





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	กิตฺตนปตฺตํ
	ปฐโม พุทฺธวคฺโค
	ปฐมํ พุทฺธาปทานํ
	ทุติยํ ปจฺเจกพุทฺธาปทานํ
	ตติยํ สารีปุตฺตตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ มหากสฺสปตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ อนุรุทฺธตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ ปุณฺณมนฺตานีปุตฺตตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ อุปาลิตฺเถราปทานํ
	นวมํ อญฺญาโกณฺฑญฺญตฺเถราปทานํ
	ทสมํ ปิณฺโฑลภารทฺวาชตฺเถราปทานํ
	เอกกาทสมํ ขทิรวนิยเรวตตฺเถราปทานํ
	ทุวาทสมํ อานนฺตฺเถราปทานํ

	ทุติโย สีหาสนิยวคฺโค
	ปฐมํ สีหาสนทายกตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ เอกตฺถมฺภิกตฺเถราปทานํ
	ตติยํ นนฺทตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ จุลฺลปนฺถกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ ปิลินฺทวจฺฉตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ ราหุลตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ อุปเสนวงฺคนฺตปุตฺตตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ รฎฺฐปาลตฺเถราปทานํ
	นวมํ โสปากตฺเถราปทานํ
	ทสมํ สุมงฺคลตฺเถราปทานํ

	ตติโย สุภูติวคฺโค
	ปฐมํ สุภูติตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ อุปวาณตฺเถราปทานํ
	ตติยํ ตีณิสรณาคมนิยตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ ปญจสีลสมาทานิยตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ อนฺนสํสาวกตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ ธูปทายกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ ปุฬินปูชกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ อุตฺติยตฺเถราปทานํ
	นวมํ เอกญฺชลิกตฺเถราปทานํ
	ทสมํ โขมทายกตฺเถราปทานํ

	จตุตฺโถ กุณฺฑธานวคฺโค
	ปฐมํ กุณฺฑธานตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ สาคตตฺเถราปทานํ
	ตติยํ มหากจฺจายนตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ กาฬุทายิตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ โมฆราชคฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ อธิมุตฺตกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ ลสุณทายกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ อายาตทายกตฺเถราปทานํ
	นวมํ ธมฺมจกฺกิกตฺเถราปทานํ
	ทสมํ กปฺปรุกฺขิยตฺเถราปทานํ

	ปญฺจโม อุปาลิวคฺโค
	ปฐมํ อุปาลิตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ โสณโกฎิยเวสฺสตฺเถราปทานํ
	ตติยํ ภทฺทิยกาฬิโคธายปุตฺตตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ สนฺนิฎฺฐาปกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ ปญฺจหตฺถิยตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ ปทุมจฺฉทนิยตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ สยนทายกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ จงฺกมทายกตฺเถราปทานํ
	นวมํ สุภทฺทตฺเถราปทานํ
	ทสมํ จุนฺทตฺเถราปทานํ

	ฉฎฺโฐ วีชนีวคฺโค
	ปฐมํ วิธูปนทายกตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ สตรํสิยตฺเถราปทานํ
	ตติยํ สยนทายกตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ คนฺโธทกทายกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ โอปวุยฺหตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ สปริวาราสนตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ ปญฺจทีปกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ ธชทายกตฺเถราปทานํ
	นวมํ ปทุมตฺเถราปทานํ
	ทสมํ อสนโพธิยตฺเถราปทานํ

	สตฺตโม สกจิตฺตนิยวคฺโค
	ปฐมํ สกจิตฺตนิยตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ อาโปปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ตติยํ ปจฺจาคมนิยตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ ปรปฺปสาทกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ ภิสทายกตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ สุจินฺติตตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ วตฺถทายกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ อมฺพทายากตฺเถราปทานํ
	นวมํ สุมนต์เถราปทานํ
	ทสมํ ปุปฺผจงฺโกฎิยตฺเถราปทานํ

	อฎฺฐโม นาคสมาลวคฺโค
	ปฐมํ นาคสมาลตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ ปทสญฺญกตฺเถราปทานํ
	ตติยํ สุสญฺญกตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ ภิสาลุวทายกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ เอกสญฺญกตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ ติณสนฺถารทายกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ สูจิทายกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ ปาฎลิปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	นวมํ ฐฺตญฺชลิยตฺเถราปทานํ
	ทสมํ ตีณิปทุมิยตฺเถราปทานํ

	นวโม ติมิรปุปฺผิยวคฺโค
	ปฐมํ ติมิรปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ คตสญฺญกตฺเถราปทานํ
	ตติยํ นิปนฺนญฺชลิกตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ อโธปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ รํสิสญฺญกตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ รํสิสญฺญิกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ ผลทายกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ สทฺทสญฺญกตฺเถราปทานํ
	นวมํ โพธิสิญฺจกตฺเถราปทานํ
	ทสมํ ปทุมปุปฺผิยตฺเถราปทานํ

	ทสโม สุธาวคฺโค
	ปฐมํ สุธาปิณฺฑิยตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ สุปีฐิยตฺเถราปทานํ
	ตติยํ อฑฺฒเจลกตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ สูจิทายกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ คนฺธมาลิยตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐั ติปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ มธุปิณฺฑิกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ เสนาสนทายกตฺเถราปทานํ
	นวมํ เวยฺยาวจฺจกตฺเถราปทานํ
	ทสมํ พุทฺธุปฎฺฐากตฺเถราปทานํ

	เอกาทสโม ภิกฺขทายิวคฺโค
	ปฐมํ ภิกฺขทายกตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ ญาณสญฺญิกตฺเถราปทานํ
	ตติยํ อุปฺปลหตฺถิยตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ ปทปูชกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ มุฎฐิปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ อุทกปูชกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ นฬมาลิยตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ อาสนุปฎฺฐายกตฺเถราปทานํ
	นวมํ พิลาฬิทายกตฺเถราปทานํ
	ทสมํ เรณุปูชกตฺเถราปทานํ

	ทฺวาทสโม ทหาปริวารวคฺโค
	ปฐมํ มหาปริวารตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ สุมงฺคลตฺเถราปทานํ
	ตติยํ สรณคมนิยตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ เอกาสนิยตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ สุวณฺณปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ จิตกปูชกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ พุทฺธสญฺญกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ มคฺคสญฺญกตฺเถราปทานํ
	นวมํ ปจฺจุปฎฺฐานสญฺญกตฺเถราปทานํ
	ทสมํ ชาติปูชกตฺเถราปทานํ

	เตรสโม เสเรยฺยวคฺโค
	ปฐมํ เสเรยฺยกตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ ปุปฺผถูปิยตฺเถราปทานํ
	ตติยํ ปายาสทายกตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ คนฺโธทกิยตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ สมฺมุขาถวิกตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ กุสุมาสนิยตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ ผลทายกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ ญาณสญฺญกตฺเถราปทานํ
	นวมํ คนฺธปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ทสมํ ปทุมปูชกตฺเถราปทานํ

	จุทฺทสโม โสภิตวคฺโค
	ปฐมํ โสภิตตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ สุทสฺสนตฺเถราปทานํ
	ตติยํ จนฺทนปูชกตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ ปุปฺผฉทนิยตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ รโหสญฺญิกตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ จมฺปกปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ อตฺถสนฺทสฺสกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ เอกรํสนิยตฺเถราปทานํ
	นวมํ สาลทายกตฺเถราปทานํ
	ทสมํ ผลทายกตฺเถราปทานํ

	ปนฺนรสโม ฉตฺตวคฺโค
	ปฐมํ อธิฉตฺติยตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ ถมฺภาโรปกตฺเถราปทานํ
	ตติยํ เวทิการกตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ สปริวาริยตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ อุมฺมาปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ อนุโลมทายกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ มคฺคทายกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ ผลกทายกตฺเถราปทานํ
	นวมํ วฎํสกิยตฺเถราปทานํ
	ทสมํ ปลฺลงฺกทายกตฺเถราปทานํ

	โสฬสโม พนฺธุชีวกวคฺโค
	ปฐมํ พนฺธุชีวกตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ ตมฺพปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ตติยํ วีถิสมฺมชฺชกตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ กกฺการุปูชกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ มนฺทารวปุปฺผปูชกตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ กทมฺพปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ ติณสูลกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ มาคปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	นวมํ ปุนฺนาคปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ทสมํ กุมุททายกตฺเถราปทานํ

	สตฺตรสโม สุปาริจริยวคฺโค
	ปฐมํ สุปาริจริยตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ กณเวรปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ตติยํ ขชฺชทายกตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ เทสปูชกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ กณิการฉทนิยตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ สปฺปิทายกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ ยุธิกปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ ทุสฺสทายากตฺเถราปทานํ
	นวมํ สมาทปกตฺเถราปทานํ
	ทสมํ ปญฺจงฺคุลิยตฺเถราปทานํ

	อฎฺฐารสโม กุมุทวคฺโค
	ปฐมํ กุมุทมาลิยตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ นิสฺเสณีทายกตฺเถราปทานํ
	ตติยํ รตฺติยปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ อุทปานทายกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ สีหาสนทายกตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ มคฺคทตฺติกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ เอกทีปิยตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ มณิปูชกตฺเถราปทานํ
	นวมํ ติกิจฺฉกตฺเถราปทานํ
	ทสมํ สงฺฆปฎฺฐากตฺเถราปทานํ

	เอกูนวีสติโม กุฎชปุปฺผิยวคฺโค
	ปฐมํ กุฎชปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ พนฺธุชีวกตฺเถราปทานํ
	ตติยํ โกตุมฺพริยตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ ปญฺจหตฺถิยตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ อิสิมุคฺคทายกตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ โพธิอุปฎฐายกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ เอกจินฺติกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ ติกณฺณิปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	นวมํ เอกจาริยตฺเถราปทานํ
	ทสมํ ติวณฺฎิปุปฺผิยตฺเถราปทานํ

	วัสติโม ตมาลปุปฺผิยวคฺโค
	ปฐมํ ตมาลปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ ติณสนฺถารทายกตฺเถราปทานํ
	ตติยํ ขณฺฑผุลฺลิยตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ อโสกปูชกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ องฺโกลกตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ กิสลยปูชกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ ตินฺทุกทายกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ คิริเนลมุฎฺฐิปูชกตฺเถราปทานํ
	นวมํ ติกณฺฑิปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ทสมํ ยูถิกปุปฺผิยตฺเถราปทานํ

	เอกวีสติโม กณิการปุปฺผิยวคฺโค
	ปฐมํ กณิการปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ มิเนลปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ตติยํ กึกณิกปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ ตรณิยตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ นิคฺคุณฺฑิปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ อุทกทายกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ สลฬมาลิยตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ โกรณฺฑปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	นวมํ อาธารทายกตฺเถราปทานํ
	ทสมํ ปาปนิวาริยตฺเถราปทานํ

	พาวีสติโม หตฺถิวคฺโค
	ปฐมํ หตฺถิทายกตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ ปานธิทายกตฺเถราปทานํ
	ตติยํ สจฺจสญฺญกตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ เอกสญฺญกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ รํสิสญฺญกตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ สนฺธิตตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ ตาลวณฺฎทายกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ อกฺกนฺตสญฺญกตฺเถราปทานํ
	นวมํ สปฺปิทายกตฺเถราปทานํ
	ทสมํ ปาปนิวาริยตฺเถราปทานํ

	เตวีสติโม อาลมฺพนทายกวคฺโค
	ปฐมํ อาลมฺพนทายกตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ อชินทายกตฺเถราปทานํ
	ตติยํ เทฺวรตนิยตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ อารกฺขทายกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ อพฺยาธิกตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ วกุลปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ โสวณฺณวฎํสกิยตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ มิญฺชวฎํสกิยตฺเถราปทานํ
	นวมํ สุกตาเวฬิยตฺเถราปทานํ
	ทสมํ เอกวนฺทนิยตฺเถราปทานํ

	จตุพฺพีโส อุทกาสนทายิวคฺโค
	ปฐมํ อุทกาสนทายกตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ ภาชนทายกตฺเถราปทานํ
	ตติยํ สาลปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ กิลญฺชทายกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ เวทิทายกตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ วณฺณการกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ ปิยาลปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ อมฺพยาคทายกตฺเถราปทานํ
	นวมํ ชคติการกตฺเถราปทานํ
	ทสมํ วาสิทายกตฺเถราปทานํ

	ปญฺจวีโส ตุวรทายิวคฺโค
	ปฐมํ ตุวรฎฺฐิทายกตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ นาคเกสริยตฺเถราปทานํ
	ตติยํ นฬินเกสริยตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ วิรวิปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ กุฎิธูปกตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ ปตฺตทายกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ ธาตุปูชกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ สตฺตสตฺตลิปุปฺผปูชกตฺเถราปทานํ
	นวมํ พิมฺพิชาลปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ทสมํ อุทฺทาลทายกตฺเถราปทานํ

	ฉพฺพีสติโม โถมกวคฺโค
	ปฐมํ โถมกตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ เอกาสนทายกตฺเถราปทานํ
	ตติยํ จิตกปูชกตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ จมฺปกปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ สตฺตปาฎลิยตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ อุปาหนทายกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ มญฺชริปูชกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ ปณฺณทายกตฺเถราปทานํ
	นวมํ กุฎิทายกตฺเถราปทานํ
	ทสมํ อคฺคปุปฺผิยตฺเถราปทานํ

	สตฺตวีโส ปทุมุกฺเขปวคฺโค
	ปฐมํ อากาสุกฺขิปิยตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ เตลมกฺขิยตฺเถราปทานํ
	ตติยํ อฑฺฒจนฺทิยตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ ทีปทายกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ วิฬาลิทายกตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ มจฺฉทายกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ ชวหํสกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ สลฬปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	นวมํ อุปาคตหาสนิยตฺเถราปทานํ
	ทสมํ ตรณิยตฺเถราปทานํ

	อฎฺฐวีสติโม สุวณฺณพิพฺโพหนวคฺโค
	ปฐมํ สุวณฺณพิพฺโพหนิยตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ ติลมุฎฐิตฺเถราปทานํ
	ตติยํ จงฺโกฎกิยตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ อพฺภญฺชนทายกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ เอกญฺชลิยตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ โปตฺถทายกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ จิตกปูชกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ อาลุวทายกตฺเถราปทานํ
	นวมํ ปุณฺฑรีกตฺเถราปทานํ
	ทสมํ ตรณิยตฺเถราปทานํ

	เอกูนตึโส ปณฺณทายกวคฺโค
	ปฐมํ ปณฺณทายกตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ ผลทายกตฺเถราปทานํ
	ตติยํ ปจฺจุคฺคมนิยตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ เอกปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ มฆวปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ อุปฎฺฐายิกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ อปทานิยตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ สตฺตาหปพฺพชิตตฺเถราปทานํ
	นวมํ พุทฺธุปฎฺฐายิกตฺเถราปทานํ
	ทสมํ ปุพฺพงฺคมนิยตฺเถราปทานํ

	ตึโส จิตกปูชกวคฺโค
	ปฐมํ จิตกปูชกตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ ปุปฺผธารกตฺเถราปทานํ
	ตติยํ ฉตฺตทายกตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ สทฺทสญฺญกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ โคสีสนิกฺเขปกตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ ปทปูชกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ เทสกิตฺติกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ สรณคมนิยตฺเถราปทานํ
	นวมํ อมฺพปิณฺฑิยตฺเถราปทานํ
	ทสมํ อนุสํสาวกตฺเถราปทานํ

	เอกตึสติโม ปทุมเกสริยวคฺโค
	ปฐมํ ปทุมเกสริยตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ สพฺพคนฺธิยตฺเถราปทานํ
	ตติยํ ปรมนฺนทายกตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ ธมฺมสญฺญกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ ผลทายกตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ สมฺปสาทิกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ อารามทายกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ อนุเลปทายกตฺเถราปทานํ
	นวมํ พุทธฺสญฺญิกตฺเถราปทานํ
	ทสมํ ปพฺภารทายกตฺเถราปทานํ

	พตฺตึโส อารกฺขทายกวคฺโค
	ปฐมํ อารกฺขทายกตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ โภชนทายกตฺเถราปทานํ
	ตติยํ คตสญฺญกตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ สตฺตปทุมิยตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ ปุปฺผาสนทายกตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ อาสนตฺถวิกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ สทฺทสญฺญกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ ติรํสิยตฺเถราปทานํ
	นวมํ นาลิปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ทสมํ กุมุทมาลิยตฺเถราปทานํ

	เตตฺตึโส อุมฺมาปุปฺผิยวคฺโค
	ปฐมํ อุมฺมาปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ ปุฬินปูชกตฺเถราปทานํ
	ตติยํ หาสชนกตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ ยญฺญสามิกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ นิมิตฺตสญฺญกตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ อนฺนสํสาวกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ นิคฺคุณฺฑิปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ สุมนาเวฬิยตฺเถราปทานํ
	นวมํ ปุปฺผฉตฺติยตฺเถราปทานํ
	ทสมํ สปริวารฉตฺตทายกตฺเถราปทานํ

	จตุตฺตึโส คนฺโธทกวคฺโค
	ปฐมํ คนฺธธูปิยตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ อุทกปูชกตฺเถราปทานํ
	ตติยํ ปุนฺนาคปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ เอกทุสฺสทายกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ ผุสฺสิตกมฺมิยตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ ปภงฺกรตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ ติณกุฎิทายกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ อุตฺตเรยฺยทายกตฺเถราปทานํ
	นวมํ ธมฺมสฺสวนิยตฺเถราปทานํ
	ทสมํ อุกฺขิตฺตปทุมิยตฺเถราปทานํ

	ปญฺจตฺตึโส เอกปทุมวคฺโค
	ปฐมํ เอกปทุมิยตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ ตีณุปฺปลมาลิยตฺเถราปทานํ
	ตติยํ ธชทายกตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ ตีณิกิงฺกณิปูชกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ นฬาคาริกตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ จมฺปกปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ ปทุมปูชกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ ติณมุฎฺฐิทายกตฺเถราปทานํ
	นวมํ ตินฺทุกผลทายกตฺเถราปทานํ
	ทสมํ เอกญฺชลิยตฺเถราปทานํ

	ฉตฺตึโส สทฺทสญฺญิกวคฺโค
	ปฐมํ สทฺทสญฺญิกตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ ยวกลาปิยตฺเถราปทานํ
	ตติยํ กึสุกปูชกตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ สโกฎกโกรณฺฑทายกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ ทณฺฑทายกตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ อมฺพยาคุทายกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ ปุฎกปูชกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ วจฺฉทายกตฺเถราปทานํ
	นวมํ สรณาคมนิยตฺเถราปทานํ
	ทสมํ ปิณฺฑปาติกตฺเถราปทานํ

	สตฺตตฺตึโส มนฺทารวปุปฺผิยวคฺโค
	ปฐมํ มนฺทารวิยตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ กกฺการุปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ตติยํ ภิสมุฬาลทายกตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ เกสรปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ องฺฌกลปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ กทมฺพปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ อุทฺทาลกปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ เอกจมฺปกปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	นวมํ ติมิรปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ทสมํ สลฬปุปฺผิยตฺเถราปทานํ

	อฎฺฐตฺตึโส โพธิวนฺทนวคฺโค
	ปฐมํ โพธิวนฺทกตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ ปาฎลิปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ตติยํ ตีณุปฺปลมาลิยตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ ปตฺติปุปฺผิยตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ สตฺตปณิณิยตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ คนฺธมุฎฺฐิตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ จิตกปูชกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ สุมนตาลวณฺฎิยตฺเถราปทานํ
	นวมํ สุมนทามิยตฺเถราปทานํ
	ทสมํ กาสุมาริผลทายกตฺเถราปทานํ

	เอกูนจตฺตาฬีโส อมฺพฎผลวคฺโค
	ปฐมํ อมฺพฎผลทายกตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ ลพุชทายกตฺเถราปทานํ
	ตติยํ อุทมฺพรผลทายกตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ มิลกฺขุผลทายกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ ผารสผลทายกตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ วลฺลิผลทายกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ กทลิผลทายกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ ปนสผลทายกตฺเถราปทานํ
	นวมํ โสณโกฎฺวิสตฺเถราปทานํ
	ทสมํ ปุพฺพกมฺมปิโลติ นาม พุทฺธาปทานํ

	จตฺตาฬีโส ปิลินฺทวคฺโค
	ปฐมํ ปิลินฺทวจฺฉตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ เสลตฺเถราปทานํ
	ตติยํ สพฺพกิตฺติกตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ มธุทายกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ ปทุมกูฎาคาริกตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ พกฺกุลตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ คิริมานนฺทตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ สลฬมณฺฑปิยตฺเถราปทานํ
	นวมํ สพฺพทายกตฺเถราปทานํ
	ทสมํ อชิตตฺเถราปทานํ

	เอกจตฺตาฬีสโม เมตฺเตยฺยวคฺโค
	ปฐมํ ติสฺสเมตฺเตยฺยตฺเถราปทานํ
	ทุติยํ ปุณฺณกตฺเถราปทานํ
	ตติยํ เมตฺตคุตฺเถราปทานํ
	จตุตฺถํ โธตกตฺเถราปทานํ
	ปญฺจมํ อุปสีวตฺเถราปทานํ
	ฉฎฺฐํ นนฺทกตฺเถราปทานํ
	สตฺตมํ เหมกตฺเถราปทานํ
	อฎฺฐมํ โตเทยฺยตฺเถราปทานํ
	นวมํ ชตุกณฺณิกตฺเถราปทานํ
	ทสมํ อุเทนตฺเถราปทานํ





