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สุตฺตนฺตปฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส
อปทาน
_______________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ทฺวาจตฺตาฬีสโม ภทฺทาลิวคฺโค
ปม ภทฺทาลิตฺเถราปทาน (๔๑๑)
[๑] สุเมโธ นาม สมฺพุทฺโธ อคฺโค การุณิโก มุนิ
วิเวกกาโม โลกคฺโค
หิมวนฺต อุปาคมิ ฯ
อชฺโฌคเหตฺวา หิมวนฺต ๑ สุเมโธ โลกนายโก
ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวาน
นิสีทิ ปุริสาสโภ ๒ ฯ
สมาธึ โส สมาปนฺโน
สุเมโธ โลกนายโก
สตฺตรตฺตินฺทิว พุทฺโธ
นิสีทิ ปุริสุตตฺ โม ฯ
ขาริกาช ๓ คเหตฺวาน
วนมชฺโฌคหึ อห
ตตฺถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ โอฆติณฺณมนาสว ฯ
สมฺมชฺชนึ คเหตฺวาน
สมฺมชฺชิตฺวาน อสฺสม
จตุทณฺเฑ เปตฺวาน
อกาสึ มณฺฑป ตทา ฯ
สาลปุปผฺ  คเหตฺวาน
มณฺฑป ฉาทยึ อห
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
อวนฺทึ โลกนายก ๔ ฯ
#๑ ม. ยุ. หิมว ฯ ๒ ม. ยุ. ปุริสุตฺตโม ฯ ๓ ม. ขาริภาร ฯ อิโต ปร
#อีทิสเมว ฯ ๔ ม. ยุ. อภิวนฺทึ ตถาคต ฯ
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ย วทนฺติ สุเมโธติ
ภูริปฺ สุเมธส
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
พุทฺธสฺส คิรมฺาย
สพฺเพ เทวา สมาคมม
อสสย พุทฺธเสฏโ
ธมฺม เทเสติ จกฺขุมา ฯ
สุเมโธ นาม สมฺพุทฺโธ อาหุตีน ปฏิคฺคโห
เทวสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อิมา คาถา อภาสถ ฯ
โย เม สตฺตาห มณฺฑป ธารยิ สาลฉาทน ๑
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
เทวภูโต มนุสฺโส วา เหมวณฺโณ ภวิสฺสติ
ปหูตโภโค หุตฺวาน
กามโภคี ภวิสฺสติ ฯ
สฏี นาคสหสฺสานิ
สพฺพาลงฺการภูสิตา
สุวณฺณกจฺฉา มาตงฺคา เหมกปฺปนิวาสสา ๒ ฯ
อารุฬฺหา คามณีเยภิ โตมรงฺกสุ ปาณิภิ
สาย ปาโต อุปฏาน อาคจฺฉิสฺสนฺติม นร ฯ
เตหิ นาเคหิ ปริวุโต รมิสฺสติ อย นโร
สฏี อสฺสสหสฺสานิ
สพฺพาลงฺการภูสิตา ฯ
อาชานียา จ ๓ ชาติยา สินฺธวา สีฆพาหนา
อารุฬฺหา คามณีเยภิ อินฺทิยาจาปธาริภิ ฯ
ปริวาเรสฺสนฺติม นิจฺจ พุทฺธปูชายิท ผล
สฏี รถสหสฺสานิ
สพฺพาลงฺการภูสิตา ฯ
#๑ ม. ยุ. สาลฉาทิต ฯ ๒ ม. เหมกปฺปนวาสสา ฯ อิโต ปร อีทสิ เมว ฯ
#๓ ม. ยุ. ว ฯ
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ทีปา อโถป เวยฺยคฺฆา สนฺนทฺธา อุสฺสิตทฺธชา
อารุฬฺหา คามณีเยภิ จาปหตฺเถหิ จมฺมิภิ ๑ ฯ
ปริวาเรสฺสนฺติม นิจฺจ พุทฺธปูชายิท ผล
สฏี คามสหสฺสานิ
ปริปุณณ
ฺ านิ สพฺพโส ฯ
ปหูตธนธฺานิ
สุสมิทธฺ านิ สพฺพโส
สทา ปาตุภวิสฺสนฺติ
พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
หตฺถี อสฺสา รถา ปตฺตี เสนา จ จตุรงฺคินี
ปริวาเรสฺสนฺติม นิจฺจ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
อฏารเส กปฺปสเต เทวโลเก รมิสฺสติ
สหสฺสกฺขตฺตุ ราชา จ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
สตาน ตีณิกฺขตฺตุ จ
เทวรชฺช กริสฺสติ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย ๒ ฯ
ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมโิ ต
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ อนาสโว ฯ
ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
อทฺทส โลกนายก
เอตฺถนฺตร อุปาทาย คเวสึ อมตปท ฯ
ลาภา มยฺห สุลทฺธ เม ยมห ามิ ๓ สาสน
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
#๑ ม. ยุ. วมฺมิภิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ยุ. อสงฺขิย ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๓ ม. ยุ. าสิ ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 4

นโม เต ปุริสาชฺ นโม เต ปุริสุตฺตม
าณ ปฏิกิตฺเตตฺวาน ๑ ปตฺโตมฺหิ อมตปท ฯ
ย ย โยนูปปชฺชามิ
เทวตฺต อถ มานุส
สพฺพตฺถ สุขิโต โหมิ ผลมฺเม าณกิตฺตเน ฯ
อิท ปจฺฉิมก มยฺห
จริโม วตฺตตี ภโว
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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ภทฺทาลิ เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ภทฺทาลิตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย เอกฉตฺติยตฺเถราปทาน (๔๑๒)
[๒] จนฺทภาคานทีตีเร
อสฺสโม สุกโต มม
สุสุทฺธปุฬินากิณฺโณ
ปณฺณสาลา สุมาปตา ฯ
อุตฺตานกูลา นทิกา
สุปติตฺถา มโนรมา
มจฺฉกจฺฉปสมฺปนฺนา
สสสุมารนิเสวิตา ฯ
#๑ ม. ยุ. ตว ณาณ ปกิตฺเตตฺวา ฯ
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อจฺฉา มยุรทีป จ
กรวิกา จ สาลิกา
กุชฺชนฺติ สพฺพทา เอเต โสภยนฺตา มมสฺสม ฯ
โกกิลา มฺชุภาณี จ หสา จ มธุรสฺสรา
อภิกุชชฺ นฺติ เต ตตฺถ โสภยนฺตา มมสฺสม ฯ
สีหา พฺยคฺฆา วราหา จ พกา โกกตรจฺฉโย ๑
คิริทุคฺคมฺหิ ๒ นาเทนฺติ โสภยนฺตา มมสฺสม ฯ
เอณิมิคา จ สรภา
เภรณฺฑา สูกรา พหู
คิริทุคฺคมฺหิ นาเทนฺติ โสภยนฺตา มมสฺสม ฯ
อุทฺทาลกา จ จมฺปกา ปาฏลี สินฺทุวาริกา
อธิมุตฺตา ๓ อโสกา จ โสภยนฺตา มมสฺสม ฯ
องฺโกลา ยูถิกา เจว สตฺตปณฺณา ๔ พิมฺพิชาลิกา
กณิกา กณิการา จ
ปุปฺผนฺติ มม อสฺสเม ๕ ฯ
นาคา สาลา จ สลฬา ปุณฺฑรีเกตฺถ ปุปฺผิตา
ทิพฺพา คนฺธา สมฺปวนฺตา โสภนฺติ มม อสฺสเม ฯ
อสฏา ๖ อสนา เจตฺถ มหานามา จ ปุปฺผิตา
สาลา จ กงฺคุปุปฺผา จ โสภนฺติ มม อสฺสเม ฯ
อมฺพา ชมฺพู จ ติลกา นิปา ๗ จ สาลกลฺยาณี
ทิพฺพา คนฺธา สมฺปวนฺตา โสภยนฺติ มมสฺสม ฯ
อโสกา จ กปฏา จ ภคินิมาลา ๘ จ ปุปฺผิตา
ทิพฺพา คนฺธา สมฺปวนฺตา โสภยนฺติ มมสฺสม ฯ
#๑ ม. อจฺฉโกกตรจฺฉกา ฯ ๒ ยุ. คิริทคุ ฺคป ฯ ๓ ม. ยุ. อติมุตฺตา ฯ อิโต ปร
#อีทิสเมว ฯ ๔ ม. ยุ. สตฺตสี ฯ ๕ ม. โสภยนฺตา มมสฺสม ฯ ๖ ม. ยุ. อชฺชุนา ฯ
#๗ ม. นิมฺพา ฯ ๘ ม. คิรมิ าเลตฺถ ปุปฺผิตา ฯ ยุ. ภคินิมาเลตฺถ ฯ
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กทมฺพา กทลี เจว
อิสิมุคฺคา จ โรปตา
ธุว ผลานิ ธาเรนฺติ
โสภยนฺติ มมสฺสม ฯ
หรีตกา อามลกา
อมฺพา ชมฺพู วิเภทกา ๑
โกลา ภลฺลาตกา เพลฺลา ๒ ผลิโน มม อสฺสเม ฯ
อวิทูเร โปกฺขรณี
สุปติตฺถา มโนรมา
มนฺทาลเกหิ สฺฉนฺนา ปทุมปุ ฺปลเกหิ จ ฯ
คพฺภ คณฺหนฺติ ปทุมา
อฺเ ปุปฺผนฺติ เกสริ
โอปตฺตกณฺณิกา เจว
ปุปฺผนฺติ มม อสฺสเม ฯ
ปาีนา ปาวุสา มจฺฉา
วลชา ๓ มฺุชโรหิตา
อจฺโฉทกมฺหิ วิจร
โสภยนฺติ มมสฺสม ฯ
นยิตา อมฺพคนฺธิ จ
อนุกุเล จ เกตกา
ทิพฺพา คนฺธา สมฺปวนฺตา โสภยนฺติ มมสฺสม ฯ
มธุภึเสหิ สวนฺติ ๔
ขีรสปฺปมุฬาลิภิ
ทิพฺพา คนฺธา สมฺปวนฺตา โสภยนฺติ มมสฺสม ฯ
ปุฬินา โสภนา ตตฺถ อากิณฺณา ชลเสวิตา
โอปุปฺผา ๕ ปุปฺผิตา เสตา โสภยนฺติ มมสฺสม ฯ
ชฏาภารภริตา จ
อชินุตฺตรวาสิโน
วากจีรธรา สพฺเพ
โสภยนฺติ มมสฺสม ฯ
ยุคมตฺตมเปกฺขนฺตา
นิปกา สนฺตวุตฺติโน
กามเคเธ ๖ อนเปกฺขา วสนฺติ มม อสฺสเม ฯ
#๑ ม. ยุ. วิภตี กา ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ ม. พิลลฺ า ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
#๓ ม. พลชา ฯ ยุ ชลชา ฯ สพฺพตฺถ อีทสิ เมว ฯ ๔ ม. ยุ. มธุภิสมฺหา สวติ ฯ
#๕ ม. โอปุปฺผา--สนฺติ ฯ ยุ. โอวฏฏา--สนฺติ ฯ ๖ ม. กามโภเค ฯ
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ปรูฬฺหกจฺฉนขโลมา
ปงฺกทนฺตา รชสฺสริ า
รโชชลฺลธรา สพฺเพ วสนฺติ มม อสฺสเม ฯ
อภิฺาปารมิปฺปตฺตา อนฺตลิกฺเข จราว เต
อุคฺคจฺฉนฺตา นภ เอเต โสภยนฺติ มมสฺสม ฯ
เตหิ สิสเฺ สหิ ปริวุโต วสามิ ปวเน ๑ ตทา
รตฺตินฺทวิ  น ชานามิ ฌานรติสมปฺปโต ๒ ฯ
ภควา ตมฺหิ สมเย
อตฺถทสฺสี มหามุนิ
ตมนฺธการ นาเสนฺโต อุปฺปชฺชิ โลกนายโก ฯ
อถ อฺตโร สิสฺโส อาคฺฉิ มม สนฺติเก
มนฺเต อชฺเฌตุกาโม โส ฉฬงฺค นาม ลกฺขณ ฯ
พุทฺโธ โลเก สมุปฺปนฺโน อตฺถทสฺสี มหามุนิ
จตุสจฺจ ปกาเสนฺโต เทเสสิ อมตปท ฯ
ตุฏหฏโ ปมุทิโต
ธมฺมนฺตรคณาสโย ๓
อสฺสมา อภินิกฺขมฺม
อิท วจนมพฺรวึ ฯ
พุทฺโธ โลเก สมุปฺปนฺโน ทฺวตฺตึสวรลกฺขโณ
เอถ สพฺเพ คมิสฺสาม สมฺมาสมฺพุทฺธสนฺติเก ฯ
โอวาทปฏิการา เต สทฺธมฺเม ปารมึ คตา
สาธูติ สมฺปฏิจฺฉึสุ
อุตฺตมตฺถ คเวสกา ฯ
ชฏาภารภริตา เต
อชินุตฺตรวาสิโน
อุตฺตมตฺถ คเวสนฺตา นิกฺขมึสุ วนา ตทา ฯ
#๑ ม. วิปเน ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ยุ. สทา ฌานสมปฺปโต ฯ
#๓ ม. ยุ. ธมฺมนฺตรคตาสโย ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 8

ภควา ตมฺหิ สมเย
จตุสจฺจ ปกาเสนฺโต
เสตจฺฉตฺต คเหตฺวาน
เอกาห ธารยิตฺวาน
อตฺถทสฺสี ตุ ภควา
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา
โย เม ฉตฺตมธาเรสิ
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
อิมสฺส ชายมานสฺส
ธาริสฺสนฺติ สทา ฉตฺต
สตฺตสตฺตติกปฺปานิ
สหสฺสกฺขตฺตุ ราชา จ
สตฺตสตฺตติกฺขตฺตฺุจ
ปเทสรชฺช วิปุล
อฏารเส กปฺปสเต
ตมนฺธการ นาเสนฺโต
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท
สพฺพาสเว ปริฺาย
ยโต อห กมฺมมก ๑
เอตฺถนฺตเร น ชานามิ
#๑ ยุ. กมฺมก ต ฯ

อตฺถทสฺสี มหายโส
เทเสสิ อมตปท ฯ
พุทฺธเสฏสฺส ธารยึ
พุทฺธเสฏ อวนฺทิห ฯ
โลกเชฏโ นราสโภ
อิมา คาถา อภาสถ ฯ
ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
เทวตฺเต อถ มานุเส
ฉตฺตทานสฺสิท ผล ฯ
เทวโลเก รมิสฺสติ
จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
เทวรชฺช กริสฺสติ
คณนาโต อสงฺขย
โคตโม สกฺยปุงฺคโว
อุปชฺชสิ ฺสติ จกฺขุมา ฯ
โอรโส ธมฺมนิมฺมโิ ต
นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ
ฉตฺต พุทฺธสฺส ธารยึ
เสตจฺฉตฺต อธาริต ฯ
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อิท ปจฺฉิมก มยฺห
จริโม วตฺตเต ภโว
ฉตฺตธารณมชฺชาสิ
มตฺถเก ๑ นิจฺจกาลิก ฯ
อโห เม สุกต กมฺม อตฺถทสฺสิสฺส ตาทิโน
สพฺพาสวปริกฺขีโณ
นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต ๒ วต เม อาสิ มม พุทธฺ สฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกฉตฺติโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกฉตฺติยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย ติณสูลกฉาทนิยตฺเถราปทาน (๔๑๓)
[๓] ชาติชรฺจ มรณ
ปจฺจเวกฺขึ อห ตทา
เอกโก อภินิกฺขมฺม
ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
จรมาโน อนุปุพฺเพน คงฺคาตีร อุปาคมึ
ตตฺถทฺทสาสึ ปวึ
คงฺคาตีเร สปุณฺณก ๓ ฯ
อสฺสม ตตฺถ มาเปตฺวา วสามิ มม อสฺสเม ๔
สุกฺกโต จงฺกโม มยฺห นานาทิชคณายุโต ฯ
#๑ ม. ยุ. ฉตฺตธารณมชฺชาป วตฺตเต ฯ ๒ ยุ. สาคต ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
#๓ ม. ยุ. สุปณ
ุ ฺณต ฯ ๔ ม. ยุ. วสามิ อสฺสเม อห ฯ
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มม อุเปนฺติ จ สตฺตา ๑
กุชชฺ นฺติ จ มโนหร
รมฺมมาโน สห เตหิ
วสามิ อสฺสเม อห ฯ
มม อสฺสมสามนฺตา
มิคราชา จตุกฺกโม
อาสยา อภินิกฺขมฺม
คชฺชิ โส อสนี ๒ วิย ฯ
นทิเต มิคราเช จ
หาโส เม อุปปชฺชถ
มิคราช คเวสนฺโต
อทฺทส โลกนายก ฯ
ทิสฺวานาห เทวเทว
ติสสฺ  โลกคฺคนายก
หฏโ หฏเน จิตฺเตน
ปูชยึ นาคเกสร ฯ
อุคฺคจฺฉนฺตว สุริย
สาลราชว ปุปฺผิต
โอสธีว วิโรจนฺต
สนฺถวึ โลกนายก ฯ
ตว าเณน สพฺพฺุ โชเตสิ ม สเทวก
ตุว [๓] อาราธยิตฺวาน
ชาติยา ปริมุจฺจเร ฯ
อทสฺสเนน สพฺพฺู
พุทฺธาน สพฺพทสฺสิน
ปตนฺติวีจินิรย
ราคโทเสหิ โอตฺถฏา ๔ ฯ
ตว ทสฺสนมาคมฺม
สพฺพฺุโลกนายก
ปมุจฺจนฺติ ภวา สพฺเพ
ผุสนฺติ อมตปท ฯ
ยทา พุทฺธา จกฺขุมนฺโต
อุปฺปชฺชนฺติ ปภงฺกรา
กิเลเส ฌาปยิตฺวาน
อาโลก ทสฺสยนฺติ เต ฯ
กิตฺตยิตฺวาน สมฺพุทฺธ
ติสฺส โลกคฺคนายก
หฏโ หฏเน จิตฺเตน ติณสูล อปูชยึ ฯ
#๑ ม. ยุ. มมุเปนฺติ จ วิสฺสตฺถา ฯ ๒ ยุ. เมทนี ฯ ๓ ยุ. หิ ฯ ๔ ม. ยุ. โอผุฏา ฯ
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มม สงฺกปฺปมฺาย
ติสฺโส โลกคฺคนายโก
สกาสเน นิสีทิตฺวา
อิมา คาถา อภาสถ ฯ
โย ม ปุปฺเผหิ ฉาเทสิ ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
ปฺจวีสติกฺขตฺตฺุจ ๑ เทวรชฺช กริสฺสติ
ปฺจสตฺตติกฺขตฺต
ุ ฺจ
จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย
ตสฺส ๒ กมฺมสฺส นิสสฺ นฺโท ปุปผฺ าน ปูชนาย โส ๓ ฯ
สาย ๔ ปาโต จ ย โปโส ปุปฺเผหิ ๕ ม อฉาทยิ
ปฺุกมฺเมน สยุตฺโต ๖ ปุรโต ปาตุภวิสฺสติ ฯ
ย ย อิจฺฉติ กาเมหิ ต ต ปาตุภวิสฺสติ
สงฺกปฺป ปริปูเรตฺวา นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ
กิเลเส ฌาปยิตฺวาน สมฺปชาโน ปฏิสฺสโต
เอกาสเน นิสีทิตฺวา อรหตฺต อปาปุณิ ๗ ฯ
จงฺกมนฺโต นิปชฺชนฺโต นิสนิ ฺโน อถวา ิโต
พุทฺธเสฏ สริตฺวาน วิหรามิ อห ตทา ฯ
จีวเร ปณฺฑปาเต จ ปจฺจเย สยนาสเน
ตตฺถ เม อูนตา นตฺถิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
โส ทานิ ปตฺโต อมต สนฺต ปทมนุตฺตร
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ อนาสโว ฯ
#๑ ม. ยุ. ปฺจวีสติกฺขตฺตุ โส ฯ ๒ ม. ตสฺส กมฺมนิสฺสนฺเทน ฯ ๓ ม. ... จ ฯ
#๔ ม. ยุ. สีส นฺหาโต จ ย โปโส ฯ ๕ ม. ปุปฺผมากงฺขเต ยทิ ฯ ยุ. ... จย ฯ
#๖ ม. -- สยุตฺต ฯ ๗ ม. ยุ. อปาปุณึ ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 12

เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย พุทฺธมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ติณสูลกฉาทนิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ติณสูลกฉาทนิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ มธุมสทายกตฺเถราปทาน (๔๑๔)
[๔] นคเร พนฺธุมติยา
สูกริโก อโหสห
อุกฺโกฏก รนฺธยิตฺวา มธุมสมฺหิ ๑ โอกิรึ ฯ
สนฺนิปาต อห คนฺตฺวา เอกปตฺต อห ๒ คหึ
ปูรยิตฺวาน ต ปตฺต
ภิกฺขุสงฺฆสฺสทาสห ฯ
โย ๓ วุฑฺฒเถรตโร ภิกฺขุ นิยฺยาเทมิ อห ตทา
อิมินา ปตฺตปูเรน
ลภิสฺส ๔ วิปุล สุข ฯ
ทุเว สมฺปตฺติโย ภุตฺวา สุกฺกมูเลน โจทิโต
ปจฺฉิเม วตฺตมานมฺหิ กิเลเส ฌาปยิสฺสติ ฯ
#๑ ยุ. มธุสปฺปมฺหิ อากิรึ ฯ ๒ ม. ยุ. คเห สห ฯ ๓ ม. ยุ. โยตฺถ -- นิยฺยาเทสิ
#มม ตทา ฯ ๔ ม. ยุ. ลภสฺสุ ฯ
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ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา ตาวตึส อคฺฉิห
ตตฺถ ภุตฺวา ปวิตฺวา จ ลภามิ วิปุล สุข ฯ
มณฺฑเป รุกฺขมูเล วา ปุพฺพกมฺม อนุสฺสรึ
อนฺนปานาภิวสฺโส เม อติวสฺสติ ตาวเท ฯ
อิท ปจฺฉิมก มยฺห
จริโม วตฺตเต ภโว
อิธาป อนฺนปาน เม วสฺสเต สพฺพกาลิก ฯ
เตเนว มธุทาเนน ๑ สนฺธาวิตฺวา ภเว อห
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ อนาสโว ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
มธุทานสฺสิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเกย
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มธุมสทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
มธุมสทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ยุ. มสทาเนน ฯ
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ปฺจม นาคปลฺลวกตฺเถราปทาน (๔๑๕)
[๕] นคเร พนฺธุมติยา
ราชุยฺยาเน วสามห
มม อสฺสมสามนฺตา
นิสีทิ โลกนายโก ฯ
นาคปลฺลวมาทาย
พุทฺธสฺส อภิโรปยึ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
สุคต อภิวาทยึ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปลฺลวมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา นาคปลฺลวโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
นาคปลฺลวกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ เอกทีปยตฺเถราปทาน (๔๑๖)
[๖] ปรินิพฺพุตมฺหิ สุคเต
สิทฺธตฺเถ โลกนายเก
สเทวมานุสา สพฺเพ ปูเชนฺติ ทิปทุตฺตม ฯ
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อาโรปเต จ จิตเก สิทฺธตฺเถ โลกนายเก
ยถาสเกน ถาเมน
จิต ปูเชนฺติ สตฺถุโน ฯ
อวิทูเร จิตกสฺส
ทีป อุชฺชาลยึ อห
ยาว อุเทติ สุริโย
ทีป เม ตาว ปชฺชลิ ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ตตฺถ เม สุกต พฺยมฺห เอกทีปนฺติ ายติ
ทีปสตสหสฺสานิ
พฺยเมฺห ปชฺชลเร มม ฯ
อุทยนฺโตว สุริโย
เทโห เม ชลเต ๑ สทา
สปฺปภาหิ สรีรสฺส
อาโลโก โหติ เม สทา ฯ
ติโรกุฑฑ
ฺ  ติโรเสล
สมติคฺคยฺห ปพฺพต
สมนฺตา โยชนสต
ปสฺสามิ จกฺขุนา อห ฯ
สตฺตสตฺตติกฺขตฺตุ จ
เทวโลเก รมึ อห
เอกตึสติกฺขตฺตุ จ
เทวรชฺช อการยึ ฯ
อฏวีสติกฺขตฺตุ จ
จกฺกวตฺติ อโหสห
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย ฯ
เทวโลกา จวิตฺวาน นิพฺพตฺติ มาตุกุจฺฉิย
มาตุกุจฺฉิคตสฺสาป
อกฺขิ เม น ๒ วินสฺสติ ฯ
ชาติยา จตุวสฺโสห
ปพฺพชึ อนคาริย
อฑฺฒมาเส อสมฺปตฺเต อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
#๑ ม. โชตเต ฯ ยุ. ราชเต ฯ ๒ ม. ยุ. น นิมีลติ ฯ
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ทิพฺพจกฺขุ วิโสเธสึ
ภวา สพฺเพ สมูหตา
สพฺเพ กิเลสา สฺฉินฺนา เอกทีปสฺสิท ผล ฯ
ติโรกุฑฑ
ฺ  ติโรเสล
ปพฺพตฺจาป เกวล
สมติกฺกมฺม ปสฺสามิ
เอกทีปสฺสิท ผล ฯ
วิสมา เม สมา โหนฺติ อนฺธกาโร น วิชฺชติ
นาห ปสฺสามิ ติมิร
เอกทีปสฺสิท ผล ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ทีปมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
เอกทีปสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกทีปโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกทีปยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม อุจฺฉงฺคปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๔๑๗)
[๗] นคเร พนฺธุมติยา
อโหสึ มาลิโก ตทา
อุจฺฉงฺค ปูรยิตฺวาน
อคม อนฺตราปณ ฯ
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ภควา ตมฺหิ สมเย
ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขโต
มหตา อานุภาเวน
นิยฺยาติ โลกนายโก ฯ
ทิสฺวาน โลกปชฺโชต วิปสฺสึ โลกตารณ
ปุปฺผ ปคฺคยฺห อุจฺฉงฺคา พุทฺธเสฏ อปูชยึ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป พุทฺธเสฏ ๑ อปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุจฺฉงฺคปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อุจฺฉงฺคปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม ยาคุทายกตฺเถราปทาน (๔๑๘)
[๘] อติถึ เม คเหตฺวาน อาคฺฉึ คามก ตทา
สมฺปุณณ
ฺ นทิก ทิสฺวา
สงฺฆาราม อุปาคมึ ฯ
อารฺกา ธุตธรา ๒ ฌายิโน ลูขจีวรา
วิเวกาภิรตา ธีรา
สงฺฆาราเม วสนฺติ เต ฯ
#๑ ม. ยุ. ย ปุปฺผมภิปูชยึ ฯ ๒ ยุ. ธูตวาทา ฯ
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คติ เตส อุปจฺฉินฺนา สุวิมุตฺตาน ตาทิน
ปณฺฑาย เต น คจฺฉนฺติ โอรุทฺธนทิกายตึ ๑ ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
เวทชาโต กตฺชลี
ตณฺฑุล ๒ ปคฺคเหตฺวาน ยาคุทาน อทาสห ฯ
ปจน ๓ ยาคุ ทตฺวาน ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ
สกกมฺมาภิรทฺโธห
ตาวตึส อคฺฉห ฯ
มณิมยฺจ เม พฺยมฺห นิพฺพตฺต ๔ ติทเส คเณ
นารีคเณหิ สหิโต ๕ โมทามิ พฺยมฺหมุตฺตเม ฯ
เตตฺตึสกฺขตฺตุ เทวินฺโท เทวรชฺชมการยึ
ตึสกฺขตฺตุ จกฺกวตฺติ
มหารชฺชมการยึ ฯ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย
เทวโลเก มนุสฺเส วา อนุโภตฺวา ยส ๖ อห ฯ
ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต ปพฺพชึ อนคาริย
สห โอโรปเต เกเส สพฺพสมฺปตฺติวิชฺชห ฯ
ขยโต วยโต จาป
สมฺมสนฺโต กเลวร
ปุเร สิกขฺ าปทาเนน ๗ อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
สุทินฺน เม ทานวร
ปาณิช ๘ สุปฺปโยชิต
เตเนว ยาคุทาเนน ปตฺโตมฺหิ อจล ปท ฯ
โสก ปริทฺทว พฺยาธึ ทรถ จิตฺตตาปน
นาภิชานามิ อุปฺปนฺน ยาคุทานสฺสิท ผล ฯ
#๑ ม. โอรุทธฺ นทิกาย หิ ฯ ยุ. โอรุทฺธนทิกา ยทิ ฯ ๒ ม. ยุ. เม คเหตฺวาน ฯ
#๓ ม. ยุ. ปฺจนฺน ฯ ๔ ม. นิพฺพตฺติ ฯ ๕ ม. ยุ. สหิโต ฯ ๖ ม. สย ฯ
#๗ ม. สิกฺขาปทาทานา ฯ ยุ. __ ปทาทาเน ฯ ๘ ม. ยุ. วาณิช ฯ
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ยาคุ สงฺฆสฺส ทตฺวาน ปฺุกฺเขตฺเต อนุตฺตเร
ปฺจานิสเส อนุโภมิ อโห ยาคุสุยิฏตา ฯ
อพฺยาธิตา รูปวตา
ขิปฺป ธมฺม ๑ นิพุชฺฌิตา
ลาภิตา อนฺนปานสฺส อายุ ปฺจมก มม ฯ
โย โกจิ เวท ชนย สงฺเฆ ยาคุ ทเทยฺย โส
อิมานิ ปฺจ านานิ ปฏิคฺคเณฺหยฺย ปณฺฑิโต ฯ
กรณีย กต สพฺพ
ภวา อุคฺฆาฏิตา มยา
สพฺพาสวา ปริกฺขีณา นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
โส อห วิจริสฺสามิ
คามา คาม ปุรา ปุร
นมสฺสมาโน สมฺพุทฺธ ธมฺมสฺส จ สุธมฺมต ฯ
ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ยาคุทานสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ยาคุทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ยาคุทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. ธมฺมนิสนฺติตา ฯ
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นวม ปตฺโถทนทายกตฺเถราปทาน (๔๑๙)
[๙] วนจารี ปุเร อาสึ
สตต วนกมฺมิโก
ปตฺโถทน คเหตฺวาน กมฺมนฺต อคมาสห ฯ
ตตฺถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ สยมฺภุ อปราชิต
วนา ปณฺฑาย นิกฺขนฺต ทิสวฺ า จิตฺต ปสาทยึ ฯ
ปรกมฺมายเน ยุตฺโต ปฺฺุจ เม น วิชชฺ ติ
อย ปตฺโถทโน อตฺถิ โภชยิสฺสามิม มุนึ ฯ
ปตฺโถทน คเหตฺวาน สยมฺภุสสฺ อทาสห
มม นิชฌ
ฺ ายมานสฺส
ปริภฺุชิ มหามุนิ ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ทฺวตฺตึสกฺขตฺตุ ๑ เทวินฺโท เทวรชฺชมการยึ
เตตฺตึสกฺขตฺตุ ราชา จ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ๒ ฯ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย
สุขิโต ยสวา โหมิ
ปตฺโถทนสฺสิท ผล ฯ
ภวาภเว สสรนฺโต
ลภามิ อมิต ธน
โภเค เม อูนตา นตฺถิ ปตฺโถทนสฺสิท ผล ฯ
นทีโสตปฏิภาคา
โภคา นิพฺพตฺตเร มม
ปริเมตุ น สกฺโกมิ
ปตฺโถทนสฺสิท ผล ฯ
#๑ ม. ยุ. ฉตฺตึสกฺขตฺตุ ฯ ๒ ม. ยุ. อโหสห ฯ
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อิม ขาท อิม ภฺุช
อิมมฺหิ สยเน สย
เตนาห สุขิโต โหมิ ปตฺโถทนสฺสิท ผล ฯ
เอกนวุเต ๑ อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ปตฺโถทนสฺสิท 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 อฏิเมD
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปตฺโถทนทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ปตฺโถทนทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม มฺจทายกตฺเถราปทาน (๔๒๐)
[๑๐] ปรินิพฺพุเต การุณิเก สิทฺธตฺเถ โลกนายเก
วิตฺถาริเก ปาวจเน เทวมนุสฺสสกฺกเต ฯ
จณฺฑาโล อาสห ตตฺถ อาสนฺทิปการโก
เตน กมฺเมน ชีวามิ เตน โปเสมิ ทารเก ฯ
อาสนฺทึ สุกต กตฺวา ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ
สยเมว อุปคนฺตฺวา
ภิกฺขุสงฺฆสฺสทาสห ฯ
#๑ ม. ยุ. จตุนฺนวุติโต กปฺเป ฯ
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เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
เทวโลก คโต สนฺโต โมทามิ ติทเส คเณ
สยนานิ มหคฺฆานิ
นิพฺพตฺตนฺติ ยถิจฺฉก ฯ
ปฺาสกฺขตฺตุ เทวินฺโท เทวรชฺชมการยึ
อสีติกฺขตฺตุ ราชา จ จกฺกวตฺติ อโหสห ฯ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย
สุขิโต ยสวา โหมิ
มฺจทานสฺสิท ผล ฯ
เทวโลกา จวิตฺวาน เอมิ เจ มานุส ภว
มหารหา สุสยนา
สยเมว ภวนฺติ เม ฯ
อย ปจฺฉิมโก มยฺห
จริโม วตฺตเต ภโว
อชฺชาป สยนกาเล
สยน อุปติฏหิ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ทาน อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
มฺจทานสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา มฺจทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
มฺจทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
ภทฺทาลี เอกฉตฺโต จ ติณสูโล จ มสโท
นาคปลฺลวโก ทีป
อุจฺฉงฺคิ ยาคุทายโก ฯ
ปตฺโถทนิ มฺจทโท
คาถาโย คณิตา วิสา
เทฺว สตานิ จ คาถาน คาถา เจกา ตทุตฺตริ ฯ
ภทฺทาลิวคฺโค ทฺวาจตฺตาฬีสโม ฯ
_______________________
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เตจตฺตาฬีโส สกึสมฺมชฺชกวคฺโค
ปม สกึสมฺมชฺชกตฺเถราปทาน (๔๒๑)
[๑๑] วิปสฺสิโน ภควโต
ปาฏลึ โพธิมุตตฺ ม
ทิสฺวาว ต ปาทปคฺค ตตฺถ จิตฺต ปสาทยึ ฯ
สมฺมชฺชนึ คเหตฺวาน โพธึ สมฺมชฺชิ ตาวเท
สมฺมชฺชติ ฺวาน ต โพธึ อวนฺทึ ปาฏลึ อห ฯ
ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา สิเร กตฺวาน อฺชลึ
นมสฺสมาโน ต โพธึ คฺฉึ ปฏิกุฏึ อห ฯ
จาริมคฺเคน ๑ คจฺฉามิ สรนฺโต โพธิมุตฺตม
อชคโร ม ปเฬติ
โฆรรูโป มหพฺพโล ฯ
อาสนฺเน เม กต กมฺม ผเลน โตสยี มม
กเลวร เม คิลติ
เทวโลเก รมามห ฯ
อนาวิล มม จิตฺต
วิสุทฺธ ปณฺฑร สทา
โสกสลฺล น ชานามิ จิตฺตสนฺตาปน มม ฯ
กุฏ คณฺโฑ กิลาโส จ อปมาโร วิตจฺฉิกา
ททฺทุ กณฺฑุ จ เม นตฺถิ ผล สมฺมชฺชนายิท ฯ
โสโก จ ปริฬาโห จ หทเย เม น วิชฺชติ
อภนฺต ๒ อุชุก จิตฺต ผล สมฺมชฺชนายิท ฯ
#๑ ม. ตาทิมคฺเคน ฯ ยุ. จาริมมคฺเคน ฯ ๒ ยุ. อสตฺต ฯ
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สมาธึ ๑ ปุน ปชฺชามิ วิสุทฺธ ๒ โหติ มานส
ย ย สมาธึ อิจฺฉามิ โส โส สมฺปชฺชเต มม ฯ
รชนีเย น รชฺชามิ
อโถ โทสนิเยสุ จ
โมหนีเย น มุยฺหามิ ผล สมฺมชฺชนายิท ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ผล สมฺมชฺชนายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สกึสมฺมชฺชโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
สกึสมฺมชฺชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย เอกทุสฺสทายกตฺเถราปทาน (๔๒๒)
[๑๒] นคเร หสวติยา
อโหสึ ติณหารโก
ติณหาเรน ชีวามิ
เตน โปเสมิ ทารเก ฯ
ปทุมุตตฺ โร นาม ชิโน สพฺพธมฺมาน ปารคู
ตมนฺธการ นาเสตฺวา อุปฺปชฺชิ โลกนายโก ฯ
#๑ ม. สมาธีสุ น มชฺชามิ ฯ ยุ. น สชฺชามิ ฯ ๒ ม. วิสท ฯ
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สเก ฆเร นิสีทิตฺวา เอว จินฺเตสิ ตาวเท
พุทฺโธ โลเก สมุปฺปนฺโน เทยฺยธมฺโม น วิชฺชติ 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 อุกฺกุฏึ 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 มนุสเส วา สสรนฺโต ตุว ภเว ฯ
รูปวา คุณสมฺปนฺโน
อนุวตฺตนฺตเทหวา
อกฺโขภ อมิต ทุสฺส
ลภิสฺสติ ยถิจฺฉก ฯ
อิท วตฺวาน สมฺพุทฺโธ ชลชุตฺตมนามโก ๑
นภ อพฺภุคฺคมิ ธีโร
หสราชาว อมฺพเร ฯ
#๑ ยุ. ชลชุตตฺ มนายโก ฯ
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ย ย โยนูปปชฺชามิ
เทวตฺต อถ มานุส
โภเค เม อูนตา นตฺถิ เอกทุสฺสสฺสิท ผล ฯ
ปทุทฺธาเร ปทุทฺธาเร ทุสฺส นิพฺพตฺตเต มมM
เหฏา ทุสฺสมฺหิ ติฏ าหิ อุปริจฺฉทน มม ฯ
จกฺกวาฬ อุปาทาย
สกานน สปพฺพต
อิจฺฉมาโน อห อชฺช ทุสฺเสนจฺฉาทเยยฺย ต ฯ
เตเนว เอกทุสฺเสน สสรนฺโต ภวาภเว
สุวณฺณวณฺโณ หุตฺวาน สสรามิ ภวาภเว ฯ
วิปาก เอกทุสฺสสฺส
อชฺฌค ๑ ตตฺถ ภิกฺขุต
อยป ๒ ปจฺฉิมา ชาติ วิปจฺจติ อิธาป เม ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย ทุสสฺ มททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
เอกทุสสฺ สฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกทุสฺสทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกทุสฺสทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. นาชฺฌค กตฺถ จิกฺขย ฯ ๒ ม. อย เม อนฺติมา ชาติ ฯ
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ตติย เอกาสนทายกตฺเถราปทาน (๔๒๓)
[๑๓] หิมวนฺตสฺส อวิทูเร
กสิโก ๑ นาม ปพฺพโต
อสฺสโม สุกโต มยฺห ปณฺณสาลา สุมาปตา ฯ
นารโท นาม นาเมน กสฺสโป อิติ ม วิทู
สุทฺธิมคฺค คเวสนฺโต วสามิ กสิเก ตทา ฯ
ปทุมุตตฺ โร นาม ชิโน สพฺพธมฺมาน ปารคู
วิเวกกาโม สมฺพุทฺโธ อาคฺฉิ อนิลฺชสา ฯ
วนคฺเค คจฺฉมานสฺส ทิสฺวา รสึ มเหสิโน
กฏมฺจ ปฺาเปตฺวา อชินฺจ อปตฺถรึ ฯ
อาสน ปฺาเปตฺวาน สีเส กตฺวาน อฺชลึ
โสมนสฺส ปเวเทตฺวา อิท วจนมพฺรวึ ฯ
สลฺลกตฺโต ตุว ธีร
อาตุราน ติกิจฺฉโก
มม ราคปเรตสฺส ๒ ติกิจฺฉ เทหิ นายก ฯ
ปฺุตฺถิกา ๓ เย ปสฺสนฺติ พุทธฺ เสฏ ตุว มุนิ
ธุวตฺถสิทฺธึ ปปฺโปนฺติ เอเตส อชโร ภเว ฯ
น เม เทยฺย ๔ ตว อตฺถิ ปวตฺตผลโภชห
อิท เม อาสน อตฺถิ นิสีท กฏมฺจเก ฯ
นิสีทิ ตตฺถ ภควา
อฉมฺภิโตว เกสรี
มุหุตฺต วีตินาเมตฺวา อิท วจนมพฺรวิ ฯ
#๑ ม. โคสิโต ฯ ยุ. โกสิโก ฯ ๒ ม. ยุ. โรคปเรตสฺส ฯ ๓ ม. ยุ.
#กลฺลตฺถกิ า ฯ ๔ ม. เทยฺยธมฺโม อตฺถิ ฯ
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วิสฺสฏโ โหหิ มา ภายิ ลทฺโธ โชติรโส ตยา
ย ตุยฺห ปตฺถิต สพฺพ ปริปูเรสฺสตาสน ๑ ฯ
น ๒ โถก สุกต ปฺุ ปฺุกฺเขตฺเต อนุตฺตเร
สกฺกา อุทฺธริตุ อตฺตา ยสฺส จิตฺต สุนีหิต ๓ ฯ
อิมินา อาสนทาเนน เจตนาปณิธีหิ จ
กปฺปสตสหสฺสานิ
วินิปาต น คจฺฉติ ฯ
ปฺาสกฺขตฺตุ เทวินฺโท เทวรชฺช กริสฺสติ
อสีติกฺขตฺตุ ราชา จ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย
สพฺพตฺถ สุขิโต หุตวฺ า สสาเร สสริสฺสติ ฯ
อิท วตฺวาน สมฺพุทฺโธ ชลชุตฺตมนามโก
นภ อพฺภุคฺคมิ ธีโร
หสราชาว อมฺพเร ฯห
หตฺถิยาน อสฺสยาน
สรถ สนฺทมานิก
ลภามิ สพฺพเมเวต
เอกาสนสฺสิท ผล ฯ
กานน ปวิสิตฺวาน
ยทา อิจฺฉามิ อาสน
มม สงฺกปฺปมฺาย
ปลฺลงฺโก อุปติฏติ ฯ
วาริมชฺฌคโต สนฺโต ยทา อิจฺฉามิ อาสน
มม สงฺกปฺปมฺาย
ปลฺลงฺโก อุปติฏติ ฯ
ย ย โยนูปปชฺชามิ
เทวตฺต อถ มานุส
ปลฺลงฺกสตสหสฺสานิ
ปริวาเรนฺติ ม สทา ฯ
#๑ ม. ยุ. ปริปูริสฺสตินาคเต ฯ ๒ ม. น โมฆ ต กต ตุยฺห ฯ ยุ. น โถก ต
#กต ตุยฺห ฯ ๓ ม. ยุ. ปณีหิต ฯ
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ทุเว ภเว สสรามิ
เทวตฺเต อถ มานุเส
ทุเว กุเล จ ชายามิ ขตฺติเย จาป พฺราหฺมเณ ฯ
เอกาสน ททิตฺวาน
ปฺุกฺเขตฺเต อนุตฺตเร
ธมฺมปลฺลงฺกมฺาย ๑ วิหรามิ อนาสโว ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
เอกาสนสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกาสนทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกาสนทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ สตฺตกทมฺพปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๔๒๔)
[๑๔] หิมวนฺตสฺส อวิทูเร
กทมฺโพ ๒ นาม ปพฺพโต
ตสฺมึ ปพฺพตปสฺสมฺหิ ๓ สตฺต พุทฺธา วสึสุ เต ฯ
กทมฺพปุปฺผ ๔ ทิสฺวาน ปคฺคเหตฺวาน อฺชลึ
สตฺต มาลานิ คเหตฺวา ปุณฺณจิตฺเตน ๕ โอกิรึ ฯ
#๑ ม. ยุ. ...มาทาย ฯ ๒ ม. กุกฺกโุ ฏ ... ฯ ๓ ม. ...ปาทมฺหิ ฯ
#๔ ม. ยุ. กทมฺพ ปุปฺผิต ... ฯ ๕ ม. ยุ. ปฺุจิตฺเตน ฯ
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เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สตฺตกทมฺพปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
สตฺตกทมฺพปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม โกรณฺฑปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๔๒๕)
[๑๕] วนกมฺมิโก ปุเร อาสึ ปตุเปตามเหนห ๑
ปสุมาเรน ๒ ชีวามิ กุสล เม น วิชฺชติ ฯ
มม อาสยสามนฺตา
ติสฺโส โลกคฺคนายโก
ปทานิ ตีณิ ทสฺเสสิ
อนุกมฺปาย จกฺขุมา ฯ
อกฺกนฺเต จ ปเท ทิสฺวา ติสฺสนามสฺส สตฺถุโน
หฏโ หฏเน จิตฺเตน ปเท จิตฺต ปสาทยึ ฯ
#๑ ปตุมาตุมเตนห ฯ ๒ ยุ. ปรรุหิเรน ฯ
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โกรณฺฑ ปุปฺผิต ทิสฺวา ปาทป ธรณีรุห
สโกฏิก ๑ คเหตฺวาน ปทเสฏ อปูชยึ ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ย ย โยนูปปชฺชามิ
เทวตฺต อถ มานุส
โกรณฺฑวณฺณโกเยว
สปฺปภาโส ๒ ภวามห ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ปทปูชายิท 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 สจฺฉกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โกรณฺฑปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
โกรณฺฑปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ ฆฏมณฺฑทายกตฺเถราปทาน (๔๒๖)
[๑๖] สุจินฺติต ภควนฺต
โลกเชฏ นราสภ
อุปวิฏ มหารฺ
วาตาพาเธน ปฬิต ฯ
#๑ ม. สโกสก ฯ ยุ. สโกฏก ฯ ๒ ม. สุปฺปภาโส ฯ
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ทิสฺวา จิตฺต ปสาเทตฺวาน ฆฏมณฺฑ อุปานยึ
กตตฺตา อปจิตตฺตา ๑ จ คงฺคา ภาคีรสี ๒ อย ฯ
มหาสมุทฺทา จตฺตาโร ฆฏ สมฺปชฺชเร มม
อยฺจ ปวี โฆรา
อปฺปมาณา อสงฺขยา ฯ
มม สงฺกปฺปมฺาย
ภวเต มธุสกฺขรา
จตุทฺทิสา ๓ อิเม รุกฺขา ปาทปา ธรณีรุหา ฯ
มม สงฺกปฺปมฺาย
กปฺปรุกฺขา ภวนฺติ เต
ปฺาสกฺขตฺตุ เทวินฺโท เทวรชฺชมการยึ ฯ
เอกปฺาสกฺขตฺตฺุจ จกฺกวตฺติ อโหสห
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ฆฏมณฺฑสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ฆฏมณฺฑทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ฆฏมณฺฑทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. อาจิตตฺตา จ ฯ ๒ ม. ภาคีรถี ฯ ๓ ม. ยุ. จาตุทฺทีปา ฯ
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สตฺตม เอกธมฺมสวนิยตฺเถราปทาน (๔๒๗)
[๑๗] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺมาน ปารคู
จตุสจฺจ ปกาเสนฺโต สนฺตาเรสิ พหุ ชน ฯ
อห เตน สมเยน
ชฏิโล อุคฺคตาปโน
ธุนนฺโต วากจีรานิ
คจฺฉามิ อมฺพเร ตทา ฯ
พุทฺธเสฏสฺส อุปริ
คนฺตุ น วิสหามห
ปกฺขวี เสลมาสชฺช
คมน น ลภามห ฯ
อุทเก โธปยิตฺวาน ๑ เอว คจฺฉามิ อมฺพเร
น เม อิท ภูตปุพฺพ
อิริยาปถวิโกปน ฯ
หนฺท เม ต คเวสิสฺส อปฺเปวตฺถ ลเภยฺยห
โอโรหนฺโต อนฺตลิกฺขา สทฺทมสฺโสสิ สตฺถุโน ฯ
สเรน รชนีเยน
สวนีเยน วตฺตุนา ๒
อนิจฺจต กเถนฺตสฺส
ตฺเว อุคฺคหึ ตทา ฯ
อนิจฺจสฺมุคฺคยฺห
อคมาสึ มมสฺสม
ยาวตายุ วสิตฺวาน
ตตฺถ กาล กโต อห ฯ
จริเม วตฺตมานมฺหิ
สทฺธมฺมสฺสวน สรึ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ ฯ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห
ตึสกปฺปสหสฺสานิ
เทวโลเก รมึ อห ฯ
#๑ ม. โวกฺกมิตฺวาน ฯ ยุ. โวมิสิตฺวาน ฯ ๒ ม. ยุ. วคฺคุนา ฯ
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เอกปฺาสกฺขตฺตฺุจ เทวรชฺชมการยึ
เอกตึสติกฺขตฺตฺุจ ๑ จกฺกวตฺติ อโหสห ฯ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย
อนุโภมิ สก ปฺุ
สุขิโตห ภวาภเว ฯ
อนุสฺสรามิ ต สฺ
สสรนฺโต ภวาภเว
น เกนจิห ๒ วิชฺฌามิ นิพฺพาน อจฺจุต ปท ฯ
ปตุ เคเห นิสีทิตฺวา สมโณ ภาวิตินฺทฺริโย
กถ โส ปริทีเปนฺโต อนิจฺจ ๓ ตตฺถุทาหริ ฯ
อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตส วูปสโม สุโข ฯ
สห คาถ สุณิตฺวาน
สพฺพสฺ ๔ อนุสฺสรึ
เอกาสเน นิสีทิตฺวา อรหตฺตมปาปุณึ ฯ
ชาติยา สตฺตวสฺเสน อรหตฺต อปาปุณึ
อุปสมฺปาทยิ พุทฺโธ
ธมฺมสฺสวนสฺสิท ผล ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย ธมฺม อสุณึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ธมฺมสฺสวนสฺสิท 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
#๑ ม. ยุ. เอกวีสติกฺขตฺตฺุจ ฯ ๒ ม. ยุ. น โกฏึ ปฏิวิชฺฌามิ ๓ ม. อนิจจตมุทาหริ ฯ
#ยุ. อนิจฺจ วตฺถุทาหรึ ฯ ๔ โป. ม. ยุ. ปุพฺพสฺมนุสฺสรึ ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อตฺถ สุท อายสฺมา เอกธมฺมสวนิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกธมฺมสวนิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม สุจินฺติตตฺเถราปทาน (๔๒๘)
[๑๘] นคเร หสวติยา
อโหสึ กสโก ตทา
กสิกมฺเมน ชีวามิ
เตน โปเสมิ ทารเก ฯ
สุสมฺปนฺน ตทา เขตฺต ธฺ เม ผลิน อหุ
ปากกาเลว สมฺปตฺเต เอว จินฺเตสห ตทา ฯ
น ๑ เมจฺฉนฺน น ปฏิรูป ชานนฺตสฺส คุณาคุณ
โยห สงฺเฆ อทตฺวาน อคฺค ภฺุเชยฺยมตฺตนา ๒ ฯ
สมฺพุทโฺ ธ อสโม โลเก ทฺวตฺตสึ วรลกฺขโณ
ตโต จ ภาวิโต สงฺโฆ ปฺุกฺเขตฺต ๓ อนุตฺตร ฯ
ตตฺถ ทสฺสามิห ทาน นวสสฺส ปุเร ปุเร
เอวาห จินฺตยิตฺวาน หฏโ ปติกมานโส ๔ ฯ
เขตฺตโต ธฺมาหริตฺวา สมฺพุทฺธ อุปสงฺกมึ
อุปสงฺกมฺม สมฺพุทฺธ
โลกเชฏ นราสภ ฯ
วนฺทิตฺวา สตฺถุโน ปาเท อิท วจนมพฺรวึ
นวสสฺสฺจ สมฺปนฺน
อิธ โหสิ จ ตฺว ๕ มุเน ฯ
#๑ ม. ยุ. นจฺฉนฺน ฯ ๒ ม. ภฺุเชยฺย เจ ตทา ฯ ยุ. ภฺุเชยฺย ม ตทา ฯ
#๓ ม. ยุ. ปฺุกฺเขตโต อนุตฺตโร ฯ ๔ ม. ยุ. ปณิตมานโส ฯ ๕ ม. อายาโคสิ
#โคสิ จ ตุว มุเน ฯ ยุ. อายาโยป ... ฯ
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อนุกมฺป อุปาทาย
อธิวาเสหิ จกฺขุม
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู
อาหุตีน ปฏิคฺคโห ฯ
มม สงฺกปฺปมฺาย
อิท วจนมพฺรวิ
จตฺตาโร จ ปฏิปนฺนา จตฺตาโร จ ผเล ิตา ฯ
เอส สงฺโฆ อุชุภูโต ปฺาสีลสมาหิโต
ยชนฺตาน มนุสฺสาน
ปฺุเปกฺขาน ปาณิน ฯ
กโรต อุปจิก ๑ ปฺุ สงฺเฆ ทินฺน มหปฺผล
ตสฺมึ สงฺเฆ จ ทาตพฺพ ตว สสฺส ตเถตร ฯ
สงฺฆโต อุทฺทิสิตฺวาน ภิกฺขู เนตฺวา สก ฆร
ปฏิยตฺต ฆเร สนฺต
ภิกฺขุสงฺฆสฺส เทหิ ตฺว ฯ
สงฺฆโต อุทฺทิสิตฺวาน ภิกฺขู เนตฺวานห ฆร
ย ฆเร ปฏิยตฺต เม ภิกฺขุสงฺฆสฺสทาสห
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ตตฺถ เม สุกต พฺยมฺห โสวณฺณ สุปภสฺสร
สฏิโยชนมุพฺเพธ
ตึสโยชนวิตฺถต ฯ
เอกูนวีสติม ภาณวาร ฯ
อากิณฺณ ภวน มยฺห
นารีคณสมากุล
ตตฺถ ภุตฺวา ปวิตฺวา จ วสามิ ติทเส อห ฯ
#๑ ม. กโรโต ปธิก ฯ ยุ. กโรนฺต โอปธิก ฯ
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สตาน ตึสกฺขตฺตุ ๑ จ เทวรชฺชมการยึ
สตาน ปฺจกฺขตฺตฺุจ เทวรชฺชมการยึ ฯ
สตาน ปฺจกฺขตฺตฺุจ จกฺกวตฺติ อโหสห
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย ฯ
ภวาภเว สสรนฺโต
ลภามิ อมิต ธน
โภเค เม อูนตา นตฺถิ นวสสฺสสฺสิท ผล ฯ
หตฺถิยาน อสฺสยาน
สิวิก สนฺทมานิก
ลภามิ สพฺพเมเวต
นวสสฺสสฺสิท ผล ฯ
นววตฺถ นวผล
นวคฺครสโภชน
ลภามิ สพฺพเมเวต
นวสสฺสสฺสิท ผล ฯ
โกเสยฺย กมฺพลิยานิ โขมกปฺปาสิกานิ จ
ลภามิ สพฺพเมเวต
นวสสฺสสฺสิท ผล ฯ
ทาสีคณ ทาสคณ
นาริโย สมลงฺกตา
ลภามิ สพฺพเมเวต
นวสสฺสสฺสิท ผล ฯ
น ม สีต ว อุณฺห วา ปริฬาโห น วิชฺชติ
อโถ เจตสิก ทุกฺข
หทเย เม น วิชฺชติ ฯ
อิม ขาท อิม ภฺุช
อิมมฺหิ สยเน สย
ลภามิ สพฺพเมเวต
นวสสฺสสฺสิท ผล ฯ
อย ปจฺฉิมโก ทานิ
จริโม วตฺตเต ภโว
อชฺชาป เทยฺยธมฺโม ๒ เม มม ๓ โตเสติ สพฺพทา ฯ
#๑ ม. ยุ. ตีณกิ ฺขตฺตฺุจ ฯ ๒ ยุ. เทยฺยธมฺเม ฯ ๓ ม. ยุ. ผล ฯ
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นวสสฺส ททิตฺวาน
สงฺเฆ คณวรุตฺตเม
อฏานิสเส อนุโภมิ กมฺมานุจฺฉวิเก มม ฯ
วณฺณวา ยสวา โหมิ มหาโภโค อนีติโก
มหาภกฺโข ๑ สทา โหมิ อเภชฺชปริโส สทา ฯ
สพฺเพ ม อปจายนฺติ เยเกจิ ปวิสฺสิตา
เทยฺยธมฺโม จ โยโกจิ ปุเร ปุเร ลภามิห ฯ
ภิกฺขุสงฺฆสฺส วา มชฺเฌ พุทฺธเสฏสฺส สมฺมุขา
สพฺเพป สมติกฺกมฺม
เทนฺติ มเมว ทายกา ฯ
ปม นวสสฺสฺหิ
ทตฺวา สงฺเฆ คณุตฺตเม
อิมานิสเส อนุโภมิ
นวสสฺสสฺสิท ผล ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
นวสสฺสสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สุจินฺติโต เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
สุจินฺติตตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. มหาปกฺโข ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 40

นวม โสณฺณกึกณิยตฺเถราปทาน ๑ (๔๒๙)
[๑๙] สทฺธาย อภินิกฺขมฺม
ปพฺพชึ อนคาริย
วากจีรธโร อาสึ
ตโปกมฺมมปสฺสิโต ฯ
อตฺถทสฺสี ตุ ภควา
โลกเชฏโ นราสโภ
อุปฺปชฺชิ ตมฺหิ สมเย ตารยนฺโต มหาชน ฯ
พลฺจ วต เม ขีณ
พฺยาธินา ปรเมนห ๒
พุทฺธเสฏ สริตฺวาน ปุฬิเน ถูปมุตฺตม ฯ
กริตฺวา หฏจิตฺโตห สหเสน ๓ สโมกิรึ
โสณฺณกึกณิปุปฺผานิ
อุทคฺคมนโส อห ฯ
สมฺมุขา วิย สมฺพุทฺธ ถูป ปริจรึ อห
เตน เจโตปสาเทน อตฺถทสฺสสิ ฺส ตาทิโน ฯ
เทวโลก คโต สนฺโต ลภามิ วิปุล สุข
สุวณฺณวณฺโณ ตตฺถาสิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
อสีติโกฏิโย มยฺห
นาริโย สมลงฺกตา
สทา มยฺห อุปฏนฺติ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
สฏี ตุริยสหสฺสานิ
เภริโย ปณวาปจ
สงฺขา จ เทณฺฑิมา ตตฺถ วคฺคู วชฺชนฺติ ทุนทฺ ุภิ ฯ
จุลลฺ าสีติสหสฺสานิ
หตฺถิโย สมลงฺกตา
ติธปฺปภินฺนา มาตงฺคา กฺุชรา สฏิหายนา ฯ
#๑ ม. ยุ. โสวณฺณ... ฯ ๒ ม. ปรเมน ต ฯ ๓ ม. สหตฺเถน ฯ
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เหมชาลาภิสฺฉนฺนา อุปฏาน กโรนฺติ เม
พลกาเย ภเว ๑ เจว อูนตา เม น วิชฺชติ ฯ
โสณฺณกึกณิปุปฺผาน
วิปาก อนุโภมิห
อฏปฺาสกฺขตฺตุ จ เทวรชฺชมการยึ ฯ
เอกสตฺตติกฺขตฺตฺุจ
จกฺกวตฺติ อโหสห
ปพฺยา รชฺช เอกสต มหิยา การยึ อห ฯ
โส ทานิ ปตฺโต อมต คมฺภีร ๒ ทุทฺทส ปท
สโยชนา ปริกฺขีณา
นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
อฏารเส กปฺปสเต ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โสณฺณกึกณิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
โสณฺณกึกณิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. คเช ฯ ๒ ม. ยุ. อสงฺขต สุทุทฺทส ฯ
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ทสม โสวณฺณโกนฺตริกตฺเถราปทาน ๑ (๔๓๐)
[๒๐] มโนภาวนิย พุทฺธ
อตฺตทนฺต สมาหิต
อิริยมาน พฺรหฺมปเถ จิตฺตวูปสเม รต ฯ
นิติณฺณโอฆ สมฺพุทฺธ
ฌายึ ฌานรต มุนึ
อุปวิฏ ๒ สมาปตฺตึ อินฺทฺริยสวรปฺปห ๓ ฯ
อลาวุโนทก คยฺห
พุทฺธเสฏ อุปาคมึ
พุทฺธปาเท โธวิตฺวาน อลาวุกมทาสห ฯ
อาณาเปสิ จ สมฺพุทฺโธ ปทุมตุ ฺตรนามโก
อิมิโมทกมาหตฺวา
ปาทมูเล เปหิ เม ฯ
สาธูติห ปฏิสฺสุตฺวา
สตฺถุ คารวตายว ๔
อุทก ลาวุนาหตฺวา
พุทฺธเสฏ อุปานยึ ๕ ฯ
อนุโมทิ มหาวีโร
จิตฺต นิพฺพาปย มม
อิมินา ลาวุทาเนน
สงฺกปฺโป เต สมิชฺฌตุ ฯ
ปณฺณรเส อิโต กปฺเป เทวโลเก รมึ อห
เตตฺตึสกฺขตฺตุ ราชา จ จกฺกวตฺติ อโหสห ฯ
ทิวา วา ยทิวา รตฺตึ จงฺกมนฺตสฺส ติฏโต
โสวณฺณ โกนฺตร คยฺห ติฏนฺติ ๖ ปุรโต มม ฯ
พุทฺธสฺส ทตฺวาน ลาวว ลภามิ โสณฺณโกนฺตร
อปฺปกป กร การ
วิปุล โหติ ตาทิสุ ๗
#๑ ม. โสณฺณโกนฺตริกตฺ... ฯ ยุ. สุวณฺณกตฺตริกตฺ... ฯ ๒ ม. อุปติตฺถ
#สมาปนฺน ฯ ๓ ม. ยุ. อินทฺ ิวรทลปฺปภ ฯ ๔ ม. ยุ. ... จ ฯ ๕ ม. อุปาคมึ ฯ
#๖ ม. ติฏเต ฯ ยุ. ติฏติ ฯ ๗ ยุ. ตาทิส ฯ
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สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย ลาวุมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
อลาวุสสฺ อิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โสวณฺณโกนฺตริโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
โสวณฺณโกนฺตริกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
สกึสมฺมชฺชโก เถโร เอกทุสฺสาสนปฺปทา
กทมฺพ โกรณฺฑกทา
ฆฏสวนิโกปจ
สุจินฺติโต กึกณิโก
โสณฺณโกนฺตริโกปจ
เอกคาถาสตฺเจตฺถ เอกสตฺตติเมว จ ฯ
สกึสมฺมชฺชกวคฺโค เตจตฺตาฬีโส ฯ
_______________________
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จตุจตฺตาฬีโส เอกวิหาริวคฺโค
ปม เอกวิหาริยตฺเถราปทาน (๔๓๑)
[๒๑] อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส
กสฺสโป นาม โคตฺเตน อุปฺปชฺชิ วทต วโร ฯ
นิปฺปปฺโจ นิราลมฺโพ อากาสสมมานโส
สฺุตพหุโล ตาทิ
อนิมิตฺตรโต วสิ ฯ
อาสกจิตฺโต ๑ นิลฺเลโป อสสฏโ กุเล คเณ
มหากรุณิโก ธีโร
วินโยปายโกวิโท ฯ
อุยฺยุตฺโต ปรกิจฺเจสุ วินยนฺโต สเทวเก
นิพฺพานคมน มคฺค
คติปงฺกวิโสสน ฯ
อมต ปรมสฺสาท
ชรามรณนิวารณ
มหาปริสมชฺเฌ โส
นิสินฺโน โลกตารโณ ฯ
กรวิกรุโท นาโถ
พฺรหฺมโฆโส ตถาคโต
อุทฺธรนฺโต มหาทุกฺขา ๒ วิปฺปนฏเ อนายเก ฯ
เทเสนฺโต วิรช ธมฺม ทิฏโ เม โลกนายโก
ตสฺส ธมฺม สุณิตฺวาน ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
ปพฺพชิตฺวา ตทาวาห จินฺเตนฺโต ชินสาสน
เอกโกว วเน รมฺเม วสึ สสคฺคปฬิโต ฯ
#๑ ม. ยุ. อสงฺคจิตฺโต นิเกฺลโส ฯ ๒ ม. ยุ. มหาทุคฺคา ฯ
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สกฺกายวูปกสฺโส ๑ เม เหตุภูโต มมาคมิ
มนโส วูปกาสสฺส ๒ สสคฺคภยทสฺสิโน 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกวิหาริโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกวิหาริยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย เอกสงฺขิยตฺเถราปทาน (๔๓๒)
[๒๒] วิปสฺสิโน ภควโต
มหาโพธิมโห อหุ
มหาชนา สมาคมฺม
ปูเชนฺติ โพธิมุตฺตม ฯ
มหาโสกรหิโต ๓ ปฺโ พุทธฺ เสฏโ ภวิสฺสติ
ยสฺสาย อีทิโส โพธิ ปูชนีโยว สตฺถุโน ฯ
ตโต สงฺข คเหตฺวาน โพธิรุกขฺ  อุปฏหึ
ธมนฺโต สพฺพทิวส
อวนฺทึ โพธิมุตฺตม ฯ
อาสนฺนเก กต กมฺม เทวโลก อปาปยิ
กเลวร เม ปติต
เทวโลเก รมามห ฯ
#๑ ม. สกฺกายวูปกาโส เม ฯ ยุ. สวกาย วูปกฏโ เม ฯ ๒ ยุ. วูปกฏสฺส ฯ
#๓ ม. ยุ. น หิ ต โอรก มฺเ ฯ
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สฏี ตุริยสหสฺสานิ
ตุฏหฏา ปโมทิตา
สทา มยฺห อุปฏนฺติ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
เอกสตฺตติเม กปฺเป ราชา อาสิ สุทสฺสโน
จาตุรนฺโต วิชิตาวี
ชมฺพูทีปสฺส ๑ อิสฺสโร ฯ
ตโต อฏสตา ๒ ตุริยา ปริวาเรนฺติ ม สทา
อนุโภมิ สก กมฺม
อุปฏานสฺสิท ผล ฯ
ย ย โยนูปปชฺชามิ
เทวตฺต อถ มานุส
มาตุกุจฺฉิคตสฺสาป
วชฺชเร เภริโย สทา ฯ
อุปฏิตฺวาน สมฺพุทฺธ อนุโภตฺวาน สมฺปทา
สิว อมล ๓ อมร
ปตฺโตมฺหิ อจล ปท ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกสงฺขิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกสงฺขิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ชมฺพูมณฺฑสฺส ฯ ยุ. ชมฺพูสณฺฑสฺส ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ยุ. องฺคสตา ฯ
#๓ ม. ยุ. สุเขม อมต ฯ
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ตติย ปาฏิหิรสฺกตฺเถราปทาน (๔๓๓)
[๒๓] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน อาหุตีน ปฏิคฺคโห
วสีสตสหสฺเสหิ
นคร ปาวิสี ตทา ฯ
นคร ปวิสนฺตสฺส
อุปสนฺตสฺส ตาทิโน
รถิยา ๑ ปจฺจุคฺคมนาทีสุ นิคฺโฆโส อาสิ ตาวเท ฯ
พุทฺธสฺส อานุภาเวน อวชฺชิตอฆฏฏิตา ๒
สย วีณา ปวชฺชนฺติ
พุทฺธสฺส ปวิสโต ปุร ฯ
พุทฺธเสฏ นมสฺสามิ ปทุมตุ ฺตร มหามุนึ
ปาฏิหิรฺจ ปสฺสิตฺวา ตตฺถ จิตฺต ปสาทยึ ฯ
อโห พุทฺโธ อโห ธมฺโม อโห โน สตฺถุสมฺปทา
อเจตนาป ตุริยา
สยเมว ปวชฺชเร ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย สฺมลภึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธสฺายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. รตนานิ ปชฺโชตึสุ ฯ ยุ. รตนานิ ปนาทึสุ ฯ ๒ ม. เภริวชฺชมุ ฆฏฏิตา ฯ
#ยุ. เภริวชฺชนฆฏฏิตา ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา ปาฏิหิรสฺโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ปาฏิหิรสฺกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ าณตฺถวิกตฺเถราปทาน (๔๓๔)
[๒๔] กณิการว ชลิต
ทีปรุกฺขว โชติต
กฺจนว วิโรจนฺต
อทฺทส ทิปทุตฺตม ฯ
กมณฺฑลล เปตฺวาน
วากจีรฺจ กุณฺฑิก
เอกส อชิน กตฺวา
พุทฺธเสฏ ถวึ อห ฯ
ตมนฺธการ วิธม
โมหชาลสมากุล
าณาโลก ทสฺสยิตฺวา ติณฺโณ ๑ อสิ ตุว มุนิ ฯ
สมุทฺธรสิม โลก
สพฺพาวนฺต อนุตฺตร
าเณน เต อุปมา นตฺถิ ยาวตา ชคโต ๒ คติ ฯ
เตน าเณน สพฺพฺู สพฺพฺูติ ปวุจฺจติ
วนฺทามิ ต มหาวีร
สพฺพฺุต อนาสว ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป พุทฺธเสฏ ถวึ อห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
าณตฺถุมนายิท 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
#๑ ม. ยุ. นิตตฺ ิณฺโณสิ มหามุนิ ฯ ๒ ยุ. จ คโต คติ ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา าณตฺถวิโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
าณตฺถวิกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม อุจฺฉุขณฺฑิกตฺเถราปทาน (๔๓๕)
[๒๕] นคเร พนฺธุมติยา
ทฺวารปาโล อโหสห
อทฺทส วิรช พุทฺธ
สพฺพธมฺมาน ปารคุ ฯ
อุจฺฉุกฺขณฺฑิกมาทาย
พุทฺธเสฏสฺสทาสห
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
วิปสฺสสิ ฺส มเหสิโน ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย อุจฺฉุมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
อุจฺฉุขณฺฑสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุจฺฉุขณฺฑิโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อุจฺฉุขณฺฑิกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
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ฉฏ กลมฺพทายกตฺเถราปทาน (๔๓๖)
[๒๖] โรมโส นาม สมฺพุทฺโธ วสติ ปพฺพตนฺตเร
กลมฺพ ตสฺส ปาทาสึ ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
กลมฺพสฺส อิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กลมฺพทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
กลมฺพทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม อมฺพาฏกทายกตฺเถราปทาน (๔๓๗)
[๒๗] ปวเน พุทฺธ ทิสฺวาน สยมฺภุ อปราชิต
อมฺพาฏก คเหตฺวาน สยมฺภุสสฺ อทาสห ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ผลทานสฺสิท ผล 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อมฺพาฏกทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อมฺพาฏกทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม หรีตกิทายกตฺเถราปทาน (๔๓๘)
[๒๘] หรีตกึ อามลก
อมฺพชมฺพุวิเภทก
โกล ภลฺลาตก เพลฺล สยเมวาหรามห ฯ
ทิสฺวาน ปพฺภารคต
ฌายึ ฌานรต มุนึ
อาพาเธน อาปฬิต
อทฺธนิย ๑ มหามุนึ ฯ
หรีตกึ คเหตฺวาน
สยมฺภุสสฺ อทาสห
กตมตฺตมฺหิ เภสชฺช
พฺยาธิ ปสฺสมฺภิ ตาวเท ฯ
ปหีนทรโถ พุทฺโธ
อนุโมทนิย ๒ อกา
เภสชฺชทาเนนิมินา
พฺยาธิวูปสเมน จ ฯ
เทวภูโต มนุสฺโส วา ชาโต วา อฺชาติยา
สพฺพตฺถ สุขิโต โหหิ ๓ มา จ เต พฺยาธิมาคมา ฯ
#๑ ม. ยุ. อทุติย ฯ ๒ ม. อนุโมทมกาสิ เม ฯ ๓ ม. โหตุ ฯ
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อิท วตฺวาน สมฺพุทฺโธ สยมฺภู อปราชิโต
นภ อพฺภุคฺคมิ ธีโร
หสราชาว อมฺพเร ฯ
ยโต หรีตกิมท ๑
สยมฺภุสฺส มเหสิโน
อิม ชาตึ อุปาทาย
พฺยาธิ เม นูปปชฺชถ ฯ
อย ปจฺฉิมโก มยฺห
จริโม วตฺตเต ภโว
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา ๒ กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป เภสชฺชมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
เภสชฺชสฺส อิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา หรีตกิทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
หรีตกิทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม อมฺพปณฺฑิยตฺเถราปทาน (๔๓๙)
[๒๙] หตฺถีราชา ตทา อาสึ อีสาทนฺโต อุรุฬฺหโว
วิจรนฺโต พฺรหารฺเ อทฺทส โลกนายก ฯ
#๑ ม. หรีตก ทินฺน ฯ ๒ ม. ยุ. สจฺฉิกตา ฯ
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อมฺพปณฺฑึ ๑ คเหตฺวาน อทาสึ สตฺถุโน อห
ปฏิคฺคณฺหิ มหาวีโร
สิทฺธตฺโถ โลกนายโก ฯ
มม นิชฌ
ฺ ายมานสฺส
ปริภฺุชิ ตทา ชิโน
ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา ตุสิต อุปปชฺชห ฯ
ตโต อห จวิตฺวาน
จกฺกวตฺติ อโหสห
เอเตเนว อุปาเยน อนุโภตฺวาน สมฺปทา ฯ
ปธาน ปหิตตฺโตห
อุปสนฺโต นิรูปธิ
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ อนาสโว ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ผลทานสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อมฺพปณฺฑิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อมฺพปณฺฑิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. อมฺพปณฺฑ ฯ
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ทสม ชมฺพูผลิยตฺเถราปทาน ๑ (๔๔๐)
[๓๐] ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส
โลกเชฏสฺส ตาทิโน
ปณฺฑาย วิจรนฺตสฺส
ธารโต อุตฺตม ยส ฯ
อคฺคผล คเหตฺวาน
วิปฺปสนฺเนน เจตสา
ทกฺขิเณยฺยสฺส ธีรสฺส อทาสึ สตฺถุโน อห ฯ
เตน กมฺเมน ทิปทินฺท โลกเชฏ นราสภ
ปตฺโตมฺหิ อจล าน หิตฺวา ชยปราชย ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
อคฺคทานสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ชมฺพูผลิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ชมฺพูผลิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. อมฺพผลิยตฺเถร... ฯ
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อุทฺทาน
เถโร เอกวิหารี จ สงฺขิโก ปาฏิหีรโก
ถวิโก อุจฺฉุขณฺฑี จ
กลมฺพมฺพาฏกปฺปทา ฯ
หรีตกมฺพปณฺฑี จ
ชมฺพูโท ทสโม ยติ
ฉฬาสีติ จ คาถาโย คณิตาโย วิภาวิหิ ฯ
เอกวิหาริวคฺโค จตุจตฺตาฬีโส ฯ
____________________

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 56

ปฺจจตฺตาฬีโส วิเภทกิวคฺโค
ปม วิเภทกพีชิยตฺเถราปทาน ๑ (๔๔๑)
[๓๑] กกุสนฺโธ มหาวีโร
สพฺพธมฺมาน ปารคู
คณมฺหา วูปกฏโ โส อคมาสิ วนนฺตร ฯ
วีชวีช ๒ คเหตฺวาน ลตาย อาจรึ ๓ อห
ภควา ตมฺหิ สมเย
ฌายเต ปพฺพตนฺตเร ฯ
ทิสฺวานาห เทวเทว วิปฺปสนฺเนน เจตสา
ทกฺขิเณยฺยสฺส ธีรสฺส วีชวีชมทาสห ฯ
อิมสฺมึเยว กปฺปสฺมึ
ย วีชมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
วีชวีชสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา วิเภทกพีชิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
วิเภทกพีชิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. วิภตี กมิฺชิยตฺเถร... ฯ ๒ ม. สพฺพตฺถ วีชมิฺช ฯ ๓ ม. ยุ. อาวุณึ ฯ
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ทุติย โกลทายกตฺเถราปทาน (๔๔๒)
[๓๒] อชิเนน นิวตฺโถห
วากจีรธโร ตทา
ภาริยา ๑ ปูรยิตฺวาน โกล หาสิ ๒ มมสฺสม ฯ
ตมฺหิ กาเล สิขี พุทฺโธ เอโก อทุติโย อหุ
มมสฺสม อุปาคฺฉิ
โชเตนฺโต ๓ สพฺพกาลิก ฯ
สก จิตฺต ปสาเทตฺวา วนฺทิตฺวาน จ สุพฺพต
อุโภหตฺเถหิ ปคฺคยฺห โกล พุทฺธสฺสทาสห ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
โกลทานสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โกลทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
โกลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ขาริยา ฯ ยุ. ขาริภาร หริตฺวาน ฯ ๒ ม. หาสึ ฯ ยุ. โกลมาหริมสฺสม ฯ
#๓ ม. ชานนฺโต ฯ
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ตติย เวลุวผลิยตฺเถราปทาน ๑ (๔๔๓)
[๓๓] จนฺทภาคานทีตีเร
อสฺสโม สุกโต มม
เวลุวรุกเฺ ขหิ อากิณฺโณ นานาทุมนิเสวิโต ฯ
สุคนฺธ เวลุว ทิสฺวา พุทฺธเสฏ อนุสฺสรึ
ขาริภาร ปูรยิตฺวา
ตุฏโ  สวิคฺคมานโส ฯ
กกุสนฺธ อุปาคมฺม
พิลลฺ ปกฺกมทาสห
ปฺุกฺเขตฺตสฺส ธีรสฺส วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
อิมสฺมึเยว กปฺปสฺมึ
ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ผลทานสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เวลุวผลิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
เวลุวผลิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. พิลฺลิยตฺเถร... ฯ ยุ. พิลฺลผลิยตฺเถร... ฯ
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จตุตฺถ ภลฺลาตกทายกตฺเถราปทาน (๔๔๔)
[๓๔] สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ
ทฺวตฺตึสวรลกฺขณ
ปวนคฺเคน คจฺฉนฺต
สาลราชว ผุลฺลิต ฯ
ติณสนฺถร ปฺาเปตฺวา พุทฺธเสฏ อยาจห
อนุกมฺปตุ ม พุทฺโธ
ภิกฺข อิจฺฉามิ ทาตเว ฯ
อนุกมฺปโก การุณิโก อตฺถทสฺสี มหายโส
มม สงฺกปฺปมฺาย
โอรุยหฺ ๑ มม อสฺสเม ฯ
โอโรหิตฺวาน สมฺพุทฺโธ นิสที ิ ปณฺณสนฺถเร
ภลฺลาตก คเหตฺวาน พุทฺธเสฏสฺสทาสห ฯ
มม นิชฌ
ฺ ายมานสฺส
ปริภฺุชิ ตทา ชิโน
ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา อภิวนฺทึ ตทา ชิน ฯ
อฏารเส กปฺปสเต ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ผลทานสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. โอรูหิ ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา ภลฺลาตกทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ภลฺลาตกทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม อุมฺมาปุปฺผิยตฺเถราปทาน ๑ (๔๔๕)
[๓๕] นิโคฺรเธ หริโตภาเส สวิรูฬฺหมฺหิ ปาทเป
อุมฺมามาลฺหิ ๒ ปคฺคยฺห โพธิยา อภิโรปยึ ฯ
อิมสฺมึเยว กปฺปสฺมึ
ย โพธิมภิปูชยึ ๓
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
โพธิปชู ายิท 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
ปฏิปสมฺภิทา จตสฺโส วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุมฺมาปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อุมฺมาปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ อมฺพาฏกิยตฺเถราปทาน (๔๔๖)
[๓๖] สุปุปฺผิต สาลวน
โอคฺคยฺห เวสฺสภู มุนิ
นิสีทิ คิริทุคฺเคสุ
อภิชาโตว เกสรี ฯ
#๑ ม. อุตฺตริปุปฺผิยตฺเถร... ฯ ยุ. อุตุฬฺหปิ ุปฺผิยตฺเถร... ฯ
#๒ ม. อุตฺตริมาล ฯ ยุ. อุตฬุ ฺหิมาล ฯ ๓ ยุ. ย ปุปฺผมภิโรปยึ ฯ
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ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
อมฺพาฏกมปูชยึG
ปฺุกฺเขตฺต มหาวีร ๑ ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อมฺพาฏกิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อิมฺพาฏกิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม สีหาสนิกตฺเถราปทาน (๔๔๗)
[๓๗] ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต สพฺพภูตหิเตสิโน
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
สีหาสนมทาสห ฯ
เทวโลเก มนุสฺเส วา ยตฺถ ยตฺถ วสามห
ลภามิ วิปุล พฺยมฺห
สีหาสนสฺสิท ผล ฯ
สุวณฺณรูปยมยา
โลหิตงฺกมยา พหู
มณิมยา จ ปลฺลงฺกา นิพฺพตฺตนฺติ มม สทา ฯ
#๑ ม. อนุตฺตร ฯ
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โพธิยา อาสน กตฺวา ชลชุตฺตมนามิโน
อุจฺเจ กุเล ปชายามิ อโห ธมฺมสุธมฺมตา ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป สีหาสนมกาสห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
สีหาสนสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สีหาสนิโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
สีหาสนิกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม ปาทปิยตฺเถราปทาน (๔๔๘)
[๓๘] สุเมโธ นาม สมฺพุทฺโธ การุณิโก ๑ มหามุนิ
ตารยิตฺวา พหู สตฺเต นิพฺพุโต โส มหายโส ฯ
สีหาสนสฺส สามนฺตา สุเมธสฺส มเหสิโน
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
ปาทปมการยึ ฯ
กตฺวาน กุสล กมฺม
สุขปาก สุขุทฺรย ๒
ปฺุกมฺเมน สยุตฺโต ตาวตึส อคฺฉห ฯ
#๑ ม. ยุ. อคฺโค การุณิโก มุนิ ฯ ๒ ยุ. สุขินฺทฺริย ฯ
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ตตฺถ เม วสมานสฺส ปฺุกมฺมสมงฺคิโน
ปทานิ อุทฺธรนฺตสฺส
โสณฺณปา ภวนฺติ เม ฯ
ลาภา เตส สุลทฺธนฺเต เย ลภนฺติ อุปสฺสุติ ๑
นิพฺพุเต การ กตฺวาน ลภนฺติ วิปุล สุข ฯ
มยาป สุกต กมฺม
วาณิชฺเช สุปโยชิต
ปาทป กริตฺวาน
โสณฺณป ลภามห ฯ
ย ย ทิส ปกฺกมามิ
เกนจิ กิจฺจเยนห ๒
โสณฺณปเ อกฺกมามิ ปฺุกมฺมสฺสิท ผล ฯ
ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ปาทปสฺสิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปาทปิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ปาทปิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. อุปสฺสุตึ ฯ ๒ ยุ. ปจฺจเยนห ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 64

นวม เวทิยการกตฺเถราปทาน ๑ (๔๔๙)
[๓๙] ปทุมุตฺตรสฺส พุทฺธสฺส โพธิยา ปาทปุตฺตเม
เวทิย สุกต กตฺวา
สก จิตฺต ปสาทยึ ฯ
อคฺโคฬารานิ ๒ ภณฺฑานิ กตานิ อกตานิ จ
อนฺตลิกขฺ า ปวสฺสนฺติ เวทิกาย อิท ผล ฯ
อุภโต พฺยุฬฺหสงฺคาเม ปกฺขนฺทนฺโต ภยานเก
ภยเภรว น ปสฺสามิ เวทิกาย อิท ผล ฯ
มม สงฺกปฺปมฺาย
พฺยมฺห นิพฺพตฺตเต สุภ
สยนานิ มหคฺฆานิ
เวทิกาย อิท ผล ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย เวทิกมการยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
เวทิกาย อิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เวทิยการโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
เวทิยการกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. เวทิการตฺเถร ... ฯ ๒ ม. อโตฬารานิ ฯ ยุ. อโถฬารานิ ฯ
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ทสม โพธิฆรการกตฺเถราปทาน ๑ (๔๕๐)
[๔๐] สิทฺธตฺถสฺส ภควโต
ทิปทินฺทสฺส ตาทิโน
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
โพธิฆรมการยึ ฯ
ตุสฺสิต อุปปนฺโนมฺหิ
วสามิ รตเน ฆเร
น เม สีต ว อุณฺห วา วาโต คตฺเต น สมฺผุเส ฯ
ปฺจสฏิมฺหิโต กปฺเป จกฺกวตฺติ อโหสห
กาสิก นาม นคร
วิสุกมฺเมน มาปต ฯ
ทสโยชนอายาม
อฏโยชนวิตฺถต
น ตมฺหิ นคเร อตฺถิ กฏ วลฺลี จ มตฺติกา ฯ
ติริย โยชน อาสิ
อฑฺฒโยชนวิตฺถต
มงฺคโล นาม ปาสาโท วิสุกมฺเมน มาปโต ฯ
จูฬาสีติสหสฺสานิ
ถมฺภา โสวณฺณิยา อหุ
มณิมยา จ นิยฺยูหา
ฉทน รูปย  อหุ ฯ
สพฺพโสณฺณมย ฆร
วิสุกมฺเมน มาปต
อชฺฌาวุตฺถ มยา เอต ฆรทานสฺสิท ผล ฯ
เต สพฺเพ อนุโภตฺวาน เทวมานุสเก ภเว
อชฺช ปตฺโตมฺหิ นิพฺพาน สนฺติปท อนุตฺตร ฯ
ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
โพธิฆรมการยึ
#๑ ม. โพธิฆรทายตฺเถร ... ฯ ยุ. โพธิฆริยตฺเถร ... ฯ
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ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ฆรทานสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โพธิฆรการโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
โพธิฆรการกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
วิเภทกิ โกลผลิ
พิลฺลภลฺลาตกปฺปโท
อุมฺมา อมฺพาฏกิ เจว อาสนิ ปาทปโก ฯ
เวทิกา โพธิฆริโก
คาถาโย คณิตาปจ
เอกูนาสีติกา สพฺพา อสฺมึ วคฺเค ปกิตฺติตา ฯ
วิเภทกิวคฺโค ปฺจจตฺตาฬีโส ฯ
_______________________
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ฉจตฺตาฬีโส ชคติวคฺโค
ปม ชคติทายกตฺเถราปทาน (๔๕๑)
[๔๑] ธมฺมทสฺสิสฺส มุนิโน
โพธิยา ปาทปุตฺตเม
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
ชคตึ การยึ อห ฯ
ทริโต ปพฺพตาโต วา รุกฺขโต ปติโต อห
จุโต ปติฏ วินฺทามิ ๑ ชคติยา อิท ผล ฯ
น เม โจรา วิเหสนฺติ ๒ นาติมฺนฺติ ขตฺติยา
สพฺพามิตฺเตติกฺกมามิ ชคติยา อิท ผล ฯ
ย ย โยนูปปชฺชามิ
เทวตฺต อถ มานุส
สพฺพตฺถ ปูชิโต โหมิ ชคติยา อิท ผล ฯ
อฏารเส กปฺปสเต ชคตึ การยึ อห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ชคติทานสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ยุ. ลภามิ ฯ ๒ ยุ. ปสหนฺติ ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา ชคติทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ชคติทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย โมรหตฺถยิ ตฺเถราปทาน (๔๕๒)
[๔๒] โมรหตฺถ คเหตฺวาน อุเปสิ ๑ โลกนายก
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
โมรหตฺถ อทาสห ฯ
อิมินา โมรหตฺเถน
เจตนาปณิธีหิ จ
นิพฺพุตา ๒ เม ตโย อคฺคี ลภามิ วิปุล สุข ฯ
อโห พุทฺธา อโห ธมฺมา อโห โน สตฺถุสมฺปทา
ทตฺวานห โมรหตฺถ
ลภามิ วิปุล สุข ฯ
ติธคฺคี นิพฺพุตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
สพฺพาสวา ปริกฺขีณา นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
เอกตึเส อิโต กปฺเป ย ทานมททินฺตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
โมรหตฺถสฺสิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺตเิ ก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ
#๑ ม. ยุ. อุเปสึ ฯ ๒ ม. นิพฺพายึสุ ตโย อคฺคี ฯ ยุ. นิพฺพนฺติเม ตโย อคฺคี ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา โมรหตฺถิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
โมรหตฺถิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย สีหาสนพีชิยตฺเถราปทาน (๔๕๓)
[๔๓] ติสฺสสฺสาห ภควโต
โพธิรุกฺข อวนฺทิห ๑
ปคฺคยฺห วีชนึ ตตฺถ
สีหาสนมวิชฺชห ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป สีหาสนมวิชฺชห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
วีชนาย อิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สีหาสนพีชิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
สีหาสนพีชิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ ติณุกฺกธาริยตฺเถราปทาน (๔๕๔)
[๔๔] ปุทุมุตฺตรสฺส พุทฺธสฺส โพธิยา ปาทปุตฺตเม
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
ตโย อุกฺเก อธารยึ ฯ
#๑ ม. อวนฺทยิ  ฯ
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สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ยาห ๑ อุกฺกมธารยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
อุกฺกทานสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ติณุกฺกธาริโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ติณุกฺกธาริยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม อกฺกมนทายกตฺเถราปทาน (๔๕๕)
[๔๕] กกุสนฺธสฺส มุนิโน
พฺราหฺมณสฺส วุสีมโต
ทิวาวิหาร วชโต
อกฺกมนมทาสห ฯ
อิมสฺมึเยว กปฺปสฺมึ
ย ทานมททินฺตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
อกฺกมนสฺสิท 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
#๑ ม. โสห ฯ ยุ. โยห ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อกฺกมนทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อกฺกมนทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ วนโกรณฺฑิยตฺเถราปทาน (๔๕๖)
[๔๖] สิทฺธตฺถสฺส ภควโต
โลกเชฏสฺส ตาทิโน
วนโกรณฺฑมาทาย
พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา วนโกรณฺฑิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
วนโกรณฺฑิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
วีสติม ภาณวาร ฯ
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สตฺตม เอกฉตฺติยตฺเถราปทาน (๔๕๗)
[๔๗] องฺคารชาตา ปวี
กุกกฺ ุฬานุคตา มหิ
ปทุมุตตฺ โร ภควา
อพฺโภกาสมฺหิ จงฺกมิ ฯ
ปณฺฑร ฉตฺตมาทาย
อทฺธาน ปติปชฺชห
ตตฺถ ทิสฺวาน สมฺพุทฺธ จิตฺต ๑ เม อุปปชฺชถ ฯ
มรีจิโมผุนา ๒ ภูมิ องฺคาราว มหี อย
อุปฏนฺติ ๓ มหาวาตา สรีรกายุเขปนา ๔ ฯ
สีต อุณฺห วิหนติ ๕ วาตาตปนิวารณ
ปฏิคฺคณฺห อิม ฉตฺต
ผสฺสยิสฺสามิ นิพฺพุตึ ฯ
อนุกมฺปโก การุณิโก ปทุมตุ ฺตโร มหายโส
มม สงฺกปฺปมฺาย
ปฏิคฺคณฺหิ ตทา ชิโน ฯ
ตึสกปฺปานิ เทวินฺโท เทวรชฺชมการยึ
สตาน ปฺจกฺขตฺตุ จ จกฺกวตฺติ อโหสห ฯ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย
อนุโภมิ สก กมฺม
ปุพฺเพ สุกตมตฺตโน ฯ
อย เม ปจฺฉิมา ชาติ จริโม วตฺตเต ภโว
อชฺชาป เสตฉตฺต เม สพฺพกาล ธรียติ ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย ฉตฺตมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ฉตฺตทานสฺสิท ผล ฯ
#๑ ม. ยุ. วิตตฺ ิ ฯ ๒ ม. มรีจิโยตฺถฏา ฯ ยุ. มรีจิโวผุฏา ฯ ๓ ม. อุปหนฺติ ฯ
#ยุ. อุปวายนฺติ ฯ ๔ ม. สรีรสฺสาสุเขปนา ฯ ยุ. สรีรสฺสานุเขปนา ฯ ๕ ม. วิหนนฺต ฯ
#ยุ. วิหรนฺติ 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกฉตฺติโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกฉตฺติยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม ชาติปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๔๕๘)
[๔๘] ปรินิพฺพุเต ภควติ
ปทุมุตฺตเร มหายเส
ปุปฺผจงฺโกฏเก ๑ คเหตฺวา สรีร อภิโรปยึ ฯ
ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา นิมฺมาน อคมาสห
เทวโลก คโต สนฺโต ปฺุกมฺม จรามห ฯ
อมฺพรา ปุปฺผวสฺโส เม สพฺพกาล ปวสฺสติ
สมฺภวามิ ๒ มนุสฺเส เว ราชา โหมิ มหายโส ฯ
ตหึ กุสมุ วสฺโส เม
อภิวสฺสติ สพฺพทา
กาเยสุ ๓ ปุปฺผปูชาย วาหสา สพฺพทสฺสิโน ฯ
อย ปจฺฉิมโก มยฺห
จริโม วตฺตเต ภโว
อชฺชาป ปุปฺผวสฺโส เม อภิวสฺสติ สพฺพทา ฯ
#๑ ม. ปุปฺผวฏ สเก กตฺวา ฯ ๒ ม. ยุ. สสรามิ มนุสฺเส เจ ฯ ๓ ม. ตสฺเสว ฯ
#ยุ. ตาเยว ฯ
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สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย ปุปผฺ  อภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
เทหปูชายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ชาติปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ชาติปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม สตฺติปณฺณิยตฺเถราปทาน ๑ (๔๕๙)
[๔๙] นีหรนฺเต สรีรมฺหิ
วิชฺชมานาสุ ๒ เภริสุ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
สตฺติปุปฺผ อปูชยึ ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย ปุปผฺ  อภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
เทหปูชายิท 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
#๑ ม. ปฏฏิปปุ ฺผิยตฺเถราปทาน ฯ ๒ ม. ยุ. วชฺชมานาสุ ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สตฺติปณฺณิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
สตฺติปณฺณิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม คนฺธปูชกตฺเถราปทาน (๔๖๐)
[๕๐] จิตเกสุ กุรุมาเนสุ
นานาคนฺเธ สมาหเฏ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
คนฺธมุฏึ อปูชยึ ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป จิตก ย อปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
จิตปูชายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา คนฺธปูชโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
คนฺธปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
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อุทฺทาน
ชคตี โมรหตฺโถ จ
อาสนิ อุกฺกธารโก
อกฺกมิ วนโกรณฺฑิ
ฉตฺตโท ชาติปูชโก ฯ
สตฺติปณฺณิโย เถโร จ ทสโม คนฺธปูชโก
สตฺตสฏี จ คาถาโย คณิตาโย วิภาวิหิ ฯ
ชคติทายกวคฺโค ฉจตฺตาฬีโส ฯ
_______________________
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สตฺตจตฺตาฬีโส สาลปุปฺผวิ คฺโค
ปม สาลกุสุมิยตฺเถราปทาน (๔๖๑)
[๕๑] ปรินิพฺพุเต ภควติ
ชลชุตฺตมนามเก
อาโรปตมฺหิ จิตเก
สาลปุปผฺ  อปูชยึ ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย ปุปผฺ มภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
จิตปูชายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สาลกุสุมิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
สาลกุสุมิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย จิตกปูชกตฺเถราปทาน (๔๖๒)
[๕๒] ฌายมานสฺส ภควโต สิขิโน โลกพนฺธุโน
อฏ จมฺปกปุปฺผานิ
จิตก อภิโรปยึ ฯ
เอกตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผ อภิโรปยึ
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ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท ๑ 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา จิตกปูชโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
จิตกปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย จิตกนิพฺพาปกตฺเถราปทาน (๔๖๓)
[๕๓] ฑยฺหมาเน สรีรมฺหิ
เวสฺสภุสฺส มเหสิโน
คนฺโธทก คเหตฺวาน จิต นิพพฺ าปยึ อห ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป จิต นิพฺพาปยึ อห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
คนฺโธทกสฺสิท 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
#๑ ม. ยุ. จิตปูชายิท ผล ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา จิตกนิพฺพาปโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
จิตกนิพฺพาปกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ เสตุทายกตฺเถราปทาน (๔๖๔)
[๕๔] วิปสฺสิโน ภควโต
จงฺกมนฺตสฺส สมฺมุขา
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
เสตุ การาปยึ อห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย เสตุ การยึ อห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
เสตุทานสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เสตุทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
เสตุทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
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ปฺจม สุมนตาลวณฺฏิยตฺเถราปทาน (๔๖๕)
[๕๕] สิทฺธตฺถสฺส ภควโต
ตาลวณฺฏ อทาสห
สุมเนหิ ปฏิจฺฉนฺน
ธารยามิ มหายส ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ตาลวณฺฏ อทาสห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ตาลวณฺฏสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สุมนตาลวณฺฏิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
สุมนตาลวณฺฏิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ อวฏผลิยตฺเถราปทาน (๔๖๖)
[๕๖] สตรสี นาม ภควา
สยมฺภู อปราชิโต
วิเวกกาโม สมฺพุทฺโธ โคจรายาภินิกฺขมิ ฯ
ผลหตฺโถ อห ทิสฺวา อุปคฺฉึ นราสภ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
อทาสึ อวฏ ผล ฯ
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จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ผลทานสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อวฏผลิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อวฏผลิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม ลพุชผลทายกตฺเถราปทาน (๔๖๗)
[๕๗] นคเร พนฺธุมติยา
อารามิโก อห ตทา
อทฺทส วิรช พุทฺธ
คจฺฉนฺต อนิลฺชเส ฯ
ลพุชผลมาทาย
พุทฺธเสฏสฺสทาสห
อากาเสว ิโต สนฺโต ปฏิคฺคณฺหิ มหายโส ฯ
วิตฺติสฺชนโน ๑ มยฺห ทิฏธมฺเม สุขาวโห
ผล พุทธฺ สฺส ทตฺวาน วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
อธิคฺคฺฉึ ตทา ปตึ
วิปุล สุขมุตฺตม
อุปฺปชฺชเต เม รตน นิพฺพตฺตสฺส ตหึ ตหึ ฯ
#๑ ยุ. วิตฺต สฺชนโน ฯ
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เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ผลทานสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ลพุชผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ลพุชผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม มิลกฺขุผลทายกตฺเถราปทาน ๑ (๔๖๘)
[๕๘] วนนฺตเร ๒ พุทฺธ ทิสฺวา อตฺถทสฺสึ มหายส
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
มิลกฺขุสฺส ผล อท ฯ
อฏารเส กปฺปสเต ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ผลทานสฺสิท 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
#๑ ม. ปลกฺขผล... ฯ ยุ. ปลกฺขุผล... ฯ ๒ ยุ. วนนฺเต ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มิลกฺขุผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
มิลกฺขุผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม สยมฺปฏิภาณิยตฺเถราปทาน (๔๖๙)
[๕๙] กกุธ วิลสนฺตว
เทวเทว นราสภ
รถิย ปฏิปชฺชนฺต
โก ทิสฺวา นปฺปสีทติ ฯ
ตมนฺธการ นาเสตฺวา สนฺตาเรตฺวา พหุ ชน
าณาโลเกน โชตนฺต โก ทิสฺวา นปฺปสีทติ ฯ
วสีสตสหสฺเสหิ
นิยฺยนฺต โลกนายก
อุทฺธรนฺต ฬหู สตฺเต โก ทิสฺวา นปฺปสีทติ ฯ
อาหนิตฺวา ธมฺมเภรึ มทฺทนฺต ติตฺถิเย คเณ
สีหนาท ว นทนฺต
โก ทิสวฺ า นปฺปสีทติ ฯ
ยาวตา พฺรหฺมโลกมฺหา อาคนฺตฺวาน สพฺรหฺมกา
ปุจฺฉนฺติ นิปุเณ ปเฺห โก ทิสฺวา นปฺปสีทติ ฯ
ยสฺสฺชลึ กริตฺวาน
อาธาวนฺติ ๑ สเทวกา
เตน ปฺุ อนุโภนฺติ โก ทิสฺวา นปฺปสีทติ ฯ
สพฺเพ ชนา สมาคนฺตฺวา สมฺปวาเรนฺติ จกฺขุม
น วิกมฺปติ อชฺฌิฏโ  โก ทิสฺวา นปฺปสีทติ ฯ
#๑ ม. ยุ. อายาจนฺติ ฯ
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นคร ปวีสโต ยสฺส
นทนฺติ ๑ เภริโย พหู
วินทนฺติ คชา ๒ มตฺตา โก ทิสฺวา นปฺปสีทติ ฯ
วีถิยา คจฺฉโต ยสฺส ปภา ๓ วา โชตเต สทา
อพฺภุนฺนตา สมา โหนฺติ โก ทิสฺวา นปฺปสีทติ ฯ
พฺยาหรนฺตสฺส พุทฺธสฺส จกฺวาฬมฺหิ สุยฺยติ
สพฺเพ สตฺเต วิฺาเปติ โก ทิสฺวา นปฺปสีทติ ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย พุทธฺ มภิกิตฺตยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
กิตฺตนาย อิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สยมฺปฏิภาณิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
สยมฺปฏิภาณิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม นิมิตฺตพฺยากรณิยตฺเถราปทาน (๔๗๐)
[๖๐] อชฺโฌคเหตฺวา หิมวนฺต มนฺเต วาเจมหนฺตทา
จตุปฺาสสหสฺสานิ
สิสสฺ า มยฺห อุปฏหุ ฯ
#๑ ม. รวนฺติ ฯ ยุ. รวนฺเต ฯ ๒ ยุ. อนุคชฺชา ฯ ๓ ม. ยุ. สพฺพาภา ฯ
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อธิตา เวทคู สพฺเพ ฉฬงฺเค ปารมึ คตา
สกวิชฺชาหุปตฺถทฺธา
หิมวนฺเต วสนฺติ เต ฯ
จวิตฺวา ตุสิตา กายา เทวปุตฺโต มหายโส
อุปฺปชฺชิ มาตุกุจฺฉิสฺมึ สมฺปชาโน ปฏิสสฺ โต ฯ
สมฺพุทฺเธ อุปปชฺชนฺเต ทสสหสฺสิ กมฺปถ
อนฺธา จกฺขุ อลภึสุ
อุปฺปชฺชนฺตมฺหิ นายเก ฯ
ฉปฺปการมกมฺปตฺถ ๑ เกวลา วสุธา อย
นิคฺโฆสสทฺท สุตฺวาน วิมหฺ ยึสุ ๒ มหาชนา ฯ
สพฺเพ ชนา สมาคมฺม อคฺฉฉ มม สนฺติเก
วสุธาย ปกมฺปตฺถ
กึวิปาโก ภวิสฺสติ ฯ
วิทสฺสามิ ๓ ตทา เตส มา ภายิตฺถ นตฺถิ โว ภย
วิสฺสฏา โหถ สพฺเพป อุปฺปาโทย สุขตฺถิโก ๔ ฯ
อฏเหตูหิ สมฺผสฺสา วสุธาย ปกมฺปติ
ตถา นิมิตฺตา ทิสฺสนฺติ โอภาโส วิปุโล มหา ฯ
อสสย พุทฺธเสฏโ
อุปฺปชฺชิสฺสติ จกฺขุมา
สฺาเปตฺวาน ชนต ปฺจ สีเล กเถสห ฯ
สุตฺวาน ปฺจ สีลานิ พุทฺธุปปฺ าทฺจ ทุลฺลภใ
อุพฺเพงฺคชาตา สุมนา ตุฏหฏา อเหสุ เต ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย นิมิตฺต วิยากรึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พฺยากรณสฺสิท ผล ฯ
#๑ ม. สพฺพาการ ปกมฺปตถฺ ฯ ยุ. ฉพฺพิการ ... ฯ ๒ ม. ยุ. อุพฺพิชชฺ ึสุ ฯ
#๓ ม. อวจาสึ ตทา เตส ฯ ยุ. อวจาสิ ... ฯ ๔ ม. สุวตฺถิโก 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา นิมิตฺตพฺยากรณิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
นิมิตฺตพฺยากรณิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
สาลกุสมุ ิโย เถโร
ปูชา นิพพฺ าปโกปจ
เสตุโท ตาลวณฺฏิ จ อวฏ ลพุชมฺปโท
มิลกฺขุ ปฏิภาณี จ
เวยฺยากรณิโย ทิชา
เทฺวสตฺตติ จ คาถาโย คณิตาโย วิภาวิภิ ฯ
สาลปุปฺผิวคฺโค สตฺตจตฺตาฬีโส ฯ
_______________________
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อฏจตฺตาฬีโส นฬมาลิวคฺโค
ปม นฬมาลิยตฺเถราปทาน (๔๗๑)
[๖๑] สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ
อาหุตีน ปฏิคฺคห
ปวนคฺเคน คจฺฉนฺต
อทฺทส โลกนายก ฯ
นฬมาล คเหตฺวาน
นิกฺขมนฺโต จ ตาวเท
ตตฺถทฺทสาสิ สมฺพุทฺธ โอฆติณฺณมนาสว ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
นฬมาล อปูชยึ
ทกฺขิเณยฺย มหาวีร
สพฺพโลกานุกมฺปก ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผ ๑ อภิโรปยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา นฬมาลิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
นฬมาลิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ...มาลมภิโรปยึ ฯ
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ทุติย มณิปูชกตฺเถราปทาน (๔๗๒)
[๖๒] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺมาน ปารคู
วิเวกกาโม สมฺพุทฺโธ คจฺฉเต อนิลฺชเส ฯ
อวิทูเร หิมวนฺตสฺส
มหาชาตสฺสโร อหุ
ตตฺถ เม ภวน อาสิ ปฺุกมฺเมน สยุต ฯ
ภวนา นิกฺขมิตฺวาน ๑ อทฺทส โลกนายก
อินฺทีวรว ชลิต
อาทิตฺตว หุตาสน ฯ
วิชน ๒ อทฺทส ปุปฺผ ปูชยิสฺสนฺติ นายก
สก จิตฺต ปสาเทตฺวา อวนฺทึ สตฺถุโน อห ฯ
มม สีสมณึ คยฺห
ปูชยึ โลกนายก
อิมาย มณิปูชาย
วิปาโก โหตุ ภทฺทโก ฯ
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู
อาหุตีน ปฏิคฺคโห
อนฺตลิกเฺ ข ิโต สตฺถา อิม คาถ ๓ อภาสถ ฯ
โส เต อิชฺฌตุ สงฺกปฺโป ลภตุ วิปุล สุข
อิมาย มณิปูชาย
อนุโภหิ มหายส ฯ
อิท วตฺวาน สมฺพุทฺโธ ๔ ชลชุตฺตมนามโก
อคมาสิ พุทฺธเสฏโ ยสฺส จิตฺต ปณีหิต ฯ
สฏิกปฺปานิ เทวินฺโท เทวรชฺชมการยึ
อเนกสตกฺขตฺตฺุจ
จกฺกวตฺติ อโหสห ฯ
#๑ ม. ยุ. อภินิกฺขมฺม ฯ ๒ ม. วิชิน นทฺทส ปุปฺผ ฯ ยุ. ... นาทฺทส ปุปฺผ ฯ
#๓ โป. ยุ. อิมา คาถา ฯ ๔ ม. ยุ. ภควา ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 89

ปุพฺพกมฺม สรนฺตสฺส
เทวภูตสฺส เม สโต
มณิ นิพพฺ ตฺตเต มยฺห อาโลกกรโณ มม ฯ
ฉฬาสีติสหสฺสานิ
นาริโย เม ปริคฺคหา
วิจิตฺตวตฺถาภรณา
อามุตฺตมณิกุณฺฑลา ๑ ฯ
อาฬารมุขา หสุลา
สุสฺา ตนุมชฺฌิมา
ปริวาเรนฺติ ม นิจฺจ มณิปูชายิท ผล ฯ
โสณฺณมยา มณิมยา
โลหิตงฺกมยา ตถา
ภณฺฑา ๒ เม สุกตา โหนฺติ ยทิจฺฉสิ ๓ ปลนฺธนา ฯ
กูฏาคารา คุหา รมฺมา สยนฺจ มหารห
มม สงฺกปฺปมฺาย
นิพฺพตฺตนฺติ ยถิจฺฉิก ๔ ฯ
ลาภา เตส สุลทฺธฺจ เย ลภนฺติ อุปสฺสุตึ
ปฺุกฺเขตฺต มนุสฺสาน โอสถ ๕ สพฺพปาณิน ฯ
มยฺหป สุกต กมฺม
โยห อทกฺขิ นายก
วินิปาตา สุมุตฺโตมฺหิ ปตฺโตมฺหิ อจล ปท ฯ
ย ย โยนูปปชฺชามิ
เทวตฺต อถ มานุส
ทิวสฺเจว ๖ รตฺติฺจ อาโลโก โหติ เม สทา ฯ
ตาเยว มณิปูชาย
อนุโภตฺวาน สมฺปทา
าณาโลโก มยา ทิฏโ  ปตฺโตมฺหิ อจล ปท ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย มณิมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
มณิปูชายิท ผล ฯ
#๑ ม. อามุกกฺ ... ฯ ๒ โป. ยุ. ภณฺฑา กตากตา โหนฺติ ฯ ๓ ยุ. ยทิจฺฉาย ฯ
#โป. ยทิจฺฉสฺส ฯ ๔ โป. ม. ยุ. ยทิจฺฉก ฯ ๕ ม. โอสธ ฯ ๖ ยุ. สมนฺตา
#สตฺตรนตา 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มณิปูชโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
มณิปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย อุกฺกาสติกตฺเถราปทาน (๔๗๓)
[๖๓] โกสิโก นาม ภควา จิตฺตกูเฏ วสี ตทา
ฌายี ฌานรโต พุทฺโธ วิเวกาภิรโต มุนิ ฯ
อชฺโฌคเหตฺวา ๑ หิมวนฺต นารีคณปุรกฺขโต
อทฺทส โกสิก พุทฺธ
ปุณฺณมาเยว จนฺทิม ฯ
อุกฺกาสเต คเหตฺวาน ปริวาเรสหนฺตทา
สตฺตรตฺตินฺทิว พุทฺธ ๒ อฏเมน อคจฺฉห ฯ
วุฏิต โกสิก พุทฺธ
สยมฺภุ อปราชิต
ปสนฺนจิตฺโต วนฺทิตฺวา เอก ภิกฺข อทาสห ฯ
เตน กมฺเมน ทิปทินฺท โลกเชฏ นราสภ
อุปฺปชฺชึ ตุสิเต กาเย เอกภิกขฺ ายิท ผล ฯ
#๑ ม. อชฺโฌคาเหตฺวา ฯ ๒ ม. ยุ. ตฺวา ฯ
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ทิวสฺเจว รตฺติฺจ
อาโลโก โหติ เม สทา
สมนฺตา โยชนสต
โอภาเสน ผรามห ฯ
ปฺจปฺาสกปฺปมฺหิ
จกฺกวตฺติ อโหสห
จาตุรนฺโต วิชิตาวี
ชมฺพูมณฺฑสฺส อิสฺสโร ฯ
ตทา เม นคร อาสิ อิทฺธ ผีต สุนิมฺมิต
ตึสโยชนอายาม
วิตฺถาเรน จ วีสติ ฯ
โสภน นาม นคร
วิสุกมฺเมน มาปต
ทสสทฺทา วิวิตฺตนฺต
สมฺมตาฬสมาหิต ฯ
น ตสฺมึ นคเร อตฺถิ วลฺลี กฏฺจ มตฺติกา
สพฺพโสณฺณมยเยว
โชตเต นิจฺจกาลิก ฯ
จตุปาการปริกฺขิตฺต
ตโย อาสุ มณิมยา
เวมชฺเฌ ตาลปนฺติ ๑ จ วิสุกมฺเมน มาปตา ฯ
ทสสหสฺสโปกฺขรณี ๒ ปทุมปุ ฺปลฉาทิตา
ปุณฺฑรีกาทิสฺฉนฺนา ๓ นานาคนฺธสเมริตา ๔ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย อุกฺก ธารยึ อห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
อุกฺกาธารสฺสิท 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
#๑ ตาลปนฺตี ฯ ยุ. ตาลปตฺตี ฯ ๒ ม. ยุ. ทสสหสฺสา โปกฺขรฺโ ฯ
#๓ ม. ยุ. ปุณฺฑริเกหิ สฺฉนฺนา ฯ ๔ ม. นานาคนฺธสมีริตา ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุกฺกาสติโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อุกฺกาสติกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ สุมนวีชนิยตฺเถราปทาน (๔๗๔)
[๖๔] วิปสฺสิโน ภควโต
โพธิยา ปาทปุตฺตเม
สุมโน พีชนึ คยฺห
อวีชึ โพธิมุตฺตม ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป อวีชึ โพธิมุตฺตม
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พีชนาย อิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สุมนวีชนิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
สุมนวีชนิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
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ปฺจม กุมฺมาสทายกตฺเถราปทาน (๔๗๕)
[๖๕] เอสนาย จรนฺตสฺส
วิปสฺสิโน มเหสิโน
ริตฺตก ปตฺต ทิสฺวาน กุมฺมาส ปูรยึ อห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ภิกฺข อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
กุมฺมาสสฺส อิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กุมฺมาสทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
กุมฺมาสทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ กุสฏกทายกตฺเถราปทาน (๔๗๖)
[๖๖] กสฺสปสฺส ภควโต
พฺราหฺมณสฺส วุสีมโต
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
กุสฏกมทาสห ฯ
อิมสฺมึเยว กปฺปสฺมึ
กุสฏกมทาสห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
กุสฏกสฺสิท ผล 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กุสฏกทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
กุสฏกทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม คิริปุนฺนาคิยตฺเถราปทาน (๔๗๗)
[๖๗] โสภิโต นาม สมฺพุทฺโธ จิตฺตกูเฏ วสี ตทา
คเหตฺวา คิริปุนฺนาค สยมฺภุ อภิปูชยึ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป สมฺพุทธฺ มภิปูชยึ ๑
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ย พุทฺธมภิปูชยึ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา คิริปุนฺนาคิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
คิรปิ ุนฺนาคิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม วลฺลกิ ารผลทายกตฺเถราปทาน (๔๗๘)
[๖๘] สุมโน นาม สมฺพุทฺโธ ตกฺกราย วสี ตทา
วลฺลิการผล คยฺห
สยมฺภุสสฺ อทาสห ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ผลทานสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา วลฺลิการผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
วลฺลิการผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม ปานธิทายกตฺเถราปทาน (๔๗๙)
[๖๙] อโนมทสฺสี ภควา
โลกเชฏโ นราสโภ
ทิวาวิหารา นิกฺขมฺม วีถิมารุยฺหิ จกฺขุมา ฯ
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ปานธึ สุกต คยฺห
อทฺธาน ปฏิปชฺชห
ตตฺถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ ปตฺติก จารุทสฺสน ฯ
สก จิตฺต ปสาเทตฺวา นีหริตฺวาน ปานธึ
ปาทมูเล เปตฺวาน อิท วจนมพฺรวึ ฯ
อภิรูห มหาวีร
สุคตินฺท วินายก
อิโต ผล ลภิสฺสามิ
โส เม อตฺโถ สมิชฺฌตุ ฯ
อโนมทสฺสี ภควา
โลกเชฏโ นราสโภ
ปานธึ อภิรูหิตฺวา
อิท วจนมพฺรวิ ฯ
โย ปานธึ เม อทาสิ ๑ ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
พุทฺธสฺส คิรมฺาย
สพฺเพ เทวา สมาคตา
อุทคฺคจิตตฺ า สุมนา
เวทชาตา กตฺชลี ฯ
ปานธิเมว ๒ ทาเนน สุขิโตย ภวิสฺสติ
ปฺจปฺาสกฺขตฺตฺุจ เทวรชฺช กริสฺสติ ฯ
สหสฺสกฺขตฺตุ ราชา จ จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย ฯ
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมโิ ต
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ
#๑ ยุ. อททา ฯ ๒ ม. ยุ. ปานธีน ปทาเนน ฯ
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เทวโลเก มนุสฺเส วา นิพฺพตฺติสฺสติ ปฺวา
เทวยานปฏิภาค
ยาน ปฏิลภิสฺสติ ฯ
ปาสาทา สิวิกา มยฺห หตฺถโิ น สมลงฺกตา
รถา วาชฺสยุตฺตา สทา ปาตุภวนฺติ เม ฯ
อคารา นิกฺขมนฺโตป รเถน นิกฺขมึ อห
เกเสสุ ฉิชฺชมาเนสุ อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
ลาภา มยฺห สุลทฺธ เม วาณิช สุปฺปโยชิต
ทตฺวาน ปานธึ เอก ปตฺโตมฺหิ อจล ปท ฯ
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป ย ปานธิมทาสห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ปานธิสสฺ อิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปานธิทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ปานธิทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ยุ. นิกฺขมามห ฯ
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ทสม ปุฬินจงฺกมิยตฺเถราปทาน (๔๘๐)
[๗๐] มิคลุทฺโธ ๑ ปุเร อาสึ อรฺเ กานเน อห
วาตมิค คเวสนฺโต
จงฺกม อทฺทส อห ฯ
อุจฺฉงฺเคน ปุฬิน คยฺห จงฺกเม โอกิรึ อห
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
สุคตสฺส สิรีมโต ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ปุฬิน โอกิรึ อห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ปุฬินสฺส อิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปุฬินจงฺกมิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ปุฬินจงฺกมิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
นฬมาลิ มณิทโท
อุกฺกาสติกวีชนิ
กุมฺมาสฺจ กุสฏฺจ คิริปนุ ฺนาคิโยปจ
#๑ ม. ยุ. สพฺพตฺถ มิคลุทโฺ ท ฯ
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วลฺลิกาโร ปานธิโท อโถ ปุฬินจงฺกโม
คาถาโย ปฺจนวุติ
คณิตาโย วิภาวิภิ ฯ
นฬมาลิวคฺโค อฏจตฺตาฬีโส ฯ
_______________________
เอกูนปฺาสโม ปสุกูลวคฺโค
ปม ปสุกูลสฺกตฺเถราปทาน (๔๘๑)
[๗๑] ติสฺโส นามาสิ ภควา สยมฺภู โลกนายโก ๑
ปสุกูล เปตฺวาน
วิหาร ปาวิสี ชิโน ฯ
สชฺชิต ๒ ธนุมาทาย ปกฺขิตฺตสลิล ๓ อห
มณฺฑลคฺค คเหตฺวาน กานน ปาวิสึ อห ฯ
ตตฺถทฺทส ปสุกูล
ทุมคฺเค ลคฺคิต ตทา
จาป ตตฺเถว นิกฺขิปฺป สีเส กตฺวาน อฺชลึ ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
วิปุลาย จ ปติยา
พุทฺธเสฏ สริตฺวาน ปสุกูล อวนฺทห ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย ปสุกูลมวนฺทห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
วนฺทนาย อิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
#๑ ม. ยุ. อคฺคปุคฺคโล ฯ ๒ ม. วินต ฯ ยุ. ติยนฺต ฯ ๓ ม. ภกฺขตฺถาย จรึ
#อห ฯ ยุ. อกฺขิตฺโต ยมรึ อห ฯ
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สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปสุกูลสฺโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ปสุกูลสฺกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย พุทฺธสฺกตฺเถราปทาน (๔๘๒)
[๗๒] อชฺฌายิโก ๑ มนฺตธโร ติณฺณ เวทาน ปารคู
ลกฺขเณ อิติหาเส จ สนิฆณฺฑุสเกฏเภ ฯ
นทีโสตปฏิภาคา
สิสฺสา อายนฺติ เม ตทา
เตสาห มนฺต ๒ วาเจมิ รตฺตินฺทิวมตนฺทิโต ฯ
สิทฺธตฺโถ นาม สมฺพทุ ฺโธ โลเก อุปฺปชฺชิ ตาวเท
ตมนฺธการ นาเสตฺวา าณาโลก ปวตฺตยิ ฯ
มม อฺตโร สิสฺโส สิสฺสาน โส กเถสิ เม
สุตฺวาน เต เอตมตฺถ อาโรเจสุ มม ตทา ฯ
พุทฺโธ โลเก สมุปฺปนฺโน สพฺพฺู โลกนายโก
ตสฺสานุวตฺตติ ชโน
ลาโภ มยฺห น วิชชฺ ติ ฯ
อธิจฺจุปฺปตฺติกา พุทฺธา จกฺขุมนฺโต มหายสา
ยนฺนูนาห พุทฺธเสฏ ปสฺเสยฺย โลกนายก ฯ
#๑ ม. ยุ. สพฺพตฺถ อชฺฌายโก ฯ ๒ ม. ยุ. มนฺเต ฯ
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อชิน เม คเหตฺวาน วากจีร กมณฺฑลล
อสฺสมา อภินิกฺขมฺม
สิสฺเส อามนฺตยึ อห ฯ
อุทุมฺพริกปุปฺผว
จนฺทมฺหิ สสก ยถา
วายสาน ยถา ขีร
ทุลลฺ ภ ๑ โลกนายก ฯ
พุทฺโธ โลกมฺหิ อุปฺปนฺโน มนุสฺสตฺตป ทุลฺลภ
อุโภสุ วิชฺชมาเนสุ
สวนฺจ สุทุลฺลภ ฯ
พุทฺโธ โลเก สมุปฺปนฺโน จกฺขุ ลจฺฉาม โน ภว
เอถ สพฺเพ คมิสฺสาม สมฺมาสมฺพุทฺธสนฺติก ฯ
กมณฺฑลุธรา สพฺเพ
ขราชินนิวาสิโน
เต ๒ ชฏาภารภริตา นิกฺขมฺม ปวนา ตทา ฯ
ยุตฺตมตฺต ๓ เปกฺขมานา อุตฺตมตฺถ คเวสิโน
อายนฺติ ๔ นาคโปตาว อสมฺภีตาว เกสรี ฯ
อปฺปตาสา ๕ อโลลุปฺปา นิปกา สนฺตวุตฺติโน
อฺุฉาย จรมานา เต พุทฺธเสฏ อุปาคมม ฯ
ทิยฑฺฒโยชเน เทเส ๖ พฺยาธิ เม อุปปชฺชถ
พุทฺธเสฏ สริตฺวาน ตตฺถ กาล กโต อห ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย สฺมลภึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธสฺายิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
#๑ ม. ทุลฺลโภ โลกนายโก ฯ ๒ ยุ. เย ฯ ๓ โป. ม. ยุ. ยุคมตฺต ฯ
#๔ ม. อาสตฺติ โทสรหิตา ฯ ๕ ม. อปฺปกิจฺจา ฯ ยุ. อปฺปภาสา อลีลตา ฯ
#๖ ม. ยุ. เสเส ฯ
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สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา พุทฺธสฺโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
พุทฺธสฺกตฺเถรสฺส อปาทาน สมตฺต ฯ
ตติย ภิสทายกตฺเถราปทาน (๔๘๓)
[๗๓] โอคฺคยฺหาห ๑ โปกฺขรณึ นานากฺุชรเสวิต
อุทฺธรามิ ภิส ตตฺถ
อสนเหตุ ๒ อห ตทา ฯ
ภควา ตมฺหิ สมเย
ปทุมุตฺตรสวฺหโย
รตฺตกมฺพลธโร ๓ พุทฺโธ คจฺฉสิ อนิลฺชเส ฯ
ธุนนฺโต ปสุกูลานิ
สทฺท อสฺโสสห ตทา
อุทฺธ นิชฺฌายมาโนห อทฺทส โลกนายก ฯ
ตตฺเถว ิตโก สนฺโต อายาจึ โลกนายก
มธุ ๔ ภึเสหิ สวติ ขีรสปฺป ๕ มุฬาลิภิ ฯ
ปฏิคฺคณฺหาตุ เม พุทฺโธ อนุกมฺปาย จกฺขุมา
ตโต การุณิโก สตฺถา โอโรหิตฺวา มหายโส ฯ
ปฏิคฺคณฺหิ มม ภิกฺข
อนุกมฺปาย จกฺขุมา
ปฏิคฺคเหตฺวา สมฺพุทฺโธ อกา เม อนุโมทน ฯ
#๑ ม. โอคยฺห ย โปกฺขรณึ ฯ ๒ ม. ยุ. ฆาสเหตุ ฯ ๓ ม. ยุ. รตฺตมฺพรธโร ฯ
#๔ ม. มธธ ฯ ๕ ม. ขีร ฯ
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สุขี โหหิ ๑ มหาปฺุ คติ ตุยหฺ  สมิชฺฌตุ
อิมินา ภิสทาเนน
ลภสฺสุ วิปุล สุข ฯ
อท วตฺวาน สมฺพุทฺโธ ชลชุตฺตมนามโก
ภิกฺขมาทาย สมฺพุทฺโธ อมฺพเรนาคมา ชิโน ฯ
ตโต ภิส คเหตฺวาน อาคฺฉึ มม อสฺสม
ภิส รุกฺเข ลคฺคิตฺวาน มม ทาน อนุสฺสรึ ฯ
มหาวาโต วุฏหิตฺวา สฺจาเลสิ วน ตทา
อากาโส อภินาทิตฺถ อสนิยา ผลนฺติยา ฯ
ตโต เม อสนิปาโต มตฺถเก นิปติ ตทา
โส ๒ หิ นิสินฺนโก สนฺโต ตตฺถ กาล กโต อห ฯ
ปฺุกมฺเมน สยุตฺโต ตุสิต อุปปชฺชห
กเลวรมฺเม ปติต
เทวโลเก รมามห ฯ
ฉฬาสีติสหสฺสานิ
นาริโย สมลงฺกตา
สาย ปาต อุปฏเนฺติ ภิสทานสฺสิท ผล ฯ
มนุสฺสโยนิมาคนฺตฺวา สุขิโต โหมห ตทา
โภเค เม อูนตา นตฺถิ ภิสทานสฺสิท ผล ฯ
อนุกมฺปตโก ๓ เตน เทวเทเวน ตาทินา
สพฺพาสวปริกฺขีโณ ๔ นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย ภิกขฺ มททึ ๕ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ภิสทานสฺสิท ผล ฯ
#๑ ม. โหตุ ฯ ๒ ม. ยุ. โสห ฯ ๓ ยุ. อนุกมฺปตตฺตา เตน ฯ ๔ ม. ยุ.
#สพฺพตฺถ สพฺพาสวา ปริกฺขีณา ฯ ๕ ม. ภิส อททึ 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ภิสทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ภิสทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ าณตฺถวิกตฺเถราปทาน (๔๘๔)
[๗๔] ทกฺขิเณ หิมวนฺตสฺส
สุกโต อสฺสโม มม
อุตฺตมตฺถ คเวสนฺโต วสามิ ปวเน ตทา ฯ
ลาภาลาเภน สนฺตุฏโ มูเลน จ ผเลน จ
อโนมสนฺโต ๑ อจริ ๒ วสามิ เอกโก อห ฯ
สุเมโธ นาม สมฺพุทฺโธ โลเก อุปฺปชฺชิ ตาวเท
จตุสจฺจ ปกาเสติ
อุทฺธรนฺโต มหาชน ฯ
นาห สุโณมิ สมฺพุทธฺ  นป เม โกจิ สาสติ
อฏวสฺเส อติกฺกนฺเต อสฺโสสึ โลกนายก ฯ
อคฺคึ ทารุ นิหริตฺวา สมฺมชฺชติ ฺวาน อสฺสม
ขาริภาร คเหตฺวาน นิกฺขมึ ปวนา อห ฯ
#๑ ม. อเนฺวสนฺโต อาจริย ฯ ๒ ยุ. จริย ฯ
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เอกรตฺตึ วสนฺโตห
คาเมสุ นิคเมสุ จ
อนุปุพฺเพน จนฺทวตึ ๑ ตทาห อุปสงฺกมึ ฯ
ภควา ตมฺหิ สมเย
สุเมโธ โลกนายโก
อุทฺธรนฺโต พหู สตฺเต เทเสติ อมตปท ฯ
ชนกายมติกฺกมฺม
วนฺทิตฺวา ชินสาคต ๒
เอกส อชิน กตฺวา
สนฺถวึ โลกนายก ฯ
ตุว สตฺถา จ เกตุว ๓ ธโช ยูโปว ๓ ปาณิน
ปรายโน ปติฏา จ ทีโป จ ทิปทุตฺตโม ฯ
เอกวีสติม ภาณวาร ฯ
เนปฺุโ ทสฺสเน ธีโร ตาเรสิ ชนต ตุว
นตฺถฺโ ตารโก โลเก ตวุตตฺ ริตฺตโร มุเน ฯ
สกฺกา ภเว ๔ กุสคฺเคน ปเมตุ สาครุตฺตโม ๕
น เตฺวว ตว สพฺพฺุ าณ สกฺกา ปเมตเว ฯ
ตุลทณฺเฑ เปตฺวาน มหิ ๖ สกฺกา ธเรตเว
น เตฺวว ตว ปฺาย สมาน ๗ อตฺถิ จกฺขุม ฯ
อากาโส มินิตุ สกฺกา รชฺชุยา องฺคุเลน จ ๘
น เตฺวว ตว สพฺพฺุ สีล สกฺกา ปเมตเว ฯ
มหาสมุทฺเท อุทก
อากาโส จ วสุนฺธโร ๙
ปริเมยฺยานิ เอตานิ อปฺปเมยฺโยสิ จกฺขุม ฯ
#๑ โป. ธาวนฺโต ฯ ๒ ม. ชินสาคร ฯ ยุ. ชินสาสน ฯ ๓ ม. ยุ. จ ฯ
#๔ ม. เถเว ฯ ยุ. หเว ฯ ๕ ม. สาครุตฺตเม ฯ ๖ ม. มหึ ฯ ๗ ม. ยุ.
#ปมาณ ฯ ๘ ม. วา ฯ ยุ. ป ฯ ๙ ม. ยุ. วสุนฺธรา ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 106

ฉหิ คาถาหิ สพฺพฺ กิตฺตยิตฺวา มหายส
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน ตุณฺหี อฏาสห ตทา ฯ
ย วทนฺติ สุเมโธติ
ภูมิปฺ ๑ สุเมธส ฯ
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อิมา คาถา อภาสถ
โย เม าณ ปกิตฺเตสิ วิปฺปสสนฺเนน ๒ เจตสา ฯ
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต
สตฺตสตฺตติ กปฺปานิ
เทวโลเก รมิสฺสติ ฯ
สหสฺสกฺขตฺตุ เทวินฺโท เทวรชฺช กริสฺสติ
อเนกสตกฺขตฺตฺุจ
จกฺกวตฺติ ภวิสฺสติ ฯ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย
เทวภูโต มนุสฺโส วา ปฺุกมฺมสมาหิโต ฯ
อนูนมนสงฺกปฺโป ๓ ติกฺขปฺโ ภวิสฺสติ
ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
โอกฺกากกุลสมฺภโว ฯ
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ
อคารา อภินิกฺขมฺม
ปพฺพชิสสฺ ติกิฺจโน ฯ
ชาติยา สตฺตวสฺเสน อรหตฺต ปาปุณิสฺสติ ๔
ยโต สรามิ อตฺตาน ยโต ปตฺโตสฺมิ สาสน ฯ
เอตฺถนฺตเร น ชานามิ เจตน อมโนรม
สสริตฺวา ภวาภเว ๕ สมฺปตฺตานุภวึ อห ฯ
#๑ ม. ยุ. ภูรปิ ฺ ฯ ๒ โป. ม. ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ ฯ ๓ ยุ. อนูนมตสงฺกปฺโป ฯ
#๔ ม. ยุ. ผุสสิ ฺสติ ฯ ๕ ม. ยุ. ภเว สพฺเพ ฯ
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โภเค เม อูนตา นตฺถิ ผล าณสฺส โถมเน
ติธคฺคี ๑ นิพฺพุตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา ฯ
สพฺพาสวปริกฺขีโณ
นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว
ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
ย าณมภิโถมห ๒
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ผล าณสฺส โถมเน 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา าณตฺถวิโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
าณตฺถวิกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม จนฺทนมาลิยตฺเถราปทาน (๔๘๕)
[๗๕] ปฺจกามคุเณ หิตฺวา ปยรูเป มโนรเม
อสีติโกฏิโย หิตฺวา
ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
ปพฺพชิตฺวาน กาเยน ปาปกมฺม วิวชฺชยึ
วจีทุจฺจริต หิตฺวา
นทีกูเล วสามห ฯ
#๑ ม. ติยคฺคี ฯ ยุ. ติวคฺคี ฯ อิโต ปร อีทสิ เมว ฯ ๒ ม. าณมถวึ อห ฯ
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เอเกก ๑ ม วิหรนฺต พุทฺธเสฏโ อุปาคมิ
นาห ชานามิ พุทฺโธติ อกาสึ ปฏิสนฺถร ฯ
กริตฺวา ปฏิสนฺถาร
นามโคตฺต อปุจฺฉห
เทวตา นุสิ คนฺธพฺโพ อาทู ๒ สกฺโก ปุรนิ ฺทโท ฯ
โก วา ตฺว กสฺส วา ปุตฺโต มหาพฺรหฺมา อิธาคโต
วิโรจสิ ทิสา สพฺพา อุทย สุรโิ ย ยถา ฯ
สหสฺสารานิ จกฺกานิ ปาเท ทิสฺสนฺติ มาริส
โก วา ตฺว กสฺส วา ปุตฺโต กถ ชาเนมุ ต มย ฯ
นามโคตฺต ปเวเทหิ สสย อปเนหิ เม
นมฺหิ เทโว น คนฺธพฺโพ นมฺหิ สกฺโก ปุรนิ ฺทโท ฯ
พฺรหฺมภาโว จ เม นตฺถิ เอเตส อุตฺตโม อห
อตีโต วิสย เตส
ทาลยึ กามพนฺธน ฯ
สพฺเพ กิเลเส ฌาเปตฺวา ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม
ตสฺส วาจ สุณิตฺวาห อิท วจนมพฺรวึ ฯ
ยทิ พุทฺโธสิ สพฺพฺู นิสีท ตฺว มหามุนิ
ตมห ปูชยิสฺสามิ
ทุกฺขสฺสนฺตกโร ตุว ฯ
ปตฺถริตฺวา ชินจมฺม
อทาสิ สตฺถุโน อห
นิสีทิ ตตฺถ ภควา
สีโหว คิรคิ พฺภเร ฯ
ขิปฺป ปพฺพตมารุยฺห
อมฺพสฺส ผลมคฺคหึ
สาลกลฺยาณิก ปุปฺผ
จนฺทนฺจ มหารห ฯ
#๑ ม. เอกก ฯ ยุ. เอกกมฺม ฯ ๒ ยุ. อุท ฯ
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ขิปฺป ปคฺคยฺห ต สพฺพ อุเปตฺวา ๑ โลกนายก
ผล พุทธฺ สฺส ทตฺวาน สาลปุปฺผ อปูชยึ ฯ
จนฺทน อนุลิมฺปตฺวา
อวนฺทึ สตฺถุโน อห
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
วิปุลาย จ ปติยา ฯ
อชินมฺหิ นิสีทิตฺวา
สุเมโธ โลกนายโก
มม กมฺม ปกิตฺเตสิ
หาสยนฺโต มม ตทา ฯ
อิมินา ผลทาเนน
คนฺธมาเลหิ จูภย
ปฺจวีเส กปฺปสเต
เทวโลเก รมิสฺสติ ฯ
อนูนมนสงฺกปฺโป
วสวตฺติ ภวิสฺสติ
ฉพฺพีสติกปฺปสเต
มนุสฺสตฺต คมิสฺสติ ฯ
ภวิสฺสติ จกฺกวตฺติ
จาตุรนฺโต มหิทฺธิโก
เวกร ๒ นาม นคร วิสุกมฺเมน มาปต ฯ
เหสฺสติ สพฺพโสวณฺณ นานารตนภูสิต
เอเตเนว อุปาเยน สสริสฺสติ โยนิโย ๓ ฯ
สพฺพตฺถ สุขิโต ๔ หุตฺวา เทวตฺเต อถ มานุเส
ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต พฺรหฺมพนฺธุ ภวิสฺสติ ฯ
อคารา อภินิกฺขมฺม
อนคาริ ภวิสฺสติ
อวิฺตฺติปจฺจโย ๕ หุตฺวา นิพพฺ ายิสฺสตินาสโว ฯ
อิท วตฺวาน สมฺพุทฺโธ สุเมโธ โลกนายโก
มม นิชฌ
ฺ ายมานสฺส
ปกฺกามิ อนิลฺชเส ฯ
#๑ ยุ. อุเปสึ ฯ ๒ ม. ยุ. เวภาร ฯ ๓ ม. โส ภเว ฯ ยุ. โยนิโส ฯ
#๔ ม. ปูชโิ ต ฯ ๕ ม. อภิฺาปารคู ฯ
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เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตุสิต ๑ อุปปชฺชห ฯ
ตุสิตโต จวิตฺวาน
นิพฺพตฺตึ มาตุกุจฺฉิยา
โภเค เม อูนตา นตฺถิ ยมฺหิ คพฺเภ วสามห ฯ
มาตุกุจฺฉิคเต มยิ
อนฺนปานฺจ โภชน
มาตุยา มม ฉนฺเทน นิพฺพตฺตติ ยถิจฺฉก ฯ
ชาติยา ปฺจวสฺเสน ปพฺพชึ อนคาริย
โอโรปตมฺหิ เกสมฺหิ อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
ปุพฺพกมฺม คเวสนฺโต โอเรน นทฺทส อห
ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
มม กมฺม อนุสฺสรึ ฯ
นโม เต ปุริสาชฺ นโม เต ปุริสุตฺตม
ตว สาสนมาคมฺม
ปตฺโตมฺหิ อจล ปท ฯ
ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
สมฺพุทฺธมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. ตาวตึสมคจฺฉห ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 111

อิตฺถ สุท อายสฺมา จนฺทนมาลิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
จนฺทนมาลิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ ธาตุปูชกตฺเถราปทาน (๔๘๖)
[๗๖] นิพฺพุเต โลกนาถมฺหิ สิทฺธตฺเถ โลกนายเก
มมฺาตี สมาเนตฺวา ธาตุปูช อกาสห ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ธาตุมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ธาตุปูชายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ธาตุปูชโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ธาตุปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม ปุฬินุปฺปาทกตฺเถราปทาน (๔๘๗)
[๗๗] ปพฺพเต หิมวนฺตมฺหิ
เทวโล นาม ตาปโส
ตตฺถ เม จงฺกโม อาสิ อมนุสฺเสหิ มาปโต ฯ
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ชฏาภารสฺส ๑ ภริโต กมณฺฑลุธโร ตทา
อุตฺตมตฺถ คเวสนฺโต ปวนา นิกฺขมึ ๒ ตทา ฯ
จุลลฺ าสีติสหสฺสานิ
สิสฺสา มยฺห อุปฏหุ
สกกมฺมาภิปสุตา
วสนฺติ ปวเน ตทา ฯ
อสฺสมา อภินิกฺขมฺม
อก ปุฬนิ เจติย
นานาปุปฺผ สมาเนตฺวา ต เจติย อปูชยึ ฯ
ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา อสฺสม ปวิสามห
สพฺเพ สิสฺสา สมาคนฺตฺวา เอตมตฺถ อปุจฺฉิสุ ๓ ฯ
ปุฬิเนน กโต ถูโป
ย ตฺว เทว นมสฺสสิ
มยมฺป าตุมิจฺฉาม
ปุฏโ อาจิกฺข โน ตุว ฯ
ทิฏา โน ๔ โว มนฺตปเท จกฺขุมนฺโต มหายสา
เต โข อห นมสฺสามิ พุทฺธเสฏเ มหายเส ฯ
กีทิสา เต มหาวีรา สพฺพฺู โลกนายกา
กถวณฺณา กถสีลา
กีทิสา เต มหายสา ฯ
พตฺตึสลกฺขณา พุทฺธา จตฺตาริว ๕ ทิชาปจ
เนตฺตา โคปขุมา ๖ เตส ชิฺชุกผลสนฺนิภา ฯ
คจฺฉมานา จ เต พุทฺธา ยุคมตฺตฺจ เปกฺขเร
น เตส ชาณุ นทติ
สนฺธิสทฺโท น สุยฺยติ ฯ
คจฺฉมานา จ สุคตา อตุริตาว ๗ คจฺฉเร
ปม ทกฺขิณ ปาท
พุทฺธาน เอส ธมฺมตา ฯ
#๑ ม. ยุ. ชฏาภาเรน ฯ ๒ ยุ. อภินิกฺขมึ ฯ ๓ ม. ยุ. ปุจฺฉึสุ ม ฯ ๔ ม. ... นุ
#มนฺตปเท ฯ ๕ ม. ยุ. จตฺตาฬีส ฯ ๖ ยุ. โคปมุขา ฯ ๗ ม. อุทฺธรนฺตาว ฯ
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อสมฺภีตา จ เต พุทฺธา มิคราชาว เกสรี
เนวุกฺกเสนฺติ อตฺตาน โน จ วมฺเภนฺติ ปาณิน ฯ
มานาติมานโต ๑ มุตฺตา สมา สพฺเพสุ ปาณิสุ
อนตฺตุกฺกสกา พุทฺธา พุทฺธาน เอส ธมฺมตา ฯ
อุปฺปชฺชนฺตา จ สมฺพุทฺธา อาโลก ทสฺสยนฺติ เต
ฉพฺพิการ ๒ ปกาเสนฺติ ๓ เกวล วสุธ อิม ฯ
ปสฺสนฺติ นิรยฺเจเต นิพฺพาติ นิรโย ตทา
ปวสฺสติ มหาเมโฆ
พุทฺธาน เอส ธมฺมตา ฯ
อีทิสา เต มหานาคา อตุลา เต ๔ มหายสา
วณฺณโต อนติกฺกนฺตา อปฺปเมยฺยา ตถาคตา ฯ
อนุโมทึสุ เม วากฺย สพฺเพ สิสฺสา สคารวา
ตถาว ๕ ปฏิปชฺชึสุ ยถาสตฺติ ยถาพล ฯ
ปฏิปูเชนฺติ ปุฬิน
เต ๖ สกมฺมาภิลาสิโน
สทฺทหนฺตา มม วากฺย พุทฺธตฺตคตมานสา ๗ ฯ
ตทา จวิตฺวา ตุสิตา เทวปุตฺโต มหายโส
อุปฺปชฺชิ มาตุกุจฺฉิสฺมึ ทสสหสฺสิ กมฺปถ ฯ
อสฺสมสฺสาวิทูรมฺหิ
จงฺกมมฺหิฏิโต อห
สพฺเพ สิสฺสา สมาคนฺตฺวา อาคจฺฉฉ มม สนฺติเก ฯ
อุสโภว มหิ นทติ
มิคราชาว กุชชฺ ติ
สสสุมาโรว สฬติ ๘ กึ วิปาโก ภวิสฺสติ ฯ
#๑ ม. ยุ. มานาวมานโต ฯ ๒ ม. ฉปฺปการ ฯ ๓ ยุ. ปกมฺเปนฺติ ฯ ๔-๕ ม. ยุ. จ ฯ
#๖ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๗ ม. พุทฺธสกฺกตมานสา ฯ ๘ ยุ. สทฺทติ ฯ
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ย ปกิตฺเตมิ สมฺพุทฺธ สิกตา ถูปสนฺติเก
โส ทานิ ภควา สตฺถา มาตุกุจฺฉิมุปาคมิ ฯ
เตส ธมฺมกถ กตฺวา ๑ กิตฺตยิตฺวา มหามุนึ
อุยฺโยเชตฺวา สเก สิสฺเส ปลฺลงฺเก อาภุชึ อห ฯ
พลฺจ วต เม ขีณ
พฺยาธิโก ๒ ปรเมนห
พุทฺธเสฏ สริตฺวาน ตตฺถ กาล กโต อห ฯ
สพฺเพ สิสฺสา สมาคนฺตฺวา อกสุ จิตก ตทา
กเลวรฺจ เม คยฺห จิตก อภิโรปยุ ฯ
จิตก ปริวาเรตฺวา
สีเส กตฺวาน อฺชลึ
โสกสลฺลปเรตา เต วิกนฺทึสุ สมาคตา ฯ
เตส ลาลปฺปมานาน อคม ๓ จิตกนฺติก
อห อาจริโย ตุยฺห
มา โสจิตถฺ สุเมธสา ฯ
สทตฺเถ วายเมยฺยาถ รตฺตินฺทิวมตนฺทิตา
มา โว ปมตฺตา อหุตฺถ ขโณ โว ปฏิปาทิโต ฯ
สเก สิสเฺ สนุสาสิตฺวา เทวโลก ปุนาคมึ
อฏารส ๔ จ กปฺปานิ เทวโลเก อโหสห ๕ ฯ
สตาน ปฺจกฺขตฺตฺุจ จกฺกวตฺติ อโหสห
อเนกสตกฺขตฺตฺุจ
เทวรชฺช อการยึ ฯ
อวเสเสสุ กปฺเปสุ
โวกิณฺณ ๖ สสรึ อห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
อุปฺปาทสฺส อิท ผล ฯ
#๑ ม. วตฺวา ฯ ๒ ม. พฺยาธินา ฯ ๓ ม. อคม จิตก ตทา ฯ ยุ. อคมาสึ ... ฯ
#๔ โป. ยุ. อฏารสาห กปฺปานิ ฯ ๕ ม. รมามห ฯ ยุ. รมึ อห ฯ ๖ ม. ยุ.
#โวกิณฺโณ ฯ
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ยถา โกมุทิเก มาเส พหู ปุปฺผนฺติ ปาทปา
ตเถวาหมฺป สมเย
ปุปฺผิโตมฺหิ มเหสินา ๑ ฯ
วิริย เม ธุรโธรยฺห โยคกฺเขมาธิวาหน
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย พุทธฺ มภิกิตฺตยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
กิตฺตนาย อิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปุฬินุปฺปาทโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ปุฬินุปฺปาทกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม ตรณิยตฺเถราปทาน (๔๘๘)
[๗๘] อตฺถทสฺสี ตุ ภควา
สยมฺภู โลกนายโก
วินตานทิยา ๒ ตีเร ๓ อุปคฺฉิ ตถาคโต ฯ
อุทกา อภินิกฺขมฺม
กจฺฉโป วาริโคจโร
พุทฺธ ตริตุกาโมห ๔ อุเปสึ โลกนายก ฯ
#๑ โป. ยุ. มเหสิโน ฯ ๒ ยุ. จินตานทิยา ฯ ๓ ม. ตีร ฯ ๔ ม. ตาเรตุกาโมห ฯ
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อภิรูหตุ ม พุทฺโธ
อตฺถทสฺสี มหามุนิ
อห ต ตารยิสฺสามิ
ทุกฺขสฺสนฺต กโร ตุว ฯ
มม สงฺกปฺปมฺาย
อตฺถทสฺสี มหายโส
อาโรหิตฺวาน เม ปฏึ อฏาสิ โลกนายโก ฯ
ยโต สรามิ อตฺตาน ยโต ปตฺโตสฺมิ วิฺุต
สุข เม ตาทิส นตฺถิ ผุฏเ ๑ ปาทตเล ยถา ฯ
อุตฺตริตฺวาน สมฺพุทฺโธ อตฺถทสฺสี มหายโส
นทีตีรมฺหิ ตฺวาน
อิมา คาถา อภาสถ ฯ
ยาวตา วตฺตเต จิตฺต คงฺคาโสต ตรามห
อยฺจ กจฺฉโป ราชา ตาเรติ ๒ มม ปฺุวา ฯ
อิมินา พุทฺธตรเณน
เมตฺตจิตฺตวตาย จ
อฏารเส กปฺปสเต เทวโลเก รมิสฺสติ ฯ
เทวโลกา อิธาคนฺตฺวา สุกฺกมูเลน โจทิโต
เอกาสเน นิสีทิตฺวา กงฺขาโสต ตริสฺสติ ฯ
ยถาป ภทฺทเก เขตฺเต พีช อปฺปมฺป โรปต
สมฺมา ธาร ๓ ปวสฺสนฺเต ผล โตเสติ กสฺสเก ๔ ฯ
ตเถวิท พุทฺธเขตฺต
สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิต
สมฺมา ธาร ๓ ปวจฺฉนฺเต ผล ม โตสยิสฺสติ ฯ
ปธาน ปหิตตฺโตมฺหิ
อุปสนฺโต นิรูปธิ
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ อนาสโว ฯ
#๑ โป. ยุ. ยถา ปาทตเล มุนิ ฯ ๒ ม. ตาเรสิ ฯ ๓ ม. ยุ. ธาเร ฯ ๔ ม.
#กสฺสก ฯ
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อฏารเส กปฺปสเต ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ตรณาย อิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ตรณิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ตรณิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม ธมฺมรุจิตฺเถราปทาน ๑ (๔๘๙)
[๗๙] ยทา ทีปงฺกโร พุทฺโธ สุเมธ พฺยากริ ชิโน
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ
อิมสฺส ชนิกา มาตา มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิก
อสฺสตฺถมูเล สมฺพุทฺโธ พุชฌ
ฺ สิ ฺสติ มหายโส ฯ
อุปติสฺโส โกลิโต จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อานนฺโท นามุปฏาโก ๒ อุปฏิสฺสติม ชิน ฯ
#๑ ม. ธมฺมรุจิยตฺเถร... ฯ ๒ ม. ยุ. นาม นาเมน ฯ
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เขมา อุปฺปลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
จิตฺโต อาฬวโก เจว อคฺคา เหสฺสนฺตุปาสกา ฯ
ขุชชฺ ุตฺตรา นนฺทมาตา อคฺคา เหสฺสนฺตุปาสิกา
โพธิ อิมสฺส ธีรสฺส
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ ฯ
อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
นมสฺสนฺติ กตฺชลี ฯ
ตทาห มาณโว อาสึ เมโฆ นาม สุสิกฺขิโต
สุตฺวา พฺยากรณ เสฏ สุเมธสฺส มหามุนิ ฯ
สวิสฺสฏโ ภวิตฺวาน สุเมเธ กรุณาลเย ๑
ปพฺพชนฺตฺจ ต วีร
สหา ๒ จ อนุปพฺพชึ ฯ
สวุโต ปาฏิโมกฺขสฺมึ อินฺทฺริเยสุ จ ปฺจสุ
สุทฺธาชีโว สโต ธีโร ชินสาสนการโก ฯ
เอว วิหรมาโนห
ปาปมิตฺเตน เกนจิ
นิโยชิโต อนาจาเร สุมคฺคา ปริธสิโต ฯ
วิตกฺกวสิโก หุตฺวา
สาสนโต อปกฺกมึ
ปจฺฉา เตน กุมิตฺเตน ปยุตฺโต มาตุฆาตน ฯ
อกรึนนฺตริยฺจ ๓
ฆาตยึ ทุฏมานโส
ตโต จุโต มหาวีจึ
อุปปนฺโน สุทารุณ ฯ
วินิปาต คโต สนฺโต สสรึ ทุกฺขิโต จิร
น ปุโน อทฺทส ธีร
สุเมธ นรปุงฺคว ฯ
#๑ ม. ยุ. กรุณาสเย ฯ ๒ ม. สหาว ฯ ยุ. สเหว ฯ ๓ ม. อกรึ อานนฺตริย ฯ
#ยุ. อกริมนนฺตริยฺจ ฯ
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อสฺมึ กปฺเป สมุทฺทสฺมึ มจฺโฉ อาสึ ติมิงฺคโล
ทิสฺวาห สาคเร นาว โคจรตฺถมุปาคมึ ฯ
ทิสฺวา ม วาณิชา ภีตา พุทฺธเสฏ อนุสฺสรุ
โคตโมติ มหาโฆส
สุตฺวา เตหิ อุทีริต ฯ
ปุพฺพสฺ สริตฺวาน
ตโต กาล กโต อห
สาวตฺถยิ  กุเล อิทฺเธ ๑ ชาโต พฺราหฺมณชาติย ฯ
อาสึ ธมฺมรุจิ นาม
สพฺพปาปชิคุจฺฉโก
ทิสฺวาห โลกปชฺโชต ชาติยา สตฺตวสฺสิโก ฯ
มหาเชตวน คนฺตฺวา ปพฺพชึ อนคาริย
อุเปมิ พุทฺธ ติกฺขตฺตุ รตฺติยา ทิวสสฺส จ ฯ
ตทา ๒ ทิสฺวา มุนิ อาห สร ๓ ธมฺมรุจีติ ม
ตโตห อวจ พุทฺธ
ปุพฺพกมฺม วิภาวิต ๔ ฯ
สุจิร สตปฺุลกฺขณ
ปติปุพฺเพ น วิสุทฺธิปจฺจยา ๕
อหมชฺช สุเปกฺขน วต
ตว ปสฺสามิ นิรุปม วิคฺคห ฯ
สุจิร วิหิต ๖ นุ เต มยา
สุจิรกฺเขน นิรวิโสสิตา ๗
สุจิร อมล วิโสธิต
นยน าณมย มหามุเน ฯ
#๑ ยุ. อุจฺเจ ฯ ๒ ยุ. ทิสฺวา ฯ ๓ ม. ยุ. จิร ฯ ๔ ม. ยุ. ปภาวิต ฯ ๕
#วิสุทฺธิปจฺจย ฯ ๖ ม. ยุ. วิหตตฺตโม มยา ฯ ๗ ม. ยุ. นทีวิโสสิตา ฯ
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จิรกาลสมงฺคิโต ๑ ตยา
อวินฏโ ปุนนฺตร จิร
ปุนรชฺช สมาคโต ตยา
นหิ นสฺสนฺติ กตานิ โคตม 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ธมฺมรุจิ เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ธมฺมรุจิตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม สาลมณฺฑปยตฺเถราปทาน (๔๙๐)
[๘๐] อชฺโฌคเหตฺวา สาลวน สุกโต อสฺสโม มม
สาลปุปเฺ ผหิ สฺฉนฺโน วสามิ ปวเน ตทา ฯ
ปยทสฺสี ตุ ๒ ภควา สยมฺภู อคฺคปุคฺคโล
วิเวกกาโม สมฺพุทฺโธ สาลวนมุปาคมิ ฯ
อสฺสมา อภินิกฺขมฺม
ปวน อคมาสห
มูลผล คเวสนฺโต
อาหิณฺฑามิ วเน ตทา ฯ
#๑ ยุ. จิรกาล สมาคโต ฯ ๒ ม. ยุ. จ ฯ
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ตตฺถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ ปยทสฺสึ มหายส
สุนิสินนฺ  สมาปนฺน
วิโรจนฺต มหาวเน ฯ
จตุทณฺเฑ เปตฺวาน พุทฺธสฺส อุปริ อห
มณฺฑป สุกต กตฺวา
สาลปุปเฺ ผหิ ฉาทยึ ฯ
สตฺตาห ธารยิตฺวาน มณฺฑป สาลฉาทิต
ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา พุทฺธเสฏ อวนฺทห ฯ
ภควา ตมฺหิ สมเย
วุฏหิตฺวา สมาธิโต ๑
ยุคมตฺต เปกฺขมาโน นิสีทิ ปุริสุตฺตโม ฯ
สาวโก วรุโณ นาม ปยทสฺสสิ ฺส สตฺถุโน
วสีสตสหสฺเสหิ
อุปคฺฉิ วินายก ฯ
ปยทสฺสี ตุ ภควา
โลกเชฏโ นราสโภ
ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา สิต ปาตุกริ ชิโน ฯ
อนุรุทโฺ ธ อุปฏาโก ปยทสฺสิสฺส สตฺถุโน
เอกส จีวร กตฺวา
อปุจฺฉิตฺถ มหามุนึ ฯ
โก นุ โข ภควา เหตุ สิตกมฺมสฺส สตฺถุโน
การเณ วิชฺชมานมฺหิ สตฺถา ปาตุกเร สิต ฯ
สตฺตาห ปุปฺผฉทน ๒ โย เม ธาเรสิ มาณโว
ตสฺส กมฺม สริตฺวาน สิต ปาตุกรึ อห ฯ
อโนกาส ๓ น ปสฺสามิ ยนฺต ๔ ปฺุ วิปจฺจติ
เทวโลเก มนุสฺเส วา โอกาโสว น สมฺมติ ฯ
#๑ ยุ. สมาธิโน ฯ ๒ ม. สาลจฺฉทน ฯ ๓ โป. ยุ. โอกาสาห ฯ ๔ ม. ยตฺถ ฯ
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เทวโลเก วสนฺตสฺส ปฺุกมฺมสมงฺคิโน
ยาวตา ปริสา ตสฺส สาลฉนฺนา ภวิสฺสติ ฯ
ตตฺถ ทิพฺเพหิ นจฺเจหิ คีเตหิ วาทิเตหิ จ
รมิสฺสติ สทา สนฺโต ปฺุกมฺมสมาหิโต ฯ
ยาวตา ปริสา ตสฺส คนฺธคนฺธิ ภวิสฺสติ
สาลสฺส ปุปฺผวสฺโส จ ปวสฺสิสฺสติ ตาวเท ฯ
ตโต จุโตย มนุโช
มานุส อาคมิสฺสติ
อิธาป สาลฉทน
สพฺพกาล ธริสฺสติ ๑ ฯ
อิธ นจฺจฺจ คีตฺจ
สมฺมตาฬสมาหิต
ปริวาเรสฺสนฺติม นิจฺจ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
อุคฺคจฺฉนฺเต จ สุริเย สาลวสฺสมฺปวสฺสติ
ปฺุกมฺเมน สยุตฺต
วสฺสติ สพฺพกาลิก ฯ
อฏารเส กปฺปสเต โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมโิ ต
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ
ธมฺม อภิสเมนฺตสฺส
สาลฉทน ๒ ภวิสฺสติ
จิตเก ฌายมานสฺส
ฉทน ตตฺถ เหสฺสติ ฯ
วิปาก กิตฺตยิตฺวาน
ปยทสฺสี มหามุนิ
ปริสาย ธมฺม เทเสสิ ตปฺเปนฺโต ธมฺมวุฏิยา ฯ
#๑ ยุ. ธริยฺยติ ฯ ๒ ม. สาลจฺฉนฺน ฯ
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ตึสกปฺปานิ เทเวสุ
เทวรชฺชมการยึ
สฏี จ สตฺตกฺขตฺตุ จ จกฺกวตฺติ อโหสห ฯ
เทวโลกา อิธาคนฺตฺวา ลภามิ วิปุล สุข
อิธาป สาลฉทน
มณฺฑปสฺส อิท ผล ฯ
อย ปจฺฉิมโก มยฺห
จริโม วตฺตเต ภโว
อิธาป สาลฉทน
เหสฺสติ สพฺพกาลิก ฯ
มหามุนึ โตสยิตฺวา
โคตม สกฺยปุงฺคว
ปตฺโตมฺป อจล าน หิตฺวา ชยปราชย ฯ
อฏารเส กปฺปสเต ย พุทฺธมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สาลมณฺฑปโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯt
สาลมณฺฑปยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
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อุทฺทาน
ปสุกูล พุทฺธสฺี
ภิสโท าณกิตฺตโก
จนฺทนี ธาตุปูชี จ
ปุฬินุปฺปาทโกปจ ฯ
ตรโณ ธมฺมรุจิโก
สาลมณฺฑปโย ตถา
คาถาสตานิ เทฺว โหนฺติ อูนวีสติเมว จ ฯ
ปสุกูลวคฺโค เอกูนปฺาสโม ฯ
_______________________

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 125

ปฺาสโม กึกณิปุปฺผวคฺโค
ปม ตีณิกึกณิปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๔๙๑)
[๘๑] กณิการว โชตนฺต
นิสินฺน ปพฺพตนฺตเร
อทฺทส วิรช พุทฺธ
วิปสฺสึ โลกนายก ฯ
ตีณิกึกณิปุปฺผานิ
ปคฺคยฺห อภิโรปยึ
สมฺพุทธฺ  อภิปูเชตฺวา คจฺฉามิ ทกฺขณ
ิ ามุโข ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย พุทฺธมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ตีณิกึกณิปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ตีณิกึกณิปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
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ทุติย ปสุกูลปูชกตฺเถราปทาน (๔๙๒)
[๘๒] หิมวนฺตสฺส อวิทูเร
อุทพฺพโล ๑ นาม ปพฺพโต
ตตฺถทฺทส ปสุกูล
ทุมคฺคมฺหิ วิลมฺพิต ฯ
ตีณิ กึกณิปุปฺผานิ
โอจินิตฺวานห ตทา
หฏโ หฏเน จิตฺเตน ปสุกูล อปูชยึ ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ปูเชตฺวา อรหทฺธช 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปสุกูลปูชโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ปสุกูลปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. อุทงฺคโณ ฯ ยุ. อุทโก ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 127

ตติย โกรณฺฑปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๔๙๓)
[๘๓] วนกมฺมิโก ปุเร อาสึ ปตุปตามเหนห ๑
ปสุมาเรน ชีวามิ
กุสล เม น วิชฺชติ ฯ
มม อาสยสามนฺตา
ติสฺโส โลกคฺคนายโก
ตีณิ ปทานิ ทสฺเสสิ
อนุกมฺปาย จกฺขุมา ฯ
อกฺกมนฺเต ๒ ปเท ทิสฺวา ติสฺสสฺส นาม สตฺถุโน
หฏโ หฏเน จิตฺเตน ปเท จิตฺต ปสาทยึ ฯ
โกรณฺฑ ปุปฺผิต ทิสฺวา ปาทป ธรณีรุห
จงฺโกฏก ๓ คเหตฺวาน ปทเสฏ อปูชยึ ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ย ย โยนูปปชฺชามิ
เทวตฺต อถ มานุส
โกรณฺฑกฉวิ โหมิ
สปฺปภาโส ๔ ภวามห ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ปทปูชายิท 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
#๑ ม. ปตุมาตุมเตนห ฯ ๒ ม. ยุ. อกฺกนฺเต จ ... ฯ ๓ ม. สโกสก ฯ ๔ ม.
#สุปฺปภาโส ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โกรณฺฑปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
โกรณฺฑปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ กึสุกปุปผฺ ิยตฺเถราปทาน (๔๙๔)
[๘๔] กึสุก ปุปฺผิต ทิสฺวา
ปคฺคเหตฺวาน อฺชลึ
พุทฺธเสฏ สริตฺวาน อากาเส อภิปูชยึ ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กึสุกปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
กึสุกปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 129

ปฺจม อุปฑฺฒทุสฺสทายกตฺเถราปทาน (๔๙๕)
[๘๕] ปทุมุตฺตรภควโต
สุชาโต นาม สาวโก
ปสุกูล คเวสนฺโต
สงฺกาเร รถิยา ๑ ตทา ฯ
นคเร หสวติยา
ปเรส ภติโก ๒ อห
อุปฑฺฒทุสฺส ทตฺวาน
สิรสา อภิวาทยึ ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
เตตฺตึสกฺขตฺตุ เทวินฺโท เทวรชฺชมการยึ
สตฺตสตฺตติขตฺตฺุจ
จกฺกวตฺติ อโหสห ฯ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย
อุปฑฺฒทุสฺสทาเนน
โมทามิ อกุโตภโย ฯ
อิจฺฉมาโน อห ๓ อชฺช สกานน สปพฺพต
โขมทุสเฺ สหิ ฉาเทยฺย อฑฺฒทุสฺสสฺสิท ผล ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
อฑฺฒทุสฺสสฺสิท 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
#๑ ม. จรเต ฯ ยุ. จรเต สทา ฯ ๒ ม. ยุ. ภตโก ฯ ๓ โป. ม. ยุ. จห ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 130

ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุปฑฺฒทุสฺสทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อุปฑฺฒทุสฺสทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ ฆตมณฺฑทายกตฺเถราปทาน (๔๙๖)
[๘๖] สุจินฺติต ภควนฺต
โลกเชฏ นราสภ
อุปวิฏ มหารฺ
วาตาพาเธน ปฬิต ฯ
ทิสฺวา จิตฺต ปสาเทตฺวา ฆตมณฺฑ อุปานยึ
กตตฺตา อุปจิตตฺตา ๑ จ คงฺคา ภาคีรสี อย ฯ
มหาสมุทฺทา จตฺตาโร ฆต สมฺปชฺชเร มม
อยฺจ ปวี โฆรา
อปฺปมาณา อสงฺขยา ฯ
มม สงฺกปฺปมฺาย
ภวนฺติ ๒ เต มธุสกฺขรา
จตุทฺทิสา ๓ อิเม รุกฺขา ปาทปา ธรณีรุหา ฯ
มม สงฺกปฺปมฺาย
กปฺปรุกฺขา ภวนฺติ เต
ปฺาสกฺขตฺตุ เทวินฺโท เทวรชฺชมการยึ ฯ
เอกปฺาสกฺขตฺตฺุจ จกฺกวตฺติ อโหสห
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ฆตมณฺฑสฺสิท ผล ฯ
#๑ ม. ยุ. อาจิตตฺตา ฯ ๒ ม. ยุ. ภวเต มธุสกฺขรา ฯ ๓ ม. ยุ. จาตุทฺทีปา 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ฆตมณฺฑทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ฆตมณฺฑทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม อุทกทายกตฺเถราปทาน (๔๙๗)
[๘๗] ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส
ภิกฺขุสงฺเฆ อนุตฺตเร
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
ปานิฆฏ ๑ อปูรยึ ฯ
ปพฺพตคฺเค ทุมคฺเค วา อากาเส วาถ ภูมิย
ยทา ปานียมิจฺฉามิ
ขิปฺป นิพฺพตฺตเต มม ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
อุทกทานสฺสิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
#๑ โป. ยุ. ปานียฆฏ ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุทกทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อุทกทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม ปุฬินถูปยตฺเถราปทาน (๔๙๘)
[๘๘] หิมวนฺตสฺสวิทูเร
ยมโก ๑ นาม ปพฺพโต
อสฺสโม สุกโต มยฺห ปณฺณสาลา สุมาปตา ฯ
นารโท นาม นาเมน ชฏิโล อุคฺคตาปโน
จตุทฺทสสหสฺสานิ
สิสฺสา ปริจรนฺติ ม ฯ
ปฏิสลฺลีนโก สนฺโต
เอว จินฺเตสหนฺตทา
มหาชนา ๒ ม ปูเชนฺติ นาห ปูเชมิ กิฺจน ฯ
น เม โอวาทโก อตฺถิ วตฺตา โกจิ น วิชชฺ ติ
อนาจริยุปชฺฌาโย
วเน วาส อุเปมห ฯ
อุปาสมาโน ยมก ๓ ครุจิตฺต อุปฏเห
โส เม อาจริโย นตฺถิ วนวาโส นิรตฺถโก ฯ
อายาค เม คเวสิย ๔ ครุภาวนิย ตถา
สาสสฺสโย ๕ วสิสฺสามิ น โกจิ ครหิสฺสติ ฯ
อุตฺตานกูลา นทิกา
สุปติตฺถา มโนรมา
สุสุทฺธปุฬินากิณฺณา
อวิทูเร มมสฺสม ฯ
#๑ โป. ยุ. สมงฺโค ฯ ๒ ม. สพฺโพ ชโน ม ปูเชติ ฯ ยุ. สพฺพชโน ฯ ๓ โป.
#ม. ยุ. ยมห ฯ ๔ ม. ยุ. คเวสิสฺส ฯ ๕ ม. ยุ. สาวสฺสโย ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 133

นทึ อมริก นาม
อุปคนฺตฺวา ๑ อหนฺตทา
สงฺกฑฺฒิตฺวาน ๒ ปุฬิน อก ปุฬินเจติย ฯ
เย เต อเหสุ สมฺพุทฺธา ภวนฺตกรณา มุนี
เตส เอตาทิโส ถูโป ต นิมิตฺต กโรมห ฯ
กริตฺวา ปุฬิเน ๓ ถูป โสวณฺณ มาปยึ อห
โสณฺณกึกณิปุปฺผานิ
สหสฺเส ตีณิ ปูชยึ ฯ
สาย ปาต นมสฺสามิ ปติชาโต ๔ กตฺชลี
สมฺมุขา วิย สมฺพุทฺธ วนฺทึ ปุฬินเจติย ฯ
ยทา กิเลสา ชายนฺติ วิตกฺกา เคหนิสฺสิตา
สรามิ สุกต ถูป
ปจฺจเวกฺขามิ ตาวเท ฯ
อุปนิสสฺ าย วิหรึ ๕ สตฺถวาห วินายก
กิเลเส สวเรยฺยาสิ ๖ น ยุตฺต ตว มาริส ฯ
สห อาวชฺชิเต ถูเป คารว โหติ เม ตทา
กุวิตกฺเก วิโนเทสึ
นาโค ตุตฺตฏฏิโต ๗ ยถา ฯ
เอว วิหรมาน ม
มจฺจุราชาภิมทฺทถ
ตตฺถ กาล กโต สนฺโต พฺรหฺมโลก อคจฺฉห ฯ
ยาวตายุ วสิตฺวาน
ติทิเว ๘ อุปปชฺชห
อสีติกฺขตฺตุ เทวินฺโท เทวรชฺชมการยึ ฯ
สตาน ตีณิขตฺตฺุจ
จกฺกวตฺติ อโหสห
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย ฯ
#๑ ม. อุปคนฺตวานหนฺตทา ฯ ๒ ม. ยุ. สวฑฺฒยิตฺวา ฯ ๓ ม. ปุฬิน ฯ
#๔ ม. เวทชาโต ฯ ยุ. วิตฺติชาโต ฯ ๕ ม. วิหร ฯ ๖ ม. ยุ. สวเสยฺยาสิ ฯ
#๗ โป. ตุณณ
ฺ ฏฏิโต ฯ ยุ. ตุตฺตทฺทิโต ฯ ๘ ยุ. ติทเส ฯ
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เตส กึกณิปุปฺผาน
วิปาก อนุโภมห
พาวีสติสหสฺสานิ
ปริวาเรนฺติ ม ภเว ฯ
ถูปสฺส ปริจิณฺณตฺตา
รโชชลฺล น ลิมฺปติ
คตฺเต เสทา น มฺุจนฺติ สปฺปภาโส ภวามห ฯ
อโห เม สุกโต ถูโป สุทิฏามริกา นที
ถูป กตฺวาน ปุฬิน ๑ ปตฺโตมฺหิ อจล ปท ฯ
กุสล กตฺตุกาเมน
ชนฺตุนา สารคาหินา ๒
นตฺถิ เขตฺต อเขตฺต วา ปฏิปตฺติว สารกา ๓ ฯ
ยถาป พลวา โปโส อณฺณว ตริตุสฺสโห ๔
ปริตฺต กฏมาทาย
ปกฺขนฺเทยฺย มหาสร ฯ
อิมาห กิฏ ๕ นิสฺสาย ตริสฺสามิ มโหทธึ
อุสฺสาเหน วิริเยน
ตเรยฺย อุทธึ นโร ฯ
ตเถว เม กต กมฺม ปริตฺต โถกกฺจ ๖ ย
ต ๗ กมฺม อุปนิสฺสาย สสาร สมติกฺกมึ ฯ
ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต สุกฺกมูเลน โจทิโต
สาวตฺถยิ  ปุเร ชาโต มหาสาเล สุอทฺธเก ฯ
สทฺธา มาตาปตา มยฺห พุทฺธสฺส สรณ คตา
อุโภ ทิฏสุตา ๘ เอเต อนุวตฺตนฺติ สาสน ฯ
โพธิปปฺปฏิก คยฺห
โสณฺณถูป อการยุ
สาย ปาต นมสฺสนฺติ สกฺยปุตตฺ สฺส สมฺมุขา ฯ
#๑ ยุ. ปุพิเน ฯ ๒ โป. ยุ. ปารคามินา ฯ ๓ ม. สาธกา ฯ ยุ. สาธิกา ฯ ๔ ม. ยุ.
#ตริตุสฺสเห ฯ ๕ โป. ม. ยุ. กฏ ฯ ๖ โป. ยุ. โถกกฺจน ฯ ๗ ยุ. กต ฯ
#๘ ม. ยุ. ทิฏ ปทา ฯ
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อุโปสถมฺหิ ทิวเส
โสณฺณถูป วินีหรุ
พุทฺธสฺส วณฺณ กิตฺเตนฺตา ติยาม วีตินามยุ ฯ
สมา ๑ ทิสฺวานห ถูป สรึ ปุฬินเจติย
เอกาสเน นิสีทิตฺวา อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
พาวีสติม ภาณวาร ฯ
คเวสมาโน ต ธีร
ธมฺมเสนาปติทฺทส
อคารา นิกฺขมิตฺวาน ปพฺพชึ ตสฺส สนฺติเก ฯ
ชาติยา สตฺตวสฺเสน อรหตฺต อปาปุณึ
อุปสมฺปาทยิ พุทฺโธ
คุณมฺาย จกฺขุมา ฯ
ทารเกเนว สนฺเตน กิริย นิฏ ิต มยา
กต เม กรณียชฺช
สกฺยปุตตฺ สฺส สาสเน ฯ
สพฺพเวรภยาตีโต
สพฺพสงฺคาติโค อิสิ
สาวโก เต มหาวีร โสณฺณถูปสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. สห ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา ปุฬินถูปโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ปุฬินถูปยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม นฬกุฏิกทายกตฺเถราปทาน (๔๙๙)
[๘๙] หิมวนฺตสฺสวิทูเร
หาริโก ๑ นาม ปพฺพโต
สยมฺภู นารโท นาม รุกฺขมูเล วสิ ตทา ฯ
นฬาคาร กริตฺวาน
ติเณน ฉาทยึ อห
จงฺกม โสธยิตฺวาน
สยมฺภุสสฺ อทาสห ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคจฺฉห ฯ
ตตฺถ เม สุกต พฺยมฺห นฬกุฏกิ าย นิมฺมิต
สฏิโยชนมุพฺพิทฺธ ๒ ตึสโยชนวิตฺถต ฯ
จตุทฺทเสสุ กปฺเปสุ
เทวโลเก รมึ อห
เอกสตฺตติกฺขตฺตฺุจ
เทวรชฺช อการยึ ฯ
จตุตฺตึสติกฺขตฺตฺุจ ๓ จกฺกวตฺติ อโหสห
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย ฯ
ธมฺมปาสาทมารุยฺห
สฺุาคารวรูปค
ยถิจฺฉกาห วิหเร
สกฺยปุตฺตสฺส สาสเน ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
นฬกุฏกิ ายิท ผล ฯ
#๑ ม. หาริโต ฯ ยุ. ภาริโก ฯ ๒ ม. สพฺพตฺถ ...มุพเฺ พธ ฯ ๓ โป. ยุ.
#จตุตฺตึสกฺขตฺตฺุเจว ฯ ๔ ม. ยุ. สพฺพาการวรูปม 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
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา นฬกุฏิกทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
นฬกุฏิกทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม ปยาลผลทายกตฺเถราปทาน (๕๐๐)
[๙๐] มิคลุทฺโธ ปุเร อาสึ วิวเน ๑ วิจร ตทา
อทฺทส วิรช พุทฺธ
สพฺพธมฺมาน ปารคุ ฯ
ปยาลผลมาทาย
พุทฺธเสฏสฺสทาสห
ปฺุเขตฺตสฺส วีรสฺส ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ผลทานสฺสิท 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
#๑ ยุ. วิจิเน ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปยาลผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ปยาลผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
กึกณิ ปสุกูลฺจ
วรโกรณฺฑกึสุก
อุปฑฺฒทุสฺสิ ฆตโท
อุทก ถูปการโก ฯ
นฬาคาริ จ นวโม
ปยาลผลทายโก
สตเมกฺจ คาถาน
นวกฺจ ตทุตฺตริ ฯ
กึกณิปุปฺผวคฺโค ปฺาสโม ฯ
อถ วคฺคุทฺทาน
เมตฺเตยฺยวคฺโค ภทฺทาลิ สกึสมฺมชฺชโกปจ
เอกวิหารี วิเภทโก ชคติ สาลปุปฺผิโย ฯ
นฬมาลิ ปสุกูล
กีกณิปุปฺผโิ ก ตถา
อสีติ เทฺว จ คาถาโย จตุทฺทสา สตานิ จ ฯ
เมตฺเตยฺยวคฺคทสก ปฺจม สตก สมตฺต ฯ
_______________________
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เอกปฺาโส กณิการวคฺโค
ปม ตีณิกณิการปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๕๐๑)
[๙๑] สุเมโธ นาม สมฺพุทฺโธ ทฺวตฺตึสวรลกฺขโณ
วิเวกกาโม สมฺพุทฺโธ หิมวนฺต อุปาคมิ ฯ
อชฺโฌคเหตฺวา หิมวนฺต อคฺโค การุณิโก มุนิ
ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวาน นิสีทิ ปุริสุตตฺ โม ฯ
วิชชฺ าธโร ตทา อาสึ อนฺตลิกขฺ จโร อห
ติสุล สุกต คยฺห
คจฺฉามิ อมฺพเร ตทา ฯ
ปพฺพตคฺเค ยถา อคฺคิ ปุณฺณมาเยว จนฺทิมา
วเน โอภาสเต พุทฺโธ สาลราชาว ผุลฺลิโต ฯ
วนโต ๑ นิกฺขมิตฺวาน พุทฺธรสาภิธาวเร
นฬคฺคิวณฺณสงฺกาสา
ทิสฺวา จิตฺต ปสาทยึ ฯ
วิจิน อทฺทส ปุปฺผ
กณิการ เทวคนฺธิก
ตีณิ ปุปผฺ านิ อาทาย พุทฺธเสฏ อปูชยึ ฯ
พุทฺธสฺส อานุภาเวน ตีณิ ปุปฺผานิ เม ตทา
อุทฺธวณฺฏา อโธปตฺตา ฉาย กุพฺพนฺติ สตฺถุโน ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคจฺฉห ฯ
#๑ ยุ. วนคฺคา ฯ
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ตตฺถ เม สุกต พฺยมฺห กณิการีติ ายติ
สฏิโยชนมุพฺพิทฺธ
ตึสโยชนวิตฺถต ฯ
สหสฺสกณฺฑ ๑ สตฺตเคณฺฑุ ๒ ธชาลุ หริตามโย
สตสหสฺสนิยฺยูหา
พฺยเมฺห ปาตุภวึสุ เม ฯ
โสณฺณมยา มณิมยา
โลหิตงฺกมยาปจ
ผลิกาปจ ปลฺลงฺกา
เยนิจฺฉกา ยถิจฺฉก ฯ
มหารหฺจ สยน
ตุลิก ๓ วิกติสฺสก
อุทฺธโลมิกเอกนฺต
พิพฺโพหนสมายุต ฯ
ภวนา นิกฺขมิตฺวาน
จรนฺโต เทวจาริก
ยทา อิจฺฉามิ คมน
เทวสงฺฆปุรกฺขโต ฯ
ปุปฺผสฺส เหฏา ติฏามิ อุปริ ฉทน มม
สมนฺตา โยชนสต
กณิกาเรหิ ฉาทิต ฯ
สฏี ตุริยสหสฺสานิ
สาย ปาต อุปฏหุ
ปริวาเรนฺติ ม นิจฺจ รตฺตินฺทิวมตนฺทิตา ฯ
ตตฺถ นจฺเจหิ คีเตหิ ตาเฬหิ วาทิเตหิ จ
รมามิ ขิฑฺฑารติยา
โมทามิ กามกามิห ฯ
ตตฺถ ภุตฺวา ปวิตฺวา จ โมทามิ ติทเส ตทา
นารีคเณหิ สหิโต
โมทามิ พฺยมฺหมุตฺตเม ฯ
สตาน ปฺจกฺขตฺตฺุจ เทวรชฺชมการยึ
สตาน ตีณิกฺขตฺตฺุจ
จกฺกวตฺติ อโหสห ฯ
#๑ ยุ. สหสฺสกณฺโฑ ฯ ๒ ม. สตเภณฺฑุ ฯ ๓ ม. ยุ. ตูลิกา วิกตียุต ฯ
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ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต สงฺขย
ภวาภเว สสรนฺโต
มหาโภค ๑ ลภามห ฯฉ
โภเค เม อูนตา นตฺถิ พุทฺธปูชายิท ผล
ทุเว ภเว สสรามิ
เทวตฺเต อถ มานุเส ฯ
อฺ คตึ น ชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล
ทุเว กุเล ปชายามิ ขตฺติเย จาป พฺราหฺมเณ ฯ
นีเจ กุเล น ชายามิ ๒ พุทฺธปูชายิท ผล
หตฺถิยาน อสฺสยาน
สิวิก สนฺทมานิก ฯ
ลภามิ สพฺพเมเวต
พุทฺธปูชายิท ผล
ทาสีคณ ทาสคณ
นาริโย สมลงฺกตา ฯ
ลภามิ สพฺพเมเวต
พุทฺธปูชายิท ผล
โกเสยฺยกมฺพลิยานิ
โขมกปฺปาสิกานิ จ ฯ
ลภามิ สพฺพเมเวต
พุทฺธปูชายิท ผล
นววตฺถ นวผล
นวคฺครสโภชน ฯ
ลภามิ สพฺพเมเวต
พุทฺธปูชายิท ผล
อิเม ๓ ขาท อิเม ๓ ภฺุช อิมมฺหิ สยเน สย ฯ
ลภามิ สพฺพเมเวต
พุทฺธปูชายิท ผล
สพฺพตฺถ ปูชิโต โหมิ ยโส อจฺจุคฺคโต ๔ มม ฯ
มเหสกฺโข ๕ สทา โหมิ อเภชฺชปริโส สทา
าตีน อุตฺตโม โหมิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
#๑ ยุ. มหาโภเค ฯ ๒ ยุ. ชานามิ ฯ ๓ ม. อิม ฯ ๔ ม. อพฺภุคฺคโต ฯ
#๕ ม. ยุ. มหาปกฺโข ฯ
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สีต อุณฺห น ชานามิ ปริฬาโห น วิชชฺ ติ
อโถ เจตสิก ทุกฺข
หทเย เม น วิชฺชติ ฯ
สุวณฺณวณฺโณ หุตฺวาน สสรามิ ภวาภเว
เววณฺณิย ๑ น ชานามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
เทวโลกา จวิตฺวาน สุกฺกมูเลน โจทิโต
สาวตฺถยิ  ปุเร ชาโต มหาสาเล สุอทฺธเก ฯ
ปฺจกามคุเณ หิตฺวา ปพฺพชึ อนคาริย
ชาติยา สตฺตวสฺโสห อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
อุปสมฺปาทยิ พุทฺโธ
คุณมฺาย จกฺขุมา
ตรุโณ ปูชนีโยห
พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ทิพฺพจกฺขุ วิสุทฺธ เม สมาธิกุสโล อห
อภิฺาปารมิปฺปตฺโต พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปฏิสมฺภิทา อนุปฺปตฺโต อิทธฺ ิปาเทสุ โกวิโท
สทฺธมฺเม ๒ ปารมิปปฺ ตฺโต พุทธฺ ปูชายิท ผล ฯ
ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
ย พุทฺธมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท 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
#๑ ยุ. ทุวณฺณิก ฯ ๒ ม. ธมฺเมสุ ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ตีณิกณิการปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ตีณิกณิการปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย เอกปตฺตทายกตฺเถราปทาน (๕๐๒)
[๙๒] นคเร หสวติยา
กุมฺภกาโร อโหสห
อทฺทส วิรช พุทฺธ
โอฆติณณ
ฺ มนาสว ฯ
สุกต มตฺติกาปตฺต
พุทฺธเสฏสฺสทาสห
ปตฺต ทตฺวา ภควโต อุชุภูตสฺส ตาทิโน ฯ
ภเว นิพพฺ ตฺตมาโนห โสณฺณถาเล ลภามห
รูปมเย จ โสวณฺเณ ตฏฏเิ ก ๑ จ มณีมเย ฯ
ปาฏิยา ๒ ปริภฺุชามิ ปฺุกมฺมสฺสิท ผล
ยสสาว ๓ ชนานฺจ อคฺคภูโต ๔ จ โหมห ฯ
ยถาป ภทฺทเก เขตฺเต วีช อปฺปมฺป โรปต
สมฺมา ธาร ปวสฺสนฺเต ๕ ผล โตเสติ กสฺสก ฯ
ตเถวิท ปตฺตทาน
พุทฺธเขตฺตมฺหิ โรปต
ปติธาเร ปวสฺสนฺเต ผล เม ๖ โตสยิสฺสติ ฯ
ยาวตา เขตฺตา วิชฺชนฺติ สงฺฆาปจ คณาปจ
พุทฺธเขตฺตสโม นตฺถิ สุขโท ๗ สพฺพปาณิน ฯ
#๑ โป. ยุ. ตฏฏเก ฯ ๒ ม. ยุ. ปาติโย ฯ ๓ ม. ยุ. ยสานจ ธนานฺจ ฯ
#๔ ยุ. ปตฺตภูโต ฯ ๕ ม. ยุ. ปวจฺฉนฺเต ฯ ยุ. สมฺมา ธาเร ปเวจฺฉนฺเต ฯ ๖ ม. ม ฯ
#๗ โป. สุขโท ตตฺถ ปาณิน ฯ ยุ. สุขทานตฺถปาณิน ฯ
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นโม เต ปุริสาชฺ นโม เต ปุริสุตฺตม
เอกปตฺต ททิตฺวาน
ปตฺโตมฺหิ อจล ปท ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปตฺตมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ปตฺตทานสฺสิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺตเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกปตฺตทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกปตฺตทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย กาสุมาริกผลทายก2ตฺเถราปทาน (๕๐๓)
[๙๓] กณิการว โชตนฺต
นิสินฺน ปพฺพตนฺตเร
อทฺทส วิรช พุทฺธ
โลกเชฏ นราสภ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
สิเร กตฺวาน อฺชลึ
กาสุมาริกมาทาย
พุทฺธเสฏสฺสทาสห ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ผลทานสฺสิท ผล 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กาสุมาริกผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
กาสุมาริกผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ อวฏผลิยตฺเถราปทาน (๕๐๔)
[๙๔] สหสฺสรสี ภควา
สยมฺภู อปราชิโต
วิเวกา วุฏหิตฺวาน โคจรายาภินิกฺขมิ ฯ
ผลหตฺโถ อห ทิสฺวา อุปคฺฉึ นราสภ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
อวฏ อททึ ผล ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ผลทานสฺสิท 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
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อวฏผลิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อวฏผลิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม จารผลิยตฺเถราปทาน ๑ (๕๐๕)
[๙๕] สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ
อาหุตีน ปฏิคฺคห
รถิย ปฏิปชฺชนฺต
จารผลมทาสห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ผลทานสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา จารผลิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
จารผลิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ปาทผลิยตฺเถร... ฯ ยุ. ปารผลิยตฺเถร... ฯ
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ฉฏ มาตุลุงฺคผลทายกตฺเถราปทาน (๕๐๖)
[๙๖] กณิการว ชลิต
ปุณฺณมาเยว จนฺทิม
ชลนฺต ทีปรุกฺขว
อทฺทส โลกนายก ฯ
มาตุลุงฺคผล คยฺห
อทาสึ สตฺถุโน อห
ทกฺขิเณยฺยสฺส วีรสฺส ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ผลทานสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มาตุลุงฺคผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
มาตุลุงฺคผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม อชฺเชลผลทายกตฺเถราปทาน (๕๐๗)
[๙๗] อชิโน ๑ นาม สมฺพุทฺโธ หิมวนฺเต วสิ ตทา
จรเณน จ สมฺปนฺโน สมาธิกสุ โล มุนิ ฯ
#๑ ม. ยุ. อชฺชุโน ฯ
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กุมฺภมตฺต คเหตฺวาน อฺชลึ ๑ ชีวชีวก
ฉตฺตปณฺณ คเหตฺวาน อทาสึ สตฺถุโน อห ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ผลทานสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อชฺเชลผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อชฺเชลผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม อโมรผลิยตฺเถราปทาน ๒ (๕๐๘)
[๙๘] สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ
อาหุตีน ปฏิคฺคห
รถิย ปฏิปชฺชนฺต
อโมร ๓ อททึ ผล ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ผลทานสฺสิท ผล ฯ8
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
#๑ ม. ยุ. อเชล ฯ ๒ ม. อโมท... ฯ ๓ ม. อโมทมททึ ฯ
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สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อโมรผลิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อโมรผลิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม ตาลผลิยตฺเถราปทาน (๕๐๙)
[๙๙] สตรสี นาม ภควา
สยมฺภู อปราชิโต
วิเวกา วุฏหิตฺวาน โคจรายาภินิกฺขมิ ฯ
ผลหตฺโถ อห ทิสฺวา อุปคฺฉึ นราสภ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
ตาลผลมทาสห ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ผลทานสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา ตาลผลิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ตาลผลิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม นาลิเกรผลทายกตฺเถราปทาน (๕๑๐)
[๑๐๐] นคเร พนฺธุมติยา
อารามิโก อห ตทา
อทฺทส วิรช พุทฺธ
คจฺฉนฺต อนิลฺชเส ฯ
นาลิเกรผล คยฺห
พุทฺธเสฏสฺสทาสห
อากาเส ิตโก สนฺโต ปฏิคฺคณฺหิ มหายโส ฯ
ปติสฺชนโน ๑ มยฺห ทิฏธมฺมสุขาวโห
ผล พุทธฺ สฺส ทตฺวาน วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
อธิคฺฉึ ตทา ปตึ
วิปุลฺจ สุขุตฺตม
อุปฺปชฺชเตว รตน
นิพฺพตฺตสฺส ตหึ ๒ ตหึ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ผลทานสฺสิท ผล ฯ
ทิพฺพจกฺขุ วิสุทฺธ เม สมาธิกุสโล อห
อภิฺาปารมิปฺปตฺโต ผลทานสฺสิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
#๑ ม. ยุ. สพฺพตฺถ วิตฺตสฺชนโน ฯ ๒ ยุ. ยหึ ฯ
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ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา นาลิเกรผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
นาลิเกรผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
กณิการฺจ ปตฺโต จ กาสุมาริ ตถาวโฏ
จารผลิ มาตุลุงฺโค
อชฺเชลาโมรเมว จ ฯ
ตาล ตถา นาลิเกร คาถาโย คณิตาปห
เอก คาถาสต โหติ อูนาธิกวิวชฺชิต ฯ
กณิการวคฺโค เอกปฺาโส ฯ
_______________________
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เทฺวปฺาโส ผลทายกวคฺโค
ปม กุรฺชิยผลทายกตฺเถราปทาน (๕๑๑)
[๑๐๑] มิคลุทฺโธ ปุเร อาสึ วิวเน วิจร อห
อทฺทส วิรช พุทฺธ
สพฺพธมฺมาน ปารคุ ฯ
กุรฺชิยผล คยฺห
พุทฺธเสฏสฺสทาสห
ปฺุกฺเขตฺตสฺส ธีรสฺส ๑ ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ผลทานสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กุรฺชยิ ผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
กุรฺชิยผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ตาทิโน ฯ ยุ. วีรสฺส ฯ
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ทุติย กปฏผลทายกตฺเถราปทาน (๕๑๒)
[๑๐๒] สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ
อาหุตีน ปฏิคฺคห
รถิย ปฏิปชฺชนฺต
กปฏ อททึ ผล ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ผลทานสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กปฏผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
กปฏผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย โกสุมฺพผลิยตฺเถราปทาน ๑ (๕๑๓)
[๑๐๓] กกุธ วิลสนฺตว
เทวเทว นราสภ
รถิย ปฏิปชฺชนฺต
โกสุมฺพมททินฺตทา ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ผลทานสฺสิท ผล ฯ
#๑ ม. โกสมฺพ... 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โกสุมฺพผลิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
โกสุมฺพผลิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ เกตกปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๕๑๔)
[๑๐๔] วินตานทิยา ๑ ตีเร วิหาสิ ปุริสตุ ฺตโม
อทฺทส วิรช พุทฺธ
เอกคฺค สุสมาหิต ฯ
มธุคนฺธสฺส ปุปฺเผน
เกตกสฺส อห ตทา
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
พุทฺธเสฏสฺส ปูชยึ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผ อภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
#๑ ยุ. วิตฺถาย นทิยา ฯ
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ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เกตกปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
เกตกปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม นาคปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๕๑๕)
[๑๐๕] สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ
อาหุตีน ปฏิคฺคห
รถิย ปฏิปชฺชนฺต
นาคปุปฺผ อปูชยึ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา นาคปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
นาคปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
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ฉฏ อชฺชุนปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๕๑๖)
[๑๐๖] จนฺทภาคานทีตีเร
อโหสึ กินฺนโร ตทา
อทฺทส วิรช พุทฺธ
สยมฺภุ อปราชิต ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
เวทชาโต กตฺชลี
คเหตฺวา อชฺชุนปุปฺผ สยมฺภุ อภิปูชยึ ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา กินฺนร เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ฉตฺตึสกฺขตฺตุ เทวินฺโท เทวรชฺชมการยึ
ทสกฺขตฺตุ จกฺกวตฺติ
มหารชฺชมการยึ ฯ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย
สุเขตฺเต ๑ วปฺปต วีช สยมฺภุสมฺ ึ อโหสิ ๒ เม ฯ
กุสล วิชฺชเต มยฺห
ปพฺพชึ อนคาริย
ปูชารโห อห อชฺช
สกฺยปุตตฺ สฺส สาสเน 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ยุ. สุเขตฺเตว ผีต พีช ฯ ๒ ม. ยุ. อโห มม ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา อชฺชุนปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อชฺชุนปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม กุฏชปุปฺผิยตฺเถราปทาน (๕๑๗)
[๑๐๗] หิมวนฺตสฺส อวิทูเร
อจฺจโล ๑ นาม ปพฺพโต
พุทฺโธ สุทสฺสโน นาม วสนฺโต ๒ ปพฺพตนฺตเร ฯ
ปุปฺผ เหมวนฺต คยฺห เวหาส อคมาสห
ตตฺถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ โอฆติณฺณมนาสว ฯ
ปุปฺผ กุฏชมาทาย
สิเร กตฺวานหนฺตทา ๓
พุทฺธสฺส อภิโรเปสึ
สยมฺภุสฺส มเหสิโน ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กุฏชปุปฺผิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
กุฏชปุปฺผิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. วสโล ฯ ยุ. จาวโล ฯ ๒ ม. ยุ. วสเต ฯ ๓ ม. ... กตฺวาน อฺชลึ ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 158

อฏม โฆสสฺกตฺเถราปทาน (๕๑๘)
[๑๐๘] มิคลุทฺโธ ปุเร อาสึ อรฺเ วิวเน อห
อทฺทส วิรช พุทฺธ
เทวสงฺฆปุรกฺขต ฯ
จตุสจฺจ ปกาเสนฺต
เทเสนฺต อมตปท
อสฺโสสึ มธุร ธมฺม
สิขิโน โลกพนฺธุโน ฯ
โฆเส จิตฺต ปสาเทสึ อสมปฺปฏิปุคฺคเล ๑
ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา อุตฺตรึ ทุตฺตร ภว ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย สฺมลภึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
โฆสสฺายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โฆสสฺโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
โฆสสฺกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ยุ. อสมปฺปฏิปุคฺคล ฯ
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นวม สพฺพผลทายกตฺเถราปทาน (๕๑๙)
[๑๐๙] วรุโณ นาม นาเมน พฺราหฺมโณ มนฺตปารคู
ฉฑฺเฑตฺวา ทส ปุตฺตานิ วนมชฺโฌคหึ ตทา ฯ
อสฺสม สุกต กตฺวา
สุวิภตฺต มโนรม
ปณฺณสาล กริตฺวาน
วสามิ ปวเน อห ฯ
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู
อาหุตีน ปฏิคฺคโห
มมุทธฺ ริตุกาโม โส
อาคฺฉิ มม อสฺสม ฯ
ยาวตา วนสณฺฑมฺหิ
โอภาโส วิปุโล อหุ
พุทฺธสฺส อานุภาเวน ปชฺชลิ ปวน ตทา ฯ
ทิสฺวาน ปาฏิหิริย ๑ พุทฺธเสฏสฺส ตาทิโน
ปตฺตปุฏ คเหตฺวาน
ผเลน ปูรยึ อห ฯ
อุปคนฺตฺวาน สมฺพุทฺธ สห ๒ ขาริมทาสห
อนุกมฺปาย เม พุทฺโธ อิท วจนมพฺรวิ ฯ
ขาริภาร คเหตฺวาน ปจฺฉโต เอหิ เม ตุว
ปริภุตฺเตว ๓ สงฺฆมฺหิ ปฺุ ๔ ตว ภวิสฺสติ ฯ
ปุฏกนฺต คเหตฺวาน
ภิกฺขุสงฺฆสฺสทาสห
ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา ตุสิต อุปปชฺชห ฯ
ตตฺถ ทิพฺเพหิ นจฺเจหิ คีเตหิ วาทิเตหิ จ
ปฺุกมฺเมน สยุตฺโต ๕ อนุโภมิ ยส ๖ อห ฯ
#๑ ม. ...ต ปาฏิหีร ฯ ยุ. ทิสฺวานห ปาฏิหีร ฯ ๒ ยุ. สาขาริก อทาสห ฯ
#๓ ม. ยุ. ... จ ฯ ๔ ยุ. ปฺุ ตว ฯ ๕ ม. สยุตฺต ฯ ๖ ม. สทา สุข ฯ
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ย ย โยนูปปชฺชามิ
เทวตฺต อถ มานุส
โภเค เม อูนตา นตฺถิ ผลทานสฺสิท ผล ฯ
ยาวตา จตุโร ทีปา สสมุทฺทา สปพฺพตา
ผล พุทธฺ สฺส ทตฺวาน อิสฺสร การยึ ๑ อห ฯ
ยาวตา เย ปกฺขิคณา อากาเส อุปตนฺติ เจ ๒
เตป ม วสมเนฺวนฺติ ผลทานสฺสิท ผล ฯ
ยาวตา วนสณฺฑมฺหิ
ยกฺขา ภูตา จ รกฺขสา
กุมฺภณฺฑา ครุฬา จาป ปาจริย ๓ อุเปนฺติ เม ฯ
กุมฺมา ๔ โสณา มธุกรา ฑสา จ มกสา อุโภ
เตป ม วสมเนฺวนฺติ ผลทานสฺสิท ผล ฯ
สุปณฺณา นาม สกุณา ปกฺขชิ าตา มหพฺพลา
เตป ม สรณ ยนฺติ
ผลทานสฺสิท ผล ฯ
เยป ทีฆายุกา นาคา อิทฺธิมนฺโต มหายสา
เตป ม วสมเนฺวนฺติ ผลทานสฺสิท ผล ฯ
สีหา พฺยคฺฆา จ ทีป จ อจฺฉโกกตรจฺฉกา
เตป ม วสมเนฺวนฺติ ผลทานสฺสิท ผล ฯ
โอสธิตณ
ิ วาสี จ
เย จ อากาสวาสิโน
สพฺเพ ม สรณ ยนฺติ ผลทานสฺสิท ผล ฯ
สุทุทฺทส สุนิปุณ
คมฺภีร สุปกาสิต
ผุสฺสยิตวฺ า ๕ วิหรามิ ผลทานสฺสิท ผล ฯ
#๑ ม. ยุ. การยามห ฯ ๒ ยุ. เต ฯ ๓ ม. ยุ. ปาริจริย ฯ ๔ ยุ. กุมฺภโสณา ฯ
#๕ โป. ม. ผสฺสยิตฺวา ฯ ยุ. ปสฺสิตฺวาน ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 161

วิโมกฺเข อฏ ผุสฺสิตฺวา วิหรามิ อนาสโว
อาตาป นิปโก จาป ๑ ผลทานสฺสิท ผล ฯ
เย ผลฏา พุทฺธปุตฺตา ขีณโทสา มหายสา
อห อฺตโร เตส
ผลทานสฺสิท ผล ฯ
อภิฺาปารมึ คนฺตฺวา สุกฺกมูเลน โจทิโต
สพฺพาสเว ปริฺาย วิหรามิ อนาสโว ฯ
เตวิชฺชา อิทฺธิปตฺตา จ พุทฺธปุตฺตา มหายสา
ทิพฺพโสตสมาปนฺนา
เตส อฺตโร อห ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ผลทานสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สพฺพผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
สพฺพผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. จาห ฯ
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ทสม ปทุมธาริยตฺเถราปทาน (๕๒๐)
[๑๑๐] หิมวนฺตสฺส อวิทูเร
โรมโส นาม ปพฺพโต
พุทฺโธภิสมฺภโว นาม อพฺโภกาเส วสิ ๑ ตทา ฯ
ภวนา นิกฺขมิตฺวาน
ปทุม ธารยึ อห
เอกาห ธารยิตฺวาน ภวน ปุนราคมึ ฯ
เอกตึเส อิโต กปฺเป ย พุทฺธมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปทุมธาริโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ปทุมธาริยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
กุรฺชิย กปฏฺจ
โกสุมฺพ อถ เกตก
นาคปุปฺผชฺชุนฺเจว
กุฏชิ โฆสสฺโก ฯ
#๑ ม. ยุ. สพฺพตฺถ วสี ฯ
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เถโร จ สพฺพผลโท ตถา ปทุมธาริโย
อสีติ เจตฺเถ คาถาโย ติสฺโส คาถา ตทุตฺตริ ฯ
ผลทายกวคฺโค เทฺวปฺาโส ฯ
___________
เตปฺาโส ติณทายกวคฺโค
ปม ติณมุฏิทายกตฺเถราปทาน (๕๒๑)
[๑๑๑] หิมวนฺตสฺส อวิทูเร
ลมฺพโก นาม ปพฺพโต
ตตฺเถว ๑ ติสฺโส สมฺพุทฺโธ อพฺโพกาสมฺหิ จงฺกมิ ฯ
มิคลุทโฺ ธ ปุเร ๒ อาสึ อรฺเ กานเน อห
ทิสฺวานาห เทวเทว ติณมุฏิมทาสห ฯ
นิสีทนตฺถ พุทฺธสฺส
ทตฺวา จิตฺต ปสาทยึ
สมฺพุทธฺ  อภิวาทิตฺวา ปกฺกามึ อุตฺตรามุโข ฯ
อจิร คตมตฺต ๓ ม มิคราชา อเหยิ ๔
สีเหน ฆาฏิโต ๕ สนฺโต ตตฺถ กาล กโต อห ฯ
อาสนฺเน เม กต กมฺม พุทฺธเสฏเ อนาสเว
สุมุตฺโต สรเวโคว ๖ เทวโลก อคฺฉห ฯ
ยูโป ตตฺถ สุโภ อาสิ ปฺุกมฺมาภินิมฺมิโต
สหสฺสกณฺโฑ สตฺตเคณฺฑุ ธชาลุ หริตามโย ฯ
#๑ ยุ. ตตฺโถปติสฺโส ฯ ๒ ยุ. ตทา ฯ ๓ ม. ยุ. คตมตฺตสฺส ฯ ๔ ม. อโปยิ ฯ
#๕ ม. โปิโต ฯ ยุ. ปติโต ฯ ๖ โป. ยุ. ... จ ฯ
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ปภา นิทฺธาวเต ตสฺส สตรสีว อุคฺคโต
อากิณฺโณ เทวกฺาหิ อาโมทึ กามกามิห ฯ
เทวโลกา จวิตฺวาน สุกฺกมูเลน โจทิโต
อาคนฺตฺวาน มนุสฺสตฺต ปตฺโตมฺหิ อาสวกฺขย ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป นิสีทนมกาสห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ติณมุฏเ อิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ติณมุฏิทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ติณมุฏิทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย เวจฺจกทายกตฺเถราปทาน (๕๒๒)
[๑๑๒] วิปสฺสิโน ภควโต
โลกเชฏสฺส ตาทิโน
เอก ๑ เวจฺจ มยา ทินฺน ปสนฺเนน สปาณินา ฯ
หตฺถิยาน อสฺสยาน
ทิพฺพยาน สมชฺฌค
เตน เวจฺจกทาเนน ๒ ปตฺโตมฺหิ อาสวกฺขย ฯ
#๑ ม. เอกมฺจ ฯ ยุ. เอกเปจฺฉ ฯ ๒ ม. มฺจกทาเนน ฯ ยุ. เปจฺฉกทาเนน ฯ
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เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย เวจฺจมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
เวจฺจทานสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เวจฺจกทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
เวจฺจกทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย สรณคมนิยตฺเถราปทาน (๕๒๓)
[๑๑๓] อารุยฺหมฺหิ ๑ ตทา นาว ภิกขฺ ุ จาชีวิโก ๒ อห
นาวาย ภิชฺชมานาย ภิกฺขุ เม สรณ อทา ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย โส เม สรณ อทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
สรณคมเน 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
#๑ ม. ยุ. อารุหิมฺห ... ฯ ๒ ยุ. จ ชีวโก จห ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สรณคมนิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
สรณคมนิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ อพฺภฺชนทายกตฺเถราปทาน (๕๒๔)
[๑๑๔] นคเร พนฺธุมติยา
ราชุยยฺ าเน วสามห
จมฺมวาสี ๑ ตถา อาสึ กมณฺฑลุธโร อห ฯ
อทฺทส วิรช ๒ พุทฺธ สยมฺภุ อปราชิต
อาตาปน ๓ ปหิตตฺต ฌายึ ฌานรต อิสึ ๔ ฯ
สพฺพกามสมิทฺธิฺจ
โอฆติณฺณมนาสว
ทิสฺวา ปสนฺโน สุมโน อพฺภฺชนมทาสห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
อพฺภฺชนสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ยุ. ธมฺมวาที ฯ ๒ ม. วิมล ฯ ๓ ม. ยุ. ปธาน ปหิตตฺต ต ฯ ๔ ม. ยุ. วสึ ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 167

อิตฺถ สุท อายสฺมา อพฺภฺชนทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อพฺภฺชนทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม สุปฏทายกตฺเถราปทาน ๑ (๕๒๕)
[๑๑๕] ทิวาวิหารา นิกฺขนฺโต วิปสฺสี โลกนายโก
ลหุ สุปฏิก ๒ ทตฺวา กปฺป สคฺคมฺหิ โมทห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย สุปฏิกมทาสห
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
สุปฏสฺส อิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สุปฏทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
สุปฏทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ ทณฺฑทายกตฺเถราปทาน (๕๒๖)
[๑๑๖] กานน วนโมคฺคยฺห
เวฬฬ เฉตฺวานห ตทา
อาลมฺพน กริตฺวาน
สงฺฆสฺส อททึ อห ๓ ฯ
#๑ ม. ยุ. ปูปปวทายกตฺเถร... ฯ ๒ ม. สุปฏก ฯ ๓ ม. พหุ ฯ
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เตน จิตฺตปฺปสาเทน สุพฺพเต อภิวาทยึ ๑
อาลมฺพทณฺฑ ทตฺวาน ปกฺกามึ อุตฺตรามุโข ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ทณฺฑมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ทณฺฑทานสฺสิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ทณฺฑทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ทณฺฑทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
เตวีสติม ภาณวาร ฯ
สตฺตม คิริเนลปูชกตฺเถราปทาน (๕๒๗)
[๑๑๗] มิคลุทฺโธ ปุเร อาสึ วิวเน วิจร อห
อทฺทส วิรช พุทฺธ
สพฺพธมฺมาน ปารคุ ฯ
ตสฺมึ มหาการุณิเก
สพฺพสตฺตหิเต รเต
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
เนลปุปฺผ อปูชยึ ฯ
#๑ ม. ยุ. อภิวาทิย ฯ
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เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา คิริเนลปูชโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
คิรเิ นลปูชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม โพธิสมฺมชฺชกตฺเถราปทาน (๕๒๘)
[๑๑๘] อห ปุเร โพธิปตฺต
อุชฺฌติ  เจติยงฺคเณ
ต คเหตฺวาน ฉฑฺเฑสึ อลภึ วีสตึ คุเณ ฯ
ตสฺส กมฺมสฺส เตเชน สสรนฺโต ภวาภเว
ทุเว ภเว สสรามิ
เทวตฺเต จาป มานุเส ฯ
เทวโลกา จวิตฺวาน อาคนฺตฺวา มานุส ภว
ทุเว กุเล ปชายามิ ขตฺติเย จาป พฺราหฺมเณ ฯ
องฺคปจฺจงฺคสมฺปนฺโน อาโรหปริณาหวา
อภิรูโป สุจิ โหมิ
สมฺปุณฺณโก ๑ อนูนโก ฯ
#๑ ม. ยุ. สมฺปุณฺณงฺโค ฯ
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เทวโลเก มนุสฺเส วา ชาโต วา ยตฺถ กตฺถจิ
ภเว สุวณฺณวณฺโณ จ อุตฺตตฺตกนกูปโม ฯ
มุทุ ๑ มทฺทวา สินิทฺธา สุขุมา สุกุมาริกา
ฉวิ เม สพฺพทา โหติ โพธิปตฺเต สุฉฑฺฑิเต ฯ
ยโต กุโตจิ คตีสุ
สรีเร สมุทาคเต
น ลิมฺปติ รโชชลฺล
วิปาโก ปตฺตฉฑฺฑิเต ฯ
อุเณฺห วาตาตเป ตสฺส อคฺคิตาเปน วา ปน ๒
คตฺเต เสทา น มฺุจนฺติ วิปาโก ปตฺตฉฑฺฑิเต ฯ
กุฏ คณฺโฑ กิลาโส จ ติลกา ปฬกา ตถา
น โหนฺติ กาเย ททฺทุ จ วิปาโก ปตฺตฉฑฺฑิเต ฯ
อปรมฺป คุณนฺตสฺส
นิพฺพตฺตติ ภวาภเว
โรคา น โหนฺติ กายสฺมึ วิปาโก ปตฺตฉฑฺฑิเต ฯ
อปรมฺป คุณนฺตสฺส
นิพฺพตฺตติ ภวาภเว
น โหนฺติ จิตฺตชา ปฬา วิปาโก ปตฺตฉฑฺฑิเต ฯ
อปรมฺป คุณนฺตสฺส
นิพฺพตฺตติ ภวาภเว
อมิตฺตา น ภวนฺตสฺส วิปาโก ปตฺตฉฑฺฑิเต ฯ
อปรมฺป คุณนฺตสฺส
นิพฺพตฺตติ ภวาภเว
อนูนโภโค ภวติ
วิปาโก ปตฺตฉฑฺฑิเต ฯ
อปรมฺป คุณนฺตสฺส
นิพฺพตฺตติ ภวาภเว
อคฺคิราชูหิ โจเรหิ
น โหติ อุทกา ๓ ภย ฯ
#๑ ม. ยุ. มุทกุ า ... ฯ ๒ ยุ. ปุน ฯ ๓ ม. ยุ. อุทเก ฯ
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อปรมฺป คุณนฺตสฺส
นิพฺพตฺตติ ภวาภเว
ทาสี ทาสา อนุจรา โหนฺติ จิตฺตานุวตฺตกา ฯ
ยมฺหิ อายุปฺปมาณมฺหิ ชายเต มานุเส ภเว
ตโต น หายเต อายุ ติฏเต ยาวตายุก ฯ
อพฺภนฺตรา จ ๑ พาหิรา เนคมา จ สรฏกา
อนุยุตฺตา โหนฺติ สพฺเพป วุทฺธกิ ามา สุขิจฺฉกา ฯ
โภควา ยสวา โหมิ สิริมา าติปกฺขวา
อเวโร ๒ คตสนฺตาโส ภเวหิ ๓ สพฺพทา ภเว ฯ
เทวา มนุสฺสา อสุรา คนฺธพฺพา ยกฺขรกฺขสา
สพฺเพ เต ปริรกฺขนฺติ ภเว สสรโต สทา ฯ
เทวโลเก มนุสฺเส วา ๔ อนุโภตฺวา อุโภ ยเส
อวสาเน จ นิพฺพาน สิว ปตฺโต อนุตฺตร ฯ
สมฺพุทธฺ มุทฺทิสิตฺวาน
โพธึ วา ตสฺส สตฺถุโน
โย ปฺุ ปสเว โปโส ตสฺส กึ นาม ทุลลฺ ภ ฯ
มคฺเค ผเล จ อาคเม ฌานาภิฺาคุเณสุ จ
อฺเส อธิโก หุตฺวา นิพฺพายติ ๕ อนาสโว ฯ
ปุเรห โพธิยา ปตฺต ฉฑฺเฑตฺวา หฏมานโส
อิเมหิ วีสตงฺเคหิ
สมงฺคี โหมิ สพฺพทา ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
#๑ ยุ. พหิจรา ฯ ๒ ม. ยุ. อเปตภยสนฺตาโส ฯ ๓ ยุ. ภเวส สพฺพโต ฯ
#๔ ม. จ ฯ ๕ ม. ยุ. นิพฺพายามิ ฯ
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สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โพธิสมฺมชฺชโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
โพธิสมฺมชฺชกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม อามณฺฑผลทายกตฺเถราปทาน (๕๒๙)
[๑๑๙] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺมาน ปารคู
วุฏหิตวฺ า สมาธิมฺหา จงฺกมิ โลกนายโก ฯ
ขาริภาร คเหตฺวาน อาหรนฺโต ผล ตทา
อทฺทส วิรช พุทฺธ
จงฺกมนฺต มหามุนึ ฯ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน
สิเร กตฺวาน อฺชลึ
สมฺพุทธฺ  อภิวาเทตฺวา อามณฺฑมททึ ผล ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย ผล อททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
อามณฺฑสฺส อิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วีหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อามณฺฑผลทายโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อามณฺฑผลทายกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม สุคนฺธตฺเถราปทาน (๕๓๐)
[๑๒๐] อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส
กสฺสโป นาม นาเมน ๑ อุปฺปชฺชิ วทต วโร ฯ
อนุพฺยฺชนสมฺปนฺโน
ทฺวตฺตึสวรลกฺขโณ
พฺยามปฺปภาปริวุโต
รสิชาลสมุตฺถโต ฯ
อสฺสาเสตา ยถา จนฺโท สุริโย วิย ปภงฺกโร
นิพฺพาเปตา ยถา เมโฆ สาคโรว คุณากโร ฯ
ธรณีริว สีเลน
หิมวาว สมาธินา
อากาโส วิย ปฺาย อสงฺโค อนิโล ยถา ฯ
อนูโน ๒ ยถาวิหาโร ปริสาสุ วิสารโท
สจฺจานิ สมฺปกาเสติ อุทฺธรนฺโต มหาชน ฯ
ตทาห ๓ พาราณสิย เสฏิปุตฺโต มหายโส
อาสภ ๔ ธนธฺสฺส ปหุตสฺส พหู มม ๕ ฯ
ชงฺฆวิหาร วิจร
มิคทาย อุเปจฺจห
อทฺทส นาถสตฺถาร ๖ เทเสนฺต อมต ปท ฯ
#๑ ม. โคตฺเตน ฯ ๒ ม. ยุ. สกทาจิ มหาวีโร ฯ ๓ ม. ยุ. ตทา หิ ฯ ๔ ม. ยุ.
#อาสห ... ฯ ๕ ม. ยุ. ตทา ฯ ๖ ม. ... วิรช พุทฺธ ฯ ยุ. ... ตาทิส พุทฺธ ฯ
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วิสฏกนฺตวจน
กรวิกสมสฺสร
หสทุนฺทุภินิคฺโฆส ๑ วิฺาเปนฺต มหาชน ฯ
ทิสฺวา เทวาติเทวนฺต สุตฺวา จ มธุร สร ๒
ปหายานปฺปเก โภเค ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
เอว ปพฺพชิโตวาห
น จิเรน พหุสฺสุโต
อโหสึ ธมฺมกถิโก
วิจิตฺตปฏิภาณวา ฯ
มหาปริสมชฺเฌห
สตฺถโุ นว ๓ ปุนปฺปุน
วณฺณยึ เหมวณฺณสฺส
วณฺณ วณฺณวิสารโท ฯ
เอส ขีณาสโว พุทฺโธ อนีโฆ ฉินฺนสสโย
สพฺพกมฺมกฺขย ปตฺโต วิมุตฺโต ๔ อุปธิกฺขเย
เอส โส ภควา พุทฺโธ เอส สีโห อนุตฺตโร ฯ
สเทวกสฺส โลกสฺส
พฺรหฺมจกฺก ปวตฺตโก
ทนฺโต ทเมตา สนฺโต จ สเมตา นิพฺพุโต อิสิ
นิพฺพาเปตา จ อสฺสตฺโถ อสฺสาเสตา มหาชน ฯ
วีโร สูโร จ วิกฺกนฺโต ๕ ปฺโ การุณิโก วสี
วิชิตาวี วิชิโต ๖ จ อปฺปคพฺโภ อนาลโย ฯ
อเนฺโช อจโล ธีโร อโมโห อสโม มุนิ
โธรโยฺห อุสโภ นาโค สีโห สกฺโก ครูสุป ฯ
วิราโค วิมโล พฺรหฺมา วาทีสูโร รณฺชโห
อขิโล จ วิสลฺโล จ อสโม วุสโภ สุจิ ฯ
#๑ ม. หสรุเตหิ นิคฺโฆส ฯ ๒ ม. ยุ. คิร ฯ ๓ ม. ยุ. หฏจิตฺโต ฯ ๔ ม.
#วิมุตฺโตปธิสงฺขเย ฯ ๕ โป. ยุ. ... ธีโร จ ฯ ๖ ม. ยุ. ... จ ส ชิโน ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 175

พฺราหฺมโณ สมโณ นาโถ ภิสกฺโก สลฺลสนฺธุโต ๑
โยโธ พุทฺโธ สุตาสุโต อจโล มุทิโต สิโต ฯ
กตทนฺตา ๒ วหตฺตา จ กตฺตา เนตา ปกาสิตา
สมฺปหสิตา เสตฺตา ๓ จ เฉตฺตา โสตา ปสสิตา ฯ
อวิโล ๔ จ วิสลฺโล จ อนีโฆ อกถกถี
อเนโช วิรโช ขตฺตา คนฺธา วตฺตา ๕ ปกาสิตา ฯ
ตาเรตา อตฺถกาเรตา ๖ กาเรตา สมฺปทาริตา
ปาเปตา สหิตา หนฺตา ๗ ตาปตา ๘ จ วิโสสิตา ฯ
สจฺจฏิโตสมสโม ๙ อสหาโย ทยาลโย
อจฺเฉรมนฺโต ๑๐ อกุโห กตาวี อิสิ สตฺตโม ฯ
นิติณฺณกงฺโข นิมฺมาโน อปฺปเมยฺโย อนูปโม
สพฺพวากฺยปถาตีโต
สพฺพเนยฺยนฺติโต ๑๑ ชิโน ฯ
สตรสีวเร ๑๒ ตสฺมึ ปสาโท อมตาวโห
ตสฺมา พุทฺเธ จ ธมฺเม จ สงฺเฆ สทฺธา มหตฺถิกา ฯ
คุเณหิ เอวมาทีหิ
ติโลกสรณุตฺตม
วณฺเณนฺโต ปริสมชฺเฌ กถึ ธมฺมกถ อห ฯ
ตโต จุโตห ตุสิเต
อนุโภตฺวา มหาสุข
ตโต จุโต มนุสฺเสสุ ชาโต โหมิ สุคนฺธิโก ฯ
นิสฺสาโส มุขคนฺโธ จ เทหคนฺโธ ตเถว เม
โส ๑๓ จ คนฺโธว สตต สพฺพคนฺโธว โหติ เม ฯ
#๑ ม. ยุ. สลฺลกตฺตโก ฯ ๒ ม. ธาตา ธตา จ สนฺติ จ ฯ ยุ. ตาตา ตนฺตา จ หนฺตา จ ฯ
#๓ ม. เภตฺตา ฯ ยุ. โภตฺตา ฯ ๔ ม. ยุ. อขิโล ฯ ๕ ยุ. เมตฺตา ฯ
#๖ โป. ยุ. ... อถ ตาเรตา ฯ ๗ ม. กนฺตา ฯ ๘ ม. ยุ. หนฺตา อาตาป ตาปโส ฯ
#๙ ม. ยุ. สมจิตฺโต ฯ ๑๐ ม. อจฺเฉรสตฺโต ฯ ยุ. อจฺเฉรสนฺโต ฯ
#๑๑ ม. สจฺจเนยฺยนฺตคู ฯ ยุ. สจฺจเนยฺยนฺตโค ฯ ๑๒ ม. ยุ. สตฺตสารวเร ฯ

#๑๓ ม. ยุ. เสทคนฺโธ ฯ
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มุขคนฺโธ สทา มยฺห ปทุมุปปฺ ลจมฺปโก
อติกนฺโต ๑ สทา วาติ สรีโร จ ตเถว เม ฯ
คุณตฺถวสฺส สพฺพนฺต
ผลนฺต ปรมพฺภุต
เอกคฺคมนสา สพฺเพ ภาสิตสฺส ๒ สุณาถ เม ฯ
คุณ พุทธฺ สฺส วตฺวาน หิตายน ๓ สุขาวห
สุจิตฺโต ๔ โหมิ สพฺพตฺถ สงฺโฆ วีรสมาสุโต ๕ ฯ
ยสสฺสี สุขิโต กนฺโต ชุติมา ปยทสฺสโน
วตฺตา อปริภูโต จ
นิทฺโทโส ปฺวา ตถา ฯ
ขีเณ ปาสุสิ ๖ นิพฺพาน สุลภ พุทฺธภตฺติน ๗
เตส เหตุ ปวกฺขามิ ต สุณาถ ยถาตถ ฯ
สนฺต ยส ภควโต
วิจินา ๘ อภิวาทย
ยตฺถ ๙ ยตฺถุปปนฺโนป ยสสฺสี เตน โหมห ฯ
ทุกฺขสฺสนฺตกร พุทธฺ 
ธมฺม สนฺต อสงฺขต
วณฺณย สุขโท อาสึ
สตฺตาน สุขิโต ตโต ฯ
คุณ วทนฺโต พุทฺธสฺส พุทฺธปติสมายุโต
สกนฺติ ๑๐ ปรกนฺติ จ อาสึ เตน จ กนฺติมา ฯ
ชิโน โย ๑๑ ติตฺถิกาติณฺโณ อภิภุยฺย กุติตฺถิเย
คุณ วทนฺโต โถเมสึ ๑๒ นายก ชุติมา ตโต ฯ
ปยงฺการึ ชนสฺสาป
สมฺพุทธฺ สฺส คุณ วท
สรทิว สสงฺโกห
เตนาสึ ปยทสฺสโน ฯ
#๑ ม. ปริสนฺโต ... ฯ ยุ. อติสนฺโต ฯ ๒ ม. ยุ. วณฺณยิสฺส ฯ ๓ ม. หิตาย จ น
#สทิส ฯ ยุ. ... ชนสนฺธิสุ ฯ ๔ ม. ยุ. สุขิโต ฯ ๕ ม. วีรสมายุโต ฯ ยุ. รสทฺโธ
#วิสมายุโต ฯ ๖ ม. อายุสิ ฯ ยุ. ขีเณวายุป ฯ ๗ ม. ย. พุทฺธภตฺติโน ฯ ๘ ม. ยุ.
#วิธินา ฯ ๙ ม. ตตฺถ ตตฺถปู ปนฺโนป ฯ ๑๐ ม. ยุ. สกนฺตึ ปรกนฺต
ิ ฺจ ชนยึ ... ฯ
#๑๑ ม. ... เต ติตฺถิกากิณฺเณ ฯ ยุ. ชโนเฆ ติตฺถิกากิณฺเณ ฯ ๑๒ ม. ยุ. โชเตสึ ฯ
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ยถาสตฺติวเสนาห
สพฺพวาจาหิ สนฺถวึ
สุคต เตน วงฺคีโส
วิจิตฺตปฏิภาณวา ฯ
เย พาลา วิมตึ ปตฺตา ปริโภนฺติ มหามุนึ
นิคฺคหึ เต สธมฺเมน ปริภูเตน เตนห ฯ
พุทฺธวณฺเณหิ สตฺตาน กิเลเส อปเนสห
นิกฺกิเลสมโน โหมิ
ตสฺส กมฺมสฺส วาหสา ฯ
โสตูน พุทฺธิมชนึ
พุทฺธานุสฺสติเทสโก
เตนาปจาสึ ๑ สปฺปฺโ นิปณ
ุ ตฺถวิปสฺสโก ฯ
สพฺพาสวปริกฺขีโณ
ติณฺณสสารสาคโร
วสี ๒ จ อนุปาทาโน ปาปุณิสฺสามิ นิพฺพุตึ ฯ
อิมสฺมึเยว กปฺปสฺมึ
ยมห สนฺถวึ ชิน
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สุคนฺโธ เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
สุคนฺธตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. เตนาหมาสึ ฯ ๒ ม. ยุ. สิขีว ฯ
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อุทฺทาน
ติณโท เวจฺจโท เจว สรณพฺภฺชนมฺปโท
สุปโฏ ทณฺฑทายี จ
เนลปูชี ตเถว จ ฯ
โพธิสมฺมชฺชโกมณฺโฑ สุคนฺโธ ทสโม ทิโช
คาถาสต สเตวีส
คณิต เจตฺถ สพฺพโส ฯ
ติณทายกวคฺโค เตปฺาโส ฯ
_______________________
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จตุปฺาสโม กจฺจายนวคฺโค
ปม มหากจฺจายนตฺเถราปทาน (๕๓๑)
[๑๒๑] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน อเนโช อชิตฺชิโน ๑
สตสหสฺเส กปฺปาน
อิโต อุปฺปชฺชิ นายโก ฯ
วีโร กมลปตฺตกฺโข
สสงฺกวิมลานโน
กฺจนตจสงฺกาโส ๒ รวิทติ ฺติสมปฺปโภ ฯ
สตฺตเนตฺตมโนหรี ๓ วรลกฺขณภูสิโต
สพฺพวากฺยปถาตีโต
มนุชามรสกฺกโต ฯ
สมฺพุทโฺ ธ โพธย สตฺเต วาติโห ๔ มธุรสฺสโร
กรุณานทฺธสนฺตาโน
ปริสาสุ วิสารโท ฯ
เทเสติ มธุร ธมฺม
จตุสจฺจุปสหิต
นิมุคฺเค โมหปงฺกมฺหิ สมุทฺธรติ ปาณิโน ฯ
ตทา เอกจโร หุตฺวา ตาปโส หิมวาลโย
นภสา มานุส โลก
คจฺฉนฺโต ชินมทฺทส ฯ
อุเปจฺจ สนฺติก ตสฺส อสฺโสสึ ธมฺมเทสน
วณฺณยนฺตสฺส ธีรสฺส
สาวกสฺส มหาคุณ ฯ
สงฺขิตฺเตน มยา วุตฺต วิตฺถาเรน ปกาสย
ปริส มฺจ โตเสติ
ยถา กจฺจายโน อย ฯ
#๑ ม อชิต ชโย ฯ ยุ. อชิตฺชโย ฯ ๒ ม. กนกาจลสงฺกาโส ฯ ๓ ม. ยุ. ...หารี ฯ
#๔ ม. ยุ. วาคีโส ฯ
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นาห เอวมิเธกจฺจ
อฺ ปสฺสามิ สาวก
ตสฺมา ตทคฺเค เอสคฺโค เอว ธาเรถ ภิกฺขโว ฯ
ตทาห วิมฺหิโต หุตฺวา วากฺย สุตฺวา มโนรม
หิมวนฺต คมิตฺวาน
อาหิตฺวา ปุปฺผสฺจย ฯ
ปูเชตฺวา โลกสรณ
ต าน อภิปตฺถยึ
ตทา มมาสย ตฺวา พฺยากาสิ ๑ สรณาลโย ฯ
ปสฺสเถต อิสิวร
นิทฺธนฺตกนกตฺตจ
อุทคฺคโลมมานส ๒ อจล ปฺชลึ ิต ฯ
หาส สุปุณฺณนยน
พุทฺธวณฺณคตาสย
ธมฺมช ๓ อุคฺคหทย อมตาสิตฺตสนฺนิภ ฯ
กจฺจานสฺส คุณ สุตฺวา ต าน ปตฺถยึ ๔ ิโต
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน โคตมสฺส มหามุเน ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมโิ ต
กจฺจาโน นาม นาเมน เหสฺสติ สตฺถุสาวโก ฯ
พหุสฺสโุ ต มหาาณี
อธิปปฺ ายวิทู มุนิ ๕
ปาปุณิสฺสติ ต าน
ยถาย พฺยากโต มยา ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท ผล ฯO
ทุเว ภเว สสรามิ
เทวตฺเต อถ มานุเส
อฺ คตึ น ชานามิ ๖ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
#๑ ม. ... สรณฺชโห ฯ ๒ ม. อุทคฺคโลม ปณส ฯ ยุ. ... ปณส ฯ ๓ ยุ.
#ธมฺมปฏิคฺคหวร ฯ ๔ ม. ยุ. ปตฺถย ฯ ๕ โป. ม. ยุ. มุเน ฯ ๖ ม. ยุ. น
#คจฺฉามิ ฯ
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ทุเว กุเล ปชานามิ ขตฺติเย จาป พฺราหฺมเณ
นีเจ กุเล น ชายามิ พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
ปจฺฉิเม จ ภเว ชาโต อุชฺเชนิย ปุเร รเม
ปชฺโชตสฺส สจณฺฑสฺส ๑ ปุโรหิตนุชาติโน ๒ ฯ
ปุตฺโต ติปติวจฺฉสฺส ๓ นิปุโณ เวทปารคู
มาตา จ จนฺทนปทุมา ๔ กจฺจาโนห วรตฺตโจ ฯ
วีมสนตฺถ พุทฺธสฺส
ภูมิปาเลน เปสิโต
ทิสฺวา โมกฺขปุรทฺวาร นายก คุณสฺจย ฯ
สุตฺวาน วิมล วากฺย คติปงฺกวิโสธน
ปาปุณึ อมต สนฺต
เสเสหิ ๕ สห สตฺตหิ ฯ
อธิปฺปายวิทู ชาโต
สุคตสฺส มหามเต
ปโต เอตทคฺเค จ สุสมิทฺธมโนรโถ 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มหากจฺจายโน เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
มหากจฺจายนตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ โป. ยุ. อจณฺฑสฺส ฯ ๒ ม. ปุโรหิตทิชาธิโน ฯ ๓ ม. ยุ. ติรฏิ ิวจฺฉสฺส ฯ
#๔ ม. จนฺทิมา นาม ฯ ยุ. จนฺทปทุมา ฯ ๕ ยุ. สเตหิ สห ปฺจหิ ฯ
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ทุติย วกฺกลิตเฺ ถราปทาน (๕๓๒)
[๑๒๒] อิโต สตสหสฺสมฺหิ
กปฺเป อุปฺปชฺชิ นายโก
อโนมนาโม อมิโต
นาเมน ปทุมุตฺตโร ฯ
ปทุมาการวทโน
ปทุมามลสุจฺฉวี
โลเกนานูปลิตฺโต จ โตเยน ปทุม ยถา ฯ
ธีโร ปทุมปตฺตกฺโข
กนฺโต จ ปทุม ยถา
ปทุมุตตฺ รคนฺโธ จ
ตสฺมา โส ปทุมุตฺตโร ฯ
โลกเชฏโ จ นิมฺมาโน อนฺธาน นยนูปโม
สนฺตเวโส คุณนิธิ
กรุณามติสาคโร ฯ
ส กทาป มหาวีโร
พฺรหฺมาสุราสุรอจฺฉิโต ๑
สเทวมนุชากิณฺเณ ๒ ชนมชฺเฌ ชนุตฺตโม ๓ ฯ
วทเนน สุคนฺเธน
มธุเรน สุเตน ๔ จ
รฺชย ปริส สพฺพ
สนฺถวิ สาวก สก ฯ
สทฺธาธิมุตฺโต สุมติ
มม ทสฺสนสาลโย
นตฺถิ เอตาทิโส อฺโ ยถาย ภิกฺขุ วกฺกลิ ฯ
ตทาห หสวติยา
นคเร พฺราหฺมณสฺสตฺรโช
หุตฺวา สุตฺวา จ ต วากฺย ตณฺาน อภิโรจยึ ฯ
สสาวกนฺต วิมล
นิมนฺเตตฺวา ตถาคต
สตฺตาห โภชยิตฺวาน ทุสฺเสหิ ฉาทยึ ตทา ฯ
#๑ ม. พฺรหฺมาสุรสุรจฺจิโต ฯ ยุ. พฺรหฺมามรสุรจฺจิโต ฯ ๒ ยุ. สเทวมนุชากิณฺโณ ฯ
#๓ ม. ชินุตตฺ โม ฯ ๔ โป. รุเทน ฯ ม. ยุ. รุเตน ฯ
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นิปจฺจ สิรสา ตสฺส
อนนฺตคุณสาคเร
นิมุคฺโค ปติสมฺปุณฺโณ อิม วจนมพฺรวึ ฯ
โย โส ตยา สนฺถวิโต อิธ ๑ สทฺธาธิมุตฺโต อิสิ
ภิกฺขุ สทฺธาวต อคฺโค ตาทิโสห ๒ มหามุนิ ฯ
เอว วุตฺเต มหาวีโร อนาวรณทสฺสโน
อิม วากฺย อุทีรยิ ๓ ปริสาย มหามุนิ ฯ
ปสฺสเถต มาณวก
ปตมฏนิวาสน
เหมยฺโปจิตงฺค
ชนเนตฺตมโนหร ฯ
เอโส อนาคตทฺธาเน โคตมสฺส มเหสิโน
อคฺโค สทฺธาธิมุตฺตาน สาวโกย ภวิสฺสติ ฯ
เทวภูโต มนุสฺโส วา สพฺพสนฺตาปวชฺชิโต
สพฺพโภคปริพฺยุโฬฺห
สุขิโต สสริสฺสติ ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมโิ ต
วกฺกลิ นาม นาเมน เหสฺสติ สตฺถุสาวโก ฯ
เตน กมฺมวิเสเสน
เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
สพฺพตฺถ สุขิโต หุตวฺ า สสรนฺโต ภวาภเว
สาวตฺถยิ  ปุเร ชาโต กุเล อฺตเร อห ฯ
#๑ ม. อิโต สตฺตมเก มุนิ ฯ ยุ. ...สตฺตมเกหนิ ฯ ๒ ม. ยุ. ตาทิโส โหมห มุเน ฯ
#๓ ม. ยุ. อุทีเรสิ ฯ
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โนนิต สุขุมาล ม
ิต ๑ ปลฺลวโกมล
มาตา ๒ อุตฺตานสยน ปสาจภยตชฺชิตา ฯ
ปาทมูเล มเหสิสฺส
สยาเปสิ ๓ ทินมานสา
อิม ททามิ เต นาถ สรณ โหหิ นายก ฯ
ตทา ปฏิคฺคหิ โส ม ภีตาน สรโณ มุนิ
ชาลินา จกฺกงฺกิเตน ๔ มุทโุ กมลปาณินา ฯ
ตทา ปภูติ ชาโตห ๕ อรกฺเขยฺเยน รกฺขิโต
สพฺพพฺยาธิวินิมุตฺโต ๖ สุเขน ปริวุตฺถิโต ๗ ฯ
สุคเตน วินาภูโต
อุกฺกณฺามิ มุหุตฺตก
ชาติยา สตฺตวสฺโสห ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
สพฺพปารมิสมฺภูต
นีลกฺขินยน วร ๘
รูป สพฺพ สุภากิณฺณ
อติตฺโต วิหรามห ๙ ฯ
พุทฺธรูปรตึ ตฺวา
ตทา โอวทิ ม ชิโน
อล วกฺกลิ กึ รูเป
รมเส พาลนนฺทิเต ฯ
โย หิ ปสฺสติ สทฺธมฺม โส ม ปสฺสติ ปณฺฑิโต
อปสฺสมาโน สทฺธมฺม ม ปสฺสป น ปสฺสติ ฯ
อนนฺตาทีนโว กาโย วิสรุกฺขสมูปโม
อาวาโส สพฺพโรคาน ปฺุโช ทุกฺขสฺส เกวโล ฯ
นิพฺพินทฺ ิย ตโต รูเป ขนฺธาน อุทยพฺพย
ปสฺส ๑๐ สพฺพกิเลสาน สุเขนนฺต คมิสฺสสิ ฯ
#๑ ม. ยุ. ชาตปลฺลวโกมล ฯ ๒ ม. ยุ. มนฺท ฯ ๓ ม. สาเยสุ ฯ ยุ. สาเยยฺยุ ฯ
#๔ ยุ. สงฺขลงฺเกน ฯ ๕ ม. ยุ. เตนาห ฯ ๖ ม. สพฺพเวรวินิมุตฺโต ฯ ยุ.
#สพฺพูปธิวินิมุตฺโต ฯ ๗ ม. ปริวุทฺธโิ ต ฯ ยุ. ปริวฑฺฒิโต ฯ ๘ ยุ. ปร ฯ ๙ ยุ.
#พิหยามห ฯ ๑๐ ม. ปสฺส อุปกฺกิเลสาน ฯ
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เอว เตนานุสิฏโห นายเกน หิเตสินา
คิชฺฌกูฏ สมารุยฺห
ฌายามิ คิริกนฺทเร ๑ ฯ
ิโต ปพฺพตปาทมฺหิ
อสฺสาสย ๒ มหามุนิ
วกฺกลีติ ชินาโวจ ๓ ต สุตฺวา มุทิโต อห ฯ
ปกฺขนฺทึ เสลปพฺภาเร อเนกสตโปริเส
ตทา พุทฺธานุภาเวน สุเขเนว มหึ คโต ฯ
ปุนาป ธมฺม เทเสติ ขนฺธาน อุทยพฺพย
ตมห ธมฺมมฺาย
อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
สุมหาปุริสมชฺเฌ
ตทา ม จรณนฺตโก ๔
อคฺค สทฺธาธิมุตฺตาน ปฺาเปติ มหามติ ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา วกฺกลิ เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
วกฺกลิตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ยุ. คิรินิททฺ เร ฯ ๒ ม. อสฺสาสยิ ฯ โป. มมหาส ฯ ยุ. มมาหส ฯ ๓ ม.
#ยุ. ชิโนวาจ ฯ ๔ ม. จรณนฺตโค ฯ ยุ. มรณนฺตโค ฯ
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ตติย มหากปฺปนตฺเถราปทาน (๕๓๓)
[๑๒๓] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺมาน ปารคู
อุทิโต อชตากาเส ๑ รวิว สรทมฺพเร ฯ
วจนาภาย โพเธติ
เวเนยฺยปทุมานิ โส
กิเลสปงฺก โสเสติ
มติรสีหิ นายโก ฯ
ติตฺถิยาน ยเส ๒ หนฺติ วชิรตา ๓ ยถา รวิ
สพฺพตฺถ ๔ สมฺปกาเสติ รตฺตนิ ฺทิว ๕ ทิวากโร ฯ
คุณาน อายติภูโต
รตนานว สาคโร
ปชุนฺโนริว ๖ ภูตาน ธมฺมเมเฆน วสฺสติ ฯ
อกฺขทสฺโส ตทา อาสึ นคเร หสสวฺหเย
อุเปจฺจ ธมฺมมสฺโสสึ ชลชุตตฺ มนามิโน ฯ
โอวาทกสฺส ภิกฺขูน
สาวกสฺส สตาวิโน ๗
คุณ ปกาสยนฺตสฺส
หาสยนฺตสฺส ๘ เม มน ฯ
สุตฺวา ปติโต ๙ สุมโน นิมนฺเตตฺวา ตถาคต
สสิสฺส โภชยิตฺวาน
ตณฺาน อภิปตฺถยึ ฯ
ตทา หสสมภาโค
หสทุนฺทุภินิสฺสโน ๑๐
ปสฺสเถต มหามตฺต
วินิจฺฉยวิสารท ฯ
มม ปาทมูเล ปติต
สมุทฺธคฺคตนุรุห ๑๑
ชูมุตฺตวณฺณ ๑๒ รุจิร ปสนฺนยนานน ฯ
#๑ ยุ. ชรทากาเส ฯ ๒ ม. ยุ. ยโส ฯ ๓ ยุ. ขชฺโชตาภา ฯ ๔ ม. สจฺจตฺถาภ ฯ
#๕ ม. ยุ. รตน ว ฯ ๖ ยุ. ปชุนฺโนปว ภูตานิ ฯ ๗ ม. ยุ. กตาวิโน ฯ ๘ ม.ช
#ตปฺปยนฺตสฺส ฯ ยุ. วาสยนฺตสฺส ฯ ๙ ม. ยุ. ปตีโต ฯ ๑๐ ยุ. ...นีวโจ ฯ
#๑๑ ม. ยุ. สมุคฺคตตนูรุห ฯ ๑๒ ม. ยุ. ชิมูตวณฺณ ปณส ฯ
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ปริวาเรน มหตา
ราชยุตฺต มหายส
เอโส กถาวิโน าน ปตฺเถติ มุทิตาย ๑ โส ฯ
อิมินา ปณฺฑปาเตน
จาเคน ปณิธีหิ จ
กปฺปสตสหสฺสานิ
นุปปชฺชติ ทุคฺคตึ ฯ
เทเวสุ เทวโสภาคฺย มนุสฺเสสุ มหคฺคต
อนุโภตฺวาวเสเสน
นิพฺพาน ปาปุณิสฺสติ ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมโิ ต
กปฺปโ น นาม นาเมน เหสฺสติ สตฺถุสาวโก ฯ
ตโตห สุกต การ
กตฺวาน ชินสาสเน
ชหิตฺวา มานุส เทห ตุสิต อคมาสห ฯ
เทวมนุสฺสรชฺชานิ
สุตฺตโส อนุสาสิย
พาราณสีสมาสนฺเน
ชาโต เกณิยชาติยา ฯ
สตสหสฺสปริวาโร
สปชาปติโก อห
ปฺจปจฺเจกพุทฺธาน
สตานิ สมุปฏหึ ฯ
เตมาส โภชยิตฺวาน อจฺฉาทมฺป ๒ ติจีวร
ตโต จุตา มย สพฺเพ อหุมฺห ติทสูปคา ฯ
ปุโน สพฺเพ มนุสฺสตฺต อาคตมฺห ตโต จุตา
กุกกฺ ุฏมฺหิ ปุเร ชาตา หิมวนฺตสฺส ปสฺสโต ฯ
#๑ ม. มุทิตาสโย ฯ ๒ โป. อจฺฉาทิมฺหิ ฯ ม. ปจฺฉาทมฺห ฯ ยุ. ปจฺฉาทมฺมิ ฯ
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กปฺปโ น นามห อาสึ ราชปุตฺโต มหายโส
เสสามจฺจกุเล ชาตา มเมว ปริวารยุ ฯ
มหารชฺชสุข ปตฺโต
สพฺพกามสมิทฺธิโม ๑
วาณิเชหิ สมกฺขาต
พุทฺธุปปฺ าทมห สุณึ ฯ
พุทฺโธ โลเก สมุปฺปนฺโน อสโม เอกปุคฺคโล
โส ปกาเสติ สทฺธมฺม อมต สุขมุตฺตม ฯ
สุยุตฺตา ตสฺส สิสฺสา จ สุมุตฺตา จ อนาสวา
สุตฺวา เนสป ๒ วจน สกฺกริตฺวาน วาณิเช ฯ
ปหาย ๓ รชฺช สามจฺโจ นิกฺขมึ พุทฺธมามโก
นทึ ทิสวฺ า มหาจนฺท ปูริต สมติตฺติก ฯ
อปฺปติตฺถ อนาลมฺพ
ทุตฺตร สีฆพาหินึ
คุณ สริตฺวา พุทฺธสฺส โสตฺถนิ า สมติกฺกมึ ฯ
ภวโสต สเจ พุทฺโธ ติณฺโณ โลกนฺตคู วิทู
เอเตน สจฺจวชฺเชน คมน เม สมิชฺฌตุ ฯ
ยทิ สนฺติคโม มคฺโค โมกฺขท ๔ สนฺติก สุข
เอเตน สจฺจวชฺเชน คมน เม สมิชฺฌตุ ฯ
สงฺโฆ เจ ติณฺณกนฺตาโร ปฺุเขตฺโต อนุตฺตโร
เอเตน สจฺจวชฺเชน คมน เม สมิชฺฌตุ ฯ
สห กเต สจฺจวเร
มคฺคา อปคต ชล
ตโต สุเขน อุตฺติณฺโณ นทีตีเร มโนรเม ฯ
#๑ ม. ยุ. ...ธิมา ฯ ๒ ม. ยุ. สุวจน ฯ ๓ ยุ. วิหาย ฯ ๔ ยุ. จ สนฺติก ฯ
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นิสินฺน อทฺทส พุทฺธ
อุเทนฺตว ปภงฺกร
ชลนฺต เหมเสลว
ทีปรุกฺขว โชติต ฯ
สสึว ๑ ตาราสหิต สาวเกหิ ปุรกฺขต
วาสว วิย วสฺสนฺต
เทเวน ๒ ชนนนฺทน ฯ
วนฺทิตฺวาน สหามจฺโจ เอกมนฺต อุปาวิสึ
ตโต ๓ อชฺฌาสย ตฺวา พุทฺโธ ธมฺมมเทสยิ ฯ
สุตฺวาน ธมฺม วิมล
อโวจุมฺห มย ชิน
ปพฺพาเชหิ มหาวีร
โอติณฺณมฺห ๔ ภเว มย ฯ
สฺวากฺขาโต ภิกฺขเว ธมฺโม ทุกขฺ นฺตสฺส ๕ กราย โว
จรถ พฺรหฺมจริย
อิจฺจาห มุนิ สตฺตโม ฯ
สห วาจาย สพฺเพป ภิกฺขุเวสธรา มย
อหุมฺห อุปสมฺปนฺนา
โสตาปนฺนาว สาสเน ฯ
ตโต เชตวน คนฺตฺวา อนุสาสิ วินายโก
อนุสิฏโ  ชิเนนาห
อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
ตโต ภิกฺขุสหสฺสานิ
อนุสาสิมห ตทา
มมานุสาสนกรา
เตป อาสุ อนาสวา ฯ
ชิโน ตสฺมึ คุเณ ตุฏโ เอตทคฺเค เปสิ ม
ภิกฺขุโอวาทกานคฺโค กปฺปโนติ มหาชเน ๖ ฯ
สตสหสฺเส กต กมฺม ผล ทสฺเสสิ เม อิธ
สุมุตฺโต สรเวโคว
กิเลเส ฌาปยึ มม ฯ
#๑ โป. สสว ฯ ยุ. สสีว ฯ ๒ ม. เทสนา ชลทนฺตร ฯ ยุ. เทสนา ชลนนฺทน ฯ
#๓ ม. ยุ. ตโต โน อาสย ฯ ๔ ม. นิพฺพนิ ฺทามฺห ฯ ยุ. นิพฺพิณฺณามฺห ฯ ๕ ม. ยุ.
#ทุกฺขนฺตกรณาย โว ฯ ๖ ยุ. มหาชิโน ฯ
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กเลสา 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มหากปฺปโน เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
มหากปฺปนตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ ทพฺพมลฺลปุตฺตตฺเถราปทาน (๕๓๔)
[๑๒๔] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพโลกวิทู มุนิ
อิโต สตสหสฺสมฺหิ
กปฺเป อุปฺปชฺชิ จกฺขุมา ฯ
โอวาทโก วิฺาปโก ตารโก สพฺพปาณิน
เทสนากุสโล พุทฺโธ ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
อนุกมฺปโก การุณิโก หิเตสี สพฺพปาณิน
สมฺปตฺเต ติตฺถิเย สพฺเพ ปฺจสีเล ปติฏหิ ฯ
เอว นิรากุล อาสิ
สฺุต ติตฺถิเยหิ จ
วิจิตฺต อรหนฺเตหิ
วสีภูเตหิ ตาทิภิ ฯ
รตนานฏปฺาส
อุคฺคโต โส มหามุนิ
กฺจนคฺฆิยสงฺกาโส
พตฺตึสวรลกฺขโณ ฯ
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วสฺสสตสหสฺสานิ
อายุ วิชชฺ ติ ตาวเท
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
ตทาห หสวติย
เสฏิปุตฺโต มหายโส
อุเปตฺวา โลกปชฺโชต อสฺโสสึ ธมฺมเทสน ฯ
เสนาสนานิ ภิกฺขูน
ปฺาเปนฺต สสาวก
กิตฺตยนฺตสฺส วจน
สุณิตฺวา มุทิโต อห ฯ
อธิการ สสงฺฆสฺส
กตฺวา ตสฺส มเหสิโน
นิปจฺจ สิรสา ปาเท ตณฺาน อภิปตฺถยึ ฯ
ตทา ๑ หิ โส มหาวีโร มม กมฺม ปกิตฺตยิ
โยย สสงฺฆ โภเชสิ สตฺตาห โลกนายก ฯ
โสย กมลปตฺตกฺโข
สีหโส กนกตฺตโจ
มม ปาทมูเล นิปติ ๒ ปตฺถย ๓ านมุตฺตม ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
สาวโก ตสฺส พุทฺธสฺส ทพฺโพ นาเมน วิสฺสุโต
เสนาสนปฺาปโก
อคฺโค เหสฺสติย ตถา ๔ ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
สตาน ตีณิกฺขตฺตฺุจ
เทวรชฺชมการยึ
ตถา ๕ ปฺจสตกฺขตฺตุ จกฺกวตฺติ อโหสห ฯ
#๑ ยุ. ตทาห ส ฯ ๒ ยุ. ปติโต ฯ ๓ ยุ. ปตฺถยิ ฯ ๔ ม. ยุ. ตทา ฯ ๕ ม.
#ยุ. สตาน ฯ
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ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย
สพฺพตฺถ สุขิโต อาสึ ตสฺส กมฺมสฺส วาหสา ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป วิปสฺสี นาม นายโก
อุปฺปชฺชิ จารุนยโน ๑ สพฺพธมฺมวิปสฺสโก ฯ
ทุฏจิตฺโต อุปวทึ
สาวก ตสฺส ตาทิโน
สพฺพาสวปริกฺขีณ
สุทฺโธติ จ วิชานิย ฯ
ตสฺเสว นรวีรสฺส
สาวกาน มเหสินh
สลาก จ คเหตฺวาน ขีโรทนมทาสห ฯ
อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส
กสฺสโป นาม นาเมน อุปฺปชฺชิ วทต วโร ฯ
สาสน โชตยิตฺวาน ๒ อภิภุยยฺ กุติตฺถิเย
เวเนยฺเย วินยิตฺวาน นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ
สสิสฺเส นิพฺพุเต นาเถ อตฺถเมนฺตมฺหิ สาสเน
เทวา กนฺทึสุ สวิคฺคา มุตฺตเกสา รุทมุขา ฯ
นิพฺพายิสฺสติ ธมฺมกฺโข น ปสฺสิสฺสาม สุพฺพเต
น สุณิสฺสาม สทฺธมฺม อโห โน อปฺปปฺุตา ฯ
ตทาย ปวี สพฺพา
อจลา สา ปุลาปุลี ๓
สาคโร จ สโสโกว วินที กรุณ คิร ฯ
จตุทฺทิสา ทุนฺทุภิโย
นาทยึสุ อมานุสา
สมนฺตโต อสนิโย
ปตึสุ ๔ จ ภยาวหา ฯ
#๑ ม. จารุทสฺสโน ฯ ๒ ยุ. ...โส ฯ ๓ ม. ยุ. จลาจลา ฯ ๔ ม. ผลึสุ ฯ
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อุกฺกา ปตึสุ นภสา
ธูมเกตุ ปทิสฺสถ ๑
สธูมา ๒ ชาลวฏฏา จ รวึสุ กรุณ มิคา ฯ
อุปฺปาเท ทารุเณ ทิสฺวา สาสนตฺถงฺคสูจเก
สวิคฺคา ภิกฺขโว สตฺต จินฺตยิมฺห มย ตทา ฯ
สาสเนน วินามฺหาก ๓ ชีวิเตน อล มย
ปวิสิตฺวา มหารฺ
ยฺุชาม ชินสาสน ฯ
อทฺทสมฺห ตทารฺเ อุพฺพิทฺธ เสลปพฺพต ๔
นิสฺเสณิยา ตมารุยฺห นิสฺเสณึ ปาตยิมฺหเส ฯ
ตทา โอวทิ โน เถโร พุทฺธุปฺปาโท สุทุลฺลโภ
สทฺธา ๕ วา ๖ ทุลฺลภา ลทฺธา
โถก เสสฺจ สาสน ฯ
นิปตนฺติ ขณาตีตา
อนนฺเต ทุกฺขสาคเร
ตสฺมา ปโยโค กตฺตพฺโพ ยาว ๗ ติฏติ สาสน ฯ
อรหา อาสิ โส เถโร อนาคามิ ตทานุโค
สุสลี า อิตเร ยุตฺตา เทวโลก อคมฺหเส ฯ
นิพฺพุโต ติณฺณสสาโร สุทธฺ าวาเส จ เอกโก
อหฺจ ปุกฺกุสาติ จ
สภิโย พาหิโย ตถา ฯ
กุมารกสฺสโป เจว
ตตฺถ ตตฺถูปคา มย
สสารพนฺธนา มุตฺตา โคตเมนานุกมฺปตา ฯ
มลฺเลสุ กุสินาราย
ชาโต คพฺเภว เม สโต
มาตา มตา ๘ จิตการูฬฺหา ๙
ตโต นิปติโต อห ฯ
#๑ ม. ยุ. ... จ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. สพฺพถลชสตฺตา จ ฯ ๓ ยุ. วินา สมฺมา ฯ
#๔ ม. เสลมุตฺตม ฯ ๕ ม. สทฺธาติ ฯ ๖ ยุ. โว ฯ ๗ ม. ยุ. ยาว
#าติ มุเน มต ฯ ๘ ยุ. ปตา ฯ ๙ ม. ยุ. จิตารุฬฺหา ฯ
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ปติโต ทพฺพปฺุชมฺหิ
ตโต ทพฺโพติ วิสสฺ ุโต
พฺรหฺมจาริผเลนาห
วิมุตฺโต สตฺตวสฺสิโก ฯ
ขีโรทนผเลนาห
ปฺจงฺเคหิ อุปาคโต
ขีณาสโวปวาเทน
ปาเปหิ พหุ โจทิโต ฯ3
อุโภ ปฺฺุจ ปาปฺจ วีติวตฺโตมฺหิ ทานห
ปตฺวาน ปรม สนฺตึ
วิหรามิ อนาสโว ฯ
เสนาสน ปฺาปยึ
หาสยิตฺวาน สุพฺพเต
ชิโน ตสฺมึ คุเณ ตุฏโ เอตทคฺเค เปสิ ม 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ทพฺพมลฺลปุตฺโต เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ทพฺพมลฺลปุตฺตตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม กุมารกสฺสปตฺเถราปทาน (๕๓๕)
[๑๒๕] อิโต สตสหสฺสมฺหิ
กปฺเป อุปฺปชฺชิ นายโก
สพฺพโลกหิโต ธีโร
ปทุมุตฺตรนามโก ฯ
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ตทาห พฺราหฺมโณ หุตฺวา วิสสฺ ุโต เวทปารคู
ทิวาวิหาร วิจร
อทฺทส โลกนายก ฯ
จตุสจฺจ ปกาเสนฺต
โพธยนฺต สเทวก
สสาวก ๑ จิตฺตกถิก วณฺณยนฺต มหาชเน ฯ
ตทา มุทิตจิตฺโตห
นิมนฺเตตฺวา ตถาคต
นานารตฺเตหิ วตฺเถหิ อลงฺกริตฺวาน มณฺฑป ฯ
นานารตนปชฺโชต
สสงฺฆ โภชยึ ตหึ
โภชยิตวฺ าน สตฺตาห นานคฺครสโภชน ฯ
นานาจิตฺเตหิ ปุปฺเผหิ ปูชยิตฺวา สสาวก
นิปจฺจ ปาทมูลมฺหิ
ต าน ปตฺถยึ อห ฯ
ตทา มุนิวโร อาห
กรุโณ ๒ กรุณาลโย
ปสฺสเถต ทิชวร
ปทุมานนโลจน ฯ
ปติปามุชฺชพหุล
สมุทฺธคฺคตนุรุห ๓
หาสาวห ๔ วิสาลกฺข มม ๕ สาสนสาลย ฯ
มม ปาทมูเล ปติต
เอกวตฺต สุมานส
เอส ปตฺเถติ ต าน วิจิตฺตกถิกตฺตน ๖ ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมโิ ต
กุมารกสฺสโป นาม
เหสฺสติ สตฺถุสาวโก ฯ
#๑ ม. ยุ. วิจติ ฺตกถิกานคฺค ฯ ๒ ม. ยุ. กรุเณกรสาสโย ฯ ๓ ม. ยุ.
#สมุคฺคตตนูรุห ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๔ ม. หาสมฺหติ วิสาลกฺข ฯ ๕ ม. ยุ.
#๖ ยุ. วิจิตฺตกถิกตฺถท ฯ
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วิจิตฺตปุปฺผทุสฺสาน
รตนานฺจ วาหสา
วิจิตฺตกถิกาน โส
อคฺคตฺต ปาปุณิสฺสติ ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ปริพฺภมึ ภวาภเว
รงฺคมชฺเฌ ยถา นโฏ
สาขามิคตฺรโช หุตฺวา มิคิยา กุจฺฉิโมกฺกมึ ฯ
ตทา มยิ กุจฺฉิคเต
วชฺฌวาโร ๑ อุปฏิโต
สาเขน จตฺตา เม มาตา นิโคฺรธ สรณ คตา ฯ
เตน สา มิคราเชน มรณา ปริโมจิตา
ปริจฺจชิตฺวาน สปฺปาณ ๒ มเมว โอวที ตทา ฯ
นิโคฺรธเมว เสเวยฺย น สาขมูปสวเส
นิโคฺรธสฺมึ มต เสยฺโย ยฺเจ สาขสฺมิ ชีวิต ฯ
เตนานุสิฏา มิคยูถเปน ๓
อหฺจ มาตา จตเร ๔ จ ตสฺโสวาท ๕
อาคมฺม รมฺม ตุสิตาธิวาส
คตา ๖ ปวาส สฆร ยเถว ฯ
ปุโน กสฺสปธีรสฺส
อตฺถเมนฺตมฺหิ สาสเน
อารุยฺห เสลสิขร
ยฺุชิตฺวา ชินสาสน ฯ
อิทานิ ๗ หิ ราชคเห ชาโต เสฏิกุเล อห ๘
อาปนฺนคพฺภา ๙ เม มาตา ปพฺพชิ อนคาริย ฯ
#๑ ยุ. วชฺฌวาร อุปฏิตา ฯ ๒ ยุ. สปาณ ฯ ๓ ยุ. มิคโยวาเทน ฯ ๔ ม. จ
#ตเถตเร จ ฯ ๕ ยุ. ตสฺโสวาเทน ฯ ๖ ยุ. คโต ฯ ๗ ม. ยุ. อิทานาห ฯ
#๘ ม. ยุ. อหุ ฯ ๙ ม. อาปนฺนสตฺตา ฯ
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สคพฺภนฺต วิทิตฺวาน
เทวทตฺตมุปานยุ
โส อโวจ วินาเสถ ปาปก ภิกขฺ ุนึ อิม ฯ
อิทานิป มุนินฺเทน
ชิเนน อนุกมฺปตา
สุขินี ชนนี ๑ มยฺห มาตา ภิกฺขุนูปสฺสเย ฯ
ต วิทิตฺวา มหิปาโล โกสโล ม อโปสยิ
กุมารปริหาเรน
นาเมนาหฺจ กสฺสโป ฯ
มหากสฺสปมาคมฺม
อห โกมารกสฺสโป
วมฺมิกสฺสทิส ๒ กาย สุตฺวา พุทฺเธน เทสิต ฯ
ตโต จิตตฺ  วิมุจฺจิ เม อนุปาทาย สพฺพโส
ปายาสึ ทมยิตฺวาห
เอตทคฺค อปาปุณึ 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กุมารกสฺสโป เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
กุมารกสฺสปตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุวีสติม ภาณวาร ฯ
#๑ ม. ยุ. อชนี ฯ ๒ ม. ยุ. วมฺมิกสาทิส ฯ
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ฉฏ พาหิยตฺเถราปทาน (๕๓๖)
[๑๒๖] อิโต สตสหสฺสมฺหิ
กปฺเป อุปฺปชฺชิ นายโก
มหปฺปโภ ติโลกคฺโค นาเมน ปทุมุตฺตโร ฯ
ขิปฺปาภิฺสฺส ภิกฺขุสฺส คุณ กิตฺตยโต มุเน
สุตฺวา อุทคฺคจิตฺโตห การ กตฺวา มเหสิโน ฯ
ทตฺวา สตฺตาหิก ทาน สสิสสฺ สฺส มุเน อห
อภิวาทิย สมฺพุทฺธ
ต าน ปตฺถยึ ตทา ฯ
ตโต ม พฺยากริ พุทฺโธ เอต ปสฺสถ พฺราหฺมณ
ปติต ปาทมูเล เม
ปนสมฺปนฺนเวกฺขณ ๑ ฯ
เหมยฺโปจิตงฺค
อวทาต ตนุตฺตจ
ปลมฺพพิมฺพตมฺโพฏ
สีตติณฺหสมนฺทิช ฯ
คุณกาม พหุตร
สมุทฺธคฺคตนุรุห
คุโณฆายตนีภูต ๒
ปติสมฺผุลฺลิตานน ฯ
เอโส ปตฺถยเต ๓ าน ขิปฺปาภิฺสฺส ภิกฺขุโน
อนาคเต มหาวีโร
โคตโม นาม เหสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมโิ ต
พาหิโย นาม นาเมน เหสฺสติ สตฺถุสาวโก ฯ
ตทา ตุฏโ จ วุฏาย ยาวชีว มหามุนึ
การ กตฺวา จุโต สคฺค อคา สภวน ยถา ฯ
#๑ ม. จริย ปจฺจเวกฺขณ ฯ ยุ. ปนส ปจฺจเวกฺขณ ฯ ๒ โป. ยุ. คุเณ... ฯ
#๓ ยุ. ปตฺถยโต ฯ
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เทวภูโต มนุสฺโส วา สุขิโต ตสฺส กมฺมุโน
วาหสา สสริตฺวาน
สมฺปตฺติมนุโภสห ฯ
ปุโน กสฺสปธีรสฺส
อตฺถงฺคตมฺหิ ๑ สาสเน
อารุยฺห เสลสิขร
ยฺุชิตฺวา ชินสาสน ฯ
วิสุทฺธสีโล สปฺปฺโ ชินสาสนการโก
ตโต จุตา ปฺจ ชนา เทวโลก อคมฺหเส ฯ
ตตฺถาห ๒ พาหิโย ชาโต ภารุกจฺเฉ ปุรุตฺตเม
ตโต นาวาย ปกฺขนฺโน ๓ สาคร อปฺปสิทฺธิก ๔ ฯ
ตโต นาวา อภิชฺชิตฺถ คนฺตฺวาน กติปาหก
ตทา ภึสนเก โฆเร ปติโต มกราลเย ๕ ฯ
ตทาห วายมิตฺวาน
สนฺตริตฺวา มโหทธึ
สุปฺปารก ปฏฏนวร
สมฺปตฺโต มนฺทเวทิโต ๖ ฯ
ทารุจีร นิวาเสตฺวา คาม ปณฺฑาย ปาวิสึ
ตทาห โส ชโน ตุฏโ  อรหายมิธาคโต ฯ
อิม อนฺเนน ปาเนน วตฺเถน สยเนน จ
เภสชฺเชน จ สกฺกตฺวา เหสฺสาม สุขิตา มย ฯ
ปจฺจยาน ตทา ลาภี เตหิ สกฺกตปูชิโต
อรหาหนฺติ ๗ สงฺกปฺป อุปฺปาเทสึ อโยนิโส ฯ
ตโต เม จิตฺตมฺาย โจทยิ ปุพฺพเทวตา
น ตฺว อุปายมคฺคฺู กุโต หิ อรหา ภเว ฯ
#๑ ม. อตฺถเมนฺตมฺหิ ฯ ๒ ม. ยุ. ตโตห ฯ ๓ ม. ปกฺขนฺโท ฯ โป. ยุ. ปกฺขนฺโต ฯ
#๔ ม. ยุ. อปฺปสิทฺธิย ฯ ๕ ม. ยุ. มกรากเร ฯ ๖ ม. ยุ. มนฺทเวธิโต ฯ
#๗ ยุ. อรหายนฺติ ฯ
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โจทิโต ตาย สวิคฺโค ตทาห ปริปุจฺฉิ ต
เก วา เอเต กุหึ โลเก อรหนฺโต นรุตฺตมา ฯ
สาวตฺถิย โกสลมนฺทิเร ชิโน
ปหูตปฺโ วรภูริเมธโส
โส สกฺยปุตฺโต อรหา อนาสโว
เทเสติ ธมฺม อรหตฺตปตฺติยา ฯ
ตทสฺส สุตฺวา วจน สุปณิโต
นิธึว ลทฺธา กปโณ ๑ สุวมิ ฺหิโต
อุทคฺคจิตฺโต อรหตฺตมุตฺตม
สุทสฺสน ทฏุมนนฺตโคจร ฯ
ตทา ตโต ๒ นิกฺขมิตฺวาน สตฺถุโน
สทา ชิน ปสฺสามิ วิมลานน
อุเปจฺจ รมฺม วิชิตวฺหยว ต ๓
ทิเช อปุจฺฉึ กุหึ โลกนนฺทโน ฯ
ตโต อโวจุ นรเทววนฺทิโต
ปุร ปวิฏโ  อสเนสนาย โส
ปจฺเจหิ ๔ ขิปฺป มุนิทสฺสนุสฺสุโก
อุเปจฺจ วนฺทาหิ ตมคฺคปุคฺคล ฯ
ตโตห ตุวฏ คนฺตฺวา สาวตฺถึ ปุรมุตฺตม
วิจรนฺต ตมทฺทกฺขึ
ปณฺฑตฺถ อปหาคิธ ฯ
#๑ ม. กปโณติ วมฺหิโต ฯ ยุ. กปโณว ฯ ๒ ยุ. รโต ฯ ๓ ม. วน ฯ ๔ ม. ยุ. สโสว ฯ
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ปตฺตปาณึ อโลลกฺข
โชตยนฺต ๑ อิธามต
สิรินลิ ยสงฺกาส
รวิทิตฺติหรานน ฯ
ต สเมจฺจ นิปจฺจาห อิท วจนมพฺรวึ
กุปเถ วิปฺปนฏสฺส
สรณ โหหิ โคตม ฯ
ปาณสนฺตารณตฺถาย
ปณฑ
ฺ าย วิจรามห
น เต ธมฺมกถากาโล อิจฺจาห มุนิ สตฺตโม ฯ
ตทา ปุนปฺปุน พุทฺธ
อายาจึ ธมฺมลาลโส
โส ๒ เม ธมฺมมเทเสสิ คมฺภีร สฺุต ปท ฯ
ตสฺส ธมฺม สุณิตฺวาน ปาปุณึ อาสวกฺขย
ปริกฺขีณายุโก สนฺโต อโห สตฺถานุกมฺปโก ๓ ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สาสเน
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
เอว เถโร วิยากาสิ พาหิโย ทารุจิริโย
สงฺการกูเฏ ปติโต
ภูตาทิฏาย ๔ คาวิยา ฯ
อตฺตโน ปุพฺพจริต
กิตฺตยิตฺวา มหามติ
ปรินิพพฺ ายิ โส ธีโร ๕ สาวตฺถิย ปุรุตฺตเม ฯ
#๑ ม. ปาจยนฺต ปตากร ฯ ยุ. ภาชยนฺต อิธามต ฯ ๒ ม. โย ฯ ๓ ยุ.
#สตฺถานุกมฺปโต ฯ ๔ ม. ภูตาวิฏาย ฯ ๕ ม. เถโร ฯ
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นครา นิกฺขมนฺโต ต ทสฺวาน อิสิ สตฺตโม
ทารุจีรธร ธีร
พาหิย ๑ พาหิตาตป ๒ ฯ
ภูมิย ปติต ทณฺฑ
อินฺทเกตุว ปาติต
คตายุ ๓ สุกฺขกิเลส ชินสาสนการก ฯ
ตโต อามนฺตยิ สตฺถา สาวเก สาสเน รเต
คณฺหถ หุตฺวา ๔ ฌาเปถ ตนน สพฺรหฺมจาริโน ฯ
ถูป กโรถ ปูเชถ
นิพฺพุโต โส มหามติ
ขิปฺปาภิฺานเมสคฺโค สาวโก เม วโจกโร ฯ
สหสฺสมป เจ คาถา อนตฺถปทสฺหิตา
เอก คาถาปท เสยฺโย ย สุตฺวา อุปสมฺมติ ฯ
ยตฺถ อาโป จ ปวี เตโช วาโย น คาธติ
น ตตฺถ สุกฺกา โชตนฺติ อาทิจฺโจ นปฺปกาสติ ฯ
น ตตฺถ จนฺทิมา ภาติ ตโม ตตฺถ น วิชฺชติ
ยทา จ อตฺตนาเวทิ มุนิ โมเนน พฺราหฺมโณ ฯ
อถ รูปา อรูปา จ
สุขทุกฺขา วิมุจฺจติ
อิจฺเจว อภณิ นาโถ ติโลกสรโณ มุนีติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา พาหิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
พาหิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ยุ. พาหิก ฯ ๒ ม. ยุ. พาหิตาคม ฯ ๓ ยุ. คตายุสงฺคตเกฺลส ฯ ๔ ม. เนตฺวา ฯ
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สตฺตม มหาโกฏิกตฺเถราปทาน (๕๓๗)
[๑๒๗] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพโลกวิทู มุนิ
อิโต สตสหสฺสมฺหิ
กปฺเป อุปฺปชฺชิ จกฺขุมา ฯ
โอวาทโก วิฺาปโก ตารโก สพฺพปาณิน
เทสนากุสโล พุทฺโธ ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
อนุกมฺปโก การุณิโก หิเตสี สพฺพปาณิน
สมฺปตฺเต ติตฺถิเย สพฺเพ ปฺจสีเล ปติฏหิ ๑ ฯ
เอว นิรากุล อาสิ
สฺุต ติตฺถิเยหิ จ
วิจิตฺต อรหนฺเตหิ
วสีภูเตหิ ตาทิภิ ฯ
รตนานฏปฺาส
อุคฺคโต โส มหามุนิ
กฺจนคฺฆิยสงฺกาโส
พตฺตึสวรลกฺขโณ ฯ
วสฺสสตสหสฺสานิ
อายุ วิชชฺ ติ ตาวเท
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
ตทาห หสวติยา
พฺราหฺมโณ เวทปารคู
อุเปตฺวา ๒ สพฺพโลกคฺค ๓ อสฺโสสึ ธมฺมเทสน ฯ
ตทา โส สาวก ธีโร ปภินฺนปฏิสมฺภิท ๔
อตฺเถ ธมฺเม นิรุตฺเต จ ปฏิภาเณ จ โกวิท ฯ
เปสิ เอตทคฺคมฺหิ
ต สุตฺวา มุทิโต อห
สสาวก ชินวร
สตฺตาห โภชยึ ตทา ฯ
#๑ ม. ยุ. ปติฏป ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. อุเปจฺจ ฯ ๓ ยุ. สตฺตปารงฺค ฯ
#๔ ม. ยุ. ปภินฺนมติโคจร ฯ
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ทุสฺเสหิ ฉาทยิตฺวาน สสิสฺส พุทฺธสาคร ๑
นิปจฺจ ปาทมูลมฺหิ
ตณฺาน ปตฺถยึ อห ฯ
ตโต อโวจ โลกคฺโค ปสฺสเถต ทิชุตฺตม
วินต ปาทมูลมฺหิ ๒ กมโลทรสปฺปภ ฯ
เสฏ ๓ พุทฺธสฺส ภิกขฺ ุสฺส าน ปตฺถยเต อย
ตาย สทฺธาย จาเคน สทฺธมฺมสฺสวเนน ๔ จ ฯ
สพฺพตฺถ สุขิโต หุตวฺ า สสริตฺวา ภวาภเว
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน ลจฺฉเสต มโนรถ ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมโิ ต
โกฏิโก นาม นาเมน เหสฺสติ สตฺถุสาวโก ฯ
ต สุตฺวา มุทิโต หุตฺวา ยาวชีว ตทา ชิน
เมตฺตจิตฺโต ปริจรึ
ยโต ๕ ปฺาสมาหิโต
เตน กมฺมวิปาเกน
เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
สตาน ตีณิกฺขตฺตฺุจ
เทวรชฺชมการยึ
สตาน ปฺจกฺขตฺตฺุจ จกฺกวตฺติ อโหสห ฯ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย
สพฺพตฺถ สุขิโต อาสึ ตสฺส กมฺมสฺส วาหสา ฯ
#๑ ม. พุทฺธิสาคร ฯ ๒ ม. ปาทมูล เม ฯ ๓ ม. ยุ. พุทธฺ เสฏสฺส ฯ ๔ ยุ. เตน
#ธมฺมสฺสวเนน จ ฯ ๕ ม. ยุ. สโต ฯ
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ทุเว ภเว สสรามิ
เทวตฺเต อถ มานุเส
อฺ คตึ น ชานามิ ๑ สุจิณฺณสฺส อิท ผล ฯ
ทุเว กุเล ปชายามิ ขตฺติเย วาป พฺราหฺมเณ
นีเจ กุเล น ชายามิ สุจิณฺณสฺส อิท ผล ฯ
ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต พฺรหฺมพนฺธุ อโหสห
สาวตฺถยิ  วิปฺปกุเล
ปจฺฉา ชาโต มหทฺธเน ๒ ฯ
มาตา จนฺทวตี นาม ปตา เม อสฺสลายโน
ยทา เม ปตร พุทฺโธ วินยิ สพฺพสุทฺธิยา ๓ ฯ
ตทา ปสนฺโน สุคเต ปพฺพชึ อนคาริย
โมคฺคลฺลาโน อาจริโย อุปชฺฌา สาริสมฺภโว ฯ
เกเสสุ ฉิชฺชมาเนสุ ทิฏิ ฉินฺนา สมูลิกา
นิวาเสนฺโต จ กาสาว อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ
ปฏิภาเณ จ เม มติ
ปภินฺนา เตน โลกคฺโค เอตทคฺเค เปสิ ม ฯ
อสนฺทฏิ  วิยากาสึ
อุปติสฺเสน ปุจฺฉิโต
ปฏิสมฺภิทาสุ เตนาห อคฺโค สมฺพุทฺธสาสเน ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
#๑ ม. ยุ. น คจฺฉามิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ โป. มหทฺธโน ฯ ๓ ยุ. สพฺพพุทฺธิยา ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มหาโกฏิโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
มหาโกฏิกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม อุรุเวลกสฺสปตฺเถราปทาน (๕๓๘)
[๑๒๘] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพโลกวิทู มุนิ
อิโต สตสหสสฺสมฺหิ
กปฺเป อุปฺปชฺชิ จกฺขุมา ฯ
โอวาทโก วิฺาปโก ตารโก สพฺพปาณิน
เทสนากุสโล พุทฺโธ ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
อนุกมฺปโก การุณิโก หิเตสี สพฺพปาณิน
สมฺปตฺเต ติตฺถิเย สพฺเพ ปฺจสีเล ปติฏหิ ฯ
เอว นิรากุล อาสิ
สฺุต ติตฺถิเยหิ จ
วิจิตฺต อรหนฺเตหิ
วสีภูเตหิ ตาทิภิ ฯ
รตนานฏปฺาส
อุคฺคโต โส มหามุนิ
กฺจนคฺฆิยสงฺกาโส
พตฺตึสวรลกฺขโณ ฯ
วสฺสสตสหสฺสานิ
อายุ วิชชฺ ติ ตาวเท
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
ตทาห หสวติยา
พฺราหฺมโณ สาธุสมฺมโต
อุเปจฺจ โลกปชฺโชต อสฺโสสึ ธมฺมเทสน ฯ
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ตทา มหาปริสติ
มหาปุริสสาวก
เปนฺต เอตทคฺคมฺหิ สุตฺวาน มุทิโต อห ฯ
มหตา ปริวาเรน
นิมนฺเตตฺวา มหาชิน
พฺราหฺมณาน สหสฺเสน สห ทานมทาสห ฯ
มหาทาน ททิตฺวาน
อภิวาทิย นายก
เอกมนฺต ิโต หฏโ อิท วจนมพฺรวึ ฯ
ตยิ สทฺธาย เม วีร อธิการคุเณน จ
ปริสา มหตี โหตุ
นิพฺพตฺตสฺส ตหึ ตหึ ฯ
ตทา อโวจ ปริส
คชคชฺชิตสุสฺสโร
กรวิกรุโท ๑ สตฺถา เอต ปสฺสถ พฺราหฺมณ ฯ
เหมวณฺณ มหาพาหุ
กมลานนโลจน
อุทฺธคฺคตนุช หฏ
สทฺธาวนฺต คุเณ มม ฯ
เอส ปตฺถยิ ๒ ต าน สีหสรสฺส ๓ ภิกฺขุโน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน ลจฺฉเสต มโนรถ ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมโิ ต
กสฺสโป นาม นาเมน เหสฺสติ สตฺถุสาวโก ฯ
อิโต เทฺวนวุเต กปฺเป อหุ สตฺถา อนุตฺตโร
อนูปโม อสทิโส
ผุสฺโส โลกคฺคนายโก ฯ
#๑ ม. กรวีกรุโต ฯ ๒ ม. ปตฺถยเต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๓ ม. ยุ. สีหโฆสสฺส ฯ
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โส เว ๑ สพฺพตม หนฺตฺวา วิชเฏตฺวา มหาชฏ
วสฺสเต อมต วุฏึ
ตปฺปยนฺโต สเทวก ฯ
ตทา มย ๒ พาราณสิย ราชามจฺจา ๓ อาหุมฺหเส
ภาตโรมฺห ตโย สพฺเพ สวิสฺสฏาว ราชิโน ฯ
วีรงฺครูปา พลิโน
สงฺคาเม อปราชิตา
ตทา กุปต ปจฺจนฺโต
อเมฺห อาห มหีปติ ฯ
เอถ คนฺตฺวาน ปจฺจนฺต สาเธตฺวา อวนิพล ๔
เขม เม วิชิต กตฺวา ปุนเรถาติ สาสถ ๕ ฯ
ตโต มย อโวจุมฺห
ยทิ เทยฺยาสิ นายก
อุปฏานาย อมฺหาก สาธยิสสฺ าม เต ๖ ตโต ฯ
ตโต มย ลทฺธวรา
ภูมิปาเลน เปสิตา
นิกฺขิตฺตสตฺถ ปจฺจนฺต กตฺวา ปุนรุเปจฺจ ๗ ต ฯ
ยาจิตฺวา สตฺถุปฏาน ราชาน โลกนายก
มุนิวร ๘ ลภิตฺวาน ยาวชีว ยชิมฺห ๙ ต ฯ
มหคฺฆานิ จ วตฺถานิ ปณีตานิ รสานิ จ
เสนาสนานิ รมฺมานิ เภสชฺชานิ หิตานิ จ ฯ
ทตฺวา สสงฺฆมุนิโน
ธมฺเมนุปฺปาทิตานิ โน
สีลวนฺโต การุณิกา
ภาวนายุตฺตมานสา ฯ
สทา ปริจริตฺวาน
เมตฺตจิตฺเตน นายก
นิพฺพุเต ตมฺหิ โลกคฺเค ปูช กตฺวา ยถาพล ฯ
#๑ ม. จ ฯ ๒ ม. ยุ. หิ ฯ ๓ ม. ราชาปจฺจา ฯ ๔ โป. อวธิพล ฯ
#ม. อฏวีพล ฯ ยุ. โสเธตฺวา อวิธีพล ฯ ๕ ม. ยุ. ภาสถ ฯ ๖ ม. โว ฯ ยุ.
#โสธยิสฺสาม ฯ ๗ ม. ปุนรุปจฺจ ฯ ๘ โป. ม. มุนิวรี  ฯ ๙ โป. อชิมฺห ฯ ยุ. อทิมฺห ฯ
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ตโต จุตา ตาวตึส ๑ คตา ตตฺถ มหาสุข
อนุภูตา มย สพฺเพ
พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
มาลากาโร ๒ ยถาลทฺโธ ทสฺเสติ วิกตึ พหุ
ตถา ภเว ภวนฺโตห วิเทหาธิปตี อหุ ฯ
คุณาเจลสฺส วาเกฺยน มิจฺฉาทิฏิหตาสโย ๓
นรกมคฺคมารุโฬฺห
รุจาย มม ธีตุยา ฯ
โอวาท นาทยิตฺวาน พฺรหฺมุนา นารเทนห
พหุธา สาสิโต ๔ สนฺโต ทิฏึ หิตฺวาน ปาปก ฯ
ปูรยิตฺวา วิเสเสน
ทสกมฺมปเถ อห
หิตฺวาน เทหมคมึ
สคฺค สภวน ยถา ฯ
ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต พฺรหฺมพนฺธุ อโหสห
พาราณสิย ผีตาย
ชาโต วิปปฺ กุเล ๕ อห ฯ
มจฺจุพฺยาธิชราภีโต
โอคาเหตฺวา มหาวน
นิพฺพาน ปทเมสนฺโต ชฏิเลสุ ปริพฺพชึ ฯ
ตทา เทฺว ภาตโร มยฺห ปพฺพชึสุ มยา สห
อุรุเวลาย มาเปตฺวา อสฺสม นีวสึ อห ฯ
กสฺสโป นาม โคตฺเตน อุรุเวลาย ๖ นีวสึ
ตโต เม อาสิ ปฺตฺติ อุรุเวลาสุ ๗ กสฺสโป ฯ
นทีสกาเส ภาตา เม นทีกสฺสปสวฺหโย
อาสิปฺปกาโส นาเมน คยาย คยกสฺสโป ฯ
#๑ ม. ยุ. สนฺตุสิต ฯ ๒ ม. ยุ. มายากาโร ยถา รงฺเค ฯ ๓ ม. มิจฺฉาทิฏิคตาสโย ฯ
#๔ โป. พหุ วา สาสิเต สนฺเต ฯ ม. ...สสิโต ฯ ยุ. พหุ ว ฯ ๕ ม. ยุ. ...
#วิปฺปมหากุเล ฯ ๖ ม. อุรุเวลนิวาสิโก ฯ ยุ. อุรุเวลานิวาสิตา ฯ ๗ ม.
#อุรุเวลกสฺสโปอิติ ฯ
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เทฺว สตานิ กนิฏสฺส ๑ ตีณิ มชฺฌสฺส ภาตุโน
มม ปฺจสตานูนา
สิสฺสา สพฺเพ มมานุคา ฯ
ตทา อุเปจฺจ ม พุทฺโธ กตฺวาน ๒ วิวิธานิ เม
ปาฏิหิรานิ โลกคฺโค วิเนสิ นรสารถิ ฯ
สหสฺสปริวาเรน
อโหสึ เอหิภิกฺขุโก
เตเหว สห สพฺเพหิ อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
เต จ ๓ อฺเว พหโว ยสสา ๔ ม ปริวารยุ
สาสิตฺุจ สมตฺโถห
ตโต ม อิสิ สตฺตโม ฯ
มหาปริสภาวสฺมึ
เอตทคฺเค เปสิ ม
อโห พุทฺเธ กต การ สผล เม อชายถ 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อุรุเวลกสฺสโป เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อุรเุ วลกสฺสปตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ยุ. นทีกสฺส ฯ ๒ ยุ. กตฺวา นานาวิธานิ ฯ ๓ ม. เต เจวฺเ จ พหโว ฯ
#๔ ม. ยุ. สิสสฺ า ฯ
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นวม ราธตฺเถราปทาน (๕๓๙)
[๑๒๙] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพโลกวิทู มุนิ
อิโต สตสหสฺสมฺหิ
กปฺเป อุปฺปชฺชิ จกฺขุมา ฯ
โอวาทโก วิฺาปโก ตารโก สพฺพปาณิน
เทสนากุสโล พุทฺโธ ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
อนุกมฺปโก การุณิโก หิเตสี สพฺพปาณิน
สมฺปตฺเต ติตฺถิเย สพฺเพ ปฺจสีเล ปติฏหิ ฯ
เอว นิรากุล อาสิ
สฺุต ติตฺถิเยหิ จ
วิจิตฺต อรหนฺเตหิ
วสีภูเตหิ ตาทิภิ ฯ
รตนานฏปฺาส
อุคฺคโต โส มหามุนิ
กฺจนคฺฆิยสงฺกาโส
ทฺวตฺตึสวรลกฺขโณ ฯ
วสฺสสตสหสฺสานิ
อายุ วิชชฺ ต ตาวเท
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
ตทาห หสวติยา
พฺราหฺมโณ มนฺตปารคู
อุเปจฺจ ต นรวร
อสฺโสสึ ธมฺมเทสน ฯ
ปฺาเปนฺต มหาวีร ปริสาสุ วิสารท
ปฏิภาเณยฺยก ภิกฺขุ
เอตทคฺเค วินายก ฯ
ตทาห การ กตฺวาน สสงฺเฆ โลกนายเก
นิปจฺจ สิรสา ปาเท ตณฺาน อภิปตฺถยึ ฯ
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ตโต ม ภควา อาห สิงฺคินิกฺขสมปฺปโภ
สเรน รชนีเยน
กิเลสมลหารินา ฯ
สุขี ภวสฺสุ ทีฆายุ
สิชฺฌต ปณิธี ตว
สสงฺเฆ เม กต การ อตีว วิปุล ตยา ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมโิ ต
ราโธติ นามเธยฺเยน เหสฺสติ สตฺถุ สาวโก ฯ
[๑]
ปฏิภาเณยฺยกานคฺค
ปฺาเปสฺสติ นายโก
ต สุตฺวา มุทิโต หุตฺวา ยาวชีว ตทา ชิน ฯ
เมตฺตจิตฺโต ปริจรึ
ยโต ๒ ปฺาสมาหิโต
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ ฯ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห
สตาน ตีณิกฺขตฺตฺุจ
เทวรชฺชมการยึ ฯ
สตาน ปฺจกฺขตฺตฺุจ จกฺกวตฺติ อโหสห
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย ฯ
สพฺพตฺถ สุขิโต อาสึ ตสฺส กมฺมสฺส วาหสา
ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต คิริพฺพชปุรุตฺตเม ฯ
ชาโต วิปฺปกุเล นิทฺเธ วิกลจฺฉาทนาสเน
กฏจฺฉุภิกฺข ปาทาสึ
สารีปุตฺตสฺส ตาทิโน ฯ
#๑ ม. ส เตเหตุคุเณ ตุฏโ สกฺยปุตฺโต นราสโภ ฯ ยุ. สเก เตเหตุคุเณ ตุฏโ
#สกฺยปุตฺโต นราสโภ ฯ ๒ ม. ยุ. สโต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ยทา ชิณฺโณ จ วุทฺโธ จ ตทารามมุปาคมึ
ปพฺพาเชนฺติ ๑ น ม เกจิ ชิณฺณ ทุพฺพลถามก ฯ
เตน ทิโน วิวณฺณงฺโค โสโก จาสึ ตทา อห
ทิสฺวา มหาการุณิโก มมมาห มหามุนิ ฯ
กิมตฺถ ปุตฺต โสกฏโฏ พฺรูหิ เต จิตฺตช รุช
ปพฺพชฺช น ลเภ วีร สฺวากฺขาเต ตว สาสเน ฯ
เตน โสเกน ทิโนมฺหิ สรณ โหหิ นายก
ตทา ภิกฺขู สมาเนตฺวา อปุจฺฉิ มุนิ สตฺตโม ฯ
อิมสฺส อธิการ เย
สรนฺตา ๒ พฺยาหรนฺตุ เต
สารีปุตโฺ ต ตทาโวจ การมสฺส สรามห ฯ
กฏจฺฉุภิกฺข ทาเปสิ
ปณฺฑาย จรโต มม
สาธุ สาธุ กตฺูสิ
สารีปุตฺต อิม ตุว ฯ
ปพฺพาเชหิ ทิช วุฑฒ
ฺ  เหสฺสติ ๓ ปูชนิโย อย
ตโต อลตฺถ ปพฺพชฺช กมฺมวาโจปสมฺปท ฯ
น จิเรเนว กาเลน ปาปุณึ อาสวกฺขย
สกฺกจฺจ มุนิโน วากฺย สุณามิ มุทิโต ยโต
ปฏิภาเณยฺยกานคฺค
ตโต ม ปยิ ชิโน ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
#๑ ม. ปพฺพชติ น ม โกจิ ฯ ๒ ม. สรนฺติ ฯ ๓ ม. ยุ. เหสฺสตาชานิโย ฯ
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สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ราโธ เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ราธตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม โมฆราชตฺเถราปทาน (๕๔๐)
[๑๓๐] ปทุมุตฺตโร ๑ โลกวิทู สพฺพโลกหิโต มุนิ
อิโต สตสหสฺสมฺหิ
กปฺเป อุปฺปชฺชิ จกฺขุมา ฯ
โอวาทโก วิฺาปโก ตารโก สพฺพปาณิน
เทสนากุสโล พุทฺโธ ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
อนุกมฺปโก การุณิโก หิเตสี สพฺพปาณิน
สมฺปตฺเต ติตฺถิเย สพฺเพ ปฺจสีเล ปติฏหิ ฯ
เอว นิรากุล อาสิ
สฺุต ติตฺถิเยหิ จ
วิจิตฺต อรหนฺเตหิ
วสีภูเตหิ ตาทิภิ ฯ
รตนานฏปฺาส
อุคฺคโต โส มหามุนิ
กฺจนคฺฆิยสงฺกาโส
พตฺตึสวรลกฺขโณ ฯ
วสฺสสตสหสฺสานิ
อายุ วิชชฺ ติ ตาวเท
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
#๑ ม. ยุ. ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพโลกวิทู มุนิ ฯ
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ตทาห หสวติยา
กุเล อฺตเร อหุ ๑
ปรกมฺมายเน ยุตฺโต นตฺถิ เม กิฺจิ สนฺธน ฯ
ปฏิกฺกมนสาลาย
วสนฺโต กตภูมิย
อคฺคึ อุชฺชาลยึ ตตฺถ ฑยฺหกณฺหา สิลามหิ ฯ
ตทา ปริสติ นาโถ
จตุสจฺจ ปกาสโก
สาวก สมฺปกิตฺเตสิ
ลูขจีวรธารก ฯ
ตสฺส ตมฺหิ คุเณ ตุฏโ ปฏิปชฺช ๒ ตถาคต
ลูขจีวรธารคฺค
ปตฺถยึ านมุตฺตม ฯ
ตทา อโวจ ภควา
สาวเก ปทุมุตฺตโร
ปสฺสเถต ปุริสก
กุเจล ตนุเทหก ฯ
ปติปฺปสนฺนวทน
สทฺธาธนสมนฺวิต
อุทคฺคตนุช หฏ
อจล สาลปณฺฑิต ฯ
เอโส ปตฺเถติ ต าน สจฺจเสนสฺส ภิกฺขุโน
ลูขจีวรธาริสฺส
ตสฺส วณฺณคตาสโย ๓ ฯ
ต สุตฺวา มุทิโต หุตฺวา นิปจฺจ สิรสา ชิน
ยาวชีว สุภ กมฺม
กริตฺวา ชินสาสเน ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส ๔ อคฺฉห ฯ
ปฏิกฺกมนสาลาย
ภูมิทาหนกมฺมุนา ๕
สมสหสฺส นิรเย
อฑยฺหึ เวทนาฏฏิโต ฯ
#๑ ม. ยุ. สพฺพตฺถ อหุ ฯ ๒ ม. ยุ. ปณิปจฺจ ฯ ๓ ม. วณฺณสิตาสโย ฯ
#๔ ม. ยุ. ตาวตึสูปโค อห ฯ ๕ ม. ยุ. ภูมิทาหกกมฺมุนา ฯ
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เตน กมฺมาวเสเสน ปฺจ ชาติสตานิห
มนุสฺโส กุลโช หุตฺวา ปาฏิยา ๑ ลกฺขณงฺกิโต ฯ
ปฺจ ชาติสตาเนว
กุฏโรคสมปฺปโต
มหาทุกขฺ  อนุภวึ
ตสฺส กมฺมสฺส วาหสา ฯ
อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป อุปริฏ  ๒ ยสสฺสิน
ปณฺฑปาเตน ตปฺเปสึ ปสนฺนมานโส อห ฯ
เตน กมฺมวิเสเสน
เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต อชายึ ชตฺติเย กุเล
ปตุโน อจฺจเยนาห
มหารชฺชสมปฺปโต ฯ
กุฏโรคาภิภูโตห
รตฺติย ๓ น สุข ลเภ
โมฆ รชฺชสุข ยสฺมา โมโฆ ราชา ตโต อห ฯ
กายสฺส โทส ทิสฺวาน ปพฺพชึ อนคาริย
พาวริสสฺ ทิชคฺคสฺส
สิสฺสตฺต อชฺฌุปาคมึ ฯ
มหตา ปริวาเรน
อุเปจฺจ นรนายก
อปุจฺฉึ นิปุณ ปฺห
วาคิส ๔ วาทิสูทน ฯ
อย โลโก ปโร โลโก พฺรหฺมโลโก สเทวโก
ทิฏินฺเต ๕ นาภิชานามิ โคตมสฺส ยสสฺสโิ น ฯ
เอว อภิกฺกนฺตทสฺสาวึ อตฺถี ปเฺหน อาคม
กถ โลก อเวกฺขนฺต มจฺจุราชา น ปสฺสติ ฯ
#๑ ม. ชาติยา ฯ ยุ. ตติยา กรณงฺกิโต ฯ ๒ ยุ. อุปติฏ  ฯ ๓ ม. น รตึ ... ฯ
#๔ ม. ต วีร ... ฯ ๕ ม. ยุ. ทิฏึ โน ... ฯ
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สฺุโต โลก อเวกฺขสฺสุ โมฆราชา สทา สโต
อตฺตานุทิฏึ อูหจฺจ
เอว มจฺจุตฺตโร สิยา ฯ
เอว โลก อเวกฺขนฺต มจฺจุราชา น ปสฺสติ
อิติ ม อภณิ พุทฺโธ
สพฺพโรคติกิจฺฉโก ฯ
สห คาถาวสาเนน
เกสมสฺสุวิวชฺชิโต
กาสาววตฺถวสโน
อาสึ ภิกฺขุ ตถารห ฯ
สงฺฆิเกสุ วิหาเรสุ
น วสึ โรคปฬิโต
มา วิหาโร ปทุสฺสีติ วาจายาภิสุปฬิโต ๑ ฯ
สงฺการกุฏา อาหตฺวา สุสานา รถิกาหิ จ
ตโต สงฺฆาฏึ กริตฺวาน ธารยึ ลูขจีวร ฯ
มหาภิสกฺโก ตสฺมึ เม คุเณ ตุฏโ  วินายโก
ลูขจีวรธารีน
เอตทคฺเค เปสิ ม ฯ
ปฺุปาปปริกฺขีโณ
สพฺพโรควิวชฺชิโต
สิขีว อนุปาทาโน
นิพฺพายิสฺสมนาสโว 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. วาตโรเคหิ ปฬิโต ฯ
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อิตฺถ สุท อายสฺมา โมฆราชา เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
โมฆราชตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
กจฺจาโน วกฺกลี เถโร มหากปฺปนสวฺหโย
ทพฺโพ กุมารนาโม จ พาหิโย โกฏิโก วสี ฯ
อุรุเวลกสฺสโป ราโธ โมฆราชา จ ปณฺฑิโต
ตีณิ คาถาสตาเนตฺถ ทฺวาสฏิ เจว ปณฺฑิตา ฯ
กจฺจายนวคฺโค จตุปฺาโส ฯ
_______________________
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ปฺจปฺาโส ภทฺทิยวคฺโค
ปม ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถราปทาน (๕๔๑)
[๑๓๑] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺมาน ปารคู ๑
อิโต สตสหสฺสมฺหิ
โลเก ๒ อุปฺปชฺชิ นายโก ๓ ฯ
ตทาห หสวติยา
เสฏิปุตฺโต มหทฺธโน
ชงฺฆวิหาร วิจร
สงฺฆาราม อคฺฉห ฯ
ตทา โส โลกปชฺโชโต ธมฺม เทเสสิ นายโก
มธุรสฺสราน ๔ ปวร สาวก อภิกิตฺตยิ ฯ
ต สุตฺวา มุทิโต หุตฺวา การ กตฺวา มเหสิโน
วนฺทิตฺวา สตฺถุโน ปาเท ต าน อภิปตฺถยึ ฯ
ตทา พุทฺโธ วิยากาสิ สงฺฆมชฺเฌ วินายโก
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน ลจฺฉเสต มโนรถ ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมโิ ต
ภทฺทิโย นาม นาเมน เหสฺสติ สตฺถุ สาวโก ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
#๑ ม. ยุ. สพฺพธมฺเมสุ จกฺขุมา ฯ ๒ ม. ยุ. กปฺเป ฯ ๓ ยุ. จกฺขุมา ฯ
#๔ ม. ยุ. มฺชุสฺสราน ฯ
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เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ผุสฺโส อุปฺปชฺชิ นายโก
ทุราสโท ทุปสโห
สพฺพโลกุตฺตโม ชิโน ฯ
จรเณน จ สมฺปนฺโน พฺรหฺมา ๑ อุชุ ปตาปวา
หิเตสี สพฺพสตฺตาน
พหุ โมเจสิ พนฺธนา ฯ
นนฺทารามวเร ๒ ตสฺส อโหสึ ปุสฺสโกกิโล
คนฺธกุฏสิ มาสนฺเน
อมฺพรุกฺเข วสามห ฯ
ตทา ปณฺฑาย คจฺฉนฺต ทกฺขิเณยฺย ชินุตฺตม
ทิสฺวา จิตฺต ปสาเทตฺวา มฺชุนา อภิกูชห ๓ ฯ
ราชุยฺยาน ตทา คนฺตฺวา สุปกฺก กนกตฺตจ
อมฺพปณฺฑ คเหตฺวาน สมฺพุทฺธสฺโสปนามยึ ฯ
ตทา เม จิตฺตมฺาย มหาการุณิโก ชิโน
อุปฏากสฺส หตฺถโต ปตฺต ปคฺคณฺหิ นายโก ฯ
อทาสึ ๔ หฏจิตฺโตห อมฺพปณฺฑ มหามุเน
ปตฺเต ปกฺขิปฺป ปกฺเขหิ ปฺชลึ กตฺวาน มฺชุนา ฯ
สเรน รชนีเยน
สวนีเยน มฺชุนา ๕
วสฺสนฺโต พุทฺธปูชตฺถ นิทฺท ๖ คนฺตฺวา นิปชฺชห ฯ
ตทา มุทิตจิตฺต ม
พุทฺธเปมคตาสย
สกุณคฺฆิ อุปาคนฺตฺวา ฆาตยิ ทุฏมานโส ๗ ฯ
ตโต จุโตห ตุสิเต
อนุโภตฺวา มหาสุข
มนุสฺสโยนิมาคฺฉึ
ตสฺส กมฺมสฺส วาหสา ฯ
#๑ ม. ยุ. พฺรหา ฯ ๒ ม. นนฺทารามวเน ฯ ๓ ม. มฺชุนาภินิกูชห ฯ ๔ ยุ.
#ททามิ ฯ ๕ ม. วคฺคุนา ฯ ยุ. ธสนา ฯ ๖ ม. นีฬ ฯ ๗ ยุ. ทุฏมานสา ฯ
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อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส
กสฺสโป นาม โคตฺเตน อุปฺปชฺชิ วทต วโร ฯ
สาสน โชตยิตฺวา โส อภิภุยยฺ กุติตฺถิเย
วินยิตฺวาน เวเนยฺเย นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ
นิพฺพุเต ตมฺหิ โลกคฺเค ปสนฺนา ชนตา พหู
ปูชนตฺถาย พุทฺธสฺส
ถูป กุพฺพนฺติ สตฺถุโน ฯ
สตฺตโยชนิก ถูป
สตฺตรตนภูสิต ๑
กาเรสฺสาม มเหสิสฺส อิจฺเจว มนฺตยนฺติ เต ฯ
กิกโิ น กาสิราชสฺส
ตทา เสนาย นายโก
หุตฺวาห อปฺปมาณสฺส ปมาณ เจติเย วทึ ฯ
ตทา เต มม วาเกฺยน เจติย โยชนุคฺคต
อกสุ นรธีรสฺส
นานารตนภูสิต ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ ชาโต เสฏิกุเล อห
สาวตฺถยิ  ปุรวเร
อิทฺเธ ผีเต มหทฺธเน ฯ
ปุรปฺปเวเส สุคต
ทิสฺวา วิมฺหิตมานโส
ปพฺพชิตฺวาน น จิร
อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
เจติยสฺส ปมาณ ย
อกรึ เตน กมฺมุนา
ลกุณฺฏกสรีโรห
ชาโต ปริพฺภวารโห ฯ
#๑ ยุ. สตฺตรตนวิภูสิต ฯ
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สเรน มธุเรนาห
ปูเชตฺวา อิสิสตฺตม
มฺชุสฺสราน ภิกฺขูน
อคฺคตฺต อนุปาปุณึ ฯ
ผลทาเนน พุทฺธสฺส
คุณานุสฺสรเณน จ
สามฺผลสมฺปนฺโน
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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ลกุณฺฏกภทฺทิโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย กงฺขาเรวตตฺเถราปทาน (๕๔๒)
[๑๓๒] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺเมสุ จกฺขุมา
อิโต สตสหสฺสมฺหิ
กปฺเป อุปฺปชฺชิ นายโก ฯ
สีหหนุ พฺรหฺมคิโร
หสทุนฺทุภิสาวโน ๑
นาควิกฺกนฺตคมโน
จนฺทสูราทิกปฺปโภ ฯ
มหามติ มหาวีโร
มหาฌายี มหาคติ ๒
มหาการุณิโก นาโถ มหาตมวิธสโน ๓ ฯ
#๑ สี. หสทุนฺทุภินิสฺสโร ฯ ม. สหทุนฺทุภินิสฺสโน ฯ ยุ. หสทุนฺทรภินิสฺสวโน ฯ
#๒ ม. มหาพโล ฯ ยุ. มหาหิโต ฯ ๓ ม. มหาตมปนูทโน ฯ ยุ. มหาตมวิสูทโน ฯ
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ส กทาจิ ติโลกคฺโค เวเนยฺย วินย พหุ
ธมฺม เทเสติ สมฺพุทฺโธ สตฺตจิตฺตวิทู ๑ มุนิ ฯ
ฌายึ ฌานรต วีร
อุปสนฺต อนาวิล
วณฺณยนฺโต ปริสติ
โตเสติ ชนต ชิโน ฯ
ตทาห หสวติยา
พฺราหฺมโณ เวทปารคู
ธมฺม สุตฺวาน มุทิโต ต าน อภิปตฺถยึ ฯ
ตทา ชิโน วิยากาสิ สงฺฆมชฺเฌ วินายโก
มุทิโต โหหิ ตฺว พฺรเหฺม ลจฺฉเสต มโนรถ ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมโิ ต
เรวโต นาม นาเมน เหสฺสติ สตฺถุ สาวโก ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ ชาโตห โกลิเย ปุเร
ขตฺติเย กุลสมฺปนฺเน อิทฺเธ ผีเต มหทฺธเน ฯ
ยทา กปลวตฺถุสฺมึ
พุทฺโธ ธมฺม อเทสยิ
ตทา ปสนฺโน สุคเต ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
กงฺขา เม พหุลา อาสิ กปฺปากปฺเป ตหึ ตหึ
ต สพฺพ วินยิ พุทฺโธ เทเสตฺวา ธมฺมมุตฺตม ฯ
#๑ ม. ยุ. สตฺตาสยวิทู ฯ
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ตโตห ติณฺณสสาโร
ตทา ๑ ฌานสุเข รโต
วิหรามิ ตทา พุทฺโธ ม ทิสฺวา เอตทพฺรวิ ฯ
ยากาจิ กงฺขา อิธ วา หุร วา
สกเวทิยา วา ปรเวทิยา วา
[๒] ฌายิโน ตา ปชหนฺติ สพฺพา
อาตาปโน พฺรหฺมจริย จรนฺตา ฯ
สตสหสฺเส กต กมฺม ผล ทสฺเสสิ เม อิธ
สมุตฺโต สรเวโคว
กิเลเส ฌาปยึ มม ฯ
ตโต ม ๓ ฌานนิรต ทิสฺวา โลกนฺตคู มุนิ
ฌายีน ภิกฺขูน อคฺโค ปฺาเปสิ มหามติ 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กงฺขาเรวโต เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
กงฺขาเรวตตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. สทา ฯ ๒ ม. เย ฯ ๓ ม. ตโต ฌานรต ทิสฺวา พุทฺโธ โลกนฺตคู มุนิ ฯ
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ตติย สีวลิตฺเถราปทาน (๕๔๓)
[๑๓๓] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺเมสุ จกฺขุมา
อิโต สตสหสฺสมฺหิ
กปฺเป อุปฺปชฺชิ นายโก ฯ
สีลนฺตสฺส อสงฺเขยฺย สมาธิ วชิรูปโม
อสงฺเขยฺย าณวร
วิมุตฺติ จ อโนปมา ฯ
มนุชามรุนาคาน ๑ พฺรหฺมานฺจ สมาคเม
สมณพฺราหฺมณากิณฺเณ ธมฺม เทเสสิ นายโก ฯ
สสาวก มหาลาภึ
ปฺุวนฺต ชุตินฺธร
เปสิ เอตทคฺคมฺหิ
ปริสาสุ วิสารโท ฯ
ตทาห ขตฺติโย อาสึ นคเร หสสวฺหเย
สุตฺวา ชินสฺส ต วากฺย สาวกสฺส คุณ พหุ ฯ
นิมนฺตยิตฺวา สตฺตาห โภชยิตวฺ า สสาวก
มหาทาน ททิตฺวาน
ต าน อภิปตฺถยึ ฯ
ตทา ม วินต ปาเท ทิสฺวาน ปุริสาสโภ
สเรน มหตา ธีโร
อิม วจนมพฺรวิ ฯ
ตโต ชินสฺส วจน
โสตุกามา มหาชนา
เทวตา อถ คนฺธพฺพา ๒ พฺรหฺมาโน ๓ จ มหิทฺธิกา ฯ
สมณพฺราหฺมณา เจว นมสฺสสึ ุ กตฺชลี
นโม เต ปุริสาชฺ นโม เต ปุริสุตฺตม ฯ
#๑ ม. ยุ. มนุชามรนาคาน ฯ ๒ ม. ยุ. เทวทานวคนฺธพฺพา ฯ ๓ ยุ. พฺรหฺมุนา ฯ
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ขตฺติเยน มหาทาน
ทินฺน สตฺตาหกาธิก ๑
โสตุกามา ผล ตสฺส พฺยากโรหิ มหามุนิ ฯ
ตโต อโวจ ภควา
สุณาถ มม ภาสิต
อปฺปเมยฺยมฺหิ พุทฺธมฺหิ สสงฺฆมฺหิ ปติฏิตา ๒ ฯ
ทกฺขิณาทาย ๓ โก วตฺตา อปฺปเมยฺยผลา หิ สา
อปเจส มหาโภโค
าน ปตฺเถติ อุตฺตม ฯ
ลาภี วิปุลลาภาน
ยถา ภิกฺขุ สุทสฺสโน
ตถาหมฺป ภเวยฺยนฺติ ลจฺฉเสต อนาคเต ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมโิ ต
สีวลี นาม นาเมน
เหสฺสติ สตฺถุสาวโก ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป วิปสฺสี โลกนายโก
อุปฺปชฺชิ จารุนยโน ๔ สพฺพธมฺมวิปสฺสโก ฯ
ตทาห พนฺธุมติยา
กุลสฺสฺตรสฺส จ
ทยิโต วุฏิโต ๕ เจว อาสึ กมฺมนฺตพฺยาวโฏ ๖ ฯ
ตทา อฺตโร ปุคฺโค ๗ วิปสฺสิสฺส มเหสิโน
ปริเวณ ๘ อกาเรสิ มหนฺตมิติ วิสฺสุต
#๑ ม. สตฺตาหิกมฺป โว ฯ ยุ. สตตาหิก วิโภ ฯ ๒ ยุ. สงฺฆมฺหิ สุปฺปติฏ ิตา ฯ
#๓ ม. ทกฺขิณา ตาย ฯ ๔ ม. จารุทสฺสโน ฯ ๕ ม. ปสฺสิโต ฯ ยุ. ปตฺถิโต ฯ
#๖ ม. กมฺมนฺตวาวโฏ ฯ ๗ ม. ยุ. ปูโค ฯ ๘ ม. ปริเวส ฯ
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นิฏิเต จ มหาทาน ททุ ขชฺชกสฺุต
นว ทธึ มธฺุเจว
วิจิน เนว อทฺทสุ ฯ
ตทาหนฺต ๑ คเหตฺวาน นวทธึ มธุมฺปจ
กมฺมสามิฆร คจฺฉึ
ตเมสนฺตา ๒ มมทฺทสุ ฯ
สหสฺสมป ทตฺวาน
นาลภิตฺถ ๓ สตทฺวย
ตโตหเมว จินฺเตสึ
เนต เหสฺสติ โอรก ฯ
ยถา อิเม ชนา สพฺเพ สกฺกโรนฺติ ตถาคต
อหมฺป การ กริสฺสามิ สสงฺเฆ โลกนายเก ฯ
ตทาหเมว เนตฺวาน ๔ ทธึ มธฺุจ เอกโต
มทฺทิตฺวา โลกนาถสฺส สสงฺฆสฺส อทาสห ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ปุนาห พาราณสิย
ราชา หุตฺวา มหายโส
สตฺตุกสฺส ตทา ทุฏโ ๕ ทฺวารโรธ อการยึ ฯ
ตทา ตปสฺสิโน รุทธฺ า เอกาห รกฺขิตา อหุ
ตโต ตสฺส วิปาเกน ปาปฏ ๖ นิรย ภุส ฯ
ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ ชาโตห โลกิเย ปุเร
สุปฺปวาสาว ๗ เม มาตา มหาลิลจิ ฺฉวิ เม ปตา ฯ
ขตฺติเย ปฺุกมฺเมน ทฺวารโรธสฺส วาหสา
สตฺตวสฺสานิ นิวสึ
มาตุกุจฺฉิมฺหิ ทุกฺขิโต ฯ
#๑ ยุ. ตทาภตฺต ฯ ๒ ยุ. ตเมสนฺต ตมทฺทสุ ฯ ๓ ม. นาลภึสุ จ ตทฺวย ฯ
#๔ ม. ยุ. ตทาหเมว จินฺเตตฺวา ฯ ๕ ยุ. พุทฺโธ ฯ ๖ ม. ปาปตึ ฯ ยุ. ปาปตฺต ฯ
#๗ ม. ยุ. จ ฯ
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สตฺตาห ทฺวารมุโฬฺหห มหาทุกฺขสมปฺปโต
มาตา เม ฉนฺททาเนน เอว อาสิ สุทุกฺขิตา ฯ
สุวตฺถิโตห นิกฺขนฺโต พุทฺเธน อนุกมฺปโต
นิกฺขนฺตทิวเสเยว
ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
อุปชฺฌาโย สารีปุตฺโต เม โมคฺคลฺลาโน มหิทฺธิโก
เกเส โอโรปยนฺโต เม อนุสาสิ มหามติ ฯ
เกเสสุ ฉิชฺชมาเนสุ อรหตฺต อปาปุณึ
เทวา นาคา มนุสฺสา จ ปจฺจเย อุปเนนฺติ เม ฯ
ปทุมุตตฺ รนามฺจ
วิปสฺสิฺจ วินายก
ย ปูชยึ ปมุทิโต
ปจฺจเยหิ วิเสสโต ฯ
ตโต เตส วิเสเสน กมฺมาน วิปุลุตฺตม
ลาภ ลภามิ สพฺพตฺถ วเน คาเม ชเล ถเล ฯ
เรวต ทสฺสนตฺถาย
ยทา ยาติ วินายโก
ตึสภิกฺขุสหสฺเสหิ
สห โลกคฺคนายโก ฯ
ตทา เทโวปนีเตหิ
มมตฺถาย มหามติ
ปจฺจเยหิ มหาวีโร
สสงฺโฆ โลกนายโก ฯ
อุปฏิโต มยา พุทฺโธ คนฺตฺวา เรวตมทฺทส
ตโต เชตวน คนฺตฺวา เอตทคฺเค เปสิ ม ฯ
ลาภีน สีวลี อคฺโค
มม สิสฺเสสุ ภิกฺขโว
สพฺพโลกหิโต สตฺถา กิตฺตยิ ปริสาสุ ม 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สีวลี เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
สีวลิตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ วงฺคีสตฺเถราปทาน (๕๔๔)
[๑๓๔] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺเมสุ จกฺขุมา
อิโต สตสหสฺสสมฺหิ
กปฺเป อุปฺปชฺชิ นายโก ฯ
ยถาป สาคเร อุมฺมิ ๑ คคเน วิย ตารกา
เอว ปาวจน ตสฺส
อรหนฺเตหิ จิตฺติต ฯ
สเทวาสูรนาเคหิ
มนุเชหิ ปุรกฺขโต
สมณพฺราหฺมณากิณฺเณ ชนมชฺเฌ ชินุตฺตโม ฯ
ปภาหิ อนุรฺชนฺโต
โลเก โลกนฺตคู ชิโน
วจเนน วิโพเธนฺโต เวเนยฺยปทุมานิ โส ฯ
เวสารชฺเชหิ สมฺปนฺโน จตูหิ ปุริสุตฺตโม
ปหีนภยสารชฺโช
เขมปฺปตฺโต วิสารโท ฯ
#๑. ม. ยุ. อูมิ ฯ
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อาสภ ปวร าน
พุทฺธภูม
ิ ฺจ เกวล
ปฏิชานาติ โลกคฺโค นตฺถิ สฺโจทโก กฺวจิ ฯ
สีหนาทมสมฺภีต
นทโต ตสฺส ตาทิโน
เทโว นโร วา พฺรหฺมา วา ปฏิวตฺตา น วิชฺชติ ฯ
เทเสนฺโต ปวร ธมฺม สนฺตาเรนฺโต สเทวก
ธมฺมจกฺก ปวตฺเตติ
ปริสาสุ วิสารโท ฯ
ปฏิภาณวต อคฺค
สาวก สาธุสมฺมต
คุณ พหุ ปกิตฺเตตฺวา เอตทคฺเค เปสิ ต ฯ
ตทาห หสวติยา
พฺราหฺมโณ สาธุสมฺมโต
สพฺพเวทวิทู ชาโต
วงฺคีโส ๑ วาทิสูทโน ฯ
อุเปจฺจ ต มหาวีร
สุตฺวา ต ธมฺมเทสน
ปติวร ปฏิลภึ
สาวกสฺส คุเณ รโต ฯ
นิมนฺตยิตฺวา สุคต
สสงฺฆ โลกนนฺทน
สตฺตาห โภชยิตฺวาห ทุสฺเสหิ ฉาทยึ ตทา ฯ
นิปจฺจ สิรสา ปาเท กโตกาโส กตฺชลี
เอกมนฺต ิโต หฏโ สนฺถวึ ชินมุตฺตม ฯ
นโม เต วาทิสูทน ๒ นโม เต อิสิสตฺตม ๓
นโม เต สพฺพโลกคฺค นโม เต อภยกร ฯ
นโม เต มารมถน
นโม เต ทิฏิสูทน
นโม เต สนฺติสุขท
นโม เต สรณกร ๔ ฯ
#๑ ม. ยุ. วาคีโส ฯ ๒ ม. วาทิมทฺทน ฯ ยุ. วาลิสทฺทูร ฯ ๓ ยุ. อิสิสุตฺตม ฯ
#๔ ยุ. สรณนฺตค ฯ
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อนาถาน ภว นาโถ ภีตาน อภยปฺปโท
วิสฺสาส ๑ ภูมิสนฺตาน สรณ สรเณสิน ฯ
เอวมาทีหิ สมฺพุทฺธ
สนฺถวิตวฺ า มหาคุณ
อโวจ วาทิสูรสฺส ๒ คตึ ปปฺโปมิ ภิกฺขุโน ฯ
ตทา อโวจ ภควา
อนนฺตปฏิภาณวา
โย โส พุทฺธ อโภเชสิ ๓ สตฺตาห สหสาวก ฯ
คุณฺจ เม ปกิตฺเตสิ ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ
เอโส ปตฺถยเต าน วาทิสูรสฺส ๔ ภิกฺขุโน ฯ
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน ลจฺฉเสต มโนรถ
เทวมนุสฺสสมฺปตฺตึ
อนุโภตฺวา อนปฺปก ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมโิ ต
วงฺคีโส นาม นาเมน เหสฺสติ สตฺถุสาวโก ฯ
ต สุตฺวา มุทิโต หุตฺวา ยาวชีว ตทา ชิน
ปจฺจเยหิ อุปฏาสึ
เมตฺตจิตฺโต ตถาคต ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส ๕ อคฺฉห ฯ
ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ ปริพฺพาชกุเล ๖ อห
ปจฺฉา ชาโต ยทา อาสึ ชาติยา สตฺตวสฺสิโก ฯ
#๑ ม. วิสฺสามภูมิ สนฺตาน ฯ ยุ. วิสฺสานภูมิสนฺตาน ฯ ๒-๔ ม. วาทิสูทสฺส ฯ
#๓ ยุ. อปูเชสิ ฯ ๕ ม. ยุ. ตุสิต ฯ ๖ ม. ชาโต วิปฺปกุเล อห ฯ
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สพฺพเวทวิทู ชาโต
วาทสตฺถวิสารโท
วคฺคุสฺสโร ๑ จิตฺตกถี ปรวาทปฺปมทฺทโน ฯ
วงฺเค ชาโตติ วงฺคีโส วจเน อิสฺสโรติ วา
วงฺคีโส อิติ เม นาม อคฺคมฺป ๒ โลกสมฺมต ฯ
ยทาห วิฺุต ปตฺโต ิโต ปมโยพฺพเน
ตทา ราชคเห รมฺเม สารีปุตฺตฺจ อทฺทส ๓ ฯ
ปฺจวีสติม ภาณวาร ฯ
ปณฺฑาย วิจรนฺต ต
ปตฺตปาณึ สุสวุต
อโลลกฺขึ มิตภาณึ
ยุคมตฺต อุทิกฺขต ๔ ฯ
ต ทิสฺวา วิมฺหิโต หุตฺวา อโวจมนนุจฺฉว
กณิการว นิจิต
จิตฺต คาถาปท อห ฯ
อาจิกฺขิ โส เม สตฺถาร สมฺพุทธฺ  โลกนายก
ตทา โส ปณฺฑิโต ธีโร อุตฺตร สมโวจ เม ฯ
วิราคสหิต วากฺย
กตฺวา ทุทฺทสมุตฺตม
วิจิตฺตปฏิภาเณหิ
โตสิโต เตน ตาทินา ฯ
นิปจฺจ สิรสา ปาเท ปพฺพาเชหีติ ๕ อพฺรวึ
ตโต ม ส มหปฺปฺโ พุทฺธเสฏมุปานยิ ฯ
นิปจฺจ สิรสา ปาเท นิสีทึ สตฺถุ สนฺติเก
มมาห วทต เสฏโ สจฺจ วงฺคีส กจฺจิ ๖ เต ฯ
#๑ ม. วาทิสสฺ โร ฯ ๒ ม. ยุ. อภวี ฯ ๓ ม. สารีปุตฺตมหทฺทส ฯ
#ยุ. สารีปุตฺตมถทฺทส ฯ ๔ ม. นิทกฺขิต ฯ ยุ. นิริกฺขิต ฯ ๕ ม. ปพฺพาเชหีติม
#พฺรวิ ฯ ยุ. ...หีติ จ พฺรวึ ฯ ๖ ม. กจฺจิ วคีส ชานาสิ ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 233

[๑]
มต ๒ สีสว วิทิต
สุคติทุคฺคติมต
ตุยฺห วิชฺชาวิเสเสน สเจ สกฺโกสิ วาจย ฯ
อาโมติ ๓ เม ปฏิฺาเต ตีณิ สีสานิ ทสฺสยิ
อโถ นิรยเทเวสุ ๔ อุปปนฺเน อวาจยึ ฯ
ตทา ขีณาสวสฺเสว ๕ สีส ทสฺเสสิ นายโก
ตโตห วิหตารมฺโภ
ปพฺพชฺช สมยาจิส ฯ
ปพฺพชิตฺวาน สุคต
สนฺถวามิ ยหึ ๖ ตหึ
ตโต ม กวิจิตฺโตติ ๗ อุชฺฌายนฺติ หิ ภิกฺขโว ฯ
ตโต วีมสนตฺถ เม
อาห พุทฺโธ วินายโก
ตกฺกิตาน ๘ อิมา คาถา านโส ปฏิภนฺติ วา ๙ ฯ
น กพฺยจิตฺโตห ๑๐ วีร านโส ปฏิภนฺติ เม
เตนหิ ทานิ วงฺคีส
านโส สนฺถวาหิ ม ฯ
ตทาห สนฺถวึ ธีร
คาถาหิ อิสิสตฺตม
โส ๑๑ านโส ตทา ตุฏโ ชิโน อคฺเค เปสิ ม ฯ
ปฏิภาเณน จิตฺเตน
อฺเสมติมฺห
เปสโล ๑๒ เตน สวิคฺโค อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
ปฏิภาณวต อคฺโค
อฺโ โกจิ น วิชฺชติ
ยถาย ภิกฺขุ วงฺคีโส เอว ธาเรถ ภิกฺขโว ฯ
สตสหสฺเส กต กมฺม ผล ทสฺเสสิ เม อิธ
สุมุตฺโต สรเวโคว
กิเลสา ๑๓ ฌาปตา มม ฯ
#๑. ม. กิฺจิ สิปฺปนฺติ ตสฺสาห ชานามีติ จ อพฺรวึ ฯ ๒ ม. ยุ. มตสีส วนจฺฉุทฺธ
#อป พาลสวตฺถิก ฯ ๓ ยุ. อามาติ ฯ ๔ ม. นิรยนรเทเวสุ ฯ ๕ ยุ.
#ปจฺเจกพุทฺธสฺส ฯ ๖ ม. ตหึ ตหึ ฯ ๗ ม. กพฺพวิตฺโตสิ ฯ ๘ ม. ตกฺกิกา
#ปนิมา คาถา ฯ ๙ ม. ต ฯ ๑๐ ม. กพฺพวิตฺโตห ฯ ๑๑ ม. านโส เม ฯ

#๑๒ ม. ยุ. เปสเล ฯ ๑๓ ม. ยุ. กิเลเส ฌาปยึ ฯ อิโต ปร สทิสเมว 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา วงฺคีโส เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
วงฺคีสตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม นนฺทกตฺเถราปทาน (๕๔๕)
[๑๓๕] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺเมสุ จกฺขุมา
อิโต สตสหสฺสมฺหิ
กปฺเป อุปฺปชฺชิ นายโก ฯ
หิตาย สพฺพสตฺตาน
สุขาย วทต วโร
อตฺถาย ปุริสาชฺโ ปฏิปนฺโน สเทวเก ฯ
ยสคฺคปตฺโต สิริมา
กิตฺติวณฺณภโฏ ชิโน
ปูชิโต สพฺพโลกสฺส
ทิสา สพฺพา สุวิสฺสุโต ฯ
อุตฺติณฺณวิจิกิจฺโฉ โส วีติวตฺตกถกโถ
ปริปุณณ
ฺ มนสงฺกปฺโป
ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม ฯ
อนุปฺปนฺนสฺส มคฺคสฺส อุปฺปาเทตา นรุตฺตโม
อนกฺขาตฺจ อกฺขาสิ อสฺชาตฺจ สฺชนี ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 235

มคฺคฺู มคฺควิทู จ
มคฺคกฺขายี นราสโภ
มคฺคสฺส กุสโล สตฺถา สารถีน นรุตฺตโม ฯ
ตทา มหาการุณิโก
ธมฺม เทเสสิ นายโก
นิมุคฺเค โมหปงฺกมฺหิ ๑ สมุทฺธรติ ปาณิโน ฯ
ภิกฺขุนนี  โอวทเน
สาวก เชฏสมฺมต ๒
วณฺณย เอตทคฺคมฺหิ
ปฺาเปสิ มหามุนิ ฯ
ต สุตฺวาห ปมุทิโต
นิมนฺเตตฺวา ตถาคต
โภชยิตวฺ า สสงฺฆนฺต ปตฺถยึ านมุตฺตม ฯ
ตทา ปมุทิโต นาโถ ม อโวจ มหาอิสิ
สุขี ภวสฺสุ ทีฆายุ ๓ ลจฺฉเสต มโนรถ ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมโิ ต
นนฺทโก นาม นาเมน เหสฺสติ สตฺถุสาวโก ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส ๔ อคฺฉห ฯ
ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ ชาโต เสฏิกเุ ล อห
สาวตฺถยิ  ปุรวเร
อิทฺเธ ผีเต มหทฺธเน ฯ
ปุรปฺปเวเส สุคต
ทิสฺวา วิมฺหิตมานโส
เชตารามปฏิคฺคาเห ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
#๑ ม. กามปงฺกมฺหิ ฯ ๒ ม. ยุ. เสฏสมฺมต ฯ ๓ ม. ทีฆาวุ ฯ ๔ ม. ยุ.
#ตาวตึสูปโค อห ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 236

น จิเรเนว กาเลน อรหตฺต อปาปุณึ
ตโตห ติณฺณสสาโร
สาสิโต สพฺพทสฺสินา ฯ
ภิกฺขุนนี  ธมฺมกถ
ปริปุจฺฉา กรึ อห
สาสิตา ตา มยา สพฺพา อภวึสุ อนาสวา ฯ
สตานิ ปฺจนูนานิ
ตทา ตุฏโ มหาหิโต
ภิกฺขุนนี  โอวทต
อคฺคฏาเน เปสิ ม ฯ
สตสหสฺเส กต กมฺม ผล ทสฺเสสิ เม อิธ
สุมุตฺโต สรเวโคว
กิเลสา ฌาปตา มม 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา นนฺทโก เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
นนฺทกตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ กาฬุทายิตฺเถราปทาน (๕๔๖)
[๑๓๖] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺเมสุ จกฺขุมา
อิโต สตสหสฺสมฺหิ
กปฺเป อุปฺปชฺชิ นายโก ฯ
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นายกาน วโร สตฺถา คุณาคุณวิทู ชิโน
กตฺูกตเวที จ
ติตฺเถ โยเชติ ปาณิโน ฯ
สพฺพฺู เตน าเณน ตุลยิตวฺ า ทยาสโย
เทเสติ ปวร ธมฺม
อนนฺตคุณสฺจโย ฯ
ส กทาจิ มหาวีโร
อนนฺตชนต สุธี
เทเสติ มธุร ธมฺม
จตุสจฺจูปสฺหิต ฯ
สุตฺวาน ต ธมฺมวร
อาทิมชฺฌนฺตโสภน
ปาณสตสหสฺสาน
ธมฺมาภิสมโย อหุ ฯ
นินฺนาทิตา ตทา ภูมิ คชฺชสึ ุ จ ปโยธรา
สาธุการ ปวตฺตึสุ
เทวพฺรหฺมนราสุรา ฯ
อโห การุณิโก สตฺถา อโห สทฺธมฺมเทสนา
อโห ภวสมุทฺทสฺมึ
นิมุคฺเค อุทฺธริ ชิโน ฯ
เอว ๑ สเวคชาเตสุ สนรามรพฺรเหฺมสุ
กุลปฺปสาทกานคฺค
สาวก วณฺณยิ ชิโน ฯ
ตทาห หสวติยา
ชาโตมจฺจกุเล อหุ
ปาสาทิโก ทสฺสนีโย ปหูตธนธฺวา ฯ
หสารามมุเปจฺจาห
วนฺทิตฺวา ต ตถาคต
สุณิตฺวา มธุร ธมฺม
การ กตฺวา จ ตาทิโน ฯ
นิปจฺจ ปาทมูเลห
อิม วจนมพฺรวึ
กุลปฺปสาทกานคฺโค
โย ตว สาสเน มุเน ๒ ฯ
#๑ ม. ปเวทชาเตสุ ฯ ๒ ม. ยุ. โย ตยา สนฺถุโต มุเน ฯ
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ตาทิโสห มหาวีร ๑ พุทฺธเสฏสฺส สาสเน
ตทา มหาการุณิโก
สิฺจนฺโตวามเตน ม ฯ
อาห ม ปุตฺต อุตฺติฏ ลจฺฉเสต มโนรถ
กถ นาม ชิเน การ กตฺวาน วิผโล สิยา ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมโิ ต
อุทายี นาม นาเมน เหสฺสติ สตฺถุสาวโก ฯ
ต สุตฺวา มุทิโต หุตฺวา ยาวชีว ตทา ชิน
เมตฺตจิตฺโต ปริจรึ
ปจฺจเยหิ วินายก ฯ
เตน กมฺมวิปาเกน
เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ รมฺเม กาปลวตฺถเว
ชาโต มหามจฺจกุเล สุทฺโธทโน มหีปติ ๒ ฯ
ตทา อชายิ สิทฺธตฺโถ รมฺเม ลุมฺพินิกานเน
หิตาย สพฺพโลกสฺส
สุขาย จ นราสโภ ฯ
ตทเหว อห ชาโต
สห เตเนว วฑฺฒิโต
ปโย สหาโย ทยิโก วิสฺสฏโ ๓ นีติโกวิโท ฯ
เอกูนตึโส วยสา
นิกฺขนฺโต ปพฺพชิตฺถ โส ๔
ฉวสฺสานิ ๕ วินาเมตฺวา อาสิ พุทฺโธ วินายโก ฯ
#๑ ม. ยุ. ตาทิโสโหมห วีร ฯ ๒ ม. ยุ. สุทฺโธทนมหีปเต ฯ ๓ ม. วิยตฺโต ฯ
#๔ ม. นิกฺขมิตฺวา อคารโต ฯ ๕ ม. ฉพฺพสฺส วีตินาเมตฺวา ฯ
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เชตฺวา สเสนก มาร เขปยิตฺวาน อาสเว
ภวณฺณว ตริตฺวาน
พุทฺโธ อาสิ สเทวเก ฯ
อิสิวฺหย ปตน คนฺตฺวา ๑ วิเนตฺวา ปฺจวคฺคิเย
ตโต วิเนสิ ภควา
คนฺตฺวา คนฺตฺวา ตหึ ตหึ ฯ
เวเนยฺเย วินยนฺโต โส สงฺคณฺหนฺโต สเทวก
อุเปจฺจ มคเธ คิรึ
วิหริตฺถ ตทา ชิโน ฯ
ตทา สุทฺโธทเนนาห ภูมิปาเลน เปสิโต
คนฺตฺวา ทิสฺวา ทสพล ปพฺพชิตฺวารหา อหุ ฯ
ตทา มเหสึ ยาจิตฺวา ปาปยึ กปลวฺหย
ตโต ปุราห คนฺตฺวาน ปสาเทสึ มหากุล ฯ
ชิโน ตสฺมึ คุเณ ตุฏโ มมาห ปุริสาสโภ ๒
กุลปฺปสาทกานคฺค
ปฺาเปสิ วินายโก 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 พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา กาฬุทายี เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
กาฬุทายิตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. อิสวิ ฺหย คมิตฺวาน ฯ ๒ ม. ม. มหาปริสาย โส ฯ
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สตฺตม อภยตฺเถราปทาน (๕๔๗)
[๑๓๗] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺเมสุ ปารคู ๑
อิโต สตสหสฺสมฺหิ
กปฺเป อุปฺปชฺชิ นายโก ฯ
สรณาคมเน เกจิ ๒ นิเวเสสิ ตถาคโต
เกจิ ๓ สีเล นิเวเสสิ ทสกมฺมปถุตฺตเม ฯ
เทติ กสฺสจิ โส ธีโร สามฺผลมุตฺตม
สมาปตฺตี ตถา อฏ ติสฺโส วิชฺชา ปเวจฺฉติ ฯ
ฉฬภิฺาสุ โยเชติ
กฺจิ สตฺต นรุตฺตโม
เทติ กสฺสจิ โส นาโถ จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา ฯ
โพธเนยฺย ปช ทิสฺวา อสงฺเขยฺเยป โยชเน
ขเณน อุปคนฺตฺวาน
วิเนติ นรสารถิ ฯ
ตทาห หสวติย
อโหสึ พฺราหฺมณตฺรโช
ปารคู สพฺพเวทาน
เวยฺยากรณสมฺมโต ฯ
นิรุตฺติยา จ กุสโล
นิฆณฺเฑ ๔ จ วิสารโท
ปทโก เกฏภวิทู
ฉนฺโทวิจิตฺตโกวิโท ๕ ฯ
ชงฺฆวิหาร วิจร
หสาราม อุเปจฺจห
อทฺทส ปวร ๖ เสฏ มหาชนปุรกฺขต ฯ
เทเสนฺต วิรช ธมฺม ปจฺจนิกมตี อห
อุเปตฺวา ตสฺส วากฺยานิ ๗ สุตฺวาน วิมลานห ฯ
#๑ ม. ยุ. จกฺขุมา ฯ ๒-๓ ม. กิฺจิ ฯ ยุ. กฺจิ ฯ ๔ ม. นิฆณฺฏมฺหิ ฯ ยุ.
#นิฆณฺเฏ ฯ ๕ ม. ยุ. ...วิจิติโกวิโท ฯ ๖ ม. วรท ฯ ยุ. วทต ฯ ๗ ม. กลฺยาณ ฯ
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พฺยาหต ปุนรุตฺต วา อปตฺถ วา นิรตฺถก
นาทฺทส ตสฺส มุนิโน ตโต ปพฺพชิโต อห ฯ
น จิเรเนว กาเลน สพฺพตฺถาป วิสารโท ๑
นิปุเณ พุทฺธวจเน
อโหสึ คณิสมฺมโต ๒ ฯ
ตทา จตสฺโส คาถาโย คนฺถยิตฺวา สุพฺยฺชนา
สนฺถวิตฺวา ติโลกคฺค เทสยิสสฺ  ทิเน ทิเน ฯ
วิรตฺโตสิ มหาวีโร
สสาเร สภเย วส
กรุณาย น นิพฺพายิ
ตโต การุณิโก มุนิ ฯ
ปุถุชชฺ โนว โย สตฺโต ๓ น กิเลสวโส อหุ
สมฺปชาโน สติยุตฺโต ตสฺมา เอโส อจินฺติโย ฯ
ทุพฺพลานิ กิเลสานิ
ยสฺสาสยคตานิ เม
าณคฺคิปริทฑฺฒานิ
น ขียึสุ ตทพฺภุต ฯ
โย สพฺพโลกสฺส ครุ โลเก ๔ ยสฺส ตถา ครุ
ตถาป โลกาจริโย
โลโก ตสฺสานุวตฺตโก ฯ
เอวมาทีหิ สมฺพุทฺธ
กิตฺตยึ ๕ ธมฺมเทสน
ยาวชีว กริตฺวาน
คโต สคฺค ตโต จุโต ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย พุทธฺ มภิกิตฺตยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
กิตฺตนาย อิท ผล ฯ
เทวโลเก มหารชฺช ทิพฺพานุโภสหนฺตทา ๖
จกฺกวตฺติมหารชฺช
พหุโสนุภวึ อห ฯ
#๑ ม. สพฺพสตฺตวิสารโท ฯ ยุ. สพฺพสตฺถวิสารโท ฯ ๒ ม. คุณิสมฺมโต ฯ
#๓ ม. สนฺโต ฯ ๔ ม. ยุ. โลโก ฯ ๕ ม. ยุ. กิตฺตย ฯ ๖ ม. ปาเทสึ
#กฺจนคฺคิย ฯ ยุ. รชฺชปาเทสิ กฺจย ฯ
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ทุเว ภเว ปชายามิ เทวตฺเต อถ มานุเส
อฺ คตึ น ชานามิ กิตฺตนาย อิท ผล ฯ
ทุเว กุเล ปชายามิ ขตฺติเย อถ พฺราหฺมเณ
นีเจ กุเล น ชานามิ กิตฺตนาย อิท ผล ฯ
ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ คิริพฺพชปุรุตฺตเม
รฺโห พิมฺพิสารสฺส ปุตฺโต นาเมน จาภโย ฯ
ปาปมิตฺตวส คนฺตฺวา นิคณฺเน สโมหิโต ๑
เปสิโต นาฏปุตฺเตน พุทฺธเสฏ อุเปจฺจห ฯ
ปุจฺฉิตฺวา นิปุณ ปฺห สุตฺวา พฺยากรณุตฺตม
ปพฺพชิตฺวาน น จิร
อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
กิตฺตยิตฺวา ชินวร
กิตฺติโต โหมิ สพฺพทา
สุคนฺธเทหวทโน
อาสึ สุขสมปฺปโต ฯ
ติกฺขหาสลหุปฺปฺโ
มหาปฺโ ตเถวห
วิจิตฺตปฏิภาโณ จ
ตสฺส กมฺมสฺส วาหสา ฯ
อภิตฺถวิตฺวา ปทุมุตฺตราห
ปสนฺนจิตฺโต อสม สยมฺภุ
นาคจฺฉิ กปฺปานิ อปายภูมึ
สตสหสฺสานิ ผเลน ตสฺส ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
#๑ ม. ยุ. วิโมหิโต ฯ
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สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา อภโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อภยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม โลมสติยตฺเถราปทาน ๑ (๕๔๘)
[๑๓๘] อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส
กสฺสโป นาม นาเมน อุปฺปชฺชิ วทต วโร ฯ
ตทาห จนฺทโน เจว ปพฺพชิตฺวาน สาสเน
อาปาณโกฏิย ๒ กมฺม ปูรยิตวฺ าน สาสเน ฯ
ตโต จุตา สนฺตุสิต
อุปปนฺนา อุโภ มย
ตตฺถ ทิพฺเพหิ นจฺเจหิ คีเตหิ วาทิเตหิ จ ฯ
รูปาทิทสหงฺเคหิ
อภิโภตฺวาน เสสเก
ยาวตายุ วสิตฺวาน
อนุโภตฺวา ๓ มหาสุข ฯ
ตโต จวิตฺวา ติทส
จนฺทโน อุปปชฺชถ
อห กปลวตฺถุสฺมึ
อชายึ ๔ สากิยตฺรโช ฯ
ยทา อุทายิเถเรน
อชฺฌฏิ โ โลกนายโก
อนุกมฺปย สกฺยาน
อุเปสิ กปลวฺหย ฯ
#๑ ม. ยุ. โสมสกงฺกิยตฺ... ฯ ๒ ม. ยุ. อาปาณโกฏิก ธมฺม ฯ ๓ ยุ.
#อนุโภม ฯ ๔ ยุ. อโหสึ ฯ
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ตทาติมานิโน สกฺยา น พุทฺธสฺส คุณฺุโน
ปณมนฺติ น สมฺพุทฺธ
ชาติถทฺธา อนาทรา ฯ
เตส สงฺกปฺปมฺาย อากาเส จงฺกมิ ชิโน
ปชฺชุนฺโน วิย วสฺสิตฺถ ปชฺชลิตฺถ ยถา สิขี ฯ
ทสฺเสตฺวา รูปมตุล
ปุน อนฺตรธายถ
เอโกป หุตฺวา พหุธา อโหสิ ปุนเรกโก ฯ
อนฺธการ ปกาสฺจ
ทสฺสยิตวฺ า อเนกธา
ปาฏิเหร กริตฺวาน
วินยิ าตเก มุนิ ฯ
จาตุทฺทีโป มหาเมโฆ ตาวเทว ปวสฺสถ ๑
ตทา หิ ชาตก พุทฺโธ เวสฺสนฺตรมเทสยิ ฯ
ตทา เต ขตฺติยา สพฺเพ นิหนฺตฺวา ชาติช มท
อุเปสุ สรณ พุทฺธ
อาห สุทฺโธทโน ตทา ฯ
อิท ตติย ตว ภูริปฺ
ปาทานิ วนฺทามิ สมนฺตจกฺขุ
ยทา หิ ชาโต ปวี ปกมฺปยิ
ยทา จ ต นชฺชหิ ชมฺพุฉายา ฯ
ตทา พุทฺธานุภาวนฺต ทิสฺวา วิมฺหิตมานโส
ปพฺพชิตฺวาน ตตฺเถว นิวสึ มาตุปูชโก ฯ
จนฺทโน เทวปุตฺโต ม อุปคนฺตฺวา อปุจฺฉถ ๒
ภทฺเทกรตฺตสฺส ตทา สงฺเขปวิตฺถาร นย ฯ
#๑ ยุ. สมฺปวสฺสถ ฯ ๒ ม. อุปคนฺตฺวานุปุจฺฉถ ฯ ยุ. อุปคนฺตฺวานุรฺชถ ฯ
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โจทิโตห ตทา เตน อุเปจฺจ นรนายก
ภทฺเทกรตฺต สุตฺวาน สวิคฺโค วนมามโก ฯ
ตทา มาตรมาปุจฺฉิ วเน วจฺฉามิ เอกโก
สุขุมาโลติ เม มาตา วารยิ ๑ เต ตทา วจ ฯ
สพฺพ ๒ กุส โปฏกิล อุสีร มฺุชปพฺพช
อุรสา ปนุทิสฺสามิ
วิเวกมนุพฺรูหย ฯ
ตทา วน ปวิฏโห
สริตฺวา ชินสาสน
ภทฺเทกรตฺตโมวาท
อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
อตีต นานฺวาคเมยฺย นปฺปฏิกงฺเข อนาคต
ยทตีตมฺปหีนนฺต
อปฺปตฺตฺจ อนาคต ฯ
ปจฺจุปฺปนฺนฺจ โย ธมฺม ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ
อสหิร อสงฺกุปฺป
ต วิทฺธา อนุพฺรูหเย ฯ
อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป โก ชฺา มรณ สุเว
น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนา ฯ
เอว วิหาริมาตาป
อโหรตฺตมตนฺทิต
ต เว ภทฺเทกรตฺโตติ สนฺโต อาจิกฺขเต มุนิ 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
#๑ ม. วารยี ต ฯ ยุ. ธารยึ เต ฯ ๒ ม. กาส ฯ ยุ. ทพฺพ ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โลมสติโย เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
โลมสติยตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
นวม วนวจฺฉตฺเถราปทาน (๕๔๙)
[๑๓๙] อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส
กสฺสโป นาม นาเมน อุปฺปชฺชิ วทต วโร ฯ
ตทาห ปพฺพชิตฺวาน
ตสฺส พุทฺธสฺส สาสเน
ยาวชีว จริตฺวาน
พฺรหฺมจร ๑ ตโต จุโต ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ตโต จุโต อรฺมฺหิ กโปโต อาสห ตหึ
วสเต คุณสมฺปนฺโน
ภิกฺขุ ฌานรโต สทา ฯ
เมตฺตจิตฺโต การุณิโก สทา ปมุทิตานโน
อุเปกฺขโก มหาวีโร อปฺปมฺาสุ โกวิโท ฯ
วินีวรณสงฺกปฺโป
สพฺพสตฺตหิตาสโย
วิสฺสฏโ น จิเรนาสึ ตสฺมึ สุคตสาวเก ฯ
อุเปจฺจ ปาทมูลมฺหิ
นิสินฺนสฺส ตทาสฺสเม
กทาจิ อามิส ๒ เทติ ธมฺม เทเสสิ เจกทา ฯ
#๑ ม. พฺรหฺมจาร ฯ ยุ. พฺรหฺมเจร ฯ ๒ ม. สามิส ฯ
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ตทา วิปุลเปเมน
อุปาสิตฺวา ชินตฺรช
ตโต จุโต คโต สคฺค ปวาโส สฆร ยถา ฯ
สคฺคา จุโต มนุสฺเสสุ นิพฺพตฺโต ปฺุกมฺมุนา
อคาร ฉฑฺฑยิตฺวาน
ปพฺพชึ พหุโส อห ฯ
สมโณ ตาปโส ทิโช ๑ ปริพฺพาโช ตเถวห
หุตฺวา วสึ อรฺมฺหิ อเนกสตโย ๒ อห ฯ
ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ รมฺเม กาปลวตฺถเว
วจฺฉโคตฺโต ทิโช ตสฺส ชายาย อหโมกฺกมึ ฯ
มาตุ เม โทหโฬ อาสิ ติโรกุจฉฺ ิคตสฺส เม
ชายมานสมีปมฺหิ
วนวาสาย นิจฺฉโย ฯ
ตโต เม อชนิ มาตา รมณีเย วนนฺตเร
คพฺภโต นิกฺขมนฺต ม กาสาเยน ปฏิคฺคหุ ฯ
ตโต กุมาโร สิทฺธตฺโถ ชาโต สกฺยกุลทฺธโช
ตสฺส มิตฺโต ปโย อาสึ สวิสฺสฏโ สุมานิโย ๓ ฯ
สตฺตสาเรหิ นิกฺขนฺเต ๔ โอหาย วิปุล ยส
อหป ปพฺพชิตฺวาน
หิมวนฺต อุปาคมึ ฯ
วนาลย ภาวนิย
กสฺสป ธุตวาทก ๕
ทิสฺวา สุตฺวา ชินุปฺปาท อุเปสึ นรสารถึ ฯ
โส เม ธมฺม อเทเสสิ สพฺพตฺถ สมฺปกาสย
ตโตห ปพฺพชิตฺวาน
วนเมว ปุโนกฺกม ๖ ฯ
#๑ ม. ยุ. วิปโฺ ป ฯ ๒ ม. ยุ. อเนกสตโส ฯ ๓ ยุ. สุมานิโค ฯ
#๔ ม. นิกฺขนฺโต ฯ ๕ ม. ธุตวาทิก ฯ ๖ ม. ปุนาคม ฯ ยุ. ปุนาคมึ ฯ
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ตตฺถปฺปมตฺโต วิหร
ฉฬภิฺา อปสฺสยึ
อโห สุลทฺธลาโภมฺหิ สุมิตฺเตนานุกมฺปโต ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา วนวจฺโฉ เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
วนวจฺฉตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม จูฬสุคนฺธตฺเถราปทาน (๕๕๐)
[๑๔๐] อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส
กสฺสโป นาม นาเมน อุปฺปชฺชิ วทต วโร ฯ
อนุพฺยฺชนสมฺปนฺโน
พตฺตึสวรลกฺขโณ
พฺยามปฺปภาปริวุโต
รสิชาลสโมคโต ๑ ฯ
อสฺสาเสตา ยถา จนฺโท สุริโยว ปภงฺกโร
นิพฺพาเปตา ยถา เมโฆ สาคโรว คุณากโร ฯ
ธรณีริว สีเลน
หิมวาว สมาธินา
อากาโส วิย ปฺาย อสงฺโค อนิโล ยถา ฯ
#๑ ม. รสิชาลสโมตฺถโฏ ฯ ยุ. รสิชาลสโมตโต ฯ
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ตทาห พาราณสิย
อุปปนฺโน มหากุเล
ปหูตธนธฺสฺมึ
นานารตนสฺจเย ฯ
มหตา ปริวาเรน
นิสินฺน โลกนายก
อุเปจฺจ ธมฺมมสฺโสสึ อมตว ๑ มโนรห ๒ ฯ
ทฺวตฺตึสลกฺขณธโร
สุนกฺขตฺโตว จนฺทิมา
อนุพฺยฺชนสมฺปนฺโน
สาลราชาว ผุลลฺ ิโต ฯ
รสิชาลปริกฺขิตฺโต
ทิตฺโตว กนกาจโล
พฺยามปฺปภาปริวุโต
สตรสีว ๓ ทิวากโร ฯ
โสณฺณานโน ชินวโร รมฺมณีว ๔ สิลุจฺจโย
กรุณาปุณฺณหทโย
คุเณน ๕ วิย สาคโร ฯ
โลกวิสสฺ ุตกิตฺติ จ
สิเนรุว นคุตฺตโม
ยสสา วิตโต ธีโร
อากาสสทิโส มุนิ ฯ
อสงฺคจิตฺโต สพฺพตฺถ อนิโล วิย นายโก
ปติฏา สพฺพภูตาน
มหีว มุนิ สตฺตโม ฯ
อนูปลิตฺโต โลเกน
โตเยน ปทุม ยถา
กุวาทคจฺฉทหโน
อคฺคิกฺขนฺโธว โส ๖ วสิ ฯ
อคโท วิย สพฺพตฺถ
กิเลสวิสนาสโก
คนฺธมาทนเสโลว
คุณคนฺธวิภูสิโต ฯ
คุณาน อากโร ธีโร รตนานว สาคโร
สินฺธุว ๗ จ นราชฺโ ๘ กิเลสมลหารโก ฯ
#๑ ยุ. อมต จ ฯ ๒ ม. มโนหร ฯ ๓ ยุ. สรสฺมึว ฯ ๔ ม. สมณีว ฯ
#๕ ยุ. วิวทฺโธ ฯ ๖ ม. ยุ. โสภสิ ฯ ๗ ยุ. สินฺธว ว ฯ ๘ ม. วนราชีน ฯ
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วิชยีว มหาโยโธ
มารเสนาปฺปมทฺทโน ๑
จกฺกวตฺตีว โส ราชา โพชฺฌงฺครตนิสฺสโร ฯ
มหาภิสกฺกสงฺกาโส
โทสพฺยาธิติกิจฺฉโก
สลฺลกตฺโต ยถา เสฏโ ๒ ทิฏิคณฺฑวิผาลโก ฯ
โส ตทา โลกปชฺโชโต สนรามรสกฺกโต
ปริสาสุ นราทิจฺโจ
ธมฺม เทสยเต ชิโน ฯ
ทาน ทตฺวา มหาโภโค สีเลน สุคตูปโค
ภาวนาย จ นิพฺพาติ อิจฺเจวมนุสาสถ ฯ
เทสนนฺต มหสฺสาท
อาทิมชฺฌนฺตโสภน
สุณนฺติ ปริสา สพฺพา อมตว มหารส ฯ
สุตฺวา สุมธุร ธมฺม
ปสนฺโน ชินสาสเน
สุคต สรณ คนฺตฺวา
ยาวชีว นมสฺสห ฯ
มุนิโน คนฺธกุฏิยา
อุพฺพฏเฏสึ ๓ ตทา มหึ
จตุชฺชาเตน คนฺเธน มาเส อฏ ทิเน สฺวห ฯ
ปณิธาย สุคนฺธนฺต ๔ สรีรสฺส วิคนฺธิโน
ตทา ชิโน วิยากาสิ สุคนฺธตนุลาภิต ฯ
โยย คนฺธกุฏิภูมึ
คนฺเธน อุพฺพโฏ ๕ สกึ
เตน กมฺมวิปาเกน
อุปปนฺโน ยหึ ตหึ ฯ
สุคนฺธเทโห สพฺพตฺถ ภวิสสฺ ติ อย นโร
คุณคนฺธายุโต หุตฺวา นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ
#๑ ม. มารเสนาวมทฺทโน ฯ ๒ ม. เวชฺโช ฯ ๓ ม. โอปฺุเชสึ ฯ
#ยุ. โอปฺุเฉสิ ฯ ๔ ม. สุคนฺธตฺต ฯ ๕ ม. ยุ. คนฺเธโนปฺุชเต ฯ
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เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ ชาโต วิปปฺ กุเล อห
คพฺภ เม วสโต มาตา เทเหนาสิ สุคนฺธิกา ฯ
ยทา จ มาตุกุจฺฉิมฺหา นิกฺขมามิ ตทา ปุร ๑
สาวตฺถิ สพฺพคนฺเธหิ วาสิตา วิย วายถ ฯ
ปุปฺผวสฺสฺจ สุรภิ
ทิพฺพคนฺธ มโนรม
ธูปานิ จ มหคฺฆานิ
อุปวายึสุ ตาวเท ฯ
เทวา จ สพฺพคนฺเธหิ ธูปปุปฺเผหิ ต ฆร
วาสยึสุ สุคนฺเธน
ยสฺมึ ชาโต อห ฆเร ฯ
ยทา จ ตรุโณ ภทฺโท ปเม โยพฺพเน ิโต
ตทา เสส ๒ สปริส วิเนตฺวา นรสารถิ ฯ
เตหิ สพฺเพหิ สหิโต ๓ สาวตฺถิปุรมาคโต
ตทา พุทฺธานุภาวนฺต ทิสฺวา ปพฺพชิโต อห ฯ
สีล สมาธิปฺฺจ
วิมุตฺติฺจ อนุตฺตร
ภาเวตฺวา จตุโร ธมฺเม ปาปุณึ อาสวกฺขย ฯ
ยทา ปพฺพชิโต จาห ยทา จ อรห ๔ อห
นิพฺพายิสฺส ยทา จาห คนฺธวสฺโส ตทา อหุ ฯ
สรีรคนฺโธ จ เสฏโติเสติ ๕ เม
มหารห จนฺทน จมฺปกุปฺปล
#๑ ม. ยุ. ปุรี ฯ ๒ ม. ยุ. เสล ฯ ๓ ม. ปริวุโต ฯ ๔ ม. อรหา อหุ ฯ
#๕ ม. สทาติเสติ เม ฯ
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ตเถว คนฺเธ อิตเร จ สพฺพโส ๑
ปสยฺห วายามิ คโต ยหึ ตหึ ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสโว ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา จูฬสุคนฺโธ เถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
จูฬสุคนฺธตฺเถรสฺส อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
ภทฺทิโย เรวโต เถโร มหาลาภี จ สีวลี
วงฺคีโส นนฺทโก เจว กาฬุทายี ตถาภโย ฯ
โลมโส วนวจฺโฉ จ สุคนฺโธ ทสโม กโต
ตีณิ คาถาสตา ตตฺถ โสฬสา จ ตทุตฺตริ ฯ
ภทฺทิยวคฺโค ปฺจปฺาโส ฯ
อถ วคฺคุทฺทาน
กณิการวฺหโย วคฺโค ผลโท ติณทายโก
กจฺจาโน ภทฺทิโย วคฺโค คาถาโย คณิตา วสา ๒ ฯ
#๑ ยุ. สพฺพโต ฯ ๒ ม. จิมา ฯ ยุ. วิห ฯ
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นว คาถาสตานิ จ
จตุราสีติเมว จ
ฉปฺาส ปฺจสตา
อปทานา ปกาสิตา ฯ
สห อุททฺ านคาถาหิ
ฉ สหสฺสานิ โหนฺติมา
เทฺว สตานิ จ คาถาน อฏารส ตทุตฺตริ ฯ
เอตฺตาวตา พุทฺธาปทานฺจ ปจฺเจกพุทฺธาปทานฺจ เถราปทานฺจ
สมตฺตานิ ฯ
___________________
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เถรีอปทาน
ปโม สุเมธาวคฺโค
ปม สุเมธาเถริยาปทาน (๑)
อถ เถริกาปทานานิ สุณาถ
[๑๔๑] ภควติ โกนาคมเน สงฺฆารามมฺหิ นิเวสมฺหิ ๑
สขิโย ติสฺโส ชนิโย วิหารทาน อทมฺหเส ๒ ฯ
ทสกฺขตฺตุ สตกฺขตฺตุ
[๓] สตาน จ สตกฺขตฺตุ
เทเวสุ อุปปชฺชิมฺห
โก วาโท มานุเส ภเว ฯ
เทเวสุ มหิทฺธิกา หุตฺวา ๔ มานุสกมฺหิ โก วาโท
สตฺตรตนสฺส มเหสี
อิตฺถีรตน อห ภวึ ฯ
ตตฺถ ๕ สฺจิต กุสล สุสมิทฺธกุลปฺปชา
ธนฺชานี จ เขมา จ อหปจ ตโย ชนา ฯ
อาราม สุกต กตฺวา สพฺพาวยวมณฺฑิต
พุทฺธปฺปมุขสงฺฆสฺส
นิยฺยาเทตฺวา ปโมทิตา ฯ
ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชามิ
ตสฺส กมฺมสฺส วาหสา
เทเวสุ อคฺคต ปตฺตา มนุสฺเสสุ ตเถว จ ฯ
อิมสฺมึเยว กปฺปสฺมึ
พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส
กสฺสโป นาม นาเมน อุปฺปชฺชิ วทต วโร ฯ
#๑ ม. ยุ. นวนิเวสมฺหิ ฯ ๒ ม. ยุ. อทาสิมฺห ฯ ๓ ม. ทสสตกฺขตฺตุ ฯ
#๔ ม. ยุ. อหุมฺหา ฯ ๕ ม. อิธ สฺจิตกุสลา ฯ ยุ. อิธ สฺจิตา กุสล ฯ
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อุปฏาโก มเหสิสฺส ตทา อาสิ นริสฺสโร
กาสิราชา กิกี นาม พาราณสีปุรุตฺตเม ฯ
ตสฺสาสุ สตฺต ธีตโร ราชกฺา สุเข ิตา
พุทฺธุปฏานนิรตา
พฺรหฺมจริย จรึสุ ตา ฯ
ตาส สหายิกา หุตฺวา สีเลสุ สุสมาหิตา
ทตฺวา ทานานิ สกฺกจฺจ อคาเรว วตฺต จรึ ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึสูปคา อห ฯ
ตโต จุตา ยามาสคฺค ๑ ตโตห ตุสิต คตา
ตโต จ นิมฺมานรตึ
วสวตฺติปุร คตา ๒ ฯ
ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชามิ
ปฺุกมฺมสมาหิตา
ตตฺถ ตตฺเถว ราชูน มเหสิตฺตมการยึ ฯ
ตโต จุตา มนุสฺสตฺเต ราชูน จกฺกวตฺติน
มณฺฑลีนฺจ ราชูน
มเหสิตฺตมการยึ ฯ
สมฺปตฺตึ อนุโภตฺวาน เทเวสุ มานุเสสุ จ
สพฺพตฺถ สุขิตา หุตฺวา เนกชาตีสุ สสรึ ฯ
โส เหตุ จ โส ปภโว ต ๓ มูล สาสเน ขม
ต ปม สโมธาน
ต ธมฺมรตาย นิพฺพุต ๔ ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
#๑ ม. ยุ. ยามมค ฯ ๒ ม. ยุ. ตโต ฯ ๓ ยุ. ต มูล สา จ สาสเน ขนฺติ ฯ
#๔ ม. ยุ. นิพพฺ าน ฯ
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สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส ๑ สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท สุเมธา ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
สุเมธาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย เมขลทายิกาเถริยาปทาน (๒)
[๑๔๒] สิทฺธตฺถสฺส ภควโต
ถูปการมกาสห ๒
เมขลิกา มยา ทินฺนา นวกมฺมสฺส สตฺถุโน ฯ
นิฏิเต จ มหาถูเป เมขล ปุนทาสห
โลกนาถสฺส มุนโิ น
ปสนฺนา เสหิ ปาณิภิ ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป เมขล อททึ ตทา ๓
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ถูปการสฺสิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. มม พุทฺธสฺส... ฯ ๒ ม. ถูปการาปกา อหุ ฯ ยุ. ถูป การาปตา อห ฯ
#๓ ม. ยุ. ย เมขลมท ตทา ฯ
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อิตฺถ สุท เมขลทายิกา ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
เมขลทายิกาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย มณฺฑปทายิกาเถริยาปทาน (๓)
[๑๔๓] โกนาคมนพุทฺธสฺส
มณฺฑโป การิโต มยา
ถูปฺจ ๑ ปวรมท
พุทฺธสฺส โลกพนฺธุโน ฯ
ย ย ชนปท ยามิ
นิคเม ราชธานิโย
สพฺพตฺถ ปูชิตา โหมิ ปฺุกมฺมสฺสิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท มณฺฑปทายิกา ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
มณฺฑปทายิกาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ สงฺกมนทาเถริยาปทาน ๒ (๔)
[๑๔๔] โกณฺฑฺสฺส ๓ ภควโต โลกเชฏสฺส ตาทิโน
รถิย ปฏิปนฺนสฺส
ตารยนฺตสฺส ปาณิโน ฯ
#๑ ม. ธุว ติจีวร ทาสึ ฯ ยุ. ธุวฺจ จีวรมท ฯ ๒ ม. สงฺกมนตาเถริยาปทาน ฯ
#๓ ม. วิปสฺสิสฺส ฯ
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ฆรโต นิกฺขมิตฺวาน
อวกุชชฺ ๑ นิปชฺชห
อนุกมฺปโก โลกเชฏโ ๒ สิรสิ อกฺกมิ ตทา ๓ ฯ
อกฺกมิตวฺ าน สิรสิ
อคมา โลกนายโก
เตน จิตฺตปฺปสาเทน ตุสิต อคมาสห ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท สงฺกมนทา ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
สงฺกมนทาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม นฬมาลิกาเถริยาปทาน (๕)
[๑๔๕] จนฺทภาคานทีตีเร
อโหสึ กินฺนรี ตทา
อทฺทส วิรช พุทฺธ
สยมฺภุ อปราชิต ฯ
ปสนฺนจิตฺตา สุมนา
เวทชาตา กตฺชลี
นฬมาล คเหตฺวาน
สยมฺภุ อภิปูชยึ ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา กินฺนรีเทห
อคจฺฉึ ติทส คณ ๔ ฯ
#๑ ม. ยุ. อวกุชฺชา ฯ ๒ ม. โลกนาโถ ฯ ๓ ม. มม ฯ ๔ ม. คตึ ฯ
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ฉตฺตึสเทวราชูน
มเหสิตฺตมการยึ
ทสนฺน จกฺกวตฺตีน
มเหสิตฺตมการยึ ฯ
เวทยิตฺวาน กุสล ๑ ปพฺพชึ อนคาริย
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา ๒ สพฺเพ สมูหตา
สพฺพาสวา ปริกฺขีณา นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท นฬมาลิกา ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
นฬมาลิกาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ เอกปณฺฑปาตทายิกาเถริยาปทาน (๖)
[๑๔๖] นคเร พนฺธุมติยา
พนฺธุมา นาม ขตฺติโย
ตสฺส รฺโ อห ๔ ภริยา เอกจฺจ วาทยามห ๕ ฯ
#๑ ม. สเวเชตฺวาน เม จิตฺต ฯ ยุ. สเวทยิตฺวา กุสล ฯ ๒ ยุ. ภวา สงฺฆาฏิตา มม ฯ
#๓ ยุ. ตีณินฬมาลิกา ฯ ๔ ม. สพฺพตฺถ อหุ ฯ ๕ ม. ยุ. จารยามห ฯ
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รโหคตา นิสีทิตฺวา
เอว จินฺเตสห ตทา
อาทาย คมนีย หิ
กุสล นตฺถิ เม กต ฯ
มหาภิตาป กฏก ๑ โฆรรูป สุทารุณ
นิรย นูน คจฺฉามิ
เอตฺถ เม นตฺถิ สสโย ฯ
ราชาน อุปคนฺตฺวาน ๒ อิท วจนมพฺรวึ
เอก เม สมณ เทหิ โภชยิสฺสามิ ขตฺติย ฯ
อทาสิ เม มหาราชา สมณ ภาวิตินฺทฺริย
ตสฺส ปตฺต คเหตฺวาน ปรมนฺเนน ตปฺปยึ ฯ
ปูชยิตฺวา ปรมนฺน
คนฺธาเลป อกาสห
ชาเลน ปทหิตฺวาน
ปตโจเลน ๓ ฉาทยึ ฯ
อารมฺมณ มม เอต
สรามิ ยาวชีวิต
ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ตึสาน เทวราชูน
มเหสิตฺตมการยึ
มนสา ปตฺถิต มยฺห
นิพฺพตฺตติ ยถิจฺฉก ๔ ฯ
วีสาน จกฺกวตฺตีน
มเหสิตฺตมการยึ
อุปจิตตฺตา ๕ หุตฺวาน สสรามิ ภวาภเว ๖ ฯ
สพฺพพนฺธนมุตฺตาห
อเปตา เม อุปาทิกา
สพฺพาสวปริกฺขีณา
นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
#๑ ยุ. ทุกฺข ฯ ๒ ม. ยุ. อุปสงฺกมฺม ฯ ๓ ม. วตฺถยุเคน ฯ ยุ. มหาเนเลน ฯ
#๔ ยุ. ยทิจฺฉก ฯ ๕ ม. โอจิตตฺตาว ฯ ยุ. โอจิตตฺตา จ ฯ ๖ ม. ยุ. ภเวสฺวห ฯ
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ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ปณฺฑปาตสฺสิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท เอกปณฺฑปาตทายิกา ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกปณฺฑปาตทายิกาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม กฏจฺฉุภิกฺขทายิกาเถริยาปทาน (๗)
[๑๔๗] ปณฑ
ฺ จาร จรนฺตสฺส
ติสสฺ นามสฺส สตฺถุโน
กฏจฺฉุภิกฺข ปคฺคยฺห
พุทฺธเสฏสฺสทาสห ฯ
ปฏิคฺคเหตฺวา สมฺพุทฺโธ ติสโฺ ส โลกคฺคนายโก
วีถิยา สณฺิโต สตฺถา อกา เม อนุโมทน ฯ
กฏจฺฉุภิกฺข ทตฺวาน
ตาวตึส คมิสฺสสิ
ฉตฺตึสเทวราชูน
มเหสิตฺต กริสฺสสิ ฯ
ปฺาสจกฺกวตฺตีน
มเหสิตฺต กริสฺสสิ
มนสา ปตฺถิต สพฺพ
ปฏิลจฺฉสิ สพฺพทา ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 262

สมฺปตฺตึ อนุโภตฺวาน ปพฺพชิสฺสสิกิฺจนา
สพฺพาสเว ปริฺาย นิพฺพายิสฺสสินาสวา ฯ
อิท วตฺวาน สมฺพุทฺโธ ติสฺโส โลกคฺคนายโก
นภ อพฺภุคฺคมิ ธีโร
หสราชาว อมฺพเร ฯ
สุทินฺนเมว ๑ เม ทาน สุยฏิ า ยาคสมฺปทา
กฏจฺฉุภิกฺข ทตฺวาน
ปตฺตาห อจล ปท ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ย ทานมททินฺตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ภิกฺขทานสฺสิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท กฏจฺฉุภิกฺขทายิกา ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
กฏจฺฉุภิกฺขทายิกาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม สตฺตอุปฺปลมาลิกาเถริยาปทาน (๘)
[๑๔๘] นคเร อรุณวติยา
อรุโณ ๒ นาม ขตฺติโย
ตสฺส รฺโ อห ภริยา นคุล ปาทยามห ฯ
#๑ ม. ยุ. สุทนิ ฺน เม ทานวร ฯ ๒ ยุ. อรุณวา ฯ
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สตฺต มาลา คเหตฺวาน อุปฺปลา ๑ เทวคนฺธิกา
นิสชฺช ปาสาทวเร
เอว จินฺเตสิ ตาวเท ฯ
กึ เม อิมาหิ มาลาหิ สิรสา โรปตาหิ เม
วร เม พุทฺธเสฏสฺส าณมฺหิ อภิโรปต ฯ
สมฺพุทธฺ  ปฏิมาเนนฺตี ทฺวาราสนฺเน นิสีทห
ยทา เอหิติ ๒ สมฺพุทฺโธ ปูชยิสฺส มหามุนึ ฯ
กกุโธ วิลสนฺโตว
มิคราชาว เกสรี
ภิกฺขุสงฺเฆน สหิโต
อาคจฺฉิ วีถิยา ชิโน ฯ
พุทฺธสฺส รสึ ทิสฺวาน หฏา สวิคฺคมานสา
ทฺวาร อปาปุณิตฺวาน พุทฺธเสฏ อปูชยึ ฯ
สตฺต อุปฺปลปุปฺผานิ
สุวิตฺถณ
ิ ฺณานิ ๓ อมฺพเร
ฉาทึ ๔ กโรนฺตา พุทธฺ สฺส มตฺถเก ธารยนฺติ เต ฯ
อุทคฺคจิตฺตา สุมนา
เวทชาตา กตฺชลี
ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา ตาวตึส อคฺฉห ฯ
มหาเนลสฺส ฉาทน
ธาเรนฺติ มม มุทฺธนิ
ทิพฺพคนฺธ ปวายติ ๕ สตฺตุปฺปลานิท ผล ฯ
กทาจิ นียมานาย
าติสงฺเฆน เม ตทา
ยาวตา ปริสา มยฺห มหาเนล ธรียติ ฯ
สตฺตติเทวราชูน
มเหสิตฺต อการยึ
สพฺพตฺถ อิสฺสรา หุตฺวา สสรามิ ภวาภเว ฯ
#๑ ยุ. อุปฺปลี ฯ ๒ ยุ. เอติห ฯ ๓ ม. ปริกิณฺณานิ ฯ ยุ. ปริตฺถิณฺณานิ ฯ
#๔ ม. ฉทึ ฯ ๕ ม. ยุ. ปวายามิ ฯ
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เตสฏิจกฺกวตฺตีน
มเหสิตฺต อการยึ
สพฺเพ ม อนุวตฺตนฺติ อาเทยฺยวจนา อห ฯ
อุปฺปลสฺเสว เม วณฺโณ คนฺโธ เจว ปวายติ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
อิทฺธิปาเทสุ กุสลา
โพชฺฌงฺคภาวนารตา
อภิฺาปารมิปฺปตฺตา พุทธฺ ปูชายิท ผล ฯ
สติปฏานกุสลา
สมาธิฌานโคจรา
สมฺมปฺปธานมนุยุตฺตา พุทธฺ ปูชายิท ผล ฯ
วิริย เม ธุรโธรยฺห โยคกฺเขมาธิวาหน
สพฺพาสวปริกฺขีณา
นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ มม พุทฺธสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท สตฺตอุปฺปลมาลิกา ภิกขฺ ุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
สตฺตอุปฺปลมาลิกาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 265

นวม ปฺจทีปกาเถริยาปทาน (๙)
[๑๔๙] นคเร หสวติยา
จารินี ๑ อาสห ตทา
อาราเมเนว อาราม จรามิ กุสลตฺถิกา ฯ
กาลปกฺขมฺหิ ทิวเส
อทฺทส โพธิมุตฺตม
ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา โพธิมเู ล นิสีทห ฯ
ครุจิตฺต อุปฏเตฺวา สิเร กตฺวาน อฺชลึ
โสมนสฺส ปเวเทตฺวา เอว จินฺเตสิ ตาวเท ฯ
ยทิ พุทฺโธ อมิตคุโณ อสมปฺปฏิปุคฺคโล
ทสฺเสตุ ปาฏิหีร เม โพธิ โอภาสตุ อย ฯ
สห อาวชฺชิเต มยฺห โพธิ ปชฺชลิ ตาวเท
สพฺพโสวณฺณมยา อาสิ ทิสา สพฺพา วิโรจติ ฯ
สตฺตรตฺตินทฺ ิว ตตฺถ
โพธิมูเล นิสีทห
สตฺตเม ทิวเส ปตฺเต ทีปปูช อกาสห ฯ
อาสน ปริวาเรตฺวา ปฺจทีปานิ ปชฺชลล
ยาว อุเทติ สุริโย
ทีปา เม ปชฺชลล ตทา ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ตตฺถ เม สุกต พฺยมฺห ปฺจทีปาติ ๒ วุจฺจติ
สตโยชนมุพฺเพธ ๓ สฏิโยชนวิตฺถต ฯ
#๑ ม. ยุ. จาริกี ฯ ๒ ยุ. ปฺจทีปติ ฯ ๓ ม สฏิโยชนมุพฺเพธ ตึสโยชนวิตฺถต
#ยุ. สตโยชนมุพฺพิทฺธ ฯ
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อสงฺเขยฺยานิ ทีปานิ ปริวาเร ชลนฺติ เม
ยาวตา เทวภวน
ทีปาโลเกน โชตติ ฯ
ปุริตถฺ าภิมุขา สนฺติ ๑ ยทิ อิจฺฉามิ ปสฺสิตุ
อุทฺธ อโธ จ ติริย
สพฺพ ปสฺสามิ จกฺขุนา ฯ
ยาวตา อภิกงฺขามิ
ทฏ สุกตทุกฺกฏ ๒
ตตฺถ อาวรณ นตฺถิ
รุกฺเขสุ ปพฺพเตสุ วา ฯ
อสีติเทวราชูน
มเหสิตฺตมการยึ
สตาน จกฺกวตฺตีน
มเหสิตฺตมการยึ ฯ
ย ย โยนูปปชฺชามิ
เทวตฺต อถ มานุส
ทีปสตสหสฺสานิ
ปริวาเร ชลนฺติ เม ฯ
เทวโลกา จวิตฺวาน อุปฺปชฺชึ ๓ มาตุกุจฺฉิย
มาตุ กุจฺฉคต สนฺต ๔ อกฺขิ เม น นิมีลติ ฯ
ทีปสตสหสฺสานิ
ปฺุกมฺมสมงฺคิโน ๕
สูติฆเรว ชลนฺติ
ปฺจทีปานิท ผล ฯ
ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต มานส วินิวตฺตยึ
อชรามร ๖ สีติภาว นิพฺพาน ปสฺสยึ ๗ อห ฯ
ชาติยา สตฺตวสฺสาห อรหตฺต อปาปุณึ
อุปสมฺปาทยิ พุทฺโธ
คุณมฺาย โคตโม ฯ
มณฺฑเป รุกฺขมูเล วา ปาสาเทสุ คุหาสุ วา
#๑ ม. ปรมฺมขุ า นิสีทิตฺวา ฯ ๒ ม. สุกตทุกฺกเฏ ฯ ยุ. ทสฺสุ สุกตทุกฺกเฏ ฯ ๓ ม.
#ยุ. อุปชฺช ฯ ๔ ม. ยุ. กุจฺฉคตา สนฺตี ฯ ๕ ม. สมงคิตา ฯ ยุ. สมงฺคินา ฯ ๖ ม.
#อชรามต ฯ ยุ. อชรามรณ ฯ ๗ ม. ยุ. ผสฺสยึ ฯ
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สฺุาคาเร ปชฺฌายนฺตา ๑ ปฺจทีปา ชลนฺติ เม ฯ
ทิพฺพจกฺขุ วิสุทฺธ เม สมาธิกุสลา อห
อภิฺาปารมิปฺปตฺตา ปฺจทีปานิท ผล ฯ
สพฺพโวสิตโวสานา
กตกิจฺจา อนาสวา
ปฺจทีปา มหาวีร
ปาเท วนฺทามิ จกฺขุมา ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย ทีปมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ปฺจทีปานิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท ปฺจทีปกา ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ปฺจทีปกาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม อุทกทายิกาเถริยาปทาน (๑๐)
[๑๕๐] นคเร พนฺธุมติยา
อาสึ ๒ อุทกหาริกา
อุทหาเรน ชีวามิ
เตน โปเสมิ ทารเก ฯ
เทยฺยธมฺโม จ เม นตฺถิ ปฺุกฺเขตฺเต อนุตฺตเร
โกฏก อุปสงฺกมฺม
อุทก ปฏเปสห ฯ
#๑ ม. วสนฺตยิ า ฯ ยุ. จ ฌายนฺตา ฯ ๒ ม. อโหสึ อุทหาริกา ฯ
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เตน กมฺเมน สุกเตน ตาวตึส อคฺฉห
ตตฺถ เม สุกต พฺยมฺห อุทหาเรน นิมฺมิต ฯ
อจฺฉราน สหสฺสสฺส
อห หิ ปวรา ตทา
ทสฏาเนหิ ตา สพฺพา อภิโภมิ ตทา อห ฯ
ปฺาส เทวราชูน
มเหสิตฺตมการยึ
วีสติจกฺกวตฺตีน
มเหสิตฺตมการยึ ฯ
ทุเว ภเว สสรามิ
เทวตฺเต อถ มานุเส
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
อุทกทานสฺสิท ผล ฯ
ปพฺพตคฺเค ทุมคฺเค วา อนฺตลิกฺเข จ ภูมิย
ยทา อุทกมิจฺฉามิ
ขิปฺป ปฏิลภามห ฯ
อวุฏิกา ทิสา อตฺถิ ๑ สนฺตตฺตา ขุปฺปตา ๒ หิ เม
มม สงฺกปฺปมฺาย
มหาเมโฆ ปวสฺสติ ฯ
กทาจิ นียมานาย
าติสงฺเฆน เม ตทา
ยทา อิจฺฉามห วสฺส มหาเมโฆ อชายถ ฯ
อุณฺห วา ปริฬาโห วา สรีเร ๓ เม น วิชชฺ ติ
กาเย จ เม รโช นตฺถิ อุทกทานสฺสิท ผล ฯ
วิสุทฺธมนสา อชฺช
อเปตมนปาปกา
สพฺพาสวปริกฺขีณา
นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา ๔
#๑ ม. ยุ. นตฺถิ ฯ ๒ ม. กุตติ าป จ ฯ ยุ. สนฺตตฺตกิตาน จ ฯ ๓ ยุ. อถเมว ฯ
#๔ ม. ย ทก อททึ ตทา ฯ
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ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
อุทกทานสฺสิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อุทกทายิกา ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อุทกทายิกาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
สุเมธา เมขลททา
มณฺฑปสงฺกมนฺตถา
นฬมาลินี ปณฺฑททา
กฏจฺฉุอุปฺปลปฺปทา ฯ
ทีปอุทกทายี จ
คาถาโย คณิตาวิห
เอกคาถา สตฺเจว สตฺตรส ตทุตฺตริ ฯ
สุเมธาวคฺโค ปโม ฯ
________________
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ทุติโย เอกุโปสถวคฺโค
ปม เอกุโปสถิกาเถริยาปทาน (๑๑)
[๑๕๑] นคเร พนฺธุมติยา
พนฺธุมา นาม ขตฺติโย
ทิวเส ปุณฺณมาย โส อุปวสิ ๑ อุโปสถ ฯ
อห เตน สมเยน
กุมฺภทาสี อหุ ๒ ตหึ
ทิสฺวา สราชิก เสน เอวาห จินฺตยึ ตทา ฯ
ราชาป รชฺช ฉฑฺเฑตฺวา อุปวสิ ๑ อุโปสถ
สผล นูน ต กมฺม
ชนกาโย ปโมทิโต ฯ
โยนิโส ปจฺจเวกฺขิตฺวา ทุคฺคติฺจ ๓ ทลิททฺ ต
มานส สมฺปหสิตฺวา
อุปวสึ ๔ อุโปสถ ฯ
อห อุโปสถ กตฺวา
สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน
เตน กมฺเมน สุกเตน ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ตตฺถ เม สุกต พฺยมฺห อุทฺธ ๕ โยชนมุคฺคต
กูฏาคารวรูเปต
มหาสน สุภูสิต ฯ
อจฺฉรา สตสหสฺสา
อุปติฏนฺติ ม สทา
อฺาเทว ๖ อติกฺกมฺม อติโรจามิ สพฺพทา ฯ
จตุสฏิเทวราชูน
มเหสิตฺตมการยึ
เตสฏิจกฺกวตฺตีน
มเหสิตฺตมการยึ ฯ
#๑ ยุ. อุปปชฺชิ ฯ ๒ ม. ยุ. อห ฯ ๓ ม. ยุ. ทคฺคจฺจฺจ ฯ ๔ ยุ. อุปปชฺชึ ฯ
#๕ ม. อุพฺภ... ฯ ยุ. อุพฺภ... ฯ ๖ ม. ยุ. อฺเเทว ฯ
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สุวณฺณวณฺณา หุตฺวาน ภเวสุ สสรามห
สพฺพตฺถ ปวรา โหมิ อุโปสถสฺสิท ผล ฯ
หตฺถิยาน อสฺสยาน
รถยานฺจ เกวล ๑
ลภามิ สพฺพเมตมฺป ๒ อุโปสถสฺสิท ผล ฯ
โสวณฺณมย รูปมย
อโถป ผลิกามย
โลหิตงฺกมยฺเจว
สพฺพ ปฏิลภามห ฯ
โกเสยฺยกมฺพลกานิ ๓ โขมกปฺปาสิกานิ จ
มหคฺฆานิ จ วตฺถานิ สพฺพ ปฏิลภามห ฯ
อนฺนปาน ขาทนีย
วตฺถเสนาสนานิ จ
สพฺพเมต ปฏิลเภ
อุโปสถสฺสิท ผล ฯ
วรคนฺธฺจ มาลฺจ
จุณฺณกฺจ วิเลปน
สพฺพเมต ปฏิลเภ
อุโปสถสฺสิท ผล ฯ
กูฏาคารฺจ ปาสาท มณฺฑป หมฺมิย คุห
สพฺพเมต ปฏิลเภ
อุโปสถสฺสิท ผล ฯ
ชาติยา สตฺตวสฺสาห ปพฺพชึ อนคาริย
อฑฺฒมาเส อสมฺปตฺเต อรหตฺต อปาปุณึ
[๔]
สพฺพาสวปริกฺขีณา
นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย กมฺมมกรึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
อุโปสถสฺสิท ผล ฯ
#๑ ม. สีวิก ฯ ๒ ม. สพฺพเมเวต ฯ ๓ ม. ยุ. ...กมฺพลิยานิ ฯ ๔ ม. ยุ. กิเลสา
#ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 272

กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท เอกุโปสถิกา ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกุโปสถิกาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย สลฬปุปผฺ ิกาเถริยาปทาน (๑๒)
[๑๕๒] จนฺทภาคานทีตีเร
อโหสึ กินฺนรี ตทา
อถทฺทส เทวเทว
จงฺกมนฺต นราสภ ฯ
โอจินิตฺวา สลฬปุปฺผ พุทฺธเสฏสฺสทาสห
อุปสิงฺฆิ มหาวีโร
สลฬ เทวคนฺธิก ๑ ฯ
ปฏิคฺคเหตฺวา สมฺพุทฺโธ วิปสฺสี โลกนายโก
อุปสิงฺฆิ มหาวีโร
เปกฺขมานาย เม ตทา ฯ
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน วนฺทิตฺวา ทิปทุตฺตม
สก จิตฺต ปสาเทตฺวา ตโต ปพฺพตมารุหึ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป ย ปุปฺผมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
พุทฺธปูชายิท ผล ฯ
#๑ ยุ. ปุพฺพคนฺธิก ฯ
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กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา สลฬปุปฺผิกา ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
สลฬปุปฺผิกาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯz
ตติย โมทกทายิกาเถริยาปทาน (๑๓)
[๑๕๓] นคเร พนฺธุมติยา
กุมฺภทาสี อโหสห
มม ภาค คเหตฺวาน คจฺฉ อุทกหาริเก ๑ ฯ
ปนฺถมฺหิ สมณ ทิสวฺ า สนฺตจิตฺต สมาหิต
ปสนฺนจิตฺตา สุมนา
โมทเก ตีณิทาสห ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
เอกูนตึส ๒ กปฺปานิ วินิปาต น อคฺฉห ฯ
สมฺปตฺติฺจ กริตฺวาน สพฺพ อนุภวึ อห
โมทเก ตีณิ ทตฺวาน ปตฺตาห อจล ปท ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
#๑ ม. ยุ. อุทกหาริกา ฯ ๒ ม. ยุ. เอกนวุติ ฯ ๓ ม. สมฺปตฺติต ฯ ยุ. สมฺปตฺตึ ต ฯ
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สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา โมทกทายิกา ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
โมทกทายิกาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
จตุตฺถ เอกาสนทายิกาเถริยาปทาน (๑๔)
[๑๕๔] นคเร หสวติยา
อโหสึ มาลิกา ๑ ตทา
มาตา จ เม ปตา เจว กมฺมนฺต อคมสุ เต ฯ
มชฺฌนฺติกมฺหิ สุริเย
อทฺทส สมณ อห
วีถิยา อนุคจฺฉนฺต
อาสน ปฺเปสห ฯ
โคณกจิตฺตกาทีหิ ๒ ปฺาเปตฺวาหมาสน ๓
ปสนฺนจิตฺตา สุมนา
อิม วจนมพฺรวึ ฯ
สนฺตตฺตา กิตา ภูมิ สูโร มชฺฌนฺติโก ๔ ิโต
มาตุลา จ น วายนฺติ กาโล เจวตฺถเมหิติ ๕ ฯ
ปฺตฺตมาสนมิท
ตวตฺถาย มหามุนิ
อนุกมฺป อุปาทาย
นิสีท มม อาสเน ฯ
นิสีทิ ตตฺถ สมโณ
สุทนฺโต สุทฺธมานโส
ตสฺส ปตฺต คเหตฺวาน ยถารนฺธ อทาสห ฯ
#๑ ม. พาลิกา ฯ ๒ ม. ยุ. โคณกาวิกติกาหิ ฯ ๓ ม. ปฺาเปตฺวา มมาสน ฯ ยุ. ...
#หวาสน ฯ ๔ ม. ยุ. มชฺฌนฺติเก ฯ ๕ ม. เจเวตฺถ เมหิติ ฯ
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เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ตตฺถ เม สุกต พฺยมฺห อาสเนน สุนิมฺมิต
สฏิโยชนมุพฺเพธ
ตึสโยชนวิตฺถต ฯ
โสณฺณมยา มณิมยา
อโถป ผลิกามยา
โลหิตงฺกมยา เจว
ปลฺลงฺกา วิวิธา มม ฯ
ตูลิกาวิกตีหิ ๑ จ
กฏิสฺสาจิตฺตกาหิ ๒ จ
อุทฺธ เอกนฺตโลมิ จ ปลฺลงฺกา ๓ เม สุสณฺิตา ฯ
ยทา อิจฺฉามิ คมน
หาสขิฑฺฑาสมปฺปตา ๔
สห ปลฺลงฺกเสฏเน คจฺฉามิ มม ปตฺถิต ฯ
อสีติเทวราชูน
มเหสิตฺตมการยึ
สตฺตติจกฺกวตฺตีน
มเหสิตฺตมการยึ ฯ
ภวาภเว สสรนฺตี
มหาโภค ลภามห
โภเค เม อูนตา นตฺถิ เอกาสนผล อิท ฯ
ทุเว ภเว สสรามิ
เทวตฺเต อถ มานุเส
อฺเ ภเว น ชานามิ เอกาสนผล อิท ฯ
ทุเว กุเล ปชายามิ ขตฺติเย จาป พฺราหฺมเณ
อุจฺจากุลิกา ๕ สพฺพตฺถ เอกาสนผล อิท ฯ
โทมนสฺส น ชานามิ จิตฺตสนฺตาปน มม
เววณฺณิย น ชานามิ เอกาสนผล อิท ฯ
#๑ ยุ. ...วิกติกาหิ จ ฯ ๒ ม. กฏิสฺสจิตฺตกาหิ จ ฯ ยุ. กฏิสฺสาวิกติกาหิ จ ฯ
#๓ ยุ. ปลฺลงฺโก เม สุสณฺโต ฯ ๔ -สมปฺปต ฯ ๕ ม. อุจฺจากุลินา ฯ
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ธาติโย ม อุปฏนฺติ ขุชชฺ า เจลาวกา ๑ พหู
องฺเคน องฺค คจฺฉามิ เอกาสนผล อิท ฯ
อฺา ๒ มเมว นฺหาเปนฺติ อฺา โภเชนฺติ โภชน
อฺา ม อลงฺกโรนฺติ อฺา รเมนฺติ ม สทา ฯ
อฺา คนฺธ วิลิมฺปนฺติ เอกาสนผล อิท
มณฺฑเป รุกฺขมูเล วา สฺุาคาเร วสนฺติยา ฯ
มม สงฺกปฺปมฺาย
ปลฺลงฺโก อุปติฏติ
อย ปจฺฉิมโก มยฺห
จริโม วตฺตเต ภโว ฯ
อชฺชาป รชฺช ฉฑฺเฑตฺวา ปพฺพชึ อนคาริย
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา ฯ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
เอกาสนผล อิท
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา เอกาสนทายิกา ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
เอกาสนทายิกาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. เจลาปกา ฯ ยุ. เจลาวิกา ฯ ๒ ม. อฺา นฺหาเปนฺติ โภเชนฺติ อฺา
#รเมนฺติ ฯ ยุ. อฺเ ... อฺเ รเมนฺติ ฯ
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ปฺจม ปฺจทีปทายิกาเถริยาปทาน (๑๕)
[๑๕๕] นคเร หสวติยา
จาริกา ๑ อาสห ตทา
อาราเมน ๒ วิหาเรน จรามิ กุสลตฺถิกา ฯ
กาฬปกฺขมฺหิ ทิวเส
อทฺทส โพธิมุตฺตม
ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา โพธิมเู ล นิสีทห ฯ
ครุจิตฺต อุปฏเตฺวา สิเร กตฺวาน อฺชลึ
โสมนสฺส ปเวเทตฺวา เอว จินฺเตสิ ตาวเท ฯ
ยทิ พุทฺโธ อมิตคุโณ อสมปฺปฏิปุคฺคโล
ทสฺเสตุ ปาฏิหีร เม โพธิ โอภาสตุ อย ฯ
สห อาวชฺชิเต มยฺห โพธิ ปชฺชลิ ตาวเท
สพฺพโสวณฺณมยา อาสิ ทิสา สพฺพา วิโรจติ ฯ
สตฺตรตฺตินฺทิว ตตฺถ
โพธิมูเล นิสีทห
สตฺตเม ทิวเส ปตฺเต ทีปปูช อกาสห ฯ
อาสน ปริวาเรตฺวา ปฺจ ทีปานิ ปชฺชลล
ยาว อุเทติ สุริโย
ทีปา เม ปชฺชลล ตทา ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ตตฺถ เม สุกต พฺยมฺห ปฺจทีปาติ ๓ วุจฺจติ
สฏิโยชนมุพฺเพธ
ตึสโยชนวิตฺถต ฯ
#๑ โป. จรีติ ฯ ม. ยุ. จาริกี ฯ ๒ โป. ม. จ อาราม ฯ ๓ ยุ. ปฺจทีปติ ฯ
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อสงฺเขยฺยานิ ทีปานิ ปริวาเร ชลึสุ เม
ยาวตา เทวภวน
ทีปาโลเกน โชตติ ฯ
ปุพฺพมุขา ๑ นิสีทิตฺวา ยทิ อิจฺฉามิ ปสฺสิตุ
อุทฺธ อโธ จ ติริย
สพฺพ ปสฺสามิ จกฺขุนา ฯ
ยาวตา อภิกงฺขามิ
ทฏ สุกตทุกฺกฏ ๒
ตตฺถ อาวรณ นตฺถิ
รุกฺเขสุ ปพฺพเตสุ ๓ วา ฯ
อสีติเทวราชูน
มเหสิตฺตมการยึ
สตาน จกฺกวตฺตีน
มเหสิตฺตมการยึ ฯ
ย ย โยนูปปชฺชามิ
เทวตฺต อถ มานุส
ทีปสตสหสฺสานิ
ปริวาเร ชลนฺติ เม ฯ
เทวโลกา จวิตฺวาน อุปฺปชฺชึ มาตุกุจฺฉิย
มาตุ กุจฺฉิคต ๔ สนฺต อกฺขิ เม น นิมีลติ ฯ
ทีปสตสหสฺสานิ
ปฺุกมฺมสมงฺคิโน ๕
ชลนฺติ สูติกาเคเห
ปฺจทีปานิท ผล ฯ
ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต มานส วินิวตฺตยึ
อชรามร สีติภาว
นิพฺพาน ปสฺสยึ อห ฯ
ชาติยา สตฺตวสฺสาห อรหตฺต อปาปุณึ
อุปสมฺปาทยิ พุทฺโธ
ปฺจทีปานิท ๖ ผล ฯ
มณฺฑเป รุกฺขมูเล วา สฺุาคาเร วสนฺติยา
สทา ปชฺชลเต ทีป
ปฺจทีปานิท ผล ฯ
#๑ ม. ปรมฺมขุ า ฯ ๒ ม. ยุ. สุคตทุคฺคเต ฯ ๓ โป. ปทเรสุ ฯ
#๔ ม. มาตุกจุ ฺฉิคตาสนฺตี ฯ ๕ ม. ...สมงฺคิตา ฯ ยุ. ...สมงฺคินา ฯ
#๖ โป. ม. คุณปฺาย โคตโม ฯ
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ทิพฺพจกฺขุ วิสุทฺธ เม สมาธิกุสลา อห
อภิฺาปารมิปฺปตฺตา ปฺจทีปานิท ผล ฯ
สพฺพโวสิตโวสานา
กตกิจฺจา อนาสวา
ปฺจทีปา มหาวีร
ปาเท วนฺทามิ จกฺขุม ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ปฺจทีปานิท ผล ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา ปฺจทีปทายิกา ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ปฺจทีปทายิกาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ นฬมาลิกาเถริยาปทาน (๑๖)
[๑๕๖] จนฺทภาคานทีตีเร
อโหสึ กินฺนรี ตทา
อทฺทส วิรช พุทฺธ
สยมฺภุ อปราชิต ฯ
ปสนฺนจิตฺตา สุมนา
เวทชาตา กตฺชลี
นฬมาล คเหตฺวาน
สยมฺภุ อภิปูชยึ ฯ
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เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา กินฺนรีเทห
ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ฉตฺตึสเทวราชูน
มเหสิตฺตมการยึ
มนสา ปตฺถิต มยฺห
นิพฺพตฺตติ ยถิจฺฉิต ฯ
ทสนฺน จกฺกวตฺตีน
มเหสิตฺตมการยึ
โอจิตตฺตาว ๑ หุตฺวาน สสรามิ ภเวสุห ฯ
กุสล วิชฺชเต มยฺห
ปพฺพชึ อนคาริย
ปูชารหา อห อชฺช
สกฺยปุตตฺ สฺส สาสเน ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป ย พุทฺธมภิปูชยึ
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
นฬมาลายิท ผล ฯ
วิสุทฺธมนสา อชฺช
อเปตมนปาปกา
สพฺพาสวปริกฺขีณา
นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา นฬมาลิกา ภิกขฺ ุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
นฬมาลิกาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ยุ. สจิตตฺตาว ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 281

สตฺตม มหาปชาปติโคตมีเถริยาปทาน (๑๗)
[๑๕๗] เอกทา โลกปชฺโชโต เวสาลิย มหาวเน
กูฏาคาเรสุ สาลาย วสเต นรสารถิ ฯ
ตทา ชินสฺส มาตุจฺฉา มหาโคตมิ ภิกฺขุนี
ตหึเยว [๑] ปุเร รมฺเม วสิ ภิกฺขนุ ุปสฺสเย ฯ
ภิกฺขุนหี ิ วิมุตฺตาหิ
สเตหิ สห ปฺจหิ
รโหคตาย ตสฺเสว
จิตฺตสฺสาป ๒ วิตกฺกิต ฯ
พุทฺธสฺส ปรินิพฺพาน
สาวกคฺคยุคสฺส วา
ราหุลานนฺทนนฺทาน
นาห ลจฺฉามิ ๓ ปสฺสิตุ ฯ
ปฏิกจฺจายุสงฺขาร ๔ โอสชฺชติ ฺวาน นิพฺพุตึ
คจฺเฉยฺย โลกนาเถน อนฺุาตา มเหสินา ฯ
ตถา ปฺจสตานป
ภิกฺขุนนี  วิตกฺกิต
อาสิ เขมาทิกานมฺป เอตเทว วิตกฺกิต ฯ
ภูมิจาโล ตทา อาสิ นาทิตา เทวทุนฺทุภิ
อุปสฺสยาธิวตฺถาโย ๕ เทวตา โสกปฬิตา ฯ
วิลปนฺตา สกรุณ ๖ ตตฺถสฺสนู ิ ปวตฺตยุ
สพฺพา ๗ ภิกฺขุนิโย ตาหิ อุปคนฺตฺวาน โคตมึ ฯ
นิปจฺจ สิรสา ปาเท อิท วจนมพฺรวว
ตตฺถ โตลยวาสิตฺตา มยมยฺเย รโหคตา ฯ
#๑ ม. กเต ฯ ยุ. เสต ฯ ๒ ม. ยุ. จิตฺตสฺสาสิ ฯ ๓ ม. สกฺโกมิ ฯ
#๔ ปฏิหจฺจายุสงฺขาเรติป ฯ ๕ ยุ. อุปสฺสยาธิวตฺถายา ฯ ๖ ม. สุกรุณ ฯ
#๗ ม. มิตฺตา ฯ
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สาจลา จลิตา ภูมิ
นาทิตา เทวทุนฺทุภิ
ปริเทวา จ สุยฺยนฺเต กิมตฺถ นูน โคตมิ ฯ
ตทา อโวจ สา สพฺพ ยถาปริวติ กฺกิต
ตโตป ๑ สพฺพา อาหสุ ยถาปริวิตกฺกิต ฯ
ยทิ เต รุจิต อยฺเย นิพฺพาน ปรม สิว
นิพฺพายิสฺสาม สพฺพาป พุทฺธานฺุาตปุพฺพเก ๒ ฯ
มย สหาว นิกฺขนฺตา ฆราปจ ภวาปจ
สหาเยว คมิสฺสาม
นิพฺพาน ปุรมุตฺตม ๓ ฯ
นิพฺพานาย วชนฺตีน
กึ วกฺขามีติ สา วท ๔
สห สพฺพาหิ นิคฺคฺฉิ ภิกฺขนุ ีลยนา ๕ ตทา ฯ
อุปสฺสเย ยาธิวตฺถา เทวตา ตา ขมนฺตุ เม
ภิกฺขุนีลยนสฺเสท ๖ ปจฺฉิม ทสฺสน มม ฯ
น ชรา มจฺจุ วา ยตฺถ อปฺปเยหิ สมาคโม
ปเยหิ น วิโยโคตฺถิ ต วชฺชิย ๗ อสงฺขต ฯ
อวีตราคา ต สุตฺวา วจน สุคโตรสา
โสกฏฏา ปริเทวึสุ
อโห โน อปฺปปฺุตา ฯ
ภิกฺขุนนี ิลโย สฺุโ
ภูโต ตาหิ วินา อย
ปภาเต วิย ตาราโย น ทิสฺสนฺติ ชิโนรสา ฯ
นิพฺพาน โคตมี ยาติ สเตหิ สห ปฺจหิ
นทีสเตหิว สหา
คงฺคา ปฺจหิ สาคร ฯ
#๑ ม. ยุ. ตาโยป ฯ ๒ ม. ยุ. พุทฺธานฺุาตสุพฺพเต ฯ ๓ ม. ปรมุตฺตม ฯ ๔ ยุ. วทิ ฯ
#๕ ม. ภิกฺขนุ ีนิลยา ฯ ๖ ม. ภิกฺขุนีนิลยสฺเสท ฯ ๗ ม. ยุ. ... วชิสสฺ  ฯ
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รถิยาย วชนฺตี ๑ ต ทิสฺวา สทฺธา อุปาสิกา
ฆรา นิกฺขมฺม ปาเทสุ นิปจฺจ อิทมพฺรวว ฯ
ปสีทสฺสุ มหาโภเค
อนาถาโย วิหาย โน
ตยา น ยุตฺต ๒ นิพฺพาตุ อิจฺฉฏฏา วิลปสุ ตา ฯ
ตาส โสกปหานตฺถ
อโวจ มธุร คิร
รุทิเตน อล ปุตฺตา
หาสกาโลยมชฺช โว ฯ
ปริฺาต มยา ทุกฺข ทุกฺขเหตุ วิวชฺชิโต
นิโรโธ เม สจฺฉิกโต มคฺโค จาป สุภาวิโต ฯ
ปม ภาณวาร ฯ
ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา กต พุทฺธสฺส สาสน
โอหิโต ครุโก ภาโร ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ
ยสฺสตฺถาย ปพฺพชิตา อคารสฺมา อนคาริย
โส เม อตฺโถ อนุปปฺ ตฺโต สพฺพสโยชนกฺขโย ฯ
พุทฺโธ ตสฺส จ สทฺธมฺโม อนูโน ยาว ติฏติ
นิพฺพาตุ ตาว กาโล เม มา ม โสจถ ปุตฺติกา ฯ
โกณฺฑฺานนฺทนนฺทาทิ ติฏนฺติ ราหุโล ชิโน
สุขิโต สหิโต สงฺโฆ หตทปฺปาว ๓ ติตฺถิยา ฯ
โอกฺกากวสสฺส ยโส อุสฺสิโต มารมทฺทโน
นนุ สมฺปตฺติกาโล เม นิพฺพานตฺถาย ปุตฺติกา ฯ
#๑ ม. ยุ. วชนฺติโย ฯ ๒ ม. น ยุตฺตา ฯ ๓ ม. ... จ ฯ
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จิรปฺปภูติ ย มยฺห
ปตฺถิต อชฺช สิชฺฌเต
อานนฺทเภริกาโลย
กึ โว อสฺสูหิ ปุตฺติกา ฯ
สเจ มยิ ทยา อตฺถิ ยทิ จตฺถิ กตฺุตา
สทฺธมฺมฏิติยา สพฺพา กโรถ วิริย ทฬฺห ฯ
ถีน อทาสิ ปพฺพชฺช
สมฺพุทโฺ ธ ยาจิโต มยา
ตสฺมา ยถาห นนฺทิสฺส ๑ ตถา ต อนุติฏถ ฯ
ตา เอวมนุสฺสาสิตฺวา ภิกฺขุนีหิ ปุรกฺขตา
อุเปจฺจ พุทฺธ วนฺทิตฺวา อิท วจนมพฺรวึ ฯ
อห สุคต เต มาตา ตุว ธีร ปตา มม
สทฺธมฺมสุขโท ๒ นาถ ตยา ชาตมฺหิ โคตม ฯ
สวทฺธิโตย สุคต
รูปกาโย มยา ตว
อานนฺทิโย ๓ ธมฺมกาโย มม สวทฺธิโต ตยา ฯ
มุหุตฺต ตณฺหาสมน
ขีรตฺว ปายิโต มยา
ตยาห สนฺตมจฺจนฺต
ธมฺมขีรมฺป ๔ ปายิตา ฯ
พนฺธนารกฺขเน มยฺห อนโณ ตฺว มหามุเน
ปุตฺตกามิตฺถิโย ๕ ยาจ ๖ ลภนฺติ ตาทิส สุต ฯ
มนฺธาตาทินรินฺทาน
ยา มาตา สา ภวณฺณเว
นิมุคฺคาห ตยา ปุตฺต ตาริตา ภวสาครา ฯ
รฺโ มาตา มเหสีติ สุลภ นามมิตฺถิน
พุทฺธมาตาติ ย นาม เอต ปรมทุลฺลภ ฯ
#๑ ยุ. ... ยถาหมุทฺทิสฺส ฯ ๒ ม. สทฺธมฺมสุขท นาถ ฯ ๓ ม. อนินทฺ ิโต ฯ ยุ.
#อนินฺนิโย ธมฺมตนุ ฯ ๔ ม. ยุ. หิ ฯ ๕ ม. ปุตฺตกามา ถีโย ฯ ๖ ยุ. ตาว ฯ
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ตฺจ ลทฺธ มหาวีร
ปณิธาน มมนฺตยา
อนุก วา มหนฺต วา ต สพฺพ ปูริต ตยา ๑ ฯ
ปรินิพพฺ าตุมิจฺฉามิ
วิหาเยม กเลวร
อนุชานาหิ เม วีร
ทุกฺขนฺตกร นายก ฯ
จกฺกงฺกสุ ธชากิณฺเณ
ปาเท กมลโกมเล
ปสาเรหิ ปณามนฺเต กริสฺส ปุตฺตเปมห ๒ ฯ
สุวณฺณราสิสงฺกาส
สรีร กุรุปากฏ
กตฺวา เทห สุทิฏนฺเต สนฺต ๓ คจฺฉามิ นายก ฯ
ทฺวตฺตึสลกฺขณูเปต
สุปฺปภาลงฺกต ตนน
สฺฉคฺฆนาว ๔ พาลกฺข มาตุจฺฉ ทสฺสยิ ชิโน ฯ
ผุลลฺ ารวินฺทสงฺกาเส ตรุณาทิจฺจสปฺปเภ
จกฺกงฺกิเต ปาทตเล ตโต ๕ สา สิรสา ปติ ฯ
ปณมามิ นราทิจฺจ
อาทิจฺจกุลเกตุน
ปจฺฉิเม สรณ ๖ มยฺห น ต ทกฺขามห ๗ ปุน ฯ
อิตฺถิโย นาม โลกคฺค สพฺพโทสกรา มตา
ยทิ โกจตฺถิ โทโส เม ขมสฺสุ กรุณากร ฯ
อิตฺถิกานฺจ ปพฺพชฺช ยมห ๘ ยาจึ ปุนปฺปุน
ตตฺถ เจ อตฺถิ โทโส เม ต ขมสฺสุ นราสภ ฯ
มยา ภิกขฺ ุนิโย วีร
ตวานฺุาย สาสิตา
ตตฺถ เจ อตฺถิ ทุนฺนีต ต ขมสฺสุ ขมาธิติ ๙ ฯ
#๑ ม. ยุ. มยา ฯ ๒ ม. ปุตตฺ อุตฺตเม ฯ ยุ. ปุตฺตเปมสา ฯ ๓ ม. ยุ. สนฺตึ ฯ
#๔ ยุ. สฺฌาฆนาว ฯ ๕ ยุ. ปาเท ฯ ๖ ม. ยุ. มรเณ ฯ ๗ ม. อิกฺขามห ปุโน ฯ
#๘ ม. ตต ฯ ๙ ม. ขมาธิป ฯ
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อกฺขนฺเต นาม ขนฺตพฺพ กึ ภเว คุณภูสเน
กิมุตฺตรนฺเต วกฺขามิ นิพฺพานาย วทนฺติยา ๑ ฯ
สุทฺเธ อนูเน มม ภิกฺขุสงฺเฆ
โลกา อิโต นิสฺสริตุ ขมนฺเต
ปภาตกาเล พฺยสนงฺคตาน
ทิสฺวาน นิยฺยาติ หิ ๒ จนฺทเลขา ฯ
ตเทตรา ภิกฺขุนิโย ชินคฺค
ตาราว จนฺทานุคตา สุเมรุ
ปทกฺขิณ กตฺว ๓ นิปจฺจ ปาเท
ิตา มุขนฺตสฺสมุทิกฺขมานา ๔ ฯ
น ติตฺติปุพฺพ ตว ทสฺสเนน
จกฺขุ น โสต ตว ภาสิเตน
จิตฺต มม เกวลเมกเมว
ปปฺปุยฺย ต ธมฺมรเสน ติตฺตึ ฯ
นทโต ปริสายนฺเต
วาทิทปฺปปหาริโน ๕
เย เต ทกฺขนฺติ วทน ธฺา เต นรปุงฺคว ฯ
ทีฆงฺคุลิตมฺพนเข
สุเภ อายตปณฺหิเก
เย ปาเท ปณมายนฺติ ๖ เตป ธฺา รณนฺตค ๗ ฯ
มธุรานิ ปหฏานิ
โทสฌานิ ๘ หิตานิ จ
เย เต วากฺยานิ สุณนฺติ ๙ เตป ธฺา นรุตฺตม ฯ
#๑ ม. ยุ. วชนฺติยา ฯ ๒ ม. ว ฯ ๓ ม. กจฺจ ฯ ๔ ม. ยุ. มุขนฺต สมุทิกฺขมานา ฯ
#๕ ม. วาทิตพฺพปหาริโน ฯ ยุ. วาทิทปฺปาปการิโน ฯ ๖ ม. ยุ. ปณมิสฺสนฺติ ฯ
#๗ ม. คุณนฺธร ฯ ๘ ม. โทสฆานิ ฯ ๙ โป. ยุ. สุสฺสนฺติ ฯ ม. สุยยฺ นฺติ ฯ
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ธฺาหนฺเต มหาวีร ปาทปูชนตปฺปวา ๑
ติณฺณสสารกนฺตารา
สุวาเกฺยน ๒ สิรีมโต ฯ
ตโต สา อนุสาเวตฺวา ภิกฺขุสงฺฆมฺหิ สุพฺพตา
ราหุลานนฺทนนฺเท จ วนฺทติ ฺวา อิทมพฺรวิ ฯ
อาสิวิสาลยสเม
โรคาวาเส กเลวเร
นิพฺพิณฺณา ทุกฺขสงฺเกเต ๓ ชรามรณโคจเร ฯ
นานากุณปมลากิณฺเณ ๔ ปรายตฺเต ๕ นิรีหเก
เตน นิพฺพาตุมิจฺฉามิ อนุมฺถ ปุตฺตกา ฯ
นนฺโท ราหุลภทฺโท จ วีตโสกา นิราสวา
ิตาจลา ธิตี วีรา
ธมฺมตมนุจินฺตยุ ฯ
ธิรตฺถุ สงฺขต โลก
อสาร กทลูปม
มายามรีจิสทิส
อิตฺตร อนวฏิต ฯ
ยตฺถ นาม ชินสฺสาย มาตุจฺฉา พุทฺธโปสิกา
โคตมี นิธน ยาติ
อนิจฺจ สพฺพสงฺขต ฯ
อานนฺโท จ ตทา เสโข กนิฏโ  ๖ ชินวจฺฉโล
ตตฺถสฺสนู ิ กโรนฺโต ๗ โส กรุณ ปริเทวติ ฯ
ภาสนฺตี ๘ โคตมี ยาติ นูน พุทโฺ ธป นิพฺพุตึ
คจฺฉติ น จิเรเนว
อคฺคิ วิย นิรินฺธโน ฯ
เอว วิลปมานนฺต
อานนฺท อาห โคตมี
#๑ ม. ยุ. ...ตปฺปรา ฯ ๒ ยุ. สทฺธมฺเมน สิรีมตา ฯ ๓ ม. ทุกฺขสงฺฆาเฏ ฯ ยุ.
#ทุกฺขปงฺเก เต ฯ ๔ ม. นานากลิมลากิณฺเณ ฯ ยุ. นานากลลมากิณฺเณ ฯ ๕ ม. ปรายนฺเต ฯ
#๖ ม. ยุ. โสกฏโฏ ฯ ๗ ยุ. ธรนฺโต ฯ ๘ ม. หาสนฺตึ ฯ ยุ. หาสนฺตี ฯ
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สุติสาครคมฺภีร ๑
พุทฺโธปฏานตปฺปร ฯ
น ยุตฺต โสจิตุ ปุตฺต หาสกาเล อุปฏิเต
ตสฺสา ๒ เม มรณ ปุตฺต นิพฺพานนฺตมุปาคต ฯ
ตยา ตาต สมชฺฌิฏโ  ปพฺพชฺช อนุชานิ โน
มา ปุตตฺ วิมโน โหหิ สผโล เต ปริสฺสโม ฯ
ย น ทิฏ  ปุราเณหิ ติตฺถิกาจริเยหิ จ
ต ปท สุกุมารีหิ
สตฺตวสฺสาหิ เวทิต ฯ
พุทฺธสาสนปาเลตา
ปจฺฉิม ทสฺสน ตว
ตตฺถ คจฺฉามห ปุตฺต คโต ยตฺถ น ทิสฺสติ ฯ
กทาจิ ธมฺม เทเสนฺโต ขิป โลกคฺคนายโก
ตทาห อาสีสวาจ
อโวจ อนุกมฺปกา ฯ
จิร ชีว มหาวีร
กปฺป ติฏ มหามุเน
สพฺพโลกหิตตฺถาย
ภวสฺสุ อชรามโร ฯ
ต ตถาวาทินึ พุทฺโธ มม โส เอตทพฺรวิ
นเหว วนฺทิยา พุทฺธา ยถา วนฺทสิ โคตมิ ฯ
กถฺจรหิ สพฺพฺู
วนฺทิตพฺพา ตถาคตา
กถ อวนฺทิยา พุทฺธา ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ
อารทฺธวิริเย ปหิตตฺเต นิจฺจ ทฬฺหปรกฺกเม
สมคฺเค สาวเก ปสฺส เอต พุทฺธาน วนฺทน ๓ ฯ
ตโต อุปสฺสย คนฺตฺวา เอกิกาห วิจินฺตยึ
สมคฺค ปริส นาโถ
โรเจติ ๔ ติภวนฺตโค ฯ
#๑ ม. สุตสาครคมฺภีร พุทฺโธปฏานตปฺปร ฯ ๒ ม. ย. ตยา ฯ ๓ ยุ. เอสา
#พุทฺธาน วนฺทนา ฯ ๔ ม. โรเธติ ฯ
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หนฺทาห ปรินิพฺพาย
มา วิปตฺตึ ตมทฺทส
เอวาห จินฺตยิตฺวาน ทิสฺวาน อิสิสตฺตม ฯ
ปรินิพพฺ านกาล ม ๑ อาโรเจมิ ๒ วินายก
ตโต โส สมนฺุาสิ กาล ชานาหิ โคตมิ ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ถีน ธมฺมาภิสมเย
เย พาลา วิมตึ คตา
เตส ทิฏ ิปหานตฺถ
อิทฺธึ ทสฺเสหิ โคตมิ ฯ
ตทา นิปจฺจ สมฺพุทฺธ อุปติตฺวาน อมฺพร
อิทฺธี อเนกา ทสฺเสสิ พุทฺธานฺุาย โคตมี ฯ
เอกิกา พหุธา อาสิ พหุกา เจกิกา ตถา
อาวิภาว ติโรภาว
ติโรกุฑฺฑ ๓ ติโรนค ๔ ฯ
อสชฺชมานา อคมา
ภูมิยมฺป นิมุชฺชถ
อภิชชฺ มาเน อุทเก
อคฺฉิ มหิย ยถา ฯ
สกุณีว ยถากาเส
ปลฺลงฺเกน กมี ตทา
วส วตฺเตสิ กาเยน ยาว พฺรหฺมนิเวสน ฯ
#๑ ม. ยุ. เม ฯ ๒ ม. ยุ. อาโรเจสึ ฯ ๓ ม. ติโรกุฏฏ  ๔ ม. ยุ. ติโรนภ ฯ
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สิเนรุ ทณฺฑ กตฺวาน ฉตฺต กตฺวา มหามหึ
สมูล ปริวตฺเตตฺวา
ธารย จงฺกมี นเภ ฯ
ฉสฺสูโรทยกาโลว ๑ โลกฺจากาสิ รุจิต ๒
ยุคนฺเธ วิย ต ๓ โลก ชาลมาลาคุล อกา ฯ
มุจฺจลินทฺ  มหาเสล
เมรุ มนฺทารททฺทเร ๔
สาสปานิว สพฺพานิ
เอเกนคฺคณฺหิ มุฏินา ฯ
องฺคุลคฺเคน ฉาเทสิ ภากร สนิสากร
จนฺทสุรยิ สหสฺสานิ
อาเวฬมิว ธารยิ ฯ
จตุสาครโตยานิ
ธารยิ เอกปาณินา
ยุคนฺธชลทาการ
มหาวสฺส อวสฺสถ ฯ
จกฺกวตฺตึ สปริส
มาปยิ สา นภตฺตเล
ครุฬ ทฺวิรท สีห
วินทนฺตฺจ ทสฺสยิ ๕ ฯ
เอกิกา อภินิมฺมิตฺวา อปฺปเมยฺย ภิกฺขุนีคณ
ปุน อนฺตรธาเปตฺวา เอกิกา มุนิมพฺรวิ ฯ
มาตุจฺฉา เต มหาวีร ตว สาสนการิกา
อนุปฺปตฺตา สก อตฺถ ปาเท วนฺทามิ จกฺขุมา ฯ
ทสฺเสตฺวา วิวิธ อิทฺธึ โอโรหิตฺวา นภตฺตลา
วนฺทิตฺวา โลกปชฺโชต เอกมนฺต นิสีทิ สา ฯ
สา วีสวสฺสสติกา
ชาติยาห มหามุนิ
อล เอตฺตาวตา วีร นิพฺพายิสฺสามิ นายก ฯ
#๑ ม. ยุ. ...กาเลว ฯ ๒ ม. ธูมิก ฯ ยุ. ธูมิต ฯ ๓ ม. ยุ. ... โลก สา ฯ
#๔ ม. เมรุ มูลนทนฺตเร ฯ ยุ. เมรุ ฒาฒานมนฺตเร ฯ ๕ ม. ...ปทสฺสยิ ฯ
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ตทาติวิมฺหิตา ๑ สพฺพา ปริสา สา กตฺชลี
อโวจยฺเย กต อาสิ อตุลิทฺธิ ปรกฺกเม ฯ
ปทุมุตตฺ โร นาม ชิโน สพฺพธมฺเมสุ จกฺขุมา
อิโต สตสหสฺสมฺหิ
กปฺเป อุปฺปชฺชิ นายโก ฯ
ตทาห หสวติยา
ชาตามจฺจกุเล อหุ
สพฺโพปการสมฺปนฺเน อิทฺเธ ผีเต มหทฺธเน ฯ
กทาจิ ปตุนา สทฺธึ
ทาสีคณปุรกฺขตา
มหตา ปริวาเรน
ต อุเปจฺจ นราสภ ฯ
วาสว วิย วสฺสนฺต
ธมฺมเมฆมนาสว
สรทาทิจฺจสทิส
รสิมาลากุล ๒ ชิน ฯ
ทิสฺวา จิตฺต ปสาเทตฺวา สุตฺวา จสฺส สุภาสิต
มาตุจฺฉ ภิกฺขุนึ อคฺเค เปนฺต นรนายก ฯ
สุตฺวา ทตฺวา มหาทาน สตฺตาห ตสฺส ตาทิโน
สสงฺฆสฺส นรคฺคสฺส
ปจฺจยานิ พหูนิ จ ฯ
นิปจฺจ ปาทมูลมฺหิ
ต าน อภิปตฺถยึ
ตโต มหาปริสติ
อโวจ อิสิสตฺตโม ฯ
ยา สสงฺฆ อโภเชสิ สตฺตาห โลกนายก
ตมห กิตฺตยิสฺสามิ
สุณาถ มม ภาสโต ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
#๑ ยุ. ตทา หิ ฯ ๒ ม. รสิชาลชมุชชฺ ล ฯ ยุ. รสิชาลากุลฺชิน ฯ
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ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาทา โอรสา ธมฺมนิมฺมิตา
โคตมี นาม นาเมน เหสฺสติ สตฺถุสาวิกา ฯ
ตสฺส พุทฺธสฺส มาตุจฺฉา ชีวิตาปาลิกา อย
รตฺตฺูนฺจ อคฺคตฺต ภิกขฺ ุนีน ลภิสฺสติ ฯ
ต สุตฺวาห ปมุทิตา
ยาวชีว ตทา ชิน
ปจฺจเยหิ อุปฏิตฺวา ตโต กาล กตา อห ฯ
ตาวตึเสสุ เทเวสุ
สพฺพกามสมิทฺธิสุ
นิพฺพตฺตา ทสหงฺเคหิ อฺเ อภิภวึ อห ฯ
รูปสทฺเทหิ คนฺเธหิ
รเสหิ ผุสฺสเนหิ จ
อายุนาปจ วณฺเณน
สุเขน ยสสาปจ ฯ
ตเถวาธิปเตยฺเยน
อธิคยฺห วิโรจห
อโหสึ อมรินฺทสฺส
มเหสี ทยิตา ตหึ ฯ
สสาเร สสรนฺตีห
กมฺมวายุสเมริตา
กาสิกรฺโ วิสเย
อชายึ ทาสคามเก ฯ
ปฺจทาสสตานูนา
นิวสนฺติ ตหึ ตทา
สพฺเพส ตตฺถ โย เชฏโ ตสฺส ชายา อโหสห ฯ
สยมฺภุโน ปฺจสตา
คาม ปณฺฑาย ปาวิสุ
เต ทิสฺวาน อห ตุฏา สห สพฺเพหิ าติภิ ฯ
กตฺวา ๒ ปฺจสต กุฏึ จาตุมาเส อุปฏิย
ติจีวรานิ ทตฺวาน
ปสนฺนมฺห ๓ สสามิกา ฯ
#๑ ม. สพฺพาหิ อตฺถิภิ ฯ ยุ. สพฺพาหิ าติภิ ฯ ๒ ม. ปูคา หุตฺวาว สพฺพาโย
#จาตุมาเส อุปฏหุ ฯ ยุ. ปูคา ภวิตฺวา สพฺพาโย ฯ ๓ ม. ยุ. สสริมฺห ฯ
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ตโต จุตา สปติกา ๑ ตาวตึส คตา มย
ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ ชาตา เทวทเห ปุเร ฯ
ปตา อฺชนสกฺโก เม มาตา มม สุลกฺขณา
ตโต กปลวตฺถุสฺมึ
สุทฺโธทนฆร คตา ฯ
สพฺพา ๒ สกฺยกุเล ชาตา สกฺยาน ฆรมาคมม
อห เสฏา ๓ จ สพฺพาส ชินสฺสาปาทิกา อหุ ฯ
ส เม ๔ ปุตฺโตภินิกฺขมฺม พุทฺโธ อาสิ วินายโก
ปจฺฉาห ปพฺพชิตฺวาน สเตหิ สห ปฺจหิ ฯ
สากิยานีหิ วีราหิ
สห สนฺตสิ ุข ผุสึ
เย ตทา ปุพฺพชาติยา อสฺมาก อาสุ สามิโน ฯ
สห ปฺุสฺส กตฺตาโร มหาสมยการกา
ผุสึสุ อรหตฺตนฺเต
สุคเตนานุกมฺปตา ฯ
ตเทตรา ภิกฺขุนีโย
อารูหึสุ นภตฺตล
สงฺคตา วิย ตาราโย วิโรจึสุ มหิทฺธิกา ฯ
อิทฺธี อเนกา ทสฺเสสุ ปลนฺธวิกตึ ยถา
กมฺมาโร กนกสฺเสว ปฺุกมฺเมสุ ๕ สิกฺขิตา ฯ
ทสฺเสตฺวา ปาฏิเหรานิ วิวิธานิ ๖ พหูนิ จ
โตเสตฺวา วาทิจฺจวร ๗ มุนึ สปริส ตทา ฯ
โอโรหิตฺวา นภตลา ๘ วนฺทิตวฺ า อิสิสตฺตม
อนฺุาตา นรคฺเคน ยถาฏาเน นิสีทิสุ ฯ
#๑ ม. สพฺพาป ตา ฯ ๒ ม. ยุ. เสสา ฯ ๓ ม. ยุ. วิสิฏา ฯ ๔ ม. ยุ. มม ปุตฺโต ฯ๓
#๕ ม. ยุ. กมฺมฺสฺส สุสิกฺขิโต ฯ ๖ ม. วิจิตฺตานิ ฯ ๗ ม. ยุ. วาทิปวร ฯ
#๘ ม. ยุ. คคนา ฯ
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อโหนุกมฺปกามฺหาก
สพฺพาส วีร โคตมี
วาสิตา ตาย ๑ ปฺุเหิ ปตฺตา โน อาสวกฺขย ฯ
กิเลสา ฌาปตามฺหาก ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหราม อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต โน อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
อิทฺธิยฺจ ๒ วสี โหม ทิพพฺ าย โสตธาตุยา
เจโตปริยาณสฺส
วสี โหม มหามุนิ ฯ
ปุพฺเพนิวาส ชานาม ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต
สพฺพาสวปริกฺขีณา
นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
อตฺเถ ธมฺเม จ เนรุตฺเต ปฏิภาเณ จ วิชฺชติ
าณ อมฺห มหาวีร
อุปฺปนฺน ตว สนฺติเก ฯ
อสฺมาหิ ปริจิณฺโณสิ
เมตฺตจิตฺตาหิ นายก
อนุชานาหิ สพฺพาโย ๓ นิพฺพานาย มหามุเน ฯ
นิพฺพายิสฺสาม อิจฺเจว กึ วกฺขามิ วทนฺติโย
ยสฺส ทานิ จ โว กาล มฺถาติ ชิโนพฺรวิ ฯ
โคตมิอาทิกา ตาโย ตทา ภิกฺขุนิโย ชิน
วนฺทิตฺวา อาสนา ตมฺหา วุฏาย อคมึสุ ตา ฯ
#๑ ม. ยุ. ตว ฯ ๒ ม. อิทฺธีสุ จ ฯ ๓ ม. สพฺพาส ฯ
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มหตา ชนกาเยน
สห โลกคฺคนายโก
อนุสสาวยิ ๑ ธีโร มาตุจฺฉ ยาว โกฏก ฯ
ตทา นิปติ ปาเทสุ
โคตมี โลกพนฺธุโน
สเหตราหิ ๒ สพฺพาหิ ปจฺฉิม ปาทวนฺทน ฯ
อิท ปจฺฉิมก มยฺห
โลกนาถสฺส ทสฺสน
น ปุโน อมตาการ
ปสฺสิสฺสามิ มุข ตว ฯ
น จ เม วนฺทน วีร ตว ปาเท สุโกมเล
สมฺผุสสิ ฺสติ โลกคฺค
อชฺช คจฺฉามิ นิพฺพุตึ ฯ
รูเปน กินฺตวาเนน
ทิฏเ ธมฺเม ยถาตเถ
สพฺพ สงฺขตเมเวต
อนสฺสาสิกมิตฺตร ฯ
สา สห ตาหิ คนฺตฺวาน ภิกฺขุนูปสฺสย สก
อฑฺฒปลฺลงฺกมาภุชชฺ
นิสีทิ ปรมาสเน ฯ
ตทา อุปาสิกา ตตฺถ พุทฺธสาสนวจฺฉลา
ตสฺสา ปวตฺตึ สุตฺวาน อุเปสุ ปาทวนฺทิกา ฯ
กเรหิ อุร ปหนฺตา ๓ ฉินฺนมูลา ยถา ลตา
รุทนฺตา กรุณ ราว ๔ โสกฏฏา ภูมิปาติกา ๕ ฯ
มา โน สรณเท นาเถ วิหายาคมิ นิพฺพุตึ
นิปติตฺวาน ยาจาม
สพฺพาโย สิรสา มย ฯ
ยา ปธาน คมา ตาส สทฺธา ปฺา อุปาสิกา
ตสฺสา สีส ปมชฺชนฺตี อิท วจนมพฺรวิ ฯ
#๑ ม. อนุสสายี โส วีโร ฯ ยุ. อนุสยายี โส ธีโร ฯ ๒ ม. สเหว ตาหิ ฯ
#๓ ยุ. ปหนฺตฺวา ฯ ๔ ม. รว ฯ ๕ ยุ. ภูวิปาติกา ฯ
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อล ปุตตฺ า วิลาเปน ๑ มารปาสานุวตฺตินา
อนิจฺจ สงฺขต สพฺพ
วิโยคนฺต จลาจล ฯ
ตโต สา ตา วิสชฺชิตฺวา ๒ ปมชฺฌานมุตฺตม
ทุติยฺจ ตติยฺจ
สมาปชฺชิ จตุตฺถก ฯ
อากาสายตนฺเจว
วิฺาณฺจายตน ตถา
อากิฺจ เนวสฺฺจ สมาปชฺชิ ยถากฺกม ฯ
ปฏิโลเมน ฌานานิ
สมาปชฺชถ ๓ โคตมี
ยาวตา ปม ฌาน
ตโย ยาว จตุตฺถก ฯ
ตโต วุฏ าย นิพฺพายิ ทีปจฺจีว นิราสวา
ภูมิจาโล มหา อาสิ นภสา วิชฺชุตา ปติ ฯ
ปนาทิตา ทุนฺทุภิโย
ปริเทวึสุ เทวตา
ปุปฺผวุฏ ิ จ คคนา
อภิวสฺสถ เมทนึ ฯ
กมฺปโ ต เมรุราชาป รงฺคมชฺเฌ ยถา นโฏ
โสเกน วาติทีโน ๔ จ วิรโว อาสิ สาคโร ฯ
เทวา นาคาสุรา พฺรหฺมา สวิคฺคาหสุ ตขเณ ๕
อนิจฺจา วต สงฺขารา ยถาย วิลย คตา ฯ
ยา เจม ปริวารึสุ
สตฺถุสาสนการิกา
ตาโยป อนุปาทานา ทีปสิขา ๖ วิย นิพฺพุตา ฯ
หา โยคา วิปฺปโยคนฺตา หานิจฺจ สพฺพสงฺขต
หา ชีวิต วินาสนฺต
อิจฺจาสิ ปริเทวนา ฯ
#๑ ม. ยุ. วิสาเทน ฯ ๒ ยุ. วิวชฺชิตฺวา ฯ ๓ ม. สมาปชฺชิตฺถ ฯ ๔ ม. จาติทีโน ว ฯ
#๕ ยุ. ตาวเท ฯ ๖ ม. ยุ. ทีปจฺจิ ฯ
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ตโต เทวา จ พฺรหฺมา จ โลกธมฺมานุวตฺตน
กาลานุรูป กุพฺพนฺติ
อุเปตฺวา อิสิสตฺตม ฯ
ตทา อามนฺตยิ สตฺถา อานนฺท สุติสาคร
คจฺฉานนฺท นิเวเทหิ ภิกฺขูน มาตุ นิพฺพุตึ ฯ
ตทานนฺโท นิรานนฺโท อสฺสนุ า ปุณฺณโลจโน
คคฺคเรน สเรนาห
สมาคจฺฉนฺตุ ภิกฺขโว ฯ
ปุพฺพทิกฺขิณปจฺฉาสุ
อุตฺตราย ๑ วสนฺติ เย
มยฺห ๒ สา ภิกฺขุนี มาตา ภิกฺขโว สุคโตรสา ฯ
ยา วทฺธยิ ปยตฺเตน สรีร ปจฺฉิม มุเน
สา โคตมี คตา สนฺตึ ตาราว สุริโยทเย ฯ
พุทฺธมาตาติ สฺตฺตึ ๓ ปยิตฺวา คตา สม ๔
น ยตฺถ ปฺจเนตฺโตป ตตฺถ ๕ ทกฺขติ นายโก ฯ
ยสฺสตฺถิ สุคเต สทฺธา โย ๖ วา สิสฺโส มหามุเน
พุทฺธสฺส มาตุ สกฺการ กโรตุ สุคโตรโส ฯ
สุทูรฏาป ต สุตฺวา สีฆมาคจฺฉ ๗ ภิกฺขโว
เกจิ พุทธฺ านุภาเวน เกจิ อิทฺธสี ุ โกวิทา ฯ
กูฏาคารวเร รมฺเม สพฺพโสณฺณมเย สุเภ
มฺจก สมโรเปสุ
ยตฺถ สุตตฺ าสิ โคตมี ฯ
จตฺตาโร โลกปาลา เย ๘ อเสหิ สมธารยุ
เสสา สกฺกาทิกา เทวา กูฏาคาเร สมคฺคหุ ฯ
#๑ ม. อุตตฺ ราย จ สนฺติเก ฯ ๒ ม. ยุ. สุณนฺตุ ภาสิต มยฺห ฯ ๓ ม. ยุ.
#ปฺตฺตึ ฯ ๔ ยุ. สย ฯ ๕ ม. คตึ ฯ ยุ. คต ฯ ๖ ม. โย จ ปโย มหามุเน ฯ
#๗ ม. ยุ. สีฆมาคจฺฉุ ฯ ๘ ม. ยุ. เต ฯ
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กูฏาคารานิ สพฺพานิ อาสุ ปฺจสตานิ หิ ๑
สรทาทิจฺจวณฺณานิ
วิสุกมฺมกตานิ หิ ฯ
สพฺพา ตหึ ๒ ภิกฺขุนิโย อาสุ มฺเจสุ สายิตา
เทวาน ขนฺธมารุยฺห นิยฺยนฺติ อนุปุพฺพโส ฯ
สพฺพโส ฉาทิต อาสิ วิตาเนน นภตฺตล
สตารา จนฺทสุรา จ ลฺฉิตา กนกามยา ฯ
ปฏากา อุสฺสิตาเนกา จิตฺตกา ๓ ปุปฺผกฺจุกา
โอภคฺคากาสปทุมา ๔ มหิยา ปุปฺผมุคฺคต ฯ
ทิสฺสนฺติ จนฺทสุริยา
วิชฺชลนฺติ จ ตารกา
มชฺฌงฺคโตปจาทิจฺโจ น ตาเปสิ สสี ยถา ฯ
เทวา ทิพฺเพหิ คนฺเธหิ มาเลหิ สุรภีหิ จ
วาทิเตหิ จ นจฺเจหิ สงฺคีตีหิ จ ปูชยุ ฯ
นาคาสูรา จ พฺรหฺมาโน ยถาสตฺติ ยถาพล
ปูชยึสุ วินิยฺยนฺติ ๕ นิพฺพุต พุทฺธมาตร ฯ
สพฺพาโย ปุรโต นีตา นิพฺพุตา สุคโตรสา
โคตมี นิยฺยเต ปจฺฉา สกฺกตา พุทฺธโปสิกา ฯ
ปุรโต เทวมนุชา
สนาคาสูรพฺรหฺมกา
ปจฺฉา สสาวโก พุทฺโธ ปูชตฺถ ยาติ มาตุยา ฯ
พุทฺธสฺส ปรินิพฺพาน
เนทิส อาสิ ยาทิส
โคตมีปรินิพฺพาน
อติอจฺฉริย อหุ ฯ
#๑ ม. ป ฯ ๒ ม. ตาป ฯ ๒ ม. ยุ. วิตตา ฯ ๔ ม. โอคตากาสปทุมา ฯ
#ยุ. โอคตากาสธูมาว ฯ ๕ ม. จ นิยฺยนฺตึ ฯ ยุ. วินยิ ฺยนฺตึ ฯ
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น พุทฺโธ ๑ พุทฺธนิพฺพาเน สารีปุตฺตาทิ ภิกฺขโว
พุทฺโธ โคตมินิพฺพาเน สารีปตุ ฺตาทิกา ยถา ๒ ฯ_
จิตกานิ กริตฺวาน
สพฺพคนฺธมยานิ จ ๓
คนฺธจุณฺณวิกิณฺณานิ ๔ ฌาปยึสุ จ ตา ตหึ ฯ
เสสภาคานิ ฑยฺหึสุ
อฏิเสสานิ สพฺพโส
อาทนฺโท จ ตทาโวจ สเวคชนก วโจ ฯ
โคตมี นิธน ยาตา
ทฑฺฒฺจสฺสา สรีรก
สงฺเกต พุทฺธนิพฺพาน น จิเรน ภวิสฺสติ ฯ
ตโต โคตมิธาตูนิ
ตสฺสา ปตฺตคตานิ โส
อุปนาเมสิ นาถสฺส
อานนฺโท พุทฺธโจทิโต ฯ
ปาณินา ตานิ ปคฺคยฺห อโวจ อิสิสตฺตโม
มหโต สารวนฺตสฺส
ยถา รุกขฺ สฺส ติฏโต ฯ
โย โส มหตฺตโร ขนฺโธ ปลุชฺเชยฺย อนิจฺจตา
ตถา ภิกขฺ ุนิสงฺฆสฺส
โคตมี ปรินิพฺพุตา ฯ
อานนฺท ๕ ปสฺส พุทธฺ สฺส นิพฺพุตายป มาตุยา
สรีรมตฺตเสสาย
น ๖ โสกปริเทวนา ฯ
น โสจิยา ปเรส สา ติณฺณสสารสาครา
ปริวชฺชติ สนฺตาปา
สีติภูตา สุนิพฺพุตา ฯ
ปณฺฑิตาสิ มหาปฺา ปุถปุ ฺา ตเถว จ
รตฺตฺู ภิกฺขุนีน สา เอว วิฺาถ ๗ ภิกฺขโว ฯ
#๑ ม. พุทโฺ ธ พุทฺธสฺส นิพฺพาเน โน ปฏิยาทิ ภิกฺขโว ฯ ๒ ม. ยุ. ตถา ฯ
#๓ ม. ยุ. เต ฯ ๔ ยุ. คนฺธจุณฺณาทิกิณฺณานิ ฯ ๕ ม. ยุ. อโห อจฺฉริย มยฺห ฯ
#๖ ม. ยุ. นตฺถิ โสกปริททฺ โว ฯ ๗ ม. ธาเรถ ฯ ยุ. ชานาถ ฯ
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อิทฺธิยา ๑ จ วสี อาสิ ทิพฺพาย โสตธาตุยา
เจโตปริยาณสฺส
วสี อาสิ จ โคตมี ฯ
ปุพฺเพนิวาสมฺาสิ
ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต
สพฺพาสวา ปริกฺขีณา นตฺถิ ทานิ ๒ ปุนพฺภโว ฯ
อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ
ปฏิภาเณ ตเถว จ
ปริสุทฺธ อหุ าณ
ตสฺมา โสจนิยา น สา ฯ
อโยฆนหตสฺเสว
ชลโต ชาตเวทโส ๓
อนุปุพพฺ ูปสนฺตสฺส
ยถา น ายเต คติ ฯ
เอว สมฺมาวิมุตฺตาน กามพนฺโธฆตาริน
ปฺาปาตุ คติ นตฺถิ ปตฺตาน อจล ปท ๔ ฯ
อตฺตทีปา ตโต โหถ สติปฏานโคจรา
ภาเวตฺวา สตฺตโพชฺฌงฺค ๕ ทุกฺขสฺสนฺต กริสสฺ ถาติ ฯ
อิตฺถ สุท อายสฺมา มหาปชาปติโคตมี ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
มหาปชาปติโคตมีเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม เขมาเถริยาปทาน (๑๘)
[๑๕๘] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺเมสุ จกฺขุมา
อิโต สตสหสฺสมฺหิ
กปฺเป อุปฺปชฺชิ นายโก ฯ
#๑ ม. อิทฺธีสุ จ ฯ ๒ ม. ยุ. ตสฺสา ฯ ๓ ม. ชาตเวทสฺส ฯ ๔ ม. ยุ. สุข ฯ
#๕ ม. ยุ. สตฺตโพชฺฌงฺเค ฯ
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ตทาห ๑ หสวติย
ชาตา เสฏิกุเล อหุ
นานารตนปชฺโชเต
มหาสุขสมปฺปตา ฯ
อุเปตฺวา ต มหาวีร อสฺโสสึ ธมฺมเทสน
ตโต ชาตปฺปสาทาห อุเปสึ ๒ สรณ ชิน ฯ
มาตร ปตรฺจาห
อายาจิตฺวา วินายก
นิมนฺตยิตฺวา สตฺตาห โภชยึ สห สาวก ฯ
อติกกฺ นฺเต จ สตฺตาเห มหาปฺานมุตฺตม
ภิกฺขุนึ เอตทคฺคมฺหิ
เปสิ นรสารถิ ฯ
ต สุตฺวา มุทิตา หุตฺวา ปุน ๓ ตสฺส มเหสิโน
การ กตฺวาน ต าน ปนิปจฺจ ปณิทหึ ฯ
ตโต ม ส ชิโน อาห สิชฺฌต ปณิธิ ตว
สสงฺเฆ เม กต การ อปฺปเมยฺยผล ตยา ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาทา โอรสา ธมฺมนิมฺมิตา
เอตทคฺคมนุปฺปตฺตา
เขมา นาม ภวิสฺสติ ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึสูปคา อห ฯ
ตโต จุตา ยามมค
ตโตห ตุสิต คตา
ตโต จ นิมฺมานรตึ
วสวตฺตีปุร คตา ๔ ฯ
#๑ ยุ. นคเรห ฯ ๒ ม. อุเปมิ ฯ ๓ ม. ยุ. ปโน ฯ ๔ ม. ยุ. ตโต ฯ
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ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชามิ
ตสฺส กมฺมสฺส วาหสา
ตตฺถ ตตฺเถว ราชูน มเหสิตฺตมการยึ ฯ
ตโต จุตา มนุสฺสตฺเต ราชูน จกฺกวตฺติน
มณฺฑลีนฺจ ราชูน
มเหสิตฺตมการยึ ฯ
สมฺปตฺตึ อนุโภตฺวาน เทเวสุ มานุเสสุ จ
สพฺพตฺถ สุขิตา หุตฺวา เนกกปฺเปสุ สสรึ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป วิปสฺสี โลกนายโก
อุปฺปชฺชิ จารุทสฺสโน ๑ สพฺพธมฺเม วิปสฺสโก ฯ
ตมห โลกนายก
อุเปตฺวา นรสารถึ
ธมฺม ปณีต สุตฺวาน
ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
ทสวสฺสสหสฺสานิ
ตสฺส วีรสฺส สาสเน
พฺรหฺมจริย จริตฺวาน ยุตฺตโยคา พหุสฺสุตา ฯ
ปจฺจยาการกุสลา
จตุสจฺจวิสารทา
นิปุณา จิตฺตกถิกา
สตฺถุสาสนการิกา ฯ
ตโต จุตาห ตุสิต
อุปปนฺนา ยสสฺสินี
อภิโภสึ ๒ ตหึ อฺเ พฺรหฺมจริยผเลนห ฯ
ยตฺถ ยตฺโถปปนฺนาห มหาโภคา มหทฺธนา
เมธาวินี รูปวตี ๓ วินีตปริสาปจ ฯ
ภวามิ เตน กมฺเมน โยเคน ชินสาสเน
สพฺพา สมฺปตฺติโย มยฺห สุลภา มนโส ปยา ฯ
#๑ ยุ. จารุนยโน ฯ ๒ ม. อภิโภมิ ฯ ๓ ม. สีลวตี ฯ
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โยป เม ภวเต ภตฺตา ยตฺถ ยตฺถ คตายป
วิมาเนติ น ม โกจิ ปฏิปตฺติผเลน เม ฯ
อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส
นาเมน โกนาคมโน อุปฺปชฺชิ วทต วโร ฯ
ตทา หิ พาราณสิย
สุสมิทฺธกิ ุลปฺปชา ๑
ธนฺชานี สุเมธา จ อหปจ ตโย ชนา ฯ
สงฺฆาราม อทาสิมฺห เนเก สหสฺสิเก ๒ มุเน
สสงฺฆสฺส วิหาร หิ ๓ อุทฺทิสฺส การิกา ๔ มย ฯ
ตโต จุตา มย สพฺพา ตาวตึสูปคา อหุ
ยสสา อคฺคต ปตฺตา มนุสฺเสสุ ตเถว จ ฯ
อิมสฺมึเยว กปฺปมฺหิ
พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส
กสฺสโป นาม นาเมน อุปฺปชฺชิ วทต วโร ฯ
อุปฏาโก มเหสิสฺส ตทา อาสิ นริสฺสโร
กาสิราชา กิกี นาม พาราณสิปุรุตฺตเม ฯ
ตสฺสาสึ เชฏกา ธีตา สมณี อิติ วิสฺสุตา
ธมฺม สุตฺวา ชินคฺคสฺส ปพฺพชฺช สมโรจยึ ฯ
อนุชานิ น โน ตาโต อคาเรว ตทา มย
วีสวสฺสสหสฺสานิ
วิจริมฺห อตนฺทิตา ฯ
โกมาริพฺรหฺมจริย ๕ ราชกฺา สุเข ิตา
พุทฺโธปฏานนิรตา
มุทิตา สตฺต ธีตโร ฯ
#๑ ม. ยุ. สุสมิทฺธกุลปฺปชา ฯ ๒ ม. ทานสหายิกา ปุเร ฯ ยุ. ทาน สหสฺสิก มุเน ฯ
#๓ ม. สงฺฆสฺส จ วิหารมฺป ฯ ๔ ยุ. ทายิกา ฯ ๕ ยุ. โกมารพฺรหฺมจริย ฯ
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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สมณี สมณคุตฺตา จ
ภิกฺขุนี ภิกฺขุทาสิกา ๑
ธมฺมา เจว สุธมฺมา จ สตฺตมี สงฺฆทาสิกา ๒ ฯ
อห อุปฺปลวณฺณา จ
ปฏาจารา จ กุณฺฑลา
กิสาโคตมี ธมฺมทินฺนา วิสาขา โหติ สตฺตมี ฯ
กทาจิ โส นราทิจฺโจ ธมฺม เทเสติ ๓ อพฺภุต
มหานิทานสุตฺตนฺต
สุตฺวา ต ปริยาปุณึ ฯ
เตหิ กมฺเมหิ สุกเตหิ เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ สากลาย ปุรุตฺตเม
รฺโ มทฺทสฺส ธีตาสึ มนาปา ทยิตา ปยา ฯ
สห เม ชาตมตฺตมฺหิ เขม ตมฺหิ ปุเร อหุ
ตโต เขมาติ นาม เม คุณโต ๔ อุปปชฺชถ ฯ
ยทาห โยพฺพน ปตฺตา รูปวณฺณวิภูสิตา ๕
ตทา อทาสิ ม ตาโต พิมฺพิสารสฺส ราชิโน ฯ
ตสฺสาห สุปยา อาสึ รูปเกลายเน รตา
รูปาน โทสวาทีติ
น อุเปมิ มหาทย ฯ
พิมฺพิสาโร ตทา ราชา มมานุคฺคหพุทฺธิยา
วณฺณยิตฺวา เวฬุวน
คายเก คาปยี ๖ มม ฯ
รมฺม เวฬุวน เยน
น ทิฏ สุคตาลย
น เตน นนฺทน ทิฏ อิติ มฺมฺหเส มย ฯ
#๑-๒ ม. ยุ. ...ทายิกา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๓ ม. เทเสสิ ฯ ๔ ยุ. คุณิก
#อุทปชฺชถ ฯ ๕ ม. รูปลาวฺภูสิตา ฯ ยุ. รูปวนฺตาวิภูสิตา ฯ ๖ ยุ. ปาปยี ฯ
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เยน เวฬุวน ทิฏ
นรนนฺทนนนฺทน
สุทฏิ  นนฺทน เตน
อมรินฺทสุนนฺทน ฯ
วิหาย นนฺทน เทวา โอตริตฺวา มหีตเล ๑
รมฺม เวฬุวน ทิสฺวา น ตปฺปนฺติ สุวิมฺหิตา ฯ
ราชปฺุเน นิพฺพตฺต พุทฺธปฺุเน ภูสิต
โก วตฺตา ตสฺส นิสฺเสส วนสฺส คุณสฺจย ฯ
ต สุตฺวา วนสมิทฺธึ
มม โสตมโนหร
ทฏุกามา ตมุยฺยาน รฺโ อาโรจยึ ตทา ฯ
มหตา ปริวาเรน
ตทา ม ๒ โส มหีปติ
สมฺเปเสสิ ๓ ตมุยฺยาน ทสฺสนาย สมุสฺสุก ฯ
คจฺฉ ปสฺส มหาโภเค วน เนตฺตรสายน
ย สทา ภาติ สิริยา สุคตาภาณุรฺชิต ฯ
ยทา จ ปณฺฑาย มุนิ คิริพฺพชปุรุตฺตม
ปวิฏโ ห ตทาเยว
วน ทฏุมุปาคมึ ฯ
ตทา ต สมฺผุลฺลวน ๔ นานาภมรกุชฺชิต
โกกิลาคีตสหิต
มยูรคณนจฺจิต ฯ
อปฺปสทฺทมนากิณฺณ
นานาจงฺกมภูสิต
กุฏิมณฺฑปสงฺกิณฺณ
โยคีวิรวิราชิต ๕ ฯ
วิจรนฺตี อมฺิสฺส
สผล นยน มม
ตทาป ตรุณ ภิกฺขุ
ยุตฺต ทิสวฺ า วิจินฺตยึ ฯ
#๑ ม. มหีตล ฯ ๒ ม. จ ฯ ๓ ม. ม เปเสสิ ฯ ยุ. สมฺปาเปสิ ฯK
#๔ ม. ผุลลฺ วิปม ฯ ยุ. ผุลลฺ ปวน ฯ ๕ ม. ยุ. โยคีวรวิราชิต ฯ
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อีทิเสป วเน รมฺเม ิโตย นวโยพฺพเน
วสนฺตมิว กนฺเตน
รูเปน สุสมนฺวิโต ๑ ฯ
นิสินฺโน รุกฺขมูลมฺหิ
มุณโฺ ฑ สงฺฆาฏิปารุโต
ฌายเต วตย ภิกฺขุ
หิตฺวา วิสยช รตึ ฯ
นนุ นาม คหฏเน
กาม ภุตฺวา ยถาสุข
ปจฺฉา ชิณฺเณน ธมฺโมย จริตพฺโพ สุภทฺทโก ฯ
สฺุกนฺติ วิทิตฺวาน
คนฺธเคห ชินาลย
อุเปตฺวา ชินมทฺทกฺขึ อุทยนฺตว ภากร ฯ
เอกก สุขมาสีน
วีชมาน วริตฺถิยา
ทิสฺวาเนว วิจินฺเตสึ นาย ลูโข นราสโภ ฯ
สา กฺา กนกาภาสา ปทุมานนโลจนา
พิมฺโพฏิ กุนฺททสฺสนา มโนเนตฺตรสายนา ฯ
เหมโทลา สุวทนา ๒ กมลาการสุตฺถนี ๓
เวทิมชฺฌา วรโสณี ๔ รมฺโมรู จารุภูสนา ฯ
รตฺตสกุปสมฺพฺยานา ๕ นีลมฏนิวาสนา
อตปฺปเนยฺยรูเปน
สพฺพาภรณมณฺฑิตา ๖ ฯ
ทิสฺวา ตเมว จินฺเตสึ อโหยมติรูปนี
น มยาเนน เนตฺเตน ทิฏปุพฺพา กุทาจน ฯ
ตโต ชราภิภูตา สา วิวณฺณา วิกตานนา
ฉินฺนทนฺตา ๗ เสตสิรา สลาลา วทนาสุจิ ฯ
#๑ ม. รูเปน จ สมนฺวิโต ฯ ๒ ม. ภสวนา ฯ ยุ. วสวนา ฯ ๓ ม. กลิกาการสุตฺถนี ฯ
#ยุ. กลสาการสุตฺถนี ฯ ๔ ม. เวทิมชฺฌาว สุสฺโสณี ฯ ๕ ยุ. รตฺตสกสุสวิตา ฯ
#๖ ม. ยุ. หาสภาวสมนฺวิตา ฯ ๗ ม. สินฺนทนฺตา ฯ ยุ. สีนทนฺตา ฯ
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สงฺขิตฺตกณฺณา เสตกฺขี ลมฺพาสุภปโยธรา
วลีวิตตสพฺพงฺคี
สิราวิตตเทหินี ฯ
นตงฺคี ทณฺฑทุติยา
อุปณฺฑุปณฺฑุกา ๑ กิสา
ปเวธมานา ปติตา
นิสฺสสนฺตี มหุ มหุ ฯ
ตโต เม อาสิ สเวโค อพฺภูโต โลมหสโน
ธิรตฺถุ รูป อสุจึ
รมนฺเต ยตฺถ พาลิสา ฯ
ตทา มหาการุณิโก
ทิสฺวา สวิคฺคมานส
อุทคฺคจิตฺโต สุมโน
อิมา คาถา อภาสถ ฯ
อาตุร อสุจึ ปูตึ
ปสฺส เขเม สมุสฺสย
อุคฺฆรนฺต ปคฺฆรนฺต
พาลาน อภินนฺทิต ฯ
อสุภาย จิตฺต ภาเวหิ เอกคฺค สุสมาหิต
สติ กายคตา ตฺยตฺถุ นิพฺพิทาพหุลา ภว ฯ
ยถา อิท ตถา เอต ยถา เอต ตถา อิท
อชฺฌตฺตฺจ พหิทฺธา จ กาเย ฉนฺท วิราชย ฯ
อนิมิตฺตฺจ ภาเวหิ
มานานุสย ปชฺชห
ตโต มานาภิสมยา
อุปสนฺตา จริสฺสสิ ฯ
เย ราครตฺตานุปตนฺติ โสต
สย กต มกฺกฏโกว ชาล
เอตมฺป เฉตฺวาน ปริพฺพชนฺติ
อนเปกฺขิโน ๒ กามสุข ปหาย ฯ
#๑ ม. อุผาสุลิกตา ฯ ยุ. อุปาสุฬิกตา ฯ ๒ ม. น เปกฺขิโน ฯ
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ตโต กลฺลิกจิตฺต ม
ตฺวาน นรสารถิ
มหานิทาน เทเสสิ
สุตฺตนฺต วินยาย เม ฯ
สุตฺวา สุตฺตนฺตเสฏนฺต ปุพฺพสฺมนุสฺสรึ
ตตฺถฏิตาวห สนฺตี
ธมฺมจกฺขุ วิโสธยึ ฯ
นิปติตฺวา มเหสิสฺส
ปาทมูลมฺหิ ตาวเท
อจฺจย เทสนตฺถาย
อิม วจนมพฺรวึ ฯ
นโม เต สพฺพทสฺสาวิ นโม เต กรุณาลย
นโม เต ติณฺณสสาร นโม เต อมตนฺทุ ฯ
ทิฏิคหนปกฺขนฺตา ๑ กามราควิโมหิตา
ตยา สมฺมา อุปาเยน วินีตา วินเย รตา ฯ
อทสฺสเนน วิหิตา ๒ ตาทิสาน มเหสิน
อนุโภนฺติ มหาทุกฺข
สตฺตา สสารสาคเร ฯ
ยทาห โลกสรณ
อรณ มรณนฺตค ๓
นาทฺทสามิ มธุรตฺถ
เทเสสฺสามิ ๔ ตมจฺจย ฯ
มหาหิต วรทฺทท ๕ อหิโตติ วิสงฺกิตา
โนเปสึ รูปนิรตา
เทเสสฺสามิ ตมจฺจย ฯ
ตทา มธุรนิคฺโฆโส
มหาการุณิโก ชิโน
อโวจ ติฏ เขเมติ สิฺจนฺโต อมเตน ม ฯ
ตทา ปณมฺม สิรสา
กตฺวา จ น ปทกฺขิณ
คนฺตฺวา ทิสฺวา นรปตึ อิม วจนมพฺรวึ ฯ
#๑ ม. ...ปกฺขนฺทา ฯ ยุ. ...ปกฺขมานา ฯ ๒ ม. ยุ. วิโภคา ฯ ๓ ม. มรณนฺตคุ ฯ
#๔ ม. ยุ. เทสยามิ ฯ ๕ ยุ. มหาหิต ต วรท ฯ
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อโห สมฺมา อุปาโย เต จินฺติโตยมรินฺทม
วนทสฺสนกามาย
ทิฏโ นิพฺพนโถ ๑ มุนิ ฯ
ยทิ เต รุจฺจเต ราชา สาสเน ตสฺส ตาทิโน
ปพฺพชิสฺสามิ รูเปห
นิพฺพินฺนา มุนิ ภาณินา ฯ
ทุติย ภาณวาร ฯ
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน ตทาห ส มหีปติ
อนุชานามิ เต ภทฺเท ปพฺพชฺชา ตว สิชฺฌตุ ฯ
ปพฺพชิตฺวา ตทา จาห สตฺตมาเส ๒ อุปฏิเต
ทีโปทยฺจ เภทฺจ
ทิสฺวา สวิคฺคมานสา ฯ
นิพฺพินนฺ า สพฺพสงฺขาเร ปจฺจยาการโกวิทา
จตุโรเฆ อติกฺกมฺม
อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
อิทฺธิยา ๓ จ วสี อาสึ ทิพฺพาย โสตธาตุยา
เจโตปริยาณสฺส
วสี จาป ภวามห ฯ
ปุพฺเพนิวาส ชานามิ ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต
สพฺพาสวา ปริกฺขีณา นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ
ปฏิภาเณ ตเถว จ
ปริสุทฺธ มม าณ
อุปฺปนฺน พุทฺธสาสเน ฯ
กุสลาห วิสุทฺธีสุ
กถาวตฺถุวสิ ารทา
อภิธมฺมนยฺู จ
วสิปฺปตฺตามฺหิ สาสเน ฯ
#๑ ม. นิพฺพานโต ฯ ๒ ม. อทฺธมาเส ฯ ๓ ม. อิทฺธีสุ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ตโต โตรณวตฺถุสฺมึ
รฺา โกสลสามินา
ปุจฺฉิตฺวา นิปุเณ ปเฺห พฺยากโรนฺตี ยถากถ ฯ
ตทา ส ราชา สุคต อุปสงฺกมฺม ปุจฺฉถ
ตเถว พุทฺโธ พฺยากาสิ ยถา เต พฺยากตา มยา ฯ
ชิโน ตสฺมึ คุเณ ตุฏโ เอตทคฺเค เปสิ ม
มหาปฺานมคฺคาติ
ภิกฺขุนีน นรุตฺตโม ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท เขมา ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
เขมาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
นวม อุปฺปลวณฺณาเถริยาปทาน (๑๙)
[๑๕๙] ภิกฺขุนี อุปฺปลวณฺณา
อิทฺธิยา ปารมึ คตา
วนฺทิตฺวา สตฺถุโน ปาเท อิม วจนมพฺรวิ ฯ
นิติณฺณา ๑ ชาติสสาร ปตฺตาห อจล ปท
สพฺพทุกฺข มยา ขีณ
อาโรเจมิ มหามุนิ ฯ
#๑ ม. นิตถฺ ณ
ิ ฺณา ฯ ยุ. นิตฺติณฺณา ชาติสสารา ฯ
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ยาวตา ปริสา อตฺถิ ปสนฺนา ชินสาสเน
เยสฺจ เมปราโธตฺถิ ขมนฺตุ ชินสมฺมุขา ฯ
สสาเร สสรนฺตา ๑ เม ขลิต เม สเจ ภเว
อาโรเจมิ มหาวีร
อปราธ ขมสฺสุ เม ๒ ฯ
อิทฺธิฺจาป นิทสฺเสหิ มม สาสนการิเก
จตสฺโส ปริสา อชฺช กงฺข ฉินฺทาหิ ยาวตา ฯ
ธีตา ตุยหฺ  มหาวีร
ปฺวนฺต ชุตินฺธร
พหฺุจ ทุกฺกร กมฺม
กต เม อติทุกฺกร ฯ
อุปฺปลสฺเสว เม วณฺโณ นาเมนุปฺปลนามิกา
สา ธีตา เต มหาวีร ปาเท วนฺทามิ จกฺขุมา ฯ
ราหุโล จ อหฺเจว เนกชาติสเต พหู
เอกสฺมึ สมฺภเว ชาตา สมานฉนฺทเจตสา ฯ
นิพฺพตฺติ เอกโต โหติ ชาติยา จาป เอกโต
ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต อุภโย นามสมฺภวา ฯ
ปุตฺโต จ ราหุโล นาม ธีตา อุปฺปลสวฺหยา
ปสฺส วีร มม อิทฺธึ
พล ทสฺเสมิ สตฺถุโน ฯ
มหาสมุทฺเท จตุโร
ปกฺขิป หตฺถปาณิย
เตล หตฺถคตฺเจว ๓ ขิฑฺโฑ โกมารโก ยถา ฯ
อุพฺพตฺตยิตฺวา ปวึ
ปกฺขิป หตฺถปาณิย
จิตฺตมฺุช ยถา นาม ลฺุจิ โกมารโก ยุวา ฯ
#๑ ม. สสรนฺติยา ฯ ๒ ม. ยุ. ต ฯ ๓ ยุ. ... วตฺถิคตฺเจว เวชฺโช โกมารโก ยถา ฯ
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จกฺกวาฬสม ปาณึ
ฉาทยิตฺวาน มตฺถเก
วสฺสาเปตฺวาน ผุสิต นานาวณฺณ ปุนปฺปุน ฯ
ภูมึ อุทกุ ฺขล กตฺวา
ธฺ กตฺวาน สกฺขร
สิเนรุ มุสล กตฺวา
มทฺทิ โกมาริกา ยถา ๑ ฯ
ธีตาห พุทฺธเสฏสฺส นาเมนุปฺปลสวฺหยา
อภิฺาสุ วสีภูตา
ตว สาสนการิกา ฯ
นานาวิกุพฺพน กตฺวา ทสฺเสตฺวา โลกนายก
นามโคตฺต ปกาเสตฺวา ๒ ปาเท วนฺทามิ จกฺขุมา ฯ
อิทฺธิยา จ วสี โหมิ ทิพฺพาย โสตธาตุยา
เจโตปริยาณสฺส
วสี โหมิ มหามุเน ฯ
ปุพฺเพนิวาส ชานามิ ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต
สพฺพาสวา ปริกฺขีณา นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ
ปฏิภาเณ ตเถว จ
าณ เม วิปุล ๓ สุทฺธ สภาเวน มเหสิโน ฯ
ปุริมาน ชินคฺคาน
สงฺคามนฺเตน ทสฺสิต ๔
อธิการ พหุ มยฺห
ตุยฺหตฺถาย มหามุนิ ฯ
ย มยา ปุริม กมฺม
กุสล สร ๕ เม มุนิ
ตวตฺถาย มหาวีร
ปฺุ อุปจิต มยา ฯ
อภพฺพฏาเน วชฺเชตฺวา ปริปาเจนฺโต อนาจาร ๖
ตวตฺถาย มหาวีร
จตฺต ๗ เม ชีวิตุตฺตม ฯ
#๑ ยุ. ปทโกมาริโก ยถา ฯ ๒ ม. จ สาเวตฺวา ฯ ยุ. ... สสาเวตฺวา ฯ
#๓ ม. วิมล ฯ ๔ ม. ยุ. สงฺคามนฺเต นิทสฺสิต ฯ ๕ ยุ. ... สสเร มุนิ ฯ
#๖ ม. วารยนฺติ อนาจร ฯ ยุ. ปริปาเจนฺโต อนาวร ฯ ๗ ยุ. วตฺต ฯ
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ทสโกฏิสหสฺสานิ
อทาสิ มม ชีวิต
ปริจตฺตา จ เม โหมิ ตวตฺถาย มหามุนิ ฯ
ตทาติวิมฺหิตา สพฺพา สิรสาว กตฺชลี
อโวจยฺเย กต อาสิ อตุลิทฺธิ ปรกฺกมา ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป นาคกฺา อห ตทา
วิมลา นาม นาเมน กฺาน สาธุสมฺมตา ฯ
มโหรโค มหานาโค ปสนฺโน ชินสาสเน
ปทุมุตตฺ ร มหาเตช
นิมนฺเตสิ สสาวก ฯ
รตนมยฺจ มณฺฑป
ปลฺลงฺก รตนามย
รตนวาลุกากิณฺณ
อุปโภค รตนามย ฯ
มคฺคฺจ ปฏิยาเทสิ
รตนธชภูสิต
ปจฺจุคฺคนฺตฺวาน สมฺพุทฺธ วชฺชนฺโต ตุริเยหิ โส ฯ
ปริสาหิ จ จตูหิ
ผรเต ๑ โลกนายโก
มโหรคสฺส ภวเน
นิสีทิ ปรมาสเน ๒ ฯ
อนฺนปาน ขาทนีย
โภชนฺจ มหารห
วร วรฺจ ปาทาสิ
นาคราชา มหายส ๓ ฯ
ภฺุชิตวฺ าน ส สมฺพุทฺโธ ๔ ปตฺเต โธวิตฺว โยนิโส
อนุโมทนิยกาสิ
นาคกฺา มหิทฺธิกา ฯ
สพฺพฺ ผุลฺลิต ทิสฺวา นาคกฺา มหายส
ปสนฺน สตฺถุโน จิตฺต สุนิวทฺธฺจ มานส ฯ
#๑ ม. ปริวุโต ฯ ยุ. ปเรโต ฯ ๒ ยุ. วรมาสเน ฯ ๓ ยุ. มหายโส ฯ
#๔ ม. ... สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ
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มมฺจ จิตฺตมฺาย
ชลชุตฺตมนามโก
ตสฺมึ ขเณ มหาวีโร ภิกฺขุนึ ทสฺสยิทฺธิยา ฯ
อิทฺธี อเนกา ทสฺเสสิ ภิกฺขุนี สา วิสารทา
ปโมทิตา เวทชาตา สตฺถาร เอตทพฺรวึ ฯ
อทฺทสาห อิมา อิทฺธี ๑ สุมิตา อิตรายป
กถ อโหสิ สา ธีร
อิทฺธิยา สุวิสารทา ฯ
โอรสามุขโต ชาตา ธีตา มม มหิทฺธิกา
มมานุสาสนีการา
อิทฺธิยา สุวิสารทา ฯ
พุทฺธสฺส วจน สุตฺวา ตุฏา เอว อโวจห ๒
อหป ตาทิสา โหมิ
อิทฺธิยา สุวิสารทา ฯ
ปโมทิตาห สุมนา
ปตฺตอุตฺตมมานสา ๓
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน อีทิสา โหมิ นายก ฯ
มณิมยฺจ ๔ ปลฺลงฺก มณฺฑปฺจ ปภสฺสร
อนฺนปาเนน ตปฺเปตฺวา สสงฺฆ โลกนายก ฯ
นาคาน ปวร ปุปฺผ
อรุณ นาม อุปฺปล
วณฺณ เม อีทิส โหตุ ปูเชสึ โลกนายก ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ตโต จุตาห มนุเช
อุปปนฺนา สยมฺภุโน
อุปฺปเลหิ ปฏิจฺฉนฺน
ปณฺฑปาตมทาสห ฯ
#๑ ม. ยุ. ... อิม อิทฺธึ สุมน ... ฯ ยุ. สุมิตตฺ  ฯ ๒ ม. เอว ปตฺเถสฺสห ตทา ฯ
#ยุ. ตุฏาเอว ปตฺเถสฺสห ฯ ๓ ม. ปตฺเถ อุตฺตมมานสา ฯ ๔ ม. มณิมยมฺหิ ปลฺลงฺเก
#มณฺฑปมฺหิ ปภสฺสเร ฯ
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เอกนวุเต อิโต กปฺเป วิปสฺสี นาม นายโก
อุปฺปชฺชิ จารุนยโน
สพฺพธมฺเมสุ จกฺขุมา ฯ
เสฏิธีตา ตทา หุตฺวา พาราณสิปุรุตฺตเม
นิมนฺเตตฺวาน สมฺพุทฺธ สสงฺฆ โลกนายก ฯ
มหาทาน ททิตฺวาน
อุปฺปเลหิ วินายก
ปูชยิตฺวา จ เตเหว วณฺณโสภ อปตฺถยึ ฯ
อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส
กสฺสโป นาม นาเมน อุปฺปชฺชิ วทต วโร ฯ
อุปฏาโก มเหสิสฺส ตทา อาสิ นริสฺสโร
กาสิราชา กิกี นาม พาราณสิปุรุตฺตเม ฯ
ตสฺสาสึ ทุติยา ธีตา สมณีคุตฺตสวฺหยา
ธมฺม สุตฺวา ชินคฺคสฺส ปพฺพชฺช สมโรจยึ ฯ
อนุชานิ น โน ตาโต อคาเรว ตทา มย
วีส วสฺสสหสฺสานิ
วิจริมฺห อตนฺทิตา ฯ
โกมาริพฺรหฺมจริย
ราชกฺา สุเขฏิตา
พุทฺโธปฏานนิรตา
มุทิตา สตฺต ธีตโร ฯ
สมณี สมณคุตฺตา จ
ภิกฺขุนี ภิกฺขุทาสิกา
ธมฺมา เจว สุธมฺมา จ สตฺตมี สงฺฆทาสิกา ฯ
อห เขมา จ สปฺปฺา ปฏาจารา จ กุณฺฑลา
กิสาโคตมี ธมฺมทินฺนา วิสาขา โหติ สตฺตมี ฯ
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เตหิ กมฺเมหิ สุกเตหิ เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ตโต จุตา มนุสฺเสสุ อุปปนฺนา มหากุเล
ปตมฏวร ทุสฺส
อท อรหโต อห ฯ
ตโต จุตา อริฏปุเร ชาตา วิปฺปกุเล อห
ธีตา ติรฏิ ิวจฺฉสฺส
อุมฺมาทนฺตี มโนหรา ฯ
ตโต จุตา ชนปเท
กุเล อฺตเร อห
ปสุตา นาติผีตมฺหิ
สาลึ โคเปมหนฺตทา ฯ
ทิสฺวา ปจฺเจกสมฺพุทฺธ ปฺจลาชสตานห
ทตฺวา ปทุมฉนฺนานิ
ปฺจ ปุตฺตสตานิป ๑ ฯ
ปตฺถยึ เตสุ ปุตฺเตสุ ๒ มธธ ทตฺวา สยมฺภุโน
ตโต จุตา อรฺเห อชายึ ปทุโมทเร ฯ
กาสิรฺโ มเหสีห
หุตฺวา สกฺกตปูชิตา
อชนึ ราชปุตฺตาน
อนูน สตปฺจก ฯ
ยทา เต โยพฺพนปฺปตฺตา กีฬนฺตา ชลกีฬิต
ทิสฺวาน โอปตฺตปทุม อาสุ ปจฺเจกนายกา ฯm
สาห เตหิ วินาภูตา สุตวเรหิ ๓ โสกินี
จุตา อิสิคิลิปสฺเส
คามกมฺหิ อชายิห ฯ
ยทา พุทฺธาสุตมติ
สุตาน อตฺตโนปจ ๔
ยาคุ อาทาย คจฺฉนฺติ อฏ ปจฺเจกนายเก ฯ
#๑ ม. ยุ. ปุตตฺ สตานิห ฯ ๒ ม. ปตฺถยึ เตป ปตฺเถสุ ฯ ยุ. ปตฺถยึ เตสุ ปตฺเถสุ ฯ
#๓ ม. ยุ. สุตวีเรหิ ฯ ๔ ม. สุตาน สตฺถุโนปจ ฯ ยุ. สุตาน กสก ตทา ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 317

ภิกฺขาย คาม คจฺฉนฺเต ทิสฺวา ปุตฺเต อนุสฺสรึ
ขีรธารา วินิคฺคฺฉิ
ตทา เม ปุตฺตเปมสา ฯ
ตโต เตส อท ยาคุ ปสนฺนา เสหิ ปาณิภิ
ตโต จุตาห ติทส
นนฺทน อุปปชฺชห ฯ
อนุโภตฺวา สุขทุกฺข
สสริตฺวา ภวาภเว
ตวตฺถาย มหาวีร
ปริจฺจตฺตฺจ ชีวิต ฯ
เอว พหุวิธ ทุกฺข
สมฺปตฺตี จ พหูวิธา
ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต ชาตา สาวตฺถิย ปุเร ฯ
มหทฺธเน เสฏิกุเล สุขิเต สชฺชิเต ตถา
นานารตนปชฺโชเต
สพฺพกามสมิทฺธเน ฯ
สกฺกตปูชิตา เจว
มานิตาปจิตา ตถา
รูปสิรึ อนุปฺปตฺตา
กุเลสุ อติสกฺกตา ฯ
อตีว ปตฺถิตา จาสึ
รูปโภคสิรีหิ จ
ปตฺถิตา เสฏิปุตฺเตหิ อเนเกหิ สเตหิ จ ฯ
อคาร ปชหิตฺวาน
ปพฺพชึ อนคาริย
อฑฺฒมาเส ๑ อสมฺปตฺเต จตุสจฺจ อปาปุณึ ฯ
อิทฺธิยา อภินิมฺมิตฺวา จตุรสฺส รถ อห
พุทฺธสฺส ปาเท อวนฺทึ ๒ โลกนาถสิริมโต ๓ ฯ
สุปุปฺผิตคฺค อุปคมฺม ปาทป ๔
เอกา ตุว ติฏสิ สาลมูเล
#๑ ม. ยุ. อฏมาเส ฯ ๒ ม. ยุ. อวนฺทสิ ฺส ฯ ๓ ม. โลกนาถสฺส ตาทิโน ฯ
#๔ ยุ. ภิกฺขุนี ฯ
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น จาป ตุยฺห ทุติยตฺถิ โกจิ ๑
พาเล น ตฺว ภายสิ ธุตฺตกาน ฯ
สต สหสฺสานิป ธุตฺตกาน
อิธาคตา เอทิสกา ภเวยฺยุ ๒
โลม น อิฺเช นป สมฺปเวเธ ๓
กึ เม ตุว มาร กริสฺสเสโก ๔ ฯ
เอสา อนฺตรธายามิ กุจฺฉึ วา ปวิสามิ เต
ภมุกนฺตริกายมฺป
ติฏนฺตึ ม น ทกฺขสิ ฯ
จิตฺตมฺหิ วสิภูตาห
อิทฺธิปาทา สุวิภาวิตา
สพฺพพนฺธนมุตฺตามฺหิ
น ต ภายามิ อาวุโส ฯ
สตฺติสูลปู มา กามา
ขนฺธาป อธิกุณฺฑรา
ยตฺถ กามรตึ พฺรูสิ
อรติ ทานิ สา มม ฯ
สพฺพตฺถ วิหตา นนฺทิ ตโมกฺขนฺธา ปทาลิตา
เอว ชานาหิ ปาปม นิหโต ตฺวมสิ อนฺตก ฯ
ชิโน ตสฺมึ คุเณ ตุฏโ เอตทคฺเค เปสิ ม
เสฏา ๕ อิทฺธิมตีนนฺติ ปริสาสุ วินายโก ฯ
ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา กต พุทฺธสฺส สาสน
โอหิโต คุรุโก ภาโร ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ
ยสฺสตฺถาย ปพฺพชิตา อคารสฺมา อนคาริย
โส เม อตฺโถ อนุปปฺ ตฺโต สพฺพสโยชนกฺขโย ฯ
#๑ ยุ. น จตฺถิ เต ทุติยา วณฺณธาตุ ฯ ๒ ม. สมาคตา ... ฯ
#ยุ. อิธาคตา ตาทิสกา ... ฯ ๓ ยุ. โลม น อิฺชามิ น สนฺตสามิ ฯ
#๔ ยุ. มาร น ภายามิ ต เอกิกาส ฯ ๕ ม. อคฺคา ฯ
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จีวร ปณฺฑปาตฺจ
ปจฺจย สยนาสน
ขเณน อุปนาเมนฺติ
สหสฺสานิ สมนฺตโต ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อุปฺปลวณฺณา ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อุปฺปลวณฺณาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม ปฏาจาราเถริยาปทาน (๒๐)
[๑๖๐] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺมาน ปารคู
อิโต สตสหสฺสมฺหิ
กปฺเป อุปฺปชฺชิ นายโก ฯ
ตทาห หสวติย
ชาตา เสฏิกุเล อหุ
นานารตนปชฺโชเต
มหาสุขสมปฺปตา ฯ
อุเปตฺวา ต มหาวีร อสฺโสสึ ธมฺมเทสน
ตโต ชาตปฺปสาทาห อุเปสึ สรณ ชิน ฯ
ตโต วินยธารีน
อคฺค วณฺเณสิ นายโก
ภิกฺขุนึ ลชฺชินึ ตาทึ
กปฺปากปฺปวิสารท ฯ
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ตทา มุทิตจิตฺตาห
ต าน อภิกงฺขยึ
นิมนฺเตตฺวา ทสพล
สสงฺฆ โลกนายก ฯ
โภชยิตวฺ าน สตฺตาห ททิตฺวา ๑ ปตฺตจีวร
นิปจฺจ สิรสา ปาเท อิม วจนมพฺรวึ ฯ
ยา ตยา วณฺณิตา ธีร อิโต อฏมเก มุนิ ๒
ตาทิสาห ภวิสฺสามิ
ยทิ สิชฌ
ฺ ติ นายก ฯ
ตทา อโวจ ม สตฺถา ภทฺเท มา ภายิ อสฺสุ
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน ลจฺฉเสต มโนรถ ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว(
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาทา โอรสา ธมฺมนิมฺมิตา
ปฏาจาราติ นาเมน เหสฺสติ สตฺถุสาวิกา ฯ
ตทาห มุทิตา หุตฺวา ยาวชีว ตทา ชิน
เมตฺตจิตฺตา ปริจรึ
สสงฺฆ โลกนายก ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส
กสฺสโป นาม นาเมน อุปฺปชฺชิ วทต วโร ฯ
อุปฏาโก มเหสิสฺส ตทา อาสิ นริสฺสโร
กาสิราชา กิกี นาม พาราณสิปุรุตฺตเม ฯ
#๑ ม. ททิตฺวาว ติจีวร ฯ ยุ. ททิตฺวา จ ติจีวร ฯ ๒ ยุ. ทิเน ฯ
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ตสฺสาสึ ตติยา ธีตา ภิกฺขุนี อิติ วิสฺสุตา
ธมฺม สุตฺวา ชินคฺคสฺส ปพฺพชฺช สมโรจยึ ฯ
อนุชานิ น โน ตาโต อคาเรว ตทา มย
วีส วสฺสสหสฺสานิ
วิจริมฺห อตนฺทิตา ฯ
โกมาริพฺรหฺมจริย
ราชกฺา สุเขฏิตา ๑
พุทฺโธปฏานนิรตา
มุทิตา สตฺต ธีตโร ฯ
สมณี สมณคุตฺตา จ
ภิกฺขุนี ภิกฺขุทาสิกา
ธมฺมา เจว สุธมฺมา จ สตฺตมี สงฺฆทาสิกา ฯ
อห อุปฺปลวณฺณา จ
เขมา ภทฺทา จ ภิกฺขุนี
กิสาโคตมี ธมฺมทินฺนา วิสาขา โหติ สตฺตมี ฯ
เตหิ กมฺเมหิ สุกเตหิ เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ๒ ฯ
ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ ชาตา เสฏิกุเล อห
สาวตฺถยิ  ปุรวเร
อิทฺเธ ผีเต มหทฺธเน ฯ
ยทา จ โยพฺพนูเปตา วิตกฺกวสคา อห
นรฺชานปท ๓ ทิสวฺ า เตน สทฺธึ อคฺฉห ฯ
เอกปุตฺตปฺปสุตาห
ทุติโย กุจฺฉิยา มม
ตทาห มาตาปตโร
อิกฺขามีติ ๔ สุนิจฺฉิตา ฯ
นาโรเจสึ ปตึ มยฺห ตทา ตมฺหิ ปวาสิเต
เอกิกา นิคฺคตา เคหา คนฺตุ สาวตฺถิมุตฺตม ฯ
#๑ ม. สพฺพตฺถ สุเขธิตา ฯ ๒ ม. สพฺพตฺถ อคจฺฉห ฯ ยุ. อคมฺหเส ฯ
#๓ ม. นรฺชารปตึ ฯ ๔ ม. ยุ. โอกฺกามีติ ฯ
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ตโต เม สามิ อาคนฺตฺวา สมฺภาเวสิ ปเถ มม
ตทา เม กมฺมชา วาตา อุปฺปนฺนา อติทารุณา ฯ
อุทิโตว ๑ มหาเมโฆ ปสูติสมเย มม
ทพฺพตฺถาย ตทา คนฺตฺวา สามิ สปฺเปน มาริโต ฯ
ตทา วิชาตทุกฺเขน
อนาถา กปณา อห
กุนฺนทึ ปูริต ทิสฺวา
คจฺฉนฺตี สกุลาลย ๒ ฯ
พาล อาทาย โอตรึ ๓ ปารกูเล จ เอกิกา ๔
ปาเยตฺวา ๕ พาลก ปุตฺต อิตร ตารณายห ฯ
นิวตฺตา อุกฺกุโส หาสิ ตรุณ วิลปนฺตก
อิตรฺจ วหิ โสโต
สาห โสกสมปฺปตา ฯ
สาวตฺถนิ คร คนฺตฺวา อสฺโสสึ สชเน มเต
ตทา อโวจ ๖ โสกฏฏา มหาโสกสมปฺปตา ฯ
อุโภ ปุตฺตา กาลกตา วเน มยฺห ปติ มโต
มาตา ปตา จ ภาตา จ เอกจิตมฺหิ ฑยฺหเร ฯ
ตทา กิสา จ ปณฺฑุ จ อนาถา ทินมานสา
อิโต ตโต คจฺฉนฺตีห ๗ อทฺทส นรสารถึ ฯ
ตโต อโวจ ม สตฺถา ปุตฺเต มา โสจิ อสฺสุ
อตฺตาน เต คเวสสฺสุ กึ นิรตฺถ วิหฺสิ ฯ
น สนฺติ ปุตฺตา ตาณาย น าติ นป พนฺธวา
อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส
นตฺถิ าตีสุ ตาณตา ฯ
#๑ ม. ยุ. อุทโิ ต จ ฯ ๒ ยุ. สกุณาลย ฯ ๓ ม. ยุ. อตรึ ฯ ๔ ม. เอกก ฯ ยุ. เอกโก ฯ
#๕ โป. ม. ยุ. สาเยตฺวา ฯ ๖ ยุ. อโวจ ฯ ๗ ม. ยุ. ภมนฺตีห ฯ
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ต สุตฺวา มุนิโน วากฺย ปม ผลมชฺฌค
ปพฺพชิตฺวาน น จิร
อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ
ทิพฺพาย โสตธาตุยา
ปรจิตฺตานิ ชานามิ
สตฺถุ สาสนการิกา ฯ
ปุพฺเพนิวาส ชานามิ ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต
เขเปตฺวา อาสเว สพฺเพ วิสุทฺธาสึ สุนิมฺมลา ฯ
ตโตห วินย สพฺพ
สนฺติเก สพฺพทสฺสิโน
อุคฺคหึ สพฺพวิตฺถาร
พฺยาหรึ จ ยถาตถ ฯ
ชิโน ตสฺมึ คุเณ ตุฏโ เอตทคฺเค เปสิ ม
อคฺค ๑ วินยธารีน ปฏาจาราว ๒ เอกิกา ฯ
ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา กต พุทฺธสฺส สาสน
โอหิโต ครุโก ภาโร ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ
ยสฺส อตฺถาย ปพฺพชิตา อคารสฺมา อนคาริย
โส เม อตฺโถ อนุปปฺ ตฺโต สพฺพสโยชนกฺขโย ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
#๑ ม. อคฺคา ฯ ๒ โป. ยุ. จ ฯ
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อิตฺถ สุท ปฏาจารา ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ปฏาจาราเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
เอกุโปสถิกา เจว
สลฬา จาถ โมทกา
เอกาสนา ปฺจทีปา นฬมาลี จ โคตมี ฯ
เขมา อุปฺปลวณฺณา จ ปฏาจารา จ ภิกฺขุนี
คาถาสตานิ ปฺเจว ๑ นว จาป ตทุตฺตริ ฯ
เอกุโปสถวคฺโค ทุติโย ฯ
_______________
#๑ โป. ยุ. ... จตฺตาริ นวุตึ สตฺตเมว จ ฯ
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ตติโย กุณฺฑลเกสีวคฺโค
ปม กุณฺฑลเกสีเถริยาปทาน (๒๑)
[๑๖๑] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺมาน ปารคู
อิโต สตสหสฺสมฺหิ
กปฺเป อุปปชฺชิ นายโก ฯ
ตทาห หสวติยา
ชาตา เสฏิกุเล อหุ
นานารตนปชฺโชเต
มหาสุขสมปฺปตา ฯ
อุเปตฺวา ต มหาวีร อสฺโสสึ ธมฺมมุตฺตม
ตโต ชาตปฺปสาทาห อุเปสึ สรณ ชิน ฯ
ตทา มหาการุณิโก
ปทุมุตตฺ รนายโก ๑
ขิปฺปาภิฺานมคฺคนฺติ ๒ ปยิ ๓ ภิกฺขุนึ สุภ ฯ
ต สุตฺวา มุทิตา หุตฺวา ทาน ทตฺวา มเหสิโน
นิปจฺจ สิรสา ปาเท ต าน อภิปตฺถยึ ฯ
อนุโมทิ มหาวีโร
ภทฺเท ยนฺเตภิปตฺถิต
สมิชฺฌสิ ฺสติ ต สพฺพ
สุขินี โหหิ นิพฺพุตา ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาทา โอรสา ธมฺมนิมฺมิตา
ภทฺทา กุณฺฑลเกสาติ เหสฺสติ สตฺถุสาวิกา ฯ
#๑ ม. ...นามโก ฯ ๒ โป. ยุ. ขิปฺปาภิฺา นมคฺคตฺเต ฯ ๓ ม. ยุ. เปสิ ฯ
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เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ตโต จุตา ยามมค
ตโตห ตุสิต คตา
ตโต จ นิมฺมานรตึ
วสวตฺติปุร คตา ๑ ฯ
ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชามิ
ตสฺส กมฺมสฺส วาหสา
ตตฺถ ตตฺเถว ราชูน มเหสิตฺตมการยึ ฯ
ตโต จุตา มนุสฺเสสุ ราชูน จกฺกวตฺติน
มณฺฑลีนฺจ ราชูน
มเหสิตฺตมการยึ ฯ
สมฺปตฺตึ อนุโภตฺวาน เทเวสุ มานุเสสุ จ
สพฺพตฺถ สุขิตา หุตฺวา เนกกปฺเปสุ สสรึ ฯ
อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส
กสฺสโป นาม นาเมน อุปฺปชฺชิ วทต วโร ฯ
อุปฏาโก มเหสิสฺส ตทา อาสิ นริสฺสโร
กาสิราชา กิกี นาม พาราณสิปุรุตฺตเม ฯ
ตสฺส ธีตา จตุตฺถาสึ ภิกฺขุทาสีติ ๒ วิสฺสุตา
ธมฺม สุตฺวา ชินคฺคสฺส ปพฺพชฺช สมโรจยึ ฯ
อนุชานิ น โน ตาโต อคาเรว ตทา มย
วีส วสฺสสหสฺสานิ
วิจริมฺห อตนฺทิตา ฯ
โกมาริพฺรหฺมจริย
ราชกฺา สุเขฏิตา
พุทฺโธปฏานนิรตา
มุทิตา สตฺต ธีตโร ฯ
#๑ ม. ยุ. ตโต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ภิกฺขุทายีติ ฯ ยุ. ภิกขฺ ทายีติ ฯ
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สมณี สมณคุตฺตา จ
ภิกฺขุนี ภิกฺขุทาสิกา
ธมฺมา เจว สุธมฺมา จ สตฺตมี สงฺฆทาสิกา ฯ
เขมา อุปฺปลวณฺณนา จ ปฏาจารา อหนฺตทา
กิสาโคตมี ธมฺมทินฺนา วิสาขา โหติ สตฺตมี ฯ
เตหิ กมฺเมหิ สุกเตหิ เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ คิริพฺพชปุรุตฺตเม
ชาตา เสฏิกุเล ผีเต ยทาห โยพฺพเน ิตา ฯ
โจร วธตฺถ นิยฺยนฺต ทิสฺวา รตฺตา ตหึ อห
ปตา เม ต สหสฺเสน โมจยิตฺวา วธา ตโต ฯ
อทาสิ ตสฺส ม ตาโต วิทิตฺวาน มน มม
ตสฺสาหมาสิ ๑ วิสฺสฏา อติว ทยิตา หิตา ฯ
โส เม ภูสนโลเภน พลึ ๒ ปจฺจาหร ทิโส
โจรปฺปปาต เนตฺวาน ปพฺพเต ๓ เจตยิ วธ ฯ
ตทาห ปณมิตฺวาน
สตฺตุก สุกตฺชลี
รกฺขนฺตี อตฺตโน ปาณ อิม วจนมพฺรวึ ฯ
อิท สุวณฺณกายุร ๔ มุตฺตา เวฬุริยา พหู
สพฺพ ๕ หรสฺสุ ภทฺทนฺเต มฺจ ทาสีติ สาวย ฯ
โอโรปยสฺสุ กลฺยาณิ มา ๖ พาฬฺห ปริเทวสิ
น จาห อภิชานามิ
อหนฺตฺวา วนมาคต ๗ ฯ
#๑ ม. ...มาสึ ฯ ๒ ม. พลิมชฺฌาสโย ทิโส ฯ ยุ. มารปจฺจาหฏ ทิโส ฯ ๓ ม. ยุ.
#ปพฺพต ฯ ๔ ม. ยุ. สุวณฺณเกยูร ฯ ๕ ยุ. สจฺจ ฯ ๖ ยุ. มา พหุ ปริเทวยิ ฯ
#๗ ม. ยุ. ธนมาภต ฯ
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ยโต สรามิ อตฺตาน ยโต ปตฺโตสฺมิ วิฺุต
น จาห อภิชานามิ
อฺ ปยตร ตยา ฯ
เอหิ ต อุปคุยฺหิสฺส
กตฺวาน ต ปทกฺขิณ
ต วนฺทามิ ๑ ปุน นตฺถิ มม ตุยหฺ ฺจ สงฺคโม ฯ
น หิ สพฺเพสุ าเนสุ ปุรโิ ส โหติ ปณฺฑิโต
อิตฺถีป ปณฺฑิตา โหติ ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณา ฯ
น หิ สพฺเพสุ าเนสุ ปุรโิ ส โหติ ปณฺฑิโต
อิตฺถีป ปณฺฑิตา โหติ ลหุ อตฺถ วิจินฺติตา ๒ ฯ
ลหฺุจ วต ขิปฺปฺจ
เนกตฺเถ ๓ สมเจตยิ
จิตฺตปุณฺณายตาเนว ๔ ตทาห สตฺตุก วธึ ฯ
โย จ อุปฺปติต อตฺถ น ขิปฺป อนุพุชฺฌติ
โส หฺเต มนฺทมติ โจโรว คิริคพฺภเร ฯ
โย จ อุปฺปติต อตฺถ ขิปฺปเมว นิโพธติ
มุจฺจเต สตฺตุสมฺพาธา ตทาห สตฺตุกา ยถา ฯ
ตทาห ปาตยิตฺวาน
คิริทุคฺคมฺหิ สตฺตุก
สนฺติก เสตวตฺถาน
อุเปตา ๕ ปพฺพชึ อห ฯ
สณฺฑาเสน จ เกเส เม ลฺุจิตฺวา สพฺพโส ตทา
ปพฺพชิตฺวาน สมย
อาจิกฺขึสุ นิรนฺตร ฯ
ตโต ต อุคฺคเหตฺวาน ๖ นิสีทิตวฺ าน เอกิกา
สมย ต วิจินฺเตสึ ๗ สุวาโน ๘ มานุส กร ฯ
#๑ ม. ยุ. น จ ทานิ ปุโน อตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. วิจินฺติกา ฯ
#๓ ม. ยุ. นิกตฺเถ สมเจตยึ ฯ ๔ ม. มิค อุณฺณายตา เอว ฯ ยุ. มิค ปุณฺณายเตเนว ฯ
#๕ ยุ. อุเปตฺวา ฯ ๖ ม. อุคฺคเหตฺวาห ฯ ๗ ยุ. วิจินฺเตมิ ฯ ๘ ยุ. สุวานา ฯ
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ฉินฺน คยฺห สมีเป เม ปาตยิตฺวา อปกฺกมิ
ทิสฺวา นิมิตฺต อลภึ
ติฏนฺต ๑ ปุฬวากุล ฯ
ตโต อุฏาย สวิคฺคา อาปุจฺฉึ สหธมฺมิเก
เต อโวจุ วิชานนฺติ ต อตฺถ สกฺยภิกฺขโว ฯ
สาห ตมตฺถ ปุจฺฉิสฺส อุเปตฺวา พุทฺธสาวเก
เต มมาทาย คจฺฉึสุ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก ฯ
โส เม ธมฺมมเทเสสิ ขนฺธายตนธาตุโย
อสุภานิจฺจ ทุกฺขาติ
อนตฺตาติ จ นายโก ฯ
ตสฺส ธมฺม สุณิตฺวาห ธมฺมจกฺขุ วิโสธยึ
ตโต วิฺาตสทฺธมฺมา ปพฺพชฺช อุปสมฺปท ฯ
อายาจิโต ๒ ตทา อาห เอหิ ภทฺเทติ นายโก
ตทาห อุปสมฺปนฺนา
ปริตฺต โตยมทฺทส ฯ
ปาทปกฺขาลเนนาห
ตฺวา สอุทยพฺพย
ตถา สพฺเพป สงฺขารา ๓ อิติ สจินฺตยึ ตทา ฯ
ตโต จิตตฺ  วิมุจฺจิ ๔ เม อนุปาทาย สพฺพโส
ขิปฺปาภิฺานมคฺคมฺเม ตทา ปฺาปยิ ชิโน ฯ
อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ
ทิพฺพาย โสตธาตุยา
ปรจิตฺตานิ ชานามิ
สตฺถุสาสนการิกา ฯ
ปุพฺเพนิวาส ชานามิ ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต
เขเปตฺวา อาสเว สพฺเพ วิสุทฺธาสึ สุนิมฺมลา ฯ
#๑ ม. ยุ. หตฺถ ต ฯ ๒ ยุ. อายา2จึ โส ฯ ๓ ม. สงฺขาเร อีทิส จินฺตยึ ตทา ฯ
#๔ ยุ. วิมุตฺต ฯ
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ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา กต พุทฺธสฺส สาสน
โอหิโต ครุโก ภาโร ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ
ยสฺสตฺถาย ๑ ปพฺพชิตา อคารสฺมา อนคาริย
โส เม อตฺโถ อนุปปฺ ตฺโต สพฺพสโยชนกฺขโย ฯ
อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ
ปฏิภาเณ ตเถว จ
าณ เม วิปุล ๒ สุทฺธ พุทฺธเสฏสฺส วาหสา ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท ภทฺทา กุณฺฑลเกสา ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
กุณฺฑลเกสีเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย กิสาโคตมีเถริยาปทาน (๒๒)
[๑๖๒] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺมาน ปารคู
อิโต สตสหสฺสมฺหิ
กปฺเป อุปฺปชฺชิ นายโก ฯ
#๑ ยุ. ยสฺส จตฺถาย ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ยุ. สพฺพตฺถ วิมล ฯ
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ตทาห หสวติย
ชาตา อฺตเร กุเล
อุเปตฺวา ต นรวร
สรณ สมุปาคมึ ฯ
ธมฺมฺจ ตสฺส อสฺโสสึ จตุสจฺจูปสฺหิต
มธุร ปรมสฺสาท
จิตฺตสนฺติสุขาวห ๑ ฯ
ตทาป ๒ ภิกฺขุนึ ธีโร ลูขจีวรธาริก ๓
เปนฺโต เอตทคฺคมฺหิ วณฺณยิ ปุริสุตฺตโม ฯ
ชเนตฺวานปฺปก ปตึ
สุตฺวา ภิกฺขุนิยา คุณ ๔
การ กตฺวาน พุทฺธสฺส ยถาสตฺติ ๕ ยถาพล ฯ
นิปจฺจ มุนิธีรนฺต
ต าน อภิปตฺถยึ
ตทานุโมทิ สมฺพุทฺโธ านลาภาย นายโก ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาทา โอรสา ธมฺมนิมฺมิตา
กิสาโคตมิ นาม นาเมน เหสฺสติ สตฺถุสาวิกา ฯ
ต สุตฺวา มุทิตา หุตฺวา ยาวชีว ตทา ชิน
เมตฺตจิตฺตา ปริจรึ
ปจฺจเยหิ วินายก ฯ
เตหิ ๖ กมฺเมหิ สุกเตหิ เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส
กสฺสโป นาม นาเมน อุปฺปชฺชิ วทต วโร ฯ
#๑ ม. วฏฏสนฺติสุขาวห ฯ ๒ ม. ตทา จ ฯ ยุ. กทาจิ ฯ ๓ ม. ...ธารินึ ฯ
#๔ ม. คุเณ ฯ ๕ ยุ. ยถาสตฺตึ ฯ ๖ ม. ยุ. เตน กมฺเมน สูกเตน ฯ
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อุปฏาโก มเหสิสฺส ตทา อาสิ นริสฺสโร
กาสิราชา กิกี นาม พาราณสิปุรุตฺตเม ฯ
ปฺจมี ตสฺส ธีตาห ๑ ธมฺมา นาเมน วิสฺสุตา
ธมฺม สุตฺวา ชินคฺคสฺส ปพฺพชฺช สมโรจยึ ฯ
อนุชานิ น โน ตาโต อคาเรว ตทา มย
วีสวสฺสสหสฺสานิ
วิจริมฺห อตนฺทิตา ฯ
โกมาริพฺรหฺมจริย
ราชกฺา สุเข ิตา
พุทฺโธปฏานนิรตา
มุทิตา สตฺต ธีตโร ฯ
สมณี สมณคุตฺตา จ
ภิกฺขุนี ภิกฺขุทาสิกา
ธมฺมา เจว สุธมฺมา จ สตฺตมี สงฺฆทาสิกา ฯ
เขมา อุปฺปลวณฺณา จ ปฏาจารา จ กุณฺฑลา
อหฺจ ธมฺมทินฺนา จ วิสาขา โหติ สตฺตมี ฯ
เตหิ กมฺเมหิ สุกเตหิ เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ ชาตา เสฏิกุเล อห
ทุคฺคเต อธเน นีเจ ๒ คตา จ สธน กุล ฯ
ปติฏเปตฺวาน ๓ เสสา เม ทิสฺสนฺติ ๔ อธนา อิติ
ยทา จ ปสุตา ๕ อาสึ สพฺเพส ทยิตา ตทา ฯ
ยทา โส ตรุโณ ปุตฺโต ๖ โกมารโก ๗ สุเขฏิโต
สปาณมิว กนฺโต เม ตทา ๘ ยมวส คโต ฯ
#๑ ม. ยุ. ธีตาสึ ฯ ๒ ม. นฏเ ฯ ยุ. นิฏเ  ฯ ๓ ม. ยุ. ปตึ เปตฺวา ฯ
#๔ ม. เทสฺสนฺติ ฯ ๕ ยุ. สสุตา ฯ ๖ ม. ยุ. ภทฺโท ฯ ๗ ม. โกมลโก ฯ
#ยุ. โกมลงฺโค ฯ ๘ ยุ. ตทาย ปรสงฺคโต ฯ
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โสกฏฏา ทินวทนา
อสฺสุเนตฺตา รุทมุขา
มต ๑ กุณปมาทาย วิลปนฺตี คมามห ฯ
ตทา เอเกน สนฺทิฏา อุเปตฺวา ภิสกฺกุตฺตม ๒
อโวจ เทหิ เภสชฺช ปุตฺตสฺชีวนนฺติ โภ ฯ
น วิชฺชนฺเต มตา ยสฺมึ เคเห สิทฺธตฺถก ตโต
อาหราติ ชิโน อาห วินโยปายโกวิโท ฯ
ตทา คมิตฺวา สาวตฺถึ น ๓ ลภึ ตาทิส ฆร
กุโต สิทฺธตฺถก ตสฺมา ตโต ลทฺธา สตึ อห ฯ
กุณป ฉฑฺฑยิตฺวาน
อุเปสึ โลกนายก
ทูรโต จ ๔ มม ทิสฺวา อโวจ มธุรสฺสโร ฯ
โย จ วสฺสสต ชีเว อปสฺส อุทยพฺพย
เอกาห ชีวิต เสยฺโย ปสฺสโต อุทยพฺพย ฯ
น คามธมฺโม นิคมสฺส ธมฺโม
น จาปย เอกกุลสฺส ธมฺโม
สพฺพสฺส โลกสฺส สเทวกสฺส
เอโสว ๕ ธมฺโม ยทิท อนิจฺจตา ฯ
สาห ๖ สุตฺวานิมา คาถา ธมฺมจกฺขุ วิโสธยึ
ตโต วิฺาตสทฺธมฺมา ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
ตถาป ปพฺพชิตา สนฺตี ยฺุชนฺตี ชินสาสเน
น จิเรเนว กาเลน อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
#๑ ยุ. เอว ฯ ๒ ยุ. ภิสมุตตฺ ม ฯ ๓ ยุ. น ลภิตฺวาทิส ฆร ฯ ๔ ม. ยุ. ว ฯ
#๕ ม. เอเสว ฯ ๖ ยุ. สหา สุตฺวานิมา คาถา ฯ
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อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ
ทิพฺพาย โสตธาตุยา
ปรจิตฺตานิ ชานามิ
สตฺถุสาสนการิกา ฯ
ปุพฺเพนิวาส ชานามิ ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต
เขเปตฺวา อาสเว สพฺเพ วิสุทฺธาสึ สุนิมฺมลา ฯ
ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา กต พุทฺธสฺส สาสน
โอหิโต ครุโก ภาโร ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ
ยสฺสตฺถาย ปพฺพชิตา อคารสฺมา อนคาริย
โส เม อตฺโถ อนุปปฺ ตฺโต สพฺพสโยชนกฺขโย ฯ
อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ
ปฏิภาเณ ตเถว จ
ฌาน เม วิปุล สุทฺธ พุทฺธเสฏสฺส วาหสา ฯ
สงฺการกูฏา อาหริตฺวา สุสานา รถิยาปจ
ตโต สงฺฆาฏิก กตฺวา ลูข ธาเรมิ จีวร ฯ
ชิโน ตสฺมึ คุเณ ตุฏโ ลูขจีวรธารเณ
เปสิ เอตทคฺคมฺหิ
ปริสาสุ วินายโก ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
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อิตฺถ สุท กิสาโคตมี ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
กิสาโคตมีเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย ธมฺมทินฺนาเถริยาปทาน (๒๓)
[๑๖๓] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺมาน ปารคู
อิโต สตสหสฺสมฺหิ
กปฺเป อุปฺปชฺชิ นายโก ฯ
ตทาห หสวติยา
กุเล อฺตเร อหุ
ปรกมฺม ๑ กรี อาสึ นิปกา สีลสวุตา ฯ
ปทุมุตตฺ รสฺส พุทฺธสฺส สุชาโต อคฺคสาวโก
วิหารา อภินิกฺขมฺม
ปณฺฑปาตาย คจฺฉติ ฯ
ฆฏ คเหตฺวา คจฺฉนฺตี ตทา อุทกหาริกา
ต ทิสฺวา อททึ ปูว ๒ ปสนฺนา เสหิ ปาณิภิ ฯ
ปฏิคฺคเหตฺวา ตตฺเถว นิสินฺโน ปริภฺุชิ โส
ตโต เนตฺวาน ต เคห อทาสึ ตสฺส โภชน ฯ
ตโต เม อยฺยโก ตุฏโ  อกาสิ ๓ สุณิส สก
สสฺสุยา สห คนฺตฺวาน สมฺพทุ ฺธ อภิวาทยึ ฯ
ตทา โส ธมฺมกถิก
ภิกฺขุนึ ปริกิตฺตย
เปสิ เอตทคฺคมฺหิ
ต สุตฺวา มุทิตา อห ฯ
นิมนฺตยิตฺวา สุคต
สสงฺฆ โลกนายก
มหาทาน ททิตฺวาน
ต าน อภิปตฺถยึ ฯ
#๑ ม. ยุ. ปรกมฺมการี ฯ ๒ ยุ. สูป ฯ ๓ ม. ยุ. อกรี ฯ
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ตโต ม สุคโต อาห ฆนนินฺนาทสุสฺสุโร ๑
มมุปฏานนิรตา ๒ สสงฺฆปริเวสิกา ฯ
สทฺธมฺมสฺสวเน ยุตฺตา คุณวฑฺฒิตมานสา
ภทฺเท ภวสฺสุ มุทิตา ลจฺฉเสต ๓ ปณิธิผล ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาทา โอรสา ธมฺมนิมฺมิตา
ธมฺมทินฺนาติ นาเมน เหสฺสติ สตฺถุสาวิกา ฯ
ต สุตฺวา มุทิตา หุตฺวา ยาวชีว มหามุนึ
เมตฺตจิตฺตา ปริจรึ
ปจฺจเยหิ วินายก ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส
กสฺสโป นาม นาเมน อุปฺปชฺชิ วทต วโร ฯ
อุปฏาโก มเหสิสฺส ตทา อาสิ นริสฺสโร
กาสิราชา กิกี นาม พาราณสิปุรุตฺตเม ฯ
ฉฏา ตสฺส ๔ อห ธีตา สุธมฺมา อิติ วิสฺสุตา
ธมฺม สุตฺวา ชินคฺคสฺส ปพฺพชฺช สมโรจยึ ฯ
อนุชานิ น โน ตาโต อคาเรว ตทา มย
วีส วสฺสสหสฺสานิ
วิจริมฺห อตนฺทิตา ฯ
ตติย ภาณวาร ฯ
#๑ ม. ยุ. ... สุสฺสโร ฯ ๒ ม. ยุ. มมุปฏานนิรเต สสงฺฆปริเวสิเก ฯ
#มมุปฏานยุตฺเต สสงฺฆปริมานเส ฯ ๓ ม. ยุ. ลจฺฉเส ฯ ๔ ม. ยุ. ตสฺสาสห ฯ
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โกมาริพฺรหฺมจริย
ราชกฺา สุเขฏิตา
พุทฺโธปฏานนิรตา
มุทิตา สตฺต ธีตโร ฯู
สมณี สมณคุตฺตา จ
ภิกฺขุนี ภิกฺขุทาสิกา
ธมฺมา เจว สุธมฺมา จ สตฺตมี สงฺฆทาสิกา ฯ
เขมา อุปฺปลวณฺณา จ ปฏาจารา จ กุณฺฑลา
โคตมี จ อห เจว
วิสาขา โหติ สตฺตมี ฯ
เตหิ กมฺเมหิ สุกเตหิ เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ คิริพฺพชปุรุตฺตเม
ชาตา เสฏิกุเล ผีเต สพฺพกามสมิทฺธเน ฯ
ยทา รูปคุณูเปตา
ปเม โยพฺพเน ิตา
ตทา ปรกุล คนฺตฺวา วสึ สุขสมปฺปตา ฯ
อุเปตฺวา โลกสรณ
สุณิตฺวา ธมฺมเทสน
อนาคามิผล ปตฺโต
สามิโก เม สุพุทฺธิมา ฯ
ตทา ๑ ต อนุชาเนตฺวา ปพฺพชึ อนคาริย
น จิเรเนว กาเลน อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
ตทา อุปาสโก โส ม อุปคนฺตฺวา อปุจฺฉถ
คมฺภีเร นิปุเณ ปเฺห เต สพฺเพ พฺยากรึ อห ฯ
ชิโน ตสฺมึ คุเณ ตุฏโ  เอตทคฺเค เปสิ ม
ภิกฺขุนึ ธมฺมกถิก
นาฺ ปสฺสามิ เอทิส ฯ
#๑ ม. ยุ. ตทาห ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 338

ธมฺมทินฺนา ยถา ธีรา เอว ธาเรถ ภิกฺขโว
เอวาห ปณฺฑิตา นาม ๑ นายเกนานุกมฺปตา ฯ
ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา กต พุทฺธสฺส สาสน
โอหิโต ครุโก ภาโร ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ
ยสฺสตฺถาย ปพฺพชิตา อคารสฺมา อนคาริย
โส เม อตฺโถ อนุปปฺ ตฺโต สพฺพสโยชนกฺขโย ฯ
อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ
ทิพฺพาย โสตธาตุยา
ปรจิตฺตานิ ชานามิ
พุทฺธสาสนการิกา ๒ ฯ
ปุพฺเพนิวาส ชานามิ ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต
เขเปตฺวา อาสเว สพฺเพ วิสุทฺธาสึ สุนิมฺมลา ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท ธมฺมทินฺนา ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ธมฺมทินฺนาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. โหมิ ฯ ๒ ม. ยุ. สตฺถุสาสน ... ฯ
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จตุตฺถ สกุลาเถริยาปทาน (๒๔)
[๑๖๔] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺมาน ปารคู
อิโต สตสหสฺสมฺหิ
กปฺเป อุปฺปชฺชิ นายโก ฯ
หิตาย สพฺพสตฺตาน
สุขาย วทต วโร
อตฺถาย ปุริสาชฺโ ปฏิปนฺโน สเทวเก ฯ
ยสคฺคปฺปตฺโต สิริมา กิตฺติวณฺณภโต ๑ ชิโน
ปูชิโต ๒ สพฺพโลกสฺส ทิสา สพฺพา สุวิสฺสุโต ฯ
อุตฺติณฺณวิจิกิจฺโฉ โส วีติวตฺตกถกโถ
สมฺปุณณ
ฺ มนสงฺกปฺโป
ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม ฯ
อนุปฺปนฺนสฺส มคฺคสฺส อุปฺปาเทตา นรุตฺตโม
อนกฺขาตฺจ อกฺขาสิ อสฺชาตฺจ สฺชนี ฯ
มคฺคฺู จ มคฺควิทู
มคฺคกฺขายี นราสโภ
มคฺคสฺส กุสโล สตฺถา สารถีน วรุตฺตโม ฯ
มหาการุณิโก นาโถ ๓ ธมฺม เทเสติ นายโก
นิมุคฺเค กามปงฺกมฺหิ ๔ สมุทฺธรติ ปาณิโน ฯ
ตทาห หสวติย
ชาตา ขตฺติยนนฺทนา
สุรูปา สธนา จาป ๕ ทยิตา จ ๖ สิรีมตี ฯ
อานนฺทสฺส มหารฺโ ธีตา ปรมโสภนา
เวมาตา ภคินี จาป ปทุมุตฺตรนามิโน ฯ
#๑ ม. ยุ. กิตฺติวณฺณคโต ฯ ๒ ยุ. ชิโน สพฺพสฺส โลกสฺส ฯ ๓ ม. ยุ. สตฺถา ฯ
#๔ ยุ. โมหปงฺกมฺหิ ฯ ๕ ยุ. สธนา าสึ ฯ ๖ ยุ. ว ฯ
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ราชกฺาหิ สหิตา
สพฺพาภรณภูสิตา
อุปคมฺม ๑ มหาวีร อสฺโสสึ ธมฺมเทสน ฯ
ตทา หิ โส โลกวิทู ๒ ภิกฺขุนึ ทิพฺพจกฺขุก ๓
จตุปริสาย ๔ มชฺเฌ อคฺคฏาเน เปสิ ต ฯ
สุณิตฺวา ตมห หฏา ทาน ทตฺวาน สตฺถุโน
ปูเชตฺวาน จ สมฺพุทฺธ ทิพฺพจกฺขุ อปตฺถยึ ฯ
ตโต อโวจ ม สตฺถา นนฺเท ลจฺฉสิ ปตฺถิต
ปทีปธมฺมทานาน
ผลเมต สุนิจฺฉิต ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาทา โอรสา ธมฺมนิมฺมติ า
สกุลาติ ๕ จ นาเมน เหสฺสสิ สตฺถุสาวิกา ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส
กสฺสโป นาม นาเมน อุปฺปชฺชิ วทต วโร ฯ
ปริพฺพาชิกินี ๖ อาสึ ตทาห เอกจารินี
ภิกฺขาย วิจริตฺวาน
อลภึ เตลมตฺตก ฯ
เตน ทีป ปทีเปตฺวา ๗ อุปฏึ สพฺพสวร ๘
เจติย ทิปทคฺคสฺส
วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
#๑ ม. อุปาคมฺม ฯ ๒ ม. โลกครุ ฯ ยุ. โลกคุรู ฯ ๓ ยุ. ทิพฺพจกฺขุกึ ฯ
#๔ ม. กิตฺตย ปริสามชฺเฌ ฯ ยุ. กิตฺตยี... ฯ ๕ ม. ยุ. สกุลา นาม นาเมน ฯ
#๖ ม. ปริพฺพาชกินี ฯ ๗ ยุ. ปชาเล2ตฺวา ฯ ๘ ม. สพฺพสวรึ ฯ
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เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชามิ
ตสฺส กมฺมสฺส วาหสา
สฺชลนฺติ ๑ มหาทีปา ตตฺถ ตตฺถ คตาย เม ฯ
ติโรกุฑฑ
ฺ  ติโรเสล
สมติคฺคยฺห ปพฺพต
ปสฺสามห ยทิจฉฺ ามิ
ทีปทานสฺสิท ผล ฯ
วิสุทฺธนยนา โหมิ
ยสสา ปชฺชลามห ๒
สทฺธา ปฺวตี ๓ เจว ทีปทานสฺสิท ผล ฯ
ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ ชาตา วิปฺปกุเล อห
ปหูตธนธฺมฺหิ
มุทิเต ราชปูชิเต ฯ
อห สพฺพงฺคสมฺปนฺนา สพฺพาภรณภูสิตา
ปุรปฺปเวเส สุคต
วาตปาเน ิตา อห ฯ
ทิสฺวา ชลนฺต ยสสา เทวมนุสฺสสกฺกต
อนุพฺยฺชนสมฺปนฺน
ลกฺขเณหิ วิภูสิต ฯ
อุทคฺคจิตฺตา สุมนา
ปพฺพชฺช สมโรจยึ
น จิเรเนว กาเลน อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ
ทิพฺพาย โสตธาตุยา
ปรจิตฺตานิ ชานามิ
สตฺถุสาสนการิกา ฯ
ปุพฺเพนิวาส ชานามิ ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต
เขเปตฺวา อาสเว สพฺเพ วิสุทฺธาสึ สุนิมฺมลา ฯ
#๑ ม. ปชฺชลนฺติ ฯ ๒ ม. ยุ. จ ชลามห ฯ ๓ ยุ. ปฺา สตี เจว ฯ
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ปริจิณฺโณ มยา สตฺถา กต พุทฺธสฺส สาสน
โอหิโต ครุโก ภาโร ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ
ยสฺสตฺถาย ปพฺพชิตา อคารสฺมา อนคาริย
โส เม อตฺโถ อนุปปฺ ตฺโต สพฺพสโยชนกฺขโย ฯ
ตโต มหาการุณิโก
เอตทคฺเค เปสิ ม
ทิพฺพจกฺขุกาน ๑ อคฺคา สกุลาติ นรุตฺตโม ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท สกุลา ภิกขฺ ุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
สกุลาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม นนฺทาเถริยาปทาน (๒๕)
[๑๖๕] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺมาน ปารคู
อิโต สตสหสฺสมฺหิ
กปฺเป อุปฺปชฺชิ นายโก ฯ
โอวาทโก วิฺาปโก ตารโก สพฺพปาณิน
เทสนากุสโล พุทฺโธ ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
#๑ ยุ. ทิพฺพจกฺขุกิน
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อนุกมฺปโก การุณิโก หิเตสี สพฺพปาณิน
สมฺปตฺเต ติตฺถิเย สพฺเพ ปฺจสีเล ปติฏหิ ๑ ฯ
เอว นิรากุล อาสิ
สฺุต ติตฺถิเยหิ จ
วิจิตฺต อรหนฺเตหิ
วสีภูเตหิ ตาทิภิ ฯ
รตนานฏปฺาส
อุคฺคโต ๒ โส มหามุนิ
กฺจนคฺฆิยสงฺกาโส
ทฺวตฺตึสวรลกฺขโณ ฯ
วสฺสสตสหสฺสานิ
อายุ วิชชฺ ติ ๓ ตาวเท
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
ตทาห หสวติย
ชาตา เสฏิกุเล อหุ
นานารตนปชฺโชเต
มหาสุขสมปฺปตา ฯ
อุเปตฺวา ต มหาวีร อสฺโสสึ ธมฺมเทสน
อมต ปรมสฺสาท
ปรมตฺถ นิเวทก ฯ
ตทา นิมนฺตยิตฺวาน
สสงฺฆ โลกนายก ๔
ทตฺวา ตสฺส มหาทาน ปสนฺนา เสหิ ปาณิภิ ฯ
ฌายินีน ภิกฺขุนีน
อคฺคฏาน อปตฺถยึ
นิปจฺจ สิรสา วีร
สสงฺฆ โลกนายก ฯ
ตทา อทนฺตทมโก
ติโลกสรโณ ปภู
พฺยากาสิ นรสุนฺธโร ๕ ลจฺฉเสต สุปตฺถิต ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ปติฏป ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. อุคฺคโต ว มหามุนิ ฯ
#๓ ยุ. ติฏติ ฯ ๔ ยุ. ติภวนฺตค ฯ ๕ ม. นรสารถิ ฯ ยุ. นรสทฺทูโล ฯ
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ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาทา โอรสา ธมฺมนิมฺมิตา
นนฺทาติ นาม นาเมน เหสฺสติ สตฺถุสาวิกา ฯ
ต สุตฺวา มุทิตา หุตฺวา ยาวชีว ตทา ชิน
เมตฺตจิตฺตา ปริจรึ
ปจฺจเยหิ วินายก ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ตโต จุตา ยามมค
ตโตห ตุสิต คตา ๑
ตโต จ นิมฺมานรตึ
วสวตฺติปุร คตา ฯ
ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชามิ
ตสฺส กมฺมสฺส วาหสา
ตตฺถ ตตฺเถว ราชูน มเหสิตฺตมการยึ ฯ
ตโต จุตา มนุสฺสตฺเต ราชูน จกฺกวตฺติน
มณฺฑลีนฺจ ราชูน
มเหสิตฺตมการยึ ฯ
สมฺปตฺตึ อนุโภตฺวาน เทเวสุ มนุเชสุ จ
สพฺพตฺถ สุขิตา หุตฺวา เนกกปฺเปสุ สสรึ ฯ
ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต ปุรสฺมึ ๒ กปลวฺหเย
รฺโ สุทฺโธทนสฺสาห ธีตา อาสึ อนินฺทิตา ฯ
รสิริว ๓ รูปนึ ทิสฺวา นนฺทิต อาสิ ต กุล
เตน นนฺทาติ เม นาม สุนฺทรา ๔ ปวรา อห ฯ
ยุวตีนฺจ สพฺพาส
กลฺยาณีติ จ วิสฺสุตา
ตสฺมึป นคเร รมฺเม เปตฺวา ต ยโสธร ฯ
#๑ ยุ. อค ฯ ๒ สุรมฺเม ฯ ๓ ม. ยุ. สิริยา ... ฯ ๔ ม. ยุ. สุนฺทร ปวร อหุ ฯ
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เชฏโ ภาตา ติโลกคฺโค ปจฺฉิโม ๑ อรหา ตถา
เอกกินี ๒ คหฏาห มาตุยา ปริโจทิตา ฯ
สากิยมฺหิ กุเล ชาตา ปุตฺเต พุทฺธานุชา ตุว
นนฺเทนป วินา ภูตา อคาเร กึ นุ ลจฺฉสิ ๓ ฯ
ชราวสาน โยพฺพฺ รูป อสุจิสมฺมต
โรคนฺตมปจาโรคฺย
ชีวิต มรณนฺติก ฯ
อิทป เต สุภ รูป
สสิกนฺต ๔ มโนหร
ภูสนาน ๕ อลงฺการ สิริสงฺเกตสนฺนิภ ฯ
ปูชิต โลกสารว
นยนาน รสายน
ปฺุาน กิตฺติชนน
โอกฺกากกุลนนฺทน ฯ
น จิเรเนว กาเลน ชรา สมภิโภสฺสติ ๖
ปหาย ๗ เคห คารยฺห จร ธมฺมมนินฺทิเต ฯ
สุตฺวาห มาตุ วจน
ปพฺพชึ อนคาริย
เทเหน น ตุ จิตฺเตน รูปโยพฺพนโลลิตา ๘ ฯ
มหตา จ ปยตฺเตน
ฌานชฺเฌน สร มม
กาตฺุจ วทเต มาตา น จาห ตตฺถ อุสฺสุกา ฯ
ตโต มหาการุณิโก
ทิสฺวา ม กมลานน ๙
นิพฺพินทฺ นตฺถ รูปสฺมึ
มม จกฺขุปเถ ชิโน ฯ
สเกน อานุภาเวน
อิตฺถึ มาเปสิ โสภน ๑๐
ทสฺสนีย สุรุจิร
มมโตป สุรูปนึ ฯ
#๑ ยุ. มชฺฌโิ ม ฯ ๒ ม. ยุ. เอกากินี ฯ ๓ ม. ... นุ อจฺฉสิ ฯ ยุ. ... น
#อจฺฉสิ ฯ ๔ ยุ. ปสฺส กนฺต ... ฯ ๕ ยุ. ม ภูสน อลงฺการ ฯ ๖ ม. สมธิเสสฺสติ ฯ
#ยุ. สมธิเหสฺสติ ฯ ๗ ม. ยุ. วิหาย เคห การฺุเ ฯ ๘ ม. ยุ. ...ลาฬิตา ฯ
#๙ ม. ยุ. กามลาลส ฯ ๑๐ ม. ยุ. โสภินึ ฯ
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ตมห วิมฺหิตา ทิสฺวา อติวิมฺหิตเทหินึ ๑
จินฺตยึ สผล เมติ
เนตฺตลาภฺจ มานุส ฯ
ตมห เอหิ สุภเณ ๒ เยนตฺโถ ต วเทหิ เม
กุลนฺเต นามโคตฺตฺจ วท เม ยทิ เต ปย ฯ
น ปฺหกาโล ๓ สุภเณ อุจฺฉงฺเค ม นิเวสย ๔
สีทนฺตวิ มมงฺคานิ
ปสุปฺปย ๕ มุหุตฺตก ฯ
ตโต สีส มมงฺเก สา กตฺวา สยิ สุโสภณา ๖
ตสฺสา ลลาเต ๗ ปติตา ลุทฺธา ปรมทารุณา ฯ
สห ตสฺสา นิปาเตน ปฬกา อุปปชฺชถ
ปคฺฆรึสุ ปภินฺนา จ
กุณปา ปุพฺพโลหิตา ฯ
สมฺภินนฺ  ๘ วทนฺจาป กุณปปูติคนฺธิก ๙
อุทฺธุมาต วินีลฺจ
สพฺพฺจาป ๑๐ สรีรก ฯ
สา ปเวธิตสพฺพงฺคี
นิสฺสสนฺตี มหุ มหุ
เวทยนฺตี สก ทุกฺข
กรุณ ปริเทวยิ ฯ
ทุกฺเขน ทุกฺขิตา โหมิ ผุสยนฺตี จ เวทนา
มหาทุกเฺ ข นิมุคฺคมฺหิ สรณ โหหิ เม สขี ฯ
กุหึ วทนโสภนฺเต
กุหินฺเต ตุงฺคนาสิกา
ตมฺพพิมฺพวโรฏนฺเต วทนนฺเต กุหึ คต ฯ
กุหึ สสินิภ วณฺณ
กมฺพุคิวา กุหึ คตา
ทามามาลฺจ เต กณฺณ เววณฺณ สมุปาคต ฯ๒
#๑ ยุ. อวินิจฉฺ ิตเทหินึ ฯ ๒ ม. ยุ. สุภเค ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๓ ม. วฺจกาโล ฯ
#๔ ม. นิวาสย ฯ ๕ ยุ. ปสฺสยิสฺส ฯ ๖ ม. ยุ. สุโลจนา ฯ ๗ ม. ยุ.
#นลาเต ฯ ๘ ม. ปภินฺน ฯ ๙ ม. ...คนฺธน ฯ ๑๐ ม. ปุพฺพฺจาป ฯ
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มกุลปทุมาการา ๑ กลสาว ๒ ปโยธรา
ปภินฺนา ปูติกุณปา
ทุฏคนฺธชมาคตา ๓ ฯ
เวทิมชฺฌา ๔ ปุถุสฺโสณิ สุณาว นีตกิพฺพิสา
ชาตา อมชฺฌภริตา
อโห รูป อสสฺสต ฯ
สพฺพ สรีรสฺชาต
ปูติคนฺธ ภยานก
สุสานมิว เชคุจฺฉ ๕ รมนฺเต ยตฺถ พาลิยา ๖ ฯ
ตทา มหาการุณิโก
ภาตา เม โลกนายโก
ทิสฺวา สวิคฺคจิตฺต ม อิมา คาถา อภาสถ ฯ
อาตุร กุณป ปูตึ
ปสฺส นนฺเท สมุสฺสย
อสุภาย จิตฺต ภาเวหิ เอกคฺค สุสมาหิต ฯ
ยถา อิท ตถา เอต ยถา เอต ตถา อิท
ทุคฺคนฺธ ปูติก วาติ
พาลาน อภินนฺทิต ฯ
เอวเมต อเวกฺขนฺติ รตฺตินฺทิวมตนฺทิตา
ตโต สกาย ปฺาย อภินิพฺพิชฺช ทกฺขสิ ฯ
ตโตห อาสิ ๗ สวิคฺคา สุตฺวา คาถา สุภาสิตา
ตตฺรฏิตาวห สนฺตี
อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
ยตฺถ ยตฺถ นิสินฺนาห ตทา ฌานปรายนา
ชิโน ตสฺมึ คุเณ ตุฏโ เอตทคฺเค เปสิ ม ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
#๑ ม. ยุ. มกุฬขารกาการา ฯ ๒ ม. กลิกาว ฯ ๓ ม. ทุฏคนฺธิตฺตมาคตา ฯ
#ยุ. ...คนฺธิตวมาคตา ฯ ๔ ม. เวทิมชฺฌาว สุสุสฺโสณี ฯ ๕ ม. พีภจฺฉ ฯ
#๖ ม. ยุ. พาลิสา ฯ ๗ ม. อติสวิคฺคา ฯ
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สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท นนฺทา ภิกฺขุนี ชนปทกลฺยาณี อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
นนฺทาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
ฉฏ โสณาเถริยาปทาน (๒๖)
[๑๖๖] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺมาน ปารคู
อิโต สตสหสฺสมฺหิ
กปฺเป อุปฺปชฺชิ นายโก ฯ
ตทา ๑ เสฏิกุเล ชาตา สุขิตา สชฺชิตา ๒ ปยา
อุเปตฺวา ต มุนิวร
อสฺโสสึ มธุร วจ ฯ
อารทฺธวิริยานคฺค
วณฺเณติ ๓ ภิกฺขุนึ ชิโน ๔
ต สุตฺวา มุทิตา หุตฺวา การ กตฺวาน สตฺถุโน ฯ
อภิวาทิย สมฺพุทฺธ
ต าน ปตฺถยึ ตทา
อนุโมทิ มหาวีโร
สิชฺฌต ปณิธิ ตว ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
#๑ ยุ. ตทาห ฯ ๒ ม. ปูชิตา ฯ ๓ ม. วณฺเณสิ ฯ ยุ. วณฺเณนฺต ฯ ๔ ยุ. ชิน ฯ
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ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาทา โอรสา ธมฺมนิมฺมิตา
โสณาติ นาม นาเมน เหสฺสติ สตฺถุสาวิกา ฯ
ต สุตฺวา มุทิตา หุตฺวา ยาวชีว ตถา ชิน
เมตฺตจิตฺตา ปริจรึ
ปจฺจเยหิ วินายก ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ ชาตา เสฏิกุเล อห
สาวตฺถยิ  ปุรวเร
อิทฺเธ ผีเต มหทฺธเน ฯ
ยทา จ โยพฺพน ปตฺตา คนฺตฺวา ปติกุล อห
ทส ปุตฺตานิ อชนึ
สุรูปานิ วิเสสโต ฯ
สุเข ิตา จ เต สพฺเพ ชนเนตฺตมโนหรา
อมิตฺตานมฺป รุจิตา
มม ๑ ปเคว เต ปยา ฯ
ตโต มยฺห อกามาย ทสปุตฺตปุรกฺขโต
ปพฺพชิตฺถ ส เม ภตฺตา เทวเทวสฺส สาสเน ฯ
ตเทกิกา วิจินฺเตสึ
ชีวิเตนาลมตฺถุ เม
ชินาย ๒ ปติปุตฺเตหิ พุทฺธายป ๓ วรากิยา ฯ
อหป ตตฺถ คจฺฉิสฺส
สมฺปตฺโต ยตฺถ เม ปติ
เอวาห จินฺตยิตฺวาน ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
ตโต มม ๔ ภิกฺขุนิโย เอก ภิกฺขุนุปสฺสเย
วิหาย คฺฉุโมวาท
ตาเปหิ อุทก อิติ ฯ
#๑ ยุ. มม ปาเคว ฯ ๒ ม. จตฺตาย ฯ ๓ ม. ยุ. วุฑฺฒาย จ ฯ ๔ ม. ยุ. จ ม ฯ
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ตทา อุทกมาเนตฺวา ๑ โอกิริตฺวาน กุมฺภิยา
จุลฺเล เปตฺวา อาสินา ตโต จิตฺต สมาทหึ ฯ
ขนฺเธ อนิจฺจโต ทิสฺวา ทุกฺขโต จ อนตฺตโต
เขเปตฺวา อาสเว สพฺเพ อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
ตทาคนฺตฺวา ภิกฺขุนิโย อุโณฺหทกมปุจฺฉิสุ
เตโชธาตุ อธิฏาย ขิปฺป สนฺตาปยึ ชล ฯ
วิมฺหิตา ตา ชินวร
เอตมตฺถมสาวยุ ๒
ต สุตฺวา มุทิโต นาโถ อิม คาถ อภาสถ ฯ
โย จ วสฺสสต ชีเว กุสโี ต หีนวีริโย
เอกาห ชีวิต เสยฺโย วิริยารภโต ทฬฺห ฯ
อาราธิโต มหาวีโร มยา สุปปฺ ฏิปตฺติยา
อารทฺธวิริยานคฺค
มมาห ส มหามุนิ ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท โสณา ภิกขฺ ุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
โสณาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. อุทกมาหิตฺวา ฯ ๒ ยุ. เอตมตฺถว สาวยุ ฯ
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สตฺตม ภทฺทกาปลานีเถริยาปทาน (๒๗)
[๑๖๗] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺมาน ๑ ปารคู
อิโต สตสหสฺสมฺหิ
กปฺเป อุปฺปชฺชิ นายโก ฯ
ตทา ๒ หิ หสวติย วิเทโห นาม นามโก
เสฏี ปหูตรตโน
ตสฺส ชายา อโหสห ฯ
กทาจิ โส นราทิจฺจ อุเปจฺจ สปริชฺชโน
ธมฺม อสฺโสสิ พุทฺธสฺส สพฺพทุกฺขกฺขยาวห ๓ ฯ
สาวก ธุตวาทาน
อคฺค กิตฺเตสิ นายโก
สุตฺวา สตฺตาหิก ทาน ทตฺวา พุทฺธสฺส ตาทิโน ฯ
นิปจฺจ สิรสา ปาเท ต าน อภิปตฺถยึ ๔
ส หาสยนฺโต ปริส
ตทา หิ นรปุงฺคโว ฯ
เสฏิโน อนุกมฺปาย อิมา คาถา อภาสถ
ลจฺฉเส ปตฺถิต าน นิพฺพุโต โหหิ ปุตฺตก ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท โอรโส ธมฺมนิมฺมโิ ต
กสฺสโป นาม นาเมน เหสฺสติ สตฺถุสาวโก ฯ
ต สุตฺวา มุทิโต หุตฺวา ยาวชีว ตทา ชิน
เมตฺตจิตฺโต ปริจริ
ปจฺจเยหิ วินายก ฯ
#๑ ยุ. สพฺพธมฺเมสุ จกฺขุมา ฯ ๒ ม. ยุ. ตทาหุ ฯ ๓ ม. สพฺพทุกฺขภยปฺปห ฯ
#๔ ยุ. อภิปตฺถยิ ฯ
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สาสน โชตยิตฺวาน
โส มทฺทิตฺวา กุติตฺถิเย
เวเนยฺย วินยิตฺวาน ๑ นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ
นิพฺพุเต ตมฺหิ โลกคฺเค ปูชนตฺถาย สตฺถุโน
าติมิตฺเต สมาเนตฺวา สห เตหิ อการยิ ฯ
สตฺตโยชนิก ถูป
อุพฺเพธ รตนามย
ชลนฺต สตรสีว
สาลราชว ผุลฺลิต ฯ
สตฺตสตสหสฺสานิ
จาติโย ๒ สตฺต การยึ
นฬคฺคิ วิย โชตนฺเต ๓ รตเนเหว สตฺตหิ ฯ
คนฺธเตเลหิ ปูเรตฺวา ทีปานิ อุชฺชลยึ ตหึ
ปูชนตฺถาย มเหสิสฺส สพฺพสตฺตานุกมฺปโน ๔ ฯ
สตฺตสตสหสฺสานิ
ปุณฺณกุมฺภานิ การยึ
รตเนเหว ปุณฺณานิ
ปูชนตฺถาย มเหสิโน ฯ
มชฺเฌ อฏฏกุมฺภีน อุสฺสิตา กฺจนคฺฆิโย
อติโรจนฺติ วณฺเณน
สารเทว ทิวากโร ฯ
จตุทฺวาเรสุ โสภนฺติ โตรณา รตนามยา
อุสฺสิตา ผลกา รมฺมา โสภนฺติ รตนามยา ฯ
วิโรจนฺติ ปริกฺขาโย ๕ อวฏสา สุนมิ ฺมิตา
อุสฺสิตานิ ปฏากานิ
รตนานิ วิโรจเร ฯ
สุรตฺต สุกตฺเจต ๖ เจติย รตนามย
อติโรจติ วณฺเณน
สสชฺฌาว ทิวากโร ฯ
#๑ ม. วินยิตวฺ า จ ฯ ๒ ม. ปาติโย ตตฺถ การยิ ฯ ยุ. ... การิยึ ฯ ๓ ม. โชตนฺตี ฯ
#๔ ม. ยุ. สพฺพภูตานุกมฺปโน ฯ ๕ ม. ยุ. ปริกฺขิตฺตา ฯ ๖ ม. ยุ. สุกต จิตฺต ฯ
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ถูปสฺส เม ทิสา ติสฺโส ๑ หริตาเลน ปูรยึ ๒
เอกา ๓ มโนสิลาเยกา อฺชเนน จ เอกิกา ฯ
ปูช เอตาทิส รมฺม
กาเรตฺวา วรวาทิโน ๔
อทาสึ ทาน สงฺฆสฺส ยาวชีว ยถาพล ฯ
สหาห ๕ เสฏินา เตน ตานิ ปฺุานิ สพฺพโส
ยาวชีว กริตฺวาน
สหาว สุคตึ คตา ฯ
สมฺปตฺติโยนุภุตฺวาน ๖ เทวตฺเต อถ มานุเส
ฉายา วิย สรีเรน
สห เตเนว สสรึ ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป วิปสฺสี นาม นายโก
อุปฺปชฺชิ จารุนยโน
สพฺพธมฺมวิปสฺสโก ฯ
ตทา หิ พนฺธุมติยา
พฺราหฺมโณ สาธุสมฺมโต
อทฺโธ สนฺโต คุเณนาสิ ธเนน จ สุทุคฺคโต ฯ
ตทาป ตสฺสาห อาสึ พฺราหฺมณี สมเจตสา
กทาจิ โส ทิชวโร
สงฺคเมสิ มหามุนึ ฯ
นิสินฺน ชนกายมฺหิ
เทเสนฺต อมตปท
สุตฺวา ธมฺม ปมุทิโต อทาสิ เอกสาฏก ฯ
ฆร เอเกน วตฺเถน คนฺตฺวาเนต มมพฺรวิ
อนุโมท มหาปฺุเ
ทินฺน พุทฺธสฺส สาฏก ฯ
ตทาห อฺชลึ กตฺวา อนุโมทึ สุวิทิตา
สุทินฺโน สาฏโก สามิ พุทฺธเสฏสฺส ตาทิโน ฯ
#๑ ม. ยุ. เวทโย ฯ ๒ ม. ปูรยิ ฯ ๓ ม. ยุ. เอก มโนสิลาเยก ... เอกิก ฯ
#๔ ยุ. วรธาริโน ฯ ๕ ม. สหาว ฯ ๖ ม. ยุ. สมฺปตฺตโิ ยนุโภตฺวาน ฯ
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สุขิโต สชฺชิโต หุตฺวา สสรนฺโต ภวาภเว
พาราณสีปุเร รมฺเม ราชา อาสิ มหีปติ ฯ
ตทา ตสฺส มเหสีห
อิตฺถีคุมพฺ สฺส อุตฺตมา
ตสฺสาป ๑ ทุติยิกา อาสึ ปุพฺพสิเนเหน อุตฺตริ ๒ ฯ
ปณฺฑาย วิจรนฺเต โส อฏ ปจฺเจกนายเก
ทิสฺวา ปมุทิโต หุตฺวา ทตฺวา ปณฺฑ มหารห ฯ
พุทฺเธ ๓ นิมนฺตยิตฺวาน กตฺวา รตนมณฺฑป
กมฺมาเรหิ กตมฏ ๔ โสวณฺณ สตหตฺถก ๕ ฯ
สมาเนตฺวาน เต สพฺเพ เตส ทานมทาสิ โส
เสนาสเน ๖ ปวิฏาน ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ ฯ
ตป ทาน สหาทาสึ
กาสิราเชนหนฺตทา
ปุนาห พาราณสิย
ชาตา กาสิกคามเก ฯ
กุฏมฺพกิ กุเล ผีเต
สุขิโต โส สภาตุโก
เชฏสฺส ภาตุโน ชายา อโหสึ สุปติพฺพตา ฯ
ปจฺเจกพุทฺธ ทิสฺวาน มม ภตฺตุกนิยโส
ภาตุ ภตฺต ตสฺส ทตฺวา อาคเต ตมฺหิ ปาวทิ ฯ
นาภินนฺทิตฺถ โส ทาน ตโต ตสฺส อทาสห
พุทฺธานานิย ต อนฺน ปุโน ตสฺเสว โส อทา ฯ
ต ทาน ฉฑฺฑยิตฺวาน ทุฏา พุทฺธสฺสห ตทา
ปตฺต กลลปุณฺณนฺต
อทาสึ ตสฺส ตาทิโน ฯ
#๑ ม. ยุ. ตสฺสาติ ทยิตา อาสึ ฯ ๒ ม. ภตฺตุโน ฯ ๓ ม. ปุโน ฯ ๔ ม. ยุ.
#กต ปตฺต ฯ ๕ ม. ยุ. วต ตตฺตก ฯ ๖ ม. โสณฺณาสเน ยุ. โสวณฺณาสเน ฯ
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ทาเน จ คหเณ เจว อปเจ ปทุเสปจ
สมจิตฺตมุข ๑ ทิสฺวา ตทาห สวิชึ ภุส ฯ
ปุโน ปตฺต คเหตฺวาน โสธยิตฺวา สุคนฺธินา
ปสนฺนจิตฺตา ปูเรตฺวา สฆต สกฺกร อท ฯ
ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชามิ
สุรูปา โหมิ ทานโต
พุทฺธสฺส อปกาเรน
ทุคฺคนฺธา มทเนน จ ๒ ฯ
ปุโน กสฺสปธีรสฺส
นิฏาปตมฺหิ เจติเย ๓
โสวณฺณ อิฏก วร
อทาสึ มุทิตา อห ฯ
จตุชฺชาเตน คนฺเธน เตมยิตฺวา ตมิฏก ๔
มุตฺตา ทุคฺคนฺธโทสมฺหา สพฺพงฺคสุสมาคตา ๕ ฯ
สตฺตปาติสหสฺสานิ
รตเนหิ จ สตฺตหิ
กาเรตฺวา ฆตปูรานิ วฏฏีนิ จ สหสฺสโส ฯ
ปกฺขิเปตฺวา ปทีเปตฺวา ปยึ สตฺต ปนฺติโย
ปูชนตฺถ โลกนาถสฺส วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
ตทาป ตสฺมึ ปฺุสฺมึ ภาคินีห วิเสสโต
ปุโน กาสีสุ สฺชาโต สุมิตฺโต อิติ วิสฺสุโต ฯ
ตสฺสาห ภริยา อาสึ สุขิตา สชฺชิตา ปยา
ตทา ปจฺเจกมุนิโน
อทาสิ ฆนเวฏน ฯ
ตสฺสาป ภาคินี อาสึ โมทิตฺวา ทานมุตฺตม
ปุโนป กาสิรฏมฺหิ
ชาโต โกลิยชาติยา ฯ
#๑ ยุ. สมจิตตฺ สุข ทิสฺวา มหาสงฺฆ จชึ ภุส ฯ ๒ ม. ยุ. วทเนน จ ฯ
#๓ ม. นิธายนฺตมฺหิ ฯ ยุ. นิฏายนฺตมฺหิ ฯ ๔ ม. ยุ. นิจยิตฺวา ฯ
#๕ ยุ. ...สมุปฺปาคตา ฯ
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ตทา โกลิยปุตฺตาน
สเตหิ สห ปฺจหิ
ปฺจ ปจฺเจกพุทฺธาน สตานิ สมุปฏหิ ๑ ฯ
เตมาส วาสยิตฺวาน ๒ อทาสิ ๓ จ ติจีวร
ชายา ตสฺส ตทา อาสึ ปฺุกมฺมปถานุคา ฯ
ตโต จุโต อหุ ราชา นนฺโท นาม มหายโส
ตสฺสาป มเหสี อาสึ สพฺพกามสมิทฺธินี ฯ
ตโต ๔ อหุ จวิตฺวาน พฺรหฺมทตฺโต มหีปติ
ปทุมาวติปุตฺตาน
ปจฺเจกมุนิน ตทา ฯ
สตานิ ปฺจนูนานิ
ยาวชีว อุปฏหึ
ราชุยฺยาเน นิวาเสตฺวา นิพฺพุตานิ จ ปูชยึ ฯ
เจติยานิ จ กาเรตฺวา ปพฺพชิตฺวา อุโภ มย
ภาเวตฺวา อปฺปมฺาโย พฺรหฺมโลก อคมฺหเส ฯ
ตโต จุโต มหาติตฺเถ สุชาโต ปปฺผลายโน
มาตา สุมนเทวี จ
โกสิโคตฺโต ทิโช ปตา ฯ
อห มทฺเท ชนปเท
สากลาย ปุรุตฺตเม
กปลสฺส ทิชสฺสาสึ
ธีตา มาตา สุจีมติ ฯ
ฆนกฺจนพิมฺเพน
นิมฺมินติ ฺวาน ม ปตา
อทา กสฺสปธีรสฺส
กาเมหิ ๕ วชฺชิตสฺส จ ฯ
กทาจิ โส ตรุณิโก ๖ คนฺตฺวา กมฺมนฺตเปกฺขโก
กากาทิเกหิ ขชฺชนฺเต ปาเณ ทิสฺวาน สวิชิ ฯ
#๑ ยุ. สมุปฏหึ ฯ ๒ ม. ตปฺปยิตฺวาน ฯ ๓ ยุ. อทสุ จ ติจีวเร ฯ ๔ ม. ตโต
#ราชา ภวิตฺวาน ฯ ยุ. จุโต ฯ ๕ ยุ. กามา สา วชฺชิตสฺส เม ฯ ๖ ม. ยุ. การุณิโก ฯ
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ฆเรปาห ๑ ติเล ชาเต ทิสฺวานาตปตาปเน ๒
กิมิกาเกหิ ขชฺชนฺเต สเวคมลภึ ตทา ฯ
ตทา โส ปพฺพชิ ธีโร อห ต อนุปพฺพชึ
ปฺจวสฺสานิ นิวสึ
ปริพฺพาชปเถ ๓ อห ฯ
ยทา ปพฺพชิตา อาสิ โคตมี ชินโปสิกา
ตทาห ตมุปาคนฺตฺวา พุทฺเธน อนุสาสิตา ฯ
น จิเรเนว กาเลน อรหตฺต อปาปุณึ
อโห กลฺยาณมิตฺตตฺต กสฺสปสฺส สิรีมโต ฯ
ปุตฺโต พุทฺธสฺส ทายาโท กสฺสโป สุสมาหิโต
ปุพฺเพ นิวาส โส ๔ เวทิ สคฺคาปายฺจ ปสฺสติ ฯ
อโถ ชาติกฺขย ปตฺโต อภิฺาโวสิโต มุนิ
เอตาหิ ตีหิ วิชฺชาหิ เตวิชฺโช โหติ พฺราหฺมโณ ฯ
ตเถว ภทฺทกาปลานี เตวิชฺชา มจฺจุหายินี
ธาเรนฺตี อนฺติม เทห เชตฺวา มาร สวาหน ฯ
ทิสฺวา อาทีนว โลเก อุโภ ปพฺพชิตา มย
ตยมฺหา ๕ ขีณาสวา ทนฺตา สีติภูตามฺห นิพฺพุตา ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
#๑ ม. ยุ. ฆเร วาห ฯ ๒ ยุ. ...ตาปเต ฯ ๓ ม. ...วเต ฯ ๔ ม. ยุ. โย ฯ
#๕ ยุ. อมฺห ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท ภทฺทกาปลานี ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ภทฺทกาปลานีเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม ยโสธราเถริยาปทาน (๒๘)
[๑]
[๑๖๘] ปุรกฺขตา ภิกฺขุนีหิ
สเตหิ สหสฺเสหิ สา ๒
มหิทฺธกิ า มหาปฺา สมฺพุทฺธ อุปสงฺกมึ ฯ
สมฺพุทธฺ  อภิวาเทตฺวา สตฺถุโน จกฺกลกฺขเณ
นิสินฺนา เอกมนฺตมฺหิ อิท วจนมพฺรวึ ฯ
อฏสตฺตติวสฺสาห
ปจฺฉิมา ๓ วตฺตยิ วยา
ปพฺภารมฺหิ อนุปฺปตฺตา อาโรเจมิ มหามุนึ ฯ
ปริปกฺโก วโย มยฺห ปริตฺต มม ๔ ชีวิต
ปหาย โว คมิสฺสามิ กต เม สรณมตฺตโน ฯ
วยมฺหิ ๕ ปจฺฉิเม กาเล มรณ อุปรุทฺธติ
อชฺช รตฺตึ มหาวีร
ปาปุณิสฺสามิ นิพฺพุตึ ฯ
นตฺถิ ชาติ ชรา พฺยาธิ มรณฺจ มหามุเน
อชรามราภยปุร ๖ คมิสฺสามิ อสงฺขต ฯ
ยาวตา ปริสา นาม สมุปาสนฺติ ๗ สตฺถโุ น
อปราธ ปชานนฺติ
ขมนฺต สมฺมุขา มุเน ฯ
#๑ ม. เอกสฺมึ สมเย รมฺเม ฯเปฯ นิกขฺ มิตฺวา สกสฺสมา ฯ
#๒ ยุ. สห ปฺจหิ ฯ ๓ ม. ปจฺฉิโม วตฺตเต วโย ฯ ยุ. ปจฺฉิโม วตฺตติ วโย ฯ
#๔ ยุ. อล ฯ ๕ ยุ. วโย จ ฯ ๖ ม. ยุ. อชรามรณ ปูร ฯ ๗ ยุ. สมุปายาติ ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 359

สสริตฺวา ๑ จ สสาเร ขลิตฺเจ มมนฺตยิ ๒
อาโรเจมิ ๓ มหาวีร อปราธ ขมสฺสุ เม ฯ
อิทฺธิฺจาป นิทสฺเสหิ มม สาสนการิเก
ปริสานฺจ สพฺพาส
กงฺข ฉินฺทสฺสุ สาสเน ๔ ฯ
ยโสธรา อห วีร
อคาเร เต ปชาปติ
สากิยมฺหิ กุเล ชาตา อิตฺถีองฺเค ๕ ปติฏิตา ฯ
ถีน สตสหสฺสาน
นวุตีน ฉฬุตฺตริ
อคาเร เต อห วีร ปาโมกฺขา สพฺพมิสฺสรา ฯ
รูปาจารคุณูเปตา
โยพฺพนฏาป ๖ สพฺพทา
สพฺพา ม อปจายนฺติ เทวตา วิย มานุสา ฯ
กฺาสหสฺสปมุขา ๗ สกฺยปุตฺตนิเวสเน
สมานสุขทุกฺขา ตา
เทวตา วิย นนฺทเน ฯ
กามธาตุมติกฺกนฺตา ๘ ปณฺฑติ า ๙ รูปธาตุยา
รูเปน สทิสา นตฺถิ
เปตฺวา โลกนายก ฯ
สมฺพุทธฺ  อภิวาเทตฺวา อิทฺธึ ทสฺเสสิ สตฺถุโน
เนกา นานาวิธาการา มหาอิทฺธีป ทสฺสยิ ฯ
จกฺกวาฬสม กาย
สีส อุตฺตรโต กุรุ
อุโภ ปกฺขา ทุเว ทีปา ชมฺพูทีป สรีรโต ฯ
ทกฺขิณฺจ สร ปฺฉ
นานาสาขา ตุ ปตฺตกา
จนฺทฺจ สูริยฺจกฺขี
เมรุปพฺพตโต สิข ฯ
#๑ ยุ. สสรนฺตฺจ ฯ ๒ ยุ. ตฺว มยิ ฯ ๓ ยุ. อาโรเจว ฯ ๔ ม. ยาวตา ฯ
#๕ ยุ. อิตฺถี อโถ ฯ ๖ ม. ยุ. โยพฺพนฏา ปย วทา ฯ ๗ ม. ยุ. ...สตสหสฺส... ฯ
#๘ ม. ...อติกฺกมฺม ฯ ๙ ม. ยุ. สณฺิตา ฯ
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จกฺกวาฬคิรึ ตุณฺฑ
ชมฺพูรุกขฺ  สมูลก
วีชมานา อุปาคนฺตฺวา วนฺทเต โลกนายก ฯ
หตฺถิวณฺณ ตเถวสฺส
ปพฺพต ชลชนฺตถา ๑
จนฺทฺจ สุริย เมรุ
สกฺกวณฺณฺจ ทสฺสยิ ฯ
ยโสธรา อห วีร
ปาเท วนฺทามิ จกฺขุม
สหสฺสโลกธาตูน
ผุลลฺ ปทฺเธน ๒ ฉาทยิ ฯ
พฺรหฺมวณฺณฺจ มาเปตฺวา ธมฺม เทเสสิ สฺุต
ยโสธรา อห วีร
ปาเท วนฺทามิ จกฺขุม ฯ
อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ
ทิพฺพาย โสตธาตุยา
เจโตปริยาณสฺส
วสี โหมิ มหามุเน ฯ
ปุพฺเพนิวาส ชานามิ ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต
สพฺพาสวา ปริกฺขีณา นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ
ปฏิภาเณ ตเถว จ
าณ มยฺห มหาวีร
อุปฺปนฺน ตว สนฺติเก ฯ
พุทฺธาน ๓ โลกนาถาน สงฺคม เต สุทสฺสิต ๔
อธิการ พหุ มยฺห
ตุยฺหตฺถาย มหามุเน ฯ
ย มยฺห ปุริม ๕ กมฺม กุสล สรเส มุเน
ตุยฺหตฺถาย มหาวีร
ปฺุ อุปจิต มยา ฯ
อภพฺพฏาเน วชฺชติ ฺวา วารยิตฺวา อนาจร
ตุยฺหตฺถาย มหาวีร
สฺจตฺต ๖ ชีวิต มยา ฯ
#๑ ม. ชลธึ ฯ ๒ ยุ. ผุลฺลปจฺเจน ฉาทยึ ฯ ๓ ม. ยุ. ปุพฺพาน ฯ ๔ ม. นิทสฺสิต ฯ
#๕ ม. ปูริต ฯ ๖ ยุ. สมตฺต ฯ
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เนกโกฏิสหสฺสานิ
ภริยตฺถายทาสิ ม
น ตตฺถ วิมนา โหมิ ตุยฺหตฺถาย มหามุเน ฯ
เนกโกฏิสหสฺสานิ
อุปการายทาสิ ม
น ตตฺถ วิมนา โหมิ ตุยฺหตฺถาย มหามุเน ฯ
เนกโกฏิสหสฺสานิ
โภชนตฺถายทาสิ ม
น ตตฺถ วิมนา โหมิ ตุยฺหตฺถาย มหามุเน ฯ
เนกโกฏิสหสฺสานิ
ชีวิตานิ ปริจฺจชึ
ภยโมกฺข กริสฺสนฺติ
ททามิ ๑ มม ชีวิต
องฺคคเต อลงฺกาเร วตฺเถ นานาวิเธ พหู
อิตฺถีภณฺเฑ น คุยฺหามิ ตุยฺหตฺถาย มหามุเน ฯ
ธนธฺปริจฺจาค
คามานิ นิคมานิ จ
เขตฺต ปุตฺตา จ ธีตา จ ปริจตฺต ๒ มหามุนิ ฯ
หตฺถี อสฺส ควฺจาป ทาสิโย ปริจาริกา
ตุยฺหตฺถาย มหาวีร
ปริจตฺตา อสงฺขยา ฯ
ย มยฺห ปฏิมนฺเตสิ
ทาน ทสฺสามิ ยาจเก
วิมน เม น ปสฺสามิ ททโต ทานมุตฺตม ฯ
นานาวิธ พหุ ทุกฺข
สสาเร จ พหุวิเธ
ตุยฺหตฺถาย มหาวีร
อนุภุตฺต ๓ อสงฺขย ฯ
สุขปฺปตฺตานุโมทามิ
น จ ทุกฺเขสุ ทุมฺมนา
สพฺพตฺถ ตุสิตา โหมิ ตุยฺหตฺถาย มหามุนิ ฯ
#๑ ยุ. จชามิ ฯ ๒ ม. ยุ. ปริจฺจตฺตา ฯ ๓ ยุ. ปริจฺจตฺต ฯ
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อนุมคฺเคน สมฺพุทฺโธ ย ธมฺม อภินีหริ
อนุโภตฺวา สุขทุกฺข
ปตฺโต โพธึ มหามุนิ ฯ
พฺรหฺมเทวฺจ สมฺพุทฺธ โคตม โลกนายก
อฺเส โลกนาถาน สงฺคมนฺเต พหุ มยา ฯ
อธิการ พหุ มยฺห
ตุยฺหตฺถาย มหามุนิ
คเวสนฺตี ๑ พุทฺธธมฺม อหนฺเต ปริจาริกา ฯ
กปฺปสตสหสฺเส จ
จตุโร จ อสงฺขเย
ทีปงฺกโร มหาวีโร
อุปฺปชฺชิ โลกนายโก ฯ
ปจฺจนฺตเทสวิสเย
นิมนฺเตตฺวา ตถาคต
ตสฺส อาคมน มคฺค
โสเธนฺติ ตุฏมานสา ฯ%
เตน กาเลน โส อาสิ สุเมโธ นาม พฺราหฺมโณ
มคฺคฺจ ปฏิยาเทสิ
อายโต สพฺพทสฺสิโน ฯ
เตน กาเลนห อาสึ กฺา พฺราหฺมณสมฺภวา
สุมิตฺตา นาม นาเมน อุปคฺฉึ สมาคม ฯ
อฏ อุปฺปลหตฺถานิ
ปูชนตฺถาย สตฺถุโน
อาทาย ชนสฺส มชฺเฌ อทฺทส อิสิมุตฺตม ๒ ฯ
จิรานุคต ทยิต ๓
อติกฺกนฺต ๔ มโนหร
ทิสฺวา ตทา อมฺิสฺส สผล ชีวิต มม ฯ
ปรกฺกมนฺต สผล
อทฺทส อิสิโน ตทา
ปุพฺพกมฺเมน สมฺพุทฺเธ จิตฺตฺจาป ปสีทิ เม ฯ
#๑ ม. คเวสโต ฯ ยุ. คเวสนฺตา ฯ ๒ ม. ยุ. อิสิมุคฺคต ฯ ๓ ยุ. ทสฺสติ  ฯ ๔ ยุ.
#ปฏิกฺกนฺต ฯ
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ภิยฺโย จิตฺต ปสาเทสึ อิเส อุทคฺคมานเส ๑
เทยฺย อฺ น ปสฺสามิ เทมิ ปุปฺผานิ เต อิเส ฯ
ปฺจ หตฺถา ตว โหนฺตุ ตโย โหนฺตุ มม อิเส
เตน สทฺธึ สมา โหนฺตุ โพธิตฺถาย ๒ ตว อิเส ฯ
จตุตฺถ ภาณวาร ฯ
อิสิ คเหตฺวา ปุปฺผานิ อาคจฺฉนฺต มหายส
ปูเชสิ ชนสฺส มชฺเฌ โพธิตฺถาย มหาอิสึ ฯ
ปสฺสิตฺวา ชนสฺส มชฺเฌ ทีปงฺกรมหามุนิ
วิยากาสิ มหาวีโร
อิสิมุคฺคตมานส ฯ
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป ทีปงฺกรมหามุนิ
มม กมฺม วิยากาสิ
อุชุภาว มหามุนิ ฯ
สมจิตฺตา สมกมฺมา
สมการี ภวิสฺสติ
ปยา เหสฺสติ กมฺเมน ตุยฺหตฺถาย มหาอิเส ฯ
สุทสฺสนา สุปยา จ
มนาปา ๓ ปยวาทินี
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาทา วิหริสฺสติ ๔ อิทฺธกิ า ฯ
ยถาป ภณฺฑสามุคฺค
อนุรกฺขนฺติ สามิโน
เอว กุสลธมฺมาน
อนุรกฺขิสสฺ เต อย ฯ
ตสฺส ต ๕ อนุกมฺปนฺติ ปูรยิสสฺ ติ ปารมี
สีโหว ปฺชร หิตฺวา ๖ ปาปุณสิ ฺสติ โพธิย ฯ
#๑ ม. ยุ. อุคคฺ ตมานเส ฯ ๒ ม. โพธตฺถาย ฯ ยุ. โพธนตฺถาย ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๓ ยุ. มนสา ฯ ๔ ยุ. ปยา เหสฺสตึ อิทฺธิกา ฯ ๕ ม. เต ฯ ๖ ม. เภตฺวา ฯ
#ยุ. เหตฺวา ฯ
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อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป ย ม พุทฺโธ วิยากริ
ต วาจ อนุโมทนฺตี
เอวการี ภวึ อห ฯ
ตสฺส กมฺมสฺส สุกตสฺส ตตฺถ จิตฺต ปสาทยึ
เทวมานุสก โยนึ
อนุโภตฺวา อสงฺขย ฯ
สุขทุกฺข อนุโภตฺวาน ๑ เทเวสุ มานุเสสุ จ
ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต อชายึ สากิเย กุเล ฯ
รูปวตี โภควตี
ยสสีลวตี ตโต
สพฺพงฺคสมฺปทา โหมิ กุเลสุ ปติสกฺกตา ๒ ฯ
ลาภสิโลกสกฺการ
โลกธมฺมสมาคม
จิตฺตฺจ ทุกฺขิต นตฺถิ วสามิ อกุโตภยา ฯ
วุตฺต เหต ภควตา
รฺโ อนฺเตปุเร ตทา
ขตฺติยาน ปุเร วีร
อุปการฺจ ๓ นิทฺทิสิ ฯ
อุปการา จ ยา นารี ยา จ นารี สุเข ทุกฺเข
อตฺถกฺขายี จ ยา นารี ยา นารี จานุกมฺปกา ฯ
ปฺจโกฏิสตา พุทฺธา นวโกฏิสตานิ จ
เอเตส เทวเทวาน มหาทาน ปวตฺตยึ ฯ
อธิการ มหา ๔ มยฺห มหาราช ๕ สุโณหิ เม
เอกาทสโกฏิสตา
โหนฺติ ๖ โลกคฺคนายกา ฯ
เอเตส เทวเทวาน มหาทาน ปวตฺตยึ
อธิการ มหา มยฺห
มหาราช สุโณหิ เม ฯ
#๑ ม. สุขทุกเฺ ขนุโภตฺวาห ฯ ยุ. สุขทุกฺเขนุโภตฺวาน ฯ ๒ ม. อภิสกฺกตา ฯ ยุ.
#อติสกฺกตา ฯ ๓ ยุ. อุปการตฺถฺจ ฯ ๔ ยุ. สทา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๕ ม. ธมฺมราชา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๖ ม. พุทฺธา ทฺวาทสโกฏิโย ฯ
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วีสโกฏิสตา พุทฺธา
ตึสโกฏิสตานิ จ
เอเตส เทวเทวาน มหาทาน ปวตฺตยึ ฯ
อธิการ มหา มยฺห
มหาราช สุโณหิ เม
จตฺตาฬีสโกฏิสตา
ปฺจโกฏิสตานิ ๑ จ ฯ
เอเตส เทวเทวาน มหาทาน ปวตฺตยึ
อธิการ มหา มยฺห
มหาราช สุโณหิ เม ฯ
สฏิโกฏิสตา พุทฺธา สตฺตติโกฏิสตานิ จ
เอเตส เทวเทวาน มหาทาน ปวตฺตยึ ฯ
อธิการ มหา มยฺห
มหาราช สุโณหิ เม
อสีติโกฏิสตา พุทฺธา นวุติโกฏิสตานิ จ ฯ
เอเตส เทวเทวาน มหาทาน ปวตฺตยึ
อธิการ มหา มยฺห
มหาราช สุโณหิ เม ฯ
โกฏิสตสหสฺสานิ
โหนฺติ โลกคฺคนายกา
เอเตส เทวเทวาน มหาทาน ปวตฺตยึ ฯ
อธิการ มหา มยฺห
มหาราช สุโณหิ เม
นวโกฏิสหสฺสานิ
อปเร โลกนายกา ฯ
เอเตส เทวเทวาน มหาทาน ปวตฺตยึ
อธิการ มหา มยฺห
มหาราช สุโณหิ เม ฯ
โกฏิสตสหสฺสานิ
ปฺจาสีติ มเหสิน
ปฺจาสีติโกฏิสตา
สตฺตวีสติ โกฏิโย ๒ ฯ
#๑ ม. ยุ. ปฺาสโกฏิสตานิ จ ฯ ๒ ม. สตฺตตึสา จ โกฏิโย ฯ ยุ. สตฺตติสหสฺสโกฏิโย ฯ
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เอเตส เทวเทวาน มหาทาน ปวตฺตยึ
อธิการ มหา มยฺห
มหาราช สุโณหิ เม ฯ
ปจฺเจกพุทฺธา วีตราคา ๑ อฏมตฺถกโกฏิโย ๒
อธิการ มหา มยฺห
มหาราช สุโณหิ เม ฯ
ขีณาสวา วีตมลา
อสงฺเขยฺยา พุทฺธสาวกา
อธิการ มหา มยฺห
มหาราช สุโณหิ เม ฯ
เอว ธมฺเมสุ จิณฺณาน สทา สทฺธมฺมจาริโน
ธมฺมจารี สุข เสติ
อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ ฯ
ธมฺมฺจเร สุจริต
น ต ทุจฺจริต จเร
ธมฺมจารี สุข เสติ
อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ ฯ
นิพฺพินทฺ ิตฺวาน สสาเร ปพฺพชึ อนคาริย
สหสฺสปริวาเรน
ปพฺพชิตวฺ า อกิฺจนา ฯ
อคาร วิชหิตฺวาน
ปพฺพชึ อนคาริย
อฑฺฒมาเส อสมฺปตฺเต จตุสจฺจ อปาปุณึ ฯ
จีวร ปณฺฑปาตฺจ
ปจฺจย สยนาสน
อุปเนนฺติ พหูเนเก ๓ สาคเรเยว ๔ อุมฺมิโย ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
#๑ ยุ. ธูตราคา ฯ ๒ ม. อฏฏมกโกฏิโย ฯ ยุ. อฏอฏมโกฏิโย ฯ ๓ ม. พหู
#ชนา ฯ ๔ ยุ. สาครสฺเสว ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
เอว พหุวิธ ทุกฺข
สมฺปตฺตึ จ พหุพฺพิธ
วิสุทฺธภาวสมฺปตฺตา
ลภามิ สพฺพสมฺปทา ฯ
โย ๑ ททาติ สกตฺตาน ปฺุตฺถาย มเหสิโน
สหายสมฺปทา โหนฺติ นิพฺพานปทมสงฺขต ฯ
ปริกฺขีณ อตีตฺจ
ปจฺจุปฺปนฺน อนาคต
สพฺพกมฺม มม ขีณ
ปาเท วนฺทามิ จกฺขุมาติ ฯ
อิตฺถ สุท ยโสธรา ภิกฺขุนี ภควโต สมฺมุขา อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
ยโสธราเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
นวม ทสสหสฺสเถริยาปทาน (๒๙)
[๑๖๙] กปฺเป สตสหสฺเส จ จตุโร จ อสงฺขเย
ทีปงฺกโร นาม ชิโน อุปฺปชฺชิ โลกนายโก ฯ
ทีปงฺกโร มหาวีโร
วิยากาสิ วินายโก
สุเมธฺจ สุมิตฺตฺจ
สมานสุขทุกฺขต ฯ
สเทวกฺจ ปสฺสนฺโต วิจรนฺโต สเทวก
เตส ปกิตฺตเน อเมฺห ๒ อุปคมฺม สมาคม ฯ
#๑ ม. ยา ฯ ๒ ยุ. อมฺห ฯ
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อมฺห สพฺพปติ โหติ ๑ อนาคตสมาคเม
สพฺพาว ตุยฺห ภริยา มนาปา ปยวาทิกา ฯ
ทาน สีลมย สพฺพ
ภาวนา ๒ จ สุภาวิตา
ทีฆรตฺตมิท ๓ สพฺพ ปริจตฺต มหามุเน ฯ
คนฺธมาล วิเลปน
ทีปฺจ รตนามย
ยงฺกิฺจิ ปตฺถิต สพฺพ ปริจตฺต มหามุนิ ฯ
อฺ วาป กต กมฺม ปริโภคฺจ มานุส
ทีฆรตฺต หิ โน สพฺพ ปริจตฺต มหามุเน ฯ
อเนกชาติสสาร
พหุปฺุ หิ โน กต
อิสฺสร อนุโภตฺวาน
สสริตฺวา ภวาภเว ฯ
ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต สกฺยปุตตฺ นิเวสเน
นานากุลปุ ปนฺนาโย
อจฺฉรา กามวณฺณินี ฯ
ลาภคฺเคน ยส ปตฺตา ปูชิตา สพฺพสกฺกตา
ลาภิโย อนฺนปานาน สทา สมฺมานิตา มย ฯ
อคาร ปชหิตฺวาน
ปพฺพชิมหฺ นคาริย
อฑฺฒมาเส อสมฺปตฺเต สพฺพา ปตฺตามฺห นิพฺพุตึ ฯ
ลาภิโย อนฺนปานาน วตฺถเสนาสนานิ จ
อุเปนฺติ ปจฺจยา สพฺเพ สทา สกฺกตปูชิตา ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหราม อนาสวา ฯ
#๑ ม. โหหิ ฯ ยุ. สพฺพา ปตี โหนฺติ ฯ ๒ ยุ. ภาวน จ สุภาวิต ฯ
#๓ ม. ทีฆรตฺตฺจ โน ฯ ยุ. ทีฆรตฺตฺจ มย ฯ
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สฺวาคต วต โน อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท ยโสธรีปมุขานิ ทส ภิกฺขุนีสหสฺสานิ ภควโต สมฺมุขา
อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ทสสหสฺสเถรีน อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม อฏารสเถรีสหสฺสานมปทาน (๓๐)
[๑๗๐] อฏารสสหสฺสานิ
ภิกขฺ ุนี สากิยสมฺภวา
ยโสธรีปมุขานิ
สมฺพุทฺธ อุปสงฺกมม ฯ
อฏารสสหสฺสานิ ๑ สพฺพา โหนฺติ มหิทธฺ ิกา
วนฺทนฺติ มุนิโน ปาเท อาโรเจนฺติ ยถาพล ฯ
ชาติ ขีณา ชรา พฺยาธิ มรณฺจ มหามุเน ๒
อนาสว ปท สนฺต
อมต ยาม นายก ๓ ฯ
ขลิตฺจ ปุเร อตฺถิ
สพฺพาสมฺป มหามุนิ
อปราธ ปชานนฺติ
ขม อมฺห วินายก ฯ
อิทฺธิฺจาป นิทสฺเสถ มม สาสนการิกา
ปริสานฺจ สพฺพาส
กงฺข ฉินฺทถ ยาวตา ฯ
ยโสธรา ๔ มหาวีร มนาปา ปยทสฺสนา
#๑ โป. ยโสธราสหสฺสานิ ฯ ยุ. ยโสธรียสหสฺสานิ ฯ ๒ ม. ยุ. มหามุนิ ฯ
#๓ ม. ยุ. นายก ฯ ๔ ยุ. ยโสธรี ฯ
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สพฺพา ตุยฺห มหาวีร อคารสฺมึ ปชาปติ ฯ
ถีน สตสหสฺสาน
นวุตีน ฉฬุตฺตริ
อคาเร เต มย วีร ปาโมกฺขา สพฺพอิสฺสรา ฯ
รูปาจารคุณูเปตา
โยพฺพนฏา ปยวทา
สพฺพาโย ๑ อปจายนฺติ ๒ เทวตา วิย มานุสา ฯ
อฏารสสหสฺสานิ
สพฺพา สากิยสมฺภวา
ยโสธรี ๓ สหสฺสานิ ปาโมกฺขา อิสฺสรา ตทา ฯ
กามธาตุมติกฺกนฺตา ๔ สณฺิตา รูปธาตุยา
รูเปน สทิสา นตฺถิ
สหสฺสาน มหามุเน ๕ ฯ
สมฺพุทธฺ  อภิวาเทตฺวา อิทฺธึ เทเสสุ สตฺถุโน
เนกา นานาวิธาการา มหาอิทฺธีป ๖ ทสฺสยุ ฯ
จกฺกวาฬสม กาย
สีส อุตฺตรโต กุรุ
อุโภ ปกฺขา ทุเว ทีปา ชมฺพูทีป สรีรโต ฯ
ทกฺขิณฺจ สร ๗ ปณฺฉ นานาสาขา ตุ ปตฺตกา
จนฺทฺจ สุริยฺจกฺขี
เมรุปพฺพตโต สิข ฯ
จกฺกวาฬคิรึ ตุณฺฑ
ชมฺพูรุกขฺ  สมูลก
วีชมานา ๘ อุปาคนฺตฺวา วนฺทนฺเต ๙ โลกนายก ฯ
หตฺถิวณฺณ ตเถวสฺส
ปพฺพต ชลชนฺตทา ๑๐
จนฺทฺจ สุริย เมรุ
สกฺกวณฺณฺจ ทสฺสยุ ฯ
#๑ ม. ยุ. สพฺพา โน ฯ ๒ โป. อปสหนฺติ ฯ ๓ ม. ยโสธรา ฯ ยุ. ยโสวตี ฯ
#๔ ม. ...มติกฺกมฺม ฯ ๕ ม. ยุ. มหามุนิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๖ ยุ. มหาอิทฺธึ
#วิทสฺสยุ ฯ ๗ โป. สสิรฺจ ฯ ๘ โป. ยุ. วีชมาน ฯ ๙ ม. ยุ. วนฺทนฺตี ฯ
#๑๐ ม. ชลธึ ตถา ฯ
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ยโสธรา ๑ มย วีร ปาเท วนฺทาม จกฺขุม
ตว จิรปฺปภาเวน ๒ นิปฺผนฺนา นรนายก ฯ
อิทฺธีสุ จ วสี โหม
ทิพฺพาย โสตธาตุยา
เจโตปริยาณสฺส
วสี โหม มหามุเน ฯ
ปุพฺเพนิวาส ชานาม ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต
สพฺพาสวปริกฺขีณา
นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ
ปฏิภาเณ ตเถว จ
าณ อมฺห มหาวีร
อุปฺปนฺน ตว สนฺติเก ฯ
พุทฺธาน ๓ โลกนาถาน สงฺคม โน นิทสฺสิต
อธิการา พหู อเมฺห ตุยฺหตฺถาย มหามุเน ฯ
ย อมฺห ปุริม กมฺม
กุสล สรเส มุเน
ตุยฺหตฺถาย มหาวีร
ปฺุานุปจิตานิ ๔ โน ฯ
อภพฺพฏาเน วชฺเชตฺวา วารยิมฺห ๕ อนาจร
ตุยฺหตฺถาย มหาวีร
สฺจตฺต ๖ ชีวิตมฺป โน ฯ
เนกโกฏิสหสฺสานิ
ภิริยตฺถายทาสิ โน
น ตตฺถ วิมนา โหม ตุยฺหตฺถาย มหามุเน ฯ
เนกโกฏิสหสฺสานิ
อุปการายทาสิ โน
น ตตฺถ วิมนา โหม ตุยฺหตฺถาย มหามุเน ฯ
เนกโกฏิสหสฺสานิ
โภชนตฺถายทาสิ โน
น ตตฺถ วิมนา โหม ตุยฺหตฺถาย มหามุเน ฯ
#๑ ยุ. ยโสวณฺณา ฯ ๒ ยุ. วีรปฺปภาเวน ฯ ๓ ม. ยุ. ปุพฺพาน ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๔ โป. ปฺุ อุปจิต มยา ฯ ๕ ยุ. ปาจยิมฺห อนาวร ฯ ๖ ม. ยุ. จตฺตานิ ชีวิตานิ
#โน ฯ
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เนกโกฏิสหสฺสานิ
ชีวิตานิ จชิมฺหเส ๑
ภยโมกฺข กริสฺสาม
ชีวิตานิ จชิมฺหเส ๒ ฯ
องฺคคเต อลงฺกาเร วตฺเถ นานาวิเธ พหู
อิตฺถีภณฺเฑ น คุยฺหาม ตุยฺหตฺถาย มหามุเน ฯ
ธนธฺปริจฺจาค
คามานิ นิคมานิ จ
เขตฺต ปุตฺตฺจ ๓ ธีตฺจ ปริจตฺต มหามุเน ฯ
หตฺถิอสฺส ๔ ควฺจาป ทาสิโย ปริจาริกา
ตุยฺหตฺถาย มหาวีร
ปริจตฺต อสงฺขย ฯ
ย อเมฺห ปฏิมนฺเตสิ ทาน ทสฺสาม ยาจเก
วิมน โน น ปสฺสาม ททโต ทานมุตฺตม ฯ
นานาวิธ พหุ ทุกฺข
สสาเร จ พหุพฺพิเธ
ตุยฺหตฺถาย มหาวีร
อนุภุตฺต ๕ อสงฺขย ฯ
สุข ปตฺตานุโมทาม
น จ ทุกเฺ ขสุ ทุมฺมนา
สพฺพตฺถ ตุสิตา โหม ตุยฺหตฺถาย มหามุเน ฯ
อนุมคฺเคน สมฺพุทฺโธ ย ๖ ธมฺม อภินีหริ
อนุโภตฺวา สุขทุกฺข
ปตฺโต โพธึ มหามุเน ฯ
พฺรหฺมเทวฺจ สมฺพุทฺธ โคตม โลกนายก
อฺเส โลกนาถาน สงฺคมนฺเตหิ โน พหุ ๗ ฯ
อธิการ พหุ อมฺห ๘ ตุยฺหตฺถาย มหามุเน
คเวสโต ๙ พุทฺธธมฺม ๑๐ มยนฺเต ปริจาริกา ฯ
#๑-๒ ยุ. จชิมฺห โน ฯ ๓ ม. ปุตฺตา จ ชีตา จ ปริจตฺตา ... ฯ ๔ ม. หตฺถีอสฺสา
#ควาจาป ฯ ๕ ยุ. ปริจตฺต ฯ ๖ ยุ. สทฺธมฺม ฯ ๗ ม. พหู ฯ ยุ. พหุ ฯ
#๘ ม. ยุ. อเมฺห ฯ ๙ ยุ. คเวสนฺตา ฯ ๑๐ ม. พุทฺธธมฺเม ฯ
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กปฺเป จ สตสหสฺเส จตุโร จ อสงฺขเย
ทีปงฺกโร มหาวีโร
อุปฺปชฺชิ โลกนายโก ฯ
ปจฺจนฺตเทสวิสเย
นิมนฺเตตฺวา ตถาคต
ตสฺส อาคมน มคฺค
โสเธนฺติ ตุฏมานสา ฯ
เตน กาเลน โส อาสิ สุเมโธ นาม พฺราหฺมโณ
มคฺคฺจ ปฏิยาเทสิ
อายโต สพฺพทสฺสิโน ฯ
เตน กาเลน อหุมฺห ๑ สพฺพา พฺราหฺมณสมฺภวา
ผลุกชาติปุปฺผานิ
อาหริมฺห สมาคม ฯ
ตสฺมึ โส สมเย พุทฺโธ ทีปงฺกโร มหายโส
วิยากาสิ มหาวีโร
อิสิมุคฺคตมานส ฯ
จลติ รวติ ปวี ๒ สงฺกมฺปติ สเทวเก
ตสฺส กมฺม ปกิตฺเตนฺโต อิสิมุคฺคตมานส ฯ
เทวกฺา มนุสฺสา จ มยฺจาป ๓ สเทวกา
นานาปูชนิย ภณฺฑ
ปูชยิตฺวาน ปตฺถยุ ฯ
เตส พุทโฺ ธ วิยากาสิ โชติทีปสนามโก
อชฺช เย ปตฺถิตา อตฺถิ เต ภวิสฺสนฺติ สมฺมุขา ฯ
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป ย โน พุทฺโธ วิยากริ
ต วาจ อนุโมทนฺตี ๔ เอวการี อหุมฺห โน ฯ
ตสฺส กมฺมสฺส สุกตสฺส ตตฺถ จิตฺต ปสาทยุ
เทวมานุสก โยนึ
อนุโภตฺวา อสงฺขย ฯ
#๑ โป. อาสุมฺห ฯ ยุ. อาสิมฺห ฯ ๒ ม. ยุ. ปุถวี ฯ ๓ โป. อเมฺหวาป สเทวตา ฯ
#ยุ. อเมฺหจาป ฯ ๔ โป. ยุ. อนุโมทนฺตา ฯ ม อนุโมเทนฺตา ฯ
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สุขทุกฺเข อนุโภตฺวาน เทเวสุ มานุเสสุ จ
ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต ชาตามฺห สากิเย กุเล ฯ
รูปวตี โภควตี
ยสสีลวตี ตโต
สพฺพงฺคสมฺปทา โหม กุเลสุ อติสกฺกตา ฯ
ลาภสิโลกสกฺการ
โลกธมฺมสมาคม
จิตฺตฺจ ทุกฺขิต นตฺถิ วสาม อกุโตภยา ฯ
วุตฺต เหต ภควตา
รฺโ อนฺเตปุเร ตทา
ขตฺติยาน ปุเร ตาส ๑ อุปการฺจ นิทฺทิสิ ฯ
อุปการา จ ยา นารี ยา จ นารี สุเข ทุกฺเข
อตฺถกฺขายี จ ยา นารี ยา จ นารีนุกมฺปกา ฯ
ธมฺมฺจเร สุจริต
น ต ทุจฺจริต จเร
ธมฺมจารี สุข เสติ
อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ ฯ
อคาร ปชหิตฺวาน ๒ ปพฺพชิมหฺ านคาริย
อฑฺฒมาเส อสมฺปตฺเต จตุสจฺจ ผุสิมฺห โน ฯ
จีวร ปณฺฑปาตฺจ
ปจฺจย สยนาสน
อุปเนนฺติ พหู อเมฺห สาครสฺเสว อุมฺมิโย ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหราม อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต โน อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
#๑ ม. ยุ. วีร ฯ ๒ ม. ยุ. วิชหิตฺวาน ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
เอว พหุวิธ ทุกฺข
สมฺปตฺติฺจ ๑ พหุพฺพิธ
วิสุทฺธภาว สมฺปตฺตา ลภาม สพฺพสมฺปทา ฯ
ยา ททนฺติ สกตฺตาน ปฺุตฺถาย มเหสิโน
สหายสมฺปทา โหนฺติ นิพฺพาน ๒ ปทมสงฺขต ฯ
ปริกฺขีณ อตีตฺจ
ปจฺจุปฺปนฺน อนาคต
สพฺพกมฺมป ๓ โน ขีณ ปาเท วนฺทาม จกฺขุมา ฯ
นิพฺพานาย วทนฺตีน
กึ โว วกฺขาม อุตฺตรึ
สตฺตสงฺขตทาโส ๔ โย ปปฺโปถ อมตปทนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท ยโสธราปมุขานิ อฏารส ภิกฺขุนีสหสฺสานิ ภควโต สมฺมุขา
อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อฏารสเถรีสหสฺสาน อปทาน สมตฺต ฯ
อุทฺทาน
กุณฺฑลา โคตมี เจว ธมฺมทินนฺ า จ สกุลา
วรนนฺทา จ โสณา จ กาปลานี ยโสธรา ฯ
ทสสหสฺสภิกฺขนุ ี
อฏารสสหสฺสกา
สตานิ เจว จตฺตาริ อฏสตฺตติเมว จ ฯ
กุณฺฑลเกสวคฺโค ๕ ตติโย ฯ
_______________________
#๑ โป. ม. ยุ. สมฺปตฺตี จ พหุพิธา ฯ ๒ ม. นิพฺพานปทมสงฺขต ฯ ยุ.
#นิพฺพานมตสงฺขต ฯ ๓ ยุ. สจฺจ กมฺมป ... ฯ ๔ ม. สตฺตสงฺคตโทส หิ ฯ ยุ.
#สนฺตสงฺขตโทโส โย ฯ ๕ ม. กุณฺฑลเกสิวคฺโค ฯ
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จตุตฺโถ ขตฺติยกฺาวคฺโค
ปม อฏารสสหสฺสขตฺติยกฺาเถรีนมปทาน (๓๑)
[๑๗๑] ภวา สพฺเพ ปริกขฺ ีณา ภวสนฺธิ ๑ วิโมจิตา
สพฺพาสวา จ โน นตฺถิ อาโรเจม มหามุเน ฯ
ปริกมฺมฺจ ๒ กุสล ยงฺกิฺจิ สาธุ ๓ ปตฺถติ 
ปริโภค ๔ มยา ทินนฺ  ตุยฺหตฺถาย มหามุเน ฯ
พุทฺธปจฺเจกพุทฺธาน
สาวกานฺจ ปตฺถิต
ปริโภค มยา ทินฺน
ตุยฺหตฺถาย มหามุเน ฯ
อุจฺจานีจ มยา กมฺม ภิกฺขูน สาธุ ปตฺถิต
อุจฺจากุลปริกฺกมฺม
กตเมฺหหิ ๕ มหามุเน ฯ
เตเนว สุกฺกมูเลน
โจทิตา กมฺมสมฺปทา
มานุสิกมติกฺกนฺตา
ชายึสุ ขตฺติเย กุเล ฯ
อุปจิเต ๖ กเต กมฺเม ชาติยา จาป ๗ เอกโต
ปจฺฉิเม เอกโต ชาตา ขตฺติยา กุลสมฺภวา ฯ
รูปวตี โภควตี
ลาภสกฺการปูชิตา
อนฺเตปุเร มหาวีร
เทวาน อิว นนฺทเน ฯ
นิพฺพินทฺ ิตฺวา อคารมฺหา ปพฺพชิมฺหานคาริย
กติปาห อุปาทาย
สพฺพา ปตฺตามฺห นิพฺพุตึ ฯ
#๑ ม. ภวา สนฺติ ... ฯ ๒ ม. ยุ. ปุริม กุสล กมฺม ฯ ๓ โป. ยุ. สพฺพ ฯ
#๔ ม. ปริโภคมย ฯ ยุ. ปริโภค อย ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๕ ม. กตเมต ฯ
#๖ ม. อุปฺปตฺเตจ ฯ ยุ. อุปปฺ ตฺเตว ฯ ๗ ม. วาป ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 377

จีวร ปณฺฑปาตฺจ
ปจฺจย สยนาสน
อุปเนนฺติ พหู อเมฺห สทา สกฺกตปูชิตา ฯ
กิเลสา ฌาปตา อมฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหราม อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต โน อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท ยสวตีปมุขานิ ขตฺติยกฺา ภิกฺขุนิโย อฏารสสหสฺสานิศ
ภควโต สมฺมุขา อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อฏารสสหสฺสขตฺติยกฺาเถรีน อปทาน สมตฺต ฯ
ทุติย จตุราสีติสหสฺสพฺราหฺมณกฺาเถรีนมปทาน (๓๒)
[๑๗๒] จูฬาสีติสหสฺสานิ
พฺราหฺมณกุลสมฺภวา ๑
สุขุมาลหตฺถปาทา
ปุเร ตุยหฺ  มหามุเน ฯ
เวสฺส สุทฺทกุเล ชาตา เทวา นาคา จ กินฺนรา
จตุทฺทีปา พหู กฺา ปุเร ตุยฺห มหามุเน ฯ
กาจิ ๒ ปพฺพชิตา อตฺถิ สพฺพทสฺสาวิโน พหู
เทวา จ กินฺนรา นาคา พุชฺฌิสสฺ นฺติ ๓ อนาคเต ฯ
อนุโภตฺวา ยส สพฺพ ปตฺวาน สพฺพสมฺปทา
#๑ ม. ยุ. พฺราหฺมฺกุลสมฺภวา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ยุ. เกจิ ฯ อิโต ปร
#อีทิสเมว ฯ ๓ ม. ยุ. ผุสิสฺสนฺติ ฯ
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ตุมฺห ๑ ปสาท ปฏิลทฺธา พุชฌ
ฺ สิ ฺสนฺติ อนาคเต ฯ
อเมฺห พฺราหฺมณธีตา ตุ พฺรหฺมฺกุลสมฺภวา
ลกฺขณา ๒ จ มหาวีร ปาเท วนฺทาม จกฺขุมา ฯ
อุปาหตา ภวา สพฺเพ มูลตณฺหา สมูหตา
สมุจฺฉินฺนา อนุสยา
ปฺุสงฺขารทาลิตา ฯ
สมาธิโคจรา สพฺพา สมาปตฺติวสี ตถา ๓
ฌาเนน ธมฺมรติยา
วิหริสฺสาม โน สทา ฯ
ภวเนตฺติ อวิชฺชา จ สงฺขาราป จ เขปตา
สุทุทฺทส ปท คนฺตฺวา อนุชานิมฺห ๔ นายก ฯ
อุปการา ๕ มม ตุเมฺห ทีฆรตฺต คตทฺธิโน
จตุนฺน ๖ สสย เฉตฺวา สพฺพา คจฺฉถ ๗ นิพฺพุตึ ฯ
วนฺทิตฺวา มุนิโน ปาเท กตฺวา อิทฺธิวิกุพฺพน
กาจิ ทสฺเสนฺติ อาโลก อนฺธการ ๘ ตถาปร ฯ
ทสฺเสนฺติ จนฺทสุริเย สาครฺจ สมจฺฉก
สิเนรุ ปริภณฺฑฺจ
ทสฺเสนฺติ ปาริฉตฺตก ฯ
ตาวตึสฺจ ภวน
ยาม ทสฺเสนฺติ อิทฺธิยา
ตุสฺสิตา ๙ นิมฺมิตา เทวา วสวตฺตี มหิสฺสรา ฯ
พฺรหฺมาโน กาจิ ทสฺเสนฺติ จงฺกมฺจ มหารห
พฺรหฺมวณฺณฺจ มาเปตฺวา ธมฺม เทเสนฺติ สฺุต ฯ
นานาวิกุพฺพน กตฺวา อิทฺธึ ทสฺสิย สตฺถุโน
#๑ ยุ. ตฺวยิ ฯ ๒ ม. ยุ. เปกฺขโต โน ... ฯ ๓ ม. กตา ฯ ๔ ม. อนุชานาถ ฯ
#๕ ม. ยุ. กตาวิโน ฯ ๖ ยุ. พหุนฺน ฯ ๗ ม. คจฺฉนฺตุ ฯ ๘ ม. อนฺธการมถาปรา ฯ
#๙ ม. ตุสิต นิมฺมิเต เทเว ฯ
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ทสฺสยึสุ พล สพฺพา
ปาเท วนฺทึสุ สตฺถโุ น ฯ
อิทฺธีสุ จ วสี โหม
ทิพฺพาย โสตธาตุยา
เจโตปริยาณสฺส
วสี โหม มหามุเน ฯ
ปุพฺเพนิวาส ชานาม ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต
สพฺพาสวปริกฺขีณา
นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ
ปฏิภาเณ ตเถว จ
าณ อมฺห มหาวีร
อุปฺปนฺน ตว สนฺติเก ฯ
พุทฺธาน โลกนาถาน สงฺคมนฺเตหิ ๑ ทสฺสิต
อธิการา ๒ พหู อเมฺห ตุยฺหตฺถาย มหามุเน ฯ
ย อมฺห ๓ ปุริม กมฺม กุสล สร ต มุนิ
ตุยหฺ ตฺถาย มหาวีร
ปฺุานุปจิตานิ โน ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป ปทุมตุ ฺตโร มหามุนิ
ปุร หสวตี นาม
สมฺพุทฺธสฺส กุลาลย ๔ ฯ
ทฺวาเรน หสวติย
คงฺคา สนฺทติ สพฺพทา
อุพฺพาฬฺหา ๕ นทิยา ภิกฺขู คมน น ลภนฺติ เต ฯ
ทิวส เทฺว ๖ ตโย เจว สตฺตาห มาสิก ตโต
จาตุมาสมฺป สมฺปุณฺณ คมน น ลภนฺติ เต ฯ
ตทา อหุ สตฺตสาโร ชชฺชิโย ๗ นาม รฏโก
โอรตีเร ๘ ภิกฺขโว ทิสฺวา เสตุ ๙ คงฺคาย การยิ ฯ
#๑ ม. สงฺคม โน นิทสฺสิต ฯ ยุ. สงฺคม เต นิทสฺสิ ฯ ๒ ม. อธิการ พหุ อมฺห ฯ
#๓ ม. ย อเมฺหหิ กต กมฺม ฯ ๔ ม. ยุ. กุลาสย ฯ ๕ ยุ. อุทฺทาลนทิวา ภิกฺขุ ฯ
#๖ โป. ทิวฺเจว รตฺติยา เจว ฯ ๗ ม. ยุ. ชฏิโล ฯ ๘ ม. ยุ. โอรุทฺเธ ฯ
#๙ โป. ยุ. เสตุโน สตฺต ... ฯ
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ตทา สตสหสฺเสหิ
เสตุ คงฺคาย การยึ
สงฺฆสฺส ปาริเม ๑ ตีเร วิหารฺจ อการยิ ฯ
อิตฺถิโย ปุริสา เจว อุจฺจานีจกุลานิ จ
ตสฺส เสตุ วิหาร ๒ จ สมภาค อกสุ เต ฯ
อเมฺห อฺเ จ มนุชา วิปฺปสนฺเนน เจตสา
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาทา นคเร ชนปเทสุ จ ฯท
อิตฺถี ปุมา กุมารา จ พหู เจว กุมาริกา
เสตุโน จ วิหารสฺส วาลุกา อากิรึสุ เต ฯ
วีถิสมฺมชฺชน กตฺวา
กทลีปุณณ
ฺ ฆฏทฺธชา ๓
ธูป ๔ จุณฺณฺจ มาลฺจ การ กตฺวาน สตฺถุโน ฯ
เสตุวิหาเร กตฺวาน นิมนฺเตตฺวา วินายก
มหาทาน ททิตฺวาน
สมฺโพธึ อภิปตฺถยึ ฯ
ปทุมุตตฺ โร มหาวีโร ครุโก ๕ สพฺพปาณิน
อนุโมทนิย กตฺวา ๖ พฺยากาสิ มหามุนิ ฯ
สตสหสฺเส อติกฺกนฺเต กปฺโป เหสฺสติ ภทฺทโก
ภวาภเว สุข ๗ ลทฺธา ปาปุณิสฺสติ โพธิย ฯ
เย ๘ เกจิ หตฺถกมฺมฺจ กตาวี นรนาริโย
อนาคตสฺมิ อทฺธาเน สพฺเพ เหสฺสนฺติ สมฺมุขา ฯ
เตน กมฺมวิปาเกน
เจตนาปณิธีหิ จ
อุปฺปนฺนา เทวภวเน ๙ ตุยฺหนฺเต ๑๐ ปริจาริกา ฯ
#๑ ม. ยุ. โอริเม ฯ ๒ ยุ. วิหาเร ฯ ๓ ม. กทลีปุณฺณฆเฏ ธเช ฯ ยุ. กทลีปุณฺณกุฏธชา ฯ
#๔ ยุ. ธูม... ฯ ๕ ม. ยุ. ตารโก ฯ ๖ ม. ยุ. กาสิ ชฏิลสฺส ฯ ๗ ม. ยุ. นุโภตฺวาน ฯ
#๘ ม. กาจิ หตฺถปริกมฺม ฯ ยุ. เกจิ หตฺถปท กมฺม ฯ ๙ ม. ยุ. เทวภวน ฯ
#๑๐ ม. ตา ฯ
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ทิพฺพสุข อสงฺเขยฺย
มานุสฺจ อสงฺขิย
อนุโภนฺติ ๑ จิร กาล สสริตฺวา ภวาภเว ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป สุกต กมฺมสมฺปท
สุขุมาลิมนุสฺเสสุ ๒ อโถ เทวปุเร วเร ฯ
รูปโภคยสฺเจว ๓ อโถ กิตตฺ ิสุข ปย
ลภาม สตต สพฺพ
สุกต กมฺมสมฺปท ฯ
ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต ชายาม ๔ พฺราหฺมเณ กุเล
สุขุมาลหตฺถปาทา
สกฺยปุตตฺ นิเวสเน ฯ
สพฺพกาลมฺป ปวึ
น ปสฺสาม นลงฺกต
จิกฺขลฺล ๕ ภูมึ คมน น ปสฺสาม มหามุนิ ฯ
อคาราวสนฺเต อเมฺห สกฺการ สพฺพกาลิก
อุปเนนฺติ สทา สพฺพ ปุพฺพกมฺมผเลน ๖ โน ฯ
อคาร ปชหิตฺวาน
ปพฺพชิตฺวานคาริย
สสารปถ นิติณฺณา
นตฺถิ ๗ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
จีวร ปณฺฑปาตฺจ
ปจฺจย สยนาสน
อุปเนนฺติ สทา อเมฺห สหสฺสานิ ตโต ตโต ฯ
กิเลสา ฌาปตามฺหาก ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหราม อนาสวา ฯ
#๑ ม. ตุยฺห เต ปริจาเรม สสริมฺห ภวาภเว ฯ ยุ. ตุยหฺ  โว ปริจาเร จ ฯ
#๒ ม. ยุ. ... มนุสฺสาน ฯ ๓ ม. รูปโภคยเสเจว อโถ กิตฺตึ จ สกฺกต ฯ
#๔ ม. ชาตามฺห ฯ โป. ยุ. อชาตา ฯ ๕ ม. จิกฺขลฺลภูมิมสุจึ ฯ ๖ ยุ. ...ผล กโต ฯ
#๗ ม. วีตราคา ภวามเส ฯ
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สฺวาคต วต โน อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท จตุราสีติ พฺราหฺมณกฺาภิกฺขุนีสหสฺสานิ ภควโต สมฺมุขา
อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
จตุราสีติสหสฺสพฺราหฺมณกฺาเถรีน อปทาน สมตฺต ฯ
ตติย อุปฺปลทายิกาเถริยาปทาน (๓๓)
[๑๗๓] นคเร อรุณวติยา
อรุโณ นาม ขตฺติโย
ตสฺส รฺโ อห ภริยา เอกจฺจ วาทยามห ฯ
รโหคตา นิสีทิตฺวา
เอว จินฺเตสห ตทา
กุสล เม กต นตฺถิ
อาทาย คมิย มม ฯ
มหาภิตาป กฏก
โฆรรูป สุทารุณ
นิรย นูน คจฺฉามิ
เอตฺถ เม นตฺถิ สสโย ฯ
เอวาห จินฺตยิตฺวาน ปหเสตฺวาน มานส
ราชาน อุปคนฺตฺวาน อิท วจนมพฺรวึ ฯ
อิตฺถี นาม มย เทว ปุริสา น ๑ ภวาม โน
เอก เม สมณ เทหิ โภชยิสฺสามิ ขตฺติย ฯ
อทาสิ เม ตทา ราชา สมณ ภาวิตินฺทฺริย
ตสฺส ปตฺต คเหตฺวาน ปรมนฺเนน ปูรยึ ฯ
#๑ ม. ...นิตฺตรา อหุ ฯ โป. ยุ. ปุริสาน ภรา มย ฯ
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ปูเรตฺวา ปรม อนฺน สห ๑ สุคนฺธเลปน
มหาเจเลน ฉาเทตฺวา อทาสึ ตุฏมานสา ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
สหสฺสเทวราชูน
มเหสิตฺตมการยึ
สหสฺสจกฺกวตฺตีน
มเหสิตฺตมการยึ ฯ
ปเทสรชฺช วิปุล
คณนาโต อสงฺขย
นานาวิธ พหุ อฺ ๒ ตสฺส กมฺมผล ตโต ฯ
อุปฺปลสฺเสว เม วณฺโณ อภิรปู า สุทสฺสนา
อิตฺถี สพฺพงฺคสมฺปนฺนา อภิชาตา ชุตินฺธรา ฯ
ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต อชายึ สากิเย กุเล
นารีสหสฺสปาโมกฺขา สุทฺโธทนสุตสฺสห ฯ
นิพฺพินทฺ ิตฺวา อคาเรห ปพฺพชึ อนคาริย
สตฺตมีรตฺติมปฺปตฺตา ๓ จตุสจฺจ อปาปุณึ ฯ
จีวร ปณฺฑปาตฺจ
ปจฺจย สยนาสน
ปริเมตุ น สกฺโกมิ
ปณฺฑปาตสฺสิท ผล ฯ
ย มยฺห ปุริม ๔ กมฺม กุสล สรเส มุนิ
ตุยฺหตฺถาย มหาวีร
ปริจตฺต พหุ มยา ๕ ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ย ทานมททึ ตทา
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ปณฺฑปาตสฺสิท ผล ฯ
#๑ โป. สหคนฺธวิเลปน ฯ ยุ. สหสฺส คนฺธเลปน ฯ ๒ ยุ. ปฺุ ฯ ๓ ม. ...
#สมฺปตฺตา ฯ ๔ ม. ปูริต ฯ ๕ ยุ. มม ฯ
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ทุเว คตี ปชานามิ
เทวตฺต อถ มานุส
อฺ คตึ น ชานามิ ปณฺฑปาตสฺสิท ผล ฯ
อุจฺเจ กุเล ปชานามิ มหาสาเล ๑ มหทฺธเน
อฺเ กุเล น ชานามิ ปณฺฑปาตสฺสิท ผล ฯ
ภวาภเว สสริตฺวา
สุกฺกมูเลน โจทิตา
อมนาป น ปสฺสามิ
โสมนสฺสสฺสิท ๒ ผล ฯ
อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ
ทิพฺพาย โสตธาตุยา
เจโตปริยาณสฺส
วสี โหมิ มหามุนิ ฯ
ปุพฺเพนิวาส ชานามิ ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต
สพฺพาสวปริกฺขีณา
นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ
ปฏิภาเณ ตเถว จ
าณ มม มหาวีร
อุปฺปนฺน ตว สนฺติเก ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อุปฺปลทายิกา ภิกฺขุนี ภควโต สมฺมุขา อิมา
คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อุปฺปลทายิกาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ยุ. ตโย สาเล ฯ ๒ ม. ยุ. โสมนสฺส กต ผล ฯ
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จตุตฺถ สิงฺคาลมาตาเถริยาปทาน (๓๔)
[๑๗๔] ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน สพฺพธมฺมาน ปารคู
อิโต สตสหสฺสมฺหิ
กปฺเป อุปฺปชฺชิ นายโก ฯ
ตทาห หสวติยา
ชาตามจฺจกุเล อหุ
นานารตนปชฺโชเต
อิทฺเธ ผีเต มหทฺธเน ฯ
ปตุนา สห คนฺตฺวาน มหาชนปุรกฺขตา
ธมฺม พุทฺธสฺส สุตฺวาน ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
ปพฺพชิตฺวาน กาเยน ปาปกมฺม วิวชฺชยึ
วจีทุจฺจริต หิตฺวา
อาชีว ปริโสธยึ ฯ
พุทฺเธ ปสนฺนา ธมฺเม จ สงฺเฆ จ ติพฺพคารวา
สทฺธมฺมสฺสวเน ยุตฺตา พุทฺธทสฺสนสาลยา ๑ ฯ
อคฺค สทฺธาธิมุตฺตาน ๒ อสฺโสสึ ภิกฺขุนึ ตทา
ต าน ปตฺถยิตฺวาน ติสฺโส สิกฺขา อปูรยึ ฯ
ตโต ม สุคโต อาห กรุณานุคตาสโย
ยสฺส สทฺธา ตถาคเต อจลา สุปติฏิตา ฯ
สีลฺจ ยสฺส กลฺยาณ อริยกนฺต ปสสิต
สงฺเฆ ปสาโท ยสฺสตฺถิ อุชุภูตฺจ ทสฺสน ฯ
อทลิทโฺ ทติ ต อาหุ
อโมฆ ตสฺส ชีวิต
ตสฺมา สทฺธฺจ สีลฺจ ปสาท ธมฺมทสฺสน ฯ
#๑ ม. ยุ. ...ลาลสา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ โป. ยุ. องฺควิมุตฺตาน ฯ
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อนุยฺุเชถ เมธาวี
สร พุทฺธาน สาสน
ต สุตฺวาห ปมุทิตา
อปุจฺฉึ ปณิธึ มม ฯ
ตทา อโนโม อมิโต พฺยากริตฺถ วินายโก
พุทฺธสฺส ๑ ปสนฺโน กลฺยาณี ลจฺฉเสต สุปตฺถิต ฯ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป โอกฺกากกุลสมฺภโว
โคตโม นาม นาเมน สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ
ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาทา โอรสา ธมฺมนิมฺมิตา
สิงฺคาลกสฺส ยา ๒ มาตา เหสฺสติ สตฺถุ สาวิกา ฯ
ต สุตฺวา มุทิตา หุตฺวา ยาวชีว ตทา ชิน
เมตฺตจิตฺตา ปริจรึ
ปฏิปตฺตีหิ นายก ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ คิริพฺพชปุรุตฺตเม
ชาตา เสฏิกุเล ผีเต มหารตนสฺจเย ฯ
ปุตฺโต สิงฺคาลโก นาม มมาสิ ๓ วิปเถ รโต
ทิฏิคหณปกฺขนฺโน
ทิสาปูชนตปฺปโร ฯ
นานาทิสา นมสฺสติ ๔ ปณฺฑาย นคร วช
ต ทิสฺวา อวทิ พุทฺโธ มคฺเค ตฺวา วินายโก ฯ
ตสฺส เทสยโต ธมฺม ปนาโท วิมฺหโย ๕ อหุ
เทฺวโกฏินรนารีน
ธมฺมาภิสมโย อหุ ฯ
#๑ ม. ยุ. พุทฺเธ ปสนฺนา ฯ ๒ ม. ยุ. มาตาติ ฯ ๓ ยุ. มตาสี ฯ
#๔ ม. ยุ. นมสฺสนฺต ฯ ๕ โป. วิสโย ฯ ยุ. วิสเย ฯ
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ตทา ต ๑ ปริส คนฺตฺวา สุตฺวา สุคตภาสิต
โสตาปตฺติผล ปตฺวา ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
น จิเรเนว กาเลน พุทฺธทสฺสนสาลยา
อนุสฺสตึ ต ภาเวตฺวา อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
ทสฺสนตฺถาย พุทฺธสฺส สพฺพทา จ วชามห
อติตฺตาเยว ปสฺสามิ รูป นยนนนฺทน ฯ
สพฺพปารมิสมฺภูต
ลกฺขินิลยน ปร ๒
รูป สพฺพสุภากิณฺณ
อติตฺตา วิหรามห ๓ ฯ
ชิโน ตสฺมึ คุเณ ตุฏโ เอตทคฺเค เปสิ ม
สิงฺคาลกสฺส ยา มาตา อคฺคา สทฺธาธิมุตฺติกา ๔ ฯ
อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ
ทิพฺพาย โสตธาตุยา
เจโตปริยาณสฺส
วสี โหมิ มหามุเน ฯ
ปุพฺเพนิวาส ชานามิ ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต
สพฺพาสเว ๕ ปริฺาย นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ
ปฏิภาเณ ตเถว จ
าณ มม มหาวีร
อุปฺปนฺน ตว สนฺติเก ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
#๑ ม. ตทาห ฯ ๒ ม. ยุ. วร ฯ ๓ ยุ. ภยามห ฯ ๔ ยุ. สงฺควิมุตฺติกา ฯ
#๕ ม. ยุ. สพฺพาสวปริกฺขีณา ฯ
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ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท สิงฺคาลมาตา ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
สิงคฺ าลมาตาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม สุกฺกาเถริยาปทาน (๓๕)
[๑๗๕] เอกนวุเต อิโต กปฺเป วิปสฺสี นาม นายโก
อุปฺปชฺชิ จารุนยโน
สพฺพธมฺมวิปสฺสโก ฯ
ตทาห พนฺธุมติย
ชาตา อฺตเร กุเล
ธมฺม สุตฺวาน มุนิโน ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
พหุสฺสตุ า ธมฺมธรา
ปฏิภาณวตี ตถา
วิจิตฺตกถิกา จาป
ชินสาสนการิกา ฯ
ตทา ธมฺมกถ กตฺวา หิตาย ชนต สทา ๑
ตโต จุตาห ตุสิต
อุปปนฺนา ยสสฺสินี ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป สิขี วิย สิขี ชิโน
ตปนฺโต ยสสา โลก ๒ อุปฺปชฺชิ วทต วโร ฯ
ตทาป ปพฺพชิตฺวาน
พุทฺธสาสนโกวิทา
โชเตตฺวา ชินวากฺยานิ ตโตป ติทิวงฺคตา ฯ
เอกตฺตึเส ๓ อิโต กปฺเป เวสฺสภู นาม นายโก
อุปฺปชฺชิตฺถ มหายานี ตทาปจ ตเถวห ฯ
#๑ ม. พหุ ฯ ยุ. ...ชนสสรึ ฯ ๒ ม. โลเก ฯ ๓ ม. ยุ. เอกตฺตึเสว กปฺปมฺหิ ฯ
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ปพฺพชิตฺวา ธมฺมธรา โชตยึ ชินสาสน
คนฺตฺวา มรุปุร รมฺม อนุโภมิ ๑ มหาสุข ฯ
อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป กกุสนฺโธ ชินุตฺตโม
อุปฺปชฺชิ นรสทฺทโู ล ๒ ตทาปจ ตเถวห ฯ
ปพฺพชึ ๓ ชินสาสน โชตยิตฺวา ยถายุก ๔
ตโต จุตาห ติทส
อค สภวน ยถา ฯ
อิมสฺมึเยว กปฺปมฺหิ
โกนาคมนนายโก
อุปฺปชฺชิ วทต ๕ วโร สพฺพสตฺตานมุตฺตโม ฯ
ตทาป ปพฺพชิตฺวาน
สาสเน ตสฺส ตาทิโน
พหุสฺสตุ า ธมฺมธรา
โชตยึ ชินสาสน ฯ
อิมสฺมึเยว กปฺปมฺหิ
กสฺสโป มุนิ สตฺตโม ๖
อุปฺปชฺชิ โลกสรโณ
อรโณ มรณนฺตคู ฯ
ตสฺสาป นรธีรสฺส
ปพฺพชิตวฺ าน สาสเน
ปริยาปุฏสทฺธมฺมา
ปริปุจฺฉาวิสารทา ฯ
สุสลี า ลชฺชินี เจว
ตีสุ สิกฺขาสุ โกวิทา
พหุ ธมฺมกถ กตฺวา
ยาวชีว มหามุเน ฯ
เตน กมฺมวิปาเกน
เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ คิริพฺพชปุรุตฺตเม ฯ
ชาตา เสฏิกุเล ผีเต มหารตนสฺจเย ฯ
#๑ ม. ยุ. อนุโภสึ ฯ ๒ โป. นรสทฺทโุ น ฯ ม. นรสรโณ ฯ ยุ. วรสทฺทูโล ฯ
#๓ ม. ยุ. ปพฺพชิตฺวา มุนิมต ฯ ๔ ยุ. ยถาสุข ฯ ๕ ยุ. อุปฺปชฺชิ จ ทีปวโร ฯ
#๖ ม. มุนิมุตตฺ โม
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ยทา ภิกขฺ ุสหสฺเสน
ปเรโต ๑ โลกนายโก
อุปาคมิ ราชคห
สหสฺสกฺเขหิ ๒ วณฺณิโต ฯ
ทนฺโต ทนฺเตหิ สห ปุราณชฏิเลหิ
วิปฺปมุตฺโต วิปฺปมุตฺเตหิ
สิงฺคินิกฺขสวณฺโณ
ราชคห ปาวิสิ ภควา ฯ
ทิสฺวา พุทฺธานุภาวนฺต สุตฺวา จ ๓ คุณสฺจย
พุทฺเธ จิตฺต ปสาเทตฺวา ปูชยึ ต มหพฺพล ๔ ฯ
อปเรน จ กาเลน
ธมฺมทินฺนาย สนฺติเก
อคารา นิกฺขมิตฺวาน ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
เกเสสุ ฉิชฺชมาเนสุ กิเลเส ฌาปยึ อห
อุคฺคหึ สาสน สพฺพ
ปพฺพชิตฺวา น จิเรนห ฯ
ตโต ธมฺม อเทเสสึ มหาชนสมาคเม
ธมฺเม เทสิยมานมฺหิ ธมฺมาภิสมโย อหุ ฯ
เนกปาณสหสฺสาน
ต วิทิตฺวา วิชิมฺหิโต ๕
อภิปฺปสนฺโน เม ยกฺโข คมิตฺวาน ๖ คิริพฺพช ฯ
กึ เม กตา ราชคเห มนุสฺสา มธธ ปตาว อจฺฉเร
เย สุกกฺ  น ปยิรุปาสนฺติ เทเสนฺตึ อมตปท ฯ
ตฺจ ปน อปฺปฏิวานิย อเสจนกโมชว
ปวนฺติ มฺเ สปฺปฺา วลาหกมิวทฺธคู ฯ
#๑ ม. ปริวุโต ฯ ๒ ม. ยุ. สหสฺสกฺเขน ฯ ๓ ม. ว ฯ ๔ ม. ยุ. ยถาพล ฯ
#๕ ม. ยุ. ติวมิ ฺหโิ ต ฯ ๖ ม. ยุ. ภมิตฺวาน ฯ
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อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ
ทิพฺพาย โสตธาตุยา
เจโตปริยาณสฺส
วสี โหมิ มหามุเน ฯ
ปุพฺเพนิวาส ชานามิ ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต
สพฺพาสวปริกฺขีณา
นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ
ปฏิภาเณ ตเถว จ
าณ มม มหาวีร
อุปฺปนฺน ตว สนฺติเก ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท สุกฺกา ภิกขฺ ุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
สุกฺกาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
ปฺจม ภาณวาร
ฉฏ อภิรูปนนฺทาเถริยาปทาน (๓๖)
[๑๗๖] เอกนวุเต อิโต กปฺเป วิปสฺสี นาม นายโก
อุปฺปชฺชิ จารุนยโน ๑ สพฺพธมฺเมสุ จกฺขุมา ฯ
ตทาห พนฺธุมติยา
อิทฺเธ ผีเต มหากุเล
#๑ ม. สพฺพตฺถ จารุทสฺสโน ฯ
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ชาตา สุรูปา ๑ ทยิตา ปูชนียา ๒ ชนสฺส จ ฯ
อุปคนฺตฺวา มหาวีร
วิปสฺสึ โลกนายก
ธมฺม สุตฺวาน สรณ
อุเปสึ นรนายก ฯ
สีเลสุ สวุตา หุตฺวา นิพฺพุเต จ นรุตฺตเม
ธาตุถูปสฺส อุปริ
โสณฺณฉตฺต อปูชยึ ฯ
มุตฺตจาคา สีลวตี
ยาวชีว ตโต จุตา
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส ๓ อคฺฉห ฯ
ตทา ทสหิ าเนหิ
อภิโภตฺวา ๔ อเสสโต
รูปสทฺเทหิ คนฺเธหิ
รเสหิ ผุสฺสเนหิ จ ฯ
อายุนาปจ ๕ วณฺเณน สุเขน ยสสาปจ
ตเถวาธิปเตยฺเยน
อธิคยฺห วิโรจห ฯ
ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ ชาตาห กปลวฺหเย
ธีตา เขมกสกฺกสฺส ๖ นนฺทา นาเมน วิสฺสุตา ฯ
อภิรูปสมฺปทมฺป
อาหุ เมกนฺติ สูจก
ยทาห โยพฺพน ปตฺตา รูปวณฺณวิภูสิตา ฯ
อิธ ๗ มมตฺเต สกฺยาน วิวาโท สุมหา อหุ
ปพฺพาเชสิ ตโต ตาโต มา สกฺยา วินสฺสุ ๘ อิติ ฯ
ปพฺพชิตฺวาน ๙ ตถาคต รูปเทสฺสึ นรุตฺตม
สุตฺวาน โนปคจฺฉามิ มม รูเปน คพฺภิตา ฯ
#๑ โป. ยุ. สุรูปทสฺสิตา ฯ ๒ โป. สชนสฺส จห สทา ฯ ยุ. สชนสฺสา-ชนสฺส จ ฯ
#๓ ม. ตาวตึสูปคา อห ฯ ๔ ม. ยุ. อภิโภตฺวาน เสสเก ฯ ๕ โป. ยากาสิ ปฺจวณฺเณน ฯ
#๖ โป. สุขสกฺกสฺส ฯ ๗ ม. ตทา มมตฺเถ ฯ ยุ อิท เม มตฺเถสกฺยาน ฯ สกฺยาน ฯ
#๘ ม. วินสฺสึ สุติ ฯ ๙ ม. ปพฺพชิตฺวา ตถาคต ฯ ยุ. ปพฺพชิตฺวา ตถาจาห ฯ
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โอวาทป น คจฺฉามิ พุทฺธทสฺสนภีรุกา ๑
ตทา ชิโน อุปาเยน อุปเนตฺวา สสนฺติก ฯ
ติสฺสิตฺถโิ ย ๒ นิทสฺเสสิ อิทฺธยิ า มคฺคโกวิโท
อจฺฉรารูปสทิส ๓
ตรุณึ ชริก ๔ มต ฯ
ตโย ทิสฺวา สุสวิคฺคา วิรตฺตาเส ๕ กเลวเร
อฏาสึ ภวนิพฺพินฺทา ๖ ตโต ๗ ม อาห ๘ นายโก ฯ
อาตุร อสุจึ ปูตึ
ปสฺส นนฺเท สมุสฺสย
อุคฺฆรนฺต ปคฺฆรนฺต
พาลาน อภิปตฺถิต ๙ ฯ
อสุภาย จิตฺต ภาเวหิ เอกคฺค สุสมาหิต
ยถา อิท ตถา เอต ยถา เอต ตถา อิท ฯ
เอวเมต อเวกฺขนฺตี รตฺตินฺทิวมตนฺทิตา
ตโต สกาย ปฺาย อภินิพฺพิชฺช วจฺฉสิ ฯ
ตสฺสา เม อปฺปมตฺตาย วิจินนฺตีธ โยนิโส
ยถาภูต อย กาโย
ทิฏโ สนฺตรพาหิโร ฯ
อถ นิพพฺ ินฺทิห ๑๐ กาเย อชฺฌตฺตฺจ วิรชฺชห
อปฺปมตฺตา วิสยุตฺตา อุปสนฺตมฺหิ นิพฺพุตา ฯ
อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ
ทิพฺพาย โสตธาตุยา
เจโตปริยาณสฺส
วสี โหมิ มหามุเน ๑๑ ฯ
ปุพฺเพนิวาส ชานามิ ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต
#๑ ม. ...ภีรุตา ฯ ๒ โป. ยุ. ติสฺโสตฺถิโย ฯ ๓ ยุ. อจฺฉรารูปสทิสา ตรุณิ ชริกา
#มตา ฯ ๔ โป. ม. ชริต ฯ ๕ โป. อิมสฺมึป ... ฯ ๖ ยุ. ... นิพฺพินฺนา ฯ
#๗ ม. ยุ. ตทา ฯ ๘ โป. อถ ฯ ๙ ม. อภินนฺทิต ฯ ๑๐ ม. ยุ. นิพฺพินฺทห ฯ
#๑๑ ม. ตทา มุนิ ฯ
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สพฺพาสวปริกฺขีณา
นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ
ปฏิภาเณ ตเถว จ
าณ มม มหาวีร
อุปฺปนฺน ตว สนฺติเก ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อภิรูปนนฺทา ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อภิรูปนนฺทาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
สตฺตม อฑฺฒกาสีเถริยาปทาน (๓๗)
[๑๗๗] อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส
กสฺสโป นาม นาเมน อุปฺปชฺชิ วทต วโร ฯ
ตทาห ปพฺพชิตฺวาน
ตสฺส พุทฺธสฺส สาสเน
สวุตา ปาฏิโมกฺขมฺหิ อินฺทรฺ ิเยสุ จ ปฺจสุ ฯ
มตฺตฺู นีจอาสเน
ยุตฺตา ชาคริเยปจ ๑
วสนฺตี ยุตฺตโยคาห ๒ ภิกฺขุนึ วิคตาสว ฯ
อกฺโกสึ ทุฏจิตฺตาห คณิเกติ สกึ ตทา
เตเนว ปาปกมฺเมน นิรยมฺหิ อปจฺจิส ฯ
#๑ ยุ. ชาคริเยสุจ ฯ ๒ โป. ธุตฺตโยคาห ฯ
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เตเนว ๑ กมฺมเสเสน อชายึ คณิกากุเล
พหุโสวปราธีนา ๒ ปจฺฉิมาย จ ชาติยา ฯ
กาสิเสฏิกุเล ชาตา พฺรหฺมจริยผเลนห ๓
อจฺฉรา วิย เทเวสุ อโหสึ รูปสมฺปทา ฯ
ทิสฺวาน ๔ ทสฺสนีย ม คิริพฺพชปุรุตฺตเม
คณิกตฺเต นิเวเสสุ
อกฺโกสนผเลน เม ๕ ฯ
สาห สุณิตฺวาน สทฺธมฺม พุทฺธเสฏสฺส ภาสิต ๖
ปุพฺพวาสนสมฺปนฺนา
ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
ตทุปสมฺปทตฺถาย ๗ คจฺฉนฺตี ๘ ชินสนฺติก
มคฺเค ธุตฺเต ิเต ทิสฺวา ๙ ลภึ ทูโตปสมฺปท ฯ
สพฺพกมฺม ปริกฺขีณ
ปฺุปาป ตเถว จ
สพฺพสสารมุตฺติณฺณา
คณิกตฺตฺจ เขปต ฯ
อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ
ทิพฺพาย โสตธาตุยา
เจโตปริยาณสฺส
วสี โหมิ มหามุเน ฯ
ปุพฺเพนิวาส ชานามิ ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต
สพฺพาสวปริกฺขีณา
นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ
ปฏิภาเณ ตเถว จ
าณ มม มหาวีร
อุปฺปนฺน ตว สนฺติเก ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
#๑ ม. เตน กมฺมาวเสเสน ฯ ๒ ยุ. ...ปราธิตา ฯ ๓ ม. พฺรหฺมจารีพเลนห ฯ
#๔ ยุ. ทิสฺวาติทสฺสนีย ฯ ๕ ม. ...พเลน เม ฯ ๖ ม. ยุ. พุทฺธเสฏเน เทสิต ฯ
#๗ ยุ. ตทาปสมฺปทตฺถาย ฯ ๘ ยุ. คจฺฉนฺต ฯ ๙ ม. สุตฺวา ฯ
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สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อฑฺฒกาสิกา ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อฑฺฒกาสีเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
อฏม ปุณฺณิกาเถริยาปทาน (๓๘)
[๑๗๘] วิปสฺสิโน ภควโต
สิขิโน เวสฺสภุสฺส จ
กกุสนฺธสฺส มุนิโน
โกนาคมนตาทิโน ฯ
กสฺสปสฺส จ พุทฺธสฺส ปพฺพชิตฺวาน สาสเน
ภิกฺขุนี สีลสมฺปนฺนา
นิปกา สวุตินฺทฺริยา ฯ
พหุสฺสตุ า ธมฺมธรา
ธมฺมตฺถปริปุจฺฉิตา ๑
อุคฺคเหตฺวา ๒ จ ธมฺมาน โสตา ปยิรุปาสิกา ๓ ฯ
เทเสนฺตี ชนมชฺเฌห อโหสึ ชินสาสน ๔
พาหุสจฺเจน เตนาห เปสลา อติมฺิส ฯ
ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ สาวตฺถิย ปุรุตฺตเม
อนาถปณฺฑิโน เคเห ชาตาห กุมฺภทาสิยา ฯ
คตา อุทกหาริย
โสตฺถิย ทิชมทฺทส
สีตฏฏ โตยมชฺฌมฺหิ
ต ทิสฺวา อิทมพฺรวึ ฯ
#๑ ม. ...ปฏิปุจฺฉิกา ฯ ยุ. อตฺถตฺถปริปจุ ฺฉิกา ฯ ๒ ม. ยุ. อุคฺคเหตา ฯ
#๓ โป. ...สิตา ฯ ๔ ม. ชินสาสเน ฯ
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อุทกหารี ๑ อห สีเต สทา อุทกโมตรึ
อยฺยาน ทณฺฑภยภีตา วาจาโรสภยฏฏิตา ๒ ฯ
กสฺส พฺราหฺมณ ตฺว ภีโต สทา อุทกโมตริ
เวธมาเนหิ คตฺเตหิ สีต เวทยเส ภุส ฯ
ชานนฺตี วต ม โภติ ๓ ปุณฺณิเก ปริปุจฺฉสิ ๔
กโรนฺต ๕ กุสล กมฺม นุทนฺต กมฺมปาปก ฯ
โย วุฑฺโฒ ๖ ทหโร จาป ปาปกมฺม ปกุพฺพติ
อุทกาภิเสจนา โสป ปาปกมฺมา ปมุจฺจติ ฯ
อุตฺตรนฺตสฺส อกฺขาสึ ธมฺมตฺถสหิต ปท
ตฺจ สุตฺวา สุสวิคฺโค ๗ ปพฺพชิตฺวารหา อหุ ฯ
ปูเรนฺตี อูนกสต
ชาตา ทาสิกุเล ยโต
ตโต ปุณฺณาติ นาม เม ภุชิสสฺ  ๘ ม อกสุ เต ฯ
เสฏึ ตโตนุโมเทตฺวา ๙ ปพฺพชึ อนคาริย
น จิเรเนว กาเลน อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ
ทิพฺพาย โสตธาตุยา
เจโตปริยาณสฺส
วสี โหมิ มหามุเน ฯ
ปุพฺเพนิวาส ชานามิ ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต
สพฺพาสวปริกฺขีณา
นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ
ปฏิภาเณ ตเถว จ
#๑ ม. อุทหารี ฯ ยุ. อุทภารี ฯ ๒ ม. ยุ. วาจาโทสภยฏฏิตา ฯ ๓ ยุ. โหติ ฯ
#๔ ยุ. ปริปุจฉฺ ิย ฯ ๕ ม. รุนฺทนฺต ฯ ยุ. นิทฺธนฺต ฯ ๖ ม. โย เจ วุฑฺโฒ ทหโร
#วา ฯ ยุ. โย จ วุทฺโธ ทหโร วา ฯ ๗ ม. ยุ. สสวิคฺโค ฯ ๘ ยุ. ภุชิสสฺ ฺจ ... ฯ
#โป. ภุชิสฺสฺจ อกาสิ ม ฯ ๙ ม. ... ตโตนุชาเนตฺวา ฯ
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าณ เม วิมล สุทฺธ พุทฺธเสฏสฺส วาหสา ฯ
ภาวนาย มหาปฺา สุเตเนว สุตาวินี
มาเนน นีจกุลชา
น หิ กมฺม ปนสฺสติ ๑ ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห วิหรามิ อนาสวา ฯ
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท ปุณฺณิกา ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
ปุณฺณิกาเถริยา อปทาน สมตฺต
นวม อมฺพปาลีเถริยาปทาน (๓๙)
[๑๗๙] โย รสิรุจิตาเวโฬ ๒ ผุสโฺ ส นาม มหามุนิ
ตสฺสาห ภคินี อาสึ
อชายึ ขตฺติเย กุเล ฯ
ตสฺส ธมฺม สุณิตฺวาห วิปฺปสนฺเนน เจตสา
มหาทาน ททิตฺวาน
ปตฺถยึ รูปสมฺปท ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป สิขี โลกคฺคนายโก
อุปฺปนฺโน โลกปชฺโชโต ติโลกสรโณ ชิโน ฯ
ตทา อรุณปุเร รมฺเม พฺรหฺมฺกุลสมฺภวา
วิมุตฺตจิตฺต กุปตา
ภิกฺขุนึ อภิสาปยึ ฯ
#๑ ม. วินสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. ... รสิผุสิตาเวโฬ ฯ
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เวสิกา จ ๑ อนาจารา ชินสาสนทูสิกา
เอว อกฺโกสยิตฺวาน เตน ปาเปน กมฺมุนา ฯ
ทารุณ นิรย คนฺตฺวา มหาทุกขฺ สมปฺปตา
ตโต จุตา มนุสฺเสสุ อุปปนฺนา ตปสฺสินี ฯ
ทสชาติสหสฺสานิ
คณิกตฺต อการยึ
ตโต ปาปา น มุจฺจิสฺส ภุตฺวา ๒ ทุฏวิส ยถา ฯ
พฺรหฺมเวสมเสวิสฺส ๓ กสฺสเป ชินสาสเน
เตน กมฺมวิปาเกน
อชายึ ติทเส ปุเร ฯ
ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต อโหสึ โอปปาติกา
อมฺพสาขนฺตเร ชาตา อมฺพปาลีติ เตนห ฯ
ปริวุตา ปาณโกฏีหิ
ปพฺพชึ ชินสาสเน
ปตฺตาห อจล าน
ธีตา พุทธฺ สฺส โอรสา ฯ
อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ
ทิพฺพาย ๔ โสตธาตุยา
เจโตปริยาณสฺส
วสี โหมิ มหามุเน ฯ
ปุพฺเพนิวาส ชานามิ ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต
สพฺพาสวปริกฺขีณา
นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ
ปฏิภาเณ ตเถว จ
าณ เม วิมล สุทฺธ พุทฺธเสฏสฺส วาหสา ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
#๑ ม. ยุ. ว ฯ ๒ ยุ. ภุตฺตา ฯ ๓ ยุ. พฺรหฺมเจร อเสวิสฺส ฯ
#๔ ม. ยุ. โสตธาตุวิสุทฺธิยา ฯ
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สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท อมฺพปาลี ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
อมฺพปาลีเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
ทสม เสลาเถริยาปทาน (๔๐)
[๑๘๐] อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส
กสฺสโป นาม นาเมน อุปฺปชฺชิ วทต วโร ฯ
สาวตฺถยิ  ปุรวเร
อุปาสกกุเล อห
ปสุตา น ชินวร
ทิสฺวา สุตฺวา จ เทสน ฯ
ต วีร สรณ คนฺตฺวา สีลานิ จ สมาทยึ ๑
กทาจิ โส มหาวีโร มหาชนสมาคเม ฯ
อตฺตโน อภิสมฺโพธึ
ปกาเสสิ นราสโภ
อนนุสสฺ ุตธมฺเมสุ
ปุพฺเพ ทุกฺขาทิเกสุ จ ฯ
จกฺขุ าณฺจ ปฺา จ วิชชฺ าโลก ๒ จ อาสิ เม
ต สุตฺวา อุคฺคเหตฺวาน ปริปุจฺฉามิ ๓ ภิกฺขโว ฯ
เตน กมฺเมน สุกเตน เจตนาปณิธีหิ จ
ชหิตฺวา มานุส เทห ตาวตึส อคฺฉห ฯ
#๑ ม. สมาทิยึ ฯ ๒ ม. วิชชฺ าโลโก ฯ ยุ. วิชฺชาโลกา ฯ ๓ ม. ยุ. ปริปุจฺฉิฺจ ... ฯ
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ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ ชาตา เสฏิมหากุเล
อุเปจฺจ พุทฺธ สทฺธมฺม สุตฺวา มจฺจุปสหิต ๑ ฯ
ปพฺพชิตฺวา น จิเรเนว สพฺพตฺถานิ ๒ วิจินฺตย
เขเปตฺวา อาสเว สพฺเพ อรหตฺต อปาปุณึ ฯ
อิทฺธีสุ จ วสี โหมิ
ทิพฺพาย โสตธาตุยา
เจโตปริยาณสฺส
วสี โหมิ มหามุเน ฯ
ปุพฺเพนิวาส ชานามิ ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต
สพฺพาสวปริกฺขีณา
นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ
อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ
ปฏิภาเณ ตเถว จ
าณ เม วิมล สุทฺธ พุทฺธเสฏสฺส วาหสา ฯ
กิเลสา ฌาปตา มยฺห ภวา สพฺเพ สมูหตา
นาคีว พนฺธน เฉตฺวา วิหรามิ อนาสวา ฯ
สฺวาคต วต เม อาสิ พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส
วิโมกฺขาปจ อฏิเม
ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
อิตฺถ สุท เสลา ภิกฺขุนี อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ
เสลาเถริยา อปทาน สมตฺต ฯ
#๑ ม. ยุ. สจฺจูปสหิต ฯ ๒ ม. ยุ. สจฺจตฺถานิ ฯ
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อุทฺทาน ๑
ขตฺติยพฺราหฺมณี เจว ตถา อุปปฺ ลทายิกา
สิงฺคาลมาตา สุกฺกา จ อภิรูปนนฺทา เจว
อฑฺฒกาสิกา เจว ปุณฺณา จ อมฺพปาลี เสลา ภิกฺขุนีติ ฯ
ขตฺติยกฺาวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
อปทาน นิฏิต ฯ
____________
#๑ ม. อถ วคฺคุทฺทาน
# สุเมธา เอกูโปสถา กุณฺฑลเกสี ขตฺติยา
# สหสฺส ติสตา คาถา สตฺตตาฬีส ปฺฑิตา
# สห อุททฺ านคาถาหิ
คณิตาโย วิภาวิภิ
# สหสฺส ติสต คาถา
สตฺต ปฺาสเมว จาติ ฯ
#
เถริกาปทาน สมตฺต ฯ
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สุตฺตนฺตปฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส
พุทธฺ วโส
_______________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
รตนจงฺกมนกณฺโฑ
[๑] พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สมหฺปติ ๑
กตฺชลี อนธิวร อยาจถ
สนฺตีธ สตฺตา อปฺปรชกฺขชาติกา
เทเสหิ ธมฺม อนุกมฺปม ปชนฺติ ฯ
๒ [ภควา โลกาธิปตี นรุตฺตโม
กตฺชลีพฺรหฺมคเณหิ ยาจิโต
สนฺตีธ ธีราปฺปรชกฺขชาติกา
เทเสตุ ธมฺม อนุกมฺปม ปช ฯ
เทเสตุ สุคโต ธมฺม เทเสตุ อมตปท
โลกานมนุกมฺปาย
ธมฺม เทเสตุ นายก] ฯ
สมฺปนฺนวิชฺชาจรณสฺส ตาทิโน
ชุตินฺธรสฺสนฺติมเทหธาริโน
ตถาคตสฺสปฺปฏิปุคฺคลสฺส
อุปฺปชฺชิ การฺุตา สพฺพสตฺเต ฯ
#๑ ม. สหมฺปตี ฯ ๒ ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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๑ [ต สุตฺวา ภควา สตฺถา อิท วจนมพฺรวิ]
อปารุตา เต อมตสฺส ทฺวารา
เย โสตวนฺโต ปมฺุจนฺตุ สทฺธ
วิหึสสฺี ปคุณ น ภาสึ
ธมฺม ปณีต มนุเชสุ พฺรเหฺมติ ฯ
๒ [ภควา ตสฺมึ สมเย เวเนยฺยานนุกมฺปโก
อชปาลนิโคฺรธทุมา
ปายาสิ มุนิปุงฺคโว ฯ
อนุกฺกเมน คมเนน
พาราณสิมุปาคมิ
ตสฺมึ หิ ปลฺลงฺกวเร นิสีทิ ภควา ตทา ฯ
ปฺจนฺน วคฺคิยานฺจ ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตยิ
ทุกฺข ทุกฺขสมุปฺปาท
นิโรธ มคฺคมุตฺตม ฯ
ปวตฺตยิ ต ภควา
อิสี เต ปฺจวคฺคิยา
อฏารสโกฏิ ตทา
พฺรหฺมเทวคณา สห ฯ
ปมสฺมึ สนฺนิปาเต
ธมฺมาภิสมยา ลภุ
โกณฺฑฺโ ภทฺทิโย วปฺโป มหานาโม จ อสฺสชิ ฯ
วินีตา เตน ปเรน
สพฺเพป อนุปุพฺพโส
อฏารสโกฏิ ตทา
พฺรหฺมเทวคณา สห ฯ
ปมสฺมึ สนฺนิปาเต
โสตาปตฺติผล ตทา
อนุกฺกเมน คมเนน
ราชคหมุปาคมิ ฯ
#๑-๒ ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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เวฬุวนมหาวิหาเร
วิหาสิ มุนิปุงฺคโว
ต สุตฺวา พิมฺพิสาโร จ ภควนฺตมุปสงฺกมิ ฯ
เอกาทสนหุเตเนว
ปริวารา มหา อหุ
ทีปคนฺธธูปมาลาทีนิ
ภควนฺตมภิปูชยิ ฯ
ตสฺมึ สมาคเมเยว
กามาทีนว เทสยิ
เทสนาปริโยสาเน
ราชานมฺปมุข ตทา ฯ
จตุราสีติสหสฺสาน
ธมฺมาภิสมโย อหุ
ต สุตฺวาน ปตา ราชา [๑] นว ทูตานิ เปสยิ ฯ
นวสหสฺสปริวาเรหิ
ปพฺพชฺช ยาจเต มุนึ
นวสหสฺสปริวารา
อรหตฺตมุปาคมม ฯ
กาฬุทายิ ปริโยสาเน ภิกฺขุเวส คเหตฺวา โส
สหสฺสปริวาเรหิ
ภควนฺต นิมนฺตยิ ฯ
นิมนฺตมธิวาเสตฺวา
มหามคฺค ปฏิปชฺชติ
วีสติสหสฺสภิกฺขูหิ
ปายาสิ สกฺยปุงฺคโว ฯ
อนุกฺกเมน คมเนน
กปลวตฺถุมุปาคมิ
โรหิณิยา นทีตีเร
ปาฏิหารมกาสิ โส ฯ
ตสฺมึ ปลฺลงฺกมชฺฌมฺหิ นิสีทิ สกฺยปุงฺคโว
มหาเวสฺสนฺตรธมฺม
เทเสตฺวา ภควา ปตุ
จตุราสีติสหสฺสาน
ธมฺมาภิสมโย อหุ] ฯ
#๑ โป. ภควนฺต นิมนฺตยิ ฯ
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น เหเต ๑ ชานนฺติ สเทวมนุสฺสา ๒
พุทฺโธ อย กีทิสโก นรุตฺตโม
อิทฺธิพล ปฺาพลฺจ กีทิส
พุทฺธพล โลกหิตสฺส กีทสิ  ฯ
น เหเต ๓ ชานนฺติ สเทวมนุสฺสา ๔
พุทฺโธ อย อีทิสโก นรุตฺตโม
อิทฺธิพล ปฺาพลฺจ อีทิส ๕
พุทฺธพล โลกหิตสฺส อีทิส ๖
หนฺทาห ทสฺสยิสฺสามิ พุทธฺ พล อนุตฺตร
จงฺกม มาปยิสฺสามิ
นเภ รตนมณฺฑิต ฯ
ภุมฺมา มหาราชิกา ตาวตึสา
ยามา จ เทวา ตุสิตา จ นิมฺมิตา
ปรนิมฺมิตา เยปจ พฺรหฺมกายิกา
อานนฺทิตา วิปุลมกสุ โฆส ฯ
โอภาสิตา จ ปวี สเทวกา
ปุถู จ โลกนฺตริกา อสวุตา
ตโม จ ติพฺโพ วิหโต ตทา อหุ
ทิสฺวาน อจฺเฉรกปาฏิหีร ฯ
สเทวคนฺธพฺพมนุสฺสรกฺขเส
อาภา อุฬารา วิปุลา อชายถ
#๑-๓ ย. น โภ เต ฯ ๒-๔ ม. ยุ. สเทวมานุสา ฯ ๕-๖ ม. ยุ. เอทิส ฯ
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อิมสฺมึ โลเก ปรสฺมึ จูภเย
อโธป อุทฺธ ติริยฺจ วิตฺถต ฯ
สตฺตุตฺตโม อนธิวโร วินายโก
สตฺถา อหุ เทว มนุสฺส ปูชโิ ต
มหานุภาโว สต ปฺุ ลกฺขโณ
ทสฺเสสิ อจฺเฉรกปาฏิหีรยิ  ฯ
๑ [ตสฺมึ สมาคเม สตฺถา อพฺภุคฺคนฺตฺวา นเภ ตเล
สิเนรุปพฺพต รมฺม
จงฺกม มาปยี ชิโน ฯ
ทสสหสฺสิโลกธาตุเทวตา ชินสนฺติเก
ตถาคต นมสฺสิตฺวา พุทฺธปูช กรึสุ เต] ฯ
โส ยาจิโต เทววเรน จกฺขุมา
อตฺถ สเมกฺขิตฺวา ตทา นรุตฺตโม
จงฺกม มาปยิ โลกนายโก
สุนิฏิต สพฺพรตนนิมฺมิต ฯ
อิทฺธิ จ อาเทสนานุสาสนี
ติปาฏิหีเร ภควา วสี อหุ
จงฺกม มาปยิ โลกนายโก
สุนิฏิต สพฺพรตนนิมฺมิต ฯ
ทสสหสฺสิโลกธาตุยา สิเนรุปพฺพตุตฺตเม ถมฺเภว
ทสฺเสสิ ปฏิปาฏิยา
จงฺกเม รตนามเย ฯ
#๑ ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 408

ทสสหสฺส ๑ อติกฺกมฺม จงฺกม มาปยี ชิโน
สพฺพโสวณฺณมยา ปสฺเส จงฺกเม รตนามเย ฯ
ตุลาสงฺฆาฏานุวตฺตา ๒ โสวณฺณผลกตฺถกา
เวทิกา สพฺพโสวณฺณา ทุภโต ปสฺเสสุ นิมฺมิตา ฯ
มณิมุตตฺ าวาลุกากิณฺโณ นิมมฺ ิโต รตนามโย
โอภาเสติ ทิสา สพฺพา สตรสีว อุคฺคโต ฯ
ตสฺมึ จงฺกมเน ธีโร ทฺวตฺตึสวรลกฺขโณ
วิโรจมาโน สมฺพุทฺโธ จงฺกเม จงฺกมี ชิโน ฯ
ทิพฺพ มนฺทารว ปุปฺผ ปทุม ปาริฉตฺตก
จงฺกมเน โอกิรนฺติ
สพฺเพ เทวา สมาคตา ฯ
ปสฺสนฺติ ต เทวสงฺฆา ทสสหสฺสี สมาคตา
นมสฺสมานา นิปตนฺติ ตุฏหฏา ปโมทิตา ฯ
ตาวตึสา จ ยามา จ ตุสิตา จาป เทวตา
นิมฺมานรติโน เทวา เย เทวา วสวตฺติโน
อุทคฺคจิตฺตา สุมนา
ปสฺสนฺติ โลกนายก ฯ
สเทวคนฺธพฺพมนุสฺสรกฺขสา
นาคา สุปณฺณา อถวาป กินฺนรา
ปสฺสนฺติ ต โลกหิตานุกมฺปก
นเภว อจฺจุคฺคตจนฺทมณฺฑล ฯ
#๑ ม. ยุ. ... ทสสหสฺสี ฯ ๒ ม. ยุ. ... นุวคฺคา ฯ
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อาภสฺสรา สุภกิณฺหา เวหปฺผลา อกนิฏา จ
สุสุทฺธสุกฺก วตฺถวสนา ติฏนฺติ ปฺชลีกตา ฯ
มฺุจนฺติ ปุปฺผ ปน ปฺจวณฺณิก
มนฺทารว ๑ จนฺทนจุณฺณมิสฺสก ๒
ภมนฺติ เจลานิ จ อมฺพเร ตทา
อโห ชิโน โลกหิตานุกมฺปโก ฯ
ตุว สตฺถา จ เกตุ จ ธโช ยูโป จ ปาณิน
ปรายโน ปติฏา จ ทีโป จ ทิปทุตฺตโม ฯ
ทสสหสฺสิโลกธาตุยา เทวตาโย มหิทฺธิกา
ปริวาเรตฺวา นมสฺสนฺติ ตุฏหฏา ปโมทิตา ฯ
เทวตา เทวกฺา จ ปสนฺนา ตุฏมานสา
ปฺจวณฺณิกปุปฺเผหิ
ปูชยนฺติ นราสภ ฯ
ปสฺสนฺติ ต เทวสงฺฆา ปสนฺนา ตุฏมานสา
ปฺจวณฺณิกปุปฺเผหิ
ปูชยนฺติ นราสภ ฯ
อโห อจฺฉริย โลเก อพฺภูต โลมหสน
น เมทิส ภูตปุพฺพ
อจฺเฉร โลมหสน ฯ
สกสกมฺหิ ภวเน
นิสีทิตฺวาน เทวตา
หสนฺติ ตา มหาหสิต ทิสฺวานจฺเฉรก นเภ ฯ
อากาสฏา จ ภุมฺมฏา ติโณสธินิวาสิโน ๓
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ตุฏหฏา ปโมทิตา ฯ
#๑ ยุ. มนฺทาวร ฯ ๒ ม. ยุ. ..มิสฺสิต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๓ ม. ยุ. ติณปนฺถนิวาสิโน ฯ
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เยป ทีฆายุกา นาคา ปฺุวนฺโต มหิทฺธิกา
ปโมทิตา นมสฺสนฺติ
ปูชยนฺติ นรุตฺตม ฯ
สงฺคีติโย ปวตฺตนฺติ
อมฺพเร อนิลฺชเส
จมฺมนทฺธานิ วาเทนฺติ ทิสวฺ านจฺเฉรก นเภ ฯ
สงฺขา จ ปณวา เจว อโถป เทณฺฑิมา พหู
อนฺตลิกขฺ สฺมึ วชฺชยนฺติ ทิสฺวานจฺเฉรก นเภ ฯ
อพฺภูโต วต โน อชฺช อุปฺปชฺชิ โลมหสโน
ธุวมตฺถสิทฺธึ ลภาม
ขโณ โน ปฏิปาฏิโต ฯ
พุทฺโธติ เตส สุตฺวาน ปติ อุปปฺ ชฺชิ ตาวเท
พุทฺโธ พุทฺโธติ กถยนฺตา ติฏนฺติ ปฺชลีกตา ฯ
หิงฺการ ๑ สาธุการฺจ อุกฺกุฏิสมฺปนาทน ๒
ปชา จ วิวิธา คคเน วตฺตนฺติ ปฺชลีกตา ฯ
คายนฺติ เสเฬนฺติ จ วาทยนฺติ จ
ภุชานิปฺโผเฏนฺติ ๓ จ นจฺจยนฺติ จ
มฺุจนฺติ ปุปฺผ ปน ปฺจวณฺณิก
มนฺทารว จนฺทนจุณฺณมิสฺสก ฯ
ยถา ตุยฺห มหาวีร
ปาเทสุ จกฺกลกฺขณ
ธช วชิรปฏาก
วฑฺฒมานงฺกุสาปต ฯ
รูเป สีเล สมาธิมฺหิ ปฺาย จ อสาทิโส
วิมุตฺติยา อสมสโม
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเน ฯ
#๑ ม. หิงฺการา ฯ ยุ. ภิงฺการ ฯ ๒ ม. .. สมฺปหสน ฯ ยุ. .. สมฺปสาทน ฯ
#๓ ม. ยุ. โปเนฺติ ฯ
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ทสนาคพล กาเย
ตุยฺห ปากติก พล
อิทฺธิพเลน อสโม
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเน ฯ
เอว สพฺพคุณูเปต
สพฺพงฺค สมุปาคต
มหามุนึ การุณิก
โลกนาถ นมสฺสถ ฯ
อภิวาทน โถมนฺจ
วนฺทนฺจ ปสสน
นมสฺสนฺจ ปูชฺจ
สพฺพ อรหสี ตุว ฯ
เย เกจิ โลเก วนฺทเนยฺยา วนฺทน อรหนฺติ เย
สพฺพเสฏโ มหาวีร สทิโส เต น วิชชฺ ติ ฯ
สารีปุตโฺ ต มหาปฺโ สมาธิชฺฌานโกวิโท
คิชฺฌกูเฏ ิโตเยว
ปสฺสติ โลกนายก ฯ
สุผุลลฺ  สาลราชว
จนฺทว คคเน ยถา
มชฺฌนฺติเกว สุริย
โอโลเกติ นราสภ ฯ
ชลนฺต ทีปรุกฺขว
ตรุณสุริยว อุคฺคต
พฺยามปฺปภานุรฺชิต
ปสฺสติ โลกนายก ฯ
ปฺจนฺน ภิกฺขุสตาน
กตกิจฺจาน ตาทิน
ขีณาสวาน วิมลาน
ขเณน สนฺนิปาตยิ ฯ
โลกปฺปสาทน นาม
ปาฏิหีร นิทสฺสยิ
อเมฺหป ตตฺถ คนฺตฺวาน วนฺทิสฺสาม มย ชิน ฯ
เอถ สพฺเพ คมิสฺสาม ปุจฺฉิสฺสาม มย ชิน
กงฺข วิโนทยิสฺสาม
ปสฺสิตฺวา โลกนายก ฯ
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สาธูติ เต ปฏิสฺสุตฺวา นิปกา สวุตินฺทฺริยา
ปตฺตจีวรมาทาย
ตรมานา อุปาคมม ฯ
ขีณาสเวหิ วิมเลหิ
ทนฺเตหิ อุตฺตเม ทเม
สารีปุตโฺ ต มหาปฺโ อิทฺธิยา อุปสงฺกมิ ฯ
เตหิ ภิกขฺ ูหิ ปริวุโต สารีปุตฺโต มหาคณี
ลิฬนฺโต ๑ เทโวว คคเน อิทฺธิยา อุปสงฺกมิ ฯ
อุกฺกาสิตฺจ ขิปตฺจ อชฺฌุเปกฺขิตฺวาน สุพฺพตา
สคารวา สปฺปติสฺสา สมฺพุทฺธ อุปสงฺกมม ฯ
อุปสงฺกมิตฺวา ปสฺสนฺติ สยมฺภุ โลกนายก
นเภ อจฺจุคฺคต วีร
จนฺทว คคเน ยถา ฯ
ชลนฺต ทีปรุกฺขว
วิชชฺ ุว คคเน ยถา
มชฺฌนฺติเกว สุริย
ปสฺสนฺติ โลกนายก ฯ
ปฺจภิกฺขุสตา สพฺเพ ปสฺสนฺติ โลกนายก
รหทมิว วิปฺปสนฺน
สุผุลลฺ  ปทุม ยถา ฯ
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน ตุฏหฏา ปโมทิตา
นมสฺสมานา นิปตนฺติ สตฺถโุ น จกฺกลกฺขเณ ฯ
สารีปุตโฺ ต มหาปฺโ โกรณฺฑสมสาทิโส
สมาธิชฌ
ฺ านกุสโล
วนฺทติ โลกนายก ฯ
คชฺชิโต กาลเมโฆว นีลุปฺปลสมสาทิโส
อิทฺธิพเลน อสโม
โมคฺคลฺลาโน มหิทฺธโิ ก ฯ
#๑ ม. ยุ. ลฬนฺโต ฯ
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มหากสฺสปเถโรป
อุคฺคตกนกสนฺนิโภ
ธูตคุเณ อคฺคนิกฺขิตฺโต โถมิโต สตฺถุวณฺณิโต ฯ
ทิพฺพจกฺขูน โย อคฺโค อนุรุทโฺ ธ มหาคณี
าติเสฏโ ภควโต อวิทูเรว ติฏติ ฯ
อาปตฺติอนาปตฺติยา
สเตกิจฺฉาย โกวิโท
วินเย อคฺคนิกฺขิตฺโต อุปาลิ สตฺถุวณฺณิโต ฯ
สุขุมนิปุณตฺถปฏิวิทฺโธ กถิกาน ปวโร คณี
อิสิ มนฺตานิยา ปุตฺโต ปุณฺโณ นามาติ วิสฺสุโต ฯ
เอเตส จิตฺตมฺาย โอปมฺมกุสโล มุนิ
กงฺขจฺเฉโท มหาวีโร กเถสิ อตฺตโน คุณ ฯ
จตฺตาโร เต อสงฺเขยฺยา โกฏิ เยส น นายติ
สตฺตกาโย จ อากาโส จกฺกวาฬา อนนฺตกา
พุทฺธาณ อปฺปเมยฺย น สกฺกา เอเต วิชานิตุ ฯ
กิเมต อจฺฉริย โลเก ย เม อิทธฺ ิวิกุพฺพน
อฺเ พหู อจฺฉริยา อพฺภูตา โลมหสนา ฯ
ยทาห ตุสิเต กาเย สนฺตุสิโต นามห ตทา
ทสสหสฺสี สมาคมฺม
ยาจนฺติ อฺชลี มม ฯ
กาโลย เต มหาวีร อุปฺปชฺช มาตุกุจฺฉิย
สเทวก ตารยนฺโต
พุชฺฌสฺสุ อมตปท ฯ
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ตุสิตา กายา จวิตฺวาน ยทา โอกฺกมิ กุจฺฉิย
ทสสหสฺสี โลกธาตุ
กมฺปติ ๑ ธรณี ตทา ฯ
ยทาห มาตุกุจฺฉิโต
สมฺปชาโนว นิกฺขมึ
สาธุการ ปวตฺตนฺติ
ทสสหสฺสี ปกมฺปถ ฯ
โอกฺกนฺติ เม สโม นตฺถิ ชาติโต อภินิกฺขเม
สมฺโพธิย อห เสฏโ ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเน ฯ๚
อโห อจฺฉริย โลเก พุทฺธาน คุณมหนฺตตา
ทสสหสฺสี โลกธาตุ
ฉปฺปการ ปกมฺปถ
โอภาโส จ มหา อาสิ อจฺเฉร โลมหสน ฯ
ภควา จ ตมฺหิ สมเย โลกเชฏโ นราสโภ
สเทวก ทสฺสยนฺโต
อิทฺธิยา จงฺกมี ชิโน ฯ
จงฺกเม จงฺกมนฺโตว กเถสิ โลกนายโก
อนฺตรา น นิวตฺเตติ จตุหตฺเถ จงฺกเม ยถา ฯ
สารีปุตโฺ ต มหาปฺโ สมาธิชฺฌานโกวิโท
ปฺาย ปารมิปฺปตฺโต ปุจฺฉติ โลกนายก ฯ
กีทโิ ส เต มหาวีร
อภินีหาโร นรุตฺตม
กิมฺหิ กาเล ตยา วีร ปตฺถิตา โพธิมุตฺตมา ฯ
ทาน สีลฺจ เนกฺขมฺม ปฺาวิริยฺจ กีทิส
ขนฺติสจฺจมธิฏาน
เมตฺตูเปกฺขา จ กีทิสา ฯ
#๑ ม. ยุ. กมฺปตฺถ ฯ
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ทสปารมี มหาวีร
กีทิสา โลกนายก
กถ อุปปารมี ปุณฺณา ปรมตฺถปารมี กถ ฯ
๑ [กติกมฺมอธิฏาย อธิปติ จ กีทิสา
กีทิสา ปารมี โหนฺติ ธีรา โลกสฺมิ กีทิสา ฯ
เมตฺตา กรุณา มุทิตา อุเปกฺขา จาป กีทิสา
กีทิส พุทฺธธมฺมาน
เกวล ปริปูรย]
ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ กรวีกมธุรคิโร
นิพฺพาปยนฺโต หทย
หาสยนฺโต สเทวก ฯ
อตีตพุทฺธาน ชินาน เทสิต
นิกีฬิต พุทฺธปรมฺปราคต
ปุพฺเพ นิวาสานุคตาย พุทฺธิยา
ปกาสยี โลกหิต สเทวเก ฯ
ปติปาโมชฺชชนน
โสกสลฺลวิโนทน
สพฺพสมฺปตฺติปฏิลาภ
จิตฺต กตฺวา สุณาถ เม ฯ
มทนิมมฺ ทน โสกนุท
สสารปริโมจน
สพฺพทุกฺขกฺขย มคฺค
สกฺกจฺจ ปฏิปชฺชถาติ ฯ
รตนจงฺกมนกณฺโฑ นิฏิโต ฯ
#๑ ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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ปโม ทีปงฺกรพุทฺธวโส
[๒] กปฺเป จ สตสหสฺเส จตุโร จ อสงฺขิเย
อมร นาม นคร
ทสฺสเนยฺย มโนรม ฯ
ทสหิ สทฺเทหิ อวิวิตฺต อนฺนปานสมายุต
หตฺถิสทฺท อสฺสสทฺท
เภริสงฺขรถานิ จ ฯ
ขาทถ ปวถ เจว
อนฺนปาเนน โฆสิต
นคร สพฺพงฺคสมฺปนฺน สพฺพกมฺมมุปาคต ฯ
สตฺตรตนสมฺปนฺน
นานาชนสมากุล
สมิทฺธ เทวนครว
อาวาส ปฺุกมฺมิน ฯ
นคเร อมรวติยา
สุเมโธ นาม พฺราหฺมโณ
อเนกโกฏิสนฺนิจฺจโย ปหูตธนธฺวา ฯ
อชฺฌายิโก มนฺตธโร ติณฺณ เวทาน ปารคู
ลกฺขเณ อิติหาเส จ สทฺธมฺเม ปารมึ คโต ฯ
รโหคโต นิสีทิตฺวา
เอว จินฺเตสิหนฺตทา
ทุกโฺ ข ปุนพฺภโว นาม สรีรสฺส ปเภทน ฯ
๑ [สมฺโมห มรณ ทุกฺข ชราย อภิมทฺทิต]
ชาติธมฺโม ชราธมฺโม พฺยาธิธมฺโม จหนฺตทา
อชร อมร เขม
ปริเยสิสฺสามิ นิพฺพุตึ ฯ
#๑ ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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ยนฺนูนมิ  ปูติกาย
นานากุณปปูริต
ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺเฉยฺย อนเปกฺโข อนตฺถิโก ฯ
อตฺถิ เหหิติ โส มคฺโค น โส สกฺกา น เหตุเย
ปริเยสิสฺสามิ ต มคฺค ภวโต ปริมุตฺติยา ฯ
ยถาป ทุกฺเข วิชฺชนฺเต สุข นามป วิชฺชติ
เอว ภเว วิชฺชมาเน วิภโว อิจฉฺ ิตพฺพโก ฯ
ยถาป อุเณฺห วิชฺชนฺเต อปร วิชฺชติ สีตล
เอว ติวิธคฺคิ วิชฺชนฺเต นิพฺพาน อิจฺฉิตพฺพก ฯ
ยถาป ปาเป วิชฺชนฺเต กลฺยาณมป วิชฺชติ
เอวเมว ชาติ วิชฺชนฺเต อชาติ อิจฺฉิตพฺพก ฯ
ยถา คูถคโต ปุริโส ตฬาก ทิสฺวาน ปูริต
น คเวสติ [๑] ตฬาก น โทโส ตฬากสฺส โส ฯ
เอว กิเลสมลโธวน วิชชฺ นฺเต อมตนฺตเฬ
น คเวสติ ตฬาก
น โทโส อมตนฺตเฬ ฯ
ยถา อรีหิ ปริรุทโฺ ธ วิชฺชนฺเต คมนปเถ
น ปลายติ โส ปุริโส น โทโส อฺชสสฺส โส ฯ
เอว กิเลสปริรุทฺโธ วิชฺชมาเน สิเว ปเถ
น คเวสติ ต มคฺค
น โทโส สิวมฺชเส ฯ
ยถา พฺยาธิโก ปุริโส วิชฺชมาเน ติกิจฺฉเก
น ติกิจฺฉาเปติ ต พฺยาธึ น โส โทโส ติกิจฺฉเก ฯ
#๑ ม. ยุ. ต ฯ อิโต ปร อีทสิ เมว ฯ
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เอว กิเลสพฺยาธีหิ
ทุกฺขิโต ปริปฬิโต
น คเวสติ อาจริย
น โส โทโส วินายเก ฯ
๑ [ยนฺนูนิม ปูติกาย นานากุณปปูริต
ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺเฉยฺย อนเปกฺโข อนตฺถิโก] ฯ
ยถาป กุณป ปุริโส
กณฺเ พนฺธ ชิคุจฺฉิย
โมจยิตวฺ าน คจฺเฉยฺย สุขี เสรี สย วสี ฯ
ตเถวิม ปูติกาย
นานากุณปสฺจย
ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺเฉยฺย อนเปกฺโข อนตฺถิโก ฯ
ยถา อุสฺสาสานมฺหิ ๒ กรีส นรนาริโย
ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺฉนฺติ อนเปกฺขา อนตฺถิกา ฯ
เอวเมวาห อิม กาย นานากุณปปูริต
ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺฉิสฺส วจฺจ กตฺวา ยถา กุฏึ ฯ
ยถาป ชชฺชร นาว
ปลุตฺต ๓ อุทกคาหินึ
สามิกา ๔ ฉฑฺฑยิตฺวาน อนเปกฺขา อนตฺถิกา ฯ
เอวเมวาห อิม กาย นวจฺฉิทฺท ธุวสฺสว
ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺฉิสฺส ชิณฺณนาวว สามิกา ฯ
ยถา ปุรโิ ส โจเรหิ คจฺฉนฺโต ภณฺฑมาทิย
ภณฺฑจฺเฉทภย ทิสฺวา ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺฉติ ฯ
เอวเมว อย กาโย มหาโจรสโม วิย
ปหายิม คมิสฺสามิ
กุสลจฺเฉทนา ภยา ฯ
#๑ ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. อุจฺจารฏานมฺหิ ฯ ๓ ม. ยุ. ปลุคฺค ฯ
#๔ ม. ยุ. สามี ฉฑฺเฑตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ
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เอวาห จินฺตยิตฺวาน เนกโกฏิสต ธน
นาถานาถาน ทตฺวาน หิมวนฺต อุปาคมึ ฯ
หิมวนฺตสฺสาวิทูเร
ธมฺมิโก นาม ปพฺพโต
อสฺสโม สุกโต มยฺห ปณฺณสาลา สุมาปตา ฯ
จงฺกม ตตฺถ มาเปสึ ปฺจโทสวิวชฺชิต
อฏคุณสมุเปต
อภิฺาพลมาหรึ ฯ
สาฏก ปชหึ ตตฺถ
นวโทสมุปาคต
วากจีร นิวาเสสึ
ทฺวาทสคุณมุปาคต ฯ
อฏโทสสมากิณฺณ
ปชหึ ปณฺณสาลก
อุปาคมึ รุกฺขมูล
คุเณหิ ๑ ทสหุปาคต ฯ
วาปต โรปต ธฺ
ปชหึ นิรวเสสโต
อเนกคุณสมฺปนฺน
ปวตฺตผลมาทยึ ฯ
ตตฺถปฺปธาน ปทหึ
นิสชฺชฏานจงฺกเม
อพฺภนฺตรมฺหิ สตฺตาเห อภิฺาพลปาปุณึ ฯ
เอว เม สิทฺธิปตฺตสฺส วสีภูตสฺส สาสเน
ทีปงฺกโร นาม ชิโน อุปฺปชฺชิ โลกนายโก ฯ
อุปฺปชฺชนฺเต จ ชายนฺเต พุชฺฌนฺเต ธมฺมเทสเน
จตุโร นิมิตฺเต นาทฺทส ฌานรติสมปฺปโต ฯ
ปจฺจนฺตเทสวิสเย
นิมนฺเตตฺวา ตถาคต
ตสฺส อาคมน มคฺค
โสเธนฺติ ตุฏมานสา ฯ
#๑ ม. ยุ. คุเณ ฯ
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อหนฺเตน สมเยน
นิกฺขมิตวฺ า สกสฺสมา
ธุนนฺโต วากจีรานิ
คจฺฉามิ อมฺพเร ตทา ฯ
เวทชาต ชน ทิสฺวา ตุฏหฏ ปโมทิต
โอโรหิตฺวาน คคนา มนุสฺเส ปุจฺฉิ ตาวเท ฯ
ตุฏหฏโ ปมุทิโต
เวทชาโต มหาชโน
กสฺส โสธิยตี ๑ มคฺโค อฺชส วฏมายน ฯ
เต เม ปุฏา วิยากสุ พุทฺโธ โลเก อนุตฺตโร
ทีปงฺกโร นาม ชิโน อุปฺปชฺชิ โลกนายโก
ตสฺส โสธิยเต ๒ มคฺโค อฺชส วฏมายน ฯ
พุทฺโธติ มม ๓ สุตฺวาน ปติ อุปปฺ ชฺชิ ตาวเท
พุทฺโธ พุทฺโธติ กถยนฺโต โสมนสฺส ปเวทยึ ฯ
ตตฺถ ตฺวา วิจินฺเตสึ ตุฏโ  สวิคฺคมานโส
อิธ วีชานิ โรปสฺส
ขโณ เว มา อุปจฺจคา ฯ
ยทิ พุทฺธสฺส โสเธถ เอโกกาส ททาถ เม
อหป โสธยิสฺสามิ
อฺชส วฏมายน ฯ
อทสุ เต มโมกาเส ๔ โสเธตุ อฺชส ตทา
พุทฺโธ พุทฺโธติ จินฺเตนฺโต มคฺค โสเธมหนฺตทา ฯ
อนิฏิเต มโมกาเส ทีปงฺกโร มหามุนิ
จตูหิ สตสหสฺเสหิ
ฉฬภิฺเหิ ตาทิหิ
ขีณาสเวหิ วิมเลหิ
ปฏิปชฺชิ อฺชส ชิโน ฯ
#๑-๒ ม. ยุ. โสธียติ ฯ ๓ ม. วจน ฯ ๔ ม. ยุ. มโมกาส ฯ
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ปจฺจุคฺคมนา วตฺตนฺติ วชฺชนฺติ เภริโย พหู
อาโมทิตา นรมรู
สาธุการ ปวตฺตยุ ฯ
เทวา มนุสฺเส ปสฺสนฺติ มนุสสฺ า ๑ ปสฺสนฺติ เทวตา
อุโภป เต ปฺชลิกา อนุยนฺติ ตถาคต ฯ
เทวา ทิพฺเพหิ ตุริเยหิ มนุสฺสา มานุสเกหิ ๒ จ
อุโภป เต วชฺชยนฺตา อนุยนฺติ ตถาคต ฯ
ทิพฺพ มนฺทารว ปุปฺผ ปทุม ปาริฉตฺตก
ทิโสทิส โอกิรนฺติ ๓ อากาเส นภคา ๔ มรู ฯ
ทิพฺพ จนฺทนจุณฺณฺจ
วรคนฺธฺจ เกวล
ทิโสทิส โอกิรนฺติ ๓ อากาเส นภคา ๔ มรู ฯ
จมฺปก สลฬ นีป
นาคปุนฺนาคเกตก
ทีโสทิส โอกิรนฺติ ๓ ภูมิตลคตา นรา ฯ
เกเส มฺุจิตฺวาห ตตฺถ วากจีร จ จมฺมก
กลเล ปตฺถริตฺวาน
อวกุชโฺ ช นิปชฺชห ฯ
อกฺกมิตวฺ าน ม พุทฺโธ สห สิสฺเสหิ คจฺฉตุ
มา น กลล ๕ อกฺกมิตฺถ หิตาย เม ภวิสฺสติ ฯ
ปวิย นิปนฺนสฺส
เอว เม อาสิ เจตโส
อิจฺฉมาโน อห อชฺช กิเลเส ฌาปเย มม ฯ
กึ เม อฺาตเวเสน ธมฺม สจฺฉิกเตนิธ
สพฺพฺุต ปาปุณิตฺวา มุตฺโต ๖ โมเจ สเทวเก ฯ
#๑ ม. ยุ. มนุสฺสาป จ เทวตา ฯ ๒ ม. มานุเสหิ จ ฯ ๓ ม. ยุ. อุกฺขิปนฺติ ฯ
#๔ ม. อากาสนภคตา ฯ ๕ ม. ยุ. กลเล ฯ ๖ ม. ยุ. พุทฺโธ เหสฺส ... ฯ
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กึ เม เอเกน ติณฺเณน ปุริเสน ถามทสฺสินา
สพฺพฺุต ปาปุณิตฺวา สนฺตาเรสฺส สเทวเก ๑ ฯ
อิมินา เม อธิกาเรน กเตน ปุรสิ ุตฺตเม
สพฺพฺุต ปาปุณามิ ๒ ตาเรมิ ชนต พหุ ฯ
สสารโสต ฉินฺทิตฺวา วิทฺธเสตฺวา ตโย ภเว
ธมฺมนาว สมารุยฺห
สนฺตาเรสฺส สเทวเก ฯ
ทีปงฺกโร โลกวิทู
อาหุตีน ปฏิคฺคโห
อุสฺสีสเก ม ตฺวาน อิท วจนมพฺรวิ ฯ
ปสฺสถ อิม ตาปส
ชฏิล อุคฺคตาปน
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป พุทฺโธ โลเก ภวิสฺสติ ฯ
อหุ ๓ กปลวฺหยา รมฺมา นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิก ๔ ฯ
อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ
นิสีทิตวฺ า ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส อทิ ๕ โส ชิโน
ปฏิยตฺตวรมคฺเคน
โพธิมลู มฺหิ เอหิติ ฯ
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา โพธิมณฺฑ อนุตฺตร
อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ
พุชฌ
ฺ ิสสฺ ติ มหายโส ฯ
อิมสฺส ชนิกา มาตา มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
#๑ ม. สเทวก ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ปาปุณิตฺวา ฯ ๓ ยุ. อถ ฯ
#๔ ยุ. ... การิย ฯ ๕ ม. อท ฯ ยุ. อาทา ฯ
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โกลิโต อุปติสฺโส จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อนาสวา วีตราคา ๑ สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติม ชิน ฯ
เขมา อุปฺปลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ
นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา
อายุ ๒ วสฺสสต ตสฺส โคตมสฺส ๓ ยสสฺสโิ น ฯ
อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อโมทิตา นรมรู
พุทฺธวีชงฺกุโร ๔ อย ฯ
อุกฺกฏุ ิสทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ
ยทิมสฺส โลกนาถสฺส วิรชฺฌิสฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา ปฏิตติ ฺถ วิรชฺฌิย
เหฏาติตฺถ ๕ คเหตฺวาน อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ
เอวเมว มย สพฺเพ ยทิ มฺุจามิม ชิน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
#๑ ยุ. วีตมลา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒-๓ ม. ยุ. อิท ปาททฺวย นตฺถิ ฯ
#๔ ม. พุทฺธวีช กิร อย ฯ ๕ ม. ยุ. ... ติตฺเถ ฯ
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ทีปงฺกโร โลกวิทู
อาหุตีน ปฏิคฺคโห
มม กมฺม ปกิตฺเตตฺวา ทกฺขณ
ิ ปาทมุทฺธริ ฯ
เย ตตฺถ อาสุ ชินปุตฺตา สพฺเพ ปทกฺขิณมกสุ ม
เทวา มนุสฺสา อสุรา ยกฺขา ๑ อภิวาเทตฺวาน ปกฺกมม ฯ
ทสฺสน เม อติกฺกนฺเต สสงฺเฆ โลกนายเก
สยนา วุฏหิตฺวาน
ปลฺลงฺก อาภุชึ ตทา ฯ
สุเขน สุขิโต โหมิ
ปาโมชฺเชน ปโมทิโต
ปติยา จ อภิสฺสนฺโน
ปลฺลงฺก อาภุชึ ตทา ฯ
ปลฺลงฺเกน นิสีทิตฺวา
เอว จินฺเตสิห ตทา
วสีภูโต อห ฌาเน
อภิฺาปารมิงฺคโต ๒ ฯ
สหสฺสยิ มฺหิ โลกมฺหิ
อิสโย นตฺถิ เม สมา
อสโม อิทฺธิธมฺเมสุ
อลภึ อีทิส สุข ฯ
ปลฺลงฺกาภุชเน มยฺห
ทสสหสฺสาธิวาสิโน
มหานาท ปวตฺเตสุ
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
ยา ปุพฺเพ โพธิสตฺตาน ปลฺลงฺกวรมาภุเช
นิมิตฺตานิ ปทิสฺสนฺติ
ตานิ อชฺช ปทิสฺสเร ฯ
สีต พฺยาปคต ๓ โหติ อุณฺหฺจ อุปสมฺมติ
ตานิ อชฺช ปทิสฺสนฺติ
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
ทสสหสฺสี โลกธาตุ
นิสฺสทฺทา โหติ นิรากุลา
ตานิ อชฺช ปทิสฺสนฺติ
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
#๑ ม. ยุ. จ ฯ ๒ ม. ยุ. อภิฺาสุ ฯ ๓ ม. พฺยปคต ฯ
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มหาวาตา น วายนฺติ
ตานิ อชฺช ปทิสฺสนฺติ
ถลชา ชลชา ๑ ปุปฺผา
เตปชฺช ปุปฺผิตา สพฺเพ
ลตา วา ยทิวา รุกฺขา
เตปชฺช ผลิตา สพฺเพ
อากาสฏา จ ภุมฺมฏา
เตปชฺช รตนา โชตนฺติ
มานุสฺสกิ า จ ทิพฺพา จ
เตปชฺชโุ ภ อภิรวนฺติ
วิจิตฺตปุปฺผา คคนา
เตป อชฺช ปทิสฺสนฺติ
มหาสมุทฺโท อาภุชติ
เตปชฺชโุ ภ อภิรวนฺติ
นิรเย ทสสหสฺสา
เตปชฺช นิพฺพุตา อคฺคี
วิมโล โหติ สุริโย
เตป อชฺช ปทิสฺสนฺติ
อโนวุฏเ น อุทก
ตปชฺชพุ ฺภิชฺชเต มหิยา
#๑ ม. ยุ. ทกชา ฯ

น สนฺทนฺติ สวนฺติโย
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
สพฺเพ ปุปฺผนฺติ ตาวเท
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
ผล ธาเรนฺติ ตาวเท
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
รตนา โชตนฺติ ตาวเท
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
ตุริยา วชฺชนฺติ ตาวเท
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
อภิวสฺสนฺติ ตาวเท
ธุว พุทโฺ ธ ภวิสฺสสิ ฯ
ทสสหสฺสี ปกมฺปติ
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
อคฺคี นิพฺพนฺติ ตาวเท
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
สพฺพา ทิสฺสนฺติ ตารกา
ธุว พุทโฺ ธ ภวิสฺสสิ ฯ
มหิยา อุพฺภิชฺชิ ตาวเท
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
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ตาราคณา วิโรจนฺติ
นกฺขตฺตา คคนมณฺฑเล
วิสาขา จนฺทิมายุตฺตา ธุว พุทโฺ ธ ภวิสฺสสิ ฯ
วิลาสยา ทรีสยา
นิกฺขมนฺติ สกาสยา
เตปชฺช อาสยา ฉุทฺธา ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
น โหติ อรติ สตฺตาน สนฺตุฏ า โหนฺติ ตาวเท
เตปชฺช สพฺเพ สนฺตุฏา ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
โรคา ตนูปสมฺมนฺติ
ชิฆจฺฉา จ วินสฺสติ
ตานิปชฺช ปทิสฺสนฺติ
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
ราโค ตทา ตนุ โหติ โทโส โมโห วินสฺสติ
เตปชฺช วิคตา สพฺเพ ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
ภย ตทา น ภวติ
อชฺชเปต ปทิสฺสติ
เตน ลิงฺเคน ชานาม ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
รโชนุทธฺ สติ อุทฺธ
อชฺชเปต ปทิสฺสติ
เตน ลิงฺเคน ชานาม ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
อนิฏคนฺโธ ปกฺกมติ
ทิพฺพคนฺโธ ปวายติ
โสปชฺช วายติ คนฺโธ ธุว พุทโฺ ธ ภวิสฺสสิ ฯ
สพฺเพ เทวา ปทิสฺสนฺติ เปตฺวา จ อรูปโน
เตปชฺช สพฺเพ ทิสฺสนฺติ ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
ยาวตา นิรยา นาม
สพฺเพ ทิสฺสนฺติ ตาวเท
เตปชฺช สพฺเพ ทิสฺสนฺติ ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
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กุฏา ๑ กวาฏา เสลา จ น โหนฺตาวรณา ตทา
อากาสภูตา เตปชฺช
ธุว พุทโฺ ธ ภวิสฺสสิ ฯ
จุติ จ อุปปตฺติ จ
ขเณ ตสฺมึ น วิชชฺ ติ
ตานิ อชฺช ปทิสฺสนฺติ
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
๒ [อิเม นิมิตฺตา ทิสฺสนฺติ สมฺโพธตฺถาย ปาณิน]
ทฬฺห ปคฺคยฺห วิริย
มา นิวตฺต อภิกฺกม
มยเปต วิชานาม
ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ
พุทฺธสฺส วจน สุตฺวา
ทสสหสฺสีน จูภย
ตุฏหฏโ ปโมทิโต
เอว จินฺเตสิหนฺตทา ฯ
อเทฺวชฺฌวจนา พุทฺธา อโมฆวจนา ชินา
วิตถ นตฺถิ พุทฺธาน
ธุว พุทโฺ ธ ภวามิห ฯ
ยถา ขิตฺต นเภ เลณฺฑ ๓ ธุว ปตติ ภูมิย
ตเถว พุทฺธเสฏาน
วจน ธุวสสฺสต ฯ
[วิตถ นตฺถิ พุทฺธาน
ธุว พุทฺโธ ภวามิห]
ยถาป สพฺพสตฺตาน
มรณ ธุวสสฺสต
ตเถว พุทฺธเสฏาน
วจน ธุวสสฺสต ฯ
[๔]
ยถา รตฺติกฺขเย ปตฺเต สุรยิ ุคฺคมน ธุว
ตเถว พุทฺธเสฏาน
วจน ธุวสสฺสต ฯ
ยถา นิกขฺ นฺตสยนสฺส
สีหสฺส นทน ธุว
ตเถว พุทฺธเสฏาน
วจน ธุวสสฺสต ฯ
#๑ ม. ยุ. กุฑฺฑา ฯ ๒ ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. เลฑฺฑุ ฯ
#๔ ม. วิตถ นตฺถิ พุทฺธาน ธุว พุทฺโธ ภวามิห ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ยถา อาปนฺนสตฺตาน
ภารโมโรปน ธุว
ตเถว พุทฺธเสฏาน
วจน ธุวสสฺสต ฯ
หนฺท พุทฺธกเร ธมฺเม วิจินามิ อิโตจิโต
อุทฺธ อโธ ทสทิสา
ยาวตา ธมฺมธาตุยา ฯ
วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ
ปม ทานปารมึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อนุจิณฺณ มหาปถ ฯ
อิม ตฺว ปม ตาว
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
ทานปารมิต คจฺฉ
ยทิ โพธึ ปตฺตุมิจฺฉสิ ฯ
ยถาป กุมฺโภ สมฺปุณโฺ ณ ยสฺส กสฺสจิ อโธกโต
วมเต อุทก นิสฺเสส
น ตตฺถ ปริรกฺขติ ฯ
ตเถว ยาจเก ทิสฺวา หีนมุกฺกฏมชฺฌิเม
ททาหิ ทาน นิสฺเสส
กุมโฺ ภ วิย อโธกโต ฯ
น เหเต เอตฺตกาเยว พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
อฺเป วิจินิสฺสามิ
เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯt
วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ
ทุติย สีลปารมึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อาเสวิต นิเสวิต ฯ
อิม ตฺว ทุติย ตาว
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
สีลปารมิต คจฺฉ
ยทิ โพธึ ปตฺตุมิจฺฉสิ ฯ
ยถาป จามรี ๑ วาล กิสฺมิฺจิ ปฏิลคฺคิต
อุเปติ มรณ ตตฺถ
น วิโกเปติ วาลธึ ฯ
#๑ ม. ยุ. จมรี ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ตเถว จตูสุ ภูมีสุ
ปริรกฺข สพฺพทา สีล
น เหเต เอตฺตกาเยว
อฺเป วิจินิสฺสามิ
วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อิม ตฺว ตติย ตาว
เนกฺขมฺมปารมิต คจฺฉ
ยถา อฏฏฆเร ๑ ปุริโส
น ตตฺถ ราค อภิชเนติ
ตเถว ตฺว สพฺพภเว
เนกฺขมฺมาภิมุโข โหหิ
น เหเต เอตฺตกาเยว
อฺเป วิจินิสฺสามิ
วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อิม ตฺว จตุตฺถ ตาว
ปฺาปารมิต คจฺฉ
ยถาป ภิกฺขุ ภิกฺขนฺโต
กุลานิ น วิวชฺชนฺโต
#๑-๒ ม. ยุ. อนฺทฺฆเร ฯ

สีลานิ ปริปูรย
จามรี วิย วาลธึ ฯ
พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
ตติย เนกฺขมฺมปารมึ
อาเสวิต นิเสวิต ฯ
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
ยทิ โพธึ ปตฺตุมิจฺฉสิ ฯ
จิร วุฏโ  ทุกฺขทฺทิโต
มุตฺตึเยว คเวสติ ฯ
ปสฺส อฏฏฆเร ๒ วิย
ภวโต ปริมุตฺติยา ฯ
พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
จตุตฺถ ปฺาปารมึ
อาเสวิต นิเสวิต ฯ
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
ยทิ โพธึ ปตฺตุมิจฺฉสิ ฯ
หีนมุกกฺ ฏมชฺฌิเม
เอว ลภติ ยาปน ฯ
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ตเถว ตฺว สพฺพกาล
ปฺาปารมิต คนฺตฺวา
นเหเต เอตฺตกาเยว
อฺเป วิจินิสฺสามิ
วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อิม ตฺว ปฺจม ตาว
วิริยปารมิต คจฺฉ
ยถาป สีโห มิคราชา
อลีนวิรโิ ย โหติ
ตเถว ตฺว สพฺพภเว
วิริยปารมิต คนฺตฺวา
น เหเต เอตฺตกาเยว
อฺเป วิจินิสฺสามิ
วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อิม ตฺว ฉฏม ตาว
ตตฺถ อเทฺวชฺฌมนโส
ยถาป ปวี นาม
สพฺพ สหติ นิกฺเขป

ปริปุจฺฉนฺโต พุธ ชน
สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
ปฺจม วิริยปารมึ
อาเสวิต นิเสวิต ฯ
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
ยทิ โพธึ ปตฺตุมิจฺฉสิ ฯ
นิสชฺชฏานจงฺกเม
ปคฺคหิตมโน สทา ฯ
ปคฺคยฺห วิริย ทฬฺห
สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
ฉฏม ขนฺติปารมึ
อาเสวิต นิเสวิต ฯ$
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
สุจึป อสุจึป จ
น กโรติ ปฏิฆทฺทย ฯ
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ตเถว ตฺวป สพฺเพส
ขนฺติปารมิต คนฺตฺวา
น เหเต เอตฺตกาเยว
อฺเป วิจินิสฺสามิ
วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อิม ตฺว สตฺตม ตาว
ตตฺถ อเทฺวชฺฌวจโน
ยถาป โอสธิ นาม
สมเย อุตุวสฺเส วา
ตเถว ตฺวป สจฺเจสุ
สจฺจปารมิต คนฺตฺวา
น เหเต เอตฺตกาเยว
อฺเป วิจินิสฺสามิ
วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อิม ตฺว อฏม ตาว
ตตฺถ ตฺว นิจฺจโล หุตฺวา
ยถาป ปพฺพโต เสโล
น กมฺปติ ภูสวาเตหิ

สมฺมานาวมานกฺขโม
สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
สตฺตม สจฺจปารมึ
อาเสวิต นิเสวิต ฯ
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
ตุลาภูตา สเทวเก
น โวกฺกมติ วีถิโต ฯ
มา โวกฺกมสิ วีถโิ ต
สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
อฏม อธิฏานปารมึ
อาเสวิต นิเสวิต ฯ
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ
อจโล สุปติฏิโต
สกฏาเนว ติฏติ ฯ
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ตเถว ตฺว อธิฏาเน สพฺพทา อจโล ภว
อธิฏานปารมิต ๑ คนฺตฺวา สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
น เหเต เอตฺตกาเยว พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
อฺเป วิจินิสฺสามิ
เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ
นวม เมตฺตาปารมึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อาเสวิต นิเสวิต ฯ
อิม ตฺว นวม ตาว
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
เมตฺตาย อสโม โหหิ ยทิ โพธึ ปตฺตุมิจฺฉสิ ฯ
ยถาป อุทก นาม
กลฺยาเณ ปาปเก ชเน
สม ผรติ สีเตน
ปวาเหติ รโชมล ฯ
ตเถว ตฺว หิตาหิเต
สม เมตฺตาย ภาวย
เมตฺตาปารมิต คนฺตฺวา สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
น เหเต เอตฺตกาเยว พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร
อฺเป วิจินิสฺสามิ
เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ
วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ
ทสม อุเปกฺขาปารมึ
ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ
อาเสวิต นิเสวิต ฯ
อิม ตฺว ทสม ตาว
ทฬฺห กตฺวา สมาทิย
ตุลาภูโต ทโฬฺห หุตฺวา สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
ยถาป ปวี นาม
นิกฺขิตฺต อสุจึ สุจึ
อุเปกฺขติ อุโภเปเต
โกธานุนย วชฺชิตา ฯ
#๑ ยุ. ...ปารมึ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ตเถว ตฺว สุขทุกฺเข
ตุลาภูโต สทา ภว
อุเปกฺขาปารมิต คนฺตฺวา สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ
เอตฺตกาเยว เต โลเก เย ธมฺมา โพธิปาจนา
ตทุทฺธ นตฺถิ อฺตฺร
ทฬฺห ตตฺถ ปติฏหิ ฯ
อิเม ธมฺเม สมฺมสโต สภาวสรสลกฺขเณ
ธมฺมเตเชน วสุธา
ทสสหสฺสี ปกมฺปถ ฯ
จลติ รวติ ปวี
อุจฺฉุยนฺตว ปฬิต
เตลยนฺต ยถา จกฺก
เอว กมฺปติ เมทนี ฯ
ยาวตา ปริสา อาสิ
พุทฺธสฺส ปริเวสเน
ปเวธมานา สา ตตฺถ มุจฺฉิตา เสติ ภูมิย ฯ
ฆฏาเนกสหสฺสานิ
กุมฺภีนฺจ สตา พหู
สฺจุณฺณมถิตา ตตฺถ
อฺมฺ ปฆฏฏิตา ฯ
อุพฺภิคฺคา ตสิตา ภีตา ภนฺตา พฺยถิตมานสา ๑
มหาชนา สมาคมฺม
ทีปงฺกรมุปาคมม ฯ
กึ ภวิสฺสติ โลกสฺส
กลฺยาณ อถ ปาปก
สพฺโพ อุปทฺทุโต โลโก ต วิโนเทหิ จกฺขุมา ฯ
เตส ตทา สฺาเปสิ ทีปงฺกโร มหามุนิ
วิสฏา โหถ มา ภาถ อิมสฺมึ ปวิกมฺปเน ฯ
ยมห อชฺช พฺยากาสึ
พุทฺโธ โลเก ภวิสฺสติ
เอโส สมฺมสตี ธมฺม
ปุพฺพก ชินเสวิต ฯ
#๑ ม. พฺยาถิต... ฯ ยุ. พฺยาธิต... ฯ
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ตสฺส สมฺมสโต ธมฺม
พุทฺธภูมิมเสสโต
เตนาย กมฺปตี ๑ ปวี ทสสหสฺสี สเทวเก ฯ
พุทฺธสฺส วจน สุตฺวา
มโน นิพฺพาติ ตาวเท
สพฺเพ ม อุปสงฺกมฺม
ปุนป อภิวนฺทิสุ ฯ
สมาทยิตฺวา พุทฺธคุณ
ทฬฺห กตฺวาน มานส
ทีปงฺกร นมสฺสิตฺวา
อาสนา วุฏหึ ตทา ฯ
ทิพฺพ มานุสฺสิก ปุปฺผ
เทวา มานุสกา อุโภ
สโมกิรนฺติ ปุปฺเผหิ
วุฏหนฺตสฺส อาสนา ฯ
เวทยนฺติ จ เต โสตฺถึ เทวา มานุสกา อุโภ
มหนฺต ปตฺถิต ตุยฺห
ต ลภสฺสุ ยถิจฺฉิต ฯ
สพฺพีติโย วิวชฺชนฺตุ
โสโก ๒ โรโค วิวชฺชตุ ๓
มา เต ภวตฺวนฺตราโย ผุสฺส ขิปฺป โพธิมุตฺตม ฯ
ยถา สมเย สมฺปตฺเต ปุปฺผนฺติ ปุปฺผิโน ทุมา
ตเถว ตฺว มหาวีร
พุทฺธาเณน ปุปฺผสิ ฯ
ยถา เย เกจิ สมฺพุทฺธา ปูรยุ ทสปารมึ
ตเถว ตฺว มหาวีร
ปูรย ทสปารมึ ฯ
ยถา เย เกจิ สมฺพุทฺธา โพธิมณฺฑมฺหิ พุชฺฌเร
ตเถว ตฺว มหาวีร
พุชฺฌสฺสุ ชินโพธิย ฯ
ยถา เย เกจิ สมฺพุทฺธา ธมฺมจกฺก ปวตฺตยุ
ตเถว ตฺว มหาวีร
ธมฺมจกฺก ปวตฺตย ฯ
#๑ ม. ยุ. กมฺปตา ฯ ๒ ยุ. สพฺพโรโค ฯ ๓ ม. วินสฺสตุ ฯ
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ปุณฺณมาย ยถา จนฺโท ปริปณ
ุ ฺโณ ๑ วิโรจติ
ตเถว ตฺว ปุณฺณมโน
วิโรจ ทสสหสฺสิย ฯ
ราหุมุตโฺ ต ยถา สุริโย ตาเปน อติโรจติ
ตเถว โลกา มฺุจิตฺวา วิโรจ สิริยา ตุว ฯ
ยถา ยา กาจิ นทิโย โอสรนฺติ มโหทธึ
เอว สเทวกา โลกา โอสรนฺติ ตวนฺติเก ฯ
เตหิ ถุตปิ ฺปสตฺโถ โส ทสธมฺเม สมาทิย
เต ธมฺเม ปริปูเรนฺโต ปวน ปาวิสี ตทา ฯ
สุเมธกถา นิฏิตา ฯ
ตทา เต โภชยิตฺวาน สสงฺฆ โลกนายก
อุปคฺฉฉ สรณ ตสฺส
ทีปงฺกรสฺส สตฺถโุ น ฯ
สรณาคมเน กฺจิ
นิเวเสสิ ตถาคโต
กฺจิ ปฺจสุ สีเลสุ
สีเล ทสวิเธ ปร ฯ
กสฺสจิ เทติ สามฺ
จตุโร ผลมุตฺตเม
กสฺสจิ อสเม ธมฺเม
เทติ โส ปฏิสมฺภิทา ฯ
กสฺสจิ วรสมาปตฺติโย อฏ เทติ นราสโภ
ติสฺโส กสฺสจิ วิชฺชาโย ฉฬภิฺา ปเวจฺฉติ ฯ
เตน โยเคน ชนกาย โอวทติ มหามุนิ
เตน วิตฺถาริก อาสิ
โลกนาถสฺส สาสน ฯ
#๑ ม. ยุ. ปริสุทฺโธ ฯ
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มหาหนูสภกฺขนฺโธ
ทีปงฺกรสนามโก
พหู ชเน ตารยติ
ปริโมเจติ ทุคฺคตึ ฯ
โพธเนยฺยชน ทิสฺวา
สตสหสฺเสป โยชเน
ขเณน อุปคนฺตฺวาน
โพเธติ ต มหามุนิ ฯ
ปมาภิสมเย พุทฺโธ
โกฏิสตมโพธยิ
ทุติยาภิสมเย นาโถ
นวุติโกฏิมโพธยิ ฯ
ยทา จ เทวภวนมฺหิ
พุทฺโธ ธมฺมมเทสยิ
นวุติ โกฏิ สหสฺสาน
ตติยาภิสมโย อหุ ฯ
สนฺนิปาตา ตโย อาสุ ทีปงฺกรสฺส สตฺถโุ น
โกฏิ สตสหสฺสาน
ปโม อาสิ สมาคโม ฯ
ปุน นารทกูฏมฺหิ
ปวิเวกคเต ชิเน
ขีณาสวา วีตมลา
สมึสุ สตโกฏิโย ฯ
ยมฺหิ กาเล มหาวีโร สุทสฺสนสิลุจฺจเย
นวุติโกฏิสหสฺเสหิ
ปวาเรสิ มหามุนิ ฯ
อห เตน สมเยน
ชฏิโล อุคคฺ ตาปโน
อนฺตลิกขฺ มฺหิ จรโณ
ปฺจาภิฺาสุ ปารคู ฯ
ทส วีส สหสฺสาน
ธมฺมาภิสมโย อหุ
เอกทฺวินฺน อภิสมโย
คณนาโต อสงฺขิโย ฯ
วิตฺถาริก พหุชฺ
อิทฺธ ผีต อหู ตทา
ทีปงฺกรสฺส ภควโต
สาสน สุวิโสธิต ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 437

จตฺตาริ สตสหสฺสานิ
ฉฬภิฺา มหิทฺธิกา
ทีปงฺกร โลกวิทุ
ปริวาเรนฺติ สพฺพทา ฯ
เย เกจิ เตน สมเยน ชหนฺติ มานุสมฺภว
อปฺปตฺตมานสา เสกฺขา ครหิตา ภวนฺติ เต ฯ
สุปุปฺผติ  ปาวจน
อรหนฺเตหิ ตาทิหิ
ขีณาสเวหิ วิมเลหิ
อุปโสภติ สพฺพทา ฯ
นคร รมฺมวตี นาม
สุเทโว ๑ นาม ขตฺติโย
สุเมธา นาม ชนิกา
ทีปงฺกรสฺส สตฺถุโน ฯ
ทสวสฺสสหสฺสานิ
อคาร อชฺฌาวสี ๒ ชิโน
หสา โกฺจา มายุรากฺขฺย ๓ ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ
ตีณิ สตสหสฺสานิ
นาริโย สมลงฺกตา
ปทุมา นาม สา นารี อุสภกฺขนฺโธ นาม อตฺรโช ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา หตฺถิยาเนน นิกฺขมิ
อนูนทสมาสานิ
ปธาน ปทหี ชิโน ฯ
ปธานจาร จริตฺวาน
อพุชฺฌิ มานสา มุนิ
พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต ทีปงฺกโร มหามุนิ ฯ
วตฺตจกฺโก ๔ มหาวีโร นนฺทาราเม ๕ วสี ชิโน
นิสินฺโน สิริสมูลมฺหิ
อกาสิ ติตฺถิยมทฺทน ฯ
สุมงฺคโล จ ติสฺโส จ อเหสุ อคฺคสาวกา
สาคโต นามุปฏาโก ทีปงฺกรสฺส สตฺถโุ น ฯ
#๑ ยุ. สุเมโธ นาม ฯ ๒ ม. ยุ. อชฺฌา โส วสิ ฯ ๓ ม. ยุ. มยูรา จ ฯ
#๔ ม. ยุ. วตฺติ จกฺก ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๕ ม. ยุ. สิรีฆเร ฯ
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นนฺทา เจว สุนนฺทา จ อเหสุ อคฺคสาวิกา
โพธิ ตสฺส ภควโต
ปปฺผลีติ ปวุจฺจติ ฯ
ตปุสฺส ภลฺลิกา นาม
อเหสุ อคฺคุปฏกา
สิริมา โสณา อุปฏิกา ทีปงฺกรสฺส สตฺถโุ น ฯ
อสีติหตฺถมุพฺเพโธ
ทีปงฺกโร มหามุนิ
โสภติ ทีปรุกฺโขว
สาลราชาว ผุลฺลิโต ฯ
ปภา นิทฺธาวตี ตสฺส
สมนฺตา ทสโยชเน
สตสหสฺสวสฺสานิ
อายุ ตสฺส มเหสิโน ฯ
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ
โชตยิตฺวาน สทฺธมฺม
สนฺตาเรตฺวา มหาชน ฯ
ชลิตฺวา อคฺคิกฺขนฺโธว นิพฺพโุ ต โส สสาวโก
สา จ อิทฺธิ โส จ ยโส ตานิ จ ปาเทสุ จกฺกรตนานิ ฯ
สพฺพ สมนฺตรหิต
นนุ ริตตฺ า สพฺพสงฺขาราติ
ทีปงฺกโร ชิโน สตฺถา นนฺทารามมฺหิ นิพฺพุโต ฯ
ตตฺเถว ตสฺส ชินถูโป ฉตฺตึสุพฺเพธโยชโน ฯ
ปตฺตจีวร ๑ ปริกฺขาร ปริโภคฺจ สตฺถุโน
โพธิมูเล ตทา ถูโป
ติโยชนสมุคฺคโต ฯ
ทีปงฺกรพุทฺธวโส ปโม ฯ
#๑ ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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ทุติโย โกณฺฑฺพุทฺธวโส
[๓] ทีปงฺกรสฺส อปเรน
โกณฺฑฺโ นาม นายโก
อนนฺตเตชามิตยโส
อปฺปเมยฺโย ทุราสโท ฯ
จรณูปโม โส ขมเนน สีเลน สาครูปโม
สมาธินา เมรูปโม
าเณน คคนูปโม ฯ
อินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคมคฺคสจฺจปฺปกาสน
ปกาเสสิ สทา พุทฺโธ หิตาย สพฺพปาณิน ฯ
ธมฺมจกฺก ปวตฺเตนฺเต โกณฺฑฺเ โลกนายเก
โกฏิสตสหสฺสาน
ปมาภิสมโย อหุ ฯ
ตโต ปรป เทเสนฺเต นรมรูน สมาคเม
นวุติโกฏิสหสฺสาน
ทุติยาภิสมโย อหุ ฯ
ติตฺถิเย อภิมทฺทนฺโต
ยทา ธมฺมมเทสยิ
อสีติ โกฏิสหสฺสาน
ตติยาภิสมโย อหุ ฯ
สนฺนปิ าตา ตโย อาสุ โกณฺฑฺสฺส มเหสิโน
ขีณาสวาน วิมลาน
สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ
โกฏิสตสหสฺสาน
ปโม อาสิ สมาคโม
ทุติโย โกฏิสหสฺสาน
ตติโย นวุติ โกฏิน ฯ
อห เตน สมเยน
วิชิตาวี นาม ขตฺติโย
สมุทฺทอนฺตมนฺเตน
อิสฺสริย วตฺตยามิห ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 440

โกฏิสตสหสฺสาน
วิมลาน มเหสิน
สหโลกคฺคนาเถน
ปรมนฺเนน ตปฺปยึ ฯ
โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ โกณฺฑฺโ โลกนายโก
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป พุทฺโธ โลเก ภวิสฺสติ ฯ
อหุ กปลวฺหยา รมฺมา นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ
อชปาล รุกฺขมูลสฺมึ
นิสีทิตฺวา ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส อทิ โส ชิโน
ปฏิยตฺต วรมคฺเคน
โพธิมูลมฺหิ เอหิติ ฯ
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา
โพธิมณฺฑ อนุตฺตร ๑
อสฺสตฺถ รุกฺขมูลมฺหิ ๒ พุชฺฌสิ ฺสติ มหายโส ฯ
อิมสฺส ชนิกา มาตา
มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
โกลิโต อุปติสฺโส จ
อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติม ชิน ฯ
เขมา อุปฺปลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
#๑ ม. โพธิมณฺฑ อนุตฺตรนฺติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. อสฺสตฺถมูเล สมฺพุทโฺ ธ ฯ
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โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ
นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา
อายุ วสฺสสต ตสฺส
โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ
อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นร มรู
พุทฺธวีชงฺกุโร อย ฯ
อุกฺกฏุ ิ สทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ๑ ฯ
ยทิ มสฺส โลกนาถสฺส วิรชฺฌิสฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย
เหฏา ติตฺถ ๒ คเหตฺวาน อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ
เอวเมว มย สพฺเพ
ยทิ มฺุจามิม ชิน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ตสฺสาห วจน สุตฺวา
ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ
ตเมว อตฺถ สาเธนฺโต มหารชฺช ชิเน อท
มหารชฺช ททิตฺวาน
ปพฺพชึ ตสฺส สนฺติเก ฯ
สุตฺตนฺต วินยฺจาป
นวงฺค สตฺถุสาสน
สพฺพ ปริยาปุณิตฺวาน
โสภยึ ชินสาสน ฯ
#๑ ม. สเทวตา ฯ ๒ ม. ยุ. ...ติตฺเถ ฯ
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ตตฺถปฺปมตฺโต วิหรนฺโต นิสชฺชฏานจงฺกเม
อภิฺาปารมึ คนฺตฺวา พฺรหฺมโลกมคฺฉิห ฯ
นคร รมฺมวตี นาม
สุนนฺโท นาม ขตฺติโย
สุชาตา นาม ชนิกา
โกณฺฑฺสฺส มเหสิโน ฯ
ทสวสฺสสหสฺสานิ
อคารมชฺเฌ จ โส วสิ
รุจิ สุรุจิ สุโภ จ
ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ
ตีณิ สตสหสฺสานิ
นาริโย สมลงฺกตา
รุจิเทวี นาม สา นารี ชีวิตเสโน ๑ นาม อตฺรโช ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา รถ ยาเนน นิกฺขมิ
อนูน ทสมาสานิ
ปธาน ปทหี ชิโน ฯ
พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต โกณฺฑฺโ ทิปทุตฺตโม
วตฺตจกฺโก มหาวีโร
เทวานฺจ ๒ มหาวเน ฯ
ภทฺโท เจว สุภทฺโท จ อเหสุ อคฺคสาวกา
อนุรุทโฺ ธ นามุปฏาโก โกณฺฑฺสฺส มเหสิโน ฯ
ติสฺสา จ อุปติสฺสา จ อเหสุ อคฺคสาวิกา
สาลกลฺยาณิโก ๓ โพธิ โกณฺฑฺสฺส มเหสิโน ฯ
โสโณ จ อุปโสโณ จ อเหสุ อคฺคุปฏกา
นนฺทา เจว สิริมา จ อเหสุ อคฺคุปฏิกา ฯ
โส อฏาสีติ หตฺถานิ อจฺจุคฺคโต มหามุนิ
โสภติ อุฬุราชาว
สุริโย มชฺฌนฺติเก ยถา ฯ
#๑ ม. ยุ. วิชติ เสโน ฯ ๒ ม. ยุ. เทวาน นครุตฺตเม ฯ ๓ ยุ. สาลกลฺยาณิกา ฯ
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วสฺสสตสหสฺสานิ
อายุ วิชชฺ ติ ตาวเท
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
ขีณาสเวหิ วิมเลหิ
วิจิตฺตา อาสิ เมทนี
ยถา คคน อุฬุภิ
เอว โส อุปโสภถ ฯ
เตป นาคา อปฺปเมยฺยา อสงฺโขพฺภา ๑ ทุราสทา
วิชชฺ ุปาตว ทสฺเสตฺวา นิพฺพตุ า เต มหายสา ฯ
สา จ อตุลิยา ชินสฺส อิทฺธิ าณปริภาวิโต สมาธิ
สพฺพ สมนฺตรหิต
นนุ ริตตฺ า สพฺพสงฺขาราติ ฯ
โกณฺฑฺโ สิริธโร ๒ พุทฺโธ นนฺทารามมฺหิ นิพฺพุโต
ตตฺเถว เจติโย ๓ ตสฺส สตฺตโยชนมุสฺสิโตติ ฯ
โกณฺฑฺพุทฺธวโส ทุติโย ฯ
ตติโย มงฺคลพุทฺธวโส
[๔] โกณฺฑฺสฺส อปเรน
มงฺคโล นาม นายโก
ตม โลเก นิหนฺตฺวาน ธมฺโมกฺกมภิธารยิ ฯ
อตุลาสิ ๔ ปภา ตสฺส ชิเนหฺเหิ อุตฺตริ ๕
จนฺทสุรยิ ปฺปภ หนฺตฺวา ทสสหสฺสี วิโรจติ ฯ
โสป พุทฺโธ ปกาเสสิ จตุโร สจฺจวรุตฺตเม
เต เต สจฺจรส ปตฺวา วิโนเทนฺติ มหาตม ฯ
#๑ ม. ยุ. อสงฺโขภา ฯ ๒ ม. ยุ. ปวโร ฯ ๓ ม. ยุ. จิตฺโต ฯ ๔ ยุ. อตุลาป ฯ
#๕ ม. ยุ. อุตตฺ รึ ฯ
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ปตฺวาน โพธิมตุล
ปเม ธมฺมเทสเน
โกฏิสตสหสฺสาน
ปมาภิสมโย ๑ อหุ ฯ
สุรินฺทเทวภวเน
พุทฺโธ ๒ ธมฺมมเทสยิ
ตทา โกฏิสตสหสฺสาน ๓ ทุติยาภิสมโย อหุ ฯ
ยทา สุนนฺโท จกฺกวตฺติ สมฺพุทฺธมุปสงฺกมิ
ตทา อาหนิ สมฺพุทฺโธ ธมฺมเภรึ วรุตฺตม ฯ
สุนนฺทสฺสานุจรา จ ๔ ตทาสุ นวุติโกฏิโย
สพฺเพ ๕ เต นิรวเสสา อเหสุ เอหิภิกฺขุกา ฯ
สนฺนิปาตา ตโย อาสุ มงฺคลสฺส มเหสิโน
โกฏิสตสหสฺสาน
ปโม อาสิ สมาคโม ฯ
โกฏิสตสหสฺสาน ๖
ทุติโย อาสิ สมาคโม
ตติเย นวุติโกฏีน
ตติโย อาสิ สมาคโม ฯ
ขีณาสวาน วิมลาน
ตทา อาสิ สมาคโม
อห เตน สมเยน
สุรุจิ นาม พฺราหฺมโณ ฯ
อชฺฌายิโก มนฺตธโร
ติณฺณ เวทาน ปารคู
ตมห อุปสงฺกมึ
สรณ คนฺตฺวาน สตฺถุโน ฯ
สมฺพุทธฺ ปฺปมุข สงฺฆ
คนฺธมาเลน ปูชยึ
ปูเชตฺวา คนฺธมาเลน ควปาเนน ตปฺปยึ ฯ
โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ มงฺคโล ทิปทุตฺตโม
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ
#๑ ม. ธมฺมาภิสมโย ฯ ๒ ยุ. ยทา พุทฺโธ ปกาสยิ ฯ ๓ ม. ยุ. โกฏิสหสฺสาน ฯ
#๔ ม. ยุ. ชนตา ฯ ๕ ม. ยุ. สพฺเพป ฯ ๖ ม. ทุติโย โกฏิสตสหสฺสาน ฯ ยุ. ทุติโย
#โกฏิสหสฺสาน ตติโย นวุติโกฏีน ฯ
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อหุ ๑ กปลวฺหยา รมฺมา นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิก ๒ ฯ
อชปาล รุกฺขมูลสฺมึ ๓ นิสีทติ ฺวา ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส อทิ โส ชิโน
ปฏิยตฺต วรมคฺเคน
โพธิมูลมฺหิ เอหิติ ฯ
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา
โพธิมณฺฑ อนุตฺตร
อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ
พุชฺฌิสสฺ ติ มหายโส ฯ
อิมสฺส ชนิกา มาตา
มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
โกลิโต อุปติสฺโส จ
อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติ ม ชิน ฯ
เขมา อุปฺปลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ๔ ฯ
นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา
อายุ วสฺสสต ตสฺส
โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ
#๑ ม. อหุ ฯเปฯ ตถาคโตติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ยุ. สพฺพตฺถ
#ทุกฺกรการิย ฯ ๓ ยุ. อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ - ยทิ มฺุจามิม ชินนฺติ อิเม ปาา
#นตฺถิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๔ โป. เหสฺสนฺตุ หสนฺติ จ ฯ
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อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
พุทฺธวีชงฺกุโร อย ฯ
อุกฺกฏุ ิ สทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ
ยทิมสฺส โลกนาถสฺส
วิรชฺฌิสฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย
เหฏา ติตฺถ คเหตฺวาน อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ
เอวเมว มย สพฺเพ
ยทิ มฺุจามิม ชิน ฯ
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ตสฺสาป วจน สุตฺวา
ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ
อุตฺตรึ วตฺตมธิฏาสึ
ทสปารมิปูริยา ฯ
ตทา ปตึ นุพฺรูหนฺโต
สมฺโพธิวรปตฺติยา
พุทฺเธ ทตฺวาน ม เคห ปพฺพชึ ตสฺส สนฺติเก ฯ
สุตฺตนฺต วินยฺจาป
นวงฺค สตฺถุสาสน
สพฺพ ปริยาปุณิตฺวาน
โสภยึ ชินสาสน ฯ
ตตฺถปฺปมตฺโต วิหรนฺโต พฺรหฺม ภาเวตฺวา ภาวน
อภิฺาสุ ปารมึ คนฺตฺวา พฺรหฺมโลกมคฺฉิห ฯ
นคร อุตฺตร นาม
อุตฺตโร นาม ขตฺติโย
อุตฺตรา นาม ชนิกา
มงฺคลสฺส มเหสิโน ฯ
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นว วสฺสสหสฺสานิ
อคาร อชฺฌาวสิ ๑ โส
ยสวา สุจิมา สิริมา
ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ
สมตึสสหสฺสานิ
นาริโย สมลงฺกตา
ยสวตี นาม นารี
สีวโล นาม อตฺรโช ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา อสฺสยาเนน นิกฺขมิ
อนูนอฏมาสานิ ๒
ปธาน ปทหี ชิโน ฯ
พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต มงฺคโล โลกนายโก
วตฺตจกฺโก มหาวีโร
จเรสิ ๓ ทิปทุตฺตโม ฯ
สุเทโว ธมฺมเสโน จ อเหสุ อคฺคสาวกา
ปาลิโต นามุปฏาโก มงฺคลสฺส มเหสิโน ฯ
สีวลา จ อโสกา จ
อเหสุ อคฺคสาวิกา
โพธิ ตสฺส ภควโต
นาครุกฺโขติ วุจฺจติ ฯ
นนฺโท เจว วิสาโข จ อเหสุ อคฺคุปฏกา
อนุฬา เจว สุมนา ๔ จ อเหสุ อคฺคุปฏิกา ฯ
อฏาสีติรตนานิ
อจฺจุคฺคโต มหามุนิ
ตโต นิทฺธาวตี รสิ
อเนกสตสหสฺสิโย ฯ
นวุติ วสฺสสหสฺสานิ
อายุ วิชฺชติ ตาวเท
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
ยถาป สาคเร อุมฺมิ
น สกฺกา เต ๕ คเณตุเย
ตเถว สาวกา ตสฺส
น สกฺกา เต คเณตุเย ฯ
#๑ ม. ยุ. อชฺฌา โส วสิ ฯ อิโต ปร อีทสิ เมว ฯ ๒ ยุ. อนูนก อฏมาส ฯ
#๓ ม. ยุ. วเน สิริวรุตฺตเม ฯ ๔ ม. ยุ. สุตนา ฯ ๕ ม. ยุ. ตา ฯ
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ยาว อฏาสิ สมฺพุทฺโธ มงฺคโล โลกนายโก
น ตสฺส สาสเน อตฺถิ สกิเลสมรณ ๑ ตทา ฯ
ธมฺโมกฺก ธารยิตฺวาน สนฺตาเรตฺวา มหาชน
ชลิตฺวา ธุมเกตูว
นิพฺพุโต โส มหายโส ฯ
สงฺขาราน สภาวตฺต
ทสฺสยิตวฺ า สเทวเก
ชลิตฺวา อคฺคิกฺขนฺโธว สุริโย อตฺถงฺคโต ยถา ฯ
อุยฺยาเน เวสฺสเร ๒ นาม พุทฺโธ นิพฺพายิ มงฺคโล
ตตฺเถวสฺส ชินถูโป
ตึสโยชนมุคฺคโตติ ฯ
มงฺคลพุทฺธวโส ตติโย ฯ
จตุตฺโถ สุมนพุทฺธวโส
[๕] มงฺคลสฺส อปเรน
สุมโน นาม นายโก
สพฺพธมฺเมหิ อสโม
สพฺพสตฺตานมุตฺตโม ฯ
ตทา ๓ อมตเภริโย อาหนิ เมขเล ปุเร
ธมฺมสงฺขสมายุตฺต
นวงฺคชินสาสน ฯ
วิชินิตฺวา ๔ กิเลเส โส ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม
มาเปสิ นคร สตฺถา
สทฺธมฺมปุรวรุตฺตม ฯ
นิรนฺตร อกุฏลิ 
อุชุ วิปุลวิตฺถต
มาเปสิ โส มหาวีถึ
สติปฏานวรุตฺตม ฯ
#๑ ยุ. สกิเลสมรณ ฯ ๒ ม. วสฺสเร ฯ ยุ. เวสฺสโร ฯ ๓ ม. ตทา อมตเภรึ
#โส ฯ ยุ. โสป ตทา อมตเภรึ ฯ ๔ ม. นิชฺชินิตฺวา ฯ ยุ. ชินิตฺวาน ฯ
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ผเล จตฺตาริ สามฺเ จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา
ฉฬภิฺาฏสมาปตฺตี
ปสาเรสิ ตตฺถ วีถิย ฯ
เย อปฺปมตฺตา อขิลา หิริวริ ิเยหุปาคตา
เต เต อิเม คุณวเร อาทิยนฺติ ยถา สุข ฯ
เอวเมเตน โยเคน
อุทฺธรนฺโต มหาชน
โพเธสิ ปม สตฺถา
โกฏิสตสหสฺสิโย ฯ
ยมฺหิ กาเล มหาวีโร โอวทิ ติตฺถิเย คเณ
โกฏิสตสหสฺสานิ ๑
ทุติเย ธมฺมเทสเน ฯ
ยทา เทวา มนุสฺสา จ สมคฺคา เอกมานสา
นิโรธปฺห ปุจฺฉึสุ
สสยฺจาป มานส ฯ
ตทาป ธมฺมเทสเน
นิโรธปริทีปเน
นวุติโกฏิสหสฺสาน
ตติยาภิสมโย อหุ ฯ
สนฺนิปาตา ตโย อาสุ สุมนสฺส มเหสิโน
ขีณาสวาน วิมลาน
สนฺติจิตฺตาน ตาทิน ฯ
วสฺส วุฏสฺส ภควโต อภิสงฺฆุฏเ ปวารเณ
โกฏิสตสหสฺเสหิ
ปวาเรสิ ตถาคโต ฯ
ตโต ปร สนฺนิปาเต
วิมเล กฺจนปพฺพเต
นวุติโกฏิสหสฺสาน
ทุติโย อาสิ สมาคโม ฯ
ยทา สกฺโก เทวราชา พุทฺธทสฺสนมุปาคมิ
อสีติโกฏิสหสฺสาน
ตติโย อาสิ สมาคโม ฯ
#๑ ม. ยุ. โกฏิสหสฺสาภิสฺมึสุ ฯ
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อห เตน สมเยน
นาคราชา มหิทฺธิโก
อตุโล นาม นาเมน
อุปฺปนฺนกุสลสฺจโย ๑ ฯ
ตทาห นาคภวนา
นิกฺขมิตวฺ า สาติภิ
นาคาน ทิพฺพตุริเยหิ
สสงฺฆ ชินมุปฏหึ ฯ
โกฏิสตสหสฺสานิ ๒
อนฺนปาเนน ตปฺปยึ
ปจฺเจกทุสฺสยุค ทตฺวา สรณ ตมุปาคมึ ฯ
โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ สุมโน โลกนายโก
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ
อหุ กปลวฺหยา รมฺมา นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ
อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ
นิสีทิตฺวา ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส อทิ โส ชิโน
ปฏิยตฺตวรมคฺเคน
โพธิมูลมฺหิ เอหิติ ฯ
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา
โพธิมณฺฑ อนุตฺตร
อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ
พุชฺฌิสสฺ ติ มหายโส ฯ
อิมสฺส ชนิกา มาตา
มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
โกลิโต อุปติสฺโส จ
อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติม ชิน ฯ
#๑ ม. อุสฺสนฺนกุสลฺจโย ฯ ยุ. อุสฺสนฺนกุสลปจฺจโย ฯ ๒ ม. ยุ. โกฏิสตสหสฺสาน ฯ
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เขมา อุปฺปลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ
นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา
อายุ วสฺสสต ตสฺส
โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ
อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
พุทฺธวีชงฺกุโร อย ฯ
อุกฺกฏุ ิสทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ
ยทิมสฺส โลกนาถสฺส
วิรชฺชิสฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย
เหฏาติตฺถ คเหตฺวาน อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ
เอวเมว มย สพฺเพ
ยทิ มฺุจามิม ชิน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ตสฺสาป วจน สุตฺวา
ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ
อุตฺตรึ วตฺตมธิฏาสึ
ทสปารมิปูริยา ฯ
เมขล นาม นคร
สุทตฺโต นาม ขตฺติโย
สิริมา นาม ชนิกา
สุมนสฺส มเหสิโน ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 452

นววสฺสสหสฺสานิ
อคาร อชฺฌาวสิ โส
จนฺโท สุจนฺโท วฏโส [๑] ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ
เตสฏิสตสหสฺสานิ
นาริโย สมลงฺกตา
วฏสกี ๒ นาม นารี อนุปโม นาม อตฺรโช ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา หตฺถิยาเนน นิกฺขมิ
อนูนทสมาสานิ
ปธาน ปทหี ชิโน ฯ
พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต สุมโน โลกนายโก
วตฺตจกฺโก มหาวีโร
เมขเล ปุรวรุตฺตเม ฯ
สรโณ ภาวิตตฺโต จ
อเหสุ อคฺคสาวกา
อุเทโน นามุปฏาโก สุมนสฺส มเหสิโน ฯ
โสณา จ อุปโสณา จ อเหสุ อคฺคสาวิกา
โสป พุทฺโธ อสมสโม ๓ นาคมูเล อพุชฌ
ฺ ถฯ
วรุโณ เจว สรโณ จ อเหสุ อคฺคุปฏกา
จาลา จ อุปจาลา จ อเหสุ อคฺคุปฏิกา ฯ
อุจฺจตฺตเนน ๔ โส พุทฺโธ นวุติหตฺถมุคฺคโต ๕
กฺจนคฺฆิกสงฺกาโส
ทสสหสฺสี วิโรจติ ฯ
นวุติวสฺสสหสฺสานิ
อายุ วิชฺชติ ตาวเท
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
ตารณีเย ตารยิตฺวา
โพธเนยฺเย ๖ อโพธยิ
ปรินิพพฺ ายิ สมฺพุทฺโธ
อุฬรุ าชาว อตฺถมิ ฯ
#๑ ม. ยุ. จ ฯ ๒ ม. ยุ. วฏสิกา ฯ ๓ ม. ยุ. อมิตยโส ฯ ๔ ยุ. อุจฺจตเรน ฯ
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๕ ยุ. ...สมุคฺคโต ฯ ๖ ม. ยุ. โพธนีเย ฯ
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เต จ ขีณาสวา ภิกฺขู โส จ พุทฺโธ อสาทิโส ๑
อตุล ปภ ทสฺสยิตฺวา
นิพฺพตุ า เต มหายสา ฯ
ตฺจ าณมตุลิย
ตานิ จ อตุลิยานิ ๒ รตนานิ
สพฺพ สมนฺตรหิต
นนุ ริตตฺ า สพฺพสงฺขาราติ ฯ
สุมโน ยสธโร พุทโฺ ธ องฺคารามมฺหิ นิพฺพุโต
ตตฺเถว ตสฺส ชินถูโป จตุโยชนมุคฺคโต ฯ
สุมนพุทฺธวโส จตุตฺโถ ฯ
ปฺจโม เรวตพุทฺธวโส
[๖] สุมนสฺส อปเรน
เรวโต นาม นายโก
อนุปโม อสทิโส
อตุโล อุตฺตโม ชิโน ฯ
โสป ธมฺม ปกาเสสิ
พฺรหฺมนุ า อภิยาจิโต
ขนฺธธาตุววตฺถาน
อปฺปวตฺต ภวาภเว ฯ
ตสฺสาภิสมยา ตีณิ
อเหสุ ธมฺมเทสเน
คณนาย น วตฺตพฺโพ
ปมาภิสมโย อหุ ฯ
ยทา อรินฺทม ราช
วิเนสิ เรวโต มุนิ
ตทา โกฏิสหสฺสาน
ทุติยาภิสมโย อหุ ฯ
สตฺตาห ปฏิสลฺลานา
วุฏหิตฺวา นราสโภ
โกฏิสต นรมรูน
วิเนสิ อุตฺตเม ผเล ฯ
#๑ ม. ยุ. อสทิโส ฯ ๒ ม. อตุลานิ ฯ
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สนฺนิปาตา ตโย อาสุ เรวตสฺส มเหสิโน
ขีณาสวาน วิมลาน
สุวิมุตฺตาน ตาทิน ฯ
อติกนฺตคณนปถา ๑
ปมา ๒ เย สมาคตา
โกฏิสตสหสฺสาน
ทุติโย อาสิ สมาคโม ฯ
โย ๓ โส ปฺาย อสโม ตสฺส จกฺกานุวตฺตโก
โส ตทา พฺยาธิโก ๔ อาสิ ปตฺโต ชีวิตสสย ฯ
ตสฺส คิลานปุจฺฉาย
เย ตทา อุปคตา มุนึ ๕
โกฏิสตสหสฺสาน ๖
ตติโย อาสิ สมาคโม ฯ
อห เตน สมเยน
อติเทโว นาม พฺราหฺมโณศ
อุปคนฺตฺวา เรวต พุทฺธ สรณ ตสฺส คฺฉห ฯ
ตสฺส สีล สมาธิฺจ
ปฺาคุณมนุตฺตร ๗
โถมยิตวฺ า ยถาถาม ๘ อุตฺตริย อทาสห ฯ
โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ เรวโต โลกนายโก
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ
อหุ กปลวฺหยา รมฺมา นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ
อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ
นิสีทิตฺวา ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส อทิ โส ชิโน
ปฏิยตฺตวรมคฺเคน
โพธิมูลมฺหิ เอหิติ ฯ
#๑ ม. อติกฺกนฺตา คณนปถ ฯ ยุ. อติกฺกนฺตา คณนปถา ฯ ๒ ม. ปม ฯ
#๓ ม. โยป ฯ ๔ ม. ยุ. พฺยาธิโต ฯ ๕ ม. ยุ. มุนี ฯ ๖ ม. ยุ. โกฏิสหสฺสา
#อรหนฺโต ฯ ๗ ม. ...มนุตฺตม ฯ ยุ. ...วรุตฺตม ฯ ๘ ยุ. ยถาโถม ฯ
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ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา
โพธิมณฺฑ อนุตฺตร
อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ
พุชฺฌิสสฺ ติ มหายโส ฯ
อิมสฺส ชนิกา มาตา
มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
โกลิโต อุปติสฺโส จ
อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติม ชิน ฯ
เขมา อุปฺปลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ
นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา
อายุ วสฺสสต ตสฺส
โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ
อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
พุทฺธวีชงฺกุโร อย ฯ
อุกฺกฏุ ิสทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ
ยทิมสฺส โลกนาถสฺส
วิรชฺฌิสฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 456

ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย
เหฏาติตฺถ คเหตฺวาน อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ
เอวเมว มย สพฺเพ
ยทิ มฺุจามิม ชิน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ตสฺสาป วจน สุตฺวา
ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ
อุตฺตรึ วตฺตมธิฏาสึ
ทสปารมิปูริยา ฯ
ตทาป ต พุทฺธธมฺม
สริตฺวา อนุพฺรูหยึ
อาหริสสฺ ามิ ต ธมฺม
ย มยฺห อภิปตฺถิต ฯ
นคร สุธฺก ๑ นาม วิปุโล นาม ขตฺติโย
วิปุลา นาม ชนิกา
เรวตสฺส มเหสิโน ฯ
ฉพฺพสฺสสหสฺสานิ ๒
อคาร อชฺฌาวสิ โส
สุทสฺสโน จ ๓ รตนคฺฆิ อาเวโฬ จ วิภูสิโต
ปฺุกมฺมาภินิพฺพตฺตา
ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ
เตตฺตึสสตสหสฺสานิ ๔ นาริโย สมลงฺกตา
สุทสฺสนา นาม นารี ๕ วรุโณ นาม อตฺรโช ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา รถยาเนน นิกฺขมิ
อนูนสตฺตมาสานิ
ปธาน ปทหี ชิโน ฯ
พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต เรวโต โลกนายโก
วตฺตจกฺโก มหาวีโร
วรุณาราเม วสี ๖ ชิโน ฯ
#๑ ม. สุธฺวตี ฯ ๒ ม. ฉ จ วสฺสสหสฺสานิ ฯ ยุ. ฉพฺพสฺสสตสหสฺสานิ ฯ
#๓ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔ ม. เตตฺตึส จ สหสฺสานิ ฯ ยุ. เตตฺตึสสหสฺสานิ ฯ
#๕ ยุ. เทวี ฯ ๖ ม. สิริฆเร ฯ ยุ. สิริฆเณ ฯ
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วรุโณ พฺรหฺมเทโว จ อเหสุ อคฺคสาวกา
สมฺภโว นามุปฏาโก เรวตสฺส มเหสิโน ฯ
ภทฺทา เจว สุภทฺทา จ อเหสุ อคฺคสาวิกา
โสป พุทฺโธ อสมสโม นาคมูเล อพุชฺฌถ ฯ
วรุโณ ๑ จ สรโภ จ อเหสุ อคฺคุปฏกา
ปาลา ๒ จ อุปปาลา จ อเหสุ อคฺคุปฏิกา ฯ
อุจฺจตฺตเนน โส พุทโฺ ธ อสีติหตฺถมุคฺคโต
โอภาเสสิ ๓ ทิสา สพฺพา อินฺทเกตุว อุคฺคโต ฯ
ตสฺส สรีเร นิพฺพตฺตา ปภามาลา อนุตฺตรา
ทิวา วา ยทิวา รตฺตึ สมนฺตา ผรติ ๔ โยชน ฯ
สฏิวสฺสสหสฺสานิ
อายุ วิชฺชติ ตาวเท
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
ทสฺสยิตวฺ า พุทฺธพล
อมต โลเก ปกาสยิ ๕
นิพฺพาสิ อนุปาทาโน
ยถคฺคุปาทานสงฺขยา ฯ
โส จ กาโย รตนนิโภ โส จ ธมฺโม อสาทิโส
สพฺพ สมนฺตรหิต
นนุ ริตตฺ า สพฺพสงฺขาราติ ฯ
เรวโต ยสธโร พุทโฺ ธ นิพฺพโุ ต โส มหาปฺุโ ๖
ธาตุวิตฺถาริก อาสิ
เตสุ เตสุ ปเทสโตติ ฯ
เรวตพุทฺธวโส ปฺจโม ฯ
#๑ ม. ยุ. ปทุโม กฺุชโร เจว ฯ ๒ ม. ยุ. สิริมา เจว ยสวตี ฯ ๓ ม. ยุ.
#โอภาเสติ ฯ ๔ ยุ. ผริ ฯ ๕ ม. ยุ. ปกาสย ฯ ๖ ม. มหาปุเร ฯ ยุ. มหามุนิ ฯ
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ฉฏโ โสภิตพุทฺธวโส
[๗] เรวตสฺส อปเรน
โสภิโต นาม นายโก
สมาหิโต สนฺตจิตฺโต
อสโม อปฺปฏิปุคฺคโล ฯ
โส ชิโน สกเคหมฺหิ
มานส วินิวตฺตยิ
ปตฺวาน เกวล โพธึ
ธมฺมจกฺก ปวตฺตยิ ฯ
ยาว อุทธฺ  ๑ อวีจิโต ภวคฺคา จาป เหฏโต ๒
เอตฺถนฺตเร เอกปริสา อโหสิ ธมฺมเทสเน ฯ
ตาย ปริสาย สมฺพุทฺโธ ธมฺมจกฺก ปวตฺตยิ
คณนาย น วตฺตพฺโพ
ปมาภิสมโย อหุ ฯ
ตโต ปรป เทเสนฺเต นรมรูน ๓ สมาคเม
นวุติโกฏิสหสฺสาน
ทุติยาภิสมโย อหุ ฯ
ปุนาปร ราชปุตฺโต
ชยเสโน นาม ขตฺติโย
อาราม โรปยิตฺวาน
พุทฺเธ นิยฺยาทยี ตทา ฯ
ตสฺส ยาค ๔ ปกิตฺเตนฺโต ธมฺม เทเสติ จกฺขุมา
ตทา โกฏิสหสฺสาน
ตติยาภิสมโย อหุ ฯ
สนฺนิปาตา ตโย อาสุ โสภิตสฺส มเหสิโน
ขีณาสวาน วิมลาน
สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ
อุคฺคโต นาม โส ราชา ทาน เทติ นรุตฺตเม
ตมฺหิ ทาเน สมาคฺฉฉ อรหนฺตา สตโกฏิโย ฯ
#๑ ม. เหฏา ฯ ๒ ม. อุทธฺ โต ฯ ๓ ม. มรูน จ ... ฯ ๔ ยุ. โยค ฯ
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ปุนาปร ปูคคโณ ๑
ทาน เทติ นรุตฺตเม
ตทา นวุติโกฏีน
ทุติโย อาสิ สมาคโม ฯ
เทวโลเก วสิตฺวาน
ยทา โอโรหตี ชิโน
ตทา อสีติโกฏีน
ตติโย อาสิ สมาคโม ฯ
อหนฺเตน สมเยน
สุชาโต นาม พฺราหฺมโณ
ตทา สสาวก พุทฺธ
อนฺนปาเนน ตปฺปยึ ฯ
โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ โสภิโต โลกนายโก
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ
อหุ กปลวฺหยา รมฺมา นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ
อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ
นิสีทิตฺวา ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส อทิ โส ชิโน
ปฏิยตฺตวรมคฺเคน
โพธิมูลมฺหิ เอหิติ ฯ
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา
โพธิมณฺฑ อนุตฺตร
อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ
พุชฺฌิสสฺ ติ มหายโส ฯ
อิมสฺส ชนิกา มาตา
มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
โกลิโต อุปติสฺโส จ
อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติม ชิน ฯ
#๑ ยุ. ปูรคโณ ฯ
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เขมา อุปฺปลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ
นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา
อายุ วสฺสสต ตสฺส
โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ
อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
พุทฺธวีชงฺกุโร อย ฯ
อุกฺกฏุ ิสทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ
ยทิมสฺส โลกนาถสฺส
วิรชฺฌิสฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย
เหฏาติตฺถ คเหตฺวาน อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ
เอวเมว มย สพฺเพ
ยทิ มฺุจามิม ชิน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ตสฺสาป วจน สุตฺวา
ตุฏโ  สวิคฺคมานโส
ตเมวตฺถมนุปตฺติยา
อุคฺค ธิติมกาสห ฯ
สุธมฺม นาม นคร
สุธมฺโม นาม ขตฺติโย
สุธมฺมา นาม ชนิกา
โสภิตสฺส มเหสิโน ฯ
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นววสฺสสหสฺสานิ
อคาร อชฺฌาวสิ โส
กุมโุ ท นฬินี ๑ ปทุโม ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ
ติจตฺตาริ ๒ สหสฺสานิ นาริโย สมลงฺกตา
มกิลา ๓ นาม สา นารี สีโห นามาสิ อตฺรโช ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา ปาสาเทนาภินิกฺขมิ
สตฺตาห ปธานจาร
จริตฺวา ปุริสุตฺตโม ฯ
พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต โสภิโต โลกนายโก
วตฺตจกฺโก มหาวีโร
สุธมฺมยุ ฺยานมุตฺตเม ฯ
อสโม จ สุเนตฺโต จ อเหสุ อคฺคสาวกา
อโนโม นามุปฏาโก โสภิตสฺส มเหสิโน ฯ
นกุลา จ สุชาตา จ
อเหสุ อคฺคสาวิกา
พุชฌ
ฺ มาโน จ โส พุทโฺ ธ นาคมูเล อพุชฺฌถ ฯ
รมฺโม เจว สุเนตฺโต ๔ จ อเหสุ อคฺคุปฏกา
นกุลา เจว จิตฺตา จ อเหสุ อคฺคุปฏิกา ฯ
อฏปฺาสรตน
อจฺจุคฺคโต มหามุนิ
โอภาเสติ ทิสา สพฺพา สตรสีว อุคฺคโต ฯ
ยถา สุผุลฺล ปวน
นานาคนฺเธหิ ธูปต
ตเถว ตสฺส ปาวจน
สีลคนฺเธหิ ธูปต ฯ
ยถาป สาคโร นาม
ทสฺสเนน อตปฺปโย
ตเถว ตสฺส ปาวจน
สวเนน อตปฺปย ฯ
#๑ ม. นาฬิโน ฯ ยุ. นฬิโร ฯ ๒ ม. ฉตฺตึส ... ฯ ยุ. อสตฺตติ ... ฯ
#๓ ม. มนิลา ฯ ยุ. สมงฺคีลา ฯ ๔ ม. ยุ. สทตฺโต ฯ
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นวุติวสฺสสหสฺสานิ
อายุ วิชฺชติ ตาวเท
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
โอวาท อนุสิฏิฺจ
ทตฺวาน เสสเก ชเน
หุตาสโนว ตาเปตฺวา นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ
โส จ พุทฺโธ อสมสโม เต ๑ จ สาวกา พลปฺปตฺตาI
สพฺพ สมนฺตรหิต
นนุ ริตตฺ า สพฺพสงฺขาราติ ฯ
โสภิโต วรสมฺพุทฺโธ
สีหารามมฺหิ นิพฺพุโต
ธาตุวิตฺถาริก อาสิ
เตสุ เตสุ ปเทสโตติ ฯ
โสภิตพุทฺธวโส ฉฏโ ฯ
สตฺตโม อโนมทสฺสิพุทฺธวโส
[๘] โสภิตสฺส อปเรน
สมฺพุทฺโธ ทิปทุตฺตโม
อโนมทสฺสี อมิตยโส
เตชสี ทุรติกฺกโม ฯ
โส เฉตฺวา พนฺธน สพฺพ วิทฺธเสตฺวา ตโย ภเว
อนิวตฺติคมน มคฺค
เทเสสิ เทวมานุเส ฯ
สาคโรว อสงฺโขพฺโภ ปพฺพโตว ทุราสโท
อากาโสว อนนฺโต โส สาลราชาว ผุลฺลิโต ฯ
ทสฺสเนนป ต พุทฺธ
โตสิตา โหนฺติ ปาณิโน
พฺยาหรนฺต คิร สุตฺวา อมต ปาปุณนฺติ เต ฯ
#๑ ม. เตป ฯ ยุ. เตป จ ฯ
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ธมฺมาภิสมโย ตสฺส
อิทฺโธ ผีโต ตทา อหุ
โกฏิสตานิ อภิสมึสุ
ปเม ธมฺมเทสเน ฯ
ตโต ปร อภิสมเย
วสฺสนฺเต ธมฺมวุฏิโย
อสีติโกฏี อภิสมึสุ
ทุติเย ธมฺมเทสเน ฯ
ตโต ปร ๑ หิ วสฺสนฺเต ตปฺปยนฺเตว ปาณิน
อฏสตฺตติโกฏีน
ตติยาภิสมโย อหุ ฯ
สนฺนิปาตา ตโย อาสุ ตสฺสาป จ มเหสิโน
อภิฺาพลปฺปตฺตาน
ปุปผฺ ิตาน วิมุตฺติยา ฯ
อฏสตสหสฺสาน
สนฺนิปาตา ๒ ตทา อหุ
ปหีนมทโมหาน
สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ
สตฺตสตสหสฺสาน
ทุติโย อาสิ สมาคโม
อนงฺคณาน วิรชาน
อุปสนฺตาน ตาทิน ฯ
ฉนฺน สตสหสฺสาน
ตติโย อาสิ สมาคโม
อภิฺาพลปฺปตฺตาน
นิพฺพุตาน ตปสฺสิน ฯ
อหนฺเตน สมเยน
ยกฺโข อาสึ มหิทฺธิโก
เนกาน ยกฺขโกฏีน
วสวตฺติมฺหิ อิสฺสโร ฯ
ตทาป ต พุทฺธวร
อุปคนฺตฺวา มเหสิน
อนฺน ปาเนน ตปฺเปสึ สสงฺฆ โลกนายก ฯ
โสป ม ตทา พฺยากาสิ วิสุทฺธนยโน มุนิ
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ
#๑ ยุ. ... ป ฯ ๒ โป. ม. สนฺนิปาโต ฯ
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อหุ กปลวฺหยา รมฺมา นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ
อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ
นิสีทิตฺวา ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส อทิ โส ชิโน
ปฏิยตฺต วรมคฺเคน
โพธิมูลมฺหิ เอหิติ ฯ
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา
โพธิมณฺฑ อนุตฺตร
อสฺสตฺถ รุกฺขมูลมฺหิ
พุชฺฌิสสฺ ติ มหายโส ฯ
อิมสฺส ชนิกา มาตา
มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
โกลิโต อุปติสฺโส จ
อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติม ชิน ฯ
เขมา อุปฺปลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ
นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา
อายุ วสฺส สต ตสฺส
โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ
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อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
พุทฺธวีชงฺกุโร อย ฯ
อุกฺกฏุ ิ สทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ
ยทิ มสฺส โลกนาถสฺส วิรชฺฌิสฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย
เหฏา ติตฺถ ๑ คเหตฺวาน อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ
เอวเมว มย สพฺเพ
ยทิ มฺุจามิม ชิน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ตสฺสาป วจน สุตฺวา
ตุฏโ  สวิคฺคมานโส
อุตฺตรึ วตฺตมธิฏาสึ
ทส ปารมิปูริยา ฯ
นคร จนฺทวตี นาม
ยสวา นาม ขตฺติโย
มาตา ยโสธรา นาม อโนมทสฺสิสฺส สตฺถโุ น ฯ
ทสวสฺสสหสฺสานิ
อคาร อชฺฌาวสิ โส
สิริ อุปสิริ วฑฺโฒ
ตโย ปาสาท มุตฺตมา ฯ
เตวีสติ สหสฺสานิ
นาริโย สมลงฺกตา
สิริมา นาม สา นารี อุปสาโล นาม อตฺรโช ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา สิวิกายาภินิกฺขมิ
อนูน ทสมาสานิ
ปธาน ปทหี ชิโน ฯ
#๑ โป. ... ติตฺเถ ฯ
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พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต อโนมทสฺสี มหามุนิ
วตฺตจกฺโก มหาวีโร
สุทสฺสนุยฺยานมุตฺตเม ฯ
นิสโภ จ อโนโม จ
อเหสุ อคฺคสาวกา
วรุโณ นามุปฏาโก
อโนมทสฺสิสฺส สตฺถุโน ฯ
สุนฺทรา ๑ จ สุมนา จ อเหสุ อคฺคสาวิกา
โพธิ ตสฺส ภควโต
อชฺชโุ นติ ปวุจฺจติ ฯ
นนฺทิวฑฺโฒ สิริวฑฺโฒ
อเหสุ อคฺคุปฏกา
อุปฺปลา จ ๒ ปทุมา จ อเหสุ อคฺคุปฏิกา ฯ
อฏปณฺณาสรตน
อจฺจุคฺคโต มหามุนิ
ปภา นิทฺธาวตี ตสฺส
สตรสีว อุคฺคโต ฯ
วสฺส สตสหสฺสานิ
อายุ วิชฺชติ ตาวเท
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
สุปุปฺผติ  ปาวจน
อรหนฺเตหิ ตาทิหิ
วีตราเคหิ วิมเลหิ
โสภติ ๓ ชินสาสน ฯ
โส จ สตฺถา อมิตยโส ยุคานิ ตานิ อตุลิยานิ
สพฺพ สมนฺตรหิต
นนุ ริตตฺ า สพฺพสงฺขาราติ ฯ
อโนมทสฺสี ชิโน สตฺถา ธมฺมารามมฺหิ นิพฺพุโต
ตตฺเถว ตสฺส ชินถูโป อุพฺเพโธ ปน วีสตีติ ฯ
อโนมทสฺสิพุทฺธวโส สตฺตโม ฯ
#๑ โป. สุนฺทรา จ สุนามา จ ฯ ม. ยุ. สุนทฺ รี จ ฯ ๒ ม. ยุ. เจว ฯ
#๓ ม. ยุ. โสภิตฺถ ฯ
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อฏโม ปทุมพุทฺธวโส
[๙] อโนมทสฺสิสฺส อปเรน สมฺพุทฺโธ ทิปทุตฺตโม
ปทุโม นาม นาเมน
อสโม อปฺปฏิปุคฺคโล ฯ
ตสฺสาป อสม สีล
สมาธิป อนนฺตโก ๑
อสงฺเขยฺย าณวร
วิมุตฺติป อนูปมา ฯ
ตสฺสาป อตุลเตชสฺส
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเน
อภิสมยา ตโย อาสุ
มหาตม ปวาหนา ฯ
ปมาภิสมเย พุทฺโธ
โกฏิสตมโพธยิ
ทุติยาภิสมเย ธีโร
นวุติโกฏิมโพธยิ ฯ
ยทา จ ปทุโม พุทฺโธ โอวทิ สกมตฺรช
ตทา อสีติโกฏีน
ตติยาภิสมโย อหุ ฯ
สนฺนิปาตา ตโย อาสุ ปทุมสฺส มเหสิโน
โกฏิ สตสหสฺสาน
ปโม อาสิ สมาคโม ฯ
กินตฺถารสมเย
อุปฺปนฺเน กินจีวเร
ธมฺมเสนาปติตฺถาย ๒ ภิกฺขู สิพฺพึสุ จีวร ฯ
ตทา เต วิมลา ภิกฺขู ฉฬภิฺา มหิทฺธิกา
ตีณิ สตสหสฺสานิ
สมึสุ อปราชิตา ฯ
ปุนาปร โส นรวุสโภ ๓ ปวเน วาส อุปาคมิ
ตทา สมาคโม อาสิ
ทฺวินฺน สตสหสฺสาน ฯ
อหนฺเตน สมเยน
สีโห อาสึ มิคาภิภู
#๑ ยุ. อนนฺตกา ฯ ๒ ยุ. ... ปตตฺถาย ฯ ๓ ม. ยุ. นราสโภ ฯ
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วิเวกมนุพฺรูหนฺต
ปวเน อทฺทส ชิน ฯ
วนฺทิตฺวา สิรสา ปาเท กตฺวาน ต ปทกฺขณ
ิ 
ติกฺขตฺตุ อภินาทิตฺวา ๑ สตฺตาห ชินมุปฏหึ ฯ
สตฺตาห วรสมาปตฺติยา วุฏหิตฺวา ตถาคโต
มนสา จินฺตยิตฺวาน
โกฏิภิกฺขู สมานยิ ฯ
ตทาป โส มหาวีโร
เตส มชฺเฌ วิยากริ
อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ
อหุ กปลวฺหยา รมฺมา นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ
อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ
นิสีทิตฺวา ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส อทิ โส ชิโน
ปฏิยตฺต วรมคฺเคน
โพธิมูลมฺหิ เอหิติ ฯ
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา
โพธิมณฺฑ อนุตฺตร
อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ
พุชฺฌิสสฺ ติ มหายโส ฯ
อิมสฺส ชนิกา มาตา
มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
โกลิโต อุปติสฺโส จ
อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติม ชิน ฯ
#๑ ยุ. อภินนฺทิตฺวา ฯ
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เขมา อุปฺปลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ
นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา
อายุ วสฺสสต ตสฺส
โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ
อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
พุทฺธวีชงฺกุโร อย ฯ
อุกฺกฏุ ิสทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ
ยทิมสฺส โลกนาถสฺส
วิรชฺฌิสฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย
เหฏา ติตฺถ คเหตฺวาน อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ
เอวเมว มย สพฺเพ
ยทิ มฺุจามิม ชิน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ตสฺสาป วจน สุตฺวา
ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ
อุตฺตรึ วตฺตมธิฏาสึ
ทสปารมิปูริยา ฯ
จมฺปก นาม นคร
อสโม นาม ขตฺติโย
อสมา นาม ชนิกา
ปทุมสฺส มเหสิโน ฯ
ทสวสฺสสหสฺสานิ
อคาร อชฺฌาวสิ โส
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นนฺโท วสุ ยสตฺตโร ๑ ตโย ปาสาท มุตฺตมา ฯ
เตตฺตึส [๒] สหสฺสานิ นาริโย สมลงฺกตา
อุตฺตรา นาม สา นารี รมฺโม นามาสิ อตฺรโช ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา รถ ยาเนน นิกฺขมิ
อนูน ๓ อฏมาสานิ ปธาน ปทหี ชิโน ฯ
พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต ปทุโม โลกนายโก
วตฺตจกฺโก มหาวีโร
ธนฺชยุ ฺยานมุตฺตเม ฯ
สาโล จ อุปสาโล จ อเหสุ อคฺคสาวกา
วรุโณ นามุปฏาโก
ปทุมสฺส มเหสิโน ฯ
ราธา เจว สุราธา จ อเหสุ อคฺคสาวิกา
โพธิ ตสฺส ภควโต
มหาโสโณติ วุจฺจติ ฯ
สภิโย ๔ เจว อสโม จ อเหสุ อคฺคุปฏกา
รุจิ จ นนฺทิมารา จ
อเหสุ อคฺคุปฏิกา ฯ
อฏปณฺณาสรตน
อจฺจุคฺคโต มหามุนิ
ปภา นิทฺธาวตี ตสฺส
อสมา สพฺพโต ๕ ทิสา ฯ
จนฺทปฺปภา สุริยปฺปภา รตนคฺฆิมณิปฺปภา
สพฺพาป ตา หตา โหนฺติ ปตฺวา ชินปฺปภุตฺตม ฯ
วสฺสสตสหสฺสานิ
อายุ วิชชฺ ติ ตาวเท
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
#๑ โป. ยสุตตฺ โร ฯ ม. นนฺทาวสุ ยสุตฺตรา ฯ ยุ. นนฺทา จ สุยสา อุตฺตรา ฯ
#๒ ม. จ ฯ ยุ. ... สต ... ฯ ๓ ยุ. อนูนก อฑฺฒมาส ฯ ๔ ม. ยุ. ภิโย ฯ
#๕ ม. ยุ. สพฺพโส ฯ
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ปริปกฺกมานเส สตฺเต โพธยิตฺวา อเสสโต
เสสฺเ ๑ อนุสาเสตฺวา นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ
อุรโคว ตจ ชิณฺณ
วุฑฺฒ ๒ ปตฺตว ปาทโป
ชหิตฺวา สพฺพสงฺขาเร นิพฺพุโต โส ยถา สิขีติ ฯ
ปทุโม ชินวโร สตฺถา ธมฺมารามมฺหิ นิพฺพุโต
ธาตุวิตฺถาริก อาสิ
เตสุ เตสุ ปเทสโตติ ฯ
ปทุมพุทฺธวโส อฏโม ฯ
นวโม นารทพุทฺธวโส
[๑๐] ปทุมสฺส อปเรน
สมฺพุทฺโธ ทิปทุตฺตโม
นารโท นาม นาเมน อสโม อปฺปฏิปุคฺคโล ฯ
โส พุทโฺ ธ จกฺกวตฺติสฺส เชฏโ ทยิตโอรโส
อามุตฺตมณฺยาภรโณ ๓ อุยฺยาน อุปสงฺกมิ ฯ
ตตฺถาสิ รุกฺโข ๔ วิปโุ ล อภิรูโป พฺรหา ๕ สุจิ
ตมชฺฌปตฺวา นิสีทิ
มหาโสณสฺส เหฏโต ฯ
ตตฺถ าณวรุปฺปชฺชิ
อนนฺต วชิรูปม
เตน วิจินิ สงฺขาเร
อุกฺกุชชฺ มวกุชฺชต ๖ ฯ
ตตฺถ สพฺพกิเลสานิ
อเสสมภิวาหยิ
ปาปุณิ เกวล โพธึ
พุทฺธาเณ ๗ จ จุทฺทส ฯ
#๑ ม. ยุ. เสสเก อนุสาสิตฺวา ฯ ๒ ม. วทฺธปตฺตว ฯ ยุ. วุฑฺฒ ปตฺตว ฯ
#๓ ม. อามุกฺกมาลาภรโณ ฯ ยุ. อามุตฺตมลยาภรโณ ฯ ๔ ม. ยุ. ยสวิปุโล ฯ
#๕ ยุ. พฺรหฺมา ฯ ๖ ม. ยุ. ... กุชฺชก ฯ ๗ ยุ. พุทฺธาณฺจ ฯ
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ปาปุณิตฺวาน สมฺโพธึ
ธมฺมจกฺก ปวตฺตยิ
โกฏิสตสหสฺสาน
ปมาภิสมโย อหุ ฯ
มหาโทณ นาคราช
วินยนฺโต มหามุนิ
ปาฏิเหร ตทากาสิ
ทสฺสยนฺโต สเทวเก ฯ
ตทา เทวมนุสฺสาน
ตมฺหิ ธมฺมปฺปกาสเน
นวุติโกฏิสหสฺสานิ ๑ ตรึสุ สพฺพสสย ฯ
ยมฺหิ กาเล มหาวีโร โอวทิ สกมตฺรช
อสีติโกฏิสหสฺสาน
ตติยาภิสมโย อหุ ฯ
สนฺนิปาตา ตโย อาสุ นารทสฺส มเหสิโน
โกฏิสตสหสฺสาน
ปโม อาสิ สมาคโม ฯ
ยทา พุทฺโธ พุทฺธคุณ
สนิทาน ปกาสยิ
นวุติโกฏิสหสฺสานิ
สมึสุ วิมลา ตทา ฯ
ยทา เวโรจโน นาโค ทาน ททาติ สตฺถุโน
ตทา สมึสุ ชินปุตฺตา
อสีติสตสหสฺสิโน ๒ ฯ
อหนฺเตน สมเยน
ชฏิโล อุคฺคตาปโน
อนฺตลิกขฺ จโร อาสึ
ปฺจาภิฺาสุ ปารคู ฯ
ตทาปาห อสมสม
สสงฺฆ สปริชน
อนฺนปาเนน ตปฺเปตฺวา จนฺทเนนาภิปูชยึ ฯ
โสป ม ตทา พฺยากาสิ นารโท โลกนายโก
#๑ ยุ. ... สหสฺสาน ฯ ๒ ม. ยุ. ... สิโย ฯ
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อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป พุทฺโธ ๑ โลเก ภวิสฺสติ ฯ
อหุ กปลวฺหยา รมฺมา นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ
อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ
นิสีทิตฺวา ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส อทิ โส ชิโน
ปฏิยตฺต วรมคฺเคน
โพธิมูลมฺหิ เอหิติ ฯ
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา
โพธิมณฺฑ อนุตฺตร
อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ
พุชฺฌิสสฺ ติ มหายโส ฯ
อิมสฺส ชนิกา มาตา
มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
โกลิโต อุปติสฺโส จ
อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติม ชิน ฯ
เขมา อุปฺปลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ
นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา
อายุ วสฺสสต ตสฺส
โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ
#๑ ม. ยุ. อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ
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อิท สุตฺวาน วจน
อสฺสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
พุทฺธวีชงฺกุโร อย ฯ
อุกฺกฏุ ิสทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ
ยทิมสฺส โลกนาถสฺส
วิรชฺฌิสฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย
เหฏา ติตฺถ คเหตฺวาน อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ
เอวเมว มย สพฺเพ
ยทิ มฺุจามิม ชิน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ตสฺสาห วจน สุตฺวา
ภิยฺโย หาเสตฺวาน มานส
อธิฏหึ วตฺต อุคฺค
ทสปารมิปูริยา ฯ
นคร ธฺวตี นาม
สุเทโว นาม ขตฺติโย
อโนมา นาม ชนิกา
นารทสฺส มเหสิโน ฯ
นววสฺสสหสฺสานิ
อคาร อชฺฌาวสิ โส
ชิโต วิชติ าภิราโม
ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ
ติจตฺตาริ สหสฺสานิ
นาริโย สมลงฺกตา
วิชิตเสนา นาม สา นารี นนฺทุตฺตโร นาม อตฺรโช ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา ปทสา คมเนน นิกฺขมิ
สตฺตาห ปธานจาร
อจริ ปุรสิ ุตฺตโม ๑ ฯ
#๑ ยุ. โลกนายโก ฯ
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พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต นารโท โลกนายโก
วตฺตจกฺโก มหาวีโร
ธนฺชยุ ฺยานมุตฺตเม ฯ
ภทฺทสาโล ชิตมิตฺโต
อเหสุ อคฺคสาวกา
วาเสฏโ นามุปฏาโก นารทสฺส มเหสิโน ฯ
อุตฺตรา ผคฺคุนี เจว
อเหสุ อคฺคสาวิกา
โพธิ ตสฺส ภควโต
มหาโสโณติ วุจฺจติ ฯ
อุคฺครินฺโท วสโภ จ
อเหสุ อคฺคุปฏกา
อินฺทวรี ๑ จ คณฺฑี จ อเหสุ อคฺคุปฏิกา ฯ
อฏาสีติรตนานิ
อจฺจุคฺคโต มหามุนิ
กฺจนคฺฆิกสงฺกาโส
ทสสหสฺสี วิโรจติ ๒ ฯ
ตสฺส พฺยามปฺปภากาโย ๓ นิทธฺ าวติ ทิโสทิส
นิรนฺตร ทิวา รตฺตึ
โยชน ผรเต สทา ๔ ฯ
น เกจิ เตน สมเยน สมนฺตา โยชเน ชนา
อุกฺกา ปทีเป อุชฺชเลนฺติ พุทฺธรสีหิ โอตฺถตา ฯ
นวุติวสฺสสหสฺสานิ
อายุ วิชฺชติ ตาวเท
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
ยถา อุฬภุ ิ คคน
วิจิตฺต อุปโสภติ
ตเถว สาสน ตสฺส
อรหนฺเตหิ โสภติ ฯ
สสารโสต ตารณาย
เสสเก ปฏิปนฺนเก
#๑ ม. อินฺทาวรี จ วณฺฑี จ ฯ ยุ. อินฺทาวรี จ จณฺฑี จ ฯ ๒ ยุ. วิโรจถ ฯ
#๓ ม. ยุ. ... กายา ฯ ๔ ยุ. ทิสา ฯ
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ธมฺมเสตุ ทฬฺห กตฺวา นิพฺพโุ ต โส นราสโภ ฯ
โสป พุทฺโธ อสมสโม เตป ขีณาสวา อตุลเตชา
สพฺพ สมนฺตรหิต
นนุ ริตตฺ า สพฺพสงฺขาราติ ฯ
นารโท ชินวุสโภ
นิพฺพุโต สุทสฺสเน ปุเร
ตเถว ถูปวโร ๑
จตุโยชนมุคฺคโตติ ฯ
นารทพุทฺธวโส นวโม ฯ
ทสโม ปทุมตุ ฺตรพุทฺธวโส
[๑๑] นารทสฺส อปเรน
สมฺพุทฺโธ ทิปทุตฺตโม
ปทุมุตตฺ โร นาม ชิโน อกฺโขพฺโภ สาครูปโม ฯ
มณฺฑกปฺโป จ ๒ โส อาสิ ยมฺหิ พุทฺโธ อชายถ
อุสฺสนฺนกุสลา ชนตา
ตมฺหิ กปฺเป อชายถ ฯ
ปทุมุตตฺ รสฺส ภควโต
ปเม ธมฺมเทสเน
โกฏิสตสหสฺสาน
ธมฺมาภิสมโย อหุ ฯ
ตโต ปรป วสฺสนฺเต
ตปฺปยนฺเต จ ปาณิเน
สตฺตตฺตึสสหสฺสาน
ทุติยาภิสมโย อหุ ฯ
ยมฺหิ กาเล มหาวีโร อานนฺท อุปสงฺกมิ
ปตุ สนฺติก อุปคนฺตฺวา อาหนิ อมตทุนฺทุภึ ฯ
อาหเต อมตเภริมฺหิ
วสฺสนฺเต ธมฺมวุฏิโย
ปฺาสสตสหสฺสาน
ตติยาภิสมโย อหุ ฯ
#๑ ชินถูปวโร ฯ ๒ ยุ. ว ฯ
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โอวาทโก วิฺาปโก
เทสนากุสโล พุทฺโธ
สนฺนิปาตา ตโย อาสุ
โกฏิสตสหสฺสาน
ยทา พุทฺโธ อสมสโม
นวุติโกฏิสหสฺสาน
ปุน จาริก ปกฺกนฺเต
อสีติโกฏิสหสฺสาน
อหนฺเตน สมเยน
สมฺพุทธฺ ปฺปมุข สงฺฆ
โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ
สตสหสฺเส อิโต กปฺเป
อหุ กปลวฺหยา รมฺมา
ปธาน ปทหิตฺวาน
อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปฏิยตฺตวรมคฺเคน
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา
อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ
#๑ ยุ. วสติ ฯ

ตารโก สพฺพปาณิน
ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
ปทุมตุ ฺตรสฺส สตฺถุโน
ปโม อาสิ สมาคโม ฯ
วสิ ๑ เวภารปพฺพเต
ทุติโย อาสิ สมาคโม ฯ
คามนิคมรฏโต
ตติโย อาสิ สมาคโม ฯ
ชฏิโล นาม รฏิโก
สภตฺต ทุสฺสมทาสิห ฯ
สงฺฆมชฺเฌ นิสีทิย
อย พุทโฺ ธ ภวิสฺสติ ฯ
นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ
นิสีทิตฺวา ตถาคโต
เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
ปายาส อทิ โส ชิโน
โพธิมูลมฺหิ เอหิติ ฯ
โพธิมณฺฑ อนุตฺตร
พุชฺฌิสสฺ ติ มหายโส ฯ
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อิมสฺส ชนิกา มาตา
มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
โกลิโต อุปติสฺโส จ
อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติม ชิน ฯ
เขมา อุปปฺ ลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ
นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา
อายุ วสฺสสต ตสฺส
โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ
อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
พุทฺธวีชงฺกุโร อย ฯ
อุกฺกฏุ ิสทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ
ยทิมสฺส โลกนาถสฺส
วิรชฺฌิสฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย
เหฏา ติตฺถ คเหตฺวาน อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ
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เอวเมว มย สพฺเพ
ยทิ มฺุจามิม ชิน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ตสฺสาป วจน สุตฺวา
อุตฺตรึ วตฺตมธิฏหึ
อกาสึ ๑ อุคฺค ทฬฺห ธิตึ ทสปารมิปูริยา ฯ
พฺยาหตา ติตฺถิยา สพฺเพ วิมนา ทุมฺมนา ตทา
น เตส เกจิ ปริจรนฺติ รฏโต นิจฺฉุภนฺติ เต ฯ
สพฺเพ ตตฺถ สมาคนฺตฺวา อุปคจฺฉฉ พุทฺธสนฺติเก
ตุว นาโถ มหาวีร
สรณ โหหิ จกฺขุมา ฯ
อนุกมฺปโก การุณิโก
หิเตสี สพฺพปาณิน
สมฺปตฺเต ติตฺถิเย สพฺเพ ปฺจสีเล ปติฏหิ ๒ ฯ
เอว นิรากุล อาสิ
สฺุต ติตฺถิเยหิ ต
วิจิตฺต อรหนฺเตหิ
วสีภูเตหิ ตาทิหิ ฯ
นคร หสวตี นาม
อานนฺโท นาม ขตฺติโย
สุชาตา นาม ชนิกา
ปทุมุตฺตรสตฺถุโน ๓ ฯ
นววสฺส ๔ สหสฺสานิ อคาร อชฺฌาวสิ โส
นารี ๕ พาหโน ยสวตี ตโย ปาสาท มุตฺตมา ฯ
ติจตฺตาริ สหสฺสานิ
นาริโย สมลงฺกตา
วสุลทตฺตา ๖ นาม นารี อุตฺตโร ๗ นาม อตฺรโช ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา ปาสาเทนาภินิกฺขมิ
สตฺตาห ปธานจาร
อจริ ปุรสิ ุตฺตโม ฯ
#๑ ยุ. อกาสิ มคฺค ฯ ๒ ม. ปติฏติ ฯ ๓ ยุ. ปทมุตฺตรมเหสิโน ฯ
#๔ ม. ยุ. ทส ... ฯ ๕ ม. นรวาหโน ยโสวสวตฺตี ฯ ยุ. นารวาหโน ยโสวสวตฺตี ฯ
#๖ ม. ยุ. วสุทตฺตา ฯ ๗ ม. อุตฺตโม ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 480

พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต ปทุมุตฺตโร วินายโก
วตฺตจกฺโก มหาวีโร
มิถลิ ุยฺยานมุตฺตเม ฯ
เทวิโล ๑ จ สุชาโต จ อเหสุ อคฺคสาวกา
สุมโน นามุปฏาโก
ปทุมตุ ฺตรสฺส สตฺถุโน ๒ ฯ
อมิตา อสมา เจว
อเหสุ อคฺคสาวิกา
โพธิ ตสฺส ภควโต
สลโฬติ ปวุจฺจติ ฯ
อมิโต ๓ เจว ติสฺโส จ อเหสุ อคฺคุปฏกา
หตฺถา เจว สุจิตฺตา ๔ จ อเหสุ อคฺคุปฏิกา ฯ
อฏปฺาสรตน
อจฺจุคฺคโต มหามุนิ
กฺจนคฺฆิกสงฺกาโส
ทฺวตฺตึสวรลกฺขโณ ฯ
กุฑฺฑา กวาฏา ภิตฺติ จ รุกฺขา นคสิลุจฺจโย ๕
น ตสฺสาวรณ อตฺถิ
สมนฺตา ทฺวาทสโยชเน ฯ
วสฺสสตสหสฺสานิ
อายุ วิชชฺ ติ ตาวเท
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
สนฺตาเรตฺวา พหุชฺ ๖ ฉินทฺ ิตฺวา สพฺพสสย
ชลิตฺวา อคฺคิกฺขนฺโธว นิพฺพโุ ต โส สสาวโก ฯ
ปทุมุตตฺ โร ชิโน พุทฺโธ นนฺทารามมฺหิ นิพฺพุโต
ตตฺเถว ตสฺส ถูปวโร ทฺวาทสมุพฺเพธโยชโนติ ฯ
ปทุมุตฺตรพุทฺธวโส ทสโม ฯ
#๑ ม. ยุ. เทวโล ฯ ๒ ม. ยุ. มเหสิโน ฯ ๓ ม. ยุ. วิติณฺโณ ฯ ๔ ม. ยุ. วิจิตฺตา ฯ
#๕ ม. ยุ. นคสิลุจฺจยา ฯ ๖ ม. ยุ. พหุชน ฯ
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เอกาทสโม สุเมธพุทฺธวโส
[๑๒] ปทุมุตฺตรสฺส อปเรน
สุเมโธ นาม นายโก
ทุราสโท อุคฺคเตโช
สพฺพโลกุตฺตโม ชิโน ๑ ฯ
ปสนฺนเนตฺโต สุมุโข
พฺรหา อุชุ ปตาปวา
หิเตสี สพฺพสตฺตาน
พหู โมเจสิ พนฺธนา ฯ
ยทา พุทฺโธ ปาปุณิตฺวา เกวล โพธิมุตฺตม
สุทสฺสนมฺหิ นคเร
ธมฺมจกฺก ปวตฺตยิ ฯ
ตสฺสาป อภิสมยา ตีณิ อเหสุ ธมฺมเทสเน
โกฏิสตสหสฺสาน
ปมาภิสมโย อหุ ฯ
ปุนาปร กุมฺภกณฺณ
ยกฺขฺจ ๒ ทมยี ชิโน
นวุติโกฏิสหสฺสาน
ทุติยาภิสมโย อหุ ฯ
ปุนาปร อมิตยโส
จตุสจฺจ ปกาสยิ
อสีติโกฏิสหสฺสาน
ตติยาภิสมโย อหุ ฯ
สนฺนิปาตา ตโย อาสุ สุเมธสฺส มเหสิโน
ขีณาสวาน วิมลาน
สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ
สุทสฺสนมฺหิ นคเร ๓ อุปคฺฉิ ชิโน ยทา
ตทา ขีณาสวา ภิกฺขู
สมึสุ สตโกฏิโย ฯ
ปุนาปร เทวกูเฏ
ภิกฺขูน กินตฺถเต
ตทา นวุติโกฏีน
ทุติโย อาสิ สมาคโม ฯ
#๑ ม. มุนิ ฯ ยุ. สพฺพโลกุตฺตโร มุนิ ฯ ๒ ม. ยุ. ยกฺข โส ฯ ๓ ม. สุทสฺสน นาม
#นคร ฯ ยุ. สุทสฺสน นคร วร ฯ
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ปุนาปร ทสพโล
ยทา จรติ จาริก
ตทา อสีติโกฏีน
ตติโย อาสิ สมาคโม ฯ
อหนฺเตน สมเยน
อุตฺตโร นาม มาณโว
อสีติโกฏิโย มยฺห
ฆเร สนฺนิจฺจิต ธน ฯ
เกวล สพฺพ ทตฺวาน
สสงฺเฆ โลกนายเก ๑
สรณ ตสฺส อุปคฺฉึ
ปพฺพชฺช อภิโรจยึ ฯ
โสป ม ตทา ๒ พฺยากาสิ กโรนฺโต อนุโมทน
ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ
อหุ กปลวฺหยา รมฺมา นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ
อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ
นิสีทิตฺวา ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส อทิ โส ชิโน
ปฏิยตฺตวรมคฺเคน
โพธิมูลมฺหิ เอหิติ ฯ
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา
โพธิมณฺฑ อนุตฺตร
อสฺสตฺถ รุกฺขมูลมฺหิ
พุชฺฌิสสฺ ติ มหายโส ฯ
อิมสฺส ชนิกา มาตา
มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
โกลิโต อุปติสฺโส จ
อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติ ม ชิน ฯ
#๑ ยุ. สสงฺฆ โลกนายก ฯ ๒ ม. ยุ. พุทโฺ ธ ฯ
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เขมา อุปฺปลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ
นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา
อายุ วสฺสสต ตสฺส
โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ
อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
พุทฺธวีชงฺกุโร อย ฯ
อุกฺกฏุ ิสทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ
ยทิมสฺส โลกนาถสฺส
วิรชฺฌิสฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย
เหฏา ติตฺถ คเหตฺวาน อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ
เอวเมว มย สพฺเพ
ยทิ มฺุจามิม ชิน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ตสฺสาป วจน สุตฺวา
ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ
อุตฺตรึ ๑ วตฺตมธิฏาสี ทสปารมิปูริยา ฯ
สุตฺตนฺต วินยฺจาป
นวงฺคสตฺถุสาสน
สพฺพ ปริยาปุณิตฺวาน
โสภยึ ชินสาสน ฯ
#๑ ม. ยุ. อุตตฺ ริวตมธิฏาสึ ฯ
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ตตฺถปฺปมตฺโต วิหรนฺโต นิสชฺชฏานจงฺกเม
อภิฺาปารมึ ๑ ปตฺวา พฺรหฺมโลกมคฺฉิห ฯ
สุทสฺสน นาม นคร
สุทตฺโต นาม ขตฺติโย
สุทตฺตา นาม ชนิกา
สุเมธสฺส มเหสิโน ฯ
นววสฺสสหสฺสานิ
อคาร อชฺฌาวสิ โส
สุจนฺโท กฺจโน สิรวิ ฑฺโฒ ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ
ติโสฬสสหสฺสานิ
นาริโย สมลงฺกตา
สุมนา นาม สา นารี ปุนพฺโพ ๒ นาม อตฺรโช ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา หตฺถิยาเนน นิกฺขมิ
อนูนก อฏมาส
ปธาน ปทหี ชิโน ฯ
พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต สุเมโธ โลกนายโก
วตฺตจกฺโก มหาวีโร
สุทสฺสนุยฺยานมุตฺตเม ฯ
สรโณ จ สพฺพกาโม จ อเหสุ อคฺคสาวกา
สาคโร นามุปฏาโก สุเมธสฺส มเหสิโน ฯ
รามา เจว สุรามา จ อเหสุ อคฺคสาวิกา
โพธิ ตสฺส ภควโต
นิมฺพรุกฺโขติ ๓ ปวุจฺจติ ฯ
อุรุเวลา ๔ เจว ยสวา จ อเหสุ อคฺคุปฏกา
ยสา ๕ นาม สิริวา จ อเหสุ อคฺคุปฏิกา ฯ
อฏาสีติรตนานิ
อจฺจุคฺคโต มหามุนิ
โอภาเสติ ทิสา สพฺพา จนฺโท ตารคเณ ยถา ฯ
#๑ ม. ยุ. อภิฺาสุ ปารมึ คนฺตฺวา ฯ ๒ ม. ปุนพฺพสุ นาม ฯ ยุ. สุมติ ฺโต นาม ฯ
#๓ ม. มหานิโปติ ฯ ยุ. มหานิมฺโพติ ฯ ๔ ม. อุรุเวลา ยสวา จ ฯ ยุ. อุรุเวโฬ จ
#ยสโว จ ฯ ๕ ม. ยุ. ยโสธรา สิริมา จ ฯ
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จกฺกวตฺติมณิ นาม
ยถา ตปติ โยชน
ตเถว ตสฺส รตน
สมนฺตา ผรติ โยชน ฯ
นวุติวสฺสสหสฺสานิ
อายุ วิชฺชติ ตาวเท
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
เตวิชฺชา ฉฬภิฺาหิ
พลปฺปตฺเตหิ ตาทิหิ
สมากุลมิท อาสิ
อรหนฺเตหิ สาสน ๑ ฯ
เตป สพฺเพ อมิตยสา วิปฺปมุตฺตา นิรูปธี
าณาโลก ทสฺสยิตฺวา นิพฺพตุ า เต มหายสา ฯ
สุเมโธ ชินวโร พุทฺโธ เมธารามมฺหิ นิพฺพุโต
ธาตุ วิตฺถาริก อาสิ
เตสุ เตสุ ปเทสโตติ ฯ
สุเมธพุทฺธวโส เอกาทสโม ฯ
ทฺวาทสโม สุชาตพุทฺธวโส
[๑๓] ตตฺเถว มณฺฑกปฺปมฺหิ
สุชาโต นาม นายโก
สีหหนุ อุสภกฺขนฺโธ ๒ อปฺปเมยฺโย ทุราสโท ฯ
จนฺโทว วิมโล สุทฺโธ สตรสีว ปตาปวา ๓
เอว โสภติ สมฺพุทฺโธ ชลนฺโต สิริยา สทา ๔ ฯ
ปาปุณิตฺวาน สมฺพุทฺโธ เกวล โพธิมุตฺตม
สุมงฺคลมฺหิ นคเร
ธมฺมจกฺก ปวตฺตยิ ฯ
#๑ ม. สาธุหิ ฯ ยุ. ตาทิหิ ฯ ๒ ม. สภกฺขนฺโธ ฯ ๓ ยุ. ตาปวา ฯ ๔ ยุ. ปภา ฯ
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เทเสนฺโต ๑ ปวร ธมฺม สุชาโต โลกนายโก
อสีติโกฏี อภิสมึสุ
ปเม ธมฺมเทสเน ฯ
ยทา สุชาโต อมิตยโส เทเว วสฺสมุปาคมิ
สตฺตตฺตึสสตสหสฺสาน
ทุติยาภิสมโย อหุ ฯ
ยทา สุชาโต อสโม ๒ อุปคฺฉิ ปตุ สนฺติก
สฏิสตสหสฺสาน
ตติยาภิสมโย อหุ ฯ
สนฺนิปาตา ตโย อาสุ สุชาตสฺส มเหสิโน
ขีณาสวาน วิมลาน
สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ
อภิฺาพลปฺปตฺตาน
อปฺปตฺตาน ภวาภเว
สฏิสตสหสฺสานิ ๓
ปม สนฺนิปตึสุ เต ฯ
ปุนาปร สนฺนิปาเต
ติทิโวโรหเณ ชิเน
ปฺาสสตสหสฺสาน
ทุติโย อาสิ สมาคโม ฯ
อุปสงฺกมฺม ๔ นรวุสภ ๕ ตสฺส โย อคฺคสาวโก
จตูหิ สตสหสฺเสหิ
สมฺพุทฺธ อุปสงฺกมิ ฯ
อหนฺเตน สมเยน
จตุทีปมฺหิ อิสฺสโร
อนฺตลิกขฺ จโร อาสึ
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
[๖]
จตุทีเป มหารชฺช
รตเน สตฺต อุตฺตเม
พุทฺเธ นิยฺยาทยิตฺวาน ปพฺพชึ ตสฺส สนฺติเก ฯ
อารามิกา ชนปเท
อุฏาน ปฏิปณฺฑิย
#๑ ม. ยุ. เทเสนฺเต ... สุชาเต โลกนายเก ฯ ๒ โป. ม. ยุ. อสมสโม ฯ ๓ ยุ.
#สฏิสตสหสฺสาน ฯ ๔ ม. ยุ. อุปสงฺกมนฺโต ฯ ๕ ม. นราสภ ฯ ยุ. นรวสภ ฯ
#๖ ม. โลเก อจฺฉริย ทิสฺวา อพฺภูต โลมหสน อุปคนฺตฺวาน วนฺทึ โส สุชาต
#โลกนายก ฯ ยุ. ... อุปคนฺตฺวาน วนฺทยึ ... ฯ
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อุปเนนฺติ ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปจฺจย สยนาสน ฯ
โสป ม ตทา ๑ พฺยากาสิ ทสสหสฺสมฺหิ อิสฺสโร
ตึสกปฺปสหสฺสาน ๒
อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ
อหุ กปลวฺหยา รมฺมา นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ
อชปาลรุกขฺ มูลสฺมึ
นิสีทิตฺวา ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส อทิ โส ชิโน
ปฏิยตฺตวรมคฺเคน
โพธิมูลมฺหิ เอหิติ ฯ
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา
โพธิมณฺฑ อนุตฺตร
อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ
พุชฺฌิสสฺ ติ มหายโส ฯ
อิมสฺส ชนิกา มาตา
มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
โกลิโต อุปติสฺโส จ
อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติม ชิน ฯ
เขมา อุปฺปลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ
#๑ ม. ยุ. พุทโฺ ธ ฯ ๒ โป. ม. ยุ. ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ ฯ
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นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา
อายุ วสฺสสต ตสฺส
โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ
อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
พุทฺธวีชงฺกุโร อย ฯ
อุกฺกฏุ ิสทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ
ยทิมสฺส โลกนาถสฺส
วิรชฺฌิสฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย
เหฏาติตฺถ คเหตฺวาน อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ
เอวเมว มย สพฺเพ
ยทิ มฺุจามิม ชิน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ตสฺสาป วจน สุตฺวา
ภิยฺโย หาส ชเน อห
อธิฏหึ วตฺต อุคฺค
ทสปารมิปูริยา ฯ
สุตฺตนฺต วินยฺจาป
นวงฺคสตฺถุสาสน
สพฺพ ปริยาปุณิตฺวาน
โสภยึ ชินสาสน ฯ
ตตฺถปฺปมตฺโต วิหรนฺโต พฺรหฺม ภาเวตฺวา ภาวน
อภิฺาสุ ปารมึ คนฺตฺวา พฺรหฺมโลกมคฺฉิห ฯ
สุมงฺคล นาม นคร
อุคฺคโต นาม ขตฺติโย
มาตา ปภาวตี นาม
สุชาตสฺส มเหสิโน ฯ
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นววสฺสสหสฺสานิ
อคาร อชฺฌาวสิ โส
สิริ อุปสิริ จนฺโท ๑ ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ
เตวีสติสหสฺสานิ
นาริโย สมลงฺกตา
สิรินนฺทา นาม นารี
อุปเสโน นาม อตฺรโช ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา อสฺสยาเนน นิกฺขมิ
อนูนนวมาสานิ
ปธาน ปทหี ชิโน ฯ
พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต สุชาโต ๒ โลกนายโก
วตฺตจกฺโก มหาวีโร
สุมงฺคลุยฺยานมุตฺตเม ฯ
สุทสฺสโน สุเทโว จ
อเหสุ อคฺคสาวกา
นารโท นามุปฏาโก สุชาตสฺส มเหสิโน ฯ
นาคา ๓ นาคสมานา จ อเหสุ อคฺคสาวิกา
โพธิ ตสฺส ภควโต
มหาเวฬูติ วุจฺจติ ฯ
โส จ รุกฺโข ฆนกฺขนฺโธ ๔ อจฺฉิทฺโท โหติ ปตฺติโก
อุชุ วโส พฺรหา โหติ ทสฺสเนยฺโย มโนรโม ฯ
เอกกฺขนฺโธ ปวฑฺฒิตฺวา ตโต สาขา จ ๕ ภิชฺชติ
ยถา สุพนฺโธ โมรหตฺโถ เอว โสภติ โส ทุโม ฯ
น ตสฺส กณฺกา โหนฺติ นาป ฉิทฺท มหา อหุ
วิติณฺณสาโข อวิรโฬ
สนฺทจฺฉาโย ๖ มโนรโม ฯ
สุทตฺโต เจว จิตฺโต จ อเหสุ อคฺคุปฏกา
สุภทฺทา เจว ปทุมา จ อเหสุ อคฺคุปฏิกา ฯ
#๑ ม. นนฺโท ฯ ยุ. นนฺทา ฯ ๒ ยุ. สุชาเต ฯ ๓ ม. ยุ. นาคา จ นาคสมาลา จ ฯ
#๔ โป. ยุ. ฆนรุจิโร ฯ ๕ ม. ยุ. ปภิชชฺ ติ ฯ ๖ ยุ. สนฺนจฺฉาโย ฯ
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ปฺาสรตโน อาสิ
อุจฺจตฺตเนน โส ชิโน
สพฺพาการวรูเปโต
สพฺพคุณมุปาคโต ฯ
ตสฺส ปภา อสมสมา
นิทฺธาวติ สมนฺตโต
อปฺปมาโณ อตุลิโย ๑ อุปเมหิ ๒ อนูปโม ฯ
นวุติวสฺสสหสฺสานิ
อายุ วิชฺชติ ตาวเท
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
ยถาป สาคเร อุมฺมิ
คคเน ตารกา ยถา
เอว ตทา ปาวจน
อรหนฺเตหิ จิตฺตก ๓ ฯ
[เตวิชฺชา ๔ ฉฬภิฺาหิ พลปฺปตฺเตหิ ตาทิหิ
สมากุลมิท อาสิ
อรหนฺเตหิ ตาทิภิ] ฯ
โส จ พุทฺโธ อสมสโม คุณานิ จ ตานิ อตุลิยานิ
สพฺพ สมนฺตรหิต
นนุ ริตตฺ า สพฺพสงฺขาราติ ฯ
สุชาโต ชินวโร พุทฺโธ เสลารามมฺหิ นิพฺพุโต
ตตฺเถว ๕ เจติโย สตฺถุ ตีณิ คาวุตมุคฺคโตติ ฯ
สุชาตพุทฺธวโส ทฺวาทสโม ฯ
เตรสโม ปยทสฺสิพุทฺธวโส
[๑๔] สุชาตสฺส อปเรน
สยมฺภู โลกนายโก
ทุราสโท อสมสโม
ปยทสฺสี มหายโส ฯ
#๑ ยุ. อตุลโย จ ฯ ๒ ม. โอปมฺเมหิ ฯ ยุ. โอปเมหิ ฯ ๓ โป. วิจติ ฺติต ฯ
#ม. จิตฺติต ฯ ยุ. วิจิต ฯ ๔ ม. ยุ. อย คาถา นตฺถิ ฯ ๕ ม. ยุ. ตตฺเถว ตสฺส
#เจติโย ฯ
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โสป พุทฺโธ อมิตยโส อาทิจฺโจว วิโรจติ
นิหนฺตวฺ าน ตม สพฺพ
ธมฺมจกฺก ปวตฺตยิ ฯ
ตสฺสาป อตุลเตชสฺส
อเหสุ อภิสมยา ตโย
โกฏิสตสหสฺสาน
ปมาภิสมโย อหุ ฯ
สุทสฺสโน เทวราชา
มิจฺฉาทิฏิมโรจยิ
ตสฺส ทิฏึ วิโนเทนฺโต สตฺถา ธมฺมมเทสยิ ฯ
ชนสนฺนิปาโต อตุโล
มหา สนฺนิปตี ตทา
นวโกฏิสหสฺสาน ๑
ทุติยาภิสมโย อหุ ฯ
ยทา โทณมุข หตฺถึ
วิเนติ ๒ นรสารถิ
อสีติโกฏิสหสฺสาน
ตติยาภิสมโย อหุ ฯ
สนฺนิปาตา ตโย อาสุ ตสฺสาป ปยทสฺสิโน
โกฏิสตสหสฺสาน
ปโม อาสิ สมาคโม ฯ
ตโต ปร นวุติโกฏี
สมึสุ เอกโต มุนี
ตติเย สนฺนิปาตมฺหิ
อสีติโกฏิโย อหุ ฯ
อหนฺเตน สมเยน
กสฺสโป นาม มาณโว ๓
อชฺฌายิโก มนฺตธโร
ติณฺณ เวทาน ปารคู ฯ
ตสฺส ธมฺม สุณิตฺวาน
ปสาท ชนยึ อห
โกฏิสตสหสฺเสหิ
สงฺฆาราม อมาปยึ ๔ ฯ
ตสฺส ทตฺวาน อาราม หฏโ สวิคฺคมานโส
สรเณ ๕ ปฺจสีเล จ ทฬฺห กตฺวา สมาทยึ ฯ
#๑ ม. ยุ. นวุติโกฏิสหสฺสาน ฯ ๒ ม. ยุ. วิเนสิ ฯ ๓ ม. ยุ. พฺราหฺมโณ ฯ
#๔ โป. ยุ. อมาปยิ ฯ ๕ ยุ. สรณ ปฺจสีลฺจ ฯ
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โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ สงฺฆมชฺเฌ นิสีทิย
อฏารสกปฺปสเต
อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ
อหุ กปลวฺหยา รมฺมา นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ
อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ
นิสีทิตฺวา ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส อทิ โส ชิโน
ปฏิยตฺตวรมคฺเคน
โพธิมูลมฺหิ เอหิติ ฯ
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา
โพธิมณฺฑ อนุตฺตร
อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ
พุชฺฌิสสฺ ติ มหายโส ฯ
อิมสฺส ชนิกา มาตา
มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
โกลิโต อุปติสฺโส จ
อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติม ชิน ฯ
เขมา อุปฺปลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ
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นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา
อายุ วสฺสสต ตสฺส
โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ
อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
พุทฺธวีชงฺกุโร อย ฯ
อุกฺกฏุ ิสทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ
ยทิมสฺส โลกนาถสฺส
วิรชฺฌิสฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย
เหฏาติตฺถ คเหตฺวาน อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ
เอวเมว มย สพฺเพ
ยทิ มฺุจามิม ชิน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ตสฺสาป วจน สุตฺวา
ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ ๑
อุตฺตรึ วตฺตมธิฏาสึ
ทสปารมิปูริยา ฯ
สุธฺ นาม นคร
สุทตฺโต นาม ขตฺติโย
สุจนฺทา ๒ นาม ชนิกา ปยทสฺสิสฺส สตฺถโุ น ฯ
นววสฺสสหสฺสานิ
อคาร อชฺฌาวสิ โส
สุนิมฺมลวิมลคิริคูหา
ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ
เตตฺตึสติสหสฺสานิ [๓] นาริโย สมลงฺกตา
วิมลา ๔ นาม สา นารี กฺจนาเวฬอตฺรโช ๕ ฯ
#๑ ยุ. ปสาทยิ ฯ ๒ โป. สุจนฺทนา ฯ ม. จนฺทา นามาสิ ฯ ๓ ม. จ ฯ ๔ ยุ.
#วิมลา นาม นารี จ ฯ ๕ ม. กฺจนาเวโฬ นาม อตฺรโช ฯ ยุ. กฺจนเวโฬ นาม... ฯ
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นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา รถยาเนน นิกฺขมิ
ฉมาส ปธานจาร
อจริ ปุรสิ ุตฺตโม ฯ
พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต ปยทสฺสึ มหามุนิ
วตฺตจกฺโก มหาวีโร
อุสภุยฺยาเน ๑ มโนรเม ฯ
ปาลิโต สพฺพทสฺสี จ
อเหสุ อคฺคสาวกา
โสภิโต นามุปฏาโก ปยทสฺสิสฺส สตฺถโุ น ฯ
สุชาตา ธมฺมทินฺนา จ อเหสุ อคฺคสาวิกา
โพธิ ตสฺส ภควโต
กกุโธติ ๒ ปวุจฺจติ ฯ
สนฺทโก ๓ ธมฺมิโก เจว อเหสุ อคฺคุปฏกา
วิสาขา ธมฺมทินฺนา จ อเหสุ อคฺคุปฏิกา ฯ
โสป พุทฺโธ อมิตยโส ทฺวตฺตึสวรลกฺขโณ
อสีติหตฺถมุพฺเพโธ
สาลราชาว ทิสฺสติ ฯ
อคฺคิยา จนฺทสุริยาน
นตฺถิ ตาทิสิกา ปภา
ยถา อหุ ปภา ตสฺส
อสมสฺส มเหสิโน ฯ
ตสฺสาป เทวเทวสฺส
อายุ ตาวตฺตกา ๔ อหุ
นวุติวสฺสสหสฺสานิ
โลเก อฏาสิ จกฺขุมา ฯ
โสป พุทฺโธ อสมสโม ยุคานิป ตานิ อตุลิยานิ
สพฺพ สมนฺตรหิต
นนุ ริตตฺ า สพฺพสงฺขาราติ ฯ
[๕] ปยทสฺสี มุนิวโร อสฺสตฺถารามมฺหิ นิพฺพุโต
ตตฺเถว ตสฺส ชินถูโป ตีณิ โยชนมุคฺคโตติ ฯ
ปยทสฺสิพุทฺธวโส เตรสโม ฯ
#๑ ยุ. อุสฺสาวนุยฺยาเน ฯ ๒ ยุ. กกุทฺโธติ ฯ ๓ ม. สนฺธโก ธมฺมโก เจว ฯ
#ยุ. สนฺนโก ฯ ๔ ม. ตาวตก ฯ ๕ ยุ. โส ฯ
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จุทฺทสโม อตฺถทสฺสิพุทฺธวโส
[๑๕] ตตฺเถว มณฺฑกปฺปมฺหิ
อตฺถทสฺสี มหายโส
มหาตม นิหนฺตฺวาน
ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม ฯ
พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต ธมฺมจกฺก ปวตฺตยิ
อมเตน ตปฺปยี โลก
ทสสหสฺสี สเทวกา ๑ ฯ
ตสฺสาป โลกนาถสฺส
อเหสุ อภิสมยา ตโย
โกฏิสตสหสฺสาน
ปมาภิสมโย อหุ ฯ
ยทา พุทฺโธ อตฺถทสฺสี จรติ เทวจาริก
โกฏิสตสหสฺสาน
ทุติยาภิสมโย อหุ ฯ
ปุนาปร ยทา พุทฺโธ
เทเสสิ ปตุ สนฺติเก
โกฏิสตสหสฺสาน
ตติยาภิสมโย อหุ ฯ
สนฺนิปาตา ตโย อาสุ ตสฺสาป จ มเหสิโน
ขีณาสวาน วิมลาน
สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ
อฏนวุติสหสฺสาน
ปโม อาสิ สมาคโม
อฏาสีติสหสฺสาน
ทุติโย อาสิ สมาคโม ฯ
อฏสตฺตติสหสฺสาน ๒ ตติโย อาสิ สมาคโม
อนุปาทาวิมุตฺตาน
วิมลาน มเหสิน ฯ
อหนฺเตน สมเยน
ชฏิโล อุคฺคตาปโน
สุสิโม นาม นาเมน
มหิยา เสฏสมฺมโต ฯ
#๑ โป. ม. ยุ. สเทวก ฯ ๒ ยุ. อฏตึสสหสฺสาน ฯ
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ทิพฺพ มนฺทารว ปุปฺผ
ปทุม ปาริฉตฺตก
เทวโลกา อาหริตฺวา สมฺพุทฺธ อภิปูชยึ ฯ
โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ อตฺถทสฺสี มหามุนิ
อฏารเส กปฺปสเต
อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ
อหุ กปลวฺหยา รมฺมา นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตวฺ าน
กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ
อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ
นิสีทิตฺวา ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส อทิ โส ชิโน
ปฏิยตฺตวรมคฺเคน
โพธิมูลมฺหิ เอหิติ ฯ
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา
โพธิมณฺฑ อนุตฺตร
อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ
พุชฺฌิสสฺ ติ มหายโส ฯ
อิมสฺส ชนิกา มาตา
มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
โกลิโต อุปติสฺโส จ
อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติม ชิน ฯ
เขมา อุปฺปลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
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โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา ฯ
นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา
อายุ วสฺสสต ตสฺส
โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ
อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
พุทฺธวีชงฺกุโร อย ฯ
อุกฺกฏุ ิสทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ
ยทิมสฺส โลกนาถสฺส
วิรชฺฌิสฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย
เหฏาติตฺถ คเหตฺวาน อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ
เอวเมว มย สพฺเพ
ยทิ มฺุจามิม ชิน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ตสฺสาป วจน สุตฺวา
ตุฏโ  ๑ สวิคฺคมานโส
อุตฺตรึ วตฺตมธิฏาสึ
ทสปารมิปูริยา ฯ
โสภณ นาม นคร
สาคโร นาม ขตฺติโย
สุทสฺสนา นาม ชนิกา อตฺถทสฺสิสฺส มเหสิโน ๒ ฯ
ทสวสฺสสหสฺสานิ
อคาร อชฺฌาวสิ โส
อมรคิสรุ คิคิริพาหนา ๓ ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ
#๑ ม. ยุ. หฏโ ฯ ๒ ม. ยุ. สตฺถโุ น ฯ ๓ ม. อมรคิรสิ ุคิริวาหนา ฯ
#ยุ. อมรคิริสรุ คิริ คิริวาหนา ฯ
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เตตฺตึสติสหสฺสานิ ๑ นาริโย สมลงฺกตา
วิสาขา นาม สา นารี เสโล นามาสิ อตฺรโช ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา อสฺสยาเนน นิกฺขมิ
อนูนอฏมาสานิ
ปธาน ปทหี ชิโน ฯ
พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต อตฺถทสฺสี มหายโส
วตฺตจกฺโก มหาวีโร
อโนมุยฺยาเน นราสโภ ฯ
สนฺโต จ อุปสนฺโต จ อเหสุ อคฺคสาวกา
อภโย นามุปฏาโก
อตฺถทสฺสิสฺส มเหสิโน ฯ
ธมฺมา เจว สุธมฺมา จ อเหสุ อคฺคสาวิกา
โพธิ ตสฺส ภควโต
จมฺปโกติ ปวุจฺจติ ฯ
นกุโล ๒ เจว นิสโภ จ อเหสุ อคฺคุปฏกา
มกิลา จ สุนนฺทา จ
อเหสุ อคฺคุปฏิกา ฯ
โสป พุทฺโธ อสมสโม อสีติรตนมุคฺคโต ๓
โสภติ สาลราชาว
อุฬรุ าชาว ปูริโต ฯ
ตสฺส ปากฏิกา รสิ
อเนกสตโกฏิโย
อุทฺธ อโธ ทสทิสา
ผรนฺติ โยชน สทา ๔ ฯ
โสป พุทฺโธ นรวุสโภ ๕ สพฺพสตฺตุตฺตโม มุนิ
วสฺสสตสหสฺสานิ
โลเก อฏาสิ จกฺขุมา ฯ
อตุล ทสฺเสตฺวา ๖ โอภาส วิโรเจตฺวา สเทวเก
โสป อนิจฺจต ปตฺโต
ยถคฺคุปาทานสงฺขยา ฯ
#๑ ม. ยุ. เตตฺตึสฺจ สหสฺสานิ ฯ ๒ โป. อาลา เจว นิลโภ จ ฯ ๓ ม. ยุ.
#อสีติหตฺถมุคฺคโต ฯ ๔ ยุ. ตทา ฯ ๕ ม. ยุ. นราสโภ ๖ ยุ. ทตฺวาน ฯ
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อตฺถทสฺสี ชินวโร
อโนมารามมฺหิ นิพฺพุโต
ธาตุวิตฺถารก อาสิ
เตสุ เตสุ ปเทสโตติ ฯ
อตฺถทสฺสิพุทฺธวโส จุทฺทสโม ฯ
ปณฺณรสโม ธมฺมทสฺสิพุทฺธวโส
[๑๖] ตตฺเถว มณฺฑกปฺปมฺหิ
ธมฺมทสฺสี มหายโส
ตมนฺธการ วิธมิตฺวา
อติโรจติ สเทวเก ฯ
ตสฺสาป อตุลเตชสฺส
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเน
โกฏิสตสหสฺสาน
ปมาภิสมโย อหุ ฯ
ยทา พุทฺโธ ธมฺมทสฺสี วิเนสิ สฺชย อิสี
ตทา นวุติโกฏีน
ทุติยาภิสมโย อหุ ฯ
ยทา สกฺโก อุปคฺฉิ
สปริโส วินายก
ตทา อสีติโกฏีน
ตติยาภิสมโย อหุ ฯ
ตสฺสาป เทวเทวสฺส
สนฺนิปาตา ตโย อาสุ ๑
ขีณาสวาน วิมลาน
สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯป
ยทา พุทฺโธ ธมฺมทสฺสี สรเณ วสฺส อุปาคมิ
ตทา โกฏิสหสฺสาน ๒ ปโม อาสิ สมาคโม ฯ
ปุนาปร ยทา พุทฺโธ
เทวโต เอติ ๓ มานุส
ตทาป สตโกฏีน
ทุติโย อาสิ สมาคโม ฯ
#๑ ม. ยุ. อหุ ฯ ๒ โป. ม. โกฏิสตสหสฺสาน ฯ ๓ ยุ. .. เอหิ มานุเส ฯ
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ปุนาปร ยทา พุทฺโธ
ปกาเสสิ ธุเต คุเณ
ตทา อสีติโกฏิน
ตติโย อาสิ สมาคโม ฯ
อหนฺเตน สมเยน
สกฺโก อาสึ ปุรินฺทโท
ทิพฺพคนฺเธน มาเลน
ตุริเยน อภิปูชยึ ฯ
โสป ม ตทา ๑ พฺยากาสิ เทวมชฺเฌ นิสีทิย
อฏารสกปฺปสเต
อย พุทโฺ ธ ภวิสฺสติ ฯ
อหุ กปลวฺหยา รมฺมา นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ
อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ
นิสีทิตฺวา ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส อทิ โส ชิโน
ปฏิยตฺตวรมคฺเคน
โพธิมูลมฺหิ เอหิติ ฯ
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา
โพธิมณฺฑ อนุตฺตร
อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ
พุชฺฌิสสฺ ติ มหายโส ฯ
อิมสฺส ชนิกา มาตา
มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
โกลิโต อุปติสฺโส จ
อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติ ม ชิน ฯ
#๑ โป. ม. ยุ. พุทฺโธ ฯ
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เขมา อุปฺปลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ
นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา
อายุ วสฺสสต ตสฺส
โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ
อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
พุทฺธวีชงฺกุโร อย ฯ
อุกฺกฏุ ิสทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ
ยทิมสฺส โลกนาถสฺส
วิรชฺฌิสฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย
เหฏาติตฺถ คเหตฺวาน อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ
เอวเมว มย สพฺเพ
ยทิ มฺุจามิม ชิน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ตสฺสาป วจน สุตฺวา
ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ
อุตฺตรึ วตฺตมธิฏาสึ
ทสปารมิปูริยา ฯ
สรณ นาม นคร
สรโณ นาม ขตฺติโย
สุนนฺทา นาม ชนิกา
ธมฺมทสฺสิสฺส สตฺถโุ น ฯ
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อฏวสฺสสหสฺสานิ
อคาร อชฺฌาวสิ โส
อรโช วิรโช สุทสฺสโน ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ
จตฺตาฬีสหสฺสานิ ๑
นาริโย สมลงฺกตา
วิจิโกลี ๒ นาม นารี อตฺรโช ปฺุวฑฺฒโน ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา ปาสาเทนาภินิกฺขมิ
สตฺตาห ปธานจาร
อจริ ปุรสิ ตุ ฺตโม ฯ
พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต ธมฺมทสฺสี นราสโภ
วตฺตจกฺโก มหาวีโร
มิคทาเย นรุตฺตโม ฯ
ปทุโม ปุสฺสเทโว ๓ จ อเหสุ อคฺคสาวกา
สุทตฺโต นามุปฏาโก ธมฺมทสฺสิสฺส สตฺถุโน ฯ
เขมา จ สจฺจนามา จ อเหสุ อคฺคสาวิกา
โพธิ ตสฺส ภควโต
ติมฺพชาโลติ ๔ วุจฺจติ ฯ
สุภทฺโท กฏิสฺสโห เจว อเหสุ อคฺคุปฏกา
สาฬิสา ๕ จ กฬิสฺสา จ อเหสุ อคฺคุปฏิกา ฯ
โสป พุทฺโธ อสมสโม อสีติหตฺถมุคฺคโต
อติโรจติ เตเชน
ทสสหสฺสมฺหิ ธาตุยา ฯ
สุผุลโฺ ล สาลราชาว
วิชชฺ ุว คคเน ยถา
มชฺฌนฺติเกว สุริโย
เอว โส อุปโสภถ ๖ ฯ
ตสฺสาป อตุลเตชสฺส
สมก อาสิ ชีวิต
วสฺสสตสหสฺสานิ
โลเก อฏาสิ จกฺขุมา ฯ
#๑ ม. ยุ. ติจตฺตาฬีสสหสฺสานิ ฯ ๒ ยุ. วิจิโตฬี ฯ ๓ ม. ยุ. ผุสฺสเทโว ฯ
#๔ ม. ยุ. พิมพฺ ชาโล ฯ ๕ ม. สาฬิยา จ กฬิยา จ ฯ ยุ. สาฬิยา จ วฬิยา จ ฯ
#๖ ยุ. อุปโสภิตฺถ ฯ
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โอภาส ทสฺสยิตฺวาน
วิมล กตฺวาน สาสน
จวิ ๑ จนฺโทว คคเน นิพฺพุโต โส สสาวโกติ ฯ
ธมฺมทสฺสี มหาวีโร
เกสารามมฺหิ ๒ นิพฺพุโต
ตสฺเสว ๓ โส ถูปวโร ตีณิ โยชนมุคฺคโตติ ฯ
ธมฺมทสฺสิพุทฺธวโส ปณฺณรสโม ฯ
โสฬสโม สิทฺธตฺถพุทฺธวโส
[๑๗] ธมฺมทสฺสิสฺส อปเรน
สิทฺธตฺโถ โลกนายโก ๔
นิหนฺตวฺ าน ๕ ตม สพฺพ สุริโย อพฺภุคฺคโต ยถา ฯ
โสป ปตฺวาน สมฺโพธึ สนฺตาเรนฺโต สเทวก
อภิวสฺสิ ธมฺมเมเฆน
นิพฺพาเปนฺโต สเทวก ฯ
ตสฺสาป อตุลเตชสฺส
อเหสุ อภิสมยา ตโย
โกฏิสตสหสฺสาน
ปมาภิสมโย อหุ ฯ
ปุนาปร ภีมรฏเ
ยทา ๖ อาหนิ ทุนฺทุภึ
ตทา นวุติโกฏีน
ทุติยาภิสมโย อหุ ฯ
ยทา พุทฺโธ ธมฺม เทเสสิ เวภาเร โส นรุตฺตโม ๗
ตทา นวุติโกฏีน
ตติยาภิสมโย อหุ ฯ
สนฺนิปาตา ตโย อาสุ สิทฺธตฺถสฺส ๘ มเหสิโน
ขีณาสวาน วิมลาน
สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ
#๑ ยุ. วิโรจยิ ฯ ๒ ม. สาลารามมฺหิ ฯ ๓ ม. ตตฺเถวสฺส ถูปวโร ฯ ๔ โป.
#ม. ยุ. - นาม นายโก ฯ ๕ ม. นีหินิตฺวา ฯ ยุ. นีหริตวฺ า ฯ ๖ ยุ. ยทิ อาหนิ
#ทุทฺทภึ ฯ ๗ ม. ปุรุตฺตเม ฯ ๘ ม. ยุ. ตสฺมิมฺป ทฺวิปทุตฺตเม ฯ
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โกฏิสตาน นวุติยา ๑ อสีติยาปจ โกฏิน
เอเต อาสุ ตโย านา วิมลาน สมาคเม ฯ
อหนฺเตน สมเยน
มงฺคโล นาม ตาปโส
อุคฺคเตโช ทุปฺปสโห
อภิฺาพลสมาหิโต ฯ
ชมฺพุโต ผลมาหตฺวา ๒ สิทฺธตฺถสฺส อทาสห
ปฏิคฺคเหตฺวาน สมฺพุทฺโธ อิท วจนมพฺรวิ ฯ
ปสฺสถ อิม ตาปส
ชฏิล อุคฺคตาปน
จตุนวุติ อิโต กปฺเป
อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ
อหุ กปลวฺหยา รมฺมา นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ
อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ
นิสีทิตฺวา ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส อทิ โส ชิโน
ปฏิยตฺตวรมคฺเคน
โพธิมูลมฺหิ เอหิติ ฯ
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา
โพธิมณฺฑ อนุตฺตร
อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ
พุชฺฌิสสฺ ติ มหายโส ฯ
อิมสฺส ชนิกา มาตา
มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
โกลิโต อุปติสฺโส จ
อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติม ชิน ฯ
#๑ โป. ม. ยุ. นวุตีน ฯ ๒ โป. ผลสมาหนฺตฺวา ฯ ม. ผลมาเนตฺวา ฯ
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เขมา อุปฺปลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ
นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา
อายุ วสฺสสต ตสฺส
โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ
อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
พุทฺธวีชงฺกุโร อย ฯ
อุกฺกฏุ ิสทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเฏนฺติ สหนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ
ยทิมสฺส โลกนาถสฺส
วิรชฺฌิสฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย
เหฏาติตฺถ คเหตฺวาน อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ
เอวเมว มย สพฺเพ
ยทิ มฺุจามิม ชิน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ตสฺสาป วจน สุตฺวา
ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ
อุตฺตรึ วตฺตมธิฏาสึ
ทสปารมิปูริยา ฯ
เวภาร นาม นคร
อุเทโน นาม ขตฺติโย
สุผสฺสา นาม ชนิกา
สิทฺธตฺถสฺส มเหสิโน ฯ
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ทสวสฺสสหสฺสานิ
อคาร อชฺฌาวสิ โส
โกกาสุปฺปลโกกนุทา ๑ ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ
ติโสฬสสหสฺสานิ
นาริโย สมลงฺกตา
สุมนา ๒ นาม สา นารี อนุปโม นาม อตฺรโช ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา สิวิกายาภินิกฺขมิ
อนูนทสมาสานิ
ปธาน ปทหี ชิโน ฯ
พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต สิทธฺ ตฺโถ โลกนายโก
วตฺตจกฺโก มหาวีโร
มิคทาเย นรุตฺตโม ฯ
สมฺพโล จ สุมิตฺโต จ อเหสุ อคฺคสาวกา
เรวโต นามุปฏาโก สิทฺธตฺถสฺส มเหสิโน ฯ
สีวลา จ สุรามา จ
อเหสุ อคฺคสาวิกา
โพธิ ตสฺส ภควโต
กณฺณิกาโรติ ๓ วุจฺจติ ฯ
สุปฺปโย จ สมฺพุทฺโธ จ อเหสุ อคฺคุปฏกา
รมฺมา เจว สุรมฺมา จ อเหสุ อคฺคุปฏิกา ฯ
โส พุทโฺ ธ สฏิรตน
อโหสิ นภมุคฺคโต
กฺจนคฺฆิกสงฺกาโส
ทสสหสฺสี วิโรจติ ฯ
โสป พุทฺโธ อสมสโม อตุโล อปฺปฏิปุคคฺ โล
วสฺสสตสหสฺสานิ
โลเก อฏาสิ จกฺขุมา ฯ
วิปุลปฺปภ ๔ ทสฺสยิตฺวา ปุปผฺ าเปตฺวาน สาวเก
วิลาเสตฺวา วรสมาปตฺติยา ๕ นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ
#๑ ม. -- โกกนทา ฯ ๒ ม. โสมนสฺสา ฯ ๓ ม. ยุ. กณิกาโรติ ฯ
#๔ ยุ. วิมล ปุปฺผ ฯ ๕ ม. สมาปตฺยา ฯ ยุ. -- จ สมาปตฺติยา ฯ
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สิทฺธตฺโถ มุนิวโร พุทฺโธ อโนมารามมฺหิ นิพฺพุโต
ตตฺเถว ตสฺส ถูปวโร จตุโยชนมุคฺคโตติ ฯ
สิทฺธตฺถพุทฺธวโส โสฬสโม ฯ
สตฺตรสโม ติสฺสพุทฺธวโส
[๑๘] สิทฺธตฺถสฺส อปเรน
อสโม อปฺปฏิปุคฺคโล
อนนฺตสีโล ๑ อมิตยโส ติสโฺ ส โลกคฺคนายโก ฯ
ตมนฺธการ วิธมิตฺวา
โอภาเสตฺวา สเทวก
อนุกมฺปโก มหาวีโร
โลเก อุปฺปชฺชิ จกฺขุมา ฯ
ตสฺสาป อตุลา อิทฺธิ
อตุลา ๒ สีลสมาธิโย
สพฺพตฺถ ปารมึ คนฺตฺวา ธมฺมจกฺก ปวตฺตยิ ฯ
โส พุทโฺ ธ ทสสหสฺสมฺหิ วิฺาเปสิ คิร สุจึ
โกฏิสตานิ ๓ อภิสมึสุ ปเม ธมฺมเทสเน ฯ
ทุติโย นวุติโกฏีน
ตติเย ๔ สฏิโกฏิโย
พนฺธนาโต ๕ ปโมเจสิ สมฺปตฺเต ๖ นรมรู ตทา ฯ
สนฺนิปาตา ตโย อาสุ ติสฺสสฺส ๗ จ มเหสิโน
ขีณาสวาน วิมลาน
สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ
ขีณาสวสตสหสฺสาน
ปโม อาสิ สมาคโม
นวุติสตสหสฺสาน
ทุติโย อาสิ สมาคโม ฯ
#๑ ม. อนนฺตเตโช ฯ ๒ ม. อตุล สีล สมาธิ จ ฯ ยุ. อตุลสีลสมาธี จ ฯ
#๓ ยุ. โกฏิสตสหสฺสานิ สมึสฺ ฯ ๔ ม. ตติโย ฯ ๕ ยุ. พนฺธนา โส ฯ
#๖ ม. สตฺเต -- ฯ ๗ ม. ยุ. ติสฺเส โลกคฺคนายเก ฯ
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อสีติสตสหสฺสาน
ตติโย อาสิ สมาคโม
ขีณาสวาน วิมลาน
ปุปฺผิตาน วิมุตฺติยา ฯ
อหนฺเตน สมเยน
สุชาโต นาม ขตฺติโย
มหาโภค ฉฑฺฑยิตฺวา
ปพฺพชึ อิสิปพฺพชฺช ฯ
มยิ ปพฺพชิเต สนฺเต
อุปฺปชฺชิ โลกนายโก
พุทฺโธติ สทฺท สุตฺวาน ปติ เม อุปปชฺชถ ฯ
ทิพฺพ มนฺทารว ปุปฺผ
ปทุม ปาริฉตฺตก
อุโภ หตฺเถหิ ปคฺคยฺห ธุนมาโน อุปาคมึ ฯ
ปาตุวณฺณปริวุต
ติสฺส โลกคฺคนายก
ตมห ปุปฺผ คเหตฺวาน มตฺถเก ธารเย ๑ ชิน ฯ
โสป ม ตทา ๒ พฺยากาสิ ชนมชฺเฌ นิสีทิย
ทฺวานวุเต อิโต กปฺเป อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ
อหุ กปลวฺหยา รมฺมา นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ
อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ
นิสีทิตฺวา ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส อทิ โส ชิโน
ปฏิยตฺตวรมคฺเคน
โพธิมูลมฺหิ เอหิติ ฯ
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา
โพธิมณฺฑ อนุตฺตร
อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ
พุชฺฌิสสฺ ติ มหายโส ฯ
#๑ ม. ยุ. ธารยึ ฯ ๒ ม. ยุ. พุทฺโธ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อิมสฺส ชนิกา มาตา
มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
โกลิโต อุปติสฺโส จ
อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติม ชิน ฯ
เขมา อุปปฺ ลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ
นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา
อายุ วสฺสสต ตสฺส
โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ
อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
พุทฺธวีชงฺกุโร อย ฯ
อุกฺกฏุ ิสทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ
ยทิมสฺส โลกนาถสฺส
วิรชฺฌิสฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย
เหฏาติตฺถ คเหตฺวาน อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ
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เอวเมว มย สพฺเพ
ยทิ มฺุจามิม ชิน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ตสฺสาป วจน สุตฺวา
ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ
อุตฺตรึ วตฺตมธิฏาสึ
ทสปารมิปูริยา ฯ
เขมก นาม นคร
ชนสนฺโท ๑ นาม ขตฺติโย
ปทุมา นาม ชนิกา
ติสฺสสฺส จ มเหสิโน ฯ
สตฺตวสฺสสหสฺสานิ
อคาร อชฺฌาวสิ โส
คุณเสลานาทิยนิสโภ ๒ ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ
สมตึสสหสฺสานิ
นาริโย สมลงฺกตา
สุภทฺทา นาม ๓ สา นารี อานนฺโท นาม อตฺรโช ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา อสฺสยาเนน นิกฺขมิ
อนูนก ๔ อฑฺฒมาส
ปธาน ปทหี ชิโน ฯ
พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต ติสฺโส โลกคฺคนายโก
วตฺตจกฺโก มหาวีโร
ยสวตีทายมุตฺตเม ๕ ฯ
พฺรหฺมเทโว จ อุทโย จ อเหสุ อคฺคสาวกา
สมโค ๖ นามุปฏาโก ติสฺสสฺส จ มเหสิโน ฯ
ผุสฺสา เจว สุทตฺตา จ อเหสุ อคฺคสาวิกา
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสโนติ ปวุจฺจติ ฯ
สมฺพโล จ สิริ เจว
อเหสุ อคฺคุปฏกา
กีสาโคตมี อุปเสนา
อเหสุ อคฺคุปฏิกา ฯ
#๑ ม. ยุ. ชนสนฺโธ ฯ ๒ ม. คุหเสลนาริสยนิสภา ฯ ยุ. คฺหเสลนารีนิสภา ฯ
#๓ ม. นามิกา ฯ ๔ ม. อนูนอฏมาสานิ ฯ ยุ. อนูนก อฏมาส ฯ ๕ ม.
#ยุ. ยสวตียมุตฺตเม ฯ ๖ ม. ยุ. สมงฺโค ฯ
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โสป พุทฺโธ สฏิรตโน อหุ อุจฺจตฺตเน ชิโน
อนูปโม อสทิโส
หิมวา วิย ทิสฺสติ ฯ
ตสฺสาป อตุลเตชสฺส
อายุ อาสิ อนุตฺตโร
วสฺสสตสหสฺสานิ
โลเก อฏาสิ จกฺขุมา ฯ
อุตฺตม ปวร เสฏ
อนุโภตฺวา มหายส
ชลิตฺวา อคฺคิกขฺ นฺโธว นิพฺพโุ ต โส สสาวโก ฯ
วลาหโกว อนิเลน
สุริเยน วิย อุสฺสโว
อนฺธกาโรว ทีเปน ๑ นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ
ติสฺโส ชินวโร พุทฺโธ นนฺทารามมฺหิ นิพฺพุโต
ตตฺเถว ตสฺส ชินถูโป ตีณิ โยชนสมุสฺสิโตติ ฯ
ติสฺสพุทฺธวโส สตฺตรสโม ฯ
อฏารสโม ปุสฺสพุทฺธวโส ๒
[๑๙] ตตฺเถว มณฺฑกปฺปมฺหิ
อหุ สตฺถา อนุตฺตโร
อนูปโม อสมสโม
ปุสฺโส ๓ โลกคฺคนายโก ฯ
โสป สพฺพ ตม หนฺตฺวา วิชเฏตฺวา มหาชฏ
สเทวก ตปฺปยนฺโต
อภิวสฺสิ อมตมฺพุนา ๔ ฯ
ธมฺมจกฺก ปวตฺเตนฺเต ผุสฺเส นกฺขตฺตมงฺคเล
อสีติสตสหสฺสาน ๕
ปมาภิสมโย อหุ ฯ
#๑ ม. ปทีเปน ฯ ๒ ม. ยุ. ผุสฺสพุทฺธวโส ฯ ๓ ม. ยุ. สพฺพตฺถ ผุสฺโส ฯ
#๔ ยุ. อมตมฺพุยา ฯ ๕ ม. ยุ. โกฏิสตสหสฺสาน ฯn
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นวุติสตสหสฺสาน
ทุติยาภิสมโย อหุ
อสีติสตสหสฺสาน
ตติยาภิสมโย อหุ ฯ
สนฺนิปาตา ตโย อาสุ ปุสฺสสฺส จ ๑ มเหสิโน
ขีณาสวาน วิมลาน
สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ
สฏิสตสหสฺสาน
ปโม อาสิ สมาคโม
ปฺาสสตสหสฺสาน
ทุติโย อาสิ สมาคโม ฯ
จตฺตาฬีสสตสหสฺสาน
ตติโย อาสิ สมาคโม
อนุปาทา วิมุตฺตาน
โวจฺฉินฺนปฏิสนฺธิน ฯ
อหนฺเตน สมเยน
วิชิโต ๒ นาม ขตฺติโย
ฉฑฺฑยิตฺวา มหารชฺช
ปพฺพชึ ตสฺส สนฺติเก ฯ
โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ ปุสฺโส โลกคฺคนายโก
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ
อหุ กปลวฺหยา รมฺมา นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ
อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ
นิสีทิตฺวา ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส อทิ โส ชิโน
ปฏิยตฺตวรมคฺเคน
โพธิมูลมฺหิ เอหิติ ฯ
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา
โพธิมณฺฑ อนุตฺตร
อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ
พุชฺฌิสสฺ ติ มหายโส ฯ
#๑ ม. ยุ. ป ฯ ๒ ม. ยุ. วิชติ าวี ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 513

อิมสฺส ชนิกา มาตา
มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
โกลิโต อุปติสฺโส จ
อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติม ชิน ฯ
เขมา อุปปฺ ลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ
นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา
อายุ วสฺสสต ตสฺส
โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ
อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
พุทฺธวีชงฺกุโร อย ฯ
อุกฺกฏุ ิสทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ
ยทิมสฺส โลกนาถสฺส
วิรชฺฌิสฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ตสฺสาป วจน สุตฺวา
ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ
อุตฺตรึ วตฺตมธิฏาสึ
ทสปารมิปูริยา ฯ
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สุตฺตนฺต วินยฺจาป
นวงฺคสตฺถุสาสน
สพฺพ ปริยาปุณิตฺวาน
โสภยึ ชินสาสน ฯ
ตตฺถปฺปมตฺโต วิหรนฺโต พฺรหฺม ภาเวตฺวา ภาวน
อภิฺาสุ ปารมึ คนฺตฺวา พฺรหฺมโลกมคฺฉิห ฯ
กาสิก นาม นคร
ชยเสโน นาม ขตฺติโย
สิริมา นาม ชนิกา
ปุสฺสสฺส จ ๑ มเหสิโน ฯ
นววสฺสสหสฺสานิ
อคาร อชฺฌาวสิ โส
ครุฬหสสุวณฺณตารา ๒ ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ
เตวีสติสหสฺสานิ ๓
นาริโย สมลงฺกตา
กีสาโคตมี นาม [๔] อานนฺโท ๕ นาม อตฺรโช ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา หตฺถิยาเนน นิกฺขมิ
สตฺตาห ปธานจาร
อจริ ปุรสิ ุตฺตโม ฯ
พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต ปุสโฺ ส โลกคฺคนายโก
วตฺตจกฺโก มหาวีโร
มิคทาเย นรุตฺตโม ฯ
สุรกฺขิโต ธมฺมเสโน ๖ อเหสุ อคฺคสาวกา
สภิยฺโย นามุปฏาโก ปุสฺสสฺส จ มเหสิโน ฯ
จาลา จ อุปจาลา จ อเหสุ อคฺคสาวิกา
โพธิ ตสฺส ภควโต
อามลโกติ ๗ วุจฺจติ ฯ
ธนฺชโย วิสาโข จ
อเหสุ อคฺคุปฏกา
ปทุมา สิรินาคา จ ๘ อเหสุ อคฺคุปฏิกา ฯ
#๑ ม. ยุ. ป ฯ ๒ ม. ยุ. ครุฬหสสุวณฺณภารา ฯ ๓ ม. ตึสอิตฺถิสหสฺสานิ ฯ
#๔ ม. ยุ. นารี ฯ ๕ ม. อนูปโม ฯ ๖ ยุ. สุขิโต ธมฺมเสโน จ ฯ ๗ ม. ยุ.
#อามณฺโฑติ ฯ ๘ ม. ยุ. ปทุมา เจว นาคา จ ฯ
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อฏปณฺณาสรตน
โสป อจฺจุคฺคโต มุนิ
โสภติ สตรสีว
อุฬรุ าชาว ปูริโต ฯ
นวุติวสฺสสหสฺสานิ
อายุ วิชฺชติ ตาวเท
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
โอวทิตวฺ า พหู สตฺเต สนฺตาเรตฺวา พหู ชเน
โสป สตฺถา อตุลยโส นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ
ปุสฺโส ชินวโร สตฺถา เสนารามมฺหิ นิพฺพุโต
ธาตุวิตฺถาริก อาสิ
เตสุ เตสุ ปเทสโตติ ฯ
ปุสฺสพุทฺธวโส อฏารสโม ฯ
เอกูนวีสติโม วิปสฺสิพุทฺธวโส
[๒๐] ปุสฺสสฺส อปเรน
สมฺพุทฺโธ ทิปทุตฺตโม
วิปสฺสี นาม นาเมน
โลเก อุปฺปชฺชิ จกฺขุมา ฯ
อวิชชฺ ณฺฑ ๑ ปทาเลตฺวา ปตฺโต สมฺโพธิมตุ ฺตม
ธมฺมจกฺก ปวตฺเตตุ
ปกฺกามิ พนฺธุมตีปุร ฯ
ธมฺมจกฺก ปวตฺเตตฺวา อุโภ โพเธสิ นายโก
คณนาย น วตฺตพฺโพ
ปมาภิสมโย อหุ ฯ
ปุนาปร อมิตยโส
ตตฺถ สจฺจ ปกาสยิ
จตุราสีติสหสฺสาน
ทุติยาภิสมโย อหุ ฯ
#๑ ม. ยุ. อวิชฺช สพฺพ ฯ
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จตุราสีติสหสฺสานิ
สมฺพทุ ฺธมนุปพฺพชุ
เตสมารามปตฺตาน
ธมฺม เทเสสิ จกฺขุมา ฯ
สพฺพากาเรน ภาสโต ตฺวา ๑ อุปนิสฺสา ชิโน ๒
เตป ธมฺมวร คนฺตฺวา ตติยาภิสมโย อหุ ฯ
สนฺนิปาตา ตโย อาสุ วิปฺปสฺสิสฺส มเหสิโน
ขีณาสวาน วิมลาน
สนฺตจิตตฺ าน ตาทิน ฯ
อฏสฏิสตสหสฺสาน
ปโม อาสิ สมาคโม
ภิกฺขุสตสหสฺสาน
ทุติโย อาสิ สมาคโม ฯ
อสีติภิกขฺ ุสหสฺสาน
ตติโย อาสิ สมาคโม
ตตฺถ ภิกฺขุคณมชฺเฌ
สมฺพทุ ฺโธ อติโรจติ ฯ
อหนฺเตน สมเยน
นาคราชา มหิทฺธิโก
อตุโล นาม นาเมน
ปฺุวนฺโต ชุตินฺธโร ฯ
เนกาน นาคโกฏีน
ปริวาเรตฺวานห ตทา
วชฺชนฺโต ทิพฺพตุริเยหิ โลกเชฏ อุปาคมึ ฯ
อุปสงฺกมิตฺวาน สมฺพุทฺธ วิปสฺสึ โลกนายก
มณิมุตตฺ ารตนขจิต
สพฺพาภรณวิภูสิต
นิมนฺเตตฺวา ธมฺมราชสฺส สุวณฺณปมทาสห ฯ
โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ สงฺฆมชฺเฌ นิสีทิย
เอกนวุติ อิโต กปฺเป อย พุทโฺ ธ ภวิสฺสติ ฯ
#๑ ม. ยุ. สุตวฺ า ฯ ๒ ม. อุปนิสาทิโน ฯ
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อหุ กปลวฺหยา รมฺมา นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ
อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ
นิสีทิตฺวา ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส อทิ โส ชิโน
ปฏิยตฺตวรมคฺเคน
โพธิมูลมฺหิ เอหิติ ฯ
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา
โพธิมณฺฑ อนุตฺตร
อสฺสตฺถมูเล สมฺโพธึ
พุชฺฌิสสฺ ติ มหายโส ฯ
อิมสฺส ชนิกา มาตา
มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
โกลิโต อุปติสฺโส จ
อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติม ชิน ฯ
เขมา อุปฺปลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ
นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา
อายุ วสฺสสต ตสฺส
โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ
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อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
พุทฺธวีชงฺกุโร อย ฯ
อุกฺกฏุ ิสทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ
ยทิมสฺส โลกนาถสฺส
วิรชฺฌิสฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย
เหฏา ติตฺถ คเหตฺวา อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ
เอวเมว มย สพฺเพ
ยทิ มฺุจามิม ชิน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ตสฺสาป ๑ วจน สุตฺวา ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ
อุตฺตรึ วตฺตมธิฏาสึ
ทสปารมิปูริยา ฯ
นคร พนฺธุมตี นาม
พนฺธุโม นาม ขตฺติโย
มาตา พนฺธุมตี นาม
วิปสฺสสิ ฺส มเหสิโน ฯ
อฏวสฺสสหสฺสานิ
อคาร อชฺฌาวสิ โส
นนฺโท สุนนฺโท สิรมิ า ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ
ติจตฺตาริสหสฺสานิ
นาริโย สมลงฺกตา
สุทสฺสนา ๒ นาม นารี สมวตฺตกฺขนฺโธ ๓ นาม อตฺรโช ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา รถยาเนน นิกฺขมิ
อนูนอฏมาสานิ
ปธาน ปทหี ชิโน ฯ
#๑ ม. ยุ. ตสฺสาห ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ยุ. สุตนา ฯ ๓ ยุ. สวฏฏกขนฺโธ ฯ
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พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต วิปสฺสี โลกนายโก
วตฺตจกฺโก มหาวีโร
มิคทาเย นรุตฺตโม ฯ
ขนฺโธ จ ติสฺสนาโม จ อเหสุ อคฺคสาวกา
อโสโก นามุปฏาโก วิปสฺสิสฺส มเหสิโน ฯ
จนฺทา จ จนฺทมิตฺตา จ อเหสุ อคฺคสาวิกา
โพธิ ตสฺส ภควโต
ปาฏลีติ ปวุจฺจติ ฯ
ปุนพฺพสุมิตฺโต นาโค จ อเหสุ อคฺคุปฏกา
สิริมา อุตฺตรา เจว
อเหสุ อคฺคุปฏิกา ฯ
อสีติหตฺถมุพฺเพโธ
วิปสฺสี โลกนายโก
ปภา นิทฺธาวตี ตสฺส
สมนฺตา สตฺตโยชเน ฯ
อสีติวสฺสสหสฺสานิ
อายุ พุทฺธสฺส ตาวเท
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
พหุเทวมนุสฺสาน
พนฺธน ปริโมจยิ
มคฺคามคฺคฺจ อาจิกฺขิ อวเสสปุถุชชฺ เน ฯ
อาโลก ทสฺสยิตฺวาน
ทสฺเสตฺวา อมต ปท
ชลิตฺวา อคฺคิกฺขนฺโธว นิพฺพโุ ต โส สสาวโก ฯ
อิทฺธิวร ปฺุวร
ลกฺขณจกฺกสุมิต ๑
สพฺพ สมนฺตรหิต
นนุ ริตตฺ า สพฺพสงฺขาราติ ฯ
วิปสฺสี นรวโร วีโร
สุมิตฺตารามมฺหิ นิพฺพุโต
ตตฺเถว ตสฺส ถูปวโร สตฺตโยชนมุสฺสิโตติ ฯ
วิปสฺสิพุทฺธวโส เอกูนวีสติโม ฯ
#๑ ม. ลกฺขณฺจ กุสุมิต ฯ ยุ. ลกฺขณฺจตุภูมิก ฯ
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วีสติโม สิขพิ ุทฺธวโส๒
[๒๑] วิปสฺสิสฺส อปเรน
สมฺพุทฺโธ ทิปทุตฺตโม
สิขิวฺหโย ๑ นาม ชิโน อสโม อปฺปฏิปุคฺคโล ฯ
มารเสน ปมทฺทิตฺวา
ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม
ธมฺมจกฺก ปวตฺเตสิ
อนุกมฺปาย ปาณิน ฯ
ธมฺมจกฺก ปวตฺเตนฺเต สิขิมฺหิ ชินปุงฺคเว
โกฏิสตสหสฺสาน
ปมาภิสมโย อหุ ฯ
อปรป ธมฺม เทเสนฺเต คณเสฏเ นรุตฺตเม
นวุติโกฏิสหสฺสาน
ทุติยาภิสมโย อหุ ฯ
ยมกปาฏิหาริย ๒
ทสฺสยนฺเต สเทวเก
อสีติโกฏิสหสฺสาน
ตติยาภิสมโย อหุ ฯ
สนฺนิปาตา ตโย อาสุ สิขิสฺสาป มเหสิโน
ขีณาสวาน วิมลาน
สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ
ภิกฺขุสตสหสฺสาน
ปโม อาสิ สมาคโม
อสีติภิกขฺ ุสหสฺสาน
ทุติโย อาสิ สมาคโม ฯ
สตฺตติภิกฺขุสหสฺสาน
ตติโย อาสิ สมาคโม
อนุปลิตฺโต ปทุมว
โตยมฺหิ สมฺปวฑฺฒิต ฯ
อหนฺเตน สมเยน
อรินฺทโม นาม ขตฺติโย
สมฺพุทธฺ ปฺปมุข สงฺฆ
อนฺนปาเนน ตปฺปยึ ฯ
#๑ ยุ. สิขิสฺวหโย ฯ ม. สิขิวฺหโย อาสิ ชิโน ฯ ๒ ม. ยมกปาฏิหาริยฺจ ฯ ยุ. ยมก
#ปาฏิหาริยฺจ ฯ
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พหุทุสสฺ วร ทตฺวา
ทุสฺสโกฏึ อนปฺปก
อลงฺกต หตฺถิยาน
สมฺพุทฺธสฺส อทาสห ฯ
หตฺถิยาน นิมฺมินิตฺวา
กปฺปย  อุปนามยึ
ปูรยึ มานส มยฺห
นิจฺจ ทฬฺหมุปฏิต ฯ
โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ สิขี โลกคฺคนายโก
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ
อหุ กปลวฺหยา รมฺมา ๑ นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ
อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ
นิสีทิตฺวา ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส อทิ โส ชิโน
ปฏิยตฺตวรมคฺเคน
โพธิมูลมฺหิ เอหิติ ฯ
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา
โพธิมณฺฑ อนุตฺตร
อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ
พุชฺฌิสสฺ ติ มหายโส ฯ
อิมสฺส ชนิกา มาตา
มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
โกลิโต อุปติสฺโส จ
อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติม ชิน ฯ
#๑ ยุ. อหุ กปลวฺหเย รมฺเม ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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เขมา อุปฺปลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ
นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา
อายุ วสฺสสต ตสฺส
โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ
อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
พุทฺธวีชงฺกุโร อย ฯ
อุกฺกฏุ ิสทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ
ยทิมสฺส โลกนาถสฺส
วิรชฺฌิสฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย
เหฏาติตฺถ คเหตฺวาน อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ
เอวเมว มย สพฺเพ
ยทิ มฺุจามิม ชิน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ตสฺสาป วจน สุตฺวา
ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ
อุตฺตรึ วตฺตมธิฏาสึ
ทสปารมิปูริยา ฯ
นคร อรุณวตี นาม
อรุโณ นาม ขตฺติโย
ปภาวตี นาม ชนิกา
สิขิสฺส จ มเหสิโน ฯ
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สตฺตวสฺสสหสฺสานิ
อคาร อชฺฌาวสิ โส
สุวฑฺฒโก คิริ นารีวาหโน ๑ ตโย ปสาทมุตฺตมา ฯ
จตุวีสติสหสฺสานิ
นาริโย สมลงฺกตา
สพฺพกามา นาม สา นารี อตุโล นาม อตฺรโช ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา หตฺถิยาเนน นิกฺขมิฏ
อฏมาส ปธานจาร
อจริ ปุริสุตฺตโม ฯ
พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต สิขี โลกคฺคนายโก
วตฺตจกฺโก มหาวีโร
มิคทาเย นรุตฺตโม ฯ
อภิภู สมฺภโว นาม ๒ อเหสุ อคฺคสาวกา
เขมงฺกโร นามุปฏาโก สิขิสสฺ จ มเหสิโน ฯ
มขิลา ๓ จ ปทุมา จ อเหสุ อคฺคสาวิกา
โพธิ ตสฺส ภควโต
ปุณฺฑรีโกติ วุจฺจติ ฯ
สิริวฑฺโฒ จ นนฺโท ๔ จ อเหสุ อคฺคุปฏกา
จิตฺตา เจว สุจิตฺตา จ อเหสุ อคฺคุปฏิกา ฯ
อุจฺจตฺตเนน โส พุทโฺ ธ สตฺตติหตฺถมุคฺคโต
กฺจนคฺฆิกสงฺกาโส
ทฺวตฺตึสวรลกฺขโณ ฯ
ตสฺสาป พฺยามปฺปภา กายา นิจฉฺ รนฺติ ๕ นิรนฺตร
ทิโสทิส นิจฺฉรนฺติ
ตีณิ โยชนานิ โส ปภา ฯ
สตฺตติวสฺสสหสฺสานิ
อายุ ตสฺส มเหสิโน
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
#๑ ม. สุจนฺทโก คิริ วสโภ ฯ ยุ. สุจนฺโท คิริ วหโน ฯ ๒ ม. เจว ฯ ๓ ม.
#สขิลา ฯ ยุ. อขิลา เจว ฯ ๔ ยุ. จนฺโท ฯ ๕ ม. ยุ. ทิวารตฺตึ ฯ
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ธมฺมเมฆ วสฺสิตฺวาน ๑ เตมยิตฺวา สเทวเก
เขมต ปาปยิตฺวาน
นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ
อนุพฺยฺชนสมฺปนฺน
ทฺวตฺตึสวรลกฺขณ
สพฺพ สมนฺตรหิต
นนุ ริตตฺ า สพฺพสงฺขาราติ ฯ
สิขี มุนวิ โร พุทฺโธ
อสฺสารามมฺหิ ๒ นิพฺพุโต
ตตฺเถว ตสฺส ถูปวโร ตีณิ โยชนมุคฺคโตติ ฯ
สิขิพุทฺธวโส วีสติโม ฯ
เอกวีสติโม เวสฺสภูพุทฺธวโส
[๒๒] ตตฺเถว มณฺฑกปฺปมฺหิ
อสโม อปฺปฏิปุคฺคโล
เวสฺสภู นาม นาเมน โลเก อุปฺปชฺชิ โส ๓ ชิโน ฯ
อาทิตฺต อิท ๔ ราคคฺคิ ตณฺหาน วิชิต ชาน ๕
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม ฯ
ธมฺมจกฺก ปวตฺเตสิ
เวสฺสภู โลกนายโก
อสีติโกฏิสหสฺสาน
ปมาภิสมโย อหุ ฯ
ปกฺกนฺเต จาริก รฏเ โลกเชฏเ นราสเภ
สตฺตติโกฏิสหสฺสาน
ทุติยาภิสมโย อหุ ฯ
มหาทิฏ ึ วิโนเทนฺโต ปาฏิเหร ๖ กโรติ โส
สมาคตา นรมรู
ทสสหสฺสีสเทวเก ฯ
#๑ ม. ปวสฺเสตฺวา ฯ ยุ. ธมฺมเมโฆ ปวสฺเสตฺวา ฯ ๒ ยุ. ทุสฺสารานมฺหิ ฯ ๓ ม.
#นายโก ฯ ๔ ม. วต ฯ ยุ. อาทิตฺต ติ จ ฯ ๕ ม. ตทา ฯ ยุ. สทา ฯ ๖ ยุ. ปาฏิหีร ฯ
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มหาอจฺฉริย ทิสฺวา
อพฺภูต โลมหสน
เทวา เจว มนุสฺสา จ พุชฺฌเร สฏิโกฏิโย ฯ
สนฺนิปาตา ตโย อาสุ เวสฺสภุสฺส มเหสิโน
ขีณาสวาน วิมลาน
สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ
อสีติโกฏิสหสฺสาน
ปโม อาสิ สมาคโม
สตฺตติภิกฺขุสหสฺสาน
ทุติโย อาสิ สมาคโม ฯ
สฏิภิกฺขุสหสฺสาน
ตติโย อาสิ สมาคโม
ชราทิภยภีตาน
โอรสาน มเหสิโน ๑ ฯ
ตสฺส พุทฺธสฺส อสมสฺส จกฺก วตฺติตมุตฺตม
สุตฺวาน ปณีต ธมฺม
ปพฺพชฺชมภิโรจยิ ฯ
อหนฺเตน สมเยน
สุทสฺสโน นาม ขตฺติโย
อนฺนปาเนน วตฺเถน
สสงฺฆ ชินมปูชยึ ฯ
มหาทาน ปวตฺเตตฺวา รตฺตินทฺ ิวมตนฺทิโต
ปพฺพชฺช คุณสมฺปนฺน
ปพฺพชึ ชินสนฺติเก ฯ
อาจารคุณสมฺปนฺโน
วตฺตสีลสมาหิโต
สพฺพฺุต คเวสนฺโต
รมามิ ชินสาสเน ฯ
สทฺธาปตึ อุปฺปาเทตฺวา พุทฺธ วนฺทามิ สตฺถร
ปติ อุปปฺ ชฺชติ มยฺห
โพธิยาเยว การณา ฯ
อนิวตฺตมานส ตฺวา
สมฺพทุ ฺโธ เอตทพฺรวิ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ
#๑ ยุ. มเหสิน ฯ
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อหุ กปลวฺหยา รมฺมา นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ
อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ
นิสีทิตฺวา ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส อทิ โส ชิโน
ปฏิยตฺตวรมคฺเคน
โพธิมูลมฺหิ เอหิติ ฯ
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา
โพธิมณฺฑ อนุตฺตร
อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ
พุชฺฌิสสฺ ติ มหายโส ฯ
อิมสฺส ชนิกา มาตา
มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
โกลิโต อุปติสฺโส จ
อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติม ชิน ฯ
เขมา อุปฺปลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ
นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา
อายุ วสฺสสต ตสฺส
โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ
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อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
พุทฺธวีชงฺกุโร อย ฯ
อุกฺกฏุ ิสทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ
ยทิมสฺส โลกนาถสฺส
วิรชฺฌิสฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย
เหฏาติตฺถ คเหตฺวาน อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ
เอวเมว มย สพฺเพ
ยทิ มฺุจามิม ชิน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ตสฺสาห วจน สุตฺวา
ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ
อุตฺตรึ วตฺตมธิฏาสึ
ทสปารมิปูริยา ฯ
อโนม นาม นคร
สุปฺปติโต นาม ขตฺติโย
มาตา ยสวตี นาม
เวสฺสภุสฺส มเหสิโน ฯ
ฉพฺพสฺสสหสฺสานิ ๑
อคาร อชฺฌาวสิ โส
รุจิ สุรติ วฑฺฒกา ๒ ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ
อนูนตึสสหสฺสานิ
นาริโย สมลงฺกตา
สุจิตฺตา นาม สา นารี สุปฺปพุทฺโธ นาม อตฺรโช ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา สิวิกายาภินิกฺขมิ
ฉมาส ปธานจาร
อจริ ปุรสิ ุตฺตโม ฯ
#๑ ม. ฉ จ วสฺสสหสฺสานิ อคาร อชฺฌ โส วสิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. รุจิ สุรจุ ิ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 528

พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต เวสฺสภู โลกนายโก
วตฺตจกฺโก ๑ มหาวีโร อรุเณป ๒ นรุตฺตโม ฯ
โสโณ จ อุตฺตโร เจว อเหสุ อคฺคสาวกา
อุปสนฺโต นามุปฏาโก เวสฺสภุสฺส มเหสิโน ฯ
รามา เจว สมาลา นาม ๓ อเหสุ อคฺคสาวิกา
โพธิ ตสฺส ภควโต
มหาสาโลติ วุจฺจติ ฯ
โสตฺถิโก เจว รมฺโม จ อเหสุ อคฺคุปฏกา
โคตมี จ สิริมา จ
อเหสุ อคฺคุปฏิกา ฯ
สฏิรตนมุพฺเพโธ
เหมยูปสมูปโม
กายา นิจฺฉรติ รสิ
รตฺตึว ปพฺพเต สิขี ฯ
สฏิวสฺสสหสฺสานิ
อายุ ตสฺส มเหสิโน
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
ธมฺม วิตฺถาริก กตฺวา วิภชฺชติ ฺวา มหาชน
ธมฺมนาว เปตฺวาน
นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ
ทสฺสเนยฺย สพฺพชน
วิหาร อิริยาปถ
สพฺพ สมนฺตรหิต
นนุ ริตตฺ า สพฺพสงฺขาราติ ฯ
เวสฺสภู ชินวโร สตฺถา เขมารามมฺหิ นิพฺพุโต
ธาตุวิตฺถารก อาสิ
เตสุ เตสุ ปเทสโตติ ฯ
เวสฺสภูพุทฺธวโส เอกวีสติโม ฯ
#๑ ม. วตฺติ จกฺก ฯ ๒ ม. อรุณาราเม ฯ ๓ ม. จ ฯ ยุ. ทามา เจว สมาลา จ ฯ
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ทฺวาวีสติโม กุกฺกุสนฺธพุทฺธวโส ๑
[๒๓] เวสฺสภุสฺส อปเรน
สมฺพุทฺโธ ทิปทุตฺตโม
กุกกฺ ุสนฺโธ นาม นาเมน อปฺปเมยฺโย ทุราสโท ฯ
อุคฺฆาเฏตฺวา สพฺพภว จริยาย ปารมิงฺคโต
สีโหว ปฺชร เภตฺวา ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม ฯ
ธมฺมจกฺก ปวตฺเตนฺเต กุกฺกุสนฺเธ โลกนายเก
จตฺตาฬีสโกฏิสหสฺสาน ปมาภิสมโย อหุ ฯ
อนฺตลิกขฺ มฺหิ อากาเส ยมก กตฺวา วิกุพฺพน
ตึสโกฏิสหสฺสาน
โพเธสิ เทวมานุเส ฯ
นรเทวสฺส ยกฺขสฺส
จตุสจฺจปฺปกาสเน
ธมฺมาภิสมโย ตสฺส
คณนาโต อสงฺขิโย ฯ
กุกกฺ ุสนฺธสฺส ภควโต
เอโก อาสิ สมาคโม
ขีณาสวาน วิมลาน
สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ
จตฺตาฬีสสหสฺสาน
ตทา อาสิ สมาคโม
ทนฺตภูมิมนุปฺปตฺตาน
อาสวาทิคณกฺขยา ฯ
อหนฺเตน สมเยน
เขโม นามาสิ ขตฺติโย
ตถาคเต ชินปุตฺเต
ทาน ทตฺวา อนปฺปก ฯ
ปตฺตฺจ จีวร ทตฺวา
อฺชน มธุลฏิก
อิเมต ปตฺถิต สพฺพ
ปฏิยาเทมิ วร วร ฯ
#๑ ม. ยุ. กกุสนฺธ ... ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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โสป ม มุนิ ๑ พฺยากาสิ กุกกฺ ุสนฺโธ วินายโก
อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ
อหุ กปลวฺหยา รมฺมา นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ
อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ
นิสีทิตฺวา ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส อทิ โส ชิโน
ปฏิยตฺตวรมคฺเคน
โพธิมูลมฺหิ เอหิติ ฯ
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา
โพธิมณฺฑ อนุตฺตร
อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ
พุชฺฌิสสฺ ติ มหายโส ฯ
อิมสฺส ชนิกา มาตา
มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
โกลิโต อุปติสฺโส จ
อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติม ชิน ฯ
เขมา อุปฺปลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ
#๑ ม. พุทโฺ ธ ฯ
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นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา
อายุ วสฺสสต ตสฺส
โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ
อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
พุทฺธวีชงฺกุโร อย ฯ
อุกฺกฏุ ิสทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ
ยทิมสฺส โลกนาถสฺส
วิรชฺฌิสฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย
เหฏาติตฺถ คเหตฺวาน อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ
เอวเมว มย สพฺเพ
ยทิ มฺุจามิม ชิน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ตสฺสาป วจน สุตฺวา
ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ
อุตฺตรึ วตฺตมธิฏาสึ
ทสปารมิปูริยา ฯ
นคร เขมวตี นาม
เขโม นามาสห ตทา
สพฺพฺุต คเวสนฺโต
ปพฺพชึ ตสฺส สนฺติเก ฯ
พฺราหฺมโณ อคฺคิทตฺโต จ อาสิ พุทฺธสฺส โส ปตา
วิสาขา นาม ชนิกา
กุกฺกุสนฺธสฺส มเหสิโน ๑ ฯ
วสติ ตตฺถ เขมปุเร
สมฺพุทฺธสฺส มหากุล
นราน ปวร เสฏ
ชาติมนฺต มหายส ฯ
จตุวสฺสสหสฺสานิ
อคาร อชฺฌาวสิ โส
#๑ ม. สตฺถุโน ฯ
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กามวฑฺฒกามสุทฺธิรติวฑฺฒโน ๑ ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ
สมตึสสหสฺสานิ
นาริโย สมลงฺกตา
โรปนี ๒ นาม สา นารี อุตฺตโร นาม อตฺรโช ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา รถยาเนน นิกฺขมิ
อนูนก อฏมาส ๓
ปธาน ปทหี ชิโน ฯ
พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต กุกกฺ ุสนฺโธ โลกนายโก ๔
วตฺตจกฺโก มหาวีโร
มิคทาเย นรุตฺตโม ฯ
วิธุโร สฺชีวนาโม ๕ จ อเหสุ อคฺคสาวกา
พุทฺธิโช นามุปฏาโก กุกฺกสุ นฺธสฺส มเหสิโน ๖ ฯ
สามา จ จมฺปนามา ๗ จ อเหสุ อคฺคสาวิกา
โพธิ ตสฺส ภควโต
สิริโสติ ปวุจฺจติ ฯ
อจฺจุคฺคโต จ สุมโน
อเหสุ อคฺคุปฏกา
นนฺทา เจว สุนฺนทา จ อเหสุ อคฺคุปฏิกา ฯ
จตฺตาฬีสรตนานิ
อจฺจุคฺคโต มหามุนิ
กนกปฺปภา นิจฺฉรติ ๘ สมนฺตา ทสโยชน ๙ ฯ
จตฺตาฬีสวสฺสสหสฺสานิ อายุ ตสฺส มเหสิโน
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
ธมฺมาปณ ปสาเรตฺวา นรนารีน สเทวเก
#๑ สี. รุจิ สุรจุ ิ รติวทฺธนนามกา ฯ ม. กามกามวณฺณกามสุทฺธินามา ฯ ยุ. รุจิ สุรุจิ
#วฑฺฒนา ฯ ๒ ม. โรจีนี ฯ ยุ. วิโรจมานา ฯ ๓ ม. อนูนอฏมาสานิ ฯ ๔ ม. วินายโก ฯ
#๕ ม. วิธุโร จ สฺชีโว จ ฯ ๖ ม. ยุ. สตฺถุโน ฯ ๗ ม. สามา จ จมฺปา นามา จ ฯ
#๘ ยุ. นิจฺฉรนฺติ ฯ ๙ ยุ. ทฺวาทสโยชน ฯ
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นทิตฺวา สีหนาทว ๑ นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ
อฏงฺควจนสมฺปนฺโน
อจฺฉิทฺทานิ นิรนฺตร
สพฺพ สมนฺตรหิต
นนุ ริตตฺ า สพฺพสงฺขาราติ ฯ
กุกกฺ ุสนฺโธ ชินวโร
เขมารามมฺหิ นิพฺพุโต
ตตฺเถว ตสฺส ถูปวโร คาวุตนภมุคฺคโตติ ฯ
กุกฺกุสนฺธพุทฺธวโส ทฺวาวีสติโม ฯ
เตวีสติโม โกนาคมนพุทฺธวโส
[๒๔] กุกฺกุสนฺธสฺส อปเรน
สมฺพุทฺโธ ทิปทุตฺตโม
โกนาคมโน นาม ชิโน โลกเชฏโ นราสโภ ฯ
ทสธมฺเม ปูรยิตฺวาน
กนฺตาร สมติกฺกมิ
ปวาหาย ๒ มล สพฺพ ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม ฯ
ธมฺมจกฺก ปวตฺเตนฺเต โกนาคมเน ๓ วินายเก
ตึสโกฏิสหสฺสาน
ปมาภิสมโย อหุ ฯ
ปาฏิหีร กโรนฺเต จ
ปรวาทปฺปมทฺทเน
วีสติโกฏิสหสฺสาน
ทุติยาภิสมโย อหุ ฯ
ตโต วิกพุ ฺพน กตฺวา
ชิโน เทวปุร คโต
วสติ ตตฺถ สมฺพุทฺโธ
สิลาย ปณฺฑุกมฺพเล ฯ
ปกรเณ สตฺต เทเสนฺโต วสฺส วสติ โส มุนิ
ทสโกฏิสหสฺสาน
ตติยาภิสมโย อหุ ฯ
#๑ ยุ. สีหนาทฺจ ฯ ๒ ม. ยุ. ปวาหิย ฯ ๓ ม. โกนาคมนนายเก ฯ ยุ. โกนาคมเน$
#นายเก ฯ
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ตสฺสาป เทวเทวสฺส
เอโก อาสิ สมาคโม
ขีณาสวาน วิมลาน
สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ
ตึสภิกฺขุสหสฺสาน
ตทา อาสิ สมาคโม
โอฆานมติกฺกนฺตาน ๑ ภิชชฺ ิตานฺจ มจฺจุยา ฯ
อหนฺเตน สมเยน
ปพฺพโต นาม ขตฺติโย
มิตฺตามจฺเจหิ สมฺปนฺโน พลพาหนมปฺปก ๒ ฯ
สมฺพุทธฺ ทสฺสน คนฺตฺวา สุตฺวา ธมฺมมนุตฺตร
นิมนฺเตตฺวา สชิน สงฺฆ ทาน ทตฺวา ยทิจฺฉก ฯ
ปตฺตุณฺณ จีนปฏฺจ
โกเสยฺย กมฺพลปจ
โสวณฺณปาทุกฺเจว
อทาสิ ๓ สตฺถุ สาวเก ฯ
โสป ม มุนิ พฺยากาสิ สงฺฆมชฺเฌ นิสีทิย
อิมสฺมึ ภทฺทเก กปฺเป อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ
อหุ กปลวฺหยา รมฺมา นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ
อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ
นิสีทิตฺวา ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส อทิ โส ชิโน
ปฏิยตฺตวรมคฺเคน
โพธิมณฺฑมฺหิ เอหิติ ฯ
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา
โพธิมณฺฑ อนุตฺตร
อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ
พุชฺฌิสสฺ ติ มหายโส ฯ
#๑ ยุ. อติกฺกนฺตจตุโรฆาน ฯ ๒ ม. ยุ. อนนฺตพลวาหน ฯ ๓ ม. ยุ. อทาสึ ฯ
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อิมสฺส ชนิกา มาตา
มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
โกลิโต อุปติสฺโส จ
อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติม ชิน ฯ
เขมา อุปปฺ ลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ
นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา
อายุ วสฺสสต ตสฺส
โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ
อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
พุทฺธวีชงฺกุโร อย ฯ
อุกฺกฏุ ิสทฺทา วตฺตนฺติ อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ
ยทิมสฺส โลกนาถสฺส
วิรชฺฌิสฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย
เหฏาติตฺถ คเหตฺวาน อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ
เอวเมว มย สพฺเพ
ยทิ มฺุจามิม ชิน
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อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ตสฺสาป วจน สุตฺวา
ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ
อุตฺตรึ วตฺตมธิฏาสึ
ทสปารมิปูริยา ฯ
สพฺพฺุต คเวสนฺโต
ทาน ทตฺวา นรุตฺตโม ๑
โอหายาห มหารชฺช
ปพฺพชึ ชินสนฺติเก ฯ
นคร โสภวตี นาม
โสโภ นามาสิ ขตฺติโย
วสติ ตตฺถ นคเร
สมฺพุทฺธสฺส มหากุล ฯ
พฺราหฺมโณ ยฺทตฺโต จ อาสิ พุทฺธสฺส โส ปตา
อุตฺตรา นาม ชนิกา
โกนาคมนสฺส สตฺถโุ น ฯ
ตีณิ วสฺสสหสฺสานิ
อคาร อชฺฌาวสิ โส
ตุสิตสนฺตุสิตสนฺตุฏา
ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ
อนูนโสฬสสหสฺสานิ
นาริโย สมลงฺกตา
รุจิคตฺตา นาม นารี
สตฺถวาโห นาม อตฺรโช ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา หตฺถิยาเนน นิกฺขมิ
ฉมาส ปธานจาร
อจริ ปุรสิ ุตฺตโม ฯ
พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต โกนาคมโน ๒ โลกนายโก
วตฺตจกฺโก มหาวีโร
มิคทาเย นรุตฺตโม ฯ
ภิยฺโยโส ๓ อุตฺตโร นาม อเหสุ อคฺคสาวกา
โสตฺถิโช นามุปฏาโก โกนาคมนสฺส ยสสฺสิโน ๔ ฯ
#๑ ม. ยุ. นรุตฺตเม ฯ ๒ ม. โกนาคมนนายโก ฯ ๓ ม. ภิยฺยโส ฯ ๔ ม. ยุ.
#สตฺถุโน ฯ
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สมุทฺทา อุตฺตรา เจว อเหสุ อคฺคสาวิกา
โพธิ ตสฺส ภควโต
อุทุมฺพโรติ วุจฺจติ ฯ
อุคฺโค จ โสมเทโว จ อเหสุ อคฺคุปฏกา
สีวลา เจว สามา จ อเหสุ อคฺคุปฏิกา ฯ
อุจฺจตฺตเนน โส พุทโฺ ธ ตึสหตฺถสมุคฺคโต
อุกฺกามุเข ยถา ตมฺพ ๑ เอว รสีหิ มณฺฑิโต ฯ
ตึสวสฺสสหสฺสานิ
อายุ พุทฺธสฺส ตาวเท
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
ธมฺมเจติย ๒ สมุสฺสิตฺวา ธมฺมทุสฺสวิภูสิต
ธมฺมปุปฺผคุฬ กตฺวา
นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ
มหาวิลาโส ตสฺส ชโน สิริธมฺมปฺปกาสโน
สพฺพ สมนฺตรหิต
นนุ ริตตฺ า สพฺพสงฺขาราติ ฯ
โกนาคมโน สมฺพุทโฺ ธ ปพฺพตารามมฺหิ นิพฺพุโต
ธาตุวิตฺถาริก อาสิ
เตสุ เตสุ ปเทสโตติ ฯ
โกนาคมนพุทฺธวโส เตวีสติโม ฯ
จตุวีสติโม กสฺสปพุทฺธวโส
[๒๕] โกนาคมนสฺส อปเรน สมฺพุทฺโธ ทิปทุตฺตโม
กสฺสโป นาม นาเมน ๓ ธมฺมราชา ปภงฺกโร ฯ
#๑ ม. ยุ. กมฺพุ ฯ ๒ ม. ธมฺมเจตึ สมุสฺเสตฺวา ฯ ๓ ม. โคตฺเตน ฯ
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ส ๑ ฉฑฺฑิต กุลมูล
พหูน ๒ ปาณปูชิต
ทตฺวาน ทายเก ทาน ปูรยิตฺวาน มานส
อุสโภวาฬก ๓ เภตฺวา ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม ฯ
ธมฺมจกฺก ปวตฺเตนฺเต กสฺสเป โลกนายเก
วีสติโกฏิสหสฺสาน
ปมาภิสมโย อหุ ฯ
จตุมาส ยทา พุทฺโธ
โลเก จรติ จาริก
ทสโกฏิสหสฺสาน
ทุติยาภิสมโย อหุ ฯ
ยมก วิกพุ ฺพน กตฺวา
าณธาตุ ปกิตฺตยิ
ปฺจโกฏิสหสฺสาน
ตติยาภิสมโย อหุ ฯ
สุธมฺมเทวปุเร ๔ รมฺเม ตตฺถ ธมฺม ปกิตฺตยิ ๕
ตีณิ โกฏิสหสฺสานิ
เทวาน โพธยี ชิโน ฯ
นรเทวสฺส ยกฺขสฺส
อปเร จ ธมฺมเทสเน
เอเตสาน อภิสมโย ๖ คณนาโต อสงฺขิโย ๗ ฯ
ตสฺสาป เทวเทวสฺส
เอโก อาสิ สมาคโม
ขีณาสวาน วิมลาน
สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ
วีสติภิกขฺ ุสหสฺสาน
ตทา อาสิ สมาคโม
อภิกฺกนฺตภวนฺตาน ๘ หิริสีเลน ตาทิน ฯ
อห ตทา มาณวโก
โชติปาโลติ วิสฺสุโต
อชฺฌายิโก มนฺตธโร
ติณฺณ เวทาน ปารคู ฯ
#๑ ม. ยุ. สฺฉฑฺฑิต ฯ ๒ ม. พหฺวนฺนปานโภชน ฯ ๓ ม. ยุ. อุสโภว อาฬก ฯ
#๔ ม. สุธมฺมา... ฯ ๕ ยุ. ปกาสยิ ฯ ๖-๗ ม. ยุ. อภิสมยา ... อสงฺขิยา ฯ ๘ ม.
#อติกฺกนฺตภวนฺตาน ฯ
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ลกฺขเณ อิติหาเส จ
สทฺธมฺเม ปารมึ คโต
ภุมฺมนฺตลิกฺเข ๑ กุสโล กตวิชฺโช อนามโย ฯ
กสฺสปสฺส ภควโต
ฆฏิกาโร นามุปฏโก
สคารโว สปฺปติสฺโส
นิพพฺ ุโต ตติเย ผเล ฯ
อาทาย ม ฆฏิกาโร
อุปคฺฉิ กสฺสป ชินถ
ตสฺส ธมฺม สุณิตฺวาน
ปพฺพชึ ตสฺส สนฺติเก ฯ
อารทฺธวิริโย หุตฺวา
วตฺตาวตฺเตสุ โกวิโท
น กฺวจิ ปริหายามิ
ปูเรมิ ๒ ชินสาสน ฯ
ยาวตา พุทฺธภณิต
นวงฺคสตฺถุสาสน
สพฺพ ปริยาปุณิตฺวาน
โสภยึ ชินสาสน ฯ
มม อจฺฉริย ทิสฺวา
โสป พุทฺโธ วิยากริ
อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ
อหุ กปลวฺหยา รมฺมา นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต
ปธาน ปทหิตฺวาน
กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ
อชปาลรุกฺขมูลมฺหิ
นิสีทิตฺวา ตถาคโต
ตตฺถ ปายาส สมาทาย ๓ เนรฺชรมุเปหิติ ฯ
เนรฺชราย ตีรมฺหิ
ปายาส ปริภฺุชิย
ปฏิยตฺตวรมคฺเคน
โพธิมูลมฺหิ ๔ เอหิติ ฯ
ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา
โพธิมณฺฑ อนุตฺตร ๕
อสฺสตฺถมูเล สมฺโพธึ
พุชฺฌิสสฺ ติ มหายโส ฯ
#๑ ม. ยุ. ภูมนฺต... ฯ ๒ ม. ปูเรสึ ฯ ๓ ม. ยุ. ปคฺคยฺห ฯ ๔ ม. ยุ.
#โพธิมูลมุเปหิติ ฯ ๕ ม. ยุ. อนุตฺตโร ฯ
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อิมสฺส ชนิกา มาตา
มายา นาม ภวิสฺสติ
ปตา สุทฺโธทโน นาม อย เหสฺสติ โคตโม ฯ
โกลิโต อุปติสฺโส จ
อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
อานนฺโท นามุปฏาโก อุปฏิสฺสติม ชิน ฯ
เขมา อุปปฺ ลวณฺณา จ อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ
โพธิ ตสฺส ภควโต
อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ
นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏิกา
อายุ วสฺสสต ตสฺส
โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ
อิท สุตฺวาน วจน
อสมสฺส มเหสิโน
อาโมทิตา นรมรู
พุทฺธวีชงฺกุโร อย ๑ ฯ
อุกฺกฏุ ิสทฺทา วตฺตนฺติ ๒ อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ
กตฺชลี นมสฺสนฺติ
ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ
ยทิมสฺส โลกนาถสฺส
วิรชฺฌสิ ฺสาม สาสน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย
เหฏาติตฺถ คเหตฺวาน อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ
#๑ ม. ยุ. พุทธฺ วีช กิร อย ฯ ๒ ม. ยุ. ปวตฺตนฺติ ฯ
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เอวเมว มย สพฺเพ
ยทิ มฺุจามิม ชิน
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ
ตสฺสาป วจน สุตฺวา
ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ
อุตฺตรึ วตฺตมธิฏาสึ
ทสปารมิปูริยา ฯ
เอวมห สสริตฺวา
ปริวชฺเชนฺโต อนาจร
ทุกฺกร ปกต ๑ มยฺห โพธิยาเยว การณา ฯ
นคร พาราณสี นาม
กิกี นามาสิ ขตฺติโย
วสติ ตตฺถ นคเร
สมฺพุทฺธสฺส มหากุล ฯ
พฺราหฺมโณ พฺรหฺมทตฺโต จ อาสิ พุทฺธสฺส โส ปตา
มาตา ๒ ธนวตี นาม กสฺสปสฺส มเหสิโน ฯ
ทุเว วสฺสสหสฺสานิ
อคาร อชฺฌาวสิ โส
หโส ยโส สิริจนฺโท ๓ ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ
ติโสฬสสหสฺสานิ
นาริโย สมลงฺกตา
สุนนฺทา นาม สา นารี วิชิตเสโน นาม อตฺรโช ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา ปาสาเทนาภินิกฺขมิ
สตฺตาห ปธานจาร
อจริ ปุรสิ ุตฺตโม ฯ
พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต กสฺสโป โลกนายโก
วตฺตจกฺโก มหาวีโร
มิคทาเย นรุตฺตโม ฯ
ติสฺโส จ ภารทฺวาโช จ อเหสุ อคฺคสาวกา
สพฺพมิตฺโต นามุปฏาโก กสฺสปสฺส มเหสิโน ฯ
#๑ ม. ยุ. จ กต ฯ ๒ ม. ยุ. ชนิกา ฯ ๓ ม. ยุ. สิรินนฺโท ฯ
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อนุลา จ อุรุเวลา จ อเหสุ อคฺคสาวิกา
โพธิ ตสฺส ภควโต
นิโคฺรโธติ ปวุจฺจติ ฯ
สุมงฺคโล ฆฏิกาโร จ อเหสุ อคฺคุปฏกา
วิชิตเสนา จ ภทฺทา จ อเหสุ อคฺคุปฏิกา ฯ
อุจฺจตฺตเนน โส พุทโฺ ธ วีสติรตนมุคฺคโต ๑
วิชชฺ ุลฏิว อากาเส
จนฺโทว คหปูริโต ฯ
วีสติวสฺสสหสฺสานิ
อายุ ตสฺส มเหสิโน
ตาวตา ติฏมาโน โส ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
ธมฺมตฬาก มาปยิตฺวา ๒ สีล ทตฺวา วิเลปน
ธมฺมทุสฺส นิวาเสตฺวา ธมฺมมาล วิภชฺชิย ๓ ฯ
ธมฺมวิมลมาทาส
ปยิตฺวา มหาชเน
เกจิ นิพพฺ าน ปตฺเถนฺตา ปสฺสนฺตุ เม อลงฺกร ฯ
สีลกฺจุก ทตฺวาน
ฌานกวจจมฺมิก ๔
ธมฺมจมฺม ปารุปตฺวา
ทตฺวา สนฺนาหมุตฺตม ฯ
สติผลก ทตฺวาน
ติขิณาณกุนฺติม
ธมฺมขคฺควร ทตฺวา
สีลสตฺตุปฺปมทฺทน ๕ ฯ
เตวิชฺชาภูส ๖ ทตฺวาน อาเวฬ จตุโร ผเล
ฉฬภิฺาภรณ ทตฺวา
ธมฺมปุปฺผปลนฺธน ฯ
สทฺธมฺมปณฺฑรจฺฉตฺต
ทตฺวา ปาปนิวารณ
มาปยิตฺวา อภย ปุปฺผ นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ
#๑ ม. วีสติรตนุคฺคโต ฯ ๒ ยุ. มาเปตฺวา ฯ ๓ ยุ. วิราชิย ฯ ๔ ม. ...วมฺมิต ฯ
#ยุ. ... วมฺมิก ฯ ๕ ม. ยุ. สีลสสคฺคมทฺทน ฯ ๖ ม. เตวิชฺชาภูสน ทตฺวาน ฯ
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เอโส หิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ อปฺปเมยฺโย ทุราสโท
เอโส หิ ธมฺมรตโน
สฺวากฺขาโต เอหิปสฺสิโก ฯ
เอโส หิ สงฺฆรตโน
สุปฏิปนฺโน อนุตฺตโร
สพฺพ สมนฺตรหิต
นนุ ริตตฺ า สพฺพสงฺขาราติ ฯ
มหากสฺสโป ชิโน สตฺถา เสตพฺยารามมฺหิ นิพฺพุโต
ตตฺเถว ตสฺส ชินถูโป โยชนุพฺเพธมุคฺคโตติ ฯ
กสฺสปพุทฺธวโส จตุวีสติโม ฯ
ปฺจวีสติโม โคตมพุทฺธวโส
[๒๖] อหเมตรหิ สมฺพุทฺโธ
โคตโม สกฺยวฑฺฒโน
ปธาน ปทหิตฺวาน
ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม ฯ
พฺรหฺมนุ า ยาจิโต สนฺโต ธมฺมจกฺก ปวตฺตยึ
อฏารสนฺน โกฏีน
ปมาภิสมโย อหุ ฯ
ตโต ปรฺจ เทเสนฺโต นรเทวสมาคเม ๑
คณนาย น วตฺตพฺโพ
ทุติยาภิสมโย อหุ ฯ
อิเธวาห เอตรหิ
โอวทึ มม อตฺรช
คณนาย น วตฺตพฺโพ
ตติยาภิสมโย อหุ ฯ
เอโกสิ ๒ สนฺนิปาโต เม สาวกาน มเหสิน
อฑฺฒเตฬสสตาน
ภิกฺขูนาสิ สมาคโม ฯ
วิโรจมาโน วิมโล
ภิกฺขุสงฺฆสฺส มชฺฌโต ๓
ททามิ ปตฺถิต สพฺพ
มณีว สพฺพกามโท ฯ
#๑ ยุ. ... สมาคโม ฯ ๒ ยุ. เอโกว ฯ ๓ ม. มชฺฌโค ฯ
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ผลมากงฺขมานาน
ภวจฺฉนฺท ชเหสิน
จตุสจฺจ ปกาเสสิ ๑ อนุกมฺปาย ปาณิน ฯ
ทสวีสสหสฺสาน
ธมฺมาภิสมโย อหุ
เอกทฺวินฺน อภิสมโย
คณนาโต อสงฺขิโย ฯ
วิตฺถาริก พหุชฺ
อิทฺธ ผีต สุผุลฺลิต
อิธ มยฺห สกฺยมุนิโน
สาสน สุวิโสธิต ฯ
อนาสวา วีตราคา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
ภิกฺขู เนกสตา สพฺเพ ปริวาเรนฺติ ม สทา ฯ
อิทานิ เย เอตรหิ
ชหนฺติ มานุส ภว
อปฺปตฺตมานสา เสกฺขา เต ภิกฺขู วิฺูครหิตา ฯ
อริยฺชส โถมยนฺตา
สทา ธมฺมรตา ชนา
พุชฌ
ฺ ิสสฺ นฺติ ชุติมนฺโต ๒ สสารสริตา ๓ นรา ฯ
นคร กปลวตฺถุ เม
ราชา สุทฺโธทโน ปตา
มยฺห ชเนตฺติกา มาตา มายาเทวีติ วุจฺจติ ฯ
เอกูนตึสวสฺสานิ
อคาร อชฺฌาวสิห ๔
สุจนฺโท ๕ โกกนุโท โกฺโจ ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ
จตฺตาฬีสสหสฺสานิ
นาริโย สมลงฺกตา
ยโสธรา ๖ นาม นารี ราหุโล นาม อตฺรโช ฯ
นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา อสฺสยาเนน นิกฺขมึ
#๑ ม. ปกาเสมิ ฯ ๒ ม. ยุ. สติมนฺโต ฯ ๓ ม. สสารสริต คตา ฯ
#๔ ม. ยุ. อชฺฌห วสึ ฯ ๕ ม. รมฺโม สุรมฺโม สุภโก ฯ ยุ. ราโม สุราโม สุภโต ฯ
#๖ ม. ภทฺทกฺจนา ฯ ยุ. ภทฺทกจฺจา ฯ
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ฉวสฺส ปธานจาร
อจรึ ทุกกฺ ร อห ฯ
พาราณสีอิสิปตเน
ชิโน ๑ จกฺก ปวตฺตยึ
อห โคตมสมฺพุทฺโธ
สรณ สพฺพปาณิน ฯ
โกลิโต อุปติสฺโส จ
เทฺว ภิกขฺ ู อคฺคสาวกา
อานนฺโท นามุปฏาโก สนฺติกาวจโร มม ฯ
เขมา อุปฺปลวณฺณา จ ภิกฺขนุ ี อคฺคสาวิกา
จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก อคฺคุปฏากุปาสกา ฯ
นนฺทมาตา จ อุตฺตรา อคฺคุปฏากุปาสิกา
อห อสฺสตฺถมูลมฺหิ
ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม ฯ
พฺยามปฺปภา สทา มยฺห โสฬสหตฺถมุคฺคโต ๒
อปฺป วสฺสสต อายุ
มเมตรหิ ๓ วิชชฺ ติ ฯ
ตาวตา ติฏมาโนห
ตาเรสึ ๔ ชนต พหุ
ปยิตฺวาน ธมฺโมกฺก ๕ ปจฺฉิมชนโพธน ฯ
อหป น จิรสฺเสว
สทฺธึ สาวกสงฺฆโต
อิเธว ปรินิพฺพิสฺส
อคฺคิวาหารสงฺขยา ฯ
ตานิ [๖] อตุลเตชานิ อิมานิ จ ยสพลานิ ๗ อิทฺธิโย
อห ๘ คุณธารโณ เทโห ทฺวตฺตสึ วรลกฺขณวิจิตฺโต ฯ
ทสทิสา ๙ ปภาเสตฺวา สตรสีว ฉปฺปภา
สพฺพา สมนฺตรเหสฺสนฺติ นนุ ริตฺตา สพฺพสงฺขาราติ ฯ
โคตมพุทฺธวโส ปฺจวีสติโม ฯ
#๑ ม. ยุ. จกฺก ปวตฺติต มยา ฯ ๒ ม. ...มุคฺคตา ฯ ๓ ม. ยุ. อิทาเนตรหิ ฯ
#๔ ม. ยุ. ตาเรมิ ฯ ๕ ม. ธมฺมกฺก ฯ ๖ ม. ยุ. จ ฯ ๗ ม. ยุ. ทสพลานิ ฯ
#๘ ม. ยุ. อยฺจ คุณวรเทโห ทฺวตฺตึสลกฺขณาจิโต ฯ ๙ ยุ. อสทิสา ฯ
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พุทฺธปฺปกิณฺณกกณฺโฑ
[๒๗] อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป จตุโร อาสุ วินายกา
ตณฺหงฺกโร เมธงฺกโร อโถป สรณงฺกโร
ทีปงฺกโร จ สมฺพุทฺโธ เอกกปฺปมฺหิ เต ชินา ฯ
ทีปงฺกรสฺส อปเรน
โกณฺฑฺโ ๑ นาม นายโก
เอโกว เอกกปฺปมฺหิ
ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
ทีปงฺกรสฺส ภควโต
โกณฺฑฺสฺส จ สตฺถุโน
เอเตส อนฺตรา กปฺปา คณนาโต อสงฺเขยฺยา ฯ
โกณฺฑฺสฺส อปเรน
มงฺคโล นาม นายโก
เตสป อนฺตรา กปฺปา คณนาโต อสงฺเขยฺยา ๒ ฯ
มงฺคโล จ สุมโน จ
เรวโต โสภิโต มุนิ
เตป พุทฺธา เอกกปฺเป จกฺขุมนฺโต ปภงฺกรา ฯ
โสภิตสฺส อปเรน
อโนมทสฺสี มหามุนิ ๓
เตสป อนฺตรา กปฺปา คณนาโต อสงฺเขยฺยา ฯ
อโนมทสฺสี ปทุโม
นารโท จาป นายโก
เตป พุทฺธา เอกกปฺเป ตมนฺตกรณา ๔ มุนี ฯ
นารทสฺส อปเรน
ปทุมุตฺตโร นาม นายโก
เอกกปฺปมฺหิ อุปฺปนฺโน ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ
นารทสฺส ภควโต
ปทุมุตฺตรสฺส สตฺถโุ น
เตสป อนฺตรา กปฺปา คณนาโต อสงฺเขยฺยา ฯ
#๑ ยุ. โกณฺฑฺสฺส นาม ฯ ๒ ม. อสงฺขิยา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๓ ม. ยุ. มหายโส ฯ ๔ ม. ยุ. ...การกา ฯ
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กปฺปสตสหสฺสมฺหิ
เอโก อาสิ มหามุนิ
ปทุมุตตฺ โร โลกวิทู
อาหุตีน ปฏิคฺคโห ฯ
ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ
ทุเว อาสึสุ ๑ นายกา
สุเมโธ จ สุชาโต จ โอรโต ปทุมุตฺตโร ฯ
อฏารสกปฺปสเต
ตโย อาสึสุ นายกา
ปยทสฺสี อตฺถทสฺสี
ธมฺมทสฺสี จ นายกา ฯ
โอรโต ๒ จ สุชาตสฺส สมฺพุทฺธา ทิปทุตฺตมา
เอกกปฺปมฺหิ สมฺพุทฺธา ๓ โลเก อปฺปฏิปุคคฺ ลา ฯ
จตุนวุเต อิโต กปฺเป เอโก อาสิ มหามุนิ
สิทฺธตฺโถ โส โลกวิทู สลฺลกฺขโต ๔ อนุตฺตโร ฯ
เทฺวนวุเต อิโต กปฺเป ทุเว อาสึสุ นายกา
ติสฺโส ปุสฺโส จ สมฺพุทฺโธ ๕ อสโม อปฺปฏิปุคฺคโล ฯ
เอกนวุเต อิโต กปฺเป วิปสฺสี โลกนายโก
โสป พุทฺโธ การุณิโก สตฺเต โมเจสิ พนฺธนา ฯ
เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป ทุเว อาสึสุ นายกา
สิขี จ เวสฺสภู เจว
อสมา อปฺปฏิปุคฺคลา ฯ
อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป ตโย อาสึสุ นายกา
กุกกฺ ุสนฺโธ โกนาคมโน กสฺสโป จาป นายโก ฯ
อหเมตรหิ สมฺพุทฺโธ
เมตฺเตยฺโย จาป เหสฺสติ
#๑ ม. อาสุ วินายกา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ยุ. โอรโส ฯ ๓ ม. ... เต พุทฺธา ฯ
#๔ ม. สลฺลกตฺโต ฯ ยุ. สลฺลคตฺโต ฯ ๕ ม. ยุ. ... สมฺพทุ ฺธา อสมา อปฺปฏิปุคฺคลา ฯ
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เอเตปเม ปฺจ พุทฺธา ธีรา โลกานุกมฺปกา ฯ
เอเตส ธมฺมราชูน
อฺเส เนกโกฏิน
อาจิกฺขิตฺวาน ต มคฺค นิพฺพโุ ต ๑ โส สสาวโกติ ฯ
พุทฺธปฺปกิณฺณกกณฺโฑ นิฏิโต ฯ
ธาตุภาชนียกถา
[๒๘] มหาโคตโม ชินวโร
กุสินารมฺหิ นิพฺพุโต
ธาตุวิตฺถาริก อาสิ
เตสุ เตสุ ปเทสโต ฯ
เอโก อชาตสตฺตุสฺส
เอโก เวสาลิยา ปุเร
เอโก กปลวตฺถุสฺมึ
เอโก จ อลฺลกปฺปเก ฯ
เอโก จ รามคามมฺหิ เอโก จ เวฏทีปเก
เอโก ปาเวยฺยเก มลฺเล เอโก จ โกสินารเก ฯ
ตุมฺพสฺส ๒ ถูป กาเรสิ พฺราหฺมโณ โทณสวฺหโย
องฺคารถูป กาเรสุ
โมริยา ตุฏมานสา ฯ
อฏ สารีริกา ถูปา
นวโม ตุมฺพเจติโย ๓
องฺคารถูโป ทสโม
ตทาเยว ปติฏิโต ฯ
[๔]
เอกา ทาา ติทสปุเร เอกา นาคปุเร อหุ
เอกา คนฺธารวิสเย
เอกา กาลิงฺคราชิโน ฯ
#๑ ม. ยุ. นิพพฺ ุตา เต สสาวกาติ ฯ ๒ ม. ยุ. กุมฺภสฺส ฯ ๓ ม. ยุ. กุมฺภเจติโย ฯ
#๔ ม. อุณฺหีส จตสฺโส ทาา ฯเปฯ สพฺพาเปตา ปติฏิตา ฯ
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จตฺตาฬีสสมา ทนฺตา
เกสา โลมา จ สพฺพโส
เทวา หรึสุ เอเกก
จกฺกวาฬปรมฺปรา ฯ
วชิราย ภควโต
ปตฺโต ทณฺโฑ จ จีวร
นิวาสน กุลฆเร ๑
ปจฺจตฺถรณ สิลวฺหเย ๒ ฯ
ปาฏลีปตุ ฺตนคเร
กรก กายพนฺธน
จมฺปาย อุทกสาฏกา ๓ อุณฺณโลมฺจ โกสเล ฯ
กาสาวก ๔ พฺรหฺมโลเก เวน ติทเส ปุเร
[ปาสาณเก ๕ ปท เสฏ ยถาป กจฺฉต ปุร]
นิสีทน อวนฺตีสุ ๖
เทวรฏเ ๗ อตฺถรณ ตทา ฯ
อรณิ จ มิถิลาย
วิเทเห ๘ ปริสาวน
วาสี สูจิฆรฺจาป
อินฺทปตฺถปุเร ๙ ตทา ฯ
ปริกฺขารา ๑๐ อวเสสา ชนปทนฺตเก ๑๑ ตทา
ปริภุตฺตานิ มุนินา
มเหสฺสนฺติ มนุชา ตทา ฯ
ธาตุวิตฺถาริก อาสิ
โคตมสฺส มเหสิโน
ปาณีน อนุกมฺปาย
อหุ โปราณิก ตทาติ ฯ
ธาตุภาชนียกถา นิฏิตา ฯ
พุทฺธวโส นิฏิโต ฯ
_______________
#๑ ยุ. กุสฆเร ฯ ๒ ม. ยุ. กปลฺหเย ฯ ๓ ม. จมฺปายุทกสาฏิย ฯ ยุ. จมฺปาย
#อุทกสาฏิกา ฯ ๔ ม. ยุ. กาสาวฺจ พฺรหฺมโลเก ฯ ๕ ยุ. ปาสาณเก ปท เสฏ
#ยฺจาป อจฺจุติ ปท ฯ ๖ ยุ. อวนฺติปุเร ฯ ๗ ม. ยุ. รฏเ ... ฯ
#๘ ยุ. เวเทหิ ... ฯ ๙ ย. อินฺทรฏเ ฯ ๑๐ ยุ. ปริกฺขาร อวเสส ฯ
#๑๑ ม. ยุ. ชนปเท อปรนฺตเก ฯ
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สุตฺตนฺตปฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส
จริยาปฏก
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สุตฺตนฺตปฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส
จริยาปฏก
________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
๑. ทานปารมิตา
ปม อกิตฺติจริย ๑
[๑] กปฺเป จ สตสหสฺเส
จตุโร จ อสงฺเขยฺเย
เอตฺถนฺตเร ย จริต
สพฺพนฺต โพธิปาจน ฯ
อตีตกปฺเป จริต
ปยิตฺวา ภวาภเว
อิมมฺหิ กปฺเป จริต
ปวกฺขิสฺส สุโณหิ เม ฯ
ยทา อห พฺรหารฺเ สฺุเ วิวนกานเน ๒
อชฺโฌคเหตฺวา วิหรามิ อกิตฺติ ๓ นาม ตาปโส ฯ
ตทา ม ตปเตเชน
สนฺตตฺโต ติทิวาภิภู
ธาเรนฺโต พฺราหฺมณวณฺณ ภิกขฺ าย ม อุปาคมิ ฯ
ปวนา อาภฏ ปณฺณ
อเตลฺจ อโลณิก
มม ทฺวาเร ิต ทิสฺวา สกฏาเหน อากิรึ ฯ
ตสฺส ทตฺวานห ปณฺณ
นิกชุ ฺชิตฺวาน ภาชน
ปุเนสน ชหิตฺวาน
ปาวิสึ ปณฺณสาลก ฯ
#๑ ยุ. อกตฺตจิ ริย ฯ ๒ ม. วิปนกานเน ฯ ยุ. วิวินกานเน ฯ ๓ ยุ. อกตฺติ นาม ฯ
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ทุติย ทิวส ตติยป
อุปคจฺฉิ มมนฺติเก
อกมฺปโต อโนลคฺโค
เอวเมวมทาสห ฯ
น เม ตปฺปจฺจยา อตฺถิ สรีรสฺมึ วิวณฺณิย
ปติสุเขน รติยา
วีตินาเมมิ ต ทิว ฯ
ยทิ มาสป ทฺวิมาส
ทกฺขิเณยฺย วร ลเภ
อกมฺปโต อโนลีโน
ทเทยฺย ทานมุตฺตม ฯ
น ตสฺส ทาน ททมาโน ยส ลาภฺจ ปตฺถยึ
สพฺพฺุต ปตฺถยาโน
ตานิ กมฺมานิ อาจรินฺติ ฯ
อกิตฺติจริย ปม ฯ
ทุติย สงฺขพฺราหฺมณจริย
[๒] ปุนาปร ยทา โหมิ
พฺราหฺมโณ สงฺขสวฺหโย
มหาสมุทฺท ตริตุกาโม อุปคจฺฉามิ ปฏฏน ฯ
ตตฺถทฺทสามิ ๑ ปฏิปเถ สยมฺภุ อปราชิต
กนฺตารมทฺธาน ปฏิปนฺน ตตฺตาย กินภูมิยา ฯ
ตมห ปฏิปเถ ทิสฺวา
อิมมตฺถ วิจินฺตยึ
อิม ๒ เขตฺต อนุปฺปตฺต ปฺุกามสฺส ชนฺตุโน ฯ
ยถาป กสฺสโก ปุริโส เขตฺต ทิสฺวา มหาราม ๓
น ตตฺถ พีช โรเปติ
น โส ธฺเน อตฺถิโก ฯ
#๑ ม. ตตฺถทฺทส ฯ ยุ. ตตฺถ อทสฺสึ ฯ ๒ ม. ยุ. อิท ฯ ๓ ม. ยุ. มหาคม ฯ
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เอวเมวาห ปฺุกาโม ทิสฺวา เขตฺต วรุตฺตม
ยทิ [๑] การ น กโรมิ นาห ปฺุเน อตฺถิโก ฯ
ยถา อมจฺโจ มุทฺทกาโม ๒ รฺโ อนฺเตปุเร ชเน
น เทติ เตส ธนธฺ มุทฺทโต ๓ ปริหายติ ฯ
เอวเมวาห ปฺุกาโม วิปลุ  ทิสฺวาน ทกฺขิณ
ยทิ ตตฺถ ๔ ทาน น ทามิ ปริหายิสฺสามิ ปฺุโต ฯ
เอวาห จินฺตยิตฺวาน
โอโรหิตฺวา อุปาหนา
ตสฺส ปาทานิ วนฺทิตฺวา อทาสึ ฉตฺตุปาหน ฯ
เตนาห ๕ สตคุณโต สุขุมาโล สุเขธิโต
อปจ ทาน ปริปูเรนฺโต เอว ตสฺส อทาสหนฺติ ฯ
สงฺขพฺราหฺมณจริย ทุติย ฯ
ตติย กุรุธมฺมจริย ๖
[๓] ปุนาปร ยทา โหมิ
อินฺทปตฺเถ ปุรุตฺตเม
ราชา ธนฺชโย นาม กุสเลหิ ทสหุปาคโต ฯ
กาลิงฺครฏวิสยา
พฺราหฺมณา อุปคจฺฉุ ม
อยาจุ ม หตฺถินาค
ธฺ มงฺคลสมฺมต ฯ
อวุฏิโก ชนปโท
ทุพฺภิกฺโข ฉาตโก มหา
ททาหิ ปวร นาค
นีล อฺชนสวฺหย ฯ
#๑ ม. ยุ. ตตฺถ ฯ ๒ ม. ยุ. มุทฺทิกาโม ฯ ๓ ม. ยุ. มุททฺ ิโต ฯ ๔ ม. ยุ. ... ตสฺส
#ทาน น ททามิ ฯ ๕ ม. ยุ. เตเนวาห ฯ ๖ ม. กุรุราชจริย ฯ
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น เม ยาจกมนุปฺปตฺเต ปฏิกฺเขโป อนุจฺฉโว
มา เม ภิชฺชิ สมาทาน ทสฺสามิ วิปุล คช ฯ
นาค คเหตฺวา โสณฺฑาย ภิงฺคาเร รตนามเย
ชล หตฺเถ อากิริตฺวา พฺราหฺมณาน อท คช ฯ
ตสฺส ๑ นาเค ปทินฺนมฺหิ อมจฺจา เอตทพฺรวว
กึ นุ ตุยหฺ  วร นาค
ยาจกาน จ ทสฺสสิ ฯ
ธฺ มงฺคลสมฺปนฺน
สงฺคามวิชยุตฺตม
ตสฺส ๒ นาเค ปทินฺนมฺหิ กินฺเต รชฺช กริสสฺ ติ ฯ
รชฺชมฺป เม ทเท สพฺพ สรีร ทชฺชมตฺตโน
สพฺพฺุต ปย มยฺห
ตสฺมา นาค อทาสหนฺติ ฯ
กุรุธมฺมจริย ตติย ฯ
จตุตฺถ มหาสุทสฺสนจริย
[๔] กุสาวติมฺหิ นคเร
ยทา อาสึ มหีปติ
มหาสุทสฺสโน นาม
จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
ตตฺถาห ทิวเส ติกฺขตฺตุ โฆสาเปมิ ตหึ ตหึ
โก กึ อิจฺฉติ ปตฺเถติ กสฺส กึ ทิยฺยตู ธน ฯ
โก ฉาตโก โก ตสิโต โก มาล โก วิเลปน
นานารตฺตานิ วตฺถานิ โก นคฺโค ปริทหิสฺสติ
โก ปเถ ฉตฺตมาเทติ โกปาหนา มุทู สุภา ฯ
#๑-๒ ยุ. ตสฺมึ ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 555

อิติ สายฺจ ปาโต จ โฆสาเปมิ ตหึ ตหึ
น ต ทสสุ าเนสุ
น หิ ๑ านสเตสุ วา ฯ
อเนกสตาเนสุ
ปฏิยตฺต ยาจเก ธน
ทิวา วา ยทิวา รตฺตึ ยทิ เอติ วณิพฺพโก ฯ
ลทฺธา ยทิจฺฉก โภค
ปูรหตฺโถว คจฺฉติ
เอวรูป มหาทาน
อทาสึ ยาวชีวิก ฯ
นปาห เทสฺส ธน ทมฺมิ นป นตฺถิ นิจโย มยิ
ยถาป อาตุโร นาม
โรคโต ปริมุตฺติยา ฯ
ธเนน เวชฺช ตปฺเปตฺวา โรคโต ปริมุจฺจติ
ตเถวาห ชานมาโน
ปริปูเรตุ อเสสโต ฯ
อูนมน ปูรยิตุ
เทมิ ทาน วณิพฺพเก
นิราลโย อปจฺจาโส
สมฺโพธิมนุปตฺติยาติ ฯ
มหาสุทสฺสนจริย จตุตฺถ ฯ
ปฺจม มหาโควินฺทจริย
[๕] ปุนาปร ยทา โหมิ
สตฺตราชปุโรหิโต
ปูชิโต นรเทเวหิ
มหาโควินฺทพฺราหฺมโณ ฯ
ตทาห สตฺตรชฺเชสุ
ย เม อาสิ อุปายน
เตน เทมิ มหาทาน
อกฺโขภ ๒ สาครูปม ฯ
#๑ ม. ยุ. นป ฯ ๒ ม. อกฺโขพฺภ ฯ
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น เม เทสฺส ธนธฺ นป นตฺถิ นิจโย มยิ
สพฺพฺุต ปย มยฺห
ตสฺมา เทมิ วร ธนนฺติ ฯ
มหาโควินฺทจริย ปฺจม ฯ
ฉฏ เนมิราชจริย
[๖] ปุนาปร ยทา โหมิ
มิถลิ าย ปุรุตฺตเม
เนมิ นาม มหาราชา ปณฺฑิโต กุสลตฺถโิ ก ฯ
ตทาห มาปยิตฺวาน
จตุสาล จตุมฺมุข
ตตฺถ ทาน ปวตฺเตสึ
มิคปกฺขินราทิน ๑ ฯ
อจฺฉาทน สยนฺจ
อนฺน ปานฺจ โภชน
อพฺโพจฺฉินฺน กริตฺวาน มหาทาน ปวตฺตยึ ฯ
ยถาป เสวโก สามึ
ธนเหตุมุปาคโต
กาเยน วาจามนสา
อาราธนียเมสติ ฯ
ตเถวาห สพฺพภเว
ปริเยสิสสฺ ามิ โพธิช
ทาเนน สตฺเต ตปฺเปตฺวา อิจฺฉามิ โพธิมุตฺตมนฺติ ฯ
เนมิราชจริย ฉฏ ฯ
สตฺตม จนฺทกุมารจริย
[๗] ปุนาปร ยทา โหมิ
เอกราชสฺส อตฺรโช
นคเร ปุปฺผวติยา
กุมาโร จนฺทสวฺหโย ฯ
#๑ ยุ. ... นรนาริน ฯ
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ตทาห ยชนา มุตฺโต
นิกฺขนฺโต ยฺวา ๑ ตโต
สเวค ชนยิตฺวาน
มหาทาน ปวตฺตยึ ฯ
นาห ปวามิ ขาทามิ
นป ภฺุชามิ โภชน
ทกฺขิเณยฺเย ๒ อทตฺวาน อป ฉปฺปฺจ รตฺติโย ฯ
ยถาป วาณิโช นาม
กตฺวาน ภณฺฑสฺจย
ยตฺถ ลาโภ มหา โหติ ตตฺถ ๓ ต หรติ ภณฺฑก ฯ
ตเถว สกภุตฺตป ๓
ปเร ทินนฺ  มหปฺผล
ตสฺมา ปรสฺส ทาตพฺพ สตภาโค ภวิสฺสติ ฯ
เอตมตฺถวส ตฺวา
เทมิ ทาน ภวาภเว
น ปฏิกกฺ มามิ ทานโต สมฺโพธิมนุปตฺติยาติ ฯ
จนฺทกุมารจริย สตฺตม ฯ
อฏม สิวริ าชจริย
[๘] อริฏสวฺหเย นคเร
สิวิ นามาสิ ขตฺติโย
นิสชฺช ปาสาทวเร
เอว จินฺเตสห ตทา ฯ
ยงฺกิฺจิ มานุส ทาน
อทินฺน เม น วิชชฺ ติ
โยป ยาเจยฺย ม จกฺขุ ทเทยฺย อวิกมฺปโต ฯ
มม สงฺกปฺปมฺาย
สกฺโก เทวานมิสฺสโร
นิสินฺโน เทวปริสาย
อิท วจนมพฺรวิ ฯ
#๑ ม. ยฺวาฏโต ฯ ยุ. ยฺวาฏโก ฯ ๒ ยุ. ทกฺขิเณยฺย ฯ ๓ ยุ. ยตฺถาหรติ
#ภณฺฑก ฯ ๓ ม. ยุ. สกภุตฺตาป ฯ
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นิสชฺช ปาสาทวเร
สิวิ ราชา มหิทฺธิโก
จินฺเตนฺโต วิวิธ ทาน อเทยฺย โส น ปสฺสติ ฯ
ตถนฺนุ วิตถนฺเนต
หนฺท วีมสยามิ ต
มุหุตฺต อาคเมยฺยาถ
ยาว ชานามิ ต มน ฯ
ปเวธมาโน ปลิตสิโร วลิคตฺโต ชราตุโร
อนฺธวณฺโณ จ หุตฺวาน ราชาน อุปสงฺกมิ ฯ
โส ตทา ปคฺคเหตฺวาน วาม ทกฺขิณพาหฺุจ
สิรสฺมึ อฺชลึ กตฺวา
อิท วจนมพฺรวิ
ยาจามิ ต มหาราช
ธมฺมิก รฏวฑฺฒน ๑
ตว ทานรตา กิตฺติ
อุคฺคตา เทวมานุเส ฯ
อุโภป เนตฺตา นยนา อนฺธอุปหตา ๒ มม
เอก เม นยน เทหิ
ตฺวป เอเกน ยาปย ฯ
ตสฺสาห วจน สุตฺวา
หฏโ สวิคฺคมานโส
กตฺชลี เวทชาโต
อิท วจนมพฺรวึ ฯ
อิทานาห จินฺตยิตฺวาน ปาสาทโต อิธาคโต
ตฺว มม จิตฺตมฺาย
เนตฺต ยาจิตุมาคโต ฯ
อโหเม มานส สิทฺธ
สงฺกปฺโป เม ๓ ปริปรู ิโต
อทินฺนปุพฺพ ทานวร
อชฺช ทสฺสามิ ยาจเก ฯ
เอหิ สิวก อุฏเหิ
มา ทนฺธยิ มา ปเวธยิ
อุโภป นยน เทหิ
อุปฺปาเฏตฺวา วณิพฺพเก ๔ ฯ
#๑ ยุ. รฏวฑฺฒน ฯ ๒ ม. ยุ. อนฺธา อุปหตา มม ฯ ๓ ม. ยุ. เมสทฺโทนตฺถิ ฯ
#๓ ยุ. นยเน ฯ ๔ ยุ. ติพฺพก ฯ
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ตโต โส โจทิโต มยฺห สิวโก วจนงฺกโร
อุทฺธริตวฺ าน ปาทาสิ
ตาลมิฺชว ยาจเก ฯ
ททมานสฺส เทนฺตสฺส
ทินฺนทานสฺส เม สโต
จิตฺตสฺส อฺถา นตฺถิ โพธิยาเยว การณา ฯ
น เม เทสฺสา อุโภ จกฺขุ อตฺตาป ๑ เม น เทสฺสโิ ย
สพฺพฺุต ปย มยฺห
ตสฺมา จกฺขุ อทาสหนฺติ ฯ
สิวิราชจริย อฏม ฯ
นวม เวสฺสนฺตรจริย
[๙] ยา เม อโหสิ ชนิกา ผุสสฺ ตี นาม ขตฺติยา
สา อตีตาสุ ชาตีสุ
สกฺกสฺส มเหสี สิยา ๒ ฯ
ตสฺสา อายุกฺขย ทิสวฺ า ๓ เทวินฺโท เอตทพฺรวิ
ททามิ เต ทสวเร
วรภทฺเท ยทิจฺฉสิ ฯ
เอว วุตฺตาว ๔ สา เทวี สกฺก ปุนิทมพฺรวิ
กึ นุ เม อปราธตฺถิ
กึ นุ เทสฺสา อหนฺตว
รมฺมา จาเวสิ ม านา วาโตว ธรณีรุห ๕ ฯ
เอว วุตโตว ๖ โส สกฺโก ปุน ตสฺสิทมพฺรวิ
น เจว เต กต ปาป น จ เม ตฺวมสิ อปฺปยา ฯ
เอตฺตกเยว เต อายุ จวนกาโล ภวิสฺสติ ฯ
ปฏิคฺคณฺห มยา ทินฺเน วเร ทส วรุตฺตเม ฯ
#๑ ม. ยุ. อตฺตา น เมน เทสฺสิโย ฯ ๒ ม. ปยา ฯ ยุ. จ มเหสิยา ฯ ๓ ม. ยุ.
#ตฺวา ฯ ๔ ม. ยุ. วุตฺตา จ สา เทวี ฯ ๕ ยุ. ธรณึ รุห ฯ ๖ ยุ. เอว วุตฺเต จ
#โส สกฺโก ฯ
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สกฺเกน สา ทินฺนวรา ตุฏหฏา ปโมทิตา
มม อพฺภนฺตร กตฺวา
ผุสฺสตี ทส วเร วริ ฯ
ตโต จุตา สา ผุสฺสตี ขตฺติเย อุปปชฺชถ
เชตุตฺตรมฺหิ นคเร
สฺชเยน สมาคมิ ฯ
ยทาห ผุสฺสติยา กุจฺฉึ โอกฺกนฺโต ปยมาตุยา8
มม เตเชน เม มาตา สทา ทานรตา อหุ ฯ
อธเน อาตุเร ชิณฺเณ ยาจเก อทฺธิเก ๑ ชเน
สมเณ พฺราหฺมเณ ขีเณ เทติ ทาน อกิฺจเน ฯ
ทส มาเส ธารยิตฺวา กโรนฺเต ปุร ปทกฺขิณ
เวสฺสาน วีถิยา มชฺเฌ ชเนสิ ผุสฺสตี มม ฯ
น มยฺห มตฺติก นาม
นป เปตฺติกสมฺภว ๒
ชาเตตฺถ ๓ เวสฺสวีถิย ตสฺมา เวสฺสนฺตโร อหุ ฯ
ยทาห ทารโก โหมิ
ชาติยา อฏวสฺสิโก
ตทา นิสชฺช ปาสาเท ทาน ทาตุ วิจินฺตยึ ฯ
หทย ทเทยฺย จกฺขุ
มสป รุธริ ป จ ๔
ทเทยฺย กาย สาเวตฺวา ยทิ โก ๕ ยาจเย มม ฯ
สภาว จินฺตยนฺตสฺส
อกปฺปต มสณฺิต ๖
อกมฺป ตตฺถ ปวี
สิเนรุวนวฏสกา ฯ
อนฺวฑฺฒมาเส ปนฺนรเส ปุณณ
ฺ มาเส อุโปสเถ
ปจฺจย นาคมารุยฺห
ทาน ทาตุ อุปาคมึ ฯ
#๑ ยุ. ปฏิเก ฯ ๒ ยุ. เมตฺติกสมฺภว ฯ ๓ ยุ. ชาโตมฺหิ ฯ ๔ ยุ. รุหริ ปจ ฯ
#๕ ม. ยุ. โกจิ ฯ ๖ ม. ยุ. อกมฺปตม... ฯ
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กาลิงฺครฏวิสยา
พฺราหฺมณา อุปคจฺฉุ ม
อยาจุ ม หตฺถินาค
ธฺ มงฺคลสมฺมต ฯ
อวุฏิโก ชนปโท
ทุพฺภิกฺโข ฉาตโก มหา
ททาหิ ปวร นาค
สพฺพเสต คชุตฺตม ฯ
ททามิ น วิกมฺปามิ
ย ม ยาจนฺติ พฺราหฺมณา
สนฺต นปฺปฏิคุยฺหามิ
ทาเน เม รมตี มโน ฯ
น เม ยาจกมนุปฺปตฺเต ปฏิกฺเขโป อนุจฺฉโว
มา เม ภิชฺชิ สมาทาน ทสฺสามิ วิปุล คช ฯ
นาค คเหตฺวา โสณฺฑาย ภิงฺคาเร รตนามเย
ชล หตฺเถ อากิริตฺวา พฺราหฺมณาน อท คช ฯ
ปุนาปร ททนฺตสฺส
สพฺพเสต คชุตฺตม
ตทาป ปวี กมฺป
สิเนรุวนวฏสกา ฯ
ตสฺส นาคสฺส ทาเนน สิวโย กุทฺธา สมาคตา
ปพฺพาเชสุ สกา รฏา วงฺก คจฺฉตุ ปพฺพต ฯ
เตส นิจฺฉุภมานาน
อกมฺปตมสณฺิต
มหาทาน ปวตฺเตตุ
เอกวรมยาจิห ๑ ฯ
ยาจิตา สิวโย สพฺเพ เอก วรมทสุ เม
สาวยิตฺวา กณฺณเภรึ
มหาทาน ททามห ฯ
อเถตฺถ วตฺตตี สทฺโท ติมุโล ๒ เภรโว มหา
ทาเนนิม ๓ นีหรนฺติ ปุน ทาน ททาตย ๔ ฯ
#๑ ม. เอก วรมยาจิส ฯ ยุ. ...จิสฺส ฯ ๒ ม. ยุ. ตุมุโล ฯ ๓ ยุ. ทาเนนม ฯ
#๔ ยุ. ททามห ฯ
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หตฺถี ๑ อสฺเส รเถ ทตฺวา ทาสึ ทาส คว ธน
มหาทาน ททิตฺวาน
นครา นิกฺขมึ ตทา ฯ
นิกฺขมิตวฺ าน นครา
นิวตฺเตตฺวา วิโลกิเต
ตทาป ปวี กมฺป
สุเนรุวนวฏสกา ฯ
จตุวาหิรถ ๒ ทตฺวา ตฺวา จตุมหาปเถ
เอกากิโก ๓ อทุตโิ ย มทฺทึ ๔ เทวีทมพฺรวึ ฯ
ตฺว มทฺทิ กณฺห คณฺหาหิ ลหุกา เอสา กนิฏกา ๕
อห ชาลึ คหิสฺสามิ
ครุโก ภาติโก หิ โส ฯ
ปทุม ปุณฺฑรีกว
มทฺที กณฺหาชิน ๖ คหิ
อห สุวณฺณพิมฺพ ว
ชาลึ ขตฺติยมคฺคหึ ฯ
[๗]
อภิชาตา สุขุมาลา
ขตฺติยา จตุโร ชนา
วิสมสม อกฺกมนฺตา
วงฺก คจฺฉาม ปพฺพต ฯ
เย เกจิ มนุชา เอนฺติ อนุมคฺเค ปฏิปเถ
มคฺคนฺเต ปฏิปุจฺฉาม
กุหึ วงฺกตปพฺพโต ๘ ฯ
เต ตตฺถ อเมฺห ปสฺสิตฺวา กรุณ คิรมุทรี ยุ
ทุกฺขนฺเต ปฏิเวเทนฺติ ทูเร วงฺกตปพฺพโต ฯ
ยทิ ปสฺสนฺติ ปวเน
ทารกา ผลิเต ทุเม
เตส ผลาน เหตุมฺหิ
อุปโรทนฺติ ทารกา ฯ
โรทนฺเต ทารเก ทิสฺวา อุพฺภิคฺคา ๙ วิปุลา ทุมา
สยเมโวนมิตฺวาน
อุปคจฺฉนฺติ ทารเก ฯ
#๑ ม. หตฺถึ ฯ ๒ ม. ยุ. จตุวาหึ รถ ฯ ๓ ม. ยุ. เอกากิโย ฯ ๔ ม. ยุ.
#มทฺทิเทวึ อิทมพฺรวึ ฯ ๕ ม. กนิฏิกา ฯ ๖ ม. กณฺหาชินคฺคหี ฯ ยุ ...ชินมคหี ฯ
#๗ ยุ. ชล หตฺเถ อากิริตฺวา พฺราหฺมณาน อท คช ฯ ๘ ม. วงฺกนฺต... ฯ อิโต ปร
#อีทิสเมว ฯ ๙ ม. ยุ. อุพฺพธิ า ฯ
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อิท อจฺฉริย ทิสฺวา
อพฺภูต โลมหสน
สาธุการ ปวตฺเตสิ
มทฺที สพฺพงฺคโสภณา ฯ
อจฺเฉร วต โลกสฺมึ
อพฺภูต โลมหสน
เวสฺสนฺตรสฺส เตเชน สยเมโวนตา ๑ ทุมา ฯ
สงฺขิปสุ ปถ ยกฺขา
อนุกมฺปาย ทารเก
นิกฺขนฺตทิวเสเนว
เจตรฏมุปาคมม ฯ
สฏิ ราชสหสฺสานิ
ตทา วสนฺติ มาตุลา ๒
สพฺเพ ปฺชลิกา หุตฺวา โรทมานา อุปาคมม ฯ
ตตฺถ วตฺเตตฺวา สลฺลาป เจเตหิ เจตปุตฺเตหิ
เต ตโต นิกฺขมิตฺวาน วงฺก อคมุ ๓ ปพฺพต ฯ
อามนฺตยิตฺวา เทวินฺโท วิสฺสุกมฺม มหิทฺธิก
อสฺสม สุกต รมฺม
ปณฺณสาล สุมาปย ฯ
สกฺกสฺส วจน สุตฺวา
วิสฺสุกมฺโม มหิทธฺ ิโก
อสฺสม สุกต รมฺม
ปณฺณสาล สุมาปยิ ฯ
อชฺโฌคเหตฺวา ปวน
อปฺปสทฺท นิรากุล
จตุโร ชนา มย ตตฺถ วสาม ปพฺพตนฺตเร ฯ
อหฺจ มทฺที เทวี จ
ชาลี กณฺหาชินา จุโภ
อฺมฺ โสกนุทา
วสาม อสฺสเม ตทา ฯ
ทารเก อนุรกฺขนฺโต
อสฺุเ โหมิ อสฺสเม
มทฺที ผล อาหรติ ๔ โปเสติ สา ตโย ชเน ฯ
#๑ ม. ยุ. สยเมโวณตา ฯ ๒ ม. มาตุเล ฯ ๓ ยุ. อคมฺมม ฯ ๔ ม. อาหริตฺวา ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 564

ปวเน วสมานสฺส
อตฺถิโก ม อุปาคมิ
อยาจิ ปุตฺตเก มยฺห
ชาลึ กณฺหาชิน ๑ จุโภ ฯ
ยาจก อุปคต ทิสฺวา
หาโส เม อุปปชฺชถ
อุโภ ปุตฺเต คเหตฺวาน อทาสึ พฺราหฺมเณ ตทา ฯ
สเก ปุตเฺ ต จชนฺตสฺส ชูชเก ๒ พฺราหฺมเณ ยทา
ตทาป ปวี กมฺป
สิเนรุวนวฏสกา ฯ
ปุนเทว สกฺโก โอรุยหฺ
หุตฺวา พฺราหฺมณสนฺนิโภ
อยาจิ ม มทฺทึ เทวึ
สีลวตึ ๓ ปติพฺพต ฯ
มทฺทึ หตฺเถ คเหตฺวาน อุทกฺชลิ ปูรย ๔
ปสนฺนมนสงฺกปฺโป
ตสฺส มทฺทึ อทาสห ฯ
มทฺทิยา ทียมานาย
คคเน เทวา ปโมทิตา
ตทาป ปวี กมฺป
สิเนรุวนวฏสกา ฯ
ชาลึ กณฺหาชิน ธีตุ ๕ มทฺทึ เทวึ ปติพฺพต
จชมาโน น จินฺเตสึ
โพธิยาเยว การณา ฯ
น เม เทสฺสา อุโภ ปุตฺตา มทฺท เทวี น เทสฺสิยา
สพฺพฺุต ปย มยฺห
ตสฺมา ปเย อทาสห ฯ
ปุนาปร พฺรหารฺเ
มาตาปตุสมาคเม
กรุณ ปริเทวนฺเต
สลฺลปนฺเต สุข ทุกฺข ฯ
หิโรตฺตปฺเปน ครูน ๖ อุภินนฺ  อุปสงฺกมิ
ตทาป ปวี กมฺป
สิเนรุวนวฏสกา ฯ
#๑ ยุ. ชาลิกณฺหาชิเน ฯ ๒ ยุ. ยาจเก ฯ ๓ ม. สีลวนฺตึ ฯ ๔ ม. ปูริย ฯ
#๕ ม. ยุ. ธีต ฯ ๖ ม. ยุ. ครุนา ฯ
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ปุนาปร พฺรหารฺา
นิกฺขมิตฺวา สาติภิ
ปวิสามิ ปุร รมฺม
เชตุตฺตรปุรุตฺตม ฯ
รตนานิ สตฺต วสฺสึสุ
มหาเมโฆ ปวสฺสถ
ตทาป ปวี กมฺป
สิเนรุวนวฏสกา ฯ
อเจตนาย ปวี
อวิฺาย สุข ทุกฺข
สาป ทานพลา มยฺห
สตฺตกฺขตฺตุมกมฺปถาติ ฯ
เวสฺสนฺตรจริย นวม ฯ
ทสม สสปณฺฑิตจริย
[๑๐] ปุนาปร ยทา โหมิ
สสโก ปวนจาริโก ๑
ติณปณฺณสากผลภกฺโข
ปรเหนวิวชฺชิโต ฯ
มกฺกโฏ จ สิงฺคาโล จ สุตฺตโปโต ๒ จห ตทา
วสาม เอกสมคฺคา ๓ สาย ปาโต จ ทิสฺสเร ๔ ฯ
อหนฺเต อนุสาสามิ
กิริเย กลฺยาณปาปเก
ปาปานิ ปริวชฺเชถ
กลฺยาเณ อภินิวิสฺสถ ฯ
อุโปสถมฺหิ ทิวเส
จนฺท ทิสฺวาน ปูริต
เอเตส ตตฺถ อาจิกฺขึ ๕ ทิวโส อชฺชุโปสโถ ฯ
ทานานิ ปฏิยาเทถ
ทกฺขิเณยฺยสฺส ทาตเว
ทตฺวา ทาน ทกฺขิเณยฺเย ๖ อุปวสฺสถุโปสถ ฯ
#๑ ม. ปวนจารโก ฯ ๒ ม. อุทฺทโปโต ฯ ๓ ม. ยุ. เอกสมนฺตา ฯ ๔ ยุ.
#ปทิสฺสเร ฯ ๕ ยุ. อาจิกฺขิ ฯ ๖ ยุ. ทกฺขิเณยฺย ฯ
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เต เม สาธูติ วตฺวาน ยถาสตฺติ ยถาพล
ทานานิ ปฏิยาเทตฺวา ทกฺขิเณยฺย คเวสิสุ ฯ
อห นิปชฺช ๑ จินฺเตสึ ทาน ทกฺขิณนุจฺฉว
ยทิห ลเภ ทกฺขิเณยฺย กึ เม ทาน ภวิสฺสติ ฯ
น เม อตฺถิ ติลมุคฺคา น มาสา ตณฺฑุลา ฆต
อห ติเณน ยาเปมิ
น สกฺกา ติณทาตเว ฯ
ยทิ โกจิ เอติ ทกฺขิเณยฺโย ภิกฺขาย มม สนฺติเก
ทชฺชาห สกมตฺตาน
น โส ตุจฺโฉ คมิสฺสติ ฯ
มม สงฺกปฺปมฺาย
สกฺโก พฺราหฺมณวณฺณินา
อาสย เม อุปคจฺฉิ
ทาน วีมสนาย เม ฯ
ตมห ทิสฺวาน สนฺตุฏโ อิท วจนมพฺรวึ
สาธุ โขสิ อนุปฺปตฺโต ฆาสเหตุ มมนฺติเก ฯ
อทินฺนปุพฺพ ทานวร
อชฺช ทสฺสามิ เต อห
ตุว สีลคุณูเปโต
อยุตฺตนฺเต ปรเหธน ฯ
เอหิ อคฺคึ ปทีเปหิ
นานากฏเ สมานย
อห ปจิสฺสมตฺตาน
ปกฺก ตฺว ภกฺขยิสฺสสิ ฯ
สาธูติ โส หฏมโน
นานากฏเ สมานยิ
มหนฺต อกาสิ จิตฺตก
กตฺวานงฺคารคพฺภก ฯ
อคฺคึ ตตฺถ ปทีเปสิ ๒ ยถา โส ขิปฺป มหาภเว
โผเฏตฺวา รชคเต คตฺเต เอกมนฺต อุปาวิสึ ๓ ฯ
#๑ ม. ยุ. นิสชฺช ฯ ๒ ยุ. ปทีเปติ ฯ ๓ ยุ. อุปาวิสิ ฯ
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ยทา มหากฏปฺุโช
อาทิตฺโต ธมธมายติ ๑
ตทุปฺปติตฺวา ปปติ ๒ มชฺเฌ ชาลสิขนฺตเร ฯ
ยถา สีโตทก นาม
ปวิฏ ยสฺส กสฺสจิ
สเมติ ทรถปริฬาห
อสฺสาท เทติ ปติ จ ฯ
ตเถว ชลิต อคฺคึ
ปวิฏสฺส มม ตทา
สพฺพ สเมติ ทรถ
ยถา สีโตทก วิย ฯ
ฉวิ จมฺมฺจ มสฺจ
นฺหารุ อฏิ หทยพนฺธน
เกวล สกล กาย
พฺราหฺมณสฺส อทาสหนฺติ ฯ
สสปณฺฑิตจริย ทสม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
อกิตฺติ พฺราหฺมโณ สงฺโข กุรรุ าชา ธนฺชโย
มหาสุทสฺสโน ราชา
มหาโควินฺทพฺราหฺมโณ ฯ
เนมิ ๓ จนฺทกุมาโร จ สิวิ เวสฺสนฺตโร สโส
อหเมว ตทา อาสึ
โย เต ทานวเร อทา ฯ
เอเต ทานปริกฺขารา เอเต ทานสฺส ปารมี
ชีวิต ยาจเก ทตฺวา
อิม ๔ ปารมิ ปูรยึ ฯ
ภิกฺขาย อุปคต ทิสฺวา สกตฺตาน ปรจฺจชึ
ทาเนน เม สโม นตฺถิ เอสา เม ทานปารมีติ ฯ
ทานปารมิตา นิฏิตา ฯ
#๑ ยุ. ธูมมายติ ฯ ๒ ม. ปปตึ ฯ ๓ ม. ยุ. นิมิ ฯ ๔ ยุ. อิท ฯ
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๒. สีลปารมิตา
ปม สีลวนาคจริย
[๑๑] ยทา อโหสึ ปวเน
กฺุชโร มาตุโปสโก
น ตทา อตฺถิ มหิยา
คุเณน มม สาทิโส ฯ
ปวเน ทิสฺวา วนจโร รฺโ ม ปฏิเวทยิ
ตวานุจฺฉโว มหาราช คโช อสติ ๑ กานเน ฯ
น ตสฺส ปริกฺขายตฺโถ นป อาฬฺหกกาสุยา ๒
สมาคหิเต โสณฺฑาย
สยเมว อิเธหิติ ฯ
ตสฺส ต วจน สุตฺวา
ราชาป ตุฏมานโส
เปเสสิ หตฺถิทมก
เฉกาจริย สุสิกฺขิต ฯ
คนฺตฺวา โส หตฺถิทมโก อทฺทส ปทุมสฺสเร
ภิสมูฬาล ๓ อุทฺธรนฺต ยาปนตฺถาย มาตุยา ฯ
วิฺาย เม สีลคุณ
ลกฺขณ อุปธารยิ
เอหิ ปุตตฺ าติ วตฺวาน โสณฺฑาย มม อคฺคหิ ฯ
ย เม ตทา ปากติก
สรีรานุคต พล(
อชฺช นาคสหสฺสาน
พเลน สมสาทิส ฯ
ยทิหนฺเตส ปกุปฺเปยฺย อุเปต ๔ คหณาย ม
ปฏิพโล ภเว เตส
ยาว รชฺชมฺป มานุส ฯ
#๑ ม. ยุ. วสติ ฯ ๒ ม. ยุ. อาฬก... ฯ ๓ ยุ. ภิสมูล ฯ ๔ ม. อุเปตาน ฯ
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อปจาห สีลรกฺขาย
สีลปารมิปูริยา
น กโรมิ จิตฺเต อฺถตฺต ปกฺขิปนฺต มมาฬฺหเก ๑ ฯ
ยทิ เต ม ตตฺถ โกเฏยฺยุ ผรสูหิ โตมเรหิ จ
เนว เตส ปกุปฺเปยฺย สีลขณฺฑภยา มมาติ ฯ
สีลวนาคจริย ๒ ปม ฯ
ทุติย ภูริทตฺตจริย
[๑๒] ปุนาปร ยทา โหมิ
ภูริทตฺโต มหิทฺธิโก
วิรูปกฺเขน มหารฺา เทวโลกมคจฺฉห ฯ
ตตฺถ ปสฺสิตฺวาห เทเว เอกนฺต สุขสมปฺปเต
ต สคฺค คมนตฺถาย
สีลพฺพต สมาทยึ ฯ
สรีรกิจจฺ  กตฺวาน
ภุตฺวา ยาปนมตฺตก
จตุโร องฺเค อธิฏาย เสมิ วมฺมิกมุทฺธนิ ฯ
ฉวิยา จมฺเมน มเสน นฺหารูหิ อฏิเกหิ วา
ยสฺส เอเตน กรณีย
ทินฺนเยว หราตุ โส ฯ
สสิโต อกตฺุนา
อาลมฺพาโน มมคฺคหิ
เปฬาย ปกฺขิปตฺวาน
กีเฬติ ม ตหึ ตหึ ฯ
เปฬาย ปกฺขิปนฺเตป
ม มทฺทนฺเตป ๓ ปาณินา
อาลมฺพาเน น กุปฺปามิ สีลขณฺฑภยา มม ฯ
#๑ ม. ยุ. มมาฬเก ฯ ๒ ม. มาตุโปสกจริย ฯ ๓ ม. ยุ. สมฺมทฺทนฺเตป ปาณินา ฯ
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สกชีวิตปริจฺจาโค
ติณโตป ๑ ลหุโก มยิ
สีลวีติกฺกโม มยฺห
ปวี อุพฺพตฺตนา ๒ วิย ฯ
นิรนฺตร ชาติสต
จเชยฺย มม ชีวิต
เนว สีล ปภินฺเทยฺย
จตุนฺน ทีปาน เหตุป ฯ
อปจาห สีลรกฺขาย
สีลปารมิปูริยา
น กโรมิ จิตฺเต อฺถตฺต ปกฺขิปนฺตป เปฬเกติ ฯ
ภูริทตฺตจริย ทุติย ฯ
ตติย จมฺเปยฺยจริย ๓
[๑๓] ปุนาปร ยทา โหมิ
จมฺเปยฺยโก มหิทฺธิโก
ตทาป ธมฺมิโก อาสึ
สีลพฺพตสมปฺปโต ฯ
ตทาป ม ธมฺมจารึ
อุปวุฏ อุโปสถ
อหิตุณฺฑิโก คเหตฺวาน ราชทฺวารมฺหิ กีฬติ ฯ
ย ๔ โส วณฺณ จินฺตยติ นีล ว ปตโลหิต
ตสฺส จิตฺตานุวตฺเตนฺโต โหมิ จินฺติตสนฺนิโภ ฯ
ถล กเรยฺย อุทก
อุทกมฺป ถล กเร
ยทิหนฺตสฺส กุปฺเปยฺย ๕ ขเณน ฉาริก กเร ฯ
ยทิ จิตฺตวสี เหสฺส
ปริหายิสฺสามิ สีลโต
สีเลน ปริหีนสฺส
อุตฺตมตฺโถ น สิชฺฌติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ติณโก ลหุโก มม ฯ ๒ ม. อุปฺปตน ฯ ยุ. อุปฺปตฺตนา ฯ ๓ ม.
#จมฺเปยฺยนาคจริย ฯ ๔ ม. ย ย โส วณฺณ จินฺตยิ ฯ ๕ ม. ยุ. ปกุปฺเปยฺย ฯ
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กาม ภิชชฺ ตุ ย กาโย อิเธว วิกริ ียตุ
เนว สีลป ๑ ภินฺเทยฺย วิกิรนฺเต ภุส วิยาติ ฯ
จมฺเปยฺยจริย ตติย ฯ
จตุตฺถ จูฬโพธิจริย
[๑๔] ปุนาปร ยทา โหมิ
จูฬโพธิ สุสลี วา
ภว ทิสฺวาน ภยโต
เนกฺขมฺม อภินิกฺขมึ ฯ
ยา เม ทุติยิกา อาสิ พฺราหฺมณี กนกสนฺนิภา
สาป ๒ วฏเฏ อนเปกฺขา เนกฺขมฺม อภินิกฺขมิ ฯ
นิราลยา ฉินฺนพนฺธุ
อนเปกฺขา กุเล คเณ
จรนฺตา คามนิคม
พาราณสึ อุปาคมม ฯ
ตตฺถ วสาม นิปกา
อสสฏา กุเล คเณ
นิรากุเล อปฺปสทฺเท
ราชุยฺยาเน วสามุโภ ฯ
อุยฺยานทสฺสน คนฺตฺวา ราชา อทฺทส พฺราหฺมณึ
อุปสงฺคมฺม ๓ ม ปุจฺฉิ ตุเยฺหสา กา กสฺส ภริยา ฯ
เอว วุตฺเต อหนฺตสฺส อิท วจนมพฺรวึ
น มยฺห ภริยา เอสา สหธมฺมา เอกสาสนี ฯ
ตสฺสา ๔ สารตฺต ๕ คธิโต คาหาเปตฺวาน เจฏเก
นิปฺปฬ ยนฺโต พลสา
อนฺเตปุร ปเวสยิ ฯ
โอทปตฺติกิยา ๖ มยฺห สหชาตา ๗ เอกสาสนี
อากฑฺฒิตฺวา นยนฺติยา โกโป เม อุปฺปชฺชถ ฯ
#๑ ม. ยุ. เนว สีล ปภินฺเทยฺย ฯ ๒ ยุ. สา วิวฏเฏ ฯ ๓ ม. ยุ. อุปคมฺม ฯ
#๔ ม. ติสฺสา ฯ ๕ ยุ. สารตฺตาธิคโต ฯ ๖ ม. โอทปตฺตกิยา ฯ ๒ ม. ยุ. สหชา ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 572

สห โกเป สมุปฺปนฺเน สีลพฺพตมนุสฺสรึ
ตตฺเถว โกป นิคฺคณฺหึ นาทาสึ วฑฺฒิตูปริ ๑ ฯ
ยทิ ต พฺราหฺมณึ โกจิ โกฏเฏยฺย ติณฺหสตฺติยา
เนว สีล ปภินฺเทยฺย
โพธิยา เยว การณา ฯ
น เม สา พฺราหฺมณี เทสฺสา นป เม พล น วิชชฺ ติ
สพฺพฺุต ปย มยฺห
ตสฺมา สีลานุรกฺขิสสฺ นฺติ ฯ
จูฬโพธิจริย จตุตฺถ ฯ
ปฺจม มหิสราชจริย
[๑๕] ปุนาปร ยทา โหมิ
มหิโส ๒ ปวนจารโณ
ปวฑฺฒกาโย พลวา
มหนฺโต ภีมทสฺสโน ฯ
ปพฺภาเร คิริทุคฺเค จ รุกฺขมูเล ทกาสเย
โหเตตฺถ าน มหิสาน โกจิ โกจิ ตหึ ตหึ ฯ
วิจรนฺโต พฺรหารฺเ านมทฺทส ภทฺทก
ต าน อุปคนฺตฺวาน
ติฏามิ จ สยามิ จ ฯ
อเถตฺถ กปมาคนฺตฺวา ปาโป อนริโย ลหุ
ขนฺเธ นลาเต ภมุเก มุตฺเตติ โอหเนติ ต ฯ
สกึป ทิวส ทุติย
ตติย จตุตฺถปจ
ทูเสติ ม สพฺพกาล
เตน โหมิ อุปทฺทุโต ฯ
#๑ ยุ. วุฑฺฒิตุ ปริ ฯ ๒ ม. ยุ. มหีโส ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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มม อุปทฺทุต ทิสฺวา
ยกฺโข ม อิทมพฺรวิ
นาเสเหต ฉว ปาป
สงฺเคหิ จ ขุเรหิ จ ฯ
เอว วุตฺเต ตทา ยกฺเข อห ต อิทมพฺรวึ
กึ ตฺว มกฺเขสิ กุณเปน ปาเปน อนริเยน ม ฯ
ยทิหนฺตสฺส ปกุปฺเปยฺย ตโต หีนตโร ภเว
สีลฺจ เม ปภิชฺเชยฺย วิฺู จ ครเหยฺยุ ม ฯ
หิฬิตา ชีวิตา วาป
ปริสุทฺเธน มต วร
กฺยาห ชีวิตเหตูป
กาหามิ ปรเหธน ฯ
[๑]
หีนมชฺฌิมอุกฺกฏเ
สหนฺโต อวมานิต
เอว ลภติ สปฺปฺโ
มนสา ยถา ปตฺถิตนฺติ ฯ
มหิสราชจริย ปฺจม ฯ
ฉฏ รุรุมคิ จริย
[๑๖] ปุนาปร ยทา โหมิ
สุตตฺตกนกสนฺนิโภ
มิคราชา รุรุ นาม
ปรมสีลสมาหิโต ฯ
รมฺเม ปเทเส รมฺมณีเย วิวิตฺเต อมนุสฺสเก
ตตฺถ วาส อุปคฺฉึ
คงฺคากูเล มโนรเม ฯ
อถ อุปริ คงฺคาย
ธนิเกหิ ปริปฬิโต
ปุรโิ ส คงฺคาย ปตติ
ชีวามิ วา มรามิ วา ฯ
#๑ ม. ยุ. น เมวาย มฺมาโน อฺเเปว กริสฺสติ
# เตว ตสฺส วธิสฺสนฺติ
สา เม มุตฺติ ภวิสฺสติ ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 574

รตฺตินฺทวิ  โส คงฺคาย วุยฺหมาโน มโหทเก
รวนฺโต กรุณ รว
มชฺเฌ คงฺคาย คจฺฉติ ฯ
ตสฺสาห สทฺท สุตฺวาน กรุณ ปริเทวโต
คงฺคาย ตีเร ตฺวา ๑ อปุจฺฉึ โกสิ ตฺว นโร ฯ
โส เม ปุฏโ [๒] วิยากาสิ อตฺตโน การณ ตทา
ธนิเกหิ ภีโต ตสิโต
ปกฺขนฺโนม ๓ มหานทึ ฯ
ตสฺส กตฺวาน การฺุ จชิตวฺ า มม ชีวิต
ปวิสิตฺวา นีหรินฺตสฺส
อนฺธการมฺหิ รตฺติยา ฯ
อสฺสตฺถกาลมฺาย
ตสฺสาห อิทมพฺรวึ
เอกนฺต วร ยาจามิ
มา ม กสฺสจิ ปาวท ฯ
นคร คนฺตฺวาน อาจิกฺขิ ปุจฺฉิโต ธนเหตุโก
ราชาน โส คเหตฺวาน อุปคฺฉิ มมนฺติก ฯ
ยาวตา การณ สพฺพ
รฺโ อาโรจิต มยา
ราชา สุตฺวาน วจน
อุสุ ตสฺส ปกปฺปยิ ฯ
อิเธว ฆาฏยิสฺสามิ
มิตฺตทุพฺภึ อนริย
ตมห อนุรกฺขนฺโต
นิมฺมินึ มม อตฺตนา ฯ
ติฏ เต โส มหาราช กามกาโร ภวามิ เต
อนุรกฺขึ มม สีล
นารกฺขึ มม ชีวิต
สีลวา หิ ตทา อาสึ
โพธิยาเยว การณาติ ฯ
รุรุมิคจริย ฉฏ ฯ
#๑ ม. ยุ. ตฺวาน ฯ ๒ ม. ยุ. จ ฯ ๓ ม. ปกฺขนฺโทห ฯ ยุ. ปกฺขนฺโตห ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 575

สตฺตม มาตงฺคจริย
[๑๗] ปุนาปร ยทา โหมิ
ชฏิโล อุคฺคตาปโน
มาตงฺโค นาม นาเมน สีลวา สุสมาหิโต ฯ
อหฺจ พฺราหฺมโณ เอโก คงฺคากูเล วสามุโภ
อห วสามิ อุปริ
เหฏา วสติ พฺราหฺมโณ ฯ
วิจรนฺโต อนุกูลมฺหิ
อุทฺธมฺเม อสฺสมทฺทส
ตตฺถ ม ปริภาสิตฺวา
อภิสป มุทฺธผาลน ฯ
ยทิหนฺตสฺส ปกุปฺเปยฺย ยทิ สีล น โคปเย
โอโลเกตฺวานหนฺตสฺส กเรยฺย ฉาริก วิย ฯ
ย โส ตทา ม อภิสป กุปโ ต ทุฏมานโส
ตสฺเสว มตฺถเก นิปติ โยเคน ต ปโมจยึ ฯ
อนุรกฺขึ มม สีล
นารกฺขึ มม ชีวิต
สีลวา หิ ตทา อาสึ
โพธิยาเยว การณาติ ฯ
มาตงฺคจริย สตฺตม ฯ
อฏม ธมฺมเทวปุตฺตจริย
[๑๘] ปุนาปร ยทา โหมิ
มเหสกฺโข ๑ มหิทฺธิโก
ธมฺโม นาม มหายกฺโข สพฺพโลกานุกมฺปโก ฯ
#๑ ม. มหาปกฺโข ฯ ยุ. มหายกฺโข ฯ
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ทส กุสลกมฺมปเถ
สมาทเปนฺโต มหาชน
จรามิ คามนิคม
สมิตฺโต สปริชโน ฯ
ปาโป กทริโย ยกฺโข ทีเปนฺโต ทส ปาปเก
โสเปตฺถ มหิยา จรติ สมิตฺโต สปริชโน ฯ
ธมฺมวาที อธมฺโม จ
อุโภ ปจฺจนิกา มย
ธุเร ธุร ฆฏยนฺตา
สมิมฺหา ปฏิปเถ อุโภ ฯ
กลโห วตฺตตี เภสฺมา ๑ กลฺยาณปาปกสฺส จ
มคฺคา อุกฺกมนตฺถาย ๒ มหายุทฺโธ อุปฏิโต ฯ
ยทิหนฺตสฺส ปกุปฺเปยฺย ยทิ ภินฺเท ตโปคุณ
สห ปริชนนฺตสฺส
รชภูต กเรยฺยห ฯ
อปจาห สีลรกฺขาย
นิพฺพาเปตฺวาน มานส
สห ชเนนุกฺกมิตฺวา ๓ ปถ ปาปสฺสทาสห ฯ
สห ปถโต อุกฺกนฺเต ๔ กตฺวา จิตฺตสฺส นิพฺพุตึ
วิวร อทาสิ ปวี
ปาปยกฺขสฺส ตาวเทติ ฯ
ธมฺมเทวปุตฺตจริย อฏม ฯ
นวม ชยทิสจริย
[๑๙] ปฺจาลรฏเ นครวเร ๕ กปฺปล าย ปุรุตฺตเม
ราชา ชยทิโส นาม
สีลคุณมุปาคโต ฯ
#๑ ยุ. อสฺมา ฯ ๒ ม. ยุ. โอกฺกมนตฺถาย ฯ ๓ ม. ยุ. ชเนโนกฺกมิตฺวา ฯ
#๔ ม. โอกฺกนฺเต ฯ ยุ. โอกฺกนฺโต ฯ ๕ ยุ. นคเร ฯ
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ตสฺส รฺโ อห ปุตฺโต สุตธมฺโม สุสีลวา
อลีนสตฺโต คุณวา
อนุรกฺขาปริชโน ๑ สทา ฯ
ปตา เม มิคว คนฺตฺวา โปริสาท อุปาคมิ
โส เม ปตุมคฺคเหสิ
ภกฺโขสิ มม มา จลิ ฯ
ตสฺส ต วจน สุตฺวา
ภีโต ตสิตเวธิโต
อุรุกฺขมฺโภ ๒ อหุ ตสฺส ทิสฺวาน โปริสาทก ฯ
มิคว คเหตฺวา มฺุจสฺสุ กตฺวา อาคมน ปุน
พฺราหฺมณสฺส ธน ทตฺวา ปตา อามนฺตยี มม ฯ
รชฺช ปุตฺต ปฏิปชฺช
มา ปมชฺช ๓ ปุร อิท
กต เม โปริสาเทน
มม อาคมน ปุน ฯ
มาตุปตฺุจ วนฺทิตฺวา
นิมฺมินติ ฺวาน อตฺตาน ๔
นิกฺขมิตวฺ า ธนน ขคฺค
โปริสาทมุปาคมึ ฯ(
สสตฺถหตฺถูปคต
กทาจิ โส ตสิสฺสติ
เตน ภิชชฺ ิสฺสตี สีล
ปริตฺตาส กเต มยิ ฯ
สีลขณฺฑภยา มยฺห
ตสฺส เทสฺส น พฺยาหรึ
เมตฺตจิตฺโต หิตวาที
อิท วจนมพฺรวึ ฯ
อุชชฺ เลหิ มหาอคฺคึ
ปปติสฺสามิ รุกฺขโต
สุปกฺกกาลมฺาย ๕ ภกฺขย ๖ ตฺว ปตามหา ฯ
อิติ สีลวต เหตุ
นารกฺขึ มม ชีวิต
ปพฺพาเชสิมหนฺตสฺส
สทา ปาณาติปาติกนฺติ ฯ
ชยทิสจริย นวม
#๑ ยุ. อนุตฺตรปริชโน ฯ ๒ ยุ. อุรถุ มฺโภ ฯ ๓ ม. ยุ. ปมชฺชิ ฯ ๔ ม. อตฺตนา ฯ
#๕ ยุ. สปตฺตกามฺลาย ฯ ๖ ม. อกฺขย ม ปตามห ฯ
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ทสม สงฺขปาลจริย
[๒๐] ปุนาปร ยทา โหมิ
สงฺขปาโล มหิทฺธิโก
ทาฒาวุโธ โฆรวิโส
ทฺวิชิโวฺห อุรคาภิภู ฯ
จตุปฺปเถ มหาปเถ ๑ นานาชนสมากุเล
จตุโร องฺเค อธิฏาย ตตฺถ วาสมกปฺปยึ ฯ
ฉวิยา จมฺเมน มเสน นฺหารูหิ อฏิเกหิ วา
ยสฺส เอเตน กรณีย
ทินฺนเยว หราตุ โส ฯ
อทฺทสสุ โภชปุตฺตา
ขรา ลุทฺธา อการุณา
อุปคจฺฉฉ มม ตตฺถ
ทณฺฑมุคฺครปาณิโน ฯ
นาสาย วินิวิชฺฌิตฺวา
นงฺคุฏเ ปฏิกณฺเก
กาเช อาโรปยิตฺวาน โภชปุตฺตา หรึสุ ม ฯ
สสาครนฺต ปวึ
สกานน สปพฺพต
อิจฺฉมาโน จหนฺตตฺถ
นาสวาเตน ฌาปเย ฯ
สูเลหิ วิชฺฌยนฺเตป
โกฏฏยนฺเตป สตฺติภิ
โภชปุตฺเต น กุปฺปามิ เอสา เม สีลปารมีติ ฯ
สงฺขปาลจริย ทสม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
หตฺถินาโค ภูริทตฺโต
จมฺเปยฺโย โพธิ มาหิโส
รุรุ มาตงฺคธมฺโม จ
อตฺรโช จ ชยทฺทิโส ฯ
#๑ ม. ยุ. มหามคฺเค ฯ
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เอเต ๑ สพฺเพ สีลพลา ปริกฺขารา ปเทสิกา
ชีวิต ปริรกฺขิตฺวา
สีลานิ อนุรกฺขิสฺส ฯ
สงฺขปาลสฺส เม สโต สพฺพกาลป ชีวิต
ยสฺส กสฺสจิ นิยฺยนฺต ๒ ตสฺมา สา สีลปารมีติ ฯ
สีลปารมินิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
๓. เนกฺขมฺมาทิปารมิตา
ปม ยุธฺชยจริย
[๒๑] ยทาห อมิตยโส
ราชปุตฺโต ยุธฺชโย
อุสฺสาวพินฺทุ สุริยาตเป ปติต ทิสฺวาน สวิชึ ฯ
ตเมวาธิปตึ ๓ กตฺวา สเวคมานุพฺรูหยึ
มาตุปตฺุจ วนฺทิตฺวา
ปพฺพชฺชมนุยาจิห ฯ
ยาจนฺติ ม ปฺชลิกา
สเนคมา สรฏกา
อชฺเชว ปุตฺต ปฏิปชฺช อิทฺธ ผีต มหามหึ ฯ
สราชเก สโอโรเธ
สเนคเม สรฏเก
กรุณ ปริเทวนฺเต
อนเปกฺโข ๔ ปริจฺจชึ ฯ
เกวล ปวีรชฺช
าติปริชน ยส
จชมาโน น จินฺเตสึ
โพธิยาเยว การณา ฯ
มาตา ปตา น เม เทสฺสา นป เม เทสฺสา ๕ มหายสา
สพฺพฺุต ปย มยฺห
ตสฺมา รชฺช ปริจฺจชินฺติ ฯ
ยุธฺชยจริย ปม ฯ
#๑ ม. เอเต นว สีลพลา ฯ ๒ ม. นิยฺยตฺต ฯ ๓ ม. ยุ. ตนฺเยวาธิปตึ ฯ
#๔ ม. อนเปกฺโขว ฯ ยุ. ... หิ ฯ ๕ ม. ยุ. เทสฺส มหายส ฯ
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ทุติย โสมนสฺสจริย
[๒๒] ปุนาปร ยทา โหมิ
อินฺทปตฺเถ ปุรุตฺตเม
กามิโต ทยิโต ปุตฺโต โสมนสฺโสติ วิสฺสุโต ฯ
สีลวา คุณสมฺปนฺโน
กลฺยาณปฏิภานวา
วุฑฺฒาปจายี หิริมา
สงฺคเหสุ จ โกวิโท ฯ
ตสฺส รฺโ ปฏิกโร
อโหสิ กุหกตาปโส
อาราม มาลาคจฺฉฺจ โรปยิตฺวาน [๑] ชีวติ ฯ
ตมห ทิสฺวาน กุหก
ถุสราสึว อตณฺฑุล
ทุมว อนฺโตสุสิร
กทลึว อสารก ฯ
นตฺถิมสฺส สต ธมฺโม
สามฺา อปคโต อย
หิริสกุ ฺกธมฺมชหิโต
ชีวิตวุตฺติการณา ฯ
กุปโ ต อาสิ ๒ ปจฺจนฺโต อฏวีหิ จรนฺติหิ ๓
ต นิเสเธตุ คจฺฉนฺโต อนุสาสิ ปตา มม ฯ
มา ปมชฺช ตุว ตาต
ชฏิเล ๔ อุคฺคตาปเน
ยทิจฺฉก ปวตฺเตหิ
สพฺพกามทโท หิ โส ฯ
ตมห คนฺตฺวานุปฏาน อิท วจนมพฺรวึ
กจฺจิ เต คหปติ กุสล กึ วา เต อาหรียตุ ฯ
เตน โส กุปโต อาสิ กุหโก มานนิสฺสิโต
ฆาฏาเปมิ ตุว อชฺช
รฏา ปพฺพาชยามิ วา ฯ
#๑ ยุ. โส ฯ ๒ ม. อหุ ฯ ยุ. อโหสิ ฯ ๓ ยุ. อปรนฺตหิ ิ ฯ ๔ ม. ยุ. ชฏิล
#อุคฺคตาปน ฯ
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นิเสธยิตฺวา ปจฺจนฺต
ราชา กุหกมพฺรวิ
กจฺจิ ๑ ขมนีย ตว
สมฺมาโน เต ปวตฺติโต ฯ
ตสฺส อาจิกฺขตี ปาโป กุมาโร ยถา นาสิโย ๒
ตสฺส ต วจน สุตฺวา
อาณาเปสิ มหีปติ ฯ
สีส ตตฺเถว ฉินฺทิตฺวา กตฺวาน จตุขณฺฑิก
รถิยา รถิย ทสฺเสถ
สา คติ ชฏิลหีฬิตา ฯ
ตตฺถ ๓ เต กรณี คนฺตฺวา จณฺฑา ลุทฺธา ๔ อการุณา
มาตุ องฺเก นิสินฺนสฺส อากฑฺฒิตฺวา นยนฺติ ม ฯ
เตสาห เอวมวจ
พนฺธต คาฬฺหพนฺธน
รฺโ ทสฺเสถ ม ขิปฺป ราชกิรยิ านิ อตฺถิ เม ฯ
เต ม รฺโ ทสฺสยึสุ ปาปสฺส ปาปเสวิโน
ทิสฺวาน ต สฺาเปสึ มม จ วสมานยึ ฯ
โส ม ตตฺถ ขมาเปสิ มหารชฺช อทาสิ เม
โสห ตม ทาลยิตฺวา
ปพฺพชึ อนคาริย ฯ
น เม เทสฺส มหารชฺช กามโภโค น เทสฺสิโย
สพฺพฺุต ปย มยฺห
ตสฺมา รชฺช ปริจฺจชินฺติ ฯ
โสมนสฺสจริย ทุติย ฯ
#๑ ม. ยุ. กิจฺจิ เต ภนฺเต ขมนีย ฯ ๒ ยุ. นาสิโต ฯ ๓ ม. ตตฺถ การณิกา คนฺตฺวา ฯ
#ยุ. ... การุณกิ า ... ฯ ๔ ม. ยุ. ลุทฺทา ฯ
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ตติย อโยฆรจริย
[๒๓] ปุนาปร ยทา โหมิ
กาสิราชสฺส อตฺรโช
อโยฆรมฺหิ สวฑฺโฒ
นาเมนาสึ อโยฆโร ฯ
ทุกฺเขน ชีวิโต ลทฺโธ สมฺปเฬ ปติโปสิโต
อชฺเชว ปุตฺต ปฏิปชฺช เกวล วสุนฺธร ๑ อิม ฯ
สรฏก สนิคม
สชน วนฺทิตฺวา ขตฺติย
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน
อิท วจนมพฺรวึ ฯ
เย เกจิ มหิยา สตฺตา หีนอุกฺกฏมชฺฌิมา
นิรารกฺขา สเก เคเห วฑฺฒนฺติ สกาติหิ ๒ ฯ
อิท โลเก อุตฺตริย
สมฺปเฬ มม โปสน
อโยฆรมฺหิ สวฑฺโฒ
อปฺปเภ จนฺทสุริเย ฯ
ปูติกุณปสมฺปุณฺณา
มฺุจิตฺวา มาตุ กุจฺฉิโต
ตโต โฆรตเร ทุกฺเข ปุน ปกฺขิตฺตโยฆเร ฯ
ยทิห ตาทิส ปตฺวา
ทุกฺข ปรมทารุณ
รชฺเชสุ ยทิ รฺชามิ ๓ ปาปาน อุตฺตโม สิย ฯ
อุกฺกณฺิโตมฺหิ กาเยน รชฺเชนมฺหิ อนตฺถิโก
นิพฺพุตึ ปริเยสิสฺส
ยตฺถ ม มจฺจุ น มทฺทิเย ฯ
เอวาห จินฺตยิตฺวาน
วิวรนฺเต ๔ มหาชเน
นาโคว พนฺธน เฉตฺวา ปาวิสึ ๕ กานน วน ฯ
#๑ ม. ยุ. วสุธ ฯ ๒ ยุ. สห าติภิ ฯ ๓ ม. ยุ. รชฺชายิ ฯ ๔ ยุ. วิวรนฺต
#มหาชน ฯ ๕ ยุ. ปาวิสิ ฯ
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มาตา ปตา น เม เทสฺสา นป เม เทสฺสา ๑ มหายสา
สพฺพฺุต ปย มยฺห
ตสฺมา รชฺช ปริจฺจชินฺติ ฯ
อโยฆรจริย ตติย ฯ
จตุตฺถ ภึสจริย
[๒๔] ปุนาปร ยทา โหมิ
กาสีน ปุรวรุตฺตเม
ภคินี จ ภาตโร สตฺต นิพฺพตฺตา โสตฺถิเย กุเล ฯ
เอเตส ปุพฺพโช อาสึ หิริสุกกฺ มุปาคโต
ภว ทิสฺวาน ภยโต
เนกฺขมฺมาภิรโต อห ฯ
มาตาปตูหิ ปหิตา
สหายา เอกมานสา
กาเมหิ ม นิมนฺเตนฺติ กุลวส ธาเรหีติ ฯ
ยนฺเตส วจน วุตฺต
คิหิธมฺเม สุขาวห
ตมฺเม อโหสิ กิน
ตตฺตผาลสม วิย ฯ
เต ม ตทา อุกฺขิปนฺต ปุจฺฉึสุ ปตฺถิต มม
กึ ตฺว ปตฺถยสิ ๒ สมฺม ยทิ กาเม น ภฺุชสิ ฯ
เตสาห เอวมวจ
อตฺตกาโม หิเตสิน
นาห ปตฺเถมิ คิหิภาว เนกฺขมฺมาภิรโต อห ฯ
เต มยฺห วจน สุตฺวา ปตุ มาตฺุจ สาวยุ
มาตา ปตา เอวมาหุ สพฺเพป ปพฺพชาม โภ ฯ
#๑ ม. ยุ. เทสฺส มหายส ฯ ๒ ม. ปตฺถยเส ฯ
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อุโภ มาตา ปตา มยฺห ภคินี [๑] สตฺต ภาตโร
อมิต ธน ฉฑฺฑยิตฺวา
ปาวิสิมฺหา มหาวนนฺติ ฯ
ภึสจริย จตุตฺถ ฯ
ปฺจม โสณนนฺทปณฺฑิตจริย
[๒๕] ปุนาปร ยทา โหมิ
นคเร พฺรหฺมวทฺธเน
ตตฺถ กุลวเร เสฏเ มหาสาเล อชายิห ฯ
ตทาสึ ๒ โลก ทิสฺวาน อนฺธภูต ๓ ตโมตฺถต
จิตฺต ภวโต ปฏิกฏุ ติ
ตุตฺตเวคหต วิย ฯ
ทิสฺวาน วิวิธ ปาป
เอว จินฺเตสห ตทา
กทาห เคหา นิกฺขมฺม ปวิสิสฺสามิ กานน ฯ
ตทาป ม นิมนฺตึสุ
กามโภเคหิ าตโย
เตสป ฉนฺทมาจิกฺขึ
มา นิมนฺเตถ เตหิ ม ฯ
โย เม กนิฏโก ภาตา นนฺโท นามาสิ ปณฺฑิโต
โสป ม อนุสิกฺขนฺโต
ปพฺพชฺช สมโรจสิ ๔ ฯ
อห โสโณ จ นนฺโท จ อุโภ มาตา ปตา มม
ตทาป โภเค ฉฑฺเฑตฺวา ปาวิสิมฺหา มหาวนนฺติ ฯ
โสณนนฺทปณฺฑิตจริย ปฺจม ฯ
#๑ ม. ยุ. จ ฯ ๒ ม. ยุ. ตทาป ฯ ๓ ม. อนฺธีภูต ฯ ๔ ม. ยุ. สมโรจยิ ฯ
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ฉฏ มูคผกฺขจริย
[๒๖] ปุนาปร ยทา โหมิ
กาสิราชสฺส อตฺรโช
มูคผกฺโขติ ๑ นาเมน เตมิโยติ วทนฺติ ม ฯ
โสฬสิตถฺ ีสหสฺสาน
น วิชชฺ ติ ปุโม ตทา
อโหรตฺตานมจฺจเยน
นิพฺพตฺโต อหเมกโก ฯ
กิจฺฉา ลทฺธ ปย ปุตฺต อภิชาต ชุตินฺธร
เสตจฺฉตฺต ธารยิตฺวาน สยเน โปเสสิ ม ปตา ฯ
นิทฺทายมาโน สยนวเร ปพุชฌ
ฺ ิตฺวานห ตทา
อทฺทส ปณฺฑร ฉตฺต
เยนาห นิรย คโต ฯ
สห ทิฏ ิสฺส ๒ เม ฉตฺต ตาโส อุปฺปชฺชิ เภรโว
วินิจฺฉย สมาปนฺโน
กทาห อิม มฺุจิสฺส ฯ
ปุพฺพสาโลหิตา มยฺห
เทวตา อตฺถกามินี
สา ม ทิสฺวาน ทุกฺขิต ตึสุ าเนสุ โยชยิ ฯ
มา ปณฺฑิจฺจย วิภาวย พาลมโต ภว สพฺพปาณิน
สพฺโพ ตฺชโน โอจินายตุ เอว ตว อตฺโถ ภวิสฺสติ ฯ
เอว วุตฺตายห ตสฺสา อิท วจนมพฺรวึ
กโรมิ เต ต วจน
ย ม ภณสิ เทวเต ฯ
อตฺถกามาสิ เม อมฺม หิตกามาสิ เทวเต
ตสฺสาห วจน สุตฺวา
สาคเรว ถล ลภึ ฯ
#๑ ม. ยุ. มูคปกฺโขติ ฯ ๒ ม. ทิฏสฺส ฯ

สุตฺต ขุ. อปทาน (๒) พุทฺธวโส จรยาปฏก - หนาที่ 586

หฏโ สวิคฺคมานโส
ตโย องฺเค อธิฏหึ
มูโค อโหสึ พธิโร
ผกฺโข ๑ คติวิวชฺชิโต ฯ
เอเต องฺเค อธิฏาย วสฺสานิ โสฬส วสึ
ตโต เม หตฺเถ ปาเท จ ชิวฺห โสตฺจ มทฺทิย
อนูนต เม ปสฺสิตฺวา
กาฬกณฺณีติ นินฺทิสุ ฯ
ตโต ชานปทา สพฺเพ เสนาปติปุโรหิตา
สพฺเพ เอกมนา หุตฺวา ฉฑฺฑน อนุโมทิสุ ฯ
โสห เตส มตึ สุตฺวา หฏโ สวิคฺคมานโส
ยสฺสตฺถาย ตโป จิณฺโณ โส เม อตฺโถ สมิชฌ
ฺ ถฯ
นฺหาเปตฺวา อนุลิมฺเปตฺวา เวเตฺวา ราชเวน
อภิสิฺจิตฺวา ฉตฺเตน
กาเรสุ ปุร ปทกฺขิณ ฯ
สตฺตาห ธารยิตฺวาน
อุคฺคเต รวิมณฺฑเล
รเถน ม นีหริตฺวา
สารถิ วนมุปาคมิ ฯ
เอโกกาเส รถ กตฺวา สชฺชสฺส หตฺถมฺุจิโต ๒
สารถิ ขณตี กาสุ
นิกฺขาตุ ปวิยา มม ฯ
อธิฏิตมธิฏ าน
ตชฺเชนฺโต วิวิธการณา
น ภินฺทึว ตมธิฏาน
โพธิยาเยว การณา ฯ
มาตา ปตา น เม เทสฺสา อตฺตา เม น จ เทสฺสโิ ย
สพฺพฺุต ปย มยฺห
ตสฺมา ว ตมธิฏหึ ฯ
#๑ ม. ยุ. ปกฺโข ฯ ๒ ยุ. หตฺถมฺุจิต ฯ
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เอเต องฺเค อธิฏาย วสฺสานิ โสฬส วสึ
อธิฏาเนน [๑] สโม นตฺถิ เอสา เม อธิฏานปารมีติ
มูคผกฺขจริย ฉฏ ฯ
สตฺตม กปลราชจริย
[๒๗] ยทา อห กป อาสึ
นทีกูเล ทรีสเย
ปฬิโต สสสุมาเรน ๒ คมน น ลภามห ฯ
ยโมฺหกาเส อห ตฺวา โอรา ปร ปตามห
ตตฺถจฺฉิ สตฺตุวธโก
กุมฺภิโล ลุทฺธทสฺสโน ฯ
โส ม อสสิ เอหีติ
อหมฺเปมีติ ต วทึ ๓
ตสฺส มตฺถกมกฺกมฺม
ปรกูเล ปติฏหึ ฯ
น ตสฺสาลิก ภณิต
ยถา วาจ อกาสห
สจฺเจน เม สโม นตฺถิ เอสา เม สจฺจปารมีติ ฯ
กปลราชจริย สตฺตม ฯ
อฏม สจฺจสวฺหยปณฺฑิตจริย
[๒๘] ปุนาปร ยทา โหมิ
ตาปโส สจฺจสวฺหโย
สจฺเจน โลก ปาเลสึ สมคฺค ชนมกาสหนฺติ ฯ
สจฺจสวฺหยปณฺฑิตจริย อฏม ฯ
#๑ ม. เม ฯ ๒ ม. สุสุมาเรน ฯ ยุ. สสุมาเรน ฯ ๓ ม. วตึ ฯ ยุ. วทิ ฯ
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นวม วฏฏกโปตกจริย
[๒๙] ปุนาปร ยทา โหมิ
มคเธ วฏฏโปตโก
อชาตปกฺโข ตรุโณ
มสเปสิ กุลาวเก ฯ
มุขตุณฺฑเกน อาหริตฺวา มาตา โปสยตี มม
ตสฺสา ผสฺเสน ชีวามิ นตฺถิ เม กายิก พล ฯ
สวจฺฉเร คิมฺหสมเย
ทวทาโห ปทิปฺปติ
อุปคจฺฉติ อมฺหาก
ปาวโก กณฺหวตฺตนิ ฯ
ธมธม ๑ อิติ เอว
สทฺทายนฺโต มหา สิขี
อนุปุพฺเพน ฌาเปนฺโต อคฺคิ มมมุปาคมิ ฯ
อคฺคิเวคภยา ภีตา
ตสิตา มาตา ปตา มม
กุลาวเก ม ฉฑฺเฑตฺวา อตฺตาน ปริโมจยุ ฯ
ปาเท ปกฺเข ปชหามิ นตฺถิ เม กายิก พล
โสห อคติโก ตตฺถ
เอว จินฺเตสห ตทา ฯ
เยสาห อุปธาเวยฺย
ภีโต ตสิตเวธิโต
เต ม โอหาย ปกฺกนฺตา กถ เม อชฺช กาตเว ฯ
อตฺถิ โลเก สีลคุโณ
สจฺจ โสเจยฺยนุทฺทยา
เตน สจฺเจน กาหามิ สจฺจกิริยมุตฺตม ๒ ฯ
อาวชฺชติ ฺวา ธมฺมพล
สริตฺวา ปุพฺพเก ชิเน
สจฺจพลมวสฺสาย
สจฺจกิริยมกาสห ฯ
#๑ ม. ธมธมา ฯ ยุ. ธูมธูมฺชนีเตฺวว ฯ ๒ สจฺจกิริยมนุตฺตร อิติป ปาโ ฯ
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สนฺติ ปกฺขา อปตนา
สนฺติ ปาทา อวฺจนา
มาตา ปตา จ นิกฺขนฺตา ชาตเวท ปฏิกฺกม ฯ
สห สจฺเจ กเต มยฺห มหาปชฺชลิโต สิขี
วชฺเชสิ โสฬส กรีสานิ อุทก ปตฺวา ยถา สิขี
สจฺเจน เม สโม นตฺถิ เอสา เม สจฺจปารมีติ ฯ
วฏฏกโปตกจริย นวม ฯ
ทสม มจฺฉราชจริย
[๓๐] ปุนาปร ยทา โหมิ
มจฺฉราชา มหาสเร
อุเณฺห สุริยสนฺตาเป
สเร อุทก ขียถ ฯ
ตโต กากา จ คิชฺฌา จ กงฺกา ๑ กุลลเสนกา
ภกฺขยนฺติ ทิวา รตฺตึ
มจฺเฉ อุปนิสีทิย ฯ
เอว จินฺเตสห ตตฺถ
สห าตีหิ ปฬิโต
เกน นุ โข อุปาเยน าตี ทุกฺขา ปโมจเย ฯ
จินฺตยิตฺวาน ธมฺมตฺถ
สจฺจ อทฺทส ปสฺสย
สจฺเจ ตฺวา ปโมเจสึ าตีน ต อติกฺขย ฯ
อนุสฺสริตฺวา สต ธมฺม ปรมตฺถ วิจินฺตย
อกาสึ สจฺจกิริย
ย โลเก ธุวสสฺสต ฯ
ยโต สรามิ อตฺตาน
ยโต ปตฺโตสฺมิ วิฺุต
นาภิชานามิ สฺจิจฺจ
เอกปาณป หึสิต ๒ ฯ
#๑ ยุ. พกา ฯ ๒ วิหึสิต อิติป ฯ
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เอเตน สจฺจวชฺเชน
ปชฺชุนฺโน อภิวสฺสตุ
อภิตฺถนย ปชฺชุนฺน
นิธึ กากสฺส นาสย ฯ
กาก โสกาย รนฺเธหิ มจฺเฉ โสกา ปโมจย
สห กเต สจฺจวเร
ปชฺชุนฺโน อภิคชฺชิย ฯ
ถล นินนฺ ฺจ ปูเรนฺโต ขเณน อภิวสฺสถ
เอวรูป สจฺจวร
กตฺวา วิริยมุตฺตม ฯ
วสฺสาเปสึ มหาเมฆ
สจฺจเตชพลสฺสิโต
สจฺเจน เม สโม นตฺถิ เอสา เม สจฺจปารมีติ ฯ
มจฺฉราชจริย ทสม ฯ
เอกาทสม กณฺหทีปายนจริย
[๓๑] ปุนาปร ยทา โหมิ
กณฺหทีปายโน อิสิ
ปโรปฺาสวสฺสานิ
อนภิรโต จรึ อห ฯ
น โกจิ เอต ชานาติ อนภิรติมน มม
อหป กสฺสจิ นาจิกฺขึ
อรติ ๑ เม จ รติมานเส ฯ
สพฺรหฺมจารี มณฺฑโพฺย สหาโย เม มหาอิสิ
ปุพฺพกมฺมสมายุตฺโต
สูลมาโรปน ลภิ ฯ
ตมห อุปฏหิตฺวาน
อาโรคฺยมนุปาปยึ
อาปุจฺฉิตฺวาน อาคฺฉึ ย มยฺห สกมสฺสม ฯ
#๑ ยุ. อรตึ ฯ
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สหาโย พฺราหฺมโณ มยฺห ภริย อาทาย ปุตฺตก
ตโย ชนา สมาคนฺตฺวา อาคจฺฉฉ ปาหุนาคต ฯ
สมฺโมทมาโน เตหิ สห นิสินโฺ น สกอสฺสเม
ทารโก วฏฏมนุกฺขิป
อาสีวิสมโกปยิ ฯ
ตโต โส วฏฏคต มคฺค อเนฺวสนฺโต กุมารโก
อาสีวิสสฺส หตฺเถน
อุตฺตมงฺค ปรามสิ ฯ
ตสฺส อามสเน กุทฺโธ สปฺโป วิสพลสฺสโิ ต
กุปโ ต ปรมโกเปน
อฑสิ ทารก ขเณ ฯ
สห ทฏโ อติวิเสน
ทารโก ปปติ ภูมิย
เตนาห ทุกฺขิโต อาสึ มม วา หสิต ทุกฺข ฯ
ตฺยาห อสฺสาสยิตฺวาน ทุกฺขิเต โสกสลฺลิเน ๑
ปม อกาสึ กิริย
อคฺค สจฺจวรุตฺตม ฯ
สตฺตาหเมวาห ปสนฺนจิตฺโต
ปฺุตฺถิโก อจรึ พฺรหฺมจริย
อถาปร ย จริต มม อิท
วสฺสานิ ปฺาสสมาธิกานิ ฯ
อากามโกวาหิ อหฺจรามิ
เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ
หต วิส ชีวตุ ยฺทตฺโต ฯ
#๑ ม. ยุ. โสกสลฺลิเต ฯ
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สห สจฺเจ กเต มยฺห วิสเวเคน เวธิโต
อพุชฺฌติ ฺวาน วุฏาสิ
อโรโค วาสิ ๑ มาณโว
สจฺเจน เม สโม นตฺถิ เอสา เม สจฺจปารมีติ ฯ
กณฺหทีปายนจริย เอกาทสม ฯ
ทฺวาทสม สุตโสมจริย
[๓๒] ปุนาปร ยทา โหมิ
สุตโสโม มหีปติ๋
คหิโต โปริสาเทน
พฺราหฺมเณ สงฺคร สรึ ฯ
ขตฺติยาน เอกสต
อาวุณิตฺวา กรตเล
เอเต สมฺมมิลาเปตฺวา ยฺตฺเถ อุปนยี มม ฯ
อาปุจฺฉิ ม โปริสาโท กึ ตฺว อิจฺฉสิ นิสฺสช
ยถามตึ เต กาหามิ
ยทิ เม ตฺว ปุเนหิสิ ฯ
ตสฺส ปฏิสุณิตฺวาน
ปเฺห อาคมน มม
อุปคนฺตฺวา ปุร รมฺม
รชฺช นิยฺยาทยึ ตทา ฯ
อนุสฺสริตฺวา สต ธมฺม ปุพฺพก ชินเสวิต
พฺราหฺมณสฺส ธน ทตฺวา โปริสาท อุปาคมึ ฯ
นตฺถิ เม สสโย ตตฺถ ฆาฏยิสสฺ ติ วา น วา
สจฺจวาจานุรกฺขนฺโต
ชีวิต จชิตุมุปาคมึ
สจฺเจน เม สโม นตฺถิ เอสา เม สจฺจปารมีติ ฯ
สุตโสมจริย ทฺวาทสม ฯ
#๑ ม. ยุ. จาสิ ฯ
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เตรสม สุวณฺณสามจริย
[๓๓] สาโม ยทา วเน อาสึ สกฺเกน อภินิมฺมิโต
ปวเน สีหพฺยคฺเฆหิ
เมตฺตายมุปนามยึ ฯ
สีหพฺยคฺเฆหิ ทีปหิ
อจฺเฉหิ มหิเสหิ จ
ปสทมิควราเหหิ
ปริวาเรตฺวา วเน วสึ ฯ
น ม โกจิ อุตฺตสติ
นปห ภายามิ กสฺสจิ
เมตฺตา พเลนุปตฺถทฺโธ รมามิ ปวเน ตทาติ ฯ
สุวณฺณสามจริย เตรสม ฯ
___________________
จุทฺทสม เอกราชจริย
[๓๔] ปุนาปร ยทา โหมิ
เอกราชาติ วิสฺสุโต
ปรม สีล อธิฏาย
ปสาสามิ มหามหึ ฯ
ทส กุสลกมฺมปเถ
วตฺตามิ อนวเสสโต
จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ
สงฺคณฺหามิ มหาชน ฯ
เอว เม อปฺปมตฺตสฺส อิธ โลเก ปรตฺถ จ
ทพฺพเสโน อุปาคนฺตฺวา อจฺฉินฺทนฺโต ปุร มม ฯ
ราชูปชีเว นิคเม
สพลฏเ สรฏเก
สพฺพ หตฺถคต กตฺวา
กาสุยา นิกฺขณี มม ฯ
อมจฺจมณฺฑล รชฺช
ผีต อนฺเตปุร มม
อจฺฉินฺทิตฺวาน คหิต
ปยปุตฺตว ปสฺสห
เมตฺตาย เม สโม นตฺถิ เอสา เม เมตฺตาปารมีติ ฯ
เอกราชจริย จุทฺทสม ฯ
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ปณฺณรสม มหาโลมหสจริย
[๓๕] สุสาเน เสยฺย กปฺเปมิ ฉวฏิก อุปนิธาย ๑
คามมณฺฑลา อุปาคนฺตฺวา รูป ทสฺเสนฺติ นปฺปก ฯ
อปเร คนฺธฺจ มาลฺจ โภชน วิวิธ พหุ
อุปายนานิ อุปเนนฺติ
หฏา สวิคฺคมานสา ฯ
เย เม ทุกฺข อุปหรนฺติ เย จ เทนฺติ สุข มม
สพฺเพส สมโก โหมิ
ทยา โกโป น วิชฺชติ ฯ
สุขทุกฺเข ตุลาภูโต
ยเสสุ อยเสสุ จ
สพฺพตฺถ สมโก โหมิ
เอสา เม อุเปกฺขาปารมีติ ฯ
มหาโลมหสจริย ปณฺณรสม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
ยุธฺชโย โสมนสฺโส
อโยฆรภิเสน จ
โสณนนฺโท มูคผกฺโข
กปราชา สจฺจสวฺหโย ฯ
วฏฏโก มจฺฉราชา จ กณฺหทีปายโน อิสิ
สุตโสโม ปุเร ๒ อาสิ สาโม จ เอกราชา ๓ จ
อุเปกฺขาปารมี อาสิ
อิติ วุตฺต มเหสินา ฯ
เอว พหุวิธ ทุกฺข
สมฺปตฺติฺจ พหูวิธ
ภวาภเว อนุภวิตฺวา
ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม ฯ
ทตฺวา ทาตพฺพก ทาน สีล ปูเรตฺวา อเสสโต
นิกฺขมฺมปารมึ คนฺตฺวา ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม ฯ
#๑ ม. อุปนิธายห ฯ ยุ. นิธายห ฯ ๒ ม. ยุ. ปุน อาสึ ฯ ๓ ม. ยุ. เอกราชหุ ฯ
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ปณฺฑิเต ปริปุจฺฉิตฺวา
วิริย กตฺวาน อุตฺตม
ขนฺติยา ปารมึ คนฺตฺวา ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม ฯ
กตฺวา ทฬฺหมธิฏาน
สจฺจวาจานุรกฺขิย
เมตฺตาย ปารมึ คนฺตฺวา ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม ฯ
ลาภาลาเภ ยสายเส สมฺมานนาวมานเน
สพฺพตฺถ สมโก หุตวฺ า ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม ฯ
โกสชฺช ภยโต ทิสฺวา วิริยารมฺภฺจ 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
อิตฺถ สุท ภควา อตฺตโน ปุพฺพจริย สมฺภาวยมาโน
พุทฺธาปทานิย นาม ธมฺมปริยาย อภาสิตฺถาติ ฯ
จริยาปฏก นิฏิต ฯ
[๑]
#๑ ยุ. ยสฺมา ปน อย ปาลิ
ปรมฺปราย ลิกฺขิตา
# วิปลฺลตฺถกฺขรา ตสฺมา สาย สุฏุ วิโสธิตา
# ปฺาสี โหติ นาเมน อนุเถเรน ธีมตา
# สาสนฺฏิติกาเมน
พหุคนฺเธสุ อาคต
# อตฺถ สสนฺทิตฺวา
มยา ตสฺส เตเชน ปาณิโน
# สมิทฺธสงฺกปฺปา โหนฺตุ เทวา รกฺขนฺตุ สาสน ฯ
#
จริยาปฏกปาลิ สมตฺตา ฯ
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สโมธานกถา ๑
[๓๖] ทเสเต ปารมี โหนฺติ ทเสเต อุปปารมี
ปรมตฺถา ทส โหนฺติ
โพธิยา ปริปาจนา ฯ
สิวิราชสฺส เสฏสฺส
ทานปารมิตา ภเว
เวสฺสนฺตโร จ เวลาโม ภวนฺติ อุปปารมี ฯ
อกิตฺติวิสยฺหทาเนน
โหนฺติ ตา อุปปารมี
กุกกฺ ุฏสีลสโส ภูโต
ปรมตฺถา ทานปารมี ฯ
มหากป จ ฉทฺทนฺโต
นาโค จ มาตุโปสโก
สีลปารมิตา ยนฺติ
อิติ วุตฺต มเหสินา ฯ
จมฺเปยฺยโก ภูริทตฺโต สีเลน อุปปารมี
สงฺขปาโล จ โย ธีโร ปรมตฺถา สีลปารมี ฯ
ยุธฺชโย จ โควินฺโท หตฺถิปาโล จ โย ฆโร
ภลฺลาติ โย สุสาโม จ ..................
มฆเทโว นิมิ เจว
โหนฺเตตา อุปปารมี ฯ
มโหสโถ ธนรฏโ
กุณฺฑโล จาป ตณฺฑิโล
ติตฺติโร จ สกุโณ จ
โหนฺเตตา อุปปารมี ฯ
วิธุร สมฺภว ปฺาย
อุโภตา โหนฺติ ปารมี
โย สิสฺโส อาจริย โปรา สุริยพฺราหฺมโณ มาตงฺโค ฯ
#๑ ม. ยุ. สโมธานกถา นตฺถิ ฯ
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สตฺตุภสฺตฺจ ปรมตฺถา
สีลวา วิริโย ราชา
ทฬฺหปรกฺกโม อาสิ
มหากป ปฺจ ครุกา
ธมฺมปาโล กุมาโร จ
อุปปารมีติ วุจฺจนฺติ
ขนฺติวาเทน ปรมตฺถา
พุทฺธภูมึ คเวสนฺโต
ตถูปริสจฺจคุณ
สจฺเจนคฺคินิพฺพาปโต
อุทเก มจฺโฉ ภวิตฺวาน
มหาเมฆ ปวสฺเสสิ
สจฺเจน นาว ตาเรสิ
วิส สจฺเจน ฆาเฏสิ
สจฺเจน วานโร หุตฺวา
เอสา ปารมิตา สตฺถุ
สุตโสโม นาม ราชา
โมเจติ เอกสต ขเตฺย
อธิฏาเนน กึ ฉนฺโท
ทุโก มาตงฺคโย เจว

เอตา เว ปฺาปารมี
ชาตก ชานกา วิภู ฯ
ปรมตฺถา วิริยปารมี
วิริยา โหนฺติ ปารมี ฯ
ขนฺติยา โหนฺติ ปารมี
ธมฺมาธมฺมิกททฺทวา ฯ
ขนฺติปารมิปูริยา
อกาสิ ทุกฺกร พหุ ฯ
สสวฏฏกชาตก
เอสา ปารมิตา ภเว ฯ
อกาสิ สจฺจมุตฺตม
เอสา เม สจฺจปารมี ฯ
ธีโร สุปารปณฺฑิโต
กณฺหทีปายโน อิสิ ฯ
คงฺคา โสต ตรี ตทา
โหนฺติ ตา อุปปารมี ฯ
รกฺขนฺโต สจฺจมุตฺตม
ปรมตฺถา สจฺจปารมี ฯ
ปารมี ภวตี ตทา
อธิฏานอุปปารมี ฯ
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มุคผกฺเขน ปรมตฺถา
อธิฏาน อาสิ ปารมี
มหากโณฺห จ เมตฺตาย ตตฺถ จ ราชโสธนา ฯ
เอสา ทุวิธา อกฺขาตา เมตฺตาปารมิตา ภเว
สีเลน พฺรหฺมทตฺโต จ โย วาย คณฺฑิติณฺฑโก ฯ
อกาสิ นนฺโท ปยสฺส
โหนฺติ ตา อุปปารมี
เอกราเชน ปรมตฺถา นตฺถิ เมตฺตาย อีทิโส ฯ
เทฺว สุวา อุปปารมี
ปรมตฺถา โลมหสน
เอตา ทส ปารมี มยฺห ปฏิเวโส อคฺคโพธิยา ฯ
ทสโต ปรมา นตฺถิ
ทสโต นตฺถิ อูนกา
อนูนานธิกา สพฺพา
ปูริตา ทสปารมีติ ฯ
สโมธานกถา นิฏิตา
จริยาปฏก สมตฺต ฯ
________

