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สุตฺตนฺตปฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส
อปทาน
____________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ปโม พุทฺธวคฺโค
ปม พุทฺธาปทาน
[๑] ตถาคต เชตวเน วสนฺต
อปุจฺฉิ เวเทหมุนี นตงฺโค
สพฺพฺุพุทฺธา กิร นาม โหนฺติ
ภวนฺติ เต เหตุหิ เกหิ ธีรา ๑ ฯ
ตทาห สพฺพฺุวโร มเหสี
อานนฺทภทฺท มธุรสฺสเรน
เย สพฺพพุทฺเธสุ กตาธิการา
อลทฺธโมกฺขา ชินสาสเนสุ ฯ
เตเนว สมฺโพธิมุเขน ธีรา
อชฺฌาสเยนาป มหาพเลน
ปฺาย เตเชน สุติกฺขปฺา
สพฺพฺุภาว อนุปาปุณนฺติ ฯ
#๑ ม. ธีร ฯ
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อหมฺป ปุพฺพพุทฺเธสุ
พุทฺธตฺต อภิปตฺถยึ
ตึส ปารมิ สมฺปุณฺณา [๑] ธมฺมราชา อสงฺขิยา ฯ
สมฺโพธึ พุทฺธเสฏาน สสงฺเฆ โลกนายเก
ทสงฺคุลี นมสฺสิตฺวา
สิรสา อภิวาทเย ๒ ฯ
ยาวตา พุทฺธเขตฺเตสุ รตนา วิชฺชนฺติสงฺขิยา
อากาสฏา จ ภุมฺมฏา มนสา สพฺพมาหเร ๓ ฯ
ตตฺถ รูปยภูมิย
ปาสาท มาปเย อห
เนกภุมมฺ  รตนมย ๔ อุพฺพิทฺธ นภมุคฺคต ฯ
วิจิตฺตถมภ สุกต
สุวิภตฺต มหารห
กนกามยสงฺฆาฏ ๕
โกนฺตจฺฉตฺเตหิ มณฺฑิต ฯ
ปมา เวฬุริยา ภูมิ
วิมลพฺภสมา สุภา
นฬินาชลชากิณฺณา ๖ วรกฺจนภูมิยา ฯ
ปหฏสาขาปวาฬวณฺณา โลหิตกา สุภา ๗
อินฺทโคปกวณฺณาภา
ภูมิ โอภาสตี ทิสา ฯ
สุวิภตฺตา ฆรมุขา
นิยฺยุหา ๘ สีหปฺชรา
จตุโร เวทิกา ชาลา
คนฺธาเวฬา มโนรมา ฯ
นีลา ปตา โลหิตกา
โอทาตา สุทฺธกาฬกา
กูฏาคารวรูเปตา
สตฺตรตนภูสิตา ฯ
โอโลกมยา ปทุมา
วาฬวิหงฺคโสภิตา
นกฺขตฺตตารกากิณฺณา จนฺทสุริเยหิ ๙ มณฺฑิตา ฯ
#๑ ม. มนสาเยว หุตฺวาน ธมฺมราชา อสงฺขิยา ฯ
# อถ พุทฺธาปทานานิ
สุณาถ สุทฺธมานสา ฯ
#๒ ม. อภิวาทยึ ฯ ๓. ม. สพฺพมาหรึ ฯ ๔ ม. รตนามย ฯ ๕ ม. กนกมย- ฯ
#๖ ม. นฬินชลชากิณฺณา ฯ ๗ ม. ปวาฬสา ปวาฬวณฺณา กาจิ โลหิตกา สุภา ฯ
#๘ ม. นิยฺยูหา ฯ ๙ ม. จนฺทสูเรหิ ฯ
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เหมชาเลน สฺฉนฺนา
โสณฺณกึกิณิกายุตา
วาตเวเคน กุชฺชนฺติ
โสณฺณชาลา ๑ มโนรมา ฯ
มฺเชฏก โลหิตก
ปตก หริปฺชร
นานารงฺเคหิ สจิตฺต ๒
อุสฺสิตทฺธชมาลินี ฯ
นานา ๓ พหูเนกสตา
ผลกา ๔ รชตามยา
มณิมยา โลหิตงฺกา
มสารคลฺลมยา ตถา ฯ
นานาสยนจิตฺติตา ๕
สณฺหกาสิกสนฺถตา
กมฺพลา ทุกุลา จีนา
ปตฺตุณฺณา ปณฺฑุปาวุรา ฯ
วิวิธตฺถรณ สพฺพ
มนสา ปฺเปมห
ตาสุ ตาเสฺวว ภูมีสุ
รตนกูฏลงฺกตา ฯ
มณิเวโรจนา อุกฺกา
ธารยนฺตา สุติฏเร
โสภนฺติ เอสิกา ถมฺภา
สุภา กฺจนโตรณา ฯ
ชมฺโพนทา สารมยา
อโถ รชตมยาปจ
เนกาสนฺธี สุวิภตฺตา
กวาฏคฺคลจิตฺติตา ฯ
อุภโต ปุณฺณฆฏาเนกา
ปทุมุปฺปลสยุตา
อตีเต สพฺพพุทฺเธ จ
สสงฺเฆ โลกนายเก ฯ
ปกติวณฺณรูเปน
นิมฺมินิตฺวา สสาวเก
เตน ทฺวาเรน ปวีสิตฺวา
สพฺพพุทฺธา สสาวกา ฯ
สพฺพโสวณฺณมเย ปเ
นิสินฺนา อริยมณฺฑลา
เย จ เอตรหิ อตฺถิ
พุทฺธา โลเก อนุตฺตรา ฯ
#๑ ม. โสณฺณมาลา ฯ ๒ ม. สมฺปต ฯ ๓ ม. น น ฯ ๔ ม. ผลิกา ฯ
#๕ ม. นานาสยนวิจิตฺตา ฯ
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อตีตา ๑ วตฺตมานา จ
ปจฺเจกพุทฺเธเนกสเต
อตีเต วตฺตมาเน จ
กปฺปรุกขฺ า พหู อตฺถิ
สพฺพ ทุสฺส สมาหนฺตฺวา
ขชฺชโภชฺช สายนิย
มณิมเย สุเภ ปตฺเต
ทิพฺพวตฺถา สมาหุตฺวา
มธุรา สกฺขรา เจว
ตปฺปตา ปรมนฺเนน
รตนคพฺภ ปวีสิตฺวา
มหารหมฺหิ สยเน
สมฺปชานา สมุฏาย
โคจร สพฺพพุทฺธาน
อฺเ ธมฺมานิ เทเสนฺติ
อปฺปนายป กีฬนฺติ
วิกุพฺพนา วิกุพฺพนฺติ
พุทฺธาป พุทฺเธ ปุจฺฉนฺติ
คมฺภีร นิปุณ าน
สาวกา พุทฺเธ ปุจฺฉนฺติ
#๑ ม. อตีเต ฯ ๒ สมาหรึ ฯ

ภวน สพฺเพ สมารุหุ
สยมฺภู อปราชิเต ฯ
ภวน สพฺเพ สมารุหุ
เย ทิพฺพา เย จ มานุสา ฯ
อจฺฉาเทมิ ติจีวร
สมฺปนฺน ปานโภชน ฯ
สมฺปูเรตฺวา อทาสห
มฏา จีวรสยุตา ฯ
เตลา จ มธุผาณิตา
สพฺเพ อริยมณฺฑลา ฯ
เกสรีว คุหาสเย
สีหเสยฺยมกปฺปยุ ฯ
เสยฺเย ปลฺลงฺกมาภชุ
ฌานรติสมปฺปตา ฯ
อฺเ กีฬนฺติ อิทฺธิยา
อภิฺาวสิภาวิตา ฯ
อเนกสตสหสฺสโิ ย
วิสย สพฺพฺุมาลย ฯ
ปฺาย วินิพุชฺฌเร
พุทฺธา ปุจฺฉนฺติ สาวเก ฯ
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อฺมฺฺจ ปุจฺฉนฺติ ๑ อฺมฺ พฺยากโรนฺติ เต
พุทฺธา ปจฺเจกพุทฺธา จ สาวกา ปริจารกา ฯ
เอว รตีสุ รมมานา
ปาสาเทภิรมนฺติ เต
ฉตฺตาติฉตฺตา ติฏนฺติ
รตนาเวฬุสนฺนิภา ๒ ฯ
สุวณฺณชาลสยุตฺต
รชตชาลขจิต ๓
มุตฺตาชาลปริกฺขิตฺต ๔
สพฺเพ ธาเรนฺตุ มตฺถเก ฯ
ภวนฺติ ๕ เจลวิตานา
โสณฺณตารกจิตฺติตา
วิจิตฺตา มลยวิตตา
สพฺเพ ธาเรนฺตุ มตฺถเก ฯ
วิตตา มลยทาเมหิ
คนฺธทาเมหิ โสภิตา
ทุสฺสทาเมหิ ปริกิณฺณา
รตนทามภูสิตา ฯ
ปุปฺผาภิกิณฺณา สุวิจิตฺตา สุรภิคนฺธธูปตา
คนฺธปฺจางฺคุลงฺกตา
เหมจฺฉทนฉาทิตา ฯ
จตุทฺทิสา โปกฺขรฺโ ปทุมุปฺปลสนฺถตา
โสวณฺณรูเป ขายนฺตุ
ปทุมเรณุรชุคฺคตา ฯ
ปุปฺผนฺตุ ปาทปา สพฺเพ
ปาสาทสฺส สมนฺตโต
สยฺจ ปุปฺผา มฺุจิตฺวา
คนฺตฺวา ภวนโมกิรุ ฯ
สิขิโน ตตฺถ นจฺจนฺตุ
ทิพฺพา หสา ปกุชฺชเร
กรวิกา จ คายนฺตุ
ทิชสงฺฆา สมนฺตโต ฯ
เภริโย สพฺพา วชฺชนฺตุ
วีณา สพฺพา รวนฺตุ ตา ๖
สพฺพา สงฺคีติ วตฺตนฺตุ ปาสาทสฺส สมนฺตโต ฯ
#๑ ม. ปุจฺฉิตฺวา ฯ ๒ ม. ฉตฺตา ติฏนฺตุ รตนา กาฺจนาเวปนฺติกา ฯ ๓ ม.
#อย อุปฑฺฒคาถา นตฺถิ ฯ ๔ ม. มุตฺตาชาลปริกฺขิตฺตา ฯ ๕ ม. ภวนฺตุ ฯ
#๖ ม. รสนฺตุ ตา ฯ
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ยาวตา พุทฺธเขตฺตมฺหิ
จกฺกวาฬา ๑ จมูปริ
มหนฺตา โชติสมฺปนฺนา
อจฺฉิทฺทา รตนามยา ฯ
ติฏนฺตุ โสณฺณปลฺลงฺกา ทีปรุกฺขา ชลนฺตุ เต
ภวนฺตุ เอกปชฺโชตา
ทสสหสฺสปรมฺปรา ฯ
คณิกา ลาสิกา เจว
นจฺจนฺตุ อจฺฉราคณา
นานารงฺคา ปทิสฺสนฺตุ
ปาสาทสฺส สมนฺตโต ฯ
ทุมคฺเค ปพฺพตคฺเค วา
สิเนรุคิริมุทฺธเน
อุสฺสาเปมิ ธช สพฺพ
วิจิตฺต ปฺจวณฺณิก ฯ
นรา นาคา จ คนฺธพฺพา
สพฺเพ เทวา อุเปนฺตุ เต
นมสฺสนฺตา ปฺชลิกา
ปาสาท ปริวารยุ ฯ
ยงฺกิฺจิ กุสล กมฺม
กตฺตพฺพ กิริย มม
กาเยน วาจามนสา
ติทเส สุคต กต ฯ
เย สตฺตา สฺิโน อตฺถิ เย จ สตฺตา อสฺิโน
กต ปฺุผล มยฺห
สพฺเพ ภาคี ภวนฺตุ เต ฯ
เย ๒ ต กต สุวิทิต ทินฺน ปฺุผล มยา
เย จ ตตฺถ น ชานนฺติ เทวา คนฺตฺวา นิเวทยุ ฯ
สพฺเพ โลกมฺหิ เย สตฺตา ชีวนฺตาหารเหตุกา
มนฺุ โภชน สพฺเพ ๓ ลภนฺตุ มม เจตสา ฯ
มนสา ทาน มยา ทินฺน มนสา ปสาทมาทยึ ๔
ปูชิตฺวา ๕ สพฺพสมฺพุทฺธ ปจฺเจกานฺจ ปูชยึ ฯ
#๑ ม. จกฺกวาเฬ ตโต ปเร ฯ ๒ ม. เยส ฯ ๓ ม. สพฺพ ฯ ๔ ม. ปสาทมาวหึ ฯ
#๕ ม. ปูชิตา สพฺพสมฺพุทฺธา ปจฺเจกา ชินสาวกา ฯ
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เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชเหตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ทุเว ภเว ปชานามิ
เทวตฺต อถ มานุส
อฺ คตึ น ชานามิ
มนสา ปตฺถนาผล ฯ
เทวาน อธิโก โหมิ
ภวามิ มนุชาธิโป
รูปลกฺขณสมฺปนฺโน
ปฺาย อสโม ภเว ฯ
โภชน วิวิธ เสฏ
รตนฺจ อนปฺปก
นานาวิธานิ วตฺถานิ
นภสา ขิปฺป อุเปนฺติ ม ฯ
ปพฺยา ปพฺพเต เจว อากาเส อุทเก วเน
ยตฺถ ๑ หตฺถ ปสาเรมิ ทิพฺพา ภกฺขา อุเปนฺติ ม ฯ
ปพฺยา ปพฺพเต เจว อากาเส อุทเก วเน
ยตฺถ หตฺถ ปสาเรมิ
รตนา สพฺเพ อุเปนฺติ เม ฯ
ปพฺยา ปพฺพเต เจว อากาเส อุทเก วเน
ยตฺถ หตฺถ ปสาเรมิ
สพฺเพ คนฺธา อุเปนฺติ เม ฯ
ปพฺยา ปพฺพเต เจว อากาเส อุทเก วเน
ยตฺถ หตฺถ ปสาเรมิ
สพฺเพ ยานา อุเปนฺติ เม ฯ
ปพฺยา ปพฺพเต เจว อากาเส อุทเก วเน
ยตฺถ หตฺถ ปสาเรมิ
สพฺเพ มาลา อุเปนฺติ เม ฯ
ปพฺยา ปพฺพเต เจว อากาเส อุทเก วเน
ยตฺถ หตฺถ ปสาเรมิ
อลงฺการา อุเปนฺติ เม ฯ
#๑ ม. ย ย ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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ปพฺยา ปพฺพเต เจว อากาเส อุทเก วเน
ยตฺถ หตฺถ ปสาเรมิ
สพฺพา กฺา อุเปนฺติ เม ฯ
ปพฺยา ปพฺพเต เจว อากาเส อุทเก วเน
ยตฺถ หตฺถ ปสาเรมิ
มธุสกฺขรา อุเปนฺติ เม ฯ
ปพฺยา ปพฺพเต เจว อากาเส อุทเก วเน
ยตฺถ หตฺถ ปสาเรมิ
สพฺเพ ขชฺชา อุเปนฺติ เม ฯ
อธเน อทฺธิเก ชเน
ยาจเก จ ปถาวิโน
ททามิ ต ทานวร
สมฺโพธิวรปตฺติยา ฯ
นาเทนฺโต ปพฺพต เสล คชฺเชนฺโต พหล คิรึ
สเทวก หาสยนฺโต
พุทฺโธ โลเก ภวามห ฯ
ทิสา ทสวิธา โลเก
ยายโต นตฺถิ อนฺตก
ตสฺมิฺจ ทิสาภาคมฺหิ
พุทฺธเขตฺตา อสงฺขิยา ฯ
ปภา ปกิตฺติตา มยฺห
ยมกา รสิวาหนา
เอตฺถนฺตเร รสิชาล
อาโลโก วิปุโล ภเว ฯ
เอตฺตเก โลกธาตุมฺหิ สพฺเพ ปสฺสนฺตุ ม ชนา
สพฺเพว ๑ สุมนา โหนฺตุ สพฺเพ ม อนุวตฺตเร ฯ
วิสิฏมธุรนาเทน
อมต เภริมาหเร ๒
เอตฺถนฺตเร ชนา สพฺเพ สุณนฺตุ มธุร คิร ฯ
ธมฺมเมเฆน วสฺสนฺเต สพฺเพ โหนฺตุ อนาสวา
เย ตตฺถ ปจฺฉิมกา สตฺตา โสตาปนฺนา ภวนฺตุ เต ฯ
#๑ ม. สพฺเพ ม อนุวตฺตนฺตุ ยาว พฺรหฺมนิเวสน ฯ ๒ ม. เภริมาหนึ ฯ
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ทตฺวา ทาตพฺพก ทาน สีล ปูเร ๑ อเสสโต
เนกฺขมฺมปารมึ คนฺตฺวา ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม ฯ
ปณฺฑิเต ปริปุจฺฉิตฺวา
กตฺวา วิริยมุตฺตม
ขนฺติยา ปารมึ คนฺตฺวา ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม ฯ
กตฺวา ทฬฺหมธิฏาน
สจฺจปารมิ ปูรเย
เมตฺตาย ปารมึ คนฺตฺวา ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม ฯ
ลาภาลาเภ สุขทุกฺเข สมฺมานเน วิมานเน
สพฺพตฺถ สมโก หุตวฺ า ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม ฯ
โกสชฺช ภยโต ทิสฺวา วิริยฺจาป เขมโต
อารทฺธวิริยา โหถ
เอสา พุทฺธานุสาสนี ฯ
วิวาท ภยโต ทิสฺวา
อวิวาทฺจ เขมโต
สมคฺคา สขิลา โหถ
เอสา พุทฺธานุสาสนี ฯ
ปมาท ภยโต ทิสฺวา
อปฺปมาทฺจ เขมโต
ภาเวถฏงฺคิก มคฺค
เอสา พุทฺธานุสาสนี ฯ
สมาคตา พหู พุทฺธา
อรหนฺโต จ สพฺพโส
สมฺพุทฺเธ อรหนฺเต จ วนฺทมานา นมสฺสถ ฯ
เอว อจินฺติยา พุทฺธา พุทฺธธมฺมา อจินฺติยา
อจินฺติเยสุ ปสนฺนาน
วิปาโก โหตฺยจินฺติโยติ ฯ
อิตฺถ สุท ภควา อตฺตโน พุทฺธจริต สมฺโพธยมาโน ๒
พุทฺธาปทานิย นาม ธมฺมปริยาย อภาสิตฺถาติ ฯ
พุทฺธาปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ปูเรตฺวา ฯ ๒ ม. สมฺภาวยมาโน ฯ
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ทุติย ปจฺเจกพุทฺธาปทาน
[๒] อถ ปจฺเจกพุทฺธาปทาน สุณาถ ฯ
ตถาคต เชตวเน วสนฺต
อปุจฺฉิ เวเทหมุนี นตงฺโค
ปจฺเจกพุทฺธา กิร นาม โหนฺติ
ภวนฺติ เต เหตุหิ เกหิ ธีรา ๑ ฯ
ตทาห สพฺพฺุวโร มเหสี
อานนฺทภทฺท มธุรสฺสเรน
เย สพฺพพุทฺเธสุ ๒ กตาธิการา
อลทฺธโมกฺขา ชินสาสเนสุ ฯ
เตเนว สเวคมุเขน ธีรา
วินาป พุทฺเธหิ สุติกฺขปฺา
อารมฺมเณนาป ปริตฺตเกน
ปจฺเจกโพธึ อนุปาปุณนฺติ ฯ
สพฺพมฺหิ โลกมฺหิ มม เปตฺวา
ปจฺเจกพุทฺธาน ๓ สโมว นตฺถิ
เตส อิม วณฺณปเทสมตฺต
วกฺขามห สาธุ มหามุนีน ฯ
#๑ ม. วีร ฯ ๒ ม. ปุพฺพพุทฺเธสุ ฯ ๓ ม. ปจฺเจกพุทฺเธหิ ฯ
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สยเมว พุทฺธาน มหาอิสีน
สาธูนิ วากฺยานิ มธธว ขุทฺท
อนุตฺตร เภสชฺช ปตฺถยนฺตา
สุณาถ สพฺเพ สุปสนฺนจิตฺตา ฯ
ปจฺเจกพุทฺธาน สมาคตาน
ปรมฺปร พฺยากรณานิ ยานิ
อาทีนโว ยฺจ วิราควตฺถุ
ยถา จ โพธึ อนุปาปุณึสุ ฯ
สราควตฺถูสุ วิราคสฺี
รตฺตมฺหิ โลกมฺหิ วิรตฺตจิตฺตา
หิตฺวา ปปฺจ ๑ ชิตผนฺทิตานิ
ตตฺเถว โพธึ อนุปาปุณึสุ ฯ
สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ
อวิเหย อฺตรมฺป เตส
เมตฺเตน จิตฺเตน หิตานุกมฺป
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ
อวิเหย อฺตรมฺป เตส
น ปุตฺตมิจฺเฉยฺย กุโต สหาย
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
#๑ ม. ปปฺเจ ฯ
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สสคฺคชาตสฺส ภวนฺติ เสฺนหา
เสฺนหนฺวย ทุกขฺ มิท ปโหติ
อาทีนว เสฺนหช เปกฺขมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
มิตฺเต สุหชฺเช อนุกมฺปมาโน
หาเปติ อตฺถ ปฏิพนฺธจิตฺโต
เอต ภย สนฺถเว เปกฺขมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
วโส วิสาโลว ยถา วิสตฺโต
ปุตฺเตสุ ทาเรสุ จ ยา อเปกฺขา
วสกฺกฬีโรว อสชฺชมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
มิโค อรฺมฺหิ ยถา อพนฺโธ
เยนิจฺฉก คจฺฉติ โคจราย
วิฺู นโร เสริต เปกฺขมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
อามนฺตนา โหติ สหายมชฺเฌ
วาเส าเน คมเน จาริกาย
อนภิชฺฌิต เสริต เปกฺขมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
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ขิฑฺฑา รตี โหติ สหายมชฺเฌ
ปุตฺเตสุ เปม วิปุลฺจ โหติ
ปยวิปฺปโยค วิชิคุจฺฉมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
จาตุทฺทิโส อปฺปฏิโฆ จ โหติ
สนฺตุสฺสมาโน อิตรีตเรน
ปริสฺสยาน สหิตา อฉมฺภี
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
ทุสฺสงฺคหา ปพฺพชิตาป เอเก
อโถ คหฏา ฆรมาวสนฺตา
อปฺโปสฺสุกฺโก ปรปุตฺเตสุ หุตฺวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
โอโรปยิตฺวา คิหิพฺยฺชนานิ
สฺฉินฺนปตฺโต ยถา โกวิฬาโร
เฉตฺวาน วีโร คิหิพนฺธนานิ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
สเจ ลเภถ นิปก สหาย
สทฺธิฺจร สาธุวิหาริธีร
อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสฺสยานิ
จเรยฺย เตนตฺตมโน สติมา ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 14

โน เจ ลเภถ นิปก สหาย
สทฺธิฺจร สาธุวิหาริธีร
ราชาว รฏ วิชติ  ปหาย
เอโก จเร มาตงฺครฺเว นาโค ฯ
อทฺธา ปสสาม สหายสมฺปท
เสฏา สมา เสวิตพฺพา สหายา
เอเต อลทฺธา อนวชฺชโภชี
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
ทิสฺวา สุวณฺณสฺส ปภสฺสรานิ
กมฺมารปุตฺเตน สุนิฏิตานิ
สงฺฆฏฏมานานิ ทุเว ภุชสฺมึ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
เอว ทุติเยน สหา มมสฺส
วาจาภิลาโป อภิสชฺชนา วา
เอต ภย อายติ เปกฺขมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
กามา หิ จิตฺรา มธุรา มโนรมา
วิรปู รูเปน มเถนฺติ จิตฺต
อาทีนว กามคุเณสุ ทิสฺวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
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อีตี จ คณฺโฑ จ อุปทฺทโว จ
โรโค จ สลฺลฺจ ภยฺจ เมต
เอต ภย กามคุเณสุ ทิสฺวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
สีตฺจ อุณฺหฺจ ขุท ปปาส
วาตาตเป ฑสสิรึสเป จ
สพฺพานิเปตานิ อภิภวิตฺวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
นาโคว ยูถานิ วิวชฺชยิตฺวา
สฺชาตขนฺโธ ปทุมี อุฬาโร
ยถาภิรนฺต วิหร อรฺเ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
อฏานต สงฺคณิการตสฺส
ย ผุสฺสเย ๑ สามยิก วิมุตฺตึ
อาทิจฺจพนฺธุสฺส วโจ นิสมฺม
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
ทิฏีวิสูกานิ อุปาติวตฺโต
ปตฺโต นิยาม ปฏิลทฺธมคฺโค
อุปฺปนฺนาโณมฺหิ อนฺเนยฺโย
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
#๑ ม. ผสฺสเย ฯ
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นิลฺโลลุโป นิกกฺ ุโห นิปฺปปาโส
นิมฺมกฺโข นิทธฺ นฺตกสาวโมโห
นิราสโย สพฺพโลเก ภวิตฺวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
ปาป สหาย ปริวชฺชเยถ
อนตฺถทสฺสึ วิสเม นิวิฏ
สย น เสเว ปสุต ปมตฺต
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
พหุสฺสุต ธมฺมธร ภเชถ
มิตฺต อุฬาร ปฏิภาณวนฺต
อฺาย อตฺถานิ วิเนยฺย กงฺข
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
ขิฑฺฑ รตึ กามสุขฺจ โลเก
อนลงฺกริตฺวา อนเปกฺขมาโน
วิภสู นฏานา วิรโต สจฺจวาที
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
ปุตฺตฺจ ทาร ปตรฺจ มาตร
ธนานิ ธฺานิ จ พนฺธวานิ
หิตฺวาน กามานิ ยโถธิกานิ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
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สงฺโค เอโส ปริตฺตเมตฺถ โสขฺย
อปฺปสฺสาโท ทุกฺขเมเวตฺถ ภิยฺโย
กณฺโฑ เอโส อิติ ตฺวา มติมา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
สนฺทาลยิตฺวาน สโยชนานิ
ชาลว ภิตฺวา สลิลมฺพุจารี
อคฺคีว ทฑฺฒ อนิวตฺตมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
โอกฺขิตฺตจกฺขู น จ ปาทโลโล
คุตฺตินฺทฺริโย รกฺขิตมานสาโน
อนวสฺสุโต อปฺปริฑยฺหมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
โอหารยิตฺวา คิหิพฺยฺชนานิ
สฺฉินฺนปตฺโต ยถา ปาริฉตฺโต
กาสายวตฺโถ อภินิกฺขมิตฺวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
รเสสุ เคธ อกร อโลโล
อนฺโปสี สปทานจารี
กุเล กุเล อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
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ปหาย ปฺจาวรณานิ เจตโส
อุปกฺกิเลเส พฺยปนุชฺช สพฺเพ
อนิสฺสิโต เฉชฺช สิเนหโทส
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
วิปฏิกตฺวาน สุขฺจ ทุกฺข
ปุพฺเพว โสมนสฺส โทมนสฺส
ลทฺธานุเปกฺข สมถ วิสุทฺธ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
อารทฺธวิริโย ปรมตฺถปตฺติยา
อลีนจิตฺโต อกุสีตวุตฺติ
ทฬฺหนิกฺกโม ถามพลูปปนฺโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
ปฏิสลฺลาน ฌานมริฺจมาโน
ธมฺเมสุ นิจฺจ อนุธมฺมจารี
อาทีนว สมฺมสิตา ภเวสุ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
ตณฺหกฺขย ปตฺถยมปฺปมตฺโต
อเนลมูโค สุตวา สติมา
สงฺขาตธมฺโม นิยโต ปธานวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
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สีโหว สทฺเทสุ อสนฺตสนฺโต
วาโตว ชาลมฺหิ อสชฺชมาโน
ปทุมว โตเยน อลิมฺปมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
สีโห ยถา ทาพลี ปสยฺห
ราชา มิคาน อภิภุยฺยจารี
เสเวถ ปนฺตานิ เสนาสนานิ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
เมตฺต อุเปกฺข กรุณ วิมุตฺตึ
อาเสวมาโน มุทิตฺจ กาเล
สพฺเพน โลเกน อวิรุชฺฌมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
ราคฺจ โทสฺจ ปหาย โมห
สนฺทาลยิตฺวาน สโยชนานิ
อสนฺตส ชีวิตสงฺขยมฺหิ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
ภชนฺติ เสวนฺติ จ การณตฺถา
นิกฺการณา ทุลลฺ ภา อชฺช มิตฺตา
อตฺตตฺถปฺา อสุจี มนุสฺสา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
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วิสุทฺธสีลา สุวิสุทฺธปฺา
สมาหิตา ชาคริยานุยุตฺตา
วิปสฺสกา ธมฺมวิเสสทสฺสี
มคฺคงฺคโพชฺฌงฺคคเต วิชฺา ฯ
สฺุปฺปณิธิฺจ ตถานิมิตฺต
อาเสวยิตฺวา ชินสาสนมฺหิ
เย สาวกตฺต น วชนฺติ ธีรา
ภวนฺติ ปจฺเจกชินา สยมฺภู ฯ
มหนฺตธมฺมา พหุธมฺมกายา
จิตฺติสฺสรา สพฺพทุกฺโขฆติณฺณา
อุทคฺคจิตฺตา ปรมตฺถทสฺสี
สีโหปมา ขคฺควิสาณกปฺปา ฯ
สนฺตินฺทฺริยา สนฺตมนา สมาธี
ปจฺจนฺตสตฺเตสุ มติปฺปจารา
ทีปา ปรตฺถ อิธ วิชฺชลนฺตา
ปจฺเจกพุทฺธา สตฺตหิตาเม ๑ ฯ
ปหีนสพฺพาวรณา ชนินฺทา
โลกปฺปทีปา ฆนกฺจนาภา
นิสฺสสย โลกสุทกฺขิเณยฺยา
ปจฺเจกพุทฺธา สตตปฺปตาเม ฯ
#๑ ม. สตต หิตา เม ฯ
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ปจฺเจกพุทฺธาน สุภาสิตานิ
จรนฺติ โลกมฺหิ สเทวกมฺหิ
สุตฺวา ตถา เย น กโรนฺติ พาลา
วชฺชนฺติ ๑ ทุกฺเขสุ ปุนปฺปุนนฺเต ฯ
ปจฺเจกพุทฺธาน สุภาสิตานิ
มธธ ยถา ขุทฺทมิวสฺสวนฺต
สุตฺวา ตถา เย ปฏิปตฺติยุตฺตา
ภวนฺติ เต สจฺจทสา สปฺา ฯ
ปจฺเจกพุทฺเธหิ ชิเนหิ ภาสิตา
คาถา ๒ อุฬารา อภินิกฺขมิตฺวา
ตา สกฺยสีเหน นรุตฺตเมน
ปกาสิตา ธมฺมวิชานนตฺถ ฯ
โลกานุกมฺปาย อิมานิ เตส
ปจฺเจกพุทฺธาน วิกุพฺพิตานิ
สเวคสงฺคมติวฑฺฒนตฺถ
สยมฺภุสีเหน ปกาสิตานีติ ฯ
ปจฺเจกพุทฺธาปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย ฯ
#๑ ม. จรนฺติ ฯ ๒ ม. กถา ฯ
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ตติย สารีปุตฺตตฺเถราปทาน (๑)
อถ เถราปทาน สุณาถ
[๓] หิมวนฺตสฺส อวิทูเร ลมฺพโก นาม ปพฺพโต
อสฺสโม สุกโต มยฺห ปณฺณสาลา สุมาปตา ฯ
อุตฺตานกูลา นทิกา สุปติตฺถา มโนรมา
สุสุทฺธปุฬินากิณฺณา
อวิทูเร มมสฺสม ฯ
อสกฺขรา อปพฺภารา สาทุ อปฺปฏิคนฺธิกา
สนฺทนฺติ นทิกา ตตฺถ โสภยนฺตา มมสฺสม ฯ
กุมฺภลี า มกรา เจตฺถ สสสุมารา จ กจฺฉปา
สนฺทนฺติ ๑ นทิยา ตตฺถ โสภยนฺตา มมสฺสม ฯ
ปาีนา ปาวุสา มจฺฉา วลชา มฺุชโรหิตา
วคฺคุฬา ปปตายนฺติ โสภยนฺตา มมสฺสม ฯ
อุโภกูเลสุ นทิยา
ปุปฺผิโน ผลิโน ทุมา
อุภโต อติลมฺพนฺติ
โสภยนฺตา มมสฺสม ฯ
อมฺพา สาลา จ ติลกา ปาฏลี สินฺทุวาริตา
ทิพฺพา คนฺธา สมฺปวนฺติ ปุปฺผิตา มม อสฺสเม ฯ
จมฺปกา สลฬา นีปา นาคปุนฺนาคเกตกา
ทิพฺพา คนฺธา สมฺปวนฺติ ปุปฺผิตา มม อสฺสเม ฯ
#๑ ม. จรนฺติ ฯ
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อติมุตฺตา อโสกา จ ภคินีมาลา จ ปุปฺผิตา
องฺโกลา พิมฺพิชาลา จ ปุปฺผิตา มม อสฺสเม ฯ
เกตกา กทลี เจว เกพุกา ติณสูลิกา
ทิพฺพา ๑ คนฺธา สมฺปวนฺติ โสภยนฺตา มมสฺสม ฯ
กณิกา กณฺณิการา จ อสนา อฺชนา พหู
ทิพฺพา ๑ คนฺธา สมฺปวนฺติ โสภยนฺตา มมสฺสม ฯ
ปุณฺณาวา ๒ คิริปุณฺณาวา ๓ โกวิฬารา จ ปุปฺผิตา
ทิพฺพา ๑ คนฺธา สมฺปวนฺติ โสภยนฺตา มมสฺสม ฯ
อุทฺทาลกา จ กุฏชา กทมฺพา พกุลา พหู
ทิพฺพา ๑ คนฺธา สมฺปวนฺติ โสภยนฺตา มมสฺสม ฯ
อาฬกา อิสิมุคฺคา จ กทลี มาตุลุงฺคิโย
คนฺโธทเกน สวฑฺฒา ผลานิ ธารยนฺติ เต ฯ
อฺเ ปุปฺผนฺติ ปทุมา อฺเ ชายนฺติ เกสรี
อฺเ โอปุปฺผา ปทุมา ปุปฺผิตา ตฬเก ตทา ฯ
คพฺภ คณฺหนฺติ ปทุมา นิทฺธาวนฺติ มุฬาลิโย
สิงฺฆาฏปตฺตมากิณฺณา โสภยนฺติ ตฬเก ตทา ฯ
นยิตา อมฺพคณฺฑี จ อุตฺตรา ๔ หิ พนฺธชุ ีวกา
ทิพฺพา คนฺธา สมฺปวนฺติ ปุปฺผิตา ตฬเก ตทา ฯ
ปาีนา ปาวุสา มจฺฉา วลชา มฺุชโรหิตา
สงฺกุลา มคฺคุรา เจว วสนฺติ ตฬเก ตทา ฯ
#๑ ม. ทิพฺพคนฺธ สมฺภวนฺตา โสภยนฺติ มมสฺสม ฯ ๒-๓ ม. ปุณฺณาคา ฯ คิรปุณฺณาคา ฯ
#๔ ม. อุตฺตรี ฯ
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กุมฺภลี า สสสุมารา จ ตนฺติคฺคาหา จ รกฺขสา
โอคาหา ๑ อชครา จ วสนฺติ ตฬเก ตทา ฯ
ปาเรวตา รวิหสา จกฺกวากา นทีจรา
โกกิลา สุวสาลิกา อุปชีวนฺติ ต สร ฯ
กุกกฺ ุตฺถกา กุฬีรกา วเน โปกฺขรสาตกา
ทินฺทิภา สุวโปตา จ อุปชีวนฺติ ต สร ฯ
หสา โกฺจา มยุรา จ โกกิลา ลมฺพจูฬกา ๒
จมฺปกา ชีวชีวา จ อุปชีวนฺติ ต สร ฯ
โกสิกา โปฏสีสา จ กุรรา เสนกา พหู
มหากาฬา จ สกุณา อุปชีวนฺติ ต สร ฯ
ปสทา ๓ มิคา วราหา จ วกา เภรณฺฑกา พหู
โรหิจฺจา สุตฺตโปตา ๔ จ อุปชีวนฺติ ต สร ฯ
สีหา พฺยคฺฆา จ ทีป จ อจฺฉโกกตรจฺฉภิ ๕
ติธปฺปภินฺนา มาตงฺคา อุปชีวนฺติ ต สร ฯ
กินฺนรา วานรา เจว อโถป วนกมฺมิกา
เจตา จ ลุทฺทกา เจว อุปชีวนฺติ ต สร ฯ
ตินฺทุกานิ ปยาลานิ มธุกา กาสมาริโย
ธุว ผลานิ ธาเรนฺติ อวิทูเร มมสฺสม ฯ
โกสุมฺภา ๖ สลฬา นีปา ๗ สารผลสมายุตา
ธุว ผลานิ ธาเรนฺติ อวิทูเร มมสฺสม ฯ
#๑ ม. โอคุหา ฯ ๒ ม. ตมฺมจูฬกา ฯ ๓ ม. ปสทา จ วราหา จ จมรา กณฺฑกา
#พหู ฯ ๔ ม. สุกโปตา ฯ ๕ ม. อจฺฉโกกตรจฺฉิกา ฯ ๖ ม. โกสมฺภา ฯ
#๗ ม. นิพฺพา ฯ
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หรีตกา อามลกา
อมฺพา ชมฺพู วิเภทกา
โกลา ภลฺลาตกา พิลลฺ า ผลานิ ธารยนฺติ เต ฯ
อาลุวา จ กลมฺพา จ พิฬาลิตกฺกฬานิ จ
ชีวกา สมฺพกา เจว พหุกา มม อสฺสเม ฯ
อสฺสมสฺสาวิทูรมฺหิ
ตฬากาสิ ๑ สุนิมฺมิตา
อจฺโฉทกา สีตชลา สุปติตฺถา มโนรมา ฯ
ปทุมุปปฺ ลสฺฉนฺนา
ปุณฺฑรีกสมายุตา
มนฺทาลเกหิ สฺฉนฺนา ทิพฺโพ คนฺโธ ปวายติ ฯ
เอว สพฺพงฺคสมฺปนฺเน ปุปฺผิเต ผลิเต วเน
สุกเต อสฺสเม รมฺเม วิหรามิ อห ตทา ฯ
สีลวา วตฺตสมฺปนฺโน ฌายี ฌานรโต สทา
ปฺจาภิฺาพลปฺปตฺโต สุรจุ ิ นาม ตาปโส ฯ
จตุพฺพีสสหสฺสานิ
สิสฺสา มยฺห อุปฏหุ
สพฺเพว พฺราหฺมณา เอเต ชาติมนฺโต ยสสฺสิโน ฯ
ลกฺขเณ อิติหาเส จ สนิฆณฺฑุสเกฏเภ
ปทกา เวยฺยากรณา สทฺธมฺเม ปารมึ คตา ฯ
อุปฺปาเตสุ นิมิตฺเตสุ ลกฺขเณสุ จ โกวิทา
ปพฺยา ภุมฺมนฺตลิกฺเข มม สิสฺสา สุสิกฺขิตา ฯ
อปฺปจฺฉา นิปกา เอเต อปฺปาหารา อโลลุปา
ลาภาลาเภน สนฺตุฏา ปริวาเรนฺติ ม สทา ฯ
#๑ ม. ตฬากาสุ ฯ
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ฌายี ฌานรตา ธีรา สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
อากิฺจฺ ปตฺถยนฺตา ปริวาเรนฺติ ม สทา ฯ
อภิฺาปารมิปฺปตฺตา เปตฺติเก โคจเร รตา
อนฺตลิกขฺ จรา ธีรา ปริวาเรนฺติ ม สทา ฯ
สวุตา ฉสุ ทฺวาเรสุ อเนฺชา รกฺขิตินฺทฺริยา
อสสฏา จ เต ธีรา มม สิสฺสา ทุราสทา ฯ
ปลฺลงฺเกน นิสชฺชาย านา จงฺกมเนน จ
วีตินาเมนฺติ เต รตฺตึ มม สิสฺสา ทุราสทา ฯ
รชฺชนีเย น รชฺชนฺติ โทสนีเย น ทุสฺสเร
โมหนีเย น มุยฺหนฺติ มม สิสสฺ า ทุราสทา ฯ
อิทฺธึ วิมสมานา เต วตฺตนฺติ นิจฺจกาลิก
ปวึ เต ปกมฺเปนฺติ สารมฺเภน ทุราสทา ฯ
กีฬมานาว เต สิสฺสา กีฬนฺติ ฌานกีฬิต
ชมฺพุโต ผลมาเนนฺติ มม สิสสฺ า ทุราสทา ฯ
อฺเ คจฺฉนฺติ โคยาน อฺเ ปุพฺพวิเทหน
อฺเ จ อุตฺตรกุรุ มม สิสฺสา ทุราสทา ฯ
ปุรโต เปเสนฺติ เต ขารึ ปจฺฉโต จ วชนฺติ เต
จตุพฺพีสสหสฺเสหิ
ฉาทิต โหติ อมฺพร ฯ
อคฺคิปาก ๑ อนคฺคึ จ ทนฺโตทุกฺขลิกาปจ
อมฺพนา โกฏิกา เกจิ ปวตฺตผลโภชนา ฯ
#๑ ม. อคฺคปากี อนคฺคี จ ฯ
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อุทโกโรหกา เกจิ สาย ปาโต สุจิรตา
โตยาภิเสกจรณา ๑ มม สิสฺสา ทุราสทา ฯ
ปรูฬฺหกจฺฉนขโลมา ปงฺกทนฺตา รชสฺสิรา
คนฺธิตา สีลคนฺเธน มม สิสฺสา ทุราสทา ฯ
ปาโตว สนฺนิปาเตตฺวา ชฏิลา อุคฺคตาปนา
ลาภาลาภ ปกิตฺเตตฺวา คจฺฉนฺติ อมฺพเร ตทา ฯ
เอเตส ปกฺกมนฺตาน มหาสทฺโท ปวตฺตติ
อชินจมฺมสทฺเทน
โมทิตา โหนฺติ เทวตา ฯ
ทิโสทิสา ปกฺกมนฺติ อนฺตลิกฺขจรา อิสี
สกพเลนุปตฺถทฺธา
เต คจฺฉนฺติ ยถิจฺฉก ฯ
ปวีกมฺปกา เอเต สพฺเพว นภจาริโน
อุคฺคเตชา ทุปฺปสหา สาคโรว อโขภิยา ฯ
านจงฺกมิยา เกจิ เกจิ เนสชฺชิกา อิสี
ปวตฺตโภชนา เกจิ มม สิสฺสา ทุราสทา ฯ
เมตฺตาวิหาริโน เอเต หิเตสี สพฺพปาณิน
อนตฺตุกฺกสกา สพฺเพ น เต วมฺเภนฺติ กสฺสจิ ฯ
สีหราชาว สมฺภีตา คชราชาว ถามวา
ทุราสทา พฺยคฺฆาริว อาคจฺฉนฺติ มมนฺติเก ฯ
วิชชฺ าธรา เทวตา จ นาคคนฺธพฺพรกฺขสา
กุมฺภณฺฑา ทานวา ครุฬา อุปชีวนฺติ ต สร ฯ
#๑ ม. โตยาภิเสจนกรา ฯ
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เต ชฏาขาริภริตา อชินุตฺตรวาสิโน
อนฺตลิกขฺ จรา สพฺเพ อุปชีวนฺติ ต สร ฯ
ตทานุจฺฉวิกา เอเต อฺมฺ สคารวา
จตุพฺพีสสหสฺสาน
ขิตฺตสทฺโท น วิชฺชติ ฯ
ปาเท ปาท นิกฺขิปนฺตา อปฺปสทฺทา สุสวุตา
อุปสงฺกมฺม สพฺเพ เต สิรสา วนฺทเร มม ฯ
เตหิ สิสเฺ สหิ ปริวุโต สนฺเตหิ จ ตปสฺสิภิ
วสามิ อสฺสเม ตตฺถ ฌายี ฌานรโต อห ฯ
อิสีน สีลคนฺเธน
ปุปฺผคนฺเธน จูภย
ผลีน ผลคนฺเธน
คนฺธิโต โหติ อสฺสโม ฯ
รตฺตินฺทวิ  น ชานามิ อรติ เม น วิชฺชติ
สเก สิสเฺ ส โอวทนฺโต ภิยฺโย หาส ลภามห ฯ
ปุปฺผาน ปุปฺผมานาน ผลานฺจ วิปจฺจต
ทิพฺพา คนฺธา ปวายนฺติ โสภยนฺตา มมสฺสม ฯ
สมาธิมหฺ า วุฏหิตฺวา อาตาป นิปโก อห
ขาริภาร คเหตฺวาน วน อชฺโฌคหึ อห ฯ
อุปฺปาเต สุปเน จาป ลกฺขเณสุ สุสิกฺขิโต
ปวตฺตมาน มนฺตปท ธารยามิ อห ตทา ฯ
อโนมทสฺสี ภควา
โลกเชฏโ นราสโภ
วิเวกกาโม สมฺพุทฺโธ หิมวนฺต อุปาคมิ ฯ
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อชฺโฌคเหตฺวา หิมวนฺต อคฺโค การุณิโก มุนิ
ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวาน นิสีทิ ปุริสุตฺตโม ฯ
ตมทฺทสาห สมฺพุทฺธ สปฺปภาส มโนรม
อินฺทีวรว ชลิต
อาทิตฺตว หุตาสน ฯ
ชลนฺต ทีปรุกฺขว
วิชฺชชว ๑ คคเณ ยถา
สุผุลลฺ  สาลราชว
อทฺทส โลกนายก ฯ
อย นาโค มหาวีโร ทุกฺขสฺสนฺตกโร มุนิ
อิม ทสฺสนมาคมฺม
สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจเร ฯ
ทิสฺวานาห เทวเทว ลกฺขณ อุปธารยึ
พุทฺโธ นุ โข น วา พุทฺโธ หนฺท ปสฺสามิ จกฺขุม ฯ
สหสฺสารานิ จกฺกานิ ทิสฺสนฺติ จรณุตฺตเม
ลกฺขณานิสฺส ทิสฺวาน นิฏ คฺฉึ ตถาคเต ฯ
สมฺมชฺชนึ คเหตฺวา สมฺมชฺชิตฺวานห ตทา
อฏ ปุปฺเผ สมาเนตฺวา พุทฺธเสฏ อปูชยึ ฯ
ปูชยิตฺวาน ต พุทฺธ โอฆติณณ
ฺ มนาสว
เอกส อชิน กตฺวา นมสฺสึ โลกนายก ฯ
เยน าเณน สมฺพุทฺโธ วิหรติ อนาสโว
ต าณ กิตฺตยิสฺสามิ สุณาถ มม ภาสโต ฯ
สมุทฺธรยิม โลก
สยมฺภุ อมิโตทย
ตว ทสฺสนมาคมฺม
กงฺขาโสต ตรนฺติ เต ฯ
#๑ ม. วิชฺชุต ฯ
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ตุว สตฺถา จ เกตุ จ ธโช ยูโป จ ปาณิน
ปรายโน ปติฏา จ ทีโป จ ทิปทุตฺตโม ฯ
สกฺกา สมุทฺเท อุทก ปเมตุ อาฬฺหเกน วา
น เตฺวว ตว สพฺพฺุ าณ สกฺกา ปเมตเว ฯ
ธาเรตุ ปวึ สกฺกา เปตฺวา ตุลมณฺฑเล
น เตฺวว ตว สพฺพฺุ าณ สกฺกา ปเมตเว ฯ
อากาส มินิตุ สกฺกา รชฺชุนา ๑ องฺคุเลน วา
น เตฺวว ตว สพฺพฺุ าณ สกฺกา ปเมตเว ฯ
มหาสมุทฺเท อุทก
ปวิฺจาขิลฺชเห
พุทฺธาณ อุปาทาย อุปมาโต น ยุชชฺ เร ฯ
สเทวกสฺส โลกสฺส จิตฺต เยส ปวตฺตติ
อนฺโตชาลิคตา เอเต ตว าณมฺหิ จกฺขุม ฯ
เยน าเณน ปตฺโตสิ เกวล โพธิมุตฺตม
เตน าเณน สพฺพฺุ มทฺทสิ ปรติตฺถิเย ฯ
อิมา คาถา ปเตฺวาน สุรุจิ นาม ตาปโส
อชิน ปตฺถริตฺวาน
ปวิย นิสีทิ โส ฯ
จุลลฺ าสีติสหสฺสานิ
อชฺโฌคาโฬฺห มหณฺณเว
อจฺจุคฺคโต ตาวเทว คิริราชา ปวุจฺจติ ฯ
ตาว อจฺจุคฺคโต เนรุ อายโต วิตฺถโต จ โส
จุณฺณิโต สงฺขเภเทน ๒ โกฏิสตสหสฺสิโย ฯ
#๑ ม. รชฺชุยา ฯ ๒ ม. อณุเภเทน ฯ
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ลกฺเข ปยมานมฺหิ ปริกฺขยมคจฺฉถ
น เตฺวว ตว สพฺพฺุ าณ สกฺกา ปเมตเว ฯ
สุขุมจฺฉิเกน ชาเลน อุทก โย ปริกฺขิเป
เย เกจิ อุทเก ปาณา อนฺโตชาลิคตา สิยุ ฯ
ตเถว หิ มหาวีร
เย เกจิ ปุถุติตฺถิยา
ทิฏิคฺคหณปกฺขนฺตา ปรามาเสน โมหิตา ฯ
ตว สุทฺเธน าเณน อนาวรณทสฺสินา
อนฺโตชาลิคตา เอเต าณนฺเต นาติวตฺตเร ฯ
ภควา จ ตมฺหิ สมเย อโนมทสฺสี มหายโส
วุฏหิตวฺ า สมาธิมฺหา ทิส โอโลกยี ชิโน ฯ
อโนมทสฺสิมุนิโน
นิสโภ นาม สาวโก
ปริวโุ ต สตสหสฺเสหิ สนฺตจิตฺเตหิ ตาทิภิ ฯ
ขีณาสเวหิ สุทฺเธหิ ฉฬภิฺเหิ ตาทิหิ ๑
จิตฺตมฺาย พุทฺธสฺส อุเปสิ โลกนายก ฯ
อนฺตลิกเฺ ข ิตา ตตฺถ ปทกฺขิณมกสุ เต
นมสฺสนฺตา ปฺชลิกา โอรุหุ ๒ พุทฺธสนฺติเก ฯ
อโมทสฺสี ภควา
โลกเชฏโ นราสโภ
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา สิต ปาตุ กรี ชิโน ฯ
วรุโณ นามุปฏาโก อโนมทสฺสิสฺส สตฺถุโน
เอกส จีวร กตฺวา อาปุจฺฉิ โลกนายก ฯ
#๑ ม. ฌายิภิ ฯ ๒ ม. โอตรุ ฯ
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โก นุ โข ภควา เหตุ สิตกมฺมสฺส สตฺถุโน
น หิ พุทฺธา อเหตูหิ สิต ปาตุ กโรนฺติ เต ฯ
อโนมทสฺสี ภควา
โลกเชฏโ นราสโภ
ภิกฺขุมชฺเฌ นิสีทิตฺวา อิม คาถ อภาสถ ฯ
โย ม ปุปฺเผน ปูเชสิ าณฺจาป อนุตฺถวิ
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
พุทฺธสฺส คิรมฺาย สพฺเพ เทวา สมานุสา ๑
สทฺธมฺม โสตุกามา เต สมฺพุทธฺ  อุปสงฺกมม ฯ
ทสสุ โลกธาตูสุ
เทวกายา มหิทฺธิกา
สทฺธมฺม โสตุกามา เต สมฺพุทธฺ  อุปสงฺกมม ฯ
หตฺถี อสฺสา รถา ปตฺตี เสนา จ จตุรงฺคินี
ปริวาเรสฺสนฺติม นิจฺจ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
สฏี ตุริยสหสฺสานิ เภริโย สมลงฺกตา
อุปฏิสฺสนฺติม นิจฺจ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
โสฬสิตถฺ ีสหสฺสานิ
นาริโย สมลงฺกตา
วิจิตฺตวตฺถาภรณา
อามุตฺตมณิกุณฺฑลา ฯ
อาฬารมุขา ๒ หสุลา สุสฺา ตนุมชฺฌิมา
ปริวาเรสฺสนฺติม นิจฺจ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
กปฺปสตสหสฺสานิ
เทวโลเก รมิสฺสติ
สหสฺสกฺขตฺตุ จกฺกวตฺติ ราชา รฏเ ภวิสฺสติ ฯ
#๑ ม. สมาคตา ฯ ๒ โป. อฬารปมฺหา ฯ
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สหสฺสกฺขตฺตุ เทวินฺโท เทวรชฺช กริสฺสติ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย ฯ
ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต มนุสฺสตฺต คมิสฺสติ
พฺราหฺมณิสาริยา นาม ธารยิสสฺ ติ กุจฺฉินา ฯ
มาตุยา นามโคตฺเตน ปฺายิสฺสติย นโร
สารีปุตโฺ ตติ นาเมน ติกขฺ ปฺโ ภวิสฺสติ ฯ
อสีติโกฏี ฉฑฺเฑตฺวา ปพฺพชิสฺสติกิฺจโน
คเวสนฺโต สนฺติปท จริสฺสติ มหึ อิม ฯ
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม โคตฺเตน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต
สารีปุตโฺ ตติ นาเมน เหสฺสติ อคฺคสาวโก ฯ
อย ภาคีรสี คงฺคา หิมวนฺตา ปภาวิตา
มหาสมุทฺทมปฺเปติ
ตปฺปยนฺตี มโหทธึ ฯ
ตเถวาย สารีปุตฺโต สกฺโก ตีสุ วิสารโท
ปฺาย ปารมึ คนฺตฺวา ตปฺปยิสฺสติ ปาณิโน ฯ
หิมวนฺต อุปาทาย
สาครฺจ มโหทธึ
เอตฺถนฺตเร ย ปุฬิน คณนาโต อสงฺขย ฯ
ตมฺป สกฺกา อเสเสน สงฺขฺยาตุ คณนา ยถา
น เตฺวว สารีปุตฺตสฺส ปฺายนฺโต ภวิสฺสติ ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 34

ลกฺเข ปยมานมฺหิ ขีเย คงฺคาย วาลุกา
น เตฺวว สารีปุตฺตสฺส ปฺายนฺโต ภวิสฺสติ ฯ
มหาสมุทฺเท อูมิโย คณนาโต อสงฺขยา
ตเถว สารีปุตฺตสฺส ปฺายนฺโต น เหสฺสติ ฯ
อาราธยิตฺวา สมฺพุทฺธ โคตม สกฺยปุงฺคว
ปฺาย ปารมึ คนฺตฺวา เหสฺสติ อคฺคสาวโก ฯV
ปวตฺติต ธมฺมจกฺก
สกฺยปุตฺเตน ตาทินา
อนฺวตฺติสฺสติ สมฺมา วสฺสนฺโต ธมฺมวุฏิโย ฯ
สพฺพเมต อภิฺาย โคตโม สกฺยปุงฺคโว
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อคฺคฏาเน เปสฺสติ ฯ
อโห เม สุกต กมฺม อโนมทสฺสิสฺส สตฺถุโน
ยสฺสาธิการ ๑ กตฺวาน สพฺพตฺถ ปารมึ คโต ฯ
อปริเมยฺเย กต กมฺม ผล ทสฺเสสิ เม อิธ
สุมุตฺโต สรเวโคว กิเลเส ฌาปยึ อห ฯ
อสงฺขต คเวสนฺโต นิพฺพาน อจล ปท
วิจิน ติตฺถิเย สพฺเพ เอสาห สสรึ ภเว ฯ
ยถาป พฺยาธิโก โปโส ปริเยเสยฺย โอสถ
วิจิเนยฺย ธน สพฺพ พฺยาธิโต ปริมุตฺติยา ฯ
อสงฺขต คเวสนฺโต นิพฺพาน อมต ปท
อพฺโพกิณฺณ ปฺจสต ปพฺพชึ อิสิปพฺพช ฯ
#๑ ม. ยสฺสาห การ ฯ
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ชฏาย ภารภริโต
อชินุตฺตรนิวาสห ๑
อภิฺาปารมึ คนฺตฺวา พฺรหฺมโลก อคฺฉห ฯ
นตฺถิ พาหิรเก สุทฺธิ เปตฺวา ชินสาสน
เย เกจิ พุทฺธิมา สตฺตา สุชฺฌนฺติ ชินสาสเน ฯ
อตฺถกาม ๒ มมเมต น หิ นิสึ อห อิติ
อสงฺขต คเวสนฺโต กุติตฺถ สฺจรึ อห ฯ
ยถา สารตฺถิโก โปโส กทลึ เฉตฺวาน ผาลเย
น ตตฺถ สาร วินฺเทยฺย สาเรน ริตฺตโก หิ โส ฯ
ตเถว ติตฺถิยา โลเก นานาทิฏี พหู ชนา
อสงฺขเตน ริตฺตา เต สาเรน กทลี ยถา ฯ
ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต พฺรหฺมพนฺธุ อโหสห
มหาโภค ฉฑฺฑยิตฺวาน ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
ปมภาณวาร ฯ
อชฺฌายโก มนฺตธโร ติณฺณ เวทาน ปารคู
พฺราหฺมโณ สฺชโย นาม ตสฺส มูเล วสามห ฯ
สาวโก เต มหาวีร อสฺสชิ นาม พฺราหฺมโณ
ทุราสโท อุคฺคเตโช ปณฺฑาย จรตี ตทา ฯ
ตมทฺทสาสึ สปฺปฺ มุนึ โมเน สมาหิต
สนฺตจิตฺต มหานาค สุผุลลฺ  ปทุม ยถา ฯ
#๑ ม. อชินุตฺตรนิวาสโน ฯ ๒ ม. อตฺถกามมย เอต น ยิท อิติหีติห ฯ
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ทิสฺวา เม จิตฺตมุปฺปชฺชิ สุทนฺต สุทฺธมานส
อุสภ ปวร วีร
อรหาย ภวิสฺสติ ฯ
ปาสาทิโก อิริยติ
อภิรูโป สุสวุโต
อุตฺตเม ทมเถ ทนฺโต อมตทสฺสี ภวิสฺสติ ฯ
ยนฺนูนาห อุตฺตมตฺถ ปุจฺเฉยฺย ตุฏมานส
โส เจ ๑ ปุฏโ กถิสสฺ ติ ปฏิปุจฺฉามหนฺตทา ฯ
ปณฺฑจาร ๒ จรนฺตสฺส ปจฺฉโต อคมาสห
โอกาส ปฏิมาเนนฺโต ปุจฺฉิตุ อมต ปท ฯ
วีถนฺตเร อนุปฺปตฺต อุปคนฺตฺวาน ปุจฺฉห
กถ โคตฺโตสิ ตฺว วีร ๓ กสฺส สิสฺโสสิ มาริส ฯ
โส เม ปุฏโ วิยากาสิ อสมฺภโี ตว เกสรี
พุทฺโธ โลเก สมุปฺปนฺโน ตสฺส สิสฺโสมฺหิ อาวุโส ๔ ฯ
กิทิสนฺเต มหาวีร
อนุชาต มหายส ๕
พุทฺธสฺส สาสน ธมฺม สาธุ เม กถยสฺสุ โภ ฯ
โส เม ปุฏโ กถี สพฺพ คมฺภีร นิปุณ ปท
ตณฺหาสลฺลสฺส หนฺตาร สพฺพทุกฺขาปนูทน ฯ
เย ธมฺมา เหตุปภวา เตส เหตุ ตถาคโต อาห
เตสฺจ โย นิโรโธ เอววาที มหาสมโณ ฯ
โสห วิสฺสชฺชิเต ปเฺห ปม ผลมชฺฌค
วิรโช วิมโล อาสึ สุตฺวาน ชินสาสน ฯ
#๑ ม. ยุ. เม ฯ ๒ ม. ปณฺฑปาต ฯ ๓ ยุ. ธีร ฯ ๔ ยุ. สาวโก ฯ ๕ ยุ. มหายโส ฯ
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สุตฺวาน มุนิโน วากฺย ปสฺสิตฺวา ธมฺมมุตฺตม
ปริโยคาฬฺหสทฺธมฺโม อิม คาถ อภาสห ฯ
เอเสว ธมฺโม ยทิ ตาวเทว ปจฺจพฺยถา ปทมโสก
อทิฏ อพฺภตีต
พหุเกหิ กปฺปนหุเตหิ ฯ
โยห ธมฺม คเวสนฺโต กุติตฺเถ สฺจรึ อห
โส เม อตฺโถ อนุปปฺ ตฺโต กาโล เม นปฺปมชฺชิตุ ฯ
โตสิโตห อสฺสชินา ปตฺวาน อจล ปท ฯ
สหายก คเวสนฺโต อสฺสม อคมาสห
ทูรโตว มม ทิสฺวา สหาโย เม สุสิกฺขิโต
อิริยาปถสมฺปนฺโน
อิท วจนมพฺรวิ ฯ
ปสนฺนมุขเนตฺโตสิ
มุนิภาโวว ทิสฺสติ
อมตาธิคโต กจฺจิ
นิพฺพาน อจฺจุต ปท ฯ
สุภานุรโู ป อายาสิ อาเนฺชการิโต วิย
ทนฺโตว ๑ ทนฺตทมเถ ๒ อุปสนฺโตสิ พฺราหฺมณ ฯ
อมต มยา อธิคต
โสกสลฺลวิโนทน
ตุวป ต อธิคจฺเฉหิ ๓ คจฺฉาม พุทฺธสนฺติก ฯ
สาธูติ โส ปฏิสฺสุตฺวา สหาโย เม สุสิกฺขิโต
หตฺเถน หตฺถ คณฺหิตฺวา อุปาคมฺม ตวนฺติก ๔ ฯ
อุโภป ปพฺพชิสฺสาม สกฺยปุตฺต ตวนฺติเก ฯ
ตว สาสนมาคมฺม
วิหราม อนาสวา ฯ
#๑ ยุ. จ ฯ ๒ ม. ทนฺตทมโถ ฯ ยุ. อุตฺตทมเถ ฯ ๓ ม. อธิคจฺเฉสิ ฯ
#๔ ยุ. อุปาคมี สตฺถุ สนฺตกิ  ฯ
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โกลิโต อิทฺธิยา เสฏโ อห ปฺาย ปารโค
อุโภว เอกโต หุตฺวา สาสน โสภยาม เส ฯ
อปริโยสิตสงฺกปฺโป กุติตฺเถ สฺจรึ อห
ตว ทสฺสนมาคมฺม
สงฺกปฺโป ปูริโต มม ฯ
ปวิย ปติฏาย
ปุปฺผนฺติ สมเย ทุมา
ทิพฺพา คนฺธา สมฺปวนฺติ โตเสนฺติ สพฺพปาณิน ฯ
ตเถวาห มหาวีร
สกฺยปุตฺต มหายส
สาสเน โว ๑ ปติฏาย สมเยสามิ ปุปฺผิตุ ฯ
วิมุตฺติปุปฺผเมสนฺโต ภวสสารโมจน
วิมุตฺติปุปฺผลาเภน
โตเสมิ สพฺพปาณิน ฯ
ยาวตา พุทฺธเขตฺตมฺหิ เปตฺวาน มหามุนึ
ปฺาย สทิโส นตฺถิ ตว ปุตฺตสฺส จกฺขุม ฯ
สุวินีตา จ เต สิสฺสา ปริสา จ สุสิกฺขิตา
อุตฺตเม ทมเถ ทนฺตา ปริวาเรนฺติ ต สทา ฯ
ฌายี ฌานรตา ธีรา สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
มุนี โมเนยฺยสมฺปนฺนา ปริวาเรนฺติ ต สทา ฯ
อปฺปจฺฉา นิปกา ธีรา อปฺปาหารา อโลลุปา
ลาภาลาเภน สนฺตุฏา ปริวาเรนฺติ ต สทา ฯ
อารฺิกา ธุตรตา ฌายิโน ลูขจีวรา
วิเวกาภิรตา ธีรา ปริวาเรนฺติ ต สทา ฯ
#๑ ม. ยุ. เต ฯ
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ปฏิปนฺนา ผลฏา จ เสขา ผลสมงฺคิโน
อาสึสกา ๑ อุตฺตมตฺถ ปริวาเรนฺติ ต สทา ฯ
โสตาปนฺนา จ วิมลา สกทาคามิโน จ เย
อนาคามี จ อรหา ปริวาเรนฺติ ต สทา ฯ
สติปฏานกุสลา
โพชฺฌงฺคภาวนารตา
สาวกา โว ๒ พหู สพฺเพ ปริวาเรนฺติ ต สทา ฯ
อิทฺธิปาเทสุ กุสลา สมาธิภาวนารตา
สมฺมปฺปธานมนุยุตฺตา ปริวาเรนฺติ ต สทา ฯ
เตวิชฺชา ฉฬภิฺา จ อิทฺธิยา ปารมึ คตา
ปฺาย ปารมิมฺปตฺตา ปริวาเรนฺติ ต สทา ฯ
อีทิสา ๓ โว ๒ มหาวีร ตว สิสสฺ า สุสิกฺขิตา
ทุราสทา อุคฺคเตชา ปริวาเรนฺติ ต สทา ฯ
เตหิ สิสเฺ สหิ ปริวุโต สฺเตหิ ตปสฺสิภิ
มิคราชาวสมฺภีโต
อุฬรุ าชาว โสภสิ ฯ
ปวิย ปติฏาย
รุหนฺติ ขรณีรุหา
เวปุลฺลตฺต ปาปุณนฺติ ผลฺจ ทสฺสยนฺติ เต ฯ
ปวีสทิโส ตฺวสิ
สกฺยปุตฺต มหายส ฯ
สาสเน เต ปติฏาย ลภนฺติ อมต ผล ฯ
สินฺธุ สรสฺสตี เจว นทิโย จนฺทภาคิกา ๔
คงฺคา จ ยมุนา เจว สรภู จ อโถ มหี ฯ
#๑ ม. อาสีสกา ฯ ๒ ม. ยุ. เต ฯ ๓ ม. ยุ. เอทิสา ฯ ๔ ยุ. นทิยา จนฺทภาคิโย ฯ
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เอตาส สนฺทมานาน สาคโร สมฺปฏิจฺฉติ
ชหนฺติ ปุริม นาม
สาคโรเตฺวว ายติ ฯ
ตเถวิเม จตุวณฺณา ปพฺพชิตฺวา ตวนฺติเก
ชหนฺติ ปุริม นาม
พุทฺธปุตฺตาติ ายเร ฯ
ยถาป จนฺโท วิมโล คจฺฉ อากาสธาตุยา
สพฺเพ ตารคเณ โลเก อาภาย อติโรจติ ฯ
ตเถว ตฺว มหาวีร ปริวุโต เทวมานุเส
พุทฺธกฺเขตฺต อติกฺกมฺม ชลสิ สพฺพทา ตุว ฯ
คมฺภีเร อุฏิตา อูมิ น เวล อติวตฺตติ
สพฺพเวล ปผุสฺสนฺติ สฺจุณฺณา วิกิรนฺติ ตา ฯ
ตเถว ติตฺถิยา โลเก นานาทิฏี พหู ชนา
ธมฺม ตริตุกามา เต นาติวตฺตนฺติ ต มุนึ ฯ
สเจ จ ๑ ต ปาปุณนฺติ ปฏิวาเรหิ ๒ จกฺขุม
ตวนฺติก อุปาคนฺตฺวา สฺจุณฺณาว ภวนฺติ เต ฯ
ยถาป อุทเก ชาตา กุมุทา มนฺทาลกา ๓ พหู
อุปลิมปฺ นฺติ โตเยน กทฺทมกลเลน จ ฯ
ตเถว พหุกา สตฺตา โลเก ชาตา วิรูหเร
อฑฺฑิตา ราคโทเสน กทฺทเม กุมุท ยถา ฯ
ยถา ปทุม ชลช
ชลมชฺเฌ วิโรจติ ๔
น โส ลิมฺปติ โตเยน ปริสุทโฺ ธ หิ เกสรี ฯ
#๑ ยุ. ว ฯ ๒ ม. ยุ. ปฏิวาเทหิ ฯ ๓ ยุ. มทฺทาลกา ฯ ๔ ม. ยุ. วิรูหติ ฯ
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ตเถว ตฺว มหาวีร โลเก ชาโต มหามุนิ
โนปลิมปฺ สิ โลเกน โตเยน ปทุม ยถา ฯ
ยถา หิ รมฺมเก มาเส พหู ปุปฺผนฺติ วาริชา
นาติกฺกมนฺติ ต มาส สมโย ปุปฺผนาย โส ฯ
ตเถว ตฺว สกฺยปุตฺต ๑ ปุปฺผิโต เต วิมุตฺติยา
สาสน นาติวตฺตนฺติ ปทุม วารินา ยถา ฯ
สุปุปฺผิโต สาลราชาว ทิพฺพคนฺธ ปวายติ
อฺสาเลหิ ปริวุโต สาลราชาติโสภติ ๒ ฯ
ตเถว ตฺว มหาวีร พุทฺธาเณน ปุปฺผิโต
ภิกฺขุสงฺเฆน ปริวุโต สาลราชาว โสภสิ ฯ
ยถาป เสโล หิมวา โอสโถ สพฺพปาณิน
นาคาน อสุรานฺจ เทวาน อาลโยปจ ฯ
ตเถว ตฺว มหาวีร โอสโถ วิย ปาณิน
เตวิชฺชา ฉฬภิฺา จ อิทฺธิยา ปารมึ คตา ฯ
อนุสิฏ า มหาวีร
ตยา การุณิเกน เตh
รมนฺติ ธมฺมรติยา
วสนฺติ ตว สาสเน ฯ
มิคราชา ยถา สีโห อภินิกฺขมฺม อาสยา
จตุทฺทิสา ๓ วิโลเกตฺวา ติกฺขตฺตุ อภินาทติ ๔ ฯ
สพฺเพ มิคา อุตฺตสนฺติ มิคราชสฺส คชฺชโต
ตถา หิ ชาติมา เอโส ปสุ ๕ ตาเสติ สพฺพทา ฯ
#๑ ม. มหาวีร ฯ ๒ ม. ยุ. สาลราชาว โสภติ ฯ ๓ ม. จตุทฺทิสานุวิโลเกตฺวา ฯ
#๔ ยุ. อภินาทยิ ฯ ๕ ม. ยุ. ปสู ฯ
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คชฺชโต เต มหาวีร พสุธาย ปกมฺปติ
โพธเนยฺยา ปพุชฺฌนฺติ ตสนฺติ มารกายิกา ฯ
ตสนฺติ ติตฺถิยา สพฺเพ นทโต เต มหามุนิ
กากเสนาว วิพฺภนฺตา มิครฺา ยถา มิคา ฯ
เย เกจิ คณิโน โลเก สตฺถาโรติ ปวุจฺจเร
ปรมฺปราภต ธมฺม
เทเสนฺติ ปริสาย เต ฯ
น เหว ตฺว มหาวีร ธมฺม เทเสสิ ปาณิน
สาม สจฺจานิ พุชฺฌิตฺวา เกวล โพธิปกฺขิก ฯ
อาสยานุสย ตฺวา อินฺทฺริยาน พลาพล
ภพฺพาภพฺเพ วิทิตฺวาน มหาเมโฆว คชฺชสิ ฯ
จกฺกวาฬปริยนฺตา
นิสินฺนา ปริสา ภเว
นานาทิฏี วิจินฺเตนฺติ วิมติจฺเฉทนาย ต ฯ
สพฺเพส จิตฺตมฺาย โอปมฺมกุสโล มุนิ
เอก ปฺห กเถนฺโตว วิมตึ ฉินฺทิ ปาณิน ฯ
อุปทิสาสทิเสเหว ๑ วสุธา ปูรติ า ภเว
สพฺเพว เต ปฺชลิกา กิตฺตยุ โลกนายก ฯ
กปฺป วา เต กิตฺตยนฺตา นานาวณฺเณหิ กิตฺตยุ
ปริเมตุ น กปฺเปยฺยุ ๒ อปฺปเมยฺโย ตถาคโต ฯ
ตถา ๓ สเกน ถาเมน กิตฺติโต หิ มหาชิโน ๔
กปฺปโกฏี ปกิตฺเตนฺตา เอวเมว ปกิตฺตยุ ฯ
#๑ ม. อุปติสสฺ สทิเสเหว ฯ ๒ ม. สกฺเกยฺย ฯ ยุ. ปปฺปยุย ฯ ๓ ยุ. ยถา ฯ
#๔ ม. มยา ชิโน ฯ
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สเจ หิ โกจิ เทโว วา มนุสฺโส วา สุสิกฺขิโต
ปเมตุ ปริกปฺเปยฺย ๑ วิฆาตว ลเภยฺย โส ฯ
สาสเน เต ปติฏาย สกฺยปุตฺต มหายส
ปฺาย ปารมึ คนฺตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
ติตฺถิเย สมฺปมทฺทามิ วตฺเตมิ ชินสาสน
ธมฺมเสนาปติ อชฺช สกฺยปุตตฺ สฺส สาสเน ฯ
อปริเมยฺเย กต กมฺม ผล ทสฺเสสิ เม อิธ
สุมุตฺโต ๒ สรเวโคว กิเลเส ฌาปยึ มม ฯ
โย โกจิ มนุโช ภาร ธาเรยฺย มตฺถเก สทา
ภาเรน ทุกฺขิโต อสฺส ภาโร หิ ภริโต ตถา ฯ
ฑยฺหมาโน ติหคฺคีหิ ภเวสุ สสรึ อห
ภริโต ภวภาเรน
เนรุ อุทฺธริโต ยถา ๓ ฯ
โอโรปโต จ เม ภาโร ภวา อุคฺฆาฏิตา มยา
กรณีย กต สพฺพ
สกฺยปุตฺตสฺส สาสเน ฯ
ยาวตา พุทฺธเขตฺตมฺหิ เปตฺวา สกฺยปุงฺคว
อห อคฺโคมฺหิ ปฺาย สทิโส เม น วิชชฺ ติ ฯ
สมาธิมหฺ ิ สุกุสโล
อิทฺธิยา ปารมึ คโต
อิจฺฉมาโน อห ๔ อชฺช สหสฺส อภินิมฺมิเน ฯ
อนุปุพพฺ วิหารสฺส
วสีภูโต มหามุนิ
กเถสิ สาสน มยฺห นิโรโธ สยน มม ฯ
#๑ ยุ. ปูริต ปริกทฺเธยฺย ฯ ๒ ม. สุขิตฺโต ฯ ยุ สุขิโต ฯ ๓ ม. ยุ. คิรึ
#อุจฺจาริโต ยถา ฯ ๔ ม. จห ฯ ยุ. วห ฯ
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ทิพฺพจกฺขุ วิสุทฺธ เม สมาธิกสุ โล อห
สมฺมปฺปธานมนุยุตฺโต โพชฺฌงฺคภาวนารโต ฯ
สาวเกน หิ ปตฺตพฺพ สพฺพเมว กต มม ๑
โลกนาถ เปตฺวาน สทิโส เม น วิชชฺ ติ ฯ
สมาปตฺติมฺหิ ๒ กุสโล ฌานวิโมกฺขาน ขิปฺป ปฏิลาภี
โพชฺฌงฺคภาวนารโต สาวกคุณปารมึ คโตสฺมิ ฯ
สาวกคุณผุสฺเสน ๓ พุทฺธิยา ปุริสุตฺตมคารวา ๔
สทฺธาสงฺคหิต จิตฺต [๕] สทา สพฺรหฺมจาริสุ ฯ
อุทฺธฏทาโฒว ๖ สปฺโป ฉินนฺ วิสาโณว อุสโภ
นิกฺขิตฺตมานทปฺโปว อุเปมิ ครุคารเวน คณ ฯ
ยทิ รูปน ี ภเวยฺย
ปฺา เม วสุ ปตีน ๗ สเมยฺย
อโนมทสฺสิสฺส ภควโต ผลเมต าณถวนาย ฯ
ปวตฺติต ธมฺมจกฺก
สกฺยปุตฺเตน ตาทินา
อนุวตฺเตมห สมฺมา าณถวนายิท ผล ฯ
มา เม กทาจิ ปาปจฺโฉ สเมโต หีนวีริโย
อปฺปสฺสุโต อนาจาโร ๘ สเมโต กตฺถจิ อหุ ฯ
พหุสฺสโุ ต จ เมธาวี สีเลสุ สุสมาหิโต
เจโตสมถานุยุตฺโต อป มุทธฺ นิ ติฏตุ ฯ
ต โว วทามิ ภทฺท โว ๙ ยาวนฺเตตฺถ สมาคตา
อปฺปจฺฉา โหถ สนฺตฏุ า ทาน ทตฺวา สทา อหุ ๑๐ ฯ
#๑ ม. มยา ฯ ยุ. มม ฯ ๒ ม. สมาปตฺติน ฯ ยุ. สมาปตฺติวินยกุสโล ฯ ๓ ม. ยุ.
#สาวกคุเณนาป ผุสฺเสน ฯ ๔ ม. ปุริสุตตฺ มภารวา ฯ ๕ (ย) ฯ ๖ ม. ยุ. อุทฺธวิโสว ฯ
#๗ ม. วสุมตีป น สเมยฺย ฯ ๘ ม. อนาทโร ฯ ๙ ม. ยุ. ภทนฺเต ฯ
#๑๐ ม. ยุ. ฌายี ณานรตา สทา ฯ
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ยมห ปม ทิสฺวา
วิรโช วิมโล อหุ ๑
โส เม อาจริโย ธีโร ๒ อสฺสชิ นาม สาวโก ฯ
ตสฺสาห สาวโก อชฺช ๓ ธมฺมเสนาปตี อหุ ๑
สพฺพตฺถ ปารมึ ปตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
โย เม อาจริโย อาสิ อสฺสชิ นาม สาวโก
ยสฺส ทิสาย วสติ
อุสฺสีสมฺหิ กโรมห ฯ
มม กมฺม สริตฺวาน โคตโม สกฺยปุงฺคโว
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อคฺคฏาเน เปสิ ม ฯ
[๔] ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ๕ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สารีปุตฺโต เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถราปทาน (๒)
[๔] อโนมทสฺสี ภควา
โลกเชฏโ นราสโภ
วิหาสิ หิมวนฺตมฺหิ
เทวสงฺฆปุรกฺขโต ฯ
วรุโณ นาม นาเมน นาคราชา อห ตทา
กามรูป วิกุพฺพามิ
มโหทธินวิ าสห ฯ
#๑ ม. ยุ. อห ฯ ๒ ยุ. วีโร ฯ ๓ ม. ยุ. ตสฺสาห อาหสา อชฺช ฯ
#๔ ม. กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
# มาโคว พนฺธน หิตฺวา วิหรามิ อนาสโว
# สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
# ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
#๕ ม. สพฺพตฺถ อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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องฺคนิยคณ หิตฺวา
ตุริย ปฏเปสห
สมฺพุทธฺ  ปริวาเรตฺวา วาเทสุ อจฺฉรา ตทา ฯ
วิชชฺ มาเนสุ ๑ ตุริเยสุ เทวตุริยานิ วชฺชยุ
อุภินฺน สทฺท สุตฺวาน พุทฺโธป สมฺปพุชฌ
ฺ ถฯ
นิมนฺตยิตฺวา สมฺพุทฺธ สก ภวนมุปาคมึ
อาสน ปฺเปตฺวาน กาลมาโรจยึ อห ฯ
ขีณาสวสหสฺเสหิ
ปุรโิ ต ๒ โลกนายโก
โอภาเสนฺโต ทิสา สพฺพา ภวนมฺเม อุปาคมิ ฯ
อุปวิฏ มหาวีร
เทวเทว นราสภ
ภิกฺขุสงฺฆ สนฺตปฺเปสึ ๓ อนฺนปาเนนห ตทา ฯ
อนุโมทิ มหาวีโร
สยมฺภู อคฺคปุคฺคโล
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
โย โส สงฺฆ อปูเชสิ พุทฺธฺจ โลกนายก
เตน จิตฺตปฺปสาเทน เทวโลก คมิสฺสติ ฯ
สตฺตสตฺตติกฺขตฺตฺุจ เทวรชฺช กริสฺสติ
ปพฺยา รชฺช อฏสต วสุธ อาวสิสฺสติ ฯ
ปฺจปฺาสกฺขตฺตุ จ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ
โภคา อสงฺขยา ตสฺส อุปฺปชฺชสิ ฺสนฺติ ตาวเท ฯ
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม โคตฺเตน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
#๑ ม. วชฺชมาเนสุ ตูเรสุ เทวา ตูรานิ วชฺชยุ ฯ ยุ. อชฺชมาเนสุ ฯ ๒ ม. ปริวุโต ฯ
#ยุ. ปุรโต ฯ ๓ ม. ส ภิกฺขสุ งฺฆ ตปฺเปสึ ฯ
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นิรยา โส จวิตฺวาน มนุสฺสตฺต คมิสฺสติ
โกลิโต นาม นาเมน พฺรหฺมพนฺธุ ภวิสฺสติ ฯ
โส ปจฺฉา ปพฺพชิตฺวาน กุสลมูเลน โจทิโต
โคตมสฺส ภาวโต
ทุติโย เหสฺสติ สาวโก ฯ
อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโต อิทฺธิยา ปารมึ คโต
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสตฺยนาสโว ฯ
ปาปมิตฺโตปนิสฺสาย กามราควส คโต
มาตร ปตรฺจาป
ฆาตยึ ทุฏ มานโส ฯ
ย ย โยนูปปชฺชามิ นิรย อถ มานุส
ปาปกมฺมสมงฺคิต ๑ ภินฺนสีโส มรามห ๒ ฯ
อิท ปจฺฉิมก มยฺห
จริโม วตฺตเต ภโว
อิธาป อีทิส มยฺห
มรณกาเล ภวิสฺสติ ฯ
ปวิเวกมนุยุตฺโต
สมาธิภาวนารโต
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ อนาสโว ฯ
ธรณึป สุคมฺภีร
พหล ทุปปฺ ธสิย
วามงฺคุฏเน จาเลยฺย ๓ อิทฺธิยา ปารมึ คโต ฯ
อสฺมิมาน น ปสฺสามิ มาโน มยฺห น วิชชฺ ติ
สามเณเร อุปาทาย ครุจิตฺต กโรมห ฯ
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป ย กมฺม อภินีหร
ตมห ภูมึ อนุปฺปตฺโต ปตฺโตมฺหิ อาสวกฺขย ฯ
#๑ ม. ปาปกมฺมสมงฺคิตา ฯ ยุ. ปาปกมฺมสมงฺคีน ฯ ๒ ยุ. ภวามห ฯ
#๓ ม. ยุ. โขเภยฺย ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม มหากสฺสปตฺเถราปทาน (๓)
[๕] ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต โลกเชฏสฺส ตาทิโน
นิพฺพุเต โลกนาถสฺมึ ปูช กุพฺพนฺติ สตฺถุโน ฯ
อุทคฺคจิตฺตา ชนตา อาโมทิตปฺปโมทิตา
เตสุ สเวคชาเตสุ ปติ เม อุปปชฺชถ ๑ ฯ
าติมิตฺเต สมาเนตฺวา อิท วจนมพฺรวึ
ปรินิพพฺ ุโต มหาวีโร หนฺท ปูช กโรม เส ฯ
สาธูติ เต ปฏิสฺสุตฺวา ภิยฺโย หาส ชนึสุ เม
พุทฺธสฺมึ โลกนาถสฺมึ กาหาม ปฺุสฺจย ฯ
อคฺฆิย สุกต กตฺวา สตหตฺถ สมุคฺคต
ทิยฑฺฒ หตฺถสตป
วิมาน นภมุคฺคต ฯ
กตฺวาน อคฺฆิย ตตฺถ กุสลปนฺตีหิ จิตฺติต
สก จิตฺต ปสาเทตฺวา เจติย ปูชยุตฺตม ฯ
#๑ ม. ยุ. อุทปชฺชถ ฯ
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อคฺคิกฺขนฺโธว ชลติ สาลราชาว ผุลฺลิโต ๑
อินฺทลฏีว อากาเส โอภาสติ ๒ จตุทฺทิสา ฯ
ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา กตฺวาน กุสล พหุ
ปุพฺพกมฺม สริตฺวาน ติทส อุปปชฺชห ฯ
สหสฺสยุตฺต หยวาหึ ทิพฺพยาน อธิฏิโต
อุพฺพิทฺธ ภวน มยฺห สตฺตภุมฺม สมุคฺคต ฯ
กูฏาคารสหสฺสานิ
สพฺพโสณฺณมยา อหุ ๓
ชลนฺติ สกเตเชน
ทิสา สพฺพา ปภาสยุ ๔ ฯ
สนฺติ อฺเป นิยฺยุหา โลหิตงฺกมยา ๕ ตทา
เตป โชตนฺติ อาภาย สมนฺตา จตุโร ทิสา ฯ
ปฺุกมฺมาภินิพฺพตฺตา กูฏาคารา สุนิมฺมิตา
มณิมยาป โชตนฺติ
ทิโสทิส ๖ สมนฺตโต ฯ
เตส อุชโฺ ชตมานาน โอภาโส วิปุโล อหุ
สพฺเพ เทเว อภิโภมิ ปฺุกมฺมสฺสิท ผล ฯ
สฏิกปฺปสหสฺสมฺหิ
อุพฺพิทฺโธ นาม ขตฺติโย
จาตุรนฺโต วิชิตาวี ปวึ อาวสึ อห
ตเถว ภทฺทเก กปฺเป ตึสกฺขตฺตุ อโหสห ฯ
สกกมฺมาภิรทฺโธมฺหิ จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จตุทีปมฺหิ อิสฺสโร
ตตฺถาป ภวน มยฺห อินฺทลฏีว อุคฺคต ฯ
#๑ ม. อคฺคิกขฺ นฺโธว ชลิโต กึสุโกอิว ผุลฺลิโต ฯ ยุ... ชลิโต... ฯ ๒ ม. โอภาเสติ ฯ
#๓ ม. อห ฯ ยุ. สพฺเพ โสวณฺณมยา อห ฯ ๔ ม. ยุ. ปภาสย ฯ
#๕ ม. นิยฺยูหา โลหิตงฺคมยา ฯ ๖ ม. ยุ. ทิสา ทส ฯ
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อายามโต จตุพฺพีสา วิตฺถาเรน จ ทฺวาทสา
รมฺมก ๑ นาม นคร ทฬฺหปาการโตรณ ฯ
อายามโต ปฺจสต วิตฺถาเรน ตทฑฺฒก
อากิณฺณ ชนกาเยหิ ติทสาน ปุร วิย ฯ
ยถา สูจิฆเร สูจิ
ปกฺขิตฺตา ปณฺณวีสติ
อฺมฺ ปฆฏเฏนฺติ อากิณฺณา โหติ สตตา ๒ ฯ
เอวมฺป นคร มยฺห หตฺถสฺสรถสงฺกุล ๓
มนุสฺเสหิ ตทากิณฺณ รมฺมก ๑ นครุตฺตม ฯ
ตตฺถ ภุตฺวา ปวิตฺวา จ ปุน เทวตฺตต คโต
ภเว ปจฺฉิมเก มยฺห อโหสิ กุลสมฺปทา ฯ
พฺรหฺมฺกุลสมฺภูโต มหารตนสฺจโย
อสีติโกฏิโย หิตฺวา หิรฺสฺส ปริพฺพชึ ๔ ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มหากสฺสโป เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
มหากสฺสปตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. รมฺมณ ฯ ๒ ม. อากิณฺณ โหติ ลงฺกต ฯ ยุ. .. โหติ ต ตทา ฯ
#๓ ม. หตฺถสิ ฺสรถสงฺกุล ฯ ๔ ม. หิรฺสฺสาป ปพฺพชึ ฯ
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ฉฏ อนุรุทฺธตฺเถราปทาน (๔)d
[๖] สุเมธ ภควนฺตาห
โลกเชฏ นราสภ
วูปกฏ วิหรนฺต
อทฺทส โลกนายก ฯ
อุปคนฺตฺวาน สมฺพุทฺธ สุเมธ โลกนายก
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน พุทฺธเสฏ อยาจห ฯ
อนุกมฺป มหาวีร
โลกเชฏ นราสภ
ปทีปนฺเต ปทสฺสามิ รุกฺขมูลมฺหิ ฌายโต ฯ
อธิวาเสสิ โส ธีโร สยมฺภู วทต วโร
ทุเมสุ วินิวิชฺฌิตฺวา ยนฺต โยเชตฺวหนฺตทา ๑ ฯ
สหสฺสวฏฏิปาทาสึ
พุทฺธสฺส โลกพนฺธุโน
สตฺตาห ปชฺชลิตฺวาน ปทีปา วูปสมฺมิสุ ๒ ฯ
เตน จิตฺตปฺปสาเทน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห วิมาน อุปปชฺชห ฯ
อุปปนฺนสฺส เทวตฺต พฺยมฺโห ๓ อาสิ สุนิมฺมิโต
สมนฺตโต ปชฺชลติ
ทีปทานสฺสิท ผล ฯ
อฏวีสติกฺขตฺตฺุจ
จกฺกวตฺติ อโหสห
ทิวารตฺติฺจ ปสฺสามิ สมนฺตา โยชนนฺตทา ฯ
สมนฺตา โยชน สพฺพ วิโรเจมิ อห ตทา
สพฺเพ เทเว อภิโภมิ ทีปทานสฺสิท ผล ฯ
#๑ ม. โยชิยห ตทา ฯ ๒ ม. ทีปา วูปสมึสุ เม ฯ ๓ ม. พฺยมฺห อาสิ สุนิมฺมิต ฯ
#ยุ. ถมฺโภ ฯ
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ตึสกปฺปานิ เทวินฺโท เทเว รชฺชมการยึ
น ม เกจาติมฺนฺติ ทีปทานสฺสิท ผล ฯ
สหสฺสโลก าเณน ปสฺสามิ สตฺถุสาสเน
ทิพฺพจกฺขุ อนุปฺปตฺโต ทีปทานสฺสิท ผล ฯ
สุเมโธ นาม สมฺพุทฺโธ ตึสกปฺปสหสฺสิโก ๑
ตสฺส ทีโป มยา ทินโฺ น วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาป จ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อนุรุทฺโธ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อนุรุทฺธตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม ปุณฺณมนฺตานีปุตฺตตฺเถราปทาน (๕)
[๗] อชฺฌานโก มนฺตธโร ติณฺณ เวทาน ปารคู
ปุรกฺขโตมฺหิ สิสฺเสหิ อุปคฺฉึ นรุตฺตม ฯ
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห
มม กมฺม ปกิตฺเตสิ สงฺขิตฺเตน มหามุนิ ฯ
ตาห ธมฺม สุณิตฺวาน อภิวาเทตฺวาน สตฺถุโน
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน ปกฺกามึ ๒ ทกฺขิณามุโข ฯ
#๑ ม. ยุ. ตึสกปฺปสหสฺสิโต ฯ ๒ ม. ปกฺกมึ ฯ
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สงฺขิตฺเตน สุณิตฺวาน วิตฺถาเรน อเทสยึ ๑
สพฺเพ สิสฺสา อตฺตมนา สุตฺวาน มม ภาสโต ฯ
สก ทิฏ ึ วิโนเทตฺวา พุทฺเธ จิตฺต ปสาทยุ
สงฺขิตฺเตนป เทเสมิ วิตฺถาเรน ตเถวห ฯ
อภิธมฺมนยฺโห
กถาวตฺถวุ ิสุทฺธิยา
สพฺเพส วิฺาเปตฺวาน วิหรามิ อนาสโว ฯ
อิโต ปฺจสเต กปฺเป จตุโร สุปฺปกาสกา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จตุทีปมฺหิ อิสฺสรา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปุณฺโณ มนฺตานีปุตฺโต เถโร อิมา
คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ปุณฺณสฺส มนฺตานีปุตฺตตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม อุปาลิตฺเถราปทาน (๖)
[๘] นคเร หสวติยา
สุชาโต นาม พฺราหฺมโณ
อสีติโกฏิสนฺนิจโย ๒ ปหูตธนธฺวา ฯ
อชฺฌายโก มนฺตธโร ติณฺณ เวทาน ปารคู
ลกฺขเณ อิติหาเส จ สทฺธมฺเม ปารมึ คโต ฯ
#๑ ม. อภาสยึ. ฯ ๒ ม. ยุ. อสีติโกฏินิจโย ฯ
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ปริพฺพชา เอกสิขา โคตมา พุทฺธสาวกา
จรกา ตาปสา เจว จรนฺติ มหิยา ตทา ฯ
เตป ม ปริวาเรนฺติ พฺราหฺมโณ วิสฺสุโต อิติ
พหู ชนา ม ปูเชนฺติ ๑ นาห ปูเชมิ กิฺจิน ฯ
ปูชารห น ปสฺสามิ มานถทฺโธ อห ตทา
พุทฺโธติ วจน นตฺถิ ตาว นุปปฺ ชฺชเต ชิโน ฯ
อจฺจเยน อโหรตฺต ปทุมุตฺตรนายโก ๒
สพฺพ ตม วิโนเทตฺวา โลเก อุปฺปชฺชิ จกฺขุมา ฯ
วิตฺถาริเก พหู ชฺเ ปุถุภูเต จ สาสเน
อุปาคมิ ตทา พุทฺโธ นคร หสสวฺหย ฯ
ปตุ อตฺถาย โส พุทฺโธ ธมฺม เทเสสิ จกฺขุมา
เตน กาเลน ปริสา สมนฺตา โยชน ตทา ฯ
สมฺมโต มนุชาน โย ๓ สุนนฺโท นาม ตาปโส
ยาวตา พุทฺธปริสา ปุปฺเผหิจฺฉาทยิ ตทา ฯ
จตุสจฺจ ปกาเสนฺโต เสฏเ จ ปุปฺผมณฺฑเป
โกฏิสตสหสฺสาน
ธมฺมาภิสมโย อหุ ฯ
สตฺตรตฺตินฺทิว พุทฺโธ วสฺสิตวฺ า ธมฺมวุฏิยา
อฏเม ทิวเส ปตฺเต สุนนฺท กิตฺตยี ชิโน ฯ
เทวโลเก มนุสฺเส วา สสรนฺโต อย ภเว
สพฺเพส ปวโร หุตฺวา ภเวสุ สสริสฺสติ ฯ
#๑ ม. ยุ. พหุชฺชโน ม ปูเชติ ฯ ๒ ม. ปทุมุตฺตรนามโก ฯ ๓ ม. ยุ. โส ฯ
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กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต
มนฺตานีปุตฺโต ปุณฺโณติ เหสฺสติ สตฺถุ สาวโก ฯ
เอว กิตตฺ ยิ สมฺพุทฺโธ สุนนฺท ตาปส ตทา
หาสยนฺโต ชน สพฺพ ทสฺสยนฺโต สก พล ฯ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
สุนนฺท ตาปส ตทา ๑
พุทฺเธ การ กริตฺวาน โสเธสิ คติมตฺตโน ฯ
ตตฺถ เม อหุ สงฺกปฺโป สุตฺวาน มุนิโน วจ
อห ๒ การ กริสฺสามิ ยถา ปสฺสามิ โคตม ฯ
เอวาห จินฺตยิตฺวาน กิริย จินฺตยึ มม
กฺยาห กมฺม อาจรามิ ปฺุกฺเขตฺเต อนุตฺตเร ฯ
อยฺจ ปาิโก ภิกฺขุ สพฺพปาีน ๓ สาสเน
วินเย อคฺคนิกฺขิตฺโต ต าน ปตฺถยึ ๔ อห ฯ
อิท เม อมิต โภค อกฺโขภ สาครูปม
เตน โภเคน พุทฺธสฺส อาราม มาปเย อห ฯ
โสภน นาม อาราม นครสฺส ปุรตฺถโต
กตฺวา ๕ สตสหสฺเสน สงฺฆาราม อมาปยึ ฯ
กูฏาคาเร จ ปาสาเท มณฺฑเป หมฺมิเย คุหา
จงฺกเม สุกเต กตฺวา สงฺฆาราเม ๖ อมาปยึ ฯ
#๑ ม. ชนา ฯ ๒ ม. อหมฺป การ กสฺสามิ ฯ ๓ ม. สพฺพปาิสฺส ฯ ยุ. สพฺพปาิกสาสเน ฯ
#๔ ม. ยุ. ปตฺถเย ฯ ๕ ม. กิณิตฺวา ฯ ๖ ม. สงฺฆาราม ฯ
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ชนฺตาฆร อคฺคิสาล อโถ อุทกมาฬก
นฺหานฆร มาปยิตฺวา ภิกฺขุสงฺฆสฺสทาสห ฯ
อาสนฺทิโย จ ปเก ปริโภเค จ ภาชเน
อารามิกฺจ เภสชฺช สพฺพเมต อทาสห ฯ
อารกฺข ปฏเปตฺวาน ปาการ การยึ ทฬฺห
มา น โกจิ วิเหเสิ สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ
อาวาเส ๑ สตสหสฺเส สงฺฆาราเม ๒ อมาปยึ
เวปุลฺลต มาปยิตฺวา สมฺพุทฺธ อุปนามยึ ฯ
นิฏาปโต มยาราโม สมฺปฏิจฉฺ ตุว มุนิ
นิยฺยาเทสฺสามิ ต ๓ ธีร อธิวาเสหิ จกฺขุม ฯ
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห
มม สงฺกปฺปมฺาย อธิวาเสหิ นายโก ฯ
อธิวาสนมฺาย
สพฺพฺุสฺส มเหสิโน
โภชน ปฏิยาเทตฺวา กาลมาโรจยึ อห ฯ
อาโรจิตมฺหิ กาลมฺหิ ปทุมตุ ฺตรนายโก
ขีณาสวสหสฺเสหิ
อาราม เม อุปาคมิ ฯ
นิสินฺนกาลมฺาย
อนฺนปาเนน ตปฺปยึ
ภุตฺตาวีกาลมฺาย อิท วจนมพฺรวึ ฯ
กีโต สตสหสฺเสน
ตตฺตเกเนว การิโต
โสภโน นาม อาราโม สมฺปฏิจฺฉ ตุว มุนิ ฯ
#๑ ม. สตสหสฺเสนาวาส ฯ ๒ ยุ. สงฺฆาราม ฯ ๓ ยุ. เต วีร ฯ ม. ต วีร ฯ
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อิมินา ภูมิทาเนน
เจตนาปณิธีหิ จ
ภเว นิพพฺ ตฺตมาโนห ลภามิ มม ปตฺถิต ฯ
ปฏิคฺคเหตฺวา สมฺพุทฺโธ สงฺฆาราม สุมาปต
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อิท วจนมพฺรวิ ฯ
โย โส พุทฺธสฺส ปาทาสิ สงฺฆาราม สุมาปต
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
หตฺถี อสฺสา รถา ปตฺตี เสนา จ จตุรงฺคินี
ปริวาเรนฺติม นิจฺจ สงฺฆารามสฺสิท ผล ฯ
สฏี ตุริยสหสฺสานิ เภริโย สมลงฺกตา
ปริวาเรนฺติม นิจฺจ สงฺฆารามสฺสิท ผล ฯ
ฉฬาสีติสหสฺสานิ
นาริโย สมลงฺกตา
วิจิตฺตวตฺถาภรณา
อามุตฺตมณิกุณฺฑลา ฯ
อาฬารมุขา ๑ หสุลา สุสฺา ตนุมชฺฌิมา
ปริวาเรสฺสนฺติม นิจฺจ สงฺฆารามสฺสิท ผล ฯ
ตึสกปฺปสหสฺสานิ
เทวโลเก รมิสฺสติ
สหสฺสกฺขตฺตุ เทวินฺโท เทวรชฺช กริสฺสติ ฯ
เทวราเชน ปตฺตพฺพ สพฺพ ปฏิลภิสฺสติ
อนูนโภโค หุตฺวาน เทวรชฺช กริสฺสติ ฯ
สหสฺสกฺขตฺตุ จกฺกวตฺติ ราชา รฏเ ภวิสฺสติ ฯ
ปพฺยา รชฺช วิปุล คณนาโต อสงฺขย ๒ ฯ
#๑ ม. ยุ. อาฬารปมฺหา ฯ ๒ โป. ม. ยุ. อสงฺขิย ฯ
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กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม โคตฺเตน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต
อุปาลิ นาม นาเมน เหสฺสติ สตฺถุ สาวโก ฯ
วินเย ปารมึ ปตฺวา านาาเน จ โกวิโท
ชินสาสน ธารยนฺโต วิหริสฺสตินาสโว ฯ
สพฺพเมต อภิฺาย โคตโม สกฺยปุงฺคโว
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา เอตทคฺเค เปสฺสติ ฯ
อปริเมยฺย อุปาทาย ปตฺเถมิ ตว สาสน
โส เม อตฺโถ อนุปปฺ ตฺโต สพฺพสโยชนกฺขโย ฯ
ยถา สูลาวุโต โปโส ราชทณฺเฑน ตชฺชิโต
สูเล สาต อวินฺทนฺโต ปริมุตฺตึว อิจฺฉติ ฯ
ตเถวาห มหาวีร
ภวทณฺเฑน ตชฺชิโต
กมฺมสูลาวุโต สนฺโต ปปาสาเวทนาฏิโต ฯ
ภเว สาต น วินฺทามิ ฑยฺหนฺโต ตีหิ อคฺคิหิ
ปริมุตฺตึ คเวสามิ
ยถา จ ราชทณฺฑโต ฯ
ยถา วิสารโท ปุรโิ ส วิเสน ปริปฬิโต
อคท โส คเวเสยฺย วิสฆาตายุปายน ๑ ฯ
คเวสมาโน ปสฺเสยฺย อคท วิสฆาตก
ต ปวิตฺวา สุขี อสฺส วิสมฺหา ปริมุตฺติยา ฯ
#๑ ม. วิสฆาตายุปาลน ฯ ยุ. .. ปายโส ฯ
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ตเถวาห มหาวีร
ยถา วิสคโต ๑ นโร
สมฺปฬ โิ ต อวิชฺชาย สทฺธมฺมาคทเมสห ฯ
ธมฺมาคท คเวสนฺโต อทฺทกฺขึ สกฺยสาสน
อคฺคสจฺโจสถานนฺต ๒ สพฺพสลฺลวิโนทน ฯ
ธมฺโมสถ ปวิตฺวาน วิส สพฺพ สมูหนึ
อชรามร สีติภาว
นิพฺพาน ปสฺสยึ ๓ อห ฯ
ยถา ภูตตชฺชิโต โปโส ภูตคฺคาเหน ปฬิโต
ภูตเวชฺช คเวเสยฺย ภูตสฺมา ปริมุตฺติยา ฯ
คเวสมาโน ปสฺเสยฺย ภูตวิชฺชาสุ โกวิท
ตสฺส โส วิหฺเ ภูต สมูลฺจ วินาสเย ฯ
ตเถวาห มหาวีร
ตมคฺคาเหน ปฬิโต
าณาโลก คเวสามิ ตมโต ปริมุตตฺ ิยา ฯ
อถทฺทส สกฺยมุนึ
กิเลสตมโสธน
โส เม ตม วิโนเทสิ ภูตเวชฺโชว ภูติก ๔ ฯ
สสารโสต สฺฉินฺทึ ตณฺหาโสต นิวารยึ
ภว อุคฺฆาตยึ สพฺพ ภูตเวชฺโชว มูลโต ฯ
ครุโฬ ยถา โอปตติ ปนฺนค ภกฺขมตฺตโน
สมนฺตา โยชนสต
วิกฺโขเภติ มหาสร ฯ
ปนฺนค โส คเหตฺวาน อโธสีส วิเหย
อาทาย โส ปกฺกมติ เยน กาม วิหงฺคโม ฯ
#๑ ม. ยุ. วิสหโต ฯ ๒ ม. อคฺค สพฺโพสธาน ต ฯ ยุ. อคฺคสพฺโพ ... ฯ
#๓ โป. ผุสฺสยึ ฯ ม. ผสฺสยึ ฯ ๔ ม. ภูตก ฯ
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ตเถวาห มหาวีร
ยถาป ครุโฬ พลี
อสงฺขต คเวสนฺโต โทเส วิกขฺ าลยึ อห ฯ
ทิฏโ อห ธมฺมวร สนฺติปท อนุตฺตร
อาทาย วิหราเมต ครุโฬ ปนฺนค ยถา ฯ
อาสาวตี นาม ลตา ชาตา จิตฺตลตาวเน
ตสฺสา วสฺสสหสฺเสน เอก นิพฺพตฺตเต ผล ฯ
ต เทวา ปยิรุปาสนฺติ ตาว ทูรผล ๑ สกึ
เทวาน สา ปยา เอว อาสาวตี ผลุตฺตมา ๒ ฯ
สตสหสฺส อุปาทาย ตาห ปริจเร มุนึ ๓
สาย ปาต นมสฺสามิ เทวา อาสาวตึ ยถา ฯ
อวฺฌา ปาริจริยา อโมฆา จ นมสฺสนา
ทูราคตป ม สนฺต
ขโณ ม ๔ น วิราธยิ ฯ
ปฏิสนฺธึ น ปสฺสามิ วิจินนฺโต ภเว อห
นิรูปธิ วิปฺปมุตฺโต
อุปสนฺโต จรามห ฯ
ยถาป ปทุม นาม
สุริยรเสน ปุปฺผติ
ตเถวาห มหาวีร
พุทฺธรเสน ปุปฺผิโต ฯ
ยถา พลากโยนิมฺหิ น วิชชฺ ติ ปุมา ๔ สทา
เมเฆสุ คชฺชมาเนสุ คพฺภ คณฺหนฺติ ตา สทา ฯ
จิรป คพฺภ ธาเรนฺติ ยาว เมโฆ น คชฺชติ
ภารโต ปริมุจฺจนฺติ ยทา เมโฆ ปวสฺสติ ฯ
#๑ ม. ตาว ทูรผเล สติ ฯ ๒ ม. ยุ. ลตุตฺตมา ฯ ๓ ม. มุนิ ฯ ๔ ม. ย ฯ
#๕ โป. ม. ปุโม ฯ
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ปทุมุตตฺ รพุทฺธสฺส
ธมฺมเมเฆน คชฺชโต ๑
สทฺเทน ธมฺมเมฆสฺส ธมฺมคพฺภ อคณฺหห ฯ
สตสหสฺส อุปาทาย ปฺุคพฺภ ธเรมห
นปฺปมฺุจามิ ภารโต ธมฺมเมโฆ น คชฺชติ ฯ
ยทา ตุว สกฺยมุนิ
รมฺเม กาปลวตฺถเว
คชฺชสิ ธมฺมเมเฆน ภารโต ปริมุจฺจห ฯ
สฺุต อนิมิตฺตฺจ
อถาปณิหิตป ๒ จ
จตุโร จ ผเล สพฺเพ ธมฺม ๓ วิชฏิ ตปห ฯ
ทุติยภาณวาร ฯ
อปริเมยฺย อุปาทาย ปตฺเถมิ ตว สาสน
โส เม อตฺโถ อนุปปฺ ตฺโต สนฺติปท อนุตฺตร ฯ
วินเย ปารมึ ปตฺโต ยถาป ปาิโก อิสี
น เม สมสโม อตฺถิ ธาเรมิ สาสน อห ฯ
วินเย ขนฺธเก จาป ติกจฺเฉเทว ปฺจเก
เอตฺถ เม วิมติ นตฺถิ อกฺขเร พฺยฺชเนป วา ฯ
นิคฺคเห ปฏิกมฺเม จ านาาเน จ โกวิโท
โอสารเณ วุฏาปเน สพฺพตฺถ ปารมึ คโต ฯ
วินเย ขนฺธเก จาป ๔ นิกฺขิปตฺวา ปท อห
อุภโต ๕ วิภงฺเค เจว รสโต โอสเรยฺยห ฯ
#๑ โป. คชฺชโิ ต ฯ ๒ ม. ยุ. ตถาปฺปณิหิตมฺป จ ฯ ๓ ม. ธมฺเมว วิชนยึ อห ฯา
#ยุ. ... วิชฏายห ฯ ๔ ม. วาป ฯ ๕ ม. ยุ. อุภโต วินิเวเตฺวา ฯ
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นิรุตฺติยา จ กุสโล ๑ อตฺถานตฺเถ จ โกวิโท
อนฺาต มยา นตฺถิ เอกคฺโค สตฺถุ สาสเน ฯ
รูปทกฺโข อห อชฺช สกฺยปุตตฺ สฺส สาสเน
กงฺข สพฺพ วิโนเทมิ ฉินฺทามิ สพฺพสสย ฯ
ปท อนุปทฺจาป
อกฺขรฺจาป พฺยฺชน
นิทาเน ปริโยสาเน สพฺพตฺถ โกวิโท อห ฯ
ยถาป ราชา พลวา นิหนิตฺวา ๒ ปรนฺตเป
วิชินิตฺวาน สงฺคาม นคร ตตฺถ มาปเย ฯ
ปาการ ปริกฺขฺจาป เอสิก ทฺวารโกฏก
อฏฏาลเก จ วิวิเธ การเย นคเร พหู ฯ
สึฆาฏก ปจฺจุรฺจ ๓ สุวิภตฺตนฺตราปณ
การาเปยฺย ๔ สภ ตตฺถ อตฺถานตฺถวินิจฺฉย ฯ
นิคฺฆาฏตฺถ อมิตฺตาน ฉิทฺทาฉิทฺทฺจ ชานิตุ
พลกายสฺส รกฺขาย เสนามจฺจ ๕ เปติ โส ฯ
อารกฺขตฺถาย ภณฺฑสฺส นิธานกุสล นร
มา เม ภณฺฑ วินสฺสีติ ภณฺฑรกฺข เปติ โส ฯ
สมคฺโค ๖ โหติ โส ๗ รฺโ วุฑฺฒึ ยสฺส จ อิจฺฉติ
ตสฺสาธิกรณ เทติ
มิตฺตสฺส ปฏิปชฺชิตุ ฯ
อุปฺปาเทสุ ๘ นิมิตฺเตสุ ลกฺขเณสุ จ โกวิท
อชฺฌายก มนฺตธร
โปโรหิจฺเจ เปติ โส ฯ
#๑ ม. สุกุสโล ฯ ๒ ม. ยุ. นิคฺคณฺหิตฺวา ฯ ๓ ม. ยุ. สึฆาฏก จจฺจรฺจ ฯ
#๔ ม. ยุ. การเยยฺย ฯ ๕ ม. ยุ. เสนาปจฺจ ฯ ๖ โป. สมตฺโต ฯ ม. มมตฺโต ฯ
#ยุ. สามโก ฯ ๗ โป. ม. ยุ. โย ฯ ๘ โป. ม. อุปฺปาเตสุ ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 63

เอเตหงฺเคหิ สมฺปนฺโน ขตฺติโยติ ปวุจฺจติ
สทา รกฺขนฺติ ราชาน จกฺกวาโกว ทุกฺขิน ๑ ฯ
ตเถว ตฺว มหาวีร หตามิตฺโตว ขตฺติโย
สเทวกสฺส โลกสฺส ธมฺมราชาติ วุจฺจติ ฯ
ติตฺถิเย นีหริตฺวาน ๒ มารฺจาป สเสนก
ตมนฺธการ วิธเสตฺวา ๓ ธมฺมนคร อมาปยิ ฯ
สีล ปาการิก ตตฺถ าณนฺเต ทฺวารโกฏก
สทฺธา เต เอสิกา ธีร ทฺวารปาโล จ สวโร ฯ
สติปฏานมฏฏาล
ปฺา เต จจฺจร มุเน
อิทฺธิปาทฺจ สิงฺฆาฏ ธมฺมวีถิ ๔ สุมาปต ๕ ฯ
สุตฺตนฺต อภิธมฺมฺจ วินย จาป เกวล
นวงฺค พุทฺธวจน
เอสา ธมฺมสภา ตว ฯ
สฺุต อนิมิตฺตฺจ
วิหารฺจาปณีหิต
อเนโช จ นิโรโธ จ เอสา ธมฺมกุฏี ตว ฯ
ปฺาย อคฺโค นิกขฺ ิตฺโต ปฏิภาเณ จ โกวิโท
สารีปุตโฺ ตติ นาเมน ธมฺมเสนาปตี ตว ฯ
จุตูปปาตกุสโล
อิทฺธิยา ปารมึ คโต
โกลิโต นาม นาเมน โปโรหิจโฺ จ ตว ๖ มุเน ฯ
โปราณกวสธโร
อุคฺคเตโช ทุราสโท
ธุตวาทิคุเณ อคฺโค อกฺขทสฺโส ตว มุเน ฯ
#๑ ม. ยุ. ทุกขฺ ิต ฯ ๒ ม. นีหนิตฺวาน ฯ ๓ ม. ยุ. วิธมิตฺวา ฯ ๔ ยุ. ธมฺมวีถึ ฯ
#๕ ม. สุมาปตา ฯ ๖ โป. ตุว. ฯ ม. ตฺว ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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พหุสฺสโุ ต ธมฺมธโร สพฺพปาี จ สาสเน
อานนฺโท นาม นาเมน ธมฺมรกฺโข ตว มุเน ฯ
เอเต สพฺเพ อติกฺกมฺม มเหสี ภควา มม
วินิจฺฉย เม ปาทาสิ วินเย วิฺุเทสิต ฯ
โย โกจิ วินเย ปฺห ปุจฺฉติ พุทฺธสาวโก
ตตฺถ เม จินฺตนา นตฺถิ ตฺเวตฺถ กเถมห ฯ
ยาวตา พุทฺธเขตฺตมฺหิ เปตฺวา จ ๑ มหามุนึ
วินเย มาทิโส นตฺถิ กุโต ภิยฺโย ภวิสฺสติ ฯ
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา เอว คชฺชติ โคตโม
อุปาลิสสฺ สโม นตฺถิ วินเย ขนฺธเกสุ จ ฯ
ยาวตา พุทฺธภณิต
นวงฺค สตฺถุสาสน
วินเย ๒ กถิต สพฺพ วินยมูลปสฺสิโน ฯ
มม กมฺม สริตฺวาน โคตโม สกฺยปุงฺคโว
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา เอตทคฺเค เปสิ ม ฯ
สตสหสฺส อุปาทาย อิม าน อปตฺถยึ
โส เม อตฺโถ อนุปปฺ ตฺโต วินเย ปารมึ คโต ฯ
สกฺยาน นนฺทิชนโก ๓ กปฺปโก อาสิห ปุเร
วิชหิตฺวาน ต ชาตึ ปุตฺโต ชาโต มเหสิโน ฯ
อิโต ทุติยเก กปฺเป อฺชโส นาม ขตฺติโยm
อนนฺตเตโช อมิตยโส ภูมิปาโล มหทฺธโน ฯ
#๑ ม. ยุ. ต มหามุนิ ฯ ๒ ม. ยุ. วินโยคธ ต สพฺพ ฯ ๓ ม. ยุ. นนฺทิชนโน ฯ
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ตสฺส รฺโ อห ปุตฺโต จนฺทโน นาม ขตฺติโย
ชาติมเทน ปตฺถทฺโธ ยโสโภคมเทน จ ฯ
นาคสตสหสฺสานิ
สพฺพาลงฺการภูสิตา
ติธา ปภินฺนา มาตงฺคา ปริวาเรนฺติ ม สทา ฯ
สพเลหิ ปเรโตห
อุยฺยาน คนฺตุกามโก
อารุยฺห สิริก นาค นครา นิกขฺ มึ ตทา ฯ
จรเณน จ สมฺปนฺโน คุตฺตทฺวาโร สุสวุโต
เทวโล นาม สมฺพุทฺโธ อาคจฺฉิ ปุรโต มม ฯ
เปเสตฺวา สิริก นาค พุทฺธ อาสาทยึ ตทา
ตโต สฺชาตโกโปว ๑ นาโค นุทฺธรโก ๒ ปท ฯ
นาค รุณฺณมน ๓ ทิสฺวา พุทฺเธ โกป อกาสห
วิเหยิตฺวา สมฺพุทฺธ อุยฺยาน อคมาสห ฯ
สาต ตตฺถ น วินฺทามิ สิโร ปชฺชลิโต ยถา
ปริฬาเหน ฑยฺหามิ มจฺโฉว พลิสาทโก ฯ
สสาครนฺตา ปวี
อาทิตฺตา วิย โหติ เม
ปตุ สนฺติกุปาคมฺม
อิท วจนมพฺรวึ ฯ
อาสีวิสว กุปต
อคฺคิกฺขนฺธว อาคต
มตฺตว กฺุชร ทนฺตึ ย สยมฺภุ อสาทยึ ฯ
อาสาทิโต มยา พุทฺโธ โฆโร อุคฺคตโป ชิโน
ปุรา สพฺเพ วินสฺสาม ขมาเปสฺสาม ต มุนึ ฯ
#๑ ม. ยุ. สฺชาตโกโป โส ฯ ๒ ม. ยุ. นุทฺธรเต ฯ ๓ ยุ. ทุฏมน ฯ
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โน เจ ต นิชฺฌาเปสฺสาม อตฺตทนฺต สมาหิต
โอเรน ๑ สตฺตเม ทิวเส รฏมฺเม วิธมิสฺสติ ฯ
สุเมขโล โกสิโย จ สิคฺคโว จาป สตฺตโก
อาสาทยิตฺวา อิสโย ทุคฺคตา เต สเสนกา ฯ
ยทา กุปปฺ นฺติ อิสโย สฺตา พฺรหฺมจาริโน
สเทวก วินาเสนฺติ สสาคร สปพฺพต ฯ
ติโยชนสหสฺสมฺหิ
ปุริเส สนฺนิปาตยึ
อจฺจย เทสนตฺถาย สยมฺภุ อุปสงฺกมึ ฯ
อลฺลวตฺถา อลฺลสิรา สพฺเพว ปฺชลีกตา
พุทฺธสฺส ปาเท นิปติตฺวา อิท วจนมพฺรวว ฯ
ขมสฺสุ ตฺว มหาวีร อภิยาจติ ต ชโน
ปริฬาห วิโนเทหิ
มา จ ๒ รฏ วินาสเย ฯ
สเทวมานุสา สพฺเพ สทานวา สรกฺขสา
อโยมเยน กูเฏน
สิร ภินฺเทยฺยุ เม สทา ฯ
อุทเก อคฺคิ น สณฺาติ วีช เสเล น รูหติ
อคเท กิมิ น สณฺาติ โกโป พุทฺเธ น ชายติ ฯ
ยถา จ ภูมิ อจลา อปฺปเมยฺโย จ สาคโร
อนนฺตโก จ อากาโส เอว พุทฺธา ๓ อโขภิยา ฯ
อตฺตทนฺตา ๔ มหาวีรา ขมิตา จ ตปสฺสิโน
ขนฺตาน ขมิตาน จ คมน โว ๕ น วิชฺชติ ฯ
#๑ ม. โอเรน สตฺตทิวสา ฯ ๒ ม. โน ฯ ๓ ยุ. พุทฺโธ อโขภิโย ฯ
#๔ ม. ยุ. สทา ขนฺตา ฯ ๕ โป. เต ฯ ม. ต ฯ
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อิท วตฺวาน สมฺพุทฺโธ ปริฬาห วิโนทยิ ๑
มหาชนสฺส ปุรโต
นภ อพฺภุคฺคมี ตทา ฯ
เตน กมฺเมนห วีร ๒ หีนตฺต อชฺฌุปาคโต
สมติกฺกมฺม ต ชาตึ ปาวิสึ อภย ปุร ฯ
ตทาป ม มหาวีร
ฑยฺหมาน สุสณฺิต ๓
ปริฬาห วิโนเทสิ
สยมฺภุ จ ขมาปยึ ฯ
อชฺชาป ม มหาวีร ฑยฺหมาน ติหคฺคิภิฬ
นิพฺพาเปสิ ตโย อคฺคี สีติภาวฺจ ปาปยึ ฯ
เยส ๔ โสตาวธานตฺถิ สุณาถ มม ภาสโต
อตฺถ ตุยฺห ปวกฺขามิ ยถาทิฏ  ปท มม ฯ
สยมฺภุ ต วิมาเนตฺวา สนฺตจิตฺต สมาหิต
เตน กนฺเมนห อชฺช ชาโตมฺหิ นีจโยนิย ฯ
มา โว ขณ วิราเธถ ขณาตีตา หิ โสจเร
สทตฺเถ วายเมยฺยาถ ขโณ โว ปฏิปาทิโต ฯ
เอกจฺจานฺจ วมน เอกจฺจาน วิเรจน
วิส หลาหล เอเก ๕ เอกจฺจานฺจ โอสถ ฯ
วมน ปฏิปนฺนาน
ผลฏาน วิเรจน
โอสถ ผลลาภีน
ปฺุกฺเขตฺต คเวสิน ฯ
สาสเนน วิรุทฺธาน วิส หลาหล ยถา
อาสีวิโส ทุฏวิโส ๖ เอก ๗ ฌาเปติ ต นร ฯ
#๑ ม. วิโนทย ฯ ๒ ยุ. ธีร ฯ ๓ โป. สุเข ิต ฯ ๔ โป. สสาเร สสฺสตา นตฺถิ ฯ
#๕ ยุ. เอเต ฯ ๖ ม. ทิฏวิโส ฯ ยุ. ทฏวิโส ฯ ๗ โป. ม. ยุ. เอว ฯ
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สกึ ปต หลาหล
อุปรุทฺเธติ ชีวิต
สาสเนน วิรุชฺฌิตฺวา กปฺปโกฏิมฺหิ ฑยฺหติ ฯ
ขนฺติยา อวิหึสาย
เมตฺตจิตฺตวตาย จ
สเทวก โส ตรติ
ตสฺมา เต ๑ อวิโรธิยา ๒ ฯ
ลาภาลาเภ น สชฺชนฺติ สมฺมานเน วิมานเน
ปวีสทิสา พุทฺธา
ตสฺมา เต น วิโรธิยา ๓ ฯ
เทวทตฺเต จ วธเก โจเร จงฺคุลมิ าลเก
ราหุเล ธนปาเล จ สพฺเพส สมโก มุนิ ฯ
เอเตส ปฏิฆ นตฺถิ ราโคเมส น วิชชฺ ติ
สพฺเพส สมโก พุทฺโธ วธกสฺโสรสสฺส จ ฯ
ปนฺเถ ทิสฺวาน กาสาว ฉฑฺฑิต มิฬฺหมกฺขิต
สิรสา ๔ อฺชลึ กตฺวา วนฺทิตพฺพ อิสิทฺธช ฯ
อพฺภตีตา จ เย พุทฺธา วตฺตมานา อนาคตา
ธเชนาเนน สุชฺฌนฺติ ตสฺมา เอเต นมสฺสิยา ฯ
สตฺถุกปฺป สุวินย
ธาเรมิ หทเยนห
นมสฺสมาโน วินย
วิหริสฺสามิ สพฺพทา ฯ
วินโย อาสโย มยฺห วินโย านจงฺกม
กปฺเปมิ วินเย วาส วินโย มยฺห โคจโร ฯ
วินเย ปารมิปฺปตฺโต สมเถ จาป โกวิโท
อุปาลิ ต มหาวีร
ปาเท วนฺทติ สตฺถุโน ฯ
#๑ ยุ. โว ฯ ๒-๓ ม. อวิราธิยา ฯ ๔ ม. สิรสฺมึ ฯ
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โส อห วิจริสฺสามิ คามา คาม ปุรา ปุร
นมสฺสมาโน สมฺพุทฺธ ธมฺมสฺส จ สุธมฺมต ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
สพฺพาสวา ปริกฺขีณา นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุปาลิ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อุปาลิตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม อฺาโกณฺฑฺตฺเถราปทาน (๗)
[๙] ปทุมุตฺตรสมฺพุทฺธ
โลกเชฏ วินายก
พุทฺธภูมึ อนุปฺปตฺต
ปม อทฺทส อห ฯ
ยาวตา โพธิยา มูเล ยกฺขา สพฺเพ สมาคตา
สมฺพุทธฺ  ปริวาเรตฺวา วนฺทนฺติ ปฺชลีกตา ฯ
สพฺเพ เทวา ตุฏมนา อากาเส สฺจรนฺติ เต
พุทฺโธ อย อนุปฺปตฺโต อนฺธการตโมนุโท ฯ
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เตส หาสปเรตาน มหานาโท อวตฺตถ
กิเลเส ฌาปยิสฺสาม สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ
เทวาน คิรมฺาย วาจาย ๑ สมุทีริต
หฏโ หฏเน จิตฺเตน อาทิภิกฺขมทาสห ฯ
มม สงฺกปฺปมฺาย สตฺถา โลเก อนุตฺตโร
เทวสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
สตฺตาห อภินิกฺขมฺม โพธึ อชฺฌคม อห
อิท เม ปม ภตฺต พฺรหฺมจาริสฺส ยาปน ฯ
ตุสิตาหิ อิธาคนฺตฺวา โย เม ภิกฺข อุปานยิ
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
ตึสมตฺเต ๒ กปฺปสหสฺเส เทวรชฺช กริสฺสติ
สพฺเพ เทเว อภิโภตฺวา ติทิว อาวสิสฺสติ ฯ
เทวโลกา จวิตฺวาน มนุสฺสตฺต คมิสฺสติ
สหสฺสธา ๓ จกฺกวตฺติ ตตฺถ รชฺช กริสฺสติ ฯ
กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม โคตฺเตน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ติทสา โส จวิตฺวาน มนุสฺสตฺต คมิสฺสติ
อคารา ปพฺพชิตฺวาน ฉพฺพสฺสานิ วสิสฺสติ ฯ
ตโต สตฺตมเก วสฺเส พุทฺโธ สจฺจ กเถสฺสติ
โกณฺฑฺโ นาม นาเมน ปม สจฺฉิกาหิติ ฯ
#๑ ม. ยุ. วาจาสภิมุทีริต ฯ ๒ ม. ตึสกปฺปสหสฺสานิ ฯ ๓ ยุ. สหสฺสว ฯ
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นิกฺขนฺเตนานุปพฺพชฺชึ ปธาน สุกต มยา
กิเลเส ฌาปนตฺถาย ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
อธิคนฺตฺวาน สพฺพฺู พุทฺโธ โลเก สเทวเก
อิมินา ๑ เม มหารฺ ๒ อมตเภริมาหนิ ฯ
โสทานิ ปตฺโต อมต สนฺต ๓ ปทมนุตฺตร
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ อนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อฺาโกณฺฑฺโ ๔ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อฺาโกณฺฑฺตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม ปณฺโฑลภารทฺวาชตฺเถราปทาน (๘)
[๑๐] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สยมฺภู อคฺคปุคฺคโล
ปุรโต หิมวนฺตสฺส
จิตฺตกูเฏ วสี ตทา ฯ
อภีตรูโป ตตฺถาสึ
มิคราชา จตุกฺกโม
ยสฺส ๕ สทฺท สุณิตฺวาน วิกฺขมฺภนฺติ พหู ชนา ฯ
สุผุลลฺ  ปทุม คยฺห
อุปคฺฉึ นราสภ
วุฏิตสฺส สมาธิมฺหา พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
#๑ ม. อิสินาเม มิคารฺเ ฯ ๒ ยุ. มิครฺเ ฯ ๓ ม. สนฺติปทมนุตฺตร ฯ
#๔ โป. อฺาตโกณฺฑฺโ ฯ ม. อฺาสิโกณฺฑฺโ ฯ ๕ ม. ตสฺส ฯ
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จาตุทฺทิส นมสฺสิตฺวา พุทฺธเสฏ นรุตฺตม
สก จิตฺต ปสาเทตฺวา สีหนาท นทึ ตทา ๑ ฯ
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห
สกาสเน นิสีทิตฺวา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
พุทฺธสฺส คิรมฺาย สพฺเพ เทวา สมาคตา
อาคโต วทต เสฏโ ธมฺม โสสฺสาม ต มย ฯ
เตส หาสปเรตาน ปุรโต โลกนายโก
มม สทฺท ปกิตฺเตสิ ทีฆทสฺสี มหามุนิ ฯ
เยนิท ปทุม ทินฺน
สีหนาโท จ นาทิโต
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
อิโต อฏมเก กปฺเป จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จตุทีปมฺหิ อิสฺสโร ฯ
การยิสสฺ ติ อิสฺสร ๒ มหิยา จตุสฏิยา
ปทุโม นาม นาเมน จกฺกวตฺติ มหาพโล ฯ
กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม โคตฺเตน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ปกาสิเต ปาวจเน พฺรหฺมพนฺธุ ภวิสฺสติ
พฺรหฺมฺา อภินิกฺขมฺม ปพฺพชิสฺสติ ตาวเท ฯ
ปธาน ปหิตตฺโต โส อุปสนฺโต นิรูปธิ
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ
#๑ ม. อห ฯ ยุ. อทาสห ฯ ๒ โป. ม. อิสฺสริย ฯ
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วิชชฺ เน ๑ ปนฺตเสยฺยมฺหิ วาฬมิคสมากุเล
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปณฺโฑลภารทฺวาโช เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปณฺโฑลภารทฺวาชตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
เอกาทสม ขทิรวนิยเรวตตฺเถราปทาน (๙)
[๑๑] คงฺคา ภาคีรสี ๒ นาม หิมวนฺตา ปภาวิตา
กุติตฺเถ นาวิโก อาสึ โอริม ๓ จ ตเร อห ฯ
ปทุมุตตฺ รนายโก
สมฺพุทฺโธ ทิปทุตฺตโม
วีสสตสหสฺเสหิ
คงฺคาโสต ๔ ตริสฺสติ ฯ
พหู นาวา สมาเนตฺวา วฑฺฒกีหิ สุสงฺขต
นาวาย ฉทน กตฺวา ปฏิมานึ นราสภ ฯ
อาคนฺตฺวาน จ สมฺพุทฺโธ อารุยหฺ ิ ๕ นาวลฺชก
วาริมชฺเฌ ิโต สตฺถา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
โย โส ตาเรสิ สมฺพุทฺธ สงฺฆ จาป อนาสว
เตน จิตฺตปฺปสาเทน เทวโลเก รมิสฺสติ ฯ
นิพฺพตฺติสฺสติ เต พฺยมฺห สุกต นาวสณฺิต
อากาเส ปุปฺผฉทน ธารยิสฺสติ สพฺพทา ฯ
#๑ ม. วิชเน ฯ ยุ. วิปเน ฯ ๒ ม. ภาคีรถี ฯ ๓ ม. ยุ. โอริเม จ ตรึ อห ฯ
#๔ ม. คงฺคาตีรมุปาคโต ฯ ๕ ม. อารูหิ ตฺจนาวก ฯ
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อฏปฺาสกปฺปมฺหิ ตารโณ ๑ นาม ขตฺติโย
จาตุรนฺโต วิชิตาวี จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
สตฺตปฺาสกปฺปมฺหิ จมฺพโก นาม ขตฺติโย
อุคฺคจฺฉนฺโตว สุริโย โชติสฺสติ มหาพโล ฯ
กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม โคตฺเตน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ติทสาว ๒ จวิตฺวาน มนุสฺสตฺต คมิสฺสติ
เรวโต นาม นาเมน พฺรหฺมพนฺธุ ภวิสฺสติ ฯ
อคารา นิกฺขมิตฺวาน สุกฺกมูเลน โจทิโต
โคตมสฺส ภควโต
สาสเน ปพฺพชิสฺสติ ฯ
โส ปจฺฉา ปพฺพชิตฺวาน ยุตฺตโยโค วิปสฺสโก
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสตฺยนาสโว ฯ
วิริย เม ธุรโธรยฺห โยคกฺเขมาธิวาหน
ธาเรมิ อนฺติม เทห สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส [๓] วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ขทิรวนิโย เรวตตฺเถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ขทิรวนิยเรวตตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ตารโก นาม ฯ ๒ ม. ยุ. ติทสา โส ฯ
#๓ ม. สตสหสฺเส กต กมฺม ผล ทสฺเสสิ เม อิธ
# สุมุตฺโต สรเวโคว กิเลเส ฌาปยี มม
# ตโตม วนนิรต
ทิสฺวา โลกนฺตคู มุนิ
# วนวาสิ ภิกฺขูนคฺค
ปฺเปสิ มหามติ ฯ
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ทฺวาทสม อานนฺทตฺเถราปทาน (๑๐)
[๑๒] อารามทฺวารา นิกฺขมฺม ปทุมุตฺตโร มหามุนิ
วสฺสนฺโต อมตวุฏึ นิพฺพาเปสิ มหาชน ฯ
สตสหสฺสา ๑ เต ธีรา ฉฬภิฺา มหิทฺธิกา
ปริวาเรนฺติ สมฺพุทฺธ ฉายาว อนุปายินี ฯ
หตฺถิกฺขนฺธคโต อาสึ เสตจฺฉตฺต วรุตฺตม
สุตานุรปู  ๒ ทิสฺวาน ปติ เม อุปปชฺชถ ฯ
โอรุยฺห หตฺถิกฺขนฺธมฺหา อุปคฺฉึ นราสภ
รตนมย ฉตฺต เม
พุทฺธเสฏสฺส ธารยึ ฯ
มม สงฺกปฺปมฺาย ปทุมุตฺตโร มหาอิสิ
ต กถ ปยิตฺวาน
อิมา คาถา อภาสถ ฯ
โย โส ฉตฺต อธารยิ โสณฺณลงฺการภูสิต
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
อิโต คนฺตฺวา อย โปโส ตุสิต อาวสิสฺสติ
อนุโภสฺสติ สมฺปตฺตึ อจฺฉราหิ ปุรกฺขโต ฯ
จตุตฺตึสติกฺขตฺตุ จ
เทวรชฺช กริสฺสติ
นราธิโป ๓ อฏสต วสุธ อาวสิสฺสติ ฯ
อฏปฺาสกฺขตฺตุ จ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ
ปเทสรชฺช วิปุล
มหิยา การยิสฺสติ ฯ
#๑ ม. สตสหสฺส ฯ ๒ ม. ยุ. สุจารุรูป ฯ ๓ ม. ยุ. พลาธิโป ฯ
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กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม โคตฺเตน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
สกฺยาน กุลเกตุสฺส าติพนฺธุ ภวิสฺสติ
อานนฺโท นาม นาเมน อุปฏาโก มเหสิโน ฯ
อาตาป นิปโก จาป พาหุสจฺเจสุ โกวิโท
นิวาตวุตฺติ อตฺถทฺโธ สพฺพปาี ภวิสฺสติ ฯ
ปธาน ปหิตตฺโต โส อุปสนฺโต นิรูปธิ
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสตฺยนาสโว ฯ
สนฺติ อารฺกา นาคา กฺุชรา สฏิหายนา
ติธปฺปภินฺนา มาตงฺคา อีสาทนฺตา อุรุฬฺหวา ฯ
อเนกสตสหสฺสา
ปณฺฑิตาป มหิทฺธิกา
สพฺเพ เต พุทฺธนาคสฺส น โหนฺติ ๑ ปริวิมภฺ ิตา ฯ
อาทิยาเม นมสฺสามิ มชฺฌิเม อถ ปจฺฉิเม
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน พุทฺธเสฏ อุปฏหึ ฯ
อาตาป นิปโก จาป สมฺปชาโน ปฏิสฺสโต
โสตาปตฺติผล ปตฺโต เสขภูมีสุ โกวิโท ฯ
กปฺเปโต สตสหสฺเส ย กมฺมมภินีหรึ
ตาห ภูมึ อนุปฺปตฺโต ิตา ๒ สทฺธา มหปฺผลา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
#๑ ม. น โหนฺตุ ฯ ๒ ม. ิตา สทฺธมฺมมาจลา ฯ ยุ. ิโต สงฺคามมาจโล ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อานนฺโท เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อานนฺทตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
พุทฺโธ ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ สารีปุตฺโต จ โกลิโต
กสฺสโป อนุรุทฺโธ จ ปุณฺณตฺเถโร อุปาลิ จ ฯ
โกณฺฑฺโ จาป ปณฺโฑโล เรวโตนนฺทปณฺฑิโต
ฉ สตานิ จ ปฺาสา คาถาโย สพฺพปณฺฑิตา ฯ
อปทาเน พุทฺธวคฺโค ปโม ฯ
___________________
ทุติโย สีหาสนิยวคฺโค
ปม สีหาสนทายกตฺเถราปทาน (๑๑)
[๑๓] นิพฺพุเต โลกนาถมฺหิ สิทฺธตฺเถ ทีปทุตฺตเม
วิตฺถาริเต ปาวจเน พาหุชฺมฺหิ สาสเน ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน สีหาสนมกาสห
สีหาสน กริตฺวาน
ปาทปมกาสห ฯ
สีหาสเน จ วสฺสนฺเต ฆร ตตฺถ อกาสห
เตน จิตฺตปฺปสาเทน ตุสิต อุปปชฺชห ฯ
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อายาเมน จตุพฺพีสา ๑ โยชนาสึสุ ๒ ตาวเท
วิมาน สุกต มยฺห
วิตฺถาเรน จตุทฺทส ฯ
สตฺต กฺาสหสฺสานิ ปริวาเรนฺติ ม สทา
โสณฺณมยฺจ ปลฺลงฺก พฺยเมฺห อาสิ สุนิมฺมิต ฯ
หตฺถิยาน อสฺสยาน ทิพฺพยาน อุปฏิต
ปาสาทา สิวิกา เจว นิพฺพตฺตนฺติ ยทิจฺฉก ฯ
มณิมยา จ ปลฺลงฺกา อฺเ สารมยา พหู
นิพฺพตฺตนฺติ มม สพฺเพ สีหาสนสฺสิท ผล ฯ
โสณฺณมยา รูปมยา ผลิกา เวฬุริยามยา
ปาทุกา อภิรุยฺหามิ ปาทปสฺสิท ผล ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปฺุกมฺมสฺสิท ผล ฯ
เตสตฺตติ อิโต กปฺเป อินฺทนามา ตโย ชนา
เทฺวสตฺตติ อิโต กปฺเป ตโย สุมนนามกา ฯ
สมสตฺตติโต กปฺเป ตโย วรุณนามกา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จตุทีปมฺหิ อิสฺสรา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สีหาสนทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สีหาสนทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. จตุพฺพีส ฯ ๒ ม. โยชน อาสิ ตาวเท ฯ
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ทุติย เอกตฺถมฺภิกตฺเถราปทาน (๑๒)
[๑๔] สิทฺธตฺถสฺส ภควโต มหาปุคคโณ ๑ อหุ
สรณ คตา จ เต พุทฺธ สทฺทหนฺติ ตถาคต ฯ
สพฺเพ สงฺคมฺม มนฺเตตฺวา มาฬ กุพฺพนฺติ สตฺถุโน
เอกตฺถมฺภ อลภนฺตา วิจินนฺติ พฺรหาวเน ฯ
เตห อรฺเ ทิสฺวาน อุปคมฺม คณ ตทาา
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน ปริปุจฺฉึ คณ อห ฯ
เต เม ปุฏา วิยากสุ สีลวนฺโต อุปาสกา
มาฬ มย กตฺตุกามา เอกตฺถมฺโภ น ลพฺภติ ฯ
เอกตฺถมฺภ มม เทถ อห ทสฺสามิ สตฺถุโน
อาหริสสฺ ามห ถมฺภ อปฺโปสฺสุกฺกา ภวนฺตุ เต ฯ
เต เม ถมฺภ ปเวจฺฉึสุ ปสนฺนา ตุฏมานสา
ตโต ปฏินิวตฺติตฺวา อาคมสุ สก ฆร ฯ
อจิร คเต ปุคคเณ ๒ ถมฺภ อทาสห ๓ ตทา
หฏโ หฏเน จิตฺเตน ปม อุสฺสเปสห ฯ
เตน จิตฺตปฺปสาเทน วิมาน อุปปชฺชห
อุพฺพิทฺธ ภวน มยฺห สตฺตภูม สมุคฺคต ฯ
วชฺชมานาสุ เภรีสุ ปริจาเรมห สทา
ปฺจปฺาสกปฺปมฺหิ ราชา อาสึ ยโสธโร ฯ
#๑-๒ ม. ยุ. มหาปูคคโณ - คเณ ฯ ๓ โป. ม. อหาสห ฯ
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ตตฺถาป ภวน มยฺห สตฺตภูม สมุคฺคต
กูฏาคารวรูเปต
เอกตฺถมฺภ มโนรม ฯ
เอกวีสติกปฺปมฺหิ
อุเทโน นาม ขตฺติโย
ตตฺราป ภวน มยฺห สตฺตภูม สุลงฺกต ฯ
ย ย โยนูปปชฺชามิ เทวตฺต อถ มานุส
อนุโภมิ สพฺพเมต ๑ เอกตฺถมฺภสฺสิท ผล ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ถมฺภมททึ ๒ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ เอกตฺถมฺภสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกตฺถมฺภิโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกตฺถมฺภิกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย นนฺทตฺเถราปทาน (๑๓)
[๑๕] ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต โลกเชฏสฺส ตาทิโน
วตฺถ โขม มยา ทินฺน สยมฺภุสสฺ มเหสิโน ฯ
ตมฺเม พุทฺโธ วิยากาสิ ชลชุตฺตมนายโก
อิมินา วตฺถทาเนน เหมวณฺโณ ภวิสฺสสิ ฯ
#๑ ม. สุข สพฺพ ฯ ๒ ม. ถมฺภมทท ฯ
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เทฺวสมฺปตฺตึ อนุโภตฺวา สุกฺกมูเลน โจทิโต
โคตมสฺส ภควโต
กนิฏโ  ตฺว ภวิสฺสสิ ฯ
ราครตฺโต สุขสีโล กาเมสุ เคธมายุโต
พุทฺเธน โจทิโต สนฺโต ตโต ๑ ตฺว ปพฺพชิสฺสสิ ฯ
ปพฺพชิตฺวาน ตฺว ตตฺถ กุสลมูเลน โจทิโต
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสตฺยนาสโว ฯ
สตกปฺปสหสฺสมฺหิ
จตุโร เจลนามกา
สฏิกปฺปสหสฺสมฺหิ
อุปเจลา จตุชฺชนา ฯ
ปฺจกปฺปสหสฺสมฺหิ
เจลาว จตุโร ชนา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จตุทีปมฺหิ อิสฺสรา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา นนฺโท เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
นนฺทตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ จุลฺลปนฺถกตฺเถราปทาน (๑๔)
[๑๖] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน อาหุตีน ปฏิคฺคโห
คณมฺหา วูปกฏโ โส หิมวนฺเต วสี ตทา ฯ
#๑ ม. ตทา ฯ
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อหป หิมวนฺตมฺหิ
วสามิ อสฺสเม ตทา
อจิราคต มหาวีร
อุเปสึ โลกนายก ฯ
ปุปฺผจฺฉตฺต คเหตฺวาน อุปคฺฉึ นราสภ
สมาธึ สมาปชฺชนฺต อนฺตรายมกาสห ฯ
อุโภหตฺเถหิ ปคฺคยฺห ปุปฺผจฺฉตฺต อทาสห
ปฏิคฺคเหสิ ภควา
ปทุมุตฺตโร มหามุนิ ฯ
สพฺเพ เทวา อตฺตมนา หิมวนฺต อุเปนฺติ เต
สาธุการ ปวตฺตึสุ
อนุโมทิสสฺ ติ จกฺขุมา ฯ
อิท วตฺวาน เต เทวา อุปคฺฉฉ นรุตฺตม
อากาเส ธารยนฺตสฺส ปทุม ฉตฺตมุตฺตม ฯ
สตฺตปตฺตฉตฺต ๑ ปคฺคยฺห อทาสิ ตาปโส มม
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
ปฺจวีสติกปฺปานิ
เทวรชฺช กริสฺสติ
จตุตฺตึสติกฺขตฺตฺุจ
จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
ย ย โยนึ สสรติ
เทวตฺต อถ มานุส
อพฺโภกาเส ปติฏนฺต ปทุม ธารยิสฺสติ ฯ
กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม โคตฺเตน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ปกาสิเต ปาวจเน มนุสฺสตฺต ลภิสฺสติ
มโนมยมฺหิ กายมฺหิ อุตฺตโม โส ภวิสฺสติ ฯ
#๑ ยุ. ปทุมฉตฺต ฯ
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เทฺว ภาตโร ภวิสฺสนฺติ อุโภป ปนฺถกวฺหยา ๑
อนุโภตฺวา อุตฺตมตฺถ โชตยิสสฺ นฺติ สาสน ฯ
โส อฏารสวสฺโสห ปพฺพชึ อนคาริย
วิเสสาห น วินฺทามิ สกฺยปุตตฺ สฺส สาสเน ฯ
ทนฺธา มยฺห คติ อาสิ ปริภูโต ปุเร อห ๒
ภาตา จ ม ปณาเมสิ คจฺฉ ทานิ สก ฆร ฯ
โสห ปณามิโต สนฺโต สงฺฆารามสฺส โกฏเก
ทุมฺมโน ตตฺถ อฏาสึ สามฺสฺมึ อเปกฺขวา ฯ
อเถตฺถ ๓ สตฺถา อาคจฺฉิ สีส มยฺห ปรามสิ
พาหาย ม คเหตฺวาน สงฺฆาราม ปเวสยิ ฯ
อนุกมฺปาย เม สตฺถา อทาสิ ปาทปฺุฉนึ
เอว สุทธฺ  อธิฏเหิ เอกมนฺต อธิฏิต ฯ
หตฺเถหิ ตมห คยฺห สรึ โกกนท อห
ตตฺถ จิตฺต วิมุจฺจี เม อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
มโนมเยสุ กาเยสุ สพฺพตฺถ ปารมึ คโต
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ อนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภทิ า จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา จุลฺลปนฺถโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
จุลลฺ ปนฺถกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ โป. ยุ. ปนฺถสฺวหยา ฯ ๒ ม. อหุ ฯ ๓ ม. ภควา ตตฺถ อาคจฺฉิ ฯ
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ปฺจม ปลินฺทวจฺฉตฺเถราปทาน (๑๕)
[๑๗] นิพฺพุเต โลกนาถมฺหิ สุเมเธ อคฺคปุคฺคเล
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน ถูปปูช อกาสห ฯ
เย จ ขีณาสวา ตตฺถ ฉฬภิฺา มหิทฺธิกาๆ
เตห ตตฺถ สมาเนตฺวา สงฺฆภตฺตมกาสห ฯ
สุเมธสฺส ภควโต
อุปฏาโก ตทา อหุ
สุเมโธ นาม นาเมน อนุโมทิตฺถ โส ตทา ฯ
เตน จิตฺตปฺปสาเทน วิมาน อุปปชฺชห
ฉฬาสีติสหสฺสานิ
อจฺฉราโย อเหสุ ๑ เม ฯ
มเมว อนุวตฺตนฺติ
สพฺพกาเมหิ ๒ ตา สทา
อฺเ เทเว อภิโภมิ ปฺุกมฺมสฺสิท ผล ฯ
ปฺจวีสติกปฺปมฺหิ
วรุโณ นาม ขตฺติโย
วิสุทฺธโภชโน อาสึ จกฺกวตฺติ อห ตทา ฯ
น เต พีช ปวปฺปนฺติ นป นียนฺติ นงฺคลา
อกฏปากิม สาลึ
ปริภฺุชนฺติ มานุสา ฯ
ตตฺถ รชฺช กริตฺวาน เทวตฺต ปุน คฺฉห ๓
ตทาป เอทิสา มยฺห นิพฺพตฺตา โภคสมฺปทา ฯ
น ม มิตฺตา อมิตฺตา วา หึสนฺติ สพฺพปาณิโน
สพฺเพส จ ปโย โหมิ ปฺุกมฺมสฺสิท ผล ฯ
#๑ ม. ยุ. รมึสุ ฯ ๒ โป. สพฺพกามสโมหิโต ฯ ๓ ยุ. คจฺฉห ฯ
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ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ คนฺธเลปสฺสิท ผล ฯ
อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป เอโก อาสึ ชนาธิโป
มหานุภาโว ราชิสิ ๑ จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
โสห ปฺจสุ สีเลสุ เปตฺวา ชนต พหุ
ปาเปตฺวา สุคตึเยว เทวตาน ปโย อห ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปลินฺทวจฺโฉ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปลินฺทวจฺฉตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ ราหุลตฺเถราปทาน (๑๖)
[๑๘] ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต โลกเชฏสฺส ตาทิโน
สตฺตภูมิมฺหิ ปาสาเท อาทาส สนฺถรึ อห ฯ
ขีณาสวสหสฺเสหิ
ปริกิณฺโณ มหามุนิ
อุปาคมิ คนฺธกุฏึ
ทิปทินฺโท นราสโภ ฯ
วิโรจย คนฺธกุฏึ
เทวเทโว นราสโภ
ภิกฺขุสงฺเฆ ิโต สตฺถา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
#๑ ม. ราชาห ฯ
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เยนาย โชติตา เสยฺยา อาทาโสว สุสนฺถโต ฯ
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
โสณฺณมยา รูปมยา อโถ เวฬุริยามยา
นิพฺพตฺติสฺสนฺติ ปาสาทา เยเกจิ มนโส ปยา ฯ
จตุสฏิกฺขตฺตุ เทวินฺโท เทวรชฺช กริสฺสติ
สหสฺสกฺขตฺตุ จกฺกวตฺติ ภวิสสฺ ติ อนนฺตรา ฯ
เอกวีสติกปฺปมฺหิ
วิมโล นาม ขตฺติโย
จาตุรนฺโต วิชิตาวี จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
นคร เรณุวติ นาม อิฏกาหิ สุมาปต
อายามโต ตีณิสต
จตุรสฺสสมายุต ฯ
สุทสฺสโน นาม ปาสาโท วิสกุ มฺเมน มาปโต
กูฏาคารวรูเปโต
สตฺตรตนภูสิโต ฯ
ทสสทฺทาวิวิตฺตนฺต
วิชฺชาธรสมากุล
สุทสฺสนว นคร
เทวตาน ภวิสฺสติ ฯ
ปภา นิคฺคจฺฉเต ตสฺส อุคฺคจฺฉนฺเตว สูริเย
วิโรจิสฺสติ ต นิจฺจ สมนฺตา อฏโยชน ฯ
กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตุสิตาว จวิตฺวาน
สุกฺกมูเลน โจทิโต
โคตมสฺส ภควโต
อตฺรโช โส ภวิสฺสติ ฯ
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สเจ วเสยฺย อคาร จกฺกวตฺติ ภเวยฺย โส
อฏานเมต ย ตาทิ อคาเร รติมชฺฌคา ฯ
นิกฺขมิตวฺ า อคารมฺหา ปพฺพชิสสฺ ติ สุพฺพโต
ราหุโล นาม นาเมน อรหา โส ภวิสฺสติ ฯ
กิกีว อณฺฑ รกฺเขยฺย จามรีริว วาลธึ
นิปโก สีลสมฺปนฺโน มม ทกฺขิ ๑ มหามุนิ ฯ
ตสฺสาห ธมฺมมฺาย วิหาสึ สาสเน รโต
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ อนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ราหุโล เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ราหุลตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม อุปเสนวงฺคนฺตปุตฺตตฺเถราปทาน (๑๗)
[๑๙] ปทุมุตฺตร ภควนฺต
โลกเชฏ นราสภ
ปพฺภารมฺหิ นิสินฺน ๒ ต อุปคฺฉึ นรุตฺตม ฯ
กณิการ ๓ ปุปฺผิต ทิสฺวา วณฺเฏ เฉตฺวาน ต ตทา
อลงฺกริตฺวา ฉตฺตมฺหิ พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
#๑ โป. อชฺช รกฺเข มหามุนิ ฯ ม. ยุ. .. รกฺขิ .. ฯ ๒ ม. นิสีทนฺต ฯ
#๓ ม. กณิการปุปฺผ ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 88

ปณฺฑปาตฺจ ปาทาสึ ปรมนฺน สุโภชน
พุทฺเธน นวเม ตตฺถ สมเณ อฏ โภชยี ฯ
อนุโมทิ มหาวีโร
สยมฺภู อคฺคปุคฺคโล
อิมินา ฉตฺตทาเนน ปรมนฺนปเวจฺฉนา ฯ
เตน จิตฺตปฺปสาเทน สมฺปตฺตึ อนุโภสฺสสิ
ตึสกฺขตฺตุ ๑ จ เทวินฺโท เทวรชฺช กริสฺสติ ฯ
เอกวีสติกฺขตฺตุ จ
จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย ฯ
ย วทนฺติ สุเมโธติ ภูริปฺ สุเมธส
กปฺเปโต สตสหสฺเส โอกฺกากกุลสมฺภโว ฯ
โคตโม นาม โคตฺเตน เอโส ๒ พุทฺโธ ภวิสฺสติ
สาสเน ทิปฺปมานมฺหิ มนุสสฺ ตฺต คมิสฺสติ ฯ
อุปเสโนติ นาเมน [๓] เหสฺสติ สตฺถุสาวโก
จริม วตฺตเต มยฺห [๔] ภวา สพฺเพ สมูหตา
ธาเรมิ อนฺติม เทห เชตฺวา มาร สวาหน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุปเสโน วงฺคนฺตปุตฺโต เถโร อิมา
คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อุปเสนวงฺคนฺตปุตฺตตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติยภาณวาร นิฏิต ฯ
#๑ ม. ฉตฺตึสกฺขตฺตุ ฯ ๒ ม. สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ ๓ ม. ตสฺส ธมฺเมสุ(
#ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมมฺ ิโต ฯ ๔ ม. สมนฺตปาสาทิกตฺตา อคฺคฏาเน เปสฺสติ ฯ
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อฏม รฏปาลตฺเถราปทาน (๑๘)
[๒๐] ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต โลกเชฏสฺส ตาทิโน
วรนาโค มยา ทินฺโน อีสาทนฺโต อุรุฬฺหโว ๑ ฯ
เสตจฺฉตฺโตปเสธิโต ๒ สาถพฺพโณ ๓ สหตฺถิโป
อคฺฆาเปตฺวาน ต สพฺพ สงฺฆาราม อการยึ ฯ
จตุปฺาสสหสฺสานิ ปาสาเท การยึ อห
มโหฆทาน กริตฺวาน นิยฺยาเทสึ มเหสิโน ฯ
อนุโมทิ มหาวีโร
สยมฺภู อคฺคปุคฺคโล
สพฺเพ ชเน หาสยนฺโต เทเสสิ อมต ปท ฯ
ต เม พุทฺโธ วิยากาสิ ชลทุตตฺ มนายโก ๔
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
จตุปฺาสสหสฺสานิ ปาสาเท การยิ อย
กถยิสฺสามิ วิปาก
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
อฏารสสหสฺสานิ
กูฏาคารา ภวิสฺสเร
พฺยมฺหตุ ฺตมมฺหิ นิพฺพตฺตา สพฺพโสณฺณมยา จ เต ฯ
ปฺาสกฺขตฺตุ เทวินฺโท เทวรชฺช กริสฺสติ
อฏปฺาสกฺขตฺตุ จ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
#๑ ม. อุรุฬฺหวา ฯ ๒ ม. เสตจฺฉตฺโตปโสธิโต ฯ ยุ. .. ปเสวโต ฯ ๓ ม. สกปฺปโณ ฯ
#๔ โป. ชลชุตฺตมนามโก ฯ ม. ชลทุตฺตรนามโก ฯ
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เทวโลกา จวิตฺวาน สุกฺกมูเลน โจทิโต
ผีเต ๑ กุเล มหาโภเค นิพฺพตฺติสฺสติ ตาวเท ฯ
โส ปจฺฉา ปพฺพชิตฺวาน สุกฺกมูเลน โจทิโต
รฏปาโลติ นาเมน เหสฺสติ สตฺถุสาวโก ฯ
ปธาน ปหิตตฺโต โส อุปสนฺโต นิรูปธิ
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสตฺยนาสโว ฯ
อุฏาย อภินิกฺขมฺม ชหิตฺวา โภคสมฺปทา
เขฬปณเฺ ฑว โภคมฺหิ เปม มยฺห น วชฺชติ ฯ
วิริย เม ธุรโธรยฺห โยคกฺเขมาธิวาหน
ธาเรมิ อนฺติม เทห สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา รฏปาโล เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
รฏปาลตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม โสปากตฺเถราปทาน (๑๙)
[๒๑] ปพฺภาร โสธยนฺตสฺส ปวเร ๒ ปพฺพตุตฺตเม
สิทฺธตฺโถ นาม ภควา อาคจฺฉิ มม สนฺติก ฯ
#๑ ม. ยุ. อทฺเธ ฯ ๒ ม. วิปเ น ฯ
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พุทฺธ อุปคต ทิสฺวา โลกเชฏสฺส ตาทิโน
สนฺถร ปฺาเปตฺวาน ๑ ปุปฺผาสนมทาสห ฯ
ปุปฺผาสเน นิสีทิตฺวา สิทฺธตฺโถ โลกนายโก
มมฺจ คติมฺาย
อนิจฺจต อุทาหริ ฯ
อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตส วูปสโม สุโข ฯ
อิท วตฺวาน สพฺพฺู โลกเชฏโ นราสโภ
นเภ ๒ อพฺภุคฺคมิ ธีโร หสราชาว อมฺพเร ฯ
สก ทิฏ ึ ชหิตฺวาน ภาวยานิจฺจสฺห
เอกาห ภาวยิตฺวาน ตตฺถ กาลกโต อห ฯ
เทฺว สมฺปตฺตี อนุโภตฺวา สุกฺกมูเลน โจทิโต
ปจฺฉิมพฺภวสมฺปตฺโต ๓ สาปากโยนุปาคมึ ฯ
อคารา อภินิกฺขมฺม ปพฺพชึ อนคาริย
ชาติยา สตฺตวสฺโสห อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโต สีเลสุ สุสมาหิโต
โตเสตฺวาน มหานาค อลตฺถ อุปสมฺปท ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปุปฺผทานสฺสิท ผล ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย สฺ ภาวยึ ตทา
ต สฺ ภาวยนฺตสฺส ปตฺโต เม อาสวกฺขโย ฯ
#๑ ม. สนฺถริตฺวาน ฯ ๒ ม. ยุ. นภ อพฺภุคฺคมิ วีโร ฯ ๓ ม. ยุ. ปจฺฉิเม
#ภเว สมุปตฺเต ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โสปาโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
โสปากตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม สุมงฺคลตฺเถราปทาน (๒๐)
[๒๒] อาหุตึ ยิฏุกาโมห ปฏิยาเทตฺวาน โภชน
พฺราหฺมเณ ปฏิมาเนนฺโต วิสาเล มาฬเก ิโต ฯ
อถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ ปยทสฺสึ มหายส
สพฺพโลก วิเนตาร สยมฺภุ อคฺคปุคฺคล ฯ
ภควนฺต ชุติมนฺต
สาวเกหิ ปุรกฺขต
อาทิจฺจมิว โรจนฺต รถิย ปฏิปนฺนก ฯ
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน สก จิตฺต ปสาทยึ
มนสาว นิมนฺเตสึ
อาคจฺฉตุ มหามุนิ ฯ
มม สงฺกปฺปมฺาย สตฺถา โลเก อนุตฺตโร
ขีณาสวสหสฺเสหิ
มม ทฺวาร อุปาคมิ ฯ
นโม เต ปุริสาชฺ นโม เต ปุริสุตฺตม
ปาสาท อภิรูหิตฺวา สีหาสเน นิสีทตุ ๑ ฯ
#๑ ม. นิสิทต ฯ ยุ. นิสิท ตฺว ฯ
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ทนฺโต ทนฺตปริวาโร ติณฺโณ ตารยต วโร
ปาสาท อภิรูหิตฺวา นิสีทิ ปวราสเน ฯ
ย เม อตฺถิ สเก เคเห อามิส ปจฺจุปฏิต
ตาห พุทฺธสฺส ปาทาสึ ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน เวทชาโต กตฺชลี๑
พุทฺธเสฏ นมสฺสามิ อโห พุทฺธสฺสุฬารตา ฯ
อฏนฺน ปยิรุปาสต ภฺุช ขีณาสวา พหู
ตุยฺเหเวโส อานุภาโว สรณนฺต อุเปมห ฯ
ปยทสฺสี จ ภควา
โลกเชฏโ นราสโภ
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
โย โส สงฺฆ อโภเชสิ อุชุภูต สมาหิต
ตถาคตฺจ สมฺพุทฺธ สุณาถ มม ภาสโต ฯ
สตฺตวีสติกฺขตฺตุ โส เทวรชฺช กริสฺสติ
สกกมฺมาภิรทฺโธ โส เทวโลเก รมิสฺสติ ฯ
ทส จ อฏกฺขตฺตุ โส จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ
ปพฺยา รชฺช ปฺจสต วสุธ อาวสิสฺสติ ฯ
อรฺ วนโมคฺคยฺห กานน พฺยคฺฆเสวิต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กิเลสา ฌาปตา มยา ฯ
อฏารเส กปฺปสเต ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภชานามิ ภตฺตทานสฺสิท ผล ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สุมงฺคโล เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สุมงฺคลตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
สีหาสนี เอกตฺถมฺภี นนฺโท จ จุลฺลปนฺถโก
ปลินฺทราหุโล เจว วงฺคนฺโต รฏปาลโก ฯ
โสปาโก มงฺคโล เจว ทเสว ทุติเย วคฺเค
สตฺจ สตฺตตึสา จ คาถา เจตฺถ ปกาสิตา ฯ
สีหาสนิยวคฺโค ทุติโย ฯ
______________
ตติโย สุภูติวคฺโค
ปม สุภูติตฺเถราปทาน (๒๑)
[๒๓] หิมวนฺตสฺส อวิทูเร นิสโภ นาม ปพฺพโต
อสฺสโม สุกโต มยฺห ปณฺณสาลา สุมาปตา ฯ
โกสิโย นาม นาเมน ชฏิโล อุคฺคตาปโน
เอกายิโก ๑ อทุติโย วสามิ นิสเภ ตทา ฯ
ผลมูลฺจ ปณฺณฺจ
น ภฺุชามิ อห ตทา
ปวตฺตฺจ สุปาตาห อุปชีวามิ ตาวเท ฯ
#๑ ม. เอกากิโย ฯ ยุ. เอกากิโก ฯ
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นาห โกเปมิ อาชีว จชมาโนป ชีวิต
อาราเธมิ สก จิตฺต วิวชฺเชมิ อเนสน ฯ
ราคูปสหิต จิตฺต
ยทา อุปฺปชฺชเต มม
สยว ปจฺจเวกฺขามิ เอกโก ๑ ต ทเมมห ฯ
รชฺชสิ ๒ รชนีเย จ โทสนีเย จ ทุสฺสเส
มุยฺหเส โมหนีเย จ นิกฺขมสฺสุ วนา ตุว ฯ
วิสุทฺธาน อย วาโส นิมฺมลาน ตปสฺสิน
มา โข วิสุทฺธ ทูเสสิ นิกฺขมสฺสุ วนา ตุว ฯ
อาคาริโก ภวิตฺวาน ทยา ยุตฺต ๓ ลภิสฺสสิ
อุโภป มา วิราเธสิ นิกฺขมสฺสุ วนา ตุว ฯ
ฉวาลาต ยถา กฏ น กฺวจิ กิจฺจการก
เนว คาเม อรฺเ วา น หิ ต กฏสมฺมต ฯ
ฉวาลาตูปโม ตฺวสิ น คิหิ นป สฺโต
อุภโต มุตฺตโก อชฺช นิกฺขมสฺสุ วนา ตุว ฯ
สิยา นุโข ตว เอต โก ปชานิ ๔ หิ เต อิท
สีฆ ๕ ธุร วหิสิ ๖ เม โกสชฺชพหุลาย จ ฯ
ชิคุจฺฉิสฺสนฺติ ต วิฺู อสุจึ นาคริโก ยถา
อากฑฺฒิตฺวาน อิสโย โจทยิสฺสนฺติ ต สทา ฯ
ต วิฺู ปวทิสฺสนฺติ สมติกฺกนฺตสาสน
สวาส อลภนฺโต หิ กถ ชีวิหสิ ี ตุว ฯ
#๑ ม. ยุ. เอกคฺโค ฯ ๒ ม. รชฺชเส ฯ ๓ ม. ปุตฺต ฯ ๔ ม. ปชานาติ ฯ
#๕ ม. สทฺธาธรุ ฯ ๖ ยุ. ปาหิสิ ฯ
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ติธปฺปภินฺน มาตงฺค กฺุชร สฏิหายน
พลินาโค อุปคนฺตฺวา ยูถา นีหรเต คช ฯ
ยูถา วินิสฺสโฏ สนฺโต สุข สาต น วินฺทติ
ทุกฺขิโต วิมโน โหติ ปชฺฌายนฺโต ๑ ปเวธติ ฯ
ตเถว ชฏิลา ตป
นีหริสฺสนฺติ ทุมฺมตึ
เตหิ ตฺว นิสฺสโฏ สนฺโต สุข สาต น ลจฺฉสิ ฯ
ทิวา วา ยทิ วา รตฺตึ โสกสลฺลสมปฺปโต
ทยฺหสิ ปริฬาเหน
คโช ยูถาว นิสฺสโฏ ฯ
ชาตรูป ยถา กุฏ
เนว ยายติ ๒ กตฺถจิ
ตถา สีลวิหีโน ตฺว น ยายิสฺสสิ ๓ กตฺถจิ ฯ
อคาราวสมาโนป ๔ กถ ชีวิหสิ ี ตุว
มตฺติก เปตฺติฺจาป นตฺถิ เต นิหิต ธน ฯ
สก กมฺม กริตฺวาน คตฺเต เสท ปโมจย
เอว ชีวหิ ิสี เคเห สาธุ เต ต น รุจฺจติ ฯ
เอวาห ตตฺถ วาเรมิ สงฺกิเลสคต มน
นานาธมฺมกถ กตฺวา ปาปา จิตฺต นิวารยึ ฯ
เอว เม วิหรนฺตสฺส อปฺปมาทวิหาริโน
ตึสวสฺสสหสฺสานิ
ปวเน เม อติกฺกมม ฯ
อปฺปมาเทน ๕ ม ทิสวฺ า อุตฺตมตฺถ คเวสก
ปทุมุตตฺ รสมฺพุทฺโธ
อาคฺฉิ มม สนฺติก ฯ
#๑ ยุ. โอชฺฌายนฺโต ปธาวติ ฯ ๒ ม. ฌายติ ฯ ๓ ม. ฌายิสฺสติ ฯ
#๔ โป. อนาคารวสมาโนป ฯ ๕ ม. ยุ. อปฺปมาทรต ฯ
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ติมฺพรูสกวณฺณาโภ
อปฺปเมยฺโย อนูปโม
รูเปนาสทิโส พุทฺโธ อากาเส จงฺกมี ตทา ฯ
สุผุลโฺ ล สาลราชาว วิชชฺ ุวพฺภฆนนฺตเร
าเณนาสทิโส พุทฺโธ อากาเส จงฺกมี ตทา ฯ
สีหราชาวสมฺภีโต
คชราชาว ทปฺปโต ๑
อภีโต ๒ พฺยคฺฆราชาว อากาเส จงฺกมี ตทา ฯ
สิงฺคินิกฺขสุวณฺณาโภ ขทิรงฺคารสนฺนิโภ
มณิ ยถา โชติรโส อากาเส จงฺกมี ตทา ฯ
วิสุทฺธเกลาสสนฺนิโภ ปุณฺณมาเยว จนฺทิมา
มชฺฌนฺติเกว ๓ สุริโย อากาเส จงฺกมี ตทา ฯ
ทิสฺวา นเภ จงฺกมนฺต เอว จินฺเตสห ตทา
เทโว นุโข อย สตฺโต อุทาหุ มนุโช อย ฯ
น เม สุโต ว ทิฏโ  วา มหิยา เอทิโส นโร
อป มนฺตปท อตฺถิ
อย สตฺถา ภวิสฺสติ ฯ
เอวาห จินฺตยิตฺวาน สก จิตฺต ปสาทยึ
นานาปุปฺผฺจ คนฺธฺจ สนฺนปิ าเตสห ตทา ฯ
ปุปฺผาสน ปฺาเปตฺวา สาธุจิตฺต มโนรม
นรสารถิน อคฺค
อิท วจนมพฺรวึ ฯ
อิท เม อาสน วีร ปฺตฺต ตวนุจฺฉก ๔
หาสยนฺโต มม จิตฺต นิสีท กุสมุ าสเน ฯ
#๑ โป. ทมฺปโ ต ฯ ๒ ม. ยุ. ลาสิโต ฯ ๓ ยุ. มชฺฌนฺติโก ฯ ๔ ม. ยุ. ตวนุจฺฉว ฯ
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นิสีทิ ตตฺถ ภควา
อสมฺภีโตว เกสรี
สตฺตรตฺตินฺทิว พุทฺโธ ปวเร กุสุมาสเน ฯ
นมสฺสมาโน อฏาสึ สตฺตรตฺตินฺทิว อห
วุฏหิตวฺ า สมาธิมฺหา สตฺถา โลเก อนุตฺตโร ฯ
มม กมฺม ปกิตฺเตนฺโต อิท วจนมพฺรวิ
ภาเวหิ พุทฺธานุสฺสตึ ภาวนาน อนุตฺตร ฯ
อิม สตึ ภาวยิตฺวา ปูรยิสฺสสิ มานส
ตึสกปฺปสหสฺสานิ
เทวโลเก รมิสฺสสิ ฯ
อสีติกฺขตฺตุ เทวินฺโท เทวรชฺช กริสฺสสิ
สหสฺสกฺขตฺตุ จกฺกวตฺติ ราชา รฏเ ภวิสฺสสิ ฯ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย
อนุโภสฺสสิ ต สพฺพ พุทฺธานุสฺสติยา ผล ฯ
ภวาภเว สสรนฺโต มหาโภค ลภิสฺสสิ
โภเคหิ ๑ โอนตา นตฺถิ พุทฺธานุสฺสติยา ผล ฯ
กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม โคตฺเตน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
อสีติโกฏึ ฉฑฺเฑตฺวา ทาสกมฺมกเร พหู
โคตมสฺส ภควโต
สาสเน ปพฺพชิสฺสสิ ฯ
อาราธยิตฺวาน สมฺพุทฺธ โคตม สากฺยปุงฺคว
สุภูติ นาม นาเมน เหสฺสสิ ๒ สตฺถุสาวโก ฯ
#๑ ม. ยุ. โภเค เต อูนตา นตฺถิ ฯ ๒ โป. ม. เหสฺสติ ฯ
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ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา ทกฺขิเณยฺยคณมฺหิ ๑ ต
ตถารณวิหาเร จ
ทฺวีสุ อคฺค ๒ เปสฺสติ ฯ
อิท วตฺวาน สมฺพุทฺโธ ชลชุตตฺ มนายโก
นภ อพฺภุคฺคมิ ธีโร หสราชาว อมฺพเร ฯ
สาสิโต โลกนาเถน นมสฺสิตฺวา ตถาคต
สทา ภาเวสึ ๓ มุทิโต พุทฺธานุสฺสติมุตฺตม ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
อสีติกฺขตฺตุ เทวินฺโท เทวรชฺช อการยึ
สหสฺสกฺขตฺตุ ราชา จ จกฺกวตฺติ อโหสห ฯ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย
อนุโภมิ สุสมฺปตฺตึ
พุทฺธานุสฺสติยา ผล ฯ
ภวาภเว สสรนฺโต มหาโภค ลภามห
โภเค เม โอนตา นตฺถิ พุทฺธานุสฺสติยา ผล ฯ
สตสหสฺสิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธานุสฺสติยา ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สุภูติ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สุภูติตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ โป. ม. ทกฺขิเณยฺยคุณมฺหิ ต ฯ ๒ ม. อคฺเค ฯ ๓ ม. ภาเวมิ ฯ
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ทุติย อุปวาณตฺเถราปทาน (๒๒)
[๒๔] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺมาน ปารคู
ชลิตฺวา อคฺคิกฺขนฺโธว สมฺพุทโฺ ธ ปรินิพฺพุโต ฯ
มหาชนา สมาคมฺม ปูชยิตฺวา ตถาคต
จิต กตฺวาน สุกต
สรีร อภิโรปยุ ฯ
สรีรกิจจฺ  กตฺวาน
ธาตุ ตตฺถ สมานยุ
สเทวมนุสฺสา สพฺเพ พุทฺธถูป อกสุ เต ฯ
ปมา กฺจนมยา
ทุติยาป ๑ มณีมยา
ตติยา รูปยมยา
จตุตฺถา ผลิกามยา ฯ
ตตฺถ ๒ ปฺจมิ ยา ภูมิ โลหิตงฺคมยา อหุ
ฉฏา มสารคลฺลสฺส สพฺพรตนมยูปริ ฯ
ชงฺฆา มณิมยา อาสิ เวทิกา รตนามยา
สพฺพโสณฺณมโย ถูโป อุทฺธ โยชนมุคฺคโต ฯ
เทวา ตตฺถ สมาคนฺตฺวา เอกโต มนฺตยุ ตทา
มยป ถูป กริสฺสาม ๓ โลกนาถสฺส ตาทิโน ฯ
ธาตุ อาเวณิกา นตฺถิ สรีร เอกปณฺฑิต
อิมมฺหิ พุทฺธถูปสฺมึ
กริสฺสาม กฺจุก มย ฯ
เทวา สตฺตรตเนหิ อฺ วฑฺเฒสุ โยชน
ถูโป ทฺวิโยชนุพฺเพโธ ติมิร พฺยปหนฺติ โย ๔ ฯ
#๑ ม. ทุติยาสิ มณีมยา ฯ ๒ ม. ตถา ปฺจมิยา ภูมิ ฯ ๓ ม. กสฺสามิ ฯ
#๔ ม. ยุ. โส ฯ
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นาคา ตตฺถ สมาคนฺตฺวา เอกโต มนฺตยุ ตทา8
มนุสฺสา เจว เทวา จ พุทฺธถูป อกสุ เต ฯ
มา โน ปมตฺตา อสฺสุมฺหา อปฺปมตฺตา สเทวกา ๑
มยมฺป ถูป กริสฺสาม โลกนาถสฺส ตาทิโน ฯ
อินฺทนีล มหานีล
อโถ โชติรส มณึ
เอกโต สนฺนิปาเตตฺวา พุทฺธถูป อฉาทยุ ๒ ฯ
สพฺพ มณิมย อาสิ
ตาวตา พุทฺธเจติย
ติโยชนสมุพฺพิทฺธ
อาโลกกรณ ตทา ฯ
ครุฬา ๓ จ สมาคนฺตฺวา เอกโต มนฺตยุ ตทา
มนุสฺสา เทวนาคา จ พุทฺธถูป อกสุ เต ฯ
มา โน ปมตฺตา อสฺสุมฺหา อปฺปมตฺตา สเทวกา
มยมฺป ถูป กริสฺสาม โลกนาถสฺส ตาทิโน ฯ
สพฺพ มณิมย ถูป
อกรุ ตาว ๔ กฺจุก
โยชน เตป วฑฺเฒสุ อายต พุทฺธเจติย ฯ
จตุโยชนมุพฺเพโธ
พุทฺธถูโป วิโรจติ
โอภาเสติ ทิสา สพฺพา สตรสีว อุคฺคโต ฯ
กุมฺภณฺฑา ๕ จ สมาคนฺตฺวา เอกโต มนฺตยุ ตทา
มนุสฺสา เจว เทวา จ นาคา จ ครุฬา ตทา ฯ
ปจฺเจก พุทฺธเสฏสฺส อกสุ ถูปมุตฺตม
มา โน ปมตฺตา อสฺสุมฺหา อปฺปมตฺตา สเทวกา ฯ
#๑ ยุ. สเทวตา ฯ ๒ ยุ. อจฺฉาทยุ ฯ ๓ โป. ยุ. กุมฺภณฺฑา ฯ ๔ ม. เต จ ฯ
#๕ โป. ยุ. ยกฺขา ตตฺถ ... ฯ
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มยมฺป ถูป กริสฺสาม โลกนาถสฺส ตาทิโน
รตเนหิ ๑ ฉาทยิสฺสาม อายต พุทฺธเจติย ฯ
โยชนนฺเตป วฑฺเฒสุ อายต พุทฺธเจติย
ปฺจโยชนมุพฺเพโธ ถูโป โอภาสตี ตทา ฯ
ยกฺขา ๒ ตตฺถ สมาคนฺตฺวา เอกโต มนฺตยุ ตทา
มนุชา เทวตา นาคา กุมฺภณฺฑา ครุฬา ตทา ฯ
ปจฺเจก พุทฺธเสฏสฺส อกสุ ถูปมุตฺตม
มา โน ปมตฺตา อสฺสุมฺหา อปฺปมตฺตา สเทวกา ฯ
มยป ถูป กริสฺสาม โลกนาถสฺส ตาทิโน
ผลิกา ๓ ฉาทยิสฺสาม อายต พุทฺธเจติย ฯ
โยชนนฺเตป วฑฺเฒสุ อายต พุทฺธเจติย
ฉโยชนานิ อุพฺพิทฺโธ ถูโป โอภาสตี ตทา ฯ
คนฺธพฺพา จ สมาคนฺตฺวา เอกโต มนฺตยุ ตทา
มนุชา เทวตา นาคา ครุฬา กุมฺภยกฺขกา ฯ
๔ กตา พุทฺธถูป
มยเมตฺถ อการกา
มยมฺป ถูป กริสฺสาม โลกนาถสฺส ตาทิโน ฯ
เวทิโย สตฺต กตฺวาน ยาว ชงฺฆา อกสุ เต
สพฺพโสวณฺณมย ถูป คนฺธพฺพา การยุ ตทา ฯ
สตฺตโยชนมุพฺเพโธ ถูโป โอภาสเต ตทา
รตฺตินฺทวิ า น ายนฺติ อาโลกา ๕ โหนฺติ สพฺพทา ฯ
#๑ โป. ยุ. ผลิกา ฉาทยิสฺสาม ฯ ๒ โป. ยุ. คนฺธพฺพา จ ... ฯ ๓ ม. ผลิกาหิ ฯ
#๔ ม. สพฺเพกสุ พุทฺธถูป ฯ ๕ ม. ยุ. อาโลโก โหติ สพฺพทา ฯ
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อภิโภนฺติ น ตสฺสาภา จนฺทสูรา สตารกา
สมนฺตา โยชนสเต ปทีโป ๑ ปน ปชฺชลิ ฯ
เตน กาเลน เยเกจิ ถูป ปูเชนฺติ มานุสา
น เต ถูป อารุหนฺติ อมฺพเร อุกฺขิปนฺติ เต ฯ
เทเวหิ ปโต ยกฺโข อภิสมฺมตนามโก
ธช วา ปุปฺผทาม วา อภิโรเปติ อุตฺตริ ฯ
น เต ปสฺสนฺติ ต ยกฺข ทาม ปสฺสนฺติ คจฺฉโต
เอต ๒ ปสฺสิตฺวา คจฺฉนฺติ สพฺเพ คจฺฉนฺติ สุคฺคตึ ฯ
วิรุทฺธา เย ปาวจเน ปสนฺนา เย จ สาสเน
ปาฏิหิร ทฏุกามา ถูป ปูเชนฺติ มานุสา ฯ
นคเร หสวติยา
อโหสึ วรโก ๓ ตทา
อาโมทิต ชน ทิสฺวา เอว จินฺเตสห ตทา ฯ
โอฬาโร ภควา เอโส ยสฺส ธาตุฆเรทิส
อิมา จ ชนตา ตุฏา การ กุพพฺ  น ตปฺปเร ฯ
อหป การ กริสฺสามิ โลกนาถสฺส ตาทิโน
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท ภวิสฺสามิ อนาคเต ฯ
สุโธต รชเกนาห
อุตฺตเรยฺย ปฏ มม
เวฬุคฺเค ๔ อาลคฺเคตฺวาน ธช อุกฺขิป อมฺพเร ฯ
อภิสมฺมตโก คยฺห
อมฺพเร หาสิ เม ธช
วาเตริต ธช ทิสฺวา ภิยฺโย หาส ชเนสห ฯ
#๑ ม. ปทีโปป น ปชฺชลิ ฯ ๒ ม. ยุ. เอว ปสฺสิตฺวา คจฺฉนฺตา ฯ ๓ ม. ภตโก ฯ
#๔ ม. ยุ. เวฬคฺเค ฯ
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ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา สมณ อุปสงฺกมึ
ต ภิกฺขุ อภิวาเทตฺวา วิปาก ปุจฺฉห ธเช ฯ
โส เม กเถสิ อานนฺท ปติสฺชนน มม
ตสฺส ธชสฺส วิปาก อนุโภสฺสสิ สพฺพทา ฯ
หตฺถี อสฺสา รถา ปตฺตี เสนา จ จตุรงฺคินี
ปริวาเรสฺสนฺติ ต นิจฺจ ธชทานสฺสิท ผล ฯ
สฏี ตุริยสหสฺสานิ เภริโย สมลงฺกตา
ปริวาเรสฺสนฺติ ต นิจฺจ ธชทานสฺสิท ผล ฯ
ฉฬาสีติสหสฺสานิ
นาริโย สมลงฺกตา
วิจิตฺตวตฺถาภรณา
อามุตฺตมณิกุณฺฑลา ฯ
อาฬารมุขา หสุลา สุสฺา ตนุมชฺฌิมา
ปริวาเรสฺสนฺติ ต นิจฺจ ธชทานสฺสิท ผล ฯ
ตึสกปฺปสหสฺสานิ
เทวโลเก รมิสฺสสิ
อสีติกฺขตฺตุ เทวินฺโท เทวราชฺช กริสฺสสิ ฯ
สหสฺสกฺขตฺตุ ราชาป ๑ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสสิ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย ฯ
กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
เทวโลกา จวิตฺวาน สุกฺกมูเลน โจทิโต
ปฺุกมฺเมน สยุตฺโต พฺรหฺมพนฺธุ ภวิสฺสสิ ฯ
#๑ ม. ราชา จ ฯ
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อสีติโกฏึ ฉฑฺเฑตฺวา ทาสกมฺมกเร พหู
โคตมสฺส ภควโต
สาสเน ปพฺพชิสฺสสิ ฯ
อาราธยิตฺวา สมฺพุทฺธ โคตม สกฺยปุงฺคว
อุปวาโณติ นาเมน เหสฺสสิ สตฺถุสาวโก ฯ
สตสหสฺเส กต กมฺม ผล ทสฺเสสิ เม อิธ
สุมุตฺโต สรเวโคว กิเลเส ฌาปยึ มม ฯ
จกฺกวตฺติสฺส สนฺตสฺส จาตุทีปสฺสรสฺส เม
ตีณิโยชนสมนฺตา
อุสฺสิสฺสนฺติ ๑ ธชา สทา ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ธชทานสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉกิ ตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุปวาโณ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อุปวาณตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย ตีณิสรณาคมนิยตฺเถราปทาน (๒๓)
[๒๕] นคเร จนฺทวติยา ๒ มาตุปฏานโก ๓ อห
อนฺธา มาตาปตา มยฺห เต โปเสมิ อห ตทา ฯ
#๑ ม. อุสฺสีสนฺติ ฯ ยุ. ทสฺสิสฺสนฺติ ฯ ๒ โป. พนฺธมติยา ฯ ๓ ม. มาตุปฏาโก
#อหุ ฯ ยุ. มาตุปฏายโก อหุ ฯ
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รโหคโต นิสีทิตฺวา เอว จินฺเตสห ตทา
โปเสนฺโต มาตาปตโร ปพฺพชฺช น ลภามห ฯ
ตมนฺธการปหิตา ๑ ติวิธคฺคีหิ ทยฺหเร
เอตาทิเส ภเว ชาเต นตฺถิ โกจิ วินายโก ฯ
พุทฺโธ โลเก สมุปฺปนฺโน ทิปฺเปติ ทานิ ๒ สาสน
สกฺกา อุทฺธริตุ อตฺตา ปฺุกาเมน ชนฺตุนา ฯ
อุคฺคยฺห ตีณิ สรเณ ปริปุณฺณานิ โคปยึ
เตน กมฺเมน สุกเตน ปฏิมุกฺขามิ ทุคฺคตึ ฯ
นิสโภ นาม สมโณ พุทฺธสฺส อคฺคสาวโก
ต อห อุปคนฺตฺวาน สรณาคมน คหึ ฯ
วสฺสสตสหสฺสานิ
อายุ วิชชฺ ติ ตาวเท
ตาวตา สรณาคมน ปริปุณฺณ อโคปยึ ฯ
จริเม วตฺตมานมฺหิ สรณนฺตมนุสฺสรึ
เตน กมฺเมน สุกเตน ตาวตึส อคฺฉห ฯ
เทวโลกคโต สนฺโต ปฺุกมฺมสมาหิโต
ย ย เทส อุปปชฺชาม อฏเหตู ลภามห ฯ
ทิสาสุ ปูชิโต โหมิ ติกฺขปฺโ ภวามห
สพฺเพ เทวานุวตฺตนฺติ อมิตโภค ลภามห ฯ
สุวณฺณวณฺโณ สพฺพตฺถ ปฏิภาโณ ๓ ภวามห
มิตฺตาน อจโล โหมิ ยโส อจฺจุคฺคโต มม ฯ
#๑ ม. มหนฺธการปหิตา ฯ ๒ ยุ. ชินสาสน ฯ ๓ ม. ยุ. ปฏิกฺกนฺโต ฯ
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อสีติกฺขตฺตุ เทวินฺโท เทวรชฺชมการยึ
ทิพฺพสุข อนุภวึ
อจฺฉราหิ ปุรกฺขโต ฯ
ปฺจสตฺตติกฺขตฺตฺุจ จกฺกวตฺติ อโหสห
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย ฯ
ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต ปฺุกมฺมสมาหิโต
ปุเร สาวตฺถิย ชาโต มหาสาเล สุอทฺธเก ฯ
นครา นิกฺขมิตฺวาน ทารเกหิ ปุรกฺขโต
สาย ๑ ขิฑฺฑาสมงฺคีห สงฺฆาราม อุปาคมึ ฯ
ตตฺถทฺทสาสึ สมณ
วิปฺปมุตฺต นิรูปธึ
โส เม ธมฺมมเทเสสิ สรณฺจ อทาสิ เม ฯ
โสห สุตฺวาน สรณ สรณ เม อนุสฺสรึ
เอกาสเน นิสีทิตฺวา อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
ชาติยา สตฺตวสฺเสน ๒ อรหตฺต อปาปุณึ
อุปสมฺปาทยิ พุทฺโธ คุณมฺาย จกฺขุมา
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป สรณานิ อคฺฉห
ตาว ๓ เม สุกต กมฺม ผล ทสฺเสสิ เม อิธ ฯ
สุโคปต เม สรณ
มานส สุปปฺ ณิหิต
อนุโภตฺวา ยส สพฺพ ปตฺโตมฺหิ อจล ปท ฯ
เยส โสตาวธานตฺถิ สุณาถ มม ภาสโต
อตฺถ ๔ โว กถยิสฺสามิ สาม ทิฏ ปท มม ฯ
#๑ ม. หสขิฑฺฑสมงฺคีห ฯ ยุ. สหสฺสขิฑฺฑาสมงฺคีห ฯ ๒ ม. สตฺตเม วสฺเส ฯ
#๓ ม. ยุ. ตโต ฯ ๔ ม. อห ฯ
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พุทฺโธ โลเก สมุปฺปนฺโน วตฺตเต ชินสาสน
อมตา วาทิตา เภริ โสกสลฺลวิโนทนา ฯ
ยถาสเกน ถาเมน ปฺุกฺเขตฺเต อนุตฺตเร
อธิการ กเรยฺยาถ ปสฺสยิสฺสถ นิพฺพุตึ ฯ
ปคฺคยฺห ตีณิ สรเณ ปฺจสีลานิ โคปย
พุทฺเธ จิตฺต ปสาเทตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสถ ฯ
มโมปม ๑ กริตฺวาน สิลานิ ปริโคปย
อจิร อรหตฺต โว
สพฺเพป ปาปุณิสฺสถ ฯ
เตวิชฺโช อิทฺธิปตฺโตมฺห เจโตปริยโกวิโท
สาวโก เต มหาวีร จรเณ ๒ วนฺทามิ สตฺถุโน ฯ
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป สรณ พุทฺธมคฺฉห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ สรณาคมเน ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ตีณิสรณาคมนิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ตีณิสรณาคมนิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ ปฺจสีลสมาทานิยตฺเถราปทาน (๒๔)
[๒๖] นคเร จนฺทวติยา
ภติโก ๓ อาสิห ตทา
ปรกมฺมายเน ยุตฺโต ปพฺพชฺช น ลภามห ฯ
#๑ ม. สมฺมาธมฺม ภาเวตฺวา ฯ ๒ ม. สรโณ วนฺทติ สตฺถุโน ฯ ยุ. สรเณ ... ฯ
#๓ ม. ยุ. ภตโก อาสห ตทา ฯ
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มหนฺธการปหิตา
ติวิธคฺคีหิ ทยฺหเร
เกน นุ โข อุปาเยน วิสยุตฺโต ภเว อห ฯ
เทยฺยธมฺโม จ เม นตฺถิ วราโก ภติโก อห
ยนฺนูนาห ปฺจสีล
รกฺเขยฺย ปริปูรย ฯ
อโนมทสฺสิสฺส มุนิโน นิสโภ นาม สาวโก
ตมห อุปสงฺกมฺม
ปฺจสิกฺขาปทคฺคหึ ฯ
วสฺสสตสหสฺสานิ
อายุ วิชชฺ ติ ตาวเท
ตาวตา ปฺจสีลานิ ปริปุณฺณานิ โคปยึ ฯ
มจฺจุกาเล จ สมฺปตฺเต เทวา อสฺสาสยนฺติ ม
รโถ สหสฺสยุตฺโต เต มาริสาย อุปฏิโต ฯ
วตฺตเต จริเม จิตฺเต มม สีล อนุสฺสรึ
เตน กมฺเมน สุกเตน ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ตึสกฺขตฺตฺุจ เทวินฺโท เทวรชฺชมการยึ
ทิพฺพสุข อนุภวึ
อจฺฉราหิ ปุรกฺขโต ฯ
ปฺจสตฺตติกฺขตฺตฺุจ จกฺกวตฺติ อโหสห
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย ฯ
เทวโลกา จวิตฺวาน สุกฺกมูเลน โจทิโต
ปุเร เวสาลิย ชาโต มหาสาเล สุอทฺธเก ฯ
วสฺสูปนายิเก กาเล ทิปฺปนฺเต ชินสาสเน
มาตา จ เม ปตา เจว ปฺจสิกฺขาปทคฺคหุ ฯ
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สห สุตวฺ านห สีล
มม สีล อนุสฺสรึ
เอกาสเน นิสีทิตฺวา อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
ชาติยา ปฺจวสฺเสน อรหตฺต อปาปุณึ
อุปสมฺปาทยิ พุทฺโธ คุณมฺาย จกฺขุมา ฯ
ปริปุณณ
ฺ านิ โคเปตฺวา ปฺจสิกฺขาปทานห
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป วินิปาต น คจฺฉห ฯ
โสห ยส อนุภวึ
เตส สีลาน วาหสา
กปฺปโกฏึ ปกิตฺเตนฺโต กิตฺตเย เอกเทสก ฯ
ปฺจสีลานิ โคเปตฺวา ตโย เหตู ลภามห
ทีฆายุโก มหาโภโค ติกฺขปฺโ ภวามิห ฯ
ปกิตฺเตนฺเต ๑ จ สพฺเพส อธิมตฺตฺจ โปริส
ภวาภเว สสริตฺวา เอเต าเน ลภามห ฯ
อปริเมยฺเยสุ สีเลสุ วตฺตนฺตา ชินสาวกา
ภเวสุ ยทิ รชฺเชยฺยุ วิปาโก กีทิโส ภเว ฯ
สุจิณฺณ เม ปฺจสีล ภตเกน ตปสฺสินา ๒
เตน สีเลนห อชฺช โมจยึ ๓ สพฺพพนฺธนา ฯ
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป ปฺจสีลานิ โคปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปฺจสีลานิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. สงฺกิตฺเตนฺโต ฯ ยุ. ปกิตฺเตนฺโต ฯ ๒ ยุ. วิปสฺสินา ฯ ๓ ยุ. โปยึ ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา ปฺจสีลสมาทานิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปฺจสีลสมาทานิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม อนฺนสสาวกตฺเถราปทาน (๒๕)
[๒๗] สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ คจฺฉนฺต อนฺตราปเณ
กฺจนคฺฆิยสงฺกาส
ทฺวตฺตึสวรลกฺขณ ฯ
สิทฺธตฺถ โลกปชฺโชต อปฺปเมยฺย อโนปม
อลตฺถ ปรม ปตึ
ทิสฺวา ทนฺต ชุตินฺธร ฯ
สมฺพุทธฺ  อภินาเมตฺวา โภชยินฺต มหามุนึ
มุนิ การุณิโก โลเก ๑ อนุโมทิ มม ตทา ฯ
ตสฺมึ มหาการุณิเก ปรมสฺสาสการเก
พุทฺเธ จิตฺต ปสาเทตฺวา กปฺป สคฺคมฺหิ โมทห ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ภิกฺขทานสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อนฺนสสาวโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อนฺนสสาวกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ยุ. มุนิ การุณิโก นาโถ อนุโมทิ จ ม ตทา ฯ
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ฉฏ ธูปทายกตฺเถราปทาน (๒๖)
[๒๘] สิทฺธตฺถสฺส ภควโต โลกเชฏสฺส ตาทิโน
กุฏิธูป มยา ทินฺน
วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
ย ย โยนูปปชฺชามิ เทวตฺต อถ มานุส
สพฺเพสป ปโย โหมิ ธูปทานสฺสิท ผล ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ธูปมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ธูปทานสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ธูปทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ธูปทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม ปุฬินปูชกตฺเถราปทาน (๒๗)
[๒๙] วิปสฺสิสฺส ภควโต
โพธิยา ปาทมุตฺตเม
ปุราณ ปุฬิน ฉฑฺเฑตฺวา ๑ สุทฺธ ปุฬินมากิรึ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุฬินมทาสห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปุฬินทานสฺสิท ผล ฯ
#๑ ม. ปุราณปุฬิน หิตฺวา ฯ
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ติปฺาเส ๑ อิโต กปฺเป ราชา อาสึ ชนาภิภู ๒
มหาปุฬโิ น นาเมน จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปุฬินปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปุฬินปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม อุตฺติยตฺเถราปทาน (๒๘)
[๓๐] จนฺทภาคานทีตีเร
สสสุมาโร อห ตทา
สโภชนปสุตาห ๓ นทีติตฺถ อคฺฉห ฯ
สิทฺธตฺโถ ตมฺหิ สมเย สยมฺภู อคฺคปุคฺคโล
นทึ ตริตุกาโม โส นทีติตฺถ อุปาคมิ ฯ
โอปาคเต จ สมฺพุทฺเธ อหป ตตฺถุปาคมึ
อุปคนฺตฺวาน สมฺพุทฺธ อิม วาจ อุทีรยึ ฯ
อภิรุยฺห มหาวีร
ตาริสฺสามิ อห ตุว
เปตฺติก วิสย มยฺห อนุกมฺป มหามุนิ ฯ
มม อุคฺคชฺชน สุตฺวา อภิรูหิ มหามุนิ
หฏโ หฏเน จิตฺเตน ตาเรสึ โลกนายก ฯ
#๑ ยุ. ตึสติเม ฯ ๒ ม. ยุ. ชนาธิภู ฯ ๓ ม. สโคจรมฺปสุโตห ฯ
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นทิยา ปาริเม ตีเร สิทฺธตฺโถ โลกนายโก
อสฺสาเสสิ มม ตตฺถ อมต ปาปุณิสฺสสิ ฯ
ตมฺหา กายา จวิตฺวาน เทวโลก อคฺฉห
ทิพฺพ สุข อนุภวึ
อจฺฉราหิ ปุรกฺขโต ฯ
สตฺตกฺขตฺตฺุจ เทวินฺโท เทวรชฺช อกาสห
ตีณิขตฺตุ จกฺกวตฺติ
มหิยา อิสฺสโร อห ฯ
วิเวกมนุยุตฺโตห
นิปโก จ สุสวุโต
ธาเรมิ อนฺติม เทห สมฺมา สมฺพุทฺธสาสเน ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ตาเรสึ ย นราสภ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ตรณาย อิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุตฺติโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อุตฺติยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม เอกฺชลิกตฺเถราปทาน (๒๙)
[๓๑] สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ คจฺฉนฺต อนฺตราปเณ
วิปสฺสึ สตฺถวาหคฺค นรวีร วินายก ฯ
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อทนฺตทมน ตาทึ
มหาวาทึ มหามตึ
ทิสฺวา ปสนฺโน สุมโน เอกฺชลึ อกาสห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย อฺชลิมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ อฺชลิสสฺ อิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกฺชลิโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกฺชลิกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม โขมทายกตฺเถราปทาน (๓๐)
[๓๒] นคเร พนฺธุมติยา
อโหสึ วาณิโช ตทา
เตเนว ทาร โปเสมิ โรเปมิ พีชสมฺปท ฯ
วีถิย ๑ ปฏิปนฺนสฺส วิปสฺสิสฺส มเหสิโน
เอก โขม มยา ทินฺน กุสลตฺถาย สตฺถุโน ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย โขม อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ โขมทานสฺสิท ผล ฯ
สตฺตวีเส ๒ อิโต กปฺเป เอโก สินฺธวสนฺทโน
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จาตุทฺทีปมฺหิ อิสฺสโร ฯ
#๑ ม. ยุ. รถิย ฯ ๒ ม. สตฺตรเส ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โขมทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
โขมทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
สุภูติ อุปวาโณ จ
สรโณ สีลคาหโก
อนฺนสสาวโก ธูโป ปุฬิโน อุตฺติเยน จ ฯ
อฺชลี โขมทายี จ ทเสว ตติเย คเณ
ปฺจาสีติสต วุตฺตา คาถาโย สพฺพปณฺฑิตา ฯ
สุภูติวคฺโค ตติโย ฯ
จตุตฺถ ภาณวาร ฯ
______________
จตุตฺโถ กุณฺฑธานวคฺโค
ปม กุณฺฑธานตฺเถราปทาน (๓๑)
[๓๓] สตฺตาห ปฏิสลฺลีน
สยมฺภุ อคฺคปุคฺคล
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน พุทฺธเสฏ อุปฏหึ ฯ
วุฏิต กาลมฺาย ปทุมุตตฺ ร มหามุนึ
มหนฺต กทลิกณฺณึ
คเหตฺวา อุปคฺฉห ฯ
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ปฏิคฺคเหสิ ๑ ภควา สพฺพฺู ๒ โลกนายโก
มม จิตฺต ปสาเทนฺโต ปริภฺุชิ มหามุนิ ฯ
ปริภฺุชิตฺวาน สมฺพุทฺโธ สตฺถวาโห อนุตฺตโร
สกาสเน นิสีทิตฺวา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
เย จ สนฺติ สมีตาโร ๓ ยกฺขา อิมมฺหิ ปพฺพเต
อรฺเ ภูตคณา สพฺเพ ๔ สุณนฺตุ วจน มม ฯ
โย โส พุทฺธ อุปฏาสิ มิคราชว เกสรึ
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
เอกาทสฺจ ขตฺตุ โส เทวราชา ภวิสฺสติ
จตุตฺตึสติขตฺตฺุจ
จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม โคตฺเตน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
อกฺโกสิตฺวาน สมเณ สีลวนฺเต อนาสเว
ปาปกมฺมวิปาเกน
นามเธยฺย ลภิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต
กุณฺฑธาโนติ นาเมน สาวโก โส ภวิสฺสติ ฯ
ปวิเวก อนุยุตฺโต
ฌายี ฌานรโต อห
โตสยิตวฺ าน สตฺถาร วิหรามิ อนาสโว ฯ
สาวเกหิ ๕ ปริวุโต ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขโต
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา สลาก คาหยี ชิโน ฯ
#๑ ม. ยุ. ปฏิคฺคเหตฺวา ฯ ๒ ยุ. ต ผล ฯ ๓ ยุ. เย วสนฺติ สเมตาโร ฯ
#๔ ม. ยุ. อรฺเ ภูตภพฺยานิ ฯ ๕ ยุ. สาวกคฺเคหิ ฯ
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เอกส จีวร กตฺวา วนฺทิตฺวา โลกนายก
วทต วรสฺส ปุรโต ปม อคฺคเหสห ฯ
เตน กมฺเมน ภควา ทสสหสฺสปี กมฺปโก
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อคฺคฏาเน เปสิ ม ฯ
วิริย เม ธุรโธรยฺห โยคกฺเขมาธิวาหน
ธาเรมิ อนฺติม เทห สมฺมา สมฺพุทฺธสาสเน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กุณฺฑธาโน เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
กุณฺฑธานตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย สาคตตฺเถราปทาน (๓๒)
[๓๔] โสภิโต นาม นาเมน อโหสึ พฺราหฺมโณ ตทา
ปุรกฺขโต สสิสฺเสหิ อาราม อคมาสห ฯ
ภควา ตมฺหิ สมเย ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขโต
อารามทฺวารา นิกฺขมฺม อฏาสิ ปุริสุตฺตโม ฯ
ตมทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ ทนฺต ทนฺตปุรกฺขต
สก จิตฺต ปสาเทตฺวา สนฺถวึ โลกนายก ฯ
เยเกจิ ปาทปา สพฺเพ มหิยา เต วิรูหเร
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พุทฺธิมนฺโต ตถา สตฺตา รุหนฺติ ชินสาสเน ฯ
สตฺถวาโหป สพฺพฺู มเหสี พหุเก ชเน
วิปถา อุทฺธริตฺวาน ปถ อาจิกฺขเส ตุว ฯ
ทนฺโต ทนฺตปุรกฺขโต ๑ ฌายี ฌานรเตหิ จ
อาตาปปหิตตฺเตหิ
อุปสนฺเตหิ ตาทิภิ ฯ
อลงฺกโต ปริสโต ๒ ปฺุาเณหิ ๓ โสภสิ
ปภา นิทฺธาวเต ตุยฺห สุริโยทยโน ยถา ฯ
ปสนฺนจิตฺต ทิสฺวาน มเหสี ปทุมุตฺตโร
ภิกฺขุสงฺเฆ ิโต สตฺถา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
โย โส หาส ชเนตฺวาน มม กิตฺเตสิ พฺราหฺมโณ
กปฺปาน สตสหสฺส
เทวโลเก รมิสฺสติ ฯ
ตุสิตาหิ จวิตฺวาน
สุกฺกมูเลน โจทิโต
โคตมสฺส ภควโต
สาสเน ปพฺพชิสฺสติ ฯ
ตุฏหฏ ลภิสฺสติ ๔ ปพฺพชิตฺวาน สาสเน
สาคโต นาม นาเมน เหสฺสติ สตฺถุ สาวโก ฯ
ปพฺพชิตฺวาน กาเยน ปาปกมฺม วิวชฺชยึ
วจีทุจฺจริต หิตฺวา
อาชีว ปริโสธยึ ฯ
เอว วิหารมาโนห เตโชธาตูสุ โกวิโท
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ อนาสโว ฯ
#๑ ม. ยุ. ทนฺตปริกิณฺโณ ฯ ๒ ม. อลงฺกโต ปริสาหิ ฯ ๓ ยุ. สหคเณหิ ฯ ๔ ม. เตน
#กมฺเมน สุกเตน อรหตฺต ลภิสฺสติ ฯ ยุ. วิมฺภกปสุโต หุตฺวา อรหตฺต ลภิสฺสติ ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สาคโต เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สาคตตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย มหากจฺจายนตฺเถราปทาน (๓๓)
[๓๕] ปทุมุตฺตรนาถสฺส
ปทุม นาม เจติย
สิลาปฏ ๑ การยิตฺวาน สุวณฺเณนาภิเลปยึ ฯ
รตนามยฉตฺตฺจ
ปคฺคยฺห วาลวีชนึ
พุทฺธสฺส อภิโรเปสึ โลกพนฺธุสฺส ตาทิโน ฯ
ยาวตา เทวตา ภุมฺมา สพฺเพ สนฺนิปตุ ตทา
รตนาสนฉตฺตาน
วิปาก กถยิสฺสติ ฯ
ตฺจ สพฺพ สุณิสฺสาม กถยนฺตสฺส สตฺถุโน
ภิยฺโย หาส ชเนยฺยาม สมฺมา สมฺพุทฺธสาสเน ฯ
เหมาสเน นิสีทิตฺวา สยมฺภู อคฺคปุคฺคโล
ภิกฺขุสงฺฆปริพฺยุโฬฺห อิมา คาถา อภาสถ ฯ
เยนิท อาสน ทินฺน โสวณฺณ รตนามย
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
#๑ ม. ยุ. สิลาสน ฯ
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ตึสกปฺปานิ เทวินฺโท เทวรชฺช กริสฺสติ
สมนฺตา โยชนสต
อาภายาภิภวิสฺสติ ฯ
มนุสฺสโลกมาคนฺตฺวา จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ
ปภสฺสโรติ นาเมน อุคฺคเตโช ภวิสฺสติ ฯ
ทิวา วา ยทิวา รตฺตึ สตรสีว อุคฺคโต
สมนฺตา อฏรตน
อุชฺโชติสฺสติ ขตฺติโย ฯ
กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตุสิตาหิ จวิตฺวาน
สุกฺกมูเลน โจทิโต
กจฺจาโน นาม นาเมน พฺรหฺมพนฺธุ ภวิสฺสติ ฯ
โส ปจฺฉา ปพฺพชิตฺวาน พุทโฺ ธ ๑ เหสฺสตฺยนาสโว
โคตโม โลกปชฺโชโต อคฺคฏาเน เปสฺสติ ฯ
สงฺขิตฺต ปุจฺฉิต ปฺห วิตฺถาเรน กเถสฺสติ
กถยนฺโต จ ต ปฺห อชฺฌาสย ปุเรสฺสติ ฯ
อทฺธกุเล อภิชาโต พฺราหฺมโณ มนฺตปารคู
โอหาย ธนธฺานิ ปพฺพชิ ๒ อนคาริย ฯ
สงฺขิตฺเตนาป ปุจฺฉนฺเต วิตฺถาเรน กเถมห
อชฺฌาสยนฺเตส ปูเรมิ โตเสมิ ทิปทุตฺตม ฯ
โตสิโต เม มหาวีโร สยมฺภู อคฺคปุคฺคโล
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา เอตทคฺเค เปสิ ม ฯ
#๑ ม. ยุ. อรหา ฯ ๒ ม. ยุ. ปพฺพชึ ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มหากจฺจายโน เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
มหากจฺจายนตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ กาฬุทายิตฺเถราปทาน (๓๔)
[๓๖] ปทุมุตฺตรสฺส พุทฺธสฺส โลกเชฏสฺส ตาทิโน
อทฺธาน ปฏิปนฺนสฺส จรโต จาริก ตทา ฯ
สุผุลลฺ  ปทุม คยฺห
อุปฺปล มลฺลิกฺจห
ปรมนฺน คเหตฺวาน อทาสึ สตฺถุโน อห ฯ
ปริภฺุชิ มหาวีโร
ปรมนฺน สุโภชน
ตฺจ ปุปฺผ คเหตฺวาน ชินสฺส ๑ สมฺปทสฺสยิ ฯ
อิฏ กนฺตยิท ๒ โลเก ชลช ปุปฺผมุตฺตม
สุทุกฺกร กต เตน
ย ๓ เม ปุปผฺ  อทาสิ ๔ โส ฯ
โย ปุปผฺ  อภิโรเปสิ ปรมนฺนฺจทาสิ เม
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
ทสมฏกฺขตฺตฺุจ ๕ โส เทวรชฺช กริสฺสติ
อุปฺปล ปทุมฺจาป
มลฺลิกฺจ ตทุตฺตริ ฯ
#๑ ม. ยุ. ชนสฺส ฯ ๒ ม. กนฺต ปย ฯ ยุ. กนฺต จิร ฯ ๓ ม. ยุ. โย เม ฯ
#๔ ม. ยุ. อทาสิท ฯ ๕ ม. ทสอฏจกฺขตฺตุ โส ฯ ยุ. ทส จฏจกฺขตฺตุ โส ฯ
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อสฺส ปฺุวิปาเกน ทิพฺพคนฺธสมายุต
อากาเส ฉทน กตฺวา ธารยิสฺสติ ตาวเท ฯ
ปฺจวีสติขตฺตฺุจ
จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ
ปพฺยา รชฺช ปฺจสต วสุธ อาวสิสฺสติ ฯ
กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
สกกมฺมาภิรทฺโธ โส สุกฺกมูเลน โจทิโต
สกฺยาน นนฺทิชนโก ๑ าติพนฺธุ ภวิสฺสติ ฯ
โส จ ปจฺฉา ปพฺพชิตฺวา สุกฺกมูเลน โจทิโต
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสตฺยนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทมนุปฺปตฺต
กตกิจฺจ อนาสว
โคตโม โลกพนฺธุ ต เอตทคฺเค เปสฺสติ ฯ
ปธาน ปหิตตฺโต โส อุปสนฺโต นิรูปธิ
อุทายิ นาม นาเมน เหสฺสติ สตฺถุ สาวโก ฯ
ราโค โทโส จ โมโห ๒ จ มาโน มกฺโข จ ธสิโต
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ อนาสโว ฯ
โตสยิฺจาป สมฺพุทฺธ อาตาป นิปโก อห
ปสาทิโต ๓ จ สมฺพทุ ฺโธ เอตทคฺเค เปสิ ม ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. นนฺทิชนโน ฯ ๒ ยุ. จิตฺตฺจ สุวิมุตฺต เม ฯ ๓ ยุ. ปโมทิโต ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา กาฬุทายิ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
กาฬุทายิตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม โมฆราชตฺเถราปทาน (๓๕)
[๓๗] อตฺถทสฺสี ตุ ภควา สยมฺภู อปราชิโต
ภิกฺขุสงฺฆปริพฺยุโฬฺห รถิย ปฏิปชฺชถ ฯ
สิสฺเสหิ สมฺปริวุโต ฆรมฺหา อภินิกฺขมึ
นิกฺขมิตวฺ านห ตตฺถ อทฺทส โลกนายก ฯ
อภิวาเทตฺวาน ๑ สมฺพุทฺธ สิเร กตฺวาน อฺชลึ
สก จิตฺต ปสาเทตฺวา สนฺถวึ โลกนายก ฯ
ยาวตา รูปโน สตฺตา อรูป วา อสฺิโน
สพฺเพ เต ตว าณมฺหิ อนฺโต โหนฺติ สโมคธา ๒ ฯ
สุขุมจฺฉิเกน ๓ ชาเลน อุทก โย ปริกฺขิเป
เย เกจิ อุทเก ปาณา อนฺโตชาเล ภวนฺติ เต ฯ
เยสฺจ เจตนา อตฺถิ รูปโน จ อรูปโน ฯ
สพฺเพ เต ตว าณมฺหิ อนฺโต โหนฺติ สโมคธา
สมุทฺธรสิม โลก
อนฺธการสมากุล ฯ
ตว ธมฺม สุณิตฺวาน กงฺขาโสต ตรนฺติ เต
อวิชชฺ านิวุโต โลโก อนฺธกาเรน โอตฺถโฏ ฯ
#๑ ม. อภิวาทิย ฯ ๒ ยุ. สมาหฏา ฯ ๓ ยุ. สุมจฺฉิเกน ฯ
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ตว าณมฺหิ โชตนฺเต อนฺธการา ปธสิตา
ตุว จกฺขุสิ สพฺเพส มหาตมวินูทโน ฯ
ตว ธมฺม สุณิตฺวาน นิพฺพายิสฺสติ พหุชฺชโน
ปุตร ๑ ปูรยิตฺวาน มธธ ขุทฺท อเนลก ฯ
อุโภหตฺเถหิ ปคฺคยฺห อปเนสึ มเหสิโน
ปฏิคฺคณฺหิ มหาวีโร สุภเกน มหาอิสิ ฯ
ภฺุชิตวฺ า ตฺจ สพฺพฺู เวหาส นภมุคฺคมิ
อนฺตลิกเฺ ข ิโต สตฺถา อตฺถทสฺสี นราสโภ ฯ
มม จิตฺต ปสาเทนฺโต อิมา คาถา อภาสถ
เยนิท ถวิต าณ
พุทฺธเสฏโ จ โถมิโต ฯ
เตน จิตฺตปฺปสาเทน ทุคฺคตึ โส น คจฺฉติ
จตุสฏิฺจ ๒ ขตฺตุ โส เทวรชฺช กริสฺสติ ฯ
ปเทสรชฺชฏสต ๓ วสุธ อาวสิสฺสติ
ปฺเจว สตกฺขตฺตฺุจ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
ปเทสรชฺช อสงฺเขยฺย มหิยา การยิสฺสติ
อชฺฌายิโก มนฺตธโร ติณฺณ เวทาน ปารคู ฯ
โคตมสฺส ภควโต
สาสเน ปพฺพชิสฺสติ
คมฺภีร นิปุณ อตฺถ
าเณน วิจินิสฺสติ ฯ
โมฆราชาติ นาเมน เหสฺสติ สตฺถุสาวโก
ตีหิ วิชชฺ าหิ สมฺปนฺโน ๔ กตกิจฺโจ อนาสโว ฯ
#๑ ม. ปุฏก ฯ ยุ. ปร ฯ ๒ ม. ยุ. จตุทฺทสฺจ ฯ ๓ ม. ปพฺยา รชฺช อฏสต ฯ
#๔ ม. ตีหิ วิชฺชาหิ สมฺปนฺน กตกิจฺจ อนาสว ฯ
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โคตโม สตฺถวาหคฺโค เอตทคฺเค เปสฺสติ
หิตฺวา มานุสก โยค เฉตฺวาน ภวพนฺธน
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ อนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โมฆราชา เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
โมฆราชตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ อธิมุตฺตกตฺเถราปทาน (๓๖)
[๓๘] นิพฺพุเต โลกนาถมฺหิ อตฺถทสฺสินรุตฺตเม
นิมนฺเตตฺวา ๑ ภิกฺขุสงฺฆ วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
นิมนฺเตตฺวา สงฺฆรตน ๒ อุชุภตู  สมาหิต
อุจฺฉุนา มณฺฑป กตฺวา โภเชสึ สงฺฆมุตฺตม ฯ
ย ย โยนูปปชฺชามิ เทวตฺต อถ มานุส
สพฺเพ สตฺเต อภิโภมิ ปฺุกมฺมสฺสิท ผล ฯ
อฏารเส กปฺปสเต ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ อุจฺฉุทานสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. อุปฏหึ ฯ ๒ ม. ภิกฺขุสงฺฆ ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา อธิมุตฺตโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อธิมุตฺตกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม ลสุณทายกตฺเถราปทาน (๓๗)
[๓๙] หิมวนฺตสฺส อวิทูเร ตาปโส อาสห ตทา
ลสุณ อุปชีวามิ
ลสุณ มยฺห โภชน ฯ
ขาริโย ปูรยิตฺวาน สงฺฆาราม อคฺฉห
หฏโ หฏเน จิตฺเตน สงฺฆสฺส ลสุณ อท ฯ
วิปสฺสสิ ฺส นรคฺคสฺส สาสเน นิรตสฺสห
สงฺฆสฺส ลสุณ ทตฺวา กปฺป สคฺคมฺหิ โมทห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ลสุณ ย อท ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ลสุณาน อิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ลสุณทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ลสุณทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
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อฏม อายาตทายกตฺเถราปทาน (๓๘)
[๔๐] นิพฺพุเต โลกนาถมฺหิ สิขิมฺหิ วทต วเร
หฏโ หฏเน จิตฺเตน อวนฺทึ ถูปมุตฺตม ฯ
วฑฺฒกีหิ กถาเปตฺวา มูล ทตฺวานห ตทา
หฏโ หฏเน จิตฺเตน อายาต การเยสห ๑ ฯ
อฏกปฺปานิ เทเวสุ อโวกิณณ
ฺ  ๒ วสึ อห
อวเสเสสุ กปฺเปสุ โวกิณฺณ สสรึ อห ฯ
กาเย วิส น กมติ สตฺถานิ น จ หนฺติ เม
อุทเกห น มเรยฺยามิ ๓ อายาตสฺส อิท ผล ฯ
ยทิจฺฉามิ อห วสฺส มหาเมโฆ ปวสฺสติ
เทวาป เม วส เอนฺติ ปฺุกมฺมสฺสิท ผล ฯ
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
ตึสกฺขตฺตุ อโหสห
น ม เกจาวชานนฺติ ปฺุกมฺมสฺสิท ผล ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป อายาต ย อการยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ อายาตสฺส อิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อายาตทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อายาตทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. อายาค การเปสห ฯ ๒ ม. อพฺโพกิณฺณ ฯ ยุ. อพฺโพจฺฉินฺน ฯ
#๓ ม. ยุ. มิยยฺ ามิ อายาคสฺส ... ฯ
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นวม ธมฺมจกฺกิกตฺเถราปทาน (๓๙)
[๔๑] สิทฺธตฺถสฺส ภควโต สีหาสนสฺส สมฺมุขา
ธมฺมจกฺก มยา ปต สุกต วิฺุวณฺณิต ฯ
จตุวณฺณาย ๑ โสภามิ สโยคฺคพลวาหโน
ปริวาเรนฺติ ม นิจฺจ อนุยนฺตา พหู ชนา ฯ
สฏีตุริยสหสฺเสหิ
ปริวาเรมห สทา
ปริวาเรน โสภามิ ปฺุกมฺมสฺสิท ผล ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย จกฺก ปยึ อห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ธมฺมจกฺกสฺสิท ผล ฯ
อิโต เอกาทเส กปฺเป อฏาสึสุ ชนาธิปา
สหสฺสราชา นาเมน จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ธมฺมจกฺกิโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ธมฺมจกฺกิกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม กปฺปรุกขฺ ิยตฺเถราปทาน (๔๐)
[๔๒] สิทฺธตฺถสฺส ภควโต ถูปเสฏสฺส สมฺมุขา
วิจิตฺตทุสฺเส ลคฺเคตฺวา ๒ กปฺปรุกฺข เปสห ฯ
#๑ ม. ยุ. จารุวณฺโณว ฯ ๒ ม. ลเคตฺวา ฯ ยุ. ลงฺเฆตฺวา ฯ
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ย ย โยนูปปชฺชามิ เทวตฺต อถ มานุส
โสภยนฺโต มม ทฺวาเร กปฺปรุกโฺ ข ปติฏติ ฯ
อหฺจ ปริสา เจว เย เกจิ สมวสฺสิกา ๑
ตมฺหา ทุสฺส คเหตฺวาน นิวาเสม มย ตทา ๒ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย รุกฺข ปยึ อห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ กปฺปรุกขฺ สฺสิท ผล ฯ
อิโต จ สตฺตเม กปฺเป สุเจลา อฏ ขตฺติยา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กปฺปรุกฺขิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
กปฺปรุกฺขิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
กุณฺฑสาคตกจฺจานา อุทายี ราชสวฺหโย ๓
อธิมุตฺโต ลสุณโท
อายาตี ๔ ธมฺมจกฺกิโก
กปฺปรุกขฺ ี จ ทสโม คาถาทฺวย ทสสตปจ ฯ
กุณฺฑธานวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
#๑ ยุ. มม นิสฺสิตา ฯ ๒ ม. ยุ. สทา ฯ ๓ ม. โมฆราชโก ฯ ๔ ม. ยุ. อายาคี ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 131

ปฺจโม อุปาลิวคฺโค
ปม อุปาลิตฺเถราปทาน (๔๑)
[๔๓] ขีณาสวสหสฺเสหิ
ปริวุโต โลกนายโก
วิเวกมนุยุตฺโต โส คจฺฉเต ปฏิสลฺลิตุ ฯ
อชิเนน นิวตฺโถห
ติทณฺฑปริจารโณ
ภิกฺขุสงฺฆปริพฺยุฬฺห
อทฺทส โลกนายก ฯ
เอกส อชิน กตฺวา สีเส กตฺวาน อฺชลึ
สมฺพุทธฺ  อภิวาเทตฺวา สนฺถวึ โลกนายก ฯ
ยถาณฺฑชา จ สเสทา โอปปาตี ชลมฺพุชา
กากาทิปกฺขิโน สพฺเพ อนฺตลิกฺเข สทา จรา ๑ ฯ
เย เกจิ ปาณภูตตฺถิ สฺิโน วา อสฺิโน
สพฺเพ เต ตว าณมฺหิ อนฺโต โหนฺติ สโมคธา ฯ
คนฺธา จ ปพฺพเตยฺยา เย หิมวนฺเต นคุตฺตเม
สพฺเพ เต ตว สีลมฺหิ กลาโยป น ยุชชฺ เร ฯ
โมหนฺธการปกฺขนฺโน ๒ อย โลโก สเทวโก
ตว าณมฺหิ โชตนฺเต อนฺธการา วิธสิตา ฯ
ยถา อตฺถงฺคเต สุริเย โหนฺติ สตฺตา ตโมคตา
เอว พุทเฺ ธ อนุปฺปนฺเน โหติ โลโก ตโมคโต ฯ
ยโถทยนฺโต อาทิจฺโจ วิโนเทติ ตม สทา
ตเถว ตฺว พุทฺธเสฏ วิทฺธเสสิ ตม สทา ฯ
#๑ ยุ. อนฺตลิกฺเข ปเทสคา ฯ ๒ ม. โมหนฺธการปกฺขนฺโท ฯ ยุ. ... ปกฺขนฺโต ฯ
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ปธาน ปหิตตฺโตสิ
พุทฺโธ โลเก สเทวเก
ตว กมฺมาภิรทฺเธน โตเสสิ ชนต พหุ ฯ
ต สุตฺวา ๑ อนุโมทิตวฺ า ปทุมุตตฺ โร มหามุนิ
นเภ อพฺภุคฺคมิ ธีโร หสราชาว อมฺพเร ฯ
อพฺภุคฺคนฺตฺวาน สมฺพุทฺโธ มเหสิ ปทุมุตฺตโร
อนฺตลิกเฺ ข ิโต สตฺถา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
เยนิท ถวิต าณ
อุปเมหิ สมายุต
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
อฏารสฺจ ขตฺตุ โส เทวราชา ภวิสฺสติ
ปพฺยา รชฺช ติสต วสุธ อาวสิสฺสติ ฯ
ปฺจวีสติกฺขตฺตฺุจ
จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย ฯ
กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตุสิตาหิ จวิตฺวาน
สุกฺกมูเลน โจทิโต
หีโนว ชาติยา สนฺโต อุปาลิ นาม เหสฺสติ ฯ
โส จ ปจฺฉา ปพฺพชิตฺวา วิราชิตฺวาน ปาปก
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสตฺยนาสโว ฯ
ตุฏโ  จ โคตโม พุทโฺ ธ สกฺยปุตฺโต มหายโสถ
วินยาธิคต ตสฺส
เอตทคฺเค เปสฺสติ ฯ
#๑ ม. ยุ. สพฺพ ฯ
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สทฺธายห ปพฺพชิโต กตกิจฺโจ อนาสโว
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ อนาสโว ฯ
ภควา จานุกมฺป ม วินเยห วิสารโท
สกกมฺมาภิรทฺโธ จ วิหรามิ อนาสโว ฯ
สวุโต ปาฏิโมกฺขมฺหิ อินฺทรฺ ิเยสุ จ ปฺจสุ
ธาเรมิ วินย สพฺพ เกวล รตนากร ฯ
มมฺจ คุณมฺาย
สตฺถา โลเก อนุตฺตโร
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา เอตทคฺเค เปสิ ม ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุปาลิ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อุปาลิตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย โสณโกฏิยเวสฺสตฺเถราปทาน (๔๒)
[๔๔] อโนมทสฺสิสฺส มุนิโน โลกเชฏสฺส ตาทิโน
สุธาย เลปน กตฺวา จงฺกม การยึ อห ฯ
นานาวณฺเณหิ ปุปฺเผหิ จงฺกม สนฺถรึ อห
อากาเส วิตาน กตฺวา โภชยึ พุทฺธมุตฺตม ฯ
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อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน อภิวาเทตฺวาน สุพฺพต
ทีฆสาล ภควโต
นิยฺยาเทสิมหนฺตทา ฯ
มม สงฺกปฺปมฺาย สตฺถา โลเก อนุตฺตโร
ปฏิคฺคเหสิ ภควา
อนุกมฺปาย จกฺขุมา ฯ
ปฏิคฺคเหตฺวาน สมฺพุทฺโธ ทกฺขิเณยฺโย สเทวเก
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
โย โส หฏเน จิตฺเตน ทีฆสาล อทาสิ เม
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
อิมสฺส มจฺจุกาลมฺหิ ปฺุกมฺมสมงฺคิโน
สหสฺสยุตฺตสฺสรโถ
อุปฏิสฺสติ ตาวเท ฯ
เตน ยาเนนย โปโส เทวโลก คมิสฺสติ
อนุโมทิสฺสเร เทวา สมฺปตฺเต กุสเล ภเว ฯ
มหารห พฺยมฺห เสฏ รตนมตฺติกเลปน
กูฏาคารวรูเปต
พฺยมฺห อชฺฌาวสิสฺสติ ฯ
ตึสกปฺปสหสฺสานิ
เทวโลเก รมิสฺสติ
ปฺจวีสติกปฺปานิ
เทวราชา ภวิสฺสติ ฯ
สตฺตสตฺตติกฺขตฺตฺุจ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ
ยโสธรสนามา เต สพฺเพป เอกนามกา ฯ
เทฺว สมฺปตฺตี อนุโภตฺวา จินิตฺวา ๑ ปฺุสฺจย
อฏวีสติกปฺปมฺหิ
จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
#๑ ม. วฑฺเฒตฺวา ฯ ยุ. วิทติ ฺวา ฯ
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ตตฺถาป พฺยมฺห ปวร วิสุกมฺเมน มาปต
ทสสทฺทาวิวิตฺตนฺต
ปุร อชฺฌาวสิสฺสติ ฯ
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป ภูมิปาโล มหิทฺธิโก
โอกฺกาโก นาม นาเมน ราชา รฏเ ภวิสฺสติ ฯ
โสฬสิตถฺ ิสหสฺสาน
สพฺพาส ปวราวยา ๑
อภิชาตา ขตฺติยานี นว ปุตฺเต ชนิสฺสติ ฯ
นว ปุตฺเต ชนิตฺวาน ขตฺติยานี มริสฺสติ
ตรุณี จ ปยา กฺา มเหสิตฺต กริสฺสติ ฯ
โอกฺกาก โตสยิตฺวาน วร กฺา ลภิสฺสติ
วร ลทฺธา จ สา กฺา ปุตฺเต ปพฺพาชยิสฺสติ ฯ
ปพฺพาชิตา ๒ จ เต สพฺเพ คมิสฺสนฺติ นคุตฺตม
ชาติเภทภยา สพฺเพ ภคินีหิ วสิสฺสเร ๓ ฯ
เอกา จ กฺา พฺยาธีหิ ภวิสฺสติ ปุรกฺขตา ๔
มา โน ชาติ ปภิชฺชติ นิขณิสฺสนฺติ ขตฺติยา ฯ
ขตฺติโย นีหริตฺวาน ตาย สทฺธึ วสิสฺสติ
ภวิสฺสติ ตทา เภโท โอกฺกากกุลสมฺภโว ฯ
เตส ปชา ภวิสฺสนฺติ โกลิยา นาม ชาติยา
ตตฺถ มานุสก โภค อนุโภสฺสนฺตินปฺปก ฯ
ตมฺหา กายา จวิตฺวาน เทวโลก คมิสฺสติ
ตตฺราป ปวร พฺยมฺห ลภิสฺสติ มโนรม ฯ
#๑ ม. ปวรา จ สา ฯ ยุ. ปวรา มยา ฯ ๒ ยุ. ปพฺพชิตฺวา ฯ ๓ ยุ. สวสิสฺสเร ฯ
#๔ ม. ปริกฺขตา ฯ
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เทวโลกา จวิตฺวาน สุกฺกมูเลน โจทิโต
อาคนฺตฺวาน มนุสฺสตฺต โสโณ นาม ภวิสฺสติ ฯ
อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโต ปทห สตฺถุ สาสเน
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสตฺยนาสโว ฯ
อนนฺตทสฺสี ภควา
โคตโม สกฺยปุงฺคโว
วิเสสฺู มหาวีโร อคฺคฏาเน เปสฺสติ ฯ
วุฏมฺหิ เทเว จตุรงฺคุลมฺหิ
ติเณ อนิเลริตองฺคุลมฺหิ ๑
เปตฺวาน โยคสฺส ปยุตฺตตาทิโน
ตโตตฺตริ ปารมตา น วิชฺชติ ฯ
อุตฺตเม ทมเถ ทนฺโต จิตฺต เม สุปฺปณีหิต
ภาโร เม โอหิโต สพฺโพ นิพฺพโุ ตมฺหิ อนาสโว ฯ
องฺคีรโส มหานาโค อภิชาโตว เกสรี
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา เอตทคฺเค เปสิ ม ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โสโณ โกฏิยเวสฺโส ๒ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
โสณโกฏิยเวสฺสตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ... องฺคณมฺหิ ฯ ๒ ม. โกฬิวิโส ฯ ยุ. โกฬิยเวสฺโส ฯ
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ตติย ภทฺทิยกาฬิโคธายปุตฺตตฺเถราปทาน (๔๓)
[๔๕] ปทุมุตฺตรสมฺพุทฺธ
เมตฺตจิตฺต มหามุนึ
อุเปติ ชนตา สพฺพา สพฺพโลกคฺคนายก ฯ
สตฺตุกฺจ ปวากฺจ ๑ อามิสมฺปานโภชน
ททนฺติ สตฺถุโน สพฺเพ ปฺุกฺเขตฺเต อนุตฺตเร ฯ
อหมฺป ทาน ทสฺสามิ เทวเทวสฺส ตาทิโน
พุทฺธเสฏ นิมนฺเตตฺวา สงฺฆมฺป จ อนุตฺตร ฯ
อุยฺโยชิตา มยา เจเต นิมนฺเตสุ ตถาคต
เกวล ภิกฺขุสงฺฆฺจ ปฺุกฺเขตฺต อนุตฺตร ฯ
สตสหสฺสปลฺลงฺก
โสวณฺณ โคนกตฺถต(
ตุลิกาปฏลิกาย
โขมกปฺปาสิเกหิ จ ฯ
มหารห ปฺาปยึ
อาสน พุทฺธยุตฺตก
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู เทวเทโว นราสโภ ฯ
ภิกฺขุสงฺฆปริพฺยุโฬฺห มม ทฺวาร อุปาคมิ
ปจฺจุคฺคนฺตฺวาน สมฺพุทฺธ โลกนาถ ยสสฺสนิ  ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน อตินามยิ สฆร ๒
ภิกฺขูน สตสหสฺส
พุทฺธฺจ โลกนายก ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน ปรมนฺเนน ตปฺปยึ
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห ฯ
#๑ ม. ยุ. พทฺธกฺจ ฯ ๒ ม. อภินามยึ สงฺฆร ฯ ยุ. ... สฆาร ฯ
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ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อิมา คาถา อภาสถ
เยนิท อาสน ทินฺน โสวณฺณ โคนกตฺถต ฯ
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต
จตุสตฺตติกฺขตฺตุ โส เทวรชฺช กริสฺสติ ฯ
อนุโภสฺสติ สมฺปตฺตึ อจฺฉราหิ ปุรกฺขโต
ปเทสรชฺช สหสฺส
วสุธ อาวสิสฺสติ ฯ
เอกปฺาสกฺขตฺตฺุจ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ
สพฺพาสุ ภวโยนีสุ
อุจฺจากุลี ภวิสฺสติ ฯ
โส จ ปจฺฉา ปพฺพชิตฺวา สุกฺกมูเลน โจทิโต
ภทฺทิโย นาม นาเมน เหสฺสติ สตฺถุ สาวโก ฯ
วิเวกมนุยุตฺโตมฺหิ
ปนฺตเสนนิวาสห
ผล วาธิคต ๑ สพฺพ จิตฺตเกฺลโสมฺหิ อชฺชห ฯ
มม สพฺพ อภิฺาย สพฺพฺู โลกนายโก
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา เอตทคฺเค เปสิ ม ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ภทฺทิโย กาฬิโคธายปุตฺโต เถโร อิมา
คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ภทฺทิยสฺส กาฬิโคธายปุตฺตตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. จาธิคต ฯ ยุ. ผลฺจ วิคต สพฺพ วตฺตเกฺลโสมฺหิ อชฺชห ฯ
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จตุตฺถ สนฺนิฏาปกตฺเถราปทาน (๔๔)
[๔๖] อฺเ กุฏิก กตฺวา วสามิ ปพฺพตนฺตเร
ลาภาลาเภน สนฺตุฏโ ยเสน อยเสน จ ฯ
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห
ภิกฺขุสตสหสฺเสหิ ๑ อาคฺฉิ มม สนฺติเก ฯ
อุปาคต มหานาค ๒ ชลชุตฺตมนามก
ติณสนฺถร ปฺาเปตฺวา อทาสึ สตฺถุโน อห ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน อามณฺฑ ปานิยฺจห
อทาสึ อุชุภูตสฺส
วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
กปฺเป อิโต สตสหสฺเส ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ อามณฺฑสฺส อิท ผล ฯ
เอกตาฬีสกปฺปมฺหิ
เอโก อาสิ อรินทฺ โม
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สนฺนิฏาปโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สนฺนิฏาปกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. วีสสตสหสฺเสหิ ฯ ๒ ยุ. มหาวีร ฯ
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ปฺจม ปฺจหตฺถิยตฺเถราปทาน (๔๕)
[๔๗] สุเมโธ นาม สมฺพุทฺโธ คจฺฉเต อนฺตราปเณ
โอกฺขิตตฺ จกฺขุ มิตภาณี สติมา สวุตินฺทฺริโย ฯ
ปฺจ อุปฺปลหตฺถานิ อาเวลตฺถมกาสุ ๑ เม
เตน พุทฺธ อปูเชสึ ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ ฯ
อาโรปตา จ เต ปุปฺผา ฉทนมสฺส สตฺถุโน
สมาธีสุ ๒ มหานาค สิสฺโส ๓ อาจริย ยถา ฯ
ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
ย ปุปผฺ มภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
อิโต วีสกปฺปสเต
อเหสุ ปฺจ ขตฺติยา
หตฺถิยา นาม นาเมน จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปฺจหตฺถิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปฺจหตฺถิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ ปทุมจฺฉทนิยตฺเถราปทาน (๔๖)
[๔๘] นิพฺพุเต โลกนาถมฺหิ วิปสฺสิมฺหคฺคปุคฺคเล
สุผุลลฺ  ปทุม คยฺห
จิตมาโรปยึ อห ฯ
#๑ ม. อาเวลตฺถ อหสุ เม ฯ ยุ. อาเวลตฺถ อกาสิ เม ฯ ๒ ม. สมาธึ สุ ฯ
#ยุ. สสาวึ สุ ฯ ๓ ม. ยุ. สิสฺสา ฯ
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อาโรปเตว ๑ จิตเก เวหาส นภมุคฺคมิ
อากาสจฺฉทน กตฺวา จิตกมฺหิ อธารยึ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
สตฺตตาฬีสิโต กปฺเป ปทุมิสสฺ รนามโก
จาตุรนฺโต วิชิตาวี จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปทุมจฺฉทนิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปทุมจฺฉทนิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม สยนทายกตฺเถราปทาน (๔๗)
[๔๙] สิทธฺ ตฺถสฺส ภควโต เมตฺตจิตฺตสฺส ตาทิโน
สยนคฺค มยา ทินฺน ทุสฺสภณฺเฑน ๒ อตฺถต ฯ
ปฏิคฺคเหสิ ภควา
กปฺปยสยนาสน
อุฏาย สยนา ตมฺหา เวหาส อุคฺคมี ชิโน ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย สยนมทาสห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ สยนสฺส อิท ผล ฯ
#๑ ม. ยุ. อาโรปเต จ ฯ ๒ ม. ยุ. ทุสฺสภณฺเฑหิ ฯ
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เอกปฺาสิโต กปฺเป วรุโณ ๑ เทวสวฺหโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สยนทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สยนทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม จงฺกมทายกตฺเถราปทาน (๔๘)
[๕๐] อตฺถทสฺสิสฺส มุนิโน โลกเชฏสฺส ตาทิโน
อิฏกาหิ จินิตฺวาน จงฺกม การยึ อห ฯ
อุจฺจโต ปฺจรตน
จงฺกม สาธุ มาปต
อายามโต หตฺถสต ภาวเนยฺย มโนรม ฯ
ปฏิคฺคเหสิ ภควา
อตฺถทสฺสี นรุตฺตโม
หตฺเถน ปุฬิน คยฺห อิมา คาถา อภาสถ ฯ
อิมินา ปุฬินทาเนน จงฺกม สุกเตน จ
สตฺตรตนสมฺปนฺน
ปุฬิน อนุโภสฺสติ ฯ
ตีณิ กปฺปานิ เทเวสุ เทวรชฺช กริสฺสติ
อนุโภสฺสติ สมฺปตฺตึ อจฺฉราหิ ปุรกฺขโต ฯ
#๑ ม. วรโก ฯ
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มนุสฺสโลก อาคนฺตฺวา ราชา รฏเ ภวิสฺสติ
ติกฺขตฺตุ จกฺกวตฺตี จ มหิยา โส ภวิสฺสติ ฯ
อฏารเส กปฺปสเต ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ จงฺกมสฺส อิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา จงฺกมทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
จงฺกมทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม สุภทฺทตฺเถราปทาน (๔๙)
[๕๑] ปทุมุตฺตโร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห
ชนต อุทฺธริตฺวาน
นิพฺพายติ มหายโส ฯ
นิพฺพายนฺเต จ สมฺพุทฺเธ ทสสหสฺสิ กมฺปถ
ชนกาโย มหา อาสิ เทวา สนฺนิปตุ ตทา ฯ
จนฺทน ปูรยิตฺวาน
ตครามลฺลิกาหิ จ
หฏโ หฏเน จิตฺเตน อาโรเปสึ นรุตฺตม ฯ
มม สงฺกปฺปมฺาย สตฺถา โลเก อนุตฺตโร
นิปนฺนโกว สมฺพุทฺโธ อิมา คาถา อภาสถ ฯ
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โย เม ปจฺฉิมเก กาเล คนฺธมลฺเลน ฉาทยิ
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
อิโต จุโต อย โปโส ตุสิตกาย คมิสฺสติ
ตตฺถ รชฺช กริตฺวาน นิมฺมาน โส คมิสฺสติ ฯ
เอเตเนว อุปาเยน ทตฺวา มลฺล ๑ วรุตฺตม
สกกมฺมาภิรทฺโธ โส สมฺปตฺตึ อนุโภสฺสติ ฯ
ปุนาป ๒ ตุสิเต กาเย นิพฺพตฺติสฺสติย นโร
ตมฺหา กายา จวิตฺวาน มนุสฺสตฺต คมิสฺสติ ฯ
สกฺยปุตโฺ ต มหานาโค อคฺโค โลเก สเทวเก
โพธยิตวฺ า พหู สตฺเต นิพฺพายิสฺสติ จกฺขุมา ฯ
ตทา โสปคโต สนฺโต ๓ สุกฺกมูเลน โจทิโต
อุปสงฺกมฺม สมฺพุทฺธ ปฺห ปุจฺฉิสฺสติ ตทา ฯ
หาสยิตฺวาน สมฺพุทฺโธ สพฺพฺู โลกนายโก
ปุพฺพกมฺมมภิฺาย
สจฺจานิ วิวริสฺสติ ฯ
อารทฺโธ จ อย ปโฺห ตุฏโ  เอกคฺคมานโส
สตฺถาร อภิวาเทตฺวา ปพฺพชฺช ยาจยิสฺสติ ฯ
ปสนฺนมานส ทิสฺวา สกกมฺเมน โตสิต
ปพฺพชิสฺสติ โส พุทโฺ ธ อคฺคธมฺมสฺส โกวิโท ฯ
วายมิตฺวานย โปโส สมฺมา สมฺพุทฺธสาสเน
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสตฺยนาสโว ฯ
ปฺจม ภาณวาร ฯ
#๑ ม. มาล ฯ ยุ. มาลย ฯ ๒ ยุ. จุโตป ฯ ๓ ยุ. ปพฺพชฺชูปคโต สนฺโต ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 145

ปุพฺพกมฺเมน สยุตฺโต เอกคฺโค สุสมาหิโต
พุทฺธสฺส โอรโส ปุตฺโต ธมฺมโตมฺหิ สุนิมมฺ ิโต ฯ
ธมฺมราช อุปาคมฺม อาปุจฺฉึ ปฺหมุตฺตม
กถยนฺโต จ เม ปฺห ธมฺมโสต อุปานยิ ฯ
ตสฺสาห ธมฺมมฺาย วิหาสึ สาสเน รโต
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ อนาสโว ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ชลชุตตฺ มนายโก
นิพฺพายิ อนุปาทาโน ทีโปว เตลสงฺขยา ฯ
สตฺตโยชนิก อาสิ
ถูปฺจ รตนามย
ธช ตตฺถ อปูเชสึ
สพฺพภทฺท มโนรม ฯ
กสฺสปสฺส จ พุทฺธสฺส ติสฺโส นามคฺคสาวโก
ปุตฺโต เม โอรโส อาสิ ทายาโท ชินสาสเน ฯ
ตสฺส หีเนน มนสา วาจ ภาสึ อภทฺทก
เตน กมฺมวิปาเกน ปจฺฉา เม อาสิ ภทฺทก ๑ ฯ
อุปวตฺตเน สาลวเน ปจฺฉิเม สยเน มุนิ
ปพฺพาเชสิ มหาวีโร หิโต การุณิโก ชิโน ฯ
อชฺเชว ทานิ ปพฺพชฺชา อชฺเชว อุปสมฺปทา
อชฺเชว ปรินิพฺพาน สมฺมุขา ทิปทุตฺตเม ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. ปจฺฉิเม อทฺทส ชิน ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา สุภทฺโท เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สุภทฺทตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม จุนฺทตฺเถราปทาน (๕๐)
[๕๒] สิทฺธตฺถสฺส ภควโต โลกเชฏสฺส ตาทิโน
อคฺฆิย การยิตฺวาน ชาติปุปฺเผหิ ฉาทยึ ฯ
นิฏาเปตฺวาน ต ปุปฺผ พุทฺธสฺส อภินามยึ
ปุปฺผาวเสส ปคฺคยฺห พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
กฺจนคฺฆิยสงฺกาส
พุทฺธ โลกคฺคนายก
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน ปุปฺผคฺฆิยมุปานยึ ฯ
วิติณฺณกงฺโข สมฺพุทฺโธ ติณฺโณเฆหิ ปุรกฺขโต
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
ทิพฺพคนฺธ ปวายนฺต โย เม ปุปฺผคฺฆิย อทา
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
อิโต จุโต อย โปโส เทวสงฺฆปุรกฺขโต
ชาติปุปฺเผหิ ปริกิณฺโณ เทวโลก คมิสฺสติ ฯ
อุพฺพิทฺธ ภวน ตสฺส โสวณฺณฺจ มณีมย
พฺยมฺหา ปาตุภวิสฺสนฺติ ปฺุกมฺมปภาวิตา ฯ
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จตุสตฺตติกฺขตฺตุ โส เทวรชฺช กริสฺสติ
อนุโภสฺสติ สมฺปตฺตึ อจฺฉราหิ ปุรกฺขโต ฯ
ปพฺยา รชฺช ติสต วสุธ อาวสิสฺสติ
ปฺจสตฺตติกฺขตฺตฺุจ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
ทุชฺชโย นาม นาเมน เหสฺสติ มนุชาธิโป
อนุโภตฺวาน ต ปฺุ สกกมฺมปู สหิโต ฯ
วินิปาต อคนฺตฺวาน มนุสฺสตฺต คมิสฺสติ
หิรฺ ตสฺส นิจิต
โกฏิสตป อนปฺปก ฯ
นิพฺพตฺติสฺสติ โยนิมฺหิ พฺราหฺมโณ โส ภวิสฺสติ
วงฺคนฺตสฺส สุโต ธีมา สาริยา โอรโส ปโย ฯ
โส จ ปจฺฉา ปพฺพชิตฺวา องฺคีรสสฺส สาสเน
จูฬจุนฺโทติ นาเมน เหสฺสติ สตฺถุ สาวโก ฯ
สามเณโรว โส สนฺโต ขีณาสโว ภวิสฺสติ
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสตฺยนาสโว ฯ
อุปฏหึ มหาวีร
อฺเ จ เปสเล พหู
ภาตรเมวุปฏาสึ
อุตฺตมตฺถสฺส ปตฺติยา ฯ
ภาตร เม อุปฏหิตฺวา ธาตุ ปตฺตมฺหิ โอจิย ๑
สมฺพุทธฺ  อุปนาเมสึ โลกเชฏ นราสภ ฯ
อุโภหตฺเถหิ ปคฺคยฺห พุทฺโธ โลเก สเทวเก
สนฺทสฺสยนฺโต ต ธาตุ กิตฺตยิ อคฺคสาวก ฯ
#๑ ม. โอหิย ฯ ยุ. โอปย ฯ
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จิตฺตฺจ สุวิมุตฺต เม สทฺธา มยฺห ปติฏิตา
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ อนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา จุนฺทตฺเถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
จุนฺทตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
อุปาลิ โสโณ ภทฺที จ สนฺนิฏาปก หตฺถิโย
ฉทน เสยฺยจงฺกม
สุภทฺโท จุนฺทสวฺหโย
คาถาสต จ ตาฬีส ๑ จตสฺโส จ ตตฺถุตฺตริ ฯ
อุปาลิวคฺโค ปฺจโม ฯ
______________
ฉฏโ วีชนีวคฺโค
ปม วิธูปนทายกตฺเถราปทาน (๕๑)
[๕๓] ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส
โลกเชฏสฺส ตาทิโน
วีชเนกา ๒ มยา ทินนฺ า ทิปทินทฺ สฺส ตาทิโน ฯ
สก จิตฺต ปสาเทตฺวา ปคฺคเหตฺวาน อฺชลึ
สมฺพุทธฺ  อภิวาทิตฺวา ปกฺกามิ ๓ อุตฺตรามุโข ฯ
#๑ ม. คาถาสต สตาฬีส ฯ ๒ ม. พีชนิกา ฯ ยุ. วิชนิกา ฯ ๓ ม. ยุ. ปกฺกามึ ฯ
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วีชนึ ปคฺคเหตฺวาน สตฺถา โลกคฺคนายโก
ภิกฺขุสงฺเฆ ิโต สนฺโต อิมา คาถา อภาสถ ฯ
อิมินา วีชนิทาเนน จิตฺตสฺส ปณิธีหิ จ
กปฺปาน สตสหสฺส
วินิปาต น คจฺฉติ ฯ
อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโต เจโตคุณสมาหิโต
ชาติยา สตฺตวสฺโสห อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
สฏิกปฺปสหสฺสมฺหิ
พิชฺชมานสนามกา
โสฬสาสึสุ ราชาโน จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา วิธูปนทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
วิธปู นทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
______________
ทุติย สตรสิยตฺเถราปทาน (๕๒)
[๕๔] อุพฺพิทฺธ เสลมารุยฺห นิสีทิ ปุริสุตฺตโม
ปพฺพตสฺสาวิทูรมฺหิ
พฺราหฺมโณ มนฺตปารคู ฯ
อุปวิฏ มหาวีร
เทวเทว นราสภ
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน สนฺถวึ โลกนายก ฯ
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เอส พุทโฺ ธ มหาวีโร วรธมฺมปฺปกาสโก
ชลติ อคฺคิกฺขนฺโธว ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขโต ฯ
มหาสมุทฺโทวกฺโขพฺโภ อณฺณโวว ทุรุตฺตโร
มิคราชาวสมฺภีโต
ธมฺม เทเสติ จกฺขุมา ฯ
มม สงฺกปฺปมฺาย ปทุมุตฺตรนามโก ๑
ภิกฺขุสงฺเฆ ิโต สตฺถา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
เยนาย อฺชลิ ทินฺโน พุทฺธเสฏโ จ โถมิโต
ตึสกปฺปสหสฺสานิ
เทวรชฺช กริสฺสติ ฯ
กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
องฺคีรสสนามโก
วิวฏฏจฺฉโท สมฺพุทฺโธ อุปฺปชฺชิสฺสติ ตาวเท ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต
สตรสีติ นาเมน
อรหา โส ภวิสฺสติ ฯ
ชาติยา สตฺตวสฺโสห ปพฺพชึ อนคาริย
สตรสิมฺหิ นาเมน
ปภา นิทฺธาวเต มม ฯ
มณฺฑเป รุกฺขมูเล วา ฌายี ฌานรโต อห
ธาเรมิ อนฺติม เทห สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ
สฏิกปฺปสหสฺสมฺหิ
จตุโร โรมนามกา ๒
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ปทุมุตฺตรนายโก ฯ ๒ ม. รามนามกา ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา สตรสิโย ๑ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สตรสิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย สยนทายกตฺเถราปทาน (๕๓)
[๕๕] ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส
สพฺพโลกานุกมฺปโน
สยน ตสฺส ปาทาสึ วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
เตน สยนทาเนน
สุเขตฺเต วีชสมฺปทา
โภโค นิพฺพตฺตเต ตสฺส ๒ สยนสฺส อิท ผล ฯ
อากาเส เสยฺย กปฺเปมิ ธาเรมิ ปวึ อิม
ปาเณสุ เม อิสฺสริย สยนสฺส อิท ผล ฯ
ปฺจกปฺปสหสฺสมฺหิ
อฏ อาสุ มหาวิรา ๓
จตุตฺตึเส กปฺปสเต จตุโรว มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สยนทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สยนทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. สตรสิ ฯ ๒ ม. โภคา นิพฺพตฺตเร ตสฺส ฯ ๓ ม. มหาเตชา ฯ
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จตุตฺถ คนฺโธทกทายกตฺเถราปทาน (๕๔)
[๕๖] ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส
มหาโพธิมโห อหุ
วิจิตฺต ฆฏมาทาย
คนฺโธทกมทาสห ฯ
นฺหานกาเล จ โพธิยา มหาเมโฆ ปวสฺสถ
นินฺนาโท จ มหา อาสิ อสนิยา ผลนฺติยา ฯ
เตนวาสนิเวเคน
ตตฺถ กาลกโต อห
เทวโลเก ิโต สนฺโต อิมา คาถา อภาสถ ฯ
อโห พุทฺโธ อโห ธมฺโม อโห โน สตฺถุสมฺปทา
กเฬวร เม ปติต
เทวโลเก รมามห ฯ
อุพฺพิทฺธ ภวน มยฺห สตฺตภุมฺม สมุคฺคต
กฺาสตสหสฺสานิ
ปริวาเรนฺติ ม สทา ฯ
อาพาธา เม น วิชฺชนฺติ โสโก มยฺห น วิชชฺ ติ
ปริฬาห น ปสฺสามิ ปฺุกมฺมสฺสิท ผล ฯ
อฏวีเส กปฺปสเต ราชา สวสิโต อหุ
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา คนฺโธทกทายโก ๑ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
คนฺโธทกทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ โป. ม. ยุ. คนฺโธทกิโย ฯ
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ปฺจม โอปวุยฺหตฺถราปทาน (๕๕)
[๕๗] ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส
อาชานีย อทาสห
นิยฺยาเทตฺวาน สมฺพุทฺเธ อคมาสึ สก ฆร ฯ
เทวิโล นาม นาเมน สตฺถโุ น อคฺคสาวโก
วรธมฺมสฺส ทายาโท อาคฺฉิ มม สนฺติก ฯ
สพฺพตฺถหาโร ๑ ภควา อาชาเนยฺโย น กมฺปติ
ตว สงฺกปฺปมฺาย อธิวาเสสิ จกฺขุมา ฯ
อคฺฆาเปตฺวา วาตชว สินฺธว สีฆวาหน
ปทุมุตตฺ รพุทฺธสฺส
ขมนีย ๒ อทาสห ฯ
ย ย โยนูปปชฺชามิ เทวตฺต อถ มานุส ๓
อาชานียา วาตชวา วิตฺติ นิพฺพตฺตเร มม ๔ ฯ
ลาภา เตส สุลทฺธ วา เย ลภนฺตุปสมฺปท
ปุนปฺปยิรุปาเสยฺย
พุทฺโธ โลเก สเจ ภเว ฯ
อฏวีสติกฺขตฺตาห
ราชา อาสึ มหพฺพโล
จาตุรนฺโต วิชิตาวี ชมฺพูทีปสฺส ๕ อิสฺสโร ฯ
อิม ปจฺฉิมก มยฺห
จริโม วตฺตเต ภโว
ปตฺโตมฺหิ อจล าน หิตฺวา ชยปราชย ฯ
จตุตฺตึเส สหสฺสมฺหิ มหาเตโชสิ ขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
#๑ ม. ยุ. สปตฺตภาโร ฯ ๒ ยุ. อชานีย ฯ ๓ โป. เทเว จ มานุเส ภเว ฯ ยุ. ภวเน สพฺพทา
#มม ฯ ๔ ม. ขมนีย วาตชว จิตฺต นิพฺพตฺตเต มม ฯ ยุ. ขมนียา วาตชวา จิตฺเต
#นิพพตุตเร มม ฯ ๕ ม ยุ. ชมฺพุสณฺฑสฺส ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โอปวุโยฺห เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
โอปวุยฺหตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ สปริวาราสนตฺเถราปทาน (๕๖)
[๕๘] ปทุมุตตฺ รพุทฺธสฺส
ปณฺฑปาต อทาสห
คนฺตฺวา กิลิฏกฏาน ๑ มลฺลกิ าหิ ปริกฺขิต ฯ
ตมฺหาสนมฺหิ อาสีโน พุทฺโธ โลกคฺคนายโก
อกิตฺตยิ ปณฺฑปาต
อุชุภูโต สมาหิโต ฯ
ยถาป ภทฺทเก เขตฺเต พีช อปฺปมฺป โรปต
สมฺมา ธาร ปเวจฺฉนฺโต ผล โตเสติ กสฺสก ฯ
ตเถวาย ปณฺฑปาโต สุเขตฺเต โรปโต ตยา
ภเว นิพพฺ ตฺตมานมฺหิ ผลนฺเต ๒ โตสยิสฺสติ ฯ
อิท วตฺวาน สมฺพุทฺโธ ชลชุตตฺ มนามโก
ปณฺฑปาต คเหตฺวาน ปกฺกามิ อุตฺตรามุโข ฯ
สวุโต ปาฏิโมกฺขสฺมึ อินฺทฺรเิ ยสุ จ ปฺจสุ
ปวิเวกมนุยุตฺโต
วิหรามิ อนาสโว ฯ
#๑ ยุ. คนฺตฺวา ต โภชนฏาน ฯ ๒ ยุ. ผลโต ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สปริวาราสโน เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สปริวาราสนตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม ปฺจทีปกตฺเถราปทาน (๕๗)
[๕๙] ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส
สพฺพภูตานุกมฺปโน
สุสทฺทหิตฺวา ๑ สทฺธมฺเม อุชุทฏิ ิ อโหสห ฯ
ปทีปทานปาทาสึ
ปริวาริตฺวาน โพธิย
สทฺทหนฺโต ปทีปานิ อกรึ ตาวเทวห ฯ
ย ย โยนูปปชฺชามิ เทวตฺต อถ มานุส
อากาเส อุกฺก ธาเรนฺติ ทีปทานสฺสิท ผล ฯ
ติโรกุฏ ๒ ติโรเสล สมติคฺคยฺห ปพฺพต
สมนฺตา โยชนสต
ทสฺสน อนุโภมห ฯ
เตน กมฺมาวเสเสน ปตฺโตมฺหิ อาสวกฺขย
ธาเรมิ อนฺติม เทห ทิปทินฺทสฺส สาสเน ฯ
จตุตฺตึเส กปฺปสเต สตจกฺขุสนามกา
ราชาเหสุ มหาเตชา จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
#๑ ม. สทฺทหิตฺวาน ยุ. สุสณฺหิตฺวา ฯ ๒ ม. ยุ. ติโรกุฏฏ ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปฺจทีปโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปฺจทีปกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม ธชทายกตฺเถราปทาน (๕๘)
[๖๐] ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส
โพธิยา ปาทปุตฺตเมv
หฏโ หฏเน จิตฺเตน ธชมาโรปยึ อห ฯ
ปตปตฺตานิ คณฺหิตฺวา พหิทธฺ า ฉฑฺฑยึ อห
อนฺโตสุทฺธ พหิสุทฺธ สุวิมุตฺต อนาสว ๑ ฯ
สมฺมุขา วิย สมฺพุทฺธ อวนฺทึ โพธิมุตฺตม
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห ฯ
ภิกฺขุสงฺเฆ ิโต สตฺถา อิมา คาถา อภาสถ
อิมินา ธชทาเนน
อุปฏาเนน จูภย ฯ
กปฺปาน สตสหสฺส
ทุคฺคตึ โส น คจฺฉติ
เทเวสุ เทวโสภคฺย อนุโภสฺสตฺยนปฺปก ฯ
อเนกสตกฺขตฺตฺุจ
ราชา รฏเ ภวิสฺสติ
อุคฺคโต นาม นาเมน จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
#๑ ม. ยุ. อธิมุตฺตมนาสว ฯ
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สมฺปตฺตึ อนุโภตฺวาน สุกฺกมูเลน โจทิโต
โคตมสฺส ภควโต
สาสเนภิรมิสฺสติ ฯ
ปธาน ปหิตตฺโตมฺหิ อุปสนฺโต นิรูปธิ
ธาเรมิ อนฺติม เทห สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ
เอกปฺาสสหสฺเส กปฺเป อุคฺคตสวฺหยา ๑
ปฺาสสหสฺเส จมุโน ขตฺติยา เขมสวฺหยา ๒ ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ธชทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ธชทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม ปทุมตฺเถราปทาน (๕๙)
[๖๑] จตุสจฺจ ปกาเสนฺโต วรธมฺม ปวตฺตโก ๓
วสฺสเต อมต วุฏึ นิพฺพาเปนฺโต มหาชน ฯ
สธช ปทุม คยฺห
อฑฺฒโกเส ิโต อห
ปทุมุตตฺ รมุนิสฺส
หฏโ ๕ อุกฺขิปมมฺพเร ฯ
อาคจฺฉนฺเต จ ปทุเม อพฺภูโต อาสิ ตาวเท
มม สงฺกปฺปมฺาย ปคฺคณฺหิ วทต วโร ฯ
#๑ ม. ยุ. อุคคฺ ตสวฺหโย ฯ ๒ ม. ยุ. ปฺาสสตสหสฺเส ขตฺติโย เมฆสวฺหโย ฯ
#๓ ยุ. วรธมฺมจกฺกปวตฺติโก ฯ ๔ ม. ปหฏโ ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 158

กรเสฏเน ปคฺคยฺห ชลช ปุปฺผมุตฺตม
ภิกฺขุสงฺเฆ ิโต สตฺถา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
เยนิท ปทุม ขิตฺต
สพฺพฺุตฺตมนายเก ๑
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
ตึสกปฺปานิ เทวินฺโท เทวรชฺช กริสฺสติ
ปพฺยา รชฺช สตฺตสต วสุธ อาวสิสฺสติ ฯ
ตตฺถ สตฺต ๒ คเหตฺวาน จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ
อากาสโต ปุปฺผวุฏิ อภิวสฺสิสฺสตี ตทา ฯ
กปฺเป สตสหสฺสมฺหิ โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสตฺยนาสโว ฯ
นิกฺขมิตวฺ าน กุจฺฉิมฺหา สมฺปชาโน ปฏิสฺสโต
ชาติยา ปฺจวสฺโสห อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปทุโม เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปทุมตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. สพฺพฺุมฺหิ วินายเก ฯ ยุ. สพฺพฺุตมนาสเว ฯ ๒ ม. ยุ. ปตฺต ฯ
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ทสม อสนโพธิยตฺเถราปทาน (๖๐)ฟ
[๖๒] ชาติยา สตฺตวสฺโสห อทฺทส โลกนายก
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน อุปคฺฉึ นรุตฺตม ฯ
ติสฺสสฺสาห ภควโต โลกเชฏสฺส ตาทิโน
หฏโ หฏเน จิตฺเตน โรปยึ โพธิมุตฺตม ฯ
อสโน นามเธยฺเยน ธรณีรูหปาทโป
ปฺจ วสฺเส ปริจรึ อสน โพธิมุตฺตม ฯ
ปุปฺผิต ปาทป ทิสฺวา อพฺภูต โลมหสน
สก กมฺม ปกิตฺเตนฺโต พุทฺธเสฏ อุปาคมึ ฯ
ติสฺโส ตทา โส ๑ สมฺพุทฺโธ สยมฺภู อคฺคปุคฺคโล
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
เยนาย โรปตา โพธิ พุทฺธปูชา จ สกฺกตา
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
ตึสกปฺปานิ เทเวสุ เทวรชฺช กริสฺสติ
จตุสฺสฏิฺจ ขตฺตุ โส จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
ตุสิตาหิ จริตฺวาน
สุกฺกมูเลน โจทิโต
เทฺว สมฺปตฺตี อนุโภตฺวา มนุสสฺ ตฺเต รมิสฺสติ ฯ
ปธาน ปหิตตฺโต โส อุปสนฺโต นิรูปธิ
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสตฺยนาสโว ฯ
#๑ ยุ. โย ฯ
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วิเวกมนุยุตฺโตห
อุปสนฺโต นิรูปธิ
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป โพธึ โรเปสห ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ โพธิโรปสฺสิท ผล ฯ
จตุสฺสตฺตติโต กปฺเป ทณฺฑเสโนติ วิสฺสุโต
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ ตทา อหุ ฯ
เตสตฺตติ อิโต กปฺเป สตฺตาเหสุ มหีปตี
สมนฺตเนมิ นาเมน ราชาโน จกฺกวตฺติโน ฯ
ปุณฺณวีสติโต กปฺเป ปุณฺณโก นาม ขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อสนโพธิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อสนโพธิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
วีชนี สตรสี จ
สยโนทกิ วาหิโส ๑
ปริวาโร ปทีปฺจ
ธโช ปทุมปูชโก
โพธิ จ ทสโม วุตฺโต คาถา เทฺวนวุตี ตถา ฯ
วีชนีวคฺโค ฉฏโ ฯ
#๑ ม. ยุ. วาหิโย ฯ
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สตฺตโม สกจิตฺตนิยวคฺโค
ปม สกจิตฺตนิยตฺเถราปทาน (๖๑)
[๖๓] ปวน กานน ทิสฺวา อปฺปสทฺท อนาวิล
อิสีน อนุจิณฺณว
อาหุตีน ปฏิคฺคห ฯ
ถูป กตฺวาน เวฬิน ๑ นานาปุปฺผ สโมกิรึ
สมฺมุขา วิย สมฺพุทฺธ นิมฺมิต อภิวนฺทห ฯ
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
ราชา รฏสฺมิ อิสฺสโร
สกกมฺมาภิรทฺโธห
ปุปฺผปูชายิท ผล ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ๒ ผล ฯ
อสีติกปฺเปนนฺตยโส จกฺกวตฺติ อโหสห
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จตุทีปมฺหิ อิสฺสโร ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สกจิตฺตนิโย ๓ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สกจิตฺตนิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย อาโปปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๖๒)
[๖๔] วิหารา อภินิกฺขมฺม อพฺภุฏาสิ จ จงฺกเม ๔
จตุสจฺจ ปกาเสนฺโต เทเสนฺโต อมต ๕ ปท ฯ
#๑ ม. ปุลิน ฯ ยุ. เวฬูน ฯ ๒ ม. ปุปฺผาปูชายิท ฯ ยุ. ถูปปูชายิท ฯ
#๓ ม. สกจินฺตนิโย ฯ ๔ ม. อพฺภุฏหิย จงฺกเม ฯ ๕ ม. เทเสติ ฯ
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สิขิสฺส คิรมฺาย
พุทฺธเสฏสฺส ตาทิโน
นานาปุปฺผ คเหตฺวาน อากาสมฺหิ สโมกิรึ ฯ
เตน กมฺเมน ทิปทินฺท โลกเชฏ นราสภ
ปตฺโตมฺหิ อจล าน หิตฺวา ชยปราชย ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปุปฺผปูชายิท ผล ฯ
อิโต วีสติกปฺปมฺหิ
สุเมโธ นาม ขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อาโปปุปฺผิโย ๑ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อาโปปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย ปจฺจาคมนิยตฺเถราปทาน (๖๓)
[๖๕] สินฺธุยา นทิยา ตีเร จกฺกวาโก อห ตทา
สุทฺธเสวาลภกฺโขห ปาเณสุ จ สุสฺโต ฯ
อทฺทส วิรช พุทฺธ
คจฺฉนฺต อนิลฺชเส
ตุณฺเฑน สาล ปคฺคยฺห วิปสฺสสิ ฺสาภิโรปยึ ฯ
#๑ ม. ยุ. อาโวปุปฺผิโย ฯ
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ยสฺส สทฺธา ตถาคเต อจลา สุปติฏิตา
เตน จิตฺตปฺปสาเทน ทุคฺคตึ โส น คจฺฉติ ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
วิหงฺคเมน สนฺเตน สุพีช โรปต มยา ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
สุจารุทสฺสนา นาม อฏเเต เอกนามกา
กปฺเป สตฺตรเส อาสุ จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปจฺจาคมนิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปจฺจาคมนิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ ปรปฺปสาทกตฺเถราปทาน ๖๔
[๖๖] อสุภ ปวร วีร
มเหสึ วิชิตาวิน
สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ โก ทิสฺวา นปฺปสีทติ ฯ
หิมวา วาปริเมยฺโย สาคโรว ทุรุตฺตโร
ตเถว ฌาน พุทฺธสฺส โก ทิสฺวา นปฺปสีทติ ฯ
วสุธา ยถาปฺปเมยฺยา จิตฺตา วนวฏสกา
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ตเถว สีล พุทฺธสฺส โก ทิสฺวา นปฺปสีทติ ฯ
อนิลฺชสาสขุพฺโภ
ยถากาโส อสงฺขโย
ตเถว าณ พุทฺธสฺส โก ทิสฺวา นปฺปสีทติ ฯ
อิมาหิ จตูหิ คาถาหิ พฺราหฺมโณ โสนอวฺหโย ๑
พุทฺธเสฏ ถวิตฺวาน สิทฺธตฺถมปราชิต ฯ
จตุนวุติกปฺปานิ
ทุคฺคตึ นุปปชฺชถ
สุคตีสุ สุสมฺปตฺตึ ๒ อนุโภสึ อนปฺปก ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ถวิตฺวา โลกนายก
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ โถมนสฺส อิท ผล ฯ
จตุทฺทสมฺหิ กปฺปมฺหิ จตุโร อาสุมุคฺคตา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปรปฺปสาทโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปรปฺปสาทกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม ภิสทายกตฺเถราปทาน ๖๕
[๖๗] เวสฺสภู นาม นาเมน อิสีน ตติโย อหุ
กานน วนโมคฺคยฺห วิหาสิ ปุริสุตฺตโม ฯ
#๑ โป. ม. เสนสวฺหโย ฯ ยุ. เยนสวฺหโย ฯ ๒ ม. สุคตึ สุขสมฺปตฺตึ ฯ
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ภิสมูฬาล คณฺหิตฺวา อคมึ พุทฺธสนฺติเก
ตฺจ พุทฺธสฺส อทาสึ ปสนฺโน เสหิ ปาณิหิ ฯ
กเรน จ ปรามฏโ เวสฺสภู วรพุทฺธินา
สุขาห นาภิชานามิ สมนฺเตน กุตุตฺตรึ ฯ
จริโม วตฺตเต มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ๑ ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ภิสทานสฺสิท ผล ฯ
สโมธานา จ ราชาโน โสฬส มนุชาธิปา
กปฺปมฺหิ เตรเส ๒ อาสุ จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ภิสทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ภิสทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ สุจินฺติตตฺเถราปทาน (๖๖)
[๖๘] คิริทุคฺคจโร อาสึ
อภิชาโตว เกสรี
มิคสงฺฆ วธิตฺวาน
ชีวามิ ปพฺพตนฺตเร ฯ
#๑ ม. ยุ. หตฺถินาเคน สนฺเตน กุสล โรปต มยา ฯ ๒ ม. จุทฺทเส ฯ
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อตฺถทสฺสี ตุ ภควา สพฺพฺู วทต วโร
มมุทฺธริตุกาโม โส อาคฺฉิ ปพฺพตุตฺตม ฯ
ปสทฺจ มิค หนฺตฺวา ภกฺเขตุ สมุปาคมึ
ภควา ตมฺหิ สมเย ภิกฺขาจาโร ๑ อุปาคมิ ฯ
วรมสานิ ปคฺคยฺห
อทาสิ ตสฺส สตฺถุโน
อนุโมทิ มหาวีโร
นิพฺพาเปนฺโต มม ตทา ฯ
เตน จิตฺตปฺปสาเทน คิริทุคฺคปฺปวิสห ๒
ปตึ อุปปฺ าทยิตฺวาน ตตฺถ กาลกโต อห ฯ
เอเตน มสทาเนน จิตฺตสฺส ปณิธีหิ จ
ปณฺณรเส กปฺปสเต เทวโลเก รมึ อห ฯ
อวเสเสสุ กปฺเปสุ กุสล กริต ๓ มยา
เตเนว มสทาเนน พุทฺธานุสฺสรเณน จ ฯ
อฏตึสมฺหิ กปฺปมฺหิ อฏ ทีฆายุนามกา
สฏิมฺหิโต กปฺปสเต ทุเว สรณนามกา ๔ ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สุจินฺติโต เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สุจินฺติตตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ภิกฺขมาโน ฯ ยุ. ภิกขฺ ยาโน ฯ ๒ ม. คิริทุคฺค ปวิส อห ฯ ยุ.
#คิริทุคฺคปฺปเวกฺขห ฯ ๓ ม. จินฺติต ฯ ๔ ม. ยุ. วรุณนามกา ฯ
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สตฺตม วตฺถทายกตฺเถราปทาน (๖๗)
[๖๙] ปกฺขิชาโต ตทา อาสึ สุปณฺโณ ครุฬาธิโป
อทฺทส วิรช พุทฺธ
คจฺฉนฺต คนฺธมาทน ฯ
ชหิตฺวา ครุฬวณฺณ
มาณวตฺต อราธยึ ๑
เอกวตฺถ มยา ทินฺน ทิปทินทฺ สฺส ตาทิโน ฯ
ตฺจ ทุสฺส ปฏิคฺคยฺห พุทฺโธ โลกคฺคนายโก
อนฺตลิกเฺ ข ิโต สตฺถา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
อิมินา วตฺถทาเนน จิตฺตสฺส ปณิธีหิ จ
ปหาย ครุฬโยนึ
เทวโลเก รมิสฺสติ ฯ
อตฺถทสฺสี ตุ ภควา โลกเชฏโ นราสโภ
วตฺถทาน ปสสิตฺวา ปกฺกามิ อุตฺตรามุโข ฯ
ภเว นิพพฺ ตฺตมานมฺหิ โหนฺติ เม วตฺถสมฺปทา
อากาเส ฉทน โหติ วตฺถทานสฺสิท ผล ฯ
อรุณสา ๒ สตฺต ชนา จกฺกวตฺตี มหพฺพลา
ฉตฺตึสติมฺหิ อาสึสุ
กปฺปมฺหิ มนุชาธิปา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา วตฺถทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
วตฺถทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ โป. ยุ. มาณวตฺต อธารยึ ฯ ม. มาณวก อธารยึ ฯ ๒ ม. อรุณวา ฯ ยุ. อรุณกา ฯ
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อฏม อมฺพทายกตฺเถราปทาน (๖๘)
[๗๐] อโนมทสฺสี ภควา
นิสินฺโน ปพฺพตนฺตเร
เมตฺตาย อผริ โลเก อปฺปมาเณ นิรูปธิ ฯ
กป อห ตทา อาสึ หิมวนฺเต นคุตฺตเม
ทิสฺวา อโนมมธิก ๑ พุทฺเธ จิตฺต ปสาทยึ ฯ
อวิทูเร หิมวนฺตสฺส อมฺพาสุ ผลิโน ตทา
ตโต ปกฺก คเหตฺวาน อมฺพ สมธุก อท ฯ
ตมฺเม พุทฺโธ วิยากาสิ อโนมทสฺสี มหามุนิ
อิมินา มธุทาเนน
อมฺพปาเนน จูภย ฯ
สตฺตปฺาสกปฺปานิ เทวโลเก รมิสฺสติ
อวเสเสสุ กปฺเปสุ โวกิณฺณ สสริสฺสติ ฯ
เขเปตฺวา ปาปก กมฺม ปริปกฺกาย วุทฺธิยา ๒
วินิปาตาทิหาคนฺตฺวา กิเลเส ฌาปยิสฺสติ ฯ
ทเมน อุตฺตเมนาห ทมิโตมฺหิ มเหสินา
ปตฺโตมฺหิ อจล าน หิตฺวา ชยปราชย ฯ
สตฺตสตฺตติกปฺปสเต อมฺพฏชยนามกา ๓
จตุทฺทสา เต ราชาโน จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. อโนมทสฺสึ ต ฯ ยุ. อโนมมมิต ฯ ๒ ม. ยุ. พุทฺธิยา ฯ
#๓ ม. ยุ. อมฺพฏชสนามกา ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา อมฺพทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อมฺพทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม สุมนตฺเถราปทาน (๖๙)
[๗๑] สุมโน นาม นาเมน มาลากาโร อห ตทา
อทฺทส วิรช พุทฺธ
โลกาหุติปฏิคฺคห ๑ ฯ
อุโภหตฺเถหิ ปคฺคยฺห สุมน ปุปฺผมุตฺตม
พุทฺธสฺส อภิโรเปสึ สิขิโน โลกพนฺธุโน ฯ
อิมาย ปุปฺผปูชาย
เจตนาปณิธีหิ จ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ฉพฺพีสติมฺหิ กปฺปมฺหิ จตฺตารสฺสุ มหายสา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
ราชาโน จกฺกวตฺติโน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สุมโน เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สุมนตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ยุ. อาหุตีน ปฏิคฺคห ฯ
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ทสม ปุปฺผจงฺโกฏิยตฺเถราปทาน (๗๐)
[๗๒] อภีตรูป สีหว
ครุฬคฺคว ปกฺขิน
พฺยคฺฆสุภว ปวร
อภิชาตว เกสรึ ฯ
สิขึ ติโลกสรณ
อเนฺช อปราชิต
นิสินฺน มรณานคฺค
ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขต ฯ
จงฺโกฏเก เปตฺวาน อโนช ปุปฺผมุตฺตม
มหาจงฺโกฏเกเนว ๑ พุทฺธเสฏ สโมกิรึ ฯ
เตน จิตฺตปฺปสาเทน ทิปทินทฺ นราสภ
ปตฺโตมฺหิ อจล าน หิตฺวา ชยปราชย ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
สมฺปุณฺเณ ตึสกปฺปมฺหิ เทวภูติสนามกา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
ปฺจาสุ จกฺกวตฺติโน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปุปฺผจงฺโกฏิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปุปฺผจงฺโกฏิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. สห จงฺโกฏเกเนว ฯ
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อุทฺทาน
สกจิตฺต อโถ ปุปฺผิ ปจฺจาภิคมเนน ๑ จ
ปรปฺปสาทภิสโท ๒ สุจินฺติ วตฺถทายโก ฯ
อมฺพทายิ จ สุมโน ปุปฺผจงฺโกฏิโยปจ ๓
คาเถกสตฺตติ วุตฺตา คณิตา อตฺถทสฺสิติ ๔ ฯ
สกจิตฺตนิยวคฺโค สตฺตโม ฯ
______________
อฏโม นาคสมาลวคฺโค
ปม นาคสมาลตฺเถราปทาน (๗๑)
[๗๓] อาปาฏลึ อห ปุปฺผ อุชฺฌิต สุมหาปเถ
ถูปมฺหิ อภิโรเปสึ
สิขิโน โลกพนฺธุโน ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ถูปปูชายิท ผล ฯ
อิโต ปณฺณรเส กปฺเป ปุปฺผิโย ๕ นาม ขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา นาคสมาโล เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
นาคสมาลตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. สกจินฺตี อโว ปุปฺผี สปจฺจาคมเนน จ ฯ ๒ ม. ปรปฺปสาทีภิสโท ฯ
#๓ ม. ปุปฺผจงฺโกฏกีปจ ฯ ๔ ม. อตฺถทสฺสิภิ ฯ ๕ ม. ยุ. ภูมิโย ฯ
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ทุติย ปทสฺกตฺเถราปทาน (๗๒)
[๗๔] อกฺกนฺตฺจ ปท ทิสฺวา ติสฺสสฺสาทิจฺจพนฺธุโน
หฏโ หฏเน จิตฺเตน ปเท จิตฺต ปสาทยึ ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย สฺมลภึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปทสฺายิท ผล ฯ
อิโต สตฺตมเก กปฺเป สุเมโธ นาม ขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปทสฺโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปทสฺกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย สุสฺกตฺเถราปทาน (๗๓)
[๗๕] ทุมคฺเค ปสุกูลิก
ลคฺค ทิสฺวาน สตฺถุโน
ตโตห อฺชลึ กตฺวา ปสุกูล อวนฺทิห ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปสุสฺายิท ๑ ผล ฯ
#๑ ม. ยุ. พุทธฺ สฺายิท ฯ
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อิโต จตุตฺถเก กปฺเป ทุมหโร ๑ สุ ขตฺติโย
จาตุรนฺโต วิชิตาวี จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สุสฺโก ๒ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สุสฺกตฺเถรสฺส ๓ อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ ภิสาลุวทายกตฺเถราปทาน (๗๔)
[๗๖] กานน วนโมคฺคยฺห วสามิ ปวเน ๔ อห
วิปสฺสึ อทฺทส พุทฺธ อาหุตีน ปฏิคฺคห ฯ
ภิสาลุวฺจ ปาทาสึ อุทก หตฺถโธวน
วนฺทิตฺวา สิรสา ปาเท ปกฺกามิ อุตฺตรามุโข ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ภิสาลุว อท ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปฺุกมฺมสฺสิท ผล ฯ
อิโต จ ตติเย กปฺเป ภิสสมฺมตขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. ทุมสาโร สิ ฯ ยุ. ทุมสาโร สุ ฯ ๒ ม. พุทฺธสฺโก ฯ ยุ. สฺโก ฯ
#๓ พุทฺธสฺกตฺเถรสฺสาปทาน ฯ ๔ โป. ปวเน ฯ ม. วิปเน ฯ ยุ. วิวเน ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา ภิสาลุวทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ภิสาลุวทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏม ภาณวาร ฯ
ปฺจม เอกสฺกตฺเถราปทาน (๗๕)
[๗๗] ขณฺโฑ นามาสิ นาเมน วิปสฺสิสฺสคฺคสาวโก
เอกา ภิกฺขา มยา ทินฺนา โลกาหุติปฏิคฺคโห ๑ ฯ
เตน จิตฺตปฺปสาเทน ทิปทินทฺ นราสภ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ เอกภิกฺขายิท ผล ฯ
จตฺตาฬีเส อิโต กปฺเป วรุโณ นาม ขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกสฺโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกสฺกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ ติณสนฺถารทายกตฺเถราปทาน (๗๖)
[๗๘] หิมวนฺตสฺส อวิทูเร มหาชาตสฺสโร อหุ
สตฺตปตฺเตหิ สฺฉนฺโน นานาสกุณมาลโย ฯ
#๑ ม. โลกาหุติปฏิคฺคเห ฯ
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ตมฺหิ นฺหาตฺวา จ ปตฺวา จ อวิทูเร วสามห
อทฺทส สมณานคฺค
คจฺฉนฺต อนิลฺชเส ฯ
มม สงฺกปฺปมฺาย สตฺถา โลเก อนุตฺตโร
อพฺภโต โอโรหิตฺวาน ภูมิย าติ ๑ ตาวเท ฯ
ลายเนน ๒ ติณ คยฺห นิสีทนมทาสห
นิสีทิ ภควา ตตฺถ
ติโลกปติ ๓ นายโก ฯ
สก จิตฺต ปสาเทตฺวา อวนฺทึ โลกนายก
อุกฺกฏุ ิโก ๔ อวสกฺขิ นิชฺฌายนฺโต มหามุนึ ฯ
เตน จิตฺตปฺปสาเทน นิมฺมาน อุปปชฺชห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ สนฺถารสฺส อิท ผล ฯ
อิโต ทุติยเก กปฺเป มิตตฺ สมฺมตขตฺติโย ๕
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ติณสนฺถารทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ติณสนฺถารทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม สุจิทายกตฺเถราปทาน (๗๗)
[๗๙] ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
สมฺพุทฺโธ โลกนายโก
สุเมโธ นาม นาเมน ทฺวตฺตึสวรลกฺขโณ ฯ
#๑ โป. ิโต ฯ ม. าสิ. ฯ ยุ. ภูมิยฏาสิ ฯ ๒ ม. ยุ. วิสาเณน ฯ ๓ ม. ติสฺโส
#โลกคฺคนายโก ฯ ยุ. ติสฺโส โลกวินายโก ฯ ๔ ปฏิกุฏิโก อปสกฺกึ ฯ ยุ. อวสกฺกึ ฯ
#๕ ม. ยุ. มิคสมฺมตขตฺติโย ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 176

ตสฺส กฺจนวณฺณสฺส ทิปทินฺทสฺส ตาทิโน
ปฺจ สูจี มยา ทินฺนา สิพฺพนตฺถาย จีวร ฯ
เตเนว สูจิทาเนน นิปุณตฺถวิปสฺสก
ติกฺขลหฺุจ ผาสฺุจ าณ เม อุปปชฺชถ ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
ธาเรมิ อนฺติม เทห สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ
ทิปทาธิปติ นาม
ราชาโน จตุโร อหุ
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สูจิทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สูจิทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม ปาฏลิปปุ ฺผิยตฺเถราปทาน (๗๘)
[๘๐] สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ คจฺฉนฺต อนฺตราปเณ
กฺจนคฺฆิยสงฺกาส
ทฺวตฺตึสวรลกฺขณ ฯ
เสฏิปุตฺโต ตทา อาสึ สุขุมาโล สุเข ิโต ๑
อุจฺฉงฺเค ปาฏลีปุปฺผ กตฺวา ต อภิโรปยึ ฯ
#๑ ม. สุเขธิโต ฯ
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หฏโ หฏเน จิตฺเตน ปุปฺเผหิ อภิปูชยึ
ติสฺส โลกวิทุ นาถ นรเทว นมสฺสิห ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปุปฺผปูชายิท ผล ฯ
อิโต เตสฏิกปฺปมฺหิ อภิสมฺมตนามโก
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปาฏลิปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปาฏลิปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม ิตฺชลิยตฺเถราปทาน (๗๙)
[๘๑] มิคลุทฺโธ ๑ ปุเร อาสึ อรฺเ กานเน อห
ตตฺถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ พตฺตึสวรลกฺขณ ฯ
ตตฺถาห อฺชลึ กตฺวา ปกฺกามึ ปาจินามุโข
อวิทูเร นิสินฺนสฺส
นิยเต ปณฺณสนฺถเร ฯ
ตโต เม อสนีปาโต มตฺถเก นิปตี ตทา
โสห มรณกาลมฺหิ
อกาสึ ปุนรฺชลึ ฯ
#๑ ม. ยุ. มิคลุทุโท ฯ
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เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป อฺชลึ อกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ อฺชลิสสฺ อิท ผล ฯ
จตุปณฺณาสกปฺปมฺหิ
มิคเกตุสนามโก
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ิตฺชลิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ิตฺชลิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม ตีณิปทุมิยตฺเถราปทาน (๘๐)
[๘๒] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺมาน ปารคู
ทนฺโต ทนฺตปริวุโต นครา นิกฺขมี ตทา ฯ
นคเร หสวติยา
อโหสึ มาลิโก ตทา
ย ตตฺถ อุตฺตม ตีณิ ปทุมปุปผฺ านิ อคฺคหึ ฯ
อทฺทส วิรช พุทฺธ
ปฏิมคฺคนฺตราปเณ
สห ๑ ทิสฺวาน สมฺพุทฺธ เอว จินฺเตสห ตทา ฯ
กึ เม อิเมหิ ปุปฺเผหิ รฺโ อุปฏิเตหิ เม
คาม วา คามเขตฺต วา สหสฺส วา ลเภยฺยห ฯ
#๑ ยุ. โสห ฯ
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อทนฺตทมก ๑ วีร ๒ สพฺพสตฺตสุขาวห
โลกนาถว ปูเชตฺวา ลจฺฉามิ อมตนฺธน ฯ
เอวาห จินฺตยิตฺวาน สก จิตฺต ปสาทยึ
ตีณิ โลหิตเก คยฺห อากาเส อุกฺขิป ตทา ฯ
มยา อุกขฺ ิตฺตมตฺตมฺหิ อากาเส ปตฺถรึสุ เต
ธารึสุ มตฺถเก ตตฺถ อุทฺธวณฺฏา ๓ อโธมุขา ฯ
เย เกจิ มนุชา ทิสฺวา อุกฺกฏุ ึ สมฺปวตฺตยุ
เทวตา อนฺตลิกฺขมฺหิ สาธุการ ปวตฺตยุ ฯ
อจฺเฉร โลเก อุปฺปนฺน พุทฺธเสฏสฺส วาหสา
สพฺเพ ธมฺม สุณิสฺสาม ปุปฺผาน วาหสา มย ฯ
ปทุมตุ ตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห
วีถิยฺหิ ิโต สนฺโต อิมา คาถา อภาสถ ฯ
โย โส พุทฺธ อปูเชสิ รตฺตปทุเมหิ มาณโว
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
ตึสกปฺปสหสฺสานิ
เทวโลเก รมิสฺสติ
ตึสกฺขตฺตฺุจ ๔ เทวินฺโท เทวรชฺช กริสฺสติ ฯ
มหาวิตฺถาริก นาม พฺยมฺห เหสฺสติ ตาวเท
ติโยชนสตุพฺพิทฺธ
ทิยฑฺฒสตวิตฺถต ฯ
จตฺตาริ สตสหสฺสานิ นิยฺยุหา จ สุมาปตา
กูฏาคารวรูเปตา
มหาสยนมณฺฑิตา ๕ ฯ
#๑ ม. อทนฺตทมน ฯ ๒ ยุ. ธีร ฯ ๓ โป. อุทฺธวณฺฑา ฯ ๔ ม. ยุ. ตสกปฺปานิ ฯ
#๕ ยุ. มหาสยนโวสิโต ฯ
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โกฏิสตสหสฺสาโย
ปริวาเรสฺสนฺติ อจฺฉรา
กุสลา นจฺจคีตสฺส
วาทิเต ๑ จ ปทกฺขิณา ฯ
เอตาทิเส พฺยมฺหวเร นารีคณสมากุเล
วสฺสิสสฺ ติ ปุปฺผวสฺโส ทิพโฺ พ โลหิตโก ตทา ฯ
ภิตฺติขีเล นาคทนฺเต ทฺวารพาเห จ โตรเณ
จกฺกมตฺตา โลหิตกา โอลมฺพสิ ฺสนฺติ ตาวเท ฯ
ปตฺเตน ปตฺตสฺฉนฺเน อนฺโต พฺยมฺหวเร อิม
อตฺถริตวฺ า ปารุปตฺวา ตุวฏฏิสสฺ นฺติ ตาวเท ฯ
ภวน ปริวาเรตฺวา สมนฺตา สตโยชน ๒
เต ๓ วิสุทฺธา โลหิตกา ทิพฺพคนฺธ ปวายเร ฯ
ปฺจสตฺตติกฺขตฺตฺุจ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย ฯ
สมฺปตฺติโย ทุเว ภุตฺวา อนีติ อนุปทฺทโว
สมฺปตฺเต ปริโยสาเน นิพฺพาน ปาปุณิสฺสติ ฯ
สุทฏิ โ วต เม พุทฺโธ วาณิชฺชมุปโยชิต ๔
ปทุมานิ ตีณิ ปูเชตฺวา อนุโภสินฺติสมฺปทา ฯ
อชฺช เม ธมฺมปตฺตสฺส วิปฺปมุตฺตสฺส สพฺพโส
สุปุปฺผติ  โลหิตก
ธารยิสฺสติ มตฺถเก ฯ
มม กมฺม กเถนฺตสฺส ปทุมุตตฺ รสตฺถุโน
สตปาณสหสฺสาน
ธมฺมาภิสมโย อหุ ฯ
#๑ ม. วาทิเตป ฯ ยุ. วาทิเตหิ ฯ ๒ ม. สตโยชเน ฯ ๓ ม. เตป ปทมา โลหิตกา ฯ
#๔ ม. ยุ. วาณิชฺช สุปโยชิต ฯ
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สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย พุทฺธมภิปูชยึ ๑
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ติณฺณ ปทุมานิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
สพฺพาสวา ปริกฺขีณา นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ตีณิปทุมิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ตีณิปทุมิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
นาคสมาโล ปทสฺี สุสฺาลุวทายโก
เอกสฺี ติณทโท
สูจี ปาฏลิปุปฺผิโย
ิตฺชลี ติปทุมี
คาถาโย ปฺจสตฺตติ ฯ
นาคสมาลวคฺโค อฏโม ฯ
______________
#๑ โป. พุทฺธมภิโรปยึ ฯ
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นวโม ติมิรปุปผฺ ิยวคฺโค
ปม ติมิรปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๘๑)
[๘๓] จนฺทภาคานทีตีเร
อนุโสต วชามห
นิสินฺน สมณ ทิสฺวา วิปฺปสนฺนมนาวิล ฯ
ตสฺส ๑ จิตฺต ปสาเทสี ๒ เอว จินฺเตสห ตทา
ตารยิสสฺ ติ ติณฺโณย ทนฺโตย ทมยิสฺสติ ฯ
อสฺสาสิสฺสติ อสฺสตฺโถ สนฺโต จ สมยิสฺสติ
โมจยิสสฺ ติ มุตฺโต จ นิพฺพาเปสฺสติ นิพฺพุโต ฯ
เอวาห จินฺตยิตฺวาน สิทฺธตฺถสฺส มเหสิโน
คเหตฺวา ติมิรปุปฺผ มตฺถเก โอกิรึ ตทา ๓ ฯ
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน กตฺวา จ น ปทกฺขิณ
วนฺทิตฺวา สตฺถุโน ปาเท ปกฺกามึ อปร ทิส ฯ
อจิร คตมตฺต ม
มิคราชา อปฬยิ ๔
ปปาตมนุคจฺฉนฺโต
ตตฺเถว ปปตึ อห ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ฉปฺปฺาสมฺหิ กปฺปมฺหิ สตฺเตวาสุ มหารหา ๕
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
#๑ ม. ตตฺถ ฯ ๒ ม. ยุ. ปสาเทตฺวา ฯ ๓ ม. ยุ. อห ฯ ๔ ม. อวิเหยิ ฯ
#๕ ม. ยุ. มหายสา ฯ
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ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ติมิรปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ติมิรปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย คตสฺกตฺเถราปทาน (๘๒)
[๘๔] ชาติยา สตฺตวสฺโสห ปพฺพชึ อนคาริย
อวนฺทึ สตฺถุโน ปาเท วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
สตฺตนงฺคลกิปุปฺเผ
อากาเส อุกฺขิป อห
ติสฺสพุทฺธ สมุทฺทิสสฺ
อนนฺตคุณสาคร ฯ
สุคตานุคต มคฺค
ปูเชตฺวา หฏมานโส
อฺชลิฺจ ตทากาสึ ปสนฺโน เสหิ ปาณิหิ ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
อิโต อฏมเก กปฺเป ตโย อคฺคิสิขา อหุ
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม8
ฉฬภิฺา สจฺฉกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา คตสฺโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
คตสฺกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 184

ตติย นิปนฺนฺชลิกตฺเถราปทาน (๘๓)
[๘๕] รุกฺขมูเล นิสินฺโนห พฺยาธิโต ปรเมนห ๑
ปรมการฺุปตฺโตมฺหิ อรฺเ กานเน พฺรหา ๒ ฯ
อนุกมฺป อุปาทาย
ติสฺโส สตฺถา อุเปติ ๓ ม
โสห นิปนฺนโก สนฺโต สิเร กตฺวาน อฺชลึ ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน สพฺพสตฺตานมุตฺตม
สมฺพุทธฺ  อภิวาเทตฺวา ตตฺถ กาล กโต อห ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย วนฺทึ ปุริสุตฺตม
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ วนฺทนาย อิท ผล ฯ
อิโต ปฺจมเก กปฺเป ปฺเจวาสุ มหาสิขา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา นิปนฺนฺชลิโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
นิปนฺนฺชลิกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ อโธปุปฺผยิ ตฺเถราปทาน (๘๔)
[๘๖] อภิภู นาม โส ภิกฺขุ สิขิโน อคฺคสาวโก
มหานุภาโว เตวิชฺโช หิมวนฺต อุปาคมิ ฯ
#๑ ม. ปรเมน จ ฯ ๒ ม. อห ฯ ๓ ม. ยุ. อุเปสิ ฯ
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อห ป หิมวนฺตมฺหิ
รมณียสฺสเม อิสิ
วสามิ อปฺปมฺาสุ อิทฺธีสุ จ ตทา วสี ฯ
ปกฺขิชาโต วิยากาเส ปพฺพต อภิปตฺถยึ ๑
อโธปุปผฺ  คเหตฺวาน อาคจฺฉึ ปพฺพต อห ฯ
สตฺต ปุปฺผานิ คณฺหิตฺวา มตฺถเก โอกิรึ อห
อาโลกิโต ๒ จ วีเรน ปกฺกามึ ปาจินามุโข ฯ
อาวาส อภิสชฺโฌสึ ๓ ปตฺวาน อสฺสม อห
ขาริหาร ๔ คเหตฺวาน ปายาสึ ๕ ปพฺพตนฺตร ฯ
อชคโรป ๖ ปเฬสิ โฆรรูโป มหพฺพโล
ปุพฺพกมฺม สริตฺวาน ตตฺถ กาล กโต อห ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปุปฺผปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อโธปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อโธปุปฺผยิ ตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม รสิสฺกตฺเถราปทาน (๘๕)
[๘๗] ปพฺพเต หิมวนฺตมฺหิ วาส กปฺเปสห ปุเร
อชินุตฺตรวตฺโถห
วสามิ ปพฺพตนฺตเร ฯ
#๑ ม. อธิวตฺตยึ ฯ ๒ ม. อาโลกิเต ฯ ๓ ม. ยุ. อภิสมฺโภสึ ฯ ๔ ม. ขาริภาร ฯ
#๕ ยุ. ปาวิสึ ฯ ๖ ม. ยุ. อชคโร ม ปเฬสิ ฯ
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สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ สตรสีว ภาณุม
วนนฺตรคต ทิสฺวา
สาลราชว ปุปฺผิต ฯ
รเส ๑ จิตฺต ปสาเทตฺวา วิปสฺสิสสฺ มเหสิโน
ปคฺคยฺห อฺชลึ วนฺทึ สิรสา อุกฺกุฏิโก ๒ อห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ รสิสฺายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา รสิสฺโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
รสิสฺกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ รสิสฺิกตฺเถราปทาน (๘๖)
[๘๘] ปพฺพเต หิมวนฺตมฺหิ วากจีรธโร อห
จงฺกม จ สมารุโฬฺห นิสีทึ ปาจินามุโข ฯ
ปพฺพเต สุคต ทิสฺวา ผุสฺส ฌานรต สทา
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน รเส จิตฺต ปสาทยึ ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ๓ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ รสิสฺายิท ผล ฯ
#๑ ม. รสยา ฯ ๒ ม. อุกฺกฏุ ี ฯ ๓ ม. ยุ. ย สฺมลภึ ตทา ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา รสิสฺิโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
รสิสฺิกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม ผลทายกตฺเถราปทาน (๘๗)
[๘๙] ปพฺพเต หิมวนฺตมฺหิ ขราชินธโร อห
ผุสฺส ชินวร ทิสฺวา ผลหตฺโถ ผล อท ฯ
ยมห ผลมทาสึ
วิปฺปสนฺเนน เจตสา
ภเว นิพพฺ ตฺตมานมฺหิ ผล นิพพฺ ตฺตเต มม ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย ผล อททึ อห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ผลทานสฺสิท ผล ฯk
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
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อฏม สทฺทสฺกตฺเถราปทาน (๘๘)
[๙๐] ปพฺพเต หิมวนฺตมฺหิ วสามิ ปณฺณสนฺถเร
ผุสฺสสฺส ธมฺม ภณโต สทฺเท จิตฺต ปสาทยึ ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปฺุกมฺมสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สทฺทสฺโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สทฺทสฺกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม โพธิสิฺจกตฺเถราปทาน (๘๙)
[๙๑] วิปสฺสิสฺส ภควโต
มหาโพธิมโห อหุ
ปพฺพชฺชูปคโต สนฺโต อุปคฺฉิมห ตทา ฯ
กุสุมโฺ ภทกมาทาย ๑ โพธิยา โอกิรึ อห
โมจยิสสฺ ติ โน มุตฺโต นิพฺพาเปสฺสติ นิพฺพุโต ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย โพธึ อภิสิฺจห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ โพธิสิฺจสฺสิท ๒ ผล ฯ
#๑ ม. กุสุโมทกมาทาย ฯ ๒ ม. โพธิสิฺจายิท ผล ฯ
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เตตฺตึเส วตฺตมานมฺหิ กปฺเป อาสุ ชนาธิปา
อุทกาเสจนา นาม อฏเเต จกฺกวตฺติโน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โพธิสิฺจโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
โพธิสิฺจกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม ปทุมปุปผฺ ิยตฺเถราปทาน (๙๐)
[๙๒] โปกฺขรวน ปวิฏโ ภฺชนฺโต ปทุมานห
อทฺทส ๑ ผุสฺสสมฺพุทฺธ ทฺวตฺตึสวรลกฺขณ ฯ
ปทุมปุปฺผ คเหตฺวาน อากาเส อุกฺขิป อห(
ปาปกมฺม สริตฺวาน ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
ปพฺพชิตฺวาน กาเยน มนสา สวุเตน จ
วจีทุจฺจริต หิตฺวา
อาชีว ปริโสธยึ ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปทุมภาสนามาว ๒ อฏารส มหีปตี
อฏารเสสุ กปฺเปสุ อฏตาฬีสมาสึสุ ฯ
#๑ ม. ตตฺถทฺทส ผุสฺส พุทธฺ  ฯ ๒ ม. ยุ. ... จ ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปทุมปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปทุมปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
ติมิร นงฺคลิปุปฺผี
นิปนฺนฺชลิโก อโธ
เทฺว รสิสฺิ ผลโท สทฺทสฺี จ เสจโก
ปทุมปุปฺผี จ คาถาโย ฉปฺาสา ปกิตฺติตา ฯ
ติมิรปุปฺผิยวคฺโค นวโม ฯ
______________
ทสโม สุธาวคฺโค
ปม สุธาปณฺฑิยตฺเถราปทาน (๙๑)
[๙๓] ปูชารเห ปูชยโต
พุทฺเธ ยทิจ ๑ สาวเก
ปปฺจสมติกฺกนฺเต
ติณฺณโสกปริทฺทเว ฯ
เต ตาทิเส ปูชยโต นิพฺพุเต อกุโตภเย
น สกฺกา ปฺุ สงฺขาตุ อิเมตฺตมป เกนจิ ฯ
จตุนฺนมฺป จ ทีปาน อิสฺสร โยธ การเย
เอติสฺสา ๒ ปูชนาเยต กล นาคฺฆติ โสฬสึ ฯ
#๑ ม. ยุ. ยทิว ฯ ๒ ม. ยุ. เอกิสฺสา ฯ
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สิทฺธตฺถสฺส นรคฺคสฺส เจติเย อิฏกนฺตเร ๑
สุธาปณฺโฑ มยา ทินโฺ น วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปฏิสงฺขารสฺสิท ผล ฯ
อิโต ตึสติกปฺปมฺหิ
ปฏิสงฺขารสวฺหยา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
เตรส จกฺกวตฺติโน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สุธาปณฺฑิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สุธาปณฺฑิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย สุปิยตฺเถราปทาน ๒ (๙๒)
[๙๔] ติสฺสสฺส โลกนาถสฺส สุทฺธป อทาสห
หฏโ หฏเน จิตฺเตน พุทฺธสฺสาทิจฺจพนฺธุโน ฯ
อฏตึเส ๓ อิโต กปฺเป ราชา อาสึ มหารุจิ
โภโค จ วิปุโล อาสิ สยนฺจ อนปฺปก ฯ
ป พุทฺธสฺส ทตฺวาน วิปฺปสนฺเนน เจตสา
อนุโภมิ สก กมฺม
ปุพฺเพ สุกตมตฺตโน ฯ
#๑ ม. ยุ. ผลิตนฺตเร ฯ ๒ ม. ยุ. สุจินฺติกตฺเถราปทาน ฯ ๓ ม. อฏารเส ฯ
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เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย ป อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปทานสฺสิท ผล ฯ
อฏตึเส อิโต กปฺเป ตโย เต จกฺกวตฺติโน
รุจิ อุปรุจิ เจว
มหารุจิ ตติยโก ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สุปิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สุปิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย อฑฺฒเจลกตฺเถราปทาน (๙๓)
[๙๕] ติสฺสสฺสาห ภควโต อุปฑฺฒทุสฺสมทาสห
ปรมการฺุปตฺโตมฺหิ ๑ ทุคฺคเตน ๒ สมปฺปโต ฯ
อุปฑฺฒทุสฺส ทตฺวาน กปฺป สคฺคมฺหิ โมทห
อวเสเสสุ กปฺเปสุ กุสลฺจกริมห ๓ ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย ทุสฺสมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ทุสฺสทานสฺสิท ผล ฯ
เอกปฺาสกปฺปมฺหิ ๔ ราชาโน จกฺกวตฺติโน
สมนฺตาโอทนา ๕ นาม ขตฺติยาสุ ๖ ชนาธิปา ฯ
#๑ ม. ยุ. ปรมกาปฺปตฺโตมฺหิ ฯ ๒ โป. ยุ. ทุคฺคนฺเธน ฯ ๓ ม. กุสล การิต มยา ฯ
#ยุ. กุสล ตีริต มยา ฯ ๔ ม. เอกูนปฺาสกปฺปมฺหิ ฯ ๕ ม. สมนฺตจฺฉทนา นาม ฯ
#๖ ม. พาตฺตึสาสุ ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อฑฺฒเจลโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อฑฺฒเจลกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ สูจิทายกตฺเถราปทาน (๙๔)
[๙๖] กมฺมาโรห ปุเร อาสึ พนฺธุมาย ปุรุตฺตเม
สูจิทาน มยา ทินฺน วิปสฺสิสฺส มเหสิโน ฯ
วชิรคฺคสมฺาณ
โหติ กมฺเมน ตาทิส
วิราโคมฺหิ วิมุตฺโตมฺหิ ปตฺโตมฺหิ อาสวกฺขย ฯ
อตีตา ๑ จ ภวา สพฺเพ วตฺตมานา จ อนาคตา
าเณน วิจินึ สพฺพ สูจิทานสฺสิท ผล ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป สตฺตาสุ วชิราสมา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเมว
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สูจิทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สูจิทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. อตีเต จ ภเว สพฺเพ วตฺตมาเน จ อนาคเต ฯ
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ปฺจม คนฺธมาลิยตฺเถราปทาน (๙๕)
[๙๗] สิทฺธตฺถสฺส ภควโต คนฺธถูป อกาสห
สุมเนหิ ปฏิจฺฉนฺน
พุทฺธานุจฺฉวิก อห ฯ
กฺจนคฺฆิยสงฺกาส
พุทฺธ โลกคฺคนายก
อินฺทีวรว ชลิต
อาทิตฺตว หุตาสน
พฺยคฺฆุสภว ปวร
อภิชาตว เกสรึ
นิสินฺน สมณานคฺค
ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขต ฯ
วนฺทิตฺวา สตฺถุโน ปาเท ปกฺกามึ อุตฺตรามุโข
จตุนวุเต อิโต กปฺเป คนฺธมาล ยโต อท ฯ
พุทฺเธ กตสฺส การสฺส ผเลนาห วิเสสโต
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
จตฺตาฬีสมฺหิ เอกูเน กปฺเป อาสึสุ โสฬส
เทวคนฺธสนามา เต ราชาโน จกฺกวตฺติโน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา คนฺธมาลิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
คนฺธมาลิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
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ฉฏ ติปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๙๖)
[๙๘] มิคลุทฺโธ ปุเร อาสึ อรฺเ กานเน พฺรหา ๑
ปาฏลึ หริต ทิสฺวา ตีณิ ปุปฺผานิ โอกิรึ ฯ
สุกฺขปณฺณานิ ๒ คณฺหิตฺวา พหิ ฉฑฺเฑสห ตทา
อนฺโตสุทฺธ พหิสุทฺธ วิมุตฺต ๓ จ อนาสว ฯ
สมฺมุขา วิย สมฺพุทฺธ วิปสฺสึ โลกนายก
ปาฏลึ อภิวาเทตฺวา ตตฺถ กาล กโต อห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย โพธึ อภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ โพธิปูชายิท ผล ฯ
สมนฺตปาสาทิกา นาม เตรสาสึสุ ราชิโน
อิโต ตึสติกปฺปมฺหิ ๔ จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ติปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ติปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. อห ฯ ๒ ม. ปติตปตฺตานิ ฯ ยุ. สตฺตปตฺตานิ ฯ ๓ ม. ยุ. สุวิมุตฺต ฯ
#๔ ม. ยุ. เตตฺตึสกปฺปมฺหิ ฯ
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สตฺตม มธุปณฺฑิกตฺเถราปทาน (๙๗)
[๙๙] วิวเน ๑ กานเน ทิสฺวา อปฺปสทฺเท นิรากุเล
สิทฺธตฺถ อิสิน เสฏ อาหุตีน ปฏิคฺคห ฯ
นิพฺพุติต ๒ มหานาค นิสภาชานิย ยถา
โอสธีว ๓ วิโรจนฺต เทวสงฺฆนมสฺสิต ฯ
วิตฺติ เม ปาหุนา ตาว าณ อุปฺปชฺชิ ตาวเท
วุฏิตสฺส สมาธิมฺหา มธธ ทตฺวาน สตฺถุโน ฯ
สิทฺธตฺถสฺส ภควโต วิปปสนฺเนน เจตสา
วนฺทิตฺวา สิรสา ๔ ปาเท ปกฺกามึ ปาจินามุโข ฯ
จตุตฺตึสมฺหิ กปฺปมฺหิ ราชา อาสึ สุทสฺสโน
มธุภึเสหิ สวติ
โภชนมฺหิ จ ตาวเท
มธุวสฺส ปวสฺสิตฺถ
ปุพฺพกมฺมสฺสิท ผล ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย มธธ อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ มธุทานสฺสิท ผล ฯ
จตุตฺตึเส อิโต กปฺเป จตฺตาโร เต สุทสฺสนา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาป จ อฏิเม ฯ
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ โป. วิวิเต ฯ ม. วิปเน ฯ ๒ ม. ยุ. นิพฺพุตตฺต ฯ ๓ ม. ยุ. โอสธึว ฯ
#๔ ม. ยุ. สตฺถุโน ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา มธุปณฺฑิโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
มธุปณฺฑิกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม เสนาสนทายกตฺเถราปทาน (๙๘)
[๑๐๐] สิทฺธตฺถสฺส ภควโต อทาสึ ปณฺณสนฺถร
สมนฺตา อุปการฺจ กุสุม โอกิรึ อห ฯ
ปาสาเท ๑ จ คุห รมฺม อนุโภมิ มหารห
มหคฺฆานิ จ ปุปฺผานิ สยเนภิวสฺสนฺติ ๒ เม ฯ
สยเนห ตุวฏฏามิ
วิจิตฺเต ปุปฺผสนฺถเต
ปุปฺผวุฏ ิ จ สยเน อภิวสฺสติ ตาวเท ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป อทาสึ ปณฺณสนฺถร
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ สนฺถรสฺส อิท ผล ฯ
ิตาสนฺถารกา ๓ นาม สตฺเตเต จกฺกวตฺติโน
อิโต เต ปฺจเม กปฺเป อุปฺปชฺชสึ ุ ชนาธิปา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เสนาสนทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เสนาสนทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ปาสาเทว คุณ รมฺม ฯ ๒ ม. ยุ. สยเนภิสวนฺเต เม ฯ ๓ ม. ติณสนฺถรกา นาม ฯ
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นวม เวยฺยาวจฺจกตฺเถราปทาน (๙๙)
[๑๐๑] วิปสฺสิสฺส ภควโต
มหาปุคฺคคโณ ๑ อหุ
เวยฺยาวจฺจกโร อาสึ สพฺพกิจฺเจสุ พฺยาวโฏ ๒ ฯ
เทยฺยธมฺโม จ เม นตฺถิ สุคตสฺส มเหสิโน
อวนฺทึ สตฺถุโน ปาเท วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป เวยฺยาวจฺจ อกาสห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ เวยฺยาวจฺจสฺสิท ผล ฯ
อิโต จฏมเก กปฺเป ราชา อาสึ สุจินฺติโย ๓
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เวยฺยาวจฺจโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เวยฺยาวจฺจกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม พุทฺธุปฏากตฺเถราปทาน (๑๐๐)
[๑๐๒] วิปสฺสิโน ภควโต
อโหสึ สงฺขธมฺมโก
นิจฺจุปฏานยุตฺโตมฺหิ สุคตสฺส มเหสิโน ฯ
#๑ ม. ยุ. มหาปูคคโณ ฯ ๒ ม. วาวโฏ ฯ ๓ ม. ยุ. สุจินฺติโต ฯ
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อุปฏานผลมฺปสฺส ๑ โลกนาถสฺส ตาทิโน
สฏิตุริยสหสฺสานิ
ปริวาเรนฺติ ม สทา
เอกนวุเต อิโต กปฺเป อุปฏหึ มหาอิสึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ อุปฏานสฺสิท ผล ฯ
จตุนวุเต ๒ อิโต กปฺเป มหานิคฺโฆสนามกา
โสฬสาสึสุ ราชาโน จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา พุทฺธุปฏาโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
พุทฺธุปฏากตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
สุธา ปฺจ เจลฺจ กมฺมาโร คนฺธมาลิโย
ติปุปฺผิโย มธุ เสนา เวยฺยาวจฺโจ ว ธมฺมโก
สมสฏิฺจ คาถาโย อสฺมึ วคฺเค ปกิตฺติตา ฯ
สุธาวคฺโค ทสโม ฯ
อถ วคฺคุทฺทาน
พุทฺธวคฺโค หิ ปโม สีหาสนิ สุภูติ จ
กุณฺฑธาโน อุปาลิ จ วีชนี สกจิตฺตนี
#๑ ม. ยุ. อุปฏานผลมฺปสฺส ฯ ๒ ม. จตุวีเส ฯ
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นาคสมาโล ติมิริ
สุธาวคฺเคน เต ทส
จตุทฺทสสตา คาถา ปฺจปฺาสเมว จ ฯ
พุทฺธวคฺคทสก ฯ
ปมสตก สมตฺต ฯ
______________
เอกาทสโม ภิกขฺ ทายิวคฺโค
ปม ภิกฺขทายกตฺเถราปทาน (๑๐๑)
[๑๐๓] สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ อาหุตีนมฺปฏิคฺคห
ปวนา ๑ อภินิกฺขนฺต วานา ๒ นิพฺพานมาคต ฯ
กฏจฺฉุภิกฺขปาทาสึ
สิทฺธตฺถสฺส มเหสิโน
ปฺสฺส อุปสนฺตสฺส มหาวีรสฺส ตาทิโน ฯ
ปเทนานุปทายนฺโต ๓ นิพฺพาเปนฺต ๔ มหาชน
วิตฺติ ๕ เม ปาหุนา ตาว พุทฺธสฺสาทิจฺจพนฺธุโน ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ภิกฺขทานสฺสิท ผล ฯ
สตฺตาสีติมฺหิโต กปฺเป มหาเรณุสฺสนามกา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
สตฺเตเต จกฺกวตฺติโน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ปวรา ฯ ๒ ม. วนา ฯ ๓ ม. ปเทนานุปทายนฺต ฯ ๔ ม. นิพฺพาเปนฺเต ฯ
#๕ ม. อุฬารา วิตฺติ เม ชาตา พุทฺเธ อาทิจฺจพนฺธเน ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา ภิกฺขทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ภิกฺขทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย าณสฺิกตฺเถราปทาน (๑๐๒)
[๑๐๔] สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ นิสภาชานิย ยถา
ติธาปฺปภินฺน มาตงฺค กฺุชรว มเหสิน ฯ
โอภาเสนฺต ทิสา สพฺพา สาลราชว ๑ ปุปฺผิต
รถิยา ปฏิปชฺชนฺต
โลกเชฏ นรุตฺตม ๒ ฯ
าเณ จิตฺต ปสาเทตฺวา ปคฺคเหตฺวาน อฺชลึ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน สิทฺธตฺถ อภิวาทยึ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ าณสฺายิท ผล ฯ
เตสตฺตติมฺหิโต กปฺเป โสฬสาสุ นรุตฺตมา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา าณสฺิโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
าณสฺิกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. อุฬรุ าชว ปูริต ฯ ๒ ม. อปสฺสห ฯ
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ตติย อุปฺปลหตฺถิยตฺเถราปทาน (๑๐๓)
[๑๐๕] ติวราย นิวาสีห
อโหสึ มาลิโก ตทา
อทฺทส วิรช พุทฺธ
สิทฺธตฺถ โลกปูชิต ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน ปุปฺผหตฺถ อทาสห
ยตฺถ ยตฺถุปปชฺชามิ ตสฺส กมฺมสฺส วาหสา ฯ
อนุโภมิ ผล อิฏ 
ปุพฺเพ สุกตมตฺตโน
ปริกฺขิตฺโต สุมลฺเลหิ สสฺาย ๑ อิท ผล ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
จตุนวุเต อุปาทาย เปตฺวา วตฺตมานก
ปฺจ ราชสตา ตตฺถ นชฺชุปมสนามกา ๒ ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุปฺปลหตฺถิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อุปฺปลหตฺถิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ ปทปูชกตฺเถราปทาน (๑๐๔)
[๑๐๖] สิทฺธตฺถสฺส ภควโต ชาติปุปฺผมทาสิห
ปาเทสุ สตฺต ปุปฺผานิ หาเสโนกิริตานิ ๓ เม ฯ
#๑ ม. ปุปฺผทานสฺสิท ผล ฯ ๒ ม. นชฺชสมสนามกา ฯ ๓ ยุ. หาเสโนการิตานิ ฯ
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เตน กมฺเมนห อชฺช อภิโภมิ นรามเร
ธาเรมิ อนฺติม เทห สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปุปฺผปูชายิท ผล ฯ
สมนฺตคนฺธนามาสุ
เตรส จกฺกวตฺติโน
อิโต ปฺจมเก กปฺเป จาตุรนฺตา คณาธิปา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปทปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปทปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม มุฏิปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๑๐๕)
[๑๐๗] สุทสฺสโนติ นาเมน มาลากาโร อห ตทา
อทฺทส วิรช พุทฺธ
โลกเชฏ นราสภ ฯ
ชาติปุปฺผ คเหตฺวาน ปูชยึ ปทุมุตฺตร
วิสุทฺธจกฺขุ สุมโน
ทิพฺพจกฺขุ สมชฺฌค ฯ
เอติสฺสา พุทฺธปูชาย จิตฺตสฺส ปณิธีหิ จ
กปฺปาน สตสหสฺส
ทุคฺคตึ นูปปชฺชห ฯ
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โสฬสาสึสุ ราชาโน เทวุตฺตรสนามกา
ฉตฺตึสมฺหิ อิโต กปฺเป จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มุฏิปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
มุฏิปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ อุทกปูชกตฺเถราปทาน (๑๐๖)
[๑๐๘] สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ คจฺฉนฺต อนิลฺชเส
ฆฏาสนว ชลิต
อาทิตฺตว หุตาสน ฯ
ปาณินา อุทก คยฺห อากาเส อุกฺขิป อห
สมฺปฏิจฺฉิ มหาวีโร พุทฺโธ การุณิโก มยิ ๑ ฯ
อนฺตลิกเฺ ข ิโต สตฺถา ปทุมุตฺตรนามโก
มม สงฺกปฺปมฺาย อิมา คาถา อภาสถ ฯ
อิมินาทกทาเนน ๒ ปติอุปฺปาทเนน จ
กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
ทุคฺคตึ นูปปชฺชติ ฯ
เตน กมฺเมน ทิปทินฺท โลกเชฏ นราสภ
ปตฺโตมฺหิ อจล าน หิตฺวา ชยปราชย ฯ
#๑ ม. อิสิ ฯ ๒ ยุ. อิมิโนทกทาเนน ฯ
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สหสฺสราชนาเมน
ตโย เต จกฺกวตฺติโน
ปฺจสฏิกปฺปสเต
จาตุรนฺตา ชนาธิปา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุทกปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อุทกปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม นฬมาลิยตฺเถราปทาน (๑๐๗)
[๑๐๙] ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส
โลกเชฏสฺส ตาทิโน
ติณตฺถเร นิสินฺนสฺส อุปสนฺตสฺส ตาทิโน ฯ
นฬมาล คเหตฺวาน พนฺธิตฺวา วีชนึ อห
พุทฺธสฺส อุปนาเมสึ ทิปทินทฺ สฺส ตาทิโน ฯ
ปฏคฺคเหตฺวาน สพฺพฺู วีชนึ โลกนายโก
มม สงฺกปฺปมฺาย อิม คาถ อภาสถ ฯ
ยถา เม กาโย นิพฺพายิ ปริฬาโห น วิชชฺ ติ
ตเถว ติวิธคฺคีหิ
จิตฺต ตว วิมุจฺจตุ ฯ
สพฺเพ เทวา สมาคฺฉฉ เยเกจิ ทุมนิสฺสิตา
สุสฺสาม พุทฺธวจน
หาสยนฺตฺจ ทายก ฯ
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นิสินฺโน ภควา ตตฺถ เทวสงฺฆปุรกฺขโต
ทายก สมฺปหเสนฺโต อิมา คาถา อภาสถ ฯ
อิมินา วีชนิทาเนน จิตฺตสฺส ปณิธีหิ จ
สุพฺพโต นาม นาเมน จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
เตน กมฺมาวเสเสน สุกฺกมูเลน โจทิโต
มาลุโต นาม นาเมน จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
อิมินา วีชนิทาเนน สมฺมานวิปุเลน จ
กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
ทุคฺคตึ นูปปชฺชติ ฯ
ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
สุพฺพตา อฏตึส เต
เอกูนตึสสหสฺเส
อฏ มาลุตนามกา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา นฬมาลิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
นฬมาลิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม ภาณวาร ฯ
อฏม อาสนุปฏายกตฺเถราปทาน (๑๐๘)
[๑๑๐] กานน วนโมคฺคยฺห อปฺปสทฺท นิรากุล
สีหาสน มยา ทินฺน อตฺถทสฺสิสฺส ตาทิโน ฯ
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มาลหตฺถ คเหตฺวาน กตฺวา จ น ปทกฺขิณ
สตฺถาร ปยิรุปาสิตฺวา ปกฺกามึ อุตฺตรามุโข ฯ
เตน กมฺเมน ทิปทินฺท โลกเชฏ นราสภ
สนฺนิพพฺ าเปมิ อตฺตาน ภวา สพฺเพ สมูหตา ฯ
อฏารเส กปฺปสเต ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ สีหาสนสฺสทิ  ผล ฯ
อิโต สตฺตกปฺปสเต สนฺนิพพฺ าปกขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อาสนุปฏายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อาสนุปฏายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม พิฬาลิทายกตฺเถราปทาน (๑๐๙)
[๑๑๑] หิมวนฺตสฺส อวิทูเร วสามิ ปณฺณสนฺถเร
ฆาเสสุ เคธมาปนฺโน เสยฺยสีโลวห ๑ ตทา ฯ
ขณมาลุกลมฺพานิ ๒ พิฬาลิตกฺกฬานิ จ
โกล ภลฺลาตก เพลฺล ๓ อาหตฺวา ปฏิยาทิต ฯ
#๑ ม. เสยฺยโลโล จห ตทา ฯ ๒ ม. ยุ. ขนตาลุกลมฺพานิ ฯ ๓ ม. พิลฺล ฯ
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ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห
มม สงฺกปฺปมฺาย อาคจฺฉิ มม สนฺติก ฯ
อุปาคต มหานาค
เทวเทว นราสภ
พิฬาลึ ปคฺคเหตฺวาน ปตฺตมฺหิ โอกิรึ อห ฯ
ปริภฺุชิ มหาวีโร
โตสยนฺโต มม ตทา
ปริภฺุชิตฺวาน สพฺพฺู อิม คาถ อภาสถ ฯ
สก จิตฺต ปสาเทตฺวา พิฬาลึ เม อทา ตุว
กปฺปาน สตสหสฺส
ทุคฺคตึ นูปปชฺชสิ ฯ
จริม วตฺตเต มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
ธาเรมิ อนฺติม เทห สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ
จตุปฺาสิโต กปฺเป สุเมขลิมสวฺหโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา พิฬาลิทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
พิฬาลิทายกตฺเถสฺส อปทาน สมตฺต ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 209

ทสม เรณุปูชกตฺเถราปทาน (๑๑๐)
[๑๑๒] สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ สตรสีว ภาณุม
โอภาเสนฺต ทิสา สพฺพา อุฬรุ าชว ปูริต ฯ
ปุรกฺขต สาวเกหิ
สาคเรเนว ๑ เมทนึ
นาค ปคฺคยฺห เรณูหิ วิปสฺสสิ ฺสาภิโรปยึ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย เรณุมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปณฺณตาฬีสิโต กปฺเป เรณุ นามาสิ ขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เรณุปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เรณุปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
ภิกฺขทายี าณสฺี หตฺถิโย ปทปูชโก
มุฏิปุปฺผี อุทกโท
นฬมาลี นิธาวโก ๒
พิฬาลิทายิ เรณุ จ คาถาโย ฉ จ สฏิ จ ฯ
ภิกฺขทายิวคฺโค เอกาทสโม ฯ
#๑ ม. สาคเรเหว ฯ ๒ ม. อุปฏโก ฯ ยุ. นิวาสโก ฯ
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ทฺวาทสโม มหาปริวารวคฺโค
ปม มหาปริวารตฺเถรปทาน (๑๑๑)
[๑๑๓] วิปสฺสี นาม ภควา โลกเชฏโ นราสโภ
อฏสฏิสหสฺเสหิ
ปาวิสิ พนฺธุม ตทา ฯ
นครา อภินิกฺขมฺม
อคมึ ทีปเจติย
อทฺทส วิรช พุทฺธ
อาหุตีน ปฏิคฺคห ฯ
จุลลฺ าสีติสหสฺสานิ
ยกฺขา มยฺห อุปนฺติเก
อุปฏหนฺติ สกฺกจฺจ อินฺทว ติทสา คณา ฯ
ภวนา อภินิกฺขมฺม
ทุสฺส ปคฺคยฺหห ตทา
สิรสา อภิวาเทสึ
ตฺจาทาสึ มเหสิโน ฯ
อโห พุทฺธา อโห ธมฺมา อโห โน สตฺถุสมฺปทา
พุทฺธสฺส อานุภาเวน วสุธาย ปกมฺปถ ฯ
ตฺจ อจฺฉริย ทิสฺวา อพฺภูต โลมหสน
พุทฺเธ จิตฺต ปสาเทมิ ทิปทินฺทมฺหิ ตาทิเน ฯ
โสห จิตฺต ปสาเทตฺวา ทุสฺส ทตฺวาน สตฺถุโน
สรณฺจ อุปาคฺฉึ
สามจฺโจ สปริชฺชโน ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
อิโต ปณฺณรเส กปฺเป โสฬสาสึสุ วาหนา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มหาปริวาโร เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
มหาปริวารตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย สุมงฺคลตฺเถราปทาน (๑๑๒)
[๑๑๔] อตฺถทสฺสี ชินวโร
โลกเชฏโ นราสโภ
วิหารา อภินิกฺขมฺม ตฬาก อุปสงฺกมิ ฯ
นฺหาตฺวา ปตฺวา จ สมฺพุทฺโธ อุตตฺ ริเตฺวกจีวโร
อฏาสิ ภควา ตตฺถ วิโลเกนฺโต ทิโสทิส ฯ
ภวเน อุปวิฏโห
อทฺทส โลกนายก
หฏโ หฏเน จิตฺเตน อปฺโปเสึ อห ตทา ฯ
สตรสึว โชตนฺต
ปภาสนฺตว กฺจน
นจฺเจ คีเต จ ยุตฺโตห ปฺจงฺคตุริเยปจ ฯ
ย ย โยนูปปชฺชามิ เทวตฺต อถ มานุส
สพฺเพ สตฺเต อภิโภมิ วิปุโล โหติ เม ยโส ฯ
นโม เต ปุริสาชฺ นโม เต ปุริสุตฺตม
อตฺตาน โตสยิตฺวาน ปเร โตเสสิ ตฺว มุนิ ฯ
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ปริคฺคหิตฺวา ๑ นิสีทิตฺวา หาส กตฺวาน สุพฺพโต
อุปฏหิตฺวาน สมฺพุทฺธ ตุสติ  อุปปชฺชห ฯ
โสฬสิโต กปฺปสเต ทฺวินวา เอกจินฺติตา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สุมงฺคโล เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สุมงฺคลตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย สรณคมนิยตฺเถราปทาน (๑๑๓)
[๑๑๕] อุภินฺน เทวราชูน
สงฺคาโม ปจฺจุปฏิโต ๒
อโหสิ สมุปพฺยุโฬฺห มหาโฆโส อวตฺตถ ฯ
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห
อนฺตลิกเฺ ข ิโต สตฺถา สเวเชสิ มหาชน ฯ
สพฺเพ เทวา อตฺตมนา นิกฺขิตฺตกวจาวุธา
สมฺพุทธฺ  อภิวาทิตฺวา เอกคฺคาสึสุ ตาวเท ฯ
มยฺห สงฺกปฺปมฺาย วาจาสภิมุทีรยิ
อนุกมฺปโก โลกวิทู นิพฺพาเปสิ มหาชน ฯ
#๑ ม. ปริคฺคเห ฯ ๒ ม. สมุปฏิโต ฯ
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ปทุฏจิตฺโต มนุโช เอก ปาณ วิเหย
เตน จิตฺตปฺปโทเสน อปาย อุปปชฺชติ ฯ
สงฺคามสี ส นาโคว พหุปาเณ วิเหย
นิพฺพาเปถ สก จิตฺต มา หฺิตฺถ ปุนปฺปุน ฯ
ทฺวินฺนป ยกฺขราชูน เสนาป สมิตา อหุ ๑
สรณฺจ อุปาคฺฉฉ
โลกเชฏ สุตาทิน ฯ
สฺาเปตฺวาน ชนต อุทฺธริ ปน จกฺขุมา ๒
เปกฺขมาโนว เทเวหิ ปกฺกามิ อุตฺตรามุโข ฯ
ปม สรณ คฺฉึ
ทิปทินฺทสฺส ตาทิโน
กปฺปาน สตสหสฺส
ทุคฺคตึ นูปปชฺชห ฯ
มหาจุนฺทภินามา จ โสฬสาสุ รเถสภา
ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
ราชาโน จกฺกวตฺติโน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สรณคมนิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สรณคมนิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ เอกาสนิยตฺเถราปทาน (๑๑๔)
[๑๑๖] วรุโณ นาม นาเมน เทวราชา อห ตทา
อุปฏเปสึ สมฺพุทฺธ สโยคฺคพลวาหโน ฯ
#๑ ม. ยุ. เสนาสาวิมฺหิตา อหุ ฯ ๒ ม. ปทมุทฺธริ จกฺขุมา ฯ
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นิพฺพุเต โลกนาถมฺหิ อตฺถทสฺสิทิปทุตฺตเม ๑
ตุริย สพฺพมาทาย
อคม โพธิมุตฺตม ฯ
วาทิเตน จ นจฺเจน สพฺพตาฬสมาหิโต ๒
สมฺมุขา วิย สมฺพุทฺธ อุปฏึ โพธิมุตฺตม ฯ
อุปฏหิตฺวา ต โพธึ ธรณีรหู ปาทป
ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวาน ตตฺถ กาล กโต อห ฯ
สกกมฺมาภิรทฺโธห
ปสนฺโน โพธิมุตฺตเม
เตน จิตฺตปฺปสาเทน นิมฺมาน อุปปชฺชห ฯ
สฏี ตุริยสหสฺสานิ ปริวาเรนฺติ ม สทา
มนุสฺเสสุ จ เทเวสุ วตฺตมาน ภวาภเว ฯ
ติธคฺคี ๓ นิพฺพุตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
ธาเรมิ อนฺติม เทห สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ
สุพาหุ นาม นาเมน จตุตฺตึสาสุ ขตฺติยา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
ปฺจกปฺปสเต อิโต ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกาสนิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกาสนิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. อตฺถทสฺสีนรุตฺตเม ฯ ๒ ม. ยุ. สมฺมตาฬสมาหิโต ฯ ๓ ม. ยุ. ติวิธคฺคี ฯ
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ปฺจม สุวณฺณปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๑๑๕)
[๑๑๗] วิปสฺสี นาม ภควา โลกเชฏโ นราสโภ
นิสินฺโน ชนกายสฺส เทเสสิ อมต ปท ฯ
ตสฺสาห ธมฺม สุตฺวาน ทิปทินฺทสฺส ตาทิโน
โสวณฺณปุปฺผานิ จตฺตาริ พุทธฺ สฺส อภิโรปยึ ฯ
สุวณฺณฉทน อาสิ
ยาวตา ปริสา ตทา
พุทฺธาภา จ สุวณฺณาภา อาโลโก วิปุโล อหุ ฯ
อุทคฺคจิตฺโต สุมโน เวทชาโต กตฺชลี
ปติสฺชนโน ๑ เตส ทิฏธมฺมสุขาวโห ฯ
อายาจิตฺวาน สมฺพุทฺธ วนฺทิตฺวาน จ สุพฺพต
ปาโมชฺช ชนยิตฺวาน สก ภวนุปาวิสึ ฯ
ภวน ๒ อุปวิฏโห พุทฺธเสฏ อนุสฺสรึ
เตน จิตฺตปฺปสาเทน ตุสิต อุปปชฺชห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
โสฬสาสึสุ ราชาโน เนมิสมฺมตนามกา
เตตาฬีเส อิโต กปฺเป จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. วิตตฺ ิสฺชนโน ฯ ๒ ม. ยุ. ภวเน ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา สุวณฺณปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สุวณฺณปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ จิตกปูชกตฺเถราปทาน (๑๑๖)
[๑๑๘] วสามิ ราชายตเน สามจฺโจ สปริชชฺ โน
ปรินิพพฺ ุเต ภควติ
สิขิโน โลกพนฺธุโน ๑ ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน จิตก อคมาสห
ตุริย ตตฺถ วาเทตฺวา คนฺธมาล สโมกิรึ ฯ
จิตกมฺหิ ปูช กตฺวาน วนฺทิตฺวา จิตก อห
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน สก ภวนุปาคมึ ฯ
ภวเน อุปวิฏโห
จิตกปูช อนุสฺสรึ
เตน กมฺเมน ทิปทินฺท โลกเชฏ นราสภ ฯ
อนุภุตฺวาน สมฺปตฺตึ เทเวสุ มานุเสสุ จ
ปตฺโตมฺหิ อจล าน หิตฺวา ชยปราชย ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ จิตกปูชายิท ผล ฯ
เอกูนตึเส กปฺปมฺหิ อิโต โสฬส ราชิโน
อุคฺคตา นาม นาเมน จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
#๑ ยุ. สิขิเน โลกพนฺธุเน ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา จิตกปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
จิตกปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม พุทฺธสฺกตฺเถราปทาน (๑๑๗)
[๑๑๙] ยทา วิปสฺสิ โลกคฺโค อายุสงฺขารโมสฺสชิ
ปวี สมฺปกมฺปตฺถ
เมทนีชลเมขลา ฯ
โอคต ๑ วิตต มยฺห สุจิ จิตฺต ปปฺจก
ภวนป ปกมฺปตฺถ
พุทฺธสฺส อายุสงฺขเย ฯ
ตาโส มยฺห สมุปฺปนฺโน ภวเน สมฺปกมฺปเต
อุปฺปาโท นุ กิมตฺถาย อาโลโก วิปุโล อหุ ฯ
เวสฺสวณฺโณ อิธาคมฺม นิพฺพาเปสิ มหาชน
ปาณภูต ๒ ภย นตฺถิ เอกคฺคา โหถ สคารวา ๓ ฯ
อโห พุทฺโธ อโห ธมฺโม อโห โน สตฺถุสมฺปทา
ยสฺมึ อุปฺปชฺชมานสฺมึ ปวี สมฺปกมฺปติ ฯ
พุทฺธานุภาว กิตฺเตตฺวา กปฺป สคฺคมฺห โมทห
อวเสเสสุ กปฺเปสุ กุสล กริต มยา ฯ
#๑ ม. ยุ. โอตต วิตต มยฺห สุวิจิตฺตวฏสก ฯ ม. วิตต วิถต ฯ ๒ ม. ปาณภูเต ฯ
#๓ ม. ยุ. สุสวุตา ฯ
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เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย สฺมลภึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธสฺายิท ผล ฯ
อิโต จุทฺทสกปฺปมฺหิ ราชา อาสึ ปตาปวา
สมิโต นาม นาเมน จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา พุทฺธสฺโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
พุทฺธสฺกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม มคฺคสฺกตฺเถราปทาน (๑๑๘)
[๑๒๐] ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส
สาวกา วนจาริโน
วิปฺปนฏา พฺรหารฺเ อนฺธาว อนุสุยฺยเร ฯ
อนุสฺสริตฺวา สมฺพุทฺธ ปทุมุตตฺ รนายก
ตสฺส เต มุนิโน ปุตฺตา วิปฺปนฏา มหาวเน ฯ
ภวนา โอรุหิตฺวาน อาคมึ ภิกฺขุสนฺติเก
เตส มคฺคฺจ อาจิกฺขึ โภชนฺจ อทาสห ฯ
เตน กมฺเมน ทิปทินฺท โลกเชฏ นราสภ
ชาติยา สตฺตวสฺเสน อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
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สจกฺขุ นาม นาเมน ทฺวาทส จกฺกวตฺติโน
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
ปฺจกปฺปสเต อิโต ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มคฺคสฺโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
มคฺคสฺกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม ปจฺจุปฏานสฺกตฺเถราปทาน (๑๑๙)
[๑๒๑] อตฺถทสฺสิมฺหิ สุคเต นิพฺพุเต สมนนฺตรา
ยกฺขโยนึ อุปปชฺชึ
ยส ปตฺโต จห ตทา ฯ
ทุลฺลทฺธ วต เม อาสิ ทุปฺปภาต ทุรุฏิต
ย เม โภเค วิชชฺ มาเน ปรินิพฺพายิ จกฺขุมา ฯ
มม สงฺกปฺปมฺาย สาคโร นาม สาวโก
มมุทฺธริตุกาโม โส อาคฺฉิ มม สนฺติเก ๑ ฯ
กึ นุ โสจสิ มา ภายิ จร ธมฺม สุเมธส
อนุปฺปทินฺนา พุทฺเธน สพฺเพส วิชฺชสมฺปทา ฯ
โย จ ปูเชยฺย สมฺพุทฺธ ติฏนฺต ๒ โลกนายก
ธาตุ สาสปมตฺตมฺป นิพฺพุตสฺสาป ปูชเย ฯ
#๑ ม. ยุ. สนฺติก ฯ ๒ ยุ. สิทฺธตฺถ ฯ
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สเม จิตฺตปฺปสาทมฺหิ สม ปฺุ มหคฺคต
ตสฺมา ถูป กริตฺวาน ปูเชหิ ชินธาตุโย ฯ
สาครสฺส วโจ สุตฺวา พุทฺธถูป อกาสห
ปฺจ วสฺเส ปริจรึ มุนิโน ถูปมุตฺตม ฯ
เตน กมฺเมน ทิปทินฺท โลกเชฏ นราสภ
สมฺปตฺตึ อนุโภตฺวาน อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
ภูริปฺาว จตฺตาโร สตฺตกปฺปสเต อิโต
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปจฺจุปฏานสฺโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปจฺจุปฏานสฺกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม ชาติปูชกตฺเถราปทาน (๑๒๐)
[๑๒๒] ชายนฺตสฺส วิปสฺสิสฺส อาโลโก วิปุโล อหุ
ปวี จ ปกมฺปตฺถ
สสาครา สปพฺพตา ฯ
เนมิตฺตา จ วิยากสุ พุทฺโธ โลเก ภวิสฺสติ
อคฺโค จ สพฺพสตฺตาน ชนต อุทฺธริสฺสติ ฯ
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เนมิตฺตาน สุณิตฺวาน ชาติปูช อกาสห
เอทิสา ปูชนา นตฺถิ ยาทิสา ชาติปูชนา ฯ
สหริตฺวาน ๑ กุสล สก จิตฺต ปสาทยึ
ชาติปูช กริตฺวาน ตตฺถ กาล กโต อห ฯ
ย ย โยนูปปชฺชามิ เทวตฺต อถ มานุส
สพฺเพ สตฺเต อตีโตมฺหิ ๒ ชาติปูชายิท ผล ฯ
ธาติโย ม อุปฏนฺติ มม จิตฺตวสานุคา
น เต ๓ สกฺโกนฺติ โกเปตุ ชาติปูชายิท ผล ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปูชมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ชาติปูชายิท ผล ฯ
สุปาริจริยา นาม
จตุตฺตึส ชนาธิปา
อิโต ตติยกปฺปมฺหิ
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ชาติปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ชาติปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
ปริวารสุมงฺคลฺยา ๔ สรณาสนปุปฺผิกา
จิตปูชี พุทฺธสฺี
มคฺคุปฏานชาตินา
#๑ ม. สงฺขริตฺวาน ฯ ยุ. สสริตฺวาน ฯ ๒ ม. ยุ. อภิโภมิ ฯ ๓ ม. ตา ฯ
#๔ ม. ปริวารสุมงฺคลา สรณาสนปุปฺผิยา ฯ
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คาถาโย นวุติ วุตฺตา คณิตาโย วิภาวิหีติ ฯ
มหาปริวารวคฺโค ทฺวาทสโม ฯ
______________
เตรสโม เสเรยฺยวคฺโค
ปม เสเรยฺยกตฺเถราปทาน (๑๒๑)
[๑๒๓] อชฺฌายิโก มนฺตธโร ติณฺณ เวทาน ปารคู
อพฺโภกาเส ิโต สนฺโต อทฺทส โลกนายก ฯ
สีห ยถา วนจร
พฺยคฺฆราชว นิตฺตส
ติธปฺปภินฺน มาตงฺค กฺุชรว มเหสิน ฯ
เสเรยฺยก คเหตฺวาน อากาเส อุกฺขิป อห
พุทฺธสฺส อานุภาเวน ปริวาเรนฺติ สพฺพโส ฯ
อธิฏหิ มหาวีโร
สพฺพฺู โลกนายโก
สมนฺตา ปุปฺผฉทน
โอกิรึสุ นราสภ ฯ
ตโต สา ปุปฺผกฺจุกา อนฺโตวณฺฏา พหิมุขา
สตฺตาห ฉทน กตฺวา ตโต อนฺตรธายถ ฯ
ตฺจ อจฺฉริย ทิสฺวา อพฺภูต โลมหสน
พุทฺเธ จิตฺต ปสาเทสึ สุคเต โลกนายเก ฯ
เตน จิตฺตปฺปสาเทน สุกฺกมูเลน โจทิโต
กปฺปาน สตสหสฺส
ทุคฺคตึ นูปปชฺชห ฯ
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ปณฺณรสสหสฺสมฺหิ
กปฺปาน ปฺจวีสเต
วิลามาลา สนามา จ ๑ จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เสเรยฺยโก เถโร อิมา คาถาโย๔
อภาสิตฺถาติ ฯ
เสเรยฺยกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย ปุปฺผถูปยตฺเถราปทาน (๑๒๒)
[๑๒๔] หิมวนฺตสฺส อวิทูเร กุกฺกุโร นาม ปพฺพโต
เวมชฺเฌ ตสฺส วสติ พฺราหฺมโณ มนฺตปารคู ฯ
ปฺจ สิสฺสสหสฺสานิ ปริวาเรนฺติ ม สทา
ปุพฺพุฏ ายี จ เต อาสุ มนฺเตสุ จ วิสารทา ฯ
พุทฺโธ โลเก สมุปฺปนฺโน ต วิชานาถ โน ภว
อสีติ พฺยฺชนานสฺส พตฺตึส วรลกฺขณา ฯ
พฺยามปฺปโภ ชินวโร อาทิจฺโจว วิโรจติ
สิสฺสาน วจน สุตฺวา พฺราหฺมโณ มนฺตปารคู ฯ
อสฺสมา อภินิกฺขมฺม ทิส ปุจฺฉติ พฺราหฺมโณ ๒
ยมฺหิ เทเส มหาวีโร วสติ โลกนายโก ฯ
ตาห ทิสฺวา ๓ นมสฺสิสฺส ชิน อปฺปฏิปุคฺคล
อุทคฺคจิตฺโต สุมโน ปูเชสึ ต ตถาคต ฯ
#๑ ม. วีตมลา สนามา จ ฯ ยุ. จีนมาลา สนามา จ ฯ ๒ ม. สิสฺสโก ฯ
#๓ ม. ทิส ฯ ยุ. น หิ ทิสฺวาน ปสฺสิสฺส ฯ
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เอถ สิสสฺ า คมิสฺสาม ทกฺขิสฺสาม ตถาคต
วนฺทิตฺวา สตฺถุโน ปาเท โสสฺสาม ชินสาสน ฯ
เอกาห อภินิกฺขมฺม พฺยาธึ ปฏิลภึ อห
พฺยาธินา ปฬิโต สนฺโต สาลนฺโต สยิตุ คมึ ๑ ฯ
สพฺเพ สิสฺเส สมาเนตฺวา อปุจฺฉึ เต ตถาคต
กีทิส โลกนาถสฺส
คุณ ปรมพุทฺธิโน ฯ
เต เม ปุฏา พฺยากรึสุ ยถา ทสฺสาวิโน ตถา
สกฺกจฺจ พุทฺธเสฏ ต ทสฺเสสุ มม สมฺมุขา ฯ
เตสาห วจน สุตฺวา สก จิตฺต ปสาทยึ
ปุปฺเผหิ ถูป กริตฺวาน ตตฺถ กาล กโต อห ฯ
เต เม สรีร ฌาเปตฺวา อคมม พุทฺธสนฺติเก ๒
อฺชลึ ปคฺคหิตฺวาน สตฺถาร อภิวาทยุ ฯ
ปุปฺเผหิ ถูป กริตฺวาน สุคตสฺส มเหสิโน
กปฺปาน สตสหสฺส
ทุคฺคตึ นูปปชฺชห ฯ
จตฺตาฬีสสหสฺสมฺหิ
กปฺเป โสฬส ขตฺติยา
นาเมนคฺคิสมา นาม จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
วีสกปฺปสหสฺสมฺหิ
ราชาโน จกฺกวตฺติโน
ฆฏาสนสมา นาม
อฏตฺตึส มหีปตี
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. สาล วาสยิตุ คมึ ฯ ยุ. สาล เวสยิตุ คมึ ฯ ๒ ม. พุทฺธสนฺติก ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา ปุปฺผถูปโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปุปฺผถูปยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย ปายาสทายกตฺเถราปทาน (๑๒๓)
[๑๒๕] สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ พตฺตึสวรลกฺขณ ๑
ปวนา อภินิกฺขนฺต
ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขต ฯ
สหตฺถา ๒ กสปาฏิยา วฑฺเฒตฺวา ปายาส อห
อาหุตึ ยิฏุกาโม โส อคมึ สมฺพลึ อห ๓ ฯ
ภควา ตมฺหิ สมเย โลกเชฏโ นราสโภ
จงฺกม สุสมารุโฬฺห อมฺพเร อนิลายเน ฯ
ตฺจ อจฺฉริย ทิสฺวา อพฺภูต โลมหสน
ปยิตฺวา กสปาฏึ
วิปสฺสี อภิวาทยึ ฯ
ตุว พุทฺโธสิ ๔ สพฺพฺู สเทวเก สมานุเส
อนุกมฺป อุปาทาย
ปฏิคฺคณฺห มหามุนิ ฯ
ปฏิคฺคณฺหาสิ ภควา สพฺพฺู โลกนายโก
มม สงฺกปฺปมฺาย สตฺถา โลเก อนุตฺตโร ๕ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปายาสสฺส อิท ผล ฯ
เอกตาฬีสิโต กปฺเป พุทฺโธ นามาสิ ขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
#๑ ม. สุวณฺณวณฺโณ สมฺพุทฺโธ ฯเปฯ ภิกฺขุ สงฺฆปุรกฺขโต ฯ ๒ ม. มหจฺจา ฯ
#๓ ม. อุปเนสึ พลึ อห ฯ ๔ ม. ยุ. เทโวสิ ฯ ๕ ม. ยุ. มหามุนิ ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปายาสทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปายาสทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ คนฺโธทกิยตฺเถราปทาน (๑๒๔)
[๑๒๖] นิสชฺช ปาสาทวเร วิปสฺสึ อทฺทส ชิน
กกุธ วิลสนฺตว
สพฺพฺุตฺตมนาสก ๑ ฯ
ปาสาทสฺสาวิทูเร จ คจฺฉติ โลกนายโก
ปภา นิทฺธาวเต ตสฺส สตรสิมฺหิ นิพฺพุเต ๒ ฯ
คนฺโธทก จ ปคฺคยฺห พุทฺธเสฏ สโมกิรึ
เตน จิตฺตปฺปสาเทน ตตฺถ กาล กโต อห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย คนฺโธทกโมกิรึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป สุคนฺโธ นาม ขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. สพฺพฺ ตมนาสก ฯ ยุ. สพฺพฺุตมนาสว ฯ ๒ ม. ยถา จ สตรสิโน ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา คนฺโธทกิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
คนฺโธทกิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม สมฺมุขาถวิกตฺเถราปทาน (๑๒๕)
[๑๒๗] ชายมาเน วิปสฺสมฺหิ นิมิตฺต พฺยากรึ อห
นิพฺพาปย จ ชนต
พุทฺโธ โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ยสฺมึ จ ชายมานสฺมึ ทสสหสฺสี ปกมฺปติ=
โสทานิ ภควา สตฺถา ธมฺม เทเสติ จกฺขุมา ฯ
ยสฺมึ จ ชายมานสฺมึ อาโลโก วิปุโล อหุ
โสทานิ ภควา สตฺถา ธมฺม เทเสติ จกฺขุมา ฯ
ยสฺมึ จ ชายมานสฺมึ สริตาโย น สนฺทิสุ ๑
โสทานิ ภควา สตฺถา ธมฺม เทเสติ จกฺขุมา ฯ
ยสฺมึ จ ชายมานสฺมึ อวีจิคฺคิ น ปชฺชลิ
โสทานิ ภควา สตฺถา ธมฺม เทเสติ จกฺขุมา ฯ
ยสฺมึ จ ชายมานสฺมึ ปกฺขิสงฺโฆ น สฺจริ
โสทานิ ภควา สตฺถา ธมฺม เทเสติ จกฺขุมา ฯ
ยสฺมิฺจ ชายมานสฺมึ วาตกฺขนฺโธ น วายติ
โสทานิ ภควา สตฺถา ธมฺม เทเสติ จกฺขุมา ฯ
#๑ ม สนฺทยุ ฯ
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ยสฺมิฺจ ชายมานสฺมึ สพฺพรตนานิ โชติสุ
โสทานิ ภควา สตฺถา ธมฺม เทเสติ จกฺขุมา ฯ
ยสฺมิฺจ ชายมานสฺมึ สตฺตาสุ ปทวิกฺกมา
โสทานิ ภควา สตฺถา ธมฺม เทเสติ จกฺขุมา ฯ
ชาตมตฺโตว สมฺพุทฺโธ ทิสา สพฺพา วิโลกยิ
วาจาสภิมุทีเรสิ
เอสา พุทฺธาน ธมฺมตา ฯ
สเวชยิตฺวา ชนต
ถวิตฺวา โลกนายก
สมฺพุทธฺ  อภิวาทิตฺวา ปกฺกามึ ปาจินามุโข ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย พุทฺธมภิโถมยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ โถมนาย อิท ผล ฯ
อิโต นวุติกปฺปมฺหิ
สมฺมุขาถวิกวฺหโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปวีทุนฺทุภิ นาม
เอกูนนวุติมฺหิโต
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
อฏาสีติมฺหิโต กปฺเป โอภาโส นาม ขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
สตฺตาสีติมฺหิโต กปฺเป สริตจฺเฉทนวฺหโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
อคฺคินิพฺพาปโน นาม กปฺปาน ฉฬสีติยา
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
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ราชา วาตสโม นาม กปฺปาน ปฺจสีติยา
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
คติปจฺเฉทโน นาม กปฺปาน จุลฺลสีติยา ๑
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
รตนปฺปชฺชโล นาม กปฺปาน เต อสีติยา
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปทวิกฺกมโน นาม
กปฺปาน เทฺว อสีติยา
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ราชา วิโลกโน นาม กปฺปาน เอกสีติยา
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
คิริสาโรติ ๒ นาเมน กปฺเปสีติมฺหิ ขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สมฺมุขาถวิโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สมฺมุขาถวิกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ปฺจสีติยา ฯ ๒ ม. คิรสาโรติ ฯ
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ฉฏ กุสุมาสนิยตฺเถราปทาน (๑๒๖)
[๑๒๘] นคเร ธฺวติยา
อโหสึ พฺราหฺมโณ ตทา
ลกฺขเณ อิติหาเส จ สนิฆณฺฑุสเกฏเภ ฯ
ปทโก เวยฺยากรโณ นิมิตฺเต โกวิโท อห
มนฺเต จ สิสฺเส วาเจสึ ติณฺณ เวทาน ปารคู
ปฺจ อุปฺปลหตฺถานิ ปฏิย ปตานิ เม
อาหุตึ ยิฏุกาโมห ปตุมาตุสมาคเม ฯ
ตทา วิปสฺสิ ภควา ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขโต
โอภาเสนฺโต ทิสา สพฺพา อาคจฺฉติ นราสโภ ฯ
อาสน ปฺเปตฺวาน นิมนฺติตฺวา มหามุนึ
สนฺถริตวฺ าน ต ปุปฺผ อติเนสึ สก ฆร ฯ
ย เม อตฺถิ สเก เคเห อามิส ปจฺจุปฏิต
ตาห พุทฺธสฺส ปาทาสึ ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ ฯ
ภุตฺตาวีกาลมฺาย เอก อตฺถ อทาสห
อนุโมทิตฺวาน สพฺพฺู ปกฺกามิ อุตฺตรามุโข ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปุปฺผทานสฺสิท ผล ฯ
อนนฺตรา อิโต กปฺเป ราชาหุ วรทสฺสโน
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กุสุมาสนิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
กุสุมาสนิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม ผลทายกตฺเถราปทาน (๑๒๗)
[๑๒๙] อชฺฌายิโก มนฺตธโร ติณฺณ เวทาน ปารคู
หิมวนฺตสฺสวิทูเร
วสามิ อสฺสเม อห ฯ
อคฺคิหุตฺตฺจ เม อตฺถิ ปุณฺฑรีกผลานิ จ
ปุฏเก นิกฺขิปตฺวาน ทุมคฺเค ลคฺคิต มยา ฯ
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห
มมุทฺธริตุกาโม โส ภิกฺขนฺโต มมุปาคมิ ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน ผล พุทฺธสฺสทาสห
ปติสฺชนโน มยฺห
ทิฏธมฺเม สุขาวโห ฯ
สุวณฺณวณฺโณ สมฺพุทฺโธ อาหุตีน ปฏิคฺคโห
อนฺตลิกเฺ ข ิโต สตฺถา อิม คาถ อภาสถ ฯ
อิมินา ผลทาเนน
เจตนาปณิธีหิ จ
กปฺปาน สตสหสฺส
ทุคฺคตึ นูปปชฺชติ ฯ
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เตเนว สุกฺกมูเลน อนุภุตฺวาน สมฺปทา
ปตฺโตมฺหิ อจล าน หิตฺวา ชยปราชย ฯ
อิโต สตฺตกปฺปสเต ราชา อาสึ สุมงฺคโล
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม าณสฺกตฺเถราปทาน (๑๒๘)
[๑๓๐] ปพฺพเต หิมวนฺตมฺหิ วสามิ ปพฺพตนฺตเร
ปุฬิน โสภน ทิสฺวา พุทฺธเสฏ อนุสฺสรึ ฯ
าเณ อุปนิธ ๑ นตฺถิ สงฺคาม ๒ นตฺถิ สตฺถโุ น
สพฺพธมฺม อภิฺาย าเณน อธิมุจฺจติ ฯ
นโม เต ปุริสาชฺ นโม เต ปุริสุตฺตม
าเณน เต สโม นตฺถิ ยาวตา าณมุตฺตม ฯ
าเณ จิตฺต ปสาเทตฺวา กปฺป สคฺคมฺหิ โมทห
อวเสเสสุ กปฺเปสุ กุสล กริต ๓ มยา ฯ
#๑ ม. ยุ. อุปนิธา ฯ ๒ ม. สงฺขาร ฯ ๓ ม. จริต ฯ
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เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย สฺมลภึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ าณสฺายิท ผล ฯ
อิโต เตสตฺตติกปฺเป ๑ เอโก ปุฬินปุปฺผิโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา าณสฺโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
าณสฺกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม คนฺธปุปฺผิยตฺเถราปทาน ๒ (๑๒๙)
[๑๓๑] สุวณฺณวณฺโณ ภควา วิปสฺสี ทกฺขิณารโห
ปุรกฺขโต สาวเกหิ อารามา อภินิกฺขมิ ฯ
ทิสฺวานห พุทฺธเสฏ สพฺพฺุต อนาสว
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน คตมคฺค ๓ อปูชยึ ฯ
เตน จิตฺตปฺปสาเทน ทิปทินทฺ สฺส ตาทิโน
หฏโ หฏเน จิตฺเตน ปุน วนฺทึ ตถาคต ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
#๑ ม. สตฺตติกปฺปมฺหิ ฯ ๒ ม. ยุ. คนฺถปิ ุปฺผิยตฺเถราปทาน ฯ
#๓ ม. ยุ. คนฺถิปุปฺผ ฯ
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เอกตาฬีสิโต กปฺเป วรุโณ ๑ นาม ขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา คนฺธปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
คนฺธปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม ปทุมปูชกตฺเถราปทาน (๑๓๐)
[๑๓๒] หิมวนฺตสฺสวิทูเร
โคตโม นาม ปพฺพโต
นานารุกฺเขหิ สฺฉนฺโน มหาภูตคณาลโย ฯ
เวมชฺฌมฺหิ จ ตสฺสาสิ อสฺสโม อภินิมฺมิโต
ปุรกฺขโต สสิสฺเสหิ วสามิ อสฺสเม อห ฯ
อายนฺตุ เม สิสฺสคณา ปทุม อาหรนฺตุ เม
พุทฺธปูช กริสฺสามิ
ทิปทินทฺ สฺส ตาทิโน ฯ
เอวนฺติ เต ปฏิสฺสุตฺวา ปทุม อาหรึสุ เม
ตถา นิมิตฺต กตฺวาห พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
สิสฺเส ตทา สมาเนตฺวา สาธุก อนุสาสห
มา โข ตุเมฺห ปมชฺชติ ฺถ อปฺปมาโท สุขาวโห ฯ
#๑ ม. จรโณ. ยุ. วรโณ ฯ
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เอว สมนุสาสิตฺวา ส ๑ สิสฺเส วจนกฺขเม
อปฺปมาทคุเณ ยุตฺโต ตทา กาล กโต อห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
เอกปฺาสกปฺปมฺหิ ราชา อาสึ ชลุตฺตโม
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปทุมปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปทุมปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
เสเรยฺยโก ปุปฺผถูป ปายาโสทกิ ๒ โถมโก
อาสนิ ผลสฺี จ
คนฺธปทุมปุปฺผิโย
ปฺจุตฺตรสตา คาถา คณิตา อตฺถทสฺสิภิ ฯ
เสเรยฺยวคฺโค เตรสโม ฯ
______________
#๑ ม. ยุ. เต ฯ ๒ ม. ปายโสคนฺธโถมโก ฯ
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จุทฺทสโม โสภิตวคฺโค
ปม โสภิตตฺเถราปทาน (๑๓๑)
[๑๓๓] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน โลกเชฏโ นราสโภ
มหโต ชนกายสฺส
เทเสติ อมต ปท ฯ
ตสฺสาห วจน สุตฺวา วาจาสภิมุทีริต
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน เอกคฺโค อาสห ตทา ฯ
ยถา สมุทฺโท อุทธีนมคฺโค
เมรุ นคาน ปวโร สิลุจฺจโย
ตเถว เย จิตฺตวเสน วตฺตเร
น พุทฺธาณสฺส กล อุเปนฺติ เต ฯ
ธมฺมวิธึ เปตฺวาน พุทฺโธ การุณิโก อิสิ
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
โย โส าณ ปกิตฺเตสิ พุทฺธมฺหิ โลกนายเก
กปฺปาน สตสหสฺส ๑ ทุคฺคตึ โส น คจฺฉติ ฯ
กิเลเส ฌาปยิตฺวาน เอกคฺโค สุสมาหิโต
โสภิโต นาม นาเมน เหสฺสติ สตฺถุสาวโก ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
#๑ ยุ. สตสหสฺเส ฯ
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ปฺาเส กปฺปสหสฺสมฺหิ สตฺเตวาสุ สมุคฺคตา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โสภิโต เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
โสภิตฺตเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย สุทสฺสนตฺเถราปทาน (๑๓๒)
[๑๓๔] วิตฺถตาย ๑ นทิยา ตีเร มิลกฺขุผลิโน ๒ อหุ
ตาห รุกขฺ  คเวสนฺโต อทฺทส โลกนายก ฯ
เกตก ปุปฺผิต ทิสฺวา วณฺเฏ เฉตฺวานห ตทา
พุทฺธสฺส อภิโรเปสึ สิขิโน โลกพนฺธุโน ฯ
เยน าเณน ปตฺโตสิ อจฺจุต อมต ปท
ต าณ อภิปูเชสึ ๓ พุทฺธเสฏ มหามุนิ ฯ
าณมฺหิ ปูช ๔ กตฺวาน มิลกฺขุ อทฺทส อห
ปฏิลทฺโธมฺหิ ต สฺ ๕ าณปูชายิท ผล ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ าณปูชายิท ผล ฯ
#๑ ม. วินตา ฯ ๒ ม. ปลกฺขุผลิโต อหุ ฯ ยุ. ปลกฺขผลิโน ฯ ๓ ม. ยุ. อภิปูเชมิ ฯ
#๔ โป. ปูชยิตฺวาน ฯ ๕ ม. ปฺ ฯ
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อิโต เตรสกปฺปมฺหิ ทฺวาทสาสุ พลุคฺคตา ๑
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สุทสฺสโน เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สุทสฺสนตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย จนฺทนปูชกตฺเถราปทาน (๑๓๓)
[๑๓๕] จนฺทภาคานทีตีเร
อโหสึ กินฺนโร ตทา
ปุปฺผภกฺโข จห อาสึ ปุปฺผาน วสโน อห ๒ ฯ
อตฺถทสฺสี ตุ ภควา โลกเชฏโ นราสโภ
ปวนคฺเคน ๓ นิยฺยาสิ ๔ หสราชาว อมฺพเร ฯ
นโม เต ปุริสาชฺ จิตฺต เต สุวิโสธิต
ปสนฺนมุขวณฺโณสิ
วิปฺปสนฺนมุขินฺทฺริโย ฯ
โอโรหิตฺวาน อากาสา ภูริปฺโ สุเมธโส
สงฺฆาฏึ ปตฺถริตฺวาน ปลฺลงฺเกน อุปาวิสิ ฯ
วิลิน จนฺทนาทาย
อคมาสึ ชินนฺติเก
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
#๑ ม. ผลุคฺคตา ฯ ยุ. ขลุคคฺ ตา ฯ ๒ ม. ปุปฺผานิ วสโน ตถา ฯ ยุ. ... จห ฯ
#๓ ม. วิปนคฺเคน ฯ ๔ ยุ. นิยฺยาติ ฯ
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อภิวาเทตฺวาน สมฺพุทฺธ โลกเชฏ นราสภ
ปาโมชฺช ชนยิตฺวาน ปกฺกามึ อุตฺตรามุโข ฯ
อฏารเส กปฺปสเต จนฺทน ย อปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
จตุทฺทเส กปฺปสเต อิโต อาสึสุ เต ตโย
โรหิณี นาม นาเมน จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา จนฺทนปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
จนฺทนปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม ภาณวาร ฯ
จตุตฺถ ปุปฺผฉทนิยตฺเถราปทาน (๑๓๔)
[๑๓๖] สุนนฺโท นาม นาเมน พฺราหฺมโณ มนฺตปารคู
อชฺฌายโก ยาจโยโค วาชเปยฺย อยาชยิ ฯ
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อคฺโค การุณิโก อิสิ
ชนต อนุกมฺปนฺโต
อมฺพเร จงฺกมิ ตทา ฯ
จงฺกมิตฺวาน สมฺพุทฺโธ สพฺพฺู โลกนายโก
เมตฺตาย อผริ สตฺเต อปฺปมาณ นิรูปธึ ฯ
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วณฺเฏ ฉิตฺวาน ปุปฺผานิ พฺราหฺมโณ มนฺตปารคู
สพฺเพ สิสฺเส สมาเนตฺวา อากาเส อุกฺขิปาปยิ ฯ
ยาวตา นคร อาสิ ปุปฺผาน ฉทน ตทา
พุทฺธสฺส อานุภาเวน สตฺตาห น วิคจฺฉถ ฯ
เตเนว สุกฺกมูเลน อนุโภตฺวาน สมฺปทา
สพฺพาสเว ปริฺาย ติณฺโณ โลเก วิสตฺติก ฯ
เอการเส กปฺปสเต ปฺจตฺตึสาสุ ขตฺติยา
อมฺพรสสนามา เต จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปุปฺผฉทนิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปุปฺผฉทนิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม รโหสฺิกตฺเถราปทาน (๑๓๕)
[๑๓๗] หิมวนฺตสฺสวิทูเร
วสโภ นาม ปพฺพโต
ตสฺมึ ปพฺพตปาทมฺหิ อสฺสโม อาสิ มาปโต ฯ
ตีณิ สิสสฺ สหสฺสานิ
วาเจสึ พฺราหฺมโณ ตทา
สสาวิตฺวาน ๑ เต สิสฺเส เอกมนฺต อุปาวิสึ ฯ
#๑ ม. สหริตฺวาน ฯ ยุ. สสาเวตฺวาน ฯ
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เอกมนฺต นิสีทิตฺวา พฺราหฺมโณ มนฺตปารคู
พุทฺธเวส คเวสนฺโต าเณ จิตฺต ปสาทยิ ฯ
ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา นิสีทิ ปณฺณสนฺถเร
ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวาน ตตฺถ กาล กโต อห ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย สฺมลภึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ าณสฺายิท ผล ฯ
สตฺตวีสมฺหิ กปฺปมฺหิ ราชา สิรีธโร อหุ
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา รโหสฺิโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
รโหสฺิกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ จมฺปกปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๑๓๖)
[๑๓๘] กณิการว โชตนฺต
นิสินฺน ปพฺพตนฺตเร
โอภาเสนฺต ทิสา สพฺพา โอสธึ วิย ตารก ฯ
ตโย มาณวกา อาสุ สเก สิปฺเป สุสิกฺขิตา
ขาริภาร คเหตฺวาน อเนฺวนฺติ มม ปจฺฉโต ฯ
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ปุฏเก สตฺต ปุปฺผานิ นิกฺขิตฺตานิ ตปสฺสินา
คเหตฺวา ตานิ าณมฺหิ เวสฺสภุสฺสาภิโรปยึ ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ าณปูชายิท ผล ฯ
เอกูนตึสกปฺปมฺหิ
วิหตาภาสนามโก ๑
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา จมฺปกปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
จมฺปกปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม อตฺถสนฺทสฺสกตฺเถราปทาน (๑๓๗)
[๑๓๙] วิสาลมาเฬ อาสินฺโน อทฺทส โลกนายก
ขีณาสว พลปฺปตฺต
ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขต ฯ
สตสหสฺสา เตวิชฺชา ฉฬภิฺา มหิทฺธิกา
ปริวาเรนฺติ สมฺพุทฺธ โก ทิสฺวา นปฺปสีทติ ฯ
าเณ อุปนิธา ยสฺส น วิชฺชติ สเทวเก
อนนฺตาณ สมฺพุทฺธ โก ทิสฺวา นปฺปสีทติ ฯ
#๑ ม. วิปลุ ภสนามโก ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 243

ธมฺมกายฺจ ทีเปนฺติ ๑ เกวล รตนากร
วิโกเปตุ น สกฺโกนฺติ โก ทิสวฺ า นปฺปสีทติ ฯ
อิมาหิ ตีหิ คาถาหิ นารโท ปุรคจฺฉิ ๒ โส
ปทุมุตตฺ ร ถวิตฺวาน สมฺพุทธฺ  อปราชิต ฯ
เตน จิตฺตปฺปสาเทน พุทฺธสนฺถวเนน จ
กปฺปาน สตสหสฺส
ทุคฺคตึ นูปปชฺชห ๓ ฯ
อิโต ตึเส กปฺปสเต สุมิตฺโต ๔ นาม ขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อตฺถสนฺทสฺสโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อตฺถสนฺทสฺสกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม เอกรสนิยตฺเถราปทาน ๕ (๑๓๘)
[๑๔๐] นารโท อิติ นาเมน ๖ เกสโว อิติ ม วิทู
กุสลากุสล เอส
อคม พุทฺธสนฺติก ฯ
เมตฺตจิตฺโต การุณิโก อตฺถทสฺสี มหามุนิ
อสฺสาสยนฺโต สตฺเต โส ธมฺม เทเสติ จกฺขุมา ฯ
#๑ ม. ทีเปนฺต ฯ ๒ ยุ. สรคจฺฉิ โย ฯ ม. วฺหยวจฺฉโล ฯ ๓ ยุ. นูปปชฺชถ ฯ
#๔ ยุ. สุขิตฺโต ฯ ๕ ยุ. เอกทสนิย ... ฯ ๖ ม. ยุ. เม นาม ฯ
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สก จิตฺต ปสาเทตฺวา สิเร กตฺวาน อฺชลึ
สตฺถาร อภิวาเทตฺวา ปกฺกามิ ๑ ปาจินามุโข ฯ
สตฺตรเส กปฺปสเต ราชา อาสิ มหีปติ
อมิตฺตตปโน ๒ นาม จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกรสนิโย ๓ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกรสนิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม สาลทายกตฺเถราปทาน ๔ (๑๓๙)
[๑๔๑] มิคราชา ตทา อาสึ อภิชาโตสุ ๕ เกสรี
คิริทุคฺค คเวสนฺโต อทฺทส โลกนายก ฯ
อย นุ โข มหาวีโร นิพฺพาเปติ มหาชน
ยนฺนูนมิ  ๖ อุปาเสยฺย เทวเทว นราสภ ฯ
สาข สาลสฺส ภฺชิตวฺ า สโกฏ ปุปฺผมาหรึ
อุปคนฺตฺวาน สมฺพุทฺธ อทาสึ ปุปฺผมุตฺตม ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปุปฺผทานสฺสิท ผล ฯ
#๑ ม. ยุ. ปกฺกามึ ฯ ๒ ม. อมิตฺตตาปโน นาม ฯ ยุ. อมิตฺตวาสโน นาม ฯ
#๓ ม. เอกปสาทนิโย ฯ ๔ ม. ยุ. สาลปุปฺผทายกตฺเถราปทาน ฯ ๕ ยุ. อภิชาโตว ฯ
#๖ ม. ยุ. ยนฺนูนาห ฯ
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อิโต จ นวเม กปฺเป วิโรจนสนามกา
ตโย อาสึสุ ราชาโน จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สาลทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สาลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม ผลทายกตฺเถราปทาน (๑๐๔)
[๑๔๒] ปโรธโก ๑ ตทา อาสึ ปรมานุปโรธโก
ปพฺภาเร เสยฺย กปฺเปมิ อวิทูเร สิขิสตฺถุโน ฯ
สาย ปาตฺจ ปสฺสามิ พุทฺธ โลกคฺคนายก
เทยฺยธมฺโม จ เม นตฺถิ ทิปทินฺทสฺส ตาทิโน ฯ
ปยาลผลมาทาย
อคม พุทฺธสนฺติก
ปฏิคฺคเหสิ ภควา
โลกเชฏโ นราสโภ ฯ
ตโต ปร อุปาทาย ปวาริ ๒ ต วินายก
เตน จิตฺตปฺปสาเทน ตตฺถ กาล กโต อห ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ผล อททึ อห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ผลทานสฺสิท ผล ฯ
#๑ ม. ปาราวโต ฯ ๒ ม. ปริจารึ ฯ ยุ. ปริวารึ ฯ
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อิโต ปณฺณรเส กปฺเป ตโย ๑ อาสึสุ มาลภิ
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
โสภิ สุทสฺสโน เจว จนฺทโน ปุปฺผฉทโน
รโห จมฺปกปุปฺผี จ อตฺถสนฺทสฺสเกน จ ฯ
เอกรสี ๒ สาลทโท ทสโม ผลทายโก
คาถาโย สตฺตติ เทฺว จ คณิตาโย วิภาวิหีติ ฯ
โสภิตวคฺโค จุทฺทสโม
___________________
#๑ ม. ตโย อาสุ ปยาลิโน ฯ ๒ ม. เอกปสาที ฯ ยุ. เอกทุสฺสิ ฯ
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ปณฺณรสโม ฉตฺตวคฺโค
ปม อธิฉตฺติยตฺเถราปทาน (๑๔๑)
[๑๔๓] ปรินิพฺพุเต ภควติ
อตฺถทสฺสีนรุตฺตเม
ฉตฺตาติฉตฺต ๑ กาเรตฺวา ถูปมฺหิ อภิโรปยึ ฯ
กาเลน กาล อาคนฺตฺวา นมสฺสึ โลกนายก
ปุปฺผจฺฉทน กตฺวาน ฉตฺตมฺหิ อภิโรปยึ ฯ
สตฺตรเส กปฺปสเต เทวรชฺชมการยึ
มนุสฺสตฺต น คจฺฉามิ ถูปปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อธิฉตฺติโย ๒ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อธิฉตฺติยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย ถมฺภาโรปกตฺเถราปทาน (๑๔๒)
[๑๔๔] นิพฺพุเต โลกนาถมฺหิ ธมฺมทสฺสีนราสเภ
อาโรเปสึ ธชตฺถมฺภ พุทฺธเสฏสฺส เจติเย ฯ
นิสฺเสณึ มาปยิตฺวาน ถูปเสฏ สมารุห
ชาติปุปฺผ คเหตฺวาน ถูปมฺหิ อภิโรปยึ ฯ
#๑ ยุ. ฉตฺตาธิฉตฺต ฯ ๒ ม. อติฉตฺติโย ฯ
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อโห พุทฺธา อโห ธมฺมา อโห โน สตฺถุสมฺปทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ถูปปูชายิท ผล ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ถูปสิขสนามกา
โสฬสาสึสุ ราชาโน จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ถมฺภาโรปโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ถมฺภาโรปกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย เวทิการกตฺเถราปทาน (๑๔๓)
[๑๔๕] นิพฺพุเต โลกนาถมฺหิ ปยทสฺสีนรุตฺตเม
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน พุทฺธเวทิมกาสห ฯ
มณีหิ ปริวาเรตฺวา อกาสิมหมุตฺตม
เวทิกาย มห กตฺวา ตตฺถ กาล กโต อห ฯ
ย ย โยนูปปชฺชามิ เทวตฺต อถ มานุส
มณึ ๑ ธาเรนฺติ อากาเส ปฺุกมฺมสฺสิท ผล ฯ
โสฬสิโต กปฺปสเต มณิปฺปภาสนามกา
พตฺตึสาสึสุ ๒ ราชาโน จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
#๑ ม. ยุ. มณี ฯ ๒ ม. ฉตฺตึสาสึสุ ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เวทิการโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เวทิการกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ สปริวาริยตฺเถราปทาน (๑๔๔)
[๑๔๖] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน โลกเชฏโ นราสโภ
ชลิตฺวา อคฺคิกฺขนฺโธว สมฺพุทโฺ ธ ปรินิพฺพุโต ฯ
นิพฺพุเต จ มหาวีเร ถูโป วิตฺถาริโก อหุ
ถูปทตฺต ๑ อุปฏเนฺติ ธาตุเคเห วรุตฺตเม ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน อก ๒ จนฺทนเวทิก
ทียติ ธูปคนฺโธ จ
ถูปานุจฺฉวิก ๓ ตทา ฯ
ภเว นิพพฺ ตฺตมานมฺหิ เทวตฺเต อถ มานุเส
โอมตฺต เม น ปสฺสามิ ปุพฺพกมฺมสฺสิท ผล ฯ
ปฺจทเส กปฺปสเต อิโต อฏ ชนา อหุ
สพฺเพ สมตฺตนามา เต จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. ทูรโตว .. ฯ ยุ. ถูป รตฺต ฯ ๒ โป. รตฺตจนฺทนเวทิต ฯ ๓ ม. ถูปานุจฺฉวิโก ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา สปริวาริโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สปริวาริยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม อุมฺมาปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๑๔๕)
[๑๔๗] นิพฺพุเต โลกมหิเต อาหุตีน ปฏิคฺคเห
สิทฺธตฺถมฺหิ ภควติ
มหาถูปมโห อหุ ฯ
มเห ปวตฺตมานมฺหิ สิทฺธตฺถสฺส มเหสิโน
อุมฺมาปุปฺผ คเหตฺวาน ถูปมฺหิ อภิโรปยึ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปุปฺผปูชายิท ๑ ผล ฯ
อิโต จ นวเม กปฺเป โสมเทวสนามกา
ปฺจาสีติสุ ราชาโน จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุมฺมาปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อุมฺมาปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. ถูปปูชายิท ผล ฯ
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ฉฏ อนุโลมทายกตฺเถราปทาน (๑๔๖)
[๑๔๘] อโนมทสฺสิสฺส มุนิโน โพธิเวทึ อกาสห
สุธาย ปณฺฑ ทตฺวาน ปาณิกมฺม อกาสห ฯ
ทิสฺวา ต สุกต กมฺม อโนมทสฺสี นรุตฺตโม
ภิกฺขุสงฺเฆ ิโต สตฺถา อิม คาถ อภาสถ ฯ
อิมินา สุธกมฺเมน
เจตนาปณิธีหิ จ
สมฺปตฺตึ อนุโภตฺวาน ทุกฺขสฺสนฺต กริสสฺ ติ ฯ
ปสนฺนมุขวณฺโณมฺหิ
เอกคฺโค สุสมาหิโต
ธาเรมิ อนฺติม เทห สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ
อิโต กปฺปสเต อาสึ ปริปุณฺโณ ๑ อนูนโก
ราชา สมฺปสฺสโน ๒ นาม จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อนุโลมทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อนุโลมทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. ปริปุณฺเณ อนูนเก ฯ ๒ ม. ยุ. สพฺพคฺฆโน นาม ฯ
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สตฺตม มคฺคทายกตฺเถราปทาน (๑๔๗)
[๑๔๙] อุตฺตริตฺวาน นทิก
วน คจฺฉติ จกฺขุมา
ตมทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ สิทฺธตฺถ วรลกฺขณ ฯ
กุทฺทาลปฏกมาทาย สม กตฺวาน ต ปถ
สตฺถาร อภิวาเทตฺวา สก จิตฺต ปสาทยึ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ มคฺคทานสฺสิท ผล ฯ
สตฺตปฺาสกปฺปมฺหิ เอโก อาสึ ชนาธิโป"
นาเมน สุปฺปพุทฺโธติ นายโก โส นริสฺสโร ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มคฺคทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
มคฺคทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม ผลกทายกตฺเถราปทาน (๑๔๘)
[๑๕๐] ยานกาโร ปุเร อาสึ ทารุกมฺเม สุสิกฺขิโต
จนฺทเนน ๑ ผลก กตฺวา อทาสึ โลกพนฺธุโน ฯ
#๑ โป. จนฺทเน ฯ ม. จนฺทน .. ฯ ยุ. จนฺทนผลก ฯ
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ปภาสติ อิท พฺยมฺห สุวณฺณสฺส สุนิมฺมิต
หตฺถิยาน อสฺสยาน ทิพฺพยาน อุปฏิต ฯ
ปาสาทา สิวิกา เจว นิพฺพตฺตนฺติ ยทิจฺฉก
อกฺขุมฺภ ๑ รตน มยฺห ผลกสฺส อิท ผล ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ผลก ย อห ททึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ผลกสฺส อิท ผล ฯ
สตฺตปฺาสกปฺปมฺหิ จตุโร ภวนิมฺมิตา ๒
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ผลกทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ผลกทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม วฏสกิยตฺเถราปทาน (๑๔๙)
[๑๕๑] สุเมโธ นาม นาเมน สยมฺภู อปราชิโต
วิเวกมนุพฺรูหนฺโต
อชฺโฌคาหิ มหาวน ฯ
สลฬ ปุปฺผิต ทิสฺวา คนฺถิตฺวาน วฏสก
พุทฺธสฺส อภิโรเปสึ สมฺมุขา โลกนายก ฯ
#๑ ม. อกฺขุพภฺ  ฯ ยุ. อกฺโขภ ฯ ๒ ม. นิมฺมิตาวหฺยา ฯ
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ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
ย ปุปผฺ มภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
อูนวีเส กปฺปสเต
โสฬสาสึสุ นิมฺมิตา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา วฏสกิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
วฏสกิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม ปลฺลงฺกทายกตฺเถราปทาน (๑๕๐)
[๑๕๒] สุเมธสฺส ภควโต
โลกเชฏสฺส ตาทิโน
ปลฺลงฺโก หิ มยา ทินโฺ น สอุตฺตรสปจฺฉโท ฯ
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
ปลฺลงฺโก อาสิ โส ตทา
มม สงฺกปฺปมฺาย นิพฺพตฺตติ สทา มม ฯ
ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
ย ปลฺลงฺกมททินฺตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปลฺลงฺกสฺส อิท ผล ฯ
วีสกปฺปสหสฺสมฺหิ
สุวณฺณาภา ตโย ชนา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปลฺลงฺกทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปลฺลงฺกทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
ฉตฺตถมฺโภ จ เวที จ ปริวารุมมฺ ปุปฺผิโย
อนุโลโม จ มคฺโค จ ผลโก จ วฏสโก
ปลฺลงฺกทายิ คาถาโย ฉปฺปฺาส ปกิตฺติตา ฯ
ฉตฺตวคฺโค ปณฺณรสโม ฯ
______________
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โสฬสโม พนฺธุชีวกวคฺโค
ปม พนฺธุชีวกตฺเถราปทาน (๑๕๑)
[๑๕๓] จนฺทว วิมล สุทฺธ
วิปฺปสนฺนมนาวิล
นนฺทิภวปริกฺขีณ
ติณฺณ โลเก วิสตฺติก ฯ
นิพฺพาปยนฺต ชนต
ติณฺณ ตารยต มุนึ ๑
วนสฺมึ ๒ ฌายมานนฺต เอกคฺค สุสมาหิต ฯ
พนฺธุชีวกปุปฺผานิ
ลคฺคิตฺวา ๓ สุตฺตเก อห
พุทฺธสฺส อภิโรเปสึ สิขิโน โลกพนฺธุโน ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
อิโต สตฺตมเก กปฺเป มนุชินโฺ ท มหายโส
สมนฺตจกฺขุ นามาสึ จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา พนฺธุชีวโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯL
พนฺธุชีวกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. วร ... ฯ ๒ ม. มุนึ วนมฺหิ ฌายนฺต ฯ ๓ ม. ลคฺเคตฺวา สุตฺตเกนห ฯ
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ทุติย ตมฺพปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๑๕๒)
[๑๕๔] ปรกมฺมายเน ยุตฺโต อปราธ อกาสห
วนนฺต อติธาวิสฺส ๑ ภยเวรสมปฺปโต ฯ
ปุปฺผิต ปาทป ทิสฺวา ปณฺฑิพนฺธ ๒ สุนิมมฺ ิต
ตมฺพปุปฺผ คเหตฺวาน โพธิย โอกิรึ อห ฯ
สมฺมชฺชติ วฺ าน ต โพธึ ปาฏลึ ปาทปุตฺตม
ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวาน โพธิมูล ๓ อุปาวิสึ ฯ
คตมคฺค คเวสนฺตา อาคฺฉฉ มม สนฺติก
เต จ ทิสฺวานห ตตฺถ อาวชฺชึ โพธิมุตฺตม ฯ
วนฺทิตฺวา จ อห โพธึ วิปฺปสนฺเนน เจตสา
อเนกตาเล ปปตึ
คิรทิ ุคฺเค ภยานเก ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ โพธิปูชายิท ผล ฯ
อิโต จ ตติเย กปฺเป ราชา สมฺมสิโต ๔ อหุ
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ตมฺพปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ตมฺพปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. อภิธาวิสฺส ฯ ๒ ยุ. ปณฺฑิพทฺธ ฯ ๓ ม. ยุ. โพธิมูเล ฯ
#๔ ม. ราชา สสฺโต อห ฯ ยุ. ราชา สมฺผุสิโต อหุ ฯ
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ตติย วีถิสมฺมชฺชกตฺเถราปทาน (๑๕๓)
[๑๕๕] อุเทนฺต สตรสีว
ปตรสีว ภาณุม
ปณฺณรเส ๑ ยถา จนฺท นิยฺยนฺต โลกนายก ฯ
อฏสฏิสหสฺสานิ
สพฺเพ ขีณาสวา อหุ
ปริวารึสุ สมฺพุทฺธ
ทิปทินทฺ  นราสภ ฯ
สมฺมชิ ฺชติ วฺ าน ต วีถึ นิยฺยนฺเต โลกนายเก
อุสฺสาเปสึ ธช ตตฺถ วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ธช อภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ธชทานสฺสิท ผล ฯ
อิโต จตุตฺถเก กปฺเป ราชาโหสึ มหพฺพโล
สพฺพากาเรน สมฺปนฺโน สุธโช อิติ วิสฺสุโต ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา วีถิสมฺมชฺชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
วีถสิ มฺมชฺชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ กกฺการุปูชกตฺเถราปทาน (๑๕๔)
[๑๕๖] เทวปุตฺโต อห สนฺโต ปูชยึ สิขินายก
กกฺการุปุปฺผ ปคฺคยฺห พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
#๑ ยุ. ปนฺนรเส ว ตทาหุ ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 259

เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
อิโต จ นวเม กปฺเป ราชา สตฺตุตฺตโม อหุ
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กกฺการุปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
กกฺการุปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม มนฺทารวปุปฺผปูชกตฺเถราปทาน (๑๕๕)
[๑๕๗] เทวปุตฺโต อห สนฺโต ปูชยึ สิขินายก
มนฺทารเวน ปุปฺเผน พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
สตฺตาห ฉทน อาสิ ทิพฺพมาลฺย ๑ ตถาคเต
สพฺเพ ชนา สมาคนฺตฺวา นมสฺสึสุ ตถาคต ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ ๒
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
อิโต จ ทสเม กปฺเป ราชาโหสึ ชุตินฺธโร
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
#๑ ม. ทิพฺพ มาล ฯ ๒ ม. ปุปฺผมภิปูชยึ ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มนฺทารวปุปฺผปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
มนฺทารวปุปฺผปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ กทมฺพปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๑๕๖)
[๑๕๘] หิมวนฺตสฺสวิทูเร
กุกฺกุโฏ นาม ปพฺพโต
ตมฺหิ ปพฺพตปาทมฺหิ สตฺต พุทฺธา วสนฺติ เต ฯ
กทมฺพ ปุปฺผิต ทิสฺวา ทีปราชว อุคฺคต
อุโภหตฺเถหิ ปคฺคยฺห สตฺต พุทฺเธ สโมกิรึ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป สตฺตาสุ ๑ ปุปฺผนามกา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กทมฺพปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
กทมฺพปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ยุ. สตฺตาหุ ผุลฺลนายกา ฯ
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สตฺตม ติณสูลกตฺเถราปทาน (๑๕๗)
[๑๕๙] หิมวนฺตสฺสวิทูเร
ภูตคโณ นาม ปพฺพโต
วสเตโก ชิโน ตตฺถ สยมฺภู โลกนิสฺสโฏ ฯ
ติณสูเล คเหตฺวาน พุทฺธสฺส อภิโรปยึ
เอกูนสตสหสฺสกปฺป น วินปิ าตโก ฯ
อิโต เอกาทเส กปฺเป เอโกสึ ๑ ธรณีรโุ ห
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ติณสูลโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ติณสูลกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม นาคปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๑๕๘)
[๑๖๐] สุวจฺโฉ นาม นาเมน พฺราหฺมโณ มนฺตปารคู
ปุรกฺขโต สสิสฺเสหิ วสติ ๒ ปพฺพตนฺตเร ฯ
ปทุมุตตฺ โร นาม ชิโน อาหุตีน ปฏิคฺคโห
มมุทฺธริตุกาโม โส อาคฺฉิ มม สนฺติก ๓ ฯ
#๑ ยุ. เอโกสิ ฯ ๒ ม. วสเต ฯ ๓ โป. ยุ. สนฺติเก ฯ
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เวหายเส จงฺกมติ ทีโป ๑ ปชฺชลิเต ตถา
หาส ๒ มม วิทิตฺวาน ปกฺกามิ ปาจินามุโข ฯ
ตฺจ อจฺฉริย ทิสฺวา อพฺภูต โลมหสน
นาคปุปฺผ คเหตฺวาน คตมคฺคมฺหิ โอกิรึ ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผ โอกิรึ ๓ อห
เตน จิตฺตปฺปสาเทน ทุคฺคตึ นูปปชฺชห ฯ
เอกตฺตึเส ๔ อิโต กปฺเป ราชา อาสึ มหารโถ
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา นาคปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
นาคปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม ปุนฺนาคปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๑๕๙)
[๑๖๑] กานน วนโมคฺคยฺห วสามิ ลุทฺทโก อห
ปุนฺนาค ปุปฺผิต ทิสฺวา พุทฺธเสฏ อนุสฺสรึ ฯ
ต ปุปฺผ โอจินิตฺวาน สุคนฺธ คนฺธคนฺธิก ๕
ถูป กริตฺวาน ปุฬิเน พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
#๑ ม. ธูปายติ ... ฯ ยุ. ธูโปติ ชลเต ตถา ฯ ๒ ยุ. เวหาส มม ทิตฺวาน ฯ
#๓ ยุ. อภิโรปยึ ฯ ๔ ม. เอกตึเส กปฺปสเต ราชา อาสิ มหารโห ฯ ยุ ... อาสึ มหรโถ ฯ
#๕ ม. คนฺธติ  สุภ ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 263

เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผ อภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
เอกมฺหิ นวุเต กปฺเป เอโก อาสึ ตโมนุโท
สตฺตรตนสมฺปนฺโน จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปุนฺนาคปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปุนฺนาคปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม กุมุททายกตฺเถราปทาน (๑๖๐)
[๑๖๒] หิมวนฺตสฺสวิทูเร
มหาชาตสฺสโร อหุ
ปทุมุปปฺ ลสฺฉนฺโน
ปุณฑ
ฺ รีกสโมหิโต ๑ ฯ
กุกกฺ ุโฏ นาม นาเมน ตตฺถาสึ สกุโณ ตทา
สีลวา วตฺตสมฺปนฺโน ปฺุาปฺุเสุ โกวิโท ฯ
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห
ชาตสฺสรสฺสวิทูเร
สฺจริตฺถ มหามุนิ ฯ
ชลช กุมุท ภิตฺวา ๒ อุปเนสึ มเหสิโนแ
มม สงฺกปฺปมฺาย ปฏิคฺคหิ มหามุนิ ฯ
#๑ ม. ปุณฺฑรีกสโมตฺถโฏ ฯ ๒ ม. เฉตฺวา ฯ ยุ. คเหตฺวา ฯ
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ตฺจ ทาน ททิตฺวาห ๑ สุกฺกมูเลน โจทิโต
กปฺปาน สตสหสฺส
ทุคฺคตึ นูปปชฺชห ฯ
โสฬเสโต กปฺปสเต อาสุ วรุณนามกา
อฏ เอเต ชนา ตตฺถ จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กุมุททายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
กุมุททายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
พนฺธุชีวตมฺพปุปฺผิ
วีถิ กกฺการุปุปฺผิโย
มนฺทารโว กทมฺพิ จ สูลโก ๒ นาคปุปฺผิโย
ปุนฺนาโค โกมุที คาถา ฉปฺปฺาส ปกิตฺติตา ฯ
พนฺธุชีวกวคฺโค โสฬสโม ฯ
___________________
#๑ ม. ... ททิตฺวาน ฯ ยุ. ต ทาน อททิตฺวาห ฯ ๒ ยุ. สุลิโก ฯ
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สตฺตรสโม สุปาริจริยวคฺโค
ปม สุปาริจริยตฺเถราปทาน (๑๖๑)
[๑๖๓] ปทุโม นาม นาเมน ทิปทินฺโท นราสโภ
ปวนา อภินิกฺขมฺม
ธมฺม เทเสติ จกฺขุมา ฯ
ยกฺขาน สมโย อาสิ อวิทูเร มเหสิโน
เยน กิจฺเจน สมฺปตฺตา อชฺฌาเปกฺขึสุ ตาวเท ฯ
พุทฺธสฺส คิรมฺาย อมตสฺสว ๑ เทสน
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน อปฺโปเตฺวา ๒ อุปฏหึ ฯ
สุจิณฺณสฺส ผล ปสฺส ๓ อุปฏานสฺส สตฺถุโน
ตึสกปฺปสหสฺเสสุ
ทุคฺคตึ โนปปชฺชห ฯ
อูนตึเส กปฺปสเต
สมลงฺกตนามโก
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สุปาริจริโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สุปาริจริยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. อมตสฺส จ ฯ ๒ ม อปฺโผเฏตฺวา ฯ ๓ ม. ยุ. ปสฺส ฯ
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ทุติย กณเวรปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๑๖๒)
[๑๖๔] สิทฺธตฺโถ นาม ภควา โลกเชฏโ นราสโภ
ปุรกฺขโต สาวเกหิ นคร ปฏิปชฺชถ ฯ
รฺโ อนฺเตปุเร อาสึ โคปโก อภิสมฺมโต
ปาสาเท อุปวิฏโห อทฺทส โลกนายก ฯ
กณเวร คเหตฺวาน ภิกฺขุสงฺเฆ สโมกิรึ
พุทฺธสฺส วิสุ กตฺวาน ตโต ภิยฺโย สโมกิรึ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ ๑
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
สตฺตาสีติมฺหิโต กปฺเป จตุราสุ มหิทฺธิกา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กณเวรปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
กณเวรปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย ขชฺชทายกตฺเถราปทาน (๑๖๓)
[๑๖๕] ติสฺสสฺส ๒ โข ภควโต ปุพฺเพ ผลมทาสห
นาฬิเกรฺจ ปาทาสึ ขชฺชก อภิสมฺมต ฯ
#๑ ม. ปุปฺผมภิปูชยึ ฯ ๒ โป. ยุ. ติสฺสสฺสาห ภควโต ฯ
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พุทฺธสฺส ตมห ทตฺวา ติสฺสสฺส ตุ มเหสิโน
โมทามห กามกามี อุปปชฺชึ ยมิจฺฉก ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ผลทานสฺสิท ผล ฯ
อิโต เตรสกปฺปมฺหิ ราชา อินฺทสโม อหุ
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ขชฺชทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ขชฺชทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ เทสปูชกตฺเถราปทาน (๑๖๔)
[๑๖๖] อตฺถทสฺสี ตุ ภควา โลกเชฏโ นราสโภ
อพฺภุคฺคนฺตฺวาน เวหาส คจฺฉนฺโต ๑ อนิลฺชเส ฯ
ยมฺหิ เทเส ิโต สตฺถา อพฺภุคฺคจฺฉิ มหามุนิ
ตาห เทส อปูเชสึ ปสนฺโน เสหิ ปาณิหิ ฯ
อฏารเส กปฺปสเต อทฺทส ย มหามุนึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ เทสปูชายิท ผล ฯ
#๑ ม. ยุ. คจฺฉเต ฯ
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เอกาทเส กปฺปสเต โคสุชาตสนามโก
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เทสปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เทสปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม กณิการฉทนิยตฺเถราปทาน (๑๖๕)
[๑๖๗] เวสฺสภู นาม สมฺพุทฺโธ โลกเชฏโ นราสโภ
ทิวาวิหาราย มุนิ
โอคาหยิ ๑ มหาวน ฯ
กณิการ โอจินิตฺวา ฉตฺต กตฺวานหนฺตทา
ปุปฺผจฺฉทน กตฺวาน พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผ อภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
อิโต วีสติกปฺปมฺหิ
โสณฺณาภา อฏ ขตฺติยา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ โป. โอโรหิตฺวา ฯ ยุ. โอคาหิตฺวา ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา กณิการฉทนิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
กณิการฉทนิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ สปฺปทายกตฺเถราปทาน (๑๖๖)
[๑๖๘] ผุสฺโส นามาสิ ภควา อาหุตีน ปฏิคฺคโห
คจฺฉเต วีถิยา วีโร นิพฺพาเปนฺโต มหาชน ฯ
อนุปุพฺเพน ภควา
อาคฺฉิ มม สนฺติก
ตโตห ปตฺต ปคฺคยฺห สปฺปเตล อทาสห ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย สปฺปมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ สปฺปทานสฺสิท ผล ฯ
ฉปฺปฺาเส อิโต กปฺเป เอโก อาสึ สโมทโก
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สปฺปทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สปฺปทายตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
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สตฺตม ยุธิกปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๑๖๗)
[๑๖๙] จนฺทภาคานทีตีเร
อนุโสต วชามห
สยมฺภุ อทฺทส ตตฺถ สาลราชว ผุลฺลิต ๑ ฯ
ปุปฺผ ยุธิกมาทาย
อุปคจฺฉึ มหามุนึ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผ อภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
สตฺตสฏิมฺหิโต กปฺเป เอโก สามุทฺธโร อหุ ๒
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ยุธิกปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ยุธกิ ปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม ทุสฺสทายกตฺเถราปทาน (๑๖๘)
[๑๗๐] ติวราย ปุเร รมฺเม ราชปุตฺโต อห ๓ ตทา
ปณฺณาการ ลภิตฺวาน อุปสนฺตสฺสทาสห ฯ
#๑ ยุ. ปุปฺผิต ฯ ๒ ม. อหุ ฯ ๓ ม. สห ฯ
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อธิวาเสสิ ภควา
วตฺถ หตฺเถน อามสิ
สิทฺธตฺโถ อธิวาเสตฺวา เวหาส นภมุคฺคมิ ฯ
พุทฺธสฺส คจฺฉมานสฺส ทุสฺสา ธาวนฺติ ปจฺฉโต
ตตฺถ จิตฺต ปสาเทสึ พุทฺโธ โน อคฺคปุคฺคโล ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ทุสฺสมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ทุสฺสทานสฺสิท ผล ฯ
สตฺตสฏิมฺหิโต กปฺเป จกฺกวตฺติ ตทา อหุ
ปริสุทโฺ ธติ นาเมน มนุชินฺโท มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ทุสฺสทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ทุสฺสทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม สมาทปกตฺเถราปทาน (๑๖๙)
[๑๗๑] พนฺธุมติยา นคเร
มหาปูคคโณ อหุ
เตสาห ปวโร อาสึ มม ปฏจรา ๑ ว เต ฯ
เต สพฺเพ สนฺนิปาเตตฺวา ปฺุกมฺเม สมาทยึ
มาฬ กริสฺสาม สงฺฆสฺส ปฺุกฺเขตฺตมนุตฺตร ฯ
#๑ ม. ยุ. มม พทฺธจรา จ เต ฯ
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สาธูติ เต ปฏิสฺสุตฺวา มม ฉนฺทวสานุคา
นิฏาเปตฺวาว ๑ ต มาฬ วิปสฺสิสฺส อทมฺหเส ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย มาฬมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ มาฬทานสฺสิท ผล ฯ
เอกูนสฏิกปฺปมฺหิ
เอโก อาสิ ชนาธิโป
อาเวโล ๒ นาม นาเมน จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สมาทปโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สมาทปกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม ปฺจงฺคุลิยตฺเถราปทาน (๑๗๐)
[๑๗๒] ติสฺโส นามาสิ ภควา โลกนาโถ ๓ นราสโภ
ปวิสนฺต ๔ คนฺธกุฏึ วิหารกุสล ๕ มุนึ ฯ
สุคนฺธมาลฺยมาทาย อคมาสึ ชินนฺติก
อปฺปสทฺโธ ๖ จ สมฺพุทฺเธ ปฺจงฺคุลิมทาสห ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย คนฺธมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปฺจงฺคุลิสฺสิท ผล ฯ
#๑ ม. ยุ. ... จ ฯ ๒ ม. อาเทยฺโย ฯ ยุ. อาเวยฺโย ฯ ๓ ม. ยุ. โลกเชฏโ ฯ
#๔ ม. ปวิสติ ฯ ๕ ม. วิหารกุสโล มุนิ ฯ ๖ ยุ. อปฺปสาโทว สมฺพุทฺเธ ฯ
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เทฺวสตฺตติมฺหิโต กปฺเป ราชา อาสึ สยมฺปโก ๑
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปฺจงฺคุลิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปฺจงฺคุลิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
สุปาจริกณเวรี
ขชฺชโก เทสปูชโก
กณิกาโร สปฺปทโท ยุธโิ ก ทุสฺสทายโก
มาโฬ จ ปฺจงฺคุลิโก จตุปฺาสคาถกาติ ฯ
สุปาริจริยวคฺโค สตฺตรสโม ฯ
______________
#๑ ยุ. สยมฺปโภ ฯ
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อฏารสโม กุมุทวคฺโค
ปม กุมุทมาลิยตฺเถราปทาน (๑๗๑)
[๑๗๓] ปพฺพเต หิมวนฺตมฺหิ มหาชาตสฺสโร อหุ
ตตฺถโช รกฺขโส อาสึ โฆรรูโป มหพฺพโล ฯ
กุมุท ปุปฺผิต ๑ ตตฺถ จกฺกมตฺตานิ ชายเร
โอจินามิ จห ๒ ปุปผฺ  ผลิโน สมิต ๓ ตทา ฯ
อตฺถทสฺสี ตุ ภควา ทิปทินฺโท นราสโภ
ปุปฺผ สงฺโกจิต ทิสฺวา อาคจฺฉิ มม สนฺติเก ๔ ฯ
อุปาคตฺจ สมฺพุทฺธ เทวเทว นราสภ
สพฺพฺจ ปุปฺผ ปคฺคยฺห พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
ยาวตา หิมวนฺตสฺมึ ๕ ยาว ๖ มาลา ตทา อหุ
ตาวจฺฉทนสมฺปนฺโน ๗ อคมาสิ ตถาคโต ฯ
อฏารเส กปฺปสเต ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
อิโต ปณฺณรเส กปฺเป สตฺตาเหสุ ชนาธิปา
สหสฺสรถนามา เต จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ โป. ม. ยุ. ปุปฺผเต ฯ ๒ ม. จต ฯ ๓ โป. ม. ยุ. สมิตึ ฯ
#๔ ม. ยุ. สพฺพตฺถ สนฺติก ฯ ๕ ม. หิมวนฺตนฺตา ฯ ยุ. หิมวนฺตโต ฯ
#๖ ม. ปริสา สา ตทา อหุ ฯ ยุ. ยาว สมฺมนฺตโต อหุ ฯ ๗ ยุ. อคฺคจฺฉทนสมฺปนฺโน ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 275

อิตฺถ สุท อายสฺมา กุมุทมาลิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
กุมุทมาลิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย นิสฺเสณีทายกตฺเถราปทาน (๑๗๒)
[๑๗๔] โกณฺฑฺสฺส ภควโต โลกนาถสฺส ๑ ตาทิโน
อาโรหตฺถาย ปาสาท นิสฺเสณี การิตา มยา ฯ
เตน จิตฺตปฺปสาเทน อนุโภตฺวาน สมฺปทา
ธาเรมิ อนฺติม เทห สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ
เอกตึสมฺหิ กปฺปาน สหสฺสมฺหิ ตโย มหา ๒
สมฺพหุลา นาม ราชาโน จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา นิสฺเสณีทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
นิสฺเสณีทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย รตฺติยปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๑๗๓)
[๑๗๕] มิคลุทฺโท ปุเร อาสึ อรฺเ กานเน อห
วิปสฺสึ อทฺทส พุทฺธ เทวเทว นราสภ ฯ
#๑ ม. ยุ. โลกเชฏสฺส ฯ ๒ ม. อหุ ฯ ยุ. ตทา ฯ
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รตฺติก ปุปฺผิต ทิสฺวา กุฏช ธรณีรุห
สมูล ปคฺคเหตฺวาน อุปเนสึ มเหสิโน ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปุปฺผทานสฺสิท ผล ฯ
อิโต จ อฏเม กปฺเป สุปฺปสนฺนสนามโก
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ ๑ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา รตฺติยปุปฺผิโย ๒ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
รตฺติยปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ อุทปานทายกตฺเถราปทาน (๑๗๔)
[๑๗๖] วิปสฺสิโน ภควโต
อุทปาโน กโต มยา
ปณฺฑปาต ๓ คเหตฺวาน นิยฺยาเทสึ อห ตทา ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ อุทปานสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. ราชาโหสึ มหพฺพโล ฯ ยุ. ราชาโหสิ ... ฯ ๒ ม. ยุ. รตฺติปุปฺผิโย ฯ
#๓ ม. ปณฺฑปาตฺจ ทตฺวาน ฯ ยุ. ปณฺฑปาตฺจ ททิตฺวาน ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา อุททานทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อุทปานทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม สีหาสนทายกตฺเถราปทาน (๑๗๕)
[๑๗๗] นิพฺพุเต โลกนาถมฺหิ ปทุมุตฺตรนายเก
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน สีหาสนมทาสห ฯ
พหูหิ คนฺธมาเลหิ ๑ ปรโลกสุขาวโห ๒
ตตฺถ ปูช กริตฺวาน นิพฺพายติ พหุชฺชโน ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน วนฺทิตฺวา โพธิมุตฺตม
กปฺปาน สตสหสฺส
ทุคฺคตึ นูปปชฺชห ฯ
ปณฺณรสสหสฺสมฺหิ
กปฺปาน อฏ อาสุ เต
สิลุจฺจยสนามา จ ๓ ราชาโน จกฺกวตฺติโน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สีหาสนทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯu
สีหาสนทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ยุ. ปหูตคนฺธมาเลหิ ฯ ๒ ม. ทิฏธมฺมสุขาวเห ฯ ๓ ยุ. ว ฯ
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ฉฏ มคฺคทตฺติกตฺเถราปทาน (๑๗๖)
[๑๗๘] อโนมทสฺสิ ภควา
ทิปทินฺโท นราสโภ
ทิฏธมฺมสุขตฺถาย
อพฺโภกาสมฺหิ จงฺกมิ ฯ
อุทฺธเต ปาเท ปุปฺผานิ โสภ ๑ มุทฺธนิ ติฏเร
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน วนฺทิตฺวา ปุปฺผโมกิรึ ฯ
วีสกปฺปสหสฺสมฺหิ
อิโต ปฺจ ชนา อหุ
ปุปฺผจฺฉทนิยา นาม จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มคฺคทตฺติโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
มคฺคทตฺติกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม เอกทีปยตฺเถราปทาน (๑๗๗)
[๑๗๙] ปทุมุตฺตรสฺส มุนิโน สลเฬ โพธิมุตฺตเม
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน เอกทีป อทาสห ฯ
ภเว นิพพฺ ตฺตมานมฺหิ นิพฺพตฺเต ปฺุสฺจเย
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ทีปทานสฺสิท ผล ฯ
#๑ ยุ. ราส ฯ
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โสฬเส กปฺปสหสฺเส อิโต ๑ เต จตุโร ชนา
จนฺทาภา นาม นาเมน จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกทีปโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกทีปยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม ภาณวาร ฯ
อฏม มณิปูชกตฺเถราปทาน (๑๗๘)
[๑๘๐] โอเรน หิมวนฺตสฺส นทิกา สมฺปวตฺตถ
ตสฺสา จานูปเขตฺตมฺหิ สยมฺภู วสเต ตทา ฯ
มณึ ปคฺคยฺห ปลฺลงฺก สาธุจิตฺต มโนรม
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย มณึ อภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
อิโต จ ทฺวาทเส กปฺเป สตรสีสนามกา
อฏ ๒ เต ราชาโน อาสุ จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ยุ. กปฺปสหสฺเสโต เม ... ฯ ๒ ยุ. อฏเเต ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา มณิปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
มณิปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม ติกิจฺฉกตฺเถราปทาน (๑๗๙)
[๑๘๑] นคเร พนฺธุมติยา
เวชฺโช อาสึ สุสิกฺขิโต
อาตุราน สุทุกฺขีน ๑ มหาชนสุขาวโห ฯ
พฺยาธิต สมณ ทิสฺวา สีลวนฺต มหาชุตึ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน เภสชฺชมททึ ตทา ฯ
อโรโค อาสิ เตเนว สมโณ สวุตินฺทฺริโย
อโสโก นาม นาเมน อุปฏาโก วิปสฺสิโน ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย โอสถมทาสห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ เภสชฺชสฺส อิท ผล ฯ
อิโต จ อฏเม กปฺเป สพฺโพสถสนามโก
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ติกิจฺฉโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ติกิจฺฉกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. สทุกฺขาน ฯ
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ทสม สงฺฆุปฏากตฺเถราปทาน (๑๘๐)
[๑๘๒] เวสฺสภุมฺหิ ภควติ
อาสึ ๑ อารามิโก อห
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน อุปฏึ สงฺฆมุตฺตม ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ อุปฏานสฺสิท ผล ฯ
อิโต เต สตฺตเม กปฺเป สตฺเตวาสุ สโมตฺถกา ๒
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สงฺฆุปฏาโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สงฺฆุปฏากตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
กุมโุ ท อถ นิสฺเสณี รตฺติโก อุทปานโท
สีหาสนี มคฺคปฺปโท ๓ เอกทีป มณิปฺปโท
ติกิจฺฉโก อุปฏาโก เอกูนปฺาสคาถกาติ ฯ
กุมุทวคฺโค อฏารสโม ฯ
______________
#๑ ม. ยุ. อโหสารามิโก อห ฯ ๒ ม. สโมทกา ฯ ยุ. สโมตฺถตา ฯ
#๓ โป. มาฬปฺปโท ฯ ม. มคฺคทโท ฯ ยุ. มคฺควโท ฯ ๔ ม. เอกปฺาสคาถกาติ ฯ
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เอกูนวีสติโม กุฏชปุปฺผิยวคฺโค
ปม กุฏชปุปผฺ ิยตฺเถราปทาน (๑๘๑)
[๑๘๓] สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ สตรสีว อุตฺตม ๑
ทิส อนุวิโลเกนฺต
คจฺฉนฺต อนิลฺชเส ฯ
กุฏช ปุปฺผิต ทิสฺวา สวิตฺถกสโมตฺถก ๒
รุกฺขโต โอจินิตฺวาน ผุสฺสสฺส อภิโรปยึ ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผ อภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
อิโต สตฺตรเส กปฺเป ตโย อาสึสุ ๓ ปุปฺผติ า
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กุฏชปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
กุฏชปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย พนฺธุชีวกตฺเถราปทาน (๑๘๒)
[๑๘๔] โสภิโต ๔ นาม สมฺพุทฺโธ สยมฺภู สพฺภิวณฺณิโต
สมาธึ โส สมาปนฺโน นิสีทิ ปพฺพตนฺตเร ฯ
#๑ ม. ยุ. อุคคฺ ต ฯ ๒ ม. สวิตถตสโมตฺถต ฯ ยุ. ห วิตฺถตสโมตฺถฏ ฯ
#๓ ม. ตโย อาสุ สุปุปฺผิตา ฯ ๔ ม. ยุ. สิทฺธตฺโถ ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 283

ชาตสฺสเร คเวสนฺโต ทกช ปุปฺผมุตฺตม
พนฺธุชีวกปุปฺผานิ
อทฺทส สมนนฺตร ฯ
อุโภหตฺเถหิ ปคฺคยฺห อุปคจฺฉึ มหามุนึ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน โสภิตสฺสาภิโรปยึ ๑ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
อิโต จตุทฺทเส กปฺเป เอโก อาสึ ชนาธิโป
สมุทฺทกปฺโป นาเมน จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา พนฺธุชีวโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
พนฺธุชีวกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย โกตุมฺพริยตฺเถราปทาน (๑๘๓)
[๑๘๕] กณิการว โชตนฺต
นิสินฺน ปพฺพตนฺตเร
อปฺปเมยฺยว อุทธึ
อุทฺธต ๒ ธรณึ ยถา ฯ
ปุเรต ๓ เทวสงฺเฆน นิสภาชานิย ยถา ฯ
หฏโ หฏเน จิตฺเตน อุปคฺฉึ นรุตฺตม ฯ
#๑ ม. ยุ. สิทธฺ ตฺถสฺสาภิโรปยึ ฯ ๒ ม. วิตฺถต ฯ ๓ ม. ปูชิต ฯ ยุ. ปเรต ฯ
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สตฺต ปุปฺผานิ ปคฺคยฺห โกตุมพฺ ร สมากุล
พุทฺธสฺส อภิโรเปสึ สิขิโน โลกพนฺธุโน ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
อิโต วีสติกปฺปมฺหิ
มหาเนลสนามโก
เอโก อาสึ มหาเตโช จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โกตุมฺพริโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
โกตุมฺพริยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ ปฺจหตฺถิยตฺเถราปทาน (๑๘๔)
[๑๘๖] ติสฺโส นามาสิ ภควา โลกเชฏโ นราสโภ
ปุรกฺขโต สาวเกหิ รถิย ปฏิปชฺชถ ฯ
ปฺจ อุปฺปลหตฺถา จ จตุโอฏปตา ๑ มยา
อาหุตึ ทาตุกาโมห ปุตฺโตมฺหิ ๒ หิตสิทฺธิยา ฯ
สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ คจฺฉนฺต อนฺตราปเณ
พุทฺธรสีหิ ๓ ผุฏโ มฺหิ ๔ ปูเชสึ ทิปทุตฺตม ฯ
#๑ ม. จาตุรา ปตา มยา ฯ ยุ. จตุโรฏปตา มยา ฯ ๒ ม. ปคฺคณฺหึ วตสิทฺธิยา ฯ
#ยุ. มูโคมฺหิ ... ฯ ๓ ยุ. พุทฺธรสาภิ ฆุฏโมฺหิ ฯ ๔ ม. ผุฏโสฺมิ ฯ
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เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
อิโต เตรสกปฺปมฺหิ ปฺจ สุลภสมฺมตา ๑
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปฺจหตฺถิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปฺจหตฺถิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม อิสิมุคฺคทายกตฺเถราปทาน (๑๘๕)
[๑๘๗] อุเทนฺต สตรสีว
ปตรสีว ๒ ภาณุม
กกุธ วิลสนฺตว
ปทุมุตฺตรนายก ฯ
อิสิมุคฺค ๓ นิมนฺเตตฺวา มธุขุทฺเท อนีลเก
ปาสาเทป ๔ ิโต สนฺโต อทาสึ โลกพนฺธุโน ฯ
อฏสตสหสฺสานิ
อเหสุ พุทฺธสาวกา
สพฺเพส ปตฺต ปูเรนฺต ตโต วาป ๕ พหูตร ฯ
เตน จิตฺตปฺปสาเทน สุกฺกมูเลน โจทิโต
กปฺปาน สตสหสฺส
ทุคฺคตึ นูปปชฺชห ฯ
#๑ ม. ปฺจ สุสภสมฺมตา ฯ ยุ. ปฺจาสุ สภาสมฺมตา ฯ ๒ ยุ. อุคฺคต อิว ... ฯ
#๓ ม. อิสิมุคฺคานิ ปสิตฺวา ฯ ยุ. อิสิมุคฺคา นิสนฺเทตฺวา ฯ ๔ ม. ยุ. ... ว ฯ
#๕ ม. ยุ. จาป ฯ
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จตฺตาฬีสมฺหิ สหสฺเส กปฺปาน อฏตึสเต
มหิสมนฺตนามา ๑ เต จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อิสิมุคฺคทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อิสิมุคฺคทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ โพธิอุปฏายกตฺเถราปทาน (๑๘๖)
[๑๘๘] นคเร รมฺมวติยา
อาสึ มุรชวาทโก ๒
นิจฺจุปฏานยุตฺโตมฺหิ คโตห โพธิมุตฺตม ฯ
สาย ปาต อุปฏิตฺวา สุกฺกมูเลน โจทิโต
อฏารเส กปฺปสเต ทุคฺคตึ นูปปชฺชห ฯ
ปฺจทเส กปฺปสเต อิโตโหสึ ๓ ชนาธิโป
ทมโถ ๔ นาม นาเมน จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โพธิอุปฏายโก ๕ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
โพธิอุปฏายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. อิสิมุคคฺ สนามา เต ฯ ๒ ยุ. มุรชนามโก ฯ ๓ ยุ. ราชาโหสึ ฯ
#๔ ม. มุรโช ... ฯ ๕ ม. โพธิอุปฏาโก ฯ
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สตฺตม เอกจินฺติกตฺเถราปทาน (๑๘๗)
[๑๘๙] ยทา เทโว เทวกายา จวเต อายุสงฺขยา
ตโย สทฺทา นิจฺฉรนฺติ เทวาน อนุโมทต ฯ
อิโต โภ สุคตึ คจฺฉ มนุสฺสาน สหพฺยต
มนุสฺสภูโต สทฺธมฺเม ลภ สทฺธ อนุตฺตร ฯ
สา เต สทฺธา นิวิฏสฺส ๑ มูลชาตา ปติฏิตา
ยาวชีว อสหิรา
สทฺธมฺเม สุปเวทิเต ฯ
กาเยน กุสล กตฺวา วาจาย กุสล พหุ
มนสา กุสล กตฺวา อพฺยาปชฺฌ นิรูปธึ ฯ
ตโต อุปจิต ปฺุ
กตฺวา ทาเนน ต พหุ
อฺเป มจฺเจ สทฺธมฺเม พฺรหฺมจริเย นิเวสย ฯ
อิมาย อนุกมฺปาย
เทวเทว ๒ ยถาวิทู
ภวนฺต อนุโมทนฺติ
เอหิ เทว ปุนปฺปุน ฯ
สวิคฺโคห ๓ ตทา อาสึ เทวสงฺเฆ สมาคเต
กสุ นาม อห โยนึ คมิสฺสามิ อิโต จุโต ฯ
มม สเวคมฺาย
สมโณ ภาวิตินฺทฺริโย
มมุทฺธริตุกาโม โส อาคจฺฉิ มม สนฺติเก ฯ
สุมโน นาม นาเมน ปทุมุตฺตรสาวโก
อตฺถธมฺมานุสาสิตฺวา สเวเชสิ มม ตทา ฯ
#๑ ม. นิวฏิ าสฺส ฯ ยุ. นวิฏาย ฯ ๒ ม. เทวาเทว ฯ ๓ ม. สเวโค เม ตทา อาสิ ฯ
#ยุ. สวิคฺโคมฺหิ ตทา อาสึ ฯ
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ตสฺสาห วจน สุตฺวา พุทฺเธ จิตฺต ปสาทยึ
อภิวาเทตฺวาป ๑ สมฺพุทฺธ ตตฺถ กาล กโต อห ฯ
อุปปชฺชึ ส ตตฺเถว สุกฺกมูเลน โจทิโต
กปฺปาน สตสหสฺส
ทุคฺคตึ นูปปชฺชห ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกจินฺติโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกจินฺติกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม ติกณฺณิปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๑๘๘)
[๑๙๐] เทวภูโต อห สนฺโต อจฺฉราหิ ปุรกฺขโต
ปุพฺพกมฺม สริตฺวาน พุทฺธเสฏ อนุสฺสรึ ฯ
ติกณฺณปิ ุปฺผ ปคฺคยฺห สก จิตฺต ปสาทยึ
พุทฺธมฺหิ ๒ อภิโรเปสึ วิปสฺสิมฺหิ นราสเภ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผ อภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
เตสตฺตติมฺหิโต กปฺเป จตุโรสุ ๓ รมุตฺตมา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
#๑ ม. ยุ. ต ธีร อภิวาเทตฺวา ฯ ๒ ยุ. พุทธฺ สฺส ฯ ๓ ยุ. จตุราสุ นรุตฺตมา ฯ
#ม. จตุราสุ รมุตฺตมา ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ติกณฺณิปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ติกณฺณิปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม เอกจาริยตฺเถราปทาน (๑๘๙)
[๑๙๑] ตาวตึเสสุ เทเวสุ มหาโฆโส ตทา อหุ
พุทฺโธ จ โลเก นิพฺพาติ มยฺจมฺห สราคิโน ฯ
เตส สเวคชาตาน โสกสลฺลสมงฺคิน
สพเลน อุปตฺถทฺโธ อคม พุทฺธสนฺติเก ฯ
มนฺทารว คเหตฺวาน สงฺคีติ ๑ อภินิมฺมิต
ปรินิพพฺ านกาลมฺหิ ๒ พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
สพฺเพ เทวานุโมทึสุ อจฺฉราโย จ เม ตทา
กปฺปาน สตสหสฺส
ทุคฺคตึ นูปปชฺชห ฯ
สฏิกปฺปสหสฺสมฺหิ
อิโต โสฬส เต ชนา
มหามลฺลชนา นาม จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ยุ. สหิต ฯ ๒ ม. ปรินพิ ฺพุตกาลมฺหิ ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกจาริโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกจาริยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม ติวณฺฏิปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๑๙๐)
[๑๙๒] อภิภุ ๑ เถร ปนิชฺฌาม สพฺเพ สงฺคมฺม เต มย ๒
เตส นิชฌ
ฺ ายมานาน ปริฬาโห อชายถ ฯ
สุนนฺโท นาม นาเมน พุทฺธสฺส สาวโก ตทา
ธมฺมทสฺสิสฺส มุนิโน อาคฺฉิ มม สนฺติเก ฯ
เย เม ปฏจรา อาสุ เต เม ปุปผฺ  อทุ ตทา
ตาห ปุปฺผ คเหตฺวาน สาวเก อภิโรปยึ ฯ
โสห กาล กโต ตตฺถ ปุนาป อุปปชฺชห
อฏารเส กปฺปสเต วินิปาต น คฺฉห ฯ
เตรเสโต กปฺปสเต อฏาสุ ธูมเกตุโน
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ติวณฺฏิปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ติวณฺฏิปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. อภิภูต ปนิชฺฌนฺติ ฯ ยุ. อภิภุ โว ปนิชฺฌนฺติ ฯ ๒ ม. ... มม ฯ
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อุทฺทาน
กุฏชา ๑ พนฺธุชีวี จ โกตุมฺพริกหตฺถิโย
อิสิมุคฺโค จ โพธิ จ เอกจินฺตี ติกณฺณิโก
เอกจารี ติวณฺฏี จ คาถา สฏี ๒ ปกิตฺติตาติ ฯ
กุฏชปุปฺผิยวคฺโค เอกูนวีสติโม ฯ
________________________
วีสติโม ตมาลปุปฺผิยวคฺโค
ปม ตมาลปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๑๙๑)
[๑๙๓] จุลฺลาสีติสหสฺสานิ
ถมฺโภ โสวณฺณโย อหุ
เทวลฏิปฏิภาค
วิมาน เม สุนิมฺมิต ฯ
ตมาลปุปฺผ ปคฺคยฺห วิปฺปสนฺเนน เจตสา
พุทฺธสฺส อภิโรเปสึ สิขิโน โลกพนฺธุโน ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
อิโต วีสติเม กปฺเป จนฺทติตฺโตติ เอกโก
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. เอกโช ฯ ๒ ม. ทฺวาสฏี กิตฺติตาติ ฯ ยุ. พาสฏี ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา ตมาลปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ตมาลปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย ติณสนฺถารทายกตฺเถราปทาน (๑๙๒)
[๑๙๔] ยทา ๑ วนวาสิโก อิสิ ติณ ลายามิ สตฺถุโน
สพฺเพ ปทกฺขิณาวตฺตา ปพฺยา นิปตึสุ เต ฯ
ตมห ติณมาทาย
สนฺถรึ ธรณิมุตฺตเม
ตีเณว ๒ ตาลปตฺตานิ อาหริตฺวานห ตทา ฯ
ติทณฺเฑ ๓ ฉทน กตฺวา สิทฺธตฺถสฺส อทาสห
สตฺตาห ธารยุ ตตฺถ ๔ เทวมานุส สตฺถุโน ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ติณ อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ติณทานสฺสิท ผล ฯ
ปฺจสฏิมฺหิโต กปฺเป จตฺตาโรสุ มหทฺธนา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ติณสนฺถารทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ติณสนฺถารทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยทา วนวาสึ อิสิ ติณ ลายติ สตฺถุโน ฯ ยุ. ย ... ฯ
#๒ ยุ. ตีเณ จ ฯ ๓ ม. ติเณสุ ... ฯ ยุ. ต ติณ ... ฯ ๔ ม. ตสฺส ฯ
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ตติย ขณฺฑผุลฺลิยตฺเถราปทาน ๑ (๑๙๓)
[๑๙๕] ผุสฺสสฺส โข ภควโต ถูโป อาสิ มหาวเน
กฺุชเรหิ ตทา ภินฺโน สรูโฬฺห ๒ ปาทโป ตหึ ฯ
วิสมฺจ สม กตฺวา สุธาปณฺฑ อทาสห
ติโลกครุโน ตสฺส
คุเณหิ ปริโตสิโต ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ สุธาปณฺฑสฺสิท ผล ฯ
สตฺตสตฺตติกปฺปมฺหิ
ชิตเสนาสุ โสฬส
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ขณฺฑผุลฺลิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ขณฺฑผุลฺลิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ อโสกปูชกตฺเถราปทาน (๑๙๔)
[๑๙๖] ติปุราย ๓ ปุเร รมฺเม ราชุยฺยาน อหุ ตทา
อุยฺยานปาโล ตตฺถาสึ รฺโ ปฏจโร อห ฯ
#๑ ม. ขณุฑปุลฺลิยตฺเถราปทาน ฯ ๒ ม. ปรุฏโ ฯ ๓ ม. ยุ. ติวราย ฯ
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ปทุโม นาม นาเมน สยมฺภู สปฺปโต ๑ อหุ
นิสินฺน ปุณฺฑรีกมฺหิ
ฉายา น ชหิต มุนึ ฯ
อโสก ปุปฺผิต ทิสฺวา ปณฺฑิภาร สุทสฺสน
พุทฺธสฺส อภิโรเปสึ ชลชุตฺตมนามิโน ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผ อภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
สตฺตติมฺหิ อิโต กปฺเป โสฬส อรณฺชหา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อโสกปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อโสกปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม องฺโกลกตฺเถราปทาน (๑๙๕)
[๑๙๗] องฺโกล ปุปฺผติ  ทิสฺวา มาลาวรสโมคต ๒
โอจินิตฺวาน ต ปุปฺผ อคม พุทฺธสนฺติเก ฯ
สิทฺธตฺโถ ตมฺหิ สมเย ปฏิลีโน มหามุนิ
มุหุตฺต ปฏิมาเนตฺวา คุหาย ปุปฺผโมกิรึ ฯ
#๑ โป. ม. ยุ. สปฺปโภ ฯ ๒ ม. มาลาวร สโกสก ฯ
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จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผ อภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ๑ ผล ฯ
ฉตฺตึสมฺหิ อิโต กปฺเป อาเสโก เทวคชฺชิโต
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา องฺโกลโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
องฺโกลกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ กิสลยปูชกตฺเถราปทาน (๑๙๖)
[๑๙๘] นคเร ทฺวารวติยา มาลาวจฺโฉ มม อหุ
อุทปาโน จ ตตฺเถว ปาทปาน วิโรหโน ฯ
สพเลน อุปตฺถทฺโธ สิทฺธตฺโถ อปราชิโต
มมานุกมฺปมาโน โส คจฺฉเต อนิลฺชเส ฯ
อฺ กิฺจิ น ปสฺสามิ ปูชาโยคฺค มเหสิโน
อโสกปลฺลว ทิสฺวา อากาเส อุกฺขิป อห ฯ
พุทฺธสฺส เต กิสลยา คจฺฉโต ยนฺติ ปจฺฉโต
ตาห ๒ ทิสฺวาน สวิชึ อโห พุทฺธสฺสุฬารตา ฯ
#๑ ม. ปุปฺผทานสฺสิท ผล ฯ ๒ ยุ. โสห ... ต อิทฺธึ ฯ อโห พุทฺธสฺส ปูชกา ฯ
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จตุนวุเต อิโต กปฺเป ปลฺลว อภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
สตฺตวีเส ๑ อิโต กปฺเป เอโก เอกิสฺสโร อหุ
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กิสลยปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
กิสลยปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม ตินฺทุกทายกตฺเถราปทาน (๑๙๗)
[๑๙๙] คิริทุคฺคจโร อาสึ
มกฺกโฏ ถามเวคิโก
ผลิน ตินฺทุก ทิสฺวา พุทฺธเสฏ อนุสฺสรึ ฯ
นิกฺขมิตวฺ า กติปาห วิจินึ โลกนายก
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน สิทฺธตฺถ ติภวนฺตคุ ฯ
มม สงฺกปฺปมฺาย สตฺถา โลเก อนุตฺตโร
ขีณาสวสหสฺเสหิ
อาคฺฉิ มม สนฺติเก ฯ
ปามุชชฺ  ชนยิตฺวาน ผลหตฺโถ อุปาคมึ
ปฏิคฺคเหสิ ภควา
สพฺพฺู วทต วโร ฯ
#๑ ม. สตฺตตึเส ฯ
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จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ผลทานสฺสิท ผล ฯ
สตฺตปฺาสกปฺปมฺหิ อุปนนฺทสนามโก
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ตินฺทุกทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ตินฺทุกทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม คิริเนลมุฏิปูชกตฺเถราปทาน ๑ (๑๙๘)
[๒๐๐] สุเมโธ นาม ภควา โลกเชฏโ นราสโภ
ปจฺฉิเม อนุกมฺปาย ปธาน ปทหิ ชิโน ฯ
ตสฺส จงฺกมมานสฺส ทิปทินทฺ สฺส ตาทิโน
คิริเนลสฺส ปุปฺผาน มุฏึ พุทฺธสฺส โรปยึ ฯ
เตน จิตฺตปฺปสาเทน สุกฺกมูเลน โจทิโต
ตึสกปฺปสหสฺสานิ
ทุคฺคตึ นูปปชฺชห ฯ
เตวีสติกปฺปสเต
สุเนโล นาม ขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
เอโก อาสึ มหพฺพโล ฯ
#๑ ม. ยุ. มุฏ ิปูชกตฺเถราปทาน ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา คิริเนลมุฏิปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
คิริเนลมุฏิปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม ติกณฺฑิปุปฺผิยตฺเถราปทาน ๑ (๑๙๙)
[๒๐๑] สุมงฺคโลติ นาเมน สยมฺภู อปราชิโต
ปวนา นิกฺขมิตฺวาน นคร ปาวิสิ ชิโน ฯ
ปณฺฑจาร จริตฺวาน นิกฺขมฺม นครา มุนิ
กตกิจฺโจว สมฺพุทฺโธ โส วสิ วนมนฺตเร ฯ
ติกณฺฑปิ ุปฺผ ๒ ปคฺคยฺห พุทฺธสฺส อภิโรปยึ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน สยมฺภุสฺส มเหสิโน ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ฉฬาสีติมฺหิโต กปฺเป อปเสลาสนามโก ๓
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. กึกณิกปุปฺผิยตฺ ... ฯ ๒ ม. กึกณิปุปฺผ ฯ ๓ ม. อปลาสิสนามโก ฯ
#ยุ. อปลาปยนามโก ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา ติกณฺฑิปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ติกณฺฑิปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม ยูถิกปุปผฺ ิยตฺเถราปทาน (๒๐๐)
[๒๐๒] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน อาหุตีน ปฏิคฺคโห
ปวนา นิกฺขมิตฺวาน วิหาร ยาติ จกฺขุมา ฯ
อุโภหตฺเถหิ ปคฺคยฺห ยูถิก ปุปฺผมุตฺตม
พุทฺธสฺส อภิโรเปสึ เมตฺตจิตฺตสฺส ตาทิโน ฯ
เตน จิตฺตปฺปสาเทน อนุโภตฺวาน สมฺปทา
กปฺปาน สตสหสฺส
ทุคฺคตึ นูปปชฺชห ฯ
อิโต ปฺาสกปฺเปสุ เอโก อาสิ ๑ ชนาธิโป
สมิตนนฺทโน นาม
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ยูถิกปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ยูถกิ ปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ โป. ม. อาสึ ฯ
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อุทฺทาน
ตมาลิ ติณสนฺถาโร ขณฺฑผุลฺลิ อโสกิโย
องฺโกลโก กิสลโย ตินฺทุโก เนลปุปฺผิโย
ติกณฺฑโิ ก จ ยูถิโก คาถา ปฺาส อฏ จ ฯ
ตมาลปุปฺผิยวคฺโค วีสติโม ฯ
อถ วคฺคุทฺทาน
ภิกฺขทายิ ปริวาโร เสเรยฺโย โสภิโต ตถา
ฉตฺโต จ พนฺธุชีวิ จ สุปาริจริโยปจ
กุมโุ ท กุฏโช เจว ตมาลิ ทสโม กโต
ฉ สตานิ จ คาถาน ฉสฏิ จ ตตุตฺตริ ฯ
ภิกฺขวคฺคทสก ทุติยสตก สมตฺต ฯ
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เอกวีสติโม กณิการปุปฺผิยวคฺโค
ปม กณิการปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๒๐๑)
[๒๐๓] กณิการ ปุปฺผิต ทิสฺวา โอจินิตฺวานห ตทา
ติสฺสสฺส อภิโรเปสึ โอฆติณฺณสฺส ตาทิโน ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฺจตึเส อิโต กปฺเป อรุณปาโลติ ๑ วิสฺสโุ ต
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กณิการปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
กณิการปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย มิเนลปุปฺผิยตฺเถราปทาน ๒ (๒๐๒)
[๒๐๔] สุวณฺณวณฺโณ ภควา สตรสี ปภาวโร ๓
จงฺกมน สมารูโฬฺห เมตฺตจิตฺโต สิขิ ๔ สโต ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน โถเมตฺวา ๕ าณมุตฺตม
มิเนลปุปฺผ ปคฺคยฺห พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
#๑ ม. อรุณปาลีติ ฯ ๒ ยุ. วิเนล ... ฯ ๓ ม. ยุ. ปตาปวา ฯ ๔ ยุ. สิขี สิโต ฯ
#๕ ม. ยุ. วนฺทิตฺวา ฯ
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เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
เอกูนตึเส กปฺปมฺหิ สุเมฆฆนนามโก
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มิเนลปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
มิเนลปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย กึกณิกปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๒๐๓)
[๒๐๕] กฺจนคฺฆิยสงฺกาโส สพฺพฺู โลกนายโก
โอทก ทหโมคฺคยฺห สินายิ โลกนายโก ฯ
ปคฺคยฺห กึกณิปุปฺผ
วิปสฺสิสฺสาภิโรปยึ
อุทคฺคจิตฺโต สุมโน ทิปทินทฺ สฺส ตาทิโน ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
สตฺตวีสติกปฺปมฺหิ
ราชา ภิมรโถ อหุ
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กึกณิกปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
กึกณิกปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ ตรณิยตฺเถราปทาน (๒๐๔)
[๒๐๖] อตฺถทสฺสี ตุ ภควา ทิปทินฺโท นราสโภ
ปุรกฺขโต สาวเกหิ คงฺคาตีร อุปาคมิ ฯ
สมติตฺติ กากเปยฺยา คงฺคา อาสิ ทุรุตฺตรา
อุตฺตารยึ ภิกฺขุสงฺฆ พุทฺธฺจ ทิปทุตฺตม ฯ
อฏารเส กปฺปสเต ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ตรณาย อิท ผล ฯ
เตรสิโต กปฺปสเต ปฺจ สพฺโพภวา อหุ
สตฺตรตนสมฺปนฺนา [๑] จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ตรณิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ตรณิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ปจฺฉิเม จ ภเว อสฺมึ ฌาโตห พฺราหฺมเณ กุเล
# สทฺธึ ตีหิ สหาเยหิ ปพฺพชึ สตถุสาสเน ฯ
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ปฺจม นิคฺคุณฺฑิปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๒๐๕)
[๒๐๗] วิปสฺสิสฺส ภควโต
อาสึ อารามิโก อห
นิคฺคุณฺฑิปุปฺผ ปคฺคยฺห พุทธฺ สฺส อภิโรปยึ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ ฯ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฺจตฺตึเส ๑ อิโต กปฺเป เอโก อาสึ ชนาธิโป
มหาปตาโป นาเมน จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา นิคฺคุณฺฑิปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
นิคฺคุณฺฑิปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ อุทกทายกตฺเถราปทาน [๒๐๖]
[๒๐๘] ภฺุชนฺต สมณ ทิสฺวา วิปฺปสนฺนมนาวิล
ฆเฏโนทกมาทาย
สิทฺธตฺถสฺส อทาสห ฯ
นิมฺมโล โหมห อชฺช วิมโล ขีณสสโย
ภเว นิพพฺ ตฺตมานมฺหิ ผล นิพพฺ ตฺตเต มม ฯ
#๑ ม. ปฺจวีเส ฯ
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จตุนวุเต อิโต กปฺเป อุทก ๑ อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ อุทกทานสฺสิท ผล ฯ
เอกสฏิมฺหิโต กปฺเป เอโกว วิมโล อหุ
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุทกทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อุทกทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ}
สตฺตม สลฬมาลิยตฺเถราปทาน (๒๐๗)
[๒๐๙] กณิการว โชตนฺต
นิสินฺน ปพฺพตนฺตเร
โอภาเสนฺต ทิสา สพฺพา สิทฺธตฺถ นรสารถึ ฯ
ธนน อเพชฺฌ ๒ กตฺวาน อุสุ สนฺธายห ๓ ตทา
ปุปฺผ สวณฺฏ เฉตฺวาน พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
เอกปฺาสิโต กปฺเป เอโก อาสิ ชุตินฺธโร
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
#๑ ม. อุทก ยมทาสห ฯ ยุ. อุทก ย ตทา อห ฯ ๒ ม. อทฺเวชฺฌ ฯ ยุ. อเทชฺฌ ฯ
#๓ ม. สนฺนยฺหห ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สลฬมาลิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สลฬมาลิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม โกรณฺฑปุปผฺ ิยตฺเถราปทาน (๒๐๘)
[๒๑๐] อกฺกนฺตฺจ ปท ทิสฺวา จกฺกาลงฺการภูสิต
ปเทนานุปท ยนฺโต วิปสฺสิสฺส มเหสิโน ฯ
โกรณฺฑ ปุปฺผิต ทิสฺวา สมูล ปูชิต มยา
หฏโ หฏเน จิตฺเตน อวนฺทึ ปทมุตฺตม ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ๑ ผล ฯ
สตฺตปฺาสกปฺปมฺหิ เอโก วีตมโล อหุ
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โกรณฺฑปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
โกรณฺฑปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ยุ. ปทปูชายิท ผล ฯ
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นวม อาธารทายกตฺเถราปทาน (๒๐๙)
[๒๑๑] อาธารก มยา ทินฺน สิขิโน โลกพนฺธุโน
ธาเรมิ ปวึ สพฺพ เกวล วสุธ อิม ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
ธาเรมิ อนฺติม เทห สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ
สตฺตวีเส อิโต กปฺเป อเหสุ จตุโร ชนา
สมนฺตวรุณา ๑ นาม จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อาธารทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อาธารทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม ปาปนิวาริยตฺเถราปทาน ๒ (๒๑๐)
[๒๑๒] ติสฺสสฺส ๓ หิ ๔ ภควโต เทวเทวสฺส ตาทิโน ฯ
เอกจฺฉตฺต มยา ทินฺน วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
นิวุต โหติ เม ปาป กุสลสฺสปู สมฺปทา
อากาเส ฉตฺต ธาเรนฺติ ปุพฺพกมฺมสฺสิท ผล ฯ
#๑ ม. สมนฺตวรณา นาม ฯ ๒ ยุ. วาตาตปนิวาริย ... ฯ ๓ ยุ. ติสฺสสฺสาห ฯ
#๔ ม. ตุ ฯ
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จริม วตฺตเต มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
ธาเรมิ อนฺติม เทห สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย ฉตฺตมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ฉตฺตทานสฺสิท ผล ฯ
เทฺวสตฺตติ อิโต กปฺเป อฏาสึสุ ชนาธิปา
มหานิทานนาเมน
ราชาโน จกฺกวตฺติโน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปาปนิวาริโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปาปนิวาริยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
กณิกาโร มิเนลฺจ กึกณิ ตารเณน จ
นิคฺคุณฺฑิปุปฺผ ทกโท สลโฬ จ กุรณฺฑโก
อาธารทาน ปาปฺจ อฏตาฬีส คาถกา ฯ
กณิการปุปฺผิยวคฺโค เอกวีสติโม ฯ
________________________
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พาวีสติโม หตฺถวิ คฺโค
ปม หตฺถิทายกตฺเถราปทาน (๒๑๑)
[๒๑๓] สิทฺธตฺถสฺส ภควโต ทิปทินฺทสฺส ตาทิโน
นาคเสฏโ มยา ทินฺโน อีสาทนฺโต อุรูฬหฺ โว ฯ
อุตฺตมตฺถ อนุโภมิ
สนฺติปทมนุตฺตร
นาคทาน มยา ทินฺน สพฺพโลกหิเตสิโน ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย นาคมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ นาคทานสฺสิท ผล ฯ
อฏสตฺตติกปฺปมฺหิ
โสฬสาสึสุ ขตฺติยา
สมนฺตปาสาทิกา นาม จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา หตฺถิทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
หตฺถิทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย ปานธิทายกตฺเถราปทาน (๒๑๒)
[๒๑๔] อรฺิกสฺส ฌายิโน เมตฺตจิตฺตตปสฺสิโน ๑
ธมฺมสฺส ๒ ภาวิตตฺตสฺส อทาสึ ปานธึ อห ฯ
#๑ ม. ยุ. อรฺิกสฺส อิสิโน จิรรตฺตตปสฺสิโน ฯ ๒ ม. วุทฺธสฺส ฯ ยุ. วทฺธสฺส ฯ
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เตน กมฺเมน ทิปทินฺท โลกเชฏ นราสภ
ทิพฺพยาน อนุโภมิ
ปุพฺพกมฺมสฺสิท ผล ฯ
จตุนวุเต ๑ อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปานธิสฺส อิท ผล ฯ
สตฺตสตฺตติมฺหิโต กปฺเป อฏ อาสึสุ ขตฺติยา
สุยานา นาม นาเมน จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปานธิทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปานธิทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย สจฺจสฺกตฺเถราปทาน (๒๑๓)
[๒๑๕] เวสฺสภู นาม ภควา ๒ ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขโต
เทเสติ อริยสจฺจานิ นิพฺพาเปนฺโต มหาชน ฯ
ปรมการฺุปตฺโตมฺหิ สมิตึ อคมาสห
โสห นิสินฺนโก สนฺโต ธมฺม อสฺโสสิ สตฺถุโน
ตสฺสาห ธมฺม สุตฺวาน เทวโลก อคจฺฉห
ตึส กปฺปานิ เทเวสุ อวสึ ตตฺถห ปุเร ฯ
#๑ ยุ. เอกูนวุเต ฯ ๒ ม. ยุ. เวสฺสภู ตมฺหิ สมเย ฯ
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เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย สฺมลภึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ สจฺจสฺายิท ผล ฯ
ฉพฺพีสมฺหิ อิโต กปฺเป เอโก อาสึ ชนาธิโป
เอกผุสฺสิตนาโมว
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สจฺจสฺโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สจฺจสฺกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ เอกสฺกตฺเถราปทาน (๒๑๔)
[๒๑๖] ทุมคฺเค ปสุกูลิก
ลคฺค ทิสฺวาน สตฺถุโน
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน ปสุกูล อวนฺทิห ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย สฺมลภึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฺจวีเส อิโต กปฺเป เอโก อาสึ ชนาธิโป
อมิตาโภติ นาเมน จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกสฺโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกสฺกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม รสิสฺกตฺเถราปทาน (๒๑๕)
[๒๑๗] อุเทนฺต สตรสีว
ปตรสีว ๑ ภาณุม
พฺยคฺฆุสภว ปวร
สุชาต ปพฺพตนฺตเร ฯ
พุทฺธสฺส อานุภาโว โส ชลเต ปพฺพตนฺตเร
รเส จิตฺต ปสาเทตฺวา กปฺป สคฺคมฺหิ โมทห ฯ
อวเสเสสุ กปฺเปสุ กุสล กริต ๒ มยา
เตน จิตฺตปฺปสาเทน พุทฺธานุสฺสติยาปจ ฯ
ตึสกปฺปสหสฺเสโต
ย สฺมลภึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธสฺายิท ผล ฯ
สตฺตปฺาสกปฺปมฺหิ เอโก อาสึ ชนาธิโป
สุชาโต นาม นาเมน จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา รสิสฺโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
รสิสฺกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ยุ. วีตรสีว ฯ ๒ ม. จริต ฯ ยุ. ตีริต ฯ
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ฉฏ สนฺธิตตฺเถราปทาน (๒๑๖)
[๒๑๘] อสฺสตฺเถ หริโตภาเส สวิรูฬฺหมฺหิ ปาทเป
เอก พุทฺธคต สฺ อลภิตฺถ ๑ ปฏิสฺสโต ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย สฺมลภึ ตทา [๒]
ตสฺสา สฺาย วาหสา ปตฺโต เม อาสวกฺขโย ฯ
อิโต เตรสกปฺปมฺหิ วนิทฺโธ ๓ นาม ขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สนฺธิโต เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สนฺธิตตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม ตาลวณฺฏทายกตฺเถราปทาน (๒๑๗)
[๒๑๙] ตาลวณฺฏ มยา ทินฺน ติสฺสสฺส ทิพฺพจกฺขุโน ๔
คิมฺห นิพฺพาปนตฺถาย ปริฬาโหปสนฺติยา ฯ
สนฺนิพพฺ าเปมิ ราคคฺคึ โทสคฺคิฺจ ตทุตฺตรึ
นิพฺพาเปมิ จ โมหคฺคึ ตาลวณฺฏสฺสิท ผล ฯ
#๑ ม. อลภึห ฯ ๒ ยุ. ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธสฺายิท ผล ฯ
#๓ ม. ยุ. ธนิฏโ ฯ ๔ โป. ม. ยุ. ติสฺสสฺสาทิจฺจพนฺธุโน ฯ
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กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
ธาเรมิ อนฺติม เทห สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ตาลวณฺฏสฺสิท ผล ฯ
เตสฏิมฺหิ อิโต กปฺเป มหารามสนามโก ๑
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ตาลวณฺฏทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ตาลวณฺฏทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม อกฺกนฺตสฺกตฺเถราปทาน (๒๑๘)
[๒๒๐] กุสาฏก คเหตฺวาน อุปชฺฌายสฺส ปารุเป ๒
มนฺตฺจ อนุสิกฺขามิ คณฺฑเภทสฺส ๓ ปตฺติยา ฯ
อทฺทส วิรช พุทฺธ
อาหุตีน ปฏิคฺคห
อุสภ ปวร อคฺค
ติสฺส พุทฺธ คชุตฺตม ๔ ฯ
กุสาฏก ปตฺถริต
อกฺกมนฺต นรุตฺตม
สมุคฺคต มหาวีร
โลกเชฏ นราสภ ฯ
#๑ ยุ. มหารามาสุนามกา ฯ ๒ ม. ยุ. อุปชฺฌายสฺสห ปุเร ฯ ... มหพฺพลา
#๓ ม. คนฺถาโทสสฺส ฯ ๔ ม. คณุตฺตม ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 315

ทิสฺวา ต โลกปชฺโชต วิมล จนฺทสนฺนิภ
อวนฺทึ สตฺถุโน ปาเท วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย อทาสึ กุสาฏก
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ กุสาฏกสฺสิท ผล ฯ
สตฺตตึเส อิโต กปฺเป เอโก อาสึ ชนาธิโป
สุนนฺโท นาม นาเมน จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อกฺกนฺตสฺโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อกฺกนฺตสฺกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม สปฺปทายกตฺเถราปทาน (๒๑๙)
[๒๒๑] นิสินฺโน ปาสาทวเร นารีคณปุรกฺขโต
พฺยาธิต สมณ ทิสฺวา อตินาเมสห ฆร ฯ
อุปวิฏ มหาวีร
เทวเทว นราสภ
สปฺปเตล มยา ทินฺน สิทฺธตฺถสฺส มเหสิโน ฯ
ปสฺสทฺธทรถ ทิสฺวา วิปฺปสนฺนมุขินฺทฺริย
วนฺทิตฺวา สตฺถุโน ปาเท อนุสสาวยึ ปุเร ฯ
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ทิสฺวา ม สุปสนฺนนฺต อิทฺธิยา ปารมึ คโต
นภ อพฺภุคฺคมิ วีโร หสราชาว อมฺพเร ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ สปฺปเตลสฺสิท ผล ฯ
อิโต สตฺตรเส กปฺเป ทุติเทวสนามโก
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สปฺปทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สปฺปทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม ปาปนิวาริยตฺเถราปทาน (๒๒๐)
[๒๒๒] ปยทสฺสิสฺส ภควโต จงฺกม โสธิต มยา
นฬเกหิ ปฏิจฺฉนฺน
วาตาตปนิวารณ ฯ
ปาป วิวชฺชนตฺถาย กุสลสฺสูปสมฺปทา
กิเลสาน ปหานาย ปทหึ สตฺถุสาสเน ฯ
อิโต เอกาทเส กปฺเป อคฺคิเตโชติ ๑ วิสฺสุโต
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
#๑ ม. ยุ. อคฺคิเทโวติ ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปาปนิวาริโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปาปนิวาริยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
หตฺถิ ปานธิ สจฺจฺจ เอกสฺิ จ รสิโย
สนฺธิโต ตาลวณฺฏิ จ ตถา อกฺกนฺตสฺโก
สปฺป ปาปนิวารี จ จตุปฺาส คาถกาติ ฯ
หตฺถิวคฺโค พาวีสติโม ฯ
______________
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เตวีสติโม อาลมฺพนทายกวคฺโค
ปม อาลมฺพนทายกตฺเถราปทาน (๒๒๑)
[๒๒๓] อตฺถทสฺสิสสฺ ภควโต โลกเชฏสฺส ตาทิโน
อาลมฺพน มยา ทินฺน ทิปทินทฺ สฺส ตาทิโน ฯ
ธรณึ ปฏิปชฺชามิ
วิปุล สาครปฺปร ๑
ปาเณสุ จ อิสฺสริย วตฺเตมิ วสุธาย จ ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
อิโต เทฺวสฏิกปฺปมฺหิ ตโย อาสึสุ ขตฺติยาf
เอกาทสฺสิตนามา ๒ เต จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อาลมฺพนทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อาลมฺพนทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย อชินทายกตฺเถราปทาน (๒๒๒)
[๒๒๔] เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป คณสนฺถารโก อห
อทฺทส วิรช พุทฺธ
อาหุตีน ปฏิคฺคห ฯ
#๑ โป. สาครมฺพุทฺธ ฯ ยุ. สาครมฺพร ฯ ๒ ม. ยุ. เอกาปสฺสิตนามา ฯ
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จมฺมขณฺฑ มยา ทินฺน สิขิโน โลกพนฺธุโน
เตน กมฺเมน ทิปทินฺท โลกเชฏ นราสภ ฯ
สมฺปตฺตึ อนุโภตฺวาน กิเลเส ฌาปยึ อห
ธาเรมิ อนฺติม เทห สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป อชิน ย อทาสห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ อชินสฺส อิท ผล ฯ
อิโต ปฺาสเก ๑ กปฺเป ราชา อาสึ สุทายโก
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อชินทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อชินทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย เทฺวรตนิยตฺเถราปทาน (๒๒๓)
[๒๒๕] มิคลุทฺโธ ๒ ปุเร อาสึ อรฺเ กานเน อห
อทฺทส วิรช พุทฺธ
อาหุตีน ปฏิคฺคห ฯ
มสเปสิ มยา ทินฺนา วิปสฺสิสฺส มเหสิโน
สเทวกสฺมิ โลกสฺมึ อิสฺสร การยามห ฯ
#๑ ม. ยุ. ปฺจมเก ฯ ๒ ม. ยุ. มิคลุทฺโท ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อิมินา มสทาเนน
รตน นิพฺพตฺตเต มม
ทุเว เม รตนา โลเก ทิฏธมฺมสฺส ปตฺติยา ฯ
เตห สพฺเพ อติโภมิ มสทานสฺส ปตฺติยา
คตฺตฺจ มุทุก มยฺห ปฺา นิปุณเวทินี ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย มสมททึ ตทา
ทุคคฺ ตึ นาภิชานามิ มสทานสฺสิท ผล ฯ
อิโต จตุตฺถเก กปฺเป เอโก อาสึ ชนาธิโป
มหาโรหิตนาโม โส จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เทฺวรตนิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เทฺวรตนิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม ภาณวาร ฯ
จตุตฺถ อารกฺขทายกตฺเถราปทาน (๒๒๔)
[๒๒๖] สิทฺธตฺถสฺส ภควโต เวทิกา การิตา มยา ๑
อารกฺโข จ มยา ทินฺโน สุคตสฺส มเหสิโน ฯ
เตน กมฺมวิเสเสน น ปสฺเส ภยเภรว
กุหิฺจิ อุปปนฺนสฺส
ตาโส มยฺห น วิชชฺ ติ ฯ
#๑ ม. ยุ. เวทิ การาปตา มยา ฯ
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จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย เวทึ การยึ ปุเร
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ เวทิกาย อิท ผล ฯ
อิโต ฉฏมฺหิ กปฺปมฺหิ อปสฺเสนสนามโก
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อารกฺขทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อารกฺขทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม อพฺยาธิกตฺเถราปทาน (๒๒๕)
[๒๒๗] วิปสฺสิสฺส ภควโต
อคฺคิสาล อทาสห
พฺยาธิกานฺจ อาวาส อุโณฺหทกปฏิคฺคห ฯ
เตน กมฺเมนย มยฺห อตฺตภาโว สุนิมฺมิโต
พฺยาธาห นาภิชานามิ ปฺุกมฺมสฺสิท ผล ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย สาลมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ อคฺคิสาลายิท ผล ฯ
อิโต จ สตฺตเม กปฺเป เอโก อาสึ นราธิโป ๑
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
#๑ ม. ยุ. เอโกสึ อปราชิโต ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อพฺยาธิโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อพฺยาธิกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ วกุลปุปฺผยิ ตฺเถราปทาน (๒๒๖)
[๒๒๘] นารโท อิติ เม นาม กสฺสโป อิติ ม วิทู
อทฺทส สมณานคฺค
วิปสฺสึ เทวสกฺกต ฯ
อนุพฺยฺชนธร พุทธฺ  อาหุตีน ปฏิคฺคห
วกุลปุปผฺ  ๑ ปคฺคยฺห พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ ๒
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
จตุสตฺตติโต กปฺเป โรมโส นาม ขตฺติโย
อามุตฺตมาลาภรโณ สโยคฺคพลวาหโน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา วกุลปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
วกุลปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. องฺโกลปุปฺผ ฯ ยุ. จงฺโกลปุปฺผ ฯ ๒ ม. ยุ. ปุปฺผมภิปูชยึ ฯ
#อิโต ปร เอว าตพฺพ ฯ
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สตฺตม โสวณฺณวฏสกิยตฺเถราปทาน (๒๒๗)
[๒๒๙] อุยฺยานภูมึ นิยฺยนฺโต อทฺทส โลกนายก
วฏสก คเหตฺวาน
โสวณฺณ สาธุนิมฺมิต ฯ
สีฆ คโต ๑ สมารุยหฺ หตฺถิกขฺ นฺธคโต อห
พุทฺธสฺส อภิโรเปสึ สิขิโน โลกพนฺธุโน ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
สตฺตวีเส อิโต กปฺเป เอโก อาสึ ชนาธิโป
มหาปตาโป นาเมน จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โสวณฺณวฏสกิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
โสวณฺณวฏสกิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม มิฺชวฏสกิยตฺเถราปทาน (๒๒๘)
[๒๓๐] นิพฺพุเต โลกนาถมฺหิ สิขิมฺหิ วทต วเร
วฏสเกหิ อากิณฺณ
โพธิปูช อกาสห ฯ
#๑ ม. ตโต ฯ ยุ ... สมารูโฬฺห ฯ
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เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปูชมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ โพธิปูชายิท ผล ฯ
อิโต ฉพฺพีสติกปฺเป อหุ เมฆพฺภนามโก
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มิฺชวฏสกิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
มิฺชวฏสกิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม สุกตาเวฬิยตฺเถราปทาน (๒๒๙)
[๒๓๑] อสิโต นาม นาเมน มาลากาโร อห ตทา
อาเวฬ ปคฺคเหตฺวาน รฺโ ทาตุ วชามห ฯ
อสมฺปตฺโตมฺหิ ราชาน อทฺทส สิขินายก
หฏโ หฏเน จิตฺเตน พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฺจวีเส อิโต กปฺเป ราชา โหมิ มหพฺพโล
เวภาโร นาม นาเมน จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สุกตาเวฬิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สุกตาเวฬิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม เอกวนฺทนิยตฺเถราปทาน (๒๓๐)
[๒๓๒] อุสภ ปวร วีร
เวสฺสภุ วิชิตาวิน
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน พุทฺธเสฏ อวนฺทห ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ วนฺทนาย อิท ผล ฯ
จตุวีสมฺหิ กปฺปมฺหิ
วิคตานนฺทนามโก ๑
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกวนฺทนิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกวนฺทนิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. วิกตานนฺทนามโก ฯ
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อุทฺทาน
อาลมฺพนฺจ อชิน
มสทารกฺขทายโก
อพฺยาธิวกุลโสณฺณ
มิฺช อาเวฬ วนฺทน
ปฺจปฺาส คาถาโย คณิตา อตฺถทสฺสิหีติ ฯ
อาลมฺพนทายกวคฺโค เตวีสติโม ฯ
______________
จตุพฺพีโส อุทกาสนทายิวคฺโค
ปม อุทกาสนทายกตฺเถราปทาน (๒๓๑)
[๒๓๓] อารามทฺวารา นิกฺขมฺม ผลก สนฺถรึ อห
อุทกฺจ อุปฏาสึ
อุตฺตมตฺถสฺส ปตฺติยา ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ อาสเน โจทเก ผล ฯ
อิโต ปณฺณรเส กปฺเป อภิสามสมวฺหโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุทกาสนทายโภ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อุทกาสนทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
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ทุติย ภาชนทายกตฺเถราปทาน (๒๓๒)
[๒๓๔] นคเร พนฺธุมติยา
กุมฺภกาโร อห ตทา
ภาชน อนุปาเลสึ
ภิกฺขุสงฺฆสฺส ตาวเท ฯ
เอกนวุติโต กปฺเป ภาชน อนุปาลยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ภาชนสฺส อิท ผล ฯ
เตปฺาเส อิโต กปฺเป อนนฺตชลินามโก
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ภาชนทายโก ๑ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ภาชนทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย สาลปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๒๓๓)
[๒๓๕] อรุณวติยา นคเร
อโหสึ ปุวิโก ๒ ตทา
มม ทฺวาเรน คจฺฉนฺต สิขิน อทฺทส ชิน ฯ
พุทฺธสฺส ปตฺต ปคฺคยฺห สาลปุปฺผ อทาสห
สมฺมคฺคตสฺส พุทฺธสฺส วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
#๑ ม. ภาชนปาลโก ฯ ๒ ม. ปูปโก ฯ ยุ. ปูวิโก ฯ
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เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิทาสห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ สาลปุปผฺ สฺสิท ผล ฯ
อิโต จุทฺทสกปฺปมฺหิ อโหสึ อมิตฺชโล
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สาลปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สาลปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ กิลฺชทายกตฺเถราปทาน (๒๓๔)
[๒๓๖] ติวราย ปุเร รมฺเม นฬกาโร อห ตทา
สิทฺธตฺเถ โลกปชฺโชเต ปสนฺนา ชนตา ตหึ ฯ
ปูชตฺถ โลกนาถสฺส กิลฺช ปริเยสติ
พุทฺธปูช กโรนฺตาน กิลฺช อทท ๑ อห ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ กิลฺชสฺส อิท ผล ฯ
สตฺตสตฺตติกปฺปมฺหิ
ราชา อาสิ ชลนฺธโร ๒
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
#๑ ม. อททึ ฯ ๒ ยุ. ชุตินธฺ โร ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กิลฺชทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
กิลฺชทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม เวทิทายกตฺเถราปทาน (๒๓๕)
[๒๓๗] วิปสฺสิโน ภควโต
โพธิยา ปาทปุตฺตเม
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน กาเรสึ เวทิก อห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป กาเรสึ เวทิก อห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ เวทิกาย อิท ผล ฯ
อิโต เอกาทเส กปฺเป อโหสึ สูริยสฺสโม
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เวทิทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เวทิทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
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ฉฏ วณฺณการกตฺเถราปทาน (๒๓๖)
[๒๓๘] นคเร อรุณวติยา
วณฺณกาโร อห ตทา
เจติเย ทุสฺสภณฺฑานิ นานาวณฺณ รเชมห ๑ ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย วณฺณ รชยึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ วณฺณทานสฺสิท ผล ฯ
อิโต เตวีสติกปฺเป จนฺทสมสนามโก ๒
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา วณฺณการโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
วณฺณการกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม ปยาลปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๒๓๗)
[๒๓๙] มิคลุทฺโธ ปุเร อาสึ อรฺเ กานเน อหฎ
ปยาล ปุปฺผิต ทิสฺวา คตมคฺเค ขิป อห ฯ
พุทฺธสฺส ปตฺต ปคฺคยฺห ปยาลปุปฺผมทาสห
มคฺเค คตสฺส พุทฺธสฺส วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
#๑ ม. ยุ. รเชสห ฯ ๒ ม. วณฺณสมสนามโก ฯ ยุ. จนฺทูปมสนามโก ฯ
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เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปยาลปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปยาลปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม อมฺพยาคทายกตฺเถราปทาน (๒๓๘)
[๒๔๐] สเก สิปฺเป อปตฺถทฺโธ ๑ อคม กานน อห
สมฺพุทธฺ  ยนฺต ๒ ทิสฺวาน อมฺพยาค ๓ อทาสห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ อมฺพยาคสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อมฺพยาคทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อมฺพยาคทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ยุ. อวตฺถทฺโธ ฯ ๒ ยุ. สนฺต ฯ ๓ โป. อมฺพยาคุ ฯ
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นวม ชคติการกตฺเถราปทาน (๒๓๙)
[๒๔๑] นิพฺพุเต โลกนาถมฺหิ อตฺถทสฺสีนรุตฺตเม
ชคตี การิตา มยฺห พุทฺธสฺส ถูปมุตฺตเม ฯ
อฏารเส กปฺปสเต ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ชคติยา อิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ชคติการโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ชคติการกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม วาสิทายกตฺเถราปทาน (๒๔๐)
[๒๔๒] กมฺมาโรห ปุเร อาสึ ติวราย ปุรุตฺตเม
เอกา วาสิ มยา ทินฺนา สยมฺภุ อปราชิต ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย วาสิมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ วาสิทานสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา วาสิทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
วาสิทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
อุทกาสนิ ภาชนิโย สาลปุปฺผี กิลฺชโท
เวทิกา วณฺณกาโร จ ปยาลอมฺพยาคโท
ชคตี วาสิทายี จ
คาถา ตึส จ อฏ จาติ ฯ
อุทกาสนทายิวคฺโค จตุพฺพีโส ฯ
______________
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ปฺจวีโส ตุวรทายิวคฺโค
ปม ตุวรฏิทายกตฺเถราปทาน (๒๔๑)
[๒๔๓] มิคลุทฺโธ ปุเร อาสึ อรฺเ กานเน มหา ๑
ต ทิสฺวา รุธิรมาทาย ๒ สงฺฆสฺส อททึ อห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ตุวรฏิสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ตุวรฏิทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ตุวรฏิทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย นาคเกสริยตฺเถราปทาน (๒๔๒)
[๒๔๔] ธนน อเวชฺฌ ๓ กตฺวาน วนมชฺโฌคหึ อห
เกสร โอสร ๔ ทิสฺวา ปพฺพมคฺค ๕ สมุฏิต ฯ
อุโภหตฺเถหิ ปคฺคยฺห สิเร กตฺวาน อฺชลึ
พุทฺธสฺส อภิโรเปสึ ติสฺสสฺส โลกพนฺธุโน ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
#๑ ม. ยุ. อห ฯ ๒ ม. ผริตฺวา ตูวรมาทาย ฯ ยุ. หริตฺวา ... ฯ ๓ ม. อเทฺวชฺฌ ฯ
#ยุ. อเทชฺฌ ฯ ๔ ม. โอคต ฯ ๕ ม. ปตปตฺต ฯ ยุ. สพฺพมตฺต สุปุปฺผิต ฯ
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สตฺตสตฺตติเม กปฺเป สโมกฺขรณนามโก ๑
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา นาคเกสริโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
นาคเกสริยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย นฬินเกสริยตฺเถราปทาน (๒๔๓)
[๒๔๕] ชาตสฺสรสฺส เวมชฺเฌ วสามิ ชลกุกกฺ ุโฏ
อถทฺทส เทวเทว
คจฺฉนฺต อนิลฺชเส ฯ
ตุณฺเฑน เกสร ๒ คยฺห วิปฺปสนฺเนน เจตสา
พุทฺธสฺส อภิโรเปสึ ติสฺสสฺส โลกพนฺธุโน ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
เตสตฺตติมฺหิ กปฺปมฺหิ สตฺตปตฺตสนามโก ๓
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. เตสตฺตติมฺหิ กปฺปมฺหิ สตฺตเกสรนามกา ฯ ยุ. ปโมกฺขรณนามโก ฯ
#๒ ม. ยุ. เกสรึ ฯ ๓ ม. สตฺตเกสรนามกา ... มหพฺพลา ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา นฬินเกสริโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
นฬินเกสริยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ วิรวิปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๒๔๔)
[๒๔๖] ขีณาสวสหสฺเสหิ
นิยฺยาติ โลกนายโก
วิรวิปุปผฺ  ปคฺคยฺห ๑ พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา วิรวิปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
วิรวิปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม กุฏิธูปกตฺเถราปทาน (๒๔๕)
[๒๔๗] สิทฺธตฺถสฺส ภควโต อโหสึ กุฏโิ คปโก
กาเลน กาล ธูเปสึ ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ธูปทานสฺสิท ๒ ผล ฯ
#๑ ม. วิรวปุปฺผมาทาย ฯ โป. ยุ. วิรวปุปฺผ ปคฺคยฺห ฯ ๒ ยุ. พุทฺธปูชายิท ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กุฏิธูปโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
กุฏิธูปกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ ปตฺตทายกตฺเถราปทาน (๒๔๖)
[๒๔๘] ปรเมน ทมเถน
สิทฺธตฺถสฺส มเหสิโน
ปตฺตทาน มยา ทินฺน อุชุภูตสฺส ตาทิโน ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปตฺตทานสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปตฺตทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปตฺตทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม ธาตุปูชกตฺเถราปทาน (๒๔๗)
[๒๔๙] นิพฺพุเต โลกนาถมฺหิ สิทฺธตฺถมฺหิ นรุตฺตเม
เอกธาตุ มยา ลทฺธา ทิปทินฺทสฺส ตาทิโน ฯ
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ตาห ธาตุ คเหตฺวาน พุทฺธสฺสาทิจฺจพนฺธุโน
ปฺจวสฺเส ปริจรึ
ติฏนฺตว นรุตฺตม ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ธาตุมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ธาตุปฏหเน ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ธาตุปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ธาตุปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม สตฺตสตฺตลิปุปฺผปูชกตฺเถราปทาน (๒๔๘)
[๒๕๐] สตฺต สตฺตลิปุปฺผานิ ๑ สีเส กตฺวานหนฺตทา
พุทฺธสฺส อภิโรเปสึ เวสฺสภุมฺหิ นรุตฺตเม ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปุปฺผปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สตฺตสตฺตลิปุปฺผปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สตฺตสตฺตลิปุปฺผปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ยุ. ปาฏลิปุปฺผานิ ฯ
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นวม พิมฺพิชาลปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๒๔๙)
[๒๕๑] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สยมฺภู อคฺคปุคฺคโล
จตุสจฺจ ปกาเสติ
เทเสติ อมต ปท ฯ
พิมฺพิชาลกปุปฺผานิ ๑ ปุถุ กตฺวานห ตทา
พุทฺธสฺส อภิโรเปสึ ทิปทินทฺ สฺส ตาทิโน ฯ
อฏสฏิมฺหิโต กปฺเป จตุโร กิฺชเกสรา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา พิมฺพิชาลปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
พิมฺพิชาลปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม อุทฺทาลทายกตฺเถราปทาน (๒๕๐)
[๒๕๒] กุกฺกโุ ธ ๒ นาม นาเมน สยมฺภู อปราชิโต
ปวนา นิกฺขมิตฺวาน อนุปฺปตฺโต มหานทึ ฯ
อุทฺทาลก คเหตฺวาน สยมฺภุสฺส อทาสห
สยตสฺสุชุภูตสฺส
ปสนฺนมนโส ตทา ฯ
#๑ โป. พิมฺพชาลกปุปฺผานิ ฯ ยุ. พิมฺพชิ าลิกปุปฺผานิ ฯ ๒ ม. กกุโธ ฯ ยุ. กกุทฺโธ ฯ
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เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปุปฺผทานสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุทฺทาลทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อุทฺทาลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
ตุวรฏินาคปุฬินา
วิรวิกุฏิธปู โก
ปตฺโต ธาตุสตฺตลิโย พิมฺพิ อุทฺทาลเกน จ
สตฺตตึสติ คาถาโย คณิตาโย วิภาวิหีติ ฯ
ตุวรทายิวคฺโค ปฺจวีโส ฯ
____________________
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ฉพฺพีสติโม โถมกวคฺโค
ปม โถมกตฺเถราปทาน (๒๕๑)
[๒๕๓] เทวโลเก ิโต สนฺโต วิปสฺสิสฺส มเหสิโน
ธมฺม สุตฺวาน มุทิโต อิม วาจ อภาสห ฯ
นโม เต ปุริสาชฺ นโม เต ปุริสุตฺตม
พหุชชฺ น ตารยสิ
เทเสนฺโต อมต ปท ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย วาจ อภณึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ โถมนาย อิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โถมโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
โถมกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย เอกาสนทายกตฺเถราปทาน (๒๕๒)
[๒๕๔] วิชหิตฺวา เทววณฺณ สภริโย อิธาคมึ
อธิการ กตฺตุกาโม พุทฺธเสฏสฺส สาสเน ฯ
เทวโล นาม นาเมน ปทุมุตฺตรสาวโก
ตสฺส ภิกฺขา มยา ทินฺนา วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
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สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปณฺฑปาตสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกาสนทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตถฺ าติ ฯ
เอกาสนทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย จิตกปูชกตฺเถราปทาน (๒๕๓)
[๒๕๕] อานนฺโท นาม สมฺพุทฺโธ สยมฺภู อปราชิโต
อรฺเ ปรินิพฺพายิ อมนุสฺสมฺหิ กานเน ฯ
เทวโลกา อิธาคนฺตฺวา จิต กตฺวานห ตทา
สรีร ตตฺถ ฌาเปสึ สกฺการฺจ อกาสห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา จิตกปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
จิตกปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
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จตุตฺถ จมฺปกปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๒๕๔)
[๒๕๖] หิมวนฺตอวิทูเร
วิกโน ๑ นาม ปพฺพโต
ตสฺส เวมชฺเฌ วสติ สมโณ ภาวิตินฺทฺริโย ฯ
ทิสฺวาน ตสฺโสปสม วิปฺปสนฺเนน เจตสา
ตีณิ จมฺปกปุปฺผานิ
คเหตฺวาน สโมกิรึ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา จมฺปกปุปฺผิโย ๒ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
จมฺปกปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม สตฺตปาฏลิยตฺเถราปทาน (๒๕๕)
[๒๕๗] กณิการว โชตนฺต
นิสินฺน ปพฺพตนฺตเร
สตฺต ปาฏลิปุปฺผานิ พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
#๑ ม. ยุ. วิกโต ฯ ๒ ม. ยุ. ติจมฺปกปุปฺผิโย ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สตฺตปาฏลิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สตฺตปาฏลิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ อุปาหนทายกตฺเถราปทาน (๒๕๖)
[๒๕๘] อโหสึ จนฺทโน นาม สมฺพุทฺธสฺสตฺรโช ตทา
เอโกปาหโน มยา ทินฺโน โพธิ ๑ สมฺปชฺช เม ตุว ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปาทุ ๒ อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ อุปาหนสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุปาหนทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อุปาหนทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม มฺชริปูชกตฺเถราปทาน (๒๕๗)
[๒๕๙] มฺชริก กริตฺวาน
รถิย ปฏิปชฺชห
อทฺทส สมณานคฺค
ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขต ฯ
#๑ ม. โพธึ ฯ ๒ ม. ปานธึ ฯ ยุ. ปาหน ฯ
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ปสนฺนจิตฺโต สุมโน ปรมาย จ ปติยา
อุโภหตฺเถหิ ปคฺคยฺห พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปุปฺผปูชายิท ผล ฯ
อิโต เตสตฺตติกปฺเป เอโก อาสึ มหีปติ
โชติโย นาม นาเมน จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มฺชริปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
มฺชริปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม ปณฺณทายกตฺเถราปทาน (๒๕๘)
[๒๖๐] ปพฺพเต หิมวนฺตมฺหิ วากจีรธโร อห
อโลณปณฺณภกฺโขมฺหิ นิยเมสุ จ สวุโต ฯ
ปาตราเส อนุปฺปตฺเต สิทฺธตฺโถ อุปคฺฉิ ม
ตาห พุทฺธสฺส ปาทาสึ ปสนฺโน เสหิ ปาณิหิ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ปณฺณมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปณฺณทานสฺสิท ผล ฯ
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สตฺตวีสมฺหิ กปฺปมฺหิ ราชา อาสึ ยทตฺถิโย ๑
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปณฺณทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตถฺ าติ ฯ
ปณฺณทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม กุฏิทายกตฺเถราปทาน (๒๕๙)
[๒๖๑] วิปน จาริ สมฺพุทฺโธ รุกฺขมูเล วสิ ตทา
ปณฺณสาล กริตฺวาน อทาสึ อปราชิเต ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปณฺณกุฏิก ททา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ กุฏิทานสฺสิท ผล ฯ
อฏตึเส ๒ อิโต กปฺเป โสฬสาสึสุ ราชิโน
สพฺพตฺถ อภิวสฺสีติ
วุจฺจเร จกฺกวตฺติโน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กุฏิทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
กุฏิทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. สทตฺถโิ ย ฯ ๒ ม. อฏวีเส ฯ
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ทสม อคฺคปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๒๖๐)
[๒๖๒] สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ นิสินฺน ปพฺพตนฺตเร
โอภาสยนฺต รสิยา ๑ สิขิน สิขิน ยถา ฯ
อคฺคช ปุปฺผมาทาย อุปคฺฉึ นรุตฺตม
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฺจวีสติกปฺปมฺหิ
อโหสึ มิตฺตฆาตโก ๒
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อคฺคปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อคฺคปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
โถมโก ภิกฺขจิตก
จมฺปโก สตฺตปาฏลิ
#๑ ม. ยุ. รเสน ฯ ๒ ม. อโหสิ อมิโต คโต ฯ ยุ. อโหสึ อมิตวฺหโย ฯ
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ปาทุมฺชริ ปณฺณฺจ กุฏโิ ท อคฺคปุปฺผิโย
คาถาโย คณิตา เจตฺถ เอกตาฬีสเมว จ ฯ
โถมกวคฺโค ฉพฺพีสติโม ฯ
______________
สตฺตวีโส ปทุมุกฺเขปวคฺโค
ปม อากาสุกฺขิปยตฺเถราปทาน (๒๖๑)
[๒๖๓] สุวณฺณวณฺณ สิทฺธตฺถ คจฺฉนฺต อนฺตราปเณ
ชลชคฺเค ทุเว คยฺห อุปคฺฉึ นราสภ ฯ
เอกฺจ ปุปฺผ ปาเทสุ พุทฺธเสฏสฺส นิกฺขิป
เอกฺจ ปุปฺผ ปคฺคยฺห อากาเส อุกฺขิป อห ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ8
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปุปฺผทานสฺสิท ผล ฯ
อิโต พตฺตึสกปฺปมฺหิ ๑ เอโก อาสึ มหิปฺปติ
อนฺตลิกขฺ กโร นาม จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อากาสุกฺขิปโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อากาสุกฺขิปยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ฉตฺตึสกปฺปมฺหิ ฯ
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ทุติย เตลมกฺขิยตฺเถราปทาน (๒๖๒)
[๒๖๔] สิทฺธตฺถมฺหิ ภควติ
นิพฺพุตมฺหิ นราสเภ
โพธิยา เวทิกายาห เตล มกฺเขสิ ตาวเท ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย เตล มกฺขยึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ มกฺขนาย อิท ผล ฯ
จตุวีเส ๑ อิโต กปฺเป สุจฺฉวิ นาม ขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เตลมกฺขิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เตลมกฺขิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย อฑฺฒจนฺทิยตฺเถราปทาน (๒๖๓)
[๒๖๕] ติสฺสสฺส โข ภควโต โพธิยา ปาทปุตฺตเม ๒
อฑฺฒจนฺท มยา ทินนฺ  ธรณีรหุ ปาทเป ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย จนฺทมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ โพธิปูชายิท ผล ฯ
#๑ โป. จตุนวุเต ฯ ๒ ยุ. สพฺพตฺถ ปาทมุตฺตเม ฯ
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ปฺจวีเส อิโต กปฺเป เทวโล นาม ขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อฑฺฒจนฺทิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อฑฺฒจนฺทิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ ทีปทายกตฺเถราปทาน (๒๖๔)
[๒๖๖] เทวภูโต อห สนฺโต โอรุยฺห ปวึ ตทา
ปทีเป ปฺจ ปาทาสึ ปสนฺโน เสหิ ปาณิหิ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ทีปมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ทีปทานสฺสทิ  ผล ฯ
ปฺจปฺาสเก กปฺเป เอโก อาสึ มหีปติ|
สมนฺตจกฺขุ นาเมน จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ(
อิตฺถ สุท อายสฺมา ทีปทายโก ๑ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ทีปทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ปทีปทายโก ฯ ยุ. อรณทีปโย ฯ
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ปฺจม วิฬาลิทายกตฺเถราปทาน (๒๖๕)
[๒๖๗] หิมวนฺตสฺส อวิทูเร โรมโส นาม ปพฺพโต
ตมฺหิ ปพฺพตปาทมฺหิ สมโณ ภาวิตินฺทฺริโย ฯ
วิฬาลิโย คเหตฺวาน สมณสฺส อทาสห
อนุโมทิ มหาวีโร
สยมฺภู อปราชิโต ฯ
วิฬาลิ เต มม ๑ ทินนฺ า วิปฺปสนฺเนน เจตสา
ภเว นิพพฺ ตฺตมานมฺหิ ผล นิพพฺ ตฺตต ตว ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย วิฬาลิมทาสห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ วิฬาลิยา อิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา วิฬาลิทายโก เถโร อิมา คาถาโยฉ
อภาสิตฺถาติ ฯ
วิฬาลิทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ มจฺฉทายกตฺเถราปทาน (๒๖๖)
[๒๖๘] จนฺทภาคานทีตีเร
อโหสึ ๒ อุกฺกโุ ส ตทา
มหนฺต มจฺฉ ปคฺคยฺห สิทฺธตฺถสฺส มุนิโน อท ฯ
#๑ โป. มยฺห ทินฺน ฯ ยุ. มม ทินฺนา ฯ ๒ ม. ยุ. อุกฺกโุ ส อาสห ตทา ฯ
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จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย มจฺฉมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ มจฺฉทานสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มจฺฉทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
มจฺฉทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม ชวหสกตฺเถราปทาน (๒๖๗)
[๒๖๙] จนฺทภาคานทีตีเร
อาสึ วนจโร ตทา
สิทฺธตฺถ อทฺทส พุทฺธ คจฺฉนฺต อนิลฺชเส ฯ
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน โอโลเกนฺโต ๑ มหามุนึ
สก จิตฺต ปสาเทตฺวา อภิวนฺทึ ๒ โลกนายก ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย อวนฺทึ นราสภ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ วนฺทนาย อิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ชวหสโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ชวหสกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. อุลโฺ ลเกนฺโต ฯ ๒ ม. ยุ. อวนฺทึ นายก อห ฯ
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อฏม สลฬปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๒๖๘)
[๒๗๐] จนฺทภาคานทีตีเร
อโหสึ กินฺนโร ตทา
วิปสฺสึ อทฺทส พุทฺธ รสิชาลสมากุล ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน ปรมาย จ ปติยา
ปคฺคยฺห สลฬ ปุปฺผ วิปสฺสิสสฺ ๑ โอกิรึ อห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สลฬปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สลฬปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม อุปาคตหาสนิยตฺเถราปทาน (๒๖๙)
[๒๗๑] หิมวนฺตสฺส เวมชฺเฌ สโร อาสิ สุนิมฺมิโต
ตตฺถาห รกฺขโส อาสึ เหฏสีโส ๒ ภยานโก ฯ
อนุกมฺปโก การุณิโก วิปสฺสี โลกนายโก
มมุทฺธริตุกาโม โส อาคฺฉิ มม สนฺติเก ฯ
#๑ ม. ยุ. วิปสฺสึ ฯ ๒ ยุ. โปฏสีโส ฯ
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อุปาคต มหาวีร
เทวเทว นราสภ
อาสยา อภินิกฺขมฺม อวนฺทึ สตฺถุโน อห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย วนฺทึ ปุริสุตฺตม
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ วนฺทนาย อิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุปาคตหาสนิโย ๑ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อุปาคตหาสนิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม ตรณิยตฺเถราปทาน (๒๗๐)
[๒๗๒] สุวณฺณวณฺโณ สมฺพุทฺโธ วิปสฺสี ๒ นาม นายโก
นทีตีเร ิโต สตฺถา ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขโต ฯ
นาวา น วิชฺชเต ตตฺถ สนฺตารณี มหณฺณเว
นทิยา อภินิกฺขมฺม
ตาเรสึ โลกนายก ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ตาเรสึ นรุตฺตม
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ตารณาย อิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. อุปาคตาสโย ฯ ยุ. อุปาคตภาสนิโย ฯ ๒ ม. ยุ. วิปสฺสี ทกฺขิณารโห ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา ตรณิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ตรณิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
อุกฺเขป เตลจนฺที จ ทีปโท จ วิฬาลิโท
มจฺโฉ ชโว สลฬโท รกฺขโส ตรโณ ทส
คาถาโย เจตฺถ สงฺขาตา ตาฬีสเมกเมว จ ฯ
ปทุมุกฺเขปวคฺโค สตฺตวีโส ฯ
______________
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อฏวีสติโม สุวณฺณพิพฺโพหนวคฺโค
ปม สุวณฺณพิพฺโพหนิยตฺเถราปทาน (๒๗๑)
[๒๗๓] เอกาสน อหมท
ปสนฺโน เสหิ ปาณิหิh
พิพฺโพหนฺจ ปาทาสึ อุตฺตมตฺถสฺส ปตฺติยา ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป พิพฺโพหนมทาสห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พิพฺโพหนสฺสิท ผล ฯ
อิโต เตสฏิเม กปฺเป อสโม นาม ขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สุวณฺณพิพฺโพหนิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สุวณฺณพิพฺโพหนิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย ติลมุฏิยตฺเถราปทาน (๒๗๒)
[๒๗๔] มม สงฺกปฺปมฺาย สตฺถา โลกคฺคนายโก
มโนมเยน กาเยน อิทฺธิยา อุปสงฺกมิ ฯ
สตฺถาร อุปสงฺกนฺต วนฺทิตฺวา ปุริสุตฺตม
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน ติลมุฏ ิมทาสห ฯ
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เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ติลมุฏิยิท ๑ ผล ฯ
อิโต โสฬสกปฺปมฺหิ คนฺธิโย ๒ นาม ขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ติลมุฏิโย ๓ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ติลมุฏิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย จงฺโกฏกิยตฺเถราปทาน (๒๗๓)
[๒๗๕] มหาสมุทฺท นิสฺสาย วสติ ปพฺพตนฺตเร
ปจฺจุคฺคนฺตฺวาน กามห ๔ จงฺโกฏกมทาสห ฯ
สิทฺธตฺถสฺส มเหสิโน สยมฺภุสสฺ านุกมฺปโน ๕
ปุปฺผจงฺโกฏก ทตฺวา กปฺป สคฺคมฺหิ โมทห ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป จงฺโกฏกมท ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ จงฺโกฏกสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ยุ. ติลมุฏเ อิท ผล ฯ ๒ ม. ตนฺติโส ฯ ยุ. นนฺทโิ ย ฯ ๓ ม. ยุ.
#ติลมุฏิทายโก ฯ ๔ ม. กตฺวาน ฯ ๕ ม. สพฺพสตฺตานุกมฺปโน ฯ ยุ.
#สพฺพภูตานุกมฺปโน ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา จงฺโกฏกิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
จงฺโกฏกิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ อพฺภฺชนทายกตฺเถราปทาน (๒๗๔)
[๒๗๖] โกณฺฑฺสฺส ภควโต วีตราคสฺส ตาทิโน
อกกฺกสสฺส ๑ จิตฺตสฺส นิปปฺจสฺส ฌายิโน ฯ
สพฺพโมหาติวตฺตสฺส สพฺพโลกหิเตสิโน
อพฺภฺชน มยา ทินฺน ทิปทินฺทสฺส ตาทิโน ฯ
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป อพฺภฺชนมทาสห ๒
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ อพฺภฺชนสฺสิท ผล ฯ
อิโต ปณฺณรเส กปฺเป วิรปฺโป ๓ นาม ขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อพฺภฺชนทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อพฺภฺชนทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. อากาสสมจิตฺตสฺส ฯ ๒ ม. ยุ. อพฺภฺุชนมท ตทา ฯ ๓ ม. ยุ. จิรปฺโป ฯ
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ปฺจม เอกฺชลิยตฺเถราปทาน (๒๗๕)
[๒๗๗] อุทุมฺพเร วสนฺตสฺส นิยเต ปณฺณสนฺถเร
วุตฺโถกาโส มยา ทินโฺ น สมณสฺส มเหสิโน ฯ
ติสฺสสฺส ทิปทินฺทสฺส โลกนาถสฺส ตาทิโน
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน สนฺถรึ ปุปฺผสนฺถร ฯ8
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย กรึ ปุปผฺ สนฺถร
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ สนฺถรสฺส อิท ผล ฯ
อิโต จุทฺทสกปฺปมฺหิ อโหสึ มนุชาธิโป
เอกอฺชลิโก นาม จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกฺชลิโย ๑ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกฺชลิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ โปตฺถทายกตฺเถราปทาน (๒๗๖)
[๒๗๘] สตฺถาร ธมฺมมารพฺภ สงฺฆฺจาป มเหสิโน ๒
โปตฺถทาน มยา ทินฺน ทกฺขิเณยฺเย อนุตฺตเร ฯ
#๑ ม. เอกฺชลิโก ฯ ๒ ม. มเหสิน ฯ
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เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ โปตฺถทานสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โปตฺถทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
โปตฺถทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม จิตกปูชกตฺเถราปทาน (๒๗๗)
[๒๗๙] จนฺทภาคานทีตีเร
อนุโสต วชามห
สตฺต มาลุวปุปฺผานิ จิตกาโรปยึ ๑ อห ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป จิตก ย อปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ จิตปูชายิท ผล ฯ
สตฺตสฏิมฺหิโต กปฺเป ปฏิชคฺคสนามโก ๒
สตฺตรตนสมฺปนฺโน ๓ จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา จิตกปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
จิตกปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. จิตมาโรปยึ อห ฯ ๒ ม. ยุ. ปฏิชคฺคสนามกา ฯ ๓ ม. ยุ.
#สตฺตรตสมฺปนฺนา สตฺตาสุ จกฺกวตฺติโน ฯ
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อฏม อาลุวทายกตฺเถราปทาน (๒๗๘)
[๒๘๐] ปพฺพเต หิมวนฺตมฺหิ มหาสินฺธุ สุทสฺสโน ๑
ตตฺถทฺทส วีตราค
สมฺปภาส สุทสฺสน ฯ
ปรโมปสเม ยุตฺต
ทิสฺวา วิมหฺ ิตมานโส ๒
อาลุว ตสฺส ปาทาสึ ปสนฺโน เสหิ ปาณิหิ ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย อาลุวมทาสห ๓
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ อาลุวสฺส อิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อาลุวทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อาลุวทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม ปุณฺฑรีกตฺเถราปทาน (๒๗๙)
[๒๘๑] โรมโส นาม นาเมน สยมฺภู สปฺปโภ ๔ ตทา
ปุณฺฑรีก มยา ทินฺน วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ปุณฺฑรีกมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปุณฺฑรีกสฺสิท ผล ฯ
#๑ ม. สุทสฺสนา ฯ ๒ ยุ. ... ต วิมฺหิตาสโย ฯ ๓ ม. ย ผลมททึ ตทา ฯ
#ยุ. ... อาลุวมท ตทา ฯ ๔ ม. สุพฺพโต ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปุณฺฑรีโก ๑ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปุณฺฑรีกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม ตรณิยตฺเถราปทาน (๒๘๐)
[๒๘๒] มหาปถมฺหิ วิสเม
เสตุ การาปต ๒ มยา
ตรณตฺถาย โลกสฺส ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย เสตุ ๓ การิต มยา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ เสตุทานสฺสิท ผล ฯ
ปฺจปฺาสิโต กปฺเป เอโก อาสึ สโมคโต ๔
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ตรณิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ตรณิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. เอกปุณฺฑรีโก ฯ ๒ ม. ยุ. การาปโต ฯ ๓ ม. โย เสตุ การิโต มยา ฯ
#๔ ม. ยุ. สโมคโธ ฯ
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อุทฺทาน
โสวณฺณ ติลมุฏิ จ จงฺโกฏกพฺภฺชมฺชลิ
โปตฺถโก จิตมาลุโว เอกปุณฺฑริ เสตุนา
เทฺวจตฺตาฬีส คาถาโย คณิตาโย วิภาวิหิ ฯ
สุวณฺณพิพฺโพหนวคฺโค อฏวีสติโม ฯ
เอกาทสม ภาณวาร
_________
เอกูนตึโส ปณฺณทายกวคฺโค
ปม ปณฺณทายกตฺเถราปทาน (๒๘๑)
[๒๘๓] ปณฺณสาเล นิสินฺโนมฺหิ ปณฺณโภชนโภชโน
อุปวิฏฺจ ม สนฺต อุปคฺฉิ มหาอิสิ ฯ
สิทฺธตฺโถ โลกปชฺโชโต สพฺพโลกติกิจฺฉโก
ตสฺส ปณฺณ มยา ทินฺน นิสินนฺ สฺส ๑ ปณฺณสนฺถเร ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ปณฺณมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปณฺณทานสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปณฺณทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปณฺณทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. นิสินนฺ  ฯ
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ทุติย ผลทายกตฺเถราปทาน (๒๘๒)
[๒๘๔] สิเนรุสมสนฺโตโส
ธรณีธรสาทิโส ๑
วุฏหิตวฺ า สมาธิมฺหา ภิกฺขาย มมุปฏิโต ฯ
หรีตกึ ๒ อามลก อมฺพ ๓ ชมฺพพ วิเภทก
โกล ภลฺลาตก เพลฺล ๔ ผารุสกผลานิ จ ฯ
สิทฺธตฺถสฺส มเหสิสฺส สพฺพโลกานุกมฺปโ น
ตฺจ สพฺพ มยา ทินฺน วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ผลทานสฺสิท ผล ฯ
สตฺตปฺาสิโต กปฺเป เอกชฺโฌ นาม ขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย ปจฺจุคฺคมนิยตฺเถราปทาน (๒๘๓)
[๒๘๕] สีห ยถา วนจร
นิสภาชานิย ยถา
กกุธ วิลสนฺตว
อาคจฺฉนฺต นราสภ ฯ
#๑ ม. ธรณีสมสาทิโส ฯ ยุ. ธรณีธาริสาทิโส ฯ ๒ โป. ม. ยุ. หรีตก ฯ
#๓ ม. ยุ. อมฺพชมฺพุวิภีตก ฯ ๔ ม. พิลลฺ  ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 365

สิทฺธตฺถ โลกปชฺโชต สพฺพโลกติกิจฺฉก
อกาสึ ปจฺจุคฺคมน
วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ปจฺจุคฺคฺฉึ นราสภ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปจฺจุคฺคมนิท ๑ ผล ฯ
สตฺตวีเส ๒ อิโต กปฺเป เอโก อาสึ ชนาธิโป
ปริวาโรติ ๓ นาเมน จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปจฺจุคฺคมนิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปจฺจุคฺคมนิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ เอกปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๒๘๔)
[๒๘๖] ทกฺขิณมฺหิ ทุวารมฺหิ ปสาโจ อาสหนฺตทา
อทฺทส วิรช พุทฺธ
ปตรสีว ภาณุม ฯ
วิปสฺสสิ ฺส นรคฺคสฺส สพฺพโลกหิเตสิโน
เอกปุปผฺ  มยา ทินฺน ทิปทินทฺ สฺส ตาทิโน ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
#๑ ม. ปจฺจุคฺคมเน อิท ผล ฯ ๒ สตฺตตึเส ฯ ๓ ม. ยุ. สปริวาโรติ ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม มฆวปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๒๘๕)
[๒๘๗] นมฺมทานทิยา ตีเร สยมฺภู อปราชิโต
สมาธึ โส สมาปนฺโน วิปฺปสนฺโน อนาวิโล ฯ
ทิสฺวา ปสนฺโน สุมโน สมฺพทุ ฺธ อปราชิต
ตาห มฆวปุปฺเผน
สยมฺภุ ปูชยึ ตทา ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มฆวปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
มฆวปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
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ฉฏ อุปฏายิกตฺเถราปทาน (๒๘๖)
[๒๘๘] รถิย ปฏิปชฺชนฺต
อาหุตีน ปฏิคฺคห
ทิปทินทฺ  มหานาค
โลกเชฏ นราสภ ฯ
ปกฺโกสาปยตสฺสาห สพฺพโลกหิเตสิโน
อุปฏาโก มยา ทินโฺ น สิทฺธตฺถสฺส มเหสิโน ฯ
ปฏิคฺคเหตฺวาน สมฺพุทฺโธ นิยยฺ าเตสิ ๑ มหามุนิ
อุฏาย อาสนา ตมฺหา ปกฺกามิ ปาจินามุโข ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป อุปฏากมท ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ อุปฏานสฺสิท ผล ฯ
สตฺตปฺาสิโต กปฺเป พลเสนสนามโก
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุปฏายิโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อุปฏายิกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม อปทานิยตฺเถราปทาน (๒๘๗)
[๒๘๙] อปทาน สุคตาน
กิตฺตยึห ๒ มเหสิน
ปาเท จ สิรสา วนฺทึ ปสนฺโน เสหิ ปาณิหิ ฯ
#๑ ม. นิยยฺ าเทสิ ฯ ๒ โป. ยุ. กิตฺตยิสฺส ฯ
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เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป อปทาน ปกิตฺตยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ กิตฺตนาย อิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อปทานิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อปทานิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม สตฺตาหปพฺพชิตตฺเถราปทาน (๒๘๘)
[๒๙๐] วิปสฺสิสฺส ภควโต
สงฺโฆ สกฺกตมานิโต
พฺยสน เม อนุปฺปตฺต าติเภโท ปุเร อหุ ฯ
ปพฺพชฺช อุปคนฺตฺวาน พฺยสนุปสมายห
สตฺตาหาภิรโต ตตฺถ สตฺถุสาสนกมฺยตา ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ยมห ปพฺพชึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปพฺพชฺชาย อิท ผล ฯ
สตฺตสฏิมฺหิโต กปฺเป สตฺต อาสุ มหีปตี
สุเนกฺขมฺมาติ ายนฺติ จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉกิ ตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา สตฺตาหปพฺพชิโต เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สตฺตาหปพฺพชิตตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม พุทฺธุปฏายิกตฺเถราปทาน (๒๘๙)
[๒๙๑] เวธมฺภินีติ ๑ เม นาม ปตุ สนฺต มม ตทา
มม หตฺถ คเหตฺวาน อุปานยิ มหามุนึ ฯ
อิเม ม อุทฺทิสิยนฺติ พุทฺธา โลกคฺคนายกา
เตห อุปฏิ ๒ สกฺกจฺจ ปสนฺโน เสหิ ปาณิหิ ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป พุทฺเธ ปริจรึ ๓ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ อุปฏานสฺสิท ผล ฯ
เตวีสมฺหิ อิโต กปฺเป จตุโร อาสุ ขตฺติยา
สมณุปฏกา นาม
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา พุทฺธุปฏายิโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
พุทฺธุปฏายิกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. เวฏมฺภินีติ --- ฯ ยุ. เวฏมฺพรีติ เม นาม ฯ ๒ โป. ม. อุปฏึ ฯ
#ยุ. อุปฏหึ ฯ ๓ ม. อุปฏหึ ฯ
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ทสม ปุพฺพงฺคมนิยตฺเถราปทาน (๒๙๐)
[๒๙๒] จุลฺลาสีติสหสฺสานิ
ปพฺพชิมฺห อกิฺจนา
เตส ปุพพฺ งฺคโม อาสึ อุตฺตมตฺถสฺส ปตฺติยา ฯ
สราคา สโมหา ๑ เจเต วิปฺปสนฺนมนาวิล ๒
อุปฏหึสุ สกฺกจฺจ
ปสนฺนา เสหิ ปาณิหิ ฯ
ขีณาสวา วนฺตโทสา กตกิจฺจา อนาสวา
ผรึสุ เมตฺตจิตฺเตน สยมฺภู อปราชิตา ฯ
เตส อุปฏหิตฺวาน สมฺพุทฺธาน ปฏิสฺสโต
มรณฺจ อนุปฺปตฺตา ๓ เทวตฺตฺจ อคมฺหเส ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย สีลมนุปาลยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ สฺมสฺส อิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม ฯ
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปุพฺพงฺคมนิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปุพฺพงฺคมนิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
ปณฺณ ผล อุคฺคมิโย เอกปุปฺผี จ มาฆโว
#๑ ม. -- สภวา ___ ฯ ยุ. ___ สภวา โลเก ฯ ๒ ม. วิปฺปสนฺนมนาวิลา ฯ
#๓ ม. ยุ. อนุปตฺโต ฯ
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อุปฏาโกปทานฺจ ปพฺพชฺชา จ อุปฏิต ฯ
ปุพฺพงฺคโม จ คาถาโย อฏตาฬีส กิตฺติตา ฯ
ปณฺณทายกวคฺโค เอกูนตึโส ฯ
_________
ตึโส จิตกปูชกวคฺโค
ปม จิตกปูชกตฺเถราปทาน (๒๙๑)
[๒๙๓] อชิโต นาม นาเมน อโหสึ พฺราหฺมโณ ตทา
อาหุตึ ยิฏุกาโมห นานาปุปฺผ สมานยึ ฯ
ชลนฺต จิตก ทิสฺวา ๑ สิขิโน โลกพนฺธุโน
ตฺจ ปุปฺผ สมาเนตฺวา จิตเก โอกิรึ อห ฯ
เอกตฺตึเส ๒ อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
สตฺตวีเส อิโต กปฺเป สตฺตาสุ มนุชาธิปา
สุปชฺชลิตนามา เต จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา จิตกปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
จิตกปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ยุ. กตฺวา ฯ ๒ โป. เอกนวุเต ฯ
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ทุติย ปุปฺผธารกตฺเถราปทาน (๒๙๒)
[๒๙๔] วากจีรธโร อาสึ
อชินุตฺตรวาสโน
อภิฺา ปฺจ นิพฺพตฺโต ๑ จนฺทสฺส ปริมชฺชโก ฯ
วิปสฺสึ โลกปชฺโชต ทิสฺวา อภิคต มม
ปาริฉตฺตกปุปฺผานิ
ธาเรสึ สตฺถุโน อห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิธารยึ ๒
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ธารณาย อิท ผล ฯ
สตฺตาสีติมฺหิโต กปฺเป เอโก อาสึ มหีปติ
สมนฺตธรโณ นาม
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปุปฺผธารโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปุปฺผธารกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย ฉตฺตทายกตฺเถราปทาน (๒๙๓)
[๒๙๕] ปุตฺโต มม ปพฺพชิโต กาสายวสโน ตทา
โส จ พุทฺธตฺตสมฺปตฺโต นิพฺพโุ ต โลกปูชโิ ต ฯ
#๑ ม. ยุ. นิพพฺ ตฺตา ฯ ๒ ___ อภิปูชยึ ฯ
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วิจินนฺโต สก ปุตฺต อาราม ๑ ปจฺฉโต มม
นิพฺพุตสฺส มหนฺตสฺส จิตก อคมาสห ฯ
ปคฺคยฺห อฺชลึ ตตฺถ วนฺทิตฺวา จิตก อห
เสตจฺฉตฺตฺจ ปคฺคยฺห อาโรเปสึ อห ตทา ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ฉตฺตมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ฉตฺตทานสฺสิท ผล ฯ
ปฺจวีเส อิโต กปฺเป สตฺต อาสุ ชนาธิปา
มหารหสนามา เต จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ฉตฺตทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ฉตฺตทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ สทฺทสฺกตฺเถราปทาน (๒๙๔)
[๒๙๖] อนุคฺคตมฺหิ อาทิจฺเจ ปสาโท ๒ วิปุโล อหุ
พุทฺธเสฏสฺส โลกมฺหิ ปาตุภาโว มเหสิโน ฯ
สทฺทมสฺโสสห ๓ ตตฺถ น จ ปสฺสามิ ต ชิน
มรณฺจ อนุปฺปตฺโต พุทฺธสฺมนุสฺสรึ ฯ
#๑ ม. ยุ. อาคม ฯ ๒ ม. ปนาโท ฯ ๓ ม. โฆสมโสสห ___ ฯ โป. น จ
#อสฺโสสห สทฺท ฯ
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จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย สฺมลภึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สทฺทสฺโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สทฺทสฺกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม โคสีสนิกฺเขปกตฺเถราปทาน (๒๙๕)
[๒๙๗] อารามทฺวารา นิกฺขมฺม โคสีส สนฺถต มยา
อนุโภมิ สก กมฺม
ปุพฺพกมฺมสฺสิท ผล ฯ
อาชานิยา วาตชวา สินฺธวา สีฆพาหนา
อนุโภมิ สพฺพเมต
โคสีสสฺส อิท ผล ฯ
อโห การ ปรมการ สุเขตฺเต สุกต มยา
สงฺเฆ กตสฺส การสฺส น อฺ กลมคฺฆติ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย สีส สนฺถรึ อห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ สนฺถรสฺส อิท ผล ฯ
ปฺจสตฺตติกปฺปมฺหิ
สุปติฏ ิตนามโก
เอโก อาสึ มหาเตโช จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โคสีสนิกฺเขปโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
โคสีสนิกฺเขปกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ ปทปูชกตฺเถราปทาน (๒๙๖)
[๒๙๘] ปพฺพเต หิมวนฺตมฺหิ อโหสึ กินฺนโร ตทา
อทฺทส วิรช พุทฺธ
ปตรสีว ภาณุม ฯ
อุเปโตป ๑ ตทา พุทฺธ วิปสฺสึ โลกนายก
จนฺทน ตคร วาป
ปาเท โอสิฺจห ตทา ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปท ๒ อภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปทปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปทปูชโก ๓ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปทปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. อุเปต ตมห พุทฺธ ฯ ยุ. อุเปต ม ตทา พุทฺธ ฯ ๒ ม. ยุ. ___ ปาท ___ ฯ
#๓ ม. ยุ. ปาทปูชโก ฯ
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สตฺตม เทสกิตฺติกตฺเถราปทาน (๒๙๗)
[๒๙๙] อุปสาลฺหกนาโมห ๑ อโหสึ พฺราหฺมโณ ตทา
กานน วนโมคยฺห๒ โลกนาถ ๓ นราสภ ฯ
ทิสฺวาน วนฺทิ ๔ ปาเทสุ โลกาหุติปฏิคฺคห
ปสนฺนจิตฺต ม ตฺวา พุทฺโธ อนฺตรธายถ ฯ
กานนา อภินิกฺขมฺม พุทฺธเสฏ อนุสฺสรึ
ตนฺเทส กิตฺตยิตฺวาน กปฺป สคฺคมฺหิ โมทห ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย เทสมภิกิตฺตยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ กิตฺตนาย อิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เทสกิตฺติโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เทสกิตฺติกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม สรณคมนิยตฺเถราปทาน (๒๙๘)
[๓๐๐] ปพฺพเต หิมวนฺตมฺหิ อโหสึ ลุทฺทโก ตทา
วิปสฺสึ อทฺทส พุทฺธ โลกเชฏ นราสภ ฯ
#๑ ม. ยุ. อุปสาลกนาโมห ฯ ๒ ม. ยุ. วนโมคาฬฺห ฯ ๓ ม. ยุ. โลกเชฏ ฯ
#๔ โป. ม. ยุ. วนฺทึ ฯ
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อุปาสิตฺวาน สมฺพุทฺธ เวยฺยาวจฺจมกาสห
สรณฺจ อุปาคฺฉึ
ทิปทินทฺ สฺส ตาทิโน ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย สรณ อคฺฉห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ สรณาย ๑ อิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สรณคมนิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สรณคมนิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม อมฺพปณฺฑิยตฺเถราปทาน (๒๙๙)
[๓๐๑] โรมโส นาม นาเมน ทานโว อิติ วิสฺสุโต
อมฺพปณฺโฑ ๒ มยา ทินฺโน วิปสฺสิสฺส มเหสิโน ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย อมฺพมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ อมฺพทานสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อมฺพปณฺฑิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อมฺพปณฺฑิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. สรณาคมนปฺผล ฯ ๒ ม. ยุ. อมฺพปณฺฑี มยา ทินฺนา ฯ
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ทสม อนุสสาวกตฺเถราปทาน (๓๐๐)
[๓๐๒] ปณฺฑาย จรมานาห วิปสฺสึ อทฺทส ชิน
อุลุงฺกภิกฺข อทาสึ ๑ ทิปทินฺทสฺส ตาทิโน ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน อภิวาเทสห ตทา
อนุสสาวยึ พุทฺธ
อุตฺตมตฺถสฺส ปตฺติยา ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป อนุสส าวยึ อห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ อนุสสาวนาผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อนุสสาวโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อนุสสาวกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
จิตก ปาริฉตฺตฺจ
สทฺท โคสีสสนฺถร
ปท ปเทส สรณ
อมฺโพ สสาวโกปจ
สตฺตตาฬีสคาถาโย ๒ คณิตาโย วิภาวิหิ ฯ
จิตกปูชกวคฺโค ตึโส ฯ
#๑ ม. ยุ. ปาทาสึ ฯ ๒ ม. อฏตาฬีสคาถาโย ฯ
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อถ วคฺคุทฺทาน
กณิกาโร หตฺถิทโท อาลมฺพนุทกาสน
ตุวร โถมโก เจว อุกฺเขป สีสปุ ธาน ฯ
ปณฺณโท จิตปูชี จ
คาถาโย เจว สพฺพโส
จตฺตาริ จ สตานีห เอกปฺาสเมว จ ฯ
ปฺจวีส สตา สพฺพา ทฺวาสตฺตติ ตทุตฺตริ
ตึส ๑ สตาน ปทาน คณิตา อตฺถทสฺสิภิ ฯ
ตติย สตก สมตฺต ฯ
___________________
เอกตฺตึสติโม ปทุมเกสริยวคฺโค
ปม ปทุมเกสริยตฺเถราปทาน (๓๐๑)
[๓๐๓] อิสิสงฺเฆ อห ปุพฺเพ อาสึ มาตงฺควารโณ
มเหสีน ปสาเทน
ปทุมเกสรโมกิรึ ๒ ฯ
ปจฺเจกชินเสฏเสุ ธุตราเคสุ ตาทิสุ
เตสุ จิตฺต ปสาเทตฺวา กปฺป สคฺคมฺหิ โมทห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป เกสร โอกิรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. ติสต อปทานาน ฯ ๒ ม. ปทฺธเกสรโมกิรึ ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา ปทุมเกสริโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปทุมเกสริยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย สพฺพคนฺธิยตฺเถราปทาน (๓๐๒)
[๓๐๔] คนฺธมาล มยา ทินฺน วิปสฺสิสฺส มเหสิโน
อทาสึ อุชุภูตสฺส
โกเสยฺยวตฺถมุตฺตม ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย คนฺธมททึ ๑ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ คนฺธทานสฺสิท ผล ฯ
อิโต ปณฺณรเส กปฺเป สุเวโล ๒ นาม ขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สพฺพคนฺธิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สพฺพคนฺธิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย ปรมนฺนทายกตฺเถราปทาน (๓๐๓)
[๓๐๕] กณิการว โชตนฺต
อุทยนฺตว ภาณุม
วิปสฺสึ อทฺทส พุทฺธ โลกเชฏ นราสภ ฯ
# ๑. ม.ยุ. ___วตฺถมทที ปุเร ฯ ๒. ยุ. สุเจโล...ฯ
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อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน อภิเนสึ ๑ สก ฆร
อภิเนตฺวาน ๒ สมฺพุทฺธ ปรมนฺนมทาสห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ปรมนฺนมทึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปรมนฺนสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปรมนฺนทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปรมนฺนทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ ธมฺมสฺกตฺเถราปทาน (๓๐๔)
[๓๐๖] วิปสฺสิโน ภควโต
มหาโพธิมโห อหุ
รุกฺขฏสฺเสว สมฺพุทฺโธ โลกเชฏโ นราสโภ ฯ
ภควา ตมฺหิ สมเย ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขโต
จตุสจฺจ ปกาเสติ
วาจาสภิมุทีรย ฯ
สงฺขิตฺเตน จ เทเสนฺโต วิตฺถาเรน จ เทสยิ ๓
วิวฏจฺฉโท สมฺพุทฺโธ นิพฺพาเปสิ มหาชน ฯ
ตสฺสาห ธมฺม สุตฺวาน โลกเชฏสฺส ตาทิโน
วนฺทิตฺวา สตฺถุโน ปาเท ปกฺกามิ ๔ อุตฺตรามุโข ฯ
#๑ โป. ยุ. อติเนสึ ฯ ๒ โป. ยุ. อติเนตฺวา ฯ ๓ ม. ยุ. เทสย ฯ
#๔ ม. ยุ. ปกฺกามึ ฯ
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เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ธมฺมมสุณึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ธมฺมสฺสวนสฺสิท ๑ ผล ฯ
เตตฺตึสมฺหิ อิโต กปฺเป เอโก อาสิ ๒ มหีปติ
สุตวา นาม นาเมน จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ธมฺมสฺโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ธมฺมสฺกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม ผลทายกตฺเถราปทาน (๓๐๕)
[๓๐๗] ภาคีรสีนทีตีเร
อโหสิ อสฺสโม ตทา
ตมห อสฺสมาคฺฉึ ๓ ผลหตฺโถ อเสกฺขวา ๔ ฯ
วิปสฺสึ ตตฺถ อทฺทกฺขึ ปตรสีว ภาณุม
ย เม อตฺถิ ผล สพฺพ อทาสึ สตฺถุโน อห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ผลทานสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ โป. ยุ. ธมฺมทานสฺสิท ___ ฯ ๒ ม. อาสึ ฯ ๓ ม. ยุ. ___ อสฺสม คจฺฉึ ฯ
#๔ ม. ยุ. อเปกฺขวา ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา ผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ สมฺปสาทิกตฺเถราปทาน (๓๐๖)
[๓๐๘] นโม เต พุทธฺ วีรตฺถุ วิปฺปมุตฺโตสิ สพฺพธิ
พฺยสนมฺหิ อนุปฺปตฺโต ตสฺส เม สรณ ภว ฯ
สิทฺธตฺโถ ตสฺส พฺยากาสิ โลเก อปฺปฏิปุคฺคโล
มโหทธิสโม สงฺโฆ อปฺปเมยฺโย อนุตฺตโร ฯ
ตตฺถ ตฺว วิรเช เขตฺเต อนนฺตผลทายเก
สงฺเฆ จิตฺต ปสาเทหิ ๑ สุวีช วาป โรปย ฯ
อิท วตฺวาน สพฺพฺู โลกเชฏโ นราสโภ
มเมว ๒ อนุสาสิตฺวา เวหาสตลมุคฺคมิ ๓ ฯ
อจิร คตมตฺตมฺหิ ๔ สพฺพฺุมฺหิ นราสเภ
มรณ สมนุปฺปตฺโต
ตุสิต อุปปชฺชห ฯ
ตทาห วิรเช เขตฺเต อนนฺตผลทายเก
สงฺเฆ จิตฺต ปสาเทตฺวา กปฺป สคฺคมฺหิ โมทห ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ปสาทมลภึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปสาทสฺส อิท ผล ฯ
#๑ ม. ___ ปสาเทตฺวา สุพีช วาป โรปย ฯ
# ยุ. ___ ปสาเทตฺวา สุขี พีชฺจ ___ ฯ
#๒ ม. มเมว ฯ ๓ ม. ยุ. เวหาส นภมุคฺคมิ ฯ ๔ ยุ. คตมคฺคมฺหิ ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สมฺปสาทิโก ๑ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สมฺปสาทิกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม อารามทายกตฺเถราปทาน (๓๐๗)
[๓๐๙] สิทฺธตฺถสฺส ภควโต อาราโม โรปโต มม ๒
สีตจฺฉาเยสุ ๓ รุกฺเขสุ อุปาสนฺเตสุ ๔ ปกฺขิสุ ฯ
อทฺทส วิรช พุทฺธ
อาหุตีน ปฏิคฺคห
อาราม อตินาเมสึ โลกเชฏ นราสภ ฯ
หฏโ หฏเน จิตฺเตน ผล ปุปผฺ ฺจทาสห ๕
ตโต ชาตปฺปสาโท จ ๖ ต ทาน ๗ ปริณามยึ ฯ
พุทฺธสฺส ยมิท ทาสึ วิปฺปสนฺเนน เจตสา
ภเว นิพพฺ ตฺตมานมฺหิ นิพฺพตฺตติ ผล มม ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย อารามมท ๘ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ อารามสฺส อิท ผล ฯ
สตฺตตึเส อิโต กปฺเป สตฺตาสุ มุทุสีตลา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
#๑ ม. สมฺปสาทโก ฯ ๒ ม. มยา ฯ ๓ ม. สนฺทจฺฉาเยสุ ___ ฯ
#๔ ยุ. อุปวตฺเตสุ ฯ ๕ ม. ปุปฺผมทาสห ฯ ๖ ม. ว ฯ ๗ ม. ___ วน ฯ
#๘ ยุ. ___ ทานมททึ ___ ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อารามทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อารามทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม อนุเลปทายกตฺเถราปทาน (๓๐๘)
[๓๑๐] อตฺถทสฺสิสฺส มุนิโน อทฺทส สาวก อห
นวกมฺม กโรนฺตสฺส สีมาย อุปคฺฉห ฯ
นิฏิเต นวกมฺเม จ อนุเลป อทาสห
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน ปฺุกฺเขตฺเต อนุตฺตเร ฯ
อฏารเส กปฺปสเต ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ อนุเลปสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อนุเลปทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อนุเลปทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
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นวม พุทฺธสฺิกตฺเถราปทาน (๓๐๙)
[๓๑๑] อุเทนฺต สตรสีว
ปตรสีว ภาณุม
วนนฺตรคต สนฺต
โลกเชฏ นราสภ ฯ
อทฺทส สุปนนฺเตน
สิทฺธตฺถ โลกนายก
ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา สุคตึ อุปปชฺชห ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย สฺมลภึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธสฺายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา พุทฺธสฺิโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
พุทฺธสฺิกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม ปพฺภารทายกตฺเถราปทาน (๓๑๐)
[๓๑๒] ปยทสฺสิโน ภควโต ปพฺภาโร โสธิโต มยา
ฆฏกฺจ อุปฏาสึ
ปริโภคาย ตาทิโน ฯ
ต เม พุทฺโธ วิยากาสิ ปยทสฺสี มหามุนิ
สหสฺสกณฺโฑ สตเคณฺฑุ ๑ ธชาลุ หริตามโย ฯ
#๑ ม. สตเภณฺฑุ ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 387

นิพฺพตฺติสฺสติ โส ยูโป รตนฺจ อนปฺปก
ปพฺภารทาน ทตฺวาน กปฺป สคฺคมฺหิ โมทห ฯ
อิโต พตฺตึสกปฺปมฺหิ สุพุทโฺ ธ ๑ นาม ขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปพฺภารทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปพฺภารทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
เกสร คนฺธมนฺนฺจ ธมฺมสฺาผเลน จ
ปสาทารามทายี จ เลปโก พุทฺธสฺิโก
ปพฺภารโท จ คาถาโย เอกปฺาส กิตฺติตา ฯ
ปทุมเกสริยวคฺโค เอกตฺตึสติโม ฯ
___________________
#๑ โป. ม. ยุ. สุสุทฺโธ ฯ
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พตฺตึโส อารกฺขทายกวคฺโค
ปม อารกฺขทายกตฺเถราปทาน (๓๑๑)
[๓๑๓] ธมฺมทสฺสิสฺส มุนิโน วติ การาปตา มยา
อารกฺโข จ มยา ทินฺโน ทิปทินฺทสฺส ตาทิโน ฯ
อฏารเส กปฺปสเต ย กมฺมมกรึ ตทา
เตน กมฺมาวเสเสน ๑ ปตฺโต เม อาสวกฺขโย ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อารกฺขทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อารกฺขทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย โภชนทายกตฺเถราปทาน (๓๑๒)
[๓๑๔] สุชาโต สาลลฏีว โสภฺชน อิวุคฺคโต
อินฺทลฏีริวากาเส วิโรจติ สทา ชิโน ฯ
ตสฺส เทวาติเทวสฺส เวสฺสภุสฺส มเหสิโน
อทาสึ โภชนมห
วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
ต เม พุทฺโธ อนุโมทิ สยมฺภู อปราชิโต
ภเว นิพพฺ ตฺตมานมฺหิ ผล นิพพฺ ตฺตตุ ตว ฯ
#๑ ม ... กมฺมวิเสเสน ฯ
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เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ โภชนสฺส อิท ผล ฯ
ปฺจวีเส อิโต กปฺเป เอโก อาสึ อมิตฺตโก
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โภชนทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
โภชนทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย คตสฺกตฺเถราปทาน (๓๑๓)
[๓๑๕] อากาเสว ปท นตฺถิ อมฺพเร อนิลฺชเส
สิทฺธตฺถ ชินมทฺทกฺขึ คจฺฉนฺต ติทิวงฺคณ ๑ ฯ
อนิเลเนริต ทิสฺวา สมฺมาสมฺพุทฺธจีวร
วิตฺติ เม ๒ ปาหุนา ตาว ทิสฺวาน คมน มุเน ๓ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย สฺมลภึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธสฺายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. ติทิวงฺคเณ ฯ ๒ ม. วิตฺติ มมาหุ ตาวเท ฯ ยุ. วิตฺติ เม ตาวเท ชาตา ฯ
#๓ ม. มุนึ ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา คตสฺโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
คตสฺกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ สตฺตปทุมิยตฺเถราปทาน (๓๑๔)
[๓๑๖] นทีกูเล วสามห
เนสาโท นาม พฺราหฺมโณ
สตฺตปตฺเตหิ ปุปฺเผหิ สมฺมชฺชิตฺวาน อสฺสม ฯ
สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ สิทฺธตฺถ โลกนายก
ทิสฺวา วเนน ๑ คจฺฉนฺต หาโส เม อุปปชฺชถ ฯ
ปจฺจุคฺคนฺตฺวาน สมฺพุทฺธ โลกเชฏ นราสภ
อสฺสม อตินาเมตฺวา ชลชคฺเคหิ โอกิรึ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
อิโต เต สตฺตเม กปฺเป จตุโร ปาทปาวรา
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สตฺตปทุมิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สตฺตปทุมิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. นเภน ฯ
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ปฺจม ปุปฺผาสนทายกตฺเถราปทาน (๓๑๕)
[๓๑๗] สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ สตรสีว ๑ ภาณุม
อวิทูเรน คจฺฉนฺต
สิทฺธตฺถ อปราชิต ฯ
ตสฺส ปจฺจุคฺคมิตฺวาน ปเวเสตฺวาน อสฺสม
ปุปฺผาสน มยา ทินฺน วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน เวทชาโต ตทา อห
พุทฺเธ จิตฺต ปสาเทตฺวา กมฺมนฺต ปริณามยึ ฯ
ย เม อตฺถิ กต ปฺุ สยมฺภุ ๒ อปราชิต
สพฺเพน เตน กุสเลน วิมโล โหมิ สาสเน ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ปุปฺผาสนมท ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปุปฺผาสนสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปุปฺผาสนทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปุปฺผาสนทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ อาสนตฺถวิกตฺเถราปทาน (๓๑๖)
[๓๑๘] เจติย อุตฺตม นาม สิขิโน โลกพนฺธุโน
อรฺเ อิริเณ วิวเน ๓ อนฺวาหิณฺฑามห ๔ ตทา ฯ
#๑ ม. ปตรสีว ฯ ๒ ม. ยุ. สยมฺภุมฺหปราชิเต ฯ ๓ ม. วเน ฯ
#๔ ม. ยุ. อนฺธาหิณฺฑามห ฯ
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ปวนา นิกฺขมนฺเตน ทิฏ สีหาสน มยา
เอกส อฺชลึ กตฺวา สนฺถวึ ๑ โลกนายก ฯ
ทิวสภาค ถวิตฺวาน พุทฺธ โลกคฺคนายก
หฏโ หฏเน จิตฺเตน อิม วาจมุทีรยึ ฯ
นโม เต ปุริสาชฺ นโม เต ปุริสุตฺตม
สพฺพฺูสิ มหาวีร
โลกเชฏ นราสภ ฯ
อภิตฺถวิตฺวา สิขิน
นิมิตฺตกรเณนห
อาสน อภิวาเทตฺวา ปกฺกามึ อุตฺตรามุโข ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ถวึ วทต วร
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ โถมนาย อิท ผล ฯ
สตฺตวีเส อิโต กปฺเป อตุลฺยา ๒ สตฺต อาสุ ๓ เต
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อาสนตฺถวิโก ๔ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อาสนตฺถวิกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม สทฺทสฺกตฺเถราปทาน (๓๑๗)
[๓๑๙] สุทสฺสโน มหาวีโร เทเสติ อมต ปท
ปริวโุ ต สาวเกหิ
วสติ ฆรมุตฺตเม ฯ
#๑ โป. ยุ. ถวิสฺส ฯ ๒ ม. อตุลา ฯ ๓ โป. ยุ. อสฺสุ ฯ ๔ ม. อาสนสนฺถวิโก ฯ
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ตาย วาจาย มธุราย สงฺคณฺหาติ มหาชน
โฆโส จ วิปุโล อาสิ อาสิ ๑ โส เทวมานุเส ฯ
นิคฺโฆสสทฺท สุตฺวาน สิทฺธตฺถสฺส มเหสิโน
สทฺเท จิตฺต ปสาเทตฺวา อวนฺทึ โลกนายก ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย สฺมลภึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธสฺายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สทฺทสฺโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สทฺทสฺกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม ติรสิยตฺเถราปทาน (๓๑๘)
[๓๒๐] เกสรึ อภิชาตว
อคฺคิกฺขนฺธว ปพฺพเต
โอภาเสนฺต ทิสาสินฺน ๒ สิทฺธตฺถ ปพฺพตนฺตเร ฯ
สุรยิ สฺส จ อาโลก จนฺทาโลก ตเถว จ
พุทฺธาโลกฺจ ทิสฺวาน ปติ ๓ เม อุปปชฺชถ ฯ
ตโย อาโลเก ทิสฺวาน ทิสฺวาน ๔ สาวกุตตฺ ม
เอกส อชิน กตฺวา สนฺถวึ โลกนายก ฯ
#๑ ยุ. สเทวมานุเสน โส ฯ ๒ ม. ยุ. ทิสา สพฺพา ฯ ๓ ม. ยุ. วิตฺติ ฯ
#๔ ม. สมฺพทุ ฺธ สาวกุตฺตม ฯ
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ตโย หิ อาโลกกรา โลเก โลกตโมนุทา
จนฺโท จ สุริโย จาป พุทฺโธ จ โลกนายโก ฯ(
อุปม อุปทสฺเสตฺวา กิตฺติโต เม มหามุนิ
พุทฺธสฺส วณฺณ กิตฺเตตฺวา กปฺป สคฺคมฺหิ โมทห ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย พุทฺธมภิกิตฺตยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ กิตฺตนาย อิท ผล ฯ
เอกสฏิมฺหิโต กปฺเป เอโก าณวโร ๑ อหุ
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ติรสิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ติรสิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม นาลิปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๓๑๙)
[๓๒๑] สินฺธุยา นทิยา ตีเร อโหสึ กสฺสโก ตทา
ปรกมฺมายเน ยุตฺโต ปรภตฺต อปสฺสิโต ฯ
สินฺธธ อนุจรนฺโตห
สิทฺธตฺถ ชินมทฺทส
สมาธินา นิสินฺน จ ๒ สตฺตปตฺตว ปุปฺผิต ฯ
#๑ ม. ยุ. าณธโร ฯ ๒ ม. ยุ. ว ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 395

สตฺตก นาลิปุปฺผานิ วณฺเฏ เฉตฺวานหนฺตทา
มตฺถเก อภิโรเปสึ พุทฺธสฺสาทิจฺจพนฺธุโน ฯ
สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ อนุกูเล สมาหิต
ติธาปฺปภินฺน มาตงฺค กฺุชรว ทุราสท ฯ
ตมห อุปคนฺตฺวาน
นิปก ภาวิตินฺทฺริย
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน อวนฺทึ สตฺถุโน อห ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา นาลิปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
นาลิปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม กุมุทมาลิยตฺเถราปทาน (๓๒๐)
[๓๒๒] อุสภ ปวร วีร
มเหสึ วิชิตาวิน
วิปสฺสนิ  มหาวีร
อภิชาตว เกสรึ ฯ
รถิย ปฏิปชฺชนฺต
อาหุตีน ปฏิคฺคห
คเหตฺวา กุมุท มาล พุทฺธเสฏ สโมกิรึ ฯ
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เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กุมุทมาลิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
กุมุทมาลิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
อารกฺขโท โภชนโท คตสฺี ปทุมิโก
ปุปฺผาสนิ สนฺถวิโก สทฺทสฺี ติรสิโย
นาลิโก กุมุที เจว สตฺตปฺาส คาถกา ฯ
อารกฺขทายกวคฺโค พตฺตึโส ฯ
______________
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เตตฺตึโส อุมฺมาปุปฺผิยวคฺโค
ปม อุมฺมาปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๓๒๑)
[๓๒๓] สมาหิต สมาปนฺน
สิทฺธตฺถมปราชิต
สมาธินา อุปวิฏ
อทฺทสาสึ ๑ นรุตฺตม ฯ
อุมฺมาปุปฺผ คเหตฺวาน พุทฺธสฺส อภิปูชยึ ๒
สพฺเพ ปุปฺผา เอกสีสา อุทฺธวณฺฏา อโธมุขา ฯ
สุจิตฺตา วิย ติฏนฺเต อากาเส ปุปฺผสนฺถรา
เตน จิตฺตปฺปสาเทน ตุสิต อุปปชฺชห ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฺจปฺาสิโต กปฺเป เอโก อาสิ มหีปติ
สมนฺตฉทโน นาม
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุมฺมาปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อุมฺมาปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. อทฺทสาห ฯ ๒ ม. ยุ. อภิโรปยึ ฯ
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ทุติย ปุฬินปูชกตฺเถราปทาน (๓๒๒)
[๓๒๔] กกุธ วิลสนฺตว
นิสภาชานิย ยถา
โอสธีว วิโรจนฺต
โอภาสนฺต นราสภ ฯ
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน อวนฺทึ สตฺถุโน อห
สตฺถาร ปริวณฺเณสึ สกกมฺเมน โตสยึ ๑ ฯ
สุสุทฺธ ปุฬิน คยฺห ๒ คตมคฺเค สโมกิรึ
อุจฺฉงฺเคน คเหตฺวาน วิปสฺสิสสฺ มเหสิโน ฯ
ตโต อุปฑฺฒปุฬิน
วิปฺปสนฺเนน เจตสา
ทิวาวิหาเร โอสิฺจึ ทิปทินฺทสฺส ตาทิโน ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ปุฬิน ย อสิฺจิห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปุฬินสฺส อิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปุฬินปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปุฬินปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย หาสชนกตฺเถราปทาน (๓๒๓)
[๓๒๕] ทุมคฺเค ปสุกูลิก ๓ ลคฺค ทิสฺวาน สตฺถุโน
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน ภิยฺโย อุจฺจาริต มยา ฯ
#๑ ยุ. โตสิโต ฯ ๒ ม. ยุ. คยฺห ฯ ๓ ม. ปสุกูลก ฯ
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ทูรโต ปฏิทิสฺวาน ๑ หาโส เม อุปปชฺชถ
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย สฺมลภึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธสฺายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา หาสชนโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
หาสชนกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ ยฺสามิกตฺเถราปทาน (๓๒๔)
[๓๒๖] ชาติยา สตฺตวสฺโสห อโหสึ มนฺตปารคู
กุลวส ๒ อธาเรสึ ยฺโ อุสฺสาปโต ๓ มยา ฯ
จุลลฺ าสีติสหสฺสานิ
ปสู หฺนฺติ เม ตทา
สารสฺมึ ๔ หิ อุปนีตานิ ยฺตฺถาย อุปฏิตา ฯ
อุกฺกามุโข ปหฏโว ๕ ขทิรงฺคารสนฺนิโภ
อุทยนฺโตว สุริโย
ปุณฺณมาเยว จนฺทิมา ฯ
สิทฺธตฺโถ สพฺพสิทฺธตฺโถ ติโลกมหิโตหิโต
อุปคนฺตฺวาน สมฺพุทฺโธ อิท วจนมพฺรวิ ฯ
#๑ ม. ทูรโต ปน ทิสฺวาน ฯ ๒ ม. กุลวตฺต ฯ ๓ ม. ยุ. อุสฺสาหิโต ฯ
#๔ ม. ยุ. สารถมฺภุปนีตานิ ฯ ๕ ยุ. ปหโต ว ฯ
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อหึสา สพฺพปาณาน ๑ กุมาร มม รุจฺจติ
เถยฺยา จ อติจารา จ มชฺชปานา จ อารติ ฯ
รติ จ สมจริยาย
พาหุสจฺจ กตฺุตา
ทิฏเ ธมฺเม ปรตฺถ จ ธมฺมา เอเต ปสสิยา ฯ
เอเต ธมฺเม ภาวยิตฺวา สพฺพสตฺตหิเต รโต
พุทฺเธ จิตฺต ปสาเทตฺวา ภาเวหิ มคฺคมุตฺตม ฯ
อิท วตฺวาน สพฺพฺู โลกเชฏโ นราสโภ
มเมว อนุสาสิตฺวา เวหาส อุคฺคโต คโต ฯ
ปุพฺเพ จิตฺต วิโสเธตฺวา ปจฺฉา จิตฺต ปสาทยึ
เตน จิตฺตปฺปสาเทน ตุสิต อุปปชฺชห ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ยทา จิตฺต ปสาทยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธสฺายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ยฺสามิโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ยฺสามิกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม นิมิตฺตสฺกตฺเถราปทาน (๓๒๕)
[๓๒๗] จนฺทภาคานทีตีเร
วสามิ อสฺสเม อห
สุวณฺณมิคมทฺทกฺขึ
จรนฺต วิวเน ๒ อห ฯ
#๑ ม. สพฺพปาณีน ฯ ๒ ม. ยุ. วิปเน ฯ
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มิเค จิตฺต ปสาเทตฺวา โลกเชฏ อนุสฺสรึ
เตน จิตฺตปฺปสาเทน อฺเ พุทฺเธ อนุสฺสรึ ฯ
อพฺภตีตา จ เย พุทฺธา วตฺตมานา อนาคตา ๑
เอวเมว วิโรจนฺติ มิคราชาว เต ๒ ตโย ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย สฺมลภึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธสฺายิท ผล ฯ
สตฺตวีเส อิโต กปฺเป เอโก อาสิ มหีปติ
อรฺสตฺโต นาเมน จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา นิมิตฺตสฺโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
นิมิตฺตสฺกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ อนฺนสสาวกตฺเถราปทาน (๓๒๖)
[๓๒๘] สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ คจฺฉนฺต อนฺตราปเณ
กฺจนคฺฆิยสงฺกาส
พตฺตึสวรลกฺขณ ฯ
สิทฺธตฺถ สพฺพสิทฺธตฺถ อเนฺช อปราชิต
สมฺพุทธฺ  อตินาเมตฺวา โภชยึ ต มหามุนึ ฯ
#๑ ยุ. ตถาคตา ฯ ๒ ยุ. เจตโส ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 402

มุนิ การุณิโก โลเก โอภาสยิ มม ตทา
พุทฺเธ จิตฺต ปสาเทตฺวา กปฺป สคฺคมฺหิ โมทห ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ภิกฺขทานสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อนฺนสสาวโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อนฺนสสาวกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม นิคฺคุณฺฑิปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๓๒๗)
[๓๒๙] ยทา เทโว เทวกายา จวติ อายุสงฺขยา
ตโย สทฺทา นิจฺฉรนฺติ เทวาน อนุโมทต ฯ
อิโต โภ สุคตึ คจฺฉ มนุสฺสาน สหพฺยต
มนุสฺสภูโต สทฺธมฺเม ลภ สทฺธ อนุตฺตร ฯ
สา เต สทฺธา นิวิฏสฺส มูลชาตา ปติฏิตา
ยาวชีว อสหิรา
สทฺธมฺเม สุปเวทิเต ฯ
กาเยน กุสล กตฺวา วาจาย กุสล พหุ
มนสา กุสล กตฺวา อพฺยาปชฺฌ นิรูปธึ ฯ
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ตโต โอปธิก ปฺุ กตฺวา ทาเนน ต พหุ
อฺเ ๑ ปวเร สทฺธมฺเม พฺรหฺมจริเย นิเวสย ฯ
อิมาย อนุกมฺปาย
เทวเทว ยถา วิทู
จวนฺต อนุโมทนฺติ
เอหิ เทว ปุนปฺปุน ฯ
สวิคฺโคห ๒ ตทา อาสึ เทวสงฺเฆ สมาคเต
กสุ นาม อห โยนึ คมิสฺสามิ อิโต จุโต ฯ
มม สเวคมฺาย
สมโณ ภาวิตินฺทฺริโย
มมุทฺธริตุกาโม โส อาคจฺฉิ มม สนฺติก ฯ
สุมโน นาม นาเมน ปทุมุตฺตรสาวโก
อตฺถธมฺมานุสาสิตฺวา สเวเชสิ มมนฺตทา ฯ
ทฺวาทสม ภาณวาร ฯ
ตสฺสาห วจน สุตฺวา พุทฺเธ จิตฺต ปสาทยึ ฯ
ต ธีร ๓ อภิวาเทตฺวา ตตฺถ กาล กโต อห ฯ
อุปปชฺชึ ๔ ส ตตฺเถว สุกฺกมูเลน โจทิโต
วสนฺโต มาตุกุจฺฉิมฺหิ ปุน ธาเรตุ มาตุยา ฯ
ตมฺหา กายา จวิตฺวาน ติทเส อุปปชฺชห
เอตฺถนฺตเร น ปสฺสามิ โทมนสฺส อห ตทา ฯ
ตาวตึสา จวิตฺวาน มาตุกุจฺฉึ สโมกฺกมึ
นิกฺขมิตวฺ าน กิจฺฉิมฺหา กิฺจิ ๕ ทุกฺข อชานิห ฯ
#๑ ม. อฺเป มจฺเจ ... ฯ ยุ. อฺเ นิจฺเจว ... ฯ ๒ ม. สเวโค เม ตทา อาสิ ฯ
#๓ ยุ. วีร ฯ ๔ ยุ. อุปปชฺชิสฺส ฯ ๕ ม. ยุ. กณฺหสุกกฺ  อชานห ฯ
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ชาติยา สตฺตวสฺเสน ๑ อาราม ปาวิสึ อห
โคตมสฺส ภควโต
สกฺยปุตฺตสฺส ตาทิโน ฯ
วิตฺถาริเก ปาวจเน พาหุชฺมฺหิ สาสเน
อทฺทส สาสน กาเร ภิกฺขโว ตตฺถ สตฺถุโน ฯ
สาวตฺถิ นาม นคร ราชา ตตฺถาสิ โกสโล
รเถน นาคยุตฺเตน อุเปสิ โพธิมุตฺตม ฯ
ตสฺสาห นาค ทิสฺวาน ปุพฺพกมฺม อนุสฺสรึ
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน สมย อคมาสห ฯ
ชาติยา สตฺตวสฺโสว ปพฺพชึ อนคาริย
โย โส พุทฺธ อุปฏาสิ อานนฺโท นาม สาวโก ฯ
คติมา ธิติมา เจว สติมา จ พหุสฺสุโต
รฺโ จิตฺต ปสาเทนฺโต นิยฺยาเทสิ มหาชุติ ฯ
ตสฺสาห ธมฺม สุตฺวาน ปุพฺพกมฺม อนุสฺสรึ
ตตฺเถว ิตโก สนฺโต อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
เอกส จีวร กตฺวา สิเร กตฺวาน อฺชลึ
สมฺพุทธฺ  อภิวาเทตฺวา อิม วาจ อุทีรยึ ฯ
ปทุมุตตฺ รพุทฺธสฺส
ทิปทินทฺ สฺส ตาทิโน ๒
นิคุณฺฑิปุปฺผ ปคฺคยฺห สีหาสเน เปสห ฯ
เตน กมฺเมน ทิปทินฺท โลกเชฏ นราสภ
ปตฺโตมฺหิ อจล าน หิตฺวา ชยปราชย ฯ
#๑ ม. สตฺตวสฺโสว ฯ ๒ ม. ยุ. สตฺถโุ น ฯ
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ปฺจวีสสหสฺสมฺหิ
กปฺปาน มนุชาธิปา
อพฺพุทนิรพฺพุทานิ
อฏฏาสึสุ ขตฺติยา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา นิคฺคุณฺฑิปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
นิคฺคุณฺฑิปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม สุมนาเวฬิยตฺเถราปทาน (๓๒๘)
[๓๓๐] เวสฺสภุสฺส ภควโต โลกเชฏสฺส ตาทิโน
สพฺเพ ชนา สมาคมฺม มหาปูช กโรนฺติ เต ฯ
สุธาย ปณฺฑ กตฺวาน อาเวฬ สุมนายห
สีหาสนสฺส ปุรโต
อภิโรเปสห ตทา ฯ
สพฺเพ ชนา สมาคมฺม เปกฺขนฺติ ปุปฺผมุตฺตม
เกนิท ปูชิต ปุปฺผ
พุทฺธเสฏสฺส ตาทิโน ฯ
เตน จิตฺตปฺปสาเทน นิมฺมาน อุปปชฺชห
อนุโภมิ ๑ สก กมฺม ปุพฺเพ สุกตมตฺตโน ฯ
ย ย โยนูปปชฺชามิ เทวตฺต อถ มานุส
สพฺเพสาน ปโย โหมิ ปุปฺผปูชายิท ผล ฯ
#๑ ม. อนุโภสึ ฯ
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นาภิชานามิ กาเยน วาจาย อุท เจตสา
สยตาน ตปสฺสีน
กต อุปฏาหิต มยา ฯ
เตน สุจริเตนาห
จิตฺตสฺส ปณิธีหิ จ
สพฺเพส ปูชิโต โหมิ อนกฺโกสสฺสิท ผล ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
อิโต เอกาทเส กปฺเป สหสฺสาโรสิ ขตฺติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สุมนาเวฬิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สุมนาเวฬิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม ปุปฺผฉตฺติยตฺเถราปทาน (๓๒๙)
[๓๓๑] สิทฺธตฺถสฺส ภควโต โลกเชฏสฺส ตาทิโน
สจฺจ ปกาสยนฺตสฺส นิพฺพาเปนฺตสฺส ปาณิโน ฯ
ชลช อาหริตฺวาน
สตฺตปตฺต มโนรม
ปุปฺผสฺส ฉตฺต กตฺวาน พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
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สิทฺธตฺโถ จ โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห
ภิกฺขุสงฺเฆ ิโต สตฺถา อิม ๑ คาถ อภาสถ ฯ
โย เม จิตฺต ปสาเทตฺวา ปุปฺผฉตฺต อธารยิ ๒
เตน จิตฺตปฺปสาเทน ทุคฺคตึ โส น คจฺฉติ ฯ
อิท วตฺวาน สมฺพุทฺโธ สิทฺธตฺโถ โลกนายโก
อุยฺโยเชตฺวาน ปริส เวหาส นภมุคฺคมิ ฯ
อุฏิเต นรเทวมฺหิ เสตจฺฉตฺตป วุฏหิ
ปุรโต พุทฺธเสฏสฺส คจฺฉติ ฉตฺตมุตฺตม ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ฉตฺต อภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปุปฺผฉตฺตสฺสิท ผล ฯ
จตุสตฺตติกปฺปมฺหิ
อฏ ชลสิขา อหุ
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปุปฺผฉตฺติโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปุปฺผฉตฺติยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม สปริวารฉตฺตทายกตฺเถราปทาน (๓๓๐)
[๓๓๒] ปทุมุตฺตโร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห
อากาเส ชลวุฏีว วสฺสเต ธมฺมวุฏิยา ฯ
#๑ โป. ยุ. อิมา คาถา ฯ ๒ ม. อธารยึ ฯ ยุ. อการยึ ฯ
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ตมทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ เทเสนฺต อมต ปท
สก จิตฺต ปสาเทตฺวา อคมาสึ สก ฆร ฯ
ฉตฺต อลงฺกต คยฺห อุปคฺฉึ นรุตฺตม
หฏโ หฏเน จิตฺเตน อากาเส อุกฺขิป อห ฯ
สุสงฺคหิตยานว
ทนฺโตว สาวกุตฺตโม
อุปคนฺตฺวาน สมฺพุทฺธ มตฺถเก สมฺปติฏหิ ฯ
อนุกมฺปโก การุณิโก พุทฺโธ โลกคฺคนายโก
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
เยน ฉตฺตมิท ทินฺน อลงฺกต มโนรม
เตน จิตฺตปฺปสาเทน ทุคฺคตึ โส น คจฺฉติ ฯ
สตฺตกฺขตฺตุ จ เทเวสุ เทวรชฺช กริสฺสติ
ทฺวตฺตึสกฺขตฺตุ ๑ ราชา จ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน ๒ สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ
พุทฺธสฺส คิรมฺาย วาจาสภิมุทีริต
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน ภิยฺโย หาส ชเนสห ฯ
ชหิตฺวา มานุส โยนึ ทิพฺพโยนึ ๓ สมชฺฌค
วิมานมุตฺตม มยฺห
อพฺภุคฺคต มโนรม ฯ
#๑ ยุ. ฉตฺตึสกฺขตฺตุ ฯ ๒ ม. โคตุเตน ฯ ๓ ยุ. เทวโยนึ ฯ
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วิมานา นิกฺขมนฺตสฺส
ตทา สฺ ปฏิลภามิ
เทวโลกา จวิตฺวาน
ฉตฺตึสกฺขตฺตุ จกฺกวตฺติ
ตมฺหา กายา จวิตฺวาน
สสริตฺวานุปุพฺเพน
โอกฺกนฺต มาตุกุจฺฉึ ม
ชาติยา สตฺตวสฺโสห
สุนนฺโท นาม นาเมน
ผลิก ๑ ฉตฺตมาทาย
อนุโมทิ มหาวีโร
สุตฺวานุโมทน ตสฺส
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน
สริตฺวา ปุริม กมฺม
อุฏาย อาสนา ตมฺหา
สมฺพุทธฺ  อภิวาเทตฺวา
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู
ตสฺส ฉตฺต มยา ทินฺน
อุโภหตฺเถหิ ปคฺคณฺหิ
#๑ ม. ภลิต ฯ ๒ ม. ตทา ฯ

เสตจฺฉตฺต ธรียติ
ปุพฺพกมฺมสฺสิท ผล ฯ
มนุสฺสตฺตฺจ อาคมึ
สตฺตกปฺปสตมฺหิโต ฯ
อาคจฺฉึ ติทส ปุร
มานุส ปุนราคมึ ฯ
เสตจฺฉตฺต อธารยุ
ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
พฺราหฺมโณ มนฺตปารคู
สาวกคฺคสฺส โส อทา ๒ ฯ
สารีปุตฺโต มหากถี
ปุพฺพกมฺม อนุสฺสรึ ฯ
สก จิตฺต ปสาทยึ
อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
สิเร กตฺวาน อฺชลึ
อิม วาจมุทีรยึ ฯ
พุทฺโธ โลเก อนุตฺตโร
อาหุตีน ปฏิคฺคโห ฯ
วิจิตฺต สมลงฺกต
สยมฺภู อคฺคปุคฺคโล ฯ
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อโห พุทฺโธ ๑ อโห ธมฺโม ๒ อโห โน สตฺถุสมฺปทา
เอกฉตฺตสฺส ทาเนน ทุคฺคตึ นูปปชฺชห ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ อนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สปริวารฉตฺตทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สปริวารฉตฺตทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
อุมฺมาปุปฺผฺจ ปุฬิน หาโส ยฺโ นิมิตฺตโก
สสาวโก นิคฺคุณฺฑิ จ สุมนา ปุปฺผฉตฺตโก
สปริวารฉตฺโต จ
คาถา สตฺตสตุตฺตรา ฯ
อุมฺมาปุปฺผิยวคฺโค เตตฺตึโส ฯ
______________
#๑ ยุ. พุทฺธา ฯ ๒ ยุ. ธมฺมา ฯ
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จตุตฺตึโส คนฺโธทกวคฺโค
ปม คนฺธธูปยตฺเถราปทาน (๓๓๑)
[๓๓๓] สิทฺธตฺถสฺส ภควโต คนฺธธูป อทาสห
สุมเนหิ ปฏิจฺฉนฺน
พุทฺธานุจฺฉวิกฺจ ต ฯ
กฺจนคฺฆิยสงฺกาส
พุทฺธ โลกคฺคนายก
อินฺทีวรว ชลิต
อาทิตฺตว หุตาสน ฯ
พฺยคฺฆุสภว ปรม
อภิชาตว เกสรึฟ
นิสินฺน สมณานคฺค
ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขต ฯ
ทิสฺวา จิตฺต ปสาเทตฺวา ปคฺคเหตฺวาน อฺชลึ
วนฺทิตฺวา สตฺถุโน ปาเท ปกฺกามึ อุตฺตรามุโข ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย คนฺธมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ คนฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา คนฺธธูปโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
คนฺธธูปยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
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ทุติย อุทกปูชกตฺเถราปทาน (๓๓๒)
[๓๓๔] สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ คจฺฉนฺต อนิลฺชเส
ฆตาสนว ชลิต
อาทิตฺตว หุตาสน ฯ
ปาณินา อุทก คยฺห อากาเส อุกฺขิป อห
สมฺปฏิจฺฉิ มหาวีโร พุทฺโธ การุณิโก อิสิ ฯ
อนฺตลิกเฺ ข ิโต สตฺถา ปทุมุตฺตรนามโก
มม สงฺกปฺปมฺาย อิม คาถ อภาสถ ฯ
อิมินา ทกทาเนน
ปติอุปฺปาทเนน จ
กปฺปสตสหสฺสป
ทุคฺคตึ นูปปชฺชสิ ฯ
เตน กมฺเมน ทิปทินฺท โลกเชฏ นราสภ
ปตฺโตมฺหิ อจล าน หิตฺวา ชยปราชย ฯ
สหสฺสราชนาเมน
ตโย จ จกฺกวตฺติโน
ปฺจสฏิกปฺปสเต
จาตุรนฺโต ชนาธิปา ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุทกปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อุทกปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
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ตติย ปุนฺนาคปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๓๓๓)
[๓๓๕] กานน วนโมคฺคยฺห วสามิ ลุทฺทโก อห
ปุนฺนาค ปุปฺผิต ทิสฺวา พุทฺธเสฏ อนุสฺสรึ ฯ
ต ปุปฺผ โอจินิตฺวาน สุคนฺธ คนฺธิต สุภ
ถูป กตฺวาน ปุฬิเน พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
เอกมฺหิ นวุเต กปฺเป เอโก อาสิ ตโมนุโท
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปุนฺนาคปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปุนฺนาคปุปฺผิตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ เอกทุสฺสทายกตฺเถราปทาน (๓๓๔)
[๓๓๖] นคเร หสวติยา
อโหสึ ติณหารโก
ติณหาเรน ชีวามิ
เตน โปเสมิ ทารเก ฯ
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ปทุมุตตฺ โร นาม ชิโน สพฺพธมฺมาน ปารคู
ตมนฺธการ นาเสตฺวา อุปฺปชฺชิ โลกนายโก ฯ
สเก ฆเร นิสีทิตฺวา เอว จินฺเตสห ตทา
พุทฺโธ โลเก สมุปฺปนฺโน เทยฺยธมฺโม จ นตฺถิ เม ฯ
อิท เม สาฏก เอก นตฺถิ เม โกจิ ทายโก
ทุกโฺ ข นิรยสมฺผสฺโส โรปยิสฺสามิ ทกฺขิณ ฯ
เอวาห จินฺตยิตฺวาน สก จิตฺต ปสาทยึ
เอก ทุสฺส คเหตฺวาน พุทฺธเสฏสฺสทาสห ฯ
เอก ทุสฺส ททิตฺวาน อุกฺกฏุ ึ สมฺปวตฺตยึ
ยทิ พุทฺโธ ตุว วีร ตาเรหิ ม มหามุนิ ฯ
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห
มม ทาน ปกิตฺเตนฺโต อกา เม อนุโมทน ฯ
อิมินา เอกทุสฺเสน เจตนาปณิธีหิ จ
กปฺปสตสหสฺสานิ
วินิปาต น คจฺฉติ ฯ
ฉตฺตึสกฺขตฺตุ เทวินฺโท เทวรชฺช กริสฺสติ
เตตฺตึสกฺขตฺตุ ราชา จ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย
เทวโลเก มนุสฺเส วา สสรนฺโต ตุว ภเว ฯ
รูปวา คุณสมฺปนฺโน อนวกฺกนฺตเทหวา
อกฺโขภ อมิต ทุสฺส ภวิสฺสติ ๑ ยถิจฺฉก ฯ
#๑ ม. ลภิสฺสสิ ฯ
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อิท วตฺวาน สมฺพุทฺโธ ชลชุตตฺ มนามโก
นภ อพฺภุคฺคมิ ธีโร หสราชาว อมฺพเร ฯ
ย ย โยนูปปชฺชามิ เทวตฺต อถ มานุส
โภเค เม อูนตา นตฺถิ เอกทุสฺสสฺสิท ผล ฯ
ปทุทฺธาเร ปทุทฺธาเร ทุสฺส นิพฺพตฺตเต มม
เหฏา ทุสฺสมฺหิ ติฏ ามิ อุปริ ฉทน มม ฯ
จกฺกวาฬมุปาทาย
สกานน สปพฺพต
อิจฺฉมาโน จห อชฺช ทุสฺเสหจฺฉาทเยยฺยห ฯ
เตเนว เอกทุสฺเสน สสรนฺโต ภวาภเว
สุวณฺณวณฺโณ หุตฺวาน สสรามิ ภวาภเว ฯ
วิปาก เอกทุสฺสสฺส นชฺฌค กตฺถจิกฺขย
อย เม อนฺตมิ า ชาติ วิปจฺจติ อิธาป เม ฯ
สตสหสฺสิโต กปฺเป ย ทุสฺสมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ เอกทุสฺสสฺสิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกทุสฺสทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกทุสสฺ ทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
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ปฺจม ผุสฺสิตกมฺมิยตฺเถราปทาน (๓๓๕)
[๓๓๗] วิปสฺสี นาม สมฺพุทฺโธ โลกเชฏโ นราสโภ
ขีณาสเวหิ สหิโต
สงฺฆาราเม วสี ตทา ฯ
อารามทฺวารา นิกฺขมฺม วิปสฺสี โลกนายโก
สห สตสหสฺเสหิ
อฏขีณาสเวหิ โส ฯ
อชิเนน นิวตฺโถห
วากจีรธโรป จ
กุสุมโฺ ภทกมาทาย ๑ สมฺพุทฺธ อุปสงฺกมึ ฯ
สก จิตฺต ปสาเทตฺวา เวทชาโต กตฺชลี
กุสุมโฺ ภทกมาทาย ๒ พุทฺธมพฺภุกิรึ ๓ อห ฯ
เตน กมฺเมน สมฺพุทฺโธ ชลชุตฺตมนามโก
มม กมฺม ปกิตฺเตตฺวา อคมา เยน ปตฺถิต ฯ
ผุสฺสิตา ปฺจสหสฺสา เยหิ ปูเชสห ชิน
อฑฺฒเตยฺยสหสฺเสหิ เทวรชฺชมการยึ ฯ
อฑฺฒเตยฺยสหสฺเสหิ จกฺกวตฺติ อโหสห
อวเสเสน กมฺเมน อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
เทวราชา ยทาโหสึ ๔ มนุชาธิปติ ตทา ๕
ตเยว นามเธยฺย เม ผุสฺสิโต นามโหสห ๖ ฯ๐
เทวภูตสฺส สนฺตสฺส อถาป มานุสสฺส วา
สมนฺตา พฺยามโต มยฺห ผุสฺสิตป ๗ ปวสฺสติ ฯ
#๑-๒ ม. กุสโุ มทกมาทาย ฯ ๓ ม. ยุ. พุทฺธมพฺภุกฺกิรึ ฯ ๔ ม. ยุ. ยถา โหมิ ฯ
#๕ ม. ยทา ฯ ยุ. ยถา ฯ ๖ ม. ยุ. นามโหมห ฯ ๗ ม. ยุ. ผุสฺสิตว ฯ
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ภวา อุคฺฆาฏิตา มยฺห กิเลสา ฌาปตา มม
สพฺพาสวปริกฺขีโณ
ผุสฺสิตสฺส อิท ผล ฯ
จนฺทนสฺเสว เม วสฺโส ๑ ตถา คนฺโธ ปวายติ
สารีรโก ๒ มม คนฺโธ อฑฺฒโกเส ปวายติ ฯ
ทิพฺพคนฺธ สมฺปวนฺต ปฺุกมฺมสมงฺคิน
คนฺธ ฆตฺวาน ชานนฺติ ผุสฺสิโต อาคโต อิธ ฯ
สาขา ปลาสกฏานิ ติณานิปจ สพฺพโส
มม สงฺกปฺปมฺาย คนฺโธ สมฺปชฺชเต ขเณ ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป จนฺทน อภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ผุสฺสิตทสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ผุสฺสิตกมฺมิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ผุสฺสิตกมฺมิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ ปภงฺกรตฺเถราปทาน (๓๓๖)
[๓๓๘] ปทุมุตฺตรภควโต
โลกเชฏสฺส ตาทิโน
ปวเน ๓ เจติย อาสิ วาฬมิคสมากุเล ฯ
#๑ ม. กายา ฯ ๒ ม. สรีรโต ฯ ยุ. สารีริโก ฯ ๓ ม. สพฺพตฺถ วิปเน ฯ
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น โกจิ วิสหิ คนฺตุ เจติย อภิวนฺทิตุ
ติณกฏลโตนทฺธ
ปลุคฺค อาสิ เจติย ฯ
วนกมฺมโิ ก ตทา อาสึ ปตาเปตามเหนห ๑
อทฺทส ปวเน ถูป
ลุคฺค ติณลตากุล ฯ
ทิสฺวานาห พุทฺธถูป ครุจิตฺต อุปฏหึ
พุทฺธเสฏสฺส ถูโปย ปลุคฺโค อจฺฉติ วเน ฯ
นจฺฉนฺน นปฺปฏิรูป
ชานนฺตสฺส คุณาคุณ๕
พุทฺธถูป อโสเธตฺวา อฺ กมฺม ปโยชเย ฯ
ติณกฏฺจ วลฺลิฺจ โสธยิตฺวาน เจติเย
วนฺทิตฺวา อฏ วารานิ ปฏิกุฏโิ ก อคจฺฉห ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ตตฺถ เม สุกต พฺยมฺห โสวณฺณ สปฺปภสฺสร
สฏิโยชนมุพฺพิทฺธ
ตึสโยชนวิตฺถต ฯ
ติสตานิ จ วารานิ เทวรชฺชมการยึ
ปฺจวีสติกฺขตฺตฺุจ
จกฺกวตฺติ อโหสห ฯ
ภวาภเว สสรนฺโต มหาโภค ลภามห
โภเค เม อูนตา นตฺถิ โสธนาย อิท ผล ฯ
สิวิยา ๒ หตฺถิขนฺเธน ปวเน คจฺฉโต มม ๓
ย ย ทิสาห คจฺฉามิ สรณ สมฺปชฺชเต ๔ วน ฯ
#๑ ม. ปตุมาตุมเตนห ฯ ยุ. ปตุเปตามเหนห ฯ ๒ ม. สิวิกา ฯ ๓ ยุ. มม ฯ
#๔ ม. สมฺปเต ฯ
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ขาณณ วา กณฺฏก วาป นาห ปสฺสามิ จกฺขุนา
ปฺุกมฺเมน สยุตฺโต สยเมวาปนียเร ฯ
กุฏ คณฺโฑ กิลาโส จ อปมาโร วิตจฺฉิกา
ททฺทุ กณฺฑุ จ เม นตฺถิ โสธนาย อิท ผล ฯ
อฺป เม อจฺฉริย พุทฺธถูปมฺหิ ๑ โสธิเต
นาภิชานามิ เม กาเย ชาต ปฬกพินฺทุก ฯ
อฺป เม อจฺฉริย พุทฺธถูปมฺหิ โสธิเต
ทุเว ภเว สสรามิ เทวตฺเต อถ มานุเส ฯ
อฺป เม อจฺฉริย พุทฺธถูปมฺหิ โสธิเต
สุวณฺณวณฺโณ สพฺพตฺถ สปฺปภาโส ภวามห ฯ
อฺป เม อจฺฉริย พุทฺธถูปมฺหิ โสธิเต
อมนาป วิวชฺเชติ
มนาป อุปติฏติ ฯ
อฺป เม อจฺฉริย พุทฺธถูปมฺหิ โสธิเต
วิสุทฺธ โหติ เม จิตฺต เอกคฺค สุสมาหิต ฯ
อฺป เม อจฺฉริย พุทฺธถูปมฺหิ โสธิเต
เอกาสเน นิสีทิตฺวา อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ โสธนาย อิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. พุทธฺ ถูปสฺส โสธเน ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา ปภงฺกโร เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปภงฺกรตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม ติณกุฏิทายกตฺเถราปทาน (๓๓๗)
[๓๓๙] นคเร พนฺธุมติยา
อโหสึ ปรกมฺมิโก
ปรกมฺมายเน ยุตฺโต ปรภตฺต อปสฺสิโต ฯ
รโหคโต นิสีทิตฺวา เอว จินฺเตสห ๑ ตทา
พุทฺโธ โลเก สมุปฺปนฺโน อธิกาโร จ นตฺถิ เม ฯ
กาโล คตึ เม โสเธตุ ขโณ เม ปฏิปาทิโต
ทุกโฺ ข นิรยสมฺผสฺโส อปฺุาน หิ ปาณิน ฯ
เอวาห จินฺตยิตฺวาน กมฺมสามึ อุปาคมึ
เอกาห กมฺม ยาจิตฺวา ปวน ปาวิสึ อห ฯ
ติณกฏฺจ วลฺลิฺจ อาหริตฺวานหนฺตทา
ติทณฺฑเก เปตฺวาน อก ติณกุฏึ อห ฯ
สงฺฆสฺสตฺถาย กุฏิก นิยฺยาเทตฺวาน ต อห
ตทเหเยว อาคนฺตฺวา กมฺมาสามึ อุปาคมึ ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน ตาวตึส อคฺฉห
ตตฺถ เม สุกต พฺยมฺห ติณกุฏิกาย ๒ นิมฺมิต ฯ
#๑ ยุ. ___ จินฺเตสิ ตาวเท ฯ ๒ ม. กุฏกิ าย สุนิมฺมิต ฯ
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สหสฺสกณฺโฑ สตเคณฺฑุ ธชาลุ หริตามโย
สตสหสฺสนิยฺยูหา
พฺยเมฺห ปาตุภวึสุ เม ฯ
ย ย โยนูปปชฺชามิ เทวตฺต อถ มานุส
มม สงฺกปฺปมฺาย ปาสาโท อุปติฏติ ฯ
ภย วา ฉมฺภิตตฺต วา โลมหโส น วิชชฺ ติ
ตาส มม น ชานามิ ติณกุฏกิ ายิท ผล
สีหา พฺยคฺฆา จ ทีป จ อจฺฉโกกตรจฺฉโย ๑
สพฺเพ ม ปริวชฺชนฺติ ติณกุฏกิ ายิท ผล ฯ
สิรึสปา จ ภูตา จ อหิกุมฺภณฺฑรกฺขสา
เตป ม ปริวชฺชนฺติ ติณกุฏิกายิท ผล ฯ
น ปาปสุปนสฺสาห
สรามิ ทสฺสน มม
อุปฏิตา สติ มยฺห ติณกุฏิกายิท ผล ฯ
ตาเยว ติณกุฏิกาย อนุโภตฺวาน สมฺปทา
โคตมสฺส ภควโต
ธมฺม สจฺฉิกรึ อห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ติณกุฏิกายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. อจฺฉโกกตรจฺฉกา ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา ติณกุฏิทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ติณกุฏิทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม อุตฺตเรยฺยทายกตฺเถราปทาน (๓๓๘)
[๓๔๐] นคเร หสวติยา
อโหสึ พฺราหฺมโณ ตทา
อชฺฌายิโก มนฺตธโร ติณฺณ เวทาน ปารคู ฯ
ปุรกฺขโต สสิสฺเสหิ ชาติโม ๑ จ สุสิกฺขิโต
โตยาภิเสจนตฺถาย นครา นิกขฺ มึ ตทา ฯ
ปทุมุตตฺ โร ๒ โลกวิทู สพฺพธมฺมาน ปารคู
ขีณาสวสหสฺเสหิ
นคร ปาวิสี ชิโน ฯ
สุจารุรปู  ทิสฺวาน
อเนฺช การิต วิย
ปริวุต อรหนฺเตหิ
ทิสฺวา จิตฺต ปสาทยึ ฯ
สิรสิ อฺชลึ กตฺวา นมสฺสิตฺวาน สุพฺพต
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน อุตฺตริยมทาสห ฯ
อุโภหตฺเถหิ ปคฺคยฺห สาฏก อุกฺขิป อห
ยาวตา พุทฺธปริสา ตาว ฉาเทสิ สาฏก ฯ
ปณฺฑจาร จรนฺตสฺส มหาภิกฺขุคณาทิโน ๓
ฉาท กโรนฺโต อฏาสิ หาสยนฺโต มม ตทา ฯ
#๑ ม. ชาติมา ฯ ๒ ม. ยุ. ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน ฯ ๓ ยุ. มหาภิกฺขุคณาทิน ฯ
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ฆรโต นิกฺขมนฺตสฺส สยมฺภู อคฺคปุคฺคโล
วีถิย ๑ ิตโก สตฺถา อกาสิ อนุโมทน ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน โย เม ปาทาสิ ๒ สาฏก
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
ตึสกปฺปสหสฺสานิ
เทวโลเก รมิสฺสติ
ปฺาสกฺขตฺตุ เทวินฺโท เทวรชฺช กริสฺสติ ฯ
เทวโลเก วสนฺตสฺส ปฺุกมฺมสมงฺคิโน
สมนฺตา โยชนสต
ทุสฺสจฺฉนฺน ภวิสฺสติ ฯ
ฉตฺตึสกฺขตฺตุ ราชา จ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย ฯ
ภเว สสรมานสฺส
ปฺุกมฺมสมงฺคิโน
มนสา ปตฺถิต สพฺพ นิพพฺ ตฺติสฺสติ ตาวเท ฯ
โกเสยฺยกมฺพลานิ ๓ จ โขมกปฺปาสิกานิ จ
มหคฺฆานิ จ ทุสฺสานิ ปฏิลจฺฉติย นโร ฯ
มนสา ปตฺถิต สพฺพ ปฏิลจฺฉติย นโร
เอกทุสสฺ สฺส วิปาก อนุโภสฺสติ สพฺพทา ฯ
โส ปจฺฉา ปพฺพชิตฺวาน สุกฺกมูเลน โจทิโต
โคตมสฺส ภควโต
ธมฺม สจฺฉิกริสฺสติ ฯ
อโห เม สุกต กมฺม สมฺพุทฺธสฺส ๔ มเหสิโน
เอกาห สาฏก ทตฺวา ปตฺโตมฺหิ อมต ปท ฯ
#๑ ม. ยุ. วิถยิ ว ิโต สตฺถา อกาเม อนุโมทน ฯ ๒ ม. อทาสิ ฯ
#๓ ม. โกเสยฺยกมฺพลิยานิ ฯ ๔ ม. ยุ. สพฺพฺุสฺส ฯ
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มณฺฑเป รุกฺขมูเล วา วสโต สฺุเก ฆเร
ธาเรติ ทุสฺสฉทน
สมนฺตา พฺยามโต มม ฯ
อวิฺตฺต ๑ นิวาเสมิ จีวร ปจฺจยฺจห
ลาภิมฺหิ ๒ อนฺนปานสฺส อุตฺตเรยฺยสฺสิท ผล ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ วตฺถทานสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุตฺตเรยฺยทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อุตฺตเรยฺยทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม ธมฺมสฺสวนิยตฺเถราปทาน (๓๓๙)
[๓๔๑] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺมาน ปารคู
จตุสจฺจ ปกาเสนฺโต สนฺตาเรติ ๓ พหุชฺชน ฯ
อห เตน สมเยน
ชฏิโล อุคฺคตาปโน
ธุนนฺโต วากจีรานิ คจฺฉามิ อมฺพเร ตทา ฯ
พุทฺธเสฏสฺส อุปริ คนฺตุ น วิสหามห
ปกฺขีว เสลมาปชฺช ๔ คมน น ลภินฺตทา ๕ ฯ
#๑ ยุ. อวิฺตฺติ นิเสวามิ ฯ ๒ ม. ลาภี ฯ ยุ. ลาภีหิ ฯ ๓ ม. สนฺตาเรสิ พหุ ชน ฯ
#๔ ม. ยุ. เสลมาสชฺช ฯ ๕ ม. น ลภามห ฯ ยุ. น ลเภ ตทา ฯ
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น เม อิท ภูตปุพฺพ อิริยสฺส วิโกปน
ทเก ยถา อุมฺมิลิตฺวา เอว คจฺฉามิ อมฺพเร ฯ
อุฬารภูโต มนุโช จ เหฏาสีโน ภวิสฺสติ
หนฺท เมต คเวสิสฺส อป อตฺถ ลเภยฺยห ฯ
โอโรหนฺโต อนฺตลิกฺขา สทฺทมสฺโสสิ สตฺถุโน
อนิจฺจต กเถนฺตสฺส ตมห อุคฺคหึ ตทา ฯ
อนิจฺจสฺมุคฺคยฺห
อคมาสึ มมสฺสม
ยาวตายุ วสิตฺวาน ตตฺถ กาล กโต อห ฯ
จริเม วตฺตมานมฺหิ ต ธมฺมสฺสวน สรึ
เตน กมฺเมน สุกเตน ตาวตึส อคจฺฉห ฯ
ตึสกปฺปสหสฺสานิ
เทวโลเก รมึ อห
เอกปฺาสกฺขตฺตฺุจ เทวรชฺชมการยึ ฯ
เอกสตฺตติกฺขตฺตฺุจ จกฺกวตฺติ อโหสห
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย ฯ
ปตุฆเร นิสีทิตฺวา
สมโณ ภาวิตินฺทฺริโย
คาถาย ปริทีเปนฺโต อนิจฺจวตฺถุทาหริ ๑ ฯ
อนุสฺสรามิ ต สฺ สสรนฺโต ภวาภเว
น โกฏึ ปฏิวิชฺฌามิ นิพฺพาน อจฺจุต ปท ฯ
อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตส วูปสโม สุโข ฯ
#๑ ม. อนิจฺจตมุทาหริ ฯ
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สห คาถ สุณิตฺวาน ปุพฺพกมฺม อนุสฺสรึ
เอกาสเน นิสีทิตฺวา อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
ชาติยา สตฺตวสฺโสห อรหตฺต อปาปุณึ
อุปสมฺปาทยิ พุทฺโธ คุณมฺาย จกฺขุมา ฯ
ทารโกว อห สนฺโต กรณีย สมาปยึ
กึ เม กรณีย อชฺช สกฺยปุตฺตสฺส สาสเน ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ สทฺธมฺมสฺสวเน ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ธมฺมสฺสวนิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ธมฺมสฺสวนิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม อุกฺขิตฺตปทุมิยตฺเถราปทาน (๓๔๐)
[๓๔๒] นคเร หสวติยา
อโหสึ มาลิโก ตทา
โอคาเหตฺวา ปทุมสร สตฺตปตฺเต ๑ โอจินามห ฯ
ปทุมุตตฺ โร นาม ชิโน สพฺพธมฺมาน ปารคู
สห สตสหสฺเสหิ
สนฺตจิตฺเตหิ ตาทิภิ ฯ
#๑ ม. สพฺพตฺถ สตปตฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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ขีณาสเวหิ สุทฺเธหิ ฉฬภิฺเหิ ฌายิภิ
มม วุฑฺฒึ สมเนฺวส อาคฺฉิ ปุริสุตฺตโม ๑ ฯ
ทิสฺวานห เทวเทว สยมฺภุ โลกนายก
วณฺเฏ เฉตฺวา สตฺตปตฺต อุกฺขิป อมฺพเร ตทา ฯ
ยทิ พุทฺโธ ตุว ธีร โลกเชฏโ นราสโภ
สย คนฺตฺวา สตฺตปตฺโต มตฺถเก ธารยนฺตุ เต ฯ
อธิฏหิ มหาวีโร
โลกเชฏโ นราสโภ
พุทฺธสฺส อานุภาเวน มตฺถเก ธารยึสุ เต ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคจฺฉห ฯ
ตตฺถ เม สุกต พฺยมฺห สตฺตปตฺตนฺติ วุจฺจติ
สฏิโยชนมุพฺพิทฺธ
ตึสโยชนวิตฺถต ฯ
สหสฺสกฺขตฺตุ เทวินฺโท เทวรชฺชมการยึ
ปฺจสตฺตติกฺขตฺตฺุจ จกฺกวตฺติ อโหสห ฯ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย
อนุโภมิ สก กมฺม
ปุพฺเพ สุกตมตฺตโน ฯ
เตเนเวกปทุเมน
อนุโภตฺวาน สมฺปทา
โคตมสฺส ภควโต
ธมฺม สจฺฉิกรึ อห ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
#๑ ม. -- มม สนฺติก ฯ
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สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ เอกปทุมสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุกฺขิตฺตปทุมิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อุกฺขิตฺตปทุมิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
คนฺโธทก ปูชนี จ
ปุนฺนาค เอกทุสฺสิกา
ผุสฺสิโต จ ปภงฺกโร กุฏิโท อุตฺตรียโก ฯ
สวน เอกปทุมิ
คาถาโย สพฺพปณฺฑิตา
เอกคาถาสตฺเจว จตุตาฬีสเมว จ ฯ
คนฺโธทกวคฺโค จตุตฺตึโส ฯ
______________
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ปฺจตฺตึโส เอกปทุมวคฺโค
ปม เอกปทุมิยตฺเถราปทาน (๓๔๑)
[๓๔๓] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺมาน ปารคู
ภวาภเว วิภาเวนฺโต ตาเรติ ๑ ชนต พหุ ฯ
หสราชา ตทา โหมิ ทิชาน ปวโร อห
ชาตสฺสร สโมคยฺห กีฬามิ หสกีฬิต ฯ
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห
ชาตสฺสรสฺส อุปริ
อาคจฺฉิ ตาวเท ชิโน ฯ
ทิสฺวานห เทวเทว สยมฺภุ โลกนายก
วณฺเฏ เฉตฺวาน ปทุม สตฺตปตฺต มโนรม ฯ
มุขตุณฺเฑน ปคฺคยฺห วิปฺปสนฺเนน ๒ เจตสา
อุกฺขิปตฺวาน คคเน พุทฺธเสฏ อปูชยึ ฯ
ปทุมตุ ตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห
อนฺตลิกเฺ ข ิโต สตฺถา อกาสิ ๓ อนุโมทน ฯ
อิมินา เอกปทุเมน เจตนาปณิธีหิ จ
กปฺปาน สตสหสฺส
วินิปาต น คจฺฉสิ ฯ
อิท วตฺวาน สมฺพุทฺโธ ชลชุตตฺ มนามโก
มม กมฺม ปกิตฺเตตฺวา อคมา เยน ปตฺถิต ฯ
#๑ ม. ตาเรสิ ฯ ๒ ม. ยุ. ปสนฺโน โลกนายเก ฯ ๓ ม. ยุ. อกาเม ฯ
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สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกปทุมิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกปทุมิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย ตีณุปฺปลมาลิยตฺเถราปทาน (๓๔๒)
[๓๔๔] จนฺทภาคานทีตีเร
อโหสึ วานโร ตทา
อทฺทส วิรช พุทฺธ
นิสินฺน ปพฺพตนฺตเร ฯ
โอภาเสนฺต ทิสา สพฺพา สาลราชว ผุลฺลิต
ลกฺขณพฺยฺชนูเปต
ทิสฺวา อตฺตมโน อหุ ฯ
อุทคฺคจิตฺโต สุมโน ปติยา หฏมานโส
ตีณิ อุปปฺ ลปุปฺผานิ
มตฺถเก อภิโรปยึ ฯ
ปุปฺผานิ อภิโรเปตฺวา วิปสฺสิสฺส มเหสิโน
สคารโว ภวิตฺวาน ๑ ปกฺกามึ อุตฺตรามุโข ฯ
คจฺฉนฺโต ปฏิกุฏโิ ก วิปฺปสนฺเนน เจตสา
เสลนฺตเร ปปติตฺวา ๒ ปาปุณึ ชีวิตกฺขย ฯ
#๑ ยุ. คมิตฺวาน ฯ ๒ ม. ยุ. ปติตฺวาน ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 431

เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคจฺฉห ฯ
สตาน ตีณิกฺขตฺตฺุจ เทวรชฺชมการยึ
สตาน ปฺจกฺขตฺตฺุจ จกฺกวตฺติ อโหสห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ตีณุปฺปลมาลิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ตีณุปฺปลมาลิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย ธชทายกตฺเถราปทาน (๓๔๓)
[๓๔๕] ติสฺโส นาม อหุ สตฺถา โลกเชฏโ นราสโภ
ตโยปธิกฺขเย ๑ ทิสฺวา ธช อาโรปต มยา ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคจฺฉห ฯ
สตาน ตีณิกฺขตฺตฺุจ เทวรชฺชมการยึ
สตาน ปฺจกฺขตฺตฺุจ จกฺกวตฺติ อโหสห ฯ(
#๑ ยุ. ปริกฺขโย ฯ
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ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย
อนุโภมิ สก กมฺม
ปุพฺเพ สุกตมตฺตโน ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ธชทานสฺสิท ผล ฯ
อิจฺฉมาโน จห อชฺช สกานน สปพฺพต
โขมทุสเฺ สน ฉาเทยฺย ตทา มยฺห กเต ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ธชทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ธชทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ ตีณิกิงฺกณิปูชกตฺเถราปทาน (๓๔๔)
[๓๔๖] หิมวนฺตสฺสวิทูเร ๑ ภูตคโณ นาม ปพฺพโต
ตตฺถทฺทส ปสุกูล
ทุมคฺคมฺหิ วิลคฺคิต ฯ
ตีณิ กิงกฺ ณิปุปฺผานิ
โอจินิตฺวานห ตทา
หฏโ หฏเน จิตฺเตน ปสุกูล อปูชยึ ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ติณฺณ ปุปฺผานิท ผล ฯ
#๑ โป. ยุ. ___ อวิทูเร ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ตีณิกิงฺกณิปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ตีณิกิงฺกณิปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม นฬาคาริกตฺเถราปทาน (๓๔๕)
[๓๔๗] หิมวนฺตสฺสวิทูเร
หาริโก นาม ปพฺพโต
สยมฺภู ๑ นาม นาเมน รุกฺขมูเล วสี ตทา ฯ
นฬาคาร กริตฺวาน ติเณน ฉาทยึ อห
จงฺกม โสธยิตฺวาน สยมฺภุสฺส อทาสห ฯ
จตุทฺทเสสุ กปฺเปสุ เทวโลเก รมึ อห
จตุสตฺตติกฺขตฺตฺุจ
เทวรชฺชมการยึ ฯ
สตฺตสตฺตติกฺขตฺตฺุจ จกฺกวตฺติ อโหสห
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย ฯ
อุพฺพิทฺธ ภวน มยฺห อินฺทลฏีว อุคฺคต
สหสฺสถมฺภ อตุล
วิมาน สปฺปภสฺสร ฯ
เทฺวสมฺปตฺตึ อนุโภตฺวาน สุกกฺ มูเลน โจทิโต
โคตมสฺส ภควโต
สาสเน ปพฺพชึ อห ฯ
#๑ ม. ยุ. สยมฺภู นารโท นาม ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 434

ปธาน ปหิตตฺโตมฺหิ อุปสนฺโต นิรูปธิ
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา นฬาคาริโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
นฬาคาริกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ จมฺปกปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๓๔๖)
[๓๔๘] หิมวนฺตสฺสวิทูเร
ฉาปโล ๑ นาม ปพฺพโต
พุทฺโธ สุทสฺสโน นาม วิหาสิ ปพฺพตนฺตเร ฯ
ปุปฺผ เหมวณฺณ ๒ คยฺห คจฺฉ เวหายเสนห ๓
อทฺทส วิรช พุทฺธ
โอฆติณฺณมนาสว ฯ
สตฺตจมฺปกปุปฺผานิ
สีเส กตฺวานห ตทา
พุทฺธสฺส อภิโรเปสึ สยมฺภุสสฺ มเหสิโน ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. ชาปโล นาม ฯ ยุ. จาวโล นาม ฯ ๒ ม. เหมวนฺต ฯ ยุ. เหมวต ฯ
#๓ ยุ. เวหาสเยนห ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา จมฺปกปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
จมฺปกปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ}
สตฺตม ปทุมปูชกตฺเถราปทาน (๓๔๗)
[๓๔๙] หิมวนฺตสฺสวิทูเร
โรมโส นาม ปพฺพโต
พุทฺโธ จ ๑ โสภิโต นาม อพฺโภกาเส วสี ตทา ฯ
ภวนา นิกฺขมิตฺวาน ปทุม ธารยึ อห
เอกาห ธารยิตฺวาน ปุนพฺภว อุปาคมึ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผ อภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปทุมปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปทุมปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
เตรสม ภาณวาร ฯ
อฏม ติณมุฏิทายกตฺเถราปทาน (๓๔๘)
[๓๕๐] หิมวนฺตสฺสวิทูเร
ลมฺพโก นาม ปพฺพโต
อุปติสฺโส นาม สมฺพทุ ฺโธ อพฺโภกาสมฺหิ จงฺกมิ ฯ
#๑ ม. ยุ. พุทโฺ ธป สมฺภโว นาม ฯ
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มิคลุทโฺ ธ ปุเร อาสึ อรฺเ กานเน อห
ทิสฺวาน ต เทวเทว สยมฺภุ อปราชิต ฯ
วิปฺปสนฺเนน จิตฺเตน ตทา ตสฺส มเหสิโน
นิสีทนตฺถ พุทฺธสฺส
ติณมุฏ ิมทาสห ฯ
ทตฺวาน เทวเทวสฺส ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ
สมฺพุทธฺ  อภิวาเทตฺวา ปกฺกามิ ๑ อุตฺตรามุโข ฯ
อจิร คตมตฺต ม
มิคราชา อเหยิ ๒
สีเหน ปาติโต ๓ สนฺโต ตตฺถ กาล กโต อห ฯ
อาสนฺเน เม กต กมฺม พุทฺธเสฏเ อนาสเว
สุมุตฺโต สรเวโคว เทวโลก อคจฺฉห ฯ
ยูโป ตตฺถ สุโภ อาสิ ปฺุกมฺมาภินิมฺมิโต
สหสฺสกณฺโฑ สตฺตเคณฺฑุ ธชาลุ หริตามโย ฯ
ปภา นิทฺธาวเต ตสฺส สตรสีว อุคฺคโต
อากิณฺโณ เทวกฺาหิ อาโมทึ กามกามิห ฯ
เทวโลกา จวิตฺวาน สุกฺกมูเลน โจทิโต
อาคนฺตฺวาน มนุสฺสตฺต ปตฺโตมฺหิ อาสวกฺขย ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป นิสีทนมทาสห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ติณมุฏิยิท ๔ ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ปกฺกามึ ฯ ๒ ม. อโปยิ ฯ ๓ ม. โปถิโต ฯ ๔ ยุ. ติณมุฏเ อิท ผล ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา ติณมุฏิทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ติณมุฏ ิทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม ตินฺทุกผลทายกตฺเถราปทาน (๓๔๙)
[๓๕๑] กณิการว โชตนฺต
นิสินฺน ปพฺพตนฺตเร
อทฺทส วิรช พุทฺธ
โอฆติณฺณมนาสว ฯ
ตินฺทุก สผล ทิสฺวา ภินฺทิตฺวาน สโกฏิก ๑
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน เวสฺสภุสฺส ๒ อทาสห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ผลทานสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ตินฺทุกผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ตินฺทุกผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม เอกฺชลิยตฺเถราปทาน (๓๕๐)
[๓๕๒] เรวโต ๓ นาม สมฺพุทฺโธ นทีกูเล วสี ตทา
อทฺทส วิรช พุทฺธ
ปตรสีว ภาณุม ฯ
#๑ ม. สโกสก ฯ โป. ยุ. สโกฏก ฯ ๒ ม. สยมฺภุสฺส มทาสห ฯ
#๓ ม. ยุ. โรมโส นาม ฯ
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อุกฺกามุข ปหฏว
ขทิรงฺคารสนฺนิภ
โอสธี วิย โรจนฺต เอกฺชลิมกาสห ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย อฺชลิมกาสห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ อฺชลิยา อิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกฺชลิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกฺชลิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
ปทุมี อุปฺปลมาลี
ธโช กิงฺกณิก นฬ
จมฺปโก ปทุมมุฏิ
ตินฺทุเกกฺชลี ตถา
ฉ จ สฏิ จ คาถาโย คณิตาโย วิภาวิหิ ฯ
เอกปทุมวคฺโค ปฺจตฺตึโส ฯ
__________
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ฉตฺตึโส สทฺทสฺิกวคฺโค
ปม สทฺทสฺิกตฺเถราปทาน (๓๕๑)
[๓๕๓] มิคลุทฺโธ ปุเร อาสึ อรฺเ กานเน อห
ตตฺถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ เทฺวสงฺฆปุรกฺขต ฯ
จตุสจฺจ ปกาเสนฺต อุทฺธรนฺต มหาชน
อสฺโสสึ มธุร วาจ กรวิกรุโทปม ฯ
พฺรหฺมสรสฺส มุนิโน สิขิโน โลกพนฺธุโน
โฆเส จิตฺต ปสาเทตฺวา ปตฺโตมฺหิ อาสวกฺขย ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปสาทสฺส อิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สทฺทสฺิโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สทฺทสฺิกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย ยวกลาปยตฺเถราปทาน (๓๕๒)
[๓๕๔] นคเร อรุณวติยา
อาสึ ยวสิโก ตทา
ปนฺเถ ทิสฺวาน สมฺพุทฺธ ยวกลาป อปตฺถรึ ๑ ฯ
#๑ ม. อสนฺถรึ ฯ
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อนุกมฺปโก การุณิโก สิขี โลกคฺคนายโก
มม สงฺกปฺปมฺาย นิสีทิ ยวสนฺถเร ฯ
ทิสฺวา นิสินฺน วิมล มหาฌายึ วินายก
ปาโมชฺช ชนยิตฺวาน ตตฺถ กาล กโต อห ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ยวตฺถเร อิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ยวกลาปโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ยวกลาปยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย กึสุกปูชกตฺเถราปทาน (๓๕๓)
[๓๕๕] กึสุก ปุปฺผิต ทิสฺวา ปคฺคเหตฺวาน อฺชลึ
พุทฺธ สริตฺวา สิทฺธตฺถ อากาเส อภิปูชยึ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา กึสุกปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
กึสุกปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ สโกฏกโกรณฺฑทายกตฺเถราปทาน (๓๕๔)
[๓๕๖] อกฺกนฺตฺจ ปท ทิสฺวา สิขิโน โลกพนฺธุโน
เอกส อชิน กตฺวา ปท ๑ เสฏ อวนฺทห ฯ
โกรณฺฑ ปุปฺผิต ทิสฺวา ปาทป ธรณีรุห
สโกฏก ๒ คเหตฺวาน ปเท จกฺก อปูชยึ ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉกิ ตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สโกฏกโกรณฺฑทายโก เถโร อิมา
คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
สโกฏกโกรณฺฑทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม ทณฺฑทายกตฺเถราปทาน (๓๕๕)
[๓๕๗] กานน วนโมคฺคยฺห เวฬฬ เฉตฺวานหนฺตทา
อาลมฺพน คเหตฺวาน สงฺฆสฺส อทท อห ฯ
#๑ ยุ. ปทเสยฺย ฯ ๒ ม. สโกสก ฯ
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เตน จิตฺตปฺปสาเทน สุพฺพเต ๑ อภิวาทิย
อาลมฺพนมฺป ทตฺวาน ปกฺกามิ อุตฺตรามุโข ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ทณฺฑมททินฺตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ทณฺฑทานสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ทณฺฑทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ทณฺฑทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ อมฺพยาคุทายกตฺเถราปทาน (๓๕๖)
[๓๕๘] สตรสี นาม สมฺพุทฺโธ สยมฺภู อปราชิโต
วุฏหิตวฺ า สมาธิมฺหา ภิกฺขาย มมุปาคมิ ฯ
ปจฺเจกพุทฺธ ทิสฺวาน อมฺพยาคุ อทาปยึ ๒
วิปฺปสนฺนมนนฺตสฺส
วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ อมฺพยาคุยิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ยุ. สุขนฺเต ฯ ๒ ม. อทาสห ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา อมฺพยาคุทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อมฺพยาคุทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม ปุฏกปูชกตฺเถราปทาน (๓๕๗)
[๓๕๙] ทิวาวิหารา นิกฺขนฺโต วิปสฺสี โลกนายโก
ภิกฺขาย วิจรนฺโต โส มม สนฺติกมุปาคมิ ฯ
ตโต ปติโต ๑ สุมโน พุทฺธเสฏสฺส ตาทิโน
โลณสุปุฏก ทตฺวา
กปฺป สคฺคมฺหิ โมทห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุฏกมทาสห ๒
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปุฏกสฺส ๓ อิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉกิ ตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปุฏกปูชโก ๔ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปุฏกปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม วจฺฉทายกตฺเถราปทาน (๓๕๘)
[๓๖๐] วิปสฺสิโน ภควโต
โลกเชฏสฺส ตาทิโน
เอกวจฺโฉ ๕ มยา ทินฺโน ปสนฺเนน สปาณินา ฯ
#๑ ม. ยุ. ปติโต ฯ ๒ โป. ปุถุกตมทาสห ฯ ยุ. สุปฏุ กมทาสห ฯ
#๓ โป. ปุถกุ ตสฺส ฯ ยุ. สุปุฏกสฺส ฯ ๔ ม. ยุ. สุปุฏกปูชโก ฯ ๕ ม. เอก มฺจ
#มยา ทินฺน ฯ ยุ. ... สชฺฌ ... ฯ
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หตฺถิยาน อสฺสยาน ทิพฺพยาน สมชฺฌค
เตน วจฺฉกทาเนน ๑ ปตฺโตมฺหิ อาสวกฺขย ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย วจฺฉมททึ ๒ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ วจฺฉทานสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา วจฺฉทายโก ๓ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
วจฺฉทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม สรณาคมนิยตฺเถราปทาน (๓๕๙)
[๓๖๑] อารุหิมฺหา ตทา นาว ภิกฺขุ จาชีวโก จห
นาวาย ภิชฺชมานาย ภิกฺขุ เม สรณ อทา ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ยฺจ เม สรณ อทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ สรณาคมเน ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สรณาคมนิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สรณาคมนิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. มฺจกทาเนน ฯ ยุ. สชฺฌกทาเนน ฯ ๒ ม. มฺจมททึ ฯ ยุ. สชฺฌมททึ ฯ
#๓ ม. มฺจทายโก ฯ ยุ. สชฺฌทายโก ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 445

ทสม ปณฺฑปาติกตฺเถราปทาน (๓๖๐)
[๓๖๒] ติสฺโส นามาสิ สมฺพุทฺโธ วิหาสิ ปวเน ๑ ตทา
ตุสิตาหิ อิธาคนฺตฺวา ปณฺฑปาต อทาสห ฯ
สมฺพุทธฺ  อภิวาเทตฺวา ติสฺส นาม มหายส
สก จิตฺต ปสาเทตฺวา ตุสิต อคมาสห ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ปณฺฑปาตสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปณฺฑปาติโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปณฺฑปาติกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
สทฺทสฺี ยวสิโก
กึสุโกรณฺฑปุปฺผิโย
อาลมฺพนมฺพยาคู จ ปุฏกวจฺฉทายโก
สรณ ปณฺฑปาโต จ คาถา ตาฬีสเมว จ ฯ
สทฺทสฺิกวคฺโค ฉตฺตึโส ฯ
______________
#๑ ม. วิปเน ฯ
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สตฺตตฺตึโส มนฺทารวปุปฺผิยวคฺโค
ปม มนฺทารวิยตฺเถราปทาน (๓๖๑)
[๓๖๓] ตาวตึสา อิธาคนฺตฺวา มงฺคโล นาม มาณโว
มนฺทารว คเหตฺวาน วิปสฺสิสสฺ มเหสิโน ฯ
สมาธินา นิสินฺนสฺส มตฺถเก ธารยึ อห
สตฺตาห ธารยิตฺวาน เทวโลก ปุนาคมึ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย พุทฺธ ๑ อภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มนฺทารวิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
มนฺทารวิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย กกฺการุปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๓๖๒)
[๓๖๔] ยามา เทวา อิธาคนฺตฺวา โคตม สิริวจฺฉย ๒
กกฺการุปุปฺผ ๓ ปคฺคยฺห พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผ ๔ อภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
#๑ ม. ... ปุปผฺ มภิปูชยึ ฯ ๒ ม. ยุ. สิริวจฺฉส ฯ ๓ ม. กกฺการุมาล ฯ
#ยุ. เกกฺขารุปุปฺผ ฯ ๔ ม. ยุ. พุทฺธ ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กกฺการุปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
กกฺการุปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย ภิสมุฬาลทายกตฺเถราปทาน (๓๖๓)
[๓๖๕] ผุสฺโส นามาสิ สมฺพุทฺโธ สพฺพธมฺมาน ปารคู
วิเวกกาโม สปฺปฺโ ๑ อาคจฺฉิ มม สนฺติเก ฯ
ตสฺมึ จิตฺต ปสาเทตฺวา มหาการุณิเก ชิเน
ภิสมุฬาล ปคฺคยฺห
พุทฺธเสฏสฺสทาสห ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย ภิส อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ภิสทานสฺสิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ภิสมุฬาลทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ภิสมุฬาลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. สพฺพฺู ฯ ยุ. สุปฺโ ฯ
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จตุตฺถ เกสรปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๓๖๔)
[๓๖๖] วิชฺชาธโร ตทา อาสึ หิมวนฺตมฺหิ ปพฺพเต
อทฺทส วิรช พุทฺธ
จงฺกมนฺต มหายส ฯ
ตีณิ เกสรปุปฺผานิ
สีเส กตฺวานห ตทา
อุปสงฺกมฺม สมฺพุทฺธ เวสฺสภุ อภิปูชยึ ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เกสรปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เกสรปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม องฺโกลปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๓๖๕)
[๓๖๗] ปทุโม นาม สมฺพุทฺโธ จิตฺตกูเฏ วสี ตทา
ทิสฺวาน ตมห พุทฺธ สยมฺภุ อุปคฺฉห ๑ ฯ
องฺโกล ปุปฺผิต ทิสฺวา โอจินิตฺวานห ตทา
อุปคนฺตฺวาน สมฺพุทฺธ ปูเชสึ ปทุม ชิน ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ๒ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
#๑ ม. อปราชิต ฯ ๒ ม. ยุ. ... ปุปฺผมภิปูชยึ ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา องฺโกลปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
องฺโกลปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ กทมฺพปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๓๖๖)
[๓๖๘] สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ คจฺฉนฺต อนฺตราปเณ
กฺจนคฺฆิยสงฺกาส
ทฺวตฺตึสวรลกฺขณ ฯ
นิสชฺช ปาสาทวเร อทฺทส โลกนายก
กทมฺพปุปฺผ ปคฺคยฺห วิปสฺสึ อภิปูชยึ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ ๑
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กทมฺพปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
กทมฺพปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ... พุทธฺ มภิปูชยึ ฯ
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สตฺตม อุทฺทาลกปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๓๖๗)
[๓๖๙] สุชาโต ๑ นาม สมฺพุทฺโธ คงฺคากูเล วสี ตทา
อุทฺทาลก คเหตฺวาน ปูชยึ อปราชิต ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผ อภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุทฺทาลกปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อุทฺทาลกปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม เอกจมฺปกปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๓๖๘)
[๓๗๐] อุปสนฺโต จ ๒ สมฺพุทฺโธ วสติ ปพฺพตนฺตเร
เอกจมฺปกมาทาย
อุปคฺฉึ นรุตฺตม ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน ปจฺเจกมุนิมุตฺตม
อุโภหตฺเถหิ ปคฺคยฺห ปูชยึ อปราชิต ฯ
เอกตฺตึเส ๓ อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
#๑ ม. อโนโม นาม ฯ ยุ. อนาโถ ฯ ๒ ยุ. ว ฯ ๓ ม. ปฺจสฏิมฺหิโต กปฺเป ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกจมฺปกปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกจมฺปกปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม ติมิรปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๓๖๙)
[๓๗๑] จนฺทภาคานทีตีเร
อนุโสต วชามห
อทฺทส วิรช พุทฺธ
สาลราชว ปุปฺผิต ๑ ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน ปจฺเจกมุนิมุตฺตม
คเหตฺวา ติมิร ปุปฺผ มตฺถเก โอกิรึ อห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ติมิรปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ติมิรปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. ผุลลฺ ิต ฯ
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ทสม สลฬปุปผฺ ิยตฺเถราปทาน (๓๗๐)
[๓๗๒] จนฺทภาคานทีตีเร
อโหสึ กินฺนโร ตทา
อถทฺทส ๑ เทวเทว จงฺกมนฺต นราสภ ฯ
โอจินิตฺวาน สลฬ
พุทฺธเสฏสฺสทาสห ๒
อุปสิงฺฆิ มหาวีโร
สลฬ เทวคนฺธิก ฯ
ปฏิคฺคเหตฺวา สมฺพุทฺโธ วิปสฺสี โลกนายโก
อุปสิงฺฆิ มหาวีโร
เปกฺขมานสฺส เม ตทา ๓ ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน วนฺทิตฺวา ทิปทุตฺตม
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน ปุน ปพฺพตมารุหึ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สลฬปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สลฬปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
มนฺทารวฺจ กกฺการุ ภิสเกสรปุปฺผิโย
#๑ ม. ตตฺถทฺทส ฯ ๒ ม. ยุ. ปุปฺผ พุทฺธสฺสทาสห ฯ ๓ ม. สโต ฯ
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องฺโกลโก กทมฺพี จ อุทฺทาล เอกจมฺปโก
ติมิร สลฬฺเจว
คาถา ตาฬีสเมว จ ฯ
มนฺทารวปุปฺผิยวคฺโค สตฺตตฺตึโส ฯ
______________
อฏตฺตึโส โพธิวนฺทนวคฺโค
ปม โพธิวนฺทกตฺเถราปทาน (๓๗๑)
[๓๗๓] ปาฏลึ ชลิต ๑ ทิสฺวา ปาทป ธรณีรหุ 
เอกส อฺชลึ กตฺวา อวนฺทึ ปาฏลึ อห ฯ
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน ครุ กตฺวาน มานส
อนฺโตสุทฺธ พหิสุทฺธ สุวิมุตฺต อนาสว ฯ
วิปสฺสึ โลกมหิต
กรุณาาณสาคร
สมฺมุขา วิย สมฺพุทฺธ อวนฺทึ ปาฏลึ อห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย โพธิมภิวนฺทิห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ วนฺทนาย อิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โพธิวนฺทโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
โพธิวนฺทกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. หริต ฯ
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ทุติย ปาฏลิปุปผฺ ิยตฺเถราปทาน (๓๗๒)
[๓๗๔] วิปสฺสี นาม ภควา สยมฺภู อคฺคปุคฺคโล
ปุรกฺขโต สสิสฺเสหิ พนฺธุม ปาวิสี ชิโน ฯ
ตีณิ ปาฏลิปุปฺผานิ
อุจฺฉงฺเค ปตานิ เม
สีส นฺหายิตุกาโมห ๑ นทีตีร ๒ อคจฺฉห ฯ
นิกฺขมฺม พนฺธุมติยา อทฺทส โลกนายก
อินฺทีวรว ชลิต
อาทิตฺตว หุตาสน ฯ
พฺยคฺฆูสภว ปวร
อภิชาตว เกสรึ
คจฺฉนฺต สมณานคฺค ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขต ฯ
ตสฺมึ ปสนฺโน สุคเต กิเลสมลโธวเน
คเหตฺวา ตีณิ ปุปฺผานิ พุทฺธเสฏ อปูชยึ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปาฏลิปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปาฏลิปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ... นฺหายิตุกาโม ว ฯ ๒ ม. ยุ. นทีติตฺถ ฯ
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ตติย ตีณุปฺปลมาลิยตฺเถราปทาน (๓๗๓)
[๓๗๕] จนฺทภาคานทีตีเร
อโหสึ วานโร ตทา
อทฺทส วิรช พุทฺธ
นิสินฺน ปพฺพตนฺตเร ฯ
โอภาเสนฺต ทิสา สพฺพา สาลราชว ผุลฺลิต
ลกฺขณพฺยฺชนูเปต
ทิสฺวา อตฺตมโน อห ฯ
อุทคฺคจิตฺโต สุมโน ปติยา หฏมานโส
ตีณิ อุปปฺ ลปุปฺผานิ
มตฺถเก อภิโรปยึ ฯ
ปูชยิตฺวาน ปุปฺผานิ ผุสฺสสฺสาป ๑ มเหสิโน
สคารโว ภวิตฺวาน ปกฺกามึ อุตฺตรามุโข ฯ
คจฺฉนฺโต ปฏิกุฏโิ ก วิปฺปสนฺเนน เจตสา
เสลนฺตเร ปติตฺวาน ปาปุณึ ชีวิตกฺขย ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา ปุริม ชาตึ ตาวตึส อคจฺฉห ฯ
สตาน ตีณิกฺขตฺตฺุจ เทวรชฺชมการยึ
สตาน ปฺจกฺขตฺตุ จ จกฺกวตฺติ อโหสห ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. ผุสฺสสฺสาห ฯ ยุ. ผุสฺสสฺสาถ ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา ตีณุปฺปลมาลิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ตีณุปฺปลมาลิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ ปตฺติปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๓๗๔)
[๓๗๖] ยทา นิพฺพายิ สมฺพุทฺโธ มเหสี ปทุมตุ ฺตโร
สมาคมฺม ชนา สพฺเพ สรีร นีหรนฺติ เต ฯ
นีหรนฺเต สรีรมฺหิ
วิชฺชมานาสุ เภริสุ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน ปตฺติปุปฺผมภิปูชยึ ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ สรีเร ปูชิเต ผล ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปตฺติปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปตฺติปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
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ปฺจม สตฺตปณฺณิยตฺเถราปทาน (๓๗๕)
[๓๗๗] สุมโน นาม สมฺพุทฺโธ อุปฺปชฺชิ โลกนายโก
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน สตฺตปณฺณิมปูชยึ ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป สตฺตปณฺณิมปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ สตฺตปณฺณิปูชายิท ผล ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สตฺตปณฺณิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สตฺตปณฺณิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ คนฺธมุฏ ิยตฺเถราปทาน (๓๗๖)๗
[๓๗๘] จิตเก กยิรมาเน
นานาคนฺเธ สมาคเต ๑
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน คนฺธมุฏึ อปูชยึ ฯ
#๑ ม. สมาหเต ฯ
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สตสหสฺเส อิโต กปฺเป จิตก ย อปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ จิตปูชายิท ผล ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา คนฺธมุฏิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
คนฺธมุฏิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม จิตกปูชกตฺเถราปทาน (๓๗๗)
[๓๗๙] ปรินิพฺพุเต ภควติ
ชลชุตฺตมนามเก
อาโรปตมฺหิ จิตเก สาลปุปฺผ อปูชยึ ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผ อปูชยึ ๑
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ จิตปูชายิท ผล ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส ๒ สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
#๑ อภิปูชยินตฺ ิ ยุตฺตตร ฯ ๒ ยุ. พุทฺธเสฏสฺส ... ฯ
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กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา จิตกปูชโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
จิตกปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม สุมนตาลวณฺฏิยตฺเถราปทาน (๓๗๘)
[๓๘๐] สิทฺธตฺถสฺส ภควโต ตาลวณฺฏ อทาสห
สุเมนหิ ปฏิจฺฉนฺน
ธารยามิ มหายส ๑ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ตาลวณฺฏ อทาสห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ตาลวณฺฏสฺสิท ผล ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. มหารห ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา สุมนตาลวณฺฏิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สุมนตาลวณฺฏิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม สุมนทามิยตฺเถราปทาน (๓๗๙)(
[๓๘๑] สิทฺธตฺถสฺส ภควโต นฺหาตกสฺส ตปสฺสิโน
กตฺวาน สุมนทาม
ธารยึ ปุรโต ิโต ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ทาม อภิปูชยึ ๑
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ สุมนทามสฺสิท ๒ ผล ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สุมนทามิโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สุมนทามิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. .. ธารยึ ตทา ฯ ๒ ม. ยุ. สุมนธารเณ ผล ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 461

ทสม กาสุมาริผลทายกตฺเถราปทาน (๓๘๐)
[๓๘๒] กณิการว โชตนฺต
นิสินฺน ปพฺพตนฺตเร
อทฺทส วิรช พุทฺธ
โลกเชฏ นราสภ ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน สิเร กตฺวาน อฺชลึ
กาสุมาริผล คยฺห
พุทฺธเสฏสฺสทาสห ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา ๑
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ผลทานสฺสิท ผล ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กาสุมาริผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
กาสุมาริผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
โพธิปาฏลิอุปฺปลิ
ปตฺติ จ สตฺตปณฺณิโย
#๑ ม. ยุ. อห ฯ
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คนฺธมุฏ ี จ จิตโก ตาล สุมนทามโก
กาสุมาริผลีปจ
คาถา เอกูนสฏิโย ฯ
โพธิวนฺทนวคฺโค อฏตฺตึโส ฯ
______________
เอกูนจตฺตาฬีโส อมฺพฏผลวคฺโค
ปม อมฺพฏผลทายกตฺเถราปทาน (๓๘๑)
[๓๘๓] สตรสี นาม ภควา สยมฺภู อปราชิโต
วิเวกกาโม สมฺพุทฺโธ โคจรายาภินิกฺขมิ ฯ
ผลหตฺโถ อห ทิสฺวา อุปคฺฉึ นราสภ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน อมฺพฏ ๑ อทท ผล ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ผล อทท อห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ผลทานสฺสิท ผล ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. อวฏ ฯ ยุ. อวณฺฏ ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา อมฺพฏผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อมฺพฏผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย ลพุชทายกตฺเถราปทาน (๓๘๒)
[๓๘๔] นคเร พนฺธุมติยา
อาสึ อารามิโก ตทา
อทฺทส วิรช พุทฺธ
คจฺฉนฺต อนิลฺชเส ฯ
ลพุชสฺส ผล คยฺห
พุทฺธเสฏสฺสทาสห
อากาเส ิตโก สนฺโต ปฏิคฺคณฺหิ มหายโส ฯ
ปติสฺชนน ๑ มยฺห ทิฏธมฺมสุขาวห
ผล พุทธฺ สฺส ทตฺวาน วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
อธิคฺฉึ ตทา ปตึ
วิปุลฺจ สุขุตฺตม
อุปฺปชฺชเตว รตน
นิพฺพตฺตสฺส ยหึ ๒ ตหึ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ผลทานสฺสิท ผล ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
#๑ ม. ยุ. วิตตฺ ิสฺชนน ... ฯ ๒ ม. ตหึ ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ลพุชทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ลพุชทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย อุทุมฺพรผลทายกตฺเถราปทาน (๓๘๓)
[๓๘๕] นินฺนคานทิยา ๑ ตีเร วิหาสิ ปุริสุตฺตโม
อทฺทส วิรช พุทฺธ
เอกคฺค สุสมาหิต ฯ
ตสฺมึ ปสนฺนมานโส กิเลสมลโธวเน
อุทุมฺพรผล คยฺห
พุทฺธเสฏสฺสทาสห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ผลทานสฺสิท ผล ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. วินตานทิยา ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา อุทุมฺพรผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อุทุมฺพรผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ มิลกฺขุผลทายกตฺเถราปทาน (๓๘๔)
[๓๘๖] วนนฺตเร พุทฺธ ทิสฺวา อตฺถทสฺสึ มหายส
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน มิลกฺขสุ ฺส ๑ ผล อท ฯ
อฏารเส กปฺปสเต ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ผลทานสฺสิท ผล ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มิลกฺขุผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
มิลกฺขุผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. ปลกฺขสฺสาททึ ผล ฯ
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ปฺจม ผารุสผลทายกตฺเถราปทาน (๓๘๕)
[๓๘๗] สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ อาหุตีน ปฏิคฺคห
รถิย ปฏิปชฺชนฺต
ผารุสผล อทาสห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ผล อทท อห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ผลทานสฺสิท ผล ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ผารุสผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ผารุสผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ วลฺลิผลทายกตฺเถราปทาน (๓๘๖)
[๓๘๘] สพฺเพ ชนา สมาคมฺม อาคมึสุ วน ตทา
ผลมเนฺวสมานา เต อลภึสุ ผล ตทา ฯ
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ตตฺถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ สยมฺภุ อปราชิต
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน วลฺลิผลมทาสห ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ผลทานสฺสิท ผล ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา วลฺลิผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
วลฺลิผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม กทลิผลทายกตฺเถราปทาน (๓๘๗)
[๓๘๙] กณิการว ชลิต
ปุณณ
ฺ มาเยว จนฺทิม
ชลนฺต ทีปรุกฺขว
อทฺทส โลกนายก ฯ
กทลิยา ๑ ผล คยฺห อทาสึ สตฺถุโน อห
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน วนฺทิตฺวาน อปกฺกมึ ฯ
#๑ ม. ยุ. กทลิผล ปคฺคยฺห ฯ
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เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ผลทานสฺสิท ผล ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กทลิผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
กทลิผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม ปนสผลทายกตฺเถราปทาน (๓๘๘)
[๓๙๐] อชฺชุโน นาม สมฺพุทฺโธ หิมวนฺเต วสี ตทา
จรเณน จ สมฺปนฺโน สมาธิกุสโล มุนิ ฯ
กุมฺภมตฺต คเหตฺวาน ปนส ชีวชีวก
ฉตฺตปณฺเณ เปตฺวาน อทาสึ สตฺถุโน อห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ผลทานสฺสิท ผล ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 469

สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปนสผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปนสผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม โสณโกฏิวิสตฺเถราปทาน (๓๘๙)
[๓๙๑] วิปสฺสิโน ปาวจเน เอก เลณ มยา กต
จาตุทฺทิสสฺส สงฺฆสฺส พนฺธมุ าราชธานิยา ฯ
ทุสฺเสหิ ภูมึ เลณสฺส สนฺถริตวฺ า ปริจฺจชึ
อุทคฺคจิตฺโต สุมโน อกาสึ ปณิธึ ตทา ฯ
อาราเธยฺย สมฺพุทฺธ ปพฺพชฺชฺจ ลเภยฺยห
อนุตฺตรฺจ นิพฺพาน ผุเสยฺย สนฺติมุตฺตม ฯ
เตเนว สุกฺกมูเลน กปฺเป นวุติ สสรึ
เทวภูโต มนุสฺโส จ กตปฺุโ วิโรจห ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 470

ตโต กมฺมาวเสเสน อิธ ปจฺฉิมเก ภเว
จมฺปาย อคฺคเสฏิสฺส ชาโตมฺหิ เอกปุตฺตโก ฯ
ชาตมตฺตสฺส เม สุตฺวา ปตุฉนฺโท อย อหุ
ททามห กุมารสฺส
วีสโกฏี อนูนกา ฯ
จตุรงฺคุลา จ เม โลมา ชาตา ปาทตเล อุโภ
สุขุมา มุทุสมฺผสฺสา ตุลาปจุสมา สุภา ฯ
อตีตา นวุติ กปฺปา อย เอโก จ อุตฺตรึ
นาภิชานามิ นิกฺขิตฺเต ปาเท ภุมฺเม ๑ อสนฺถเต ฯ
อาราธิโต เม สมฺพุทฺโธ ปพฺพชึ อนคาริย
อรหตฺตฺจ เม ปตฺต สีติภูโตมฺหิ นิพฺพุโต ฯ
อคฺคารทฺธวิริยาน
นิทฺทฏิ โ สพฺพทสฺสินา
ขีณาสโว ๒ จ อรหา ฉฬภิฺโ มหิทฺธิโก ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ เลณทานสฺสิท ผล ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสน ฯ
#๑ ม. ภุมฺยา ฯ ๒ ม. ขีณาสโวมฺหิ อรหา ฯ
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เถโร ๑ โกฏิวิโส โสโณ ภิกฺขุสงฺฆสฺส อคฺคโต
ปฺห ปุฏโ วิยากาสิ อโนตตฺตมหาสเรติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โสโณ โกฏิวิโส เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
โสณโกฏิวิสตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม ปุพฺพกมฺมปโลติ นาม พุทฺธาปทาน (๓๙๐)
[๓๙๒] อโนตตฺตสราสนฺเน รมณีเย สิลาตเล
นานารตนปชฺโชเต นานาคนฺธวนนฺตเร ฯ
มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน ปเรโต โลกนายโก
อาสีโน พฺยากริ ตตฺถ ปุพฺพกมฺมานิ อตฺตโน ฯ
สุณาถ ภิกฺขเว มยฺห ย กมฺม ปกต มยา
เอก อรฺิก ภิกฺขุ ทิสฺวา ทินฺน ปโลติก ฯ
ปตฺถิต ปม พุทฺธ
พุทฺธตฺตาย มยา ตทาh
ปโลติยสฺส กมฺมสฺส พุทฺธตฺเตป วิปจฺจติ ฯ
โคปาลโก ปุเร อาสึ คาวึ ปาเชติ โคจร
ปวนฺตึ อุทก อาวิล คาวึ ทิสฺวา นิวารยึ ฯ
เตน กมฺมวิปาเกน อิธ ปจฺฉิมเก ภเว
ปปาสิโต ยถิจฺฉก
น หิ ปาตุ ลภามห ฯ
#๑ ยุ. โกฏิวิโสติ โส โสโณ ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 472

ปุนาลิ นามห ธุตฺโต ปุพฺเพ อฺาสุ ชาติสุ
ปจฺเจกพุทฺธ สุรภึ
อพฺภาจิกฺขึ อทูสก ฯ
เตน กมฺมวิปาเกน นิรเย สสรึ จิร
พหู วสฺสสหสฺสานิ
ทุกฺข เวเทสิ เวทน ฯ
เตน กมฺมาวเสเสน อิธ ปจฺฉิมเก ภเว
อพฺภกฺขาน มยา ลทฺธ สุนฺทริกาย การณา ฯ
สพฺพาภิภุสฺส พุทฺธสฺส นนฺโท นามาสิ สาวโก
ต อพฺภาจิกฺขาย ๑ นิรเย จิร สสริต มยา ฯ
ทสวสฺสสหสฺสานิ
นิรเย สสรึ จิร
มนุสฺสลาภ ๒ ลทฺธาห อพฺภกฺขาน พหุ ลภึ ฯ
เตน กมฺมาวเสเสน จิฺจมานวิกา มม
อพฺภาจิกฺขิ อภูเตน ชนกายสฺส อาคตา ๓ ฯ
พฺราหฺมโณ สุตวา อาสึ อห สกฺกตปูชิโต
มหาวเน ปฺจสเต มนฺเต วาเจมิ มาณเว ฯ
ตตฺถาคโต อิสีภิโม ๔ ปฺจาภิฺโ มหิทฺธิโก
ตฺจาห อาคต ทิสฺวา อพฺภาจิกฺขึ อทูสก ฯ
ตโตห อวจ สิสฺเส กามโภคี อย อิสิ
มยฺหป ภาสมานสฺส อนุโมทึสุ มาณวา ฯ
ตโต มาณวกา สพฺเพ ภิกฺขมานา กุเล กุเล
มหาชนสฺส อาหสุ
กามโภคี อย อิสิ ฯ
#๑ ม. ยุ ... อพฺภกฺขาย ... ฯ ๒ ม. ยุ. มนุสฺสภาว ฯ ๓ ม. ยุ. อคฺคโต ฯ
#๔ ม. อิสิภิโม ฯ ยุ. อิสิคโณ ฯ
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เตน กมฺมวิปาเกน ปฺจภิกฺขุสตา อิเม
อพฺภกฺขาน ลภุ สพฺเพ สุนฺทริกาย การณา ฯ
เวมาตุ ๑ ภาตร ปุพฺเพ ธนเหตุ หนึ อห
ปกฺขิป คริทุคฺเคสุ
สิลาย จ อปสยึ ฯ
เตน กมฺมวิปาเกน เทวทตฺโต สิล ขิป
องฺคุฏ ปสยิ ปาเท มม ปาสาณสกฺขรา ฯ
ปุเรห ทารโก หุตฺวา กีฬมาโน มหาปเถ
ปจฺเจกพุทฺธ ทิสฺวาน มคฺเค สกลิก ทหึ ๒ ฯ
เตน กมฺมวิปาเกน อิธ ปจฺฉิมเก ภเว
วธตฺถ ม เทวทตฺโต อติมาเร ปโยชยิ ฯ
หตฺถาโรโห ปุเร อาสึ ปจฺเจกมุนิมุตฺตม
ปณฺฑาย วิจรนฺตป ๓ อาสาเทสึ คเชนห ฯ
เตน กมฺมวิปาเกน ภนฺโต นาฬาคิรี คโช
คิริพฺพเช ปุรวเร
ทารุโณ สมุปาคมิ ฯ
ราชาห ปตฺติโก ๔ อาสึ สตฺติยา ปุริเส ๕ หนึ
เตน กมฺมวิปาเกน นิรเย ปจฺจิส ภุส ฯ
กมฺมโุ น ตสฺส เสเสน โส ๖ ทานิ สกล มม
ปาเท ฉวึ ปกปฺเปสิ น หิ กมฺม วินสฺสติ ฯ
อห เกวฏฏคามสฺมึ อหุ เกวฏฏทารโก
มจฺโฉปฆาตเก ๗ ทิสฺวา ชนยึ โสมนสฺสก ฯ
#๑ ยุ. เทฺว มาตา ภาตโร ปุพฺเพ ฯ ๒ ม. ขป ฯ ๓ ม. ยุ. วิจรนฺต ต ฯ
#๔ ม. ยุ. ปตฺถิโว ฯ ๕ ม. ยุ. ปุริส ฯ ๖ ม. อิทานิ .. ฯ ยุ. จาทิณฺณ ... ฯ
#๗ ม. ยุ. มจฺฉโกฆาติเต ทิสฺวา ฯ
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เตน กมฺมวิปาเกน สีสทุกฺข อหุ มม
สกฺเกสุ หฺมาเนสุ ยทา หนิ วิฏฏโภ ๑ ฯ
ผุสฺสสฺสาห ปาวจเน สาวเก ปริภาสยึ
ยว ขาทถ ภฺุชถ
มา จ ภฺุชถ สาลิโย ฯ
เตน กมฺมวิปาเกน เตมาส ขาทิต ยว
นิมนฺติโต พฺราหฺมเณน เวรฺชาย วสึ ตทา ฯ
นิพฺพุทฺเธ วตฺตมานมฺหิ มลฺลปุตฺต นิเสธยึ ๒
เตน กมฺมวิปาเกน ปฏิทุกฺข อหุ มม ฯ
ติกิจฺฉโก อห อาสึ เสฏิปุตฺต วิเรจยึ
เตน กมฺมวิปาเกน โหติ ปกฺขนฺทิก มม ฯ
อวจาห โชติปาโล สุคต กสฺสป ตทา
กุโต นุ โพธิมณฺฑสฺส โพธิ ปรมทุลฺลภา ฯ
เตน กมฺมวิปาเกน อจรึ ทุกกฺ ร พหุ
ฉพฺพสฺสานุรุเวลาย ตโต โพธึ อปาปุณึ ฯ
นาห เอเตน มคฺเคน ปาปุณึ โพธิมุตฺตม
กุมคฺเคน คเวสิสฺส ปุพฺพกมฺเมน โจทิโต ๓ ฯ
ปฺุปาปปริกฺขีโณ
สพฺพสนฺตาปวชฺชิโต
อโสโก อนุปายาโส นิพฺพายิสฺส อนาสโว ฯ
เอว ชิโน วิยากาสิ ภิกฺขุสงฺฆสฺส อตฺถโต ๔
สพฺพาภิฺาพลปฺปตฺโต อโนตตฺเต มหาสเรติ ฯ
#๑ โป. ม. วิฏฏโภ ฯ ยุ. วิฑูฑโภ ฯ ๒ ม. วิเหยึ ฯ ๓ ม. วาริโต ฯ
#ยุ. การิโต ฯ ๔ ม. ยุ. อคฺคโต ฯ
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อิตฺถ สุท ภควา อตฺตโน ปุพฺพจริต ปุพฺพกมฺมปโลตึ ๑ นาม
พุทฺธาปทาน ธมฺมปริยาย อภาสิตฺถาติ ฯ
ปุพฺพกมฺมปโลติ นาม พุทฺธาปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
อมฺพฏ อพุชฺเจว
อุทุมฺพรมิลกฺขุ จ
ผารุวลฺลี จ กทลิ
ปนโส โกฏิวิสโก ฯ
ปุพฺพกมฺมปโลติ จ
อปทาน มเหสิโน
คาถาโย เอกนวุติ คณิตาโย วิภาวิหิ ฯ
อมฺพฏผลวคฺโค เอกูนจตฺตาฬีโส ฯ
จุทฺทสม ภาณวาร ฯ
______________
#๑ ม. ยุ. กมฺมปโลติก นาม ฯ
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จตฺตาฬีโส ปลินทฺ วคฺโคl
ปม ปลินฺทวจฺฉตฺเถราปทาน (๓๙๑)
[๓๙๓] นคเร หสวติยา
อาสึ โทวาริโก อห
อกฺโขพฺภ ๑ อมิต โภค ฆเร สนฺนิจิต มม ฯ
รโหคโต นิสีทิตฺวา ปหสิตฺวาน มานส
นิสชฺช ปาสาทวเร เอว จินฺเตสห ตทา ฯ
พหู เมว ๒ คตา โภคา ผีต อนฺเตปุร มม
ราชาป ม นิมนฺเตสิ ๓ อานนฺโท ปวิสฺสโร ฯ
อยฺจ พุทฺโธ อุปฺปนฺโน อธิจจฺ ุปฺปตฺติโก มุนิ
สวิชฺชนฺติ จ เม โภคา ทาน ทสฺสามิ สตฺถุโน ฯ
ปทุเมน ๔ ราชปุตฺเตน ทินฺน ทานวร ชิเน
หตฺถินาเค จ ปลฺลงฺเก อปสฺเสน จนปฺปก ฯ
อหป ทาน ทสฺสามิ สงฺเฆ คณวรุตฺตเม ๕
อทินฺนปุพฺพ ทานวร ๖ ภวิสฺส อาทิกมฺมิโก ฯ
จินฺเตตฺวาห พหุวิธ ยาเค ยสฺส สุข ผล
ปริกฺขารทานมทฺทกฺขึ มม สงฺกปฺปปูรณ ฯ
ปริกฺขารานิ ทสฺสามิ สงฺเฆ คณวรุตฺตเม ๗
อทินฺนปุพฺพมฺเส
ภวิสสฺ  อาทิกมฺมิโก ฯ
#๑ ม. ยุ. อกฺโขภ ฯ ๒ ม. ยุ. พหูเมธิคตา ฯ ๓ ม. ยุ. ราชาป สนฺนิมนฺเตสิ ฯ
#๔ ยุ. ปทุเม ฯ ๕-๗ โป. ยุ. คุณวรุตฺตเม ฯ ๖ ม. ยุ. อทินฺนปุพฺพมฺเส ฯ
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นฬกาเร อุปาคมฺม ฉตฺต กาเรสิ ตาวเท
ฉตฺตสตสหสฺสานิ
เอกโต สนฺนิปาตยึ ฯ
ทุสฺสสตหสฺสานิ
เอกโต สนฺนิปาตยึ
ปตฺตสตสหสฺสานิ
เอกโต สนฺนิปาตยึ ฯ
วาสิโย สตฺถเก จาป สูจิโย นขเฉทเน
เหฏา ฉตฺเต ปาเปสึ กาเรตฺวา ตทนุจฺฉเว ฯ
วิธูปเน ตาลปณฺเณ ๑ โมรหตฺเถ จ จามเร
ปริสฺสาวเน เตลธาเร การยึ ตทนุจฺฉเว ฯ
สูจิฆเร อสวทฺเธ
อโถป กายพนฺธเน
อาธารเก จ สุกเต การยึ ตทนุจฺฉเว ฯ
ปริโภคภาชเน จ
อโถป โลหถาลเก
เภสชฺเช ๒ ปูรยิตฺวาน เหฏาฉตฺเต เปสห ฯ
วจ อุสีร ลฏิมธธ
ปปฺผลิมริจานิ จ
หรีตกึ สิงฺคิเวร
สพฺเพ ปูเรสิ ภาชเน ฯ
อุปาหนา ปาทุกาโย อโถ อุทกปฺุฉเน
กตฺตรทณฺเฑ สุกเต การยึ ตทนุจฺฉเว ฯ
โอสถ อฺชนาปจ ๓ สลากา ธมฺมกุตฺตรา
กฺุจิกา ปฺจวณฺเณหิ สิพฺพิเต กฺุจิกาฆเร ฯ
อาโยเค ธูมเนตฺเต จ อโถป ทีปธารเก
ตุมฺพเก จ กรณฺเฑ จ การยึ ตทนุจฺฉเว ฯ
#๑ ม. ยุ. ตาลวณฺเฏ ฯ ๒ ยุ. เภสชฺช ฯ ๓ ม. ยุ. โอสธฺชนนาฬี จ ฯ
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สณฺฑาเส ปปฺผเล เจว อโถป มลหาริโน ๑
เภสชฺชถวิเก เจว การยึ ตทนุจฺฉเว ฯ
อาสนฺทิโย ปเก จ ปลฺลงฺเก จตุโรมเย
ตทนุจฺฉเว กาเรตฺวา เหฏาฉตฺเต เปสห ฯ
อุณฺณาภิสึ ๒ ตุลภิสึ อโถป ปกาภิสึ
พิพฺโพหเน จ สุกเต การยึ ตทนุจฺฉเว ฯ
กุรุวินฺเท มธุสิตฺเถ เตลหตฺถปตาปก
สิเวฏิผลก ๔ สุจึ มฺจ อตฺถรเณน จ ฯ
เสนาสเน ปาทปฺุเฉ สยนาสนฑณฺฑเก
ทนฺตโปเณ จ กถลึ ๕ สีสเลปนคนฺธเก ๖ ฯ
อรณึ ๗ ผลปเ จ ปตฺตปธานถาลเก
อุทกสฺส กฏจฺฉฺุจ ๘ จุณฺณก รชนมฺพณ ฯ
สมฺมฺุชน ๙ อุทวตฺถ ตถา วสฺสิกสาฏก
นิสีทน กณฺฑุจฺฉาทึ
อถ อนฺตรวาสก ฯ
อุตฺตราสงฺคสงฺฆาฏึ นตฺถุก มุขโสธน
พิลงฺคโลณภูตฺจ ๑๐ มธธ จ ทธิปานก ฯ
ปุปฺผสิตฺถ ปโลติฺจ มุขปฺุฉนสุตฺตก
ทาตพฺพ นาม ย อตฺถิ ยฺจ กปฺปติ สตฺถุโน ฯ
สพฺพเมต สมาเนตฺวา อานนฺท อุปสงฺกมึ
อุปสงฺกมฺม ราชาน ชเนตาร มหายส ๑๑ ฯ
#๑ ม. ยุ. มลหารเก ฯ ๒ ม. ยุ. อูณฺณาภิสี ... ปกาภิสี ฯ ๓ ม. ยุ. พิมฺโพหเน ฯ
#๔ ม. ยุ. สิปาฏิผลเก สุจี ฯ ๕ ม. อาฏลี ฯ ๖ ม. ยุ. สีสาเลปนคนฺธเก ฯ
#๗ ม. ยุ. อรณี ฯ ๘ ม. กฏจฺฉู จ ฯ ๙ ม. สมฺมชฺชน ฯ ๑๐ ม. พิลงฺคโลณ ปหูต จ ฯ
#๑๑ ม. มเหสิโน ฯ
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สิรสา อภิวาเทตฺวา อิท วจนมพฺรวึ
เอกโต ชาติสวฑฺฒา อุภินฺน เอกโต ยโส ๑ ฯ
สาธารณา สุเข ทุกฺเข อุโภ จ อนุวตฺตกา
อตฺถิ เจตสิก ทุกฺข ตวาเธยฺย ๒ อรินฺทม ฯ
ยทิ สกฺโกสิ ต ทุกฺข วิโนเทยฺยาสิ ขตฺติย
ตว ทุกขฺ  มม ทุกฺข อภินฺน เอกโต มน ๓ ฯ
นิฏิตนฺติ วิชานาสิ ๔ ต โมเจยฺย สเจ ตุว
ชานาหิ โข มหาราช ทุกฺข เม ทุพฺพิโนทย ฯ
พหุ สมาโน คชฺชสฺสุ เอตนฺเต ทุจฺจช ธน ๕
ยาวตา วิชิเต ๖ อตฺถิ ยาวตา มม ชีวิต ฯ
เอเตหิ ยทิ เต อตฺโถ ทสฺสามิ อวิกมฺปโต
คชฺชิต โข ตยา เทว มิจฺฉา ต พหุคชฺชิต ฯ
ชานิสฺสามิ ตุว อชฺช สพฺพธมฺเม ปติฏิต
อติพาฬฺห นิปเฬสิ
ททมานสฺส เม สโต ฯ
กินฺเต ๗ สลฺลปเตนตฺโถ ปตฺถติ  เต กเถหิ เม
อิจฺฉามห มหาราช พุทฺธเสฏ อนุตฺตร ฯ
โภชยิสสฺ ามิ สมฺพุทฺธ วชฺช เม มาหุ ชีวิต
อฺ เตห วร ทมฺมิ อยาจิโต ๘ ตถาคโต ฯ
อเทยฺโย กสฺสจิ พุทฺโธ มณิ โชติรโส ยถา
นนุ เต คชฺชิต เทว ยาว ๙ ชีวิตมตฺถิก ฯ
#๑ ม. มน ฯ ยุ. ยส ฯ ๒ โป. วิโนเทตุ ฯ ๓ ม. มโน ฯ ๔ ม. ยุ. วิชานาหิ ฯ
#๕ ม. วร ฯ ๖ ยุ. วิชิต ฯ ๗ ม. กึ เต เม ปฬิเตนตฺโถ ฯ ๘ ม. มายาจิตฺโถ
#๘ ม. มายาจิตฺโถ ตถาคต ฯ ๙ ม. ยาว ชีวิตมตฺตโน ฯ
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ชีวิต ททมาเนน
ยุตฺต ทาตุ ตถาคต
ปนีโย มหาวีโร
อเทยฺโย กสฺสจิ ชิโน ฯ
น เม ปฏิสฺสุโต พุทโฺ ธ วรสฺสุ อมิต ธน
วินิจฺฉย ปาปุณามิ ๑ ปุจฺฉิสฺสามิ ๒ วินิจฺฉเย ฯ
ยถา สณฺห กเถสฺสนฺติ ปฏิปจุ ฺฉาม ต ตถา
รฺโ หตฺเถ คเหตฺวาน อคมาสึ วินิจฺฉย ฯ
ปุรโต อกฺขทสฺสาน อิท วจนมพฺรวึ
สุณนฺตุ เม อกฺขทสฺสา ราชา วร อทาสิ เม ฯ
น กิฺจิ ปยิตฺวาน ชีวิตป ปวารยึ ๓
ตสฺส เม วรทินฺนสฺส พุทฺธเสฏ วรึ อห ฯ
สุทินฺโน โหติ เม พุทฺโธ ฉินฺทถ ๔ สสย มม
สุสฺสาม ตว วจน
ภูมิปาลสฺส ราชิโน ฯ
อุภินฺน วจน สุตฺวา ฉินฺทิสฺสาเมตฺถ สสย
สพฺพ เทว ตยา ทินฺน อิมสฺส สพฺพคาหิต ๕ ฯ
น กิฺจิ ปยิตฺวาน ชีวิตป ปวารยึ
กิจฺฉปฺปตฺโตว หุตฺวาน ยาวชีวมนุตฺตร ๖ ฯ
อิม สุทุกฺขิต ตฺวา อทาสึ สพฺพคาหิต ๗
ปราชโย ตุว เทว อสฺส เทยฺโย ตถาคโต ฯ
อุภินฺน สสโย ฉินฺโน ยถา สณฺมฺหิ ติฏถ
ราชา ตตฺเถว ตฺวาน อกฺขทสฺเสตทพฺรวิ ฯ
#๑ ม. ยุ. ปาปุณาม ฯ ๒ ม. ยุ. ปุจฺฉิสฺสาม ฯ ๓ โป. ม. ยุ. ปวารยิ ฯ
#๔ ยุ. อถวา ฯ ๕-๗ ม. ยุ. สพฺพคาหิก ฯ ๖ ม. ยุ. ยาจีวรมนุตฺตร ฯ
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สมฺมา มยฺหป เทยฺยาถ ปุน พุทฺธ ลภามห
ปูเรตฺวา ตว สงฺกปฺป โภชยิตฺวา ตถาคต ฯ
ปุน เทยฺยาสิ สมฺพุทฺธ อานนฺทสฺส ยสสฺสิโน
อกฺขทสฺเสภิวาเทตฺวา อานนฺทมป ๑ ขตฺติย ฯ
ตุฏโ  ปมุทิโต หุตฺวา สมฺพทุ ฺธ อุปสงฺกมึ
อุปสงฺกมฺม สมฺพุทฺธ โอฆติณฺณ อนาสว ฯ
สิรสา อภิวาเทตฺวา อิท วจนมพฺรวึ
วสีสตสหสฺเสหิ
อธิวาเสหิ จกฺขุมา ฯ
หาสยนฺโต มม จิตฺต นิเวสนมุเปหิ เม
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห ฯไ
มม สงฺกปฺปมฺาย อธิวาเสสิ จกฺขมุ า
อธิวาสนมฺาย
อภิวาทิย สตฺถุโน ฯ
หฏโ อุทคฺคจิตฺโตห นิเวสนมุปาคมึ
มิตฺตามจฺเจ สมาเนตฺวา อิท วจนมพฺรวึ ฯ
สุทลุ ฺลโภ มยา ลทฺโธ มณิ โชติรโส ยถา
เกน ต ปูชยิสฺสามิ ๒ อปฺปเมยฺโย อนูปโม ฯ
อตุโล อสโม ธีโร ๓ ชิโน อปฺปฏิปุคฺคโล
ตถาสมสโม เจว
อทุติโย นราสโภ ฯ
ทุกฺกร อธิการ หิ
พุทฺธานุจฺฉวิก มยา ๔
นานาปุปฺเผ สมาเนตฺวา กโรม ปุปฺผมณฺฑป ฯ
#๑ ม. ยุ. อานนฺทฺจาป ฯ ๒ ม. ยุ. ปูชยิสฺสาม ฯ ๓ ยุ. วีโร ฯ ๔ ยุ. ตยา ฯ
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พุทฺธานุจฺฉวิก เอต สพฺพปูชา ภวิสฺสติ
อุปฺปล ปทุม วาป
วสฺสิก อธิมุตฺตก ฯ
จมฺปก นาคปุปฺผฺจ มณฺฑป การยึ อห
สตาสนสหสฺสานิ
ฉตฺตฉายาย ปฺป ฯ
ปจฺฉิม อาสน มยฺห อธิก สตมคฺฆติ
สตาสนสหสฺสานิ
ฉตฺตฉายาย ปฺป ฯ
ปฏิยาเทตฺวา อนฺนปาน กาล อาโรจยึ อห
อาโรจิตมฺหิ กาลมฺหิ ปทุมตุ ฺตโร มหามุนิ ฯ
วสีสตสหสฺเสหิ
นิเวสนมุเปสิ เม
ธาเรนฺต อุปริจฺฉตฺต สุผุลลฺ ปุปฺผมณฺฑเป ฯ
วสีสตสหสฺเสหิ
นิสีทิ ปุริสตุ ฺตโม
ฉตฺตสตสหสฺสานิ
สตสหสฺสมาสน ฯ
กปฺปย อนวชฺชฺจ
ปฏิคฺคณฺหาหิ จกฺขุมา
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห ฯ
มม ตาเรตุกาโม โส สมฺปฏิจฺฉิ มหามุนิ
ภิกฺขุโน เอกเมกสฺส ปจฺเจก ปตฺตทาสห ฯ
ชหึสุ สมฺภต ๑ ปตฺต โลหปตฺต อธารยุ
สตฺตรตฺตินฺทิว พุทฺโธ นิสีทิ ปุปฺผมณฺฑเป ฯ
โพธยนฺโต พหู สตฺเต ธมฺมจกฺก ปวตฺตยิ
ธมฺมจกฺก ปวตฺเตนฺโต เหฏโต ปุปฺผมณฺฑเป ฯ
#๑ ม. สุมฺภก ฯ ยุ. ปุปฺผก ฯ
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จุลลฺ าสีติสหสฺสาน
ธมฺมาภิสมโย อหุ
สตฺตเม ทิวเส ปตฺเต ปทุมุตฺตโร มหามุนิ ฯ
ฉตฺตฉายาย นิสินฺโน อิมา คาถา อภาสถ
อนูนก ทานวร
โย เม ปาทาสิ มาณโว ฯ
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต
หตฺถี อสฺสา รถา ปตฺตี เสนา จ จตุรงฺคินี ฯ
ปริวาเรสฺสนฺติ ต ๑ นิจฺจ สพฺพทานสฺสิท ผล
หตฺถิยาน อสฺสยาน สิวิก ๒ สนฺทมานิก ฯ
อุปฏิสฺสนฺติ ต นิจฺจ สพฺพทานสฺสิท ผล
สฏี รถสหสฺสานิ
สพฺพาลงฺการภูสิตา ฯ
ปริวาเรสฺสนฺติ ต นิจฺจ สพฺพทานสฺสิท ผล
สฏี ตุริยสหสฺสานิ เภริโย สมลงฺกตา ฯ
วชฺชยิสสฺ นฺติ ต นิจฺจ สพฺพทานสฺสิท ผล
ฉฬาสีติสหสฺสานิ
นาริโย สมลงฺกตา ฯ
วิจิตฺตวตฺถาภรณา
อามุตฺตมณิกุณฺฑลา
อาฬารมุขา ๓ หสุลา สุสฺา ตนุมชฺฌิมา ฯ
ปริวาเรสฺสนฺติ ต นิจฺจ สพฺพทานสฺสิท ผล
ตึสกปฺปสหสฺสานิ
เทวโลเก รมิสฺสติ ฯ
สหสฺสกฺขตฺตุ เทวินฺโท เทวรชฺช กริสฺสติ
สหสฺสกฺขตฺตุ ราชา จ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
#๑ ม. ยุ. สพฺพตฺถ ม ฯ ๒ ม. สิวิกา สนฺทมานิกา ฯ ๓ ม. อาฬารปมฺหา ฯ
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ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย
เทวโลเก วสนฺตสฺส ปฺุกมฺมสมงฺคิโน ฯ
เทวโลกานุปริยนฺเต ๑ รตนฉตฺต ธริสฺสติ
อิจฺฉิสฺสติ ยทา วาย ๒ ฉทน ทุสฺสปุปฺผช ฯ
อิมสฺส จิตฺตมฺาย นิวทฺธ ฉาทยิสฺสติ
เทวโลกา จวิตฺวาน สุกฺกมูเลน โจทิโต ฯ
ปฺุกมฺเมน สยุตฺโต พฺรหฺมพนฺธุ ภวิสฺสติ
กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว ฯ
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ
สพฺพเมต อภิฺาย โคตโม สกฺยปุงฺคโว ฯ
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา เอตทคฺเค เปสฺสติ
ปลินฺทวจฺโฉ นาเมน เหสฺสติ สตฺถุสาวโก ฯ
เทวาน อสุรานฺจ คนฺธพฺพานฺจ สกฺกโต
ภิกฺขูน ภิกฺขุนีนฺจ
คิหีนฺจ ตเถว โส ฯ
ปโย หุตฺวาน สพฺเพส วิหริสสฺ ตินาสโว
สตสหสฺเส กต กมฺม ผล ทสฺเสสิ เม อิธ ฯ
สุมุตฺโต สรเวโคว กิเลเส ฌาปยึ ๓ อห
อโห เม สุกต กมฺม ปฺุกฺเขตฺเต อนุตฺตเร ฯ
ยตฺถ การ กริตฺวาน ปตฺโตสฺมิ อจล ปท
อนูนก ทานวร
อทาสิ โย หิ มาณโว ฯ
#๑ ม. เทวโลกปริยนฺต ฯ ๒ ม. ฉาย ฯ ยุ. จาย ฯ ๓ ม. ฌาปยี มม ฯ ยุ. ฌาปยิสฺสติ ฯ
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อาทิปุพฺพงฺคโม อาสิ ตสฺส ทานสฺสิท ผล
ฉตฺเต ๑ สุคเต ทตฺวาน สงฺเฆ คณวรุตฺตเม ๒ ฯ
อฏานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม
สีต อุณฺห น ชานามิ รโชชลฺล น ลิมฺปติ ฯ
อนุปทฺทโว อนีติ จ โหมิ อปจิโต สทา
สุขุมจฺฉวิโก โหมิ
วิสท โหมิ มานส ฯ
ฉตฺตสตสหสฺสานิ
ภเว สสรโต มม
สพฺพาลงฺการยุตฺตานิ ตสฺส กมฺมสฺส วาหสา ฯ
อิม ๓ ชาตึ เปตฺวาน มตฺถเก ธารยนฺติ เม
ตสฺมา ๔ อิมาย ชาติยา นตฺถิ เม ฉตฺตธารณา ฯ
มม สพฺพ กต กมฺม วิมุตฺติฉตฺตปตฺติยา
ทุสฺสานิ สุคเต ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม ฯ
อฏานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม
สุวณฺณวณฺโณ วิรโช สปฺปภาโส ปตาปวา ฯ
สินิทฺธ โหติ เม คตฺต ภเว สสรโต มม
ทุสฺสสตสหสฺสานิ
เสตา ปตา จ โลหิตา ฯ
ธาเรนฺติ มตฺถเก มยฺห ทุสฺสทานสฺสิท ผล
โกเสยฺยกมฺพลิยานิ โขมกปฺปาสิกานิ จ ฯ
สพฺพตฺถ ปฏิลภามิ
เตส นิสสฺ นฺทโต อห
ปตฺเต จ สุคเต ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม ฯ
#๑ ม. ฉตฺเต จ สุกเต ทตฺวา ฯ ๒ โป. ม. ยุ. คุณวรุตฺตเม ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๓ ยุ. อิท ฯ ๔ ม. กสฺมา ฯ
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ทสานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม
สุวณฺณถาเล มณิถาเล รชเตปจ ถาลเก ฯ
โลหิตงฺกมเย ถาเล ปริภฺุชามิ สพฺพทา
อนุปทฺทโว อนีติ จ โหมิ อปจิโต สทา ฯ
ลาภี อนฺนสฺส ปานสฺส วตฺถสฺส สยนสฺส จ
น วินสฺสนฺติ เม โภคา ิตจิตฺโต ภวามห ฯ
ธมฺมกาโม สทา โหมิ อปฺปเกฺลโส อนาสโว
เทวโลเก มนุสฺเส วา อนุพนฺธา อิเม คุณา ฯ
ฉายา ยถาป รูปสฺส ๑ สพฺพตฺถ น ชหนฺติ ม
จิตฺตพนฺธนสมฺพทฺธา สุกตา วาสิโย พหู ฯ
ทตฺวาน พุทฺธเสฏสฺส สงฺฆสฺส จ ตเถวห
อฏานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
สูโร ๒ โหมิ ๓ วิสารี จ เวสารชฺเชสุ ปารมี
ธิติวิริยวา โหมิ
ปคฺคหิตมโน สทา ฯ
กิเลสจฺเฉทน าณ สุขุม อตุล สุจึ
สพฺพตฺถ ปฏิลภามิ
ตสฺส นิสฺสนฺทโต มม ฯ
อกกฺกเส อผรุเส
อโธเต สตฺถเก พหู
ปสนฺนจิตฺโต ทตฺวาน พุทฺเธ สงฺเฆ ตเถว จ ฯ
ปฺจานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม
กลฺยาณมิตฺต วิริย
ขนฺติฺจ เมตฺติสตฺถก ฯ
#๑ ม. ยุ. รุกขฺ สฺส ฯ ๒ โป. สีโห ฯ ๓ ม. โหม ฯ
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ตณฺหาสลฺลสฺส ฉินฺนตฺตา ปฺาสตฺถ อนุตฺตร
วชิเรน สม าณ
เตส นิสฺสนฺทโต ลเภ ฯ
สูจิโย สุคเต ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม
ปฺจานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
นมสฺสโิ ย กงฺขจฺเฉโท อภิรูโป จ โภควา
ติกฺขปฺโ สทา โหมิ สสรนฺโต ภวาภเว ฯ
คมฺภีร นิปุณ าน
อตฺถ าเณน ปสฺสยึ
วชิรคฺคสม าณ
โหติ เม ตมฆาตน ฯ
นขจฺเฉทเน สุคเต ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม
ปฺจานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
ทาสทาสี ควสฺเส จ ภฏเก นาฏเก ๑ พหู
นฺหาปเต ภตฺตเก สูเท สพฺพตฺเถว ลภามห ฯ
วิธูปเน สุคเต ทตฺวา ตาลปณฺเณ จ โสภเน
อฏานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
สีต อุณฺห น ชานามิ ปริฬาโห น วิชชฺ ติ
ทรถ นาภิชานามิ
จิตฺตสนฺตาปน มม ฯ
ราคคฺคิ โทสโมหคฺคิ มานคฺคิ ทิฏิอคฺคิ จ
สพฺพคฺคิ นิพฺพุโต มยฺห ตสฺส นิสฺสนฺทโต มม ฯ
โมรหตฺเถ จามริโย ทตฺวา สงฺเฆ คณุตฺตเม
อุปสนฺตกิเลโสห
วิหรามิ อนงฺคโณ ฯ
#๑ ยุ. อารกฺเข ฯ
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ปริสฺสาวเน สุคเต ทตฺวา สุคเต ๑ ธมฺมกุตฺตเร
ปฺจานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
สพฺเพส สมติกฺกมฺม ทิพฺพ อายุ ลภามห
อปฺปสโยฺห สทา โหมิ โจรปจฺจตฺถิเกหิ วา ฯ
สตฺเถน วา วิเสน วา วิเหสป น กุพฺพเต
อนฺตรามรณ นตฺถิ
เตส นิสสฺ นฺทโต มม ฯ
เตลธาเร สุคเต ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม
ปฺจานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
สุจารุรโู ป สุภทฺโท ๒ สุสมุคฺคตมานโส
อวิกฺเขปมโน โหมิ สพฺพารกฺเขหิ รกฺขิโต ฯ
สูจิฆเร สุคเต ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม
ตีณานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
เจโตสุข กายสุข
อิริยาปถช สุข_
อิเม คุเณ ปฏิลภามิ ๓ ตสฺส นิสฺสนฺทโต อห ฯ
อสวทฺเธ ชิเน ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม
ตีณานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
สทฺธมฺเม คาฬฺห ๔ วินฺทามิ สรามิ ทุติย ภว
สพฺพตฺถ สุจฺฉวิ โหมิ ตสฺส นิสฺสนฺทโต อห ฯ
กายพนฺเธ ชิเน ๕ ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม
ฉานิสเส อนุโภมิ
กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
#๑ ยุ. สงฺเฆ คณุตฺตเม ฯ ม. ธมฺมกรุตฺตเม ฯ ๒ ยุ. สุคโต ฯ ๓ ม. ปฏิลเภ ฯ
#๔ โป. พนฺธามิ ฯ ม. ยุ. คาธ ฯ ๕ ยุ. สุคเต ฯ
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สมาธีสุ น กมฺปามิ วสี โหมิ สมาธิสุ
อเภชฺชปริโส โหมิ อาเทยฺยวจโน สทา ฯ
อุปฏิตสฺสติ โหมิ
ตาโส มยฺห น วิชชฺ ติ
เทวโลเก มนุสฺเส วา อนุพนฺธา อิเม คุณา ฯ
อาธารเก ชิเน ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม
ปฺจวณฺเณ ๑ ภยาภาโว อจโล โหมิ เกนจิ ฯ
เยเกจิ เม สุตา ธมฺมา สติาณปฺปโพธนา
ธตา ๒ เม น วินสฺสนฺติ ภวนฺติ สุวินิจฺฉิตา ฯ
ภาชเน ปริโภเค จ ทตฺวา พุทฺเธ คณุตฺตเม
ตีณานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
โสวณฺณมเย มณิมเย อโถป ผลิกามเย
โลหิตงฺกมเย เจว ลภามิ ภาชเน อห ฯ
ภริยา ทาสทาสี จ หตฺถิสฺสรถปตฺติเก
อิตฺถี ปติพฺพตา เจว ปริโภคานิ สพฺพทา ฯ
วิชชฺ า มนฺตปเท เจว วิวิเธ อาคเม พหู
สพฺพสิปฺป นิสาเมมิ ปริโภคานิ สพฺพทา ฯ
ถาลเก สุคเต ทตฺวา สงฺเฆ คุณวรุตฺตเม
ตีณานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
โสวณฺณมเย มณิมเย อโถป ผลิกามเย
โลหิตงฺกมเย เจว ลภามิ ถาลเก อห ฯ
#๑ ม. ยุ. ปฺจวณฺเณหิ ทายาโท ฯ ๒ ยุ. วตา ฯ
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อสฺสฏเก ผลมเย อโถ โปกฺขรปตฺตเก
มธุปานกสงฺเข จ
ลภามิ ถาลเก อห ฯ
วตฺเต คุเณ ปฏิปตฺตึ ๑ อาจารกิริยาสุ จ
อิเม คุเณ ปฏิลเภ ตสฺส นิสสฺ นฺทโต อห ฯ
เภสชฺช สุคเต ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม
ทสานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
อายุวา พลวา ธีโร วณฺณวา ยสวา สุขี
อนุปทฺทโว อนีติ จ โหมิ ๒ อปจิโต สทา
น เม ปยวิโยคตฺถิ ตสฺส นิสสฺ นฺทโต มม ฯ
อุปาหเน ชิเน ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม
ตีณานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
หตฺถิยาน อสฺสยาน สิวิก สนฺทมานิก
สฏี รถสหสฺสานิ
ปริวาเรนฺติ ม สทา ฯ
มณิมยา ตมฺพมยา ๓ โสณฺณรชตปาทุกา
นิพฺพตฺตนฺติ ปทุทฺธาเร ภเว สสรโต มม ฯ
นิยาม ปฏิธาวนฺติ ๔ อาจารคุณโสธน ๕
อิเม คุเณ ปฏิลเภ ตสฺส นิสสฺ นฺทโต อห ฯ
ปาทุเก สุคเต ทตฺวา สงฺเฆ คุณวรุตฺตเม
อิทฺธิปาทุกมารุยฺห
วิหรามิ ยถิจฺฉก ฯ
#๑ ม. ปฏิปตฺติ ฯ ยุ. ปฏิลเภ ฯ ๒ ยุ. โภมิ จาปจิโต สทา ฯ ๓ ยุ. มณฺฑลกา ฯ
#๔ ม. สติ ธาวนฺติ ฯ ๕ ม. อาคุอาจารโสธน ฯ
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มุขปฺุฉน ๑ สุคเต ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม
ปฺจานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
สุวณฺณวณฺโณ วิรโช สปฺปภาโส ปตาปวา
สินิทฺธ โหติ เม คตฺต รโชชลฺล น ลิมฺปติ ฯ
อิเม คุเณ ปฏิลเภ ตสฺส นิสสฺ นฺทโต อห
กตฺตรทณฺเฑ สุคเต ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม ๒ ฯ
ปฺจานิสเส ๓ อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม
ปุตฺตา มยฺห พหู โหนฺติ ตาโส มยฺห น วิชฺชติ ฯ
อปฺปสโยฺห สทา โหมิ สพฺพารกฺเขหิ รกฺขิโต
ขลิตมฺป ๔ น ชานามิ อภนฺต มานส มม ฯ
โอสถ อฺชน ทตฺวา สงฺเฆ ๕ คณวรุตฺตเม
อฏานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
วิสาลนยโน โหมิ
เสตปโต จ โลหิโต
อนาวิลปสนฺนกฺโข
สพฺพโรควิวชฺชิโต ฯ
ลภามิ ทิพฺพนยน
ปฺาจกฺขุ อนุตฺตร
อิเม คุเณ ปฏิลเภ ตสฺส นิสสฺ นฺทโต อห ฯ
กฺุจิเก สุคเต ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม
ธมฺมทฺวารวิวรณ
ลภามิ าณกฺุจิก ฯ
กฺุจิกาน ฆเร ทตฺวา สงฺเฆ ๖ คณวรุตฺตเม
ทฺวานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
#๑ ม. ยุ. มุขปฺุฉนโจเล ทตฺวา พุทฺเธ คณุตฺตเม ฯ ๒ ม. คณุตฺตเม ฯ
#๓ ม. ยุ. ฉานิสเส ฯ ๔ ยุ. ชลิต ม น ชานามิ ฯ ๕-๖ ม. ยุ. พุทฺเธ
#สงฺเฆ คณุตฺตเม ฯ
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อปฺปโกโธ อนุปายาโส สสรนฺโต ภเว อห
อาโยเค สุคเต ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม ฯ
ปฺจานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม
สมาธีสุ น กมฺปามิ วสี โหมิ สมาธิสุ ฯ
อเภชฺชปริโส โหมิ อาเทยฺยวจโน สทา
ชายติ ๑ โภคสมฺปตฺติ ภเว สสรโต มม ฯ
ธูมเนตฺเต ชิเน ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม
ตีณานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
สติ เม อุชุกา โหติ สุสมฺพนฺธา จ นฺหารุโย ๒
ลภามิ ทิพฺพสยน ๓ ตสฺส นิสฺสนฺทโต อห ฯ
ทีปทาเน ๔ ชิเน ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม
ตีณานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
ชาติมา องฺคสมฺปนฺโน ปฺวา พุทฺธสมฺมโต
อิเม คุเณ ปฏิลเภ ตสฺส นิสสฺ นฺทโต มม ๕ ฯ
ตุมฺพเก จ กรณฺเฑ จ ทตฺวา พุทฺเธ คณุตฺตเม
ทสานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
ตทา ๖ คุตฺโต ๗ สุขสมงฺคี มหายสวา ตถา คติ
วิภตฺติคตฺโต ๘ สุขุมาโล สพฺพตี ิปริวชฺชิโต ฯ
วิปุเล จ คุเณ ลาภี สมฺมานจลนา ๙ มม
สุวิวชฺชติ อุพฺเพโค
ตุมฺพเก จ กรณฺฑเก ฯ
#๑ ยุ. ชาติจฺจ ฯ ๒ ม. นหารโว ฯ ๓ ม. ยุ. ทิพฺพนยน ฯ ๔ ม. ยุ. ทีปธาเร ฯ
#๕ ม. ยุ. อห ฯ ๖ ยุ. สทา ฯ ๗ ม. สุคุตโฺ ต ฯ ๘ ม. วิปตฺติวิคโต ฯ ยุ. ภตฺติกโต ฯ
#๙ ม. สมาวจลนา ฯ
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ลภามิ จตุโร วณฺเณ หตฺถิสฺสรตนานิ จ
ตานิ เม น วินสฺสนฺติ ตุมฺพกาเร ๑ อิท ผล ฯ
หตฺถลีลงฺคเก ๒ ทตฺวา พุทฺเธ สงฺเฆ คณุตฺตเม
ปฺจานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
สพฺพลกฺขณสมฺปนฺโน อายุปฺาสมาหิโต
สพฺพายาสวินิมุตฺโต กาโย เม โหติ สพฺพทา ฯ
ตนุธาเร สุนิสิเต
สงฺเฆ ทตฺวาน ปปฺผเล
กิเลสกนฺตน าณ
ลภามิ อตุล สุจึ ฯ
สณฺฑาเส สุคเต ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม
กิเลสลฺุจน ๓ าณ ลภามิ อตุล สุจึ ฯ
นตฺถุเก สุคเต ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม
อฏานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
สทฺธา สีล หิริฺจาป อถ โอตฺตปฺปย คุณ
สุต จาคฺจ ขนฺตี ๔ จ ปฺา เม อฏม คุณ ฯ
ปเก สุคเต ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม
ปฺจานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
อุจฺเจ กุเล ปชายามิ มหาโภโค ภวามห
สพฺเพ ม อปจายนฺติ กิตฺติ อพฺภุคฺคตา มม ฯ
กปฺปสตสหสฺสานิ
ปลฺลงฺกา จตุรสฺสกา
ปริวาเรนฺติ ม นิจฺจ สวิภาครโต อห ฯ
#๑ ม. ยุ. ตุมพฺ ทาเน ฯ ๒ ม. มลหรณิโย ฯ ๓ ม. กิเลสภฺชน ฯ ๔ ม. ยุ. ขนฺติฺจ ฯ
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ภิสิโย สุคเต ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม
ฉานิสเส อนุโภมิ
กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
สมสุคตฺโตปจิโต ๑ มุทุโก จารุทสฺสโน
ลภามิ าณปวร ๒ ภิสิทานสฺสิท ผล ฯ
ตูลิกา วิกติกาโย
กฏิสฺสา จิตฺตกา พหู
วรโปตฺถเก กมฺพเล จ ลภามิ วิวิเธ อห ฯ
ปาวารเก จ มุทุเก มุทุกาชินเวณิโย
ลภามิ วิวิธฏาเน ๓ ภิสิทานสฺสิท ผล ฯ
ยโต สรามิ อตฺตาน ยโต ปตฺโตสฺมิ วิฺุต
อตุจฺโฉ ฌานมฺโจมฺหิ ภิสิทานสฺสิท ผล ฯ
พิพฺโพหเน ชิเน ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม
ฉานิสเส อนุโภมิ
กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
อุณฺณิเก ปทุมเก จ อโถ โลหิตจนฺทเน
พิพฺโพหเน อุปาเตมิ ๔ อุตฺตมงฺค สทา มม ฯ
อฏงฺคิเก มคฺควเร สามฺเ จตุโร ผเล
เตสุ าณ อุปฺปาเทตฺวา ๕ วิหเร นิจฺจกาลิก ฯ
ทาเน ทเม สฺเม จ อปฺปมฺาสุ รูปสุ
เตสุ าณ อุปฺปาเทตฺวา วิหเร สพฺพกาลิก ฯ
วตฺเต คุเณ จ ๖ ปฏิเม อาจารกิริยาสุ จ
เตสุ าณ อุปฺปาเทตฺวา วิหเร สพฺพทา อห ฯ
#๑ ยุ. สม สมฺภตฺโตปจิโต ฯ ๒ ม. ยุ. าณปริวาร ฯ ๓ ม. ยุ. วิวธิ ตฺถาเร ฯ
#๔ ม. อุปาเธมิ ฯ ยุ. อุปาเทมิ ฯ ๕ ยุ. สพฺพตฺถ อุปาเนตฺวา ฯ
#๖ ม. ปฏิปตฺติ ฯ ยุ. ปฺจเม ฯ
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จงฺกเม วา ปธาเน วา วิริเย โพธิปกฺขิเก ๑
เตสุ าณ อุปฺปาเทตฺวา วิหรามิ ยถิจฺฉก ฯ
สีล สมาธิ ปฺา จ วิมุตฺติ จ อนุตฺตรา
เตสุ าณ อุปฺปาเทตฺวา วิหรามิ สุข อห ฯ
ผลปเ ชิเน ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม
ทฺวานิสเส ๒ อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
โสณฺณมเย มณิมเย ทนฺตสารมเย พหู
ปลฺลงฺกเสฏเ วินฺทามิ ผลปสฺสิท ผล ฯ
ปาทปเ ชิเน ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม
ทฺวานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
ลภามิ พหุเก ยาเน ปาทปสฺสิท ผล
ทาสี ทาสา จ ภริยา เย จฺเ อนุชีวิโน ฯ
สมฺมา ปริจรนฺเตว ๓ ปาทปสฺสิท ผล
เตลอพฺภฺชเน ทตฺวา สงฺเฆ คณวรุตฺตเม ฯ
ปฺจานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม
อพฺยาธิตา รูปวตา ขิปฺป ธมฺมนิสนฺธิตา ๔ ฯ
ลาภิตา อนฺนปานสฺส อายุ ปฺจมก มม
สปฺปเตลฺจ ทตฺวาน สงฺเฆ คณวรุตฺตเม ฯ
ปฺจานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม
ถามวา รูปสมฺปนฺโน ปหฏตนุโช สทา ฯ
#๑ ม. โพธิปกฺขิเย ฯ ๒ ยุ. จตุรานิสเส ฯ ๓ ม. ยุ. ปริจรนฺเต ม ฯ
#๔ ม. ยุ. ธมฺมนิสนฺติตา ฯ
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อพฺยาธิ ๑ จ สทา โหมิ สปฺปเตลสฺสิท ผล
มุขโธวน ทตฺวาน
สงฺเฆ คณวรุตฺตเม ฯ
ปฺจานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม
วิสุทฺธกณฺโ มธุสฺสโร กาสสาสวิวชฺชิโต ฯ
อุปฺปลคนฺโธ มุขโต อุปวายติ เม สทา
ทธึ ทตฺวาน สมฺปนฺน พุทฺเธ สงฺเฆ คณุตฺตเม ฯ
ภฺุชามิ อมต ภตฺต ๒ วร กายคตาสตึ
วณฺณคนฺธรโสเปต
มธธ ทตฺวา ชิเน คเณ ฯ
อนูปม อนฺมฺป ๓ ลภามิ วิมุตฺติรส
ยถาภูต รส ทตฺวา พุทฺเธ สงฺเฆ คณุตฺตเม ฯ
จตุโร ผเล อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม
อนฺนปานฺจ ทตฺวาน พุทฺเธ สงฺเฆ คณุตฺตเม ฯ
ทสานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม
อายุวา พลวา ธีโร วณฺณวา ยสวา สุขี ฯ
ลาภี อนฺนสฺส ปานสฺส สูโร ปฺาณวา ตถา ๔
อิเม คุเณ ปฏิลเภ สสรนฺโต ภเว อห ฯ
ธูป ทตฺวาน สุคเต สงฺเฆ คณวรุตฺตเม
ทสานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
สุคนฺธเทโห ยสวา สีฆปฺโ จ กิตฺติมา
ติกฺขปฺโ ภูริปฺโ หาสคมฺภีรปฺวา ฯ
#๑ ม. อพฺยาธิ วิสโท โหมิ ฯ ยุ. ... วิสชี ... ฯ ๒ ยุ. จิตฺต ฯ
#๓ ม. ยุ. อตุลิย ปเว มุตฺติรส อห ฯ ๔ ม. สทา ฯ
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เวปุลฺลชวนสปฺปฺโ ๑ สสรนฺโต ภวาภเว
ตสฺเสว วาหสา ทานิ ปตฺโต สนฺติสุข สิว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปลินฺทวจฺโฉ เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปลินฺทวจฺฉตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย เสลตฺเถราปทาน (๓๙๒)
[๓๙๔] นคเร หสวติยา
วีถสิ ามิ อโหสห
มม าตี สมาเนตฺวา อิท วจนมพฺรวึ ฯ
พุทฺโธ โลเก สมุปฺปนฺโน ปฺุกฺเขตฺโต อนุตฺตโร
อาสิ ๒ โส สพฺพโลกสฺส อาหุตีน ปฏิคฺคโห ฯ
ขตฺติยา เนคมา เจว มหาสาลา จ พฺราหฺมณา
ปสนฺนจิตฺตา สุมนา ปูคธมฺม อกสุ เต ฯ
#๑ ม. ยุ. เวปุลฺลชวนปฺโ ฯ ๒ ยุ. อาธาโร สพฺพโลกสฺส ฯ
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หตฺถาโรหา อนีกตฺถา รถิกา ปตฺติการกา
ปสนฺนจิตฺตา สุมนา ปูคธมฺม อกสุ เต ฯ
อุคฺคา จ ราชปุตฺตา จ เวสิยานา จ พฺราหฺมณา
ปสนฺนจิตฺตา สุมนา ปูคธมฺม อกสุ เต ฯ
อาฬาริกา จ สูทา ๑ จ นฺหาปกา มาลการกา
ปสนฺนจิตฺตา สุมนา ปูคธมฺม อกสุ เต ฯ
รชกา เปสการา จ ตุนฺนวายา จ นฺหาปกา
ปสนฺนจิตฺตา สุมนา ปูคธมฺม อกสุ เต ฯ
อุสุการา ภมการา จมฺมการา จ ตจฺฉกา
ปสนฺนจิตฺตา สุมนา ปูคธมฺม อกสุ เต ฯ
กมฺมารา โสณฺณการา จ ติปุโลหกรา ตถา
ปสนฺนจิตฺตา สุมนา ปูคธมฺม อกสุ เต ฯ
ภตกา เจลกา ๒ เจว ทาสกมฺมกรา พหู
ยถา สเกน ถาเมน ปูคธมฺม อกสุ เต ฯ
อุทหารา กฏหารา กสิกา ๓ ติณหารกา
ยถา สเกน ถาเมน ปูคธมฺม อกสุ เต ฯ
ปุปฺผิกา มาลิกา เจว ปณฺณิกา ผลหารกา
ยถา สเกน ถาเมน ปูคธมฺม อกสุ เต ฯ
คณิกา กุมฺภทาสี จ ปูวิกา มจฺฉิกาปจ ๔
ยถา สเกน ถาเมน ปูคธมฺม อกสุ เต ฯ
#๑ ม. ยุ. กปฺปกา ฯ ๒ ยุ. คีตกา ฯ ๓ ม. กสฺสกา ฯ ๔ ยุ. มจฺฉกายิกา ฯ
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เอเต ๑ สพฺเพ สมาคนฺตฺวา คณพนฺธาว ๒ เอกโต
อธิการ กริสฺสาม
ปฺุกฺเขตฺเต อนุตฺตเร ฯ
เต เม สุตฺวาน วจน คณ พนฺธสึ ุ ตาวเท
อุปฏานสาล สุกต ภิกฺขุสงฺฆสฺส การยุ ฯ
นิฏาเปตฺวาน ต สาล อุทคฺโค ตุฏมานโส
ปเรโต เตหิ สพฺเพหิ สมฺพุทฺธ อุปสงฺกมึ ฯ
อุปสงฺกมฺม สมฺพุทฺธ โลกนาถ นราสภ
วนฺทิตฺวา สตฺถุโน ปาเท อิท วจนมพฺรวึ ฯ
อิเม ตีณิสตา วีร
ปุริสา เอกโต คณา
อุปฏานสาล สุกต นิยฺยาเทนฺติ ตว ๓ มุนิ ฯ
ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปุรโต สมฺปฏิจฉฺ ตุ จกฺขุมา
ติณฺณ สตาน ปุรโต อิมา คาถา อภาสถ ฯ
ติสตาป จ เชฏโ จ อนุวตฺตึสุ เอกโต
สมฺปตฺตี ๔ หิ กริตฺวาน สพฺเพ อนุภวิสฺสถ ฯ
ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต ๕ สีติภาวมนุตฺตร
อชร อมร ๖ เขม นิพฺพาน ปสฺสยิสฺสถ ๗ ฯ
เอว พุทโฺ ธ วิยากาสิ สพฺพฺูตมนุตฺตโร ๘
พุทฺธสฺส วจน สุตฺวา โสมนสฺสมฺปเวทยึ ฯ
ตึสกปฺปสหสฺสานิ
เทวโลเก รมึ อห
เทวาธิโป ปฺจสต เทวรชฺชมการยึ ฯ
#๑ ม. เอถ ฯ ๒ ม. ยุ. คณ พนฺธาม ฯ ๓ ม. ยุ. ตว ฯ ๔ ม. ยุ. สมฺปตฺตึ ฯ
#๕ ม. ยุ. ภเว สมฺปตฺเต ฯ ๖ ม. อมต สนฺต ฯ ยุ. อมร สนฺตึ ฯ
#๗ ม. ผสฺสยิสฺสถ ฯ ยุ. ผุสฺสยิสฺสถ ฯ ๘ ม. ยุ. สพฺพฺู สมณุตฺตโร ฯ
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สหสฺสกฺขตฺตุ ราชา จ จกฺกวตฺติ อโหสห
ปเทสรชฺช ๑ วิปุล คณนาโต ๒ อสงฺขย ฯ
อิธ มานุสเก รชฺเช ๓ ปริสา โหนฺติ พนฺธวา
ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต วาเสฏโ นาม พฺราหฺมโณ ฯ
อสีติโกฏินิจฺจโย
ตสฺส ปุตฺโต อโหสห
เสโล อิติ มม นาม ฉฬงฺเค ปารมึ คโต ฯ
ชงฺฆาวิหาร วิจร
สสิสฺเสหิ ปุรกฺขโต
ชฏาภารภริตป ๔ เกนิย นาม ตาปส ฯ
ปฏิยตฺตาหุตึ ทิสฺวา อิท วจนมพฺรวึ
อาวาโห วา วิวาโห วา ราชา วา เต นิมนฺติโต ฯ
อาหุตึ ยิฏุกาโมห พฺราหฺมเณ เทวสมฺมเต
น นิมนฺเตมิ ราชาน อาหุติ เม น วิชชฺ ติ ฯ
น จตฺถิ มยฺหมาวาโห วิวาโห เม น วิชชฺ ติ
สกฺยาน นนฺทิชนโน เสฏโ โลเก สเทวเก ฯ
สพฺพโลกหิตตฺถาสิ ๕ สพฺพสตฺตสุขาวโห
โส เม นิมนฺติโต อชฺช ตสฺเสต ปฏิยาทน ฯ
ตมฺพรุสกวณฺณาโภ
อปฺปเมยฺโย อนูปโม
รูเปนาสทิโส พุทฺโธ สฺวาตนาย นิมนฺติโต ฯ
อุกฺกามุขปหฏโ ๖ จ ๗ ขทิรงฺคารสนฺนิโภ
วิชชฺ ูปโม มหาวีโร โส เม นาโถ ๘ นิมนฺติโต ฯ
#๑ ม. ยุ. เทวรชฺช กโรนฺตสฺส ฯ ๒ ม. ยุ. มหาเทวา อวนฺทิสุ ฯ ๓ ม. รชฺช ฯ
#๔ ม. ชฏาภาริกภริต ฯ ยุ. ชฏาภารภริต ฯ ๕ ม. ยุ. สพฺพโลกหิตตฺถาย ฯ
#๖ ยุ. อุกฺกามุขปหโต ว ฯ ๗ ม. ว ฯ ๘ ม. ยุ. พุทฺโธ ฯ
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ปพฺพตคฺเค ยถา อคฺคิ ปุณฺณมาเยว จนฺทิมา
นฬคฺคิวณฺณสงฺกาโส โส เม พุทฺโธ นิมนฺติโต ฯ
อสมฺภีโต ภยาตีโต ภวนฺตกรโณ มุนิ
สีหูปโม มหาวีโร
โส เม พุทฺโธ นิมนฺตโิ ต ฯ
กุสโล พุทฺธธมฺเมสุ อปฺปสโยฺห ปเรหิ โส
นาคูปโม มหาวีโร โส เม พุทฺโธ นิมนฺตโิ ต ฯ
สทฺธมฺมปารกุสโล
พุทฺธนาโค อสาทิโส
อุสภูปโม มหาวีโร โส เม พุทฺโธ นิมนฺตโิ ต ฯ
อนนฺตวณฺโณ อมิตยโส วิจิตฺตสพฺพลกฺขโณ
สกฺกูปโม มหาวีโร โส เม พุทฺโธ นิมนฺตโิ ต ฯ
วสี คณี ปตาป จ
เตชสี จ ทุราสโท
พฺรหฺมปู โม มหาวีโร โส เม พุทฺโธ นิมนฺติโต ฯ
มหคฺคธมฺโม ๑ ทสพโล พลาติพลปารคู ๒
ธรณูปโม มหาวีโร โส เม พุทฺโธ นิมนฺตโิ ต ฯ
สีลธีติสมากิณฺโณ
ธมฺมวิฺาณโขภิโต
อุทธูปโม มหาวีโร โส เม พุทฺโธ นิมนฺตโิ ต ฯ
ทุราสโท ทุปฺปสโห อจโล อุคฺคโต พฺรหฺมา ๓
เนรูปโม มหาวีโร โส เม พุทฺโธ นิมนฺตโิ ต ฯ
อนนฺตาโณ อสโม ๔ อตุโล อคฺคต คโต
คคนูปโม มหาวีโร โส เม พุทฺโธ นิมนฺตโิ ต ฯ
ปนฺนรสม ภาณวาร ฯ
#๑ ม. ปตฺตธมฺโม ฯ ยุ. มหนฺตธมฺโม ฯ ๒ ม. ยุ. พลาติพลปารโค ฯ
#๓ ยุ. พฺรหา ฯ ๔ ม. ยุ. อสมสโม ฯ
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ปติฏา ภยภีตาน
ตาโณ สรณคามิน
อสฺสาสโก มหาวีโร โส เม พุทฺโธ นิมนฺตโิ ต ฯ
อาสโย พุทฺธิมนฺตาน ปฺุกฺเขตฺต สุเขสิน
รตนากโร มหาวีโร โส เม พุทฺโธ นิมนฺตโิ ต ฯ
อสฺสาสโก เทวกโร สามฺผลทายโก
เมฆูปโม มหาวีโร โส เม พุทฺโธ นิมนฺตโิ ต ฯ
โลเก ๑ สมุสฺสิโต วีโร สพฺพตมวิโนทโน
สุรยิ ูปโม มหาวีโร โส เม พุทฺโธ นิมนฺตโิ ต ฯ
อารมฺมณวิมุตฺตีสุ
สภาวทสฺสโก มุนิ
จนฺทูปโม มหาวีโร โส เม พุทฺโธ นิมนฺตโิ ต ฯ
พุทฺโธ สมุสฺสิโต โลเก ลกฺขเณหิ อลงฺกโต
อปฺปเมยฺโย มหาวีโร โส เม พุทฺโธ นิมนฺตโิ ต ฯ
ยสฺส าณ อปฺปเมยฺย สีล ยสฺส อนูปม
วิมุตฺติ อสทิสา ยสฺส โส เม พุทฺโธ นิมนฺติโต ฯ
ยสฺส ธีติ อสทิสา
ถาโม ยสฺส อจินฺติโย
ยสฺส ปรกฺกโม เสฏโ โส เม พุทฺโธ นิมนฺติโต ฯ
ราโค โทโส จ โมโห จ วิสา สพฺเพ สมูหตา
อคทูปโม ๒ มหาวีโร โส เม พุทฺโธ นิมนฺติโต ฯ
กิเลสพฺยาธิ พหุทุกฺขา โอสถีว ๓ วิโนทโก
วิชชฺ ูปโม ๔ มหาวีโร โส เม พุทฺโธ นิมนฺติโต ฯ
#๑ ม. โลกจกฺขุ มหาเตโช ฯ ๒ ยุ. อครูปโม ฯ ๓ ม. สพฺพตมวิโนทโน ฯ
#ยุ. สพฺพนฺตมวิโนทโก ฯ ๔ ม. เวชฺชูปโม ฯ
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พุทฺโธติ โฆส ๑ วเทสิ โฆโส เม โส สุทลุ ฺลโภ
พุทฺโธติ ๒ โฆสน สุตฺวา ปติ เม อุปปชฺชถ ฯ
อพฺภนฺตร อคณฺหนฺต ปติ เม พหิ นิจฺฉเร
โสห ปติมโน สนฺโต อิท วจนมพฺรวึ ฯ
กห นุ โข โส ภควา โลกเชฏโ นราสโภ
ตตฺถ คนฺตฺวา นมสฺสิสฺส สามฺผลทายก ฯ
ปคฺคยฺห ทกฺขิณ พาหุ เวทชาโต กตฺชลี
อาจิกฺข ๓ เม ธมฺมราช โสกสลฺลวิโนทน ฯ
อุเทนฺตว มหาเมฆ นีล อฺชนสนฺนิภ
สาคร วิย ทิสฺสนฺต ปสฺสเสต มหาวน ฯ
เอตฺถ โส วสเต พุทฺโธ อทนฺตทมโก มุนิ
วินยนฺโต จ เวเนยฺเย โพเธนฺโต โพธิปกฺขิเย ฯ
ปปาสิโตว อุทก
โภชนว ชิคจฺฉโต ๔
คาวี ยถา วจฺฉคิทฺธา เอวาห วิจินึ ชิน ฯ
อาจารอุปจารฺู
ธมฺมานุจฺฉวิสวร
สิกฺขาเปสึ สเก สิสฺเส คจฺฉนฺเต ๕ ชินสนฺติก ฯ
ทุราสทา ภควนฺโต สีหาว เอกจาริโน
ปาเท ปาท นิกฺขิปนฺตา อาคจฺเฉยฺยาถ มาณวา ฯ
อาสิวิโส ยถา โฆโร มิคราชาว เกสรี
มตฺโตว กฺุชโร ทนฺโต ๖ เอว พุทฺธา ทุราสทา ฯ
#๑ ม. ยุ. โภ ย ฯ ๒ ม. ยุ. พุทฺโธ พุทฺโธติ สุตฺวาน ฯ ๓ ม. อาจิกฺขิ ฯ
#๔ ม. ยุ. ชิคจฺฉิโต ฯ ๕ ยุ. คจฺฉนฺโต ฯ ๖ ม. ยุ. ทนฺตี ฯ
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อุกฺกาสิตฺจ ขิปต
อชฺฌุเปกฺขาย มาณวา
ปาเท ปาท นิกฺขิปนฺตา อุเปถ พุทฺธสนฺติก ฯ
ปฏิสลฺลานครุกา
อปฺปสทฺทา ทุราสทา
ทุรูปสงฺกมา พุทฺธา ครู โหนฺติ สเทวเก ฯ
ยมห ๑ ปฺห ปุจฺฉามิ ปฏิสมฺโมทยามิ ๒ วา
อปฺปสทฺทา ตทา โหถ มุนีภตู าว ติฏถ ฯ
ย โส เทเสสิ สทฺธมฺม ๓ เขม นิพพฺ านปตฺติยา
ตเมวตฺถ นิสาเมถ สทฺธมฺมสฺสวน สุภ ฯ
อุปสงฺกมฺม สมฺพุทฺธ สมฺโมทึ มุนินา อห
ต กถ วีติสาเรตฺวา ลกฺขเณ อุปธารยึ ฯ
ลกฺขเณ เทฺว น ทกฺขามิ ๔ ปสฺสามิ ตึสลกฺขเณ
โกโสหิตวตฺถุ ๕ คุยฺห อิทฺธิยา ทสฺสยิ มุนิ ฯ
ชิวฺห นินฺนามยิตฺวา จ ๖ กณฺณโสเต จ นาสิเก
ปฏิมสฺส ๗ นลาตนฺต เกวล ฉาทยิ ชิโน ฯ
ตสฺสาห ลกฺขเณ ทิสวฺ า ปริปุณเฺ ณ สพฺยฺชเน
พุทฺโธติ นิฏ คนฺตฺวาน สห สิสฺเสหิ ปพฺพชึ ฯ
สเตหิ ตีหิ สหิโต
ปพฺพชึ อนคาริย
อฑฺฒมาเส อสมฺปตฺเต สพฺเพ ปตฺตมฺห นิพฺพุตึ ฯ
เอกโต กมฺม กตฺวาน ปฺุกฺเขตฺเต อนุตฺตเร
เอกโต สสริตฺวาน เอกโต วินิวฏฏยุ ฯ
#๑ ม. ยทาห ฯ ยุ. ยาวาห ฯ ๒ ยุ. ปฏิสมฺโมทิยามิ วา ฯ ๓ ม. สมฺพุทฺโธ ฯ
#๔ ม. จ กงฺขามิ ฯ ยุ. ว กงฺขามิ ฯ ๕ ม. ยุ. โกโสหิตวตฺถคุยฺห ฯ
#๖ ม. นินฺนามยิตฺวาน ฯ ๗ ม. ปฏิมสิ ฯ
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โคปานสิโย ทตฺวาน ปูคธมฺเม วสึ อห
เตน กมฺเมน สุกเตน อฏ เหตู ลภามห ฯ
ทิสาสุ ปูชิโต โหมิ โภคา จ อมิตา มม
ปติฏา โหมิ สพฺเพส ตาโส มม น วิชชฺ ติ ฯ
พฺยาธโย ๑ เม น วิชชฺ นฺติ ทีฆายุ ปาลยามิ จ
สุขุมจฺฉวิโก โหมิ
อาวาเส ปตฺติเต วสฺเส ๒ ฯ
อฏ โคปานสี ทตฺวา ปูคธมฺเม วสึ อห
ปฏิสมฺภิทา อรหตฺตฺจ เอต เม อปรฏม ฯ
สพฺพโวสิตโวสาโน กตกิจฺโจ อนาสโว
อฏโคปานสี นาม ตว ปุตฺโต มหามุนิ
ปฺจ ถมฺภานิ ทตฺวาน ปูคธมฺเม วสึ อห
เตน กมฺเมน สุกเตน ปฺจ เหตู ลภามห ฯ
อจโล โหมิ เมตฺตาย อนูนโภความห ๓
อาเทยฺยวจโน โหมิ น ธเสมิ ยถา อห ฯ
อภนฺต โหติ เม จิตฺต อขิโล ๔ โหมิ กสฺสจิ
เตน กมฺเมน สุกเตน วิมโล โหมิ สาสเน ฯ
สคารโว สปฺปติสโฺ ส กตกิจโฺ จ อนาสโว
สาวโก เต มหาวีร ภิกฺขุ ต วนฺทเต มุนิ ฯ
กตฺวา สุกตปลฺลงฺก สาลาย ปฺเปสห
เตน กมฺเมน สุกเตน ปฺจ เหตู ลภามห ฯ
#๑ ยุ. พฺยาธิโย ฯ ๒ ม. ยุ. วเส ฯ ๓ ม. อนูนงฺโค ภวามห ฯ ๔ ยุ. อจโล ฯ
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อุจฺเจ กุเล ปชายามิ ๑ มหาโภโค ภวามห
สพฺพสมฺปตฺติโก โหมิ มจฺเฉร เม น วิชฺชติ ฯ
คมเน ปตฺถิเต มยฺห ปลฺลงฺโก อุปติฏติ
สห ปลฺลงฺกเสฏเน คจฺฉามิ มม ปตฺถิต ฯ
เตน ปลฺลงฺกทาเนน ตม สพฺพ วิโนทยึ
สพฺพาภิฺาพลปฺปตฺโต เถโร วนฺทติ ต มุเน ๒ ฯ
ปรกิจฺจตฺตกิจฺจานิ
สพฺพกิจฺจานิ สาธยึ
เตน กมฺเมน สุกเตน ปาวิสึ อภย ปุร ฯ
ปรินฏิ ิตสาลสฺมึ
ปริโภคมทาสห
เตน กมฺเมน สุกเตน เสฏตฺต อชฺฌุปาคโต ฯ
เยเกจิ ทมกา โลเก หตฺถิอสฺเส ทเมนฺติ เต ๓
กาเรตฺวา ๔ การณา นานา ทารุเณน ทเมนฺติ เต ฯ
นเหว ๕ ตฺว มหาวีร ทเมสิ นรนาริโย
อทณฺเฑน อสตฺเถน ทเมสิ อุตฺตเม ทเม ฯ
ทานสฺส วณฺเณ กิตฺเตนฺโต เทสนากุสโล มุนิ
เอกปฺห กเถนฺโต จ ๖ โพเธสิ ติสเต มุนิ ฯ
ทนฺตา มย สารถินา สุวิมุตฺตา อนาสวา
สพฺพาภิฺาพลปฺปตฺตา นิพพฺ ุตา อุปธิกฺขเย ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย ทานมททินฺตทา
อติกฺกนฺตา ภยา สพฺเพ สาลทานสฺสิท ผล ฯ
#๑ ม. ปชายิตฺวา ฯ ๒ ม. ยุ. มุนิ ฯ ๓ ม. เย ฯ ยุ. เม ฯ
#๔ ม. กริตฺวา ฯ ยุ. กเรตฺวา ฯ ๕ ม. นเหว ฯ ๖ ม. ยุ. ว ฯ
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สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ8
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เสโล สปริโส ภควโต สนฺติเก อิมา
คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
เสลตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย สพฺพกิตฺติกตฺเถราปทาน (๓๙๓)
[๓๙๕] กณิการว ชลิต
ทีปรุกฺขว โชติต ๑
โอสธึว วิโรจนฺต
วิชฺชูว คคเน ยถา ฯ
อสมฺภีต อนุตฺราสึ
มิคราชว เกสรึ
าณาโลก ปกาเสนฺต มทฺทนฺต ติตฺถิเย คเณ ฯ
อุทฺธรนฺต อิม โลก ฉินฺทนฺต สพฺพสสย
อสมฺภีต ๒ มิคราชว อทฺทส โลกนายก ฯ
ชฏาชินธโร อาสึ
พฺรหฺมา ๓ อุชุ ปตาปวา
วากจีร คเหตฺวาน ปาทมูเล อปตฺถรึ ฯ
กาฬานุสาริย คยฺห อนุลิมฺป ตถาคต
สมฺพุทธฺ  อุปลิมฺปตฺวา สนฺถวึ โลกนายก ฯ
#๑ ม. อุชฺชล ฯ ม. วิชชฺ ุต .. ฯ ยุ. วิชฺชุ อพฺภฆเน ฯ ๒ ม. คชฺชนฺต .. ฯ
#ยุ. ลสนฺต .. ฯ ๓ ม. ยุ. พฺรหา ฯ
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สมุทฺธรสิม โลก
โอฆติณฺโณ มหามุนิ
าณาโลเกน โชเตสิ ปวร ๑ าณมุตฺตม ฯ
ธมฺมจกฺก ปวตฺเตสิ มทฺทเส ปรติตฺถิเย
อุสโภ ชิตสงฺคาโม ๒ สมฺปกมฺเปสิ เมทนึ ฯ
มหาสมุทฺเท อุมฺมีว ๓ เวลนฺตมฺหิ ปภิชฺชติ ๔
ตเถว ตว าณสฺมึ สพฺพทิฏ ิ ปภิชฺชติ ๕ ฯย
สุขุมจฺฉิกชาลานิ ๖ สรมฺหิ สมฺปตานิ เต
อนฺโตชาลิคตา ปาณา ปฬิตา โหนฺติ ตาวเท ฯ
ตเถว ติตฺถิยา โลเก มุฬฺหา ๗ สจฺจวินิสฺสิตา
อนฺโตาณวเร ตุยฺห ปริวตฺตนฺติ มาริส ฯ
ปติฏา ว วุยฺหต โอเฆ ตฺวฺหิ นาโถ อพนฺธนุ 
ภยฏิตาน สรโณ ๘ มุตฺตตฺถนี  ปรายโน ๙ ฯ
เอกจฺจโร ๑๐ อสทิโส เมตฺตากรุณสฺุโต
ปฺวา ๑๑ ยุตฺตจาโค จ วสี ตาที คุณาลโย ฯ
ธีโร วิคตสมฺโมโห อเนฺโช อกถกถี
ตุสฺสิโต ๑๒ วนฺตโทโสสิ นิมฺมโล สยโต สุจิ ฯ
สงฺคาตีโต ๑๓ คตมโท เตวิชฺโชสิ ๑๔ ภวนฺตโค
สีมาติโค ธมฺมครุ
ตตตฺโถ หิตวปฺปโก ๑๕ ฯ
#๑ ยุ. วชิร .. ฯ ๒ ยุ. ชิตสงฺคาเม ฯ ๓ ม. อูมิโย ฯ ๔-๕ ม. ยุ. ปภิชชฺ เร ฯ
#๖ ม. .. ชาเลน ฯ ยุ. ชาเลว ฯ ๗ ม. ปุถุปสณฺฑนิสฺสิตา ฯ ยุ. ผุฏา สจฺจ .. ฯ
#๘ ม. สรณ ฯ ๙ ม. ปรายน ฯ ๑๐ ม. ยุ. เอกวีโร ฯ ๑๑ ม. .. สฺจโย ฯ ยุ.
#เมตฺตาการุณาทิสฺจโย ฯ ๑๒ ม. อสโม สุสโม สนฺโต วสี ตาที ชิตฺชโย ฯ ยุ.
#สุสีโล อสโม สนฺโต วสิตวิชิตฺชโย ฯ ๑๓ ยุ. วุสโิ ต ฯ ๑๔ ยุ. สงฺคาติโค หตมโท ฯ
#๑๕ ม. หิตวพฺภุโต ฯ ยุ. หิตธมฺมโต ฯ
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ตารโก ตฺว ยถา นาวา นิธิวสฺสาสการโก
อสมฺภีโต ยถา สีโห คชราชาว ทมฺมิโต ฯ
โถเมตฺวา ทสคาถาหิ ปทุมุตฺตร มหามุนึ ๑
วนฺทิตฺวา สตฺถุโน ปาเท ตุณฺหี อฏาสห ตทา ฯ
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห
ภิกฺขุสงฺเฆ ิโต สตฺถา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
โย เม สีลฺจ ปฺฺจ ๒ ธมฺมฺจาป ๓ ปกิตฺตยิ
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
สฏี กปฺปสหสฺสานิ เทวโลเก รมิสฺสติ
อฺเ เทเว อภิภวิตฺวา อิสฺสร การยิสฺสติ ฯ
โส ปจฺฉา ปพฺพชิตฺวาน สุกฺกมูเลน โจทิโต
โคตมสฺส ภควโต
สาสเน ปพฺพชิสฺสติ ฯ
ปพฺพชิตฺวาน กาเยน ปาปกมฺม วิวชฺชิย
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ
ยถา จ ๔ เมโฆ ถนย ตปฺเปติ เมทนึ อิม
ตเถว ตฺว มหาวีร ธมฺเมน ตปฺปยิ มม ฯ
สีล ปฺฺจ ธมฺมฺจ ถวิตฺวา โลกนายก
ปตฺโตมฺหิ ปรม สนฺต นิพฺพาน ปทมจฺจุต ฯ
อโห นูน ส ภควา จิร ติฏเยฺย จกฺขุมา
อฺาตฺจ วิชาเนยฺย ปสฺเสยฺย อมต ปท ฯ
#๑ ม. ยุ. มหายส ฯ ๒ ม. ยุ. าณฺจ ฯ ๓ ม. สทฺธมฺมฺจาป วณฺณยิ ฯ
#๔ ม. ยุ. ยถาป ฯ
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อย เม ปจฺฉิมา ชาติ ภวา สพฺเพ สมูหตา
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ อนาสโว ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย พุทฺธมภิโถมยึ ๑
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ กิตฺตนาย อิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
สพฺพาสวา ปริกฺขีณา นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สพฺพกิตฺติโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สพฺพกิตฺติกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ มธุทายกตฺเถราปทาน (๓๙๔)
[๓๙๖] สินฺธุยา นทิยา ตีเร สุกโต อสฺสโม มม
ตตฺถ วาเจมห สิสฺเส อิติหาส สลกฺขณ ฯ
ธมฺมกามา วินีตา เต โสตุกามา สุสาสน
ฉฬงฺเค ปารมิปฺปตฺตา สินฺธุกูเล วสนฺติ เต ฯ
#๑ ยุ. พุทฺธมภิปูชยึ ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 511

อุปฺปาทาคมเน เจว ลกฺขเณสุ จ โกวิทา
อุตฺตมตฺถ คเวสนฺตา วสนฺติ ปวเน ตทา ฯ
สุเมโธ นาม สมฺพุทฺโธ โลเก อุปฺปชฺชิ ตาวเท
อมฺหาก อนุกมฺปนฺโต อุปคฺฉิ วินายโก ฯ
อุปาคต มหาวีร
สุเมธ โลกนายก
ติณสนฺถารก กตฺวา โลกเชฏสฺสทาสห ฯ
ปวนาโต มธธ คยฺห พุทฺธเสฏสฺสทาสห
สมฺพุทโฺ ธ ปริภฺุชิตฺวา อิท วจนมพฺรวิ ฯ
โย ๑ ต อทาสิ มธธ เม ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
อิมินา มธุทาเนน
ติณสนฺถารเกน จ
ตึสกปฺปสหสฺสานิ
เทวโลเก รมิสฺสติ ฯ
ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ
เทวโลกา อิธาคนฺตฺวา มาตุกจุ ฺฉิมฺหุปาคโต
มธุวสฺโส ปวสฺสิตฺถ ฉาทย มธุนา มหึ ฯ
มม นิกขฺ นฺตมตฺตมฺหิ กุมฺภิยา จ สุทุตฺตรา
ตตฺราป มธุวสฺโส ๒ เม วสฺสเต นิจฺจกาลิก ฯ
#๑ ยุ. ย ฯ ๒ มธุวสฺส ฯ
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อคารา อภินิกฺขมฺม ปพฺพชึ อนคาริย
ลาภี อนฺนสฺส ปานสฺส มธุทานสฺสิท ผล ฯ
สพฺพกามสมิทฺโธห
ภวิตฺวา เทวมานุเส
เตเนว มธุทาเนน ปตฺโตมฺหิ อาสวกฺขย ฯ
วุฏมฺหิ เทเว จตุรงฺคุเล ติเณ
สุปุปฺผิเต ธรณีรุเห วปฺปเทเส ๑
สฺุเ ฆเร มณฺฑปรุกฺขมูลเก
วสามิ นิจฺจ สุขิโต อนาสโว ฯ
มชฺเฌ ๒ มยฺห ภวา อสฺสุ เย ภเว สมติกฺกมึ
อชฺช เม อาสวา ขีณา นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ มธุทานสฺสิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
สพฺพาสวา ปริกฺขีณา นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มธุทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
มธุทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. สฺฉนฺเน ฯ ยุ. จ ฉปฺปเท ฯ ๒ ม. มชฺเฌ มหนฺเต หีเน จ ภเว สพฺเพ อติกฺกมึ ฯ
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ปฺจม ปทุมกูฏาคาริกตฺเถราปทาน (๓๙๕)
[๓๙๗] ปยทสฺสี นาม ภควา สยมฺภู โลกนายโก
วิเวกกาโม สมฺพุทฺโธ สมาธิกุสโล มุนิ ฯ
วนสณฺฑ สโมคฺคยฺห ปยทสฺสี มหามุนิ
ปสุกูล ปตฺถริตฺวา
นิสีทิ ปุรสิ ุตฺตโม ฯ
มิคลุทโฺ ธ ปุเร อาสึ อิริเน ๑ กานเน อห
ปสท มิคเมสนฺโต
อาหิณฺฑามิ อห ตทา ฯ
ตตฺถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ โอฆติณฺณ อนาสว
ปุปฺผิต สาลราชว
สตรสีว อุคฺคต ฯ
ทิสฺวานาห เทวเทว ปยทสฺสึ มหายส
ชาตสฺสร สโมคฺคยฺห ปทุม อาหรึ ตทา ฯ
อาหริตฺวาน ปทุม
สตปตฺต มโนรม
กูฏาคาร กริตฺวาน ฉาทยึ ปทุเมนห ฯ
อนุกมฺปโก การุณิโก ปยทสฺสี มหามุนิ
สตฺต รตฺตินฺทิเว พุทฺโธ กูฏาคาเร วสี ชิโน ฯ
ปุราณ ฉฑฺฑยิตฺวาน นเวน ฉาทยึ อห
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน อฏาสึ ตาวเท อห ฯ
วุฏหิตวฺ า สมาธิมฺหา ปยทสฺสี มหามุนิ
ทิสา ๒ อนุวิโลเกนฺโต นิสีทิ โลกนายโก ฯ
#๑ ม. อรฺเ ฯ ๒ ม. ทิส ฯ
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ตทา สุทสฺสโน นาม อุปฏาโก มหิทฺธิโก
จิตฺตมฺาย พุทฺธสฺส ปยทสฺสิสฺส สตฺถุโน ฯ
อสีติยา สหสฺเสหิ
ภิกฺขูหิ ปริวาริโต
วนนฺเต สุขมาสีน
อุเปสิ โลกนายก ฯ
ยาวตา วนสณฺฑมฺหิ อธิวตฺถา จ เทวตา
พุทฺธสฺส จิตฺตมฺาย สพฺเพ สนฺนิปตุ ตทา ฯ
สมาคเตสุ ยกฺเขสุ กุมฺภณฺเฑ สหรกฺขเส
ภิกฺขุสงฺเฆ จ สมฺปตฺเต คาถา สพฺยาหรี ๑ ชิโน ฯ
โย ม สตฺตาห ปูเชสิ อาวาสฺจ อกาสิ เม
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
สุทุทฺทส สุนิปุณ
คมฺภีร สุปฺปกาสิต
าเณน กิตฺตยิสฺสามิ สุณาถ มม ภาสโต ฯ
จตุทฺทสานิ กปฺปานิ เทวรชฺช กริสฺสติ
กูฏาคาร พฺรหนฺตสฺส ๒ ปทุมปุปฺเผหิ ๓ ฉาทิต ฯ
อากาเส ธารยิสฺสนฺติ ปุพฺพกมฺมสฺสิท ผล
จตุทฺทเส ๔ กปฺปสเต โวกิณณ
ฺ  สสริสฺสติ ฯ
ตตฺถ ปุปฺผมย พฺยมฺห อากาเส ธารยิสฺสติ
ยถา ปทุมปตฺตมฺหิ
โตย น อุปลิมฺปติ ฯ
ตเถวิมสฺส าณมฺหิ กิเลสา โนปลิมฺปเร
มนสา วินิวฏเฏตฺวา ปฺจนีวรเณ อย ฯ
#๑ ม. ปพฺยาหรี ฯ ยุ. มพฺยาหรี ฯ ๒ ม. มหนฺตสฺส ฯ ๓ ม. ปทฺมปุปฺเผหิ ฯ
#๔ ม. ยุ. จตุพฺพีเส ฯ
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จิตฺต ชเนตฺวา นิกฺขมฺเม อคารา ปพฺพชิสฺสติ
ตโต ปุปฺผมย ๑ พฺยมฺห ธาเรนฺต นิกฺขมิสฺสติ ฯ
รุกฺขมูเล วสนฺตสฺส นิปกสฺส สตีมโต
ตตฺถ ปุปฺผมย พฺยมฺห มตฺถเก ธารยิสฺสติ ฯ
จีวร ปณฺฑปาตฺจ
ปจฺจย สยนาสน
ททิตฺวา ภิกฺขุสงฺฆสฺส นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ
กูฏาคาเรน จริเต ๒ ปพฺพชฺช อภินิกฺขมิ ๓
รุกฺขมูเล วสนฺตป
กูฏาคาร ธรียติ ฯ
จีวเร ปณฺฑปาเต จ เจตนา เม น วิชชฺ ติ
ปฺุกมฺเมน สยุตฺโต ลภามิ ปรินิฏิต ฯ
คณนาโต อสงฺเชยฺยา กปฺปโกฏี พหู มม
ริตฺตกา เต อติกฺกนฺตา สุมุตฺตา ๔ โลกนายกา ฯ
อฏารเส กปฺปสเต ปยทสฺสี วินายโก
ตมห ปยิรุปาสิตฺวา อิม โยนึ ๕ อุปาคโต ฯ
ตมทฺทสามิ ๖ สมฺพุทฺธ อโนม นาม จกฺขุม
ตมห อุปคนฺตฺวาน
ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
ทุกฺขสฺสนฺต กโร พุทฺโธ สทฺธมฺเม ๗ เทสยี ชิโน
ตสฺส ธมฺม สุณิตฺวาน ปตฺโตมฺหิ อจล ปท ฯ
โตสยิตวฺ าน สมฺพุทฺธ โคตม สกฺยปุงฺคว
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ อนาสโว ฯ
#๑ ม. ตโต ปุปฺผมเย พฺยเมฺห ธาเรนฺเต นิกฺขมิสฺสติ ฯ ๒ ม. จรตา ฯ ยุ. จรณา ฯ
#๓ ม. ยุ. อภินิกฺขมึ ฯ ๔ ม. ปมุตฺตา ฯ ยุ. ปวุตฺตา โลกนายินา ฯ
#๕ โป. ฌาน ฯ ๖ ม. อิธ ปสฺสามิ ฯ ๗ ม. ยุ. มคฺค ... ฯ
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อฏารเส กปฺปสเต ย พุทฺธมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
สพฺพาสวา ปริกฺขีณา นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา ๑ กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปทุมกูฏาคาริโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปทุมกูฏาคาริกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ พกฺกุลตฺเถราปทาน (๓๙๖)
[๓๙๘] หิมวนฺตสฺสวิทูเร
โสภิโต นาม ปพฺพโต
อสฺสโม สุกโต มยฺห สกสิสฺเสหิ มาปโต ฯ
มณฺฑปา จ พหู ตตฺถ ปุปฺผิตา สินฺทุวาริตา ๒
กปฏา ๓ จ พหู ตตฺถ จมฺปกา ๔ นาคเกตกา ฯ
นิคุณฺฑิโย พหู ตตฺถ พทรามลกาป ๕ จ
ผารุสกา อลาพู จ ปุณฺฑรีกา จ ปุปฺผิตา ฯ
#๑ โป. สจฺฉิกตา ฯ ๒ ม. ยุ. สินฺทุวารกา ฯ ๓ ยุ. กปฏ จ พหุ ตตฺถ ฯ
#๔ ม. ยุ. ปุปผฺ ิตา ชีวชีวกา ฯ ๕ ม. ยุ. พทรามลกานิ จ ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 517

อฬกฺกา เพลุวา ตตฺถ กทลี มาตุลุงฺคกา
มหานามา พหู ตตฺถ อชฺชุนา จ ปยงฺคุกา ฯ
โกสุมฺภา ๑ สลฬา นีปา นิโคฺรธา จ กปฏนา
เอทิโส อสฺสโม มยฺห สสิสโฺ สห ตหึ ๒ วสึ ฯ
อโนมทสฺสี ภควา
สยมฺภู โลกนายโก
คเวส ปฏิสลฺลาน
มมสฺสม อุปาคมิ ฯ
อุเปตฺจ ๓ มหาวีร อโนมทสฺสึ มหายส
ขเณน โลกนาถสฺส วาตาพาโธ สมุฏหิ ฯ
วิจรนฺโต อรฺมฺหิ อทฺทส โลกนายก
อุปคนฺตฺวาน สมฺพุทฺธ จกฺขุมนฺต มหายส ฯ
อิริยาปถฺจ ๔ ทิสฺวาน อุปลกฺเขสห ตทา
นิสฺสสย ๕ หิ พุทฺธสฺส พฺยาธิโน อุปปชฺชถ ฯ
ขิปฺป อสฺสมมาคฺฉึ มม สิสสฺ าน สนฺติเก
เภสชฺช กตฺตุกาโมห สิสฺส ๖ อามนฺตยึ ตทา ฯ
ปฏิสุณิตฺวาน เม วากฺย สิสฺสา สพฺเพ สคารวา
เอกชฺฌ สนฺนิปตึสุ
สตฺถุ คารวตา มม ฯ
ขิปฺป ปพฺพตมารุยฺห สพฺโพสถมกาสห ๗
ปานียโยค กตฺวาน พุทฺธเสฏสฺสทาสห ฯ
ปริภุตฺเต ๘ มหาวีเร สพฺพฺุโลกนายเก
ขิปฺป วาโต วูปสมิ สุคตสฺส มเหสิโน ฯ
#๑ ม. โกสมฺพา สลฬา นิมฺพา ฯ ๒ ตทา ฯ ๓ ม. อุเปตมฺหิ มหาวีเร อโนมทสฺสิมหายเส ฯ
#๔ ม. ยุ. อิรยิ ฺจาป ทิสฺวาน ฯ ๕ ม. ยุ. อสสย ฯ ๖ ม. ยุ. สิสฺเส ฯ
#๗ ม. สพฺโพสธมหาสห ฯ ๘ ยุ. ปริภตุ ฺโต มหาวีโร สพฺพฺุโลกนายโก ฯ
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ปสฺสทฺธ ทรถ ทิสฺวา อโนมทสฺสี มหายโส
สกาสเน นิสีทิตฺวา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
โย เม อทาสิ ๑ เภสชฺช พฺยาธิฺจ สมยี ๒ มม
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
กปฺปสตสหสฺสานิ
เทวโลเก รมิสฺสติ
วาทิเต ตูริเย ตตฺถ โมทิสสฺ ติ สทา อย ฯ
มนุสฺสโลกมาคนฺตฺวา สุกฺกมูเลน โจทิโต
สหสฺสกฺขตฺตุ ราชาป จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
ปฺจปฺาสกปฺปมฺหิ อโนมิ ๓ นาม ขตฺติโย
จาตุรนฺโต วิชิตาวี ชมฺพูทีปสฺส ๔ อิสฺสโร ฯ
สตฺตรตนสมฺปนฺโน
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล
ตาวตึเสหิ ๕ โขเภตฺวา อิสฺสร การยิสฺสติ ฯ
เทวภูโต มนุสฺโส วา อปฺปาพาโธ ภวิสฺสติ
ปริทาห ๖ วิวชฺเชตฺวา พฺยาธึ โลเก ตริสฺสติ ฯ
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน ๗ สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ
กิเลเส ฌาปยิตฺวาน ตณฺหาโสต ตริสฺสติ
พกฺกโุ ล ๘ นาม นาเมน เหสฺสติ สตฺถุสาวโก ฯ
#๑ ม. ยุ. ปาทาสิ ฯ ๒ ยุ. สมยี มยี ฯ ๓ ม. อโนโม ... ฯ ยุ. อโนม ... ฯ
#๔ ม. ชมฺพมุ ณฺฑสฺส ฯ ยุ. ชมฺพุสณฺฑสฺส ฯ ๕ ม. ตาวตึเสป ฯ ยุ. ตาวตึเสโต ฯ
#๖ ม. ยุ. ปริคฺคห ฯ ๗ ม. โคตฺเตน ฯ ๘ ม. พาลุโก ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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อิท สพฺพ อภิฺาย โคตโม สกฺยปุงฺคโว
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา เอตทคฺเค เปสฺสติ ฯ
อโนมทสฺสี ภควา
สยมฺภู โลกนายโก
วิเวกมนุโลเกนฺโต มมสฺสม อุปาคมิ ฯ
อุปาคต มหาวีร
สพฺพฺ โลกนายก
สพฺโพสเถน ตปฺเปสึ ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ ฯ
ตสฺส เม สุกต กมฺม สุเขตฺเต พีชสมฺปทา
เขเปตุ เนว สกฺโกมิ ตทา หิ สุกต มม ฯ
ลาภา มม สุลทฺธ เม โยห อทฺทกฺขิ นายก
เตน กมฺมาวเสเสน ปตฺโตมฺหิ อจล ปท ฯ
สพฺพเมต อภิฺาย โคตโม สกฺยปุงฺคโว
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา เอตทคฺเค เปสิ ม ฯ
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ เภสชฺชสฺส อิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
สพฺพาสวปริกฺขีโณ ๑ นตฺถทิ านิ ปุนพฺภโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. ... ปริกฺขีณา ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา พกฺกุโล เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
พกฺกุลตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม คิริมานนฺทตฺเถราปทาน (๓๙๗)
[๓๙๙] ภริยา เม กาล กตา ปุตโฺ ต สีวถิก คโต
มาตา ๑ ปตา จ ภาตา จ เอกจิตมฺหิ ๒ ฑยฺหเร ฯ
เตน โสเกน สนฺตตฺโต กิโส ปณฺฑุ อโหสห
จิตฺตุกฺเขปฺจ ๓ เม อาสิ เตน โสเกน อฑฺฑิโต ฯ
โสกสลฺลปเรโตป ๔ วนนฺต อุปสงฺกมึ
ปวตฺตผล ภฺุชิตฺวา รุกฺขมูเล วสามห ฯ
สุเมโธ นาม สมฺพุทฺโธ ทุกฺขสฺสนฺต กโร ชิโน
มมุทฺธริตุกาโม โส อาคฺฉิ มม สนฺติเก ๕ ฯ
ปทสทฺท สุณิตฺวาน
สุเมธสฺส มเหสิโน
ปคฺคเหตฺวานห สีส โอโลเกสึ มหามุนึ ฯ
อุปคฺฉิ ๖ มหาวีโร ปติ เม อุปปชฺชถ
ตทาสิ เมกคฺคมโน ทิสฺวา ต โลกนายก ฯ
สตึ ปฏิลภิตฺวาน
ปณฺณมุฏ ึ อทาสห
นิสีทิ ภควา ตตฺถ
อนุกมฺปาย จกฺขุมา ฯ
#๑ ม. มาตา ปตา มตา ภาตา ฯ ๒ ยุ. เอกจิตกมฺหิ ... ฯ ๓ ม. จิตฺตกฺเขโป จ ... ฯ
#๔ ม. ยุ. โสกสลฺลปเรโตห ฯ ๕ ม. สนฺติก ฯ ๖ ม. อุปาคเต มหาวีเร ฯ
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นิสชฺช ตตฺถ ภควา สุเมโธ โลกนายโก
ธมฺม เม กถยิ พุทฺโธ โสกสลฺลวิโนทน ฯ
อนวฺหตา ๑ ตโต อาคา ๒ นานฺุาตา อิโต คตา
ยถา คตา ตถา คตา ตตฺถ กา ปริเทวนา ฯ
ยถาป ปตฺติกา ๓ สตฺตา วสฺสมานาย วุฏิยา
สภตฺเต ๔ อุปคจฺฉนฺติ วสฺสาย ๕ ปตนาย เต ฯ
วสฺเสว ๖ เต โอรมิเต สมฺปยนฺติ ยทิจฺฉก
เอว มาตา ปตา ตุยฺห ตตฺถ กา ปริเทวนา ฯ
อาคนฺตุกา ปาหุนกา จลิเตทิตกมฺปกา ๗
เอว มาตา ปตา ตุยฺห ตตฺถ กา ปริเทวนา ฯ
ยถาป อุรโค ชิณฺณ หิตฺวา คจฺฉติ สนฺตนน ๘
เอว มาตา ปตา ตุยฺห สนฺตนน อิธ หิยฺยเร ฯ
พุทฺธสฺส คิรมฺาย โสกสลฺล วิวชฺชยึ
ปามุชชฺ  ชนยิตฺวาน พุทฺธเสฏ อวนฺทห ฯ
วนฺทิตฺวาน มหานาค คิริมฺชริ ๙ ปูชยี
ทิพฺพคนฺเธน สมฺปนฺน สุเมธ โลกนายก ฯ
ปูชยิตฺวาน สมฺพุทฺธ สิเร กตฺวาน อฺชลึ
อนุสฺสร คุณคฺคานิ
สนฺถวึ โลกนายก ฯ
วิติณฺโณสิ ๑๐ มหาวีร สพฺพฺู โลกนายโก
สพฺเพ สตฺเต อุทฺธเรสิ าเณน ตฺว มหามุเน ฯ
#๑ ม. อนวฺหติ า ฯ ๒ ม. ยุ. อาคุ ฯ ๓ ม. ยุ. ปถิกา ฯ ๔ ม. ยุ. สภณฺฑา ฯ
#๕ ม. ยุ. วสฺสสฺสาปตนาย ... ฯ ๖ ยุ. วสฺเส เอเต ฯ ๗ ม. ยุ. จลิเตริตกมฺปตา ฯ
#๘ ม. ส ตจ ... ฯ ๙ ยุ. คิรปฺชลึ ฯ ๑๐ ม. ยุ. นิตฺติณฺโณสิ ฯ
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วิมตึ เทฺวฬฺหก วาป สฺฉินฺทสิ มหามุเน
ปฏิปาเทสิ เม มคฺค ตว าเณน จกฺขุม ฯ
อรหา สิทฺธิปตฺตา ๑ จ ฉฬภิฺา มหิทฺธิกา
อนฺตลิกขฺ จรา ธีรา ปริวาเรนฺติ ตาวเท ฯ
ปฏิปนฺนา จ เสขา จ ผลฏา สนฺติ สาวกา ฯ
สูโรทเยว ปทุมา
ปุปฺผนฺติ ตว สาวกา ฯ
มหาสมุทฺโท วกฺโขพฺโภ อตุโลป ทุรุตฺตโร
เอว าเณน สมฺปนฺโน อปฺปเมยฺโยสิ จกฺขุม ฯ
วนฺทิตฺวาห โลกชิน จกฺขุมนฺต มหายส
จตุทฺทิสา ๒ นมสฺสนฺโต ปฏิกฏุ ิโก อคฺฉห ฯ
เทวโลกา จวิตฺวาน สมฺปชาโน ปฏิสฺสโต
โอกฺกมึ มาตุยา กุจฺฉึ สนฺธาวนฺโต ภวาภเว ฯ
อคารา อภินิกฺขมฺม ปพฺพชึ อนคาริย
อาตาป นิปโก จาป ปฏิสลฺลานโคจโร ฯ
ปธาน ปทหิตฺวาน
โตสยิตฺวา มหามุนึ
จนฺโทวพฺภฆนา มุตฺโต วิจรามิ อห สทา ๓ ฯ
วิเวกมนุยุตฺโตมฺหิ
อุปสนฺโต นิรูปธิ
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ อนาสโว ฯ
ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
ย พุทฺธมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
#๑ ม. ... วสิปตฺตา จ ฯ ๒ ม. ยุ. ปุถุทิสา ฯ ๓ ยุ. ตทา ฯ
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กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
สพฺพาสวา ปริกฺขีณา นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา คิริมานนฺโท เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
คิรมิ านนฺทตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม สลฬมณฺฑปยตฺเถราปทาน (๓๙๘)
[๔๐๐] นิพฺพุเต กกุสนฺธมฺหิ พฺราหฺมณมฺหิ วุสีมเต
คเหตฺวา สลฬ มาล มณฺฑป การยึ อห ฯ
ตาวตึส คโต สนฺโต ลภามิ พฺยมฺหมุตฺตม
อฺเ เทเว อภิโภมิ ๑ ปฺุกมฺมสฺสิท ผล ฯ
ทิวา วา ยทิวา รตฺตึ จงฺกมนฺโต ิโต จห
ฉนฺโน สลฬปุปฺเผหิ ปฺุกมฺมสฺสิท ผล ฯ
อิมสฺมึเยว กปฺปมฺหิ ย พุทฺธมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
#๑ ม. ยุ. - ติโรจามิ ฯ
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กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สลฬมณฺฑปโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สลฬมณฺฑปยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม สพฺพทายกตฺเถราปทาน (๓๙๙)
[๔๐๑] มหาสมุทฺทโมคฺคยฺห ภวน เม สุนมิ ฺมิต
สุนิมฺมติ า โปกฺขรณี จกฺกวากุปกุชฺชิตา ๑ ฯ
มนฺทาลเกหิ สฺฉนฺนา ปทุมปุ ฺปลเกหิ จ
นที จ สนฺทเต ตตฺถ สุปติตฺถา มโนรมา ฯ
มจฺฉกจฺฉปสฺฉนฺนา นานามิคสโมตฺถฏา ๒
มยูรโกฺจาภิรุทา
โกกิลาทีหิ วคฺคุหิ ฯ
ปาเรวตา รวิหสา จกฺกวากา นทีจรา
ทินฺทิภา สาลิกา เจตฺถ จปฺปกา ๓ ชีวชีวกา ฯ
#๑ ม. ยุ. จกฺกวากปกุชฺชติ า ฯ ๒ ม. นานาทิชสโมตฺถฏา ฯ ๓ ม. ปมฺมกา ฯ
#ยุ. ปมฺปกา ฯ
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หสา โกฺจาภินทิกา ๑ โกสิยา ๒ สิงฺคลา พหู
สตฺตรตนสมฺปนฺนา
มณิมุตตฺ ิกวาลุกา ฯ
สพฺพโสณฺณมยา ๓ รุกฺขา นานาคนฺธสเมริตา
อุชโฺ ชเตนฺติ ทิวา รตฺตึ ภวน สพฺพกาลิก ฯ
สฏี ตุริยสหสฺสานิ สาย ปาโต ปวชฺชเร
โสฬสิตถฺ ีสหสฺสานิ
ปริวาเรนฺติ ม สทา ฯ
อภินิกฺขมฺม ภวนา
สุเมธ โลกนายก(
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน วนฺทิย ๔ ต มหายส ฯ
สมฺพุทธฺ  อภิวาเทตฺวา สสิสฺสนฺต นิมนฺตยึ
อธิวาเสสิ โส ธีโร สุเมโธ โลกนายโก ฯ
มม ธมฺมกถ กตฺวา อุยฺโยเชสิ มหามุนิ!
สมฺพทุ ธฺ  อภิวาเทตฺวา ภวน เม อุปาคมึ ฯ
อามนฺตยึ ปริชน
สพฺเพ สนฺนิปตาถ โว
ปุพฺพณฺหสมย พุทฺโธ ภวน อาคมิสฺสติ ฯ
ลาภา อมฺห สุลทฺธา โน เย วสาม ตวนฺติเก
มยป พุทฺธเสฏสฺส ปูช กสฺสาม สตฺถุโน ฯ
อนฺนปาน ปฏเปตฺวา กาล อาโรจยึ อห
วสีสตสหสฺเสหิ
อุเปสิ โลกนายโก ฯ
สงฺคีเตหิ ๕ ตุริเยหิ ปจฺจุคฺคมนกาสห
สพฺพโสณฺณมเย ปเ นิสีทิ ปุริสุตฺตโม ฯ
#๑ ม. ... โกฺจาปนทิตา ฯ ยุ. โกฺจาภินาทิตา ฯ ๒ ม. โกสิยา ปงฺคลา พหู ฯ
#ยุ. โกสิกา ... ฯ ๓ โป. ยุ. สพฺเพ โสวณฺณยา รุกฺขา ฯ ๔ ม. วนฺทยึ ฯ ยุ.
#วนฺทิสฺส ฯ ๕ ม. ปฺจงฺคิเกหิ ... ฯ ยุ. สตงฺคิเกหิ ตูริเยหิ ฯ
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อุปริจฺฉทน อาสิ ๑ สพฺพโสณฺณมย ตทา
วีชนิโย ปวายนฺติ
ภิกฺขุสงฺฆสฺส อนฺตเร ฯ
ปหูเตนนฺนปาเนน
ภิกฺขุสงฺฆ อตปฺปยึ
ปจฺเจกทุสฺสยุคเล
ภิกฺขุสงฺฆสฺสทาสห ฯ
ย วทนฺติ สุเมโธติ โลกาหุติปฏิคฺคโห ๒
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
โย เม อนฺนฺจ ๓ ปานฺจ สพฺพเมเตน ตปฺปยิ ๔
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
อฏารเส กปฺปสเต เทวโลเก รมิสฺสติ
สหสฺสกฺขตฺตุ ราชา จ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
อุปปชฺชติ ย โยนึ
เทวตฺต อถ มานุส
สพฺพทา สพฺพโสวณฺณ ฉทน ธารยิสฺสติ ฯ
ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา สีหนาท นทิสฺสติ
จิตเก ฉตฺต ธาเรนฺติ เหฏาฉตฺตมฺหิ ฑยฺหถ ฯ
สามฺ เม อนุปฺปตฺต กิเลสา ฌาปตา มยา
มณฺฑเป รุกฺขมูเล วา สนฺตาโป เม น วิชชฺ ติ ฯ
#๑ ยุ. กาสึ ฯ ๒ ม. ยุ. โลกาหุตปฏิคฺคห ฯ ๓ ม. อนฺเนน ปาเนน ฯ
#๔ ม. ... ตปฺปยึ ฯ ยุ. สงฺฆ เอเตน ตปฺปยึ ฯ
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ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
ย ทานมททินฺตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ สพฺพทานสฺสิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สพฺพทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
สพฺพทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม อชิตตฺเถราปทาน (๔๐๐)
[๔๐๒] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺมาน ปารคู
อชฺโฌคเหตฺวา หิมวนฺต นิสีทิ โลกนายโก ฯ
นาห อทฺทกฺขิ ๑ สมฺพุทฺธ นป สทฺท สุโณมห
มม ภิกขฺ  ๒ คเวสนฺโต อาหิณฺฑามิ วเน อห ฯ
ตตฺถทฺทสฺสามิ สมฺพุทฺธ ทฺวตฺตึสวรลกฺขณ
ทิสฺวาน จิตฺตมาปชฺชึ ๓ สตฺโต โก นามย ภเว ฯ
#๑ ม. ยุ. อทฺทกฺขึ ฯ ๒ ม. ภกฺข ฯ ๓ ม. วิตฺติมาปชฺชึ ฯ
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ลกฺขณานิ วิโลเกตฺวา มม วิชชฺ  อนุสฺสรึ
สุต หิ เมต พุทฺธาน ปณฺฑิตาน สุภาสิต ฯ
เตส ยถา ๑ ต วจน อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ
ยนฺนูน ๒ ต สกฺกเรยฺย คตึ เม โสธยิสฺสติ ฯ
ขิปฺป อสฺสมมาคนฺตฺวา มธุเตล ๓ คหึ อห
โกลมฺพก คเหตฺวาน อุปคฺฉึ วินายก ฯ
ติทณฺฑเก คเหตฺวาน อพฺโภกาเส เปสห
ปทีป ปชฺชลิตฺวาน
อฏกฺขตฺตุ อวนฺทห ฯ
สตฺตรตฺตินฺทิว พุทฺโธ นิสีทิ ปุริสุตฺตโม
ตโต รตฺยา วิวสเน วุฏาสิ โลกนายโก ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน สพฺพรตฺตินฺทิว อห
ทีป พุทฺธสฺส ปาทาสึ ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ ฯ
สพฺเพ คนฺธา ๔ วนมยา ปพฺพเต คนฺธมาทเน
พุทฺธสฺส อานุภาเวน อาคฺฉฉ พุทฺธสนฺติเก ฯ
เยเกจิ ปุปฺผคนฺธา เส ปุปฺผิตา ธรณีรุหา
พุทฺธสฺส อานุภาเวน สพฺเพ สนฺนิปตุ ตทา ฯ
ยาวตา หิมวนฺตมฺหิ นาคา จ ครุฬา อุโภ
ธมฺมฺจ โสตุกามา เต อาคฺฉฉ พุทฺธสนฺติเก ฯ
เทวโล นาม สมโณ พุทฺธสฺส อคฺคสาวโก
วสีสตสหสฺเสหิ
พุทฺธสนฺตกิ ุปาคมิ ฯ
#๑ ยุ. ตถา ฯ ๒ ม. ยุ. ยนฺนูนาห ฯ ๓ โป. ยุ. ทุมเตล ฯ ๔ ม. ... วนา คนฺธมยา ฯ
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ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
โย เม ทีป ปทีเปสิ ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
สฏี กปฺปสหสฺสานิ เทวโลเก รมิสฺสติ
สหสฺสกฺขตฺตุ ราชา จ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
โสฬสม ภาณวาร ฯ
ฉตฺตึสกฺขตฺตุ เทวินฺโท เทวรชฺช กริสฺสติ
ปวิย สตฺตสต
วิปุล รชฺช กริสฺสติ ฯ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย
อิมินา ทีปทาเนน
ทิพฺพจกฺขุ ภวิสฺสติ ฯ
สมนฺตโต อฑฺฒโกส ปสฺสิสสฺ ติ อย สทา
เทวโลกา จวนฺตสฺส นิพฺพตฺตนฺตสฺส ชนฺตุโน ฯ
ทิวา วา ยทิวา รตฺตึ ปทีป ธารยิสฺสติ
ชายมานสฺส สนฺตสฺส ปฺุกมฺมสมงฺคิโน ฯ
ยาวตา นคร อาสิ ตาวตา โชตยิสฺสติ
อุปปชฺชติ ย โยนึ
เทวตฺต อถ มานุส ฯ
อสฺเสว ทีปทานสฺส อฏทีปผเลน จ ๑
อุปฏิสฺสนฺติม ๒ ชนฺตุ ทีปทานสฺสิท ผล ฯ
#๑ ม. ยุ. หิ ฯ ๒ ม. ยุ. น จชิสฺสนฺติม ชนฺตุ ฯ
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กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ
โตสยิตวฺ าน สมฺพุทฺธ โคตม สกฺยปุงฺคว
อชิโต นาม นาเมน เหสฺสติ สตฺถุสาวโก ฯ
สฏิกปฺปสหสฺสานิ
เทวโลเก รมึ อห
ตตฺราป เม ทีปสต โชตเต ๑ นิจฺจกาลิก ฯ
เทวโลเก มนุสฺเส วา นิทฺธาวนฺติ ปภา มม
พุทฺธเสฏ สริตฺวาน ภิยฺโย หาส ชเนสห ฯ
ตุสิตาห จวิตฺวาน
โอกฺกมึ มาตุกุจฺฉิยา
ชายมานสฺส สนฺตสฺส อาโลโก วิปุโล อหุ ฯ
อคารา อภินิกฺขมฺม ปพฺพชึ อนคาริย
พาวรึ อุปสงฺกมฺม
สิสฺสตฺต อชฺฌุปาคมึ ฯ
หิมวนฺเต วสนฺโตห อสฺโสสึ โลกนายก
อุตฺตมตฺถ คเวสนฺโต อุปคฺฉึ วินายก ฯ
ทนฺโต พุทฺโธ ทเมตาป ๒ โอฆติณฺโณ นิรูปธิ
นิพฺพาน กถยิ พุทฺโธ สพฺพทุกฺขา ปโมจน ฯ
ตมฺเม อาคมน สิทฺธ โตสิโตห มหามุนึ
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
#๑ ยุ. โชตเร ฯ ๒ ม. ทเมตาวี ฯ ยุ ... จ เมธาวี ฯ
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สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย ทีป อททินฺตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ทีปทานสฺสิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อชิโต เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อชิตตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
ปลินฺทวจฺโฉ เสโล จ สพฺพกิตฺตมธูทโท
กูฏาคารี พกุโล จ คิริสลฬสวฺหโย ฯ
สพฺพโท อชิโต เจว คาถาโย คณิตา วิสา
สตานิ ปฺจ คาถาน วีสติ จ ตทุตฺตริ ฯ
ปลินฺทวคฺโค จตฺตาฬีโส ฯ
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อถ วคฺคุทฺทาน
ปทุมารกฺขโท เจว อุมฺมา คนฺโธทเกน จ
เอกปฺปทสทฺทสฺี
มนฺทาร โพธิวนฺทโก ฯ
อมฺพฏฺจ ปลินฺที จ คาถาโย คณิตาปจ
จตุสตฺตติ คาถาโย เอกาทสสตานิ จ ฯ
ปทุมวคฺคทสก ฯ
จตุตฺถ สตก สมตฺต ฯ
______________
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เอกจตฺตาฬีสโม เมตฺเตยฺยวคฺโค
ปม ติสฺสเมตฺเตยฺยตฺเถราปทาน (๔๐๑)
[๔๐๓] ปพฺภารกูฏ นิสฺสาย โสภิโต นาม ตาปโส
ปวตฺตผล ภฺุชิตฺวา วสติ ปพฺพตนฺตเร ฯ
อคฺคิทารุ อาหริตฺวา อุชชฺ เลสึ อห ตทา
อุตฺตมตฺถ คเวสนฺโต พฺรหฺมโลกูปปตฺติยา ฯ
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห
มมุทฺธริตุกาโม โส อาคฺฉิ มม สนฺติเก ฯ
กึ กโรสิ มหาปฺุ เทหิ เม อคฺคิทารุก
อห อคฺคึ ปริจเร
ตโต เม สุทฺธิ โหหิติ ๑ ฯ
สุภทฺทโก ตฺว มนุช เทวเต ตฺว ปชานสิ
ตุว อคฺคึ ปริจร
หนฺท เต อคฺคิทารุก ฯ
ตโต กฏ คเหตฺวาน อคฺคึ อุชฺชาลยี ชิโน
น ตตฺถ กฏ ปชฺฌายิ ปาฏิเหร มเหสิโน ฯ
น เต อคฺคิ ปชฺชลติ อาหุติ เต น วิชชฺ ติ
นิรตฺถก จ ๒ ต ตุยฺห อคฺคึ ปริจรสฺสุ เม ฯ
กีทโิ ส เต ๓ มหาวีร อคฺคิ ตว ปวุจฺจติ
มยฺหป กถยสฺเสต
อุโภ ปริจรามเส ฯ
#๑ โป. ยุ. เหหิติ ฯ ๒ ม. ยุ. ว ฯ ๓ ม. ยุ. โส ฯ
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เหตุธมฺมนิโรธาย
กิเลสฌาปนาย จ
อิสฺสามจฺฉริย หิตฺวา ตโย เอเต มมาหุตี ฯ
กีทโิ ส ตฺว มหาวีร กถโคตฺโตสิ มาริส
อาจารปฏิปตฺติ เต พาฬฺห โข มม รุจฺจติ ฯ
ขตฺติยมฺหิ กุเล ชาโต อภิฺาปารมึ คโต
สพฺพาสวปริกฺขีโณ
นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
ยทิ พุทฺโธสิ สพฺพฺู ปภงฺกร ตโมนุท
นมสฺสสิ ฺสามิ ต เทว ทุกฺขสฺสนฺต กโร ตุว ฯ
ปตฺถริตฺวา ชินจมฺม นิสีทนมทาสห
นิสีท ตตฺถ ๑ สพฺพฺู อุปฏิสฺสามห ตุว ฯ
นิสีทิ ภควา ตตฺถ
อชินมฺหิ สุวิตฺถเต
นิมนฺตยิตฺวา สมฺพุทฺธ ปพฺพต อคมาสห ฯ
ขาริภารฺจ ปูเรตฺวา ตินฺทุกผลมาหรึ
มธุนา โยชยิตฺวาน ผล พุทฺธสฺสทาสห ฯ
มม นิชฌ
ฺ ายมานสฺส ปริภฺุชิ ตทา ชิโน
ตตฺถ จิตฺต ปสาเทสิ ๒ เปกฺขนฺโต โลกนายก ฯ
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห
มมสฺสเม นิสีทิตฺวา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
โย เม ๓ ผเลน ตปฺเปสิ ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
#๑ ม. ... นาถ สพฺพฺุ ฯ ๒ ม. ยุ. ปสาเทสึ ฯ ๓ ม. ม ฯ
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ปฺจวีสติกฺขตฺตุ โส เทวรชฺช กริสฺสติ
สหสฺสกฺขตฺตุ ราชา จ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส สงฺกปฺปมฺาย ปุพฺพกมฺมสมงฺคิโน
อนฺนปานฺจ วตฺถฺจ สยนฺจ มหารห ฯ
ปฺุกมฺเมน สยุตฺตา นิพฺพตฺติสฺสนฺติ ตาวเท
สทา สมฺมุทิโต ๑ จาย ภวิสฺสติ อนามโย ฯ
อุปปชฺชติ ย โยนึ
เทวตฺต อถ มานุส
สพฺพตฺถ สุขิโต หุตวฺ า มนุสสฺ ตฺต ภวิสฺสติ ฯ
อชฺฌายโก มนฺตธโร ติณฺณ เวทาน ปารคู
สมฺพุทธฺ  อุปคนฺตฺวาน อรหา โส ภวิสฺสติ ฯ
ยโต สรามิ อตฺตาน ยโต ปตฺโตสฺมิ วิฺุต
โภเค เม อูนตา นตฺถิ ผลทานสฺสิท ผล ฯ
วรธมฺมมนุปฺปตฺโต
ราคโทเส สมูหนึ
สพฺพาสวปริกฺขีโณ
นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ปมุทิโต ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 536

อิตฺถ สุท อายสฺมา ติสฺสเมตฺเตยฺโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ติสฺสเมตฺเตยฺยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย ปุณฺณกตฺเถราปทาน (๔๐๒)
[๔๐๔] ปพฺภารกูฏ นิสฺสาย สยมฺภู อปราชิโต
อาพาธิโก จ ๑ โส พุทฺโธ วสติ ปพฺพตนฺตเร ฯ
มม อสฺสมสามนฺตา ปนาโท อาสิ ตาวเท
พุทฺเธ นิพฺพายมานมฺหิ อาโลโก ๒ อาสิ ตาวเท ฯ
ยาวตา วนสณฺฑสฺมึ อจฺฉโกกตรจฺฉโย
พาลา ๓ จ เกสรี สพฺเพ อภิกุชชฺ ึสุ ๔ ตาวเท ฯ
อุปฺปาท ๕ ตมห ทิสวฺ า ปพฺภาร อคมาสห
ตตฺถทฺทสาสึ สมฺพุทธฺ  นิพพฺ ุต อปราชิต ฯ
สุผุลลฺ  สาลราชว
สตรสีว อุคฺคต
วีตจฺจิตว องฺคาร
นิพฺพุต อปราชิต ฯ
ติณ กฏฺจ ปูเรตฺวา จิตก ตตฺถกาสห
จิตก สุกต กตฺวา
สรีร ฌาปยึ อห ฯ
สรีร ฌาปยิตฺวาน
คนฺธโตย สโมกิรึ
อนฺตลิกเฺ ข ิโต ยกฺโข นาม อคฺคหิ ตาวเท ฯ
#๑ ยุ. ... ว โย ... ฯ ๒ ม. อาโลโก อุทปชฺชถ ฯ ๓ ม. ยุ. วาฬา ฯ
#๔ ม. ยุ. อภิคชฺชึสุ ฯ ๕ ม. อุปฺปาต ฯ
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ต ๑ ปูรติ  ตยา กิจฺจ สยมฺภุสฺส มเหสิโน
ปุณฺณโก นาม นาเมน ยทา ๒ โหสิ ตุว มุเน ฯ
ตมฺหา กายา จวิตฺวาน เทวโลก อคฺฉห
ตตฺถ ทิพฺพมโย คนฺโธ อนฺตลิกฺขา ๓ ปวสฺสติ ฯ
ตตฺราป นามเธยฺย เม ปุณฺณโกติ อหุ ตทา
เทวภูโต มนุสฺโส วา สงฺกปฺป ปูรยามห ฯ
อิท ปจฺฉิมก มยฺห
จริโม วตฺตตี ๔ ภโว
อิธาป ปุณฺณโก นาม นามเธยฺย ปกาสติ ๕ ฯ
โตสยิตวฺ าน สมฺพุทฺธ โคตม สกฺยปุงฺคว
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ อนาสโว ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ ตนุกิจฺจสฺสิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปุณฺณโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ปุณฺณกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ย. ฯ ๒ ม. ยุ. สทา โหหิ ฯ ๓ ยุ. อนฺตลิกฺเข ฯ ๔ ม. ยุ. วตฺตเต ฯ
#๕ ยุ. ปฺายติ ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 538

ตติย เมตฺตคุตฺเถราปทาน (๔๐๓)
[๔๐๕] หิมวนฺตสฺส อวิทูเร อโสโก นาม ปพฺพโต
ตตฺถาป อสฺสโม มยฺห วิสุกมฺเมน ๑ มาปโต ฯ
สุเมโธ นาม สมฺพุทฺโธ อคฺโค การุณิโก มุนิ
นิวาสยิตฺวา ปุพฺพเณฺห ปณฺฑาย เม อุปาคมิ ฯ
อุปาคต มหาวีร
สุเมธ โลกนายก
ปคฺคยฺห สุคตปตฺต ๒ สปฺปเตล อปูรยึ ฯ
ทตฺวานาห พุทฺธเสฏเ สุเมเธ โลกนายเก
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน ภิยฺโย หาส ชเนสห ฯ
อิมินา สปฺปทาเนน เจตนาปณิธีหิ จ
เทวภูโต มนุสฺโส วา ลภามิ วิปุล สุข ฯ
วินิปาต วิวชฺเชตฺวา สสรามิ ภวาภเว
ตตฺถ จิตฺต ปณิธิตฺวา ลภามิ อจล ปท ฯ
ลาภา ตุยฺห สุลทฺธนฺเต ย ม อทฺทกฺขิ พฺราหฺมณ ๓
มม ทสฺสนมาคมฺม
อรหตฺต คมิสฺสติ ๔ ฯ
วิสฺสฏโ โหหิ มา ภายิ อธิคนฺตฺวา มหายส
มม หิ สปฺป ทตฺวาน ปริโมกฺขาสิ ชาติยา ฯ
อิมินา สปฺปทาเนน เจตนาปณิธีหิ จ
เทวภูโต มนุสฺโส วา ลภามิ วิปุล สุข ฯ
#๑ ม. วิสกมฺเมน ฯ ๒ ยุ. สุภก ปตฺต ฯ ๓ ยุ. พฺราหฺมโณ ฯ
#๔ ม. ภวิสฺสติ ฯ ยุ. ภวิสฺสสิ ฯ
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อิมินา อธิกาเรน ๑ เมตฺตจิตฺตวตาย จ
อฏารเส กปฺปสเต เทวโลเก รมิสฺสติ ๒ ฯ
อฏารส จ ติกฺขตฺตุ เทวราชา ภวิสฺสติ ๓-2
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย ฯ
เอกปฺาสกฺขตฺตฺุจ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ
จาตุรนฺโต วิชิตาวี ชมฺพูมณฺฑสฺส อิสฺสโร ฯ
มหาสมุทฺโท วกฺโขพฺโภ พุทฺธโร ปวี ยถา
เอวเมว จ เม โภคา อปฺปเมยฺยา ภวิสฺสเร
สฏิโกฏึ หิรฺสฺส ทตฺวาน ๔ ปพฺพชึ อห ฯ
กึ กุสล คเวสนฺโต พาวรึ อุปสงฺกมึ ฯ
ตตฺถ มนฺเต อธิยามิ ฉฬงฺค นาม ลกฺขณ
ตมนฺธการ วิธม
อุปฺปชฺชิ ตฺว มหามุนิ ฯ
ตว ทสฺสนกาโมห
อาคโตมฺหิ มหามุนิ
ตว ธมฺม สุณิตฺวาน ปตฺโตมฺหิ อจล ปท ฯ
ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
สปฺป พุทฺธสฺสทาสห
เอตฺถนฺตเร นาภิชาเน สปฺป วิฺาปต มยา ฯ
มม สงฺกปฺปมฺาย อุปฺปชฺชติ ยถิจฺฉก
จิตฺตมฺาย นิพฺพตฺต สพฺเพ สนฺตปฺปยามห ฯ
อโห พุทฺธา อโห ธมฺมา อโห โน สตฺถุสมฺปทา
โถกฺหิ สปฺป ทตฺวาน อปฺปเมยฺย ลภามห ฯ
#๑ ม. สปฺปท าเนน ฯ ๒ ม. ยุ. รมิสฺสสิ ฯ ๓ ม. ยุ. ภวิสฺสสิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๔ ม. จชิตฺวา ฯ
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มหาสมุทฺเท อุทก
ยาวตา เนรุปสฺสโต
มม สปฺป อุปาทาย กลภาค น หิสฺสติ ฯ
ยาวตา จกฺกวาฬสฺส การยนฺตสฺส ราสิโต
มม นิพฺพตฺตวตฺถาน โอกาโส โส น สมฺมติ ฯ
ปพฺพตราชา หิมวา ปวโรป สิลุจฺจโย
มมานุลติ ฺตคนฺธสฺส
อุปนิธ ๑ น หิสฺสติ ฯ
วตฺถ คนฺธฺจ สปฺปฺจ อฺ วา ทิฏธมฺมิก
อสงฺขตฺจ นิพฺพาน สปฺปทานสฺสิท ผล ฯ
สติปฏานสยโน
สมาธิฌานโคจโร
โพชฺฌงฺคชนโน ๒ อชฺช สปฺปท านสฺสิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เมตฺตคู เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เมตฺตคุตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. อุปนิธึ ฯ ยุ. อุปนิย ฯ ๒ ม. ยุ. โพชฺฌงฺคโภชโน ฯ
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จตุตฺถ โธตกตฺเถราปทาน (๔๐๔)
[๔๐๖] คงฺคา ภาคีรสี ๑ นาม หิมวนฺตา ปภาวิตา
หสวติยา ทฺวาเรน อนุสนฺทติ ตาวเท ฯ
โสภิโต นาม อาราโม คงฺคากูเล สุมาปโต
ตตฺถ ปทุมุตฺตโร พุทฺโธ วสเต โลกนายโก ฯ
ติทเสหิ ยถา อินฺโท มนุเชหิ ปุรกฺขโต
นิสีทิ ตตฺถ ภควา
อสมฺภีโตว เกสรี ฯ
นคเร หสวติยา
อโหสึ ๒ พฺราหฺมโณ อห
ฉฬงฺโค นาม นาเมน เอว นาโม มหามุนิ ฯ
อฏารส สิสฺสสตา ปริวาเรนฺติ ม ตทา
เตหิ สิสเฺ สหิ สมิโต คงฺคาตีร อุปาคมึ ฯ
ตตฺถทฺทสาสึ สมเณ นิกฺกุเห โธตปาปเก
ภาคีรสินฺตรนฺโตห ๓ เอว จินฺเตสิ ตาวเท ฯ
สาย ปาต ตรนฺตาเม พุทฺธปุตฺตา มหายสา
วิเหสยนฺติ อตฺตาน เตส อตฺตา วิหฺติ ฯ
สเทวกสฺส โลกสฺส พุทฺโธ อคฺโค ปวุจฺจติ
นตฺถิ เม ทกฺขิเณ การ คติมคฺควิโสธน ฯ
ยนฺนูน พุทฺธเสฏสฺส เสตุ คงฺคาย การเย
การาเปตฺวา อิม เสตุ ๔ สนฺตรามิ อิม ภว ฯ
#๑ ม. ภาคีรถี ฯ ๒ ม. ยุ. วสามิ ฯ ๓ ม. ภาคีรถึ ตรนฺเตห ฯ ๔ ม. ยุ. กมฺม ฯ
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สต สหสฺส ทตฺวาน เสตุ การาปยึ อห
สทฺทหนฺโต กต การ วิปุล เม ภวิสฺสติ ฯ
การาเปตฺวาน ต ๑ เสตุ อุเปสึ โลกนายก
สิรสิ อฺชลึ กตฺวา อิม วจนมพฺรวึ ฯ
สต สหสฺส สวย ๒ ทตฺวา ๓ การาปโต มยา
ตวตฺถาย มหาเสตุ ปฏิคฺคณฺห มหามุเน ฯ
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
โย เม เสตุ อกาเรสิ ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
ทริโต ปพฺพตโต วา รุกฺขโต ปติโตปย
จุโตป ลจฺฉติฏาน เสตุทานสฺสิท ผล ฯ
วิรฬู ฺหมูลสนฺตาน
นิโคฺรธมิว มาลุโต
อมิตฺตา นปฺปสหนฺติ ๔ เสตุทานสฺสิท ผล ฯ
นาสฺส โจรา ปสหนฺติ ๕ นาติมฺนฺติ ขตฺติยา
สพฺเพ ตริสฺสตามิตฺเต ๖ เสตุทานสฺสิท ผล ฯ
อพฺโภกาสคต สนฺต กินาตปตาปต
ปฺุกมฺเมน สยุตฺต น ภวิสฺสติ เวทนา ฯ
เทวโลเก มนุสฺเส วา หตฺถิยาน สุนิมฺมิต
ตสฺส สงฺกปฺปมฺาย นิพฺพตฺติสฺสติ ตาวเท ฯ
#๑ ยุ. ห ฯ ๒ ม. ยุ. สตสหสฺสสฺส วย ฯ ๓ ยุ. กตฺวา ฯ ๔ ยุ. น สหิสฺสนฺติ ฯ
#๕ ยุ. สหิสสฺ นฺติ ฯ ๖ ยุ. อติกฺกมฺมามิตฺเต ฯ
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สหสฺสสฺสา วาตชวา สินฺธวา สีฆพาหนา
สย ปาต อุเปสฺสนฺติ เสตุทานสฺสิท ผล ฯ
อาคนฺตฺวาน มนุสฺสตฺต สุขิโตย ภวิสฺสติ
อิหาป ๑ มนุชสฺเสว หตฺถิยาน ภวิสฺสติ ฯ
กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ
อโห เม สุกต กมฺม ชลชุตฺตมนามเก
ตตฺถ การ กริตฺวาน ปตฺโตห อาสวกฺขย ฯ
ปธาน ปหิตตฺโตมฺหิ อุปสนฺโต นิรูปธิ
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โธตโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
โธตกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. เวหาส ฯ
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ปฺจม อุปสีวตฺเถราปทาน (๔๐๕)
[๔๐๗] หิมวนฺตสฺส อวิทูเร อโนโม นาม ปพฺพโต
อสฺสโม สุกโต มยฺห ปณฺณสาลา สุมาปตา ฯ
นที จ สนฺทติ ตตฺถ สุปติตฺถา มโนรมา
อนูปติตฺเถ ชายนฺติ ปทุมุปฺปลกา พหู ฯ
ปาีนา ปาวุสา มจฺฉา พลชา ๑ มฺุชโรหิตา
มจฺฉกจฺฉปสฺฉนฺนา นทิกา สนฺทเต ตทา ฯ
ติมิรา ปุปฺผิตา ตตฺถ อโสกา ขุทฺทมาลกา
ปุณฺณา วา คิริปุณฺณา วา สมฺปวนฺติ มมสฺสม ฯ
กุฏชา ปุปฺผิตา ตตฺถ ติณสูลวนานิ จ
สาลา จ สลฬา ตตฺถ จมฺปกา ปุปฺผิตา พหู ฯ
อชฺชุนา อธิมุตฺตา ๒ จ มหานามา จ ปุปฺผิตา
อสนา มธุคนฺธี จ
ปุปฺผิตา เต มมสฺสเม ฯ
อุทฺทาลกา ปาฏลิกา ยูถิกา จ ปยงฺคุกา
พิมฺพิชาลกสฺฉนฺนา สมนฺตา อฑฺฒโยชน ฯ
มาตกรา ๓ สตฺตลิโย ปาฏลี สินฺธุวาริตา
องฺโกลกา พหู ตตฺถ ตาลกุฏา ๔ จ ปุปฺผิตา ฯ
เสเลยฺยกา พหู ตตฺถ ปุปฺผิตา มม อสฺสเม
เอเตสุ ปุปฺผชาเตสุ โสภนฺติ ปาทปา พหู ฯ
#๑ ยุ. ชลาชา ฯ ๒ ม. ยุ. อติมุตฺตา ฯ ๓ ม. มาตคฺคารา ฯ ยุ. มาตงฺคา วา
#๔ ม. ตาลกุฏิ ฯ ยุ. ตาลกุฏา ฯ
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สมนฺตา เตน คนฺเธน วายเต มม อสฺสเม
หรีตกา อามลกา
อมฺพชมฺพู วิเภทกา ๑ ฯ
โกลา ภลฺลาตกา เพลฺลา ผารุสกผลานิ จ
ตินฺทุกา จ ปยาลา จ มธุกา กาสมาริโย ๒ ฯ
ลพุชา ปนสา ตตฺถ กทลี จนฺทรีผลา ๓-ถ
อมฺพาฏกา พหู ตตฺถ วลฺลกิ ารผลานิ จ ฯ
จิรสรสปากา จ ๔ ผลิตา มม อสฺสเม
อาฬกา อิสิมุคฺคา จ ตโต โสรผลา ๕ พหู ฯ
อวฏา ปกฺกภริตา
มิลกฺขุทุมพฺ รานิ จ
ปปฺผลี มริจา ตตฺถ นิโคฺรธา จ กปฏนา ฯ
อุทุมฺพรกา พหโว
กณฺฑปกฺกา จ ปาริโย ๖
เอเต จฺเ จ พหโว ผลิตา อสฺสเม มม ฯ
ปุปฺผรุกขฺ าป พหโว ปุปฺผิตา มม อสฺสเม
อาลุวา จ กทมฺพา จ พิฬาลิตกฺกลานิ จ ฯ
อาลกา ตาลกา เจว วิชชฺ นฺติ มม อสฺสเม
อสฺสมสฺสาวิทูเร เม มหาชาตสฺสโร อหุ ฯ
อจฺโฉทโก สีตชโล สุปติตฺโถ มโนรโม
ปทุมุปปฺ ลา พหู ตตฺถ ปุณฺฑริกสมายุตา ฯ
มนฺทาลเกหิ สฺฉนฺนา นานาคนฺธสมีริตา
คพฺภ คณฺหนฺติ ปทุมา อฺเ ปุปฺผนฺติ เกสรี ฯ
#๑ ม. ยุ. วิภตี กา ฯ ๒ ม. กาสุมารโย ฯ ๓ ม. พทรีผลา ฯ ๔ ม. พีชปูรสปาริโย ฯ
#ยุ. วิฏปา จ สปากา จ ฯ ๕ ม. โมทผลา ฯ ยุ. โจรผลา ฯ ๖ ม. กณฺฑุปณฺณา
#จ หริโย ฯ
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โอปุปฺผปตฺตา ติฏนฺติ ปทุมา กณฺณิกา พหู
มธุ ภิสมฺหา สวติ
ขีรสปฺป มุฬาลิภิ ฯ
สมนฺตา เตน คนฺเธน นานาคนฺธสโมหิตา
กุมุทา อมฺพคนฺธี จ นยิตา ทิสฺสเร พหู ฯ
ชาตสฺสรสฺสานุกูล
เกตกา ปุปฺผิตา พหู
สุผุลลฺ า พนฺธุชีวา จ เสตวารี สุคนฺธิกา ฯ
กุมฺภลี า สสสุมารา ๑ จ คหกา ตตฺถ ชายเร
อุคฺคาหกา อชครา ตตฺถ ชาตสฺสเร พหู ฯ
ปาีนา ปาวุสา มจฺฉา พลชา มฺุชโรหิตา
มจฺฉกจฺฉปสฺฉนฺนา อโถ สปฏเกหิ ๒ จ ฯ
ปาเรวตา รวิหสา กุกฺกุตถฺ กา ๓ นทีจรา
ทินฺทิภา ๔ จกฺกวากา จ จปฺปกา ชีวชีวกา ฯ
กลนฺทกา อุกฺกุสา จ เสนกา อุทฺธรา พหู
โกตฺถกา สุกโปตา จ กุฬรี า ๕ จมรา พหู ฯ
กาเสนิยา ๖ จ ติลกา อุปชีวนฺติ ต สร
สีหา พฺยคฺฆา จ ทีป จ อจฺฉโกกตรจฺฉโย ฯ
วานรา กินฺนรา เจว ทิสฺสนฺติ มม อสฺสเม
ตานิ คนฺธานิ ฆายนฺโต ภกฺขยนฺโต ผลานห ฯ
คนฺโธทก ปวนฺโต จ วสามิ มม อสฺสเม
เอณิมิคา วราหา จ ปสทา ขุททฺ รูปกา ฯ
#๑ ม. สุสุมารา ฯ ๒ ม. ยุ. ปปฏกาหิ ฯ ๓ ม. กุกฺกุตฺถา จ ฯ ๔ ยุ. ติฏีภา ฯ
#๕ ม. ตุลิยา ฯ ๖ ม. กาเรนิโย ฯ ยุ. กาเรริโย ฯ
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อคฺคิกา โชติกา เจว วสนฺติ มม อสฺสเม
หสา โกฺจา มยูรา จ สหิตาปจ ๑ โกกิลา ฯ
มฺชริกา ๒ พหู ตตฺถ โกสิกา โปตฺถสีสกา ๓
ปสาจา ทานวา เจว กุมฺภณฺฑา รกฺขสา พหู ฯ
ครุฬา ปนฺนคา เจว วสนฺติ มม อสฺสเม
มหานุภาวา อิสโย สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
กมณฺฑลุธรา สพฺเพ อชินุตฺตรวาสิโน
ชฏาภารภริตา จ ๔ วสนฺติ มม อสฺสเม ฯ
ยุคมตฺตฺจ เปกฺขนฺตา นิปกา สนฺตวุตฺติโน
ลาภาลาเภน สนฺตุฏา วสนฺติ มม อสฺสเม ฯ
วากจีร ธุนนฺตา เต โปเนฺตา ๕ ชินจมฺมก
สพเลหิ อุปตฺถทฺธา คจฺฉนฺติ อมฺพเร ตทา ฯ
นโวทก อาหรนฺติ
กฏ วา อคฺคิทารุก
สยฺจ อุปสมฺปนฺนา สปฺปาฏิหิรสฺสิท ผล ฯ
โลหโทณึ คเหตฺวาน วนมชฺเฌ วสนฺติ เต
กฺุชราว มหานาคา อฉมฺภิตาว ๖ เกสรี ฯ
อฺเ คจฺฉนฺติ โคยาน อฺเ ปุพฺพวิเทหน ๗
อฺเ จ อุตฺตรกุรุ สกมฺพลมปสฺสิตา ๘ ฯ
ตโต ปณฺฑ อาหริตฺวา ปริภ
ุ ฺชนฺติ เอกโต
สพฺเพส ปกฺกมนฺตาน อุคฺคเตชาน ตาทิน ฯ
#๑ ม. สาลิกาปจ ฯ ๒ ม. ยุ. มชฺชาริกา ฯ ๓ ยุ. โปตฺถสีสิกา ฯ ๔ ม. ว ฯ
#ยุ. เต ชฏาภารภริตา ฯ ๕ ม. โผเฏนฺตา ฯ ๖ ม. ยุ. อสมฺภีตาว ฯ ๗ ม.
#ปุพฺพวิเทหก ฯ ๘ ม. สก พลมวสฺสิตา ฯ
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อชินจมฺมสทฺเทน
วน สทฺทายเต ตทา ฯ
เอทิสา เต มหาวีร สิสฺสา อุคฺคตปา มม
ปริวโุ ต อห เตหิ
วสามิ มม อสฺสเม ฯ
โตสิตา สกกมฺเมน วินีตาป สมาคตา
อาราธยึสุ ม เอเต สกกมฺมาภิลาสิโน ๑ ฯ
สีลวนฺโต จ นิปกา อปฺปมฺาสุ โกวิทา
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห ฯ
สมย สวิทิตฺวาน
อุปคฺฉิ วินายโก
อุปคนฺตฺวาน สมฺพุทฺโธ อาตาป นิปโก มุนิ ฯ
ปตฺต ปคฺคยฺห สมฺพุทฺโธ ภิกฺขาย สมุปาคมิ ๒
อุปาคต มหาวีร
ชลชุตฺตมนามก ๓ ฯ
ติณตฺถร ๔ ปฺาเปตฺวา สาลปุปฺเผหิ โอกิรึ
นิสีทิตวฺ าน ๕ สมฺพุทฺธ หฏโ สวิคฺคมานโส ฯ
ขิปฺป ปพฺพตมารุยฺห อคฬฬ อคฺคหึ อห
กุมฺภมตฺต คเหตฺวาน ปนส เทวคนฺธิก ฯ
ขนฺเธ อาโรปยิตฺวาน อุปคฺฉึ วินายก
ผล พุทธฺ สฺส ทตฺวาน อคฬฬ อนุลิมฺปห ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน พุทฺธเสฏ อวนฺทิห
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห ฯ
#๑ ยุ. สกกมฺมาภิลาภิโน ฯ ๒ ม. ยุ. มมุปาคมิ ฯ ๓ ม. ยุ. ชลชุตฺตมนายก ฯ
#๔ ม. ติณสนฺถร ฯ ๕ ม. นิสาเทตฺวาน ฯ
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อิสิมชฺเฌ นิสีทิตฺวา อิมา คาถา อภาสถ
โย จ เม ผลมคฬฬ ๑ อาสนฺจ อทาสิ เม ฯ
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต
คาเม วา ยทิวารฺเ ปพฺภาเรสุ คุหาสุ วา ฯ
อิมสฺส จิตฺตมฺาย นิพฺพตฺติสฺสติ โภชน
เทวโลเก มนุสฺเส วา อุปปนฺโน อย นโร ฯ
โภชเนหิ จ วตฺเถหิ ปริสนฺตปฺปยิสฺสติ
อุปปชฺชติ ย โยนึ
เทวตฺต อถ มานุส ฯ
อกฺโขพฺภโภโค หุตฺวาน สสริสฺสติย นโร
ตึสกปฺปสหสฺสานิ
เทวโลเก รมิสฺสติ ฯ
สหสฺสกฺขตฺตุ ราชา จ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ
เอกสตฺตติกฺขตฺตฺุจ เทวรชฺช กริสฺสติ ฯ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย
กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว ฯ
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต ฯ
อุปสีโว นาม นาเมน เหสฺสติ สตฺถุสาวโก
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหริสสฺ ตินาสโว ฯ
สุลทฺธลาโภ ลทฺโธ เม โยห อทฺทกฺขิ นายก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
#๑ ม. โย เม ผลฺจ อครุ ฯ ยุ. โย เม ผลฺจาครฺุจ ฯ
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คาเม วา ยทิวารฺเ ปพฺภาเรสุ คุหาสุ วา
มม สงฺกปฺปมฺาย โภชน โหติ เม สทา ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุปสีโว เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อุปสีวตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ นนฺทกตฺเถราปทาน (๔๐๖)
[๔๐๘] มิคลุทฺโธ ปุเร อาสึ อรฺเ กานเน อห
ปสท มิคเมสนฺโต
สยมฺภุ อทฺทส อห ฯ
อนุรุทโฺ ธ นาม สมฺพุทฺโธ สยมฺภู อปราชิโต
วิเวกกาโม โส ธีโร วน อชฺโฌคหิ ตทา ฯ
จตุทณฺเฑ คเหตฺวาน จตุฏาเน เปสห
มณฺฑป สุกต กตฺวา ปทุมปุปเฺ ผหิ ฉาทยิ ๑ ฯ
#๑ ม. ยุ. ฉาทยึ ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 551

มณฺฑป ฉาทยิตฺวาน สยมฺภุ อภิวาทยึ
ธนน ตตฺเถว นิกฺขิปฺป ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
น จิร ปพฺพชิตสฺส
พฺยาธิ เม อุปปชฺชถ
ปุพฺพกมฺม สริตฺวาน ตตฺถ กาล กโต อห ฯ
ปุพฺพกมฺเมน สยุตฺโต ตุสิต อคมาสห
ตตฺถ โสณฺณมย พฺยมฺห นิพพฺ ตฺตติ ยถิจฺฉก ฯ
สหสฺสยุตฺต หยวาหึ ทิพฺพยานมธิฏิโต
อาโรหิตฺวาน ต ยาน คจฺฉามห ยถิจฺฉก ฯ
ตโต เม นียมานสฺส เทวภูตสฺส เม สโต
สมนฺตา โยชนสต
มณฺฑโป เม ธรียติ ฯ
สยเน โส ๑ ตุวฏฏามิ อจฺฉนฺเน ปุปฺผสนฺถเต
อนฺตลิกขฺ า จ ปทุมา วสฺสนฺเต นิจฺจกาลิก ฯ
มรีจิเก ผนฺทมาเน ตปฺปมาเน จ อาตเป
น ม ตปติ ๒ อาตปฺโป มณฺฑปสฺส อิท ผล ฯ
ทุคฺคตึ สมติกฺกนฺโต อปายา ปหิตา มม
มณฺฑเป รุกฺขมูเล วา สนฺตาโป เม น วิชชฺ ติ ฯ
มหิสฺ อธิฏาย
โลณโตย ตรามห
ตสฺส เม สุกต กมฺม พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
อพฺภมฺหิ ๓ ปถ กตฺวาน คจฺฉามิ อนิลฺชเส
อโห เม สุกต กมฺม พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
#๑ ม. ห ฯ ๒ ม. ตาเปติ ฯ ๓ ม. ยุ. อปถมฺป ฯ
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ปุพฺเพนิวาส ชานามิ ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต
อาสวา เม ปริกฺขีณา พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ชหิตา ปุริมา ชาติ พุทฺธสฺส โอรโส อห
ทายาโทมฺหิ จ สทฺธมฺเม พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
อาราธิโตมฺหิ สุคต โคตม สกฺยปุงฺคว
ธมฺมธโร ๑ ธมฺมทายาโท พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
อุปฏิตฺวาน สมฺพุทฺธ โคตม สกฺยปุงฺคว
ปาร คมนิย มคฺค
อปุจฺฉึ โลกนายก ฯ
อชฺฌิฏโ กถยิ พุทโฺ ธ คมฺภีร นิปุณ ปท
ตสฺสาห ธมฺม สุตฺวาน ปตฺโตมฺหิ อาสวกฺขย ฯ
อโห เม สุกต กมฺม ปริมุตฺโตมฺหิ ชาติยา
สพฺพาสวปริกฺขีโณ
นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา นนฺทโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
นนฺทกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. ธมฺมทฺธโช ฯ
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สตฺตม เหมกตฺเถราปทาน (๔๐๗)
[๔๐๙] ปพฺภารกูฏ นิสฺสาย อโนโม นาม ตาปโส
อสฺสม สุกต กตฺวา ปณฺณสาเล วสึ ตทา ฯ
สิทฺธ ตสฺส ตโปกมฺม สิทฺธปิ ตฺโต สเก พเล
สกสามฺวิกฺกนฺโต อาตาป นิปโก มุนิ ฯ
วิสารโท สสมเย
ปรวาเท จ โกวิโท
ปฏโ ภูมนฺตลิกฺขสฺมึ อุปฺปาทมฺหิ จ โกวิโท ฯ
วีตโสโก นิรารมฺโภ อปฺปาหาโร อโลลุโป
ลาภาลาเภน สนฺตุฏโ ฌายี ฌานรโต มุนิ ฯ
ปยทสฺสี นาม สมฺพุทฺโธ อคฺโค การุณิโก มุนิ
สตฺเต ตาเรตุกาโม โส กรุณาย ผริ ตทา ฯ
โพธเนยฺย ชน ทิสฺวา ปยทสฺสี มหามุนิ
จกฺกวาฬสหสฺสมฺหิ
คนฺตฺวา โอวาทโก ๑ มุนิ ฯ
มมุทฺธริตุกาโม โส มมสฺสมมุปาคมิ
น ทิฏโ เม ชิโน ปุพฺเพ น สุโตป จ กสฺสจิ ฯ
อุปฺปาทา ๒ สุปนา มยฺห ลกฺขณา สุปฺปกาสิตา
ปฏโ ภูมนฺตลิกฺขสฺมึ นกฺขตฺตปทโกวิโท ฯ
โสห พุทฺธสฺส สุตฺวาน ตตฺถ จิตฺต ปสาทยึ
ติฏนฺโต ๓ วา นิสินโฺ น วา สรามิ นิจฺจกาลิก ฯ
#๑ ม. ยุ. โอวทเต ฯ ๒ ม. อุปฺปาตา ฯ ๓ ยุ. ภฺุชนฺโต ฯ
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มม เอว สรนฺตสฺส ๑ ภควาป อนุสฺสริ
พุทฺธ อนุสฺสรนฺตสฺส ปติ เม โหติ ตาวเท ฯ
กาลฺจ ปุนราคมฺม ม อุเปสิ มหามุนิ
สมฺปตฺเตป ๒ น ชานามิ อย พุทฺโธ มหามุนิ ฯ
อนุกมฺปโก การุณิโก ปยทสฺสี มหามุนิ
สฺชานาเปสิ อตฺตาน อห พุทฺโธ สเทวเก ฯ
สฺชานิตฺวาน สมฺพุทฺธ ปยทสฺสึ มหามุนึ
สก จิตฺต ปสาเทตฺวา อิท วจนมพฺรวึ ฯ
สพฺเพ ๓ ปเ จ ปลฺลงฺเก อาสนฺทีสุ นิสีทเร
ตุวป สพฺพทยาวี ๔ นิสีท รุจิราสเน ๕ ฯ
สพฺพรตนมย ป
นิมฺมินิตฺวาน ตาวเท
ปยทสฺสิสฺส มุนิโน
อาสน อิทฺธินิมฺมิต ฯ
รตเนว ๖ นิสินฺนสฺส ปเก อิทฺธินิมฺมิเต
กุมฺภมตฺต ชมฺพุผล
อทาสึ ตาวเท อห ฯ
มม หาส ชเนตฺวาน ปริภฺุชิ มหามุนิ
ตทา จิตฺต ปสาเทตฺวา สตฺถาร อภิวาทยึ ฯ
ปยทสฺสี ตุ ภควา
โลกเชฏโ นราสโภ
รตนาสนมาสินฺโน
อิมา คาถา อภาสถ ฯ
โย เม รตนมย ป อมตฺจ ผล อทา
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
#๑ ม. ยุ. สรนฺตมฺหิ ฯ ๒ ยุ. สมฺปตฺโตป ฯ ๓ ม. ยุ. อฺเ ฯ ๔ ม. ตุวมฺป
#สพฺพทสฺสาวี ฯ ยุ. ตุวสิ ... ฯ ๕ ม. ยุ. รตนาสเน ฯ ๖ ม. ยุ. รตเน จ ฯ
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สตฺตสตฺตติ กปฺปานิ เทวโลเก รมิสฺสติ
ปฺจสตฺตติกฺขตฺตฺุจ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
ทฺวตฺตึสกฺขตฺตุ เทวินฺโท เทวรชฺช กริสฺสติ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย ฯ
โสวณฺณมย รุจิมย ๑ ปลฺลงฺก สุกต พหุ
โลหิตงฺกมยฺเจว
ลจฺฉติ รตนามย ฯ
จงฺกมนฺตป มนฺุ ๒ ปฺุกมฺมสมงฺคิน
ปลฺลงฺกานิ อเนกานิ ปริวาริสสฺ เร สทา ฯ
กูฏาคารา จ ปาสาทา สยนฺจ มหารห
อิมสฺส จิตฺตมฺาย นิพฺพตฺติสฺสนฺติ ตาวเท ฯ
สฏี นาคสหสฺสานิ สพฺพาลงฺการภูสิตา
สุวณฺณกจฺฉา มาตงฺคา เหมกปฺปนิวาสสา ๓
อารุฬฺหา คามณีเยภิ โตมรกุสปาณิภิ
เตปม ปริจริสฺสนฺติ รตนปสฺสิท ผล ฯ
สฏี อสฺสสหสฺสานิ สพฺพาลงฺการภูสิตา
อาชานิยา จ ชาติยา สินฺธวา สีฆพาหนา ฯ
อารุฬฺหา คามณีเยภิ จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ ๔
เตปม ปริจริสฺสนฺติ รตนปสฺสทิ  ผล ฯ
สฏี รถสหสฺสานิ
สพฺพาลงฺการภูสิตา
ทีปา อโถป เวยฺยคฺฆา สนฺนทฺธา อุสฺสิตทฺธชา ฯ
#๑ ม. ยุ. รูปม ย ฯ ๒ ม. ยุ. มนุช ฯ ๓ ม. ยุ. เหมกปฺปนวาสสา ฯ ๔ ม. อิลฺลิยา
#จาปธาริภิ ฯ ยุ. จาปหตฺเถหิ วมฺมิภิ ฯ
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อารุฬฺหา คามณีเยภิ จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ ๑
ปริวาเรสฺสนฺติม นิจฺจ รตนปสฺสิท ผล ฯ
สฏี เธนุสหสฺสานิ คาวี สุปุงฺควูสภา ๒
วจฺฉเก ชนยิสฺสนฺติ รตนปสฺสิท ผล ฯ
โสฬสิตถฺ ีสหสฺสานิ
สพฺพาลงฺการภูสิตา
วิจิตฺตวตฺถาภรณา
อามุตฺตมณิกุณฺฑลา ฯ
อาฬารมุขา ๓ หสุลา สุสฺา ตนุมชฺฌิมา
ปริวาเรสฺสนฺติม นิจฺจ รตนปสฺสิท ผล ฯ
อฏารเส กปฺปสเต โคตโม นาม จกฺขุมา
ตมนฺธการ วิธเสตฺวา ๔ พุทโฺ ธ โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ทสฺสนมาคมฺม ปพฺพชิสฺสติกิฺจโน
โตสยิตวฺ าน สตฺถาร สาสเนภิรมิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺม สุณิตฺวาน กิเลเส ฌาปยิสฺสติ ๕
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ
วิริย เม ธุรโธรยฺห โยคกฺเขมาธิวาหน
อุตฺตมตฺถ ปฏยาโน สาสเน วิหรามห ฯ
อิท ปจฺฉิมก มยฺห
จริโม วตฺตเต ภโว
สพฺพาสวปริกฺขีโณ ๖ นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
#๑ ม. ยุ. วมฺมิภิ ฯ ๒ ม. โทหฺา ปุงฺควูสเภ ฯ ยุ. โรหฺา ปุงฺควูสภา ฯ
#๓ ม. ยุ. อาฬารปมฺหา ฯ ๔ ม. ยุ. วิธเมตฺวา ฯ ๕ ม. ฆาตยิสฺสติ ฯ
#๖ ม. สพฺพาสวา ปริกฺขีณา ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 557

สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เหมโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
เหมกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏารสม ภาณวาร ฯ
อฏม โตเทยฺยตฺเถราปทาน (๔๐๘)
[๔๑๐] ราชา วิชิตชโย ๑ นาม เกตุมติปุรุตฺตเม
สูโร วิกกฺ มสมฺปนฺโน ปุรมชฺฌาวสี ตทา ฯ
ตสฺส รฺโ ปมตฺตสฺส รฏวิสา ๒ สมุฏหุ
อุตฺตรา ๓ ตุณฺฑิกา เจว รฏ วิทฺธสยุ ตทา ฯ
ปจฺจนฺเต กุปฺปเต ขิปฺป สนฺนปิ าเตสิรินฺทโม
ภเฏ เจว พลตฺเถ จ อรึ นิคฺคาหยิ ตทา ฯ
หตฺถาโรหา อนีกตฺถา สูรา จ วมฺมโยธิโน ๔
ธนุคฺคหา จ รถิกา ๕ สพฺเพ สนฺนิปตุ ตทา ฯ
อาฬารกา กปฺปกา จ นฺหาปกา มาลการกา
สูรา วิชติ สงฺคามา สพฺเพ สนฺนิปตุ ตทา ฯ
#๑ ม. อชิตฺชโย ฯ ยุ. ชิตฺชโย ฯ ๒ ม. ยุ. อฏวิโย ฯ ๓ ม. โอตารา ฯ ยุ. โอจรา ฯ
#๔ ม. ยุ. จมฺมโยธิโน ฯ ๕ ม. ยุ. อุคฺคา จ ฯ
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ขคฺคหตฺถา จ ปุริสา จาปหตฺถา จ จมฺมิโน ๑
ลุทฺธา วิชิตสงฺคามา สพฺเพ สนฺนิปตุ ตทา ฯ
ติธปฺปภินฺนา มาตงฺคา กฺุชรา สฏิหายนา
สุวณฺณกจฺฉาลงฺการา สพฺเพ สนฺนิปตุ ตทา ฯ
ขมา สีตสฺส อุณฺหสฺส อุกฺการุหรณสฺส จ
โยธาชีวา กตกมฺมา สพฺเพ สนฺนิปตุ ตทา ฯ
สงฺขสทฺท เภริสทฺท อโถ อุททฺ ฏสทฺทก ๒
เอเตหิ เต หาสยนฺตา สพฺเพ สนฺนิปตุ ตทา ฯ
ติสูลโกนฺติมนฺเตหิ
ธนูหิ โตมเรหิ จ ๓
โกฏฏยนฺตา ๔ นิวตฺเตนฺตา สพฺเพ สนฺนิปตุ ตทา ฯ
กวจานิ นิวาเสตฺวา ๕ สราชา อชิตฺชิโน
สฏิปาณสหสฺสานิ
สูเล อุตฺตาสยึ ตทา ฯ
สทฺท มานุสกากสุ
อโห ราชา อธมฺมิโก
นิรเย ปจฺจมานสฺส กทา อนฺโต ภวิสฺสติ ฯ
สยเนห ตุวฏเฏนฺโต ปสฺสามิ ๖ นิรเย ตทา
น สุปามิ ทิวารตฺตึ สูเลน ตชฺชยนฺติ ม ฯ
กึ ปมาเทน รชฺเชน พาหเนน พเลน จ
น เต ปโหนฺติ ธาเรตุ ตาสยนฺติ ๗ มม สทา ฯ
กึ เม ปุตฺเตหิ ทาเรหิ รชฺเชน สกเลน จ
ยนฺนูน ปพฺพเชยฺยาห คติมคฺค วิโสธเย ฯ
#๑ ม. ยุ. วมฺมิโน ฯ ๒ ม. อุตุชสทฺทก ฯ ยุ. อุทฺธวสทฺทก ฯ ๓ ม. ยุ.
#กวจโตมเรหิ จ ฯ ๔ ม. ยุ. โกฏฏนฺตาน นิปาเตนฺตา ฯ ยุ .. นิวตฺตนฺตา ฯ
#๕ ม. กิเมวาติ นิสาเมตฺวา สราชา อชิตฺชโย ฯ ๖ ยุ. วสามิ ฯ ๗ ม. ตาปยนฺติ ฯ
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สฏินาคสหสฺสานิ
สพฺพาลงฺการภูสิเต
สุวณฺณกจฺเฉ มาตงฺเค เหมกปฺปนิวาสเส ฯ
อารุเฬฺห คามณีเยภิ โตมรงฺกสุ ปาณิภิ
สงฺคามาวจเร าเน ๑ อนเปกฺโข วิหายห ฯ
สกกมฺเมน สนฺตตฺโต นิกฺขมึ อนคาริย
สฏิอสฺสสหสฺสานิ
สพฺพาลงฺการภูสิเต ฯ
อาชานิเย จ ๒ ชาติยา สินฺธวา ๓ สีฆพาหเน
อารุเฬฺห คามณีเยภิ จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ ฯ
ฉฑฺฑยิตฺวาน สพฺเพเต ๔ นิกฺขมึ อนคาริย
สฏิรถสหสฺสานิ
สพฺพาลงฺการภูสิเต ฯ
ทีเป อโถป เวยฺยคฺเฆ สนฺนทฺเธ อุสฺสิตทฺธเช
สพฺเพเต ปริวชฺเชตฺวา ๕ ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
สฏิเธนุสหสฺสานิ
สพฺพา กสุปธารณา
คาวิโย ๖ ฉฑฺฑยิตฺวาน ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
สฏิอิตฺถีสหสฺสานิ
สพฺพาลงฺการภูสิตา
วิจิตฺตวตฺถาภรณา
อามุตฺตมณิกุณฺฑลา ฯภ
อาฬารมุขา หสุลา สุสฺา ตนุมชฺฌิมา
ตา หิตฺวา กนฺทมานาโย ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
สฏิคามสหสฺสานิ
ปริปุณณ
ฺ านิ สพฺพโส
ฉฑฺฑยิตฺวาน ต รชฺช ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
#๑ ยุ. สงฺคามาวจเรเหว ฯ ๒ ม. ยุ. ว ฯ ๓ ม. ยุ. สินฺธเว สีฆวาหเน ฯ
#๔ ม. ปหาเรตฺวาน เต สพฺเพ ฯ ยุ. ปหายิตฺวาน ... ฯ ๕ ม. ปริหาเรตฺวา ฯ
#ยุ. ปริหายิตฺวา ฯ ๖ ม. ยุ. ตาโยป ฯ
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นครา นิกฺขมิตฺวาน หิมวนฺต อุปาคมึ
ภาคีรสีนทีตีเร
อสฺสม มาปยึ อห ฯ
ปณฺณสาล กริตฺวาน อคฺยาคาร อกาสห ฯ
อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโต วสามิ อสฺสเม อห
มณฺฑเป รุกฺขมูเล วา สฺุาคาเร ว ฌายโต
น ตุ ๑ วิชฺชติ ตาโส เม น ปสฺเส ภยเภรว ฯ
สุเมโธ นาม สมฺพุทฺโธ อคฺโค การุณิโก มุนิ
าณาโลเกน โชเตนฺโต โลเก อุปฺปชฺชิ ตาวเท ฯ
มม อสฺสมสามนฺตา ยกฺโข อาสิ มหิทฺธิโก
พุทฺธเสฏมฺหิ อุปฺปนฺเน อาโรเจสิ มม ตทา ฯ
พุทฺโธ โลเก สมุปฺปนฺโน สุเมโธ นาม จกฺขุมา
ตาเรสิ ชนต สพฺพ ตมฺป โส ตารยิสฺสติ ฯ
ยกฺขสฺส วจน สุตฺวา สวิคฺโค อาสิ ตาวเท
พุทฺโธ พุทฺโธติ จินฺเตนฺโต อสฺสม ปฏิสามยึ ฯ
อคฺคิทารฺุจ ฉฑฺเฑตฺวา สสาเมตฺวาน สนฺถต
อสฺสม อภิวนฺทิตฺวา นิกฺขมึ ปวนา ๒ อห ฯ
ตโต จนฺทนมาทาย คามา คาม ปุรา ปุร
เทวเทว คเวสนฺโต อุปคฺฉึ วินายก ฯ
ภควา ตมฺหิ สมเย สุเมโธ โลกนายโก
จตุสจฺจ ปกาเสนฺโต โพเธติ ชนต พหุ ๓ ฯ
#๑ ยุ. น อุปปชฺชถ ฯ ๒ ม. วิปนา ฯ ๓ ยุ. ตทา ฯ
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อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน สีเส กตฺวาน วนฺทน ๑
สมฺพุทธฺ  อภิวาเทตฺวา อิมา คาถา อภาสถ ๒ ฯ
วสฺสิเก ปุปฺผมานสฺมึ สนฺติเก อุปวายติ
ตฺว วีร คุณคนฺเธน ทิสา สพฺพา ปวายสิ ฯ
จมฺปเก นาคมลิเก ๓ อธิมุตฺตกเกตเก
สาเลสุ ปุปฺผมาเนสุ อนุวาต ปวายติ ฯ
ตว คนฺธ ฆายิตฺวาน ๔ หิมวนฺตา อิธาคมึ
ปูเชมิ ต มหาวีร
โลกเชฏ มหายส ฯ
วรจนฺทเนนานุลิมฺป สุเมธ โลกนายก
สก จิตฺต ปสาเทตฺวา ตุณฺหี อฏาสิ ตาวเท ฯ
สุเมโธ นาม ภควา โลกเชฏโ นราสโภ
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
โย เม คุณ ๕ ปกิตฺเตสิ จนฺทนฺจ อปูชยิ
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
อาเทยฺยวากฺยวจโน พฺรหฺมา อุชุ ปตาปวา
ปฺจวีสติกปฺปานิ
สปฺปภาโส ภวิสฺสติ ฯ
ฉพฺพีสติกปฺปสเต
เทวโลเก รมิสฺสติ
สหสฺสกฺขตฺตุ ราชา จ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
เตตฺตึสกฺขตฺตุ เทวินฺโท เทวรชฺช กริสฺสติ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย ฯ
#๑ ม. ยุ. จนฺทน ฯ ๒ ม. อภาสห ฯ ๓ ม. ยุ. นาควนิเก ฯ
#๔ ม. ยุ. สุณติ ฺวาน ฯ ๕ ม. ยุ. คุเณ ฯ
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ตโต จุโตย มนุโช มนุสฺสตฺต คมิสฺสติ
ปฺุกมฺเมน สยุตฺโต พฺรหฺมพนฺธุ ภวิสฺสติ ฯ
อชฺฌายโก มนฺตธโร ติณฺณ เวทาน ปารคู
ตีณิลกฺขณสมฺปนฺโน
พาวรี นาม พฺราหฺมโณ ฯ
ตสฺส สิสฺโส ภวิตฺวาน เหสฺสติ มนฺตปารคู
อุปคนฺตฺวาน สมฺพุทฺธ โคตม สกฺยปุงฺคว ฯ
ปุจฺฉิตฺวา นิปุเณ ปเฺห หาสยิตฺวาน ๑ มานส
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ ๒ อนาสโว ฯ
ติวิธคฺคิ นิพฺพุตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ อนาสโว ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โตเทยฺโย เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
โตเทยฺยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. ภาวยิตฺวาน อฺชส ฯ ๒ ม. วิหริสฺสตินาสโว ฯ
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นวม ชตุกณฺณิกตฺเถราปทาน (๔๐๙)
[๔๑๑] นคเร หสวติยา
เสฏิปุตฺโต อโหสห
สมปฺปโ ต กามคุเณหิ ๑ ปริวาเรมห ตทา ฯ
ตโต ปาสาทมารุยฺห มหาโภเค วลฺชโก
ตตฺถ นจฺเจหิ คีเตหิ ปริวาเรมห ตทา ฯ
ตุริยา อาหตา มยฺห สมฺมตาลสมาหิตา
รฺชนฺตี ๒ อิตฺถิโย สพฺพา หรนฺติเยว เม มโน ฯ
เจลาวกา วามนิกา ๓ กฺุชวา สีหิมชฺฌิตา ๔
ลงฺฆิกา โสกชฺฌายี จ ปริวาเรนฺติ ม สทา ฯ
เวตาฬิโน กุมฺภถูนิ นฏา จ นจฺจกา พหู
นฏกา นาฏกา เจว ปริวาเรนฺติ ม สทา ฯ
กปฺปกา นฺหาปกา สูทา มาลาการา สุปาสกา ๕
ชลฺลา มลฺลา จ เต สพฺเพ ปริวาเรนฺติ ม สทา ฯ
เอเตสุ กีฬมาเนสุ สิกฺขิเต กตุปาสเน
รตฺตินฺทวิ  น ชานามิ อินฺโทว ติทเส ปุเร ๖ ฯ
อทฺธิกา กปณา ๗ สพฺเพ ยาจกา จรกา พหู
อุปคจฺฉนฺติ เต นิจฺจ ภิกฺขยนฺตา มม ฆร ฯ
สมณา พฺราหฺมณา เจว ปฺุกฺเขตฺตา อนุตฺตรา
วฑฺฒยนฺตา มม ปฺุ อาคจฺฉนฺติ มม ฆร ฯ
ปฏกา ๘ ลฏกา สพฺเพ นิคนฺถา ปุปฺผสาฏกา
#๑ ม. ยุ. กามคุเณ ฯ ๒ ม. ยุ. นจฺจนฺตา ฯ ๓ ม. เจลาปกา ลามณิกา ฯ ยุ.
#เวลามิกา วามนิกา ฯ ๔ ม. กฺุชวาสี ติมชฺฌิกา ฯ ๕ ยุ. สุมาสกา ฯ
#๖ ม. ยุ. ติทสงฺคเณ ฯ ๗ ม. ยุ. ปถิกา ฯ ๘ ม. ปฏคา ฯ ยุ. ปทกา ฯ
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เตทณฺฑิกา เอกสิขา อาคจฺฉนฺติ มม ฆร ฯ
อาชีวิกา วิลุตฺตาวี โคตมา ๑ เทวธมฺมิกา
รโชชลฺลธรา เอเต อาคจฺฉนฺติ มม ฆร ฯ
ปริวตฺตกา สิทฺธิปตฺตา ๒ โกธปุคฺคนิกา ๓ พหู
ตปสี วนจารี จ
อาคจฺฉนฺติ มม ฆร ฯ
อนฺธกา ๔ ทมิลา เจว สากุฬา มลยาฬกา ๕
สวรา โยนกา เจว อาคจฺฉนฺติ มม ฆร ฯ
คนฺธกา ๖ มุณฺฑกา สพฺเพ กุฏลา สานุวินฺทกา ๗
อาราว จีนรฏา จ อาคจฺฉนฺติ มม ฆร ฯ
อลสนฺทกา ปลฺลวกา ปพฺพตานคฺคมารุหา ๘
พาหิกา ๙ เจตปุตฺตา จ อาคจฺฉนฺติ มม ฆร ฯ
มธุรกา โกสลกา
กาสิกา ๑๐ หตฺถิโปริกา
อิสินฺทา มกฺกลา ๑๑ เจว อาคจฺฉนฺติ มม ฆร ฯ
เจลาวกา อารมฺพา จ ๑๒ โอภาสา เมฆลา พหู
ขุทฺทกา สุทฺทกา เจว อาคจฺฉนฺติ มม ฆร ฯ
โรหกา ๑๓ สินฺธวา เจว จิตฺตกา ๑๔ เอกกณฺณิกา
สุรฏา อปรนฺตา จ อาคจฺฉนฺติ มม ฆร ฯ
สุปฺปารกา กุมารา ๑๕ จ มลยา ๑๖ โสณฺณภูมิกา
วชฺชิหารา ๑๗ จ เต สพฺเพ อาคจฺฉนฺติ มม ฆร ฯ
#๑ ม. โคธมฺมา ฯ ๒ ม. ปริตฺตกา สนฺติปตฺตา ฯ ๓ ยุ. โกณฺฑปุคฺคลิกา พหู ฯ
#๔ ม. ยุ. โอฑฺฑกา ฯ ๕ ม. มลวาฬกา ฯ ๖ ม. ยุ. อนฺธกา ฯ ๗ ม. โกฏลา
#หนุวินฺทกา ฯ ยุ. โกลกา ... ฯ ๘ ม. ธมฺมรานิคฺคมานุสา ฯ ยุ. ปพฺพราภคฺคการุสา ฯ
#๙ ม. เคหิตา ฯ ๑๐ ม. กลิงฺคา ฯ ๑๑ ยุ. มตฺถลา ฯ ๑๒ ม. อารพฺภา จ โอฆุฏา ฯ ยุ.
#เวลาวกา อรมฺมา โอกฺกลา เมกลา ฯ ๑๓ ม. ยุ. โรหนา ฯ ๑๔ ยุ. จิตฺตาว ฯ
#๑๕ ย. สุปปฺ าริกา กิกุมารา จ ฯ ๑๖ ม. มลฺลโสวณฺณภูมิกา ฯ ๑๗ ม. วชฺชตี งฺคา ฯ
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นฬการา เปสการา จมฺมการา จ ตจฺฉกา
กมฺมการา ๑ กุมฺภการา อาคจฺฉนฺติ มม ฆร ฯ
มณิการา โลหการา โสณฺณการา จ ทุสฺสิกา
ติปุการา จ เต สพฺเพ อาคจฺฉนฺติ มม ฆร ฯ
อุสุการา ๒ ภมการา เปสการา จ คนฺธิกา
รชกา ตุนฺนวายา จ อาคจฺฉนฺติ มม ฆร ฯ
เตลิกา กฏหารา จ อุทหารา จ เปสิกา
สุปกา สรทกฺขา จ ๓ อาคจฺฉนฺติ มม ฆร ฯ
โทวาริกา อนีกตฺถา คนฺถิกา ๔ ปุปฺผฉฑฺฑกา
หตฺถาโรหา หตฺถิปาลา อาคจฺฉนฺติ มม ฆร ฯ
อานนฺทสฺส นาม รฺโ สมคฺคสฺส ๕ อทาสห
สตฺตวณฺเณน รตเนน อูนตฺต ปูรยามห ฯ
เย มยา กิตฺติตา สพฺเพ นานาวณฺณา พหู ชนา
เตสาห จิตฺตมฺาย ตปฺปยึ รตเนนป ๖ ฯ
วคฺคูสุ ภาสมาเนสุ วชฺชมานาสุ เภริสุ
สงฺเขสุ ธมยนฺเตสุ สกเคเห รมามห ฯ
ภควา ตมฺหิ สมเย ปทุมุตฺตรนามโก ๗
สห ๘ สตสหสฺเสหิ ปริกฺขีณาสเวหิ โส ฯ
ภิกฺขูหิ สหิโต วีถึ
ปฏิปชฺชิตถฺ จกฺขุมา
โอภาเสนฺโต ทิสา สพฺพา ทีปรุกฺโขว โชตติ ฯ
#๑ ม. ยุ. กมฺมารา ฯ ๒ ยุ. จาปการา ฯ ๓ ม. สูปกา สูปรกฺขา จ ฯ ยุ. ...
#รูทสกฺกา จ ฯ ๔ ม. พนฺธกิ า ฯ ยุ. สนฺถกิ า ฯ ๕ ม. มมตฺตสฺส ... ฯ ยุ.
#ปมตฺตสฺส ฯ ๖ ม. ยุ. รตเนนห ฯ ๗ ม. ยุ. ... นายโก ฯ ๘ ม. วสี ฯ
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วชฺชนฺติ เภริโย สพฺพา คจฺฉนฺเต โลกนายเก
ปภา นิทฺธาวเต ตสฺส สตรสีว อุคฺคโต ฯ
กวาฏนฺตริกายาป
ปวิฏเน จ รสฺมินา
อนฺโตฆเรสุ วิปุโล อาโลโก อาสิ ตาวเท ฯ
ปภ ทิสฺวาน พุทฺธสฺส ปาริสชฺเช อโวจห
นิสฺสสย พุทฺธเสฏโ อิม วีถิมุปาคโต ฯ
ขิปฺป โอรุยฺห ปาสาทา อคมึ อนฺตราปถ ๑
สมฺพุทธฺ  อภิวาเทนฺโต ๒ อิท วจนมพฺรวึ ฯ
อนุกมฺปตุ เม พุทฺโธ ชลชุตฺตมนามโก ๓
วสีสตสหสฺเสหิ
อธิวาเสสิ โส มุนิ ฯ
นิมนฺตยิตฺวาน สมฺพุทฺธ อภิเนสึ สก ฆร
ตตฺถ อนฺเนน ปาเนน สนฺตปฺเปสึ มหามุนึ ฯ
ภุตฺตาวีกาลมฺาย พุทฺธเสฏสฺส ตาทิโน
สงฺคีเตน ๔ ตุริเยน พุทฺธเสฏ อุปฏหึ ฯ
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห
อนฺโตฆเร นิสีทิตฺวา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
โย ม ตุริเยนุปฏาสิ อนฺนปานฺจทาสิ เม
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
ปหูตภกฺโข หุตฺวาน สหิรฺโ สโภชโน
จตุทฺทีเป เอกรชฺช การยิสฺสติย นโร ฯ
#๑ ม. ยุ. อนฺตราปณ ฯ ๒ ม. อภิวาเทตฺวา ฯ ๓ ม. ยุ. ... นายโก ฯ
#๔ ม. ยุ. สตงฺคิเกน ฯ
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ปฺจสีเล สมาทาย ทสกมฺมปเถ รโต ๑
สมาทาย ปวตฺตนฺโต ปริส สิกฺขเปสฺสติ ฯ
ตุริยสตสหสฺสานิ
นาริโย ๒ สมลงฺกตา
วชฺชยิสสฺ นฺติม นิจฺจ อุปฏานสฺสิท ผล ฯ
ตึสกปฺปสหสฺสานิ
เทวโลเก รมิสฺสติ
จตุสฏิขตฺตุ เทวินฺโท เทวรชฺช กริสฺสติ ฯ
จตุสตฺตติกฺขตฺตุ ๓ จ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย ฯ
กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
อุปปชฺชติ ย โยนึ
เทวตฺต อถ มานุส
อนูนโภโค หุตฺวาน มนุสฺสตฺต คมิสฺสติ ฯ
อชฺฌายโก ภวิตฺวาน ติณฺณ เวทาน ปารคู
อุตฺตมตฺถ คเวสนฺโต จริสฺสติ มหึ ตทา ๔ ฯ
โส จ ปจฺฉา ปพฺพชิตฺวา สุกฺกมูเลน โจทิโต
โคตมสฺส ภควโต
สาสเนภิรมิสฺสติ ฯ
อาราธยิตฺวาน สมฺพุทฺธ โคตม สกฺยปุงฺคว
กิเลเส ฌาปยิตฺวาน อรหาย ภวิสฺสติ ฯ
ปวเน พฺยคฺฆราชาว มิคราชาว เกสรี
อภีโต วิหรามชฺช
สกฺยปุตฺตสฺส สาสเน ฯ
#๑ ม. ยุ. ตโต ฯ ๒ ม. เภริโย ฯ ๓ ม. จตุสฏิกฺขตฺตุ ฯ ๔ ม. ยุ. อิม ฯ
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เทวโลเก มนุสฺเส วา ทลิทฺเท ทุคฺคติมฺหิ วา
นิพฺพตฺตึ เม น ปสฺสามิ อุปฏานสฺสิท ผล ฯ
วิเวกมนุยุตฺโตมฺหิ
อุปสนฺโต นิรูปธิ
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ชตุกณฺณิโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ชตุกณฺณิกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม อุเทนตฺเถราปทาน (๔๑๐)
[๔๑๒] หิมวนฺตสฺส อวิทูเร ปทุโม นาม ปพฺพโต
อสฺสโม สุกโต มยฺห ปณฺณสาลา สุมาปตา ฯ
นทิโย สนฺทเร ๑ ตตฺถ สุปติตฺถา มโนรมา
อจฺโฉทกา สีตชลา สนฺทเร ๒ นทิโย สทา ฯ
#๑-๒ ยุ. สุนทฺ รี ฯ
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ปาีนา ปาวุสา มจฺฉา วลชา ๑ มฺุชโรหิตา
โสภนฺติ นทิโย เอเต วสนฺติ นทิยา ตทา ฯ
อมฺพชมฺพูหิ สฺฉนฺนา กเรริติลกา ตถา
อุทฺทาลกา ปาฏลิโย โสภนฺติ มม อสฺสม ฯ
องฺโกลกา ๒ พิมฺพิชาลา มายาหรา ๓ จ ปุปผฺ ิตา
คนฺเธน อุปวายนฺตา ๔ โสภนฺติ มม อสฺสม ฯ
อธิมุตฺตา สตฺตลิกา นาคา สาลา จ ปุปฺผิตา
ทิพฺพา คนฺธา ๕ สมฺปวนฺตา โสภนฺติ มม อสฺสม ฯ
โกสุมฺภา สลฬา นีปา หตฺถปาตา ๖ จ ปุปฺผิตา
ทิพฺพา คนฺธา สมฺปวนฺตา โสภนฺติ มม อสฺสม ฯ
หรีตกา อามลกา
อมฺพา ชมฺพู วิเภทกา
โกลา ภลฺลาตกา เพลฺลา ผลานิ พหุ อสฺสเม ฯ
กลมฺพา กทลี ตตฺถ ปุปฺผนฺติ มม อสฺสเม
ทิพฺพา คนฺธา สมฺปวนฺตา โสภนฺติ มม อสฺสม ฯ
อโสกปณฺฑี จ วรี ๗ นิมฺพรุกขฺ า ๘ จ ปุปฺผิตา
ทิพฺพา คนฺธา สมฺปวนฺตา โสภนฺติ มม อสฺสม ฯ
ปุณฺณาวา คิริปุณฺณาวา ๙ ติมริ า ตตฺถ ปุปฺผิตา
ทิพฺพา คนฺธา สมฺปวนฺตา โสภนฺติ มม อสฺสม ฯ
นิคฺคุณฺฑี สิรินิคฺคุณฺฑี จมฺปรุกฺเขตฺถ ปุปผฺ ิตา
ทิพฺพา คนฺธา สมฺปวนฺตา โสภนฺติ มม อสฺสม ฯ
#๑ ยุ. ชลชา ฯ ๒ ยุ. อาโกลกา ฯ ๓ ม. มายาการี ฯ ยุ. มายาจารา ฯ
#๔-๕ ยุ. ทิพฺพคนฺธสมาปนฺนา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๖ ม. อฏงฺคาป ฯ
#ยุ. กฏงฺคา จ สุปุปฺผิตา ฯ ๗ ม. อโสกาปณฺฑิวารี จ ฯ ๘ ยุ. นีปรุกฺขา ฯ
#๙ ม. ยุ. ปุนนฺ าคา คิริปุนฺนาคา ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๑) - หนาที่ 570

อวิทูเร โปกฺขรณี
จกฺกวากุปกุชฺชิตา
มนฺทาลเกหิ สฺฉนฺนา ปทุมปุ ฺปลเกหิ จ ฯ
อจฺโฉทกา สีตชลา สุปติตฺถา มโนรมา
อจฺฉา ผลิกสมานา โสภนฺติ มม อสฺสม ฯ
ปทุมา ปุปฺผเร ตตฺถ ปุณฺฑรีกา จ อุปฺปลา
มนฺทาลเกหิ สฺฉนฺนา โสภนฺติ มม อสฺสม ฯ
ปาีนา ปาวุสา มจฺฉา พลชา มฺุชโรหิตา
วิจรนฺตาว เต ตตฺถ โสภนฺติ มม อสฺสม ฯ
กุมฺภลี า สสสุมารา จ กจฺฉปา จ คหา พหู
โอคหา ๑ อชครา จ โสภนฺติ มม อสฺสม ฯ
ปาเรวตา รวิหสา จกฺกวากา นทีจรา
ทินฺทิภา ๒ สาลิกา เจว โสภนฺติ มม อสฺสม ฯ
นยิตา อมฺพคนฺธี จ เกตกา ตตฺถ ปุปฺผิตา
ทิพฺพา คนฺธา สมฺปวนฺตา โสภนฺติ มม อสฺสม ฯ
สีหา พฺยคฺฆา จ ทีป จ อจฺฉโกกตรจฺฉโย
อนุสฺจรนฺตา ปวเน โสภนฺติ มม อสฺสม ฯ
ชฏาภาเรน ภริตา อชินุตฺตรวาสิโน
อนุสฺจรนฺตา ปวเน โสภนฺติ มม อสฺสม ฯ
อชินานิ ธรา เอเก ๓ นิปกา สนฺตวุตฺติโน
อปฺปาหารา จ เต สพฺเพ โสภนฺติ มม อสฺสม ฯ
#๑ ยุ. โอคุหา ฯ ๒ ม. จนฺทิภา ฯ ๓ ม. ยุ. เอเต ฯ
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ขาริกาช ๑ คเหตฺวาน อชฺโฌคยฺห วน ตทา
มูลผลานิ ภฺุชนฺตา วสนฺติ อสฺสเม ตทา ฯ
น เต ทารุ อาหรนฺติ อุทก ปาทโธวน
สพฺเพส อานุภาเวน สยเมวาหรียติ ฯ
จุลลฺ าสีติสหสฺสานิ
อิสโย ตตฺถ สมาคตา
สพฺเพว ฌายิโน เอเต อุตฺตมตฺถ คเวสิโน ฯ
ตปสฺสิโน พฺรหฺมจารี โจเทนฺโต อปฺปนาว เต
อมฺพราวจรา สพฺเพ วสนฺติ อสฺสเม ตทา ฯ
ปฺจาห สนฺนิปตนฺติ เอกคฺคา สนฺตวุตฺติโน
อฺมฺ ๒ อภิวาเทตฺวา ปกฺกมนฺติ ทิสามุขา ฯ
ปทุมุตตฺ โร นาม ชิโน สพฺพธมฺมาน ปารคู
ตมนฺธการ วิธม
อุปฺปชฺชิ ตาวเท ชิโน ฯ
มม อสฺสมสามนฺตา ยกฺโข อาสิ มหิทฺธิโก
โส เม สสิตฺถ สมฺพทุ ฺธ ชลชุตฺตมนามก ๓ ฯ
เอส พุทโฺ ธ สมุปฺปนฺโน ปทุมตุ ฺตโร มหามุนิ
ขิปฺป คนฺตฺวาน สมฺพุทฺธ ปยิรุปาสสฺสุ ๔ มาริส ๕ ฯ
ยกฺขสฺส วจน สุตฺวา วิปฺปสนฺเนน เจตสา
อสฺสม สสาเมตฺวาน นิกฺขมึ ปวนา ตทา ฯ
เจเลว ฑยฺหมานมฺหิ นิกฺขมิตวฺ าน อสฺสมา
เอกรตฺตึ นิวาสิตฺวา อุปคฺฉึ วินายก ฯ
#๑ ม. ยุ. ขาริภาร ฯ ๒ ม. ยุ. อฺโฺ ฯ ๓ ม. ยุ. ... นายก ฯ
#๔ ม. ปยิรุปาส ฯ ๕ ยุ. ปยิรุปาสสฺสุ ต มุนิ ฯ
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ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห
จตุสจฺจ ปกาเสนฺโต เทเสสิ อมต ปท ฯ
สุผุลลฺ  ปทุม คยฺห
อุปคนฺตฺวา มเหสิโน
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน พุทฺธสฺส อภิวาทยึ ๑ ฯ
ปูชยิตฺวาน สมฺพุทฺธ ชลชุตฺตมนายก
เอกส อชิน กตฺวา สนฺถวึ โลกนายก ฯ
เยน าเณน สมฺพุทฺโธ วสตีห อนาสโว
ต าณ กิตฺตยิสฺสามิ สุณาถ มม ภาสโต ฯ
สสารโสต ฉินฺทิตฺวา ตาเรสิ สพฺพปาณิน
ตว ธมฺม สุณิตฺวาน ตณฺหาโสต ตรนฺติ เต ฯ
ตุว สตฺถา จ เกตุว ๒ ธโช ยูโปว ๓ ปาณิน
ปรายโน ปติฏาสิ ทีโป จ ทิปทุตฺตโม ๔ ฯ
ยาวตา คณิโน โลเก สตฺถวาหา ปวุจฺจเร
ตุว อคฺโคสิ สปฺปฺโ ตว อนฺโตคธาว เต ฯ
ตว าเณน สปฺปฺโ ๕ ตาเรสิ ชนต พหุ
ตว ทสฺสนมาคมฺม
ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสเร ฯ
เยเกจิเม คนฺธชาตา โลเก วายนฺติ จกฺขุม
ตว คนฺธสโม นตฺถิ ปฺุกฺเขตฺเต มหามุนิ ฯ
ติรจฺฉานโยนึ นิรย ปริโมเจหิ ๖ จกฺขุมา
อสงฺขต ปท สนฺต
เทเสสิ ตฺว มหามุนิ ฯ
#๑ ม. ยุ. อภิโรปยึ ฯ ๒-๓ ม. ยุ. จ ฯ ๔ ม. ยุ. ทิปทุตฺตม ฯ
#๕ ม. ตุว อคฺโคสิ สพฺพฺู ฯ ยุ. ตุว อคฺโคสิ สปฺปฺโ ฯ ๖ ม. ยุ. ปริโมเจสิ ฯ
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ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู อาหุตีน ปฏิคฺคโห
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
โย เม าณ อปูเชสิ ปสนฺโน เสหิ ปาณิหิ
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
ตึส กปฺปสหสฺสานิ
เทวโลเก รมิสฺสติ
สหสฺสกฺขตฺตุ ราชา จ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
สุลทฺธลาโภ ๑ ลทฺโธมฺหิ โตสยิตฺวาน สุพฺพต
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ อนาสโว ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา กต พุทธฺ สฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุเทโน เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
อุเทนตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
เมตฺเตยฺโย ปุณฺณโก เถโร เมตฺตคู โธตโกปจ
#๑ ม. ยุ. สุลทฺธลาภ ฯ
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อุปสีโว จ นนฺโท จ เหมโก สตฺตโม ตหึ ฯ
โตเทยฺโย ชตุกณฺณี จ อุเทโน จ มหายโส
ตีณิ คาถาสตาเนตฺถ อสีติ ตีณิ จุตฺตรึ ฯ
เมตฺเตยฺยวคฺโค เอกจตฺตาฬีสโม ฯ
___________________

