯ   
        ติเณนาติ  ติณคฺเคนาป ฯ  มูฬฺหสฺส  มคฺคมฺป  น  ปาวทาสีติ   
มคฺคมูฬฺหสฺส  มคฺคมฺป  ตฺว  น กถยสิ เอวาย ปุริโส อิโต จิโต จ  
ปริพฺภมตูติ ฯ เกฬีสีโล  หิ  อย  ราชา ฯ  สยมาทิยาสีติ  อนฺธสฺส   
หตฺถโต  ยฏ ึ  สยเมว  อจฺฉินฺทิตฺวา  คณฺหสิ ฯ  สวิภาค กโรสีติ  
อตฺตนา ปริภุ ฺชิตพฺพวตฺถุโต เอกจฺจานิ ทตฺวา สวิภชสิ ฯ   
        ปจฺเจมิ  ภนฺเต  ย  ตฺว  วเทสีติ ภนฺเต ตฺว ปตฺตานิ  
ภิชฺชนฺตีติ  อาทินา  ย  วเทสิ  ต  ปฏชิานามิ  สพฺพเมเวต  มยา  
กต การาปต ฺจาติ ทสฺเสติ ฯ เอตมฺปติ เอต ขิฑฺฑาธิปฺปาเยน  
กตมฺป ฯ   
        ขิฑฺฑาติ  ขิฑฺฑาย ฯ  ปสวิตฺวาติ  อุปจินิตฺวา ฯ  เวเทตีติ   
อนุภวติ ฯ อสมตฺตโภคีติ  อปริปุณฺณโภโค ฯ  ตเมว  อปริปุณฺณ- 
โภคต  ทสฺเสตุ  ทหโร ยุวาติอาทิ วุตฺต ฯ  นคฺคนิยสฺสาติ    
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นคฺคภาวสฺส ฯ  ก ึ ส ุ ตโต  ทุกฺขตรสฺส  โหตีติ  ก ึ ส ุ นาม  
ตโต  นคฺคภาวโต  ทุกฺขตร  อสฺส  เปตสฺส  โหติ ฯ  ยกฺขสฺสิมา   
คจฺฉนฺตุ ทกฺขิณาโยติ อิมา มยา ทิยฺยมานวตฺถทกฺขิณาโย  
เปตสฺส อุปกปฺปนฺตุ ฯ   
        พหุธา  ปสตฺถนฺติ  พหูหิ  ปกาเรหิ  พุทฺธาทีหิ  วณฺณิต ฯ  
อกฺขยธมฺมตฺถูติ  อปรกิฺขยธมฺม  โหตุ ฯ  อาจมยิตฺวาติ   
หตฺถปาทโธวนปุพฺพก  มขุ วิกฺขาเลตฺวา ฯ  จนฺทนสารลิตฺตนฺติ   
สารภูตจนฺทนลิตฺต ฯ  อุฬารวณฺณนฺติ เสฏรูป ฯ ปริวาริตนฺติ   
อนุกุลวุตฺตินา  ปริชเนน  ปริวาริต ฯ  ยกฺขมหิทฺธิปตฺตนฺติ  มหตึ  
ยกฺขิทฺธึ เทวิทฺธึ ปตฺวา  ิต ฯ ตเมนมโวจาติ ตเมน อโวจ ฯ   
        เอกเทส  อทาสีติ  จตูสุ  ปจฺจเยสุ  เอกเทสภูต  วตฺถทาน  
สนฺธาย  วทติ ฯ สกฺขินฺติ สกฺขิภาว ฯ   
        มมาสีติ เม อาสิ ฯ เทวตา เมติ  มยฺห เทวตา อาสีติ โยชนา ฯ   
        วิปฺปฏปินฺนจิตฺโตติ  มิจฺฉาทิฏ ึ  ปฏิปนฺนมานโส  ธมฺมยิ  
ปฏิปท ปหาย  อธมฺมิย  ปฏิปท ปฏิปนโฺนติ อตฺโถ ฯ ยโตนิทานนฺติ  
ยนฺนิมิตฺต ยสฺส สนฺติก อาคมนเหตุ ฯ   
        สวิภชิตฺวาติ  ทานสวิภาค  กตฺวา ฯ  สย  มุเขนูปนิสชฺช  
ปุจฺฉาติ อ ฺเ ปุริเส อเปเสตฺวา อุปนิสีทิตฺวา สมฺมุเขเนว   
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ปุจฺฉ ฯ   
        สนฺนิสนิฺนนฺติ  สนนฺิปติตวเสน  นิสินฺน ฯ  ลภิสฺสามิ  
อตฺถนฺติ มยา อิจฺฉิตมฺป  อตฺถ  ลภิสฺสามิ ฯ  ปณิหิตทณฺโฑติ   
ปตสรีรทณฺโฑ ฯ อนุสตฺตรูโปติ ราชนิิ อนุสตฺตสภาโว  ฯ  
วีสติรตฺติมตฺตาติ วีสติมตฺตา รตฺติโย อติวตฺตาติ อตฺโถ ฯ  
ตาหนฺติ ต อห ฯ ยถามตินฺติ มยฺห ยถารุจิ ฯ   
        เอต ฺจ  อ ฺ ฺจาติ  เอต  สูเล  อาวุต  ปุริส  อ ฺ ฺจ  
ยสฺส ราชาณา  ปณิหิตา  ต ฺจ  ฯ  ลหุ  ปมุ ฺจาติ  สีฆ  
โมเจหิ ฯ  โก  ต วเทถ ตถา  กโรนฺตนฺติ  ตถา ธมฺมยิกมฺม  
กโรนฺต ต อิมสฺมึ วชฺชริฏเ โก นาม น ปโมเจหีติ  
วเทยฺย เอว วตฺตุ โกจิป น ลภตีติ อตฺโถ ฯ   
        ติกิจฺฉกาน ฺจาติ ติกิจฺฉเก จ ฯ   
        ยกฺขสฺส  วโจติ  เปตสฺส  วจน ฯ  ตสฺส  ภนฺเต  เปตสฺส  
วจเนน  เอวมกาสินฺติ ทสฺเสติ ฯ   
        ธมฺมานีติ  ปุพฺเพ  กต  ปาปกมฺม  อภิภวิตุ  สมตฺเถ  
ปุ ฺธมฺเม  ฯ กมฺม  สิยา อ ฺตฺร เวทนียนฺติ ย ตสฺมึ  
ปาปกมฺเม อุปปชฺชเวทนีย ต อโหสิกมฺม นาม  โหติ ฯ  ย  ปน   
อปรปริยายเวทนีย  ต  อ ฺตฺร  อปรปริยาเย  เวทยิตพฺพผล   
โหติ สติ สสารปฺปวตฺติยนฺติ อตฺโถ ฯ   
        อิม ฺจาติ  อตฺตนา  วุจฺจมาน  ตาย  อาสนฺน  ปจฺจกฺข   
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วาติ  กตฺวา วุตฺต ฯ  อริย อฏงฺควเรนุเปตนฺติ ปริสุทฺธฏเน  
อริย ปาณาติปาตาเวรมณิอาทีหิ อฏหิ  องฺเคหิ  อุเปต  
ยุตฺต  อุตฺตม  อุโปสถสลี ฯ  กุสลนฺติ  อนวชฺช ฯ สขุุทฺรยนฺติ  
สุขวิปาก ฯ   
        สทา  ปุ ฺ  ปวฑฺฒตีติ  สกิเทว  ปุ ฺ  กตฺวา   
อลเมตฺตาวตาติ  อปริตุฏโ  หุตฺวา  อปราปร  สุจริต  ปูเรนฺตสฺส  
สพฺพกาล  ปุ ฺ  อภิวฑฺฒติ อปราปร  วา  สุจริต  ปูเรนฺตสฺส   
ปุ ฺสงฺขาต  ปุ ฺผล  อุปรูปริ  วฑฺฒติ ปริปูเรตีติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  เถเรน  วุตฺเต  ราชา  อปายทุกฺขโต  อุตฺรสฺตจิตฺโต   
รตนตฺตเย  ปุ ฺธมฺเม  จ  อภิวฑฺฒมานปสาโท  ตโต  ปฏาย   
สรณานิ สีลานิ จ สมาทิยนฺโต  อชฺเชว พุทฺธ สรณ  
อุเปมีติ  อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  เอตาทิโสติ  เอทิโส  ยถาวุตฺตรูโป ฯ  เวสาลิย  
อ ฺตโร  อุปาสโกติ  เวสาลิย  อเนกสหสฺเสสุ  อุปาสเกสุ   
อ ฺตโร  อุปาสโก  หุตฺวา ฯ  สทฺโธติอาทิ  กลฺยาณมิตฺต- 
สนฺนิสฺสเยน  ตสฺส  ปรุิมภาวโต  อ ฺาทิสต  ทสฺเสตุ  
วุตฺต ฯ  ปุพฺเพ  หิ  โส  อสฺสทฺโธ  กกขฺโฬ  ภิกฺขูน  อกฺโกสการโก   
สงฺฆสฺส  จ อนุปฏาโก  อโหสิ  อิทานิ ปน สทฺโธ มุทุโก  
หุตฺวา ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ สกฺกจฺจ ตทา อุปฏหีติ ฯ ตตฺถ  
การกโรติ อุปการการี ฯ    
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        อุโภปติ  เทฺวป  สลูาวุโต  ราชา  จ ฯ  สาม ฺผลานิ  
อชฺฌคุนฺติ  ยถารห  สาม ฺผลานิ  อธิคจฺฉึสุ ฯ  ตยิท  ยถารห   
ทสฺเสตุ  สูลาวุโต  อคฺคผล อผสฺสยิ ผล กนิฏ ปน อมฺพสกฺขโรติ  
วุตฺต ฯ ตตฺถ ผล กนิฏนฺติ โสตาปตฺติผล สนฺธายาห ฯ ย ปเนตฺถ  
อตฺถโต อวิภตฺต ต สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
        เอว  ร ฺา  เปเตน  อตฺตนา  จ  วุตฺตมตฺถ  อายสฺมา  
กปฺปตโก  สตฺถาร  วนฺทตุิ  สาวตฺถึ  คโต  ภควโต  อาโรเจสิ ฯ 
สตฺถา  ตมตฺถ  อตถุปฺปตฺตึ  กตฺวา สมฺปตฺตปริสาย ธมฺม  
เทเสสิ สา เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสีติ ฯ   
                        อมฺพสกฺขรเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                เสรีสกเปตวตฺถุวณฺณนา   
        สุโณถ  ยกฺขสฺส  วาณิชาน ฺจาติ  อิท เสรีสกเปตวตฺถุ  ฯ  
ต ยสฺมา  เสรสีกวิมานวตฺถุนา นิพฺพิเสส ตสฺมา ตตฺถ  
อตถุปฺปตฺติย คาถาสุ จ ย วตฺตพฺพ ต  ปรมตฺถทีปนิย   
วิมานวตฺถุวณฺณนาย  วุตฺตเมว  ตสฺมา  ตตฺถ  วุตฺตนเยน  
เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                        เสรีสกเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ___________________  
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                                นนฺทกเปตวตฺถุวณฺณนา   
        ราชา ปงฺคลโก นามาติ อิท นนฺทกเปตวตฺถุ ฯ ตสฺส  
กา อุปฺปตฺติ   
        สตฺถ ุ ปรินิพฺพานโต  วสฺสสตทฺวยสฺส  อจฺจเยน  สุรฏวิสเย   
ปงฺคโล  นาม ราชา  อโหสิ ฯ  ตสฺส  เสนาปติ  นนฺทโก  นาม   
มิจฺฉาทิฏ ี  วิปรีตทสฺสโน  นตฺถ ิ ทินนฺนฺติอาทินา  มิจฺฉาคาห   
ปคฺคยฺห  วิจริ ฯ  ตสฺส  ธตีา อุตฺตรา นาม อุปาสิกา ปติรูเป  กุเล   
ทินฺนา  อโหสิ ฯ  นนฺทโก  ปน  กาล  กตฺวา  วิ ฺฌาฏวิย  มหติ  
นิโคฺรธรุกฺเข  เวมานิกเปโต  หุตฺวา  นพฺิพตฺติ ฯ  ตสฺมึ  กาลกเต   
อุตฺตรา สุจิสีตลคนฺโธทกปูริต  ปานียฆฏ กุมฺมาสาภิสงฺขเตหิ  
วณฺณคนฺธรสสมฺปนฺเนหิ ปูเวหิ  ปริปณฺุณสราวก ฺจ  อ ฺตรสฺส   
ขีณาสวตฺเถรสฺส  ทตฺวา  อย  ทกฺขิณา  มยฺห  ปตุ  อุปกปฺปตูติ  
อุทฺทิสิ  ตสฺส  เตน  ทาเนน  ทิพฺพปานีย  อปริมิตา  จ ปูวา  
ปาตุภวึสุ ฯ  ต  ทิสฺวา  โส  เอว  จินฺเตสิ  ปาปก  วต  มยา  
กต  ย  มหาชโน  นตฺถิ  ทนิฺนนฺติอาทินา มิจฺฉาคาห คาหิโต  
อิทานิ ปน ปงฺคโล ราชา ธมฺมาโสกสฺส  ร ฺโ  โอวาท  
ทาตุ คโต โส ต ตสฺส ทตฺวา อาคมิสฺสติ หนฺทาห นตฺถิกทิฏ ึ  
วิโนเทสฺสามีติ ฯ  นจิเรเนว  จ ปงฺคโล ราชา ธมฺมาโสกสฺส  
ร ฺโ โอวาท  ทตฺวา  ปฏินิวตฺตนฺโต มคฺค ปฏิปชชฺิ ฯ    
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        อถ  โส  เปโต  อตฺตโน วสนฏานาภิมุข ต มคฺค  
นิมฺมินิ ฯ ราชา  ิตมชฺฌนฺหิเก สมเย  เตน  มคฺเคน  คจฺฉติ ฯ 
ตสฺส  คจฺฉนฺตสฺส  ปุรโต  มคฺโค  ทิสฺสติ  ปฏ ิโต ปนสฺส   
อนฺตรธายติ ฯ  สพฺพปจฺฉโต  คจฺฉนฺโต  ปุรโิส  มคฺค  อนฺตรหิต  
ทิสฺวา ภีโต วิสฺสร  วิรวนฺโต  ธาวิตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสิ ต สุตฺวา  
ราชา ภีโต สวิคฺคมานโส หตฺถิกฺขนฺเธ  ตฺวา  จตสฺโส  ทิสา   
โอโลเกนฺโต  เปตสฺส  วสนนิโคฺรธรุกขฺ ทิสฺวา ตทภิมุโข  อคมาสิ   
สทฺธึ  จตุรงฺคินิยา  เสนาย ฯ  อถานุกฺกเมน  ร ฺเ  ต  าน  
ปตฺเต  เปโต  สพฺพาภรณวิภูสิโต  ราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา  ปฏิสนฺถาร   
กตฺวา  ปูเว จ  ปานีย ฺจ  ทาเปสิ ฯ  ราชา  สปรชิโน  นฺหาตฺวา  ปูเว   
ขาทิตฺวา  ปานีย ปวิตฺวา ปฏิปฺปสฺสทธฺมคฺคกิลมโถ  เทวตา  นุสิ   
คนฺธพฺโพติอาทินา  เปต  ปุจฺฉิ  เปโต อาทิโต  ปฏาย  อตฺตโน   
ปวตฺตึ อาจิกฺขิตฺวา ราชาน มิจฺฉาทสฺสนโต วิโมเจตฺวา   
สรเณสุ สีเลสุ จ ปติฏาเปสิ ฯ ตมตฺถ ทสฺเสตุ สงฺคีติการา   
                ราชา ปงฺคลโก นาม        สุรฏาน อธิปติ อหุ   
                โมริยาน อุปฏาน คนฺตฺวา  สุรฏ ปุนราคมา ฯ   
                อุเณฺห มชฺฌนหฺิเก กาเล  ราชา ปงฺก  อุปาคมิ   
                อทฺทส มคฺค รมณีย        เปตาน ต วณฺณุปถ  ฯ   
                สารถึ อามนฺตยี ราชา    
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                อย มคฺโค รมณีโย                เขโม โสวตฺถิโก สิโว   
                อิมินา สารถิ ยาม                สุรฏาน สนติฺเก อิโต ฯ   
                เตน ปายาสิ โสรฏโ                เสนาย จตุรงฺคินิยา   
                อุพฺพิคฺครูโป ปุริโส                โสรฏ เอตทพฺรวิ ฯ   
                กมฺุมคฺค ปฏิปนฺนมฺหา        ภึสน โลมหสน   
                ปรุโต ทิสฺสติ มคฺโค                ปจฺฉโต จ น ทิสฺสติ ฯ   
                กมฺุมคฺค ปฏิปนฺนมฺหา        ยมปุริสาน สนฺติเก   
                อมานุโส วายติ คนฺโธ        โฆโส สุยฺยติ  ทารุโณ ฯ   
                สวิคฺโค ราชา โสรฏโ          สารถ ึเอตทพฺรวิ   
                กมฺุมคฺค ปฏิปนฺนมฺหา        ภึสน โลมหสน   
                ปรุโต ทิสฺสติ มคฺโค                ปจฺฉโต จ น ทิสฺสติ ฯ   
                กมฺุมคฺค ปฏิปนฺนมฺหา        ยมปุริสาน สนฺติเก   
                อมานุโส วายติ คนฺโธ        โฆโส สุยฺยติ ทารุโณ ฯ   
                หตฺถิกฺขนฺธ สมารุยฺห                โอโลเกนฺโต จตุทฺทิสา   
                อทฺทส นิโคฺรธ รมณีย          ปาทป ฉายาสมฺปนฺน   
                นลีพฺภวณฺณสทิส                เมฆวณฺณสิรีนิภ ฯ   
                สารถึ อามนฺตยี ราชา          ก ึเอโส ทิสฺสติ พฺรหา   
                นลีพฺภวณฺณสทิโส                เมฆวณฺณสิรีนิโภ ฯ   
                นโิคฺรโธ โส มหาราช        ปาทโป ฉายาสมฺปนฺโน   
                นลีพฺภวณฺณสทิโส                เมฆวณฺณสิรีนิโภ ฯ    
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                เตน ปายาสิ โสรฏโ                เยน โส ทสิฺสเต พฺรหา   
                นลีพฺภวณฺณสทิโส                เมฆวณฺณสิรีนิโภ ฯ   
                หตฺถิกฺขนฺธโต โอรุยฺห        ราชา รุกฺข อุปาคมิ   
                นสิีทิ รุกฺขมูลสฺมึ                        สามจฺโจ สปริชฺชโน   
                ปรู ปานียสรก                        ปูเว วิตฺเต จ อทฺทส ฯ   
                ปรุิโส จ เทววณฺณี                สพฺพาภรณภูสิโต   
                อุปสงฺกมิตฺวา ราชาน                โสรฏ เอตทพฺรวิ ฯ   
                สวฺาคต เต มหาราช                อโถ เต อทุราคต   
                ปวตุ เทโว ปานีย                        ปูเว ขาท อรินฺทม ฯ   
                ปวิตฺวา ราชา ปานีย                สามจฺโจ สปริชฺชโน   
                ปูเว ขาทิตฺวา ปตฺวา จ          โสรฏโ เอตทพฺรวิ ฯ   
                เทวตา นุสิ คนฺธพฺโพ                อทุ  สกฺโก ปุรินฺทโท   
                อชานนฺตา ต ปุจฺฉาม                กถ ชาเนมุ ต มยนฺติ ฯ   
                นามฺหิ เทโว น คนฺธพฺโพ  นาป สกฺโก ปรุินฺทโท   
                เปโต อห มหาราช                สุรฏา อิธ มาคโตติ ฯ   
                ก ึสีโล กึ สมาจาโร                สุรฏสฺมึ ปเุร ตุว   
                เกน เต พฺรหฺมจริเยน                อานุภาโว อย ตวาติ ฯ   
                ต สุโณหิ มหาราช                อรินฺทม รฏวฑฺฒน   
                อมจฺจา ปาริสชฺชา จ                พฺราหฺมโณ จ ปุโรหิโต ฯ   
                สรุฏสฺมึ  อห เทว                ปุรโิส ปาปเจตโส   
                มจฺิฉาทิฏ ิ จ ทุสฺสีโล                กทริโย ปริภาสโก ฯ    
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                ททนฺตาน กโรนฺตาน                วารยิสฺส พหุชฺชน   
                อ ฺเส ททมานาน        อนฺตรายกโร อห ฯ   
                วิปาโก นตฺถิ ทานสฺส        สยมสฺส กุโต ผล   
                นตฺถิ อาจริโย นาม        อทนฺต โก ทเมสฺสติ ฯ   
                สมตุลฺยานิ ภูตานิ        กุโต  เชฏาปจายิโก   
                นตฺถิ พล วีริย วา        กุโต อุฏานโปริส ฯ   
                นตฺถิ ทานผล นาม        น วิโสเธติ เวริน   
                ลทฺเธยฺย ลภเต มจฺโจ        นยิติ ปริณามช ฯ   
                นตฺถิ มาตา ปตา ภาตา  โลโก นตฺถิ อิโต ปร   
                นตฺถิ ทินฺน นตฺถิ หุต        สนุิหิต น วิชฺชติ ฯ   
                โยป หเนยฺย ปุรสิ        ปรสฺส ฉินฺทเต  สิร   
                น โกจิ ก ฺจิ หนติ        สตฺตนฺน วิวรมนฺตเร ฯ   
                อจฺเฉชฺชาเภชฺโช หิ ชีโว  อฏโส คุฬปรมิณฺฑโล   
                โยชนาน สต  ป ฺจ        โก ชีว เฉตฺตุมรหติ ฯ   
                ยถา สุตฺตคุเฬ ขิตฺเต        นิพฺเพเนฺต ปลายติ   
                เอวเมว จ โส ชโีว        นิพฺเพเนฺโต ปลายติ ฯ   
                ยถา คามโต นิกฺขมฺม        อ ฺ คาม ปวิสติ   
                เอวเมว จ โส ชโีว        อ ฺ โพนฺทึ  ปวิสติ ฯ   
                ยถา เคหโต นิกฺขมฺม        อ ฺ เคห ปวิสติ   
                เอวเมว จ โส ชโีว        อ ฺ โพนฺทึ ปวิสติ ฯ    
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                จุลลฺาสีติ  มหากปฺปโน  สตสหสฺสานิ หิ   
                เย พาลา เย จ ปณฺฑิตา  สสาร เขปยิตฺวาน   
                ทกฺุขสฺสนฺต กริสฺสเร ฯ   
                มติานิ สุขทุกฺขานิ        โทเณหิ ปฏเกหิ จ   
                ชิโน สพฺพ ปชานาติ        สมมฺูฬฺหา อิตรา ปชา ฯ   
                เอวทิฏ ิ ปุเร อาสึ        สมฺมโูฬฺห โมหปารุโต   
                มจฺิฉาทิฏ ิ จ ทุสฺสีโล  กทริโย ปริภาสโก ฯ   
                โอร เม ฉหิ มาเสหิ        กาลกิริยา ภวิสฺสติ   
                เอกนฺตกฏก โฆร        นริย ปปติสฺสห ฯ   
                จตุกฺกณฺณ จตุทฺวาร        วิภตฺต ภาคโส มิต   
                อโยปาการปริยนฺต        อยสา ปฏิกุชชฺิต ฯ   
                ตสฺส อโยมยา ภูมิ        ชลิตา เตชสา ยุตา   
                สมนฺตา โยชนสต        ผริตฺวา ติฏติ สพฺพทา ฯ   
                วสฺสานิ สตสหสฺสานิ        โฆโส สุยฺยติ ตาวเท   
                ลกฺโข เอโส มหาราช        สตภาควสฺสโกฏโิย ฯ   
                โกฏิสตสหสฺสานิ        นิรเย ปจฺจเร ชนา   
                มจฺิฉาทิฏ ี จ ทุสฺสีลา        เย จ อริยูปวาทิโน ฯ   
                ตตฺถาห ทีฆมทฺธาน        ทกฺุข เวทิสฺส เวทน   
                ผล ปาปสฺส กมฺมสฺส        ตสฺมา โสจามห ภุส ฯ    
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                ต สุโณหิ มหาราช        อรนิฺทม รฏวฑฺฒน   
                ธตีา มยฺห มหาราช        อุตฺตรา ภทฺทมตฺถุ เต ฯ   
                กโรติ ภทฺทก กมฺม        สีเลสุโปสเถ รตา   
                ส ฺตา  สวิภาคี จ        วท ฺ ู วีตมจฺฉรา ฯ   
                อขณฺฑการี สิกฺขาย        สณฺุหา ปรกุเลสุ จ   
                อุปาสิกา สกฺยมุนิโน        สมฺพุทฺธสฺส สิรีมโต ฯ   
                ภิกฺขุ จ สีลสมปฺนฺโน        คาม ปณฺฑาย ปาวิสิ   
                โอกฺขิตฺตจกฺขุ สติมา        คุตฺตทฺวาโร สุสวุโต ฯ   
                สปทาน จรมาโน        อคมา ต นิเวสน   
                ตมทฺทส มหาราช        อุตฺตรา ภทฺทมตฺถุ เต ฯ   
                ปรู ปานียสรก        ปูเว วิตฺเต  จ สา อทา   
                ปตา เม กาลกโต ภนฺเต  ตสฺเสต อุปกปฺปตุ ฯ   
                สมนนฺตรานุทฺทิฏเ        วิปาโก อุทปชชฺถ   
                ภุ ฺชามิ กามกามีห        ราชา เวสฺสวโณ ยถา ฯ   
                ต สุโณหิ มหาราช        อรนิฺทม รฏวฑฺฒน   
                สเทวกสฺส โลกสฺส        พุทโฺธ อคฺโค ปวุจฺจติ   
                ต พุทฺธ สรณ คจฺฉ        สปุตฺตทาโร อรินทฺม ฯ   
                อฏงฺคิเกน มคฺเคน        ผุสนฺติ อมต ปท   
                ต ธมฺม สรณ คจฺฉ        สปุตฺตทาโร อรินทฺม ฯ    
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                จตฺตาโร จ ปฏิปนฺนา  จตฺตาโร จ ผเล  ิตา   
                เอส สงฺโฆ อุชภูุโต        ป ฺาสีลสมาหิโต   
                ต สงฺฆ สรณ คจฺฉ        สปุตฺตทาโร อรินทฺม ฯ   
                        ปาณาติปาตา วิรมสฺสุ ขิปฺป   
                        โลเก อทินฺน ปริวชชฺยสฺสุ   
                        อมชชฺโป มา จ มุสา อภาณิ   
                        สเกน ทาเรน จ โหห ิตุฏโติ ฯ   
                อตฺถกาโมสิ เม ยกฺข        หิตกาโมสิ เทวเต   
                กโรมิ ตุยฺห วจน        ตฺวสิ อาจริโย มม ฯ   
                อุเปมิ สรณ พุทฺธ        ธมฺม ฺจาป อนุตฺตร   
                สงฺฆ ฺจ นรเทวสฺส        คจฺฉามิ สรณ อห ฯ   
                        ปาณาติปาตา วิรมามิ ขิปฺป   
                        โลเก อทินฺน ปริวชชฺยามิ   
                        อมชชฺโป โน จ มุสา ภณามิ   
                        สเกน ทาเรน จ โหม ิตุฏโ ฯ   
                โอผุนามิ มหาวาเต        นทยิา สีฆคามิยา   
                วมามิ ปาปก ทิฏ ึ        พุทฺธาน สาสเน รโต ฯ   
                อิท วตฺวาน โสรฏโ        วิรมิตฺวา ปาปทสฺสนา   
                นโม ภควโต กตฺวา        ปาโมกฺโข รถมารุหีติ   
คาถาโย อโวจุ  ฯ    
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        ตตฺถ  ราชา  ปงฺคลโก  นาม  สุรฏาน อธิปติ อหูติ  
ปงฺคลจกฺขุตาย ปงฺคโลติ  ปากฏนาโม  สุรฏเทสสฺส  อิสฺสโร  
ราชา  อโหส ิฯ  โมริยานนฺติ  โมริยราชูน  ธมฺมาโสก  สนฺธาย  
วทติ ฯ  สุรฏ  ปุนราคมาติ  สุรฏสฺส  วิสย อุทฺทิสสฺ   
สุรฏคามิมคฺค  ปจฺจาคจฺฉิ ฯ  ปงฺกนฺติ มุทุภูมึ  ฯ วณฺณุปถนฺติ  
เปเตน นิมฺมิต มรุภูมิมคฺค ฯ   
        เขโมติ  นิพฺภโย ฯ  โสวตฺถิโกติ  โสตฺถิภาวาวโห ฯ  สโิวติ   
อนุปทฺทโว ฯ  สุรฏาน สนฺติเก อิโตติ อิมินา มคฺเคน คจฺฉนฺตา  
มย สุรฏวิสยสฺส สมีเปเยว ฯ   
        โสรฏโติ  สุรฏาธิปติ ฯ  อุพฺพิคฺครูโปติ อุตฺรสฺตสภาโว ฯ  
ภึสนนฺติ ภยชนน ฯ โลมหสนนฺติ ภึสนกภาเวน โลมาน หสาปน ฯ   
        ยมปรุิสาน  สนฺติเกติ  เปตาน  สมเีป  วตฺตาม ฯ  อมานุโส  
วายติ  คนฺโธติ  เปตาน  สรีรคนฺโธ  วายติ ฯ  โฆโส  สุยฺยติ  
ทารุโณติ ปจฺเจกนิรเยสุ การณ การิยมานาน สตฺตาน  
โฆรตโร สทโฺท สุยฺยติ ฯ   
        ปาทปนฺติ  ปาทสทิเสหิ  มูลาวยเวหิ  อุทกสฺส  ปวนโต  
ปาทโปติ  ลทฺธนาม  ตรุ ฯ  ฉายาสมฺปนฺนนฺติ  สมปฺนฺนจฺฉาย ฯ  
นีลพฺภวณฺณสทิสนฺติ  วณฺเณน นีลเมฆสทิส ฯ เมฆวณฺณสิรีนิภนฺติ  
เมฆวณฺณสณฺาน หุตฺวา ขายมาน ฯ    
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        ปูร  ปานียสรกนฺติ  ปานีเยน  ปุณฺณ  ปานียภาชน ฯ  ปูเวติ   
ขชฺชเก ฯ วิตฺเตติ วิตฺติชนเน มธุเร มนุ ฺเ ตหึ ตหึ สราเว ปูเรตฺวา  
ปตปูเว อทฺทส ฯ   
        อโถ  เต  อทุราคตนฺติ  เอตฺถ  อโถติ  นิปาตมตฺต  
อวธารณตฺเถ  วา  มหาราช  เต  อาคต  ทุราคต  น  โหติ  
อถ  โข  สฺวาคตเมวาติ  มย  สมฺปฏิจฺฉามาติ อตฺโถ ฯ  
อรินฺทมาติ อรีน ทมนสีล ฯ   
        อมจฺจา  ปาริสชฺชาติ  อมจฺจา  ปาริสชฺชา  จ  วจน  
สุณนฺตุ  พฺราหฺมโณ จ ตุยฺห ปุโรหิโต ต สุณาตูติ โยชนา ฯ   
        สุรฏสมฺึ  อหนฺติ  สรุฏเทเส  อห ฯ  เทวาติ  ราชาน  
อาลปติ ฯ  มจฺิฉาทิฏ ีติ  นตฺถิกทิฏ ิยา  วิปรีตทสฺสโน ฯ  ทุสสฺีโลติ  
นิสฺสีโล ฯ  กทริโยติ ถทฺธมจฺฉรี ฯ ปรภิาสโกติ สมณพฺราหฺมณาน  
อกฺโกสโก ฯ   
        วารยิสสฺนฺติ  วาเรสึ ฯ  อนฺตรายกโร  อหนฺติ  ทาน  
ททนฺตาน  อุปการ  กโรนฺตาน  อนฺตรายกโร  หุตฺวา อ ฺเส ฺจ   
ปเรส  ทาน  ททมานาน ทานมยปุ ฺโต  อห พหุชน  
วารยิสฺส วาเรสินฺติ โยชนา ฯ   
        วิปาโก  นตฺถิ  ทานสฺสาติอาทิ  วาริตาการทสฺสน ฯ  
ตตฺถ  วิปาโก  นตฺถ ิ ทานสฺสาติ  ทาน  ททโต  ตสฺส  วิปาโก   
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อายตึ  ปตฺตพฺพผล  นตฺถติี  วิปาก ปฏพิาหติ ฯ  สยมสฺส  กโุต   
ผลนฺติ  สีลสสฺ  ปน  กโุต  นาม  ผล  สพฺเพน สพฺพ  ต  
นตฺถีติ  อธิปปฺาโย ฯ  นตฺถิ  อาจริโย  นามาติ  อาจารสมา- 
จารสิกฺขาปโก อาจริโย  นาม  โกจิ  นตฺถิ ฯ  สภาวโต  เอว  
หิ  สตฺตา  ทนฺตา  วา  อทนฺตา  วา  โหนฺตีติ  ฯ 
อธิปฺปาโย ฯ เตนาห อทนฺต โก ทเมสฺสตีติ ฯ   
        สมตุลฺยานิ  ภูตานีติ  อิเม  สตฺตา  สพฺเพป  อ ฺม ฺ  
สมสมา  กุโต  เชฏาปจายิโก  เชฏา ปจายนปุ ฺ นาม   
นตฺถีติ  อตฺโถ ฯ  นตฺถ ิ พลนฺติ  ยมฺห ิ อตฺตโน พเล ปติฏ ิตา  
สตฺตา วีริย กตฺวา มนุสฺสโสภคฺยต  อาทึ  กตฺวา  ยาว  อรหตฺต   
สมฺปตฺติโย  ปาปุณนฺติ  ต วีริยพล ปฏกิฺขิปติ ฯ  วีรยิ  วา  
นตฺถิ  กโุต  อุฏานโปริสนฺติ  อิท  โน  ปุริสวีริเยน ปุริสกาเรน  
ปวตฺตนฺติ เอว ปวตฺตวาทปฏิกฺเขปวเสน วุตฺต ฯ   
        นตฺถ ิ ทานผล  นามาติ  ทานสฺส  ผล  นาม  กิ ฺจิ  
นตฺถิ  เทยฺยธมฺมปริจฺจาโค  ภสฺมนิหิต  วิย  นิปฺผโลเอวาติ  
อตฺโถ ฯ น วิโสเธติ เวรินนฺติ เอตฺถ  เวรินนฺติ  เวรวนฺต  
เวราน  วเสน  ปาณาติปาตาทีน วเสน จ กตปาป ปุคฺคล  
ทานสีลาทิวตโต  น  วิโสเธติ  กทาจิป  สุทฺธ  น  กโรติ ฯ  
ปุพฺเพ  วิปาโก นตฺถิ ทานสฺสาติอาทิ  ทานาทิโต  อตฺตโน  
ปเรส  นิวารติาการทสฺสน  นตฺถ ิ ทานผล  นามาติ  อาทิ    
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ปน อตฺตโน มิจฺฉาภินิเวสทสฺสนนฺติ ทฏพฺพ ฯ ลทเฺธยฺยนฺติ  
ลทฺธพฺพ ฯ กถ  ปน  ลทฺธพฺพนฺติ  อาห  นิยติปริณามชนฺติ  
อย  สตฺโต  สุข  วา  ทุกฺข  วา  ลภนฺโต  นิยติวิปริณาม- 
วเสเนว  ลภติ  น  กมฺมสสฺ กตตฺตา น อิสฺสราทินา  จาติ  
อธิปฺปาโย ฯ   
        นตฺถ ิ มาตา  ปตา  ภาตาติ  มาตาทีสุ  สมฺมา- 
ปฏิปตฺติมิจฺฉาปฏิปตฺตีน ผลาภาว  สนฺธาย  วทติ ฯ  โลโก  นตฺถ ิ 
อิโต  ปรนฺติ อิโต อิธโลกโต ปรโลโก นาม  โกจิ  นตฺถิ  
ตตฺถ  ตตฺเถว สตฺตา อุจฺฉิชฺชนฺตีติ อธิปฺปาโย ฯ ทินนฺนฺติ  
มหาทาน ฯ หุตนฺติ  ปเหณกสกฺกาโร  ตทุภยมฺป  ผลาภาว  
สนฺธาย  นตฺถีติ  ปฏิกฺขิปติ ฯ สุนิหิตนฺติ  สุฏ ุ  นิหติ ฯ  
น  วิชชฺตีติ  ย  สมณพฺราหฺมณาน  ทาน  นาม อนุคามิกนิธีติ  
วทนฺติ  ต  น  วิชฺชติ  เตส ต วาจาวตฺถุมตฺตเมวาติ   
อธิปฺปาโย ฯ   
        น  โกจิ  ก ฺจิ  หนตีติ  โย  ปรุิโส  ปร  ปรุิส  หเนยฺย  
ปรสฺส  ปรุิสสฺส  สีส  ฉินเฺทยฺย  ตตฺถ  ปรมตฺถโต  น  โกจิ  
ก ฺจิ  หนติ  สตฺตนฺน กายาน  ฉิทฺทภาวโต  หนนฺโต  วิย  
โหติ ฯ  กถ  สตฺถปหาโรติ  อาห  สตฺตนฺน   วิวรมนฺตเรติ ฯ  
ปวีอาทีน สตฺตนฺน กายาน วิวรภูเต อนฺตเร ฉิทฺเท  
สตฺถ ปวิสติ  เตน  สตฺตา  อสิอาทีหิ  ปหตา  วิย  โหนฺติ   
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ชีโว วิย ปน เสสกายาป นิจฺจสภาวตฺตา  น ฉิชฺชนฺตีติ  
อธิปฺปาโย ฯ   
        อจฺเฉชฺชาเภชฺโช  หิ  ชีโวติ  อย  สตฺตาน  ชีโว  สตฺถาทีหิ  
น  ฉินฺทิตพฺโพ  น  ภินฺทิตพฺโพ  นิจฺจสภาวตฺตา ฯ  อฏโส   
คุฬปริมณฺฑโลติ  โส  ปน ชีโว  กทาจิ  อฏโส  โหติ  กทาจิ   
คุฬปริมณฺฑโล ฯ โยชนาน สต ป ฺจาติ เกวลีภาว ปตฺโต   
ป ฺจโยชนสตุพฺเพโธ โหติ ฯ โก ชีว เฉตฺตุมรหตีติ นิจฺจ  
นิพฺพิการ ชีว โก นาม สตฺถาทีหิ ฉินฺทิตุ อรหติ น โส เกนจิ  
วิโกปเนยฺโยติ วทติ ฯ   
        สุตฺตคุเฬติ  เวเตฺวา  กตสุตฺตคุเฬ ฯ  ขิตฺเตติ  นิพฺเพนวเสน  
ขิตฺเต ฯ นิพฺเพเนฺต  ปลายตีติ  ปพฺพเต  วา  รกฺุขคฺเค  วา  
ตฺวา  นิพฺเพ ิยมาน ขิตฺต  สุตฺตคุฬ  นพฺิเพเนฺตเมว  คจฺฉติ  
สุตฺเต  ขีเณ  น  คจฺฉติ ฯ เอวเมวนฺติ ยถา ต  สุตฺตคุฬ  
นิพฺเพ ิยมาน  คจฺฉติ  สุตฺเต  ขีเณ  น  คจฺฉติ  เอวเมว  โส  
ชีโว จุลลฺาสีติ  มหากปฺปโน  สตสหสฺสานีติ  วุตฺตกาลเมว   
อตฺตภาวคุฬ  นิพฺเพเนฺโต ปลายติ ปวตฺตติ ตโต อุทฺธ น  
ปวตฺตติ ฯ   
        เอวเมว  จ  โส  ชีโวติ  ยถา  โกจิ  ปุริโส  อตฺตโน  
นิวาสคามโต  นิกฺขมิตฺวา  ตโต  อ ฺ  คาม  ปวิสติ  เกนจิเทว  
กรณีเยน  เอวเมว  โส  ชโีว  อิโต  สรรีโต  นิกฺขมิตฺวา   
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อ ฺ  อปร  สรีร นิยตวเสน ปวิสตีติ อธิปฺปาโย ฯ  
โพนฺทินฺติ กาย ฯ   
        จุลลฺาสีตีติ  จตุราสีติ ฯ  มหากปฺปโนติ  มหากปฺปาน ฯ  
ตตฺถ  เอกมฺหา มหาสรา  อโนตตฺตาทิโต  วสฺสสเต  วสฺสสเต  
กุสคฺเคน เอเกก อุทกพินทฺุ นีหรนฺเต  อิมินา  อุปกฺกเมน  
สตฺตกฺขตฺตุ  ตมฺหิ  สเร  นริุทเก  ชาเต  เอโก  มหากปฺโป นาม   
โหตีติ  วตฺวา  เอวรูปาน  มหากปฺปาน  จตุราสีติสตสหสฺสานิ   
สสารสฺส ปรมิาณนฺติ  วทนฺติ ฯ  เย  พาลา  เย  จ  ปณฺฑิตาติ  
เย  อนฺธพาลา  เย  จ  สปปฺ ฺา  สพฺเพป  เต ฯ  สสาร  
เขปยิตฺวานาติ  ยถาวุตฺตกาลปริจฺเฉท  สสาร อปราปรุปฺปตฺติวเสน  
เขเปตฺวา ฯ  ทุกฺขสฺสนฺต  กริสฺสเรติ  วฏฏทุกฺขสฺส ปริยนฺต  
ปริโยสาน  กริสฺสนฺติ ฯ  ปณฺฑิตาป  อนฺตรา  สุชฺฌตุิ  น  สกฺโกนฺติ  
พาลาป ตโต อุทฺธ นปฺปวตฺตนฺตีติ ตสฺส ลทฺธ ิฯ   
        มิตานิ  สุขทุกฺขานิ  โทเณหิ  ปฏเกหิ  จาติ  สตฺตาน  
สุขทุกฺขานิ  นาม  โทเณหิ  ปฏเกหิ  มานภาชเนหิ  มิตานิ  วิย   
ยถาวุตฺตกาลปริจฺเฉเทเนว  ปริมิตตฺตา  ปจฺเจก ฺจ เตส เตส  
สตฺตาน ตานิ นิยติปริณามชานิ ปริมิตานิ  ฯ ตยิท  ชโิน  
สพฺพ  ปชานาติ  ชินภูมิย   ิโต  เกวล  ปชานาติ  สสารสฺส  
สมติกฺกนฺตตฺตา ฯ สสาเร ปน ปริพฺภมติ สมฺมูฬฺหาย อิตรา  
ปชา ฯ    
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        เอวทิฏ ิ  ปุเร อาสินฺติ ยถาวุตฺตนตฺถิกทิฏ ิโก ปุพฺเพว  
อห         อโหสึ ฯ สมฺมูโฬฺห  โมหปารุโตติ  ยถาวุตฺตาย  ทิฏ ิยา   
เหตุภูเตน  สมฺโมเหน  สมฺมูโฬฺห ต สหชาเตน ปน โมเหน  
ปารุโต ปฏิจฺฉาทิตกุสลพีโชติ อธิปฺปาโย ฯ   
        เอว  ปพฺุเพ  ยา  อตฺตโน  อุปฺปนนฺา  ปาปทิฏ ิ  ตสฺสา  
วเสน  กต  ปาปกมฺม  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อตฺตนา  อายตึ  
อนุภวิตพฺพ ตสฺส ผล ทสเฺสนฺโต  โอร เม ฉหิ มาเสหีติ   
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  วสฺสานิ  สตสหสฺสานีติ  วสฺสาน สตสหสฺสานิ  
อติกฺกมิตฺวาติ  วจนเสโส  ภุมฺมตฺเถ  วา  เอต  ปจฺจตฺตวจน  วสฺเสสุ  
สตสหสฺเสสุ วีติวตฺเตสูติ อตฺโถ ฯ  โฆโส  สยฺุยติ  ตาวเทติ  ยทา   
เอตฺตโก  กาโล อติกฺกนฺโต โหติ ตาวเทว  ตสฺมึ  กาเล  อิธ   
ปจฺจนฺตาน  โว  มาริสา  วสฺสสตสหสฺสปริมาโณ  กาโล อตีโตติ   
เอว  ตสฺมึ  นริเย  สทโฺท  สุยฺยติ ฯ  ลกโฺข  เอโส  มหาราช   
สตภาควสฺสโกฏโิยติ  สตภาคา  สตโกฏาสา  วสฺสโกฏโิย   
มหาราช นิรเย ปจฺจนฺตาน สตฺตาน อายุโน  เอโส  ลกฺโข  เอโส   
ปริจฺเฉโทติ  อตฺโถ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ทสทสก สต นาม   
ทส  สตานิ  สหสฺส  นาม  ทส  ทสสหสฺสานิ  สตสหสฺส  
นาม  สตสตสหสฺสานิ  โกฏิ  นาม  ตาส  โกฏีน  วเสน   
สตสหสฺสวสฺสโกฏโิย  สตภาคา  วสฺสโกฏโิย ฯ  สา  จ  โข    
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เนรยิกานเยว  วสฺสคณนาวเสน  เวทิตพฺพา  น  มนสฺุสาน  
เทวาน  วา ฯ  อีทิสานิ  อเนกานิ  วสฺสโกฏิสตสหสฺสานิ  
เนรยิกาน  อายุ ฯ  เตนาห  โกฏิสตสหสฺสานิ  นิรเย  ปจฺจเร  
ชนาติ ฯ ยาทิเสน ปน ปาเปน สตฺตา เอว นิรเยสุ  ปจฺจนฺติ  
ต  นิคมนวเสน ทสฺเสตุ มิจฺฉาทิฏ ี จ ทุสฺสีลา เย จ  
อริยูปวาทิโนติ วุตฺต ฯ เวทิสฺสนฺติ อนุภวิสฺส ฯ   
        เอว  อายตึ  อตฺตนา  อนุภวิตพฺพ  ปาปผล  ทสฺเสตฺวา  
อิทานิ  เกน  เต  พฺรหฺมจริเยน อานุภาโว อย ตวาติ ร ฺา   
ปุจฺฉิตมตฺถ อาจิกฺขิตฺวา ต  สรเณสุ  เจว  สีเลสุ  จ  ปติฏาเปตุกาโม 
ต  สุโณหิ  มหาราชาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สีเลสุโปสเถ  รตาติ  
นิจฺจสีเลสุ จ อุโปสถสีเลสุ จ อภิรตา ฯ อทาติ อทาสิ ฯ  
ต ธมฺมนฺติ ต อฏงฺคิก มคฺค อมตปท ฺจ ฯ   
        เอว  เปเตน  สรเณสุ  สีเลสุ  จ  สมาทปโต ราชา  
ปสนฺนมานโส  เตน  อตฺตโน  กต  อุปการ  ตาว  กตฺิเตตฺวา   
สรณาทีสุ ปติฏหนฺโต อตฺถกาโมติอาทิกา ติสฺโส  
คาถา วตฺวา ปุพฺเพ อตฺตนา คหิตาย ปาปกาย ทิฏ ิยา  
ปฏินิสฺสฏภาว ปกาเสนฺโต โอผุนามีติ คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  โอผุนามิ  มหาวาเตติ  มหนฺเต  วาเต  วายนฺเต  
ภุส  วิย  ต  ปาปก  ทิฏ ึ  ยกฺข  ตว  ธมมฺเทสนาวาเต   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เปตวตฺถุวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 349 

        เลมที ่ 24  นนฺทกเปตวตฺถุวณฺณนา หนา  349 
 
โอผุนามิ  นิทฺธุนามิ  ฯ นทิยา วา สีฆคามิยาติ สีฆโสตาย  
มหานทิยา  วา  ติณกฏปณฺณกสฏ  วิย  ปาปก  ทิฏ ึ  
ปวาเหมีติ อธิปฺปาโย ฯ  วมามิ  ปาปก  ทฏิ ินฺติ มม  
มโนมุขคต ปาปก ทิฏ ึ อุจฺฉฑฺฑยามิ ฯ ตตฺถ  การณมาห  
พุทฺธาน  สาสเน  รโตติ ฯ  ยสฺมา  เอกเสน  อมตาวเห พุทฺธาน   
ภควนฺตาน สาสเน รโต อภิรโต ตสฺมา ต ทิฏ ิสงฺขาต  
วิส วมามีติ โยชนา ฯ   
        อิท  วตฺวานาติ  โอสานคาถา  สงฺคีติกาเรหิ  ปตา ฯ  
ตตฺถ ปาโมกโฺขติ  ปาจีนทิสาภิมุโข  หุตฺวา ฯ  รถมารุหีติ  
ราชา  คมนสชฺช  อตฺตโน  ราชรถ  อภิรุหิ อารุยฺห  ยกฺขานุภาเวน  
ต  ทิวสเมว  อตฺตโน นคร ปตฺวา  ราชภวน ปาวิสิ ฯ  โส  
อปเรน  สมเยน  อิม  ปวตฺตึ  ภิกฺขูน  อาโรเจสิ ภิกฺขู ต เถราน  
อาโรเจสุ เถรา ตติยสงฺคีติย สงฺคห อาโรเปสุ ฯ   
                        นนฺทกเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ____________________  
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                                        เรวตีเปตีวตฺถุวณฺณนา   
        อุฏเหิ  เรวเต  สุปาปธมฺเมติ  อิท  เรวตีเปตวตฺถุ ฯ  ต  
ยสฺมา  เรวตีวิมานวตฺถุนา  นิพฺพิเสส  ตสฺมา ยเทตฺถ อตถุปฺปตฺติย  
คาถาสุ จ วตฺตพฺพ ต  ปรมตฺถทีปนิย  วิมานวตฺถุวณฺณนาย  
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ อิท หิ นนฺทิยสฺส เทวปุตฺตสฺส  
วเสน  วิมานวตฺถุปาฬิย  สงฺคห  อาโรปตมฺป  เรวตีปฏิพทฺธาย  
คาถาย วเสน เรวตีเปตวตฺถุนฺติ เปตวตฺถุปาฬิยมฺป สงฺคห  
อาโรปตนฺติ ทฏพฺพ ฯ   
                                เรวตีเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                        อุจฺฉุเปตวตฺถุวณฺณนา   
        อิท มม อุจฺฉุวน มหนฺตนฺติ อิท อุจฺฉุเปตวตฺถุ ฯ  
ตสฺส กา อุปฺปตฺติ ฯ  
        ภควติ  เวฬุวเน  วิหรนฺเต  อ ฺตโร  ปุรโิส  อุจฺฉุกลาป  
ขนฺเธ  กตฺวา  เอก  อุจฺฉุ  ขาทนฺโต  คจฺฉติ ฯ  อถ  อ ฺตโร   
อุปาสโก  สลีวา กลฺยาณธมฺโม พาลทารเกน  สทฺธ ึ  ปฏ ิโต  
ปฏ ิโต  คจฺฉติ ฯ  ทารโก  อุจฺฉุ  ปสสฺิตฺวา  เทหีติ  ปโรทติ ฯ   
อุปาสโก  ทารก  ปโรทนตฺ  ทิสฺวา  ต  ปุริส  สงฺคณฺหนฺโต  
เตน  สทฺธึ  สลฺลาปมกาสิ  โส  ปน  ปรุโิส  เตน สทธฺึ น  
กิ ฺจิ อาลป ทารกสฺส อุจฺฉุขณฺฑมฺป นาทาสิ ฯ  อุปาสโก   
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ต  ทารก  ทสฺเสตฺวา  อย  ทารโก  อติวิย  โรทติ  อิมสฺส   
เอก  อุจฺฉุขณฺฑ  เทหีติ  อาห ฯ ต สุตฺวา โส ปุรโิส  
อสหนฺโต  ปฏิหตจิตฺต  อุปฏเปตฺวา อนาทรวเสน เอก  
อุจฺฉุลฏ ึ ปฏ ิโต ขิป ฯ   
        โส  อปเรน  สมเยน  กาล  กตฺวา  จิร  ปริภาวิตสฺส  
โลภสฺส  วเสน เปเตสุ  นิพฺพตฺติ ตสฺส ผล นาม สกกมฺมสริกฺขก   
โหตีติ อฏกรีสมตฺต าน อวตฺถรนฺต อ ฺชนวณฺณ   
มุสลทณฺฑปริมาเณหิ  อุจฺฉูหิ ฆนส ฺฉนฺน มหนฺต อุจฺฉุวน  
นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺมึ  ขาทิตุกามตาย  อุจฺฉุ  คเหสฺสามีติ   
อุปคตมตฺเต ต อุจฺฉู อภิหนนฺติ โส เตน มุจฺฉิโต ปตติ ฯ   
        อเถกทวิส  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ราชคห  ปณฺฑาย   
คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค ต เปต อทฺทส ฯ โส เถร ทิสฺวา  
อตฺตนา กตกมฺม ปุจฺฉิ   
                อิท มม อุจฺฉุวน มหนฺต   
                นพฺิพตฺตติ ปุ ฺผล อนปฺปก   
                ต ทานิ เม น ปริโภคเมติ   
                อาจิกฺข ภนฺเต กิสฺส อย วิปาโก ฯ   
                ห ฺามิ ขชฺชามิ จ วายมามิ   
                ปริสกฺกามิ ปรภุิ ฺชิตุ กิ ฺจิ   
                สวฺาห ฉินฺนถาโม กปโณ ลาลปามิ   
                กสิฺส กมมฺสฺส อย วิปาโก ฯ    
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                วิฆาโต จาห ปริปตามิ ฉมาย   
                ปริวตฺตามิ วาริจโรว ฆมฺเม   
                รทุโต  จ เม อสฺสุกา นิคฺคลนฺติ   
                อาจิกฺข ภนฺเต กิสฺส อย วิปาโก ฯ   
                ฉาโต กิลนฺโต จ ปปาสิโต จ   
                สนฺตสฺสิโต  สาตสุข น วินฺเท   
                ปจฺุฉามิ ต เอตมตฺถ ภทนฺเต   
                กถ นุ อุจฺฉุปริโภค ลเภยฺยนฺติ ฯ   
                ปุเร ตุว กมฺมมกาสิ อตฺตนา   
                มนุสฺสภูโต ปุริมาย ชาติยา   
                อห ฺจ ต เอตมตฺถ วทามิ   
                สตฺุวาน ตฺว เอตมตฺถ วิชาน ฯ   
                อุจฺฉุ ตุว ขาทมาโน ปยาโต   
                ปรุิโส จ เต ปฏ ิโต อนฺวคจฺฉิ   
                โส จ ต ปจฺจาสนฺโต กเถสิ   
                ตสฺส ตุว น กิ ฺจิ อาลปตฺถ ฯ   
                โส จ ต อภณนฺต อยาจิ   
                เทหยฺย อุจฺฉุนฺติ จ ต อโวจ   
                ตสฺส ตุว ปฏ ิโต อุจฺฉุ อทาสิ   
                ตสฺเสต กมฺมสฺส อย วิปาโก ฯ    
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                อิงฺฆ ตฺว คนฺตฺวาน ปฏ ิโต คเณฺหยฺยาสิ   
                คเหตฺวาน ต ขาทสฺสุ ยาวทตฺถ   
                เตเนว ตฺว อตฺตมโน ภวิสฺสสิ   
                หฏโ จุทคฺโค จ ปโมทิโต จาติ ฯ   
                คนฺตฺวาน โส ปฏ ิโต อคฺคเหสิ   
                คเหตฺวาน ต ขาทิ ยาวทตฺถ   
                เตเนว โส อตฺตมโน อโหส ิ  
                หฏโ จุทคฺโค จ ปโมทิโต จาติ ฯ   
วจนปฏิวจนคาถา เปเตน เถเรน จ วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  กสิฺสาติ  กีทิสสฺส  กมฺมสฺสาติ  อธิปฺปาโย ฯ  
ห ฺามีติ วิห ฺามิ  วิฆาต  อาปชฺชามิ ฯ  วิห ฺามีติ  วา  
วิพาธิยามิ วิเสสโต ปฬิยามีติ อตฺโถ ฯ  ขชฺชามีติ  ขาทิยามิ   
อสิปตฺตสทิเสหิ  นิสิเตหิ  ขาทนฺเตหิ  วิย  อุจฺฉุปตฺเตหิ กนฺติยามีติ   
อตฺโถ ฯ  วายมามีติ  อุจฺฉุ  ขาทิตุ  วายาม  กโรมิ ฯ ปริสกฺกามีติ   
ปโยค  กโรมิ ฯ  ปริภุ ฺชตุินฺติ  อุจฺฉุรส  ปริภุ ฺชิตุ  อุจฺฉุ  
ขาทิตุนฺติ  อตฺโถ ฯ  ฉินฺนถาโมติ  ฉินนฺสโห  อุปจฺฉินฺนถาโม   
ปริกฺขีณพโลติ อตฺโถ ฯ กปโณติ ทีโน ฯ ลาลปามีติ ทุกฺเขน  
อฏฏิโต อติวิย วิลปามิ ฯ   
        วิฆาโตติ  วิฆาตวา  วิหตพโล  วา ฯ  ปริปตามิ  ฉมายนฺติ  
าตุ  อสกฺโกนฺโต  ภูมิย  ปปตามิ ฯ  ปริวตฺตามีติ  ปริพฺภมามิ ฯ    
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วาริจโรวาติ มจฺโฉ วิย ฯ ฆมฺเมติ ฆมฺมสนฺตตฺเต ถเล ฯ   
        สนฺตสฺสิโตติ  โอฏกณฺตาลูน  โสสปฺปตฺติยา  สุฏ ุ  
ตสิโต ฯ สาตสุขนฺติ  สาตภูต  สุข ฯ  น วินฺเทติ น  
ลภามิ ฯ ตนฺติ ตุว ฯ วิชานาติ วิชานาหิ ฯ ปยาโตติ  
คนฺตุ  อารทฺโธ ฯ  อนฺวคจฺฉีติ  อนุพนฺธิ ฯ  ปจฺจาสนฺโตติ   
ปจฺจาสีสมาโน ฯ ตสฺเสต  กมฺมสฺสาติ  เอตฺถ เอตนฺติ นิปาตมตฺต  
ตสฺส กมฺมสฺสาติ อตฺโถ ฯ ปฏ ิโต คเณฺหยฺยาสีติ อตฺตโน  
ปฏ ิปสฺเสเนว อุจฺฉุ คเณฺหยฺยาสิ ฯ ปโมทิโตติ ปมุทิโต ฯ   
        คเหตฺวาน  ต  ขาทิ  ยาวทตฺถนฺติ  เถเรน  อาณตฺตินิยาเมน  
อุจฺฉุ  คเหตฺวา  ยถารุจิ  ขาทิตฺวา  มหนฺต  อุจฺฉุกลาป  คเหตฺวา   
เถรสฺส อุปเนสิ เถโร ต  อนุคฺคณฺหนฺโต  เตเนว  ต  อุจฺฉุกลาป   
คาหาเปตฺวา  เวฬุวน  คนตฺฺวา  ภควโต อทาสิ  ภควา  
ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  ต  ปรภุิ ฺชิตฺวา  อนุโมทน  อกาสิ  เปโต  
ปสนฺนจิตฺโต  วนฺทิตฺวา  คโต  ตโต  ปฏาย  ยถาสขุ  
อุจฺฉุ  ปริภุ ฺชิ ฯ  
        โส  อปเรน  สมเยน  กาล  กตฺวา  ตาวตึเสสุ  
อุปฺปชฺชิ ฯ  สา  ปเนสา  เปตสฺส  ปวตฺติ  มนุสฺสโลเก  
ปากฏา  อโหสิ ฯ  อถ  มนสฺุสา  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ต  
ปวตฺตึ  ปุจฺฉึสุ ฯ  สตฺถา เตส ตมตฺถ วิตฺถารโต กเถตฺวา ธมฺม  
เทเสสิ ต สุตฺวา มนุสฺสา มจฺเฉรมลโต ปฏิวิรตา อเหสุนฺติ ฯ   
                        อุจฺฉุเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ___________________  
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                                 กุมารเปตวตฺถุวณฺณนา   
        สาวตฺถิ  นาม  นครนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  
เทฺว  เปเต อารพฺภ  กเถสิ ฯ   
        สาวตฺถยิ  กริ  โกสลร ฺโ เทฺว ปุตฺตา ปาสาทิกา  
ปมวเย  ิตา โยพฺพนมทมตฺตา  ปรทารกมฺม  กตฺวา  กาล  
กตฺวา  ปริขาปฏเ  เปตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺตึสุ ฯ เต  รตฺติย  
เภรเวน  สทฺเทน  ปริเทวึสุ ฯ  มนุสฺสา  ต  สุตฺวา  ภีตตสิตา  
เอว กเต  อิท  อวมงฺคล  วูปสมฺมตีติ  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  
มหาทาน ทตฺวา ต  ปวตฺตึ  ภควโต  อาโรเจสุ ฯ  ภควา  อุปาสกา  
ตสฺส  สทฺทสสฺ  สวเนน ตุมฺหาก  น  โกจิ  อนฺตราโยติ  วตฺวา  
ตสฺส  การณ  อาจิกฺขิตฺวา  เตส  ธมฺม  เทเสตุ   
                สาวตฺถิ นาม นคร        หิมวนฺตสฺส ปสฺสโต   
                ตตฺถ อาสุ เทฺว กุมารา  ราชปุตฺตาติ เม สุต ฯ   
                สมฺมตฺตา  รชนีเยสุ  กามสฺสาทาภินนฺทิโน   
                ปจฺจุปฺปนฺนสุเข คิทฺธา  น เต ปสฺสึสุนาคต ฯ   
                เต จุตา จ มนุสฺสตฺตา  ปรโลก อิโต คตา   
                เตธ โฆเสนฺตุทิสฺสนฺตา  ปุพฺเพ ทุกฺกฏมตฺตโน ฯ   
                พหูสุ วต สนฺเตสุ        เทยฺยธมฺเม อุปฏ ิเต   
                นาสกฺขิมฺหา จ อตฺตาน  ปริตฺต กาตุ  สุขาวห ฯ   
                ก ึตโต ปาปก อสฺส  ย โน  ราชกุลา จุตา   
                อุปปนฺนา เปตฺติวิสย  ขุปฺปปาสสมปฺปตา  ฯ    
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                สามิโน อิธ หุตฺวาน  โหนฺติ อสามิโน ตหึ   
                ภมนฺติ  ขุปฺปปาสาย  มนุสฺสา อุนฺนโตนตา ฯ   
                เอตมาทีนว ตฺวา        อิสสฺรมทสมฺภว   
                ปหาย อิสฺสรมท        ภเว สคฺคคโต นโร ฯ   
                กายสฺส เภทา สปฺป ฺโ  สคฺค โส อุปปชฺชตีติ   
คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อิติ  เม  สุตนฺติ  น  เกวล  อตฺตโน  าเณน  ทิฏเมว   
อถ โข โลเก ปากฏภาเวน เอว มยา สุตนฺติ อตฺโถ ฯ 
        กามสฺสาทาภินนฺทิโนติ  กามคุเณสุ  อสฺสาทวเสน   
อภินนฺทนสีลา ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนสุเข  คิทฺธาติ  วตฺตมานสุขมตฺเต  
คิทฺธา  คถิตา  หุตฺวา ฯ  น  เต ปสฺสึสุนาคตนฺติ  ทุจฺจริต  
ปหาย  สุจริต  จริตฺวา  อนาคต  อายตึ  เทวมนุสฺเสสุ  
ลทฺธพฺพ สุข เต น จินฺเตสุ ฯ   
        เตธ  โฆเสนฺตุทิสฺสนฺตาติ  เต  ปุพฺเพ  ราชปุตฺตภูตา  
เปตา  อิธ  สาวตฺถิยา  สมีเป  อทิสฺสมานรูปา  โฆเสนฺติ  
กนฺทนฺติ ฯ ก ึกนฺทนฺตีติ อาห ปุพฺเพ ทุกฺกฏมตฺตโนติ ฯ   
        อิทานิ  เตส  กนฺทนสสฺ  การณ  เหตุโต  จ  ผลโต  จ  
วิภชิตฺวา  ทสฺเสตุ พหูสุ วต สนฺเตสูติอาทิ วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  พหูสุ  วต  สนฺเตสูติ  อเนเกสุ  ทกฺขิเณยฺเยสุ  
วิชฺชมาเนสุ ฯ เทยฺยธมฺเม อุปฏ ิเตติ  อตฺตโน  สนตฺเก    
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ทาตพฺพเทยฺยธมฺเมป  สมีเป  ิเต ลพฺภมาเนติ อตฺโถ ฯ ปริตฺต   
สุขาวหนฺติ  อปฺปมตฺตกมฺป  อายตึ  สุขาวห ปุ ฺ กตฺวา อตฺตาน  
โสตฺถึ นริุปทฺทว กาตุ นาสกฺขิมฺหา วตาติ โยชนา ฯ   
        ก ึ ตโต  ปาปก  อสฺสาติ  ตโต  ปาปก  ลามก  นาม  
กึ  อ ฺ  อสฺส  สิยา ฯ  ย  โน  ราชกุลา  จุตาติ  เยน  
ปาปกมฺเมน  มย  ราชกุลโต  จุตา  อิธ เปตฺติวิสย อุปปนฺนา  
เปเตสุ นิพฺพตฺตา ขุปฺปปาสสมปฺปตา วิจรามาติ อตฺโถ ฯ   
        สามิโน  อิธ  หุตฺวานาติ  อิธ  อิมสมฺึ  โลเก  ยสมฺึเยว  
าเน ปุพฺเพ  สามิโน  หุตฺวา  วิจรนฺติ  ตหึ  ตสฺมึเยว  าเน  
โหนฺติ  อสฺสามิโน ฯ  มนสฺุสา อุนฺนโตนตาติ  มนุสฺสกาเล  
สามิโน  หุตฺวา กาลกตา กมฺมวเสน  โอนตา ภมนฺติ   
ขุปฺปปาสาย ปสฺส สสารปกตินฺติ ทสฺเสติ ฯ   
        เอตมาทีนว  ตฺวา  อิสฺสรมทสมฺภวนฺติ  เอต  
อิสฺสริยมทวเสน  สมฺภูต  อปายูปปตฺติสงฺขาต  อาทีนว  โทส  
ตฺวา ปหาย อิสฺสริยมท ปุ ฺปฺปสุโต หุตฺวา ฯ ภเว สคฺคคโต  
นโรติ สคฺค เทวโลก คโตเยว ภเวยฺย ฯ   
        อิติ  สตฺถา  เตส  เปตาน  ปวตฺตึ  กเถตฺวา  เตหิ  มนุสฺเสหิ  
กต  ทาน เตส  เปตาน  อุทฺทิสาเปตฺวา  สมฺปตฺตปรสิาย   
อชฺฌาสยานุรูป  ธมฺม  เทเสสิ สา เทสนา มหาชนสฺส  
สาตฺถิกา อโหสีติ ฯ   
                        กุมารเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _____________________  
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                                ราชปุตฺตเปตวตฺถุวณฺณนา   
        ปุพฺเพ  กตาน  กมฺมานนฺติ  อิท  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนโฺต   
ราชปุตฺตเปต อารพฺภ กเถสิ ฯ   
        ตตฺถ  โย  โส  อตีเต  กิตวสฺส  นาม  ร ฺโ  ปตฺุโต   
อตีเต  ปจฺเจกพุทฺเธ  อปรชฺฌิตฺวา  พหูนิ  วสฺสสหสฺสานิ  นิรเย   
ปจฺจิตฺวา ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากาวเสเสน เปเตสุ  อุปฺปนฺโน  
โส  อิธ  ราชปุตฺตเปโตติ  อธิปฺเปโต ฯ  ตสฺส  วตฺถ ุ เหฏา  
สาณวาสิเปตวตฺถุมฺหิ  วิตฺถารโต  อาคตเมว  ตสฺมา  ตตฺถ   
วุตฺตนเยเนว  คเหตพฺพ ฯ  สตฺถา  ห ิ ตทา  เถเรน  อตฺตโน   
าติเปตาน  ปวตฺติยา  กถติาย  น  เกวล  ตว  าตกาเยว  
อถ  โข  ตฺวมปฺ  อิโต  อนนฺตราตีเต  อตฺตภาเว  เปโต  หุตฺวา   
มหาทุกฺข อนุภวีติ วตฺวา เตน ยาจิโต   
                ปพฺุเพ กตาน กมฺมาน  วิปาโก มถเย มน   
                รูเป สทฺเท รเส คนฺเธ  โผฏพฺเพ จ มโนรเม ฯ   
                นจฺจ คีต รตึ ขิฑฺฑ        อนุภุตฺวา อนปฺปก   
                อุยยฺาเน ปริจริตฺวา  ปวิสนฺโต คิริพฺพช   
                อิสึ สุเนตฺตมทฺทกฺขิ  อตฺตทนฺต สมาหิต   
                อปฺปจฺฉ หิริสมฺปนฺน        อุ ฺเฉ ปตฺตคเต รต ฯ   
                หตฺถิกฺขนฺธโต โอรุยฺห  ลทธฺา ภนฺเตติ จาพฺรวิ   
                ตสฺส ปตฺต คเหตฺวาน  อุจฺจ ปคฺคยฺห ขตฺติโย ฯ    
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                ถณฺฑิเล ปตฺต ภินฺทิตฺวา          หสมาโน อปกฺกมิ   
                ร ฺโ กิตวสฺสาห ปุตฺโต  กึ ม ภิกฺขุ กรสิฺสสิ ฯ   
                ตสฺส กมฺมสฺส ผรุสสฺส          วิปาโก กฏโก อหุ   
                ย ราชปุตฺโต เวเทสิ                  นิรยมฺหิ สมปฺปโต ฯ   
                ฉเฬว จตุราสีติ                        วสฺสานิ นหุตานิ จ   
                ภุส ทุกฺข นิคจฺฉิตฺโถ          นิรเย กตกิพฺพิโส ฯ   
                อุตฺตาโนป จ ปจฺจิตฺถ          นิกชฺุโช วามทกฺขิโณ   
                อุทฺธปาโท  ิโต เจว                  จิร พาโล อปจฺจถ ฯ   
                พหูนิ วสฺสสหสฺสานิ                ปูคานิ นหุตานิ จ   
                ภุส ทุกฺข นิคจฺฉิตฺโถ          นิรเย กตกิพฺพิโส ฯ   
                เอตาทิส โข กฏก                อปฺปทุฏปฺปโทสิน   
                ปจฺจนฺติ ปาปกมฺมนฺตา          อิสิมาสชฺช สุพฺพต ฯ   
                โส ตตฺถ พหุวสฺสานิ          เวทยิตฺวา พหุ ทุข   
                ขุปฺปปาสหโต นาม                เปโต อาส ิตโต จุโต ฯ   
                เอตมาทีนว  ตฺวา                  อิสฺสรมทสมฺภว   
                ปหาย อิสฺสรมท                        นิวาตมนุวตฺตเย ฯ   
                ทฏิเว ธมฺเม ปาสโส          โย พุทฺเธสุ สคารโว   
                กายสฺส เภทา สปฺป ฺโ  สคฺค โส อุปปชฺชตีติ   
อิท เปตวตฺถุ กเถสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปพฺุเพ  กตาน  กมฺมาน  วิปาโก  มถเย  มนนฺติ   
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ปุริมาสุ  ชาตีสุ  กตาน อกสุลกมฺมาน ผล อุฬาร หุตฺวา  
อุปฺปชฺชมาน  อนฺธพาลาน จิตฺต มถเยยฺย  อภิภเวยฺย  ปเรส   
อนตฺถกรณมุเขน  อตฺตโน  อตฺถ  อุปฺปาเทยฺยาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        อิทานิ  ต  จิตฺตมถน  วิสเยน  สทธฺึ  ทสฺเสตุ  รเูป  
สทฺเทติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ  รูเปติ  รูปเหตุ  ยถิจฺฉิตสฺส  
มนาปยสฺส รปูารมฺมณสฺส ปฏลิาภนิมิตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ  
สทฺเทติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
        เอว  สาธารณโต  วุตฺตมตฺถ  อสาธารณโต  นยิเมตฺวา  
ทสฺเสนฺโต  นจฺจ  คีตนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  รตินฺติ  
กามรตึ ฯ  ขิฑฺฑนฺติ  สหายกาทีหิ  เกฬึ ฯ คิริพฺพชนฺติ  
ราชคห ฯ   
        อิสินฺติ  อเสกฺขาน  สีลกฺขนฺธาทีน เอสนฏเน อิสึ ฯ  
สุเนตฺตนฺติ เอวนามก  ปจฺเจกพุทฺธ ฯ  อตฺตทนฺตนฺติ  อุตฺตเมน   
ทมเถน ทมิตจิตฺต ฯ สมาหิตนฺติ อรหตฺตผลสมาธินา  สมาหิต ฯ  
อุ ฺเฉ  ปตฺตคเต รตนฺติ อุ ฺเฉน ภิกฺขาจาเรน ลทฺเธ  ปตฺตคเต  
ปตฺตปริยาปนฺเน อาหาเร รต สนฺตุฏ ฯ   
        ลทฺธา  ภนฺเตติ  จาพฺรวีติ  อป  ภนฺเต  ภิกฺขา  ลทฺธาติ   
วิสฺสาสชนนตฺถ กเถสิ ฯ อุจฺจ ปคฺคยฺหาติ อุจฺจตร กตฺวา  
ปตฺต อุกฺขิปตฺวา ฯ    
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        ถณฺฑิเล  ปตฺต  ภินฺทตฺิวาติ  ขรก ิเน  ภูมิปฺปเทเส  ขิปนฺโต  
ปตฺต ภินฺทิตฺวา ฯ  อปกฺกมีติ  โถก  อปสกฺกิ ฯ  อปสกฺกนฺโต  
จ  อการเณเนว  อนฺธพาโล  มหนฺต  อนตฺถ  อตฺตโน  อกาสีติ  
กรุณายนวเสน โอโลเกนฺต ปจฺเจกพุทฺธ ราชปุตฺโต อาห  
ร ฺโ กิตวสฺสาห ปุตฺโต กึ ม ภิกฺขุ กริสฺสสีติ ฯ   
        ผรุสสฺสาติ  ทารุณสฺส ฯ  กฏโกติ อนิฏโ ฯ ยนฺติ ย  
วิปาก ฯ สมปฺปโตติ อลฺลโีน ฯ   
        ฉเฬว  จตุราสีติ  วสฺสานิ  นหุตานิ  จาติ  อุตฺตาโน  
นิปนฺโน  จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ  นิกชฺุโช  วามปสฺเสน   
ทกฺขิณปสฺเสน  อุทฺธปาโท โอลมฺพิโก ยถา ิโต จาติ เอว  
ฉ  จตุราสีติสหสฺสานิ วสฺสานิ โหนฺติ ฯ เตนาห   
                อุตฺตาโนป จ ปจฺจิตฺถ  นิกุชฺโช วามทกฺขิโณ   
                อุทฺธปาโท  ิโต เจว  จิร พาโล อปจฺจถาติ ฯ   
        ตานิ  ปน  วสฺสานิ  ยสฺมา  อเนกานิ  นหุตานิ  โหนฺติ  
ตสฺมา  วุตฺต  นหุตานีติ ฯ ภุส ทุกฺข นิคจฺฉิตฺโถติ อติวิย  
ทุกฺข ปาปุณิ ฯ   
        ปูคานีติ  วสฺสสมูเห  อิธ  ปุริมคาถาย  จ  อจฺจนฺตสโยเค  
อุปโยควจน  ทฏพฺพ ฯ   
        เอตาทิสนฺติ  เอวรูป ฯ  กฏกนฺติ  อติทุกฺข  ภาวนปุสก-  
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นิทฺเทโสย  เอกมนฺต  นิสทีีติ  อาทีสุ  วิย ฯ  อปฺปทฏุปฺปโทสิน  
อิสึ  สุพฺพต  อาสชฺช อาสาเทตฺวา ปาปกมฺมนฺตา ปุคฺคลา  
เอวรูป กฏก อติวิย ทุกฺข ปจฺจนฺตีติ โยชนา ฯ   
        โสติ  โส  ราชปุตฺตเปโต ฯ  ตตฺถาติ  นิรเย ฯ  เวทยิตฺวาติ  
อนุภวิตฺวา ฯ  นามาติ พฺยตฺตปากฏภาเวน ฯ ตโต จุโตติ นิรยโต  
จุโต ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
        เอว  ภควา  ราชปุตฺตเปตกถาย  ตตฺถ  สนฺนิปติต  มหาชน   
สเวเชตฺวา  อุปริ  สจฺจานิ ปกาเสสิ สจฺจปริโยสาเน พหู  
โสตาปตฺติผลาทีนิ สมฺปาปุณึสูติ ฯ   
                        ราชปุตฺตเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ______________________  
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                                ปมคูถขาทกเปตวตฺถุวณฺณนา   
        คูถกูปโต  อุคฺคนฺตฺวาติ  อิท  สตฺถริ  เชตวเน  วิหรนฺเต  
เอก  คูถขาทกเปต อารพฺภ วุตฺต ฯ   
        สาวตฺถยิา  กิร  อวิทูเร  อ ฺตรสฺมึ  คามเก  เอโก  
กุฏมฺพิโก อตฺตโน กุลูปก ภิกฺขุ  อุทฺทิสฺส  วิหาร  กาเรสิ  
ตตฺถ นานาชนปทโต ภิกขฺู อาคนฺตฺวา ปฏิวสึสุ ฯ เต  ทิสฺวา  
มนุสฺสา  ปสนฺนจิตฺตา  ปณีเตน  ปจฺจเยน  อุปฏหสึุ ฯ  กุลูปโก  
ภิกฺขุ  ต  อสหมาโน อิสฺสาปกโต หุตฺวา เตส ภิกฺขูน โทส  
วทนฺโต กุฏมฺพิก อุชฺฌาเปสิ กุฏมพิฺโก  เต  ภิกฺขู  กุลูปก ฺจ   
ปริภวนฺโต  ปริภาสิ ฯ  อถ  กุลูปโก กาล กตฺวา ตสฺมึเยว  
วิหาเร  วจฺจกุฏิย  เปโต  หตฺุวา นิพฺพตฺติ กุฏมฺพิโก ปน  
กาล กตฺวา ตสฺเสว  อุปริ  เปโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  อถายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน  ต  ทสิฺวา  ปุจฺฉนฺโต   
                คูถกูปโต อุคฺคนฺตฺวา        โก นุ ทโีน ปติฏสิ   
                นสิฺสสย ปาปกมฺมนฺโต        กึ นุ สทฺทหเส ตุวนฺติ   
คาถมาห ฯ ต สุตฺวา เปโต   
                อห ภทนฺเต เปโตมฺหิ  ทุคฺคโต ยมโลกิโก   
                ปาปกมฺม กริตฺวาน        เปตโลก อิโต คโตติ   
คาถาย อตฺตาน อาจิกฺขิ ฯ อถ น เถโร    
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                ก ึนุ กาเยน วาจาย  มนสา ทุกฺกฏ กต   
                กสิฺสกมฺมวิปาเกน        อิท ทุกฺข นิคจฺฉสีติ   
คาถาย เตน กตกมฺม ปุจฺฉิ ฯ โส เปโต   
                อหุ อาวาสิโก มยฺห        อิสสฺุกี กุลมจฺฉร ี  
                อชฺฌาสิโต  มยฺห ฆเร  กทริโย ปริภาสโก ฯ   
                ตสฺสาห วจน สุตฺวา        ภิกฺขโว ปริภาสิส   
                ตสฺสกมฺมวิปาเกน        เปตโลก อิโต คโตติ   
ทฺวีหิ คาถาหิ อตฺตนา กตกมฺม กเถสิ ฯ   
        ตตฺถ  อหุ  อาวาสิโก  มยฺหนฺติ  มยฺห  อาวาเส  มยา  กตวิหาเร   
เอโก  ภิกฺขุ  อาวาสิโก  นิพทฺธวสนโก  อโหส ิฯ  อชฺฌาสิโต มยหฺ  
ฆเรติ กุลูปกภาเวน มม เคเห ตณฺหาภินิเวสวเสน อภินิวิฏโ ฯ   
        ตสฺสาติ  ตสฺส  กุลูปกภิกฺขุสฺส ฯ  ภิกฺขโวติ  ภิกฺขู ฯ   
ปริภาสิสนฺติ อกฺโกสึ ฯ เปตโลก อิโต คโตติ อิมินา อากาเรน  
เปตโยนึ อุปคโต เปตภูโต ฯ   
        ต สุตฺวา เถโร อิตรสสฺ คตึ ปุจฺฉนฺโต   
                อมิตฺโต มิตฺตวณฺเณน        โย เต อาสิ กุลปูโก   
                กายสฺส เภทา ทุปฺป ฺโ  กึ นุ เปจฺจ คตึ คโตติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ มตฺิตวณฺเณนาติ มิตฺตปฏิรูเปน มิตฺตปฏิรูปตาย ฯ    
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        ปุน เปโต เถรสฺส ตมตฺถ อาจิกฺขนฺโต   
                ตสฺเสวาห ปาปกมฺมสฺส          สีเส ติฏามิ มตฺถเก   
                โส จ ปรวิสย ปตฺโต                มเมว ปรจิารโก ฯ   
                ย ภทนฺเต หทนฺต ฺเ        เอต เม โหติ โภชน   
                อห ฺจ โข ย หทามิ                เอต โส อุปชีวตีติ   
คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  ตสฺเสวาติ  ตสฺเสว  มยฺห  ปพฺุเพ  กุลูปกภิกฺขุภูตสฺส   
เปตสฺส ฯ ปาปกมฺมสฺสาติ  ปาปสมาจารสฺส ฯ  สีเส  ติฏามิ  
มตฺถเกติ สีเส ติฏามิ ติฏนฺโต จ  มตฺถเก  เอว  ติฏามิ  
น  สีสปฺปมาเณ  อากาเสติ  อตฺโถ ฯ  ปรวิสย  ปตฺโตติ   
มนุสฺสโลก  อุปาทาย  ปรวิสยภูต  เปตฺติวิสย ปตฺโต ฯ มเมวาติ  
มยฺห เอว ปรจิารโก อโหสีติ วจนเสโส ฯ   
        ย  ภทนฺเต  หทนฺต ฺเติ  ภทนฺเต  อยฺย  มหาโมคฺคลฺลาน  
ตสฺส  วจฺจกุฏิย  ย  อ ฺเ  อุหทนฺติ  วจฺจ  โอสฺสชนฺติ ฯ เอต  
เม โหติ โภชนนฺติ เอต วจฺจ  มยฺห  ทิวเส  ทิวเส  โภชน  
โหติ ฯ  ย  หทามีติ  ต  ปน  วจฺจ  ขาทิตฺวา  ยมฺปห  วจฺจ  
กโรมิ ฯ  เอต  โส  อุปชีวตีติ  เอต มม วจฺจ โส กุลปูกเปโต  
ทิวเส ทิวเส ขาทนวเสน อุปชีวติ อตฺตภาว ยาเปตีติ อตฺโถ ฯ   
        เตสุ  กฏุมฺพิโก  เปสเล  ภิกฺขู  เอว  อาหารปริโภคโต  
วร  ตุมฺหาก คูถขาทนนฺติ  อกฺโกสิ ฯ  กุลูปโก  ปน  กุฏมฺพิกมฺป    
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ตถาวจเน สมาทเปตฺวา สย ตถา อกฺโกสิ  เตนสฺส  ตโตป   
ปฏิกุฏตรา  ชีวิกา อโหสิ ฯ อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน   
ต  ปวตฺตึ  ภควโต  อาโรเจสิ ฯ  ภควา  ตมตฺถ  อตถปฺุปตฺตึ กตฺวา  
อุปวาเท อาทีนว ทสฺเสตฺวา สมฺปตฺตปริสาย ธมฺม เทเสสิ  
สา เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสติี ฯ   
                ปมคูถขาทกเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ___________________________ 
                        ทุติยคูถขาทกเปตีวตฺถุวณฺณนา   
        คูถกูปโต  อุคฺคนฺตฺวาติ  อิท  สตฺถริ  เชตวเน  วิหรนฺเต  
อ ฺตร คูถขาทกเปตึ  อารพฺภ  วุตฺต ฯ  ตสฺสา  วตฺถุ   
อนนฺตรวตฺถุสทิส ฯ  ตตฺถ  อุปาสเกน วิหาโร  การโิตติ  
อุปาสกสฺส  วเสน  อาคต  อิธ  ปน  อุปาสิกายาติ  อยเมว   
วิเสโส ฯ เสส วตฺถุสฺมึ คาถาสุ จ อปุพฺพ นตฺถิ ฯ   
                        คูถขาทกเปตีวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ______________________  
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                                คณเปตวตฺถุวณฺณนา   
        นคฺคา  ทุพฺพณฺณรูปาตฺถาติ  อิท  สตฺถริ  เชตวเน  วิหรนฺเต   
สมฺพหุเล  เปเต อารพฺภ วุตฺต ฯ   
        สาวตฺถยิ  กริ  สมฺพหุลา  มนุสฺสา  คณภูตา  อสฺสทฺธา   
อปฺปสนฺนา  มจฺเฉรมลปริยุฏ ิตจิตฺตา  ทานาทิสุจริตวิมุขา  หุตฺวา  
จิร ชีวิตฺวา กายสฺส เภทา นครสฺส  สมเีป  เปตโยนิย  
นิพฺพตฺตึสุ ฯ  อเถกทิวส  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน สาวตฺถิย  
ปณฺฑาย คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค เปเต ทิสฺวา   
                นคฺคา ทุพฺพณฺณรูปาตฺถ  กสิา ธมนิสนฺถตา   
                อุปฺผาสุลิกา กิสิกา        เก นุ ตุมฺเหตฺถ มาริสาติ   
คาถาย ปุจฺฉิ ฯ   
        ตตฺถ  ทพฺุพณฺณรูปาตฺถาติ  ทุพฺพณฺณสรีรา  โหถ ฯ  เก  นุ   
ตุมฺเหตฺถาติ ตุมฺเห เก นุ นาม ภวถ ฯ มาริสาติ เต อตฺตโน  
สารุปฺปวเสน อาลปติ ฯ   
        ต สุตฺวา เปตา   
                มย ภทนฺเต เปตมฺหา  ทุคฺคตา ยมโลกิกา   
                ปาปกมฺม กริตฺวาน        เปตโลก อิโต คตาติ   
คาถาย อตฺตโน เปตภาว ปกาเสตฺวา ปุน เถเรน   
                ก ึนุ กาเยน วาจาย  มนสา ทุกฺกฏ กต   
                กสิฺสกมฺมวิปาเกน        เปตโลก อิโต คตาติ    
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คาถาย กตกมฺม ปุจฺฉิตา   
                อนาวเฏสุ  ติตฺเถสุ  วิจินิมฺหทฺธมาสก   
                สนฺเตสุ เทยฺยธมฺเมสุ        ทปี นากมฺห อตฺตโน ฯ   
                นทึ อุเปม ตสิตา        ริตฺตกา ปริวตฺตติ   
                ฉาย อุเปม อุเณฺหสุ        อาตโป ปริวตฺตติ ฯ   
                อคฺคิวณฺโณ จ โน วาโต  ฑหนฺโต อุปวายติ   
                เอต ฺจ ภนฺเต อรหาม  อ ฺ ฺจ ปาปก ตโต ฯ   
                อป โยชนานิ  คจฺฉาม  ฉาตา อาหารเคธิโน   
                อลทฺธาว นิวตฺตาม        อโห โน อปฺปปุ ฺตา ฯ   
                ฉาตา ปมุจฺฉิตา ภนฺตา  ภูมิย ปฏิสุมฺภิตา   
                อุตฺตานา ปฏิกริาม        อวกุชฺชา ปตามเส ฯ   
                เต จ ตตฺเถว ปติตา  ภูมิย ปฏสิุมฺภิตา๚   
                อุร สีส ฺจ ฆฏเฏม        อโห โน อปฺปปุ ฺตา ฯ   
                เอต ฺจ ภนฺเต อรหาม  อ ฺ ฺจ ปาปก ตโต   
                สนฺเตสุ เทยฺยธมฺเมสุ        ทปี นากมฺห อตฺตโน ฯ   
                เต หิ นูน อิโต คนฺตฺวา  โยนึ ลทฺธาน มานุสึ   
                วท ฺ ู สีลสมฺปนฺนา        กาหาม กุสล พหุนฺติ   
อตฺตนา กตกมฺม กเถสุ ฯ   
        ตตฺถ  อป  โยชนานิ  คจฺฉามาติ  อเนกานิป  โยชนานิ  
คจฺฉาม ฯ  กถ  ฉาตา  อาหารเคธิโนติ  จิรกาล  ชิฆจฺฉาย   
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ชิฆจฺฉิตา  อาหาเร  คิทฺธา  อภิคิชฺฌนฺตา  หุตฺวา  เอว  คนฺตฺวาป  
กิ ฺจิ  อาหาร  อลทฺธาเยว  นิวตฺตาม ฯ อปฺปปุ ฺตาติ อปุ ฺตา   
อกตกลฺยาณตา ฯ   
        อุตฺตานา  ปฏิกริามาติ  กทาจิ  อุตฺตานา หุตฺวา  
วิกิริยมานงฺคปจฺจงฺคา วิย วตฺตาม ฯ อวกุชฺชา ปตามเสติ  
กทาจิ อวกุชฺชา หุตฺวา ปตาม ฯ   
        เต  จาติ  เต  มย ฯ  อุร  สีส ฺจ  ฆฏเฏมาติ  อวกุชฺชา  
หุตฺวา  ปติตา  อุฏาตุ  อสกฺโกนฺตา  เวธนฺตา  เวทนาปฺปตฺตา   
อตฺตโน  อตฺตโน อุร สีส ฺจ ปฏิฆสาม  ฯ เสส เหฏา  
วุตฺตนยเมว ฯ   
        เถโร  ต  ปวตฺตึ  ภควโต  อาโรเจสิ ฯ  ภควา  ตมตฺถ  
อตถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  ธมฺม  เทเสสิ  ต  สุตฺวา   
มหาชโน  มจฺเฉรมล  ปหาย  ทานาทิสุจริตนิรโต  อโหสีติ ฯ   
                        คณเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ___________________  
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                        ปาฏลิปุตฺตเปตวตฺถุวณฺณนา   
        ทฏิา  ตยา  นิรยา  ติรจฺฉานโยนีติ  อิท  สตฺถริ  เชตวเน   
วิหรนฺเต อ ฺตร วิมานเปต อารพฺภ วุตฺต ฯ   
        สาวตฺถวิาสิโน  กิร  ปาฏลิปุตฺตวาสิโน  จ  พหู  วาณิชา  
นาวาย  สุวณฺณภูมึ อคมึสุ ฯ  ตตฺเถโก  อุปาสโก  อาพาธิโก   
มาตุคาเม  ปฏิพทฺธจิตฺโต  กาลมกาสิ ฯ  โส  กตกุสโลป เทวโลก  
อนุปปชฺชิตฺวา อิตฺถิยา ปฏพิทฺธจิตฺตตาย สมุทฺทมชฺเฌ วิมานเปโต  
หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  ยสฺส  ปน  โส  ปฏพิทฺธจิตฺโต  สา  อิตฺถี  
สุวณฺณภูมิคามินึ นาว  อภิรุยฺห  คจฺฉติ ฯ  อถ  
โข  โส  เปโต ต อิตฺถึ คเหตุกาโม นาวาย คมน  อุปรุนฺธิ ฯ  
อถ  วาณิชา  เกน  นุ  โข  การเณน  อย  นาวา น  
คจฺฉตีติ วีมสนฺตา  กาฬกณฺณิสลาก  วิจาเรสุ  อมนุสฺสิทฺธิยา  
ยาวตติย  ตสฺสา เอว อิตฺถิยา ปาปุณิ ยสฺส  โส   
ปฏิพทฺธจิตฺโต  ต  ทิสฺวา  วาณิชา  เวฬุกลาป  สมุทฺเท  
โอตาเรตฺวา ตสฺส  อุปริ  ต  อิตฺถึ โอตาเรสุ อิตฺถิยา  
โอตาริตมตฺตาย นาวา เวเคน สุวณฺณภูมึ อภิมุขา  
ปายาสิ ฯ  อมนุสฺโส  ต  อิตฺถึ  อตฺตโน วิมาน อาโรเปตฺวา  
ตาย สทฺธึ อภิรมิ ฯ   
        สา  เอก  สวจฺฉร  อติกฺกมิตฺวา  นิพฺพินฺนรูปา  ต  เปต  
ยาจนฺตี อาห อห อิธ  วสนฺตี  มยฺห  สมปฺรายิก อตฺถ   
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กาตุ น ลภามิ สาธุ มาริส ม ปาฏลิปุตฺตเมว เนหีติ ฯ  
โส ตาย ยาจิโต   
                ทฏิา ตยา นิรยา ติรจฺฉานโยนิ   
                เปตา อสุรา อถวาป มานุสา เทวา   
                สยมทฺทส กมมฺวิปากมตฺตโน   
                เนสฺสามิ ต ปาฏลิปุตฺตมกฺขต   
                ตตฺถ คนฺตฺวา กุสล กโรหิ กมฺมนฺติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ทฏิา  ตยา นิรยาติ เอกจฺเจ ปจฺเจกนิรยาป ตยา  
ทิฏา ฯ ติรจฺฉานโยนีติ มหานุภาวา  นาคสุปณฺณาทิติรจฺฉานาป   
ทิฏา  ตยาติ  โยชนา ฯ  เปตาติ  ขุปฺปปาสาทิเภทา  เปตา ฯ  
อสุราติ  กาลก ฺจิกาทิเภทา  อสุรา ฯ  เทวาติ  เอกจฺเจ   
จาตุมหาราชิกา  เทวา ฯ  โส  กิร  อตฺตโน  อานุภาเวน  
อนฺตรนฺตรา  ต  คเหตฺวา  ปจฺเจกนิรยาทิเก  ทสฺเสนฺโต  วิจรติ  
เตน  เอวมาห ฯ  สยมทฺทส กมฺมวิปากมตฺตโนติ  นิรยาทิเก  
วิเสสโต  คนฺตฺวา  ปสฺสนฺตี  สยเมว อตฺตนา กตกมฺมาน วิปาก  
ปจฺจกฺขโต อทฺทส  อทกฺขิ ฯ  เนสฺสามิ  ต  ปาฏลิปุตฺตมกฺขตนฺติ   
อิทานาห  ต  อกฺขต  เกนจิ อปริกฺขต  มนุสฺสรูเปเนว  
ปาฏลิปุตฺต  นยิสฺสามิ ฯ  ตฺว  ปน ตตฺถ คนฺตฺวา กุสล กโรหิ  
กมฺม  กมฺมวิปากสฺส  ปจฺจกฺขโต  ทิฏตฺตา  ยุตฺตปยุตฺตา   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เปตวตฺถุวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 372 

                เลมที่  24  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  372 
 
ปุ ฺนิรตา โหหีติ อตฺโถ ฯ   
        อถ สา อิตฺถี ตสฺส วจน สุตฺวา อตฺตมนา   
                อตฺถกาโมสิ เม ยกฺข  หิตกาโมสิ เทวเต   
                กโรมิ ตุยฺห วจน                ตฺวสิ อาจริโย มม ฯ   
                        ทฏิา มยา นิรยา ติรจฺฉานโยนิ   
                        เปตา อสุรา อถวาป มานุสา เทวา   
                        สยมทฺทส กมฺมวิปากมตฺตโน   
                        กาหามิ ปุ ฺานิ อนปฺปกานีติ   
คาถมาห ฯ   
        อถ  โส  เปโต  ต  อิตฺถึ  คเหตฺวา  อากาเสน  คนฺตฺวา   
ปาฏลิปุตฺตนครสฺส  มชฺเฌ  เปตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  อถสฺสา   
าติมิตฺตาทโย  ต ทิสฺวา มย ปุพฺเพ สมุทฺเท  ปกขิฺตฺตา  
มตาติ  อสฺสุมฺห  สา  อย  ทิฏา  วต  โภ  โสตฺถินา  อาคตาติ   
อภินนฺทมานา  สมาคนฺตฺวา  ตสฺสา  ปวตฺตึ  ปุจฺฉึสุ ฯ  สา  
เตส  อาทิโต  ปฏาย อตฺตนา  ทิฏ  อนุภูต ฺจ  สพฺพ  
กเถสิ ฯ สาวตฺถิวาสิโนป โข เต วาณิชา อนุกฺกเมน  
สาวตฺถึ  อุปคตกาเล  สตฺถุ  สนฺติก  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  
เอกมนฺต นิสินฺนา  ต  ปวตฺตึ  ภควโต  อาโรเจสุ ฯ  ภควา  
ตมตฺถ  อตถปฺุปตฺตึ กตฺวา จตุนฺน ปริสาน ธมฺม เทเสสิ ต  
สุตฺวา มหาชโน สเวคชาโต ทานาทิกุสลธมฺมนิรโต อโหสีติ ฯ   
                        ปาฏลิปุตฺตเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                                อมฺพวนเปตวตฺถุวณฺณนา   
        อย ฺจ  เต  โปกฺขรณี  สุรมฺมาติ  อิท  สตฺถริ  สาวตฺถิย  
วิหรนฺเต อมฺพเปต อารพฺภ วุตฺต ฯ   
        สาวตฺถยิ  กริ  อ ฺตโร  คหปติ  ปริกฺขีณโภโค  
อโหสิ ฯ ตสฺส ภริยา กาลมกาสิ  เอกา  ธีตาเยว  โหติ ฯ  โส  
ต  อตฺตโน  มิตฺตสฺส เคเห เปตฺวา อิณวเสน คหิเตน   
กหาปณสเตน  ภณฺฑ  คเหตฺวา  สตฺเถน  สทฺธ ึ วณิชฺชาย  คโต   
นจิเรเนว  มูเลน  สห  อุทยภูตานิ  ป ฺจ  กหาปณสตานิ  
ลภิตฺวา  สตฺเถน  สห  ปฏนิิวตฺติ ฯ อนฺตรามคฺเค โจรา  
ปริยุฏาย  สตฺถ  ปาปุณึส ุ สตฺถิกา  อิโต  จิโต  จ  
ปลายึสุ ฯ โส ปน คหปติ  อ ฺตรสฺมึ  คจฺเฉ  กหาปเณ  
นิกฺขิปตฺวา อวิทูเร นิลียิ ฯ โจรา ต คเหตฺวา ชีวิตา โวโรเปสุ  
โส ธนโลเภน ตตฺเถว เปโต หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ   
        วาณิชา  สาวตฺถึ  คนตฺฺวา  ตสฺส  ธตุียา  ต  ปวตฺตึ   
อาโรเจสุ  สา  ปตุ  มรเณน  อาชีวิกาภเยน  จ  อติวิย   
ส ฺชาตโทมนสฺสา  พาฬฺห  ปริเทวิ ฯ  อถ  น  โส  ปตุ  
สหาโย  กฏุมฺพิโก  ยถา  นาม  กุลาลภาชน สพฺพ เภทนปริยนฺต ฯ 
เอวเมว  สตฺตาน  ชีวิต  เภทนปริยนฺต ฯ  มรณ  นาม  สพฺพสาธารณ   
อปฺปฏิการ ฺจ  ตสฺมา มา  ตฺว  ปตร ิ อติพาฬฺห  โสจิ  มา ปริเทวิ  
อห เต ปตา ตฺว มยฺห ธีตา อห ตว ปตุกจฺิจ กโรมิ ตฺว ปตุโน   
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เคเห วิย อิมสฺมึ เคเห อวิมนา อภิรมสฺสูติ วตฺวา  
สมสฺสาเสสิ ฯ  สา  ตสฺส  วจเนน  ปฏิปฺปสฺสทฺธโสกา  ปตริ  
วิย  ตสฺมึ  ส ฺชาตคารวพหุมานา  อตฺตโน  กปณภาเวน  ตสฺส 
เวยฺยาวจฺจการินี หุตฺวา วตฺตมานา  ปตร  อุทฺทิสฺส มตกิจฺจ  
กาตุกามา ยาคุ ปจิตฺวา มโนสิลาวณฺณานิ สุปริปกฺกานิ  
มธุรานิ  อมฺพผลานิ  กสปาติย  เปตฺวา  ยาคุ อมฺพผลานิ  
จ  ทาสิยา คาหาเปตฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  
เอวมาห  ภควา  มยฺห  ทกขิฺณาย ปฏิคฺคหเณน อนุคฺคห  
กโรถาติ ฯ  สตฺถา  มหากรุณาย  ส ฺโจทิตมานโส  ตสฺสา  
มโนรถ ปูเรนฺโต  นิสชฺชาการ  ทสฺเสสิ ฯ  สา  หฏตุฏา   
ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน  อตฺตนา  อุปนีต สุวิสุทฺธวตฺถ อตฺถริตฺวา  
อทาสิ นิสีทิ ภควา ป ฺตฺเต อาสเน ฯ   
        อถ  สา  ภควโต  ยาคุ  อุปนาเมสิ  ปฏิคฺคเหสิ  ภควา  
ยาคุ ฯ  อถ  สงฺฆ  อุทฺทิสฺส  ภิกฺขูนมฺป  ยาคุ ทตฺวา ปุน  
โธตหตฺถา อมฺพผลานิ ภควโต อุปนาเมสิ ภควา  ตานิ  
ปริภุ ฺชิ ฯ  สา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  เอวมาห  ยา  เม  
ภนฺเต  ปจฺจตฺถรณยาคุอมฺพผลทานวเสน  ปวตฺตา ทกฺขิณา สา  
เม ปตร  ปาปุณาตูติ ฯ ภควา  เอว  โหตูติ  วตฺวา  
อนุโมทน  อกาสิ ฯ  สา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา  
ปกฺกามิ ฯ  ตาย  ทกฺขิณาย  สมุทฺทฏิมตฺตาย โส เปโต   
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อมฺพวนอุยฺยานวิมานกปฺปรุกฺขโปกฺขรณิโย มหตึ จ ทิพฺพสมฺปตฺตึ  
ปฏิลภิ ฯ   
        อถ  เต  วาณิชา  อปเรน  สมเยน  วณิชฺชาย  คจฺฉนฺตา  
ตเมว มคฺค ปฏิปนฺนา  ปุพฺเพ  วสิตฏาเน  เอกรตฺตึ  วาส  
กปฺเปสุ ฯ  เต  ทิสฺวา  โส  วิมานเปโต  อุยฺยานวิมานาทีหิ  สทฺธึ  
เตส  อตฺตาน  ทสฺเสสิ ฯ  เต  วาณิชา  ต  ทิสฺวา  เตน  
ลทฺธสมฺปตฺตึ ปุจฺฉนฺตา   
                อย ฺจ เต โปกฺขรณี สุรมฺมา   
                สมา สุติตฺถา จ  มโหทกา จ   
                สปุุปฺผิตา ภมรคณานุกิณฺณา   
                กถ ตยา ลทฺธา อย มนุ ฺา ฯ   
                อิท ฺจ เต อมฺพวน สุรมฺม   
                สพฺโพตุก ธารยเต ผลานิ   
                สปุุปฺผิต ภมรคณานุกิณฺณ   
                กถ ตยา ลทฺธมิท วิมานนฺติ   
อิมา เทฺว คาถา อโวจุ  ฯ   
        ตตฺถ  สรุมฺมาติ  สุฏ ุ  รมณียา ฯ  สมาติ  สมตลา ฯ  
สุติตฺถาติ  รตนมยโสปานตาย สุนฺทรติตฺถา ฯ มโหทกาติ  
พหุชลา ฯ   
        สพฺโพตุกนฺติ  ปุปฺผูปคผลูปครุกฺขาทีหิ  สพฺเพสุ  อุตูสุ    
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สุขาวห ฯ เตนาห ธารยเต ผลานีติ ฯ สปุุปฺผิตนฺติ นิจฺจ  
สุปุปฺผิต  ฯ   
        ต สุตฺวา เปโต โปกฺขรณิอาทีน ปฏิลาภการณ  
อาจิกฺขนฺโต   
                อมฺพปกฺก ทก  ยาคุ  สีตจฺฉายา มโนรมา   
                ธตีาย ทินฺนทาเนน        เตน เม อิธ ลพฺภตีติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  เตน  เม  อิธ  ลพฺภตีติ  ย  ต  ภควโต  ภิกฺขูน ฺจ 
อมฺพปกฺก  อุทก ยาคุ  จ  มม  อุทฺทิสฺส  เทนฺติยา  มยฺห  ธีตาย 
ทินฺน  ทาน  เตน  เม  ธีตาย ทินฺนทาเนน  อิธ อิมสฺม ึ 
ทิพฺเพ อมฺพวเน สพฺโพตุก อมฺพปกฺก อิมิสฺสา ทิพฺพาย  
มนุ ฺาย  โปกฺขรณิยา  ทิพฺพ  อุทก  ยาคุยา  อตฺถรณสฺส  
จ  ทาเนน  อุยฺยานวิมานกปฺปรุกฺขาทีสุ สีตจฺฉายา มโนรมา  
อิธ ลพฺภติ สมิชฺฌตีติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  โส  เปโต  เต  วาณิเช เนตฺวา  
ตานิ ป ฺจ กหาปณสตานิ  ทสฺเสตฺวา  อิโต  อุปฑฺฒ   
ตุมฺเห  คณฺหถ  อุปฑฺฒ  มยา  คหิต  อิณ  โสเธตฺวา สุเขน 
ชีวตูติ  มยฺห  ธีตาย  เทถาติ  อาห ฯ  วาณิชา  อนุกฺกเมน  
สาวตฺถึ  ปตฺวา ตสฺส  ธีตาย  กเถตฺวา  เตน  อตฺตโน  
ทินฺนภาคมฺป ตสฺสา เอว อทสุ ฯ สา กหาปณสต  ธนิกาน  
ทตฺวา  อิตร  อตฺตโน  ปตุ  สหายสฺส  ตสฺส  กฏุมฺพิกสฺส   
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 ทตฺวา สย  เวยฺยาวจฺจ  กโรนฺตี  นิวสติ ฯ  โส  อิท สพฺพ  
 ตุยฺหเยว โหตูติ ตสฺสาเยว ปฏิทตฺวา ต อตฺตโน เชฏปุตฺตสฺส  
 ฆรสามินึ อกาสิ ฯ   
        สา คจฺฉนฺเต กาเล เอก ปุตฺต ลภิตฺวา ต อุปลาเลนฺตี   
                สนฺทิฏ ิก กมมฺ  เอว ปสฺสถ   
                ทานสฺส ทมสฺส สยมสฺส วิปาก   
                ทาสี อห อยฺยกุเลสุ หุตฺวา   
                สณิุสา โหมิ อคารสฺส อิสฺสราติ   
อิม คาถ วทติ ฯ   
        อเถกทวิส  สตฺถา  ตสฺสา  าณปริปาก  โอโลเกตฺวา   
โอภาส  ผริตฺวา สมฺมุเข   ิโต วิย อตฺตาน ทสฺเสตฺวา   
                อสาต สาตรูเปน  ปยรูเปน อปฺปย   
                ทกฺุข สุขสฺส รูเปน  ปมตฺต อติวตฺตตีติ   
อิม คาถมาห ฯ   
        สา  คาถาปริโยสาเน  โสตาปตฺติผเล  ปติฏ ิตา ฯ  สา  
ทุติยทิวเส พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาน  ทตฺวา  ต  ปวตฺตึ  
ภควโต อาโรเจสิ ฯ ภควา ตมตฺถ อตถุปฺปตฺตึ กตฺวา  
สมฺปตฺตปริสาย ธมฺม เทเสสิ สา เทสนา มหาชนสฺส  
สาตฺถิกา อโหสีติ ฯ   
                        อมฺพวนเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ___________________  
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                                อกฺขรุกฺขเปตวตฺถุวณฺณนา   
        ย ททาติ น ต โหตีติ อิท อกฺขทายกเปตวตฺถุ ฯ  
ตสฺส กา อุปฺปตฺติ  ฯ 
        ภควติ  สาวตฺถิย  วิหรนฺเต  อ ฺตโร  สาวตฺถิวาสี  
อุปาสโก  สกเฏหิ  ภณฺฑสฺส  ปูเรตฺวา  วณิชฺชาย  วิเทส  ตตฺถ   
อตฺตโน  ภณฺฑ วิกฺกิณิตฺวา ปฏิภณฺฑ  สกเฏสุ  อาโรเปตฺวา  
สาวตฺถึ  อุทฺทิสฺส  มคฺค  ปฏิปชชฺิ ฯ ตสฺส มคฺค คจฺฉนฺตสฺส  
อฏวิย  เอกสฺส  สกฏสฺส อกฺโข ภิชฺช ิฯ อถ อ ฺตโร ปรุิโส  
รุกฺขคหณตฺถ กุาริผรสุ  คาหาเปตฺวา  อตฺตโน  คามโต  
นิกฺขมิตฺวา  อร ฺเ  วิจรนฺโต  ต  าน  ปตฺวา  ต  อุปาสก   
อกฺขภ ฺชเนน  โทมนสฺสปฺปตฺต  ทิสฺวา  อย  วาณิโช  
อกฺขภ ฺชเนน อฏวิย  กิลมตีติ  อนุกมฺป อุปาทาย รุกฺขทณฺฑ   
ฉินฺทิตฺวา ทฬฺห อกฺข กตฺวา สกเฏ โยเชตฺวา อทาสิ ฯ   
        โส  อปเรน  สมเยน  กาล  กตฺวา  ตสฺมึเยว  อฏวิปเทเส   
ภุมฺมเทวตา หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  อตฺตโน  กมฺม  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
รตฺติย  ตสฺส อุปาสกสฺส เคห คนฺตฺวา เคหทฺวาเร ตฺวา   
                ย ททาติ น ต โหติ   
                เทเถว ทาน ทตฺวา อุภย ตรติ   
                อุภย เตน ทาเนน คจฺฉติ   
                ชาครถ มา ปมชฺชถาติ    
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คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ย  ททาติ  น  ต  โหตีติ  ย  เทยฺยธมฺม  ทายโก  
เทติ  น  ตเทว  ปรโลเก  ตสฺส  ทานสฺส  ผลภาเวน  โหติ  
อถ  โข  อ ฺ  พหุ  อิฏ  กนฺต  ผล  โหติเยว  ตสฺมา  
เทเถว  ทานนฺติ ยถา ตถา ทาน เทถ เอว ฯ ตตฺถ การณมาห   
ทตฺวา อุภย ตรตีติ ทาน ทตฺวา ทิฏธมฺมิกมฺป สมฺปรายิกมฺป  
ทุกฺข อนตฺถ ฺจ อติกฺกมติ ฯ  อุภย  เตน  ทาเนน  คจฺฉตีติ   
ทิฏธมฺมิก สมฺปรายิก ฺจาติ อุภยมฺป สุข  เตน  ทาเนน  อุปคจฺฉติ  
ปาปุณาติ  อตฺตโน  ปเรส ฺจ หิตสุขวเสนาป อยมตฺโถ   
โยเชตพฺโพ ฯ  ชาครถ  มา  ปมชชฺถาติ  เอว  อุภยานตฺถนิวารณ   
อุภยหิตสาธน  ทาน  สมปฺาเทตุ  ชาครถ  ทานูปกรณานิ  
สชฺเชตฺวา  ตตฺถ  จ  อปฺปมตฺตา โหถาติ อตฺโถ ฯ  อาทรทสฺสนตฺถ  
เจตฺถ อาเมณฺฑิตวเสน วุตฺต ฯ   
        วาณิโช  อตฺตโน  กิจฺจ  ตีเรตฺวา  ปฏินิวตฺติตฺวา  อนุกฺกเมน   
สาวตฺถึ ปตฺวา ทุติยทิวเส  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา  
เอกมนฺต นิสินฺโน ต ปวตฺตึ ภควโต อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  
ตมตฺถ  อตถปฺุปตฺตึ  กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  ธมฺม เทเสสิ ฯ 
สา เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสติี ฯ   
                        อกฺขรุกฺขเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ____________________  
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                        โภคสหรเปตีวตฺถุวณฺณนา   
        มย โภเค สหริมฺหาติ อิท โภคสหรเปตีวตฺถุ ฯ ตสฺส  
กา อุปฺปตฺติ ฯ  
        ภควติ  เวฬุวเน  วิหรนฺเต  ราชคเห  กริ  จตสฺโส  อิตฺถิโย   
มานกูฏาทิวเสน  สปฺปมธเุตลธ ฺาทีหิ โวหาร กตฺวา อโยนิโส  
โภเค สหริตฺวา ชีวนฺติ ฯ ตา  กายสฺส เภทา  ปร  มรณา  
พหินคเร  ปริขาปฏเ  เปติโย  หุตฺวา  นิพฺพตฺตึสุ ฯ ตา รตฺติย  
ทุกฺขาภิภูตา   
                มย โภเค สหริมหฺา                สเมน วิสเมน จ   
                เต อ ฺเ ปริภุ ฺชนฺติ        มย ทุกฺขสฺส ภาคินีติ   
วิปฺปลปนฺติโย  เภรเวน  มหาสทฺเทน  วิรวึสุ ฯ  มนุสสฺา ต  
สุตฺวา ภีตตสิตา วิภาตาย รตฺติยา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
มหาทาน  สชฺเชตฺวา สตฺถาร ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ นิมนฺเตตฺวา  
ปณีเตน  ขาทนีเยน  โภชนีเยน  ปริวิสตฺิวา  ภควนฺต  ภุตฺตาวึ  
โอนีตปตฺตปาณึ  อุปนิสีทิตฺวา  ต  ปวตฺตึ นิเวเทสุ ฯ ภควา  
อุปาสกา เตน โว สทฺเทน โกจิ  อนฺตราโย  นตฺถิ  จตสฺโส  
ปน  เปติโย  ทุกฺขาภิภูตา  อตฺตนา ทุกฺกฏ กมฺม กเถตฺวา  
ปริเทวนวเสน วิสฺสเรน วิรวนฺติโย   
                มย โภเค สหริมหฺา                สเมน วิสเมน จ   
                เต อ ฺเ ปริภุ ฺชนฺติ        มย ทุกฺขสฺส ภาคินีติ    
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อิม คาถมาหสูติ อโวจ ฯ   
        ตตฺถ  โภเคติ  ปริภุ ฺชิตพฺพฏเน  โภคาติ  ลทฺธนาเม   
วตฺถาภรณาทิเก  วิตฺตูปกรณวิเสเส ฯ สหริมฺหาติ มจฺเฉรมเลน  
ปริยาทินฺนจิตฺตา กสฺสจิ กิ ฺจิ อทตฺวา ส ฺจินิมฺห ฯ  สเมน  
วิสเมน  จาติ  าเยน  จ  อ ฺาเยน  จ  ายปติรูปเกน   
วา  อ ฺาเยน  เต  โภเค  อเมฺหหิ  สหริเต  อิทานิ  อ ฺเ   
ปริภุ ฺชนฺติ ฯ มย ทุกฺขสฺส  ภาคินีติ  มย  ปน  กสสฺจิป  
สุจริตสฺส  อกตตฺตา ทุจฺจริตสฺส จ กตตฺตา เอตรหิ   
เปตโยนิปริยาปนฺนสฺส  มหโต  ทุกฺขสสฺ  ภาคินิโย  ภวาม  
มหาทุกฺข  อนุภวามาติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  ภควา  ตาหิ  เปตีหิ  วุตฺต  คาถ  วตฺวา  ตาส  
ปวตฺตึ  กเถตฺวา  ต อตถุปปฺตฺตึ  กตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  ธมฺม   
เทเสตฺวา  อุปริ  สจฺจานิ  ปกาเสสิ สจฺจปริโยสาเน พหู  
โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ ฯ   
                        โภคสหรเปตีวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _____________________  
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                                เสฏ ิปุตฺตเปตวตฺถุวณฺณนา   
        สฏ ิวสฺสสหสฺสานีติ อิท เสฏ ิปุตฺตเปตวตฺถุ ฯ ตสฺส กา  
อุปฺปตฺติ   
        ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน ฯ  เตน โข ปน  
สมเยน ราชา ปเสนทิโกสโล  อลงฺกตปฺปฏิยตฺโต  หตฺถิกฺขนฺธ- 
วรคโต  มหติยา  ราชิทฺธยิา  มหนฺเตน  ราชานุภาเวน นคร   
อนุส ฺจรนฺโต  อ ฺตรสฺมึ  เคเห  อุปริปาสาเท  วาตปาน   
วิวริตฺวา  ต   ราชวิภูตึ  โอโลเกนฺตึ  รูปสมฺปตฺติยา  เทวจฺฉรา- 
ปฏิภาค  เอก  อิตฺถ ึ ทิสฺวา อทิฏปุพฺเพ  อารมฺมเณ สหสา  
สมุปฺปนฺเนน กิเลสสมุทาจาเรน ปริยุฏ ิตจิตฺโต สติป  
กุลรูปาจาราทิคุณวิเสสสมฺปนฺเน  อนฺเตปุรชเน สภาวลหุกสฺส  
ปน ทุทฺทมสสฺ จิตฺตสฺส  วเสน  ตสฺส  อิตฺถิย  ปฏิพทฺธมานโส  
หุตฺวา ปจฺฉาสเน นิสินฺนสฺส ปุริสสฺส อิม  วเสน  ตสฺส  อิตฺถิย   
ปฏิพทฺธมานโส  หุตฺวา ปจฺฉาสเน นิสินฺนสฺส ปุริสสฺส อิม  
ปาสาท  อิม ฺจ  อิตฺถึ  อุปธาเรหีติ  ส ฺ  ทตฺวา  ราชเคห  
ปวิฏโ  อ ฺ สพฺพ อมฺพสกฺขรเปตวตฺถุมฺหิ อาคตนเยเนว  
เวทิตพฺพ ฯ   
        อย  ปน  วิเสโส  อิธ  ปุริโส  สรูิเย อนตฺถงฺคเตเยว  
อาคนฺตฺวา นครทฺวาเร  ถกิเต  อตฺตนา  อานีต  อรุณวณฺณมตฺติก  
อุปฺปลานิ  จ  นครทฺวารกวาเฏ  ลคฺเคตฺวา นิปชฺชิตุ  เชตวน  
อคมาสิ ฯ  ราชา  ปน  สิรสิยเน  วาสูปคโต  มชฺฌิมยาเม  
สอิติ  นอิติ  ทุอิติ  โสอิติ  จ  อิมานิ  จตฺตาริ  อกฺขรานิ  มหตา   
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กณฺเน อุจฺจาริตานิ วิย วิสฺสรวเสน อสฺโสสิ ฯ ตานิ กิร  
อตีเต กาเล สาวตฺถิวาสีหิ จตูหิ เสฏ ิปุตฺเตหิ โภคมทมตฺเตหิ   
โยพฺพนกาเล  ปารทาริกกมฺมวเสน  พหุ  อปุ ฺ  ปสเวตฺวา  
อปรภาเค  กาล  กตฺวา  ตสฺเสว  นครสฺส  สมีเป  โลหกุมฺภิย   
นิพฺพตฺติตฺวา  ปจฺจมาเนหิ โลหกุมฺภิยา  มุขวฏฏึ  ปตฺวา  เอเกก  
คาถ วตฺตุกาเมหิ อุจฺจาริตาน ตาส คาถาน อาทิอกฺขรานิ  
เต ปมกฺขรเมว วตฺวา เวทนาปฺปตฺตา หุตฺวา โลหกุมฺภึ  
โอตรึสุ ฯ   
        ราชา  ปน  ต  สทฺท  สุตฺวา  ภีตตสิโต  สวิคฺโค  
โลมหฏชาโต ต รตฺตาวเสส  ทุกฺเขน  วีตินาเมตฺวา  วิภาตาย  
รตฺติยา ปุโรหิต ปกฺโกสาเปตฺวา ต ปวตฺตึ กเถสิ ฯ ปุโรหิโต  
ราชาน  ภีตตสิต  ตฺวา  ลาภคิทฺโธ  อุปฺปนฺโน  โข  อย  
มยฺห พฺราหฺมณาน ฺจ  ลาภุปฺปาทนุปาโยติ  จินฺเตตฺวา  มหาราช  
มหา  วตาย  อุปทฺทโว  อุปฺปนฺโน  สพฺพจตุกฺก  ย ฺ  ยชาหีติ  
อาห ฯ ราชา ตสฺส วจน  สตฺุวา อมจฺเจ อาณาเปสิ   
สพฺพจตุกฺกย ฺสฺส  อุปกรณานิ  สชฺเชถาติ ฯ  ต  สุตฺวา  มลฺลกิา  
เทวี  ราชาน  เอวมาห กสฺมา มหาราช พฺราหฺมณสฺส วจน  
สุตฺวา อเนกปาณวธหึสนกกิจฺจ  กาตุกาโมสิ  นนุ  สพฺพตฺถ   
อปฺปฏิหตาณจาโร  ภควา  ปุจฺฉิตพฺโพ ฯ  ยถา  จ  เต  ภควา   
พฺยากริสฺสติ  ตถา  ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ ฯ  ราชา  ตสฺสา  วจน   
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สุตฺวา สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ต  ปวตฺตึ  ภควโต  อาโรเจสิ ฯ  
ภควา  น  มหาราช  ตโต  นิทาน  ตุยฺห  โกจิ  อนตฺราโยติ  
วตฺวา อาทิโต ปฏาย เตส โลหกุมฺภินิรเย นิพฺพตฺตสตฺตาน  
ปวตฺตึ กเถตฺวา เตหิ ปจฺเจก อุจฺจาเรตุ อารทฺธคาถาโย   
                สฏ ิวสฺสสหสฺสานิ          ปริปุณฺณานิ สพฺพโส   
                นริเย ปจฺจมานาน          กทา อนฺโต ภวิสฺสติ ฯ   
                นตฺถิ อนฺโต กโุต อนฺโต  น อนฺโต ปฏิทสิฺสติ   
                ตถา หิ ปกต ปาป          ตุยฺห มยฺห ฺจ มาริสา  ฯ   
                ทชฺุชีวิตมชีวิมหฺ                เย สนฺเต น ททมฺหเส   
                สนฺเตสุ เทยฺยธมฺเมสุ  ทีป นากมฺห อตฺตโน ฯ   
                โสห นูน อิโต คนฺตฺวา  โยนึ ลทฺธาน มานุสึ   
                วท ฺ ู สีลสมฺปนฺโน  กาหามิ กุสล พหุนฺติ   
ปริปุณฺณ กตฺวา กเถสิ ฯ   
        ตตฺถ  สฏ ิวสฺสสหสฺสานีติ  วสฺสาน  สฏ ิสหสฺสานิ ฯ 
ตสฺมึ  กิร โลหกุมฺภินิรเย  นิพฺพตฺตสตฺโต  อโธ โอคจฺฉนฺโต  
ตึสาย วสฺสสหสฺเสหิ เหฏ ิมตล ปาปุณาติ  ตโต  อุทฺธ   
อุคฺคจฺฉนฺโตป  ตึสาย  เอว  วสฺสสหสฺเสหิ มุขวฏฏิปเทส ปาปุณาติ  
ตาย  ส ฺาย  โส  สฏ ิวสฺสสหสฺสานิ  ปริปุณฺณานิ  สพฺพโสติ  
คาถ วตฺตุกาโม  สอิติ  วตฺวา  อธิมตฺตเวทนาปฺปตฺโต  หุตฺวา   
อโธมุโข  ปติ ฯ  ภควา  ปน  ต  ร ฺโ  ปริปุณฺณ  กตฺวา  
กเถสิ ฯ  เอส  นโย  เสสคาถาสุป ฯ  ตตฺถ  กทา  อนฺโต   
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ภวิสฺสตีติ  โลหกุมฺภินิรเย  ปจฺจมานาน  อมฺหาก  กทา  นุ  โข  
อิมสฺส ทุกฺขสฺส อนฺโต ปริโยสาน ภวิสฺสติ ฯ   
        ตถา  หติี  ยถา  ตุยฺห  มย ฺจ  อิมสฺส  ทุกฺขสฺส  นตฺถ ิ 
อนฺโต  น  อนฺโต  ปฏิทิสสฺติ  ตถา  เตน  ปกาเรน  ปาปก  
กมฺม  ปกต  ตยา  มยา  จาติ วิภตฺตึ วิปริณาเมตฺวา วตฺตพฺพ ฯ   
        ทชฺุชีวิตนฺติ  วิ ฺ ูหิ  ครหิตพฺพ  ชวิีต ฯ เย สนฺเตติ  
เย มย สนฺเต วิชฺชมาเน  เทยฺยธมฺเม ฯ  น  ททมฺหเสติ  น  
อทมฺห ฯ  วุตฺตเมวตฺถ  ปากฏตร  กาตุ  สนฺเตสุ เทยฺยธมฺเมสุ  
ทีป นากมฺห อตฺตโนติ วุตฺต ฯ   
        โสหนติฺ  โส  อห ฯ  นูนาติ  ปรวิิตกฺเก  นิปาโต ฯ  อิโตติ  
อิมสฺมา  โลหกุมฺภินิรยา ฯ  คนฺตฺวาติ  อปคนฺตฺวา ฯ  โยนึ  ลทฺธาน 
มานุสินฺติ  มนุสฺสโยนึ มนุสฺสตฺตภาว  ลภิตฺวา ฯ  วท ฺ ูติ   
ปริจฺจาคสีโล  ยาจกาน  วา  วจน ฺ ู ฯ สีลสมฺปนฺโนติ   
สีลาจารสมฺปนฺโน ฯ  กาหามิ  กุสล  พหุนฺติ  ปุพฺเพ  วิย  ปมาท  
อนาปชฺชิตฺวา พหุ ปหูต กุสล ปุ ฺกมฺม กริสฺสามิ  
อุปจินิสฺสามีติ อตฺโถ ฯ   
        สตฺถา  อิมา  คาถาโย  วตฺวา  วิตฺถาเรน  ธมฺม  เทเสสิ ฯ 
เทสนาปริโยสาเน  มตฺติการตฺตุปฺปลหารโก  ปุริโส  โสตาปตฺติผเล 
ปติฏหิ  ราชา  ส ฺชาตสเวโค ปรปริคฺคเห อภิชฺฌ ปหาย  
สทารสนฺตุฏโ อโหสีติ ฯ   
                        เสฏ ิปุตฺตเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ______________________  
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        ก ึ น ุ อุมฺมตฺตรูโป  วาติ  อิท  สตถฺริ  เวฬุวเน  วิหรนฺเต 
อ ฺตร  เปต อารพฺภ วุตฺต ฯ  อตีเต  กริ  พาราณสินคเร  
อ ฺตโร  ปสปฺป  สาลตฺิตกปโยเค กุสโล ตหึ  สกฺขรขิปนสิปฺเป 
นิปฺผตฺตึ  คโต  นครทฺวาเร  นโิคฺรธรุกขฺมูเล  นิสีทตฺิวา  
สกฺขรปหาเรหิ  หตฺถิอสฺสมนุสฺสรถกฏูาคารธชปุณฺณฆฏาทิรูปานิ   
นิโคฺรธปตฺเตสุ ทสฺเสติ  นครทารกา  อตฺตโน กีฬนตฺถาย  
มาสกฑฺฒมาสกาทีนิ ทตฺวา ยถารุจิ ตานิ  สิปฺปานิ การาเปนฺติ ฯ   
        อเถกทวิส  พาราณสิราชา  นครโต  นิกฺขมิตฺวา  ต  นิโคฺรธมูล   
อุปคโต  นิโคฺรธปตฺเตสุ  หตฺถิรูปาทิวเสน  นานาวิธรูปวิภตฺติโย  
อปฺปตา  ทิสฺวา มนุสฺเส ปุจฺฉิ  เกน  นุ  โข  อิเมสุ  
นิโคฺรธปตฺเตสุ  เอว นานาวิธรูปวิภตฺติโย กตาติ ฯ มนุสฺสา  
ต  ปสปฺป ทสฺเสสุ เทว อิมินา กตาติ ฯ ราชา ต  
ปกฺโกสาเปตฺวา เอวมาห สกฺกา  นุ  โข  ภเณ  มยา  
ทสฺสิตสฺส  เอกสฺส  ปุริสสฺส  กเถนฺตสฺส อชานนฺตสฺเสว  กุจฺฉิย   
อชลณฺฑิกาหิ  ปูเรตุนฺติ ฯ  สกฺกา  เทวาติ ฯ  ราชา  ต  อตฺตโน   
ราชภวน เนตฺวา  พหุภาณิเก  ปุโรหิเต  นิพฺพินฺนรโูป  ปโุรหิต   
ปกฺโกสาเปตฺวา  เตน  สห วิวิตฺเต  โอกาเส  สาณิปาการ- 
ปริกฺขิตฺเต  นิสีทิตฺวา  มนฺตยมาโน  ปสปฺป ปกฺโกสาเปสิ ฯ   
ปสปฺป  นาฬิมตฺตา  อชลณฺฑิกา  อาทาย  อาคนฺตฺวา  ร ฺโ  
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อาการ  ตฺวา  ปุโรหิตาภิมุโข  นิสินฺโน  เตน  มุเข  วิวเฏ   
สาณิปาการวิวเรน  เอเกก  อชลณฺฑิก  ตสฺส  คลมูเล  ปติฏาเปสิ ฯ 
โส  ลชชฺาย  อุคฺคิลิตุ อสกฺโกนฺโต สพฺพา อชฺโฌหร ิฯ  อถ  
น  ราชา  อชลณฺฑิกาหิ  ปรูิโตทร  วิสสฺชฺช ิ คจฺฉ  พฺราหฺมณ  
ลทฺธ  ตยา  พหุภาณิตาย  ผล มทฺทนผลปยงฺคุตจาทีหิ  อภิสงฺขต  
ปานก ปวิตฺวา อุจฺฉฑฺเฑหิ  เอว  เต  โสตฺถิ  ภวิสฺสตีติ ฯ  
ตสฺส  จ  ปสปฺปสฺส  เตน กมฺเมน อตฺตมโน  หุตฺวา  จุทฺทส  
คาเม  อทาสิ ฯ  โส  คาเม  ลภิตฺวา  อตฺตาน  สุเขนฺโต  ปเณนฺโต   
ปริชนมฺป  สเุขนฺโต  ปเณนฺโต  สมณพฺราหฺมณาทีน ยถารห  
กิ ฺจิ เทนฺโต ทิฏธมฺมิก  สมฺปรายิก ฺจ  อตฺถ  อหาเปนฺโต  
สุเขเนว  ชีวติ  อตฺตโน  สนฺติก อุปคตาน สิปฺป สิกฺขนฺตาน  
ภตฺตเวตน เทติ ฯ   
        อเถโก  ปุริโส  ตสฺส  สนฺติก  อุปคนฺตฺวา  เอวมาห  สาธุ 
อาจริย มมฺป เอต สิปฺป  สกิฺขาเปหิ  มยฺห  ปน  อล  
ภตฺตเวตเนนาติ ฯ  โส  ต  ปุริส ต สิปปฺ สิกฺขาเปสิ ฯ  
โส  สกิฺขิตสิปฺโป  สิปฺป  วีมสิตุกาโม  คนฺตฺวา  คงฺคาตีเร  
นิสินฺนสฺส  สุเนตฺตสฺส  นาม  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  สกขฺราภิฆาเตน  
สีส  ภินฺทิ  ปจฺเจกพุทฺโธ  ตตฺเถว  คงฺคาตีเร  ปรินิพฺพายิ ฯ 
มนุสฺสา  ต ปวตฺตึ สุตฺวา  ต  ปุริส  ตตฺเถว  เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ   
ปหริตฺวา  ชีวิตา  โวโรเปสุ ฯ  โส กาลกโต  อวีจิมหานิรเย    
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นิพฺพตฺติตฺวา  พหูนิ  วสฺสสหสฺสานิ  นิรเย ปจิตฺวา  ตสฺเสว  
กมฺมสฺส  วิปากาวเสเสน  อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  ราชคหนครสฺส  
อวิทูเร  เปโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส  กมฺมสฺส  สริกฺขเกน   
วิปาเกน  ภวิตพฺพนฺติ  กมฺมเวคุกฺขิตฺตานิ  ปุพฺพณฺหสมย   
มชฺฌณฺหิกสมย  สายณฺหสมย ฺจ สฏ ิอโยกูฏสหสฺสานิ  มตฺถเก   
นิปตนฺติ ฯ  โส  ฉินฺนภินฺนสีโส อธิมตฺตเวทนาปฺปตฺโต ภูมิย  
นิปตติ อโยกูเฏสุ ปน อปคตมตฺเตสุ ปฏิปากติกสิโร  ติฏติ ฯ   
        อเถกทวิส  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  คิชฌฺกูฏปพฺพตา   
โอตรนฺโต  ต  ทิสฺวา   
                ก ึนุ อุมฺมตฺตรูโปว                  มิโค ภนฺโตว ธาวสิ   
                นสิฺสสย ปาปกมฺมนฺโต          ก ึนุ สทฺทายเส  ตุวนฺติ   
อิมาย คาถาย ปฏิปุจฺฉิ ฯ   
        ตตฺถ  อุมฺมตฺตรูโปวาติ  อุมฺมตฺตกสภาโว วิย อุมฺมาทปฺปตฺโต  
วิย ฯ มิโค ภนฺโตว ธาวสีติ  ภนฺตมิโค  วิย  อิโต  จิโต  
จ  ธาวสิ ฯ  โส หิ เตสุ อโยกูเฏสุ นิปตนฺเตสุ  ปริตฺตาณ  
อปสฺสนฺโต  น  สิยา  นุ โข เอว ปหาโรติ  อิโตป เอตฺโตป  
ปลายติ ฯ เต  ปน  กมฺมเวคุกฺขิตฺตา  ยตฺถ  กตฺถจิ   ิตสฺส  
มตฺถเกเยว  นิปตนฺติ  ฯ กึ นุ สทฺทายเส ตุวนฺติ กึ น ุ 
โข ตุว สทฺท กโรสิ อติวิย วิสฺสร กโรนฺโต วิจรสิ ฯ   
        ต สุตฺวา เปโต    
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                อห ภทนฺเต เปโตมฺหิ  ทุคฺคโต ยมโลกิโก   
                ปาปกมฺม กริตฺวาน        เปตโลก อิโต คโต ฯ   
                สฏ ิ กูฏสหสสฺานิ        ปรปิุณฺณานิ สพฺพโส   
                สีเส มยฺห นิปตนฺติ        เต ภินฺทนฺติ จ มตฺถกนฺติ   
ทฺวีหิ คาถาหิ ปฏิวจน อทาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สฏ ิ  กฏูสหสสฺานีติ  สฏ ิมตฺตานิ  อโยกูฏสหสฺสานิ ฯ   
ปริปุณฺณานีติ อนูนานิ ฯ  สพฺพโสติ  สพฺพภาคโต ฯ  ตสฺส  
กิร  สฏ ิยา  อโยกูฏสหสสฺาน ปตนปฺปโหนก  มหนฺต   
ปพฺพตกูฏปฺปมาณ  สีส  นิพฺพตฺติ ฯ  ต ตสฺส วาลคฺค- 
โกฏินิตุทนมตฺตมฺป  าน  อเสเสตฺวา  ตานิ  กูฏานิ  ปตนฺตานิ  
มตฺถก  ภินฺทนฺติ  เตน  โส อฏฏสฺสร กโรติ ฯ เตน  
วุตฺต สพฺพโส สีเส มยฺห นิปตนฺติ เต ภินฺทนฺติ จ  
มตฺถกนฺติ ฯ   
        อถ น เถโร กตกมฺม ปุจฺฉนฺโต   
                ก ึนุ กาเยน วาจาย  มนสา ทุกฺกฏ กต   
                กสิฺสกมฺมวิปาเกน        อิท ทุกฺข นิคจฺฉสิ ฯ   
                สฏ ิ กูฏสหสสฺานิ        ปรปิุณฺณานิ สพฺพโส   
                สีเส ตุยฺห นิปตนฺติ        เต ภินฺทนฺติ จ มตฺถกนฺติ   
เทฺว คาถา อภาสิ ฯ   
        ตสฺส เปโต อตฺตนา กตกมฺม อาจิกฺขนฺโต    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เปตวตฺถุวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 390 

                เลมที่  24  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  390 
 
                อถทฺทสาสึ  สมฺพุทฺธ  สุเนตฺต ภาวิตินฺทฺริย   
                นสิินฺน รุกฺขมลูสฺมึ        ฌายนฺต อกุโตภย ฯ   
                สาลิตฺตกปฺปหาเรน        ภินทฺิสฺส ตสฺส มตฺถก   
                ตสฺสกมฺมวิปาเกน        อิท ทุกฺข นิคจฺฉิส ฯ   
                สฏ ิ กูฏสหสสฺานิ        ปรปิุณฺณานิ สพฺพโส   
                สีเส มยฺห นิปตนฺติ        เต ภินฺทนฺติ จ มตฺถกนฺติ   
ติสฺโส คาถาโย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สมฺพุทฺธนฺติ  ปจฺเจกสมฺพุทฺธ ฯ  สุเนตฺตนฺติ  เอว- 
นามก ฯ ภาวิตินฺทฺริยนฺติ อริยมคฺคภาวนาย ภาวิตสทฺธาทิ- 
อินฺทฺริย ฯ   
        สาลิตฺตกปฺปหาเรนาติ  สาลิตฺตก  วุจฺจติ  ธนุเกน  องฺคุลีหิเอว  
วา  สกฺขรขิปนปโยโค ฯ  ตถา  หิ  สกขฺราย  ปหาเรนาติ  วา  
ปาโ  ฯ ภินทฺิสฺสนฺติ  ภินทฺึ ฯ   
        ต  สุตฺวา  เถโร  อตฺตโน  กตกมฺมานุรูปเมว  อิทานิ   
ปุราณกมฺมสฺส  อิท  ผล ปฏิลภตีติ ทสฺเสนฺโต   
                ธมฺเมน เต กาปุริส   
                สฏ ิ กูฏสหสสฺานิ        ปรปิุณฺณานิ สพฺพโส   
                สีเส ตุยฺห นิปตนฺติ        เต ภินฺทนฺติ จ มตฺถกนฺติ   
โอสานคาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺเมนาติ  อนุรูปการเณน ฯ  เตติ  ตว  ตสฺมึ   
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ปจฺเจกพุทฺเธ อปรชฺฌนฺเตน  ตยา  กตสฺส  ปาปกมฺมสฺส   
อนุจฺฉวิกเมเวต  ผล ตุยฺห อุปนีต ตสฺมา เกนจิ เทเวน วา  
มาเรน  วา  พฺรหฺมุนา  วา  อป  สมฺมาสมฺพุทฺเธนป   
อปฺปฏิพาหนียเมตนฺติ ทสฺเสติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ตโต  นคเร  ปณฺฑาย  จริตฺวา  
กตภตฺตกิจฺโจ สายณฺหสมเย  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ต  ปวตฺตึ  
ภควโต  อาโรเจสิ ฯ  ภควา ตมตฺถ อตถุปฺปตฺตึ กตฺวา   
สมฺปตฺตปริสาย  ธมฺม  เทเสนฺโต  ปจฺเจกพุทฺธาน  คุณานุภาว   
กมฺมาน ฺจ อว ฺฌต  ปกาเสสิ  มหาชโน  สเวคชาโต  หุตฺวา  
ปาป  ปหาย  ทานาทิปุ ฺนิรโต  อโหสีติ ฯ   
                        สฏ ิกูฏเปตวตฺถุวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        อิติ ขุทฺทกฏกถาย เปตวตฺถุสฺมึ   
                                โสฬสวตฺถุปฏิมณฺฑิตสฺส   
                จตุตฺถสฺส มหาวคฺคสฺส อตฺถสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ___________________  
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                                        นิคมนกถา   
เอตฺตาวตา จ   
                เย เต เปเตสุ นิพฺพตฺตา          สตฺตา ทุกฺกฏการิโน   
                เยหิ กมฺเมหิ เตส ต                ปาปก กฏกปฺผล ฯ   
                ปจฺจกฺขโต วิภาเวนฺตี                ปุจฺฉาวิสฺสชฺชเนหิ จ   
                ยา เทสนานิยาเมน                        สต สเวควฑฺฒนี  ฯ   
                ย  กถาวตฺถุกุสลา                        สุปริ ฺาตวตฺถุกา   
                เปตวตฺถูติ นาเมน                        สงฺคายึสุ มเหสโย   
                ตสฺส อตฺถ ปกาเสตุ                โปราณฏกถานย   
                นสิฺสาย ยา สมารทฺธา                อตฺถสวณฺณนา มยา ฯ   
                ยา ตตฺถ ปรมตฺถาน                ตตฺถ ตตฺถ ยถารห   
                ปกาสนา ปรมตฺถ-                        ทีปน ีนาม นามโต ฯ   
                สมฺปตฺตา ปรินิฏาน                อนากุลวินจฺิฉยา   
                สา ปณฺณรสมตฺตาย                ปาฬิยา ภาณวารโต ฯ   
                อิติ ต สงฺขโรนฺเตน                ย ต อธิคต มยา   
                ปุ ฺ ตสฺสานุภาเวน                โลกนาถสฺส สาสน ฯ   
                โอคาเหตฺวา วิสุทฺธาย                สีลาทิปฏปิตฺติยา   
                สพฺเพป เทหิโน โหนฺตุ                วิมุตฺติรสภาคิโน ฯ   
                จิร ติฏตุ โลกสฺมึ                        สมฺมาสมฺพุทฺธสาสน   
                ตสฺมึ สคารวา นิจฺจ                โหนฺตุ สพฺเพป  ปาณิโน ฯ    
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                สมฺมา วสฺสตุ กาเลน                เทโวป ชคตีปติ   
                สทฺธมฺมนิรโต โลก                ธมฺเมเนว ปสาสตูติ ฯ   
                        อิติ พทรติตฺถวิหารวาสินา มุนิวรยตินา   
                            ภทนฺเตน อาจริยธมฺมปาเลน กตา   
                                เปตวตฺถุสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                เปตวตฺถุอฏกถา สมตฺตา ฯ   
                                ________________________ 


