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ธมฺมปทฏกถา
---------ปณามคาถา
มหาโมหตโมนทฺเธ
โลเก โลกนฺตทสฺสินา
เยน สทฺธมฺมปชฺโชโต
ชลิโต ชลิติทฺธินา
ตสฺส ปาเท นมสฺสิตฺวา
สมฺพุทฺธสฺส สิรีมโต
สทฺธมฺมฺจสฺส ปูเชตฺวา
กตฺวา สงฺฆสฺส จฺชลึ
ต ต การณมาคมฺม
ธมฺมาธมฺเมสุ โกวิโท
สมฺปนฺนสทฺธมฺมปโท
สตฺถา ธมฺมปท สุภ
เทเสสิ กรุณาเวค
สมุสฺสาหิตมานโส
ย เว เทวมนุสฺสาน
ปติปาโมชฺชวฑฺฒน
ปรมฺปราภตา ตสฺส
นิปุณา อตฺถวณฺณนา
ยา ตามฺพปณฺณิทีปมฺหิ
ทีปภาสาย สณฺิตา
น สาธยติ เสสาน
สตฺตาน หิตสมฺปท
อปฺเปว นาม สาเธยฺย
สพฺพโลกสฺส สา หิต
อิติ อาสึสมาเนน
ทนฺเตน สมจารินา
กุมารกสฺสเปนาห
เถเรน ถิรเจตสา
สทฺธมฺมฏิติกาเมน
สกฺกจฺจ อภิยาจิโต
ต ภาส อติวิตฺถาร
คตฺจ วจนกฺกม
ปหายาโรปยิตฺวาน
ตนฺตึ ภาส มโนรม
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คาถาน พฺยฺชนปท
ย ตตฺถ น วิภาวิต
เกวลนฺต วิภาเวตฺวา
เสสนฺตเมว อตฺถโต
ภาสนฺตเรน ภาสิสฺส
อาวหนฺโต วิภาวิน
มนโส ปติปาโมชฺช
อตฺถธมฺมปู นิสฺสิตนฺติ.
----------------------
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๑. ยมกวคฺค วณฺณนา
๑. จกฺขุปาลตฺเถร วตฺถุ. [ ๑ ]
มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา
มโนเสฏา มโนมยา,
มนสา เจ ปทุฏเน
ภาสติ วา กโรติ วา,
ตโต น ทุกขฺ มเนฺวติ
จกฺกว วหโต ปทนฺติ.
อย ธมฺมเทสนา กตฺถ ภาสิตาติ. สาวตฺถิย. ก อารพฺภาติ.
จกฺขปุ าลตฺเถร.
สาวตฺถยิ  กิร มหาสุวณฺโณ นาม กุฏมฺพิโก อโหสิ อฑฺโฒ
มหทฺธโน มหาโภโค อปุตฺตโก. โส เอกทิวส นหานติตฺถ คนฺตฺวา
นหาตฺวา อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค สมฺปนฺนสาข เอก วนปฺปตึ
ทิสฺวา อย มเหสกฺขาย เทวตาย ปริคฺคหิโต ภวิสฺสตีติ ตสฺส
เหฏาภาค โสธาเปตฺวา ปาการปริกฺเขป การาเปตฺวา วาลุก
โอกิราเปตฺวา ธชปตาก อุสฺสาเปตฺวา วนปฺปตึ อลงฺกริตฺวา ปุตฺต
วา ธีตร วา ลภิตฺวา ตุมฺหาก มหาสกฺการ กริสสฺ ามีติ ปตฺถน
กตฺวา ปกฺกามิ.
อถสฺส ภริยาย กุจฉฺ ิย คพฺโภ ปติฏาสิ. โส ตสฺสา คพฺภปริหาร อทาสิ. สา ทสมาสจฺจเยน ปุตฺต วิชายิ. เสฏี อตฺตนา
ปาลิต วนปฺปตึ นิสฺสาย ลทฺธตฺตา ตสฺส ปาโลติ นาม อกาสิ.
อปรภาเค อฺ ปุตฺต ลภิ. ตสฺส จุลฺลปาโลติ นาม กตฺวา
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อิตรสฺส มหาปาโลติ นาม กริ. เต วยปฺปตฺเต ฆรพนฺธเนน
พนฺธึสุ. อปรภาเค มาตาปตโร กาลมกสุ. สพฺพ โภค ทฺวินฺนเยว
วิวเรสุ.
ตสฺมึ สมเย สตฺถา ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก อนุปุพฺเพน คนฺตฺวา
อนาถปณฺฑิกมหาเสฏินา จตุปฺปฺาสโกฏิธน วิสฺสชฺเชตฺวา การิเต
เชตวนมหาวิหาเร วิหรติ มหาชน สคฺคมคฺเค จ โมกฺขมคฺเค จ
ปติฏาปยมาโน. ตถาคโต หิ มาติปกฺขโต อสีติยา ปติปกฺขโต
อสีติยาติ เทฺวอสีติาติกุลสหสฺเสหิ การิเต นิโคฺรธมหาวิหาเร
เอกเมว วสฺสาวาส วสิ อนาถปณฺฑิเกน การิเต เชตวนมหาวิหาเร
เอกูนวีสติ วิสาขาย สตฺตวีสติโกฏิธนปริจฺจาเคน การิเต ปุพฺพาราเม
ฉ วสฺสาวาเสติ ทฺวินฺน กุลาน คุณมหนฺตต ปฏิจฺจ สาวตฺถึ
นิสฺสาย ปฺจวีสติ วสฺสาวาเส วสิ. อนาถปณฑ
ฺ ิโกป วิสาขาป
มหาอุปาสิกา นิพทฺธ ทิวสสฺส เทฺว วาเร ตถาคตสฺส อุปฏาน
คจฺฉนฺติ. คจฺฉนฺตา จ "ทหรสามเณรา โน หตฺเถ โอโลเกสฺสนฺตีติ
ตุจฺฉหตฺถา น คตปุพฺพา ปุเรภตฺต คจฺฉนฺตา ขาทนียาทีนิ
คาหาเปตฺวา คจฺฉนฺติ ปจฺฉาภตฺต ปฺจ เภสชฺชานิ อฏ จ
ปานานิ. นิเวสเนสุ ปน เตส ทฺวินฺน ทฺวินฺน ภิกขฺ ุสหสฺสาน นิจฺจ
ปฺตฺตาเนวาสนานิ โหนฺติ. อนฺนปานเภสชฺเชสุ โย ย อิจฺฉติ
ตสฺส ต ยถิจฺฉิตเมว สมฺปชฺชติ, เตสุ อนาถปณฑ
ฺ ิเกน เอกเมว
ทิวส สตฺถาร ปฺโห น ปุจฺฉิตปุพฺโพ. โส กิร ตถาคโต
๑

๒

๑. สตฺถาติป. ๒. ปฺหนฺติป.
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พุทฺธสุขุมาโล ขตฺติยสุขุมาโล พหุปกาโร เม คหปตีติ มยฺห
ธมฺม เทเสนฺโต กิลเมยฺยาติ สตฺถริ อธิมตฺตสิเนเหน ปฺห น
ปุจฺฉติ. สตฺถา ปน ตสฺมึ นิสินฺนมตฺเตเยว อย เสฏี ม
อรกฺขิตพฺพฏาเน รกฺขติ อห หิ กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ จตฺตาริ
อสงฺเขยฺยานิ อลงฺกตปฺปฏิยตฺต อตฺตโน สีส ฉินฺทิตฺวา อกฺขีนิ
อุปฺปาเฏตฺวา หทยมส อุพฺพตฺเตตฺวา ปาณสม ปุตฺตทาร ปริจฺจชิตฺวา
ปารมิโย ปูเรนฺโต ปเรส ธมฺมเทสนตฺถเมว ปูเรสึ เอส ม
อรกฺขิตพฺพฏาเน รกฺขตีติ เอก ธมฺมเทสน กเถสิเยว.
ตทา สาวตฺถิย สตฺต มนุสฺสโกฏิโย วสนฺติ. เตสุ สตฺถุ
ธมฺมกถ สุตฺวา ปฺจโกฏิมตฺตา มนุสฺสา อริยสาวกา ชาตา,
เทฺวโกฏิมตฺตา ปุถุชชฺ นา. เตสุ อริยสาวกาน เทฺวเยว กิจฺจานิ
อเหสุ ปุเรภตฺต ทาน เทนฺติ ปจฺฉาภตฺต คนฺธมาลาทิหตฺถา
วตฺถเภสชฺชปานกาทึ คาหาเปตฺวา ธมฺมสฺสวนตฺถาย คจฺฉนฺติ.
อเถกทิวส มหาปาโล อริยสาวเก คนฺธมาลาทิหตฺเถ วิหาร
คจฺฉนฺเต ทิสฺวา อย มหาชโน กุหึ คจฺฉตีติ ปุจฺฉิตฺวา
ธมฺมสฺสวนายาติ สุตฺวา อหป คมิสฺสามีติ คนฺตฺวา สตฺถาร
วนฺทิตฺวา ปริสปริยนฺเต นิสีทิ.
พุทฺธา จ นาม ธมฺม เทเสนฺตา สรณสีลปพฺพชฺชาทีน
อุปนิสฺสย โอโลเกตฺวา อชฺฌาสยวเสน ธมฺม เทเสนฺติ ตสฺมา
ตทิวส สตฺถา ตสฺส อุปนิสฺสย โอโลเกตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต
อนุปุพฺพีกถ กเถสิ. เสยฺยถีท ทานกถ สีลกถ สคฺคกถ กามาน
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อาทีนว โอการ สงฺกิเลส เนกฺขมฺเม อานิสส ปกาเสสิ. ต สุตฺวา
มหาปาโล กุฏมฺพิโก จินฺเตสิ ปรโลก คจฺฉนฺต ปุตฺตธีตโร วา
โภคา วา นานุคจฺฉนฺติ สรีรป อตฺตนา สทฺธึ น คจฺฉติ กึ
เม ฆราวาเสน, ปพฺพชิสฺสามีติ. โส เทสนาปริโยสาเน สตฺถาร
อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิ. อถ น สตฺถา นตฺถิ เต โกจิ
อาปุจฺฉิตพฺพยุตฺตโก าตีติ อาห. กนิฏภาตา เม อตฺถิ ภนฺเตติ.
เตนหิ ต อาปุจฺฉาหีติ. โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา สตฺถาร
วนฺทิตฺวา เคห คนฺตฺวา กนิฏ ปกฺโกสาเปตฺวา ตาต ย อิมสฺมึ
กุเล สวิฺาณกาวิฺาณก ธน กิฺจิ อตฺถิ สพฺพนฺต ตว ภาโร
ปฏิปชฺชาหิ นนฺติ. ตุมฺเห ปน สามีติ. อห สตฺถุ สนฺติเก
ปพฺพชิสฺสามีติ. กึ กเถสิ ภาติก ตฺว เม มาตริ มตาย มาตา วิย
ปตริ มเต ปตา วิย ลทฺโธ เคเห โว มหาวิภโว สกฺกา เคห
อชฺฌาวสนฺเตเหว ปฺุานิ กาตุ มา เอวมกตฺถาติ. ตาต มยา สตฺถุ
ธมฺมเทสนา สุตา สตฺถารา หิ สณฺหสุขุม ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา
อาทิมชฺฌปริโยสานกลฺยาณธมฺโม เทสิโต. น สกฺกา โส อคารมชฺเฌ
ปูเรตุ ปพฺพชิสฺสามิ ตาตาติ. ภาติก ตรุณาปจ ตาว มหลฺลกกาเล
ปพฺพชิสฺสถาติ. ตาต มหลฺลกสฺส หิ อตฺตโน หตฺถปาทาป
อนสฺสวา โหนฺติ น วเส วตฺตนฺติ กิมงฺค ปน าตกา สฺวาห
ตว วจน น กโรมิ สมณปฏิปตฺตึ ปูเรสฺสามิ
ชราชชฺชริตา โหนฺติ
หตฺถปาทา อนสฺสวา
ยสฺส โส วิหตตฺถาโม
กถ ธมฺม จริสฺสติ
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ปพฺพชิสฺสาเมวาห ตาตาติ. ตสฺส วิรวนฺตสฺเสว สตฺถุ สนฺติก
คนฺตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิตฺวา ลทฺธปพฺพชฺชูปสมฺปโท อาจริยุปชฺฌายาน
สนฺติเก ปฺจ วสฺสานิ วสิตฺวา วุตฺถวสฺโส ปวาเรตฺวา สตฺถาร
อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา ปุจฺฉิ ภนฺเต อิมสฺมึ สาสเน กติ ธุรานีติ.
คนฺถธุร วิปสฺสนาธุรนฺติ เทฺวเยว ธุรานิ ภิกฺขูติ. กตม ปน
ภนฺเต คนฺถธุร กตม วิปสฺสนาธุรนฺติ. อตฺตโน ปฺานุรูเปน
เอก วา เทฺว วา นิกาเย สกล วา ปน เตปฏก พุทฺธวจน อุคฺคณฺหิตฺวา
ตสฺส ธารณ กถน วาจนนฺติ อิท คนฺถธุร นาม. สลฺลหุกวุตฺติโน
ปน ปนฺตเสนาสนาภิรตสฺส อตฺตภาเว ขยวย ปฏเปตฺวา
สาตจฺจกิริยาวเสน วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺตคฺคหณนฺติ อิท
วิปสฺสนาธุร นามาติ. ภนฺเต อห มหลฺลกกาเล ปพฺพชิโต คนฺถธุร
ปูเรตุ น สกฺขิสฺสามิ วิปสฺสนาธุร ปน ปูเรสฺสามิ กมฺมฏาน เม
กเถถาติ. อถสฺส สตฺถา ยาว อรหตฺตา กมฺมฏาน กเถสิ.
โส สตฺถาร วนฺทิตฺวา อตฺตนา สหคามิโน ภิกขฺ ู ปริเยสนฺโต
สฏี ภิกฺขู ลภิตฺวา เตหิ สทฺธึ นิกฺขมิตฺวา วีสโยชนสตมคฺค
คนฺตฺวา เอก มหนฺต ปจฺจนฺตคาม ปตฺวา ตตฺถ สปริวาโร
ปณฺฑาย ปาวิสิ.
มนุสฺสา วตฺตสมฺปนฺเน ภิกฺขู ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺตา อาสนานิ
ปฺาเปตฺวา นิสีทาเปตฺวา ปณีเตนาหาเรน ปริวิสิตฺวา ภนฺเต
กุหึ อยฺยา คจฺฉนฺตีติ ปุจฺฉิตฺวา ยถาผาสุกฏาน อุปาสกาติ
๑

๑. กตฺถจิ อิติ อิทนฺติ น ทิสฺสติ.
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วุตฺเต ปณฺฑิตมนุสฺสา วสฺสาวาส เสนาสน ปริเยสนฺติ ภทนฺตาติ
ตฺวา ภนฺเต สเจ อยฺยา อิม เตมาส อิธ วเสยฺยุ มย
สรเณสุ ปติฏาย สีลานิ คณฺเหยฺยามาติ อาหสุ. เตป มย
อิมานิ กุลานิ นิสฺสาย ภวนิสฺสรณ กริสฺสามาติ อธิวาเสสส. มนุสฺสา
เตส ปฏิฺ คเหตฺวา วิหาร ปฏิชคฺคิตฺวา รตฺติฏานทิวาฏานานิ
สมฺปาเทตฺวา อทสุ. เต นิพทฺธ ตเมว คาม ปณฑ
ฺ าย ปวิสนฺติ.
อถ เน เอโก เวชฺโช อุปสงฺกมิตฺวา ภนฺเต พหุนฺน วสนฏาเน
อผาสุกป นาม โหติ ตสฺมึ อุปฺปนฺเน มยฺห กเถยฺยาถ เภสชฺช
กริสฺสามีติ ปวาเรสิ.
เถโร วสฺสูปนายิกาทิวเส เต ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา ปุจฺฉิ
อาวุโส อิม เตมาส กตีหิ อิริยาปเถหิ วีตินาเมสฺสถาติ. จตูหิ
ภนฺเตติ. กึ ปเนต อาวุโส ปฏิรูป นนุ อปฺปมตฺเตหิ ภวิตพฺพ
มย หิ ธรมานสฺส พุทฺธสฺส สนฺติกา กมฺมฏาน คเหตฺวา อาคตา
พุทฺธา จ นาม น สกฺกา สเน อาราเธตุ กลฺยาณชฺฌาสเยน
เหเต อาราเธตพฺพา ปมตฺตสฺส จ นาม จตฺตาโร อปายา
สกเคหสทิสา อปฺปมตฺตา โหถาวุโสติ. ตุมฺเห ปน ภนฺเตติ.
อห ตีหิ อิริยาปเถหิ วีตินาเมสฺสามิ ปฏึ น ปสาเรสฺสามิ
อาวุโสติ. สาธุ ภนฺเต อปฺปมตฺตา โหถาติ.
เถรสฺส นิทฺท อโนกฺกมนฺตสฺส ปมมาเส อติกฺกนฺเต อกฺขิโรโค
อุปฺปชฺชิ. ฉิทฺทฆฏโต อุทกธารา วิย อกฺขีหิ ธารา ปคฺฆรนฺติ.
โส สพฺพรตฺตึ สมณธมฺม กตฺวา อรุณคุ ฺคมเน คพฺภ ปวิสิตฺวา นิสีทิ.
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ภิกฺขู ภิกฺขาจารเวลาย เถรสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ภิกฺขาจารเวลา
ภนฺเตติ อาหสุ. เตนหาวุโส คณฺหถ ปตฺตจีวรนฺติ อตฺตโน ปตฺตจีวร
คาหาเปตฺวา นิกฺขมิ. ภิกขฺ ู ตสฺส อกฺขี ปคฺฆรนฺเต ทิสฺวา กิเมต
ภนฺเตติ ปุจฺฉึสุ. อกฺขี เม อาวุโส วาตา วิชฺฌนฺตีติ. นนุ
ภนฺเต เวชฺเชนมฺห ปวาริตา ตสฺส กเถยฺยามาติ. สาธาวุโสติ.
เต เวชฺชสฺส กถยึส.ุ โส เตล ปจิตฺวา เปเสสิ. เถโร นาสาย
เตล อาสิฺจนฺโต นิสนิ ฺนโกว อาสิฺจิตฺวา อนฺโตคาม ปาวิสิ.
เวชฺโช ทิสวฺ า อาห ภนฺเต อยฺยสฺส กิร อกฺขี วาโต วิชฌ
ฺ ตีติ.
อาม อุปาสกาติ. ภนฺเต มยา เตล ปจิตฺวา เปสิต นาสาย
โว อาสิตฺตนฺติ. อาม อุปาสกาติ. อิทานิ กีทิสนฺติ. รุชเตว
อุปาสกาติ. เวชฺโช มยา เอกวาเรเนว วูปสมนตฺถ เตล ปหิต
กินฺนุ โข โรโค น วูปสนฺโตติ จินเฺ ตตฺวา ภนฺเต นิสีทิตฺวา
โว อาสิตฺต นิปชฺชิตฺวาติ ปุจฺฉิ. เถโร ตุณฺหี อโหสิ ปุนปฺปนุ 
ปุจฺฉิยมาโนป น กเถสิ. โส วิหาร คนฺตฺวา วสนฏาน
โอโลเกสฺสามีติ จินฺเตตฺวา เตนหิ ภนฺเต คจฺฉถาติ เถร
วิสฺสชฺเชตฺวา วิหาร คนฺตฺวา เถรสฺส วสนฏาน โอโลเกนฺโต
จงฺกมนนิสีทนฏานเมว ทิสฺวา สยนฏาน อทิสฺวา ภนฺเต
นิสินฺเนหิ โว อาสิตฺต นิปฺปนฺเนหีติ ปุจฺฉิ. เถโร ตุณฺหี อโหสิ.
มา ภนฺเต เอวมกตฺถ สมณธมฺโม นาม สรีเร ยาเปนฺเต
สกฺกา กาตุ นิปชฺชิตฺวา อาสิฺจถาติ ปุนปฺปุน ยาจิ. คจฺฉาวุโส
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มนฺเตตฺวา ชานิสฺสามีติ. เถรสฺส จ ตตฺถ เนว าตี น สาโลหิตา
อตฺถิ เกน สทฺธึ มนฺเตยฺย กรชกาเยน ปน สทฺธึ มนฺเตนฺโต
วเทหิ ตาว อาวุโส ปาลิต กึ อกฺขี โอโลเกสฺสสิ อุทาหุ
พุทฺธสาสน อนมตคฺคสฺมึ หิ สสารวฏเฏ ตว อกฺขิกาณสฺส คณนา
นตฺถิ อเนกานิ ปน พุทฺธสตานิ พุทฺธสหสฺสานิ อตีตานิ เตสุ
เอกพุทฺโธป น ปริจฺฉินโฺ น อิทานิ อิม อนฺโตวสฺส ตโย มาเส
น นิปชฺชิสสฺ ามีติ เต มานส พทฺธ ตสฺมา จกฺขูนิ เต นสฺสนฺตุ
วา ภิชชฺ นฺตุ วา พุทฺธสาสนเมว ธาเรหิ มา จกฺขนู ีติ ภูตกาย
โอวทนฺโต อิมา คาถา อภาสิ
" จกฺขูนิ หายนฺตุ มมายิตานิ
โสตานิ หายนฺตุ ตเถว เทโห,
สพฺพมฺปท หายตุ เทหนิสฺสิต
กึการณา ปาลิต ตฺว ปมชฺชสิ.
จกฺขูนิ ชีรนฺตุ มมายิตานิ
โสตานิ ชีรนฺตุ ตเถว กาโย
สพฺพมฺปท ชีรตุ กายนิสสฺ ิต
กึการณา ปาลิต ตฺว ปมชฺชสิ.
จกฺขูนิ ภิชฺชนฺตุ มมายิตานิ
โสตานิ ภิชฺชนฺตุ ตเถว รูป
๑

๒

๓

๓

๔

๕

๕

๑. าติสาโลหิตาติป ปาโ. ๒. สี. หายนฺติ. ๓. สี. ชีรนฺติ. ๔. สี. ชีรติ.
๕. สี. ภิชฺชนฺติ.
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สพฺพมฺปท ภิชฺชตุ รูปนิสฺสิต
กึการณา ปาลิต ตฺว ปมชฺชสีติ."
เอว ตีหิ คาถาหิ อตฺตโน โอวาท ทตฺวา นิสินฺนโกว นตฺถกุ มฺม
กตฺวา คาม ปณฺฑาย ปาวิสิ. เวชฺโช ทิสฺวา กึ ภนฺเต
นตฺถุกมฺม กตนฺติ ปุจฺฉิ. อาม อุปาสกาติ. กีทสิ  ภนฺเตติ.
รุชเตว อุปาสกาติ. นิสที ิตฺวา โว ภนฺเต กต นิปชฺชิตฺวาติ.
เถโร ตุณฺหี อโหสิ ปุนปฺปุน ปุจฺฉิโตป นฺ กิฺจิ กเถสิ. อถ น
เวชฺโช ภนฺเต ตุมฺเห สปฺปาย น กโรถ อชฺช ปฏาย อสุเกน
เม เตล ปกฺกนฺติ มา วทิตฺถ อหป มยา โว เตล ปกฺกนฺติ
น วกฺขามีติ อาห. โส เวชฺเชน ปจฺจกฺขาโต วิหาร คนฺตฺวา
เวชฺเชนาป ปจฺจกฺขาโตสิ อิริยาปถ มา วิสฺสชฺชิ สมณาติ
" ปฏิกฺขิตฺโต ติกิจฺฉาย เวชฺเชนาสิ วิวชฺชิโต
นิยโต มจฺจุราชสฺส กึ ปาลิต ปมชฺชสีติ "
อิมาย คาถาย อตฺตาน โอวทิตฺวา สมณธมฺม อกาสิ. อถสฺส
มชฺฌิมยาเม อติกฺกนฺตมตฺเต อปุพฺพ อจริม อกฺขีนิ เจว
กิเลสา จ ปภิชฺชึสุ. โส สุกฺขวิปสฺสโก อรหา หุตฺวา คพฺภ
ปวิสิตฺวา นิสีทิ. ภิกฺขู ภิกฺขาจารเวลาย คนฺตฺวา ภิกฺขาจารกาโล
ภนฺเตติ อาหสุ. กาโล อาวุโสติ. อาม ภนฺเตติ. เตนหิ
คจฺฉถาติ. ตุมฺเห ปน ภนฺเตติ. อกฺขีนิ เม อาวุโส ปริหีนานีติ.
เต ตสฺส อกฺขีนิ โอโลเกตฺวา อสฺสปุ ุณฺณเนตฺตา หุตฺวา ภนฺเต
๑

๑. สี. ภิชฺชติ.
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มา จินฺตยิตฺถ มย โว ปฏิชคฺคิสฺสามาติ เถร อสฺสาเสตฺวา
กตฺตพฺพยุตฺตก วตฺตปฏิวตฺต กตฺวา คาม ปวิสึสุ. มนุสฺสา เถร
อทิสฺวา ภนฺเต อมฺหาก อยฺโย กุหินตฺ ิ ปุจฺฉิตฺวา ต ปวตฺตึ
สุตฺวา ยาคุ เปเสตฺวา สย ปณฺฑปาต อาทาย คนฺตฺวา
เถร วนฺทิตวฺ า ปาทมูเล ปวฏฏมานา โรทิตฺวา มย ภนฺเต
ปฏิชคฺคิสฺสาม ตุมฺเห มา จินฺตยิตฺถาติ สมสฺสาเสตฺวา ปกฺกมึสุ.
ตโต ปฏาย นิพทฺธ ยาคุภตฺต วิหารเมว เปเสนฺติ. เถโรป
อิตเร สฏิภิกฺขู นิรนฺตร โอวทติ. เต ตสฺโสวาเท ตฺวา
อุปกฺกฏาย ปวารณาย สพฺเพว สห ปฏิสมฺภทิ าหิ อรหตฺต
ปาปุณึสุ วุตฺถวสฺสา จ ปน สตฺถาร ทฏุกามา หุตฺวา เถร
อาหสุ ภนฺเต สตฺถาร ทฏุกามมฺหาติ. เถโร เตส วจน สุตวฺ า
จินฺเตสิ อห ทุพฺพโล อนฺตรามคฺเค จ อมนุสฺสปริคฺคหิตา อฏวี
อตฺถิ มยิ เอเตหิ สทฺธึ คจฺฉนฺเต สพฺเพ กิลมิสสฺ นฺติ ภิกฺขป
ลภิตุ น สกฺขิสฺสนฺติ อิเม ปุเรตรเมว เปเสสฺสามีติ. อถ เน
อาห อาวุโส ตุมฺเห ปุรโต คจฺฉถาติ. ตุมฺเห ปน ภนฺเตติ.
อห ทุพฺพโล อนฺตรามคฺเค จ อมนุสฺสปริคฺคหิตา อฏวี อตฺถิ
มยิ ตุมฺเหหิ สทฺธึ คจฺฉนฺเต สพฺเพ กิลมิสฺสถ ตุมฺเห ปุรโต
คจฺฉถาติ. มา ภนฺเต เอว กริตฺถ มย ตุมฺเหหิ สทฺธึเยว
คมิสฺสามาติ. มา โว อาวุโส เอว รุจฺจิตฺถ เอว สนฺเต มยฺห
อผาสุก ภวิสฺสติ มยฺห กนิฏโ ตุมฺเห ทิสฺวา ปุจฺฉิสฺสติ อถสฺส
มม จกฺขูน ปริหีนภาว อาโรเจยฺยาถ โส มยฺห สนฺติก กฺจิเทว
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ปหิณิสฺสติ เตน สทฺธึ อาคจฺฉิสฺสามิ ตุมฺเห มม วจเนน
ทสพลฺจ อสีติมหาเถเร จ วนฺทถาติ เต อุยฺโยเชสิ. เต เถร
ขมาเปตฺวา อนฺโตคาม ปวิสึสุ. มนุสฺสา เต นิสที าเปตฺวา ภิกฺข
ทตฺวา กึ ภนฺเต อยฺยาน คมนากาโร ปฺายตีติ. อาม
อุปาสกา สตฺถาร ทฏุกามมฺหาติ. เต ปุนปฺปุน ยาจิตฺวา เตส
คมนฉนฺทเมว ตฺวา อนุคนฺตฺวา ปริเทวิตฺวา นิวตฺตึสุ. เตป
อนุปุพฺเพน เชตวน คนฺตฺวา สตฺถารฺจ มหาเถเร จ เถรสฺส
วจเนน วนฺทิตฺวา ปุนทิวเส ยตฺถ เถรสฺส กนิฏโ  วสติ ต
วีถึ ปณฺฑาย ปวิสึสุ. กุฏมฺพิโก เต สฺชานิตฺวา นิสีทาเปตฺวา
กตปฏิสนฺถาโร ภาติกตฺเถโร เม กุหินฺติ ปุจฺฉิ. อถสฺส
เต ต ปวตฺตึ อาโรเจสส. โส เตส ปาทมูเล ปวฏเฏนฺโต
โรทิตฺวา ปุจฺฉิ อิทานิ ภนฺเต กึ กาตพฺพนฺติ. เถโร อิโต
กสฺสจิ คมน ปจฺจาสึสติ คตกาเล เตน สทฺธึ อาคมิสฺสตีติ.
อย เม ภนฺเต ภาคิเนยฺโย ปาลิโต นาม เอต เปเสถาติ.
เอว เปเสตุ น สกฺกา มคฺเค ปริปนฺโถ อตฺถิ ปพฺพาเชตฺวา
เปเสตุ วฏฏตีติ. เอว กตฺวา เปเสถ ภนฺเตติ. อถ น
ปพฺพาเชตฺวา อฑฺฒมาสมตฺต จีวรคฺคหณาทีนิ สิกฺขาเปตฺวา มคฺค
อาจิกฺขิตฺวา ปหิณึสุ. โส อนุปุพฺเพน ต คาม ปตฺวา คามทฺวาเร
เอก มหลฺลก ทิสฺวา อิม คาม นิสฺสาย โกจิ อารฺโก
วิหาโร อตฺถีติ ปุจฺฉิ. อตฺถิ ภนฺเตติ. โก ตตฺถ วสตีติ.
ปาลิตตฺเถโร นาม ภนฺเตติ. มคฺค เม อาจิกฺขถาติ. โกสิ
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ตฺว ภนฺเตติ. เถรสฺส ภาคิเนยฺโยมฺหีติ. อถ น คเหตฺวา วิหาร
เนสิ. โส เถร วนฺทิตฺวา อฑฺฒมาสมตฺต วตฺตปฏิวตฺต กตฺวา
เถร สมฺมา ปฏิชคฺคิตฺวา ภนฺเต มาตุลกุฏมฺพิโก เม ตุมฺหาก
อาคมน ปจฺจาสึสติ เอถ คจฺฉามาติ อาห. เตนหิ เม ยฏิโกฏึ
คณฺหาหีติ. โส ยฏิโกฏึ คเหตฺวา เถเรน สทฺธึ อนฺโตคาม ปาวิสิ.
มนุสฺสา เถร นิสีทาเปตฺวา กึ ภนฺเต คมนากาโร โว ปฺายตีติ
ปุจฺฉึสุ. อาม อุปาสกา คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิสฺสามีติ. เต
นานปฺปกาเรน ยาจิตฺวา อลภนฺตา เถร อุยโฺ ยเชนฺตา อุปฑฺฒปถ
คนฺตฺวา โรทิตฺวา นิวตฺตึสุ. สามเณโร เถร ยฏิโกฏิยา อาทาย
คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค อฏวิย สงฺกฏนคร นาม เถเรน อุปนิสฺสาย
วุตฺถปุพฺพคาม สมฺปาปุณิ. โส ตโต นิกฺขมิตฺวา อรฺเ คายิตฺวา
ทารูนิ อุทธฺ รนฺติยา เอกิสฺสา อิตฺถยิ า คีตสทฺท สุตฺวา สเร
นิมิตฺต คณฺหิ.
อิตฺถีสทฺโท วิย หิ อฺโ สทฺโท ปุริสาน สกลสรีร
ผริตฺวา าตุ สมตฺโถ นาม นตฺถ.ิ เตนาห ภควา นาห ภิกฺขเว
อฺ เอกสทฺทมฺป สมนุปสฺสามิ โย เอว ปุริสสฺส จิตฺต ปริยาทาย
ติฏติ ยถยิท ภิกฺขเว อิตฺถีสทฺโทติ.
สามเณโร ตตฺถ นิมิตฺต คเหตฺวา ยฏิโกฏึ วิสฺสชฺเชตฺวา
ติฏถ ตาว ภนฺเต กิจฺจ เม อตฺถีติ ตสฺสา สนฺติก คโต.
สา ต ทิสฺวา ตุณฺหี อโหสิ. โส ตาย สทฺธึ สีลวิปตฺตึ ปาปุณิ.
๑

๒

๑. สี. ม. เอวเมว โหติ. ปาลิยมฺปน ยนฺติ ทิสฺสติ. ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๑.
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เถโร จินฺเตสิ อิทาเนเวโก คีตสทฺโท สูยิตฺถ โส จ โข
อิตฺถิยา สามเณโรป จิรายติ โส สีลวิปตฺตึ ปตฺโต ภวิสฺสตีติ.
โสป อตฺตโน กิจฺจ นิฏาเปตฺวา อาคนฺตฺวา คจฺฉาม ภนฺเตติ
อาห. อถ น เถโร ปุจฉฺ ิ ปาโป ชาโตสิ สามเณราติ. โส
ตุณฺหี หุตฺวา ปุนปฺปุน ปุฏโป น กิฺจิ กเถสิ. อถ น เถโร
อาห ตาทิเสน ปาเปน มม ยฏิโกฏิคฺคหณกิจฺจ นตฺถีติ. โส
สเวคปฺปตฺโต กาสายานิ อปเนตฺวา คิหินิยาเมน ปริทหิตฺวา
ภนฺเต อห ปุพฺเพ สามเณโร อิทานิ ปนมฺหิ คิหี ชาโต
ปพฺพชนฺโตปจาห น สทฺธาย ปพฺพชิโต มคฺคปริปนฺถภเยน ปพฺพชิโต
เอถ คจฺฉามาติ อาห. อาวุโส คิหิปาโปป สมณปาโปป
ปาโปเยว ตฺว สมณภาเว ตฺวาป สีลมตฺต ปูเรตุ นาสกฺขิ
คิหี หุตฺวา กินฺนาม กลฺยาณ กริสฺสสิ ตาทิเสน ปาเปน มม
ยฏิโกฏิคฺคหณกิจฺจ นตฺถีติ. ภนฺเต อมนุสฺสปุ ทฺทโู ต มคฺโค
ตุมฺเห จ อนฺธา กถ อิธ วสิสฺสถาติ. อถ น เถโร อาวุโส
ตฺว มา เอว จินฺตยิ อิเธว เม นิปชฺชิตวฺ า มรนฺตสฺสาป อปราปร
ปวฏเฏนฺตสฺสาป ตยา สทฺธึ คมน นาม นตฺถตี ิ วตฺวา อิมา
คาถา อภาสิ
หนฺทาห หตจกฺขุสฺมิ
กนฺตารทฺธานมาคโต
สยมาโน น คจฺฉามิ
นตฺถิ พาเล สหายตา.
หนฺทาห หตจกฺขุสฺมิ
กนฺตารทฺธานมาคโต
มริสฺสามิ โน คมิสฺสามิ
นตฺถิ พาเล สหายตาติ.
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ต สุตฺวา อิตโร สเวคชาโต ภาริย วต เม สาหสิก อนนุจฺฉวิก
กมฺม กตนฺติ พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺโต วนสณฺฑ ปกฺขนฺทิตฺวา
ตถา ปกฺกนฺโตว อโหสิ.
เถรสฺสาป สีลเตเชน สฏิโยชนายาม ปณฺณาสโยชนวิตฺถต
ปณฺณรสโยชนพหล ชยสุมนปุปฺผวณฺณ นิสีทนุฏหนกาเลสุ
โอนมนุนฺนมนปกติก สกฺกสฺส เทวราชสฺส ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน
อุณฺหาการ ทสฺเสสิ. สกฺโก โก นุ โข ม านา จาเวตุกาโมติ
โอโลเกนฺโต ทิพฺเพน จกฺขุนา เถร อทฺทส.
เตนาหุ โปราณา
" สหสฺสเนตฺโต เทวินฺโท ทิพฺพจกฺขุ วิโสธยิ
' ปาปครหี อย ปาโล
อาชีว ปริโสธยิ, '
สหสฺสเนตฺโต เทวินฺโท
ทิพฺพจกฺขุ วิโสธยิ
' ธมฺมครุโก อย ปาโล
นิสินฺโน สาสเน รโตติ.
อถสฺส เอตทโหสิ สจาห เอวรูปสฺส ปาปครหิโน ธมฺมครุกสฺส
อยฺยสฺส สนฺติก น คมิสฺสามิ มุทฺธา เม สตฺตธา ผเลยฺย
คมิสฺสามิสฺส สนฺติกนฺติ. ตโต
สหสฺสเนตฺโต เทวินฺโท
เทวรชฺชสิรีธโร
ตขเณน อาคนฺตฺวา
จกฺขปุ าล อุปาคมิ.
อุปคนฺตฺวา จ ปน เถรสฺสาวิทูเร ปทสทฺท อกาสิ. อถ น เถโร
ปุจฺฉิ โก เอโสติ. อห ภนฺเต อทฺธิโกติ. กุหึ ยาสิ อุปาสกาติ.
สาวตฺถิย ภนฺเตติ. ยาหิ อาวุโสติ. อยฺโย ปน ภนฺเต กุหึ
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คมิสฺสตีติ. อหป ตตฺเถว คมิสฺสามีติ. เตนหิ เอกโตว คจฺฉาม
ภนฺเตติ. อห ทุพฺพโล มยา สทฺธึ คจฺฉนฺตสฺส ตว ปปฺโจ
ภวิสฺสตีติ. มยฺห อจฺจายิก นตฺถิ อหป อยฺเยน สทฺธึ คจฺฉนฺโต
ทสสุ ปฺุกิริยาวตฺถูสุ เอก ลภิสฺสามิ เอกโตว คจฺฉาม ภนฺเตติ.
เถโร เอโส สปฺปุรโิ ส ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา เตนหิ ยฏิโกฏึ
คณฺห อุปาสกาติ อาห. สกฺโก ตถา กตฺวา ปวึ สงฺขิปนฺโต
สายณฺหสมเย เชตวน สมฺปาเปสิ. เถโร สงฺขปณวาทิสทฺเท สุตฺวา
กตฺเถโส สทฺโทติ ปุจฺฉิ. สาวตฺถิย ภนฺเตติ. มย คมนกาเล จิเรน
คมิมฺหาติ. อห อุชุกมคฺค ชานามิ ภนฺเตติ. ตสฺมึ ขเณ เถโร
นาย มนุสฺโส เทวตา ภวิสฺสตีติ สลฺลกฺเขสิ.
สหสฺสเนตฺโต เทวินฺโท
เทวรชฺชสิรีธโร
สงฺขิปตฺวาน ต มคฺค
ขิปฺป สาวตฺถิมาคมิ.
โส เถรสฺเสวตฺถาย กนิฏกุฏมฺพิเกน การิต ปณฺณสาล เนตฺวา
ผลเก นิสีทาเปตฺวา ปยสหายวณฺเณน ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา
สมฺม ปาลาติ ปกฺโกสิ. กึ สมฺมาติ. เถรสฺส อาคตภาว
ชานาสีติ. น ชานามิ กึ ปน เถโร อาคโตติ. อาม สมฺม
อิทานาห วิหาร คนฺตฺวา เถร ตยา การิตปณฺณสาลาย นิสนิ ฺนก
ทิสฺวา อาคโตมฺหีติ วตฺวา ปกฺกามิ. กุฏมฺพิโกป วิหาร คนฺตฺวา
เถร ทิสฺวา ปาทมูเล ปวฏเฏนฺโต โรทิตฺวา อิท ทิสฺวา
อห ภนฺเต ตุมฺหาก ปพฺพชิตุ นาทาสินฺติอาทีนิ วตฺวา เทฺว
ทาสทารเก ภุชิสฺเส กตฺวา เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพาเชตฺวา
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อนฺโตคามโต ยาคุภตฺตาทีนิ อาหริตฺวา เถร อุปฏหถาติ
ปฏิปาเทสิ. สามเณรา วตฺตปฏิวตฺต กตฺวา เถร อุปฏหึสุ.
อเถกทิวส ทิสาวาสิโน ภิกฺขู สตฺถาร ปสฺสิสฺสามาติ
เชตวน อาคนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา อสีติมหาเถเร ทิสฺวา
วิหารจาริก จรนฺตา จกฺขุปาลตฺเถรสฺส วสนฏาน ปตฺวา อิทป
ปสฺสิสฺสามาติ สาย ตทภิมุขา อเหสส. ตสฺมึ ขเณ มหาเมโฆ
อุฏหิ. เต อิทานิ สายฺจ เมโฆ จ อุฏิโต ปาโตว
อาคนฺตฺวา ปสฺสิสฺสามาติ นิวตฺตึสุ. เทโว ปมยาเม วสฺสิตฺวา
มชฺฌิมยาเม วิคโต. เถโร อารทฺธวิริโย อาจิณฺณจงฺกมโน
ตสฺมา ปจฺฉิมยาเม จงฺกมน โอตริ. ตทา ปน นววุฏาย
ภูมิยา พหู อินฺทโคปกา อุฏหึสุ. เต เถเร จงฺกมนฺเต
เยภุยฺเยน วิปชฺชึส.ุ อนฺเตวาสิกา เถรสฺส จงฺกมนฏาน กาลสฺเสว
น สมฺมชฺชสึ ุ. อิตเร ภิกฺขู เถรสฺส วสนฏาน ปสฺสิสฺสามาติ
อาคนฺตฺวา จงฺกมเน ปาณเก ทิสฺวา โก อิมสฺมึ จงฺกมตีติ
ปุจฺฉึสุ. อมฺหาก อุปชฺฌาโย ภนฺเตติ. เต อุชฺฌายึสุ ปสฺสถ
สมณสฺส กมฺม สจกฺขุกาเล นิปชฺชิตฺวา นิททฺ ายนฺโต กิฺจิ
อกตฺวา อิทานิ จกฺขุวิกลกาเล จงฺกมามีติ เอตฺตเก ปาเณ
มาเรสิ อตฺถ กริสฺสามีติ อนตฺถ อกรีติ. อถ เต คนฺตฺวา
ตถาคตสฺส อาโรเจสุ ภนฺเต จกฺขุปาลตฺเถโร จงฺกมามีติ พหู
ปาณเก มาเรสีติ. กึ ปน โส ตุมฺเหหิ มาเรนฺโต ทิฏโติ. น
๑

๑. อิธาติ ยุตฺตตร.
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ทิฏโ ภนฺเตติ. ยเถว ตุมฺเห ต น ปสฺสถ ตถา โสป เต
ปาเณ น ปสฺสติ ขีณาสวาน มรณเจตนา นาม นตฺถิ ภิกฺขเวติ.
ภนฺเต อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสเย สติ กสฺมา อนฺโธ ชาโตติ.
อตฺตนา กตกมฺมวเสน ภิกฺขเวติ. กึ ปน ภนฺเต เตน กตนฺติ.
เตนหิ ภิกฺขเว สุณาถ
อตีเต พาราณสิย พาราณสีราเช รชฺช กาเรนฺเต เอโก
เวชฺโช คามนิคเม จริตฺวา เวชฺชกมฺม กโรนฺโต เอก จกฺขุทุพฺพล
อิตฺถึ ทิสฺวา ปุจฺฉิ กินฺเต อผาสุกนฺติ. อกฺขีหิ น ปสฺสามีติ.
เภสชฺชนฺเต กริสฺสามีติ. กโรหิ สามีติ. กึ เม ทสฺสสีติ.
สเจ เม อกฺขีนิ ปากติกานิ กาตุ สกฺขิสฺสสิ อหนฺเต สทฺธึ
ปุตฺตธีตาหิ ทาสี ภวิสฺสามีติ. โส สาธูติ เภสชฺช สวิทหิ.
เอกเภสชฺเชเนว อกฺขีนิ ปากติกานิ อเหสส. สา จินฺเตสิ อห
เอตสฺส สปุตฺตธีตา ทาสี ภวิสฺสามีติ ปฏิชานึ น โข ปน ม
สณฺเหน สมุทาจริสฺสติ วฺเจสฺสามิ นนฺติ. สา เวชฺเชนาคนฺตฺวา
กีทิส ภทฺเทติ ปุฏา ปุพฺเพ เม อกฺขีนิ โถก รุชฺชึสุ
อิทานิ อติเรกตร รุชฺชนฺตีติ อาห. เวชฺโช อย ม วฺเจตฺวา
กิฺจิ อทาตุกามา น เม เอตาย ทินฺนภติยา อตฺโถ อิทานิ
ต อนฺธ กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา เคห คนฺตฺวา ภริยาย ตมตฺถ
อาจิกฺขิ. สา ตุณฺหี อโหสิ. โส เอก เภสชฺช โยเชตฺวา ตสฺสา
สนฺติก คนฺตฺวา ภทฺเท อิม เภสชฺช อฺชาหีติ อฺชาเปสิ. เทฺว
อกฺขีนิ ทีปสิขา วิย วิชฺฌายึสุ. โส เวชฺโช จกฺขุปาโล อโหสิ.
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ภิกฺขเว ตทา มม ปุตฺเตน กตกมฺม ปจฺฉโต ปจฺฉโต
อนุพนฺธิ ปาปกมฺม หิ นาเมต ธุร วหโต พลิวทฺทสฺส ปท จกฺก วิย
อนุคจฺฉตีติ อิท วตฺถุ กเถตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ปติฏาปตมตฺติก
สาสน ราชมุทฺทาย ลฺฉนฺโต วิย ธมฺมราชา อิม คาถมาห
" มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา
มโนเสฏา มโนมยา
มนสา เจ ปทุฏเน
ภาสติ วา กโรติ วา
ตโต น ทุกฺขมเนฺวติ
จกฺกว วหโต ปทนฺติ. "
ตตฺถ มโนติ กามาวจรกุสลาทิเภท สพฺพมฺป จตุภูมิกจิตฺต.
อิมสฺมึ ปน ปเท ตทา ตสฺส เวชฺชสฺส อุปฺปนฺนจิตฺตวเสน
นิยมิยมาน ววตฺถาปยมาน ปริจฺฉิชฺชมาน โทมนสฺสสหคต
ปฏิฆสมฺปยุตฺต จิตฺตเมว ลพฺภติ.
เตน ปมคามินา
หุตฺวา สมนฺนาคตา. ธมฺมาติ คุณเทสนาปริยตฺตินิสฺสตฺตนิชฺชีววเสน
จตฺตาโร ธมฺมา นาม. เตสุ
" น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ
อุโภ สมวิปากิโน
อธมฺโม นิรย เนติ
ธมฺโม ปาเปติ สุคฺคตินฺติ
อย คุณธมฺโม นาม. ธมฺม โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ
อาทิกลฺยาณนฺติ อย เทสนาธมฺโม นาม. อิธ ปน ภิกฺขเว
เอกจฺเจ กุลปุตฺตา ธมฺม ปริยาปุณนฺติ สุตฺต เคยฺยนฺติ อย
ปริยตฺติธมฺโม นาม. ตสฺมึ โข ปน สมเย ธมฺมา โหนฺติ
ขนฺธา โหนฺตีติ อย นิสสฺ ตฺตธมฺโม นาม. นิชฺชีวธมฺโมติป เอเสว
ปุพฺพงฺคมาติ

๑

๒

๓

๑. ขุ. ชา. วีส. ๒๗/๔๗๓. ๒. ม. มู. ๑๒/๒๖๘ ๓. ธมฺมสงฺคณิ. ๓๔/๓๓.
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นโย. เตสุ อิมสฺมึ าเน นิสฺสตฺตนิชฺชีวธมฺโม อธิปฺเปโต. โส
อตฺถโต ตโย อรูปโ น ขนฺธา เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธติ. เอเต หิ มโน ปุพฺพงฺคโม เอเตสนฺติ มโนปุพฺพงฺคมา นาม. กถ ปเนเตหิ สทฺธึ เอกวตฺถุโก เอการมฺมโณ
อปุพฺพ อจริม เอกกฺขเณ อุปฺปชฺชมาโน มโน ปุพพฺ งฺคโม
นาม โหตีติ. อุปฺปาทปฺปจฺจยตฺเถน. ยถา หิ พหูสุ เอกโต
คามฆาตาทิกมฺมานิ กโรนฺเตสุ โก เตส ปุพฺพงฺคโมติ วุตฺเต
โย เตส ปจฺจโย โหติ ย นิสฺสาย เต ต กมฺม กโรนฺติ โส
ทตฺโต วา มตฺโต วา เตส ปุพฺพงฺคโมติ วุจฺจติ เอว สมฺปทมิท
เวทิตพฺพ. อิติ อุปฺปาทปฺปจฺจยตฺเถน มโน ปุพฺพงฺคโม เอเตสนฺติ
มโนปุพฺพงฺคมา. น หิ เต มเน อนุปฺปชฺชนฺเต อุปปฺ ชฺชิตุ สกฺโกนฺติ.
มโน ปน เอกจฺเจสุ เจตสิเกสุ อนุปปฺ ชฺชนฺเตสุป อุปฺปชฺชติเยว.
อธิปติวเสน ปน มโน เสฏโ เอเตสนฺติ มโนเสฏา. ยถา
หิ โจราทีน โจรเชฏกาทโย อธิปติโน เสฏา ตถา เตสมฺป
มโนติ มโนเสฏา. ยถา ปน ทารุอาทีหิ นิปผฺ นฺนานิ ตานิ
ตานิ ภณฺฑานิ ทารุมยาทีนิ นาม โหนฺติ ตถา เอเตป มนโต
นิปฺผนฺนตฺตา มโนมยา นาม. ปทุฏเนาติ อาคนฺตุเกหิ อภิชฌ
ฺ าทีหิ
โทเสหิ ปทุฏเน. ปกติมโน หิ ภวงฺคจิตฺต. ต อปฺปทุฏ ยถา
หิ ปสนฺน อุทก อาคนฺตุเกหิ นีลาทีหิ อุปกฺกลิ ฏิ  นีโลทกาทิเภท
โหติ น จ นว อุทก นาป ปุริม ปสนฺนอุทกเมว ตถา ตมฺป
อาคนฺตุเกหิ อภิชฺฌาทีหิ โทเสหิ ปทุฏ โหติ น จ นว จิตตฺ 
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นาป ปุริม ภวงฺคจิตฺตเมว. เตนาห ภควา ปภสฺสรมิท ภิกฺขเว
จิตฺต. ตฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกลิ ิฏนฺติ. เอว
มนสา เจ ปทุฏเน. ภาสติ วา กโรติ วาติ โส ภาสมาโน
จตุพฺพิธ วจีทุจฺจริตเมว ภาสติ กโรนฺโต ติวิธ กายทุจฺจริตเมว
กโรติ อภาสนฺโต อกโรนฺโต ตาย อภิชฺฌาทีหิ ปทุฏมานสตาย
ติวิธ มโนทุจฺจริต ปูเรติ. เอวมสฺส ทส อกุสลกมฺมปถา ปาริปูรึ
คจฺฉนฺติ. ตโต น ทุกขฺ มเนฺวตีติ ตโต ติวิธทุจฺจริตโต ต ปุคฺคล
ทุกฺขมเนฺวติ ทุจฺจริตานุภาเวน จตูสุ อปาเยสุ วา มนุสฺเสสุ
วา ตมตฺตภาว คจฺฉนฺต กายวตฺถุกมฺป อิตรวตฺถุกมฺปติ อิมนิ า
ปริยาเยน กายิกเจตสิก วิปากทุกฺข อนุคจฺฉติ. ยถากึ จกฺกว
วหโต ปทนฺติ ธุเร ยุตฺตสฺส ธุร วหโต พลิวทฺทสฺส ปท จกฺก
วิย. ยถา หิ โส เอกป ทิวส เทฺวป ปฺจป ทสป อฑฺฒมาสป
วหนฺโต จกฺก นิวตฺเตตุ ชหิตุ น สกฺโกติ อถขฺวสฺส ปุรโต
อติกฺกมนฺตสฺส ยุค คีว พาธติ ปจฺฉโต ปฏิกฺกมนฺตสฺส จกฺก
อูรุมส ปฏิหนฺติ อิเมหิ ทฺวีหิ การเณหิ พาธนฺต จกฺก ตสฺส
ปทานุปทิก โหนฺติ ตเถว มนสา ปทุฏเน ตีณิ ทุจฺจริตานิ
ปูเรตฺวา ิต ปุคฺคล นิรยาทีสุ ตตฺถ ตตฺถ คตฏาเนสุ
ทุจฺจริตมูลก กายิกมฺป เจตสิกมฺป ทุกฺข อนุพนฺธตีติ.
คาถาปริโยสาเน ตึสสหสฺสา ภิกฺขู สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต
ปาปุณึสุ. สมฺปตฺตปริสายป เทสนา สาตฺถิกา สผลา อโหสีติ.
จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ.
๑

๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๑.
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๒. มฏกุณฺฑลิวตฺถุ. [ ๒ ]
มโนปุพฺพงฺคมาติ ทุติยคาถาป สาวตฺถิยเยว มฏกุณฑ
ฺ ลึ
อารพฺภ ภาสิตา.
สาวตฺถยิ  กิร อทินฺนปุพฺพโก นาม พฺราหฺมโณ อโหสิ.
เตน กสฺสจิ กิฺจิ น ทินฺนปุพฺพ เตน ต อทินนฺ ปุพฺพโกเตฺวว
สฺชานึสุ. ตสฺเสกปุตฺตโก อโหสิ ปโย มนาโป. อถสฺส
ปลนฺธน กาเรตุกาโม สเจ สุวณฺณการสฺสาจิกฺขิสฺสามิ เวตน
ทาตพฺพ ภวิสฺสตีติ สยเมว สุวณฺณ โกฏเฏตฺวา มฏานิ
กุณฺฑลานิ กตฺวา อทาสิ. เตนสฺส ปุตฺโต มฏกุณฺฑลีเตฺวว
ปฺายิตฺถ. ตสฺส โสฬสวสฺสกาเล ปณฺฑุโรโค อุทปาทิ. มาตา
ปุตฺต โอโลเกตฺวา พฺราหฺมณ ปุตฺตสฺส เต โรโค อุปฺปนฺโน
ติกิจฺฉาเปหิ นนฺติ อาห. โภติ สเจ เวชฺช อาเนสฺสามิ
ภตฺตเวตน ทาตพฺพ ภวิสฺสติ ตฺว มม ธนจฺเฉท น โอโลเกสีติ.
อถ กึ กริสสฺ สิ พฺราหฺมณาติ. ยถา เม ธนจฺเฉโท น โหติ
ตถา กริสสฺ ามีติ. โส เวชฺชาน สนฺติก คนฺตฺวา อสุกโรคสฺส
นาม ตุมฺเห กึ เภสชฺช กโรถาติ ปุจฺฉิ. อถสฺส เต ย วา ต
วา รุกฺขตจาทึ อาจิกฺขนฺติ. โส ต อาหริตฺวา ปุตฺตสฺส เภสชฺช
กโรติ. ต กโรนฺตสฺเสวสฺส โรโค พลวา อโหสิ อเตกิจฺฉภาว
อุปาคมิ. พฺราหฺมโณ ตสฺส ทุพฺพลภาว ตฺวา เอก เวชฺช
ปกฺโกสิ. โส โอโลเกตฺวา อมฺหาก เอก กิจจฺ  อตฺถิ
อฺ เวชฺช ปกฺโกสิตฺวา ติกิจฺฉาเปหีติ ต ปจฺจกฺขาย นิกฺขมิ.
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พฺราหฺมโณ ตสฺส มรณสมย ตฺวา อิมสฺส ทสฺสนตฺถาย
อาคตาคตา อนฺโตเคเห สาปเตยฺย ปสฺสิสฺสนฺติ พหิ น กริสสฺ ามีติ
ปุตฺต นีหริตฺวา พหิ อาลินฺเท นิปชฺชาเปสิ.
ต ทิวส ภควา พลวปจฺจูสสมเย มหากรุณาสมาปตฺติโต
วุฏาย ปุพฺพพุทฺเธสุ กตาธิการาน อุสฺสนฺนกุสลมูลาน เวเนยฺยพนฺธวาน ทสฺสนตฺถ พุทฺธจกฺขุนา โลก โวโลเกนฺโต ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ าณชาล ปตฺถริ. มฏกุณฺฑลี พหิอาลินฺเท
นิปนฺนากาเรเนว ตสฺส อนฺโต ปฺายิ. สตฺถา ต ทิสฺวา ตสฺส
อนฺโตเคหา นีหริตฺวา ตตฺถ นิปฺปชฺชาปตภาว ตฺวา อตฺถิ นุ โข
มยฺห เอตฺถ คตปฺปจฺจเยน อตฺโถติ อุปธาเรนฺโต อิท อทฺทส อย
มาณโว มยิ จิตฺต ปสาเทตฺวา กาล กตฺวา ตาวตึสเทวโลเก
ตึสโยชนิเก กนกวิมาเน นิพฺพตฺติสฺสติ อจฺฉราสหสฺสปริวาโร
ภวิสฺสติ พฺราหฺมโณป ต ฌาเปตฺวา โรทนฺโต อาฬาหเน
วิจริสฺสติ เทวปุตฺโต ติคาวุตปฺปมาณ สฏิสกฏภาราลงฺการปฏิมณฺฑิต อจฺฉราสหสฺสปริวาร อตฺตภาว โอโลเกตฺวา เกน นุ
โข กมฺเมน มยา อย สิริสมฺปตฺติ ลทฺธาติ โอโลเกนฺโต มยิ
จิตฺตปฺปสาเทน ลทฺธภาว ตฺวา ธนจฺเฉทภเยน มม เภสชฺช
อกาเรตฺวา อิทานิ อาฬาหน คนฺตฺวา โรทติ วิปฺปการปฺปตฺต
น กริสฺสามีติ ปตริ อกฺขนฺติยา มฏกุณฺฑลิวณฺเณนาคนฺตฺวา
อาฬาหนสฺสาวิทูเร นิปปฺ ชฺชิตฺวา โรทิสฺสติ. อถ น พฺราหฺมโณ
โกสิ ตฺวนฺติ ปุจฺฉิสฺสติ อหนฺเต ปุตโฺ ต มฏกุณฑ
ฺ ลีติ กุหึ
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นิพฺพตฺโตสีติ ตาวตึสภวเนติ กึ กมฺม กตฺวาติ วุตฺเต มยิ
จิตฺตปฺปสาเทน นิพฺพตฺตภาว อาจิกฺขิสฺสติ พฺราหฺมโณ ตุมฺเหสุ
จิตฺต ปสาเทตฺวา สคฺเค นิพฺพตฺตา นาม อตฺถีติ ม ปุจฺฉิสฺสติ
อถสฺสาห เอตฺตกานิ สตานิ วา สหสฺสานิ วา สตสหสฺสานิ
วาติ น สกฺกา คณนาย ปริจฺฉินฺทิตุนฺติ วตฺวา ธมฺมปเท
คาถ ภาสิสฺสามิ คาถาปริโยสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสาน
ธมฺมาภิสมโย ภวิสฺสติ มฏกุณฑลี โสตาปนฺโน ภวิสฺสติ ตถา
อทินฺนปุพฺพโก พฺราหฺมโณ อิติ อิม กุลปุตฺต นิสสฺ าย ธมฺมยาโค
มหา ภวิสฺสตีติ ตฺวา ปุนทิวเส กตสรีรปฏิชคฺคโน มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต สาวตฺถึ ปณฺฑาย ปวิสิตฺวา อนุปุพฺเพน พฺราหฺมณสฺส
เคหทฺวาร คโต.
ตสฺมึ ขเณ มฏกุณฺฑลี อนฺโตเคหาภิมุโข นิปนฺโน โหติ.
สตฺถา อตฺตโน อปสฺสนภาว ตฺวา เอก รสฺมึ วิสฺสชฺเชสิ.
มาณโว กึ โอภาโส นาเมโสติ ปริวตฺติตฺวา นิปฺปนฺโนว สตฺถาร
ทิสฺวา อนฺธพาลปตร นิสฺสาย เอวรูป พุทฺธ อุปสงฺกมิตฺวา
กายเวยฺยาวฏิก วา กาตุ ทาน วา ทาตุ ธมฺม วา โสตุ
นาลตฺถ อิทานิ เม หตฺถาป อวิเธยฺยา อฺ กตฺตพฺพ นตฺถีติ
มนเมว ปสาเทสิ. สตฺถา อล เอตฺตเกน อิมสฺสาติ ปกฺกามิ.
โส ตถาคเต จกฺขุปถ วิชหนฺเตเยว ปสนฺนมโน กาล กตฺวา
สุตฺตปฺปพุทฺโธ วิย เทวโลเก ตึสโยชนิเก กนกวิมาเน นิพฺพตฺติ.
๑

๒

๑. นิพฺพตฺตนนฺติป. ๒. กตฺถจิ มหาติ ปท นตฺถิ.
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พฺราหฺมโณปสฺส สรีร ฌาเปตฺวา อาฬาหเน โรทนปรายโน อโหสิ
เทวสิก อาฬาหน คนฺตฺวา โรทติ กห เอกปุตฺตก กห
เอกปุตฺตกาติ.
เทวปุตฺโตป อตฺตโน สมฺปตฺตึ โอโลเกตฺวา เกน กมฺเมน
ลทฺธาติ อุปธาเรนฺโต สตฺถริ มโนปสาเทนาติ ตฺวา อย
พฺราหฺมโณ มม อผาสุกกาเล เภสชฺช อกาเรตฺวา อิทานิ
อาฬาหน คนฺตฺวา โรทติ วิปฺปการปฺปตฺตเมต กาตุ วฏฏตีติ
มฏกุณฺฑลิวณฺเณนาคนฺตฺวา อาฬาหนสฺสาวิทูเร พาหา ปคฺคยฺห
โรทนฺโต อฏาสิ. พฺราหฺมโณ ต ทิสฺวา อห ตาว ปุตฺตโสเกน
โรทามิ เอส กิมตฺถ โรทติ ปุจฺฉิสฺสามิ นนฺติ ปุจฺฉนฺโต อิม
คาถมาห
" อลงฺกโต มฏกุณฺฑลี
มาลาภารี หริจนฺทนุสฺสโท
พาหา ปคฺคยฺห กนฺทสิ
วนมชฺเฌ กึ ทุกฺขิโต ตุวนฺติ. "
โส อาห
" โสวณฺณมโย ปภสฺสโร
อุปฺปนฺโน รถปฺชโร มม
ตสฺส จกฺกยุค น วินฺทามิ
เตน ทุกฺเขน ชหิสฺสามิ ชีวิตนฺติ. "
อถ น พฺราหฺมโณ อาห
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" โสวณฺณมย มณิมย
โลหมย อถ รูปย มย
อาจิกฺข เม ภทฺทมาณว
จกฺกยุค ปฏิลาภยามิ เตติ. "
ต สุตฺวา มาณโว อย ปุตฺตสฺส เภสชฺช อกตฺวา ปุตฺตปฏิรูปก
ม ทิสฺวา โรทนฺโต สุวณฺณาทิมย รถจกฺก กโรมีติ วทติ โหตุ
นิคฺคณฺหิสฺสามิ นนฺติ จินฺเตตฺวา กีวมหนฺต เม จกฺกยุค กริสสฺ สีติ
วตฺวา ยาวมหนฺต อากงฺขสีติ วุตฺเต
" จนฺทสุริเยหิ เม อตฺโถ เต เม เทหีติ ยาจิโต
โส มาณโว ตสฺส ปาวทิ
จนฺทสุริยา อุภยตฺถ ภาตโร
โสวณฺณมโย รโถ มม
เตน จกฺกยุเคน โสภตีติ. "
อถ น พฺราหฺมโณ อาห
" พาโล โข ตฺวมสิ มาณว
โย ตฺว ปตฺถยเส อปตฺถิย
มฺามิ ตุว มริสฺสสิ
น หิ ตฺว ลจฺฉสิ จนฺทสุริเยติ. "
อถ น มาณโว กึ ปน ปฺายมานสฺสตฺถาย โรทนฺโต พาโล
โหติ อุทาหุ อปฺายมานสฺสาติ วตฺวา
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" คมนาคมนป ทิสฺสติ
วณฺณธาตุ อุภยตฺถ วีถิยา
เปโต กาลกโต น ทิสฺสติ
โก นีธ กนฺทต พาลฺยตโรติ. "
ต สุตฺวา พฺราหฺมโณ ยุตฺต เอส วทตีติ สลฺลกฺเขตฺวา
" สจฺจ โข วเทสิ มาณว
อหเมว กนฺทต พาลฺยตโร
จนฺท วิย ทารโก รุท
ปุตฺต กาลกตาภิปตฺถยนฺติ "
วตฺวา ตสฺส กถาย นิสโฺ สโก หุตฺวา มาณวสฺส ถุตึ กโรนฺโต
อิมา คาถา อภาสิ
" อาทิตฺต วต ม สนฺต
ฆตสิตฺตว ปาวก
วารินา วิย โอสิฺจ
สพฺพ นิพฺพาปเย ทร
อพฺพุหิ วต เม สลฺล
โสก หทยนิสสฺ ิต
โย เม โสกปเรตสฺส
ปุตฺตโสก อปานุทิ
สฺวาห อพฺพุฬฺหสลฺโลสฺมิ สีติภูโตสฺมิ นิพฺพุโต
น โสจามิ น โรทามิ
ตว สุตฺวาน มาณวาติ. "
อถ น โก นาม ตฺวนฺติ ปุจฺฉนฺโต
" เทวตา นุสิ คนฺธพฺโพ อาทู สกฺโก ปุรินฺทโท
โก วา ตฺว กสฺส วา ปุตฺโต กถ ชาเนมุ ต มยนฺติ. "
อถสฺส มาณโว
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" ยฺจ กนฺทสิ ยฺจ โรทสิ
ปุตฺต อาฬาหเน สย ฑหิตฺวา
สฺวาห กุสล กริตฺวาน กมฺม
ติทสาน สหพฺยต ปตฺโตติ อาจิกฺขิ. "
พฺราหฺมโณ อาห
" อปฺป วา พหุ วา นาทฺทสาม
ทาน ททนฺตสฺส สเก อคาเร
อุโปสถกมฺม วา ตาทิส
เกน กมฺเมน คโตสิ เทวโลกนฺติ. "
มาณโว อาห
" อาพาธิโกห ทุกฺขิโต คิลาโน
อาตูรรูโปมฺหิ สเก นิเวสเน
พุทฺธ วิคตรช วิติณฺณกงฺข
อทฺทกฺขึ สุคต อโนมปฺ
สฺวาห มุทิตมโน ปสนฺนจิตฺโต
อฺชลึ อกรึ ตถาคตสฺส
ตาห กุสล กริตวฺ าน กมฺม
ติทสาน สหพฺยต ปตฺโตติ."
ตสฺมึ กเถนฺเต กเถนฺเตเยว พฺราหฺมณสฺส สกลสรีร ปติยา ปริปูริ.
โส ต ปตึ ปเวเทนฺโต
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" อจฺฉริย วต อพฺภุต
อฺชลิกมฺมสฺส อยมีทิโส วิปาโก.
อหป มุทิตมโน ปสนฺนจิตฺโต
อชฺเชว พุทฺธ สรณ วชามีติ อาห. "
อถ น มาณโว
" อชฺเชว พุทฺธ สรณ วชาหิ
ธมฺมฺจ สงฺฆฺจ ปสนฺนจิตฺโต
ตเถว สิกฺขาปทานิ ปฺจ
อขณฺฑผุลฺลานิ สมาทิยสฺสุ.
ปาณาติปาตา วิรมสฺสุ ขิปฺป
โลเก อทินฺน ปริวชฺชยสฺสุ
อมชฺชโป โน จ มุสา ภณาหิ
สเกน ทาเรน จ โหหิ ตุฏโติ อาห. "
โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
" อตฺถกาโมสิ เม ยกฺข
หิตกาโมสิ เทวเต
กโรมิ ตุยฺห วจน
ตฺวมสิ อาจริโย มม
อุเปมิ สรณ พุทฺธ
ธมฺมฺจาป อนุตฺตร
สงฺฆฺจ นรเทวสฺส
คจฺฉามิ สรณ อห.
ปาณาติปาตา วิรมามิ ขิปฺป
โลเก อทินฺน ปริวชฺชยามิ
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อมชฺชโป โน จ มุสา ภณามิ
สเกน ทาเรน จ โหมิ ตุฏโติ. "
อถ น เทวปุตฺโต พฺราหฺมณ ตว เคเห พหุ ธน อตฺถิ
สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา ทาน เทหิ ธมฺม สุณาหิ ปฺห ปุจฺฉาหีติ
วตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายิ.
พฺราหฺมโณป เคห คนฺตฺวา พฺราหฺมณึ อามนฺเตตฺวา ภทฺเท
อห สมณ โคตม นิมนฺเตตฺวา ปฺห ปุจฺฉิสฺสามิ สกฺการ
กโรหีติ วตฺวา วิหาร คนฺตฺวา สตฺถาร เนว อภิวาเทตฺวา น
ปฏิสนฺถาร กตฺวา เอกมนฺต ิโต โภ โคตม อธิวาเสหิ เม
อชฺชตนาย ภตฺต สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ อาห. สตฺถา อธิวาเสสิ.
โส สตฺถุ อธิวาสน วิทิตฺวา เวเคนาคนฺตฺวา สกนิเวสเน ขาทนีย
โภชนีย ปฏิยาทาเปสิ. สตฺถา ภิกขฺ ุสงฺฆปริวุโต ตสฺส เคห
คนฺตฺวา ปฺตฺตาสเน นิสีทิ. พฺราหฺมโณ สกฺกจฺจ ปริวิสิ.
มหาชโน สนฺนิปติ. มิจฺฉาทิฏิเกน กิร ตถาคเต นิมนฺติเต
เทฺว ชนกายา สนฺนิปตนฺติ มิจฺฉาทิฏิกา อชฺช สมณ โคตม
ปฺห ปุจฺฉาย วิเหิยมาน ปสฺสิสฺสามาติ สนฺนิปตนฺติ สมฺมาทิฏิกา
อชฺช พุทฺธวิสย พุทฺธลีฬฺห ปสฺสสิ ฺสามาติ สนฺนิปตนฺติ. อถ
พฺราหฺมโณ กตภตฺตกิจฺจ ตถาคต อุปสงฺกมิตฺวา นีจาสเน นิสินฺโน
ปฺห ปุจฺฉิ โภ โคตม ตุมฺหาก ทาน อทตฺวา ปูช อกตฺวา
ธมฺม อสฺสุตฺวา อุโปสถวาส อวสิตฺวา เกวล มโนปสาทมตฺเตเนว
สคฺเค นิพฺพตฺตา นาม โหนฺตีติ. พฺราหฺมณ กสฺมา ม ปุจฺฉสิ
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นนุ เต ปุตเฺ ตน มฏกุณฺฑลินา มยิ มน ปสาเทตฺวา อตฺตโน
สคฺเค นิพฺพตฺตภาโว กถิโตติ. กทา โภ โคตมาติ. นนุ ตฺว
อชฺช สุสาน คนฺตฺวา กนฺทนฺโต อวิทูเร พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺต
เอก มาณว ทิสฺวา
อลงฺกโต มฏกุณฺฑลี
มาลาภารี หริจนฺทนุสฺสโทติ
ทฺวีหิ ชเนหิ กถิต กถ ปกาเสนฺโต สพฺพ มฏกุณฺฑลิวตฺถุ กเถสิ.
เตเนเวต พุทฺธภาสิต นาม ชาต. ต กเถตฺวา จ ปน น โข
พฺราหฺมณ เอกสต น เทฺว อถโข มยิ มน ปสาเทตฺวา สคฺเค
นิพฺพตฺตาน คณนา นตฺถีติ อาห. มหาชโน เวมติโก อโหสิ.
อถสฺส อนิพฺเพมติกภาว วิทิตฺวา สตฺถา มฏกุณฺฑลิเทวปุตฺโต
วิมาเนเนว สทฺธึ อาคจฺฉตูติ อธิฏาสิ. โส ติคาวุตปฺปมาเณน
ทิพฺพาภรณปฏิมณฺฑิเตน อตฺตภาเวนาคนฺตฺวา วิมานา โอรุยฺห
สตฺถาร วนฺทิตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ. อถ น สตฺถา ตฺว อิม
สมฺปตฺตึ กึ กมฺม กตฺวา ปฏิลภีติ ปุจฺฉนฺโต
อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน
ยา ตฺว ติฏ สิ เทวเต
โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา
โอสธี วิย ตารกา
ปุจฺฉามิ ต เทว มหานุภาว
มนุสฺสภูโต กิมกาสิ ปฺุนฺติ
คาถมาห. เทวปุตฺโต อย ภนฺเต สมฺปตฺติ ตุมฺเหสุ มน ปสาเทตฺวา
ลทฺธาติ. มยิ มน ปสาเทตฺวา ลทฺธา เตติ. อาม ภนฺเตติ.
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มหาชโน เทวปุตฺต โอโลเกตฺวา อจฺฉริยา วต โภ พุทฺธคุณา
อทินฺนปุพฺพกพฺราหฺมณสฺส นาม ปุตฺโต อฺ กิฺจิ ปฺุ อกตฺวา
สตฺถริ มน ปสาเทตฺวา เอวรูป สมฺปตฺตึ ปฏิลภีติ ตุฏึ ปเวเทสิ.
อถ เนส กุสลากุสลกมฺมกรเณ มโน ปุพฺพงฺคโม มโน
เสฏโ ปสนฺเนน หิ มเนน กตกมฺม เทวโลก มนุสฺสโลก
คจฺฉนฺต ปุคคฺ ล ฉายาว น วิชหตีติ อิท วตฺถุ กเถตฺวา อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ปติฏาปตมตฺติก สาสน ราชมุทฺทาย ลฺฉนฺโต วิย
ธมฺมราชา อิม คาถมาห
" มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา
มโนเสฏา มโนมยา
มนสา เจ ปสนฺเนน
ภาสติ วา กโรติ วา
ตโต น สุขมเนฺวติ
ฉายาว อนุปายินีติ. "
ตตฺถ กิฺจาป มโนติ อวิเสเสน สพฺพมฺป จตุภูมิกจิตฺต วุจฺจติ
อิมสฺมึ ปน ปเท นิยมิยมาน ววตฺถาปยมาน ปริจฺฉิชฺชมาน อฏวิธ
กามาวจรกุสลจิตฺต ลพฺภติ วตฺถุวเสน ปนาหริยมาน ตโตป
โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตฺต จิตฺตเมว ลพฺภติ. ปุพฺพงฺคมาติ เตน
ปมคามินา หุตฺวา สมนฺนาคตา. ธมฺมาติ เวทนาทโย ตโย ขนฺธา.
เอเตส หิ อุปฺปาทปฺปจฺจยตฺเถน มโน ปุพฺพงฺคโม เตน
มโนปุพฺพงฺคมา นาม. ยถา หิ พหูสุ เอกโต มหาภิกฺขุสงฺฆสฺส
ปตฺตจีวรทานาทีนิ วา อุฬารปูชาธมฺมสฺสวนทีปมาลากรณาทีนิ
วา ปฺุานิ กโรนฺเตสุ โก เตส ปุพฺพงฺคโมติ
๑

๑. สี. อนปายินี.
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วุตฺเต โย เตส ปจฺจโย โหติ ย นิสฺสาย เต ตานิ ปฺุานิ
กโรนฺติ โส ติสฺโส วา ปุสฺโส วา เตส ปุพฺพงฺคโมติ วุจฺจติ
เอว สมฺปทมิท เวทิตพฺพ. อิติ อุปฺปาทปฺปจฺจยตฺเถน มโน ปุพฺพงฺคโม
เอเตสนฺติ มโนปุพฺพงฺคมา. น หิ เต มเน อนุปฺปชฺชนฺเต อุปฺปชฺชิตุ
สกฺโกนฺติ มโน ปน เอกจฺเจสุ เจตสิเกสุ อนุปปฺ ชฺชนฺเตสุป
อุปฺปชฺชติเยว. เอว อธิปติวเสน ปน มโน เสฏโ เอเตสนฺติ
มโนเสฏา. ยถา หิ คณาทีน อธิปติ ปุริโส คณเสฏโ
เสนีเสฏโติ วุจฺจติ ตถา เตสป มโนติ มโนเสฏา. ยถา
ปน สุวณฺณาทีหิ นิปฺผนฺนานิ ตานิ ตานิ ภณฺฑานิ สุวณฺณมยาทีนิ
นาม โหนฺติ ตถา เอเตป มนโต นิปฺผนฺนตฺตา มโนมยา
นาม. ปสนฺเนนาติ อนภิชฺฌาทีหิ คุเณหิ ปสนฺเนน. ภาสติ วา
กโรติ วาติ เอวรูเปน มเนน ภาสนฺโต จตุพฺพิธ วจีสุจริตเมว
ภาสติ กโรนฺโต ติวิธ กายสุจริตเมว กโรติ อภาสนฺโต
อกโรนฺโต ตาย อนภิชฌ
ฺ าทีหิ ปสฺนฺนมานสตาย ติวิธ มโนสุจริต
ปูเรติ. เอวมสฺส ทส กุสลกมฺมปถา ปาริปูรึ คจฺฉนฺติ. ตโต
น สุขมเนฺวตีติ ตโต ติวิธสุจริตโต ต ปุคฺคล สุขมเนฺวติ.
อิธ เตภูมิกป กุสล อธิปฺเปต ตสฺมา เตภูมิกสุจริตานุภาเวน
สุคติภเว นิพฺพตฺต สุคติย วา สุขานุภวนฏาเน ิต กายวตฺถุกมฺป
อิตรวตฺถุกมฺปติ กายิกเจตสิก วิปากสุข อนุคจฺฉติ น วิชหตีติ
อตฺโถ เวทิตพฺโพ. ยถากึ ฉายาว อนุปายินีติ ยถา หิ ฉายา นาม
สรีรปฺปฏิพทฺธา สรีเร คจฺฉนฺเต คจฺฉติ ติฏนฺเต ติฏติ นิสีทนฺเต
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นิสีทติ น สกฺกา สณฺเหน วา ผรุเสน วา นิวตฺตาหีติ วตฺวา วา
โปเถตฺวา วา นิวตฺตาเปตต. กสฺมา สรีรปฺปฏิพทฺธตฺตา. เอวเมว อิเมส
ทสนฺน กุสลกมฺมปถาน อาจิณฺณสมาจิณฺณกุสลมูลก กามาวจราทิเภท
กายิกเจตสิก สุข คตคตฏาเน อนุปายินี ฉายา วิย หุตฺวา น
วิชหตีติ.
คาถาปริโยสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสาน ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
มฏกุณฺฑลิเทวปุตฺโต โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ. ตถา อทินฺนปุพฺพโกh
พฺราหฺมโณ. โส ตาวมหนฺต วิภว พุทฺธสาสเน วิปฺปกิรีติ.
มฏกุณฺฑลิวตฺถุ.
----------๓. ติสฺสตฺเถร วตฺถุ. [ ๓ ]
อกฺโกจฺฉิ ม อวธิ มนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต ติสฺสตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
โส กิรายสฺมา ภควโต ปตุจฺฉาปุตฺโต มหลฺลกกาเล ปพฺพชิโต
พุทฺธสาสเน อุปฺปนฺน ลาภสกฺการ ปริภฺุชนฺโต ถุลลฺ สรีโร
อาโกฏิตปจฺจาโกฏิเตหิ จีวเรหิ เยภุยฺเยน วิหารมชฺเฌ
อุปฏานสาลาย นิสีทติ. ตถาคตสฺส ทสฺสนตฺถาย อาคตา อาคนฺตุกา
ภิกฺขู เอโส มหาเถโร ภวิสฺสตีติ สฺาย ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา
วตฺต อาปุจฺฉนฺติ ปาทสมฺพาหนาทีนิ อาปุจฺฉนฺติ. โส ตุณฺหี

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (ปฐโม ภาโค) - หนาที่ 36

โหติ. อถ น เอโก ทหรภิกฺขุ กติวสฺสา ตุมฺเหติ ปุจฺฉิตฺวา
วสฺส นตฺถิ มหลฺลกกาเล ปพฺพชิตา มยนฺติ วุตฺเต อาวุโส
ทุพฺพินีต มหลฺลก อตฺตโน ปมาณ น ชานาสิ เอตฺตเก
มหลฺลกตฺเถเร ทิสฺวา สามีจิมตฺตป น กโรสิ วตฺเต อาปุจฺฉิยมาเน
ตุณฺหี โหสิ กุกฺกุจฺจมตฺตป เต นตฺถีติ อจฺฉร ปหริ. โส
ขตฺติยมาน ชเนตฺวา ตุมฺเห กสฺส สนฺติก อาคตาติ ปุจฺฉิตฺวา
สตฺถุ สนฺติกนฺติ วุตฺเต ม ปน โก เอโสติ สลฺลกฺเขถ
มูลเมว โว ฉินฺทิสฺสามีติ วตฺวา รุทนฺโต ทุกขฺ ี ทุมฺมโน สตฺถุ
สนฺติก อคมาสิ. อถ น สตฺถา กินฺนุ ตฺว ติสฺส ทุกฺขี ทุมฺมโน
อสฺสุมุโข รุทมาโน อาคโตสีติ ปุจฺฉิ. เตป ภิกขฺ ู เอส คนฺตฺวา
กิฺจิ อาลุลกิ  กเรยฺยาติ จินฺเตตฺวา เตเนว สทฺธึ คนฺตฺวา
สตฺถาร วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทึส.ุ โส สตฺถารา ปุจฺฉิโต
อิเม ม ภนฺเต ภิกฺขู อกฺโกสนฺตีติ อาห. กห ปน ตฺว
นิสินฺโนสีติ. วิหารมชฺเฌ อุปฏานสาลาย ภนฺเตติ. อิเม เต
ภิกฺขู อาคจฺฉนฺตา ทิฏาติ. ทิฏา ภนฺเตติ. อุฏ าย เต
ปจฺจุคฺคมน กตนฺติ. น กต ภนฺเตติ. เตส ปริกขฺ ารคฺคหณ
เต อาปุจฺฉิตนฺติ. นาปุจฺฉิต ภนฺเตติ. วตฺต วา ปานีย วา
อาปุจฺฉิตนฺติ. นาปุจฺฉิต ภนฺเตติ. อาสน อภิหริตวฺ า ปาทสมฺพาหน
กตนฺติ. น กต ภนฺเตติ. ติสฺส มหลฺลกภิกฺขูน สพฺพเมต
วตฺต กตฺตพฺพ เอต อกโรนฺเตน วิหารมชฺเฌ นิสที ิตุ น วฏฏติ
ตเวว โทโส เอเต ภิกฺขู ขมาเปหีติ. เอเต ม ภนฺเต อกฺโกสึสุ

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (ปฐโม ภาโค) - หนาที่ 37

นาห เอเต ขมาเปมีติ. ติสฺส มา เอว กริ ตเวว โทโส
ขมาเปหิ เนติ. น ขมาเปมิ ภนฺเตติ. อถ สตฺถา ทุพฺพโจ
เอส ภนฺเตติ ภิกฺขูหิ วุตเฺ ต น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพเปส
ทุพฺพโจเยวาติ วตฺวา อิทานิ ตาวสฺส ภนฺเต ทุพฺพจภาโว
อมฺเหหิ าโต อตีเต กิมกาลีติ วุตฺเต เตนหิ ภิกฺขเว
สุณาถาติ วตฺวา อตีต อาหริ
อตีเต พาราณสิย พาราณสีราเช รชฺช กาเรนฺเต เทวโล
นาม ตาปโส อฏ มาเส หิมวนฺเต วสิตฺวา โลณมฺพิลเสวนตฺถาย
จตฺตาโร มาเส นคร อุปนิสฺสาย วสิตุกาโม หิมวนฺตโต อาคนฺตฺวา
นครทฺวารปาลเก ทิสฺวา ปุจฺฉิ อิม นคร สมฺปตฺตปพฺพชิตา
กตฺถ วสนฺตีติ. กุมฺภการสาลาย ภนฺเตติ. โส กุมฺภการสาล
คนฺตฺวา ทฺวาเร ตฺวา สเจ เต อครุ วเสยฺยาม เอกรตฺตึ
สาลายนฺติ อาห. กุมฺภกาโร มยฺห รตฺตึ สาลาย กิจฺจ นตฺถิ
มหตี สาลา ยถาสุข วสถ ภนฺเตติ สาล นิยฺยาเทสิ. ตสฺมึ
ปวิสิตฺวา นิสินฺเน อปโรป นารโท นาม ตาปโส หิมวนฺตโต
อาคนฺตฺวา กุมฺภการ เอกรตฺติวาส ยาจิ. กุมฺภกาโร ปมาคโต
อิมินา สทฺธึ เอกโต วสิตุกาโม ภเวยฺย วา โน วา อตฺตาน
ปริโมเจสฺสามีติ จินฺเตตฺวา สเจ ภนฺเต ปมุปคโต โรเจสฺสติ
ตสฺส รุจิยา วสถาติ อาห. โส ต อุปสงฺกมิตฺวา สเจ เต
อาจริย อครุ มยเมตฺถ เอกรตฺตึ วเสยฺยามาติ. มหตี สาลา
๑

๑. เทวิโลติป ปาโ.
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ปวิสิตฺวา เอกมนฺเต วสาติ วุตฺเต ปวิสิตฺวา ปุเรตร ปวิฏสฺส
อปรภาเค นิสีทิ. อุโภป สาราณีย กถ กเถตฺวา สยนกาเล
นารโท เทวลสฺส นิปชฺชนฏานฺจ ทฺวารฺจ สลฺลกฺเขตฺวา นิปชฺช.ิ
โส ปน เทวโล นิปชฺชมาโน อตฺตโน นิสินฺนฏาเน อนิปชฺชิตฺวา
ทฺวารมชฺเฌ ติริย นิปชฺชิ. นารโท รตฺตึ นิกฺขมนฺโต ตสฺส
ชฏาสุ อกฺกมิ. โก ม อกฺกมีติ วุตเฺ ต อาจริย อหนฺติ
อาห. กุฏชฏิล อรฺโต อาคนฺตฺวา มม ชฏาสุ อกฺกมสีติ.
อาจริย ตุมหฺ าก อิธ นิปนฺนภาว น ชานามิ ขมถ เมติ
วตฺวา ตสฺส กนฺทนฺตสฺเสว พหิ นิกขฺ มิ. อิตโร อย ปวิสนฺโตป
ม อกฺกเมยฺยาติ ปริวตฺเตตฺวา ปาทฏาเน สีส กตฺวา นิปชฺช.ิ
นารโทป ปวิสนฺโต ปมมฺปาห อาจริเย อปรชฺฌึ อิทานิสฺส
ปาทปสฺเสน ปวิสิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อาคจฺฉนฺโต คีวาย อกฺกมิ
โก เอโสติ วุตฺเต อห อาจริยาติ วตฺวา กุฏชฏิล ปม
ชฏาสุ อกฺกมิตฺวา อิทานิ คีวาย อกฺกมสิ อภิสปสฺสามิ ตนฺติ
วุตฺเต อาจริย มยฺห โทโส นตฺถิ อห ตุมฺหาก เอว นิปนฺนภาว
น ชานามิ ปมป เม อปราธ อตฺถิ อิทานิ ปาทปสฺเสน
ปวิสิสฺสามีติ ปวิฏโ มฺหิ ขมถ เมติ อาห. กุฏชฏิล อภิสปสฺสามิ
ตนฺติ. มา เอว อกริตฺถ อาจริยาติ. โส ตสฺส วจน อนาทยิตฺวา
" สหสฺสรสิ สตเตโช
สุริโย ตมวิโนทโน
ปาโต อุทยนฺเต สุริเย
มุทฺธา เต ผลตุ สตฺตธาติ "
ต อภิสปเยว. นารโท อาจริย มยฺห โทโส นตฺถิ มม
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วทนฺตสฺเสว ตุมฺเห อภิสปตฺถ ยสฺส โทโส อตฺถิ ตสฺส มุทฺธา
ผลตุ มา นิทฺโทสสฺสาติ วตฺวา
" สหสฺสรสิ สตเตโช
สุริโย ตมวิโนทโน
ปาโต อุทยนฺเต สุริเย
มุทฺธา เต ผลตุ สตฺตธาติ "
อภิสป. โส ปน มหานุภาโว อตีเต จตฺตาฬีส อนาคเต จตฺตาฬีสาติ
อสีติกปฺเป อนุสฺสรติ ตสฺมา กสฺส นุ โข อุปริ สาโป
ปติสฺสตีติ อุปธาเรนฺโต อาจริยสฺสาติ ตฺวา ตสฺมึ อนุกมฺป
ปฏิจฺจ อิทฺธิพเลน อรุณุคฺคมน นิวาเรสิ.
นาครา อรุเณ อนุคฺคจฺฉนฺเต ราชทฺวาร คนฺตฺวา เทว
ตยิ รชฺช กาเรนฺเต อรุโณ น อุฏาติ๑ อรุณ โน อุฏ าเปหีติ
กนฺทึสุ. ราชา อตฺตโน กายกมฺมาทีนิ โอโลเกนฺโต กิฺจิ อยุตฺต
อทิสฺวา กึ นุ โข การณนฺติ จินฺเตตฺวา ปพฺพชิตาน วิวาเทน
ภวิตพฺพนฺติ ปริสงฺกมาโน กจฺจิ อิมสฺมึ นคเร ปพฺพชิตา อตฺถีติ
ปุจฺฉิ. หิยโฺ ย สาย กุมฺภการสาล อาคตา อตฺถิ เทวาติ วุตฺเต
ตขณฺเว ราชา อุกกฺ าหิ ธาริยมานาหิ ตตฺถ คนฺตฺวา นารท
วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสินฺโน อาห
" กมฺมนฺตา นปฺปวตฺตนฺติ
ชมฺพูทีปสฺส นารท
เกน โลโก ตโมภูโต
ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ. "
นารโท สพฺพ ปวตฺตึ อาจิกฺขิตฺวา อิมินา การเณนาห
อิมินา อภิสปโต อถาห มยฺห โทโส นตฺถิ ยสฺส โทโส
๑. สี. ม. อุฏหติ.
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อตฺถิ ตสฺเสว อุปริ สาโป ปตตูติ วตฺวา อภิสป อภิสปตฺวา
จ ปน กสฺส นุโข อุปริ สาโป ปติสฺสตีติ อุปธาเรนฺโต
สุริยุคฺคมนเวลาย อาจริยสฺส มุทฺธา สตฺตธา ผลิสฺสตีติ ทิสวฺ า
เอตสฺมึ อนุกมฺป ปฏิจฺจ อรุณสฺส อุคฺคนฺตุ น เทมีติ. กถ
ปนสฺส ภนฺเต อนฺตราโย น ภเวยฺยาติ. สเจ ม ขมาเปยฺย
น ภเวยฺยาติ. เตนหิ ขมาเปหีติ. เอโส ม ชฏาสุ จ คีวาย
จ อกฺกมิ นาห เอต กุฏชฏิล ขมาเปมีติ. ขมาเปหิ ภนฺเต
มา เอว กรีติ. น ขมาเปมีติ. มุทฺธา เต สตฺตธา ผลิสฺสตีติ
วุตฺเตป น ขมาเปสิเยว. อถ น ราชา น ตฺว อตฺตโน รุจิยา
ขมาเปสฺสสีติ หตฺถปาทกุจฺฉิคีวาสุ ต คาหาเปตฺวา นารทสฺส
ปาทมูเล โอนมาเปสิ. นารโท อุฏเหิ อาจริย ขมามิ เตติ
วตฺวา มหาราช นาย ยถามเนน ขมาเปติ อวิทูเร เอโก
สโร อตฺถิ ตตฺถ น สีเส มตฺติกาปณฺฑ กตฺวา คลปฺปมาเณ
อุทเก ปาเปหีติ อาห. ราชา ตถา กาเรสิ. นารโท เทวล
อามนฺเตตฺวา อาจริย มยา อิทฺธิยา วิสฺสฏาย สุริยสนฺตาเป
อุฏหนฺเต ตฺว อุทเก นิมุชฺชิตฺวา อฺเน าเนน อุตฺตริตฺวา
คจฺเฉยฺยาสีติ อาห. ตสฺส สุริยรสีหิ สมฺผุฏมตฺโตว มตฺติกาปณฺโฑ
สตฺตธา ผลิ. โส นิมุชชฺ ิตฺวา อฺเน าเนน ปลายิ.
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ตทา ภิกฺขเว ราชา
อานนฺโท อโหสิ เทวโล ติสฺโส นารโท อหเมว เอว ตทาเปส
ทุพฺพโจเยวาติ วตฺวา ติสฺสตฺเถร อามนฺเตตฺวา ติสฺส ภิกฺขุโน
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หิ อสุเกนาห อกฺกฏุ โ อสุเกน ปหโฏ อสุเกน ชิโต อสุโก
เม ภณฺฑ อหาสีติ จินฺเตนฺตสฺส เวรนฺนาม น วูปสมฺมติ เอว
ปน อนุปนยฺหนฺตสฺเสว อุปสมฺมตีติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
" อกฺโกจฺฉิ ม อวธิ ม
อชินิ ม อหาสิ เม
เย จ ต อุปนยฺหนฺติ
เวร เตส น สมฺมติ.
อกฺโกจฺฉิ ม อวธิ ม
อชินิ ม อหาสิ เม'
เย จ ต นูปนยฺหนฺติ
เวร เตสูปสมฺมตีติ. "
ตตฺถ อกฺโกจฺฉีติ อกฺโกสิ. อวธีติ ปหริ. อชินีติ
กุฏสกฺขึ โอตารเณน วา วาทปฺปฏิวาเทน วา กรณุตฺตริยกรเณน
วา ม อเชสิ. อหาสีติ มม สนฺตก วตฺถาทีสุ ยงฺกิฺจิเทว
อวหริ. เย จ ตนฺติ เยเกจิ เทวา วา มนุสฺสา วา คหฏา
วา ปพฺพชิตา วา ต อกฺโกจฺฉิ มนฺติอาทิวตฺถุก โกธ สกฏธุร
วิย นทฺธินา ปูติมจฺฉาทีนิ วิย จ กุสาทีหิ ปุนปฺปุน เวเนฺตา
อุปนยฺหนฺติ เตส สกึ อุปฺปนฺน เวร น สมฺมติ น อุปสมฺมติ. เย จ
ต นูปนยฺหนฺตีติ อสติอมนสิการวเสน วา กมฺมปจฺจเวกฺขณวเสน
วา เย ต อกฺโกสาทิวตฺถุก โกธ ตยาป โกจิ นิทโฺ ทโส ปุริมภเว
อกฺกุฏโ ภวิสฺสติ ปหโฏ ภวิสฺสติ กูฏสกฺขึ โอตาเรตฺวา ชิโต
ภวิสฺสติ กสฺสจิ เต ปสยฺห กิฺจิ อจฺฉินฺน ภวิสฺสติ ตสฺมา
นิทฺโทโส หุตฺวาป อกฺโกสาทีนิ ปาปุณาสีติ เอว น อุปนยฺหนฺติ
เตส ปมาเทน อุปฺปนฺนมฺป เวร อิมินา อนุปนยฺหเนน นิรนิ ฺธโน
วิย ชาตเวโท อุปสมฺมตีติ.
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เทสนาปริโยสาเน สตสหสฺสภิกฺขู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.
ธมฺมเทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสิ. ทุพฺพโจป สุวโจ ชาโตติ.
ติสฺสตฺเถรวตฺถุ.
----------๔. กาลียกฺขินิยา อุปฺปตฺติวตฺถุ. [ ๔ ]
น หิ เวเรน เวรานีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อฺตร วฺฌิตฺถึ อารพฺภ กเถสิ.
เอโก กิร กุฏมฺพิกปุตฺโต ปตริ กาลกเต เขตฺเต จ ฆเร
จ สพฺพกมฺมานิ อตฺตนาว กโรนฺโต มาตร ปฏิชคฺคิ. อถสฺส
มาตา กุมาริก เต ตาต อาเนสฺสามีติ อาห. อมฺม มา เอว
วเทถ อห ยาวชีว ตุมฺเห ปฏิชคฺคิสฺสามีติ. ตาต เขตฺเต จ
ฆเร จ กิจฺจ ตฺวเมว กโรสิ เตน มยฺห จิตฺตสุข นาม
น โหติ อาเนสฺสามิ เตติ. โส ปุนปฺปุน ปฏิกฺขิปตฺวาป ตุณฺหี
อโหสิ. สา เอก กุล คนฺตุ เคหา นิกฺขมิ. อถ น ปุตฺโต
กตรกุล คจฺฉถาติ ปุจฺฉิตฺวา อสุกนฺนามาติ วุตฺเต ตตฺถ
คมน ปฏิเสเธตฺวา อตฺตโน อภิรุจิต กุล อาจิกฺขิ. สา ตตฺถ
คนฺตฺวา กุมาริก วาเรตฺวา ทิวส ววฏเปตฺวา ต อาเนตฺวา
ตสฺส ฆเร อกาสิ. สา วฺฌา อโหสิ. อถ น มาตา ปุตฺต
ตฺว อตฺตโน รุจิยา กุมาริก อานาเปสิ สา อิทานิ วฺฌา
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ชาตา อปุตฺตกฺจ นาม กุล วินสฺสติ ปเวณิ น ฆฏิยติ
เตน อฺ เต กุมาริก อาเนสฺสามีติ เตน อล อมฺมาติ
วุจฺจมานาป ปุนปฺปุน กเถสิ. วฺฌติ ฺถี ต กถ สุตฺวา ปุตฺตา
นาม มาตาปตูน วจน อติกฺกมิตุ น สกฺโกนฺติ อิทานิ อฺ
วิชายินึ อิตถฺ ึ อาเนตฺวา ม ทาสีโภเคน ภฺุชิสสฺ ติ ยนฺนูนาห
สยเมเวก กุมาริก อาเนยฺยนฺติ จินฺเตตฺวา เอก กุล คนฺตฺวา
ตสฺสตฺถาย กุมาริก วาเรตฺวา กินฺนาเมต อมฺม วเทสีติ เตหิ
ปฏิกฺขิตฺตา อห วฺฌา อปุตฺตก กุล วินสฺสติ ตุมฺหาก
ธีตา ปุตฺต ปฏิลภิตฺวา กุฏมฺพสฺส สามินี ภวิสฺสติ เทถ ต มยฺห
สามิกสฺสาติ ยาจิตฺวา สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา อาเนตฺวา สามิกสฺส
ฆเร อกาสิ. อถสฺสา เอตทโหสิ สจาย ปุตฺต วา ธีตร วา
ลภิสฺสติ อยเมว กุฏมฺพสฺส สามินี ภวิสฺสติ ยถา ทารก น
ลภติ ตเถว น กาตุ วฏฏตีติ. อถ น อาห ยทา เต กุจฺฉิย
คพฺโภ ปติฏ าติ ตทา เม อาโรเจยฺยาสีติ. สา สาธูติ ปฏิสุตฺวา
คพฺเภ ปติฏ ิเต ตสฺสา อาโรเจสิ. ตสฺสา ปน สาเยว นิจฺจ
ยาคุภตฺต เทติ. อถสฺสา อาหาเรเนว สทฺธึ คพฺภปาตนเภสชฺช
อทาสิ. คพฺโภ ปติ. ทุติยมฺป คพฺเภ ปติฏิเต ตสฺสา อาโรเจสิ.
อิตราป ทุติยมฺป ตเถว ปาเตสิ. อถ น ปฏิวิสฺสกิตถฺ ิโย ปุจฺฉึสุ
กจฺจิ เต สปตฺตี อนฺตราย กโรตีติ. สา ตมตฺถ อาโรเจตฺวา
อนฺธพาเล กสฺมา เอวมกาสิ อย ตว อิสฺสริยภเยน คพฺภปาตนเภสชฺช โยเชตฺวา เทติ เตน เต คพฺโภ ปตติ มา ปุน
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เอวมกาสีติ วุตฺตา ตติยวาเร น กเถสิ. อถสฺสา อิตรา อุทร
ทิสฺวา กสฺมา มยฺห คพฺภสฺส ปติฏ ิตภาว น กเถสีติ วตฺวา
ตฺว ม อาเนตฺวา เทฺว วาเร คพฺภ ปาเตสิ กิมตฺถ ตุยฺห
กเถมีติ วุตฺเต นฏาทานิมฺหีติ จินฺเตตฺวา ตสฺสา ปมาท
โอโลเกนฺตี ปริณเต คพฺเภ โอกาส ลภิตฺวา เภสชฺช โยเชตฺวา
อทาสิ. คพฺโภ ปริณตตฺตา ปติตุ อสกฺโกนฺโต ติริย นิปชฺช.ิ
ติพฺพา ขรา เวทนา อุปฺปชฺช.ิ ชีวิตสสย ปาปุณิ. สา นาสิตมฺหิ
ตยา ตฺวเมว ม อาเนตฺวา ตโย ทารเก นาเสสิ อิทานิ สยป
นสฺสามิ อิโตทานิ จุตา ยกฺขินี หุตวฺ า ตว ทารเก ขาทิตุ
สมตฺถา หุตวฺ า นิพฺพตฺเตยฺยนฺติ ปตฺถน เปตฺวา กาล กตฺวา
ตสฺมึเยว เคเห มชฺชารี หุตฺวา นิพฺพตฺติ. อิตรป สามิโก คเหตฺวา
ตยา เม กุลปุ จฺเฉโท กโตติ กปฺปรชนฺนุกาทีหิ สุโปถิต โปเถสิ.
สา เตเนวาพาเธน กาล กตฺวา ตตฺเถว กุกฺกุฏี หุตฺวา นิพฺพตฺติ.
น จิรสฺเสว กุกกฺ ฏุ ี อณฺฑานิ วิชายิ. มชฺชารี อาคนฺตฺวา
ตานิ ขาทิ. ทุติยมฺป ตติยมฺป ขาทิเยว. กุกฺกฏุ ี ตโย วาเร
มม อณฺฑานิ ขาทิตฺวา อิทานิ มป ขาทิตุกามาสิ อิโตทานิ
จุตา ต สปุตฺตก ขาทิตุ ลเภยฺยนฺติ ปตฺถน กตฺวา ตโต จุตา
ทีปนี หุตฺวา นิพฺพตฺติ. อิตราป มิคี หุตฺวา นิพพฺ ตฺติ. ตสฺสา
วิชาตวิชาตกาเล ทีปนี อาคนฺตฺวา ตโย วาเร ปุตฺตเก ขาทิ.
มิคี มรณกาเล อิมาย เม ติกฺขตฺตุ ปุตฺตา ขาทิตา อิทานิ
๑

๑. ม. ชีวิตกฺขย.
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มป ขาทิสฺสติ อิโตทานิ จุตา เอต สปุตฺตก ขาทิตุ ลเภยฺยนฺติ
ปตฺถน กตฺวา กาล กตฺวา ยกฺขินี หุตฺวา นิพฺพตฺติ. ทีปนีป
ตโต จุตา สาวตฺถิย กุลธีตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ. สา วุฑฺฒิปฺปตฺตา
ทฺวารคาเม ปติกุล อคมาสิ. อปรภาเค ปุตฺต วิชายิ. ยกฺขินี
ตสฺสา ปยสหายิกาวณฺเณน อาคนฺตฺวา กุหึ เม สหายิกาติ
ปุจฺฉิ. อนฺโตคพฺเภ วิชาตาติ อาหสุ. สา ต สุตฺวา ปุตฺต นุ
โข วิชาตา อุทาหุ ธีตร ปสฺสิสฺสามิ นนฺติ ปวิสติ ฺวา ปสฺสนฺตี
วิย ทารก คเหตฺวา ขาทิตฺวา คตา. ทุติยวาเรป ตเถว ขาทิ.
ตติยวาเร อิตรา ครุคพฺภา หุตฺวา สามิก อามนฺเตตฺวา สามิ
อิมสฺมึ าเน เอกา ยกฺขินี มม เทฺว ปุตฺเต ขาทิตฺวา คตา
อิทานิ มม กุลเคห คนฺตฺวา วิชายิสฺสามีติ กุลเคห คนฺตฺวา
วิชายิ. ตทา สา ยกฺขินี อุทกวาร คตา โหติ. เวสฺสวณสฺส
หิ ยกฺขินิโย วาเรน อโนตตฺตโต สีสปรมฺปราย อุทก อาหรนฺติโย
จาตุมฺมาสจฺจเยนป ปฺจมาสจฺจเยนป มุจฺจนฺติ. อปรา กิลนฺตกายา
ชีวิตกฺขยป ปาปุณนฺติ. สา ปน อุทกวารโต มุตฺตมตฺตาว
เวเคน ต ฆร คนฺตฺวา กุหึ เม สหายิกาติ ปุจฺฉิ. กุหึ น
ปสฺสิสฺสสิ ตสฺสา อิมสฺมึ าเน ชาตทารเก ยกฺขินี ขาทติ
ตสฺมา กุลเคห คตาติ. สา ยตฺถ วา ตตฺถ วา คจฺฉตุ น เม
มุจฺจิสฺสตีติ เวรเวคสมุสฺสาหิตา นคราภิมุขี ปกฺขนฺทิ. อิตราป
นามคฺคหณทิวเส ต ทารก นหาเปตฺวา นาม กตฺวา สามิ อิทานิ
๑

๒

๑. ม. ยุ. ครุภารา. ๒. นคราภิมุขินีติ ยุตฺตตร.
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สกฆร คจฺฉามาติ ปุตฺต อาทาย สามิเกน สทฺธึ วิหารมชฺฌคเตน
มคฺเคน คจฺฉนฺตี ปุตฺต สามิกสฺส ทตฺวา วิหารโปกฺขรณิย นหาตฺวา
อุตฺตริตฺวา ปุตฺต คเหตฺวา สามิเก นหายนฺเต ปุตฺต ปายมานา
ิตา ยกฺขินึ อาคจฺฉนฺตึ ทิสฺวา สฺชานิตฺวา สามิ เวเคน
เอหิ อย สา ยกฺขินีติ อุจฺจาสทฺท กตฺวา ยาว ตสฺสาคมน
สณฺาตุ อสกฺโกนฺตี นิวตฺติตฺวา อนฺโตวิหาราภิมุขี ปกฺขนฺทิ.
ตสฺมึ สมเย สตฺถา ปริสมชฺเฌ ธมฺม เทเสติ. สา ปุตฺต
ตถาคตสฺส ปาทปฏเ นิปชฺชาเปตฺวา ตุมฺหาก มยา เอส
ทินฺโน ปุตฺตสฺส เม ชีวิต เทถาติ อาห. ทฺวารโกฏเก อธิวตฺโถ
สุมนเทโว ยกฺขินิยา อนฺโต ปวิสิตุ นาทาสิ. สตฺถา อานนฺทตฺเถร
อามนฺเตตฺวา คจฺฉานนฺท ต ยกฺขินึ ปกฺโกสาติ อาห. เถโร ต
ปกฺโกสิ. อิตรา อย ภนฺเต อาคจฺฉตีติ อาห. สตฺถา เอตุ
มา สทฺท อกาสีติ วตฺวา ต อาคนฺตฺวา ิต กสฺมา เอว
กโรสิ สเจ หิ ตุมฺเห มาทิสสฺส พุทฺธสฺส สมฺมุขีภาว นาคมิสฺสถ
อหินกุลาน วิย เวร อจฺฉผนฺทนาน วิย กาโกฬุกาน วิย จ
กปฺปฏิติก โว เวร อภวิสฺส กสฺมา เวรปฏิเวร กโรถ
เวร หิ อเวเรน อุปสมฺมติ โน เวเรนาติ วตฺวา อิม คาถมาห
" น หิ เวเรน เวรานิ
สมฺมนฺตีธ กุทาจน.
อเวเรน จ สมฺมนฺติ
เอส ธมฺโม สนนฺตโนติ. "
ตตฺถ น หิ เวเรนาติ ยถา หิ เขฬสิงฺฆาณิกาทิอสุจิ๑

๑. อนฺโตวิหาราภิมุขินีติ ยุตตฺ ตร.
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มกฺขิตฏาน เตเหว อสุจีหิ โธวนฺโตป สุทฺธ นิคฺคนฺธ กาตุ
น สกฺโกติ อถโข ต าน ภิยฺโยโส มตฺตาย อสุทฺธตรฺจ
ทุคฺคนฺธตรฺจ โหติ เอวเมว อกฺโกสนฺต ปจฺจกฺโกสนฺโต ปหรนฺต
ปฏิปฺปหรนฺโต เวเรน เวร วูปสเมตุ น สกฺโกติ อถโข ภิยโฺ ย
ภิยฺโย เวรเมว กโรติ. อิติ เวรานิ นาม เวเรน กิสฺมิฺจิป กาเล
น สมฺมนฺติ อถโข วฑฺฒนฺติเยว. อเวเรน จ สมฺมนฺตีติ ยถา
ปน ตานิ เขฬาทีนิ อสุจีนิ วิปฺปสนฺเนน อุทเกน โธวิยมานานิ
วินสฺสนฺติ ต าน สุทธฺ  โหติ นิคฺคนฺธ เอวเมว อเวเรน
ขนฺติเมตฺโตทเกน โยนิโสมนสิกาเรน ปจฺจเวกฺขเณน เวรานิ
วูปสมฺมนฺติ ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ อภาว คจฺฉนฺติ. เอส ธมฺโม สนนฺตโนติ
เอส อเวเรน เวรวูปสมนสงฺขาโต โปราณโก ธมฺโม สพฺเพส
พุทฺธปจฺเจกพุทฺธขีณาสวาน คตมคฺโคติ.
คาถาปริโยสาเน สา ยกฺขีนี โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ.
สมฺปตฺตปริสายป เทสนา สาตฺถิกา อโหสิ.
สตฺถา ต อิตฺถึ อาห เอติสฺสา ตว ปุตฺต เทหีติ. ภายามิ
ภนฺเตติ. มา ภายิ นตฺถิ เต เอต นิสฺสาย ปริปนฺโถติ. สา ปุตฺต
ตสฺสา อทาสิ. สา ต คเหตฺวา จุมฺพิตฺวา อาลิงฺคิตฺวา ปุน มาตุเยว
ทตฺวา โรทิตุ อารภิ. อถ น สตฺถา กิเมตนฺติ ปุจฺฉิ. ภนฺเต อห
ปุพฺเพ ยถา ตถา ชีวิต กปฺเปนฺตีป กุจฺฉิปูร นาม นาลตฺถ อิทานิ
กถ ชีวิสฺสามีติ. อถ น สตฺถา มา จินฺตยีติ สมสฺสาเสตฺวา
ต อิตฺถึ อาห อิม เนตฺวา อตฺตโน เคเห นิวาสาเปตฺวา
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อคฺคยาคุภตฺเตหิ ปฏิชคฺคาหีติ. สา ต เนตฺวา ปฏิวเส ปติฏาเปตฺวา
อคฺคยาคุภตฺเตหิ ปฏิชคฺคิ. ตสฺสา วีหิปหรณกาเล มุสล
มุทฺธ ปหรนฺต วิย อุปฏาติ. สา สหายิก อามนฺเตตฺวา อิมสฺมึ
าเน วสิตุ น สกฺขิสฺสามิ อฺตฺถ ม ปติฏาเปหีติ วตฺวา
มุสลสาลาย อุทกจาฏิย อุทฺธเน นิมฺพโกเส สงฺการกูเฏ คามทฺวาเรติ
เอเตสุ าเนสุ ปติฏาปตาป อิธ เม มุสล สีส ภินฺทนฺต
วิย อุปฏาติ อิธ ทารกา อุจฺฉิฏุทก โอตาเรนฺติ อิธ สุนขา
นิปชฺชนฺติ อิธ ทารกา อสุจึ กโรนฺติ อิธ กจวร ฉฑฺเฑนฺติ
อิธ คามทารกา ลกฺขโยคฺค กโรนฺตีติ สพฺพานิ ตานิ ปฏิกฺขปิ .
อถ น พหิคาเม วิวิตฺโตกาเส ปติฏาเปตฺวา ตตฺถ ตสฺสา
อคฺคยาคุภตฺตาทีนิ หริตวฺ า ปฏิชคฺคิ. สา ยกฺขินี เอว จินฺเตสิ
อย เม สหายิกา อิทานิ พหูปการา หนฺทาห กิฺจิ ปฏิคุณ
กโรมีติ อิมสฺมึ สวจฺฉเร สุพฺพฏุ ิกา ภวิสฺสติ ถลฏาเน สสฺส
กโรหิ อิมสฺมึ สวจฺฉเร ทุพฺพุฏิกา ภวิสฺสติ นินฺนฏาเนเยว
สสฺส กโรหีติ สหายิกาย อาโรเจสิ. เสสชเนหิ กตสสฺส อติอุทเก
วา อโนทเกน วา นสฺสติ. ตสฺสา สสฺส อติวิย สมฺปชฺชติ.
อถ น อมฺม ตยา กต สสฺส เนว อจฺโจทเกน นสฺสติ
น อโนทเกน นสฺสติ สุพฺพุฏิทุพฺพุฏิภาว ตฺวา กมฺม กโรสิ
กึ นุ โข เอตนฺติ ปุจฺฉึสุ. อมฺหาก สหายิกา ยกฺขินี สุพฺพุฏิทุพฺพุฏิภาว อาจิกฺขติ มย ตสฺสา วจเนน ถลนินฺเนสุ สสฺสานิ
๑

๒

๑

๒

๑. อจฺจุทเกนาติ ยุตฺตตร. ๒. อนุทเกนาติ ยุตฺตตร.
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กโรม เตน โน สสฺส สมฺปชฺชติ กึ น ปสฺสถ นิพทฺธ อมฺหาก
เคหโต ยาคุภตฺตาทีนิ หริยมานานิ ตานิ เอติสฺสา หริยนฺติ
ตุมฺเหป เอติสฺสา อคฺคยาคุภตฺตาทีนิ หรถ ตุมฺหากมฺป กมฺมนฺเต
โอโลเกสฺสตีติ. อถสฺสา สกลนครวาสิโน สกฺการ กรึส.ุ สาป
ตโต ปฏาย สพฺเพส กมฺมนฺเต โอโลเกนฺตี ลาภคฺคปฺปตฺตา อโหสิ
มหาปริวารา. สา อปรภาเค อฏ สลากภตฺตานิ ปฏเปสิ. ตานิ
ยาวชฺชกาลา ทียนฺติเยว.
อิท กาลียกฺขินิยา อุปฺปตฺติวตฺถุ.
--------๕. โกสมฺพิกวตฺถุ. [ ๕ ]
ปเร จ น วิชานนฺตีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต โกสมฺพิเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.
โกสมฺพิย หิ โฆสิตาราเม ปฺจสตปฺจสตปริวารา เทฺว
ภิกฺขู วิหรึสุ วินยธโร จ ธมฺมกถิโก จ. เตสุ ธมฺมกถิโก
เอกทิวส สรีรวลฺช กตฺวา อุทกโกฏเก อาจมนอุทกาวเสส
ภาชเน เปตฺวา นิกฺขมิ. ปจฺฉา วินยธโร ตตฺถ ปวิฏโ ต
อุทก ทิสฺวา นิกฺขมิตฺวา อิตร ปุจฉฺ ิ อาวุโส ตยา อุทก
ปตนฺติ. อาม อาวุโสติ. กึ ปเนตฺถ อาปตฺติภาว น ชานาสีติ.
อาม น ชานามีติ. โหตาวุโส เอตฺถ อาปตฺตีติ. เตนหิ
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ปฏิกฺกริสฺสามิ นนฺติ สเจ ปน เต อาวุโส อสฺจิจฺจ อสติยา
กต นตฺถิ อาปตฺตีติ. โส ตสฺสา อาปตฺติยา อนาปตฺติทิฏิ
อโหสิ. วินยธโรป อตฺตโน นิสฺสติ กาน อย ธมฺมกถิโก อาปตฺตึ
อาปชฺชมาโนป น ชานาตีติ อาโรเจสิ. เต ตสฺส นิสฺสิตเก ทิสฺวา
ตุมฺหาก อุปชฺฌาโย อาปตฺตึ อาปชฺชิตฺวาป อาปตฺติภาว น
ชานาตีติ อาหสุ. เต คนฺตฺวา อตฺตโน อุปชฺฌายสฺส อาโรเจสส.
โส เอวมาห อย วินยธโร ปุพฺเพ อนาปตฺตีติ วตฺวา อิทานิ
อาปตฺตีติ วทติ มุสาวาที เอโสติ. เต คนฺตฺวา ตุมฺหาก อุปชฺฌาโย
มุสาวาทีติ กถยึสุ. เต เอว อฺมฺ กลห วฑฺฒยึสุ. ตโต
วินยธโร โอกาส ลภิตวฺ า ธมฺมกถิกสฺส อาปตฺติยา อทสฺสเน
อุกฺเขปนียกมฺม อกาสิ. ตโต ปฏาย เตส ปจฺจยทายกา
อุปฏากาป เทฺว โกฏาสา อเหสส. โอวาทปฏิคฺคาหิกา ภิกฺขุนิโยปษ
อารกฺขเทวตาป ตาส สนฺทิฏสมฺภตฺตา อากาสฏเทวตาป ยาว
พฺรหฺมโลกาป สพฺเพ ปุถุชชฺ นา เทฺว ปกฺขา อเหสส. ยาว
อกนิฏภวนา ปน เอกนินฺนาท โกลาหล อคมาสิ.
อเถโก ภิกฺขุ ตถาคต อุปสงฺกมิตฺวา อุกฺเขปกาน ธมฺมิเกเนวาย
กมฺเมน อุกขฺ ิตฺโตติ ลทฺธึ อุกฺขิตฺตานุวตฺตกาน อธมฺมิเกน กมฺเมน
อุกฺขติ ฺโตติ ลทฺธึ อุกฺเขปเกหิ วาริยมานานป จ เตส ต อนุปริวาเรตฺวา
วิจรณภาว อาโรเจสิ. ภควา สมคฺคา กิร โหนฺตตู ิ เทฺว วาเร
เปเสตฺวา น อิจฺฉนฺติ ภนฺเต สมคฺคา ภวิตุนฺติ สุตฺวา ตติยวาเร
ภินฺโน ภิกฺขุสงฺโฆ ภินฺโน ภิกฺขุสงฺโฆติ สุตฺวา เตส สนฺติก
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คนฺตฺวา อุกฺเขปกาน อุกเฺ ขปเน อิตเรสฺจ อาปตฺติยา อทสฺสเน
อาทีนว กเถตฺวา ปุน เตส ตตฺเถว เอกสีมาย อุโปสถาทีนิ อนุชานิตฺวา
ภตฺตคฺคาทีสุ ภณฺฑนชาตาน อาสนนฺตริกาย นิสีทิตพฺพนฺติ ภตฺตคฺเค
วตฺต ปฺาเปตฺวา อิทานิป ภณฺฑนชาตา วิหรนฺตีติ สุตวฺ า
ตตฺถ คนฺตฺวา อล ภิกฺขเว มา ภณฺฑนนฺติอาทีนิ วตฺวา ภิกฺขเว
ภณฺฑนกลหวิคฺคหวิวาทา นาเมเต อนตฺถการกา กลห นิสฺสาย หิ
ลฏกิกาป สกุณิกา หตฺถนิ าค ชีวิตกฺขย ปาเปสีติ ลฏกิกชาตก
กเถตฺวา ภิกขฺ เว สมคฺคา โหถ มา วิวทถ วิวาท นิสฺสาย หิ
อเนกสหสฺสวฏฏกาป ชีวิตกฺขย ปตฺตาติ วฏฏกชาตก กเถสิ.
เอวป เตสุ วจน อนาทิยนฺเตสุ อฺตเรน ธมฺมวาทินา
ตถาคตสฺส วิเหส อนิจฺฉนฺเตน อาคเมตุ ภนฺเต ภควา ธมฺมสฺสามิ
อปฺโปสฺสุกฺโก ภนฺเต ภควา ทิฏธมฺมสุขวิหาร อนุยุตฺโต วิหรตุ
มยเมเตน ภณฺฑเนน กลเหน วิคฺคเหน วิวาเทน ปฺายิสฺสามาติ
วุตฺเต ภูตปุพฺพ ภิกฺขเว พาราณสิย พฺรหฺมทตฺโต นาม กาสีราชา
อโหสีติ พฺรหฺมทตฺเตน ทีฆีติสฺส โกสลรฺโ รชฺช อจฺฉินฺทิตฺวา
อฺาตกเวเสน วสนฺตสฺส มาริตภาวฺเจว ทีฆาวุกุมาเรน อตฺตโน
ชีวิเต ทินฺเน ตโต ปฏาย เตส สมคฺคภาวฺจ กเถตฺวา เตส
หิ นาม ภิกฺขเว ราชูน อาทินฺนทณฺฑาน อาทินฺนสตฺถาน เอวรูป
ขนฺติโสรจฺจ ภวิสฺสติ อิธ โข ต ภิกฺขเว โสเภถ ย ตุมฺเห
๑

๒

๓

๔

๑. ขุ. ชา. ปฺจก. ๒๗/๑๗๐. ตทฏกถา ๔/๔๔๖. ๒. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๑๒.
ตทฏกถา ๒/๒๙๗. ๓. วิ. มหา. ๕/๓๒๑,๓๒๒,๓๓๕. ๔. วิ. มหา. ๕/๓๒๒.
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เอว สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย ปพฺพชิตา สมานา ขมา จ ภเวยฺยาถ
โสรตา จาติ โอวทิตฺวาป เนว เต สมคฺเค กาตุ อสกฺขิ.
โส ตาย อากิณฺณวิหารตาย อุกฺกณฺิโต อห โข
อิทานิ อากิณฺโณ ทุกฺข วิหรามิ อิเม จ ภิกฺขู มม วจน
น กโรนฺติ ยนฺนูนาห เอโก คณมฺหา วูปกฏโ วิหเรยฺยนฺติ
จินฺเตตฺวา โกสมฺพิย ปณฺฑาย จริตฺวา อนปโลเกตฺวา ภิกฺขุสงฺฆ
เอกโกว อตฺตโน ปตฺตจีวรมาทาย พาลกโลณการาม คนฺตฺวา
ตตฺถ ภคุตฺเถรสฺส เอกจาริกวตฺต กเถตฺวา ปาจีนวสมิคทาเย
ติณฺณ กุลปุตฺตาน สามคฺคีรสานิสส กเถตฺวา เยน ปาริเลยฺยก
ตทวสริ. ตตฺร สุท ภควา ปาริเลยฺยก อุปนิสฺสาย รกฺขิตวนสณฺเฑ
ภทฺทสาลมูเล ปาริเลยฺยเกน หตฺถนิ า อุปฏิยมาโน ผาสุก
วสฺสาวาส วสิ.
โกสมฺพีวาสิโนป โข อุปาสกา วิหาร คนฺตฺวา สตฺถาร
อปสฺสนฺตา กุหึ ภนฺเต สตฺถาติ ปุจฺฉึสุ. เต ภิกขฺ ู อาหสุ
ปาริเลยฺยกวนสณฺฑ คโตติ. กึการณา ภนฺเตติ. อมฺเห
สมคฺเค กาตุ วายมิ มย ปน น สมคฺคา อหุมฺหาติ.
ภนฺเต ตุมฺเห สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา ตสฺมึ สามคฺคึ
กโรนฺเตป สมคฺคา น อหุวตฺถาติ. เอวมาวุโสติ. มนุสฺสา
อิเม สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา ตสฺมึ สามคฺคึ กโรนฺเตป
สมคฺคา น ชาตา มย อิเม นิสฺสาย สตฺถาร ทฏุ น ลภิมฺหา
๑

๒

๑. วิ. มหา. ๕/๓๓๔-๓๓๕. ๒. ปาลิย พาลกโลณการกคาโมติ ทิสฺสติ.
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อิเมส เนว อาสน ทสฺสาม น อภิวาทนาทีนิ กริสฺสามาติ ตโต
ปฏาย เตส สามีจิมตฺตกป น กรึสุ. เต อปฺปาหารตาย
สุสฺสมานา กติปาเหเนว อุชกุ า หุตฺวา อฺมฺ อจฺจย
เทเสตฺวา ขมาเปตฺวา อุปาสกา มย สมคฺคา ชาตา ตุมฺเหป
โน ปุริมสทิสาว โหถาติ อาหสุ. ขมาปโต ปน โว ภนฺเต
สตฺถาติ. น ขมาปโต อาวุโสติ. เตนหิ สตฺถาร ขมาเปถ
สตฺถุ ขมาปตกาเล มยป ตุมฺหาก ปุริมสทิสา ภวิสฺสามาติ. เต
อนฺโตวสฺสภาเวน สตฺถุ สนฺติก คนฺตุ อวิสหนฺตา ทุกฺเขน ต
อนฺโตวสฺส วีตินาเมสส.
สตฺถา ปน เตน หตฺถนิ า อุปฏิยมาโน สุข วสิ. โสป
คณ ปหาย ผาสุวิหารตฺถาย ต วนสณฺฑ ปาวิสิ. ยถาห
อห โข อากิณฺโณ วิหรามิ หตฺถีหิ หตฺถินีหิ หตฺถิกลเภหิ
หตฺถิจฺฉาเปหิ ฉินฺนคฺคานิ เจว ติณานิ ขาทามิ โอภคฺโคภคฺคฺจ
เม สาขาภงฺค ขาทนฺติ อาวิลานิ จ ปานียานิ ปวามิ
โอคาหนฺตสฺส เม อุตตฺ ิณฺณสฺส หตฺถินิโย กาย อุปนิฆสนฺติโย
คจฺฉนฺติ ยนฺนูนาห เอโก คณมฺหา วูปกฏโ วิหเรยฺยนฺติ.
อถโข โส หตฺถินาโค ยูถา อปกฺกมฺม เยน ปาริเลยฺยก
รกฺขิตวนสณฺโฑ ภทฺทสาลมูล เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา จ ปน ภควนฺต วนฺทิตฺวา โอโลเกนฺโต อฺ
๑

๒

๓

๔

๕

๑. ปาลิยมฺปน อห โข เอตาหิ อากิณฺโณติ ทิสฺสติ. ๒. ยุ. หตฺถิกุฬเภหิ. ๓. ตตฺเถว
โอคาหา จ เมติ. ๔. อิโต ปร อากิณฺโณ ทุกขฺ  น ผาสุ วิหรามิ. ยนฺนนู าหนฺติ.
๕. วิ. มหา. ๕/๓๔๑-๓๔๒.
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กิฺจิ อทิสวฺ า ภทฺทสาลมูล ปาเทน ปหรนฺโต ตจฺเฉตฺวา
โสณฺฑาย สาข คเหตฺวา สมฺมชฺชิ ตโต ปฏาย โสณฺฑาย
ฆฏ คเหตฺวา ปานีย ปริโภชนีย อุปฏเปติ อุณฺโหทเกน อตฺเถ
สติ อุณฺโหทก ปฏิยาเทติ. กถ หตฺเถน กฏานิ ฆสิตฺวา
อคฺคึ สมฺปาเทติ ต ทารูนิ ปกฺขิปนฺโต ชาเลตฺวา ตตฺถ ปาสาเณ
ปจิตฺวา ทารุทณฺฑเกน ปวฏเฏตฺวา ปริจฺฉินฺนาย ขุทฺทกโสณฺฑิย
ขิปติ ตโต หตฺถ โอตาเรตฺวา อุทกสฺส ตตฺตภาว ชานิตฺวา
คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทติ. สตฺถา อุทก เต ตาปต ปาริเลยฺยกาติ
วตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา นหายติ. อถสฺส นานาวิธานิ ผลานิ
อาหริตฺวา เทติ. ยทา ปน สตฺถา คาม ปณฺฑาย ปวิสติ ตทา
สตฺถุ ปตฺตจีวรมาทาย กุมฺเภ ปติฏาเปตฺวา สตฺถารา สทฺธึเยว
คจฺฉติ. สตฺถา คามูปจาร ปตฺวา ปาริเลยฺยก อิโต ปฏาย
ตยา คนฺตุ น สกฺกา อาหร เม ปตฺตจีวรนฺติ อาหราเปตฺวา
คาม ปณฺฑาย ปวิสติ. โสป ยาว สตฺถุ นิกฺขมนา ตตฺเถว
ตฺวา สตฺถุ อาคมนกาเล ปจฺจุคฺคมน กตฺวา ปุริมนเยเนว
ปตฺตจีวร คเหตฺวา วสนฏาเน โอตาเรตฺวา วตฺต ทสฺเสตฺวา
สาขาย วีชติ รตฺตึ วาลมิคปริปนฺถนิวารณตฺถ มหนฺต ทณฺฑ
โสณฺฑาย คเหตฺวา สตฺถาร รกฺขสิ ฺสามีติ ยาว อรุณุคฺคมนา
วนสณฺฑสฺส อนฺตรนฺตเร วิจรติ. ตโต ปฏายเยว กิร โส
วนสณฺโฑ รกฺขิตวนสณฺโฑ นาม ชาโต. อรุเณ อุคฺคเต
มุโขทกทาน อาทึ กตฺวา เตเนว อุปาเยน สพฺพวตฺตานิ กโรติ.
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อเถโก มกฺกโฏ ต หตฺถึ อุฏาย สมุฏาย ตถาคตสฺส
อภิสมาจาริก กโรนฺต ทิสฺวา อหป กิฺจิเทว กริสฺสามีติ
วิจรนฺโต เอกทิวส นิมฺมกฺขิก ทณฺฑกมธุปฏล ทิสฺวา ทณฺฑก
ภฺชิตฺวา ทณฺฑเกเนว สทฺธึ มธุปฏล สตฺถุ สนฺติก หริตฺวา
กทลิปตฺต ฉินฺทิตฺวา ตตฺถ เปตฺวา อทาสิ. สตฺถา คณฺหิ.
มกฺกโฏ กริสฺสติ นุ โข ปริโภค น กริสฺสตีติ โอโลเกนฺโต
คเหตฺวา นิสินฺน ทิสฺวา กึ นุ โขติ จินฺเตตฺวา ทณฺฑโกฏึ
คเหตฺวา ปริวตฺเตตฺวา อุปธาเรนฺโต อณฺฑกานิ ทิสฺวา ตานิ สณิก
อปเนตฺวา ปุน อทาสิ. สตฺถา ปริโภคมกาสิ. โส ตุฏมานโส ต ต
สาข คเหตฺวา นจฺจนฺโต อฏาสิ. อถสฺส คหิตสาขาป อกฺกนฺตสาขาป
ภิชฺชิ. โส เอกสฺมึ ขาณุมตฺถเก ปติตฺวา นิพฺพิทฺธคตฺโต
ปสนฺเนเนว จิตฺเตน กาล กตฺวา ตาวตึสภวเน ตึสโยชนิเก
กนกวิมาเน นิพฺพตฺติ อจฺฉราสหสฺสปริวาโร อโหสิ.
ตถาคตสฺส ตตฺถ หตฺถินาเคน อุปฏิยมานสฺส วสนภาโว
สกลชมฺพุทีเป ปากโฏ อโหสิ. สาวตฺถีนครโต อนาถปณฺฑิโก
วิสาขา มหาอุปาสิกาติ เอวมาทีนิ มหากุลานิ อานนฺทตฺเถรสฺส
สาสน ปหิณึสุ สตฺถาร โน ภนฺเต ทสฺเสถาติ. ทิสาวาสิโนป
ปฺจสตา ภิกฺขู วุตฺถวสฺสา อานนฺทตฺเถร อุปสงฺกมิตฺวา จิรสฺสุตา
โน อาวุโส อานนฺท ภควโต สมฺมขุ า ธมฺมีกถา สาธุ มย
อาวุโส อานนฺท ลเภยฺยาม ภควโต สมฺมุขา ธมฺมีกถ สวนายาติ
ยาจึสุ. เถโร เต ภิกฺขู อาทาย ตตฺถ คนฺตฺวา เตมาส เอกวิหาริโน
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ตถาคตสฺส สนฺติก เอตฺตเกหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ อุปสงฺกมิตุ
อยุตฺตนฺติ จินฺเตตฺวา เต ภิกฺขู พหิ เปตฺวา เอกโกว
สตฺถาร อุปสงฺกมิ. ปาริเลยฺยโก ต ทิสฺวา ทณฺฑก อาทาย
ปกฺขนฺทิ. สตฺถา โอโลเกตฺวา อเปหิ ปาริเลยฺยก มา นิวารยิ
พุทฺธุปฏาโก เอโสติ อาห. โส ตตฺเถว ทณฺฑ ฉฑฺเฑตฺวา
ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณ อาปุจฺฉิ. เถโร นาทาสิ. นาโค สเจ
อุคฺคหิตวตฺโต ภวิสฺสติ สตฺถุ นิสีทนปาสาณผลเก อตฺตโน
ปริกฺขาร น เปสฺสตีติ จินฺเตสิ. เถโร ปตฺตจีวร ภูมิย เปสิ.
วตฺตสมฺปนฺนา หิ ครูน อาสเน วา สยเน วา อตฺตโน ปริกขฺ าร
น เปนฺติ. โส ต ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺโต อโหสิ. เถโร สตฺถาร
วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ. สตฺถา อานนฺท เอกโกว อาคโตสีติ
ปุจฺฉิตฺวา ปฺจสเตหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ อาคตภาว สุตฺวา กุหึ
ปน เตติ วตฺวา ตุมฺหาก จิตฺต อชานนฺโต พหิ เปตฺวา
อาคโตมฺหีติ วุตฺเต ปกฺโกสาหิ เตติ อาห. เถโร ตถา อกาสิ. เต
ภิกฺขู อาคนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทสึ ุ. สตฺถา เตหิ
สทฺธึ ปฏิสนฺถาร กตฺวา เตหิ ภิกฺขูหิ ภนฺเต ภควา พุทฺธสุขุมาโล
เจว ขตฺติยสุขุมาโล จ ตุมฺเหหิ เตมาส เอกเกหิ ติฏนฺเตหิ
นิสีทนฺเตหิ จ ทุกฺกร กต วตฺตปฏิวตฺตการโกป มุโขทกทายโกป
นาโหสิ มฺเติ วุตฺเต ภิกฺขเว ปาริเลยฺยกหตฺถินา มม
สพฺพกิจฺจานิ กตานิ เอวรูป หิ สหายก ลภนฺเตน เอกโต วสิตุ
ยุตฺต อลภนฺตสฺส เอกจาริกภาโวว เสยฺโยติ วตฺวา อิมา
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นาควคฺเค ติสฺโส คาถาโย อภาสิ
" สเจ ลเภถ นิปก สหาย
สทฺธึจร สาธุวหิ าริ ธีร
อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสฺสยานิ
จเรยฺย เตนตฺตมโน สตีมา.
โน เจ ลเภถ นิปก สหาย
สทฺธึจร สาธุวหิ าริ ธีร
ราชาว รฏ วิชติ  ปหาย
เอโก จเร มาตงฺครฺเว นาโค.
เอกสฺส จริต เสยฺโย
นตฺถิ พาเล สหายตา
เอโก จเร น จ ปาปานิ กยิรา
อปฺโปสฺสุกฺโก มาตงฺครฺเว นาโคติ. "
คาถาปริโยสาเน ปฺจสตาป เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏหึสุ.
อานนฺทตฺเถโร อนาถปณฑ
ฺ ิกาทีหิ เปสิต สาสน อาโรเจตฺวา ภนฺเต
อนาถปณฺฑิกปมุขา ปฺจ อริยสาวกโกฏิโย ตุมฺหาก อาคมน
ปจฺจาสึสนฺตีติ อาห. สตฺถา เตนหิ คณฺหาหิ ปตฺตจีวรนฺติ ปตฺตจีวร
คาหาเปตฺวา นิกฺขมิ. นาโค คนฺตฺวา มคฺเค ติริย อฏาสิ. ภิกขฺ ู
ต ทิสฺวา ภควนฺต ปุจฺฉึสุ กึ กโรติ ภนฺเตติ. ตุมฺหาก
ภิกฺขเว ภิกขฺ  ทาตุ ปจฺจาสึสติ ทีฆรตฺต โข ปนาย มยฺห
อุปการโก นาสฺส จิตฺต โกเปตุ วฏฏติ นิวตฺตถ ภิกฺขเวติ.
สตฺถา ภิกฺขู คเหตฺวา นิวตฺติ. หตฺถีป วนสณฺฑ ปวิสิตฺวา
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ปนสกทลิผลาทีนิ นานาผลานิ สหริตฺวา ราสึ กตฺวา ปุนทิวเส
ภิกฺขูน อทาสิ. ปฺจสตา ภิกฺขู สพฺพานิ เขเปตุ นาสกฺขึส.ุ
ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน สตฺถา ปตฺตจีวร คเหตฺวา นิกฺขมิ. นาโค
ภิกฺขูน อนฺตรนฺตเรน คนฺตฺวา สตฺถุ ปุรโต ติรยิ  อฏาสิ. ภิกฺขู
ต ทิสฺวา ภควนฺต ปุจฺฉึสุ กึ กโรติ ภนฺเตติ. อย ภิกฺขเว
ตุมฺเห เปเสตฺวา ม นิวตฺเตตีติ. เอว ภนฺเตติ. อาม ภิกฺขเวติ.
อถ น สตฺถา ปาริเลยฺยก อิท มม อนิวตฺตคมน ตว อิมินา
อตฺตภาเวน ฌาน วา วิปสฺสน วา มคฺคผล วา นตฺถิ ติฏ
ตฺวนฺติ อาห. ต สุตฺวา นาโค มุเข โสณฺฑ ปกฺขิปตฺวา โรทนฺโต
ปจฺฉโต ปจฺฉโต อคมาสิ. โส หิ สตฺถาร นิวตฺเตตุ ลภนฺโต
เตเนว นิยาเมน ยาวชีว ปฏิชคฺเคยฺย. สตฺถา ปน ต คามูปจาร
ปตฺวา ปาริเลยฺยก อิโต ปฏาย ตว อภูมิ มนุสฺสาวาโส
สปริปนฺโถ ติฏ ตฺวนฺติ อาห. โส โรทมาโน ตตฺถ ตฺวา
สตฺถริ จกฺขุปถ วิชหนฺเต หทเยน ผลิเตน กาล กตฺวา สตฺถริ
ปสาเทน ตาวตึสภวเน ตึสโยชนิเก กนกวิมาเน อจฺฉราสหสฺสมชฺเฌ
นิพฺพตฺติ. ปาริเลยฺยกเทวปุตฺโตเตฺววสฺส นาม อโหสิ. สตฺถาป
อนุปุพฺเพน เชตวน อคมาสิ.
โกสมฺพิกา ภิกฺขู สตฺถา กิร สาวตฺถึ อาคโตติ สุตฺวา
สตฺถาร ขมาเปตุ ตตฺถ อคมสุ. โกสลราชา เต กิร โกสมฺพิกา
ภณฺฑนการกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺตีติ สุตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา
อห ภนฺเต เตส มม วิชิต ปวิสิตุ น ทสฺสามีติ อาห.
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มหาราช สีลวนฺตา เต ภิกฺขู เกวล อฺมฺ วิวาเทน
มม วจน น คณฺหึสุ อิทานิ ม ขมาเปตุ อาคจฺฉนฺติ อาคจฺฉนฺตุ
มหาราชาติ. อนาถปณฺฑิโกป ภนฺเต อห เตส วิหาร ปวิสิตุ
น ทสฺสามีติ วตฺวา ตเถว ภควตา ปฏิกฺขิตฺโต ตุณฺหี อโหสิ.
สาวตฺถิย อนุปฺปตฺตาน ปน เตส ภควา เอกมนฺเต วิวิตฺต การาเปตฺวา
เสนาสน ทาเปสิ. อฺเ ภิกฺขู เตหิ สทฺธึ เนว เอกโต นิสีทนฺติ
น ติฏนฺติ. อาคตาคตา สตฺถาร ปุจฺฉนฺติ กตเม เต ภนฺเต
ภณฺฑนการกา โกสมฺพิกา ภิกฺขูติ. สตฺถา เอเตติ ทสฺเสติ.
เต เอเต กิร เต เอเต กิร เตติ อาคตาคเตหิ องฺคุลิยา
ทสฺสิยมานา ลชฺชาย สีส อุกฺขิปตุ อสกฺโกนฺตา ภควโต ปาทมูเล
นิปชฺชิตฺวา ภควนฺต ขมาเปสส. สตฺถา ภาริย โว ภิกฺขเว กต
ตุมฺเห นาม มาทิสสฺส พุทฺธสฺส สนฺติเก ปพฺพชิตฺวาป มยิ สามคฺคึ
กโรนฺเต มม วจน น กริตฺถ โปราณกปณฺฑิตาป วชฺฌปฺปตฺตาน
มาตาปตูน โอวาท สุตวฺ า เตสุ ชีวติ า โวโรปยมาเนสุป ต
อนติกฺกมิตฺวา ปจฺฉา ทฺวีสุ รฏเสุ รชฺช การยึสูติ วตฺวา
ปุนเทว ทีฆาวุกุมารชาตก กเถตฺวา เอว ภิกฺขเว ทีฆาวุกุมาโร
มาตาปตูสุ ชีวิตา โวโรปยมาเนสุป เตส โอวาท อนติกฺกมิตวฺ า
ปจฺฉา พฺรหฺมทตฺตสฺส ธีตร ลภิตฺวา ทฺวีสุ กาสิโกสลรฏเสุ รชฺช
กาเรสิ ตุมฺเหหิ ปน มม วจน อกโรนฺเตหิ ภาริย กตนฺติ วตฺวา
อิม คาถมาห
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" ปเร จ น วิชานนฺติ
มยเมตฺถ ยมาม เส
เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ
ตโต สมฺมนฺติ เมธคาติ. "
ตตฺถ ปเรติ ปณฺฑเิ ต เปตฺวา ตโต อฺเ ภณฺฑนการกา
ปเร นาม. เต ตตฺถ สงฺฆมชฺเฌ โกลาหล กโรนฺตา มย
ยมาม เส อุปรมาม นสฺสาม สสต สมีป มจฺจุสนฺติก คจฺฉามาติ
น วิชานนฺติ. เย จ ตตฺถ วิชานนฺตตี ิ เย ตตฺถ ปณฺฑิตา
มย มจฺจุสมีป คจฺฉามาติ วิชานนฺติ. ตโต สมฺมนฺติ เมธคาติ
เอว หิ เต ชานนฺตา โยนิโสมนสิการ อุปฺปาเทตฺวา เมธคาน
กลหาน วูปสมาย ปฏิปชฺชนฺติ อถ เตส ตาย ปฏิปตฺติยา เต
เมธคา สมฺมนฺติ. อถวา ปเร จาติ ปุพฺเพ มยา มา ภิกฺขเว
ภณฺฑนนฺติอาทีนิ วตฺวา โอวทิยมานาป มม โอวาทสฺส อปฏิคฺคหเณน
อมามกา ปเร นาม มย ฉนฺทาทิวเสน มิจฺฉาคาห คเหตฺวา เอตฺถ
สงฺฆมชฺเฌ ยมามเส ภณฺฑนาทีน วุฑฺฒิยา วายมามาติ น
วิชานนฺติ. อิทานิ ปน โยนิโส ปจฺจเวกฺขมานา ตตฺถ ตุมฺหาก
อนฺตเร เย ปณฺฑิตปุริสา ปุพฺเพ มย ฉนฺทาทิวเสน วายมนฺตา
อโยนิโส ปฏิปนฺนาติ วิชานนฺติ ตโต เตส สนฺตกิ า เต ปณฺฑิตปุริเส
นิสฺสาย อิเมทานิ กลหสงฺขาตา เมธคา สมฺมนฺตีติ อยเมตฺถ อตฺโถติ.
คาถาปริโยสาเน สมฺปตฺตภิกฺขู โสตาปตฺติผลาทีสุ ปติฏหึสูติ.
โกสมฺพิกวตฺถุ.
-----------
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จุลลฺ กาลมหากาลวตฺถุ. [ ๖ ]
สุภานุปสฺสึ วิหรนฺตนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เสตพฺยนคร
อุปนิสฺสาย สีสปาวเน วิหรนฺโต จุลฺลกาลมหากาเล อารพฺภ กเถสิ.
เสตพฺยนครวาสิโน หิ จุลลฺ กาโล มชฺฌิมกาโล มหากาโล
จาติ ตโย ภาตโร กุฏมฺพกิ า. เตสุ เชฏกนิฏา ทิสาสุ วิจริตฺวา
ปฺจหิ สกฏสเตหิ ภณฺฑ อาหรนฺติ. มชฺฌิมกาโล อาภต วิกฺกีณาติ.
อเถกสฺมึ สมเย เต อุโภป ภาตโร ปฺจหิ สกฏสเตหิ นานาภณฺฑ
คเหตฺวา สาวตฺถึ คนฺตฺวา สาวตฺถิยา จ เชตวนสฺส จ อนฺตเร
สกฏานิ โมจยึสุ. เตสุ มหากาโล สายณฺหสมเย มาลาคนฺธาทิหตฺเถ
สาวตฺถีวาสิโน อริยสาวเก ธมฺมสฺสวนาย คจฺฉนฺเต ทิสฺวา กุหึ
อิเม คจฺฉนฺตีติ ปุจฺฉิตฺวา ตมตฺถ สุตฺวา อหป คมิสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา กนิฏ อามนฺเตตฺวา ตาต สกเฏสุ อปฺปมตฺโต โหหิ
อหป ธมฺม โสตุ คมิสสฺ ามีติ วตฺวา คนฺตฺวา ตถาคต วนฺทิตฺวา
ปริสปริยนฺเต นิสีทิ. สตฺถา ตทิวส ตสฺส อชฺฌาสเยน อนุปพุ ฺพีกถ
กเถนฺโต ทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตาทิวเสน อเนกปริยาเยน กามาน อาทีนว
โอการ สงฺกเิ ลสฺจ กเถสิ. ต สุตฺวา มหากาโล สพฺพ กิร
ปหาย คนฺตพฺพ ปรโลก คจฺฉนฺต เนว โภคา น าตโย
อนุคจฺฉนฺติ กึ เม ฆราวาเสน ปพฺพชิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา มหาชเน
วนฺทิตฺวา ปกฺกนฺเต สตฺถาร ปพฺพชฺช ยาจิตฺวา สตฺถารา นตฺถิ
เต โกจิ อปโลเกตพฺโพติ วุตฺเต กนิฏโ เม อตฺถิ ภนฺเตติ
วตฺวา เตนหิ อปโลเกหิ นนฺติ วุตฺเต สาธุ ภนฺเตติ อาคนฺตฺวา
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กนิฏ เอตทโวจ ตาต อิม สพฺพ สาปเตยฺย ปฏิปชฺชาติ.
ตุมฺเห ปน ภาติกาติ. อห สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามีติ.
โส ต นานปฺปกาเรหิ ยาจิตฺวา นิวตฺเตตุ อสกฺโกนฺโต สาธุ
สามิ ยถาชฺฌาสย กโรถาติ อาห. มหากาโล คนฺตฺวา สตฺถุ
สนฺติเก ปพฺพชิ. อห ภาติก คเหตฺวาว อุปฺปพฺพชิสฺสามีติ
จุลฺลกาโลป ปพฺพชิ. อปรภาเค มหากาโล อุปสมฺปท ลภิตฺวา
สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา สาสเน ธุรานิ ปุจฺฉิตฺวา สตฺถารา ทฺวีสุ
ธุเรสุ กถิเตสุ อห ภนฺเต มหลฺลกกาเล ปพฺพชิตตฺตา คนฺถธุร
ปูเรตุ น สกฺขิสฺสามิ วิปสฺสนาธุร ปน ปูเรสฺสามีติ ยาว อรหตฺตา
โสสานิกธุตงฺค กถาเปตฺวา ปมยามาติกฺกเม สพฺเพสุ นิทฺท
โอกฺกนฺเตสุ สุสาน คนฺตฺวา ปจฺจูสกาเล สพฺเพสุ อนุฏิเตสุเยว
วิหาร อาคจฺฉติ.
อเถกา สุสานโคปกา กาลี นาม ฉวฑาหิกา เถรสฺส
ิตฏานฺจ นิสีทนฏานฺจ จงฺกมนฏานฺจ ทิสฺวา โก นุ โข
อิธาคจฺฉติ ปริคฺคณฺหิสฺสามิ นนฺติ ปริคฺคณฺหิตุ อสกฺโกนฺตี เอกทิวส
สุสานกุฏิกาย ทีป ชาเลตฺวา ปุตตฺ ธีตโร อาทาย คนฺตฺวา
เอกมนฺเต นิลีนา มชฺฌิมยาเม เถร อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา คนฺตฺวา
วนฺทิตฺวา อยฺโย โน ภนฺเต อิมสฺมึ าเน วิหรตีติ อาห.
อาม อุปาสิเกติ. ภนฺเต สุสาเน วิหรนฺเตหิ นาม วตฺต อุคฺคณฺหิตุ
วฏฏตีติ. เถโร กึ ปน มย ตยา กถิตวตฺเต วตฺติสฺสามาติ
๑

๑. ปฏิจฺฉาติป ม. ปฏิปชฺชาหิ.
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อวตฺวา กึ กาตุ วฏฏติ อุปาสิเกติ อาห. ภนฺเต โสสานิเกหิ
นาม สุสาเน วสนภาโว สุสานโคปกาน วิหาเร มหาเถรสฺส
คามโภชกสฺส จ กเถตุ วฏฏตีติ. กึการณาติ. กตกมฺมา โจรา
สามิเกหิ ปทานุปท อนุพนฺธนฺตา สุสาเน ภณฺฑิก ฉฑฺเฑตฺวา
ปลายนฺติ อถ มนุสฺสา โสสานิกาน ปริปนฺถ กโรนฺติ เอเตส ปน
กถิเต มย อิมสฺส ภทฺทนฺตสฺส เอตฺตกนฺนาม กาล เอตฺถ วสนภาว
ชานาม อโจโร เอโสติ อุปทฺทว นิวาเรนฺติ ตสฺมา เอเตส กเถตุ
วฏฏตีติ. อฺ กึ กาตพฺพนฺติ. ภนฺเต สุสาเน วสนฺเตน
นาม อยฺเยน มจฺฉมสปฏติลคุฬาทีนิ วชฺเชตพฺพานิ ทิวา น
นิทฺทายิตพฺพ อกุสีเตน ภวิตพฺพ อารทฺธวิริเยน อสเน อมายาวินา
หุตฺวา กลฺยาณชฺฌาสเยน ภวิตพฺพ สาย สพฺเพสุ สุตฺเตสุ วิหารโต
อาคนฺตพฺพ ปจฺจูสกาเล สพฺเพสุ อนุฏิเตสุเยว วิหาร คนฺตพฺพ
สเจ ภนฺเต อยฺโย อิมสฺมึ าเน เอว วิหรนฺโต ปพฺพชิตกิจฺจ
มตฺถก ปาเปตุ สกฺขิสสฺ ติ สเจ มตสรีร อาเนตฺวา ฉฑฺเฑนฺติ
กมฺพลกูฏาคาร อาโรเปตฺวา คนฺธมาลาทีหิ สกฺการ กตฺวา สรีรกิจฺจ
กริสฺสามิ โน เจ สกฺขิสสฺ ติ จิตก อาโรเปตฺวา อคฺคึ ชาเลตฺวา
สงฺกุนา อากฑฺฒิตฺวา พหิ เปตฺวา ผรสุนา โกฏเฏตฺวา ขณฺฑาขณฺฑิก
ฉินฺทิตฺวา อคฺคิมฺหิ ปกฺขิปตฺวา ตุยฺห ทสฺเสตฺวา ฌาเปสฺสามีติ.
อถ น เถโร สาธุ ภทฺเท เอก ปน รูปารมฺมณ ทิสฺวา มยฺห
กเถหีติ อาห. สา สาธูติ ปจฺจสฺโสสิ. เถโร ยถาชฺฌาสเยน
๑

๒

๒

๑. สี. ม. ขิปตฺวา. ๒. สี. ม. นตฺถิ อติเรกปเทหิ ภวิตพฺพ.
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สุสาเน สมณธมฺม กโรติ. จุลลฺ กาลตฺเถโร ปน อุฏาย สมุฏาย
ฆราวาส จินฺเตติ ปุตฺตทาร อนุสฺสรติ อย เม ภาติโก อติภาริย
กมฺม กโรตีติ จินฺเตสิ.
อเถกา กุลธีตา ตมุหุตฺต สมุฏ ิเตน พฺยาธินา สายณฺหสมเย
อมิลาตา อกิลนฺตา กาลมกาสิ. ตเมน าตโย ทารุเตลาทีหิ
สทฺธึ สาย สุสาน เนตฺวา สุสานโคปกาย อิม ฌาเปหีติ ภตึ
ทตฺวา นิยฺยาเทตฺวา ปกฺกมึสุ. สา ตสฺสา ปารุปนวตฺถ อปเนตฺวา
ต มุหุตฺตมต ปณีตปฺปณีต สุวณฺณวณฺณ สรีร ทิสฺวา อิม
อยฺยสฺส ทสฺเสตุ ปฏิรูป อารมฺมณนฺติ จินฺเตตฺวา คนฺตฺวา เถร
วนฺทิตฺวา เอวรูป นาม ภนฺเต อารมฺมณ อตฺถิ โอโลเกยฺยาถาติ
อาห. เถโร สาธูติ คนฺตฺวา ปารุปนวตฺถ นีหราเปตฺวา ปาทตลโต
ยาว เกสคฺคา โอโลเกตฺวา อติปณีตเมต รูป สุวณฺณวณฺณ
อคฺคิมฺหิ น ปกฺขิปตฺวา มหาชาลาหิ คหิตกาเล มยฺห อาโรเจยฺยาสีติ
วตฺวา สกฏานเมว คนฺตฺวา นิสีท.ิ สา ตถา กตฺวา เถรสฺส
อาโรเจสิ. เถโร คนฺตฺวา โอโลเกสิ. ชาลาย ปหฏปหฏฏาเน
กวรคาวี วิย สรีรวณฺณ อโหสิ. ปาทา นมิตฺวา โอลมฺพึสุ หตฺถา
ปฏิกุชชฺ ึสุ ลลาฏ นิจฺจมฺม อโหสิ. เถโร อิท สรีร อิทาเนว
โอโลเกนฺตาน อปริยนฺตกี ร หุตฺวา อิทาเนว ขยปฺปตฺต วยปฺปตฺตนฺติ
รตฺติฏาน คนฺตฺวา นิสีทิตฺวา ขยวย สมฺปสฺสมาโน
๑

๑. สี. ม. นลาฏ.
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" อนิจฺจา วต สงฺขารา
อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปปฺ ชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ
เตส วูปสโม สุโขติ "
คาถ วตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ.
ตสฺมึ อรหตฺต ปตฺเต สตฺถา ภิกขฺ ุสงฺฆปริวุโต จาริกฺจรมาโน
เสตพฺยนคร คนฺตฺวา สึสปาวน ปาวิสิ. จุลฺลกาลสฺส ภริยาโย
สตฺถา กิร อนุปฺปตฺโตติ สุตฺวา อมฺหาก สามิก คณฺหิสฺสามาติ
เปเสตฺวา สตฺถาร นิมนฺตาเปสส. พุทฺธาน ปน อปริจิตฏาเน
อาสนปฺตฺตึ อาจิกฺขนฺเตน เอเกน ภิกฺขุนา ปมตร คนฺตุ
วฏฏติ. พุทฺธาน หิ มชฺฌิมฏาเน อาสน ปฺาเปตฺวา ตสฺสm
ทกฺขิณโต สารีปุตฺตตฺเถรสฺส วามโต มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส
ตโต ปฏาย อุโภสุ ปสฺเสสุ ภิกฺขสุ งฺฆสฺส อาสน ปฺาเปตพฺพ
โหติ ตสฺมา มหากาลตฺเถโร จีวรปารุปนฏาเน ตฺวา ตฺว
ปุรโต คนฺตฺวา อาสนปฺตฺตึ อาจิกฺขาหีติ จุลฺลกาล เปเสสิ.
ตสฺส ทิฏกาลโต ปฏาย เคหชนา เตน สทฺธึ ปริหาส กโรนฺตา
นีจาสนานิ สงฺฆตฺเถรโกฏิย อตฺถรนฺติ อุจฺจาสนานิ สงฺฆนวกโกฏิย.
อิตโร มา เอว กโรถ อุจฺจาสนานิ อุปริ ปฺาเปถ
นีจาสนานิ เหฏาติ อาห. อิตฺถิโย ตสฺส วจน อสณนฺติโย
วิย ตฺว กึ กโรนฺโต วิจรสิ กึ ตว อาสนานิ ปฺาเปตุ
น วฏฏติ ตฺว ก อาปุจฺฉิตฺวา ปพฺพชิโต เกน ปพฺพชาปโตสิ
กสฺมา อิธาคโตสีติ วตฺวา นิวาสนปารุปน อจฺฉินฺทิตฺวา เสตกานิ
๑

๑. ที. มหา. ๑๐/๑๘๑. ส. ส. ๑๕/๘. ส. นิ. ๑๖/๒๒๘. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓๑.
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วตฺถานิ นิวาเสตฺวา สีเส มาลาจุมฺพฏก เปตฺวา คจฺฉ ตฺว
สตฺถาร อาเนหิ มย อาสนานิ ปฺาเปสฺสามาติ ปหิณึสุ. โส
นจิร ภิกฺขภุ าเว ตฺวา อวสฺสิโกว อุปฺปพฺพชิตฺวา ลชฺชิตุ น
ชานาติ ตสฺมา เตน อากปฺเปน นิราสงฺโกว คนฺตฺวา สตฺถาร
วนฺทิตฺวา พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ อาทาย อาคโต. ภิกฺขุสงฺฆสฺส
ปน ภตฺตกิจฺจาวสาเน มหากาลสฺส ภริยาโย อิมาหิ อตฺตโน
สามิโก คหิโต มยป อมฺหาก สามิก คณฺหิสฺสามาติ จินฺเตตฺวา
ปุนทิวสตฺถาย สตฺถาร นิมนฺตยึสุ. ตทา ปน อาสนปฺาปนตฺถ
อฺโ ภิกขฺ ุ อคมาสิ. ตา ตสฺมึ ขเณ โอกาส อลภิตฺวา
พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ นิสีทาเปตฺวา ภิกฺข อทสุ. จุลฺลกาลสฺส ปน
เทฺว ภริยาโย มชฺฌิมกาลสฺส จตสฺโส มหากาลสฺส อฏ. ภิกฺขูป
ภตฺตกิจฺจ กาตุกามา นิสีทิตฺวา ภตฺตกิจฺจมกสุ พหิ คนฺตุกามา
อุฏาย อคมสุ. สตฺถา ปน นิสีทิตวฺ า ภตฺตกิจฺจ กริ. ตสฺส
ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน ตา อิตฺถิโย ภนฺเต มหากาโล อมฺหาก
อนุโมทน กตฺวา คมิสฺสติ ตุมฺเห ปุรโต คจฺฉถาติ วทึสุ. สตฺถา
สาธูติ วตฺวา ปุรโต อคมาสิ. คามทฺวาร ปตฺวา ภิกฺขุสงฺโฆ
อุชฺฌายิ กินนฺ าเมต สตฺถารา กต ตฺวา นุ โข กต อุทาหุ
อชานิตฺวา หิยฺโย จุลลฺ กาลสฺส ปุรโต คตตฺตา ปพฺพชฺชนฺตราโย
ชาโต อชฺช อฺสฺส ปุรโต คตตฺตา อนฺตราโย นาโหสิ
อิทานิ สตฺถา มหากาล นิวตฺเตตฺวา อาคโต สีลวา โข ปน
ภิกฺขุ อาจารสมฺปนฺโน กริสฺสนฺติ นุ โข ตสฺส ปพฺพชฺชนฺตรายนฺติ.
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สตฺถา เตส วจน สุตฺวา นิวตฺติตฺวา ิโต กึ กเถุ ภิกฺขเวติ
ปุจฺฉิ. เต ตมตฺถ อาโรเจสส. กึ ปน ตุมฺเห ภิกฺขเว จุลฺลกาล
วิย มหากาล สลฺลกฺเขถาติ. อาม ภนฺเต ตสฺส หิ เทฺว ปชาปติโย
อิมสฺส อฏ อฏหิ ปริกฺขิปตฺวา คหิโต กึ กริสฺสติ ภนฺเตติ.
สตฺถา มา ภิกฺขเว เอว อวจุตฺถ จุลฺลกาโล อุฏาย สมุฏาย
สุภารมฺมณพหุโล วิหรติ ปปาตตเฏ ิตทุพฺพลรุกฺขสทิโส มยฺห
ปน ปุตฺโต มหากาโล อสุภานุปสฺสี วิหรติ ฆนเสลปพฺพโต วิย
อจโล วาติ วตฺวา อิมา คาถาโย อภาสิ
" สุภานุปสฺสึ วิหรนฺต
อินฺทฺริเยสุ อสวุต
โภชนมฺหิ อมตฺตฺุ
กุสีต หีนวีรยิ 
ต เว ปสหตี มาโร
วาโต รุกฺขว ทุพฺพล.
อสุภานุปสฺสึ วิหรนฺต
อินฺทฺริเยสุ สุสวุต
โภชนมฺหิ จ มตฺตฺุ
สทฺธ อารทฺธวีริย
ต เว นปฺปสหตี มาโร
วาโต เสลว ปพฺพตนฺติ. "
ตตฺถ สุภานุปสฺสินฺติ สุภ อนุปสฺสนฺต. อิฏารมฺมเณ
มานส วิสฺสชฺเชตฺวา วิหรนฺตนฺติ อตฺโถ. โย หิ ปุคฺคโล นิมติ ฺตคฺคาห
อนุพฺยฺชนคฺคาห คณฺหนฺโต นขา โสภณาติ คณฺหาติ องฺคุลิโย
โสภณาติ คณฺหาติ หตฺถา ปาทา ชงฺฆา อูรู กฏิ อุทร ถนา
คีวา โอฏโ ทนฺตา มุข นาสา อกฺขีนิ กณฺณา ภมุกา ลลาฏ
เกสา โสภณาติ คณฺหาติ เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ
โสภโณติ คณฺหาติ วณฺโณ สุโภ สณฺาน สุภนฺติ คณฺหาติ
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อย สุภานุปสฺสี นาม ต เอว สุภานุปสฺสึ วิหรนฺต. อินฺทฺริเยสูติ
จกฺขาทีสุ ฉสุ อินฺทฺริเยสุ. อสวุตฺนฺติ จกฺขุทฺวาราทีนิ อรกฺขนฺต.
อมตฺตฺุนฺติ ปริเยสนมตฺตา ปฏิคคฺ หณมตฺตา ปริโภคมตฺตาติ
อิมิสฺสา มตฺตาย อชานนโต โภชนมฺหิ อมตฺตฺ. อปจ ปจฺจเวกฺขณมตฺตา วิสฺสชฺชนมตฺตาติ อิมสิ ฺสาป มตฺตาย อชานนโต
อมตฺตฺ. อิท โภชน ธมฺมิก อิท อธมฺมิกนฺติป อชานนฺต.
กุสีตนฺติ กามพฺยาปาทวิหึสาวิตกฺกวสิกตาย กุสีต. หีนวีริยนฺติ
นิพฺพีริย จตูสุ อิริยาปเถสุ วีริยกรณวิรหิต.
ปสหตีติ อภิภวติ อชฺโฌตฺถรติ. วาโต รุกขฺ ว ทุพฺพลนฺติ
พลววาโต ฉินฺนตเฏ ชาต ทุพฺพลรุกฺข วิย. ยถา หิ โส วาโต ตสฺส
รุกฺขสฺส ปุปฺผผลปลฺลวาทีนิป ปาเตติ ขุทฺทกสาขาป ภฺชติ
มหาสาขาป ภฺชติ สมูลป ต รุกฺข อุพฺพตฺเตตฺวา อุทฺธมูล อโธสาข
กตฺวา คจฺฉติ เอวเมว เอวรูป ปุคฺคล อนฺโต อุปฺปนฺโน กิเลสมาโร
ปสหติ พลววาโต ทุพพฺ ลรุกฺขสฺส ปุปฺผผลปลฺลวาทิปาตน วิย
ขุทฺทานุขุทฺทกาปตฺติอาปชฺชนป กโรติ ขุทฺทกสาขาภฺชน วิย
นิสฺสคฺคิยาทิอาปตฺติอาปชฺชนป กโรติ มหาสาขาภฺชน วิย
เตรสสงฺฆาทิเสสาปชฺชนป กโรติ อุพฺพตฺเตตฺวา อุทฺธมูล เหฏาสาข
กตฺวา ปาตน วิย ปาราชิกาปตฺติอาปชฺชนป กโรติ สฺวากฺขาตสาสนา
นีหริตฺวา กติปาเหเนว คิหิภาว ปาเปติ เอวรูป ปุคฺคล กิเลสมาโร
อตฺตโน วเส วตฺเตตีติ อตฺโถ.
อสุภานุปสฺสินฺติ ทสสุ อสุเภสุ อฺตร อสุภ ปสฺสนฺต
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ปฏิกูลมนสิกาเร ยุตฺต เกเส อสุภโต ปสฺสนฺต โลเม นเข ทนฺเต ตจ
วณฺณ สณฺาน อสุภโต ปสฺสนฺต. อินฺทฺริเยสูติ ฉสุ อินฺทฺริเยสุ.
สุสวุตนฺติ นิมิตฺตคฺคาหาทิวิรหิต ปหิตทฺวาร. อมตฺตฺุตาปฏิปกฺเขน
โภชนมฺหิ จ มตฺตฺ. สทฺธนฺติ กมฺมสฺส เจว ผลสฺส จ สทฺทหนลกฺขณาย โลกิยสทฺธาย เจว ตีสุ วตฺถูสุ อเวจฺจปฺปสาทสงฺขาตาย
โลกุตฺตรสทฺธาย จ สมนฺนาคต. อารทฺธวีริยนฺติ ปคฺคหิตวีริย
ปริปุณฺณวีริย. ต เวติ ต เอวรูป ปุคฺคล. ยถา ทุพฺพลวาโต
สณิก ปหรนฺโต เอกฆน เสล จาเลตุ น สกฺโกติ ตถา อพฺภนฺตเร
อุปฺปชฺชมาโนป ทุพฺพลกิเลสมาโร นปฺปสหติ โขเภตุ กมฺเปตุ
จาเลตุ น สกฺโกตีติ อตฺโถ.
ตาป โข ตสฺส ปุราณทุติยิกา เถร ปริวาเรตฺวา ตฺว
ก อาปุจฺฉิตฺวา ปพฺพชิโต อิทานิ คิหี ภวิสฺสสิ น ภวิสฺสสีติอาทีนิ
วตฺวา กาสายานิ นีหริตกุ ามา อเหสส. เถโร ตาส อาการ สลฺลกฺเขตฺวา
นิสินฺนาสนา วุฏาย อิทฺธิยา อุปฺปติตฺวา กูฏาคารกณฺณิก ภินฺทิตฺวา
อากาเสน คนฺตฺวา สตฺถริ คาถา ปริโยสาเปนฺเตเยว สตฺถุ
สุวณฺณวณฺณ สรีร อภิตฺถวนฺโต โอตริตฺวา ตถาคตสฺส ปาเท วนฺทิ.
คาถาปริโยสาเน สมฺปตฺตภิกฺขู โสตาปตฺติผลาทีสุ ปติฏหึสูติ.
จุลฺลกาลมหากาลวตฺถุ.
---------------
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๗. เทวทตฺตวตฺถุ. [ ๗ ]
อนิกฺกสาโวติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ราชคเห เทวทตฺตสฺส คนฺธารกาสาวลาภ อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ หิ สมเย เทฺว อคฺคสาวกา ปฺจสเต ปฺจสเต
อตฺตโน ปริวาเร อาทาย สตฺถาร อาปุจฺฉิตฺวา เชตวนโต ราชคห
อคมสุ. ราชคหวาสิโน เทฺวป ตโยป พหูป เอกโต หุตฺวา
อาคนฺตุกทาน อทสุ. อเถกทิวส อายสฺมา สารีปุตฺโต อนุโมทน
กโรนฺโต อุปาสกา เอโก สย ทาน เทติ ปร น สมาทเปติ โส
นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน โภคสมฺปท ลภติ โน ปริวารสมฺปท เอโก
ปร สมาทเปติ สย น เทติ นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน ปริวารสมฺปท
ลภติ โน โภคสมฺปท เอโก สยป น เทติ ปรป น สมาทเปติ
โส นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน กฺชิกมตฺตป กุจฺฉิปูร น ลภติ อนาโถ
โหติ นิปฺปจฺจโย เอโก สยป เทติ ปรป สมาทเปติ โส นิพพฺ ตฺตนิพฺพตฺตฏาเน อตฺตภาวสเตป อตฺตภาวสหสฺเสป อตฺตภาวสตสหสฺเสป โภคสมฺปทฺเจว ปริวารสมฺปทฺจ ลภตีติเอว ธมฺม เทเสสิ.
ตเมโก ปณฺฑิตปุริโส สุตฺวา อจฺฉริยา วต โภ ธมฺมเทสนา
สุขการณ กถิต มยา อิมาส ทฺวินฺน สมฺปตฺตีน นิปฺผาทนกกมฺม
กาตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา ภนฺเต เสฺว มยฺห ภิกฺข คณฺหถาติ
เถร นิมนฺเตสิ. กิตฺตเกหิ เต ภิกฺขูหิ อตฺโถ อุปาสกาติ. กิตตฺ กา
ปน โว ภนฺเต ปริวาราติ. สหสฺสมตฺตา อุปาสกาติ. สพฺเพหิ
สทฺธึเยว ภิกขฺ  คณฺหถ ภนฺเตติ. เถโร อธิวาเสสิ. อุปาสโก
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นครวีถิย จรนฺโต อมฺมตาตา มยา ภิกฺขุสหสฺส นิมนฺติต ตุมฺเห
กิตฺตกาน ภิกฺขูน ภิกฺข ทาตุ สกฺขสิ ฺสถ ตุมฺเห กิตฺตกานนฺติ
สมาทเปติ. มนุสฺสา อตฺตโน อตฺตโน ปโหนกนิยาเมน มย ทสนฺน
ทสฺสาม มย วีสติยา มย สตสฺสาติ อาหสุ. อุปาสโก เตนหิ
เอกสฺมึ าเน สมาคม กตฺวา เอกโตว ปจิสฺสาม สพฺเพ
เตลติลตณฺฑุลสปฺปผาณิตาทีนิ สมาหรถาติ เอกสฺมึ าเน สมาหราเปสิ.
อถสฺส เอโก กุฏมฺพโิ ก สตสหสฺสคฺฆนก คนฺธารกาสาววตฺถ ทตฺวา
สเจ เต ทานวฏฏ นปฺปโหติ อิท วิสฺสชฺเชตฺวา ยทูน ต
ปูเรยฺยาสิ สเจ ปโหติ ยสฺส อิจฺฉสิ ตสฺส ภิกฺขุโน ทเทยฺยาสีติ
อาห. ตทา ตสฺส สพฺพ ทานวฏฏ ปโหสิ กิฺจิ อูนนฺนาม นาโหสิ.
โส มนุสฺเส ปุจฺฉิ อิท อนคฺฆกาสาว เอเกน กุฏมพฺ ิเกน เอว นาม
วตฺวา ทินฺน ทานวฏฏ อติเรก ชาต กสฺสิท เทมาติ. เอกจฺเจ
สารีปุตฺตตฺเถรสฺสาติ อาหสุ. เอกจฺเจ เถโร สสฺสปริปากสมเย
อาคนฺตฺวา คมนสีโล เทวทตฺโต อมฺหาก มงฺคลามงฺคเลสุ สหาโย
อุทกมณิโก วิย นิจฺจ ปติฏิโต ตสฺส ต เทมาติ อาหสุ.
สมฺพหุลิกาย กถายป เทวทตฺตสฺส ทาตพฺพนฺติ วตฺตาโร พหุตรา
อเหสส. อถ น เทวทตฺตสฺส อทสุ. โส ต ฉินฺทติ ฺวา สิพฺพิตฺวา
รชิตฺวา นิวาเสตฺวา ปารุปตฺวา วิจรติ. มนุสฺสา ต ทิสฺวา นยิท
เทวทตฺตสฺส อนุจฺฉวิก สารีปุตฺตตฺเถรสฺส อนุจฺฉวิก เทวทตฺโต
อตฺตโน อนนุจฺฉวิก นิวาเสตฺวา ปารุปตฺวา วิจรตีติ วทึสุ.
อเถโก ทิสาวาสิโก ภิกฺขุ ราชคหา สาวตฺถึ คนฺตฺวา สตฺถาร
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วนฺทิตฺวา กตปฏิสนฺถาโร สตฺถารา ทฺวินฺน อคฺคสาวกาน ผาสุวิหาร
ปุจฺฉิโต อาทิโต ปฏาย สพฺพ ต ปวตฺตึ อาโรเจสิ. สตฺถา
น โข ภิกฺขุ อิทาเนว โส อตฺตโน อนนุจฺฉวิก วตฺถ ธาเรติ
ปุพฺเพป ธาเรสิเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต พาราณสีวาสี
เอโก หตฺถิมารโก หตฺถึ มาเรตฺวา ทนฺเต จ ตเจ จ อนฺตานิ จ
ฆนมสฺจ อาหริตฺวา วิกฺกีณนฺโต ชีวิต กปฺเปสิ. อเถกสฺมึ อรฺเ
อเนกสหสฺสา หตฺถี โคจร คเหตฺวา คจฺฉนฺตา ปจฺเจกพุทฺเธ ทิสฺวา
ตโต ปฏาย คจฺฉมานา คมนาคมนกาเล ชนฺนุเกหิ นิปติตฺวา
วนฺทิตฺวา ปกฺกมนฺติ. เอกทิวส หตฺถมิ ารโก ต กิริย ทิสฺวา อห
อิเม กิจฺเฉน มาเรมิ อิเม จ คมนาคมนกาเล ปจฺเจกพุทฺเธ วนฺทนฺติ
กินฺนุ โข ทิสฺวา วนฺทนฺตีติ จินฺเตนฺโต กาสาวนฺติ สลฺลกฺเขตฺวา
มยาป อิทานิ กาสาว ลทฺธุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา เอกสฺส
ปจฺเจกพุทฺธสฺส ชาตสฺสร โอรุยฺห นหายนฺตสฺส ตีเร ปเตสุ กาสาเวสุ
จีวร เถเนตฺวา เตส หตฺถนี  คมนาคมนมคฺเค สตฺตึ คเหตฺวา สสีส
ปารุปตฺวา นิสีทติ. หตฺถี ต ทิสฺวา ปจฺเจกพุทฺโธติ สฺาย
วนฺทิตฺวา ปกฺกมนฺติ. โส เตส สพฺพปจฺฉโต คจฺฉนฺต สตฺติยา
ปหริตฺวา มาเรตฺวา ทนฺตาทีนิ คเหตฺวา เสส ภูมิย นิขนิตฺวา คจฺฉติ.
อปรภาเค โพธิสตฺโต หตฺถิโยนิย ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา หตฺถิเชฏโก ยูถปติ
อโหสิ. ตทาป โส ตเถว กโรติ. มหาปุริโส อตฺตโน ปริสาย
ปริหานึ ตฺวา กุหึ อิเม หตฺถี คตา มนฺทา ชาตาติ ปุจฺฉิตฺวา
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น ชานาม สามีติ วุตฺเต กุหึ คจฺฉนฺตา ม อนาปุจฺฉา น
คมิสฺสนฺติ ปริปนฺเถน ภวิตพฺพนฺติ จินฺเตตฺวา เอกสฺมึ าเน
กาสาว ปารุปตฺวา นิสนิ ฺนสฺส สนฺติกา ปริปนฺเถน ภวิตพฺพนฺติ
ปริสงฺกิตฺวา ต ปริคฺคณฺหิตุ สพฺเพ หตฺถี ปุรโต เปเสตฺวา สย
ปจฺฉโต วิลมฺพมาโน อาคจฺฉติ. โส เสสหตฺถีสุ วนฺทิตฺวา คเตสุ
มหาปุริส อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา จีวร สหริตฺวา สตฺตึ วิสฺสชฺช.ิ
มหาปุริโส สตึ อุปฏเปตฺวา อาคจฺฉนฺโต ปจฺฉโต ปฏิกฺกมิตฺวา
สตฺตึ วฺเจสิ. อถ น อิมินา เม หตฺถี นาสิตาติ คณฺหิตุ
ปกฺขนฺทิ. อิตโร เอก รุกฺข ปุรโต กตฺวา นิลียิ. อถ น รุกฺเขน
สทฺธึ โสณฺฑาย ปริกฺขปิ ตฺวา คเหตฺวา ภูมิย โปเถสฺสามีติ
เตน นีหริตวฺ า ทสฺสิต กาสาว ทิสฺวา สจาห อิมสฺมึ ทุสฺสิสฺสามิ
อเนกสหสฺเสสุ เม พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธขีณาสเวสุ ลชฺชา นาม
ภินฺนา ภวิสฺสตีติ อธิวาเสตฺวา ตยา เม เอตฺตกา าตกา
นาสิตาติ ปุจฺฉิ. อาม สามีติ. กสฺมา เอว ภาริย กมฺม
อกาสิ อตฺตโน อนนุจฺฉวิก วีตราคาน อนุจฺฉวิก วตฺถ ปริทหิตฺวา
เอวรูป ปาปกมฺม กโรนฺเตน ภาริย ตยา กตนฺติ. เอวฺจ ปน
วตฺวา อุตฺตรึป นิคฺคณฺหนฺโต
" อนิกฺกสาโว กาสาว
โย วตฺถ ปริทเหสฺสติ
อเปโต ทมสจฺเจน
น โส กาสาวมรหติ
โย จ วนฺตกสาวสฺส
สีเลสุ สุสมาหิโต
อุเปโต ทมสจฺเจน
ส เว กาสาวมรหตีติ "
๑

๑. กุหินตฺ ิ ปุจฉฺ นสทฺโท. เอตฺถ ปน ปุจฺฉา นตฺถิ ตสฺมา ยตฺถาติ วา ยตฺถ กตฺถจีติ วา
ยุตฺตตร.
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คาถ วตฺวา อยุตฺตนฺเต กตนฺติ วตฺวา ต วิสฺสชฺเชสิ.
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ตทา หตฺถิมารโก
เทวทตฺโต อโหสิ ตสฺส นิคฺคหโก หตฺถินาโค อหเมวาติ ชาตก
สโมธาเนตฺวา น โข ภิกขฺ ุ อิทาเนว ปุพฺเพป เทวทตฺโต อตฺตโน
อนนุจฺฉวิก วตฺถ ธาเรสิเยวาติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
" อนิกฺกสาโว กาสาว
โย วตฺถ ปริทเหสฺสติ
อเปโต ทมสจฺเจน
น โส กาสาวมรหติ
โย จ วนฺตกสาวสฺส
สีเลสุ สุสมาหิโต
อุเปโต ทมสจฺเจน
ส เว กาสาวมรหตีติ. "
ฉทฺทนฺตชาตเกนาป อยมตฺโถ ทีเปตพฺโพติ.
ตตฺถ อนิกฺกสาโวติ กามราคาทีหิ กสาเวหิ สกสาโว.
ปริทเหสฺสตีติ นิวาสนปารุปนตฺถรณวเสน ปริภฺุชิสฺสติ. ปริทหิสฺสตีติป ปาโ. อเปโต ทมสจฺเจนาติ อินฺทฺรยิ ทมเนน เจว
ปรมตฺถสจฺจปกฺขิเกน จ วจีสจฺเจน อเปโต. วิยุตฺโตติ อตฺโถ.
น โสติ โส เอวรูโป ปุคฺคโล กาสาว ปริทหิตุ นารหติ.
วนฺตกสาวสฺสาติ จตูหิ มคฺเคหิ วนฺตกสาโว ฉฑฺฑิตกสาโว
ปหีนกสาโว อสฺส. สีเลสูติ จตูสุ ปาริสุทฺธิสีเลสุ. สุสมาหิโตติ
สุฏุ สมาหิโต สุฏุ ิโต. อุเปโตติ อินฺทฺรยิ ทมเนน เจว
วุตฺตปฺปกาเรน จ วจีสจฺเจน อุเปโต. ส เวติ โส เอวรูโป
ปุคฺคโล ต กาสาววตฺถ อรหตีติ.
๑

๒

๑. คาถาติ ยุตตฺ ตร. ๒. ขุ. ชา. ทุ. ๒๗/๘๓. ตทฏกถา. ๓/๒๖๑.
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คาถาปริโยสาเน โส ทิสาวาสิโก ภิกฺขุ โสตาปนฺโน ชาโต.
อฺเป พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ. เทสนา มหาชนสฺส
สาตฺถิกา อโหสีติ.
เทวทตฺตวตฺถุ.
---------๘. สฺชยวตฺถุ. [ ๘ ]
อสาเร สารมติโนติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต ทฺวีหิ อคฺคสาวเกหิ นิเวทิต สฺชยสฺส อนาคมน อารพฺภ
กเถสิ. ตตฺราย อนุปุพฺพีกถา
อมฺหาก หิ สตฺถา อิโต กปฺปสตสหสฺสาธิกาน จตุนฺน
อสงฺเขยฺยาน มตฺถเก อมรวตีนคเร สุเมโธ นาม พฺราหฺมณกุมาโร
หุตฺวา สพฺพสิปฺปาน นิปฺผตฺตึ ปตฺโต มาตาปตูน อจฺจเยน อเนกโกฏิสงฺขฺย ธน ปริจฺจชิตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา หิมวนฺเต
วสนฺโต ฌานาภิฺาโย นิพฺพตฺเตตฺวา อากาเสน คจฺฉนฺโต
ทีปงฺกรทสพลสฺส สุทสฺสนวิหารโต อมรวตีนคร ปวิสนตฺถาย มคฺค
โสธิยมาน ทิสฺวา สยป เอก ปเทส คเหตฺวา ตสฺมึ อนิฏิเตเยว
อาคตสฺส สตฺถุโน อตฺตาน เสตุ กตฺวา อชินิจมฺม กลเล อตฺถริตฺวา
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑. สี. ม. ยุ. ทฺวีหีตี นตฺถิ. ๒. สี. ม. ยุ. สพฺพสิปฺเปสุ. ๓. สี. ม. ยุ. ปตฺวา.
๔. สี. ยุ. รมฺมวตีนคร. ม. รมฺมวตีนคเร. ๕. สี. ม. ยุ. อโสธิเตเยว. ๖. ม. กลเล
อชินิจมฺม. สี. ยุ. อชินิจมฺมนฺติ นตฺถิ.
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สตฺถา สสาวกสงฺโฆ กลล อนกฺกมิตฺวา ม อกฺกมนฺโต คจฺฉตูติ
นิปนฺโน สตฺถารา ทิสวฺ าว พุทฺธงฺกุโร เอส อนาคเต
กปฺปสตสหสฺสาธิกาน จตุนฺน อสงฺเขยฺยาน ปริโยสาเน โคตโม นาม
พุทฺโธ ภวิสฺสตีติ พฺยากโต ตสฺส สตฺถุโน อปรภาเค โกณฺฑฺโ
สุมงฺคโล สุมโน เรวโต โสภิโต อโนมทสฺสี ปทุโม นารโท
ปทุมุตฺตโร สุเมโธ สุชาโต ปยทสฺสี อตฺถทสฺสี ธมฺมทสฺสี สิทธฺ ตฺโถ
ติสฺโส ปุสโฺ ส วิปสฺสี สิขี เวสฺสภู กกุสนฺโธ โกนาคมโน
กสฺสโป จาติ โลก โอภาเสตฺวา อุปฺปนฺนาน อิเมสป เตวีสติยา
พุทฺธาน สนฺติเก ลทฺธพฺยากรโณ ทส ปารมิโย ทส อุปปารมิโย
ทส ปรมตฺถปารมิโยติ สมตึสปารมิโย ปูเรตฺวา เวสฺสนฺตรตฺตภาเว
ิโต สตฺตกฺขตฺตุ ปวีกมฺปนานิ มหาทานานิ ทตฺวา ปุตฺตทาร
ปริจฺจชิตฺวา อายุปริโยสาเน ตุสิตปุเร นิพฺพตฺติตฺวา ตตฺถ ยาวตายุก
ตฺวา ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาหิ สนฺนิปติตฺวา
" กาโลยนฺเต มหาวีร
อุปฺปชฺช มาตุกุจฺฉิย
สเทวก ตารยนฺโต
พุชฺฌสฺสุ อมต ปทนฺติ "
วุตฺเต ปฺจ มหาวิโลกนานิ วิโลเกตฺวา ตโต จุโต สกฺยราชกุเล
ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา ตตฺถ มหาสมฺปตฺติยา ปริจาริยมาโน อนุกฺกเมน
ภทฺรโยพฺพน ปตฺวา ติณฺณ อุตูน อนุจฺฉวิเกสุ ตีสุ ปาสาเทสุ
เทวโลกสิรึ วิย รชฺชสิรึ อนุภวนฺโต อุยฺยานกีฬาย คมนสมเย
อนุกฺกเมน ชิณฺณพฺยาธิมตสงฺขาเต ตโย เทวทูเต ทิสฺวา
๑

๑. สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ.
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สฺชาตสเวโค นิวตฺติตฺวา จตุตฺถวาเร ปพฺพชิต ทิสฺวา สาธุ
ปพฺพชฺชาติ ปพฺพชฺชาย รุจึ อุปฺปาเทตฺวา อุยฺยาน คนฺตฺวา ตตฺถ
ทิวส เขเปตฺวา มงฺคลโปกฺขรณีตีเร นิสินฺโน กปฺปกเวส คเหตฺวา
อาคเตน วิสสฺ ุกมฺมุนา เทวปุตฺเตน อลงฺกตปฏิยตฺโต ราหุลกุมารสฺส
ชาตสาสน สุตฺวา ปุตฺตสิเนหสฺส พลวภาว ตฺวา ยาว อิท
พนฺธน น พนฺธติ ตาวเทว ฉินฺทิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา สาย นคร
ปวิสนฺโต
" นิพฺพุตา นูน สา มาตา
นิพฺพุโต นูน โส ปตา
นิพพฺ ุตา นูน สา นารี
ยสฺสาย อีทิโส ปตีติ "
กิสาโคตมิยา นาม ปตุจฺฉาธีตาย ภาสิต อิม คาถ สุตฺวา
อห อิมาย นิพฺพุตปท สาวิโตติ คีวโต มุตฺตาหาร โอมฺุจิตฺวา
ตสฺสา เปเสตฺวา อตฺตโน ภวน ปวิสิตฺวา สิรสิ ยเน นิสินโฺ น
นิทฺทูปคตาน นาฏกิตฺถนี  วิปฺปการ ทิสฺวา นิพฺพินฺนหทโย ฉนฺน
อุฏาเปตฺวา กนฺถก อาหราเปตฺวา กนฺถก อารุยฺห ฉนฺนสหาโย
ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาหิ ปริวโุ ต มหาภินิกฺขมน นิกขฺ มิตฺวา
อโนมานทีตีเร ปพฺพชิตฺวา อนุกกฺ เมน ราชคห คนฺตฺวา ตตฺถ
ปณฺฑาย จริตฺวา ปณฺฑวปพฺพตปพฺภาเร นิสนิ ฺโน มคธรฺา
รชฺเชน นิมนฺติยมาโน ต ปฏิกฺขิปต ฺวา สพฺพฺุต ปตฺวา อตฺตโน
วิชิต อาคมนตฺถาย เตน คหิตปฏิฺโ อาฬารฺจ อุทฺทกฺจ
อุปสงฺกมิตฺวา เตส สนฺติเก อธิคตวิเสส อนลงฺกริตฺวา ฉพฺพสฺสานิ
มหาปธาน ปทหิตฺวา วิสาขปุณฺณมีทิวเส ปาโตว สุชาตาย

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (ปฐโม ภาโค) - หนาที่ 78

ทินฺน ปายาส ปริภฺุชิตฺวา เนรฺชราย นทิยา สุวณฺณปาตึ
ปวาเหตฺวา เนรฺชราย นทิยา ตีเร มหาวนสณฺเฑ นานาสมาปตฺตีหิ
ทิวสภาค วีตินาเมตฺวา สายณฺหสมเย โสตฺถิเยน ทินฺน ติณ
คเหตฺวา กาเฬน นาคราเชน อภิตฺถุตคุโณ โพธิมณฺฑ อารุยฺห
ติณานิ สนฺถริตฺวา น ตาวิม ปลฺลงฺก ภินฺทิสฺสามิ ยาว
เม อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต น วิมุจฺจิสฺสตีติ ปฏิฺ กตฺวา๔
ปุรตฺถาภิมุโข นิสีทิตฺวา สุริเย อนตฺถงฺคมิเตเยว มารพล วิธมิตฺวา
ปมยาเม ปุพฺเพนิวาสาณ มชฺฌมิ ยาเม จุตูปปาตาณ ปตฺวา
ปจฺฉิมยามาวสาเน ปจฺจยากาเร าณ โอตาเรตฺวา อรุณุคฺคมเน
ทสพลจตุเวสารชฺชาทิสพฺพคุณปฏิมณฺฑิต สพฺพฺุตาณ ปฏิวิชฌ
ฺ ิตฺวา
สตฺตสตฺตาห โพธิมณฺเฑ วีตินาเมตฺวา อฏเม สตฺตาเห
อชปาลนิโคฺรธมูเล นิสินฺโน ธมฺมคมฺภีรตาปจฺจเวกฺขเณน
อปฺโปสฺสุกฺกต อาปชฺชมาโน ทสสหสฺสมหาพฺรหฺมปริวาเรนสหมฺปติ
พฺรหฺมุนา อายาจิตธมฺมเทสโน พุทฺธจกฺขุนา โลก โอโลเกตฺวา
พฺรหฺมุโน อชฺเฌสน อธิวาเสตฺวา กสฺส นุ โข อห ปม
ธมฺม เทเสยฺยนฺติ โอโลเกนฺโต อาฬารุทฺทกาน กาลกตภาว ตฺวา
ปฺจวคฺคิยาน ภิกฺขูน พหุปการต อนุสฺสริตฺวา อุฏายาสนา
กาสีปุร คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค อุปเกน อาชีวเกน สทฺธึ
มนฺเตตฺวา อาสาฬฺหปุณฺณมีทิวเส อิสิปตเน มิคทาเย ปฺจวคฺคิยาน
ภิกฺขูน วสนฏาน ปตฺวา เต อนนุจฺฉวิเกน สมุทาจาเรน สมุทาจรนฺเต
สฺาเปตฺวา อฺาโกณฺฑฺปฺปมุเข อฏารสพฺรหฺมโกฏิโย
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อมตปาน ปาเยนฺโต ธมฺมจกฺก ปวตฺเตตฺวา ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก
ปฺจมิย ปกฺขสฺส สพฺเพป เต ภิกขฺ ู อรหตฺเต ปติฏาเปตฺวา
ตทิวสเมว ยสสฺส กุลปุตฺตสฺส อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ ทิสฺวา ต
รตฺติภาเค นิพฺพินฺทิตฺวา เคห ปหาย นิกฺขมนฺต เอหิ ยสาติ
ปกฺโกสิตฺวา ตสฺมึเยว รตฺติภาเค โสตาปตฺติผล ปาเปตฺวา
ปุนทิวเส อรหตฺต ปาเปตฺวา อปเรป ตสฺส สหายเก จตุปฺาสชเน
เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย ปพฺพาเชตฺวา อรหตฺต ปาเปสิ. เอว
โลเก เอกสฏิยา อรหนฺเตสุ ชาเตสุ วุตฺถวสฺโส ปวาเรตฺวา
จรถ ภิกฺขเว จาริกนฺติ สฏิภิกฺขู ทิสาสุ เปเสตฺวา สย
อุรุเวล คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค กปฺปาสิกวนสณฺเฑ ตึสชเน
ภทฺทวคฺคิยกุมาเร วิเนสิ. เตสุ สพฺพปจฺฉิมโก โสตาปนฺโน
สพฺพุตฺตโม อนาคามี อโหสิ. เตป สพฺเพ เอหิภิกฺขุภาเวเนว
ปพฺพาเชตฺวา ทิสาสุ เปเสตฺวา สย อุรุเวล คนฺตฺวา อฑฺฒุฑฺฒานิ
ปาฏิหาริยสหสฺสานิ ทสฺเสตฺวา อุรุเวลกสฺสปาทโย สหสฺสชฏิลปริวาเร
เตภาติกชฏิเล วิเนตฺวา เอหิภิกฺขุภาเวเนว ปพฺพาเชตฺวา คยาสีเส
นิสีทาเปตฺวา อาทิตฺตปริยายเทสนาย อรหตฺเต ปติฏาเปตฺวา
เตน อรหนฺตสหสฺเสน ปริวุโต พิมฺพิสารรฺโ ทินฺน ปฏิฺ
โมเจสฺสามีติ ราชคหนครุปจาเร ลฏิวนุยฺยาน คนฺตฺวา สตฺถา
กิร อาคโตติ สุตฺวา ทฺวาทสนหุเตหิ พฺราหฺมณคหปติเกหิ สทฺธึ
อาคตสฺส รฺโ มธุรธมฺมกถ กเถนฺโต ราชาน เอกาทสหิ
นหุเตหิ สทฺธึ โสตาปตฺติผเล ปติฏ าเปตฺวา เอก นหุต สรเณสุ
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ปติฏาเปตฺวา ปุนทิวเส สกฺเกน เทวรฺา มาณวกวณฺณ
คเหตฺวา อภิตฺถุตคุโณ ราชคหนคร ปวิสิตฺวา ราชนิเวสเน
กตภตฺตกิจฺโจ เวฬุวนาราม ปฏิคฺคเหตฺวา ตตฺเถว วาส กปฺเปสิ.
ตตฺถ น สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา อุปสงฺกมึสุ. ตตฺราย อนุปุพฺพีกถา
อนุปฺปนฺเนเยว หิ พุทฺเธ ราชคหโต อวิทูเร อุปติสฺสคาโม จ โกลิตคาโม จาติ เทฺว พฺราหฺมณคามา อเหสส. เตสุ
อุปติสฺสคาเม สาริยา นาม พฺราหฺมณิยา คพฺภสฺส ปติฏิตทิวเสเยว
โกลิตคาเม โมคฺคลฺลิยา นาม พฺราหฺมณิยาป คพฺโภ ปติฏหิ.
ตานิ กิร เทฺวป กุลานิ ยาว สตฺตมา กุลปริวฏฏา อาพทฺธปฏิพทฺธสหายกาเนว. ตาส ทฺวินฺนป เอกทิวสเมว คพฺภปริหาร
อทสุ. ตา อุโภป ทสมาสจฺจเยน ปุตฺเต วิชายึสุ. นามคฺคหณทิวเส
สาริยา พฺราหฺมณิยา ปุตตฺ สฺส อุปติสฺสคามเก เชฏกุลสฺส ปุตฺตตฺตา
อุปติสฺโสติ นาม อกสุ. อิตรสฺส โกลิตคาเม เชฏกุลสฺส
ปุตฺตตฺตา โกลิโตติ นาม อกสุ. เต อุโภป วุฑฺฒิมนฺวาย
สพฺพสิปฺปาน ปาร อคมสุ. อุปติสฺสมาณวสฺส กีฬนตฺถาย นทึ
วา อุยฺยาน วา คมนกาเล ปฺจ สุวณฺณสิวิกาสตานิ ปริวารานิ
โหนฺติ โกลิตมาณวสฺส ปฺจ อาชฺรถสตานิ. เทฺวป ชนา
ปฺจปฺจมาณวสตปริวารา โหนฺติ. ราชคเห จ อนุสวจฺฉเร
คิรคฺคสมชฺโช นาม โหติ. เตส ทฺวินฺนป เอกฏาเนเยว
มฺจาติมฺจ พนฺธนฺติ. เทฺวป เอกโตว นิสีทิตฺวา สมชฺช
ปสฺสนฺตา หสิตพฺพฏาเน หสนฺติ สเวคฏาเน สเวค อาปชฺชนฺติ
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ทาย ทาตุ ยุตฺตฏาเน ทาย เทนฺติ. เตส อิมินา นิยาเมน
เอกทิวส สมชฺช ปสฺสนฺตาน ปริปากคตตฺตา าณสฺส ปุริมทิวเสสุ
วิย หสิตพฺพฏาเน หาโส วา สเวคฏาเน สเวโค วา ทาย
ทาตุ ยุตฺตฏาเน ทาย วา นาโหสิ. เทฺว ปน ชนา เอว
จินฺตยึสุ กึ เอตฺถ โอโลเกตพฺพ อตฺถิ สพฺเพปเม อปฺปตฺเต
วสฺสสเต อปณฺณตฺติกภาว คมิสฺสนฺติ อมฺเหหิ ปน เอก
โมกฺขธมฺม ปริเยสิตุ วฏฏตีติ อารมฺมณ คเหตฺวา นิสีทึส.ุ
ตโต โกลิโต อุปติสฺส อาห สมฺม อุปติสฺส ตฺว น อฺเสุ
ทิวเสสุ วิย หฏปหฏโ อิทานิ อนตฺตมนธาตุโกสิ กินฺเต
สลฺลกฺขิตนฺติ. โส อาห สมฺม โกลิต เอเตส โอโลกเน สาโร
นตฺถิ นิรตฺถกเมต อตฺตโน โมกฺขธมฺม คเวสิตุ วฏฏตีติ อิท
จินฺตยนฺโต นิสินฺโนมฺหิ ตฺว ปน กสฺมา อนตฺตมโนสีติ. โสป
ตเถวาห. อถสฺส อตฺตนา สทฺธึ เอกชฺฌาสยต ตฺวา อุปติสฺโส
อาห สมฺม อมฺหาก อุภินฺนป สุจินฺติต โมกฺขธมฺม ปน คเวสิตุ
วฏฏติ คเวสนฺเตหิ นาม เอก ปพฺพชฺช ลทฺธุ วฏฏติ กสฺส
สนฺติเก ปพฺพชามาติ.
เตน โข ปน สมเยน สฺชโย ปริพฺพาชโก ราชคเห
ปฏิวสติ มหติยา ปริพพฺ าชกปริสาย สทฺธึ. เต ตสฺส สนฺติเก
ปพฺพชิสฺสามาติ ปฺจมาณวกสตานิ สิวิกาโย จ รเถ จ
คเหตฺวา คจฺฉถาติ อุยโฺ ยเชตฺวา ปฺจหิ มาณวกสเตหิ สทฺธึ
สฺชยสฺส สนฺติเก ปพฺพชึสุ. เตส ปพฺพชิตกาลโต ปฏาย
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สฺชโย อติเรกลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต อโหสิ. เต กติปาเหเนว
สพฺพ สฺชยสฺส สมย ปริคฺคณฺหิตฺวา อาจริย ตุมฺหาก ชานนสมโย
เอตฺตโกว อุทาหุ อุตตฺ รึป อตฺถตี ิ ปุจฺฉึสุ. เอตฺตโกว
สพฺพ ตุมฺเหหิ าตนฺติ วุตฺเต เต จินฺตยึสุ เอว สติ อิมสฺส
สนฺติเก พฺรหฺมจริยวาโส นิรตฺถโก มย โมกฺขธมฺม คเวสิตุ
นิกฺขนฺตา โส อิมสฺส สนฺติเก อุปปฺ าเทตุ น สกฺกา มหา
โข ปน ชมฺพุทีโป คามนิคมชนปทราชธานิโย จรนฺตา อทฺธา
โมกฺขธมฺมเทสก กฺจิ อาจริย ลภิสฺสามาติ. ตโต ปฏาย
ยตฺถ ยตฺถ ปณฺฑิตา สมณพฺราหฺมณา สนฺตีติ วทนฺติ ตตฺถ
ตตฺถ คนฺตฺวา สากจฺฉ กโรนฺติ. เตหิ ปุฏปฺห อฺเ กเถตุ
น สกฺโกนฺติ เต ปน เตส ปฺห วิสฺสชฺเชนฺติ. เอว สกลชมฺพุทปี 
ปริคฺคณฺหิตฺวา นิวตฺติตฺวา สกฏานเมว อาคนฺตฺวา สมฺม
โกลิต อมฺเหสุ โย ปม อมต อธิคจฺฉติ โส อาโรเจตูติ
กติก อกสุ.
เอว เตสุ กติก กตฺวา วิหรนฺเตสุ สตฺถา วุตฺตานุกฺกเมน
ราชคห ปตฺวา เวฬุวน ปฏิคฺคเหตฺวา เวฬุวเน วิหรติ. ตทา
จรถ ภิกฺขเว จาริก พหุชนหิตายาติ รตนตฺตยคุณปฺปกาสนตฺถ
อุยฺโยชิตาน เอกสฏิยา อรหนฺตาน อนฺตเร ปฺจวคฺคิยาน
อพฺภนฺตเร อสฺสชิตฺเถโร ปฏินิวตฺติตฺวา ราชคห อาคโต ปุนทิวเส
ปาโตว ปตฺตจีวรมาทาย ราชคห ปณฺฑาย ปาวิสิ. ตสฺมึ สมเย
อุปติสฺสปริพฺพาชโก ปาโตว ภตฺตกิจฺจ กตฺวา ปริพฺพาชการาม
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คจฺฉนฺโต เถร ทิสฺวา จินฺเตสิ มยา เอวรูโป นาม ปพฺพชิโต
น ทิฏปุพฺโพเยว เย โลเก อรหนฺโต วา อรหตฺตมคฺค วา
สมาปนฺนา อย เตส ภิกฺขุ อฺตโร ยนฺนูนาห อิม ภิกฺขุ
อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺเฉยฺย กสิ ตฺว อาวุโส อุทฺทิสสฺ ปพฺพชิโต
โก วา เต สตฺถา กสฺส วา ตฺว ธมฺม โรเจสีติ. อถสฺส
เอตทโหสิ อกาโล โข อิม ภิกฺขุ ปฺห ปุจฺฉิตุ อนฺตรฆร
ปวิฏโ ปณฺฑาย จรติ ยนฺนูนาห อิม ภิกฺขุ ปฏิโต ปฏ ิโต
อนุพนฺเธยฺย อตฺถิเกหิ อุปาต มคฺคนฺติ. โส เถร ลทฺธปณฺฑปาต
อฺตร โอกาส คจฺฉนฺต ทิสฺวา นิสีทิตุกามตฺจสฺส ตฺวา อตฺตโน
ปริพฺพาชกปก ปฺาเปตฺวา อทาสิ. ภตฺตกิจฺจปริโยสาเนปสฺส
อตฺตโน กุณฺฑิกาย อุทก อทาสิ. เอว อาจริยวตฺต กตฺวา
กตภตฺตกิจฺเจน เถเรน สทฺธึ มธุรปฏิสนฺถาร กตฺวา เอวมาห
วิปฺปสนฺนานิ โข เต อาวุโส อินฺทรฺ ิยานิ ปริสทุ ฺโธ ฉวิวณฺโณ
ปริโยทาโต กสิ ตฺว อาวุโส อุทฺทิสสฺ ปพฺพชิโต โก วา เต
สตฺถา กสฺส วา ตฺว ธมฺม โรเจสีติ ปุจฺฉิ. เถโร จินฺเตสิ
อิเม ปริพฺพาชกา นาม สาสนสฺส ปฏิปกฺขภูตา อิมสฺส สาสเน
คมฺภีรต ทสฺเสสฺสามีติ อตฺตโน นวกภาว ทสฺเสนฺโต อาห
อห โข อาวุโส นโว อจิรปพฺพชิโต อธุนาคโต อิม ธมฺมวินย
น ตาว สกฺขิสฺสามิ วิตฺถาเรน ธมฺม เทเสตุนฺติ. ปริพฺพาชโก
อห อุปติสฺโส นาม ตฺว ยถาสตฺติยา อปฺป วา พหุ วา วท
เอต นยสเตน นยสหสฺเสน ปฏิวิชฌ
ฺ ิตุ มยฺห ภาโรติ วตฺวา อาห
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" อปฺป วา พหุ วา ภาสสฺสุ
อตฺถฺเว เม พฺรหู ิ
อตฺเถเนว เม อตฺโถ
กึ กาหสิ พฺยฺชน พหุนฺติ. "
เอว วุตฺเต เถโร
" เย ธมฺมา เหตุปปฺ ภวา
เตส เหตุ ตถาคโต
เตสฺจ โย นิโรโธ จ
เอววาที มหาสมโณติ "
คาถมาห. ปริพฺพาชโก ปมปททฺวยเมว สุตฺวา สหสฺสนยสมฺปนฺเน
โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ. อิตร ปททฺวย โสตาปนฺนกาเล นิฏาเปสิ.
โส โสตาปนฺโน หุตฺวา อุปริวิเสเส อปฺปวตฺตนฺเต ภวิสฺสติ เอตฺถ
การณนฺติ สลฺลกฺเขตฺวา เถร อาห ภนฺเต มา อุปริ ธมฺมเทสน
วฑฺฒยิตฺถ เอตฺตกเมว โหตุ กุหึ อมฺหาก สตฺถา วสตีติ.
เวฬุวเน อาวุโสติ. เตนหิ ภนฺเต ตุมเฺ ห ปุรโต ยาถ มยฺห
เอโก สหายโก อตฺถิ อมฺเหหิ จ อฺมฺ กติกา กตา
โย ปม อมต อธิคจฺฉติ โส อาโรเจตูติ อหนฺต ปฏิฺ
โมเจตฺวา สหายก คเหตฺวา ตุมฺหาก คตมคฺเคเนว สตฺถุ สนฺติก
อาคมิสฺสามีติ ปฺจปฺปติฏิเตน เถรสฺส ปาเทสุ นิปติตฺวา
ติกฺขตฺตุ ปทกฺขิณ กตฺวา เถร อุยฺโยเชตฺวา ปริพพฺ าชการามาภิมุโข
อคมาสิ. โกลิตปริพฺพาชโก ต ทูรโต ว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา
อชฺช มยฺห สหายกสฺส มุขวณฺโณ น อฺทิวเสสุ วิย
อทฺธาเนน อมต อธิคต ภวิสฺสตีติ อมตาธิคม ปุจฺฉิ. โสปสฺส
อามาวุโส อมต อธิคตนฺติ ปฏิชานิตฺวา ตเมว คาถ อภาสิ.
๑

๑. วิ. มหาวคฺค. ๔/๗๖.
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คาถาปริโยสาเน โกลิโต โสตาปตฺติผเล ปติฏ หิตฺวา อาห
กุหึ กิร สมฺม อมฺหาก สตฺถา วสตีติ. เวฬุวเน กิร
สมฺม เอว โน อาจริเยน อสฺสชิตฺเถเรน กถิตนฺติ. เตนหิ
สมฺม อายาม สตฺถาร ปสฺสิสฺสามาติ. สารีปุตฺตตฺเถโร จ นาเมส
สทาป อาจริยปูชโก ว ตสฺมา สหายก เอวมาห สมฺม
อมฺเหหิ อธิคต อมต อมฺหาก อาจริยสฺส สฺชยปริพฺพาชกสฺสาป
กเถสฺสาม พุชฺฌมาโน ปฏิวิชฌ
ฺ ิสฺสติ อปฺปฏิวชิ ฺฌนฺโต อมฺหาก
สทฺทหิตฺวา สตฺถุ สนฺติก คมิสฺสติ พุทฺธาน เทสน สุตฺวา มคฺคผลปฏิเวธ
กริสฺสตีติ. ตโต เทฺวป ชนา สฺชยสฺส สนฺติก อคมสุ.
สฺชโย เต ทิสฺวา กึ ตาตา โกจิ โว อมตมคฺคเทสโก
ลทฺโธติ ปุจฉฺ ิ. อาม อาจริย ลทฺโธ พุทฺโธ โลเก อุปฺปนฺโน
ธมฺโม อุปฺปนฺโน สงฺโฆ อุปฺปนฺโน ตุมฺเห ตุจฺเฉ อสาเร วิจรถ
เอถ สตฺถุ สนฺติก คมิสฺสามาติ. คจฺฉถ ตุมฺเห อห น
สกฺขิสฺสามีติ. กึการณาติ. อห มหาชนสฺส อาจริโย หุตฺวา วิจรึ
ตสฺส เม อนฺเตวาสิกวาโส จาฏิยา อุทกจลนภาวุปฺปตฺติสทิโส
น สกฺขิสฺสามห อนฺเตวาสิกวาส วสิตุนฺติ. มา เอว กริตฺถ
อาจริยาติ. โหตุ ตาตา คจฺฉถ ตุมฺเห นาห สกฺขิสฺสามีติ.
อาจริย โลเก พุทฺธสฺส อุปฺปนฺนกาลโต ปฏาย มหาชโน
คนฺธมาลาทิหตฺโถ คนฺตฺวา ตเมว ปูเชสฺสติ มยป ตตฺเถว
คมิสฺสาม ตุมฺเห กึ กริสฺสถาติ. ตาตา กินฺนุ โข อิมสฺมึ
โลเก ทนฺธา พหู อุทาหุ ปณฺฑิตาติ. ทนฺธา อาจริย พหู

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (ปฐโม ภาโค) - หนาที่ 86

ปณฺฑิตา นาม กติปยาเอว โหนฺตีติ. เตนหิ ตาตา ปณฺฑิตา
ปณฺฑิตา สมณสฺส โคตมสฺส สนฺติก คมิสฺสนฺติ ทนฺธา ทนฺธา
มม สนฺติก อาคมิสฺสนฺติ คจฺฉถ ตุมฺเห นาห คมิสฺสามีติ. เต
ปฺายิสฺสถ ตุมฺเห อาจริยาติ ปกฺกมึสุ. เตสุ คจฺฉนฺเตสุ
สฺชยสฺส ปริสา ภิชชฺ ิ. ตสฺมึ ขเณ อาราโม ตุจฺโฉ อโหสิ. โส
ตุจฺฉ อาราม ทิสฺวา อุณห โลหิต ฉฑฺเฑสิ. เตหิป สทฺธึ คจฺฉนฺเตสุ
ปฺจสุ ปริพฺพาชกสเตสุ สฺชยสฺส ปริสาย อฑฺฒเตยฺยสตานิ
นิวตฺตึสุ. อตฺตโน อนฺเตวาสิเกหิ อฑฺฒเตยฺเยหิ ปริพฺพาชกสเตหิ
สทฺธึ เวฬุวน อคมสุ.
สตฺถา จตุปริสมชฺเฌ นิสินโฺ น ธมฺม เทเสนฺโต เต ทูรโต ว
ทิสฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เอเต ภิกฺขเว เทฺว สหายกา อาคจฺฉนฺติ
โกลิโต จ อุปติสฺโส จ เอต เม สาวกยุค ภวิสฺสติ
อคฺค ภทฺทยุคนฺติ. เต สตฺถาร วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทึส.ุ
เต ภควนฺต เอตทโวจุ ลเภยฺยาม มย ภนฺเต ภควโต สนฺติเก
ปพฺพชฺช ลเภยฺยาม อุปสมฺปทนฺติ. เอถ ภิกฺขโวติ ภควา
อโวจ สฺวากฺขาโต ธมฺโม จรถ พฺรหฺมจริย สมฺมา ทุกฺขสฺส
อนฺตกิริยายาติ. สพฺเพป อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา วสฺสสติกตฺเถรา
วิย อเหสส. อถ เนส ปริสาย จริยาวเสน สตฺถา ธมฺมเทสน
วฑฺเฒสิ. เปตฺวา เทฺว อคฺคสาวเก อวเสสา อรหตฺต ปาปุณึสุ.
อคฺคสาวกาน ปน อุปริมคฺคกิจฺจ น นิฏาสิ. กึการณา
สาวกปารมีาณสฺส มหนฺตตาย. อถายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน
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ปพฺพชิตทิวสโต สตฺตเม ทิวเส มคธรฏเ กลฺลวาลคามก
อุปนิสฺสาย วิหรนฺโต ถีนมิทฺเธ โอกฺกมนฺเต สตฺถารา
สเวชิโต ถีนมิทฺธ วิโนเทตฺวา ตถาคเตน ทินฺน ธาตุกมฺมฏาน
สุณนฺโตว อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจ นิฏ าเปตฺวา สาวกปารมีาณสฺส
มตฺถก ปตฺโต สารีปุตตฺ ตฺเถโรป ปพฺพชิตทิวสโต อฑฺฒมาส
อติกฺกมิตฺวา สตฺถารา สทฺธึ ตเมว ราชคห อุปนิสฺสาย
สูกรขาตเลเณ วิหรนฺโต อตฺตโน ภาคิเนยฺยสฺส ทีฆนขปริพฺพาชกสฺส
เวทนาปริคฺคหสุตฺตนฺเต เทสิยมาเน สุตฺตานุสาเรน าณ เปเสตฺวา
ปรสฺส วฑฺฒติ  ภตฺต ภฺุชนฺโต วิย สาวกปารมีาณสฺส มตฺถก ปตฺโต.
นนุ จายสฺมา มหาปฺโ อถ กสฺมา มหาโมคฺคลฺลานโต
จิรตเรน สาวกปารมีาณ ปาปุณีติ. ปริกมฺมมหนฺตตาย. ยถา
หิ ทุคฺคตมนุสฺสา กตฺถจิ คนฺตุกามา ขิปฺปเมว นิกฺขมนฺติ ราชูน
ปน หตฺถิวาหนกปฺปนาทึ มหนฺต ปริกมฺม ลทฺธุ วฏฏติ เอว
สมฺปทมิท เวทิตพฺพ. ตทิวสเมว ปน สตฺถา วฑฺฒมานกจฺฉายาย
เวฬุวเน สาวกสนฺนิปาต กตฺวา ทฺวนิ ฺน เถราน อคฺคสาวกฏาน
ทตฺวา ปาฏิโมกฺข อุทฺทิสิ.
ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ สตฺถา มุโขโลกเนน ภิกฺขูน เทติ
อคฺคสาวกฏาน เทนฺเตน นาม ปม ปพฺพชิตาน ปฺจวคฺคิยาน ทาตุ
วฏฏติ เอเต อโนโลเกนฺเตน ยสตฺเถรปฺปมุขาน ปฺจปฺาสาย
ภิกฺขูน ทาตุ วฏฏติ เอเต อโนโลเกนฺเตน ภทฺทวคฺคิยาน เอเต
อโนโลเกนฺเตน อุรุเวลกสฺสปาทีน เตภาติกาน เอเต ปน เอตฺตเก
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ปหาย สพฺพปจฺฉา ปพฺพชิตาน อคฺคสาวกฏาน เทนฺเตน มุข
โอโลเกตฺวา ทินฺนนฺติ วทึสุ. สตฺถา กึ กเถุ ภิกฺขเวติ ปุจฺฉิตฺวา
อิท นามาติ วุตฺเต นาห ภิกฺขเว มุข โอโลเกตฺวา ภิกฺขูน
เทมิ เอเตส ปน อตฺตนา อตฺตนา ปตฺถิตปตฺถิตเมว เทมิ
อฺาโกณฺฑฺโ หิ เอกสฺมึ สสฺเส นว อคฺคสสฺสทานานิ
เทนฺโต น อคฺคสาวกฏาน ปตฺเถตฺวา อทาสิ อคฺคธมฺม ปน
อรหตฺต สพฺพปม ปฏิวิชฺฌิตุ ปตฺเถตฺวา อทาสีติ. กทา ภควาติ.
สุณิสฺสถ ภิกขฺ เวติ. อาม ภนฺเตติ.
ภิกฺขเว อิโต เอกนวุติกปฺเป วิปสฺสี ภควา โลเก
อุทปาทิ. ตทา มหากาโล จุลลฺ กาโลติ เทฺว ภาติกา กุฏมฺพกิ า
มหนฺต สาลิกฺเขตฺต วปาเปสส. อเถกทิวส จุลลฺ กาโล สาลิกเฺ ขตฺต
คนฺตฺวา เอก สาลิคพฺภ ผาเลตฺวา ขาทิ. อติมธุร อโหสิ. โส
พุทฺธปฺปมุขสฺส สงฺฆสฺส สาลิคพฺภทาน ทาตุกาโม หุตฺวา เชฏภาติก
อุปสงฺกมิตฺวา ภาติก สาลิคพฺภ ผาเลตฺวา พุทฺธาน อนุจฺฉวิก
กตฺวา ปจาเปตฺวา ทาน เทมาติ อาห. กึ วเทสิ สาลิคพฺภ
ผาเลตฺวา ทาน นาม เนว อตีเต ภูตปุพฺพ นานาคเต ภวิสฺสติ
มา สสฺส นาสยีติ. โส ปุนปฺปุน ยาจิเยว. อถ น ภาตา
เตนหิ เขตฺต เทฺว โกฏาเส กตฺวา มม โกฏาส อนามสิตฺวา
อตฺตโน เขตฺตโกฏาเส ย อิจฺฉสิ ต กโรหีติ อาห. โส
สาธูติ เขตฺต วิภชิตฺวา พหู มนุสฺเส หตฺถกมฺม ยาจิตฺวา สาลิคพฺภ
๑

๑. ขุ. พ. ๓๓/๕๑๕.
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ผาเลตฺวา นิรุทเก ขีเร ปจาเปตฺวา สปฺปมธุสกฺขราหิ โยเชตฺวา
พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทาน ทตฺวา ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน
อิท ภนฺเต มม อคฺคทาน อคฺคธมฺมสฺส สพฺพปม ปฏิเวธาย
สวตฺตตูติ อาห. สตฺถา เอว โหตูติ อนุโมทน อกาสิ. โส
เขตฺต คนฺตฺวา โอโลเกนฺโต สกลเขตฺเต กณฺณิกาพทฺเธหิ วิย
สาลิสีเสหิ สฺฉนฺน ทิสฺวา ปฺจวิธ ปตึ ปฏิลภิตฺวา ลาภา
วต เมติ จินเฺ ตตฺวา ปุถุกกาเล ปุถกุ คฺค นาม อทาสิ คามวาสีหิ
สทฺธึ อคฺคสสฺสทาน นาม อทาสิ ลายเน ลายนคฺค เวณิกรเณ
เวณิคฺค กลาปาทีสุ กลาปคฺค ขลคฺค ภณฺฑคฺค โกฏคฺคนฺติ
เอว เอกสสฺเส นว วาเร อคฺคทาน อทาสิ. ตสฺส สพฺเพสุ
วาเรสุ คหิตคหิตฏาน ปริปรู ิ. สสฺส อติเรก อุฏานสมฺปนฺน
อโหสิ. ธมฺโม นาเมส อตฺตาน รกฺขนฺต รกฺขติ.
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ
ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ
เอสานิสโส ธมฺเม สุจิณฺเณ
น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารีต.ิ
เอวเมว วิปสฺสิสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล อคฺคธมฺม ปม ปฏิวชิ ฺฌิตุ
ปตฺเถนฺโต นว อคฺคทานานิ อทาสิ. อิโต สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก ปน
หสวตีนคเร ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเลป สตฺตาห มหาทาน ทตฺวา ตสฺส
ภควโต ปาทมูเล นิปชฺชิตฺวา อคฺคธมฺมสฺส ปม ปฏิวิชฌ
ฺ นตฺถเมว
๑

๒

๑. ขุ. ชา. ทส. ๒๗/๒๙๐. ตทฏกถา. ๕/๔๙๓. ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๔. ๒. ขุ. พ. ๓๓/๔๗๖.
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ปตฺถน เปสิ. อิติ อิมนิ า ปตฺถิตเมว มยา ทินนฺ  นาห มุข
โอโลเกตฺวา เทมีติ.
ยสกุลปุตฺตปฺปมุขา ปฺจปฺาส ชนา กึ กมฺม กรึสุ
ภนฺเตติ. เอเตป เอกสฺส พุทฺธสฺส สนฺติเก อรหตฺต ปตฺเถนฺตา
พหุ ปฺุกมฺม กตฺวา อปรภาเค อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ สหายกา
หุตฺวา วคฺคพนฺเธน ปฺุานิ กโรนฺตา อนาถสรีรานิ ปฏิชคฺคนฺตา
วิจรึสุ. เต เอกทิวส สคพฺภ อิตฺถึ กาลกต ทิสฺวา ฌาเปสฺสามาติ
สุสาน หรึส.ุ เตสุ ปฺจ ชเน ตุมฺเห ฌาเปถาติ สุสาเน
เปตฺวา เสสา คาม ปวิฏา. ยสทารโก ต สรีร สูเลหิ
วิชฺฌิตฺวา ปริวตฺเตตฺวา ปริวตฺเตตฺวา ฌาเปนฺโต อสุภสฺ
ปฏิลภิ. อิตเรสป จตุนฺน ชนาน ปสฺสถ โภ อิม สรีร ตตฺถ
ตตฺถ วิทฺธสฺตจมฺม กพรโครูป วิย อสุจึ ทุคคฺ นฺธ ปฏิกูลนฺติ
ทสฺเสสิ. เตป ตตฺถ อสุภสฺ ปฏิลภึสุ. เต ปฺจ ชนา คาม
คนฺตฺวา เสสสหายกาน กถยึสุ. ยโส ปน ทารโก เคห คนฺตฺวา
มาตาปตูนฺจ ภริยาย จ กเถสิ. เต สพฺเพป อสุภ ภาวยึสุ.
อิทเมเตส ปุพฺพกมฺม. เตเนว ยสสฺส อิตฺถาคาเร สุสานสฺา
อุปฺปชฺชิ. ตาย จ อุปนิสฺสยสมฺปตฺติยา สพฺเพส วิเสสาธิคโม
นิพฺพตฺติ. เอว อิเม อตฺตนา ปตฺถติ เมว ลภึสุ. นาห มุข
โอโลเกตฺวา ทมฺมีติ.
ภทฺทวคฺคิยา สหายกา ปน กึ กรึสุ ภนฺเตติ. เอเตป
ภิกฺขเว ปุพพฺ พุทฺธาน สนฺติเก อรหตฺต ปตฺเถตฺวา ปฺุานิ
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กตฺวา อปรภาเค อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ ตึสธุตฺตา หุตฺวา ตุณฺฑิโลวาท
สุตฺวา สฏิวสฺสสหสฺสานิ ปฺจ สีลานิ รกฺขึสุ. เอว อิเมป อตฺตนา
ปตฺถิตปตฺถิตเมว ลภึสุ นาห มุข โอโลเกตฺวา ภิกฺขูน ทมฺมีติ.
อุรุเวลกสฺสปาทโย ปน ภนฺเต กึ กรึสูต.ิ อรหตฺตเมว
ปตฺเถตฺวา ปฺุานิ กรึสุ. อิโต หิ เทฺวนวุติกปฺเป ติสฺโส
ผุสฺโสติ เทฺว พุทฺธา อุปฺปชฺชึส.ุ ผุสฺสพุทฺธสฺส มหินฺโท นาม
ราชา ปตา อโหสิ. ตสฺมึ ปน สมฺโพธึ ปตฺเต รฺโ
กนิฏปุตฺโต อคฺคสาวโก ปุโรหิตปุตฺโต ทุตยิ สาวโก อโหสิ.
ราชา สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา เชฏปุตฺโต เม พุทฺโธ
กนิฏปุตฺโต อคฺคสาวโก ปุโรหิตปุตฺโต ทุตยิ สาวโกติ เต
โอโลเกตฺวา มเมว พุทโฺ ธ มเมว ธมฺโม มเมว สงฺโฆ
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ติกฺขตฺตุ อุทาน
อุทาเนตฺวา สตฺถุ ปาทมูเล นิปชฺชติ ฺวา ภนฺเต อิทานิ เม
นวุติวสฺสสหสฺสปริมาณสฺส อายุโน โกฏิย นิสีทติ ฺวา นิทฺทายนกาโล
วิย อฺเส เคหทฺวาร อคนฺตฺวา ยาวาห ชีวามิ ตาว
เม จตฺตาโร ปจฺจเย อธิวาเสถาติ ปฏิฺ คเหตฺวา นิพทฺธ
พุทฺธุปฏาน กโรติ. รฺโ ปน อปเรป ตโย ปุตฺตา อเหสส.
เตสุ เชฏสฺส ปฺจ โยธสตานิ ปริวาโร มชฺฌิมสฺส ตีณิ
กนิฏสฺส เทฺว. เต มยมฺป ภาติก โภเชสฺสามาติ ปตร
๑

๒

๑. ขุ. พ. ๓๓/๕๐๗. ๒. ขุ. พ. ๓๓/๕๑๑. ตตฺถ ปน ปุสฺโสติ ปตา จสฺส ชยเสโนติ
ทิสฺสติ.
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โอกาส ยาจิตฺวา ปุนปฺปุน ยาจนฺตาป อลภิตฺวา ปจฺจนฺเต
กุปเต ตสฺส วูปสมนตฺถาย เปสิตา ปจฺจนฺต วูปสเมตฺวา ปตุ
สนฺติก อาคมึสุ. อถ เน ปตา อาลิงฺคิตฺวา สีเส จุมฺพิตฺวา
วร โว ตาตา ทมฺมีติ อาห. เต สาธุ เทวาติ วร คหิตก
กตฺวา ปุน กติปาหจฺจเยน ปตรา คณฺหถ ตาตา วรนฺติ
วุตฺตา เทว อมฺหาก อฺเน เกนจิ อตฺโถ นตฺถิ อิโต
ปฏาย มย ภาติก โภเชสฺสาม อิม โน วร เทหีติ อาหสุ.
น เทมิ ตาตาติ. นิจฺจกาล อเทนฺตา สตฺต สวจฺฉรานิ
เทถาติ. น เทมิ ตาตาติ. เตนหิ ฉ ปฺจ จตฺตาริ ตีณิ
เทฺว เอก สวจฺฉร สตฺต มาเส ฉ มาเส ปฺจ มาเส
จตฺตาโร มาเส ตโย มาเส เทถาติ. น เทมิ ตาตาติ.
โหตุ เทว เอเกกสฺส โน เอเกก มาส กตฺวา ตโย มาเส
เทถาติ. สาธุ ตาตา เตนหิ ตโย มาเส โภเชถาติ. เตส
ปน ติณฺณมฺป เอโก ว โกฏาคาริโก เอโก ว อายุตฺตโก.
เต ทฺวาทสนหุตปุริสปริวารา. เต ปกฺโกสาเปตฺวา มย อิม
เตมาส ทส สีลานิ คเหตฺวา เทฺว กาสายานิ นิวาเสตฺวา
สตฺถารา สหวาส วสิสสฺ าม ตุมฺเห เอตฺตก นาม ทานวฏฏ
คเหตฺวา เทวสิก นวุติสหสฺสาน ภิกขฺ ูน โยธสหสฺสสฺส จ โน
สพฺพ ขาทนียโภชนีย สวตฺเตยฺยาถ มย หิ อิโต ปฏาย น
กิฺจิ วกฺขามาติ วทึสุ. เต ตโยป ปริวารกปุริสสหสฺส คเหตฺวา
ทส สีลานิ สมาทาย กาสายวตฺถานิ นิวาเสตฺวา วิหาเรเยว
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วสึสุ. โกฏาคาริโก จ อายุตฺตโก จ เอกโต หุตฺวา
ติณฺณ ภาติกาน โกฏาคาเรหิ วาเรน วาเรน วฏฏ คเหตฺวา
ทาน เทนฺติ. กมฺมกราน ปน ปุตฺตา ยาคุภตฺตาทีน อตฺถาย
โรทนฺติ. เต เตส ภิกฺขสุ งฺเฆ อนาคเตเยว ยาคุภตฺตาทีนิ
เทนฺติ. ภิกขฺ ุสงฺฆสฺส ภตฺตกิจฺจาวสาเน กิฺจิ อติเรก น
ภูตปุพฺพ. เต อปรภาเค ทารกาน เทมาติ อตฺตนาป คเหตฺวา
ขาทึสุ มนฺุป อาหาร ทิสฺวา อธิวาเสตุ นาสกฺขึสุ.
เต ปน จตุราสีติสหสฺสา อเหสส. เต สงฺฆสฺส ทินฺน วฏฏ
ขาทิตฺวา กายสฺส เภทา เปตฺติวิสเย นิพฺพตฺตึสุ. เต ภาติกา
ปน ปุริสสหสฺเสน สทฺธึ กาล กตฺวา เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา
เทวโลกา เทวโลก สสรนฺตา เทฺวนวุติกปฺเป เขเปสส. เอว
เต ตโย ภาตโร อรหตฺต ปตฺเถนฺตา ตทา กลฺยาณกมฺม
กรึสุ. เต อตฺตนา ปตฺถติ เมว ลภึสุ. นาห มุข โอโลเกตฺวา
ทมฺมีติ.
ตทา ปน เตส อายุตฺตโก พิมฺพสิ าโร อโหสิ โกฏาคาริโก
วิสาโข อุปาสโก. เตส กมฺมกรา ตทา เปเตสุ นิพฺพตฺติตฺวา
สุคติทุคฺคติวเสน สสรนฺตา อิมสฺมึ กปฺเป จตฺตาริ พุทฺธนฺตรานิ
เปตโลเกเยว นิพฺพตฺตึสุ. เต อิมสฺมึ กปฺเป สพฺพปม อุปฺปนฺน
จตฺตาฬีสวสฺสสหสฺสายุก กกุสนฺธ ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา
อมฺหาก อาหาร ลภนกาล อาจิกฺขถาติ ปุจฺฉึสุ. มม ตาว
๑

๑. ขุ. พ. ๓๓/๕๒๙.
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กาเล น ลภิสฺสถ มม ปจฺฉโต มหาปวิยา โยชนมตฺต
อภิรุฬฺหาย โกนาคมนพุทฺโธ อุปฺปชฺชิสฺสติ ต ปุจฺเฉยฺยาถาติ
อาห. เต ตตฺตก กาล เขเปตฺวา ตสฺมึ อุปฺปนฺเน ต ปุจฺฉึสุ.
โสป มม กาเล น ลภิสสฺ ถ มม ปจฺฉโต มหาปวิยา โยชนมตฺต
อภิรุฬฺหาย กสฺสปพุทฺโธ อุปฺปชฺชิสสฺ ติ ต ปุจฺเฉยฺยาถาติ อาห.
เต ตตฺตก กาล เขเปตฺวา ตสฺมึ อุปฺปนฺเน ต ปุจฺฉึสุ.
โสป มม กาเล น ลภิสฺสถ มม ปจฺฉโต มหาปวิยา
โยชนมตฺต อภิรุฬฺหาย โคตมพุทฺโธ นาม อุปฺปชฺชิสฺสติ ตทา
ตุมฺหาก าตโก พิมฺพิสาโร นาม ราชา ภวิสสฺ ติ โส สตฺถุ
ทาน ทตฺวา ตุมฺหาก ปาเปสฺสติ ตทา ลภิสฺสถาติ อาห. เตส
เอก พุทฺธนฺตร เสฺวทิวส วิย อโหสิ. เต ตถาคเต อุปฺปนฺเน
พิมฺพิสารรฺา ปมทิวส ทาเน ทินฺเน รตฺติภาเค เภรวสทฺท
กตฺวา รฺโ อตฺตาน ทสฺสยึสุ. โส ปุนทิวเส เวฬุวน
อาคนฺตฺวา ตถาคตสฺส ต ปวตฺตึ อาโรเจสิ. สตฺถา มหาราช
อิโต เทฺวนวุติกปฺปมตฺถเก ผุสฺสพุทธฺ กาเล เอเต ตว าตกา
ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทินฺน วฏฏ ขาทิตฺวา เปตโลเก นิพฺพตฺติตฺวา
สสรนฺตา กกุสนฺธาทโย พุทฺเธ อุปฺปนฺเน ปุจฺฉิตฺวา เตหิ
อิทฺจิทฺจ วุตฺตา เอตฺตก กาล ตว ทาน ปจฺจาสึสมานา
หิยฺโย ตยา ทาเน ทินฺเน ปตฺตึ อลภมานา เอวมกสูติ. กึ ปน
ภนฺเต อิทานิป ทินฺเน ลภิสฺสนฺตีติ. อาม มหาราชาติ. ราชา
๑

๒

๓

๔

๑-๒. ขุ. พ. ๓๓/๕๓๓.๕๓๗. ๓. ขุ. พ. ๓๓/๕๔๓. ๔. ยุ. ทานวฏฏ.
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พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ นิมนฺเตตฺวา ปุนทิวเส มหาทาน ทตฺวา
ภนฺเต อิโต เตส เปตาน ทิพฺพนฺนปาน สมฺปชฺชตูติ ปตฺตึ อทาสิ.
เตส ตเถว นิพฺพตฺติ. ปุนทิวเส นคฺคา หุตฺวา อตฺตาน ทสฺเสสุ.
ราชา อชฺช ภนฺเต นคฺคา หุตฺวา อตฺตาน ทสฺเสสุนฺติ อาโรเจสิ.
วตฺถานิ เต น ทินฺนานิ มหาราชาติ. ปุนทิวเส พุทฺธปฺปมุขสฺส
ภิกฺขุสงฺฆสฺส จีวรานิ ทตฺวา อิโต เตส ทิพฺพวตฺถานิ โหนฺตูติ
ปาเปสิ. ตขณฺเว เตส ทิพฺพวตฺถานิ อุปปฺ ชฺชึส.ุ เต
เปตตฺตภาว วิชหิตฺวา ทิพฺพตฺตภาเวน สณฺหึสุ. สตฺถา อนุโมทน
กโรนฺโต ติโรกุฑฺเฑสุ ติฏนฺตีติ ติโรกุฑฺฑานุโมทน อกาสิ.
อนุโมทนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสาน ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
อิติ สตฺถา เตภาติกชฏิลาน วตฺถุ กเถตฺวา อิมมฺป ธมฺมเทสน อาหริ.
อคฺคสาวกา ปน ภนฺเต กึ กรึสูติ. อคฺคสาวกภาวาย
ปตฺถน กรึส.ุ อิโต กปฺปสตสหสฺสาธิกสฺส หิ กปฺปาน อสงฺเขยฺยสฺส
มตฺถเก สารีปุตฺโต พฺราหฺมณมหาสาลกุเล นิพพฺ ตฺติ นาเมน
สรทมาณโว นาม อโหสิ. โมคฺคลฺลาโน คหปติมหาสาลกุเล
นิพฺพตฺติ นาเมน สิริวฑฺฒกุฏมฺพิโก นาม อโหสิ. เต อุโภป
สหปสุกีฬกา สหายกา อเหสุ. สรทมาณโว ปตุอจฺจเยน กุลสนฺตก
มหาธน ปฏิปชฺชิตฺวา เอกทิวส รโหคโต จินฺเตสิ อห
อิธโลกตฺตภาวเมว ชานามิ โน ปรโลกตฺตภาว ชาตสตฺตานฺจ
มรณ นาม ธุว มยา เอก ปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา โมกฺขธมฺมคเวสน
๑

๑. ขุ. ขุ. ๒๕/๙.
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กาตุ วฏฏตีติ. โส สหายก อุปสงฺกมิตฺวา อาห สมฺม
สิริวฑฺฒ อห ปพฺพชิตฺวา โมกฺขธมฺม คเวสิสฺสามิ ตฺว มยา
สทฺธึ ปพฺพชิตุ สกฺขิสสฺ สิ น สกฺขิสฺสสีติ. น สกฺขิสฺสามิ
สมฺม ตฺวเยว ปพฺพชาหีติ. โส จินฺเตสิ ปรโลก คจฺฉนฺโต
สหาย วา าติมิตฺเต วา คเหตฺวา คโต นาม นตฺถิ อตฺตนา
กต อตฺตโนว โหตีติ. ตโต รตนโกฏาคาร วิวราเปตฺวา
กปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกาน มหาทาน ทตฺวา ปพฺพตปาท ปวิสิตฺวา
อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิ. ตสฺส เอโก เทฺว ตโยติ เอว อนุปพฺพชฺช
ปพฺพชิตฺวา จตุสตฺตติสหสฺสมตฺตา ชฏิลา อเหสุ. โส ปฺจ
อภิฺา อฏ จ สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตตฺวา เตส ชฏิลาน
กสิณปริกมฺม อาจิกฺขิ. เตป สพฺเพ ปฺจ อภิฺา อฏ จ
สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตสส. เตน สมเยน อโนมทสฺสี นาม พุทโฺ ธ
โลเก อุทปาทิ. นคร จนฺทวตี นาม อโหสิ. ปตา ยสวนฺโต
นาม ขตฺติโย มาตา ยโสธรา นาม เทวี โพธิ อชฺชุนรุกฺโข
นิสโภ จ อโนโม จ เทฺว อคฺคสาวกา วรุโณ นาม
อุปฏาโก สุนฺทรา จ สุมนา จ เทฺว อคฺคสาวิกา อายุ
วสฺสสตสหสฺส อโหสิ สรีร อฏปฺาสหตฺถุพฺเพธ สรีรปฺปภา
ทฺวาทสโยชน ผริ ภิกขฺ ุสตสหสฺส ปริวาโร อโหสิ. โส
เอกทิวส ปจฺจูสกาเล มหากรุณาสมาปตฺติโต วุฏาย โลก
โวโลเกนฺโต สรทตาปส ทิสฺวา อชฺช มยฺห สรทตาปสสฺส
๑

๑. ขุ. พ. ๓๓/๔๖๒.
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สนฺติก คตปจฺจเยน ธมฺมเทสนา จ มหตี ภวิสฺสติ โส จ
อคฺคสาวกฏาน ปตฺเถสฺสติ ตสฺส สหายโก สิริวฑฺฒกุฏมฺพิโก
ทุติยสาวกฏาน ปตฺเถสฺสติ เทสนาปริโยสาเน จสฺส ปริวารา
จตุสตฺตติสหสฺสชฏิลา อรหตฺต ปาปุณิสฺสนฺติ มยา ตตฺถ คนฺตุ
วฏฏตีติ อตฺตโน ปตฺตจีวรมาทาย อฺ กฺจิ อนามนฺเตตฺวา
สีโห วิย เอกจโร หุตฺวา สรทตาปสสฺส อนฺเตวาสิเกสุ ผลาผลตฺถาย
คเตสุ พุทฺธภาว เม ชานาตูติ ปสฺสนฺตสฺเสว สรทตาปสสฺส
อากาสโต โอตริตฺวา ปวิย ปติฏาสิ. สรทตาปโส พุทฺธานุภาวฺเจว สรีรนิปฺผตฺติฺจ ทิสฺวา ลกฺขณมนฺเต สมฺมสิตฺวา
อิเมหิ ลกฺขเณหิ สมนฺนาคโต นาม อคารมชฺเฌ วสนฺโต ราชา
โหติ จกฺกวตฺตี ปพฺพชนฺโต โลเก วิวฏจฺฉโท สพฺพฺุพุทฺโธ
โหติ อย ปุรโิ ส นิสฺสสย พุทฺโธติ ชานิตฺวา ปจฺจุคฺคมน กตฺวา
ปฺจปติฏิเตน วนฺทิตฺวา อาสน ปฺาเปตฺวา อทาสิ. นิสที ิ
ภควา ปฺตฺตาสเน. สรทตาปโสป อตฺตโน อนุจฺฉวิก อาสน
คเหตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ. ตสฺมึ สมเย จตุสตฺตติสหสฺสา ชฏิลา
ปณีตปณีตานิ โอชวนฺตานิ ผลาผลานิ คเหตฺวา อาจริยสฺส สนฺติก
สมฺปตฺตา พุทฺธานฺเจว อาจริยสฺส จ นิสินฺนาสน โอโลเกตฺวา
อาหสุ อาจริย มย อิมสฺมึ โลเก ตุมฺเหหิ มหนฺตตโร
นตฺถีติ วิจราม อย ปน ปุริโส ตุมฺเหหิ มหนฺตตโร มฺเติ.
ตาตา กึ วเทถ สาสเปน สทฺธึ อฏสฏิโยชนสตสหสฺสุพฺเพธ
สิเนรุ สม กาตุ อิจฺฉถ สพฺพฺุพุทฺเธน สทฺธึ มม อุปม
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มา กริตฺถ ปุตฺตกาติ. อถ เต ตาปสา สจาย ปุรโิ ส
อิตฺตรสตฺโต อภวิสฺส น อมฺหาก อาจริโย เอวรูป อุปม
อาหริสฺสติ ยาว มหา วตาย ปุริโสติ สพฺเพว ปาเทสุ ปติตฺวา
สิรสา วนฺทึสุ. อถ เน อาจริโย อาห ตาตา อมฺหาก
พุทฺธาน อนุจฺฉวิโก เทยฺยธมฺโม นตฺถิ สตฺถา จ ภิกฺขาจารเวลาย
อิธาคโต มย ยถาสตฺติ ยถาพล เทยฺยธมฺม ทสฺสาม
ตุมฺเห ย ย ปณีต ผลาผล ต ต อาหรถาติ อาหราเปตฺวา
หตฺเถ โธวิตฺวา สย ตถาคตสฺส ปตฺเต ปติฏาเปสิ. สตฺถารา
ผลาผเล ปฏิคฺคหิตมตฺเต เทวตา ทิพฺโพช ปกฺขิปสุ. โส
ตาปโส อุทกป สยเมว ปริสฺสาเวตฺวา อทาสิ. ตโต ภตฺตกิจฺจ
กตฺวา นิสนิ ฺเน สตฺถริ สพฺเพ อนฺเตวาสิเก ปกฺโกสิตฺวา
สตฺถุ สนฺติเก สาราณียกถ กเถนฺโต นิสีท.ิ สตฺถา เทฺว
อคฺคสาวกา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ อาคจฺฉนฺตูติ จินฺเตสิ. เต สตฺถุ จิตฺต
ตฺวา สตสหสฺสขีณาสวปริวารา อาคนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา
เอกมนฺต อฏสุ. ตโต สรทตาปโส อนฺเตวาสิเก อามนฺเตสิ
ตาตา พุทฺธาน นิสินฺนาสนมฺป นีจ สมณสตสหสฺสสฺสาป อาสน
นตฺถิ ตุมฺเหหิ อชฺช อุฬาร พุทฺธสกฺการ กาตุ วฏฏติ ปพฺพตปาทโต
วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ ปุปฺผานิ อาหรถาติ. กถนกาโล ปปฺโจ
วิย โหติ อิทธฺ ิมโต ปน อิทฺธิวิสโย อจินฺเตยฺโยติ. มุหุตฺตมตฺเตเนว
เต ตาปสา วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ ปุปฺผานิ อาหริตฺวา พุทธฺ าน
โยชนปฺปมาณ ปุปฺผาสน ปฺาเปสุ. อุภินฺน อคฺคสาวกาน
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ติคาวุต เสสาน ภิกฺขูน อฑฺฒโยชนิกาทิเภท สงฺฆนวกสฺส
อุสภมตฺต อโหสิ. กถ เอกสฺมึ อสฺสมปเท ตาวมหนฺตานิ
อาสนานิ ปฺตฺตานีติ น จินฺเตตพฺพ. อิทฺธิวิสโย เหส. เอว
ปฺตฺเตสุ อาสเนสุ สรทตาปโส ตถาคตสฺส ปุรโต อฺชลึ
ปคฺคยฺห ิโต ภนฺเต มยฺห ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย อิม
ปุปฺผาสน อภิรุหถาติ อาห. เตน วุตฺต
" นานาปุปฺผฺจ คนฺธฺจ
สนฺนิปาเตตฺวาน เอกโต
ปุปผฺ าสน ปฺาเปตฺวา
อิท วจนมพฺรวิ
อิท เม อาสน วีร
ปฺตฺต ตวนุจฺฉวึ
มม จิตฺต ปสาเทนฺโต
นิสีท ปุปผฺ มาสเน.
สตฺตรตฺตินฺทิว พุทฺโธ
นิสีทิ ปุปฺผมาสเน
มม จิตฺต ปสาเทตฺวา
หาสยิตฺวา สเทวเกติ. "
เอว นิสินฺเน สตฺถริ เทฺว อคฺคสาวกา เสสภิกฺขู จ อตฺตโน
อตฺตโน ปตฺตาสเน นิสีทึสุ. สรทตาปโส มหนฺต ปุปฺผจฺฉตฺต
คเหตฺวา ตถาคตสฺส มตฺถเก ธาเรนฺโต อฏาสิ. สตฺถา ชฏิลาน
อย สกฺกาโร มหปฺผโล โหตูติ นิโรธสมาปตฺตึ สมาปชฺช.ิ สตฺถุ
สมาปตฺตึ สมาปนฺนภาว ตฺวา เทฺว อคฺคสาวกาป เสสภิกฺขูป
สมาปตฺตึ สมาปชฺชึสุ. ตถาคเต สตฺตาห นิโรธสมาปตฺตึ
สมาปชฺชิตฺวา นิสินฺเน อนฺเตวาสิกา ภิกฺขาจารกาเล สมฺปตฺเต
วนมูลผลาผล ปริภฺุชติ ฺวา เสสกาล พุทฺธาน อฺชลึ ปคฺคยฺห
ติฏนฺติ. สรทตาปโส ปน ภิกฺขาจารมฺป อคนฺตฺวา ปุปฺผจฺฉตฺต
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ธารยมาโน ว สตฺตาห ปติสุเขน วีตินาเมสิ. สตฺถา นิโรธโต
วุฏาย ทกฺขิณปสฺเส นิสินฺน อคฺคสาวก นิสภตฺเถร อามนฺเตสิ
นิสภ สกฺการการกาน ตาปสาน ปุปฺผาสนานุโมทน กโรหีติ.
เถโร จกฺกวตฺติรฺโ สนฺติกา ปฏิลทฺธมหาลาโภ มหาโยโธ
วิย ตุฏมานโส สาวกปารมีาเณ ตฺวา ปุปผฺ าสนานุโมทน
อารภิ. ตสฺส เทสนาวสาเน ทุติยสาวก อามนฺเตสิ ตฺวป ภิกฺขุ
ธมฺม เทเสหีติ. อโนมตฺเถโร เตปฏก พุทฺธวจน สมฺมสิตฺวา
ธมฺม กเถสิ. ทฺวินฺน อคฺคสาวกาน เทสนาย เอกสฺสาป อภิสมโย
นาโหสิ. อถ สตฺถา อปริมาเณ พุทฺธวิสเย ตฺวา ธมฺมเทสน อารภิ.
เทสนาปริโยสาเน เปตฺวา สรทตาปส สพฺเพป จตุสตฺตติสหสฺสชฏิลา
อรหตฺต ปาปุณึสุ. สตฺถา เอถ ภิกขฺ โวติ หตฺถ ปสาเรสิ.
เตส ตาวเทว เกสมสฺสนู ิ อนฺตรธายึสุ. อฏ ปริกฺขารา
กาเย ปฏิมกุ ฺกา ว อเหสุ. สรทตาปโส กสฺมา อรหตฺต
น ปตฺโตติ. วิกฺขิตฺตจิตฺตตฺตา. ตสฺส กิร พุทฺธาน ทุติยาสเน
นิสีทิตฺวา สาวกปารมีาเณ ตฺวา ธมฺม เทสยโต อคฺคสาวกสฺส
ธมฺมเทสน โสตุ อารทฺธกาลโต ปฏาย อโห วตาหป
อนาคเต อุปฺปชฺชนกสฺส พุทฺธสฺส สาสเน อิมินา สาวเกน
ปฏิลทฺธ ธุร ลเภยฺยนฺติ จิตฺต อุปฺปาเทสิ. โส เตน ปริวิตกฺเกน
มคฺคผลปฺปฏิเวธ กาตุ นาสกฺขิ. ตถาคต ปน วนฺทิตฺวา
สมฺมุเข ตฺวา อาห ภนฺเต ตุมฺหาก อนนฺตราสเน นิสินฺโน
ภิกฺขุ ตุมฺหาก สาสเน โก นาม โหตีติ. มยา ปวตฺติต
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ธมฺมจกฺก อนุปวตฺเตนฺโต สาวกปารมีาณสฺส โกฏิปฺปตฺโต
โสฬส ปฺา ปฏิวิชฌ
ฺ ิตฺวา ิโต มยฺห สาสเน อคฺคสาวโก
นาม เอโสติ. ภนฺเต ยฺวาย มยา สตฺตาห ปุปฺผจฺฉตฺต
ธาเรนฺเตน สกฺกาโร กโต อห อิมสฺส ผเลน อฺ
สกฺกตฺต วา พฺรหฺมตฺต วา น ปตฺเถมิ อนาคเต ปน อย
นิสภตฺเถโร วิย เอกสฺส พุทฺธสฺส อคฺคสาวโก ภเวยฺยนฺติ
ปตฺถน อกาสิ. สตฺถา สมิชฺฌิสฺสติ นุ โข อิมสฺส ปุริสสฺส
ปตฺถนาติ อนาคตสาณ เปเสตฺวา โอโลเกนฺโต กปฺปสตสหสฺสาธิก
เอก อสงฺเขยฺย อติกฺกมิตฺวา สมิชฌ
ฺ นภาว อทฺทส ทิสฺวา
สรทตาปส อาห น เต อย ปตฺถนา โมฆา ภวิสฺสติ
อนาคเต ปน กปฺปสตสหสฺสาธิก เอก อสงฺเขยฺย อติกฺกมิตฺวา
โคตโม นาม พุทฺโธ โลเก อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส มาตา
มหามายาเทวี นาม ภวิสฺสติ ปตา สุทฺโธทโน นาม มหาราชา
ปุตฺโต ราหุโล นาม อุปฏาโก อานนฺโท นาม ทุติยสาวโก
โมคฺคลฺลาโน นาม ตฺว ปนสฺส อคฺคสาวโก ธมฺมเสนาปติ
สารีปุตฺโต นาม ภวิสฺสสีติ. เอว ตาปส พฺยากริตฺวา ธมฺมกถ
กเถตฺวา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต อากาส ปกฺขนฺทิ. สรทตาปโสป
อนฺเตวาสิกตฺเถราน สนฺติก คนฺตฺวา สหายกสฺส สิริวฑฺฒกุฏม ฺพิกสฺส
สาสน เปเสสิ ภนฺเต มม สหายกสฺส วเทถ สหายเกน
เต สรทตาปเสน อโนมทสฺสิสฺส พุทฺธสฺส ปาทมูเล อนาคเต
๑

๒

๑. ขุ. พ. ๓๓/๕๔๓. ๒. ขุ. อ. ๓๒/๒๒.
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อุปฺปชฺชนกสฺส โคตมพุทฺธสฺส สาสเน อคฺคสาวกฏาน ปตฺถิต
ตฺว ทุติยสาวกฏาน ปตฺเถหีติ. เอวฺจ ปน วตฺวา เถเรหิ
ปุเรตรเมว เอกปสฺเสน คนฺตฺวา สิริวฑฺฒสฺส นิเวสนทฺวาเร
อฏาสิ. สิรวิ ฑฺโฒ จิรสฺส วต เม อยฺโย อาคโตติ อาสเน
นิสีทาเปตฺวา อตฺตนา นีจตเร อาสเน นิสินฺโน อนฺเตวาสิกปริสา
ปน โว ภนฺเต น ปฺายนฺตีติ ปุจฺฉิ อาม สมฺม อมฺหาก
อสฺสม อโนมทสฺสี พุทฺโธ อาคโต มย ตสฺส อตฺตโน พเลน
สกฺการ กริมหฺ า สตฺถา สพฺเพส ธมฺม เทเสสิ เทสนาปริโยสาเน
เปตฺวา ม เสสา อรหตฺต ปตฺตา ปพฺพชึสุ อห สตฺถุ
อคฺคสาวก นิสภตฺเถร ทิสฺวา อนาคเต อุปฺปชฺชนกสฺส โคตมพุทฺธสฺส
นาม สาสเน อคฺคสาวกฏาน ปตฺเถสึ ตฺวป ตสฺส สาสเน
ทุติยสาวกฏาน ปตฺเถหีติ. มยฺห พุทฺเธหิ สทฺธึ ปริจโย นตฺถิ
ภนฺเตติ. พุทฺเธหิ สทฺธึ กถน มยฺห ภาโร โหตุ ตฺว มหนฺต
อภิสกฺการ สชฺเชหีติ. สิริวฑฺโฒ ตสฺส วจน สุตฺวา อตฺตโน
นิเวสนทฺวาเร ราชมาเนน อฏกรีสมตฺต าน สมตล กาเรตฺวา
วาลิก โอกิรติ ฺวา ลาชปฺจมานิ ปุปฺผานิ วิกฺกิรติ ฺวา นีลุปฺปลจฺฉทน
มณฺฑป การาเปตฺวา พุทฺธาสน ปฺาเปตฺวา เสสภิกฺขูนป
อาสนานิ ปฏิยาเทตฺวา มหนฺต สกฺการสมฺมาน สชฺเชตฺวา
พุทฺธาน นิมนฺตนตฺถาย สรทตาปสสฺส สฺ อทาสิ. ตาปโส
พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ คเหตฺวา ตสฺส นิเวสน อคมาสิ. สิริวฑฺโฒป
ปจฺจุคฺคมน กตฺวา ตถาคตสฺส หตฺถโต ปตฺต คเหตฺวา มณฺฑป
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ปเวเสตฺวา ปฺตฺตาสเน นิสินฺนสฺส พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขสุ งฺฆสฺส
ทกฺขิโณทก ทตฺวา ปณีตโภชเนน ปริวิสิตฺวา ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน
พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ มหารเหหิ วตฺเถหิ อจฺฉาเทตฺวา ภนฺเต
นาย อารมฺโภ อปฺปมตฺตกฏานตฺถาย อิมินาว นิยาเมน
สตฺตาห อนุกมฺป กโรถาติ อาห. สตฺถา อธิวาเสสิ. โส
เตเนว นิยาเมน สตฺตาห มหาทาน ปวตฺเตตฺวา ภควนฺต วนฺทิตฺวา
อฺชลึ ปคฺคยฺห ิโต อาห ภนฺเต มม สหาโย สรทตาปโส
ยสฺส สตฺถุ อคฺคสาวโก ภเวยฺยนฺติ ปตฺเถสิ อห ตสฺเสว
ทุติยสาวโก ภเวยฺยนฺติ. สตฺถา อนาคต โอโลเกตฺวา ตสฺส ปตฺถนาย
สมิชฺฌนภาว ทิสฺวา พฺยากาสิ ตฺวป อิโต กปฺปสตสหสฺสาธิก
อสงฺเขยฺย อติกฺกมิตฺวา โคตมพุทฺธสฺส ทุติยสาวโก ภวิสฺสสีติ.
พุทฺธาน พฺยากรณ สุตฺวา สิริวฑฺโฒ หฏปหฏโ อโหสิ. สตฺถาป
ภตฺตานุโมทน กตฺวา สปริวาโร วิหารเมว คโต. อย ภิกฺขเว มม
ปุตฺเตหิ ตทา ปตฺถิตปตฺถนา เต ยถาปตฺถิตเมว ลภึสุ นาห มุข
โอโลเกตฺวา เทมีติ.
เอว วุตฺเต เทฺว อคฺคสาวกา ภควนฺต วนฺทิตฺวา ภนฺเต
มย อคาริยภูตา สมานา คิรคฺคสมชฺช ทสฺสนาย คตาติ ยาว
อสฺสชิตฺเถรสฺส สนฺติกา โสตาปตฺติผลปฏิเวธา สพฺพ ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ
กเถตฺวา เต มย ภนฺเต สฺชยสฺส อาจริยสฺส สนฺติก
คนฺตฺวา ต ตุมฺหาก ปาทมูล อาเนตุกามา ตสฺส ลทฺธิยา
๑

๑. ขุ. อุ. ๓๒/๔๕.
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นิสฺสารภาว กเถตฺวา อิธาคมเน อานิสส กถยิมหฺ า โส อิทานิ
มยฺห อนฺเตวาสิวาโส นาม จาฏิยา อุทกจลนภาวปฺปตฺติสทิโส
น สกฺขิสฺสามิ อนฺเตวาสิวาส วสิตุนฺติ วตฺวา อาจริย อิทานิ
มหาชโน คนฺธมาลาทิหตฺโถ คนฺตฺวา สตฺถารเยว ปูเชสฺสติ
ตุมฺเห กถ ภวิสฺสถาติ วุตฺเต กึ ปน อิมสฺมึ โลเก ปณฺฑิตา
พหู อุทาหุ ทนฺธาติ ทนฺธาติ กถิเต เตนหิ ปณฺฑิตา ปณฺฑิตา
สมณสฺส โคตมสฺส สนฺติก คมิสสฺ นฺติ ทนฺธา ทนฺธา มม สนฺติก
อาคมิสฺสนฺติ คจฺฉถ ตุมฺเหติ วตฺวา อาคนฺตุ น อิจฺฉิ ภนฺเตติ.
ต สุตฺวา สตฺถา ภิกฺขเว สฺชโย อตฺตโน มิจฉฺ าทิฏิตาย
อสาร สาโรติ สารฺจ อสาโรติ คณฺหิ ตุมฺเห ปน
อตฺตโน ปณฺฑิตตาย สาร สารโต อสารฺจ อสารโต
ตฺวา อสาร ปหาย สารเมว คณฺหิตฺถาติ วตฺวา อิมา คาถา
อภาสิ
" อสาเร สารมติโน
สาเร จาสารทสฺสิโน
เต สาร นาธิคจฺฉนฺติ
มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา
สารฺจ สารโต ตฺวา
อสารฺจ อสารโต
เต สาร อธิคจฺฉนฺติ
สมฺมาสงฺกปฺปโคจราติ. "
ตตฺถ อสาเร สารมติโนติ จตฺตาโร ปจฺจยา ทสวตฺถุกา
มิจฺฉาทิฏิ ตสฺสา อุปนิสฺสยภูตา ธมฺมเทสนาติ อย อสาโร
นาม ตสฺมึ สารทิฏิโนติ อตฺโถ. สาเร จาสารทสฺสิโนติ
ทสวตฺถุกา สมฺมาทิฏิ ตสฺสา อุปนิสฺสยภูตา ธมฺมเทสนาติ อย
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สาโร นาม ตสฺมึ นาย สาโรติ อสารทสฺสิโน. เต สารนฺติ
เต ต มิจฺฉาทิฏิคหณ คเหตฺวา ิตา กามวิตกฺกาทีน วเสน
มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา หุตฺวา สีลสาร สมาธิสาร ปฺาสาร
วิมุตฺติสาร วิมุตฺติาณทสฺสนสาร ปรมตฺถสาร นิพพฺ านฺจ
นาธิคจฺฉนฺติ.
สารฺจาติ ตเมว สีลสาราทิสาร สาโร นาม อยนฺติ
วุตฺตปฺปการฺจ อสาร อสาโร อยนฺติ ตฺวา. เต สารนฺติ เต
ปณฺฑิตา เอว สมฺมาทสฺสน คเหตฺวา ิตา เนกฺขมฺมสงฺกปฺปาทีน
วเสน สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา หุตฺวา ต วุตฺตปฺปการ สาร อธิคจฺฉนฺตีติ.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ. สนฺนิปติตาน
สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.
สฺชยวตฺถุ.
------------๙. นนฺทตฺเถรวตฺถุ. [ ๙ ]
ยถา อคาร ทุจฺฉนฺนนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อายสฺมนฺต นนฺท อารพฺภ กเถสิ.
สตฺถา หิ ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก ราชคห คนฺตฺวา เวฬุวเน
วิหรนฺโต ปุตฺต เม อาเนตฺวา ทสฺเสถาติ สุทฺโธทนมหาราเชน
เปสิตาน สหสฺสสหสฺสปริวาราน ทสนฺน ทูตาน สพฺพปจฺฉโต คนฺตฺวา
อรหตฺต ปตฺเตน กาฬุทายิตฺเถเรน อาคมนกาล ตฺวา สฏิมตฺตาย
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คาถาย มคฺควณฺณ วณฺเณตฺวา วีสติสหสฺสขีณาสวปริวุโต
กปลวตฺถุปุร นีโต าติสมาคเม โปกฺขรวสฺส อตฺถุปฺปตฺตึ
กตฺวา มหาเวสฺสนฺตรชาตก กเถตฺวา ปุนทิวเส ปณฺฑาย ปวิฏโ
อุตฺติฏเ นปฺปมชฺเชยฺยาติ คาถาย ปตร โสตาปตฺติผเล
ปติฏาเปตฺวา ธมฺมฺจเร สุจริตนฺติ คาถาย มหาปชาปตึ โคตมึ
โสตาปตฺติผเล ราชานฺจ สกทาคามิผเล ปติฏ าเปสิ. ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน ปน ราหุลมาตุคุณกถ นิสฺสาย จนฺทกินฺนรีชาตก
กเถตฺวา ตโต ตติยทิวเส นนฺทกุมารสฺส อภิเสกเคหปฺปเวสนวิวาหมงฺคเลสุ วตฺตมาเนสุ ปณฺฑาย ปวิสิตฺวา นนฺทกุมารสฺส
หตฺเถ ปตฺต ทตฺวา มงฺคล วตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกมนฺโต
นนฺทกุมารสฺส หตฺถโต ปตฺต น คณฺหิ. โสป ตถาคตคารเวน
ปตฺต โว ภนฺเต คณฺหถาติ วตฺตุ นาสกฺขิ. เอว ปน จินฺเตสิ
โสปาณสีเส ปตฺต คณฺหิสฺสตีติ. สตฺถา ตสฺมปึ  าเน น
คณฺหิ. อิตโร โสปาณปาทมูเล คณฺหิสฺสตีติ จินฺเตสิ. สตฺถา
ตตฺถาป น คณฺหิ. อิตโร ราชงฺคเณ คณฺหิสฺสตีติ จินฺเตสิ.
สตฺถา ตตฺถาป น คณฺหิ. กุมาโร นิวตฺติตกุ าโม อรุจิยา คจฺฉนฺโต
ตถาคตคารเวน ปตฺต คณฺหถาติ วตฺตุ น สกฺโกติ อิธ
คณฺหิสฺสติ เอตฺถ คณฺหิสฺสตีติ จินฺเตนฺโต คจฺฉติ. ตสฺมึ ขเณ
อฺา อิตฺถิโย ต ทิสวฺ า ชนปทกลฺยาณิยา อาจิกฺขึสุ อยฺเย
๑

๒

๓

๔

๑. ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๓๖๕. ตทฏกถา. ๑๐/๓๑๕. ๒. ขุ. ธ.
๒๕/๓๘. ๔. ขุ. ชา. ปกิณฺ. ๒๗/๓๖๘. ตทฏกถา. ๖/๒๕๗.
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ภควา นนฺทกุมาร คเหตฺวา คโต ตุมเฺ หหิ ต วินา กริสฺสตีติ.
สาป ต สุตวฺ า อุทกพินทฺ ูหิ ปคฺฆรนฺเตเหว อฑฺฒุลฺลิขิเตหิ เกเสหิ
เวเคน คนฺตฺวา ตุวฏ โข อยฺยปุตฺต อาคจฺเฉยฺยาสีติ อาห. ต
ตสฺสา วจน ตสฺส หทเย ติริย ปติตฺวา วิย ิต. สตฺถาปสฺส
หตฺถโต ปตฺต อคฺคณฺหิตฺวาว ต วิหาร เนตฺวา ปพฺพชิสสฺ สิ
นนฺทาติ อาห. โส พุทธฺ คารเวน น ปพฺพชิสฺสามีติ อวตฺวา
อาม ภนฺเต ปพฺพชิสฺสามีติ อาห. สตฺถา เตนหิ ภิกฺขเว
นนฺท ปพฺพาเชถาติ อาห. สตฺถา กปลวตฺถุปุร คนฺตฺวา ตติยทิวเส
นนฺท ปพฺพาเชสิ. สตฺตเม ทิวเส ราหุลมาตา กุมาร อลงฺกริตวฺ า
ภควโต สนฺติก เปเสสิ ปสฺส ตาต เอต วีสติสหสฺสสมณปริวุต
สุวณฺณวณฺณ พฺรหฺมรูปวณฺณ สมณ อยนฺเต ปตา เอตสฺส
ตว ปตุโน ชาตกาเล มหนฺตา นิธกิ ุมฺภิโย อเหสุ ตสฺส
นิกฺขมนกาลโต ปฏาย น ปสฺสามิ คจฺฉ น ทายชฺช ยาจาหิ
อห ตาต กุมาโร อภิเสก ปตฺวา จกฺกวตฺตี ภวิสฺสามิ ธเนน
เม อตฺโถ ธน เม เทหิ สามิโก หิ ปุตฺโต ปตุ สนฺตกสฺสาติ.
กุมาโร ภควโต สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา ปตุสิเนห ปฏิลภิตฺวา
หฏตุฏโ สุขา เต สมณ ฉายาติ วตฺวา อฺป
พหุ อตฺตโน อนุรูป วทนฺโต อฏาสิ. ภควา กตภตฺตกิจฺโจ
อนุโมทน กตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ. กุมาโรป ทายชฺช
เม สมณ เทหิ ทายชฺช เม สมณ เทหีติ ภควนฺต อนุพนฺธิ.
๑

๑. ม. กึ ตุมฺเห หิ ต วินา กริสฺสถาติ.
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ภควาป กุมาร น นิวตฺตาเปสิ. ปริชโนป ภควตา สทฺธึ
คจฺฉนฺต นิวตฺเตตุ นาสกฺขิ. อิติ โส ภควตา สทฺธึ อารามเมว
อคมาสิ. ตโต ภควา จินฺเตสิ ย อย ปตุ สนฺตก ธน
อิจฺฉติ ต วฏฏานุคต สวิฆาต หนฺทสฺส โพธิมูเล มยา
ปฏิลทฺธ สตฺตวิธ อริยธน เทมิ โลกุตฺตรทายชฺชสฺส น สามิก
กโรมีติ.
อถโข ภควา อายสฺมนฺต สารีปุตฺต อามนฺเตสิ เตนหิ
ตฺว สารีปุตตฺ ราหุลกุมาร ปพฺพาเชหีติ. เถโร ต ปพฺพาเชสิ.
ปพฺพชิเต ปน กุมาเร รฺโ ต สุตฺวา อธิมตฺต ทุกฺข
อุปฺปชฺชิ. ต อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺโต ภควโต สนฺติก คนฺตฺวา
ปฏินิเวเทตฺวา สาธุ ภนฺเต อยฺยา มาตาปตูหิ อนนฺุาต
ปุตฺต น ปพฺพาเชยฺยุนฺติ วร ยาจิ. ภควา ตสฺส ต วร
ทตฺวา ปุเนกทิวส ราชนิเวสเน กตปาตราโส เอกมนฺต นิสนิ ฺเนน
รฺา ภนฺเต ตุมฺหาก ทุกฺกรการิกกาเล เอกา เทวตา ม
อุปสงฺกมิตฺวา ปุตฺโต เต กาลกโตติ อาห อห ตสฺสา วจน
อสทฺทหนฺโต น มยฺห ปุตฺโต โพธึ อปฺปตฺวา กาล กโรตีติ
ต ปฏิกฺขิปน ฺติ วุตฺเต อิทานิ มหาราช กึ สทฺทหิสฺสถ
ปุพฺเพป อฏิกานิ ตุยหฺ  ทสฺเสตฺวา ปุตฺโต เต มโตติ
วุตฺเต น สทฺทหิตฺถาติ อิมิสฺสา อตฺถปุ ฺปตฺติยา มหาธมฺมปาลชาตก
กเถสิ. กถาปริโยสาเน ราชา อนาคามิผเล ปติฏหิ. อิติ

๑

๑. ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๒๘๘. ตทฏกถา. ๕/๔๘๖.
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ภควา ปตร ตีสุ ผเลสุ ปติฏาเปตฺวา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ปุนเทว
ราชคห คนฺตฺวา ตโต อนาถปณฺฑิเกน สาวตฺถึ อาคมนตฺถาย
คหิตปฏิฺโ นิฏิเต เชตวนมหาวิหาเร ตตฺถ คนฺตฺวา วาส
กปฺเปสิ.
เอว สตฺถริ เชตวเน วิหรนฺเตเยว อายสฺมา นนฺโท
อุกฺกณฺิตฺวา ภิกฺขูน เอตมตฺถ อาโรเจสิ อนภิรโต อห
อาวุโส พฺรหฺมจริย จรามิ น สกฺโกมิ พฺรหฺมจริย สนฺธาเรตุ
สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสามีติ. ภควา ต ปวตฺตึ สุตฺวา
อายสฺมนฺต นนฺท ปกฺโกสาเปตฺวา เอตทโวจ สจฺจ กิร ตฺว
นนฺท สมฺพหุลาน ภิกฺขนู  เอวมาโรเจสิ อนภิรโต อห อาวุโส
พฺรหฺมจริย จรามิ น สกฺโกมิ พฺรหฺมจริย สนฺธาเรตุ สิกฺข
ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสามีติ. เอว ภนฺเตติ. กิสฺส ปน
ตฺว นนฺท อนภิรโต พฺรหฺมจริย จรสิ น สกฺโกสิ พฺรหฺมจริย
สนฺธาเรตุ สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสสีติ. สากิยานี
เม ภนฺเต ชนปทกลฺยาณี ฆรา นิกฺขมนฺตสฺส อฑฺฒุลฺลิขิเตหิ
เกเสหิ อปโลเกตฺวา ม เอตทโวจ ตุวฏ โข อยฺยปุตฺต
อาคจฺเฉยฺยาสีติ โส โข อห ภนฺเต ต อนุสฺสรมาโน อนภิรโต
พฺรหฺมจริย จรามิ น สกฺโกมิ พฺรหฺมจริย สนฺธาเรตุ สิกฺข
ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสามีติ. อถโข ภควา อายสฺมนฺต นนฺท
๑

๒

๓

๑. ขุ. อุ. ๒๕/๑๐๓. ๒. สี. สนฺตาเนตุ. ปาลิยมฺปน สนฺธาเรตุนฺติ ทิสฺสติ.
๓. อุปฑฺฒุลฺลิขิเตหีติป ปาโ.
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พาหาย คเหตฺวา อิทฺธิพเลน ตาวตึสเทวโลก เนนฺโต อนฺตรามคฺเค
เอกสฺมึ ฌามกฺเขตฺเต ฌามขานุมตฺถเก นิสินฺน ฉินฺนกณฺณนาสนงฺคุฏ
เอก ปลุฏมกฺกฏึ ทสฺเสตฺวา ตาวตึสภวเน สกฺกสฺส เทวรฺโ
อุปฏาน อาคตานิ กกุฏปาทานิ ปฺจ อจฺฉราสตานิ ทสฺเสสิ.
ทสฺเสตฺวา จ ปน เอวมาห ต กึ มฺสิ นนฺท กตมา นุโข
อภิรูปตรา จ ทสฺสนียตรา จ ปาสาทิกตรา จ
สากิยานี วา ชนปทกลฺยาณี อิมานิ วา ปฺจ อจฺฉราสตานิ
กกุฏปาทานีติ. ต สุตฺวา อาห เสยฺยถาป สา ภนฺเต ฉินฺนกณฺณนาสนงฺคุฏา ปลุฏมกฺกฏี เอวเมว โข ภนฺเต สากิยานี ชนปทกลฺยาณี
อิเมส ปฺจนฺน อจฺฉราสตาน อุปนิธาย สงฺขฺยป น อุเปติ
กลป น อุเปติ ภาคป น อุเปติ อถโข อิมาเนว ปฺจ
อจฺฉราสตานิ อภิรูปตรานิ เจว ทสฺสนียตรานิ จ ปาสาทิกตรานิ
จาติ. อภิรม นนฺท อภิรม นนฺท อหนฺเต ปาฏิโภโค
ปฺจนฺน อจฺฉราสตาน ปฏิลาภาย กกุฏปาทานนฺติ. สเจ เม
ภนฺเต ภควา ปาฏิโภโค ปฺจนฺน อจฺฉราสตาน ปฏิลาภาย
กกุฏปาทาน. อภิรมิสฺสามห ภนฺเต ภควา พฺรหฺมจริเยติ. อถโข
ภควา อายสฺมนฺต นนฺท คเหตฺวา ตตฺถ อนฺตรหิโต เชตวเนเยว
ปาตุรโหสิ.
อสฺโสสุ โข ภิกฺขู อายสฺมา กิร นนฺโท ภควโต ภาตา
๑

๒

๒

๒

๑. กกุฏปาทานีติ รตฺตวณฺณตาย ปาราวตปาทสทิสปาทานิ. ปาลิยมฺปน กุกฺกุฏปาทานีติ ทิสฺสติ.
๒. ม. ยุ. วา. ปาลิยมฺป วาติ ทิสฺสติ.
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มาตุจฺฉาปุตฺโต อจฺฉราน เหตุ พฺรหฺมจริย จรติ ภควา กิรสฺส
ปาฏิโภโค ปฺจนฺน อจฺฉราสตาน ปฏิลาภาย กกุฏปาทานนฺติ.
อถโข อายสฺมโต นนฺทสฺส สหายกา ภิกฺขู อายสฺมนฺต นนฺท
ภตกวาเทน จ อุปกฺกีตกวาเทน จ สมุทาจรนฺติ ภตโก
กิรายสฺมา นนฺโท อุปกฺกีตโก กิรายสฺมา นนฺโท ปฺจนฺน
อจฺฉราสตาน เหตุ พฺรหฺมจริย จรติ ภควา กิรสฺส ปาฏิโภโค
ปฺจนฺน อจฺฉราสตาน ปฏิลาภาย กกุฏปาทานนฺติ. อถโข อายสฺมา
นนฺโท สหายกาน ภิกฺขนู  ภตกวาเทน จ อุปกฺกีตกวาเทน จ
อฏฏิยมาโน หรายมาโน ชิคุจฺฉมาโน เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต
อาตาป ปหิตตฺโต วิหรนฺโต นจิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตตฺ า
สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร
พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย
นาปร อิตฺถตฺตายาติ อพฺภฺาสิ อฺตโร จ ปนายสฺมา
นนฺโท อรหต อโหสิ.
อเถกา เทวตา รตฺติภาเค สกล เชตวน โอภาเสตฺวา
สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา อาโรเจสิ อายสฺมา ภนฺเต
นนฺโท ภควโต ภาตา มาตุจฺฉาปุตฺโต อาสวาน ขยา อนาสว
เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ. ภควโตป โข าณ อุทปาทิ
นนฺโท อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
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ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ.
โสปายสฺมา ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา
วนฺทิตฺวา เอตทโวจ ย เม ภนฺเต ภควา ปาฏิโภโค ปฺจนฺน
อจฺฉราสตาน ปฏิลาภาย กกุฏปาทาน มฺุจามห ภนฺเต ภควนฺต
เอตสฺมา ปฏิสฺสวาติ. มยาป โข เต นนฺท เจตสา เจโต ปริจฺจ
วิทิโต นนฺโท อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ
เทวตาป เม เอตมตฺถ อาโรเจสิ อายสฺมา ภนฺเต นนฺโท อาสวาน
ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตึ ทิฏเว ธมฺเม สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ยเทว โข เต นนฺท
อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต มุตฺต อถาห มุตโฺ ต เอตสฺมา
ปฏิสฺสวาติ. อถโข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม
อุทาน อุทาเนสิ
" ยสฺส ติณฺโณ กามปงฺโก
มทฺทิโต กามกณฺฏโก
โมหกฺขยมนุปฺปตฺโต
สุขทุกฺเข น เวธตีติ. "
อเถกทิวส ภิกฺขู อายสฺมนฺต นนฺท ปุจฺฉึสุ อาวุโส นนฺท
ปุพฺเพ ตฺว อุกฺกณฺิโตมฺหีติ วเทสิ อิทานิ เต กถนฺติ. นตฺถิ
เม อาวุโส คิหิภาวาย อาลโยติ. ต สุตฺวา ภิกฺขู อภูต อายสฺมา
นนฺโท กเถติ อฺ พฺยากโรติ อตีตทิวเสสุ อุกฺกณฺิโตมฺหีติ วตฺวา
อิทานิ นตฺถิ เม คิหิภาวาย อาลโยติ กเถตีติ วตฺวา คนฺตฺวา
๑

๑. ขุ. อุ. ๒๕/๑๐๗.
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ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสส. ภควา ภิกฺขเว อตีตทิวเสสุ นนฺทสฺส
อตฺตภาโว ทุจฺฉนฺนเคหสทิโส อโหสิ อิทานิ สุจฺฉนฺนเคหสทิโส ชาโต
อย หิ ทิพพฺ จฺฉราน ทิฏกาลโต ปฏาย ปพฺพชิตกิจฺจสฺส มตฺถก
ปาเปตุ วายมนฺโต ต กิจฺจ ปตฺโตติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
" ยถา อคาร ทุจฺฉนฺน
วุฏิ สมติวิชฺฌติ
เอว อภาวิต จิตฺต
ราโค สมติวิชฺฌติ.
ยถา อคาร สุจฺฉนฺน
วุฏิ น สมติวิชฺฌติ
เอว สุภาวิต จิตฺต
ราโค น สมติวิชฺฌตีติ. "
ตตฺถ อคารนฺติ ยงฺกิฺจิ เคห. ทุจฺฉนฺนนฺติ วิรลจฺฉนฺน
ฉิทฺทาวฉิทฺท. สมติวิชฺฌตีติ วสฺสวุฏิ วินิวิชฺฌติ. อภาวิตนฺติ ต
อคาร วุฏิ วิย ภาวนารหิตตฺตา อภาวิต จิตฺต ราโค สมติวิชฌ
ฺ ติ
น เกวล ราโคว โทสโมหมานาทโย สพฺพกฺกเิ ลสา ตถารูป
จิตฺต อติวิชฺฌนฺติเยว.
สุภาวิตนฺติ สมถวิปสฺสนาภาวนาหิ สุภาวิต เอวรูป จิตฺต
สุจฺฉนฺน เคห วุฏิ วิย ราคาทโย กิเลสา อติวิชฺฌิตุ น
สกฺโกนฺตีติ.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ มหาชนสฺส
สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ.
อถ ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส พุทฺธา
จ นาม อจฺฉริยา ชนปทกลฺยาณึ นิสฺสาย อุกฺกณฺิโต นามายสฺมา
นนฺโท สตฺถารา เทวจฺฉรา อามิส กตฺวา วินีโตติ. สตฺถา อาคนฺตฺวา
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กาย นุตถฺ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา
อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพเปส มยา
มาตุคาเมน ปโลเภตฺวา วินีโตเยวาติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต พาราณสีวาสี
กปฺปโก นาม วาณิโช อโหสิ. ตสฺเสโก คทฺรโภ กุมฺภภาร
วหติ. ทิวเส ทิวเส สตฺต โยชนานิ คจฺฉติ. โส เอกสฺมึ สมเย
คทฺรภภารเกหิ ตกฺกสิล คนฺตฺวา ยาว ภณฺฑสฺส วิสฺสชฺชนา
คทฺรภ วิจริตุ วิสฺสชฺเชสิ. อถสฺส โส คทฺรโภ ปริขาปฏเ
จรมาโน เอก คทฺรภึ ทิสฺวา อุปสงฺกมิ. สา เตน สทฺธึ ปฏิสนฺถาร
กโรนฺตี อาห กุโต อาคโตสีติ. พาราณสิโตติ. เกน
กมฺเมนาติ. วาณิชกมฺเมนาติ. กิตฺตก ภาร วหสีติ. กุมฺภภารนฺติ.
เอตฺตก ภาร วหนฺโต กติโยชนานิ คจฺฉสีติ. สตฺตโยชนานีติ.
คตฏาเน เต กาจิ ปาทปริกมฺม วา ปฏิปริกมฺม วา กโรนฺตี
อตฺถีติ. นตฺถิ ภทฺเทติ. เอว สนฺเต มหาทุกฺข อนุโภสีติ.
กิฺจาป หิ ติรจฺฉานคตาน ปาทปริกมฺมาทิการโก นาม นตฺถิ
กามสฺโชนฆฏฏนตฺถ เอวรูป กเถสิ. โส ตสฺสา กถาย
อุกฺกณฺิโต. กปฺปโกป ภณฺฑ วิสฺสชฺเชตฺวา ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา
เอหิ ตาต คมิสฺสามาติ อาห. คจฺฉถ ตุมฺเห นาห คมิสฺสามีติ.
อถ น ปุนปฺปุน ยาจิตฺวา อนิจฺฉนฺต น ภาเยตฺวา เนสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา อิม คาถมาห

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (ปฐโม ภาโค) - หนาที่ 115

" ปโตทนฺเต กริสฺสามิ
โสฬสงฺคุลิกณฺฏก
สฺฉินฺทิสฺสามิ เต กาย
เอว ชานาหิ คทฺรภาติ. "
ต สุตฺวา คทฺรโภ เอว สนฺเต อหป เต กตฺตพฺพ ชานิสฺสามีติ
วตฺวา อิม คาถมาห
" ปโตทมฺเม กริสฺสสิ
โสฬสงฺคุลิกณฺฏก
ปุรโต ปติฏหิตฺวาน
อุทฺธริตฺวาน ปจฺฉโต
ภณฺฑ เต ปาตยิสฺสามิ
เอว ชานาหิ กปฺปกาติ. "
ต สุตฺวา วาณิโช เกน นุ โข การเณเนส ม เอว วทตีติ
จินฺเตตฺวา อิโต จิโต จ โอโลเกนฺโต ต คทฺรภึ ทิสฺวา
อิมาย เอส เอว สิกฺขาปโต ภวิสฺสติ เอวรูป นาม เต
คทฺรภึ อาเนสฺสามีติ มาตุคาเมน ต ปโลเภตฺวา เนสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา อิม คาถมาห
" จตุปฺปทึ สงฺขมุขึ
นารึ สพฺพงฺคโสภินึ
ภริย เต อานยิสฺสามิ
เอว ชานาหิ คทฺรภาติ. "
ต สุตฺวา ตุฏจิตฺโต คทฺรโภ อิม คาถมาห
" จตุปฺปทึ สงฺขมุขึ
นารึ สพฺพงฺคโสภินึ
ภริย เม อานยิสสฺ สิ
เอว ชานาหิ กปฺปก
กปฺปก ภิยฺโย คมิสฺสามิ
โยชนานิ จตุทฺทสาติ. "
อถ น กปฺปโก เตนหิ เอหีติ คเหตฺวา สกฏาน อคมาสิ.
โส กติปาหจฺจเยน ต อาห นนุ ม ตุมฺเห ภริยนฺเต
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. ทนฺต. ๒. สี. สาวยิสฺสามิ. ๓. สี. ม. ยุ. กปฺปฏ.

๓
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อานยิสฺสามีติ อโวจุตฺถาติ. อาม วุตฺต นาห อตฺตโน กถ
ภินฺทิสฺสามิ ภริยนฺเต อานยิสฺสามิ วฏฏ ปน ตุยหฺ  เอกกสฺเสว
ทสฺสามิ ตุยฺห อตฺตโน ทุติยสฺส ต ปโหตุ วา มา วา ตฺวเมว
ชาเนยฺยาสิ อุภินฺน โว สวาสมนฺวาย ปุตฺตาป ชายิสฺสนฺติ เตหิป
พหูหิ สทฺธึ ตุยฺห ต ปโหตุ วา มา วา ตฺวเมว ชาเนยฺยาสีติ.
คทฺรโภ ตสฺมึ กเถนฺเตเยว อนเปกฺโข อโหสิ.
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ตทา ภิกฺขเว คทฺรภี
ชนปทกลฺยาณี อโหสิ คทฺรโภ นนฺโท วาณิโช อหเมว
เอว ปุพฺเพเปส มยา มาตุคาเมน ปโลเภตฺวา วินีโตติ ชาตก
นิฏาเปสีติ.
นนฺทตฺเถรวตฺถุ.
----------๑๐. จุนฺทสูกริกวตฺถุ. [ ๑๐ ]
อิธ โสจติ เปจฺจ โสจตีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต จุนฺทสูกริก นาม อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร ปฺจปณฺณาส วสฺสานิ สูกเร วธิตฺวา ขาทนฺโต
จ วิกฺกีณนฺโต จ ชีวิต กปฺเปสิ. ฉาตกกาเล สกเฏน วีหี
อาทาย ชนปท คนฺตฺวา เอกนาฬิทฺวินาฬิมตฺเตน คามสูกรโปตเก
๑

๑. ม. ตุยฺห เวตฺตน ทุติยสฺส ปโหตุ วา มา วา สี. ตุยฺห ปน อตฺตทุติยสฺส.
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กีณิตฺวา สกฏ ปูเรตฺวา อาคนฺตฺวา ปจฺฉานิเวสเน วช วิย
เอกฏาน ปริกฺขิปตฺวา ตตฺเถว เตส นิวาป โรเปตฺวา เตสุ
นานาคจฺเฉ จ สรีรวลฺชฺจ ขาทิตฺวา วฑฺฒิเตสุ ย ย มาเรตุกาโม โหติ ต ต อาฬาหเน นิจฺจล พนฺธิตฺวา สรีรมสสฺส
อุทฺธุมายิตฺวา พหลภาวตฺถ จตุรสฺสมุคฺคเรน โปเถตฺวา พหลมโส
ชาโตติ ตฺวา มุข วิวริตฺวา ทนฺตนฺตเร ทณฺฑก ทตฺวา
โลหนาฬิยา ปกฺกุฏิต อุณฺโหทก มุเข อาสิฺจติ. ต กุจฺฉิย
ปวิสิตฺวา ปกฺกุฏิต กรีส อาทาย อโธภาเคน นิกฺขมิตฺวา
ยาว โถก กรีส อตฺถิ ตาว อาวิล หุตฺวา นิกขฺ มติ สุทฺเธ
อุทเร อจฺฉ อนาวิล นิกขฺ มติ. อถสฺส อวเสส อุทก ปฏิย
อาสิฺจติ. ต กาฬจมฺม อุปฺปาเตตฺวา คจฺฉติ. ตโต ติณุกกฺ าย
โลมานิ ฌาเปตฺวา ติณฺเหน อสินา สีส ฉินฺทติ. ปคฺฆรนฺต
โลหิต ภาชเนน ปฏิคฺคเหตฺวา มส โลหิเตน มทฺทิตฺวา ปจิตฺวา
ปุตฺตทารมชฺเฌ นิสินฺโน ขาทิตฺวา เสส วิกฺกีณาติ. ตสฺส อิมนิ า
นิยาเมเนว ชีวิต กปฺเปนฺตสฺส ปฺจปณฺณาส วสฺสานิ อติกฺกนฺตานิ.
ตถาคเต ธุรวิหาเร วสนฺเต เอกทิวสป ปุปฺผมุฏิมตฺเตน ปูชา วา
กฏจฺฉุมตฺตภิกฺขาทาน วา อฺ วา กิฺจิ ปฺุ นาม นาโหสิ.
อถสฺส สรีเร โรโค อุปฺปชฺช.ิ ชีวนฺตสฺเสว อวีจิมหานิรยสนฺตาโป
อุปฏหิ. อวีจิสนฺตาโป นาม โยชนสเต ตฺวา โอโลเกนฺตสฺส
อกฺขีนิ ภินฺทนสมตฺโถ ปริฬาโห โหติ. วุตฺตมฺป เจต
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" สมนฺตา โยชนสต ผริตฺวา ติฏติ สพฺพทาติ. "
นาคเสนตฺเถเรน ปนสฺส ปากติกอคฺคิสนฺตาปโต อธิมตฺตตาย
อยมุปมา วุตฺตา ยถา มหาราช กุฏาคารมตฺโต ปาสาโณป
นิรยอคฺคิมฺหิ ปกฺขิตฺโต ขเณน วิลย คจฺฉติ นิพฺพตฺตสตฺตา
ปเนตฺถ กมฺมพเลน มาตุกุจฺฉิคตา วิย น วิลียนฺตีติ. ตสฺส
ตสฺมึ สนฺตาเป อุปฏิเต กมฺมสริกขฺ โก อากาโร อุปฺปชฺชิ.
เคหมชฺเฌเยว สูกรรว รวิตฺวา ชนฺนุเกหิ วิจรนฺโต ปุรตฺถิมวตฺถุมฺป ปจฺฉิมวตฺถุมฺป คจฺฉติ. อถสฺส เคหมานุสกา ต ทฬฺห
คเหตฺวา มุข ปทหนฺติ. กมฺมวิปาโก นาม น สกฺกา เกนจิ
ปฏิพาหิตุ. โส วิรวนฺโต อิโต จิโต จ วิจรติ. สมนฺตา สตฺตสุ
ฆเรสุ มนุสสฺ า นิทฺท น ลภนฺติ. มรณภเยน ตชฺชิตสฺส ปนสฺส
พหิ นิกฺขมน นิวาเรตุ อสกฺโกนฺโต สพฺโพ เคหชโน ยถา อนฺโต
ิโต พหิ วิจริตุ น สกฺโกติ ตถา เคหทฺวารานิ ปทหิตฺวา
พหิเคห ปริวาเรตฺวา รกฺขนฺโต อจฺฉติ. อิตโรป อนฺโตเคเหเยว
นิรยสนฺตาเปน วิรวนฺโต อิโต จิโต จ วิจรติ. เอว สตฺต
ทิวสานิ วิจริตฺวา อฏเม ทิวเส กาล กตฺวา อวีจิมหานิรเย
นิพฺพตฺติ. อวีจิมหานิรโย เทวทูตสุตฺตนฺเตน วณฺเณตพฺโพ. ภิกฺขู
ตสฺส ฆรทฺวาเรน คจฺฉนฺตา ต สทฺท สุตฺวา สูกรสทฺโทติ
สฺิโน หุตฺวา วิหาร คนฺตฺวา สตฺถุ สนฺติเก นิสินฺนา เอวมาหสุ
๑

๒

๑. ม. อุป. ๑๔/๓๔๑. ตสฺส อโยมยา ภูมิ ชลิตา เตชสา ยุตตฺ า สมนฺตา...สพฺพทาติ
เทวทูตสุตฺเต อาคตา. ๒. มิลินฺท. ๙๒.

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (ปฐโม ภาโค) - หนาที่ 119

ภนฺเต จุนฺทสูกริกสฺส เคหทฺวาร ปทหิตฺวา สูกราน มาริยมานาน
อชฺช สตฺตโม ทิวโส เคเห กาจิ มงฺคลกิริยา ภวิสฺสติ มฺเ
เอตฺตเก นาม ภนฺเต สูกเร มาเรนฺตสฺส เอกมฺป เมตฺตจิตฺต วา
การฺุ วา นตฺถิ น จ วต โน เอวรูโป กกฺขโฬ ผรุโส
สตฺโต ทิฏปุพฺโพติ. สตฺถา น ภิกฺขเว โส อิเม สตฺต ทิวเส
สูกเร มาเรติ กมฺมสริกฺขก ปนสฺส อุทปาทิ ชีวนฺตสฺเสว
อวีจิมหานิรยสนฺตาโป อุปฏาสิ โส เตน สนฺตาเปน สตฺต ทิวสานิ
สูกรรว รวนฺโต อนฺโตนิเวสเน วิจริตฺวา อชฺช กาล กตฺวา
อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺโตติ วตฺวา ภนฺเต อิธ โลเก เอว โสจิตฺวา
ปุน คนฺตฺวา โสจนฏาเนเยว นิพฺพตฺโตติ วุตฺเต อาม ภิกฺขเว
ปมตฺโต นาม คหฏโ วา โหตุ ปพฺพชิโต วา อุภยตฺถ
โสจติเยวาติ วตฺวา อิม คาถมาห
" อิธ โสจติ เปจฺจ โสจติ
ปาปการี อุภยตฺถ โสจติ
โส โสจติ โส วิหฺติ
ทิสฺวา กมฺมกิลฏิ มตฺตโนติ. "
ตตฺถ ปาปการีติ นานปฺปการสฺส ปาปกมฺมสฺส การโก
ปุคฺคโล อกต วต เม กลฺยาณ กต เม ปาปนฺติ เอกเสเนว
มรณสมเย อิธ โสจติ อิทมสฺส กมฺมโสจน วิปาก อนุภวนฺโต ปน
เปจฺจ โสจติ อิทมสฺส ปรโลเก วิปากโสจน เอว โส อุภยตฺถ
โสจติเยว. เตเนว การเณน ชีวมาโนเยว โส จุนฺทสูกริโกป
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โสจติ. ทิสฺวา กมฺมกิลิฏมตฺตโนติ อตฺตโน กิลิฏกมฺม
ปสฺสิตฺวา โสจติ นานปฺปการ วิลปนฺโต วิหฺติ กิลมตีติ.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุ มหาชนสฺส
สาตฺถิกา เทสนา ชาตาติ.
จุนฺทสูกริกวตฺถุ.
----------๑๑. ธมฺมิกอุปาสกวตฺถุ. [ ๑๑ ]
อิธ โมทติ เปจฺจ โมทตีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต ธมฺมิกอุปาสก อารพฺภ กเถสิ.
สาวตฺถยิ  กิร ปฺจสตา ธมฺมิกอุปาสกา นาม อเหสส. เตสุ
เอเกกสฺส ปฺจ ปฺจ อุปาสกสตานิ ปริวาโร. โย เตส เชฏโก
ตสฺส สตฺต ปุตฺตา สตฺต ธีตโร. เตสุ เอเกกสฺส เอเกกา
สลากยาคุ สลากภตฺต ปกฺขิกภตฺต สงฺฆภตฺต อุโปสถิกภตฺต
อาคนฺตุกภตฺต วสฺสาวาสิก อโหสิ. เตป สพฺเพว อนุชาตปุตฺตา
นาม อเหสส. อิติ จุททฺ สนฺน ปุตฺตาน ภริยาย อุปาสกสฺสาติ
โสฬส สลากยาคุอาทีนิ ปวตฺตนฺติ. อิติ โส สปุตฺตทาโร สีลวา
กลฺยาณธมฺโม ทานสวิภาครโต อโหสิ. อถสฺส อปรภาเค
โรโค อุปฺปชฺชิ. อายุสงฺขาโร ปริหายิ. โส ธมฺม โสตุกาโม
อฏ วา เม โสฬส วา ภิกฺขู เปเสถาติ สตฺถุ สนฺติก
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ปหิณิ. สตฺถา ภิกฺขู เปเสสิ. เต คนฺตฺวา ตสฺส มฺจ ปริวาเรตฺวา
ปฺตฺเตสุ อาสเนสุ นิสินฺนา ภนฺเต อยฺยาน เม ทสฺสน
ทุลฺลภ ภวิสฺสติ ทุพฺพโลมฺหิ เอก เม สุตฺต สชฺฌายถาติ
วุตฺตา กตร สุตฺต โสตุกาโม อุปาสกาติ สพฺพพุทฺธาน
อวิชหิต สติปฏานสุตฺตนฺติ วุตฺเต เอกายโน อย ภิกฺขเว
มคฺโค สตฺตาน วิสุทธฺ ิยาติ สุตฺตนฺต ปฏเปสส. ตสฺมึ ขเณ
ฉหิ เทวโลเกหิ สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา สหสฺสสินฺธวยุตฺตา
ทิยฑฺฒโยชนสติกา ฉ รถา อาคมึสุ. เตสุ ิตา เทวตา
อมฺหาก เทวโลก เนสฺสาม อมฺหาก เทวโลก เนสฺสาม
อมฺโภ มตฺติกภาชน ภินฺทิตฺวา สุวณฺณภาชน คณฺหนฺโต วิย
อมฺหาก เทวโลเก อภิรมิตุ อิธ นิพฺพตฺตตูติ วทึสุ. อุปาสโก
ธมฺมสฺสวนนฺตราย อนิจฺฉนฺโต อาคเมถ อาคเมถาติ อาห.
ภิกฺขู อมฺเห วทตีติ สฺาย ตุณฺหี อเหสส. อถสฺส ปุตฺตธีตโร
อมฺหาก ปตา ปุพฺเพ ธมฺมสฺสวเนน อติตฺโต อโหสิ อิทานิ
ปน ภิกฺขู ปกฺโกสาเปตฺวา สชฺฌาย กาเรตฺวา สยเมว วาเรติ
มรณสฺส อภายนกสตฺโต นาม นตฺถีติ วิรวึสุ. ภิกฺขู อิทานิ
อโนกาโสติ อุฏายาสนา ปกฺกมึส.ุ อุปาสโก โถก วีตินาเมตฺวา
สตึ ปฏิลภิตฺวา ปุตฺเต ปุจฺฉิ กสฺมา กนฺทถาติ. ตาต
ตุมฺเห ภิกฺขู ปกฺโกสาเปตฺวา ธมฺม สุณนฺตา สยเมว วารยิตฺถ
อถ มย มรณสฺส อภายนกสตฺโต นาม นตฺถีติ กนฺทิมฺหาติ.
๑

๒

๑. ที. มหา. ๑๐/๓๒๕. ๒. ม. นิพฺพตฺตาหีติ.
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อยฺยา ปน กุหินฺติ. อโนกาโสติ อุฏายาสนา ปกฺกนฺตา
ตาตาติ. นาห อยฺเยหิ สทฺธึ กเถมีติ. อถ เกน สทฺธึ
กเถถาติ. ฉหิ เทวโลเกหิ เทวตา ฉ รเถ อลงฺกริตฺวา
อาทาย อากาเส ตฺวา อมฺหาก เทวโลเก อภิรมาหิ
อมฺหาก เทวโลเก อภิรมาหีติ สทฺท กโรนฺติ ตาหิ สทฺธึ
กเถมีติ. กุหึ ตาต รถา น มย ปสฺสามาติ. อตฺถิ
ปน มยฺห คนฺถิตานิ ปุปฺผานีติ. อตฺถิ ตาตาติ. กตโร
เทวโลโก รมณีโยติ. สพฺพโพธิสตฺตาน พุทฺธมาตาปตูนฺจ
วสนฏาน ตุสิตภวน รมณีย ตาตาติ. เตนหิ ตุสิตภวนโต
อาคตรเถ ปุปฺผทาม ลคฺคตูติ ปุปฺผทาม ขิปถาติ. เต ขิปสุ.
ต รถธุเร ลคฺคิตฺวา อากาเส โอลมฺพิ. มหาชโน ตเทว ปสฺสติ
รถ น ปสฺสติ. อุปาสโก ปสฺสเถต ปุปฺผทามนฺติ วตฺวา
อาม ปสฺสามาติ วุตฺเต เอต ตุสิตภวนโต อาคตรเถ โอลมฺพติ
อห ตุสิตภวน คจฺฉามิ ตุมฺเห มา จินฺตยิตฺถ มม สนฺติเก
นิพฺพตฺติตุกามา หุตฺวา มยา กตนิยาเมเนว ปฺุานิ กโรถาติ
วตฺวา กาล กตฺวา ตุสิตภวนโต อาคตรเถ ปติฏาสิ. ตาวเทวสฺส
ติคาวุตปฺปมาโณ สฏิสกฏภาราลงฺการปฏิมณฺฑิโต อตฺตภาโว
นิพฺพตฺติ อจฺฉราสหสฺส ปริวาเรสิ ปฺจวีสติโยชนิก รตนวิมาน
ปาตุรโหสิ. เตป ภิกฺขู วิหาร อนุปปฺ ตฺเต สตฺถา ปุจฺฉิ สุตา
ภิกฺขเว อุปาสเกน ธมฺมเทสนาติ. อาม ภนฺเต อนฺตราเยว
ปน อาคเมถาติ วาเรสิ อถสฺส ปุตตฺ ธีตโร กนฺทึสุ มย
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อิทานิ อโนกาโสติ อุฏ ายาสนา นิกฺขนฺตาติ. น โส ภิกฺขเว
ตุมฺเหหิ สทฺธึ กเถสิ ฉหิ ปน เทวโลเกหิ เทวตา ฉ รเถ
อลงฺกริตฺวา อาหริตฺวา ต อุปาสก ปกฺโกสึสุ โส ธมฺมเทสนาย
อนฺตราย อนิจฺฉนฺโต ตาหิ สทฺธึ กเถสีติ. เอว ภนฺเตติ. เอว
ภิกฺขเวติ. อิทานิ กุหึ นิพฺพตฺโตติ. ตุสิตภวเน ภิกฺขเวติ. ภนฺเต
อิธ าติมชฺเฌ โมทมาโน จริตฺวา ปุน โมทนฏาเนเยว
นิพฺพตฺโตติ. อาม ภิกขฺ เว อปฺปมตฺตา หิ คหฏา วา
ปพฺพชิตา วา สพฺพตฺถ โมทนฺติเยวาติ วตฺวา อิม คาถมาห
" อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ
กตปฺุโ อุภยตฺถ โมทติ
โส โมทติ โส ปโมทติ
ทิสฺวา กมฺมวิสทุ ฺธิมตฺตโนติ. "
ตตฺถ กตปฺุโติ นานปฺปการสฺส กุสลสฺส การโก
ปุคฺคโล อกต วต เม ปาป กต วต เม กลฺยาณนฺติ อิธ
กมฺมโมทเนน โมทติ เปจฺจ วิปากโมทเนน โมทติ เอว อุภยตฺถ
โมทติ นาม. กมฺมวิสุทธฺ ินฺติ ธมฺมิกอุปาสโกป อตฺตโน กมฺมวิสุทฺธึ
ปฺุกมฺมสมฺปตฺตึ ทิสฺวา กาลกิริยโต ปุพฺเพ อิธ โลเกป โมทติ
กาล กตฺวา อิทานิ ปรโลเกป ปโมทติ อติโมทติเยวาติ.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุ มหาชนสฺส
สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา ชาตาติ.
ธมฺมิกอุปาสกวตฺถุ.
--------------
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๑๒. เทวทตฺตวตฺถุ. [ ๑๒ ]
อิธ ตปฺปติ เปจฺจ ตปฺปตีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา
เชตวเน วิหรนฺโต เทวทตฺต อารพฺภ กเถสิ.
เทวทตฺตสฺส วตฺถุ ปพฺพชิตกาลโต ปฏาย ยาว ปวิปฺปเวสนา
เทวทตฺต อารพฺภ ภาสิตานิ สพฺพานิ ชาตกานิ วิตฺถาเรตฺวา กถิต.
อย ปเนตฺถ สงฺเขโป
สตฺถริ อนุปย นาม มลฺลาน นิคโม ต นิสฺสาย อนุปยมฺพวเน
วิหรนฺเตเยว ตถาคตสฺส ลกฺขณปฏิคฺคหณทิวเสเยว อสีติสหสฺเสหิ
าติกุเลหิ ราชา วา โหตุ พุทฺโธ วา ขตฺติยปริวาโร
วิจริสฺสตีติ อสีติสหสฺสปุตฺตา ปฏิฺาตา เตสุ เยภุยฺเยน
ปพฺพชิเตสุ ภทฺทิยราชาน อนุรุทฺธ อานนฺท ภคุ กิมฺพิล เทวทตฺตนฺติ
อิเม ฉ สกฺเก อปพฺพชนฺเต ทิสฺวา มย อตฺตโน ปุตฺเต
ปพฺพาเชม อิเม ฉ สกฺกา น าตกา มฺเ ตสฺมา น
ปพฺพชนฺตีติ กถ สมุฏาเปสส. อถ มหานาโม สกฺโก อนุรทุ ฺธ
อุปสงฺกมิตฺวา ตาต อมฺหาก กุลา ปพฺพชิโต นตฺถิ ตฺว วา
ปพฺพช อห วา ปพฺพชิสฺสามีติ อาห. โส ปน สุขุมาโล โหติ
สมฺปนฺนโภโค นตฺถีติ วจนมฺป เตน น สุตปุพฺพ. เอกทิวส หิ
เตสุ ฉสุ ขตฺติเยสุ คุฬกีฬาย กีฬนฺเตสุ อนุรุทโฺ ธ ปูเวน ปราชิโต
ปูวตฺถาย ปหิณิ. อถสฺส มาตา ปูเว สชฺเชตฺวา ปหิณิ. เต
ขาทิตฺวา ปน กีฬึส.ุ ปุนปฺปุน ตสฺเสว ปราชโย โหติ. มาตา
ปนสฺส ปหิเต ปหิเต ติกฺขตฺตุ ปูเว ปหิณิตฺวา จตุตฺถวาเร
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ปูวา นตฺถตี ิ ปหิณิ. โส นตฺถีติ วจนสฺส อสฺสุตปุพฺพตฺตา
เอสาเปกา ปูววิกติ ภวิสฺสตีติ มฺมาโน นตฺถิปูวเมว
อาหรถาติ เปเสสิ. มาตา ปนสฺส นตฺถิปูว กิร อยฺเย เทถาติ
วุตฺเต มม ปุตฺเตน นตฺถีติ ปท น สุตปุพฺพ อิมินา ปน
อุปาเยน เอตมตฺถ ชานาเปสฺสามีติ ตุจฺฉ สุวณฺณปาตึ อฺาย
สุวณฺณปาติยา ปฏิกชุ ฺชติ ฺวา เปเสสิ. นครปริคคฺ าหิกา เทวตา
จินฺเตสุ อนุรุทฺธสกฺเกน อนฺนภารกาเล อตฺตโน ภาคภตฺต
อุปริฏปจฺเจกพุทฺธสฺส ทตฺวา นตฺถตี ิ เม วจนสฺส สวน มา
โหตุ โภชนุปฺปตฺติฏ านชานน มา โหตูติ ปตฺถนา กตา สจาย
ตุจฺฉปาตึ ปสฺสิสฺสติ เทวสมาคม ปวิสิตุ น ลภิสฺสาม สีสมฺป
โน สตฺตธา ผเลยฺยาติ. อถ น ปาตึ ทิพฺพปูเวหิ ปุณฺณ อกสุ.
ตสฺสา คุฬมณฺฑเล เปตฺวา อุคฺฆาฏิตมตฺตาย ปูวคนฺโธ สกลนคร
ฉาเทตฺวา ิโต. ปูวขณฺฑ มุเข ปตมตฺตเมว สตฺตรสหรณีสหสฺสานิ
อนุผริ. โส จินฺเตสิ นาห มาตุ ปโย เอตฺตก เม กาล อิม
นตฺถิปูวนฺนาม น ปจิ อิโต ปฏาย อฺ ปูว น ขาทิสฺสามีติ
เคห คนฺตฺวา มาตร ปุจฉฺ ิ อมฺม ตุมหฺ าก อห ปโย อปฺปโยติ.
ตาต เอกกฺขิโน อกฺขิ วิย หทย วิย จ อติปโย เมติ. อถ
กสฺมา เอตฺตก กาล มยฺห นตฺถิปูว น ปจิตฺถ อมฺมาติ. สา
จุลฺลุปฏาก ปุจฺฉิ อตฺถิ กิฺจิ ปาติย ตาตาติ. ปริปุณฺณา
อยฺเย ปาตี ปูเวหิ เอวรูปา ปูวา นาม เม น ทิฏ ปุพฺพาติ.
สา จินฺเตสิ มยฺห ปุตฺโต ปฺุวา กตาภินีหาโร ภวิสฺสติ
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เทวตาหิ ปาตึ ปูเรตฺวา ปหิตา ภวิสฺสนฺตีติ. อถ น ปุตฺโต
อมฺม อิโต ปฏายาห อฺ ปูวนฺนาม น ขาทิสฺสามิ นตฺถิปวู เมว
ปเจยฺยาสีติ. สาปสฺส ตโต ปฏาย ปูว ขาทิตุกาโมมฺหีติ
วุตฺเต ตุจฺฉปาติเมว อฺาย ปาติยา ปฏิกุชชฺ ติ ฺวา เปเสสิ.
ยาว อคารมชฺเฌ วสิ ตาวสฺส เทวตา ทิพฺพปูเว ปหิณึสุ. โส
เอตฺตกป อชานนฺโต ปพฺพชฺชนฺนาม กึ ชานิสฺสติ ตสฺมา กา
เอสา ปพฺพชฺชา นามาติ ภาตร ปุจฺฉิตฺวา โอหาริตเกสมสฺสุนา
กาสายนิวตฺเถน กฏตฺถเร วา วิทลมฺจเก วา นิปชฺชิตวฺ า
ปณฺฑาย จรนฺเตน วิหริตพฺพ เอสา ปพฺพชฺชา นามาติ วุตฺเต
ภาติก อห สุขุมาโล นาห สกฺขิสฺสามิ ปพฺพชิตนุ ฺติ อาห.
เตนหิ ตาต กมฺมนฺต อุคคฺ เหตฺวา ฆราวาส วส น หิ สกฺกา
อมฺเหสุ เอเกน อปพฺพชิตนุ ฺติ อาห. อถ น โก เอโส กมฺมนฺโต
นามาติ ปุจฺฉิ. ภตฺตุฏานฏานป อชานนฺโต กุลปุตฺโต กมฺมนฺต
นาม กึ ชานิสฺสติ. เอกทิวส หิ ติณฺณ ขตฺติยาน กถา อุทปาทิ
ภตฺต นาม กุหึ อุฏหตีติ. กิมฺพิโล อาห โกฏเ อุฏหตีติ.
อถ น ภทฺทิโย ตฺว ภตฺตสฺส อุฏานฏาน น ชานาสิ
ภตฺตนฺนาม อุกฺขลิย อุฏ หตีติ อาห. อนุรุทโฺ ธ ตุมฺเห เทฺวป
น ชานาถ ภตฺตนฺนาม รตนมกุลาย สุวณฺณปาติย อุฏหตีติ
อาห. เตสุ กิร เอกทิวส กิมฺพิโล โกฏโต วีหี โอตาริยมาเน
ทิสฺวา เอเต โกฏเกเยว ชาตาติ สฺี อโหสิ. ภทฺทิโยป
เอกทิวส อุกฺขลิโต ภตฺต วฑฺฒิยมาน ทิสฺวา อุกฺขลิยฺเว
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อุปฺปนฺนนฺติ สฺี อโหสิ. อนุรุทฺเธน ปน เนว วีหี โกฏเฏนฺตา
น ภตฺต ปเจนฺตา วา วฑฺเฒนฺตา วา ทิฏปุพฺพา วฑฺเฒตฺวา
ปน ปุรโต ปตเมว ปสฺสติ. โส ภฺุชิตุกามกาเล ภตฺต ปาติย
อุฏหตีติ สฺมกาสิ. เอว ตโยป เต ภตฺตุฏานฏานป น
ชานนฺติ. เตนาย โก เอส กมฺมนฺโต นามาติ ปุจฺฉิตฺวา
ปม เขตฺต กสาเปตพฺพนฺติอาทิก สวจฺฉเร สวจฺฉเร กตฺตพฺพ
กิจฺจ สุตฺวา กทา กมฺมนฺตาน อนฺโต ปฺายิสฺสติ กทา มย
อปฺโปสฺสุกฺกา โภเค ภฺุชิสฺสามาติ วตฺวา กมฺมนฺตาน อปริยนฺตตาย
อกฺขาตาย เตนหิ ตฺวฺเว ฆราวาส วส น มยฺห เอเตน
อตฺโถติ วตฺวา มาตร อุปสงฺกมิตฺวา อนุชานาหิ ม อมฺม
อห ปพฺพชิสฺสามีติ วตฺวา ตาย ติกฺขตฺตุ ปฏิกฺขิปตฺวา สเจ
เต สหายโก ภทฺทิยราชา ปพฺพชิสสฺ ติ เตน สทฺธึ ปพฺพชาหีติ
วุตฺเต ต อุปสงฺกมิตฺวา มม โข สมฺม ปพฺพชฺชา ตว
ปฏิพทฺธาติ วตฺวา ต นานปฺปกาเรหิ สฺาเปตฺวา สตฺตเม
ทิวเส อตฺตนา สทฺธึ ปพฺพชตฺถาย ปฏิฺ คณฺหิ. ตโต ภทฺทิโย
สกฺยราชา อนุรุทฺโธ อานนฺโท ภคุ กิมฺพิโล เทวทตฺโต จาติ
อิเม ฉ ขตฺติยา อุปาลิกปฺปกสตฺตมา เทวา วิย ทิพฺพสมฺปตฺตึ
สตฺตาห มหาสมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา อุยฺยาน คจฺฉนฺตา วิย จตุรงฺคินิยา
เสนาย นิกขฺ มิตฺวา ปรวิสย ปตฺวา ราชาณาย สพฺพเสน
นิวตฺตาเปตฺวา ปรวิสย โอกฺกมึสุ. ตตฺถ ฉ ขตฺติยา อตฺตโน
อาภรณานิ โอมฺุจิตฺวา ภณฺฑิก กตฺวา หนฺท ภเณ อุปาลิ
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นิวตฺตสฺสุ อล เต เอตฺตก ชีวิกายาติ ตสฺส อทสุ. โส เตส
ปาทมูเล ปวตฺติตฺวา ปริเทวิตฺวา เตส อาณ อติกกฺ มิตุ อสกฺโกนฺโต
อุฏาย ต คเหตฺวา นิวตฺติ. เตส ทฺวิธา ชาตกาเล วน
โรทนปฺปตฺต วิย ปวี กมฺปนาการปฺปตฺตา วิย อโหสิ. อุปาลิกปฺปโกป
โถก คนฺตฺวา นิวตฺติตฺวา เอว จินฺเตสิ จณฺฑา โข สากิยา
อิมินา กุมารา นิปาติตาติ ฆาเตยฺยุป ม อิเม หิ นาม
สกฺยกุมารา เอวรูป สมฺปตฺตึ ปหาย อิมานิ อนคฺฆานิ อาภรณานิ
เขฬปณฺฑ วิย ฉฑฺเฑตฺวา ปพฺพชิสฺสนฺติ กิมงฺค ปนาหนฺติ
จินฺเตตฺวา ภณฺฑิก โอมฺุจิตฺวา ตานิ อาภรณานิ รุกฺเข ลคฺคิตฺวา
อตฺถิกา คณฺหนฺตูติ วตฺวา เตส สนฺติก คนฺตฺวา เตหิ กสฺมา
นิวตฺโตสีติ ปุฏโ ตมตฺถ อาโรเจสิ. อถ น เต อาทาย สตฺถุ
สนฺติก คนฺตฺวา ภควนฺต วนฺทิตฺวา มย ภนฺเต สากิยา นาม
มานนิสฺสิตา อย อมฺหาก ทีฆรตฺต ปริจารโก อิม ปมตร
ปพฺพาเชถ มยมสฺส อภิวาทนาทีนิ กริสฺสาม เอว โน มาโน
นิมฺมาทยิสฺสตีติ วตฺวา ต ปมตร ปพฺพาเชตฺวา ปจฺฉา สย ปพฺพชึสุ.
เตสุ อายสฺมา ภทฺทิโย เตเนว อนฺตรวสฺเสน เตวิชฺโช อโหสิ.
อายสฺมา อนุรุทฺโธ ทิพฺพจกฺขุโก หุตวฺ า ปจฺฉา มหาปุริสวิตกฺกสุตฺต
สุตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ. อายสฺมา อานนฺโท โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ.
ภคุตฺเถโร จ กิมฺพิลตฺเถโร จ อปรภาเค วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา
อรหตฺต ปาปุณึสุ. เทวทตฺโต โปถุชชฺ นิก อิทฺธึ ปตฺโต.
๑

๑. องฺ. อฏก. ๒๓/๒๓๓.
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อปรภาเค สตฺถริ โกสมฺพิย วิหรนฺเต สสาวกสงฺฆสฺส
ตถาคตสฺส มหนฺโต ลาภสกฺกาโร นิพฺพตฺติ. ตตฺถ วตฺถเภสชฺชาทิหตฺถา มนุสสฺ า วิหาร ปวิสิตฺวา กุหึ สตฺถา กุหึ สารีปุตฺตตฺเถโร
กุหึ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร กุหึ มหากสฺสปตฺเถโร กุหึ ภทฺทิยตฺเถโร
กุหึ อนุรุทฺธตฺเถโร กุหึ อานนฺทตฺเถโร กุหึ ภคุตฺเถโร กุหึ
กิมฺพิลตฺเถโรติ อสีติมหาสาวกาน นิสินฺนฏาน โอโลเกนฺตา วิจรนฺติ.
เทวทตฺตตฺเถโร กุหึ นิสินฺโน วา ิโต วาติ ปุจฺฉนฺโต นาม
นตฺถิ. โส จินฺเตสิ อห เอเตหิ สทฺธึเยว ปพฺพชิโต เอเตป
ขตฺติยปพฺพชิตา อหป ขตฺติยปพฺพชิโต ลาภสกฺการหตฺถา มนุสฺสา
เอเต ปริเยสนฺติ มม นาม คเหตาป นตฺถิ เกน นุ โข
สทฺธึ เอกโต หุตฺวา ก ปสาเทตฺวา มม ลาภสกฺการ นิพฺพตฺเตยฺยนฺติ.
อถสฺส เอตทโหสิ อย ราชา พิมพฺ ิสาโร ปมทสฺสเนเนว
เอกาทสนหุเตหิ สทฺธึ โสตาปตฺติผเล ปติฏิโต น สกฺกา
เอเตน สทฺธึ เอกโต ภวิตุ โกสลรฺาป สทฺธึ น สกฺกา
เอกโต ภวิตุ อย โข ปน รฺโ ปุตฺโต อชาตสตฺตุกุมาโร
กสฺสจิ คุณโทส น ชานาติ เอเตน สทฺธึ เอกโต ภวิสฺสามีติ.
โส โกสมฺพิโต ราชคห คนฺตฺวา กุมารกวณฺณ อภินิมฺมนิ ิตฺวา
จตฺตาโร อาสีวิเส จตูสุ หตฺถปาเทสุ เอก คีวาย พนฺธิตฺวา
เอก สีเส จุมฺพฏก กตฺวา เอก เอกส กริตฺวา อิมาย อหิเมขลาย
อากาสโต โอรุยฺห อชาตสตฺตุสฺส อุจฺฉงฺเค นิสีทิตฺวา เตน
ภีเตน โกสิ ตฺวนฺติ วุตฺเต อห เทวทตฺโตติ วตฺวา ตสฺส

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (ปฐโม ภาโค) - หนาที่ 130

ภยวิโนทนตฺถ ต อตฺตภาว ปฏิสหริตฺวา สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธโร
ปุรโต ตฺวา ต ปสาเทตฺวา ลาภสกฺการ นิพพฺ ตฺเตสิ. โส
ลาภสกฺการาภิภูโต อห ภิกฺขุสงฺฆ ปริหริสฺสามีติ ปาปก จิตฺต
อุปฺปาเทตฺวา สห จิตฺตุปฺปาเทน อิทฺธิโต ปริหายิตฺวา สตฺถาร
เวฬุวนวิหาเร สราชิกาย ปริสาย ธมฺม เทเสนฺต วนฺทิตฺวา
อุฏายาสนา อฺชลิมฺปคฺคยฺห ภควา ภนฺเต เอตรหิ ชิณฺโณ
วุฑฺโฒ มหลฺลโก อปฺโปสฺสุกฺโก ทิฏธมฺมสุขวิหาร อนุย
ุ ฺชตุ
อห ภิกฺขุสงฺฆ ปริหริสสฺ ามิ นิยฺยาเทถ เม ภิกขฺ ุสงฺฆนฺติ วตฺวา
สตฺถารา เขฬาสิกวาเทน อปสาเทตฺวา ปฏิกฺขิตฺโต อนตฺตมโน
อิม ปม ตถาคเต อาฆาต พนฺธิตฺวา อปกฺกมิ. อถสฺส ภควา
ราชคเห ปกาสนียกมฺม กาเรสิ. โส ปริจฺจตฺโตทานิ อห
สมเณน โคตเมน อิทานิสฺส อนตฺถ กริสฺสามีติ อชาตสตฺตุ
อุปสงฺกมิตฺวา ปุพฺเพ โข กุมาร มนุสฺสา ทีฑายุกา เอตรหิ
อปฺปายุกา าน โข ปเนต วิชชฺ ติ ย ตฺว กุมาโรว สมาโน
กาล กเรยฺยาสิ เตนหิ ตฺว กุมาร ปตร หนฺตฺวา ราชา โหหิ
อห ภควนฺต หนฺตฺวา พุทฺโธ ภวิสฺสามีติ วตฺวา ตสฺมึ รชฺเช
ปติฏิเต ตถาคตสฺส วธาย ปุริเส ปโยเชตฺวา เตสุ โสตาปตฺติผล
ปตฺวา นิวตฺเตสุ สย คิชฺฌกูฏ อภิรหุ ิตฺวา อหเมว สมณ
โคตม ชีวิตา โวโรเปสฺสามีติ สิล ปวิชฺฌิตฺวา รุหิรุปฺปาทกมฺม
กตฺวา อิมินาป อุปาเยน มาเรตุ อสกฺโกนฺโต ปุน นาฬาคิรึ
วิสฺสชฺชาเปสิ. ตสฺมึ อาคจฺฉนฺเต อานนฺทตฺเถโร อตฺตโน ชีวิต สตฺถุ
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ปริจฺจชิตฺวา ปุรโต อฏาสิ. สตฺถา นาค ทเมตฺวา นครา นิกฺขมิตฺวา
วิหาร อาคนฺตฺวา อเนกสหสฺเสหิ อุปาสเกหิ อภิหฏ มหาทาน
ปริภฺุชิตฺวา ตสฺมึ ทิวเส สนฺนิปติตาน อฏารสโกฏิสงฺขาตาน
ราชคหวาสีน อนุปุพฺพีกถ กเถสิ. จตุราสีติยา ปาณสหสฺสาน
ธมฺมาภิสมโย ชาโต. อโห มหาคุโณ อายสฺมา อานนฺโท
ตถารูเป นาม หตฺถินาเค อาคจฺฉนฺเต อตฺตโน ชีวิต ปริจฺจชิตฺวา
สตฺถุ ปุรโต อฏาสีติ เถรสฺส คุณกถ สุตฺวา น ภิกฺขเว
อิทาเนว ปุพฺเพเปส มมตฺถาย ชีวิต ปริจฺจชิเยวาติ วตฺวา ภิกขฺ ูหิ
ยาจิโต จุลฺลหส มหาหส กกฺกฏ ชาตกานิ กเถสิ.
เทวทตฺตสฺสาป กมฺม เนว ตถา รฺโ มาราปตตฺตา
น วธกาน ปโยชิตตฺตา น สิลาย ปวิทฺธตฺตา ปากฏ อโหสิ
ยถา นาฬาคิริหตฺถิโน วิสฺสชฺชิตตฺตา. ตทา หิ มหาชโน ราชาป
เทวทตฺเตเนว มาราปโต วธกาป ปโยชิตา สิลาป ปวิทฺธา
อิทานิ ปน เตน นาฬาคิริ วิสฺสชฺชาปโต เอวรูป นาม ปาป
คเหตฺวา ราชา วิจรตีติ โกลาหลมกาสิ. ราชา มหาชนสฺส กถ
สุตฺวา ปฺจ ถาลิปากสตานิ หราเปตฺวา น ปุน ตสฺสุปฏาน
อคมาสิ. นาคราปสฺส กุล อุปคตสฺส ภิกฺขามตฺตมฺป นาทสุ. โส
ปริหีนลาภสกฺกาโร โกหฺเน ชีวิตุกาโม สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา
๑

๒

ก

๑. ขุ. ชา. อสีติ. ๒๘/๖๘. ตทฏกถา. ๘/๒๑๑. ๒. ขุ. ชา. อสีติ. ๒๘/๗๗.
ตทฏกถา. ๘/๒๔๒. ๓. ขุ. ชา. จตุ. ๒๗/๑๔๕. ตทฏกถา. ๔/๓๓๕. ตตฺถ ปน
กกฺการุชาตกนฺติ ขายติ.
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ปฺจ วตฺถนู ิ ยาจิตฺวา ภควตา อล เทวทตฺต โย อิจฺฉติ
อารฺโก โหตูติ ปฏิกขฺ ิตฺโต กสฺสาวุโส วจน โสภณ กึ
ตถาคตสฺส อุทาหุ มม อห หิ อุกฺกฏวเสน เอว วทามิ สาธุ
ภนฺเต ภิกฺขู ยาวชีว อรฺิกา อสฺสุ ปณฺฑปาติกา ปสุกูลกิ า
รุกฺขมูลิกา มจฺฉมส น ขาเทยฺยุนฺติ โย ทุกฺขา มุจฺจิตุกาโม
โส มยา สทฺธึ อาคจฺฉตูติ วตฺวา ปกฺกามิ. ตสฺส วจน สุตฺวา
เอกจฺเจ นวปพฺพชิตา มนฺทพุทฺธิโน กลฺยาณ เทวทตฺโต อาห
เอเตน สทฺธึ วิจริสฺสามาติ เตน สทฺธึ เอกโตว อเหสส. อิติ โส
ปฺจสเตหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ เตหิ ปฺจหิ วตฺถูหิ ลูขปฺปสนฺน ชน
สฺาเปนฺโต กุเลสุ วิฺาเปตฺวา ภฺุชนฺโต สงฺฆเภทาย ปรกฺกมิ.
โส ภควตา สจฺจ กิร ตฺว เทวทตฺต สงฺฆเภทาย ปรกฺกมสิ
จกฺกเภทายาติ ปุฏโ  สจฺจ ภควาติ วตฺวา ครุโก โข
เทวทตฺต สงฺฆเภโทติอาทีหิ โอวทิโตป สตฺถุ วจน อนาทยิตฺวา
ปกฺกนฺโต อายสฺมนฺต อานนฺท ราชคเห ปณฺฑาย จรนฺต ทิสฺวา
อชฺชตคฺเคทานาห อาวุโส อานนฺท อฺเตฺรว ภควตา อฺตฺร
ภิกฺขุสงฺฆา อุโปสถ กริสฺสามิ สงฺฆกมฺม กริสฺสามีติ อาห. เถโร
ตมตฺถ ภควโต อาโรเจสิ. ต วิทิตฺวา สตฺถา อุปปฺ นฺนธมฺมสเวโค
หุตฺวา เทวทตฺโต สเทวกสฺส โลกสฺส อนตฺถนิสฺสิต อตฺตโน
อวีจิมฺหิ ปจนกมฺม กโรตีติ ปริวิตกฺเกตฺวา
" สุกรานิ อสาธูนิ
อตฺตโน อหิตานิ จ
ย เว หิตฺจ สาธฺุจ
ต เว ปรมทุกฺกรนฺติ "
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อิม คาถ วตฺวา ปุน อิม อุทาน อุทาเนสิ
" สุกร สาธุนา สาธุ
สาธุ ปาเปน ทุกฺกร
ปาป ปาเปน สุกร
ปาปมริเยหิ ทุกฺกรนฺติ. "
อถโข เทวทตฺโต อุโปสถทิวเส อตฺตโน ปริสาย สทฺธึ
เอกมนฺต นิสีทิตฺวา ยสฺสิมานิ ปฺจ วตฺถูนิ ขมนฺติ โส
สลาก คณฺหตูติ วตฺวา ปฺจสเตหิ วชฺชีปุตฺตเกหิ นวเกหิ
อปฺปกตฺูหิ สลากาย คหิตาย สงฺฆ ภินฺทติ ฺวา เต ภิกขฺ ู
อาทาย คยาสีส อคมาสิ. ตสฺส ตตฺถ คตภาว สุตฺวา สตฺถา เตส
ภิกฺขูน อานยตฺถาย เทฺว อคฺคสาวเก เปเสสิ. เต ตตฺถ คนฺตฺวา
อาเทสนาปาฏิหาริยานุสาสนิยา จ อิทฺธิปาฏิหาริยานุสาสนิยา จ
อนุสาสนฺตา เต อมต ปาเยตฺวา อาทาย อากาเสนาคมึสุ.
โกกาลิโกป โข อุฏเหิ อาวุโส เทวทตฺต นีตา เต ภิกฺขู
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนหิ นนุ ตฺว มยา วุตฺโต มา อาวุโส
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนหิ วิสฺสาสิ ปาปจฺฉา สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา
ปาปกาน อิจฺฉาน วสงฺคตาติ วตฺวา ชนฺนุเกน หทยมชฺเฌ ปหริ.
ตสฺส ตตฺเถว อุณฺห โลหิต มุขโต อุคฺคฺฉิ.
อายสฺมนฺต ปน สารีปุตฺต ภิกขฺ ุสงฺฆปริวุต อากาเสนาคจฺฉนฺต
ทิสฺวา ภิกฺขู อาหสุ ภนฺเต อายสฺมา สารีปุตฺโต คมนกาเล
อตฺตทุติโยว คโต อิทานิ มหาปริวาโร อาคจฺฉนฺโต โสภตีติ.
สตฺถา น ภิกฺขเว อิทาเนว ติรจฺฉานโยนิย นิพพฺ ตฺตกาเลป
๑

๑. จุลฺลวคฺค. ๗/๑๙๔. ขุ. อุ. ๒๕/๑๖๗.
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มม ปุตฺโต มม สนฺติก อาคจฺฉนฺโต โสภติเยวาติ วตฺวา
" โหติ สีลวต อตฺโถ
ปฏิสนฺถารวุตฺติน.
ลกฺขณ ปสฺส อายนฺต
าติสงฺฆปุรกฺขิต
อถ ปสฺสสิม กาล
สุวิหีนว าติภีติ "
อิท ชาตก กเถสิ. ปุน ภิกฺขูหิ ภนฺเต เทวทตฺโต กิร
เทฺว อคฺคสาวเก อุโภสุ ปสฺเสสุ นิสีทาเปตฺวา พุทฺธลีฬฺหาย
ธมฺม เทเสสฺสามีติ ตุมฺหาก อนุกริ ิย กรีติ วุตฺเต น ภิกฺขเว
อิทาเนว ปุพฺเพเปส มม อนุกิรยิ  กาตุ วายมิ น ปน สกฺขีติ
วตฺวา
" อป วีรก ปสฺเสสิ
สกุณ มฺชุภาณก
ยุรคีวสงฺกาส
ปตึ มยฺห สวิฏก
อุทกถลจรสฺส ปกฺขิโน
นิจฺจ อามกมจฺฉโภชิโน
ตสฺสานุกร สวิฏโก
เสวาเลหิ ปลิคุณฺิโต มโตติ "
นทีจรกากชาตก กเถตฺวา อปเรสุป ทิวเสสุ ตถารูปเมว กถ
อารพฺภ
" อจาริ วตาย วิตุท วนานิ
กฏงฺครุกฺเขสุ อสารเกสุ
๑

๒

๓

๔

๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๔. ตทฏกถา. ๑/๒๒๐. ๒. ลกฺขณชาตก. ๓. ขุ. ชา.
ทุก. ๒๗/๗๕. ตทฏกถา. ๓/๑๙๙. ๔. ชาตเก วีรกชาตกนฺติ ขายติ.
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อถาสทา ขทิร ชาตสาร
ยตฺถาภิทา ครุโฬ อุตฺตมงฺคนฺติ จ
ลสี จ เต นิปฺผลิตา
มตฺถโก จ วิทาลิโต
สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา
ทานิ สมฺม วิโรจสีติ จ "
เอวมาทีนิ ชาตกานิ กเถสิ. ปุน อกตฺู เทวทตฺโตติ กถ
อารพฺภ
" อกรมฺหา ว เต กิจฺจ
ย พล อหุวมฺห เส
มิคราช นโม ตฺยตฺถุ
อป กิฺจิ ลภามฺห เส.
มม โลหิตภกฺขสฺส
นิจฺจ ลุทฺทานิ กุพฺพโต
ทนฺตนฺตรคโต สนฺโต
ต พฺหุ ยป ชีวสีติ "
อาทีนิ ชาตกานิ กเถสิ. ปุน วธาย ปริสกฺกนมสฺส อารพฺภ
" าตเมต กุรุงฺคสฺส
ย ตฺว เสปณฺณิ เสยฺยสิ
อฺ เสปณฺณึ คจฺฉามิ
น เม เต รุจจฺ เต ผลนฺติ "
อาทีนิ ชาตกานิ กเถสิ. ปุน อุภโต ปริหีโน เทวทตฺโต
ลาภสกฺการโต จ สามฺโต จาติ กถาสุ ปวตฺตมานาสุ
น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพป ปริหีโนเยวาติ วตฺวา
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๑. ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๗๗. ตทฏกถา. ๓/๒๑๖. ๒. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๔๖. ตทฏกถา.
๒/๓๘๗. ๓. กนฺทคลชาตกฺเจว วิโรจนชาตกฺจ. ๔. ขุ. ชา. จตุ. ๒๗/๑๓๓.
ตทฏกถา. ๔/๒๕๘. ๕. ชวสกุณชาตก. ๖. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๗. ตทฏกถา. ๑/๒๖๒.
๗. กุรุงฺคมิคชาตก.
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" อกฺขี ภินฺนา ปโฏ นฏโ
สขีเคเห จ ภณฺฑน
อุภโต ปทุฏกมฺมนฺตา
อุทกมฺหิ ถลมฺหิ จาติ "
อาทีนิ ชาตกานิ กเถสิ. เอว ราชคเห วิหรนฺโต เทวทตฺต
อารพฺภ พหูนิ ชาตกานิ กเถตฺวา ราชคหโต สาวตฺถึ คนฺตฺวา
เชตวนมหาวิหาเร วาส กปฺเปสิ.
เทวทตฺโตป โข นว มาเส คิลาโน ปจฺฉิเม กาเล สตฺถาร
ทฏุกาโม หุตฺวา อตฺตโน สาวเก อห สตฺถาร ทฏุกาโม
ต เม ทสฺเสถาติ วตฺวา เตหิ ตฺว สมตฺถกาเล สตฺถารา
สทฺธึ เวรี หุตฺวา อจริ น มย ต ตตฺถ เนสฺสามาติ วุตฺเต
มา ม นาเสถ มยา สตฺถริ อาฆาโต กโต สตฺถุ ปน มยิ
เกสคฺคมตฺโตป อาฆาโต นตฺถีติ. โส หิ ภควา
วธเก เทวทตฺตมฺหิ
โจเร องฺคุลมิ าลเก
ธนปาเล ราหุเล จ
สพฺพตฺถ สมมานโสติ
ทสฺเสถ เม ภควนฺตนฺติ ปุนปฺปุน ยาจิ. อถ น เต มฺจเกนาทาย
นิกฺขมึสุ. ตสฺสาคมน สุตฺวา ภิกฺขู สตฺถุ อาโรเจสุ ภนฺเต เทวทตฺโต
กิร ตุมฺหาก ทสฺสนตฺถาย อาคจฺฉตีติ. น ภิกขฺ เว โส
เตนตฺตภาเวน ม ปสฺสติ ุ ลภิสฺสตีติ. ภิกฺขู กิร ปฺจนฺน วตฺถูน
อายาจิตกาลโต ปฏาย ปุน พุทฺเธ ทฏุ น ลภนฺติ อย
ธมฺมตา. อสุกฏานฺจ อสุกฏานฺจ อาคโต ภนฺเตติ อาหสุ.
ย อิจฺฉติ ต กโรตุ น โส ม ปสฺสติ ุ ลภิสฺสตีติ. ภนฺเต
๑

๒

๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๔๕. ตทฏกถา. ๒/๓๗๒. ๒. อุภโตภฏชาตก.
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อิโต โยชนมตฺต อาคโต อฑฺฒโยชน คาวุต โปกฺขรณีสมีป
อาคโต ภนฺเตติ. สเจป อนฺโตเชตวน ปวิสติ เนว ม
ปสฺสิตุ ลภิสฺสตีติ. เทวทตฺต คเหตฺวา อาคตา เชตวนโปกฺขรณีตีเร
มฺจ โอตาเรตฺวา โปกฺขรณิย นหายิตุ โอตรึสุ. เทวทตฺโตป
โข มฺจโต อุฏาย อุโภ ปาเท ภูมิย เปตฺวา นิสีทิ. เต
ปวึ ปวิสึส.ุ โส อนุกกฺ เมน ยาว โคปฺผกา ยาว ชนฺนุกา
ยาว กฏิโต ยาว ถนโต ยาว คีวโต ปวิสิตฺวา หนุกฏิกสฺส
ภูมิย ปติฏิตกาเล คาถมาห
" อิเมหิ อฏีหิ ตมคฺคปุคฺคล
เทวาติเทว นรทมฺมสารถึ
สมนฺตจกฺขุ สตปฺุลกฺขณ
ปาเณหิ พุทฺธ สรณ คโตสฺมีติ. "
อิท กิร าน ทิสฺวา ตถาคโต เทวทตฺต ปพฺพาเชสิ. สเจ หิ
โส น ปพฺพชิสฺส คิหี หุตฺวา กมฺม ภาริย อกริสฺส อายตึ
ภวสฺส ปจฺจย กาตุ นาสกฺขิสฺส ปพฺพชิตฺวา จ ปน กิฺจาป
กมฺม ภาริย กริสฺสติ อายตึ ภวสฺส ปจฺจย กาตุ สกฺขิสฺสตีติ น
สตฺถา ปพฺพาเชสิ. โส หิ อิโต สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก อฏิสฺสโร
นาม ปจฺเจกพุทฺโธ ภวิสฺสติ. โส ปวึ ปวิสติ ฺวา อวีจิมฺหิ
นิพฺพตฺติ. นิจฺจเล พุทฺเธ อปรทฺธภาเวน ปน นิจฺจโลว หุตฺวา
ปจฺจติ. ติโยชนสติเก อนฺโตอวีจิมฺหิ โยชนสตุพฺเพธเมวสฺส สรีร
นิพฺพตฺติ สีส ยาว กณฺณสกฺขลิโต อุปริ อยกปลฺล ปาวิสิ ปาทา
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ยาว โคปฺผกา เหฏา อยปวึ ปวิฏา มหาตาลกฺขนฺธปริมาณ
อยสูล ปจฺฉิมภิตฺติโต นิกฺขมิตฺวา ปฏิมชฺฌ ภินฺทิตฺวา อุเรน
นิกฺขมิตฺวา ปุรตฺถิมภิตฺตึ ปาวิสิ อปร ทกฺขิณภิตฺติโต นิกฺขมิตฺวา
ทกฺขิณปสฺส ภินฺทิตฺวา วามปสฺเสน นิกฺขมิตฺวา อุตฺตรภิตฺตึ
ปาวิสิ อปร อุปริ กปลฺลโต นิกฺขมิตฺวา มตฺถก ภินฺทิตฺวา
อโธภาเคน นิกฺขมิตฺวา อยปวึ ปาวิสิ. เอว โส ตตฺถ นิจฺจโล
หุตฺวา ปจฺจติ.
ภิกฺขู เอตฺตก าน คนฺตฺวา เทวทตฺโต สตฺถาร ทฏุ
อลภิตฺวาว ปวึ ปวิฏโ ติ กถ สมุฏาเปสส. สตฺถา น
ภิกฺขเว เทวทตฺโต อิทาเนว มยิ อปรชฺฌิตฺวา ปวึ ปาวิสิ
ปุพฺเพป ปวิฏโเยวาติ วตฺวา หตฺถิราชกาเล มคฺคมุฬฺห ปุริส
สมสฺสาเสตฺวา อตฺตโน ปฏึ อาโรเปตฺวา เขมนฺต ปาปตสฺส
เตน ปุน ติกฺขตฺตุ อาคนฺตฺวา อคฺคฏาเน มชฺฌมิ ฏาเน มูเลติ
เอว ทนฺเต ฉินฺทิตฺวา ตติยวาเร มหาปุริสสฺส จกฺขุปถ อติกฺกมนฺตสฺส
ตสฺส ปวึ ปวิฏภาว ทีเปตุ
" อกตฺุสฺส โปสสฺส
นิจฺจ วิวรทสฺสิโน
สพฺพฺเจ ปวึ ทชฺชา
เนว น อภิราธเยติ "
อิม ชาตก กเถตฺวา ปุนป ตเถว กถาย สมุฏิตาย ขนฺติวาทิภูเต
อตฺตนิ อปรชฺฌิตฺวา กลาพุราชภูตสฺส ตสฺส ปวึ ปวิฏภาว
ทีเปตุ ขนฺติวาทิชาตก จุลฺลธมฺมปาลภูเต อตฺตนิ อปรชฺฌิตฺวา
๑

๒

๓

๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๓. ตทฏกถา. ๒/๑๒๘. ๒. สีลวนาคชาตก. ๓. ขุ. ชา. จตุ.
๒๗/๑๓๗. ตทฏกถา. ๔/๒๗๕.
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มหาปตาปราชภูตสฺส ตสฺส ปวึ ปวิฏภาว ทีเปตุ จุลฺลธมฺมปาลชาตกฺจ กเถสิ.
ปวึ ปวิฏเ ปน เทวทตฺเต มหาชโน หฏตุฏโ
ธชปตากกทลิโย อุสฺสาเปตฺวา ปุณฺณฆเฏ เปตฺวา ลาภา วต
โนติ มหนฺต ฉณ อนุโภติ. ตมตฺถ ภควโต อาโรเจสส. ภควา
น ภิกฺขเว อิทาเนว เทวทตฺเต มเต มหาชโน ตุสฺสติ ปุพฺเพป
ตุสฺสิเยวาติ วตฺวา สพฺพชนสฺส อปฺปเย จณฺเฑ ผรุเส พาราณสิย
ปงฺคลราเช นาม มเต มหาชนสฺส ตุฏภาว ทีเปตุ
" สพฺโพ ชโน หึสิโต ปงฺคเลน
ตสฺมึ มเต ปจฺจย เวทยนฺติ
ปโย นุ เต อาสิ อกณฺหเนตฺโต.
กสฺมา ตุว โรทสิ ทฺวารปาล
น เม ปโย อาสิ อกณฺหเนตฺโต
ภายามิ ปจฺจาคมนาย ตสฺส
อิโต คโต หึเสยฺย มจฺจุราช
โส หึสิโต อาเนยฺย น ปุน อิธาติ "
อิม ปงฺคลชาตก กเถสิ.
ภิกฺขู สตฺถาร ปุจฉฺ ึสุ อิทานิ ภนฺเต เทวทตฺโต กุหึ
นิพฺพตฺโตติ. อวีจิมหานิรเย ภิกฺขเวติ. ภนฺเต อิธ ตปฺปนฺโต
๑

๒

๑. ขุ. ชา. ปฺจ. ๒๗/๑๗๑. ตทฏกถา. ๔/๔๕๐. ๒. ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๙๒. ตทฏกถา.
๓/๓๒๑.
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วิจริตฺวา ปุน คนฺตฺวา ตปฺปนฏาเนเยว นิพฺพตฺโตติ. อาม
ภิกฺขเว ปพฺพชิตา วา โหนฺตุ คหฏา วา ปมาทวิหาริโน
อุภยตฺถ ตปฺปนฺติเยวาติ วตฺวา อิม คาถมาห
" อิธ ตปฺปติ เปจฺจ ตปฺปติ
ปาปการี อุภยตฺถ ตปฺปติ
ปาป เม กตนฺติ ตปฺปติ
ภิยฺโย ตปฺปติ ทุคฺคตึ คโตติ. "
ตตฺถ อิธ ตปฺปตีติ อิธ กมฺมตปฺปเนน โทมนสฺสมตฺเตน
ตปฺปติ. เปจฺจาติ ปรโลเก ปน วิปากตปฺปเนน อติทารุเณน
อปายทุกฺเขน ตปฺปติ. ปาปการีติ นานปฺปการสฺส ปาปสฺส กตฺตา.
อุภยตฺถาติ อิมินา วุตฺตปฺปกาเรน ตปฺปเนน อุภยตฺถ ตปฺปติ นาม.
ปาป เมติ โส หิ กมฺมตปฺปเนน ตปฺปนฺโต ปาป เม กตนฺติ
ตปฺปติ ต อปฺปมตฺตก ตปฺปน วิปากตปฺปเนน ปน ตปฺปนฺโต
ภิยฺโย ตปฺปติ ทุคฺคตึ คโต อติผรุเสน ตปฺปเนน อติวิย ตปฺปตีติ.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุ. เทสนา
มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตาติ.
เทวทตฺตวตฺถุ.
---------
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๑๓. สุมนาเทวีวตฺถุ. [ ๑๓ ]
อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทตีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา
เชตวเน วิหรนฺโต สุมนาเทวึ อารพฺภ กเถสิ.
สาวตฺถยิ  หิ เทวสิก อนาถปณฺฑิกสฺส เคเห เทฺว ภิกฺขุสหสฺสานิ
ภฺุชนฺติ ตถา วิสาขาย มหาอุปาสิกาย. สาวตฺถิยฺจ โย โย
ทาน ทาตุกาโม โหติ โส โส เตส อุภินฺน โอกาส ลภิตฺวาว
กโรติ. กึการณาติ. ตุมหฺ าก ทานคฺค อนาถปณฑ
ฺ ิโก วา
วิสาขา วา อาคตาติ ปุจฺฉิตฺวา นาคตาติ วุตฺเต สตสหสฺส
วิสฺสชฺเชตฺวา กตทานมฺป กึ ทาน นาเมตนฺติ ครหนฺติ. อุโภป
หิ เต ภิกฺขสุ งฺฆสฺส รุจ
ิ ฺจ อนุจฺฉวิกกิจฺจานิ จ ชานนฺติ. เตสุ
วิหรนฺเตสุ ภิกฺขู จิตฺตานุรูปเมว ภฺุชนฺติ. ตสฺมา สพฺเพ ทาน
ทาตุกามา เต คเหตฺวา คจฺฉนฺติ. อิติ เต อตฺตโน ฆเร ภิกฺขู
ปริวิสิตุ น ลภนฺติ. ตโต วิสาขา โก นุ โข มม าเน ตฺวา
ภิกฺขุสงฺฆ ปริวิสิสฺสตีติ อุปธาเรนฺตี ปุตฺตสฺส ธีตร ทิสฺวา ต
อตฺตโน าเน เปสิ. สา ตสฺสา นิเวสเน ภิกฺขุสงฺฆ ปริวิสติ.
อนาถปณฺฑิโกป มหาสุภทฺท นาม เชฏธีตร เปสิ. สา หิ
ภิกฺขูน เวยฺยาวจฺจ กโรนฺตี ธมฺม สุณนฺตี โสตาปนฺนา หุตฺวา
ปติกุล อคมาสิ. ตโต จุลฺลสุภทฺท เปสิ. สาป ตเถว กโรนฺตี
โสตาปนฺนา หุตฺวา ปติกุล คตา. อถ สุมนาเทวึ นาม กนิฏ ธีตร
เปสิ. สา ปน ธมฺม สุตฺวา สกทาคามิผล ปตฺวา กุมาริกาว
หุตฺวา ตถารูเปน อผาสุเกน อาตุรา อาหารุปจฺเฉท กตฺวา ปตร
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ทฏุกามา หุตฺวา ปกฺโกสาเปสิ. โส เอกสฺมึ ทานคฺเค ตสฺสา สาสน
สุตฺวา ว อาคนฺตฺวา กึ อมฺม สุมเนติ อาห. สา ปตร อาห
กึ กนิฏภาติกาติ. วิปฺปลปสิ อมฺมาติ. น วิปฺปลปามิ
กนิฏภาติกาติ. ภายสิ อมฺมาติ. น ภายามิ กนิฏภาติกาติ.
เอตฺตก วตฺวาเยว ปน สา กาลมกาสิ. โส โสตาปนฺโนป สมาโน
เสฏี ธีตริ อุปฺปนฺนโสก อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺโต ธีตุ สรีรกิจฺจ
กาเรตฺวา โรทนฺโต สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา กึ คหปติ ทุกฺขี ทุมฺมโน
อสฺสุมุโข รุทมาโน อาคโตสีติ วุตฺเต ธีตา เม ภนฺเต สุมนาเทวี
กาลกตาติ อาห. อถ กสฺมา โสจสิ นนุ สพฺเพส เอกสิก
มรณนฺติ. ชานาเมต ภนฺเต เอวรูปา ปน เม หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนา
ธีตา สา มรณกาเล สตึ ปจฺจุปฏาเปตุ อสกฺโกนฺตี วิปฺปลปมานา
มตา เตน เม อนปฺปก โทมนสฺส อุปฺปชฺชตีติ. กึ ปน ตาย
กถิต มหาเสฏีติ. อห ต ภนฺเต กึ อมฺม สุมเนติ อามนฺเตสึ
อถ ม อาห กึ กนิฏภาติกาติ ตโต วิปฺปลปสิ อมฺมาติ วุตฺเต
น วิปฺปลปามิ กนิฏภาติกาติ ภายสิ อมฺมาติ น ภายามิ
กนิฏภาติกาติ เอตฺตก วตฺวา กาลมกาสีติ. อถ น ภควา อาห
น หิ เต มหาเสฏิ ธีตา วิปฺปลปตีติ. อถ กสฺมา เอวมาหาติ.
กนิฏตฺตาเยว ธีตา หิ เต คหปติ มคฺคผเลหิ ตยา มหลฺลกิ า
ตฺว หิ โสตาปนฺโน ธีตา ปน เต สกทาคามินี สา มคฺคผเลหิ
มหลฺลิกตฺตา ต เอวมาหาติ. เอว ภนฺเตติ. เอว คหปตีติ.
อิทานิ กุหึ นิพฺพตฺตา ภนฺเตติ. ตุสติ ภวเน คหปตีติ วุตฺเต
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ภนฺเต มม ธีตา อิธ าตกาน อนฺตเร นนฺทมานา วิจริตฺวา
อิโต คนฺตฺวาป นนฺทนฏาเนเยว นิพฺพตฺตาติ. อถ น สตฺถา
อาม คหปติ อปฺปมตฺตา นาม คหฏา วา ปพฺพชิตา วา
อิธโลเก จ ปรโลเก จ นนฺทนฺติเยวาติ วตฺวา อิม คาถมาห
" อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ
กตปฺุโ อุภยตฺถ นนฺทติ
ปฺุ เม กตนฺติ นนฺทติ
ภิยฺโย นนฺทติ สุคฺคตึ คโตติ. "
ตตฺถ อิธาติ อิธโลเก กมฺมนนฺทเนน นนฺทติ. เปจฺจาติ
ปรโลเก วิปากนนฺทเนน นนฺทติ. กตปฺุโติ นานปฺปการสฺส
ปฺุสฺส กตฺตา. อุภยตฺถาติ อิธ กต เม กุสล อกต เม
ปาปนฺติ นนฺทติ ปรตฺถ วิปาก อนุภวนฺโต นนฺทติ. ปฺุ เมติ
อิธ นนฺทนฺโต ปน ปฺุ เม กตนฺติ โสมนสฺสมตฺตเกเนว
กมฺมนนฺทน อุปาทาย นนฺทติ. ภิยโฺ ยติ วิปากนนฺทเนน ปน
สุคตึ คโต สตฺตปฺาสวสฺสโกฏิโย สฏิฺจ วสฺสสตสหสฺสานิ
ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวนฺโต ตุสิตปุเร อติวิย นนฺทตีติ.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสส. มหาชนสฺส
ธมฺมเทสนา สาตฺถิกา ชาตาติ.
สุมนาเทวีวตฺถุ.
-----------
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๑๔. เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ. [ ๑๔ ]
พหุมฺป เจ สหิต ภาสมาโนติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา
เชตวเน วิหรนฺโต เทฺว สหายเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.
สาวตฺถวี าสิโน หิ เทฺว กุลปุตฺตา สหายกา วิหาร คนฺตฺวา
สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา กาเม ปหาย สตฺถุ สาสเน อุร ทตฺวา
ปพฺพชิตฺวา ปฺจ วสฺสานิ อาจริยุปชฺฌายาน สนฺติเก วสิตวฺ า
สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา สาสเน ธุร ปุจฺฉิตฺวา วิปสฺสนาธุรฺจ
คนฺถธุรฺจ วิตฺถารโต สุตฺวา เอโก ตาว อห ภนฺเต มหลฺลกกาเล
ปพฺพชิโต น สกฺขิสฺสามิ คนฺถธุร ปูเรตุ วิปสฺสนาธุร ปน
ปูเรสฺสามีติ ยาว อรหตฺตา วิปสฺสน กถาเปตฺวา ฆเฏนฺโต วายมนฺโต
สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ. อิตโร ปน อห คนฺถธุร
ปูเรสฺสามีติ อนุกฺกเมน เตปฏก พุทฺธวจน อุคฺคณฺหิตฺวา คตคตฏาเน
ธมฺม กเถติ สรภฺ ภณติ ปฺจนฺน ภิกฺขุสตาน ธมฺม วาเจนฺโต
วิจรติ อฏารสนฺน มหาคณาน อาจริโย อโหสิ. ภิกฺขู สตฺถุ
สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา อิตรสฺส เถรสฺส วสนฏาน คนฺตฺวา
ตสฺโสวาเท ตฺวา อรหตฺต ปตฺวา เถร วนฺทิตวฺ า สตฺถาร
ทฏุกามมฺหาติ วทนฺติ. เถโร คจฺฉถ อาวุโส มม วจเนน
สตฺถาร วนฺทิตฺวา อสีติมหาเถเร วนฺทถ สหายกตฺเถรป เม อมฺหาก
อาจริโย ตุมเฺ ห วนฺทตีติ วเทถาติ เปเสสิ. เต วิหาร คนฺตฺวา
สตฺถารฺเจว อสีติมหาเถเร จ วนฺทิตฺวา คนฺถกิ ตฺเถรสฺส สนฺติก
คนฺตฺวา ภนฺเต อมฺหาก อาจริโย ตุมฺเห วนฺทตีติ วทนฺติ. อิตเรน จ
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โก นาเมโสติ วุตฺเต ตุมฺหาก สหายกภิกฺขุ ภนฺเตติ วทนฺติ. เอว
เถเร ปุนปฺปนุ  สาสน ปหิณนฺเต โส ภิกฺขุ โถก กาล สหิตฺวา
อปรภาเค สหิตุ อสกฺโกนฺโต อมฺหาก อาจริโย ตุมฺเห วนฺทตีติ
วุตฺเต โก เอโสติ วตฺวา ตุมฺหาก สหายกภิกฺขุ ภนฺเตติ วุตฺเต
กึ ปน ตุมฺเหหิ ตสฺส สนฺติเก อุคฺคหิต กึ ทีฆนิกายาทีสุ อฺตโร
นิกาโย กึ ตีสุ ปฏเกสุ เอก ปฏกนฺติ วตฺวา จตุปฺปทิกป คาถ
น ชานาติ ปสุกูล คเหตฺวา ปพฺพชิตกาเลเยว อรฺ ปวิฏโ
พหู วต อนฺเตวาสิเก ลภิ ตสฺส อาคตกาเล มยา ปฺห
ปุจฺฉิตุ วฏฏตีติ จินฺเตสิ. อปรภาเค เถโร สตฺถาร ทฏุ อาคโต
สหายกตฺเถรสฺส สนฺติเก ปตฺตจีวร เปตฺวา คนฺตฺวา สตฺถารฺเจว
อสีติมหาเถเร จ วนฺทิตฺวา สหายกตฺเถรสฺส วสนฏาน ปจฺจาคมิ.
อถสฺส โส วตฺต กาเรตฺวา สมปฺปมาณ อาสน คเหตฺวา ปฺห
ปุจฺฉิสฺสามีติ นิสีท.ิ ตสฺมึ ขเณ สตฺถา เอส เอวรูป มม ปุตตฺ 
วิเหเตฺวา นิรเย นิพฺพตฺเตยฺยาติ ตสฺมึ อนุกมฺปาย วิหารจาริก
จรนฺโต วิย เตส นิสินนฺ ฏาน คนฺตฺวา ปฺตฺเต พุทฺธาสเน
นิสีทิ. ตตฺถ ตตฺถ นิสีทนฺตา หิ ภิกฺขู พุทฺธาสน ปฺาเปตฺวา
ว นิสีทนฺติ. เตน สตฺถา ปกติปฺตฺเตเยว อาสเน นิสีทิ.
นิสชฺช โข ปน คนฺถิกภิกฺขุ ปมชฺฌาเน ปฺห ปุจฺฉิตฺวา ตสฺมึ
อกถิเต ทุตยิ ชฺฌาน อาทึ กตฺวา อฏสุป สมาปตฺตีสุ รูปารูเปสุ
ปฺห ปุจฺฉิ. คนฺถิกตฺเถโร เอกป กเถตุ นาสกฺขิ. อิตโร ต
สพฺพ กเถสิ. อถ น โสตาปตฺติมคฺเค ปฺห ปุจฺฉิ. คนฺถิกตฺเถโร
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กเถตุ นาสกฺขิ. ตโต ขีณาสวตฺเถร ปุจฺฉิ. เถโร กเถสิ. สตฺถา
สาธุ สาธูติ อภินนฺทิตฺวา เสสมคฺเคสุป ปฏิปาฏิยา ปฺห ปุจฺฉิ.
คนฺถิกตฺเถโร เอกป กเถตุ นาสกฺขิ. ขีณาสโว ปน ปุจฺฉิตปุจฺฉิต
กเถสิ. สตฺถา จตูสุป าเนสุ ตสฺส สาธุการ อทาสิ. ต สุตฺวา
ภุมฺมเทเว อาทึ กตฺวา ยาว พฺรหฺมโลกา สพฺพา เทวตา เจว
นาคสุปณฺณา จ สาธุการ อทสุ. ต สาธุการ สุตฺวา ตสฺส
อนฺเตวาสิกา เจว สทฺธวิ ิหาริโน จ สตฺถาร อุชฺฌายึสุ กึ
นาเมต สตฺถารา กต กิฺจิ อชานนฺตสฺส มหลฺลกตฺเถรสฺส จตูสุ
าเนสุ สาธุการ อทาสิ อมฺหาก ปนาจริยสฺส สพฺพปริยตฺติธรสฺส
ปฺจนฺน ภิกฺขุสตาน ปาโมกฺขสฺส ปสสามตฺตป น กรีติ. อถ
เน สตฺถา กินฺนาเมต ภิกฺขเว กเถถาติ ปุจฺฉิตฺวา ตสฺมึ อตฺเถ
อาโรจิเต ภิกฺขเว ตุมฺหาก อาจริโย มม สาสเน ภติยา
คาโว รกฺขนสทิโส มยฺห ปน ปุตโฺ ต ยถารุจิยา ปฺจโครเส
ปริภฺุชนกสามิสทิโสติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
" พหุมฺป เจ สหิต ภาสมาโน
น ตกฺกโร โหติ นโร ปมตฺโต
โคโปว คาโว คณย ปเรส
น ภาควา สามฺสฺส โหติ.
อปฺปมฺป เจ สหิต ภาสมาโน
ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี
๑. ม. สหิต. อยฺหิ คาถา อุเปนฺทวชิโร นาม โหติ โส จ ช ต ช คเณหิ เจว ครุทฺวเยน
๑

จ นิยมิโต ตสฺมา สหิต อิติ ยุชฺชติ.
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ราคฺจ โทสฺจ ปหาย โมห
สมฺมปฺปชาโน สุวิมุตฺตจิตฺโต
อนุปาทิยาโน อิธ วา หุร วา
ส ภาควา สามฺสฺส โหตีติ. "
ตตฺถ สหิตนฺติ เตปฏกสฺส พุทฺธวจนสฺเสต นาม ต
อาจริเย อุปสงฺกมิตฺวา อุคฺคณฺหิตฺวา พหุมฺป ปเรส ภาสมาโน
วาเจนฺโต กเถนฺโต ต ธมฺม สุตฺวา ย การเกน ปุคฺคเลน
กตฺตพฺพ ตกฺกโร น โหติ กุกกฺ ฏุ สฺส ปกฺขปหรณมตฺตมฺป
อนิจฺจาทิวเสน มนสิการ นปฺปวตฺเตสิ เอโส ยถา นาม ทิวเส
ภติยา คาโว รกฺขนฺโต โคโป ปาโตว สมฺปฏิจฺฉิตฺวา สาย
คเณตฺวา สามิกาน นิยฺยาเทตฺวา ทิวสภติมตฺต คณฺหาติ ยถารุจิยา
ปน ปฺจโครเส ปริภฺุชิตุ น ลภติ เอวเมว เกวล อนฺเตวาสิกาน
สนฺติกา วตฺตปฏิวตฺตกรณมตฺตสฺส ภาคี โหติ สามฺสฺส ปน
ภาคี น โหติ. ยถา ปน โคปาลเกน นิยฺยาทิตาน คุนฺน ปฺจโครส
โคสามิกา ว ปริภฺุชนฺติ ตถา เตน กถิต ธมฺม สุตฺวา
การกปุคฺคลา ยถานุสิฏ ปฏิปชฺชิตฺวา เกจิ ปมชฺฌานาทีนิ
ปาปุณนฺติ เกจิ วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา มคฺคผลานิ ปาปุณนฺติ
โคสามิกา โครสสฺเสว สามฺสฺส ภาคิโน โหนฺติ. อิติ
สตฺถา สีลสมฺปนฺนสฺส พหุสฺสุตสฺส ปมาทวิหาริโน อนิจฺจาทิวเสน
โยนิโสมนสิกาเร อปฺปวตฺตสฺส ภิกฺขุโน วเสน ปม คาถ
กเถสิ น ทุสสฺ ีลสฺส.
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ทุติยคาถา ปน อปฺปสฺสุตสฺสาป โยนิโสมนสิกาเร กมฺม
กโรนฺตสฺส การกปุคฺคลสฺส วเสน กถิตา. ตตฺถ อปฺปมฺป เจติ
โถก เอกวคฺคทฺวิวคฺคมตฺตมฺป. ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารีติ
อตฺถมฺาย ธมฺมมฺาย นวโลกุตฺตรธมฺมสฺส อนุรูป ธมฺม
ปุพฺพภาคปฏิปทาสงฺขาต จตุปาริสุทฺธิสีล ธุตงฺค อสุภกมฺมฏานาทิเภท
จรนฺโต อนุธมฺมจารี โหติ อชฺช อชฺเชวาติ ปฏิเวธ อากงฺขนฺโต
วิจรติ โส อิมาย สมฺมาปฏิปตฺติยา ราคฺจ โทสฺจ ปหาย
โมห สมฺมา เหตุนา นเยน ปริชานิตพฺพธมฺเม ปริชานนฺโต
ตทงฺค วิกฺขมฺภน สมุจฺเฉท ปฏิปสฺสทฺธิ นิสฺสรณวิมุตฺตีน วเสน สุวิมุตฺตจิตฺโต อนุปาทิยาโน อิธ วา หุร วา อิธโลกปรโลเก ปริยาปนฺนา
วา อชฺฌตฺติกพาหิรา วา ขนฺธายตนธาตุโย จตูหิ อุปาทาเนหิ
อนุปาทิยนฺโต มหาขีณาสโว มคฺคสงฺขาตสฺส สามฺสฺส วเสน
อาคตสฺส ผลสามฺสฺส เจว ปฺจอเสขธมฺมกฺขนฺธสามฺสฺส
จ ภาควา โหตีติ. รตนกูเฏน วิย อคารสฺส อรหตฺเตน เทสนาย
กูฏ คณฺหีติ.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุ. เทสนา
มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตาติ.
เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ.
ยมกวคฺควณฺณนา นิฏิตา.
ปโม วคฺโค.
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