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คัณฐีธัมมปทัฏฐกถา
ยกศัพทแปล ภาค ๔
เรื่องพระราธเถระ
๑. ๒/๑๖ ตั้งแต อเถกทิวส ธมฺมสภาย ภิกฺขู กถ
เปนตนไป.
อถ ครัง้ นั้น เอกทิวส ในวันหนึง่ ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. กถ
ยังวาจาเปนเครื่องกลาววา กิร ไดยินวา สารีปุตฺตตฺเถโร อ. พระ
เถระชื่อวาสารีบุตร กตฺู เปนผูรูซึ่งอุปการะอันบุคคลอื่นกระทําแลว
กตเวที เปนผูรูซึ่งอุปการะตอบอันตนกระทําแลวโดยปกติ (หุตวฺ า)
เปน สริตฺวา ระลึกไดแลว อุปการ ซึง่ อุปการะ กฏจฺฉุภิกฺขามตฺต
อันมีภิกษุอันบุคคลพึงถือเอาดวยทัพพีเปนประมาณ ทุคฺคตพฺราหฺมณ
ยังพราหมณผูถึงแลวซึ่งทุกข ปพฺพาเชสิ ใหบวชแลว ราธตฺเถโรป
แม อ. พระเถระชื่อวาราธะ โอวาทกฺขโม เปนผูอดทนตอการโอวาท
(หุตฺวา) เปน ลภิ ไดแลว โอวาทกฺขมเอว อาจริย ซึ่งอาจารย ผู
อดทนในการสั่งสอนนั่นเทียว อิติ ดังนี้ สมุฏาเปสุ ใหตั้งขึ้นพรอม
แลว ธมฺมสภาย ในธรรมสภา ฯ
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สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว กถ ซึ่งวาจาเปน
เครื่องกลาว เตส ภิกฺขูน ของภิกษุ ท.เหลานั้น วตฺวา ตรัสแลววา
ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. (สารีปุตฺโต) อ. ภิกษุชื่อสารีบุตร (กตฺู)
เปนผูรูอุปการะอันบุคคลอื่นกระทําแลว (กตเวที) เปนผูรูซึ่งอุปการะ
ตอบอันตนกระทําแลวโดยปกติ (โหติ) ยอมเปน อิทานิเอว ใน
กาลนี้นั่นเทียว น หามิได สารีปุตฺโต อ. ภิกษุชอื่ วาสารีบุตร กตฺู
เปนผูรูซึ่งอุปการะอันบุคคลอื่นกระทําแลว กตเวที เปนผูรูซึ่งอุปการะ
ตอบอันตนกระทําแลวโดยปกติ (อโหสิ) ไดเปนแลว ปุพฺเพป แม
ในกาลกอน อิติ ดังนี้ วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ ตรัสใหพิสดารแลว
อลีนจิตฺตชาตก ซึ่งชาดกอันบัณฑิตกําหนดแลวดวยพระกุมารพระนามวา
อลีนจิต ทุกนิปาเท ในทุกนิบาต อิม นี้วา
จมู อ. เสนา มหตี หมูใหญ นิสสฺ าย อาศัยแลว
อลีนจิตตฺ  ซึ่งพระกุมารพระนามวาอลีนจิต ปหฏา
ราเริงทัว่ แลว อคาหยิ ไดยังชางใหจับเอาแลว
โกสล ซึ่งพระราชาพระนามวาโกศล อสนฺตฏุ 
ผูไมทรงยินดีดวยดีแลว เสน รชฺเชน ดวยความ
เปนแหงพระราชา อันเปนของพระองค ชีวคฺคาห
จับเอาดวยความเปนอยู ภิกขฺ ุ อ. ภิกษุ นิสฺสยสมฺปนฺโน ผูถึงพรอมแลวดวยนิสัย เอว อยางนี้
อารทฺธวีริโย ผูมีความเพียรอันปรารภแลว ธมฺม
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ยังธรรม กุสล อันเปนกุศล ภาวย ใหเปนอยู
ปตฺติยา เพื่ออันบรรลุ โยคกฺเขมสฺส ซึ่งธรรม
อันเปนแดนเกษม จากกิเลสเปนเครื่องประกอบ
ปาปุเณ พึงบรรลุ สพฺพสโยชนกฺขย ซึ่งความ
สิ้นไปแหงสังโยชนทั้งปวง อนุปุพฺเพน ตามลําดับ
อิติ ดังนี้
ปกาเสตุ เพื่ออันทรงประกาศ ต อตฺถ ซึ่งเนื้อความนั้น ฯ
กิร ไดยินวา หตฺถี อ. ชาง เอกจาริโก ตัวเที่ยวไปตัวเดียว
วฑฺฒกีหิ ปาทสฺส อโรคกรณภาเวน กต อตฺตโน อุปการ ตฺวา
สพฺพเสตสฺส หตฺถโิ ปตกสฺส ทายโก ตัวรูซึ่งอุปการะ อันนายชาง
ไม ท. กระทําแลว แกตน โดยความเปนคืออันกระทําซึ่งเทา ใหเปน
เทาไมมีโรค แลวจึงให ซึ่งลูกแหงชาง ตัวมีอวัยวะทั้งปวงขาว ตทา
ในกาลนั้น สารีปุตฺตเถโร เปนพระเถระชื่อวาสารีบุตร อโหสิ ได
เปนแลว (เอตรหิ) ในกาลบัดนี้ ฯ
(สตฺถา) อ. พระศาสดา กเถตฺวา ครั้นตรัสแลว ชาตก ซึ่ง
ชาดก อารพฺภ ทรงพระปรารภ เถร ซึ่งพระเถระ เอว อยางนี้
อารพฺภ ทรงพระปรารภ ราธตฺเถร ซึ่งพระเถระชื่อวาราธะ วตฺวา
ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ภิกฺขุนา นาม ชื่ออันภิกษุ
สุวเจน พึงเปนผูอันบุคคลวากลาวไดโดยงาย ราเธน วิย พึงเปนผู
เพียงดังวาภิกษุชื่อวาราธะ ภวิตพฺพ พึงเปน (อาจริเยน) โทส
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ทสฺเสตฺวา โอวทิยมาเนนป ผูแมอันอาจารย แสดงแลว ซึ่งโทษ
กลาวสอนอยู น กุชฺฌิตพฺพ ไมพึงโกรธ ปน อนึ่ง โอวาททายโก
ปุคฺคโล อ. บุคคล ผูใหซึ่งโอวาท (ภิกฺขุนา) อันภิกษุ ทฏพฺโพ
พึงเห็น นิธิอาจิกฺขนโก วิย (หุตฺวา) เปนเปนผูเพียงดังวาผูบอกซึ่ง
ขุมทรัพย อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตวฺ า ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะ
ทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่ง
พระคาถา อิม นี้วา
(ปุคฺคโล) อ. บุคคล ปสฺเส พึงเห็น ย อาจริย
ซึ่งอาจารยใด วชฺชทสฺสิน ผูมีปกติแสดงซึ่งโทษ
นิคฺคยฺหวาทึ ผูมีปกติกลาวขม เมธาวึ ผูม ีปญญา
(กตฺวา) กระทํา ปวตฺตาร อิว ใหเปนผูเพียงดัง
วาผูบอก นิธีน ซึ่งขุมทรัพย ท. ภเช พึงคบ
(ต) อาจริย ซึ่งอาจารยนั้น ตาทิส ผูเชนนั้น
ปณฺฑิต ผูเปนบัณฑิต (หิ) เพราะวา (ปุคฺคลสฺส)
เมื่อบุคคล ภชมานสฺส คบอยู ตาทิส อาจริย
ซึ่งอาจารย ผูเชนนัน้ เสยฺโย คุโณ อ. คุณ
อันประเสริฐกวา โหติ ยอมมี ปาปโย โทโส
อ. โทษอันลามกกวา น (โหติ) ยอมไมมี
อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา นิธิกุมฺภีน ซึ่งหมอแหงขุมทรัพย ท.

ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๔ - หนาที่ 5

หิรฺสุวณฺณาทิปูรน อันเต็มดวยวัตถุมีเงินและทองเปนตน นิทหิตฺวา
ปตาน อันบุคคลฝงตั้งไวแลว ตตฺถ ตตฺถ เน ในที่นั้นนั้น (อิติ)
ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานัน้ หนา (ปทสฺส) แหงบทวา
นิธีน อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา กิจฺฉชีวิเก ทุคฺคตมนุสฺเส อนุกมฺป
กตฺวา เอหิ สุเขน เต ชีวิตุปาย ทสฺเสสฺสามิ อิติ นิธิฏาน เนตฺวา
หตฺถ ปสาเรตฺวา อิม ธน คเหตฺวา สุข ชีว อิติ อาจิกฺขนฺตาร
วิย ใหเปนผูเพียงดังวาผูกระทําแลว ซึง่ ความอนุเคราะห ในมนุษยผู
ถึงแลวซึ่งทุกข ผูมีความเปนอยูโดยยาก กลาวแลววา อ. ทาน จงมา
อ. เรา จักแสดง ซึ่งอุบายแหงชีวิต ตามสบาย แกทาน ดังนี้ นําไป
แลว สูที่แหงขุมทรัพย เหยียดออกซึ่งมือ แลวบอกวา อ. ทาน จง
ถือเอา ซึ่งทรัพยนี้ จงเปนอยู เปนสุขเถิด ดังนี้ (อิติ) ดังนี้
(ปทสฺส) แหงบทวา ปวตฺตาร อิติ ดังนี้ ฯ
(วินิจฺฉโย) อ. วินิจฉัย (ปเท) ในบทวา วชฺชทสฺสิน อิติ
ดังนี้ (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ วชฺชทสฺสโิ น
ชนา อ. ชน ท. ผูแสดงซึ่งโทษโดยปกติ เทฺว ๒ อิมินา น ปุคฺคล
อสารูปฺเปน วา ขลิเตน วา สงฺฆมชฺเฌ นิคฺคณฺหิสฺสามิ อิติ
(จินฺตเนน) รนฺธคเวสโก ชโน จ คือ อ. ชน ผูแสวงหาซึ่งโทษ
ดวยอันคิดวา อ. เรา จักขมขี่ ซึ่งบุคคลนั้น ในทามกลางแหงสงฆ
ดวยมารยาทอันไมสมควรหรือ หรือวาดวยความพลั้งพลาดนี้ ดังนี้ดวย
อฺาตฺาปนตฺถาย าต ธมฺม อนุคฺคณฺหนตฺถาย สีลาทีน คุณาน
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อสฺ ปุคฺคลสฺส (อตฺตโน) วุฑฺฒิกามตาย ต ต วชฺช โอโลกเนน
อุลฺลุมฺปนวเสน สภาวสณฺิโต ชโน จ คือ อ.ชน ผูตั้งอยูดวยดี
แลวตามสภาพ ดวยอํานาจแหงการอุมชู ดวยการแลดู ซึ่งโทษนั้นนั้น
เพื่อประโยชนแกอันยังบุคคลใหรู ซึ่งธรรมอันตนไมรูแลว เพือ่
ประโยชนแกอันถือเอาตาม ซึ่งธรรมอันตนรูแลว เพราะความที่แหง
ตนเปนผูใครซึ่งความเจริญแหงคุณ ท. มีศลี เปนตน แกบุคคลนั้นดวย
อย สภาวสณฺิโต ชโน อ. ชน ผูตั้งอยูดวยดีแลวตามสภาพนี้ (ภควตา)
อันพระผูมีพระภาคเจา อธิปฺเปโต ทรงพระประสงคเอาแลว อิธ ปเท
ในบทนี้วา (วชฺชทสฺสิน) อิติ ดังนี้ ฯ
ทุคฺคตมนุสฺโส อ. มนุษยผูถึงแลวซึ่งทุกข (ปรปุคฺคเลน)
ตชฺเชตฺวาป โปเถตฺวาป นิธึ ทสฺสิโต ผูอันบุคคลอื่น คุกคามแลว
ก็ดี โบยแลวก็ดี แสดงแลว ซึ่งขุมทรัพย (วจเนน) ดวยคําวา
ตฺว อ. ทาน คณฺหาหิ จงถือเอา อิม ธน ซึ่งทรัพยนี้เถิด อิติ
ดังนี้ น กโรติ ยอมไมกระทํา โกป ซึง่ ความโกรธ ปมุทิโต ว
เปนผูบันเทิงทั่วแลวเทียว โหติ ยอมเปน ยถา ฉันใด โกโป
อ. ความโกรธ (ชเนน) อันชม ปุคฺคเล ครั้นเมื่อบุคคล เอวรูเป
ผูมีรูปอยางนี้ ทิสฺวา เห็นแลว อสารูปปฺ  วา ซึ่งมารยาทอันไมสมควร
หรือ ขลิต วา หรือวาซึ่งความพลั้งพลาด อาจิกฺขนฺเต บอกอยู น
กาตพฺโพ ไมพึงกระทํา (เตน ชเนน) อันชนนั้น ตุฏนเอว พึง
เปนผูยินดีแลวนั่นเทียว ภวิตพฺพ พึงเปน ปวาเรตพฺพเอว ซึ่งปวารณา
นั่นเทียววา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ กมฺม อ. กรรม มหนฺต อัน
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ใหญ โว อันทาน ท. มยฺห อาจริยุปชฺฌายฏาเน ตฺวา โอวทนฺเตหิ
ผูดํารงอยูแลว ในฐานะเพียงดังวาอาจารยและอุปชฌายะของกระผม
กลาวสอนอยู กต กระทําแลว ตุมฺเห อ. ทาน ท. โอวเทยฺยาถ พึง
กลาวสอน ม ซึ่งกระผม ปุนป แมอีก อิติ ดังนี้ เอวเอว ฉันนั้น
นั่นเทียว ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา หิ ก็ เอกจฺโจ อาจริโย อ. อาจารย
บางคน ทิสฺวา เห็นแลว อสารูปฺป วา ซึ่งมารยาทอันไมสมควรหรือ
ขลิต วา หรือวาซึ่งความพลั้งพลาด สทฺธิวิหาริกาทีน สิสฺสาน ของ
ศิษย ท มีสทั ธิวิหาริกเปนตน อวิสหนฺโต ไมอาจอยู วตฺตุ เพือ่ อัน
กลาว (จินฺตเนน) ดวยอันคิดวา อย สิสฺโส อ. ศิษยนี้ อุปฏหติ
ยอมบํารุง เม ซึ่งเรา มุโขทกทานาทีหิ กิจฺเจหิ ดวยกิจ ท. มีการ
ถวายซึ่งน้ําเปนเครื่องลางซึ่งหนาเปนตน สกฺกจฺจ โดยเคารพ สเจ
ถาวา อห อ.เรา วกฺขามิ จักวากลาว ต สิสฺส ซึ่งศิษยนั้นไซร
(โส สิสฺโส) อ. ศิษยนั้น น อุปฏหิสสฺ ติ จักไมบํารุง ม ซึ่งเรา
เอว ครั้นเมื่อความเปนอยางนี้ (สนฺเต) มีอยู ปริหานิ อ.ความ
เสื่อมรอบ ภวิสฺสติ จักมี เม แกเรา อิติ ดังนี้ นิคคฺ ยฺหวาที นาม
ชื่อวาเปนผูมีปกติกลาวขมขี่ โหติ ยอมเปน น หามิได โส อาจริโย
อ. อาจารยนั้น อากิรติ ยอมเรียราย กจวร ซึ่งหยากเยื่อ อิมสฺมึ
สาสเน ในศาสนานี้ ปน สวนวา โย อาจริโย อ. อาจารยใด ทิสฺวา
เห็นแลว วชฺช ซึ่งโทษ ตถารูป อันมีรูปอยางนั้น ตชฺเชนฺโต
คุกคามอยู ปณาเมนฺโต ประณามอยู กโรนฺโต กระทําอยู ทณฺพกมฺม
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ซึ่งทัณฑกรรม นีหรนฺโต นําออกไปอยู วิหารา จากวิหาร วชฺชานุรูป
ตามสมควรแกโทษ สิกขฺ าเปติ ยังศิษยใหศึกษาอยู อย (โส)
อาจริโย อ. อาจารยนี้นั้น นิคฺคยฺหวาที นาม ชื่อวาเปนผูมีปกติกลาว
ขมขี่ (โหติ) ยอมเปน สมฺมาสมฺพุทฺโธ อ. พระสัมมาสัมพุทธเจา
(โหติ) ยอมเปน เสยฺยถาป แมฉันใด (เอว) ฉันนั้น (อิติ)
ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา นิคฺคยฺหวาทึ อิติ ดังนี้ ฯ
หิ จริงอยู เอต วจน อ. พระดํารัสนี้วา อานนฺท ดูกอน
อานนท อห อ. เรา นิคฺคยฺห นิคฺคยฺห วกฺขามิ จักขมขี่แลว ขมขี่
แลว วากลาว อานนฺท ดูกอนอานนท อห อ. เรา ปคฺคยฺห ปคฺคยฺห
วกฺขามิ จักยกยองแลว ยกยองแลว วากลว โย ภิกฺขุ อ. ภิกษุใด สาโร
จักเปนผูเปนสาระ (ภวิสฺสติ) จักเปน โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุนั้น สฺสติ
จักดํารงอยูได อิติ ดังนี้ (ภควตา) อันพระผูมีพระภาคเจา วุตฺต
ตรัสแลว ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา สมนฺนาคต ผูมาตามพรอมแลว ธมฺโมชปฺาย ดวยปญญาอันมีโอชะเกิดแตธรรม (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส)
แหงบทวา เมธาวึ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา (ปุคฺคโล) อ. บุคคล ภเชยฺย พึงคบ
คือวา ปยิรูปาเสยฺย พึงเขาไปนั่งใกล (ต อาจริย) ซึ่งอาจารยนั้น
ปณฺฑิต ผูเปนบัณฑิต เอวรูป ผูมีรูปอยางนี้ หิ เพราะวา อนฺเตวาสิกสฺส เมื่ออันเตวาสิก ภชมานสฺส คบอยู อาจริย ซึ่งอาจารย
ตาทิส ผูเชนนั้น เสยฺโย อ. คุณอันประเสริฐกวา โหติ ยอมมี ปาปโย
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อ. โทษอันลามกกวา น (โหติ) ยอมไมมี คือวา วุฑฺฒิเอว อ. ความ
เจริญนั่นเทียว โหติ ยอมมี ปริหานิ อ. ความเสื่อมรอบ น (โหติ)
ยอมไมมี อิติ ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา ตาทิส อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
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เรื่องพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ
๒. ๕/๙ ตั้งแต เต กิร กิฺจาป อคฺคสาวกาน สทฺธิวิหาริกา
เปนตนไป.
กิร ไดยินวา เต เทฺว ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. ๒ เหลานั้น
สทฺธิวิหาริกา เปนสัทธิวิหาริก อคฺคสาวกน ของพระอัครสาวก ท.
(โหนฺติ) ยอมเปน กิฺจาป แมก็จริง ปน ถึงอยางนั้น (เต ภิกขฺ ุ)
อ. ภิกษุ ท. เหลานั้น อสชฺชิโน เปนผูไ มมีความละอาย (เต ภิกขฺ ุ)
เปนภิกษุผูลามก อเหสุ ไดเปนแลว ฯ เต เทฺว ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. ๒
เหลานั้น วิหรนฺตา อยู กิฏาคิริสฺมึ ในกิฏาคิรี สทฺธึ พรอม
ภิกฺขุสเตหิ ดวยรอยแหงภิกษุ ท. ปฺจหิ ๕ ปริวาเรหิ ผูเปนบริวาร
อตฺตโน ของตน ปาปเกหิ ผูลามก กโรนฺตา กระทําอยู อนาจาร
ซึ่งอนาจาร นานปฺปการ อันมีประการตาง ๆ อันมีคําวา (เต ภิกฺขู)
อ. ภิกษุ ท.เหลานั้น โรเปนฺติป ยอมปลูกบาง โรปาเปนฺตป ยอม
ยังบุคคลใหปลูกบาง มาลาวจฺฉ ซึ่งกอแหงดอกไม อิติอาทิก ดังนี้
เปนตน กตฺวา กระทําแลว กุลทูสกกมฺม ซึ่งกรรมของบุคคลผูประทุษ
รายซึ่งตระกูล กปเปนฺตา สําเร็จอยู ชีวิต ซึ่งชีวิต ปจฺจเยหิ ดวย
ปจจัย ท. อปฺปนฺเนหิ อันเกิดขึ้นแลว ตโต กมฺมโต แตกรรมนั้น
อกสุ ไดกระทําแลว ต อาวาส ซึ่งอาวาสนั้น อนาวาส ใหเปนที่
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ไมเปนที่อยู ภิกฺขูน แหงภิกษุ ท. เปสลาน ผูมีศลี เปนที่รัก ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว ต ปวตฺตึ ซึง่ ความ
เปนไปนั้น อามนฺเตตฺวา ทรงเรียกมาแลว อคฺคสวเก ซึ่งพระอัครสาวก ท. เทฺว ๒ สปริวาเร ผูเปนไปกับดวยบริวาร ปพฺพาชนียกมฺมกรณตฺถาย เพื่อประโยชนแกอันกระทําซึ่งกรรมอันสงฆพึงขับไล
เตส ภิกฺขูน แกภิกษุ ท. เหลานั้น (วตฺวา) ตรัสแลววา สารีปุตฺตา
ดูกอนสารีบุตรและโมคคัลลานะ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. คจฺฉถ จงไป
เตสุ ภิกฺขูสุ ในภิกษุ ท.เหลานั้นหนา เย ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. เหลาใด
น กโรนฺติ ยอมไมกระทํา วจน ซึ่งคํา ตุมฺหาก ของเธอ ท. ตุมฺเห
อ. เธอ ท. กโรถ จงกระทํา ปพฺพาชนียกมฺม ซึ่งกรรมอันสงฆพึงขับ
ไล เตส ภิกขฺ ูน แกภิกษุ ท. เหลานั้น ปน สวนวา เย ภิกฺขู
อ. ภิกษุ ท. เหลใด กโรนฺติ ยอมกระทํา (วจน) ซึ่งคํา (ตุมฺหาก)
ของเธอ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. โอวทถ จงกลาวสอน อนุสาสถ จง
พร่ําสอน เต ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท. เหลานั้น หิ ก็ (ปุคฺคโล) อ.บุคคล
โอวทนฺโต ผูกลาวสอนอยู อนุสาสนฺโต ผูพร่ําสอนอยู อปฺปโ ย เปน
ผูไมเปนที่รัก อปณฺฑิตานเอว ชนาน ของชน ท. ผูมิใชบัณฑิตนั่น
เทียว โหติ ยอมเปน ปน แตวา (โส ปุคฺคโล) อ. บุคคลนั้น
(โอวทนฺโต) ผูกลาวสอนอยู (อนุสาสนฺโต) ผูพร่ําสอนอยู ปโย
เปนผูเปนที่รัก มนาโป เปนผูเปนที่ยังใจใหเอิบอาบ ปณฺฑิตาน ชนาน
ของชน ท. ผูเปนบัณฑิต โหติ ยอมเปน อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม อาห
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ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
(โย ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด โอวเทยฺย จ พึง
กลาวสอนดวย อนุสาเสยฺย จ พึงพร่ําสอนดวย
อสพฺภา นิวารเย จ พึงหาม จากธรรมอันเปน
ของสัตบุรุษหามิไดดวย โส ปุคคฺ โล อ. บุคคลนั้น
ปโย เปนผูเปนที่รัก สต หิ ของสัตบุรุษ ท. เล
โหติ ยอมเปน อปฺปโย เปนผูไมเปนที่รัก อสต
ของอสัตบุรุษ ท. โหติ ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา (ปุคฺคโล) อ. บุคคล วตฺถุสฺมึ ครั้น
เมื่อเรื่อง อุปฺปนฺเน เกิดขึ้นแลว วทนฺฌต กลาวอยู โอวทติ นาม
ชื่อวายอมกลาวสอน วตฺถุสุมึ ครั้นเมื่อเรื่อง อนุปฺปนฺเน ไมเกิดขึ้น
แลว ทสฺเสนฺโต แสดงอยู วชฺช ซึ่งโทษ อนาคต อันไมมาแลว
อยโสป โทโส เต สิยา อติอาทิวเสน ดวยอํานาจแหงคํามีคําวา
อ. โทษแมอนั มิใชยศ พึงมี แกทาน ดังนี้เปนตน อนุสาสติ นาม
ชื่อวายอมพร่ําสอน วทนฺโต กลาวอยู สมฺมุขา ตอหนา โอวทติ
นาม ชื่อวายอมกลาวสอน เปเสนฺโต สงไปอยู ทูต วา ซึ่งทูตหรือ
สาสน วา หรือวาซึ่งสาสน ปรมฺมุขา ลับหลัง อนุสาสติ นาม
ชื่อวายอมพร่ําสอน วทนฺโตป แมกลาวอยู สกึ คราวเดียว โอวทติ
นาม ชื่อวายอมกลาวสอน วทนฺโต กลาวอยู ปุนปฺปุน บอย ๆ
อนุสาสติ นาม ชื่อวายอมพร่ําสอน วา อีกอยางหนึ่ง (ปุคฺคโล)
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อ. บุคคล โอวทนฺโตเอว กลาวอยูนั่นเทียว อนุสาสติ นาม ชือ่ วา
ยอมพร่ําสอน (โย ปุคฺคโล) อ. บุคคลใด โอวเทยฺย พึงกลาวสอน
อนุสาเสยฺย พึงพร่ําสอน เอว อยางนี้ อิติ ดวยประการฉะนี้ (อิติ)
ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานัน้ หนา (ปทสฺส) แหงบทวา
โอวเทยฺย อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา นิวาเรยฺย พึงหาม อกุสลธมฺมา จากธรรม
อันเปนอกุศล คือวา ปติฏาเปยฺย พึงใหตั้งอยูเฉพาะ กุสลธมฺเม
ในธรรมอันเปนกุศล อิติ ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา อสพฺภา อิติ
ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปุคฺคโล อ. บุคคล โส นั้น คือวา
เอวรูโป ผูมรี ูปอยางนี้ ปโย เปนผูเปนที่รัก สปฺปรุ ิสาน ของสัตบุรุษ
ท. พุทฺธาทีน มีพระพุทธเจาเปนตน โหติ ยอมเปน ปน แตวา
เย ชนา อ. ชน ท. เหลาใด อทิฏธมฺมา เปนผูมีธรรมอันไมเห็น
แลว วิติณฺณปรโลกา เปนผูมีโลกในเบื้องหนาอันขามวิเศษแลว
อามิสจกฺขุกา เปนผูเห็นซึ่งอามิส ปพฺพชิตา เปนผูบวชแลว ชีวิตตฺถาย
เพื่อประโยชนแกชีวิต (โหนฺติ) ยอมเปน โส ปุคคฺ โล อ. บุคคลนั้น
โอวาทโก ผูก ลาวสอน อนุสาสโก ผูพร่ําสอน อปฺปโย เปนผูไม
เปนที่รัก เตส ชนาน ของชน ท.เหลานั้น อสต ชื่อวาผูเปน
อสัตบุรุษ วิชฺฌนฺตาน ผูท ิ่มแทงอยู มุขสตฺตีหิ ดวยหอกคือปาก ท. เอว
อยางนี้วา ตฺว อ. ทาน อุปชฺฌาโย เปนพระอุปชฌายะ อมฺหาก
ของขาพเจา ท. (อสิ) ยอมเปน น หามิได อาจริโย เปนอาจารย
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(อมฺหาก) ของขาพเจา ท. (อสิ) ยอมเปน น หามิได ตฺว
อ. ทาน โอวาสิ ยอมกลาวสอน อมฺเห ซึ่งขาพเจา ท. กสฺมา
เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา สต
อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องพระฉันนเถระ
๓. ๗/๔ ตั้งแต โส กิรายสฺมา อมฺหาก อยฺยปุตฺเตน
เปนตนไป.
กิร ไดยินวา โส อายสฺมา ฉนฺนตฺเถโร อ. พระเถระชื่อวา
ฉันนะ ผูมีอายุนั้น อกฺโกสติ ยอมดา อคฺคสาวเก ซึ่งพระอัครสาวก
ท. เทฺว ๒ วา อห อ. เรา นิกฺขมนฺโต เมื่อออกไป มหาภินิกฺขมน
สูมหาภิเนษกรมณ สทฺธึ กับ อยฺยปุตฺเตน ดวยพระลูกเจา อมฺหาก
ของเรา ท. น ปสฺสามิ ยอมไมเห็น อฺ ปุคฺคล ซึ่งบุคคลอื่น
เอกป แมคนหนึ่ง ตทา ในกาลนั้น ปน แตวา อิทานิ ในกาลนี้
อิเม ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. เหลานี้ วตฺวา วิจรนฺติ ยอมเที่ยวไปกลาว
วา อห อ. เรา สารีปุตฺโต นาม ชื่อวาเปนพระสารีบุตร (อมฺหิ)
ยอมเปน อห อ. เรา โมคฺคลฺลาโน นาม ชื่อวาเปนพระโมคคัลลานะ
(อมฺหิ) ยอมเปน มย อ. เรา ท อคฺคสาวกา เปนพระอัครสาวก
อมฺห ยอมเปน อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้ ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา
สุตฺวา ทรงสดับแลว ต ปวตฺตึ ซึ่งความเปนไปนั้น สนฺติกา จาก
สํานัก ภิกฺขูน ของภิกษุ ท. ปกฺโกสาเปตฺวา ทรงยังบุคคลใหรองเรียก
มาแลว ฉนฺนตฺเถร ซึ่งพระเถระชื่อวาฉันนะ โอวทิ ตรัสสอนแลว ฯ
โส ฉนฺนตฺเถโร อ. พระเถระชื่อวาฉันนะนั้น ตุณฺหี เปนผูนิ่ง ตขณ-
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เอว ในขณะนั้นนั่นเทียว หุตฺวา เปน ปุน คนฺตฺวา เถเร อกฺโกสติเอว ไปแลว ดาอยู ซึ่งพระเถระ ท. อีกนั่นเทียว ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา ปกฺโกสาเปตฺวา ทรงยังบุคคลใหรอง
เรียกมาแลว (ฉนฺนตฺเถร) ซึ่งพระเถระชื่อวาฉันนะ อกฺโกสนฺต ผู
ดาอยู เอว อยางนี้ ยาวตติย ฉนฺน ดูกอนฉันนะ อคฺคสาวกา นาม
ชื่อ อ. พระอัครสาวก ท. เทฺว ๒ กลฺยาณมิตฺตา เปนมิตรผูดีงาม
อุตฺตมปุริสา เปนบุรุษผูสูงสุด ตุยฺห ของเธอ (โหนฺติ) ยอมเปน
ตฺว อ. เธอ เสวสฺสุ จงเสพ ภชสฺสุ จงคบ กลฺยาณมิตฺเต ซึ่ง
กัลยาณมิตร ท. เอวรูเป ผูมีรูปอยางนี้ อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม อาห
ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
(ปุคฺคโล) องบุคคล น ภเช ไมพึงคบ มิตฺเต
ซึ่งมิตร ท. ปาปเก ผูลามก น ภเช ไมพึงคบ
ปุริสาธเม ซึ่งบุรุษผูต ่ําทราม ท. ภเชถ พึงคบ
มิตฺเต ซึ่งมิตร ท. กลฺยาเณ ผูดีงาม ภเชถ พึง
คบ ปุรสิ ุตฺตเม ซึ่งบุรุษผูสูงสุด ท. อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. เนื้อความวา (ชนา) อ. ชน ท. กายทุจฺจริตาทิอกุสลกมฺมาภิรตา ผูยินดียิ่งแลวในกรรมอันเปนอกุศลมีการะประพฤติชั่ว
ดวยกายเปนตน ปาปมิตฺตา นาม ชื่อวาเปนมิตรผูลามก (โหนฺติ)
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ยอมเปน (ชนา) อ.ชน ท. นิโยชกา ผูชักชวน อฏาเน ในฐานะ
อันไมควร สนฺธิจฺเฉทนาทิเก วา อันมีการตัดซึ่งที่ตอเปนตนหรือ
เอกวีสติอเนสนาปเภเท วา หรือวาอันมีการแสวงหาอันไมควร ๒๑
เปนประเภท ปุริสาธมา นาม ชื่อวาเปนบุรุษผูต่ําทราม (โหนฺติ)
ยอมเปน เอเต ชนา อ. ชน ท. เหลานั่น อุโภป แมทั้งสอง
ปาปมิตฺตา จเอว เปนมิตรผูลามกดวยนั่นเทียว ปุรสิ าธมา จ เปน
บุรุษผูต่ําทรามดวย (โหนฺติ) ยอมเปน (ปุคฺคโล) อ. บุคคล น
ภเชยฺย ไมพงึ คบ คือวา น ปยิรูปาเสยฺย ไมพึงเขาไปนั่งใกล เต
ชเน ซึ่งชน ท. เหลานั้น ปน แตวา (ชนา) อ. ชน ท. วิปริตา
ผูผิดแลวตรงขาม กลฺยาณมิตฺตา จเอว ชื่อวาเปนมิตรผูดีงามดวยนั่น
เทียว สปฺปุรสิ า จ ชื่อวาเปนสัตบุรุษดวย (โหนฺติ) ยอมเปน
(ปุคฺคโล) อ. บุคคล ภเชถ พึงคบ คือวา ปยิรูปาเสถ พึงเขาไป
นั่งใกล เต ชเน ซึ่งชน ท. เหลานั้น อิติ ดังนี้ ตสฺส คาถาวจนสฺส แหงคําอันเปนพระคาถานั้น (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต
(เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ
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เรื่องพระมหากัปปนเถระ
๔. ๑๑/๖ ตั้งแต อเถกทิวส วิหาเร ธมฺมสฺสวน เปนตนไป.
อถ ครัง้ นั้น เอกทิวส ในวันหนึง่ ธมฺมสฺสวน อ. การฟงซึ่ง
ธรรม วิหาเร ในวิหาร (ชเนหิ) อันชน ท. สงฺฆุฏ  ปาวประกาศ
แลว น เต กุฏมฺพิกา อ. กุฎมพี ท. เหลานั้น สพฺเพป แมทั้งปวง
สุตฺวา ฟงแลววา สตฺถา อ. พระศาสดา เทเสติ จะทรงแสดง ธมฺม
ซึ่งธรรม อิติ ดังนี้ (มนฺเตตฺวา) ปรึกษากันแลววา มย อ. เรา ท.
สุณิสฺสาม จักฟง ธมฺม ซึ่งธรรม อิติ ดังนี้ อคมสุ ไดไปแลว
วิหาร สูวิหาร สทฺธึ พรอม ภริยาย ดวยภรรยา ฯ เตส กุฏมพฺ ิกาน
วิหารมชฺฌ ปวิฏกฺขเณ ในขณะแหงกุฎมพี ท. เหลานั้นเขาไปแลว
สูทามกลางแหงวิหาร วสฺส อ. ฝน อุฏหิ ตั้งขึ้นแลว ฯ สามเณราทโย ปพฺพชิตา อ. บรรพชิต ท. มีสามเณรเปนตน กุลุปกา วา
ผูเปนกุลุปกะหรือ าตี วา หรือวาผูเปนญาติ เยส ชนาน ของชน
ท. เหลาใด อตฺถิ มีอยู เต ชนา อ. ชน ท. เหลานั้น ปวิสึสุ
เขาไปแลว ปริเวณานิ สูบริเวณ ท. เตส ปพฺพชิตาน ของบรรพชิต
ท. เหลานั้น ฯ ปน สวนวา เต กุฏมพฺ ิกา อ. กุฎม พี ท. เหลานั้น
อวิสหนฺตา ไมอาจอยู ปวิสิตุ เพื่ออันเขาไป กตฺถจิ าเน ในที่ไหน ๆ
ตถารูปาน ปพฺพชิตาน นตฺถิตาย เพราะความที่แหงบรรพชิต ท. ผูมี
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รูปอยางนั้นไมมีอยู อฏึสุ ไดยืนอยูแ ลว วิหารมชฺเฌเอว ในทาม
กลางแหงวิหารนั่นเทียว ฯ
อถ ครัง้ นั้น เชฏกกุฏมฺพิโก อ. กุฎมพีผูเจริญที่สุด อหา
กลาวแลววา ตุมฺเห อ. ทาน ท. ปสฺสถ จงดู วิปฺปการ ซึ่งประการ
อันแปลก อมฺหาก ของเรา ท.เถิด กุลปุตฺเตหิ นาม เอตฺตเกน
การเณน ลชฺชิตุ อ. อันชือ่ อันกุลบุตร ท. ละอาย ดวยเหตุอันมี
ประมาณเทานี้ ยุคฺต สมควรแลว อิติ ดังนี้ เน ปริวารกุฏมฺพิเก
กะกุฎมพีผูเปนบริวาร ท. เหลานั้น ฯ (ปริวารกุฏม ฺพิกา) อ. กุฎมพี
ผูเปนบริวาร ท. (อาหสุ) กลาวแลววา อยฺย ขาแตนายเจา มย
อ. เรา ท. กโรม จะกระทํา กึ ซึ่งอะไร อิติ ดังนี้ ฯ (เชฏกกุฏมฺพิโก) อ. กุฎมพีผูเจริญที่สุด (อาห) กลาวแลววา มย อ. เรา
ท. ปตฺตา เปนผูถึงแลว วิปฺปการ ซึ่งประการอันแปลก อิม นี้
อภาเวน เพราะความไมมี วิสฺสาสิกฏานสฺส แหงที่อันมีความคุนเคย
(อมฺห) ยอมเปน สพฺเพ มย อ.เรา ท. ทั้งปวง สหริตฺวา รวบรวม
แลว ธน ซึ่งทรัพย กโรม จงกระทํา ปริเวณ ซึ่งบริเวณเถิด อิติ
ดังนี้ ฯ (ปริวารกุฏมฺพิกา) อ. กุฎมพีผเู ปนบริวาร ท. (อาหสุ)
กลาวแลววา อยฺย ขาแตนายเจา สาธุ อ. ดีละ อิติ ดังนี้ ฯ เชฏโก
อ. กุฎมพีผูเจริญที่สุด อทาสิ ไดใหแลว สหสฺส ซึง่ พันแหงทรัพย
เสสา กุฏมฺพกิ า อ. กุฎมพี ท. ผูเหลือ (อทสุ) ไดใหแลว สตานิ
ซึ่งรอยแหงทรัพย ท. ปฺจ ๕ ปฺจ ๕ อิตฺถิโย อ. หญิง ท. (อทสุ)
ไดใหแลว สตานิ ซึ่งรอยแหงทรัพย ท. อฑฺฒเตยฺยานิ ที่สามทั้งกึ่ง
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อฑฺฒเตยฺยานิ ที่สามทั้งกึ่ง ฯ
เต กุฏม ฺพิกา อ. กุฎมพี ท. เหลานั้น สหริตฺวา รวบรวมแลว
ต ธน ซึ่งทรัพยนั้น อารภึสุ เริ่มแลว มหาปริเวณ นาม ชื่อซึ่ง
บริเวณอันใหญ สหสฺสกูฏาคารปริวาร อันมีเรือนยอดอันมีพันเปน
ประมาณเปนบริวาร วสนตฺถาย เพื่อตองการแกที่เปนที่ประทับอยู
สตฺถุ แหงพระศาสดา ฯ ธเน ครั้นเมื่อทรัพย อปฺปโหนฺเต ไมเพียง
พออยู นวกมฺมสฺส มหนฺตตาย เพราะความที่แหงนวกรรมเปนกรรม
ใหญ (กุฏมพฺ ิกา) อ. กุฎม พี ท. อทสุ ไดใหแลว อุปฑฺฒุปฑฺฒ
ธน ซึ่งทรัพย อันเขาไปทั้งกึ่งและเขาไปทั้งกึ่ง ทินฺนธนฺโต จาก
ทรัพยอันตนใหแลว ปุพฺเพ ในกาลกอน ปุน อีก ฯ ปริเวร ครั้น
เมื่อบริเวณ นิฏิเต สําเร็จแลว (กุฎมพฺ ิกา) อ. กุฎม พี ท. กโรนฺตา
เมื่อจะกระทํา วิหารมห ซึ่งการฉลองซึ่งวิหาร ทตฺวา ถวายแลว
มหาทาน ซึ่งทานอันใหญ ภิกฺขุสงฺฆสฺส แกหมูแหงภิกษุ พุทฺธปฺปมุขสฺส
อันมีพระพุทธเจาทรงเปนประธาน สตฺตาห ตลอดวัน ๗ สชฺชยึสุ จัด
แจงแลว จีวรานิ ซึ่งจีวร ท. ภิกฺขุสหสฺสาน เพื่อพนแหงภิกษุ ท.
วีสติยา ๒๐ ฯ
ปน ฝายวา ภริยา อ. ภรรยา เชฏกกุฏมฺพิกสฺส ของกุฎมพีผู
เจริญที่สุด อกตฺวา ไมกระทําแลว สมภาคิก ใหมีสวนอันเสมอ
สพฺเพหิ กุฏม ฺพิเกหิ ดวยกุฎมพี ท. ทั้งปวง ิตา ตั้งอยูแลว ปฺาย
ในปญญา อตฺตโน ของตน (จินฺเตตฺวา) คิดแลววา อห อ. เรา
ปูเชสฺสามิ จักบูชา สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา กตฺวา กระทํา อติเรกตร
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ใหเปนของยิ่งกวา อิติ ดังนี้ คเหตฺวา ถือเอาแลว อโนชปุปฺผจงฺโคฏก
ซึ่งผอบแหงดอกไม ชื่อวาอังกาบ สทฺธึ พรอม สาฏเกน ดวยผา
สาฎก สหสฺสมูเลน อันมีพันเปนมูลคา อโนชปุปฺผวณฺเณน อันมีสี
เพียงดังวาสีของดอกไมชื่อวาอังกาบ ปูเชตฺวา บูชาแลว สตฺถาร ซึ่ง
พระศาสดา อโนชปุปฺเผหิ ดวยดอกไมชื่อวาอังกาบ ท. อนุโมทนกาเล
ในกาลอันเปนที่อนุโมทนา เปตฺวา วางไวแลว ต สาฏก ซึ่งผา
สาฎกนั้น ปาทมูเล ณ ทีใ่ กลแหงพระบาท สตฺถุ ของพระศาสดา
เปสิ ตั้งไวแลว ปตฺถน ซึ่งความปรารถนาวา ภนฺเต ขาแตพระองค
ผูเจริญ สรีร อ. สรีระ เม ของหมอมฉัน อโนชปุปฺผวณฺณเอว จง
เปนสรีระมีสีเพียงดังวาสีแหงดอกไมชื่อวาอังกาบนั่นเทียว โหตุ จงเปน
เถิด (เม) นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน ในที่แหงขาพระองคบังเกิดแลว
และบังเกิดแลว จ อนึ่ง อโนชาเอว อ. อโนชานั่นเทียว นาม จง
เปนชื่อ เม ของหมอมฉัน โหตุ จงเปนเถิด อิติ ดังนี้ ฯ สตฺถา
อ. พระศาสดา อกาสิ ไดทรงกระทําแลว อนุโมทน ซึ่งอันอนุโมทนา
วา เอว ตยา วุตฺตวจน อ. คําอันเธอกลาวแลวอยางนี้ โหตุ
จงมีเถิด อิติ ดังนี้ ฯ
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๕. ๒๐/๑๐ ตั้งแต ตตฺร สุท อายสฺมา มหากปฺปโน
เปนตนไป.
สุท ไดยินวา ตตฺร ภิกฺขูสุ ในภิกษุ ท. เหลานั้นหนา มหากปฺปโน
อ. พระเถระชื่อวามหากัปปนะ อายสฺมา ผูมีอายุ อุทาเนนฺโต วิจรติ
ยอมเที่ยวไปเปลงอยู อุทาน ซึ่งอุทานวา อโห โอ สุข อ. ความสุข
อโห โอ สุข อ. ความสุข อิติ ดังนี้ รตฺติฏานทิวาฏานาทีสุ าเนสุ
ในที่ ท. มีทเี่ ปนที่พักในกลางคืนและที่เปนที่พักในกลางวันเปนตน ฯ
ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. อาโรเจสุ กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองค
ผูเจริญ มหากปฺปโน อ. พระเถระชื่อวามหากัปปนะ อุทาเนนฺโต
วิจรติ ยอมเที่ยวไปเปลงอยู อุทาน ซึ่งอุทานวา อโห โอ สุข อ.
ความสุข อโห โอ สุข อ. ความสุข อิติ ดังนี้ (มหากปฺปโน)
อ. พระเถระชื่อวามหากัปปนะ กเถติ มฺเ ชะรอยจะกลาว อารพฺภ
ปรารภ รชฺชสุข ซึ่งความสุขในความเปนแหงพระราชา อตฺตโน ของ
ตน อิติ ดังนี้ ภควโต แกพระผูมีพระภาคเจา ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา ปกฺโกสาเปตฺวา ทรงยังบุคคลใหรองเรียก
มาแลว ต มหากปฺปน ซึง่ พระเถระชื่อวามหากัปปนะนั้น (ปุจฺฉิ)
ตรัสถามแลววา กปฺปน ดูกอนกัปปนะ กิร ไดยินวา ตฺว อ. เธอ
อุทาเนสิ เปลงแลว อุทาน ซึ่งอุทาน อารพฺภ ปรารภ กามสุข ซึ่ง
ความสุขในกาม รชฺชสุข ซึ่งความสุขในความเปนแหงพระราชา สจฺจ
จริงหรือ อิติ ดังนี้ ฯ (มหากปฺปโน) อ. พระเถระชื่อวามหากัปปนะ
(อาห) กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ ภควา อ. พระ
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ผูมีพระภาคเจา ชานาติ ยอมทรงทราบ ต กามสุข วชฺชสุข อารพฺภ
อุทานภาว วา ซึ่งความเปนคืออันเปลง ปรารภ ซึ่งความสุขในกาม
ซึ่งความสุขในความเปนแหงพระราชานั้นหรือ ต (กามสุข รชฺชสุข
อารพฺภ) อนุทานภาว วา หรือวาซึ่งความเปนคืออันไมเปลง ปรารภ
ซึ่งความสุขในกาม ซึ่งความสุขในความเปนแหงพระราชานั้น เม
แหงขาพระองค อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา (วตฺวา) ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอน
ภิกษุ ท. ปุตโฺ ต อ. บุตร มม ของเรา น อุทาเนติ ยอมไมเปลง
อุทาน ซึ่งอุทาน อารพฺภ ปรารภ กามสุข ซึ่งความสุขในกาม รชฺชสุข
ซึ่งความสุขในความเปนแหงพระราชา ปน แตวา ธมฺมปติ อ.ความ
เอิบอิ่มในธรรม อุปฺปชฺชติ ยอมเกิดขึ้น ปุตฺตสฺส แกบุตร เม ของ
เรา โส มม ปุตฺโต อ. บุตรของเรานั้น อุทาเนติ ยอมเปลง อุทาน
ซึ่งอุทาน เอว อยางนี้ อารพฺภ ปรารภ อมตมหานินฺพาน ซึ่งอมตมหานิพพาน อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะ
ทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม อาห ตรัสแลว คาถ ซึง่ พระ
คาถา อิม นีว้ า
(ปุคฺคโล) อ. บุคคล ธมฺมปติ ผูเอิบอิ่มในธรรม
เจตสา มีใจ วิปฺปสนฺเน อันผองใสวิเศษแลว
เสติ ยอมนอน สุข เปนสุข ปณฺฑิโต อ. บัณฑิต
รมติ ยอมยินดี ธมฺเม ในธรรม อริยปฺปเวทิเต
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อันพระอริยเจาประกาศแลว สทา ในกาลทุก
เมื่อ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ธมฺมปายโก ผูเอิบอิ่มในธรรม (อิติ)
ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหงบทวา
ธมฺมปติ อิติ ดังนี้ อตฺโถ อ. อธิบายวา ปวนฺโต ผูด ื่มอยู ธมฺม ซึ่ง
ธรรม อิติ ดังนี้ ฯ
จ ก็ ธมฺโม นาม ชื่อ อ. ธรรม เอโส นั่น (เกนจิ) อันใคร ๆ
น สกฺกา ไมอาจ ปาตุ เพื่ออันดื่ม ภาชเนน ยาคุอาทีนิ วตฺถูนิ (ปวนฺโต
ปุคฺคโล) วิย ราวกะ อ. บุคคล ดื่มอยู ซึ่งวัตถุ ท. มีขาวยาคูเปนตน
ดวยภาชนะ ปน แตวา (ปุคฺคโล) อ. บุคคล ผุสนฺโต ถูกตองอยู
โลกุตฺตรธมฺม ซึ่งธรรมอันเปนโลกุตระ นววิธ อันมีอยาง ๙ นามกาเยน ดวยนามกาย สจฺฉิกโรนฺโต กระทําใหแจงอยู อารมฺมณโต โดย
ความเปนอารมณ ปฏิวิชฌ
ฺ นฺโต แทงตลอดอยู อริยสจฺจานิ ซึ่งอริยสัจ
ท. ทุกฺขาทีนิ มีทุกขเปนตน ปริฺาภิสมยาทีหิ กิจฺเจหิ ดวยกิจ ท.
มีการตรัสรูพ รอมเฉพาะดวยการกําหนดรูเปนตน ปวติ นาม ชื่อวา
ยอมดื่ม ธมฺม ซึ่งธรรม ฯ
เอต สุข เสติ อิติ วจน อ. คําวา สุข เสติ ดังนี้นั่น
เทสนาสีสมตฺต เปนคําสักวาหัวขอแหงเทศนา (โหติ) ยอมเปน ฯ
อตฺโถ อ. อธิบายวา วิหรติ ยอมอยู สุข เปนสุข อิริยาปเถหิ
ดวยอิริยาบถ ท. จตูหิ ๔ อิติ ดังนี้ ฯ
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(อตฺโถ) อ. อรรถวา อนาวิเลน อันไมขุนมัว คือวา
นิรูปกฺกิเลเสน อันไมมีอุปกิเลส (อิต)ิ ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา
วิปฺปสนฺเนน อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา โพธิปกฺขิยธมฺเม ในธรรมอันมีใจฝก
ฝายแหงพระปญญาเปนเครื่องตรัสรู สติปฏานาทิเภเท อันตางดวย
ธรรมมีสติปฏ ฐานเปนตน พุทฺธาทีหิ อริเยหิ ปเวทิเต อันพระ
อริยเจา ท. มีพระพุทธเจาเปนตน ประกาศแลว (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส)
แหงบทวา อริยปฺปเวทิเต อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา (ปณฺฑิโต) อ. บัณฑิต ธมฺมปติ ผู
เอิบอิ่มในธรรม เอวรูโป ผูมีรูปอยางนี้ เจตสา มีใจ วิปฺปสนฺเนน
อันผองใสวิเศษแลว วิหรนฺโต อยู สมนฺนาคโต ผูมาตามพรอม
แลว ปณฺฑิจฺเจน ดวยความเปนแหงบุคคลผูฉลาด รมติ ยอมยินดี
คือวา อภิรมติ ยอมยินดียิ่ง สทา ในกาลทุกเมื่อ อิติ ดังนี้ (ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสองแหงบทวา สทา รมติ อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องบัณฑิตสามเณร
๖. ๒๒/๑๕ ตั้งแต โส คาม ปวิสิตฺวา อมฺมตาตา เสฺว
เปนตนไป.
โส ปณฺฑิตปุริโส อ. บุรุษผูเปนบัณฑิตนั้น ปวิสิตฺวา เขาไป
แลว คาม สูบ าน อาโรเจตฺวา วิจรนฺโต เที่ยวไปบอกอยูวา อมฺมตาตา
ขาแตคุณแมและคุณพอ ท. เสฺว วันพรุง ภิกฺขุสงฺโฆ อ. หมูแหงภิกษุ
พุทฺธปฺปมุโข อันมีพระพุทธเจาทรงเปนประธาน มยา อันขาพเจา
นิมนฺติโต นิมนตแลว ตุมฺเห อ. ทาน ท. สกฺโกม ยอมอาจ (ทาตุ)
เพื่ออันถวาย ภิกฺขูน แกภิกษุ ท. ยตฺตกาน ผูมีประมาณเทาใด เทถ
จงถวาย ตตฺตกาน ภิกฺขูน แกภิกษุ ท. ผูมีประมาณเทานั้นเถิด อิติ ดังนี้
(วจเน) ครั้นเมื่อคําวา มย อ. เรา ท. ทสฺสาม จักถวาย ทสนฺน
ภิกฺขูน แกภกิ ษุ ท. ๑๐ มย อ. เรา ท. (ทสฺสาม) จักถวาย วีสติยา
ภิกฺขูน แกภกิ ษุ ท. ๒๐ มย อ. เรา ท. (ทสฺสาม) จักถวาย สตฺสสฺ
แกรอยแหงภิกษุ มย อ. เรา ท. (ทสฺสาม) จักถวาย สตาน แกรอย
แหงภิกษุ ท. ปฺจนฺน ๕ อิติ ดังนี้ (มนุสฺเสหิ) อันมนุษย ท. สลฺลกฺเขตฺวา กําหนดแลว พล ซึ่งกําลัง อตฺตโน ของตน วุตฺเต กลาว
แลว อาโรเปสิ ยกขึ้นแลว วจน ซึ่งคํา สพฺเพส มนุสฺสาน ของมนุษย
ท. ทั้งปวง ปณฺเณ ในหนังสือ ปฏาย จําเดิม อาทิโต แตเบื้องตน ฯ
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จ ก็ เตน สมเยน โดยสมัยนั้น เอโก ปุริโส อ. บุรุษคนหนึ่ง
ปฺาโต ผูอันบุคคลรูทั่วแลววา มหาทุคฺคโต อ. นายมหาทุคคตะ
อิติ ดังนี้ (อตฺตโน) อติทุคฺคตภาเวนเอว เพราะความที่แหงตนเปนผู
ถึงแลวซึ่งความลําบากอยางยิ่งนั่นเทียว อตฺถิ มีอยู ตสฺมึ นคเร ใน
พระนครนั้น ฯ โส ปณฺฑิตปุริโส อ. บุรุษผูเปนบัณฑิตนั้น ทิสฺวา
เห็นแลว ตป มหาทุคฺคต ซึ่งนายมหาทุคคตะแมนั้น สมฺมุขาคต ผูมา
แลวตอหนา (อาห) กลาวแลววา มหาทุคฺคต แนะนายมหาทุคคตะ
สมฺม ผูสหาย ภิกฺขุสงฺโฆ อ. หมูแหงภิกษุ พุทฺธปฺปมุโข อันมีพระ
พุทธเจาทรงเปนประธาน มยา อันเรา นิมนฺติโต นิมนตแลว สฺวาตนาย
เพื่ออันฉันในวันพรุง เสฺว วันพรุง นครวาสิโน ชนา อ. ชน ท.ผูมี
ปกติอยูในเมือง ทสฺสนฺติ จักถวาย ทาน ซึ่งทาน ตฺว อ. ทาน ภิกฺขู
ยังภิกษุ ท. กตี กีร่ ูป โภเชสฺสติ จักใหฉัน อิติ ดังนี้ ฯ (มหาทุคฺคโต)
อ. นายมหาทุคคติ (อาห) กลาวแลววา สามิ ขาแตนาย กึ ปโยชน
อ. ประโยชนอะไร มยฺห ของผม ภิกฺขูหิ ดวยภิกษุ ท. อตฺโถ อ.
ความตองการ ภิกฺขูหิ ดวยภิกษุ ท. (โหติ) ยอมมี สธนาน ชนาน
แกชน ท. ผูเปนไปกับดวยทรัพย ปน ก็ ตณฺฑุลนาฬิมตฺตป วตฺถุ
อ. วัตถุแมอนั มีทะนานแหงขาวสารเปนประมาณ ยาคุอตฺถาย เพื่อ
ประโยชนแกขาวยาคู เสฺว ในวันพรุง นตฺถิ ยอมไมมี มยฺห แกเรา
อห อ. ขาพเจา กตฺวา กระทําแลว ภตึ ซึ่งการรับจาง ชีวามิ ยอม
เปนอยู กึ ปโยชน อ. ประโยชนอะไร เม ของขาพเจา ภิกฺขูหิ ดวย
ภิกษุ ท. อิติ ดังนี้ ฯ
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สมาทปเกน นาม ปุคฺคเลน อันบุคคล ชื่อวาผูยังบุคคลอื่นให
ถือเอาดวยดี พฺยตฺเตน พึงเปนผูฉลาด ภวิตพฺพ พึงเปน ตสฺมา เพราะ
เหตุนั้น โส ปณฺฑิตปุริโส อ. บุรุษผูเปนบัณฑิตนั้น (วจเน) ครั้น
เมื่อคําวา (กิฺจิ วตฺถุ) อ. วัตถุอะไร ๆ นตฺถิ ยอมไมมี อิติ ดังนี้
เตน มหาทุคฺคเตน อันนายมหาทุคคตะนั้น วุตฺเตป แมกลาวแลว
ตุณฺหีภูโต อหุตฺวา ไมเปนเปนผูนิ่งเปนแลว อาห กลาวแลว เอว
อยางนี้วา มหาทุคฺคต แนะนายมหาทุคคตะ สมฺม ผูสหาย ชนา อ.
ชน ท. พหู มาก อิมสฺมึ นคเร ในพระนครนี้ สุขุมวตฺถนิวตฺถา ผูมี
ผาอันละเอียดอันนุงแลว นานาภรณปฺปฏิมณฺฑิตา ผูประดับแลวดวย
เครื่องอาภรณตาง ๆ ภฺุชิตาวา บริโภคแลว สุโภชน ซึ่งโภชนะอันดี
สยมานา นอนอยู สิริสยเน บนที่เปนที่นอนอันเปนสิริ อนุภวนฺติ
เสวยอยู สมฺปตฺตึ ซึ่งสมบัติ ปน สวนวา ตฺว อ.ทาน กตฺวา กระ
ทําแลว ภตึ ซึ่งการรับจาง ทิวส ตลอดวัน น ลภสิ ยอมไมได
กุจฺฉิปูรมตฺตป อาหาร ซึง่ อาหาร แมสักวาเปนเครื่องยังทองใหเต็ม
เอว ครั้นเมื่อความเปนอยางนี้ สนฺเตป แมมีอยู ตฺว อ. ทาน น
ชานาสิ ยอมไมรูวา อห อ. เรา น ลภามิ ยอมไมได กิฺจิ ซึง่ อะไร ๆ
กิฺจิ ปฺุ (มยา) อกตตฺตา เพราะความที่แหงบุญอะไร ๆ เปน
บุญอันเราไมกระทําแลว ปุพฺเพป แมในกาลกอน อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้ ฯ
(มหาทุคฺคโต) อ. นายมหาทุคคตะ (อาห) กลาวแลววา สามิ ขา
แตนาย อห อ. ขาพเจา ชานามิ ยอมรู อิติ ดังนี้ ฯ (ปณฺฑิตปุริโส)
อ. บุรุษผูเปนบัณฑิต (อาห) กลาวแลววา อถ ครั้นเมื่อความเปน
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อยางนั้น (สนฺเต) มีอยู ตฺว อ. ทาน น กโรสิ ยอมไมกระทํา
ปฺุ ซึ่งบุญ อิทานิ ในกาลนี้ กสฺมา เพราะเหตุอะไร ตฺว อ. ทาน
ยุวา เปนคนหนุม พลสมฺปนฺโน เปนผูถึงพรอมแลวดวยกําลัง (อสิ)
ยอมเปน ตยา ภตึ กตฺวาป ยถาพล ทาน ทาตุ อ. อันทาน
แมกระทําแลว ซึ่งการรับจาง ถวายซึ่งทาน ตามกําลัง น วฏฏติ
ยอมไมควร กึ หรือ อิติ ดังนี้ ฯ
โส มหาทุคฺคโต อ. นายมหาทุคคตะนั้น ตสฺมึ ปณฺฑิตปุริเส
ครั้นเมื่อบุรุษผูเปนบัณฑิตนั้น กเถนฺเต กลาวอยู สเวคปฺปตฺโต เปนผู
ถึงแลวซึ่งความสังเวช หุตวฺ า เปน อาห กลาวแลววา ตฺว อ. ทาน
อาโรเปหิ จงยกขึ้น เอก ภิกฺขุ ซึ่งภิกษุรูปหนึ่ง ปณฺเณ ในหนังสือ
มยฺหป แมแกขาพเจา อห อ. ขาพเจา กตฺวา จักกระทําแลว ภตึ
ซึ่งการรับจาง กฺจิเอว อะไร ๆ นัน่ เทียว ทสฺสามิ จักถวาย ภิกฺข
ซึ่งภิกษุ เอกสฺส ภิกฺขุโน แกภิกษุรูปหนึ่ง อิติ ดังนี้ ฯ อิตโร ปณฺฑิตปุริโส อ. บุรุษผูเปนบัณฑิตนอกนี้ (จินฺเตตฺวา) คิดแลววา กึ ปโยชน
อ. ประโยชนอะไร เอเกน ภิกฺขุนา ดวยภิกษุรูปหนึ่ง อาโรปเตน ผูอัน
เรายกขึ้นแลว ปณฺฌณ ในหนังสือ อิติ ดังนี้ น อาโรเปสิ ไมยกขึ้น
แลว ฯ มหาทุคฺคโตป แม อ. นายมหทุคคตะ คนฺตฺวา ไปแลว
เคห สูเรือน อาห กลาวแลววา ภทฺเท แนะนางผูเจริญ เสฺว วันพรุง
นครวาสิโน ชนา อ.ชน ท. ผูมีปกติอยูในเมือง กโรนฺติ จะกระทํา
ภตฺต ซึ่งภัต สงฺฆสฺส เพื่อสงฆ อหป แม อ. ฉัน สมาทปเกน ปุคฺคเลน วุตฺโต เปนผูอันบุคคล ผูยังบุคคลอื่นใหถือเอาดวยดี กลาวแลว
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วา ตฺว อ. ทาน เทหิ จงถวาย ภิกฺข ซึ่งภิกษา เอกสฺส ภิกฺขุสสฺ
แกภิกษุรูปหนึ่งเถิด อิติ ดังนี้ (อสิ) ยอมเปน เสฺว วันพรุง มย
อ. เรา ท. ทสฺสาม จักถวาย ภิกฺข ซึง่ ภิกษา เอกสฺส ภิกฺขุสฺส แก
ภิกษุรูปหนึ่ง อิติ ดังนี้ ภริย กะภรรยา ฯ
อถ ครัง้ นั้น ภริยา อ. ภรรยา อสฺส มหาทุคฺคตสฺส ของนาย
มหาทุคคตะนั้น อวตฺวา ว ไมกลาวแลววา มย อ. เรา ท. ทลิทฺทา
เปนคนขัดสน (อมฺห) ยอมเปน (ต วจน) อ. คํานั้น ตยา อัน
ทาน ปฏิสฺสตุ  ฟงตอบแลว กสฺมา เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้เทียว
วตฺวา กลาวแลววา สามิ ขาแตนาย ภทฺทก กมฺม อ. กรรมอันเจริญ
เต อันทาน กต กระทําแลว มย อ. เรา ท. อทตฺวา ไมใหแลว
กิฺจิ ซึ่งอะไร ๆ ปุพฺเพป แมในกาลกอน ทุคฺคตา เปนผูถึงแลวซึ่ง
ความลําบาก ชาตา เกิดแลว อิทานิ ในกาลนี้ (อมฺห) ยอมเปน
มย อ. เรา ท. อุโภป แมทั้งสอง กตฺวา จักกระทําแลว ภตึ ซึ่งการ
รับจาง ทสฺสาม จักถวาย ภิกฺข ซึ่งภิกษุ เอกสฺส ภิกฺขุสฺส แกภิกษุ
รูปหนึ่ง อิติ ดังนี้ อุโภป ชายปติกา อ. เมียและผัว ท. แมทั้งสอง
นิกฺขมิตฺวา ออกไปแลว อคมสุ ไดไปแลว ภติฏ าน สูที่เปนที่กระทํา
ซึ่งการรับจาง ฯ มหาเสฏี อ. มหาเศรษฐี ทิสฺวา เห็นแลว มหาทุคฺคต ซึ่งนายมหาทุคคตะ ปุจฺฉิ ถามแลววา มหาทุคฺคต แนะนาย
มหาทุคคตะ สมฺม ผูสหาย ตฺว อ. เธอ กริสฺสสิ จักกระทํา ภตึ ซึ่ง
การรับจางหรือ อิติ ดังนี้ ฯ (มาทุคฺคโต) อ. นายมหาทุคคตะ
(อาห) กลาวแลววา อยฺย ขาแตทานเจาพระคุณ อาม ขอรับ อห
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อ. กระผม (กิรสฺสามิ) จักกระทํา (ภตึ) ซึ่งการรับจาง อิติ ดังนี้ ฯ
(มหาเสฏี) อ. มหาเศรษฐี (ปุจฺฉิ) ถามแลววา ตฺว อ. เธอ
กริสฺสสิ จักกระทํา กึ กมฺม ซึ่งการงานอะไร อิติ ดังนี้ ฯ (มหาทุคฺคโต)
อ. นายมหาทุคคตะ (อาห) กลาวแลววา ตุมฺเห อ. ทาน ท. กาเรสฺสถ จักยังกระผมใหกระทํา ย กมฺม ซึ่งการงานใด (อห) อ. กระผม
(กริสฺสามิ) จักกระทํา (ต กมฺม) ซึ่งการงานนั้น อิติ ดังนี้ ฯ
(มหาเสฏี) อ. หมาเศรษฐี (วตฺวา) กลาวแลววา เตนหิ ถา
อยางนั้น มย อ. เรา ท. ภิกฺขุสตานิ ยังรอยแหงภิกษุ ท. เทฺว ๒
ตีณิ ๓ โภเชสฺสาม จักใหฉัน เสฺว วันพรุง ตฺว อ. เธอ เอหิ จงมา
เถิด ผาเลหิ จงผา ทารุนิ ซึ่งฟน ท. เถิด อิติ ดังนี้ นีหริตฺวา นํา
ออกแลว ทาเปสิ ยังบุคคลใหใหแลว วาสีผรสุ ซึ่งมีดและขวาน ฯ
มหาทุคฺคโต อ. นายมหาทุคคตะ พนฺธิตฺวา ผูกแลว กจฺฉ ซึ่ง
ชายกระเบน พาฬฺห อันมั่น อุสฺสาหปฺปตฺโต ผูถงึ แลวซึ่งความอาจ
หาญขึ้น ปหาย ละแลว วาสึ ซึ่งมีด คณฺหนฺโต ถือเอาอยู ผรสุ ซึ่ง
มีด ผาลติ ผาอยู ทารูนิ ซึ่งฟน ท. ฯ อถ ครั้งนั้น เสฏี อ. เศรษฐี
อาห กลาวแลววา สมฺม แนะสหาย ตฺว อ. เธอ อุสฺสาหปฺปตฺโต ผู
ถึงแลวซึ่งความอาจหาญขึ้น อติวิย เกินเปรียบ กโรสิ กระทําอยู กมฺม
ซึ่งการงาน อชฺช ในวันนี้ กึ นุ โข การณ อ. เหตุอะไรหนอแล
(ภิวสฺสติ) จักมี อิติ ดังนี้ น มหาทุคฺคต กะนายมหาทุคคตะนั้น ฯ
(มหาทุคฺคโต) อ. นายมหาทุคคตะ (อาห) กลาวแลววา สามิ ขา-
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แตนาย อห อ. กระผม เอก ภิกฺขุ ยังภิกษุรูปหนึ่ง โภชสฺสามิ จัก
ใหฉัน อิติ ดังนี้ ฯ เสฏี อ. เศรษฐี สุตฺวา ฟงแลว ต วจน ซึ่ง
คํานั้น ปสนฺนมานโส ผูม ีฉันทะอันมีในใจอันเลื่อมใสแลว จินฺเตสิ
คิดแลววา อโห โอ ทุกกฺ ร กมฺม อ. กรรมอันบุคคลกระทําไดโดย
ยาก อิมินา มหาทุคฺคเตน อันนายมหาทุคคตินี้ กต กระทําแลว
(อย มหาทุคฺคโต) อ. นายมหาทุคคตะนี้ อนาปชฺชิตฺวา ไมถึงทั่วแลว
ตุณฺหีภาว ซึ่งความเปนแหงบุคคลผูนิ่ง (จินฺตเนน) ดวยอันคิดวา อห
อ. เรา ทุคฺคโต เปนผูถึงแลวซึ่งความลําบาก (อมฺหิ) ยอมเปน
อิติ ดังนี้ วทติ ยอมกลาววา อห อ. กระผม กตฺวา จักกระทําแลว
ภตึ ซึ่งการรับจาง เอก ภิกฺขุ ยังภิกษุรูปหนึ่ง โภเชสฺสามิ จักใหฉัน
อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้ ฯ
เสฏิภริยาป แม อ. ภรรยาของเศรษฐี ทิสฺวา เห็นแลว ภริย
ซึ่งภรรยา ตสฺส มหาทุคฺคตสฺส ของนายมหาทุคคตะนั้น ปุจฺฉิตฺวา
ถามแลววา อมฺม ดูกอนแม ตฺว อ. เธอ กริสฺสสิ จักกระทํา กึ กมฺม
ซึ่งการงานอะไร อิติ ดังนี้ (วจเน) ครั้นเมื่อคําวา ตุมฺเห อ. ทาน ท.
กาเรถ จะยังดิฉันใหกระทํา ย กมฺม ซึ่งการงานใด (อห) อ.
ดิฉัน (กริสสฺ ามิ) จักกระทํา (ต กมฺม) ซึ่งการงานนั้น อิติ ดังนี้
(ตาย มหาทุคฺคตภริยาย) อันภรรยาของนายมหาทุคคตะนั้น วุตฺเต
กลาวแลว ปเวเสตฺวา ยังภรรยาของนายมหาทุคคตะใหเขาไปแลว
อุทุกฺขลสาล สูโรงแหงกระเดื่อง ทาเปสิ ยังบุคคลใหใหแลว สุปฺปมุสลาทีนี วตฺถนู ี ซึ่งวัตถุ ท. มีกระดงและสากเปนตน ฯ สา มหาทุคฺคต
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ภริยา อ. ภรรยาของนายมหาทุคคตะนั้น ตุฏหฏา ยินดีแลวและ
ราเริงแลว วีหี โกฏเฏติ จเอว ซอมอยู ซึ่งขาวเปลือก ท. ดวยนั่น
เทียว โอผุนาติ จ ฝดอยูดวย นจฺจนฺตี วิย ราวกะวาฟอนอยู ฯ
๗. ๓๗/๒๑ ตั้งแต ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ ฉายา อธิกปฺปมาณา
เปนตนไป.
ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. อุชฺฌายึสุ โพนทนาแลววา ฉายา อ. เงา
อธิกปฺปมาณา เปนธรรมชาติมีประมาณยิ่ง ชาตา เกิดแลว สุริโย
อ. พระอาทิตย คลิตฺวา คโต คลอยไปแลว มชฺฌฏานโต จากที่ในทาม
กลาง จ อนึง่ (ภตฺต) อ. ภัต สามเณเรน อันสามเณร ภุตฺต
ฉันแลว อิทานิเอว ในกาลนี้นั่นเทียว เอต การณ อ. เหตุนั่น กึ
นุ โข อะไรหนอแล อิติ ดังนี้ ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา ตฺวา
ทรงทราบแลว ต ปวตฺตึ ซึ่งความเปนไปทั่วนั้น อาคนฺตฺวา เสด็จ
มาแลว ปุจฺฉิ ตรัสถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ
ท. กเถถ ยอมกลาว กึ วตฺถุ ซึ่งเรื่องอะไร อิติ ดังนี้ ฯ (ภิกฺขู) อ.
ภิกษุ ท. (อาหสุ) กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ
(มย) อ. ขาพระองค ท. (กเถม) ยอมกลาว อิท นาม วตฺถุ
ซึ่งเรื่องชื่อนี้ อิติ ดังนี้ ฯ
(สตฺถา) อ. พระศาสดา (วตฺวา) ตรัสแลววา ภิกฺขเว
ดูกอนภิกษุ ท. อาม เอม (เอว) อ. อยางนี้ กรณกาเล ในกาล
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อันเปนที่กระทํา สมณธมฺม ซึ่งสมณธรรม ปฺุวโต แหงบุคคลผูมีบุญ
เทวปุตฺโต อ. เทพบุตร จนฺโท ชื่อวาพระจันทร (อากฑฺฒิตฺวา) ครา
มาแลว จนฺทมณฺฑล ซึ่งมณฑลแหงพระจันทร (คณฺหิ) ยึดเอาแลว
เทวปุตฺโต อ. เทพบุตร สุริโย ชื่อวาพระอาทิตย สุริยมณฺฑล อากฑฺฒิตฺวา ว ครามาแลว ซึ่งมณฑลแหงพระอาทิตยเทียว คณฺหิ ยึดเอาแลว
มหาราชา อ.ทาวมหาราช ท. จตฺตาโร ๔ คณฺหึสุ ยึดเอาแลว อารกฺข
ซึ่งอันอารักขา จตุทฺทิส อันมีในทิศ ๔ วิหารูปวเน ในปาใกลตอวิหาร
เทวราชา อ. เทวดาผูพระราชา สกฺโก พระนามวาสักกะ อาคนฺตฺวา
เสด็จมาแลว คณฺหิ ทรงยึดเอาแลว อารกฺข ซึ่งอันเอารักขา อาวิฺชนเก ที่สายโยง อหป แม อ. เรา อปฺโปสฺสุกฺโก ผูมีความขวนขวาย
อันนอย (จินฺตเนน) ดวยอันคิดวา อห อ.เรา พุทโฺ ธ เปนพระ
พุทธเจา อมฺหิ ยอมเปน อิติ ดังนี้ น อลตฺถ ไมไดแลว นิสีทตุ
เพื่ออันนั่ง คนฺตฺวา ไปแลว อคฺคเหสึ ไดยึดเอาแลว อารกฺข ซึง่ อัน
อารักขา ปุตฺตสฺส เพื่อบุตร มม ของเรา ทฺวารโกฏเก ที่ซุมแหง
ประตู ปณฺพิตา อ. บัณฑิต ท. ทิสฺวา เห็นแลว เนตฺติเก มาติกาย
อุทก หรนฺเต จ ซึ่งชนผูไขน้ํา ท. ผูน ําไปอยูซึ่งน้ํา ดวยเหมืองดวย
อุสุกาเร อุสุ อุชุ กโรนฺเต จ ซึ่งนายชางศร ท. ผูกระทําอยู ซึ่ง
ลูกศรใหเปนของตรงดวย ตจฺฉเก ทารูนิ ตจฺฉนฺเต จ ซึ่งนายชาง
ถาก ท. ผูถากอยู ซึ่งไม ท. ดวย คเหตฺวา ถือเอาแลว เอตฺตก การณ
ซึ่งเหตุอันมีประมาณเทานี้ (กตฺวา) กระทํา อารมฺมณ ใหเปนอารมณ
ทเมตฺวา ทรมานแลว อตฺตาน ซึ่งตน อรหตฺต คณฺหนฺติเอว ยอม
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ยึดเอา ซึ่งความเปนแหงพระอรหันตนั่นเทียว อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่ง
ธรรม อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
หิ ก็ เนตฺติกา อ. ชนผูไขน้ํา ท. นยนฺติ ยอม
นําไป ยอมดัด เตชน ซึ่งลูกศร ตจฺฉกา
อ. ชางถาก ท. นมยนฺติ ยอมดัด ทารุ ซึ่งไม
ปณฺฑิตา อ. บัณฑิต ท. ทมยนฺติ ยอมฝก อตฺตาน
ซึ่งตน อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา (ชนา) อ. ชน ท. ชนิตฺวา ขุดแลว
ถลฏาน ซึง่ ที่อันเปนบก ปวิยา แหงแผนดิน อาวาฏฏาน ยังที่
อันเปนหลุม ปุเรตฺวา ใหเต็มแลว มาติก กตฺวา วา กระทําแลว
ซึ่งเหมืองหรือ รุกฺขโทณึ เปตฺวา วา หรือวาวางไวแลว ซึ่งราง
แหงตนไม เนนฺติ ยอมนําไป อุทก ซึ่งน้ํา อตฺตนา อิจฺฉิติจฺฉิตฏาน
สูที่อันตนปรารถนาแลวและปรารถนาแลว อิติ เพราะเหตุนั้น
(เต ชนา) อ. ชน ท. เหลานั้น เนตฺติกา ชื่อวาผูไขน้ํา (อิติ) ดังนี้
ตฺตถ ปเทสุ ในบท ท.เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหงบทวา อุทก
อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา กณฺฑ ซึ่งลูกศร (อิติ) ดังนี้
(ปทสฺส) แหงบทวา เตชน อิติ ดังนี้ ฯ
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อิท อตฺถรูป อ. อรรถรูปนี้วา เนตฺติกา อ. ชนผูไขน้ํา ท.
นยนฺติ ยอมนําไป อุทก ซึ่งน้ํา รุจิยา ตามความชอบใจ อตฺตโน
แหงตน อุสุการาป แม อ. นายชางศร ท. ตาเปตฺวา ยังลูกศรใหรอน
แลว นมยนฺติ ยอมดัด เตชน ซึ่งลูกศร คือวา กโรนฺติ ยอมกระทํา อุชุ
ใหตรง ตจฺฉกาป แม อ. ชางถาก ท. ตจฺฉนฺตา เมื่อจะถาก อตฺถาย
เพื่อประโยชน เนมิอาทีน วตฺถูน แกวัตถุ ท. มีดุมเปนตน นมยนฺติ
ชื่อวายอมดัด ทารูนิ ซึ่งไม ท. คือวา กโรนฺติ ยอมกระทํา อุช วา
ใหตรงหรือ วงฺก วา หรือวาใหคด รุจิยา ตามความชอบใจ อตฺตโน
แหงตน ปณฺฑิตา อ. บัณฑิต ท. กตฺวา กระทําแลว เอตตฺก การณ
ซึ่งเหตุอันมีประมาณเทานี้ อารมฺมณ ใหเปนอารมณ เอว อยางนี้
โสตาปตฺติมคฺคาทีนิ คุณชาตานิ ยังคุณชาต ท. มีโสดาปตติมรรค
เปนตน อุปฺปาเทนฺตา ใหเกิดขึ้นอยู ทเมนฺติ ชื่อวายอมฝก อตฺตาน
ซึ่งตน ปน แตวา อรหตฺเต ครั้นเมื่อความเปนแหงพระอรหันต
(ปณฺฑิเตหิ) อันบัณฑิต ท. ปตฺเต บรรลุแลว (เต ปณฺฑิตา)
อ. บัณฑิต ท.เหลานั้น เอกนฺตทนฺตา นาม ชื่อวาเปนผูฝกแลวโดย
สวนเดียว โหนฺติ ยอมเปน อิติ ดังนี้ (ภควตา) วุตฺต เปนคํา
อธิบายอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว โหติ ยอมเปน ฯ
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เรื่องมารดานางกาณา
๘. ๔๐/๑๕ ตั้งแต ตทา ปน กาณมาตรา อตุจฺฉหตฺถ
เปนตนไป.
ปน ก็ ตทา ในกาลนั้น กาณมาตรา อตุจฺฉหตฺถ ธีตร ปติกุล
เปเสตุ ปกฺเกสุ ปูเวสุ จตุกฺขตฺตุ จตุนฺน ภิกฺขูน (เตส ปุวาน)
ทินฺนกาเล ในกาลแหงขนม ท.เหลานั้น อันมารดาของนางกาณา ครั้น
เมื่อขนม ท. อันมารดาของนางกาณา ทอดแลว เพื่ออันสงไป ซึ่งธิดา
ผูมีมืออันไมเปลา สูตระกูลแหงผัว ถวายแลว แกภกิ ษุ ท. ๔ ๔ ครั้ง
สิกฺขาปเท ครั้นเมื่อสิกขาบท สตฺถารา อันพระศาสดา ปฺตฺเต
ทรงบัญญัติแลว ตสฺสมึ วตฺถุสฺมึ ในเพราะเรื่องนั้น ปชาปติยา เมื่อ
ปชาบดี อฺาย คนอื่น สามิเกน อันสามี กาณาย ของนางกาณา
อานีตาย นํามาแลว กาณา อ. นางกาณา สุตฺวา สดับแลว ต ปวตฺตึ
ซึ่งความเปนไปทั่วนั้น อกฺโกสติ ยอมดา ปริภาสติ ยอมบริภาษ ภิกฺขู
ซึ่งภิกษุ ท. (อตฺตนา) ทิฏทิฏเ ผูอันตนเห็นแลวและเห็นแลว
(วจเนน) ดวยคําวา ฆราวาโส อ. การอยูครองซึ่งเรือน เม แหงเรา
อิเมหิ ภิกฺขูหิ อันภิกษุ ท. เหลานี้ นาสิโต ใหฉิบหายแลว อิติ ดังนี้ ฯ
ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. น วิสหึสุ ไมอาจแลว ปฏิปชฺชิตุ เพื่ออันดําเนิน
ไป ต วิถี สูถนนสายนั้น ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา ตฺวา ทรง
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ทราบแลว ต ปวตฺตึ ซึ่งความเปนไปทั่วนั้น อคมาสิ ไดเสด็จไปแลว
ตตฺถ าเน ในที่นั้น ฯ กาณมาตา อ. มารดาของนางกาณา วนฺทิตฺวา
ถวายบังคมแลว สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา นิสีทาเปตฺวา ยังพระศาสดา
ใหประทับนั่งแลว ปฺตฺตาสเน บนอาสนะอันตนปูลาดแลว อทาสิ
ไดถวายแลว ยาคุขชฺชก ซึ่งขาวยาคูและวัตถุอันบุคคลพึงเคี้ยว ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา กตปาตราโส ผูมีพระกระยาหารอันบุคคล
พึงกินแตเชาอันทรงกระทําแลว ปุจฺฉิ ตรัสถามแลววา กาณา อ. นาง
กาณา (คตา) ไปแลว กห าเน ณ ที่ไหน อิติ ดังนี้ ฯ (กาณมาตา) อ. มารดาของนางกาณา (อาห) กราบทูลแลววา ภนฺเต
ขาแตพระองคผูเจริญ เอสา กาณา อ. นางกาณานั่น ทิสฺวา เห็นแลว
ตุมฺเห ซึ่งพระองค ท. มงฺกุภูตา ผูเปนคนเกอเปนแลว โรทนฺตี ิตา
ยืนรองไหอยูแลว อิติ ดังนี้ ฯ (สตฺถา) อ. พระศาสดา (ปุจฺฉิ) ตรัส
ถามแลววา (กาณา) อ. นางกาณา (ทิสฺวา) เห็นแลว (ม) ซึ่ง
เรา (มงฺกุภูตา) ผูเปนคนเกอเปนแลว (โรทนฺตี ีตา) ยืนรองไห
อยูแลว กึการณา เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ ฯ (กาณมาตา) อ.
มารดาของนางกาณา (อาห) กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองค
ผูเจริญ เอสา กาณา อ. นางกาณานั่น อกฺโกสติ ยอมดา ปริภาสติ
ยอมบริภาษ ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท. ตสฺมา เพราะเหตุนั้น (เอสา กาณา)
อ. นางกาณานั่น ทิสฺวา เห็นแลว ตุมฺเห ซึ่งพระองค ท. มงฺกุ เปน
ผูเกอ หุตฺวา เปน โรทมานา ิตา ยืนรองไหอยูแลว อิติ ดังนี้ ฯ
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อถ ครัง้ นั้น สตฺถา อ. พระศาสดา ปกฺโกสาเปตฺวา ทรงยัง
มารดาของนางกาณาใหรองเรียกมาแลว น กาณ ซึ่งนางกาณานั้น
(ปุจฺฉิ) ตรัสถามแลววา กาเณ ดูกอนกาณา ตฺว อ. เธอ ทิสฺวา
เห็นแลว ม ซึ่งเรา มงฺกภูตา ผูเปนคนเกอเปนแลว นิสียิตฺวา แอบ
แลว โรทสิ รองไหอยู กสฺมา เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ ฯ อถ
ครั้งนั้น มาตา อ. มารดา อสฺสา กาณาย ของนางกาณานั้น อาโรเจสิ กราบทูลแลว ตาย กาณาย กตกิริย ซึ่งกิริยาอันนางกาณานั้น
กระทําแลว ฯ อถ ครั้งนัน้ สตฺถา อ. พระศาสดา อาห ตรัสแลววา
กาณมาเต ดูกอนมารดาของนางการณา ปน ก็ สาวกา อ. สาวก ท.
มม ของเรา คณฺหึสุ รับเอาแลว ตยา ทินฺนก วตฺถุ ซึ่งวัตถุอัน
เธอถวายแลว (กึ) หรือ (อุทาหุ) หรือวา (สาวกา) อ. สาวก
ท. (มม) ของเรา (คณฺหึสุ) รับเอาแลว (ตยา) อทินฺนก วตถุ
ซึ่งวัตถุอันเธอไมถวายแลว อิติ ดังนี้ น กาณมาตร กะมารดาของ
นางกาณานั้น ฯ (กาณมาตา) อ. มารดาของนางกาณา (อาห) กราบ
ทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ (สาวกา) อ. สาวก ท.
(ตว) ของพระองค (คณฺหึสุ) รับเอาแลว (มยา) ทินฺนก วตฺถุ
ซึ่งวัตถุอันหมอมฉันถวายแลว อิติ ดังนี้ ฯ
(สตฺถา) อ. พระศาสดา (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแลววา สเจ ถาวา
สาวกา อ. สาวก ท. มม ของเรา จรนฺตา เที่ยวไปอยู ปณฺฑาย เพื่อ
บิณฑบาต ปตฺวา ถึงแลว เคหทฺวาร ซึ่งประตูแหงเรือน ตว ของเธอ
คณฺหึสุ รับเอาแลว ตยา ทินฺนก วตฺถุ ซึ่งวัตถุอันเธอถวายแลว
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ไซร โทโส อ. โทษ โก อะไร (ภวิสสฺ ติ) จักมี เตส สาวกาน
แกสาวก ท. เหลานั้น อิติ ดังนี้ ฯ (กาณมาตา) อ. มารดาของ
นางกาณา (อาห) กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ
โทโส อ. โทษ นตฺถิ ยอมไมมี อยฺยาน แกพระผูเปนเจา ท. โทโส
อ. โทษ เอติสฺสาเอว กาณาย ของนางกาณานั้นนั่นเทียว (อตฺถิ)
มีอยู อิติ ดังนี้ ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา อาห ตรัสแลววา กาเณ
ดูกอนกาณา กิร ไดยินวา สาวกา อ. สาวก ท. มยฺห ของเรา
จรมานา เที่ยวไปอยู ปณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต อาคตา มาแลว
เคหทฺวาร สูป ระตูแหงเรือน อิม นี้ อถ ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้น
(สนฺเต) มีอยู ปูวา อ. ขนม ท. มาตรา อันมารดา ตว ของเธอ
ทินฺนา ถวายแลว เนส สาวกาน แกสาวก ท. เหลานั้น โทโส อ. โทษ
โก นาม ชื่ออะไร (ภวิสฺสติ) จักมี สาวกาน แกสาวก ท. มม ของ
เรา เอตฺถ วตฺถุมฺหิ ในเรือ่ งนี้ อิติ ดังนี้ กาณ กะนางกาณา ฯ
๙. ๔๒/๑๒ ตั้งแต อเถโก สพฺพตฺถกมหามตฺโต อห เทวสฺส
เปนตนไป.
อถ ครัง้ นั้น สพฺพตฺถกมหามตฺโต อ. มหาอํามาตยผูมีประโยชน
ในกิจทั้งปวง เอโก คนหนึ่ง (วตฺวา) กราบทูลแลววา อห อ.
ขาพระองค โปเสสฺสามิ จักเลี้ยงดู ธีตร ซึ่งพระธิดา เทวสฺส ของ
สมมติเทพ อิติ ดังนี้ เนตฺวา นําไปแลว ต กาณ ซึ่งนางกาณานั้น
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เคห สูเรือน อตฺตโน ของตน ปฏิจฺฉาเปตฺวา ยังนางกาณาใหรับแลว
อิสฺสริย ซึ่งความเปนใหญ สพฺพ ทั้งปวง อาห กลาวแลววา ตฺว
อ. เธอ กโรหิ จงกระทํา ปฺุานิ ซึง่ บุญ ท. ยถารุจึ ตามความ
ชอบใจเถิด อิติ ดังนี้ ฯ กาณา อ. นางกาณา เปตฺวา ตั้งไวแลว
ปุริเส ซึ่งบุรษุ ท. ทฺวาเรสุ ที่ประตู ท. จตูสุ ๔ น ลภติ ยอมไม
ได ภิกฺขู จ ซึ่งภิกษุ ท. ดวย ภิกฺขุนโิ ย จ ซึ่งภิกษุณี ท. ดวย
อตฺตนา อุปฏาตพฺเพ ผูอันตนพึงบํารุง ปฏาย จําเดิม ตโต กาลโต
แตกาลนั้น ฯ ขาทนียโภชนีย อ. วัตถุอันบุคคลพึงเคี้ยวและวัตถุอัน
บุคคลพึงบริโภค กาณาย เคหทฺวาเร ปฏิยาเทตฺวา ปต อัน
นางกาณา จัดแจงแลว ตั้งไวแลว ที่ประตูแหงเรือน ปวตฺตติ ยอม
เปนไป มโหโฆ วิย ราวกะ อ. หวงน้ําอันใหญ ฯ
(ภิกฺขู) อ. ภิกษุ ท. กถ ยังถอยคําวา อาวุโส ดูกอนผูมีอายุ ท.
ปุพฺเพ ในกาลกอน มหลฺลกตฺเถรา อ. พระเถระผูแก ท. จตฺตาโร
๔ กรึสุ กระทําแลว วิปฺปฏิสาร ซึ่งความเดือดรอน กาณาย แกนาง
กาณา สา กาณา อ. นางกาณานั้น วิปฺปฏิสารินี หุตฺวาป แมเปน
เปนผูมีความเดือดรอน เอว อยางนี้ อาคมฺม อาศัยแลว สตฺถาร
ซึ่งพระศาสดา ลภิ ไดแลว สทฺธาสมฺปท ซึ่งความถึงพรอมดวยศรัทธา
เคหทฺวาร อ. ประตูแหงเรือน ตสฺสา กาณาย ของนางกาณานั้น
สตฺถารา อันพระศาสดา กต ทรงกระทําแลว อุปสงฺกมนารห ใหเปน
ที่ควรแกการเขาไป ภิกฺขูน แหงภิกษุ ท. ปุน อีก อิทานิ ในกาลนี้
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(สา กาณา) อ. นางกาณานั้น ปริเยสมานาป แมแสวงหาอยู ภิกฺขู
วา ซึ่งภิกษุ ท. หรือ ภิกขฺ ุนิโย วา หรือวาซึ่งภิกษุณี ท. (อตฺตนา)
อุปฏาตพฺเพ ผูอันตนพึงบํารุง น ลภติ ยอมไมได อโห โอ พุทฺธา
นาม ชื่อ อ. พระพุทธเจา ท. อจฺฉริยคุณา ทรงเปนผูมีพระคุณอัน
นาอัศจรรย (โหนฺติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ สมุฏาเปสุ ใหตั้งขึ้น
พรอมแลว ธมฺมสภาย ในธรรมสภา ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา อาคนฺตฺวา เสด็จมาแลว ปุจฺฉิตฺวา ตรัส
ถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. สนฺนิสินนฺ า
เปนผูนั่งประชุมกันแลว กถาย ดวยถอยคํา กาย นุ อะไรหนอ อตฺถ
ยอมมี เอตรหิ ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ (วจเน) ครั้นเมื่อคําวา
(มย) อ. ขาพระองค ท. (สนฺนิสินฺนา) เปนผูนั่งประชุมกันแลว
อิมาย นาม กถาย ดวยถอยคําชื่อนี้ (อมฺห) ยอมมี (เอตรหิ)
ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ (เตหิ ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺเต
กราบทูลแลว วตฺวา ตรัสแลววา ภิกขฺ เว ดูกอนภิกษุ ท. วิปฺปฏิสาโร อ. ความเดือดรอน เตหิ มหลฺลกภิกฺขูหิ อันภิกษุผูแก ท.
เหลานั้น กโต กระทําแลว กาณาย แกนางกาณา อิทานิเอว ใน
กาลนี้นั่นเทียว น หามิได (เต มหลฺลกภิกฺขู) อ. ภิกษุผูแก ท.
เหลานั้น (กาณาย วิปฺปฏิสาร) กรึสุเอว กระทําแลว ซึ่งความ
เดือดรอน แกนางกาณานั่นเทียว ปุพฺเพป แมในกาลกอน จ อนึ่ง
กาณา อ. นางกาณา มยา อันเรา กตา กระทําแลว วจนการิกา
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ใหเปนผูกระทําซึ่งคํา มม ของเรา อิทานิเอว ในกาลนี้นั่นเทียว น
หามิได (กาณา) อ. นางกาณา (มยา) อันเรา (มม วจนการิกา)
กตาเอว กระทําแลว ใหเปนผูกระทําซึ่งคํา ของเรานั่นเทียว ปุพฺเพป
แมในกาลกอน อิติ ดังนี้ ต อตฺถ โสตุกาเมหิ ภิกฺขูหิ ยาจิโต ผู
อันภิกษุ ท. ผูใครเพื่ออันสดับ ซึ่งเนื้อความนั้น ทูลอาราธนาแลว
กเถตฺวา ตรัสแลว พพฺพชุ าตก ซึ่งชาดกอันบัณฑิตกําหนดแลวดวย
แมว อิม นีว้ า
พพฺพุ อ. แมว เอโก ตัวหนึ่ง ลภติ ยอมได
(มูสิกมส) ซึ่งหนูและเนื้อ ยตฺถ าเน ในทีใ่ ด
พพฺพุ อ. แมว ทุติโย ตัวที่สอง ชายติ ยอมเกิด
ตตฺถ าเน ในที่นั้น พพฺพุ อ. แมว ตติโย จ
ตัวที่สามดวย จตุตฺโถ จ ตัวที่สี่ดวย (ชายติ)
ยอมเกิด (ตตฺถ าเน) ในที่นั้น เต พพฺพุกา
อ. แมว ท. เหลานั้น (ภินฺทิตฺวา) ทําลายแลว
อิท พิล ซึ่งปลองนี้ (ปตฺตา) ถึงแลว (มรณ)
ซึ่งความตาย อิติ ดังนี้
ชาตก ยังชาดก สโมธาเนตฺวา ทรงใหตั้งลงพรอมแลว (วจเนน)
ดวยพระดํารัสวา พิฬารา อ. แมว ท. จตฺตาโร ๔ ตทา ในกาลนั้น
มหลฺลกภิกฺขู เปนภิกษุผูแก จตฺตาโร ๔ อเหสุ ไดเปนแลว (เอตรหิ)
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ในกาลบัดนี้ มณิกาโร อ. นายชางแกว (ตทา) ในกาลนั้น อหเอว
เปนเรานั่นเทียว (อโหสิ) ไดเปนแลว (เอตรหิ) ในกาลบัดนี้ อิติ
ดังนี้ (วตฺวา) ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอ นภิกษุ ท. อตีเตป กาเล
ในกาลแมอันลวงไปแลว กาณา อ. นางกาณา ทุมฺมนา เปนผูมีใจ
อันโทษประทุษรายแลว อาวิลจิตฺตา เปนผูมีจิตอันขุนมัว หุตฺวา เปน
เอว อยางนี้ วิปฺปสนฺนจิตฺตา เปนผูมีจิตอันผองใสแลว วจเนน
เพราะคํา มม ของเรา อโหสิ ไดเปนแลว ปสนฺนอุทกรหโท วิย
ราวกะ อ. หวงแหงน้ําอันใสแลว อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม
เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม อาห ตรัส
แลว คาถ ซึง่ พระคาถา อิม นี้วา
รหโท อ. หวงน้ํา คมฺภีโร อันลึก วิปฺปสนฺโน
เปนหวงน้ําใสวิเศษแลว อนาวิโล เปนหวงน้าํ ไม
ขุนมัว (โหติ) ยอมเปน ยถาป แมฉันใด
ปณฺฑิตา อ. บัณฑิต ท. สุตฺวาน ฟงแลว ธมฺมานิ
ซึ่งธรรม ท. วิปฺปสีทนฺติ ยอมผองใสวิเศษ เอว
ฉันนั้น อิติ ดังนี้ ฯ
โย อุทกณฺณโว อ. หวงแหงน้ําใด เสนาย ครั้นเมื่อเสนา
จตุรงฺคินิยาป แมมีองค ๔ โอคาหนฺติยา ขามลงอยู น ขุภติ ยอม
ไมกระเพื่อม (โส) อุทกณฺณโว อ. หวงแหงน้ํานั้น เอวรูโป อันมี
รูปอยางนี้ รหโท อิติ ชือ่ วาหวงน้ํา ตตฺถ คาถาย ในพระคาถานั้น
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ปน ก็ นีลมหสมุทฺโท อ. นีลมหาสมุทร จตุราสีติโยชนสหสฺสคมฺภีโร
อันลึกโดยพันแหงโยชน ๘๔ สพฺพากาเรน โดยอาการทั้งปวง รหโท
นาม ชื่อวาหวงน้ํา หิ จริงอยู อุทก อ. น้ํา าเน ในที่ จตฺตาฬีสโยชนสหสฺสมตฺเต อันมีพันแหงโยชน ๔๐ เปนประมาณ เหฏา
ในภายใต ตสฺส นีลมหาสมุทฺทสฺส แหงนิลมหาสมุทรนั้น จลติ ยอม
หวั่นไหว มจฺเฉหิ เพราะปลา ท. อุทก อ. น้ํา าเน ในที่
ตาวตฺตเกเอว อันมีประมาณเพียงนั้นนั่นเทียว อุปริ ในเบื้องบน
(ตสฺส นีลมหาสมุทฺทสฺส) แหงนีลมหาสมุทรนั้น จลติ ยอมหวั่นไหว
วาเตน เพราะลม อุทก อ. น้ํา าเน ในที่ จตุโยชนสหสฺสมตฺต
อันมีพันแหงโยชน ๔ เปนประมาณ มชฺเฌ ในทามกลาง (ตสฺส
นีลมหาสมุทฺทสฺส) แหงนีลมหาสมุทรนั้น นิจฺจล เปนน้ํามีความ
หวั่นไหวออกแลว (หุตฺวา) เปน ติฏ ติ ยอมตั้งอยู อย อุทกณฺณโว อ. หวงแหงน้ํานี้ คมฺภีรรหโท นาม ชื่อวาหวงน้ําอันลึก ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา เทสนธมฺมานิ ซึ่งธรรมคือเทศนา ท.
(อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา ธมฺมานิ อิติ ดังนี้ ฯ
อิท อตฺถรูป อ. อรรถรูปนี้วา โส รหโท อ. หวงน้ํานั้น
วิปฺปสนฺโน ชื่อวาเปนหวงน้ําใสวิเศษแลว (ตสฺส รหทสฺส) อนากุลตาย เพราะความที่แหงหวงน้ํานั้น เปนหวงน้ําไมอากูล อนาวิโล
ชื่อวาเปนหวงน้ําไมขุนมัว (ตสฺส รหทสฺส) อจลตาย เพราะความที่แหง
หวงน้ํานั้น เปนหวงน้ําไมหวั่นไหว (โหติ) ยอมเปน ยถา ฉันใด
ปณฺฑิตา อ. บัณฑิต ท. สุตฺวา ฟงแลว เทสนาธมฺม ซึ่งธรรมคือเทศนา
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มม ของเรา อาปชฺชนฺตา ถึงทั่วอยู นิรูปกฺกิเลสจิตฺตต ซึ่งความเปนแหง
บุคคลผูมีจิตอันไมมีอุปกิเลส โสตาปตฺติมคฺคาทิวเสน ดวยอํานาจแหง
มรรคมีโสดาปตติมรรคเปนตน วิปฺปสีทนฺติ ชื่อวายอมผองใสวิเศษ เอว
ฉันนั้น ปน สวนวา (ปณฺฑิตา) อ. บัณฑิต ท. อรหตฺตปฺปตฺตา ผู
ถึงแลวซึ่งความเปนแหงพระอรหันต เอกนฺตวิปฺปสนฺนา ว เปนผู
ผองใจวิเศษแลวโดยสวนเดียวเทียว โหนฺติ ยอมเปน อิติ ดังนี้
(ภควตา) วุตฺต เปนคําอธิบายอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว โหติ
ยอมเปน ฯ
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เรื่องภิกษุ ๕๐๐
๑๐. ๔๕/๑๓ ตั้งแต สตฺถา ธมฺมสภ คนฺตฺวา ภิกฺขเว
เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา คนฺตฺวา เสด็จไปแลว ธมฺมสภ สูธรรม
สภา ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห
อ. เธอ ท. กเถถ ยอมกลาว กึ วตฺถุ ซึ่งเรื่องอะไร อิติ ดังนี้
(วจเน) ครั้นเมื่อคําวา (มย) อ. ขาพระองค ท. (กเถม) ยอม
กลาว อิท นาม วตฺถุ ซึ่งเรื่องชื่อนี้ อิติ ดังนี้ (เตหิ ภิกฺขูหิ)
อันภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺเต กราบทูลแลว วตฺวา ตรัสแลววา เอเต
วิฆาสาทา อ. บุคคลผูถือเอาซึ่งอาหารอันเปนเดน ท. เหลานั่น
นิพฺพตฺตา บังเกิดแลว คทฺรภโยนิย ในกําเนิดแหงฬา คทฺรภา นิหีน
อุทก ซึ่งน้ําอันเลว อปฺปรส อันมีรสนอย คต อันถึงแลว สงฺขย
ซึ่งอันนับวา วาโลทก น้าํ หาง อิติ ดังนี้ ปฺจสตาน อาชานียสินฺธวาน อลฺลรสมุทฺทิกาปานกปตาวเสส อุจฺฉิฏกสฏ อุทเกน มทฺทิตฺวา
มกจิปโลติกาหิ (ตสฺส อุทกสฺส ปุคฺคเลน) ปริสฺสาวิตตฺตา เพราะความ
ที่แหงน้ํานั้น เปนน้ําอันบุคคล ขยําแลวซึ่งกากอันเปนเดน อันเหลือ
ลงจากน้ําอันบุคคลกระทําแลวดวยลูกจันทนอันมีรสอันสด อันมาสินธพ
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ตัวอาชาไนย ท. มีรอยหาเปนประมาณ ดื่มแลว ดวยน้ํา กรองแลว
ดวยผาเกาอันสําเร็จแลวดวยเปลือกปอ ท. มธุมตฺตา วิย เปนราวกะ
วาเมาแลวเพราะน้ําหวาน (หุตฺวา) เปน นทนฺตา วิจรึสุ เที่ยวไป
บันลืออยูแลว ปุพฺเพป แมในกาลกอน อิติ ดังนี้ ทสฺเสนฺโต เมื่อ
ทรงแสดง กิริย ซึ่งกิริยา เตส คทฺรภาน แหงฬา ท.เหลานั้น
รฺา เตส คทฺรภาน สทฺท สุตฺวา ปุจฺฉิเตน โพธิสตฺเตน รฺโ
กถิต อันพระโพธิสัตว ผูอันพระราชา ทรงสดับแลว ซึ่งเสียง
ของฬา ท. เหลานั้น ตรัสถามแลว ทูลแลว แกพระราชา กเถตฺวา
ตรัสแลว วาโลทกชาตก ซึ่งวาโลทกชาดก อิม นี้วา
(ราชา) อ. พระราชา (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแลววา
มโท อ. ความเมา ชายติ ยอมเกิด คทฺรภาน
แกฬา ท. ปตฺวา เพราะดื่ม วาโลทก ซึ่งน้ําหาง
อปฺปรส อันมีรสอันนอย นิหีน อันเลว จ แตวา
มโท อ. ความเมา น สฺชายติ ยอมไมเกิด
สินฺธวาน แกมาสินธพ ท. ปตฺวาน เพราะดื่ม
รส ซึ่งรส ปรีต อันประณีต อิม นี้ (กึการณา)
เพราะเหตุอะไร (อิติ) ดังนี้ (โพธิสตฺโต)
อ. พระโพธิสัตว (อาห) กราบทูลแลววา ชนินฺท
ขาแตพระราชาผูเปนจอมแหงชน โส คทฺรโภ
อ. ฬานัน้ นิหีนชจฺโจ เปนสัตวมีชาติอันเลว
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(หุตฺวา) เปน ปวิตฺวา ดื่มแลว (รสอุทก) ซึ่ง
น้ําอันมีรส อปฺปป แมอันนอย เตน อปฺปรสอุทเกน ผุฏโ ผูอันน้ําอันมีรสอันนอยนั้นถูกตอง
แลว มชฺชติ ยอมเมา จ สวนวา (สินฺธโว)
อ. มาสินธพ โธรยฺหสีโล เปนสัตวมีธุระอันตน
พึงนําไปเปนปกติ ชาโต เกิดแลว กุลมฺหิ ใน
ตระกูล ปวิตฺวา ดื่มแลว อคฺครส อุทก ซึ่งน้ํา
อันมีรสอันเลิศ น มชฺชติ ยอมไมเมา (อิติ)
ดังนี้ อิติ ดังนี้
วิตฺถาเรน โดยพิสดาร (วตฺวา) ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท.
สปฺปุริสา อ. สัตบุรุษ ท. วิวชเชตฺวา เวนขาดแลว โลภธมฺม
ซึ่งธรรมคือความโลภ นิพฺพิการา ว เปนผูมีวิการออกแลวเทียว
(อตฺตโน) สุขิตกาเลป แมในกาลแหงตนถึงแลวซึ่งสุข (อตฺตโน)
ทุกฺขิตกาเลป แมในกาลแหงตนถือแลวซึ่งทุกข โหนฺติ ยอมเปน
เอว ดวยประการอยางนี้ อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม
เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม อาห ตรัสแลว
คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
สปฺปุริสา อ. สัตบุรษุ ท. วชนฺติ ยอมเวน
สพฺพตฺถ เว ธมฺเมสุ ในธรรม ท. ทั้งปวงแล
สนฺโต อ. สัตบุรษุ ท. กามกามา ผูใครซึ่งกาม
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ลปยนฺติ ยอมบนเพอ น หามิได ปณฺฑิตา
อ. บัณฑิต ท. สุเขน อถวา ทุกเฺ ขน ผุฏ า ผูอัน
สุขหรืออันทุกข ถูกตองแลว น ทสฺสยนฺติ ยอม
ไมแสดง อุจฺจาวจ อาการ ซึ่งอาการ ทั้งสูงทั้งต่ํา
อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา สพฺพธมฺเมสุ ในธรรมทั้งปวง ท.
ปฺจกฺขนฺธาทิเภเทสุ อันตางดวยธรรมมีขันธ ๕ เปนตน (อิติ) ดังนี้
ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหงบทวา สพฺพตฺถ
อิติ ดังนี้ ฯ
สุปุริสา อ. บุรุษผูดี ท. สปฺปุริสา อิติ ชื่อวาสัตบุรุษ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา (สปฺปุริสา) อ. สัตบุรุษ ท. อปกฑฺฒนฺตา เมื่อคราไปปราศ (ฉนฺทราค) ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจ
แหงความพอใจ อรหตฺตมคฺคาเณน ดวยญาณอันประกอบพรอมแลว
ดวยอรหัตมรรค วิชหนฺติ ชื่อวายอมเวนขาด ฉนฺทราค ซึ่งความ
กําหนัดดวยอํานาจแหงความพอใจ (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหง
บทวา วชนฺติ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา กามยนฺตา ผูใครอยู กาเม ซึ่งกาม ท.
กามเหตุ เพราะเหตุแหงกาม คือวา กามการณา เพราะกามเปน
เหตุ (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา น กามกามา อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา สนฺโต อ. สัตบุรุษ ท. พุทฺธาทโย
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มีพระพุทธเจาเปนตน นเอว อตฺตนา ลปนฺติ ยอมไมบนเพอ ดวย
ตนนั่นเทียว น ปร ปุคฺคล ลปาเปนฺติ ยอมไมยังบุคคลอื่นใหบน
เพอ กามเหตุ เพราะเหตุแหงกาม (อิติ) ดังนี้ (ปททฺวยสส) แหง
หมวดสองแหงบทวา ลปยนฺติ สนฺโต อิติ ดังนี้ ฯ
หิ จริงอยู เย ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. เหลาใด ปวิฏา เขาไป
แลว ภิกฺขาย เพื่อภิกษา ิตา ดํารงอยูแลว อิจฺฉาจาเร ในความ
ประพฤติดวยอํานาจแหงความอยาก วทนฺติ ยอมกลาว (วจนานิ)
ซึ่งคํา ท. อันมีคําวา อุปาสก ดูกอนอุบาสก สุข อ. ความสุข (อตฺถิ)
ยอมมี ปุตฺตทารสฺส แกบุตรและทาระ เต ของทาน กึ หรือ อุปทฺทโว
อ. อุปทวะ โกจิ ไร ๆ วเสน ดวยอํานาจ ราชโจราทีน อุปทฺทวาน แหงอุปทวะ ท. มีพระราชาและโจรเปนตน นตฺถิ ยอมไมมี
ทฺวิปทจตุปฺปเทสุ สตฺเตสุ ในสัตว ท. ผูมีเทาสองและมีเทาสี่หรือ
อิติอาทีนิ ดังนี้เปนตน เต ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท.เหลานั้น ลปยนฺติ
นาม ชื่อวายอมบนเพอ ฯ
ปน ก็ (ภิกฺขู) อ. ภิกษุ ท. วตฺวา ครั้นกลาวแลว ตถา
เหมือนอยางนั้น นิมนฺตาเปตฺวา ยังอุบาสกใหนิมนตแลว อตฺตาน
ซึ่งตน (วจเนน) ดวยคําวา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ อาม ขอรับ
สุข อ. ความสุข (อตฺถิ) มีอยู โน แกขาพเจา ท. สพฺเพส ทั้งปวง
อุปทฺทโว อ. อุปทวะ โกจิ อะไร ๆ นตฺถิ ยอมไมมี อิทานิ ใน
กาลนี้ เคห อ. เรือน โน ของขาพเจา ท. ปหูตนฺนปาน เปนที่มี
ขาวและน้ําอันบุคคลพึงดื่มอันเพียงพอแลว (โหติ) ยอมเปน ตุมฺเห
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อ. ทาน ท. วสถ จงอยู อิธเอว าเน ในที่นี้นั่นเทียวเถิด อิติ
ดังนี้ ลปาเปนฺติ นาม ชือ่ วายอมยังบุคคลอื่นใหบนเพอ ฯ ปน สวนวา
สนฺโต อ. สัตบุรุษ ท. น กโรนฺติ ยอมไมกระทํา อิท การณ ซึ่ง
เหตุนี้ อุภยป แมทั้งสอง ฯ
เอต วจน อ. คํานี้วา สุเขน ผุฏา อถวา ทุกฺเขน อิติ ดังนี้
เทสนามตฺต เปนคําสักวาเทศนา (โหติ) ยอมเปน ฯ
(อตฺโถ) อ. อธิบายวา ปณฺฑิตา อ. บัณฑิต ท. อฏหิ
โลกธมฺเมหิ ผุฏา ผูอันโลกธรรม ท. ๘ ถูกตองแลว น ทสฺสยนฺติ
ยอมไมแสดง อาการ ซึง่ อาการ อุจฺจาวจ ทั้งสูงทั้งต่ํา ตุฏิภาวมงฺกุภาววเสน วา ดวยอํานาจแหงความเปนแหงบุคคลผูยินดีและความ
เปนแหงบุคคลผูเกอเขินหรือ วณฺณภณนอวณฺณภณนวเสน วา หรือวา
ดวยอํานาจแหงการกลาวซึ่งคุณอันบุคคลพึงพรรณนาและการกลาวซึ่ง
โทษอันบุคคลไมพึงพรรณานา อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องพระธัมมิกเถระ
๑๑. ๔๘/๑๑ ตั้งแต อเถกทิวส ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ
เปนตนไป.
อถ ครัง้ นั้น เอกทิวส ในวันหนึง่ (ภิกขู) อ. ภิกษุ ท. กถ
ยังวาจาเปนเครื่องกลาววา อาวุโส แนะทานผูมีอายุ ท. ธมฺมกิ อุปาสโก
อ. อุบาสกผูตั้งอยูในธรรม นิกฺขมิตฺวา ออกไปแลว ปพฺพชิตฺวา
บวชแลว ปตฺโต บรรลุแลว อรหตฺต ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต
ปติฏา เปนผูเปนที่ตั้งเฉพาะ ปุตฺตทารสฺสอป แมแหงบุตรและทาระ
ชาโต เกิดแลว อตฺตโน ธมฺเม ปติฏิตตฺตา เพราะความที่แหงตน
เปนผูตั้งอยูเฉพาะแลว ในธรรม อิติ ดังนี้ สมุฎาเปสุ ใหตั้งขึ้น
พรอมแลว ธมฺมสภาย ในธรรมสภา ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา อาคนฺตฺวา เสด็จมาแลว ปุจฺฉิตฺวา
ตรัสถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. สนฺนิสินฺนา เปนผูนั่งประชุมกันแลว กถาย ดวยถอยคํา กาย นุ อะไรหนอ
อตฺถ ยอมมี เอตรหิ ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ (วจเน) ครั้นเมื่อ
คําวา (มย) อ. ขาพระองค ท. (สนฺนสิ ินฺนา) เปนผูนั่งประชุมกัน
แลว อิมาย นาม กถาย ดวยถวยคําชื่อนี้ (อมฺห) ยอมมี (เอตรหิ)
ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ (เตหิ ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺเต
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กราบทูลแลว (วตฺวา) ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. สมิทฺธิ
อ. ความสําเร็จ ปณฺฑิเตน นาม ชื่ออันบัณฑิต นเอว (อิจฺฉิตพฺพา)
ไมพึงปรารถนานั่นเทียว อตฺตเหตุ เพราะเหตุแหงตน น อิจฺฉิตพฺพา
ไมพึงปรารถนา เหตุ เพราะเหตุ ปรสฺส ปุคฺคลสฺส แหงบุคคลอื่น
ปน แตวา (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต ธมฺมิเกนเอว พึงเปนผูตั้งอยู
ในธรรมนั่นเทียว ธมฺมปฺปฏิสรเณน พึงเปนผูมีธรรมเปนที่ระลึกเฉพาะ
ภวิตพฺพ พึงเปน อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อ
จงทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่ง
พระคาถา อม นี้วา
(ปณฺฑิโต) อ. บัณฑิต ฯ (กโรติ) ยอมไม
กระทํา (ปาป) ซึ่งบาป อตฺตเหตุ เพราะเหตุ
แหงตน น (กโรติ) ยอมไมกระทํา (ปาป)
ซึ่งบาป เหตุ เพราะเหตุ ปรสฺส ปุคฺคลสฺส
แหงบุคคลอื่น (ปณฺฑิโต) อ.บัณฑิต น อิจเฉ
ไมพึงปรารถนา ปุตฺต ซึ่งบุตร น (อิจฺเฉ) ไม
พึงปรารถนา ธน ซึ่งทรัพย น (อิจเฉ) ไมพึง
ปรารถนา รฏ ซึ่งแวนแควน น อิจฺเฉยฺย ไมพึง
ปรารถนา สมิทฺธึ ซึ่งความสําเร็จ อตฺตโน เพื่อ
ตน อธมฺเมน โดยธรรมหามิได โส ปฺฑิโต
อ. บัณฑิตนั้น สีลวา พึงเปนผูมีศีล ปฺวา
พึงเปนผูมีปญญา ธมฺมิโก พึงเปนผูตั้งอยูในธรรม
สิยา พึงเปน อิติ ดังนี้ ฯ
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(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปณฺฑิโต นาม ชื่อ อ. บัณฑิต น
กโรติ ยอมไมกระทํา ปาป ซึ่งบาป อตฺตเหตุ วา เพราะเหตุแหง
ตนหรือ ปรสฺส ปุคฺคลสฺส เหตุ วา หรือวาเพราะเหตุ แหงบุคคลอื่น
(อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท.เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหง
บทวา น อตฺตเหตุ อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา (ปณฺฑิโต) อ. บัณฑิต น อิจฺเฉยฺย ไม
พึงปรารถนา ปุตฺต วา ซึง่ บุตรหรือ ธน วา หรือวาซึ่งทรัพย รฏ
วา หรือวาซึ่งแวนแควน ปาปกมฺเมน ดวยกรรมอันลามก (ปณฺฑิโต)
อ. บัณฑิต อิจฺฉนฺโต เมื่อปรารถนา เอตานิป วตฺถูนิ ซึ่งวัตถุ ท.
แมเหลานั้น ปาปกมฺม น กโรติเอว ยอมไมกระทํา ซึ่งกรรมอันลามก
นั่นเทียว อิติ ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา น ปุตฺตมิจฺเฉ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา สมิทฺธิ อ. ความสําเร็จ อตฺตโน เพื่อตน
ยา ใด (ปณฺฑิโต) อ. บัณฑิต น อิจเฺ ฉยฺย ไมพึงปรารถนา ตป
สมิทฺธึ ซึ่งความสําเร็จแมนั้น อธมฺเมน โดยธรรมหามิได (อิติ)
ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา สมิทฺธิมตฺตโน อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อธิบายวา น กโรติ ยอมไมกระทํา ปาป ซึ่งบาป
สมิทฺธิการณาป แมเพราะเหตุแหงความสําเร็จ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปุคฺคโล อ.บุคคล เอวรูโป ผูมีรูป
อยางนี้ โย ใด โสเอว ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้นนั่นเทียว สีลวา จ พึง
เปนผูมีศีลดวย ปฺวา จ พึงเปนผูมีปญญาดวย ธมฺมิโก จ พึงเปน
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ผูตั้งอยูในธรรมดวย สิยา พึงเปน (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา
ส สีลวา อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อธิบายวา อฺโ พึงเปนอยางอื่น (สิยา) พึงเปน
น หามิได อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องการฟงธรรม
๑๒. ๔๙/๑๓ ตั้งแต สาวตฺถิย กิร เอกวีถิวาสิโน มนุสฺสา
เปนตนไป.
กิร ไดยินวา มนุสฺสา อ. มนุษย ท. เอกวีถวิ าสิโน ผูมีปกติ
อยูในถนนสายหนึ่ง สาวตฺถิย ในเมืองสาวัตถี สมคฺคา เปนผูพรอม
เพรียงกัน หุตฺวา เปน ทตฺวา ถวายแลว ทาน ซึ่งทาน คณพนฺเธน
ดวยการผูกซึ่งหมู กาเรสุ ยังกันและกันใหกระทําแลว ธมฺมสฺสวน
ซึ่งการฟงซึ่งธรรม สพฺพรตฺตึ ตลอดราตรีทั้งปวง ปน แตวา (เต
มนุสฺสา) อ. มนุษย ท.เหลานั้น น อสกฺขึสุ ไมไดอาจแลว โสตุ เพื่อ
อันฟง ธมฺม ซึ่งธรรม สพฺพรตฺตึ ตลอดราตรีทั้งปวง เอกจฺเจ มนุสฺสา
อ. มนุษย ท. บางพวก กามรตินิสฺสิตา เปนผูอาศัยแลวซึ่งความยินดี
ในกาม หุตวฺ า เปน ปุน เคหเอว คตา ไปแลว สูเรือนอีกนั่นเทียว
เอกจฺเจ มนุสฺสา อ. มนุษย ท. บางพวก โทสนิสสฺ ิตา เปนผูอาศัย
แลวซึ่งโทสะ หุตฺวา เปน คตา ไปแลว ปน แตวา เอกจฺเจ มนุสฺสา
อ. มนุษย ท. บางพวก ถีนมิทฺธสมงฺคิโน เปนผูมคี วามพรอมเพรียง
ดวยความงวงเหงาและความหาวนอน หุตฺวา เปน นิสีทิตฺวา นั่งแลว
จปลายนฺตา หวั่นไหวอยู ตตฺถเอว าเน ในที่นั้นนั้นเทียว น
อสกฺขึสุ ไมไดอาจแลว โสตุ เพื่ออันฟง ฯ ปุนทิวเส ในวันใหม
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ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. กถ ยังถอยคํา สมุฏาเปสุ ใหตั้งขึ้นพรอมแลว
ธมฺมสภาย ในธรรมสภา อุทฺทิสฺส เจาะจง ต ปวตฺตึ ซึ่งความเปน
ไปทั่วนั้น ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา อาคนฺตฺวา เสด็จมาแลว ปุจฺฉิตฺวา ตรัส
ถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. สนฺนิสินนฺ า
เปนผูนั่งประชุมกันแลว กถาย ดวยถอยคํา กาย นุ อะไรหนอ อตฺถ
ยอมมี เอตรหิ ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ (วจเน) ครั้นเมื่อคําวา (มย)
อ. ขาพระองค ท. (สนฺนสิ ินฺนา) เปนผูนั่นประชุมกันแลว อิมาย
นาม กถาย ดวยถอยคําชื่อนี้ (อมฺห) ยอมมี (เอตรหิ) ในกาล
บัดนี้ อิติ ดังนี้ (เตหิ ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺเต
กราบทูลแลว (วตฺวา) ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. อิเม
สตฺตา นาม ชื่อ อ. สัตว ท.เหลานี้ ภวนิสฺสิตา ผูอาศัยแลวซึ่งภพ
เยภุยฺเยน โดยมาก ลคฺคา ของแลว ภเวสุเอว ในภพ ท. นั่นเทียว
วิหรนฺติ อยู ปารคามิโน นาม สตฺตา อ.สัตว ท. ชื่อวาผูมีปกติ
ถึงซึ่งฝง อปฺปกา เปนสัตวมีจํานวนนอย (โหนฺติ) ยอมเปน อิติ
ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท.
อิมา เหลานี้วา
มนุสฺเสสุ ในมนุษย ท.หนา เย ชนา อ. ชน
ท.เหลาใด ปารคามิโน เปนผูมปี กติถึงซึ่งฝง
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(โหนฺติ) ยอมเปน เต ชนา อ. ชน ท.เหลานั้น อปฺปกา เปนจํานวนนอย (โหนฺติ) ยอม
เปน อถ สวนวา อย ปชา อ. หมูสัตวนี้ อิตรา
นอกนี้ อนุธาวติ ยอมแลนไปตาม ตีรเอว ซึ่ง
ฝงนั่นเทียว จ โข ก็แล เย ชนา อ. ชน ท.
เหลาใด ธมฺมานุวตฺติโน เปนผูมีปกติประพฤติ
ตามซึ่งธรรม ธมฺเม ในธรรม สมฺมทกฺขาเต
อันเรากลาวแลวโดยชอบ (โหนฺติ) ยอมเปน
เต ชนา อ. ชน ท. เหลานั้น (ตริตฺวา) จัก
ขามแลว มจฺจุเธยฺย ซึ่งบวงแหงมาร สุทุตฺตร
อันสัตวขามไดโดยยากดวยดี เอสฺสนฺติ จักถึง
ปาร ซึง่ ฝง อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา โถกา หนอยหนึ่ง คือวา น พหู ไมมาก
(อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหง
บทวา อปฺปกา อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา นิพฺพานคามิโน เปนผูมปี กติถึงซึ่ง
พระนิพพาน (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา ปารคามิโน อิติ
ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา ปน สวนวา ปชา อ. หมูส ัตว อวเสสา
ผูเหลือลง ยา อย นีใ้ ด อนุธาวติ ยอมแลนไปตาม สกฺกายทิฏิตีร-
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เอว ซึ่งฝงคือสักกายทิฏฐินั่นเทียว อยเอว ปชา อ. หมูสัตวนี้นั่นเทียว
พหุตรา เปนจํานวนมากกวา (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา อถาย อิตรา ปชา อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา อกฺขาเต อันเรากลาวแลว สมฺมา
โดยชอบ คือวา สุกถิเต อันเรากลาวดวยดีแลว (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส)
แหงบทวา สมฺมทกฺขาเต อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา เทสนาธมฺเม ในธรรมคือเทศนา (อิติ)
ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา ธมฺเม อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ธมฺมานุวตฺติโน เปนผูมีปกติประพฤติ
ตามซึ่งธรรม ต ธมฺม สุตฺวา ตทนุจฺฉวิก ปฏิปท ปูเรตฺวา มคฺคผลสจฺฉิกรณวเสน ดวยอํานาจแหงอันสดับแลว ซึง่ ธรรมนั้น ยังขอปฏิบัติ
อันสมควรแกธรรมนั้นใหเต็มแลว กระทําใหแจง ซึ่งมรรคและผล
(อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา ธมฺมานุวตฺติโน อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา เต ชนา อ. ชน ท. เหลานั้น คือวา
เอวรูปา ผูมีรูปอยางนี้ คมิสฺสนฺติ จักถึง นิพฺพานปาร ซึ่งฝงคือพระนิพพาน (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา ปารเมสฺสนฺติ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา เตภูมิกวฏฏ ซึ่งวัฏฏะอันเปนไปในภูมิ
๓ นิวาสนฏานภูต อันเปนสถานเปนที่อยูเปนแลว มจฺจุสฺส แหงมัจจุ
กิเลสมารสงฺขาตสฺส อันบัณฑิตนับพรอมแลววามารคือกิเลส (อิติ)
ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา มจฺจุเธยฺย อิติ ดังนี้ ฯ
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อตฺโถ อ. อรรถวา เย ชนา อ. ชน ท.เหลาใด ธมฺมานุวตฺติโน เปนผูมีปกติประพฤติตามซึ่งธรรม (โหนฺติ) ยอมเปน เต
ชนา อ. ชน ท. เหลานั้น ตริตฺวา จักขามแลว คือวา อติกฺกมิตฺวา
จักกาวลวงแลว มารเธยฺย ซึ่งบวงแหงมาร เอต นัน่ สุทุตฺตร อัน
สัตวขามไดโดยยากดวยดี คือวา ทุรติกฺกม อันสัตวกาวลวงไดโดยยาก
คมิสฺสนฺติ จักถึง นิพฺพานปาร ซึ่งฝงคือพระนิพพาน อิติ ดังนี้
(ปทสฺส) แหงบทวา สุทุตฺตร อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องอาคันตุกภิกษุ
๑๓. ๕๑/๔ ตั้งแต โกสลรฏเ กิร ปฺจสตา ภิกฺขู วสฺส
เปนตนไป
กิร ไดยินวา ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. ปฺจสตา ผูมีรอยหาเปน
ประมาณ วสิตฺวา อยูแลว วสฺส ตลอดพรรษา โกสลรฏเ ในแวนแควน
ชื่อวาโกศล วุตฺถวสฺสา ผูมีพรรษาอันอยูแลว (มนฺเตตฺวา) ปรึกษา
กันแลววา มย อ. เรา ท. ปสฺสิสฺสาม จักเฝา สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา
อิติ ดังนี้ คนฺตฺวา ไปแลว เชตวน สูพ ระเชตวัน วนฺทิตฺวา ถวาย
บังคมแลว สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา นิสีทึสุ นั่งแลว เอกมนฺต
ณ สวนสุดขางหนึ่ง ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา นิสาเมตฺวา ทรงพิจารณาแลว จริยปฏิปกฺข ซึ่งธรรมอันเปนปฏิปกษตอความประพฤติ เตส ภิกฺขูน
แหงภิกษุ ท. เหลานั้น เทเสนฺโต เมื่อจะทรงแสดง ธมฺม ซึ่งธรรม
อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
ปณฺฑิโต อ.บัณฑิต วิปฺปหาย ละขาดแลว
ธมฺม ซึง่ ธรรม กณฺห อันดํา (นิกฺขมิตฺวา)
ออกไปแลว โอกา จากอาลัย อาคมฺม อาศัยแลว
อโนก ซึ่งธรรมอันหาอาลัยมิได สุกฺก ธมฺม
พึงยังธรรมอันขาว ภาเวถ พึงใหเจริญ ทูรม
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อ. อันยินดีไดโดยยาก ยตฺถ วิเวเก ในวิเวกใด
(ปณฺฑิโต) อ. บัณฑิต หิตฺวา ละแลว กาเม
ซึ่งกาม ท. อกิฺจโน เปนผูไมมีความกังวล (หุตฺวา)
เปน อิจฺเฉยฺย พึงปรารถนา อภิรตึ ซึ่งความ
ยินดียิ่ง ตตฺร วิเวเก ในวิเวกนั้น ปณฺฑิโต
อ. บัณฑิต อตฺตาน ยังตน ปริโยทเปยฺย พึง
ใหผองแผว จิตฺตเกฺลเสหิ จากเครื่องเศราหมอง
แหงจิต ท. จิตฺต อ. จิต เยส ชนาน อันชน ท.
เหลาใด สุภาวิต ใหเจริญดีแลว สมฺมา โดยชอบ
สมฺโพธิยงฺเคสุ ในองคแหงความตรัสรู ท. เย
ชนา อ. ชน ท.เหลาใด อนุปาทาย ไมเขาไป
ถือมั่นแลว รตา ยินดีแลว อาทานปฏินิสฺสคฺเค
ในการสละลงเฉพาะซึ่งการถือมั่น เต ชนา อ. ชน
ท. เหลานั้น ขีณาสวา ผูมีอาสวะสิน้ แลว ชุตมิ นฺโต
ผูมีความรุงเรือง ปรินิพฺพุตา ปรินิพพานแลว โลเก
ในโลก อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา วิปฺปหาย ละขาดแลว คือวา ชหิตฺวา
สละแลว อกุสลธมฺม ซึง่ กรรมอันเปนอกุศล กายทุจฺจริตาทิเภท อันตาง
ดวยธรรมมีการประพฤติชั่วดวยกายเปนตน (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ
ในบท ท.เหลานั้นหนา (ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสองแหงบทวา
กณฺห ธมฺม อิติ ดังนี้ ฯ
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(อตฺโถ) อ. อรรถวา ภิกฺขุ อ. ภิกษุ ปณฺฑิโต ผูเปนบัณฑิต
ธมฺม ยังธรรม สุกฺก อันขาว กายสุจริตาทิเภท อันตางดวยธรรม
มีการประพฤติดีดวยกายเปนตน ภาเวยฺย พึงใหเจริญ ปฏาย จําเดิม
อภินิกฺขมนโต แตการออกไปเพื่อคุณอันยิ่ง ยาว เพียงใด อรหตฺตมคฺคา
แตอรหัตมรรค (อิติ) ดังนี้ (ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสองแหง
บทวา สุกฺก ภาเวถ อิติ ดังนี้ ฯ
(ปุจฺฉา) อ. อันถามวา (ปณฺฑิโต) อ. บัณฑิต (ธมฺม)
ยังธรรม (สุกฺก) อันขาว (ภาเวถ) พึงใหเจริญ กถ อยางไร
(อิติ) ดังนี้ ฯ
(วิสฺสชฺชน) อ. อันเฉลยวา (ปณฺฑิโต) อ. บัณฑิต (นิกฺขมิตวา)
ออกไปแลว โอกา จากอาลัย อาคมฺม อาศัยแลว อโนก ซึ่งธรรม
อันหาอาลัยมิได (สุกฺก ธมฺม) ยังธรรมอันขาว (ภาเวถ) พึงให
เจริญ อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อธิบายวา อาลโย อ. ความอาลัย (ภควตา)
อันพระผูมีพระภาคเจา วุจฺจติ ยอมตรัสเรียก โอก วา โอกะ อนาลโย
อ. ความไมอาลัย (ภควตา) อันพระผูมีพระภาคเจา (วุจฺจติ)
ยอมตรัสเรียก อโนก วาอโนกะ (ปณฺฑิโต) อ. บัณฑิต นิกขฺ มิตฺวา
ออกไปแลว อาลยโต จากความอาลัย ปฏิจฺจ อาศัยแลว คือวา
อารพฺภ ปรารภแลว นิพพฺ าน ซึ่งพระนิพพาน อนาลยสงฺขาต
อันบัณฑิตนับพรอมแลววาความไมอาลัย ปตฺถยมาโน เมื่อปรารถนา
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ต นิพฺพาน ซึ่งพระนิพพานนั้น (สกฺก ธมฺม) ยังธรรมอันขาว
ภาเวยฺย พึงใหเจริญ อิติ ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระ
คาถาวา โอกา อโนกมาคมฺม อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา อิเมหิ สตฺเตหิ ทูรภิรม อ. อันสัตว
ท. เหลานี้ ยินดียิ่งไดโดยยาก วิเวก ในวิเวก อนาลยสงฺขาเต
อันบัณฑิตนับพรอมแลววาความไมอาลัย คือวา นิพฺพาเน ในพระนิพพาน
ยสฺมึ ใด (ปณฺฑิโต) อ. บัณฑิต อิจฺเฉยฺย พึงปรารถนา อภิรตึ
ซึ่งความยินดียิ่ง ตตฺร วิเวเก ในวิเวกนั้น (อิติ) ดังนี้ (คาถาปาทสฺส)
แหงบาทแหงพระคาถาวา ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺย อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา หิตฺวา ละแลว วตฺถุกามกฺกิเลสกาเม ซึ่งวัตถุกามและกิเลสกาม ท. อกิฺจโน เปนผูไมมีความกังวล หุตวฺ า เปน
อิจฺเฉยฺย พึงปรารถนา อภิรตึ ซึ่งความยินดียิ่ง วิเวเก ในวิเวก อิติ
ดังนี้ (ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสองแหงบทวา หิตฺวา กเม อิติ
ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา อตฺตาน ยังตน โวทาเปยฺย พึงใหผองแผว
คือวา ปริโสเธยฺย พึงใหหมดจดรอบ ปฺจนีวรเณหิ จากนิวรณ ๕
ท. อิติ ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา จิตฺตเกฺลเสหิ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา โพชฺฌงฺเคสุ ในองคแหงความตรัสรู ท.
อิติ ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา สมฺโพธิยงฺเคสุ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา จิตฺต อ. จิต (เยส ชนาน) อันชน
ท. เหลาใด ภาวิต ใหเปนแลว คือวา วฑฺฒิต ใหเจริญแลว สุฏุ
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โดยดี เหตุนา โดยเหตุ คือวา นเยน โดยนัย (อิต)ิ ดังนี้
(คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา สมฺมา จิตฺต สุภาวิต
อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา คหณ อ. การยึดถือ (ภควตา) อัน
พระผูมีพระภาคเจา วุจฺจติ ยอมตรัสเรียก อาทาน วาความถือมั่น
เย ชนา อ. ชน ท. เหลาใด อนุปาทยิตฺวา ไมเขาไปถือมั่นแลว
กิฺจิ ซึ่งอะไร ๆ อุปาทาเนหิ ดวยอุปาทาน ท. จตูหิ ๔ รตา
ยินดีแลว อคฺคหเณ ในการไมยึดถือ ปฏินิสฺสคฺคสงฺขาเต อันบัณฑิต
นับพรอมแลววาการสละเฉพาะ ตสฺส อาทานสฺส ซึ่งความถือมั่นนั้น
อิติ ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา อาทานปฏินิสฺสคฺเค อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา อานุภาววนฺโต ผูมีอานุภาพ ธมฺเม ยังธรรม
ท. ขนฺธานิเภเท อันตางดวยธรรมมีขันธเปนตน โชเตตฺวา ใหรุงเรือง
แลว ิตา ดํารงอยูแลว อรหตฺตมคฺคาณชุติยา ดวยความรุงเรือง
คือญาณอันประกอบแลวดวยอรหัตมรรค อิติ ดังนี้ (ปทสฺส) แหง
บทวา ชุติมนฺโต อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา เต ชนา อ. ชน ท. เหลานัน้ ปรินิพฺพุตา
นาม ชื่อวาดับรอบแลว อิมสฺมึ ขนฺธาทิโลเก ในโลกมีขันธเปนตนนี้
คือวา ปรินิพฺพุตา ชื่อวาปรินพพานแลว ปรินิพฺพาเนหิ ดวยปรินิพพาน
ท. ทฺวีหิ ๒ อิติ คือ สอุปาทิเสเสน ปรินิพฺพาเนน ดวยปรินิพพาน
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ชื่อวาสอุปาทเสส กิเลสวฏฏสฺส (อตฺตนา) เขปตตฺตา เพราะความ
ที่แหงกิเลสวัฏ เปนสภาพอันตนใหสิ้นไปแลว ปฏาย จําเดิม
อรหตฺตปฺปตฺติโต แตการบรรลุซึ่งความเปนแหงพระอรหันต จ ดวย
อนุปาทิเสเสน ปรินิพฺพาเนน ดวยปรินิพพาน ชื่อวาอนุปาทเสส
ขนฺธวฏฏสฺส (อตฺตนา) เขปตตฺตา เพราะความที่แหงขันธวัฏ เปน
สภาพอันตนใหสิ้นไปแลว จริมจิตฺตนิโรเธน ดวยความดับแหงจิต
ดวงกอน จ ดวย คือวา คตา ถึงแลว อปณฺณตฺติกภาว ซึ่งความ
เปนแหงสภาพอันไมมีบัญญัติ ปทีโป วิย ราวกะ อ. ประทีป
อนุปาทาโน อันไมมีเชื้อ อิติ ดังนี้ (ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสอง
แหงบทวา เต โลเก อิติ ดังนี้เปนตน ฯ

ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๔ - หนาที่ 68

เรื่องหมอชีวก
๑๔. ๕๓/๕ ตั้งแต เอกสฺมึ หิ สมเย เทวทตฺโต อชาตสตฺตุนา
เปนตนไป.
หิ ก็ เอกสฺมึ สมเย ในสมัยหนึ่ง เทวทตฺโต อ. พระเทวทัต
หุตฺวา เปน เอกโต โดยความเปนอันเดียวกัน สทฺธึ กับ อาชาตสตฺตุนา
ดวยพระราชาพระนามวาอชาตศัตรู อภิรุหิตฺวา ขึ้นไปเฉพาะแลว
คิชฺฌกูฏ สูภเู ขาชื่อวาคิชฌกูฏ ปทุฏิตฺโต ผูมีจิตอันโทษประทุษราย
แลว (จินฺเตตฺวา) คิดแลววา อห อ. เรา วธิสฺสามิ จักปลง
พระชนม สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา อิติ ดังนี้ ปวิชฌ
ฺ ิ กลิ้งแลว สีล
ซึ่งศิลา ฯ ปพฺพตกูฏานิ อ. ยอดแหงภูเขา ท. เทฺว ๒ สมฺปฏิจฉึสุ
รับพรอมแลว ต สิล ซึ่งศิลานั้น ฯ ปปฺปฏิกา อ. สะเก็ด ภิชฺชติ ฺวา
คตา แตกไปแลว ตโต สิลโต จากสีลานั้น อภิหนิตฺวา กระทบแลว
ปาท ซึ่งพระบาท ภควโต ของพระผูมีพระภาคเจา โลหิต ยังพระโลหิต อุปฺปาเทสิ ใหเกิดขึ้นแลว ฯ เวทนา อ. เวทนา ท. ภูสา
อันกลา ปวตฺตึสุ เปนไปแลว ฯ ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. นยึสุ นําเสด็จ
ไปแลว สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา มทฺทกุจฺฉึ สูสวนชื่อวามัททกุจฉิ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา คนฺตุกาโม ทรงเปนผูใครเพื่ออันเสด็จไป
ตโตป มทฺทกุจฺฉิโต จากสวนชื่อวามัททกุจฉิแมนั้น ชีวกมฺพวน
สูชีวกัมพวัน (หุตฺวา) เปน อาห ตรัสแลววา ตุมฺเห อ. เธอ ท.
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เนถ จงนําไป ม ซึ่งเรา ตตฺถ ชีวกมฺพวเน ในชีวกัมพวันนั้นเถิด
อิติ ดังนี้ ฯ ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. อาทาย พาเอาแลว ภควนฺต ซึ่ง
พระผูมีพระภาคเจา อคมสุ ไดไปแลว ชีวกมฺพวน สูชีวกัมพวัน ฯ
ชีวโก อ. หมอชีวก ตฺวา ทราบแลว ต ปวตฺตึ ซึ่งความ
เปนไปทั่วนั้น คนฺตฺวา ไปแลว สนฺตกิ  สูสํานัก สตฺถุ ของพระ
ศาสดา ทตฺวา ถวายแลว ติขิณเภสชฺช ซึ่งเภสัชอันกลา วณปฏิกมฺมตฺถาย
เพื่อประโยชนแกอันสมานซึ่งแผล พนฺธิตฺวา พันแลว วณ ซึง่ แผล
อโวจ ไดกราบทูลแลว เอต วจน ซึ่งคํานี้วา ภนฺเต ขาแตพระองค
ผูเจริญ เภสชฺช อ. เภสัช มยา อันขาพระองค กต กระทําแลว
เอกสฺส มนุสฺสสฺส แกมนุษยคนหนึ่ง อนฺโตนคเร ในภายในแหง
พระนคร อห อ. ขาพระองค คนฺตวา ไปแลว สนฺติก สูสํานัก
ตสฺส มนุสฺสสฺส ของมนุษยนั้น อาคมิสฺสามิ จักมา อิท เภสฺช
อ. เภสัชนี้ ติฏตุ จงตั้งอยู (มยา) พทฺธนิยาเมนเอว โทยทํานอง
แหงแผลอันขาพระองคพันแลวนั่นเทียว ยาว เพียงใด อาคมนา
แตการมา มม แหงขาพระองค อิติ ดังนี้ สตฺถาร กะพระศาสดา ฯ
โส ชีวโก อ. หมอชีวกนัน้ คนฺตฺวา ไปแลว กตฺวา กระทําแลว
กตฺตพฺพกิจฺจ ซึ่งกิจอันตนถึงกระทํา ตสฺส ปุริสสฺส แกบุรุษนั้น
อาคจฺฉนฺโต มาอยู ปทหนเวลาย ในเวลาอันเปนที่ปด ทฺวาร ซึ่ง
ประตู น สมฺปาปุณิ ไมถึงพรอมแลว ทฺวาร ซึ่งประตู ฯ
อถ ครัง้ นั้น เอต จินฺตน อ. ความคิดนี้วา อโห โอ โย
อห อ.เราใด ทตฺวา ถวายแลว ติขิณเภสชฺช ซึ่งเภสัชอันกลา
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ปาเท ที่พระบาท ตถาคตสฺส ของพระตถาคต อฺตรสฺส ปุริสสฺส
(เภสชฺช เทนฺโต) วิย เปนราวกะวาใหอยู ซึ่งเภสัช แกบุรุษคนใด
คนหนึ่ง (หุตฺวา) เปน พนฺธึ พันแลว วณ ซึ่งแผล กมฺม อ.
กรรม ภาริย อันหนัก (เตน) มยา อันเรานั้น กต กระทําแลว
อย เวลา อ.เวลานี้ โมจนเวลา เปนเวลาอันเปนที่แก ตสฺส วณฺสฺส
ซึ่งแผลนั้น (โหติ) ยอมเปน ตสฺมึ เวเณ ครั้นเมื่อแผลนั้น (มยา)
อันเรา อมุจฺจมาเน ไมแกอยู ปริฬาโห อ. ความเรารอน อุปปฺ ชฺชิสฺสติ
จักเกิดขึ้น สรีเร ในพระสรีระ ภควโต ของพระผูมีพระภาคเจา
สพฺพรตฺตึ ตลอดราตรีทั้งปวง อิติ ดังนี้ อโหสิ ไดมีแลว อสฺส
ชีวกสฺส แกหมอชีวกนั้น ฯ ตสฺมึ ขเณ ในขณะนั้น สตฺถา อ. พระ
ศาสดา อามนฺเตสิ ตรัสเรียกแลว อานนฺทตฺเถร ซึ่งพระเถระชื่อวา
อานนท (วจเนน) ดวยพระดํารัสวา อานนฺท ดูกอ นอานนท ชีวโก
อ. หมอชีวก อาคจฺฉนฺโต มาอยู สาย ในเวลาเย็น น สมฺปาปุณิ
ไมถึงพรอมแลว ทฺวาร ซึ่งประตู ปน แตวา (โส ชีวโก) อ.
หมอชีวกนั้น จินฺเตสิ คิดแลววา อย เวลา อ. เวลานี้ โมจนเวลา
เปนเวลาอันเปนที่แก วณสฺส ซึ่งแผล (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้
ตฺว อ. เธอ โมเจหิ จงแก น วณ ซึง่ แผลนั้นเถิด อิติ ดังนี้ ฯ
เถโร อ. พระเถระ โมเจสิ แกแลว ฯ วโณ อ. แผล อปคโต
ไปปราศแลว รุกฺขโต ฉลฺลิ (อปคจฺฉนฺตี) วิย ราวกะ อ. สะเก็ดไม
ไปปราศอยู จากตนไม ฯ
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ชีวโก อ. หมอชีวก อาคนฺตฺวา มาแลว สนฺติก สูสํานัก สตฺถุ
ของพระศาสดา เวเคน โดยเร็ว อนฺโตอรุเณเอว ในภายในแหงอรุณ
นั่นเทียว ปุจฺฉิ ทูลถามแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ ปริฬาโห
อ. ความเรารอน อุปฺปนฺโน เกิดขึ้นแลว สรีเร ในพระสรีระ โว
ของพระองค ท. กึ นุ โข หรือหนอแล อิติ ดังนี้ ฯ สตฺถา อ.
พระศาสดา (วตฺวา) ตรัสแลววา ชีวก ดูกอนชีวก สพฺพปริฬาหา
อ. ความเรารอนทั้งปวง ท. ตถาคตสฺส โข แหงพระคถาคตแล
วูปสนฺตา เขาไปสงบวิเศษแลว โพธิมณเฑเอว ที่ควงของตนโพธิ์
นั่นเทียว อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะทรง
สืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระ
คาถา อิม นีว้ า
ปริฬาโห อ. ความเรารอน น วิชฺชติ ยอมไมมี
(ขีณาสวสฺส) แกพระขีณาสพ คตทฺธิโน ผูมที าง
ไกลยืดยาวอันถึงแลว วิโสกสฺส ผูมีความเศราโศก
ไปปราศแลว วิปฺปมุตฺตสฺส ผูพนวิเศษแลว สพฺพธิ
ธมฺเมสุ ในธรรม ท. ทั้งปวง สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส
ผูมีกิเลสเปนเครื่องรอยรัดทั้งปวงอันละไดแลว อิติ
ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา คตมคฺคสฺส ผูมีหนทางอันถึงแลว (อิติ)
ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหงบทวา
คตทฺธิโน อิติ ดังนี้ ฯ
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อทฺธา นาม ชื่อ อ. ทางไกลยืดยาว ท. เทฺว ๒ อิติ คือ
กนฺตารทฺธา อ. ทางไกลยืดยาวคือกันดาร วฏฏทฺธา อ. ทางไกลยืดยาว
คือวัฏฏะ (ปุคฺคโล) อ. บุคคล ปฏิปนฺโน ดําเนินไปแลว เตสุ ทฺวีสุ
อทฺธาเนสุ ในทางไกลยืดยาว ท. ๒ เหลานั้นหนา กนฺตาร สูท างกันดาร
(อตฺตา) อ. ตน น ปาปุณาติ ยอมไมถึง อิจฺฉิตฏาน ซึ่งที่อันตน
ปรารถนาแลว ยาวเพียงใด อทฺธิโกเอว เปนผูเดินทางไกลยืดยาวนั่นเทียว
(โหติ) ยอมเปน ตาว เพียงนั้น ปน แตวา ตสฺมึ อทฺธาเน ครั้นเมื่อ
ทางไกลยืดยาวนั้น (เตน ปุคฺคเลน) อันบุคคลนั้น ปตฺเต ถึงแลว
(โส ปุคฺคโล) อ. บุคคลนัน้ คตทฺธา นาม ชื่อวาเปนผูมีทางไกล
ยืดยาวอันถึงแลว โหติ ยอมเปน ฯ สตฺตา อ. สัตว ท. วฏฏสนฺนิสฺสิตาป
ผูแมอาศัยดวยดีแลวซึ่งวัฏฏะ (อตฺตา) อ. ตน (อตฺตา) อ. ตน
วสนฺติ อยู วฏเฏ ในวัฏฏะ ยาว เพียงใด อทฺธิกาเอว เปนผูเดิน
ทางไกลยืดยาวนั่นเทียว (โหนฺติ) ยอมเปน ตาว เพียงนั้น ฯ
(ปุจฺฉา) อ. อันถามวา (สตฺตา) อ. สัตว ท. (วฏฏสนฺนิสฺสติ า)
ผูอาศัยดวยดีแลวซึ่งวัฏฏะ (อตฺตา) อ. ตน (อตฺตา) อ. ตน (วสนฺติ)
อยู (วฏเฏ) ในวัฏฏะ (ยาว) เพียงใด (อทฺธิกา) เปนผูเดินไปสู
ทางไกลยืดยาว (โหนฺติ) ยอมเปน (ตาว) เพียงนั้น กสฺมา เพราะเหตุ
อะไร (อิติ) ดังนี้ ฯ
(วิสฺสชฺชน) อ. อันเฉลยวา (สตฺตา) อ. สัตว ท. (วฏฏสนฺนิสฺสิตา)
ผูอาศัยดวยดีแลวซึ่งวัฏฏะ (อตฺตา) อ. ตน (อตฺตา) อ. ตน
(วสนฺติ) อยู (วฏเฏ) ในวัฏฏะ (ยาว) เพียงใด (อทฺธิกา)
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เปนผูเดินไปสูทางไกลยืดยาว (โหนฺติ) ยอมเปน (ตาว) เพียงนั้น
วฏฏสฺส (อตฺตนา) อเขปตตฺตา เพราะความที่แหงวัฏฏะ เปนสภาพ
อันตนไมใหสิ้นไปแลว (อิติ) ดังนี้ ฯ
โสตาปนฺนาทโยป อริยปุคฺคลา อ. พระอริยบุคคล ท. แมมี
พระโสดาบันเปนตน อทฺธิกาเอว เปนผูเดินไปสูทางไกลยืดยาวนั่นเทียว
(โหนฺติ) ยอมเปน ฯ ปน สวนวา ขีณาสโส อ. พระขีณาสพ
วฏฏ เขเปตฺวา ิโต ผูยงั วัฏฏะใหสิ้นไปแลว ดํารงอยูแลว คตทฺธา
นาม ชื่อวาเปนผูมีทางไกลยืดยาวอันถึงแลว โหติ ยอมเปน ฯ ตสฺส
ขีณาสวสฺส แกพระขีณาสพนั้น คตทฺธิโน ผูมีทางไกลยืดยาวอันถึงแลว ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา วิโสกสฺส ผูช ื่อวามีความเศราโศกไป
ปราศแลว วฏฏมูลกสฺส โสกสฺส วิคตตฺตา เพราะความที่แหงความ
เศราโศก อันมีวัฏฏะเปนมูล เปนสภาพไปปราศแลว (อิติ) ดังนี้
(ปทสฺส) แหงบทวา วิโสกสฺส อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา วิปฺปมุตฺตสฺส ผูพนวิเศษแลว ขนฺธาทิธมฺเมสุ
ในธรรมมีขนั ธเปนตน ท. สพฺเพสุ ทั้งปวง (อิติ) ดังนี้ (คาถาปาทสฺส)
แหงบาทแหงพระคาถาวา วิปฺปมุตฺตสฺส สพฺพธิ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส ชื่อวาผูมีกิเสสเปน
เครื่องรอยรัดทั้งปวงอันละไดแลว จตุนฺน คนฺถาน ปหีนตฺตา เพราะ
ความที่แหงกิเลสเปนเครื่องรอยรัด ท. ๔ เปนสภาพอันตนละไดขาด
แลว (อิติ) ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา
สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส อิติ ดังนี้ ฯ
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(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปริฬาโห อ. ความเรารอน ทุวิโธ
อันมีอยางสอง กายิโก จ คือ อ. ความเรารอนเปนไปในกายดวย
เจตสิโก จ คือ อ. ความเรารอนเปนไปในจิตดวย เตสุ ปริฬาเหสุ
ในความเรารอน ท. เหลานั้นหนา กายิกปริฬาโห อ. ความเรารอน
เปนไปในกาย อุปฺปชฺชนฺโต เกิดขึ้นอยู ขีณาสวสฺส แกพระขีณาสพ
สีตุณฺหาทิวเสน ดวยอํานาจแหงสัมผัสมีเย็นและรอนเปนตน อนิพฺพุโต
ว ไมดับแลวเทียว ชีวโก อ. หมอชีวก สนฺธาย หมายเอา ต
กายิกปริฬาห ซึ่งความเรารอนเปนไปในกายนั้น ปุจฺฉิ ทูลถามแลว ฯ
ปน แตวา สตฺถา อ. พระศาสดา เทสน ยังเทศนา วินิวฏเฏนฺโต
ทรงใหเปนไปวิเศษอยู เจตสิกปริฬาหวเสน ดวยอํานาจแหงความ
เรารอนเปนไปในจิต (อตฺตโน) ธมฺมราชตาย เพราะความที่แหง
พระองคทรงเปนพระธรรมราชา (อตฺตโน) เทสนาวิธิกุสลตาย เพราะ
ความที่แหงพระองคทรงเปนผูฉลาดในวิธีแหงเทศนา อาห ตรัสแลววา
ชีวก ดูกอนชีวก อาวุโส ผูมีอายุ หิ ก็ ปริฬาโห อ. ความเรารอน
น วิชชฺ ติ ยอมไมมี ขีณาสวสฺส แกพระขีณาสพ เอวรูปสฺส ผูมีรูป
อยางนี้ ปรมตฺเถน โดยอรรถอันยอดเยี่ยม อิติ ดังนี้ (อิติ) ดังนี้
(คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา ปริฬาโห น วิชชฺ ติ
อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องพระมหากัสสปเถระ
๑๕. ๕๕/๑๔ ตั้งแต เอกสฺมึ หิ สมเย สตฺถา ราชคเห
เปนตนไป.
หิ ความพิสดารวา เอกสฺมึ สมเย ในสมัยหนึ่ง สตฺถา อ.
พระศาสดา วุตฺถวสฺโส ผูมีพระพรรษาอันทรงอยูแลว ราชคเห
ในเมืองราชคฤห อาโรจาเปสิ ทรงยังบุคคลใหบอกแลว ภิกขฺ ูน แก
ภิกษุ ท. วา อห อ. เรา ปกฺกมิสฺสามิ จักหลีกไป จาริก สูที่จาริก
อฑฺฒมาสจฺจเยน โดยกาลเปนที่เปนไปลวงแหงเดือนทั้งกึ่ง อิติ ดังนี้ ฯ
กิร ไดยินวา อาโรจาปน อ. อันยังบุคคลใหบอก ภิกฺขูน แกภิกษุ ท.
วา อห อ. เรา ปกฺกมิสฺสามิ จักหลีกไป จาริก สูทจี่ าริก อฑฺฒมาสจฺจเยน โดยกาลเปนที่เปนไปลวงแหงเดือนทั้งกึ่ง อิทานิ ในกาลนี้
อิติ ดังนี้ (อธิปฺปาเยน) ดวยทรงพระประสงควา ภิกฺขุ อ. ภิกษุ ท.
กตฺวา จักกระทําแลว ปตฺตปจนจีวรรชนาทีนิ กิจจฺ านิ ซึ่งกิจ ท. มีการ
ระบมซึ่งบาตรและการยอมซึ่งจีวรเปนตน อตฺตโน ของตน คมิสฺสนฺติ
จักไป สุข ตามสบาย เอว ดวยประการอยางนี้ อิติ ดังนี้ เอต นั่น
วตฺต เปนวัตร พุทฺธาน ของพระพุทธเจา ท. จริตุกามาน ผูใครเพื่ออัน
เสด็จเที่ยวไป จาริก สูทจี่ าริก สทฺธึ พรอม ภิกฺขหู ิ ดวยภิกษุ ท.
(โหติ) ยอมเปน ฯ ปน ก็ ภิกฺขูสุ ครั้นเมื่อภิกษุ ท. กโรนฺเตสุ
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กระทําอยู ปตฺตปจนาทีนิ กิจฺจานิ ซึ่งกิจ ท. มีการระบมบาตรเปนตน
อตฺตโน ของตน มหากสฺสปตฺเถโรป แม อ. พระเถระชื่อวาพระมหากัสสปะ โธวิ ซักแลว จีวรานิ ซึ่งจีวร ท. ฯ
ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. อุชฺฌายึสุ ยกโทษแลววา เถโร อ. พระ
เถระ โธวติ ยอมซัก จีวรานิ ซึ่งจีวร ท. กสฺมา เพราะเหตุอะไร
มนุสฺสโกฏโย อ. โกฏิแหงมนุษย ท. อฏารส ๑๘ วสนฺติ ยอมอยู
อนฺโต จ ในภายในดวย พหิ จ ในภายนอกดวย อิมสฺมึ นคเร
ในพระนครนี้ ตตฺถ มนุสฺเสสุ ในมนุษย ท. เหลานั้นหนา เย
มนุสฺสา อ. มนุษย ท.เหลาใด น าตกา เปนผูไมใชญาติ เถรสฺส
ของพระเถระ (โหนฺติ) ยอมเปน เต มนุสฺสา อ. มนุษย ท.
เหลานั้น อุปฏากา เปนผูอุปฏฐาก (เถรสฺส) ของพระเถระ
(โหนฺติ) ยอมเปน เย มนุสฺสา อ. มนุษย ท. เหลาใด น
อุปฏากา เปนผูไมใชอุปฏฐาก (เถรสฺส) ของพระเถระ (โหนฺติ)
ยอมเปน เต มนุสฺสา อ. มนุษย ท. เหลานั้น าตกา เปนผูเปนญาติ
(เถรสฺส) ของพระเถระ (โหนฺติ) ยอมเปน (เต มนุสฺสา) อ.
มนุษย ท. เหลานั้น กโรนฺติ ยอมกระทํา สมฺมาน ซึ่งสัมมานะ
สกฺการ ซึ่งสักการะ เถรสฺส แกพระเถระ ปจฺจเยหิ ดวยปจจัย ท.
จตูหิ ๔ เอโส มหากสฺสปตฺเถโร อ. พระเถระชื่อวามหากัสสปะนั่น
ปหาย จักละแลว อุปการ ซึ่งอุปการะ เอตฺตก อันมีประมาณเทานี้
คมิสฺสติ จักไป กห าเน ณ ที่ไหน สเจป แมถา วา (เอโส
มหากสฺสปตฺเถโร) อ. พระเถระชื่อวามหากัสสปะ นั่น คจฺเฉยฺย
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พึงไปไซร น คมิสฺสติ จักไมไป ปร าน สูที่อื่น มาปมาทกนฺทรโต
จากซอกชื่อวามาปมาทะ อิติ ดังนี้ ฯ
กิร ไดยินวา สตฺถา อ. พระศาสดา ปตฺวา เสด็จถึงแลว ย
กนฺทร ซึ่งซอกใด วเทติ ยอมตรัสวา ตุมฺเห อ. เธอ ท. ปฏินิวตฺตถ
จงกลับเฉพาะ อิโต านโต จากที่นี้ ตุมฺเห อ. เธอ ท. มา
ปมชฺชิตฺถ อยาประมาทแลว อิติ ดังนี้ ภิกฺขู กะภิกษุ ท. (อตฺตนา)
นิวตฺเตตพฺพยุตฺตเก ผูสมควรแลวแกความเปนภิกษุผูอันพระองคพึงให
กลับ ปุน อีก สา กนฺทรา อ. ซอกนัน้ (โลเกหิ) อันชาวโลก ท
วุจฺจติ ยอมเรียกวา มาปมาทกนฺทรา อ. ซอกชื่อวามาปมาทะ
อิติ ดังนี้ เอต วจน อ. คํานั้น (เตหิ ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท.
เหลานั้น สนฺธาย วุตฺต กลาวหมายเอาแลว ต มาปมาทกนฺทร
ซึ่งซอกชื่อวามาปมาทะนั้น ฯ
สตฺถาป แม อ. พระศาสดา ปกฺกมนฺโต เสด็จหลีกไปอยู
จาริก สูที่จาริก จินฺเตสิ ทรงพระดําริแลววา มนุสฺสโกฏิโย อ.
โกฏิแหงมนุษย ท. อฏารส ๑๘ วสนฺติ อยู อนฺโต จ ในภาย
ในดวย พหิ จ ในภายนอกดวย อิมสฺมึ นคเร ในพระนครนี้
ภิกฺขูหิ คนฺตพฺพ อ. อันภิกษุ ท. พึงไป มงฺคลามงฺคลฏาเนสุ
ในที่เปนที่กระทําซึ่งงานมงคลและงานมิใชมงคล ท. โหติ ยอมมี
มนุสฺสาน แกมนุษย ท. (มยา) อันเรา น สกฺกา ไมอาจ กาตุ
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เพื่ออันกระทํา วิหาร ซึง่ วิหาร ตุจฺฉ ใหเปลา อห อ. เรา ก นุ
โข ยังใครหนอแล นิวตฺตาเปสฺสามิ จักใหกลับ อิติ ดังนี้
อถ ครัง้ นั้น เอต จินฺตน อ. อันทรงพระดํารินี้วา จ ก็
มนุสฺสา อ. มนุษย ท. เอเต เหลานั่น าตกา จ เปนผูเปนญาติดวย
อุปฏากา จ เปนผูอุปฏฐากดวย กสฺสปสฺส ของภิกษุชื่อวากัสสปะ
(โหนฺติ) ยอมเปน (มยา) กสฺสป นิวตฺเตตุ อ. อันเรายังภิกษุ
ชื่อวากัสสปะใหกลับ วฏฏติ ยอมควร อิติ ดังนี้ อโหสิ ไดมีแลว
อสฺส ภควโต แกพระผูมีพระภาคเจานั้น ฯ โส ภควา อ. พระผูมี
พระภาคเจานั้น อาห ตรัสแลววา กสฺสป ดูกอนกัสสปะ (มยา)
อันเรา น สกฺกา ไมอาจ กาตุ เพื่ออันกระทํา วิหาร ซึ่งวิหาร
ตุจฺฉ ใหเปลา อตฺโถ อ. ความตองการ ภิกฺขูหิ ดวยภิกษุ ท. โหติ
ยอมมี มนุสสฺ าน แกมนุษย ท. มงฺคลามงฺคลฏาเนสุ ในที่เปน
ที่กระทําซึ่งงานมงคลและงานมิใชมงคล ท. ตฺว อ. เธอ สทฺธึ พรอม
ปริสาย ดวยบริษัท อตฺตโน ของตน นิวตฺตสฺสุ จงกลับไปเถิด อิติ
ดังนี้ เถร กะพระเถระ ฯ เถโร อ. พระเถระ (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา)
ทูลรับพรอมแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ สาธุ อ. ดีละ
อิติ ดังนี้ อาทาย พาเอาแลว ปริส ซึ่งบริษัท นิวตฺติ กลับแลว ฯ
ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. อุชฺฌายึสุ ยกโทษแลววา อาวุโส แนะ
ผูมีอายุ ท. (เอต วตฺถุ) อ. เรื่องนั่น โว อันทาน ท. ทิฏ
เห็นแลวหรือ (เอต วจน) อ. คํานั่น อมฺเหหิ อันเรา ท. วุตฺต

ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๔ - หนาที่ 79

กลาวแลว อิทานิเอว ในกาลนี้นั่นเทียว นนุ มิใชหรือ ย วจน
อ. คําใดวา มหากสฺสโป อ. พระเถระชื่อวามหากัสสปะ โธวติ ยอมซัก
จีวรานิ ซึ่งจีวร ท. กสฺมา เพราะเหตุอะไร โส มหากสฺสโป อ.
พระเถระชื่อวามหากัสสปะนั้น น คมิสฺสติ จักไมไป สทฺธึ กับ
สตฺถารา ดวยพระศาสดา อิติ ดังนี้ อมฺเหหิ อันเรา ท. วุตฺต
กลาวแลว ตเอว วจน อ. คํานั้นนั่นเทียว ชาต เกิดแลว อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว กถ ซึ่งถอยคํา ภิกฺขูน
ของภิกษุ ท. นิวตฺติตฺวา ิโต เสด็จกลับประทับยืนอยูแลว อาห
ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. กเถถ
ยอมกลาว เอต วจน ซึ่งคํานั่น กึ นาม ชื่ออะไร อิติ ดังนี้ ฯ
(ภิกฺขู) อ. ภิกษุ ท. (วตฺวา) กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองค
ผูเจริญ มย อ. ขาพระองค ท. กเถม ยอมกลาว อารพฺภ ปรารภ
มหากสฺสปตฺเถร ซึ่งพระเถระชื่อวามหากัสสปะ อิติ ดังนี้ อาโรเจสุ
กราบทูลแลว สพฺพ วตฺถุ ซึ่งเรื่องทั้งปวง อตฺตนา (วจนสฺส)
กถิตนิยาเมนเอว โดยทํานองแหงคําอันตนกลาวแลวนั่นเทียว ฯ
๑๖. ๕๗/๑๐ ตั้งแต สตฺถา เตส ภิกฺขเว อิโต เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา ภิกขฺ เว ดูกอนภิกษุ
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ท. สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก ในที่สุดแหงกัปอันมีแสนเปนประมาณ อิโต
กปฺปโต แตกัปนี้ พุทฺโธ อ. พระพุทธเจา ปทุมุตฺตโร นาม ทรงพระ
นามวาปทุมุตตระ อุทปาทิ ไดทรงอุบัติแลว โลเก ในโลก อิติ
ดังนี้เปนตน เตส ภิกฺขูน แกภิกษุ ท. เหลานั้น กเถสิ ตรัสแลว
ปุพฺพจริต ซึ่งความประพฤติในกาลกอน เถรสฺส แหงพระเถระ สพฺพ
ทั้งปวง กตฺวา กระทํา ปตฺถน ซึ่งความปรารถนา เตน มหากสฺสปตฺเถเรน
ปต อันพระเถระชื่อวามหากัสสปะนั้นตั้งไวแลว ปทุมูตฺตรพุทฺธกาเล
ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวาปทุมุตตระ อาทึ ใหเปนตน ฯ
ต ปุพฺพจริต อ. ความประพฤติในกาลกอนนั้น (ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน)
อันพระธรรมสังคาหกาจารย เถรปาลิย วิตฺถาริตเอว ใหพิสดารแลว
ในบาลีอันแสดงซึ่งเรื่องของพระเถระนั่นเทียว ฯ
ปน ก็ สตฺถา อ. พระศาสดา อิม เถรสฺส ปุพฺพจริต ยังความ
ประพฤติในกาลกอน แหงพระเถระนี้ วิตฺถาเรตฺวา ทรงใหพิสดารแลว
(วตฺวา) ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. อิติ โข เพราะ
เหตุนั้นแล อห อ. เรา กเถสึ กลาวแลว จนฺโทปมปฺปฏิปท จเอว
ซึ่งขอปฏิบัติอันเปรียบดวยพระจันทรดวยนั่นเทียว อริยวสปฺปฏิปท จ
ซึ่งขอปฏิบัติแหงอริยวงศดวย กตฺวา กระทํา กสฺสป ซึ่งภิกษุชื่อวากัสสปะ
ปุตฺต ผูเปนบุตร มม ของเรา อาทึ ใหเปนตน สงฺโค นาม ชื่อ
อ. ความเกี่ยวเกาะ ปจฺจเยสุ วา ในปจจัย ท. หรือ กุเลสุ วา
หรือวา ในตระกูล ท. วิหาเรสุ วา ในวิหาร ท. หรือ ปริเวเณสุ
วา หรือวา ในบริเวณ ท. นตฺถิ ยอมไมมี ปุตฺตสิส แกบุตร มม
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ของเรา ปุตฺโต อ. บุตร มม ของเรา กตฺถจิ าเน อลคฺโคเอว
ไมของแลว ในที่ไหน ๆ นั่นเทียว ปลฺลเล โอตริตฺวา ตตฺถ ปลฺลเล
จริตฺวา คจฺฉนฺโต ราชหโส วิย ราวกะ อ. หงษผูพระราชา ขามลงแลว
บนเปอกตม เที่ยวไปแลว บนเปอกตม นั้น บินไปอยู อิติ ดังนี้
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ
แสดงซึ่งธรรม อาห ตรัสแลว คาถ ซึง่ พระคาถา อิม นี้วา
(ขีณาสวา) อ. พระขีณาสพ ท. สตีมนฺโต ผูมี
สติ อุยยฺ ฺุชนฺติ ยอมขวนขวาย เต ขีณาสวา อ.
พระขีณาสพ ท. เหลานั้น น รมนฺติ ยอมไมยินดี
นิเกเต ในที่เปนที่อยู เต ขีณาสวา อ. พระขีณาสพ
ท.เหลานั้น ชหนฺติ ยอมละ โอกโมก ซึ่งความ
หวงใย หสา อิว ราวกะ อ. หงษ ท. หิตฺวา ละแลว
ปลฺลล ซึ่งเปอกตม (คจฺฉนฺตา) บินไปอยู อิติ
ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ขีณาสวา อ. พระขีณาสพ ท. สติเวปุลฺลปฺปตฺตา ผูถึงแลวซึ่งความไพบูลยแหงสติ อุยฺยฺุชนฺติ ยอมขวนขวาย
คือวา ฆเฏนฺติ ยอมสืบตอ อตฺตนา ปฏิวิทฺธคุเณสุ ในคุณอันตน
แทงตลอดแลว ท. ฌานวิปสฺสนาทีสุ มีฌานและวิปสสนาเปนตน
อาวชฺชนสมาปชฺชนวุฏานาธิฏานปฺปจฺจเวกฺขณาหิ ดวยการรําพึงถึง
และการเขาและการออกแลวการอธิษฐานและการพิจารณาเห็นเฉพาะ

ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๔ - หนาที่ 82

ท. (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (คาถาปาทสฺส)
แหงบาทแหงพระคาถาวา อุยฺยฺุชนฺติ สตีมนฺโต อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา รติ นาม ชือ่ อ. ความยินดี อาลเย
ในความอาลัย นตฺถิ ยอมไมมี เตส ขีณาสวาน แกพระขีณาสพ ท.
เหลานั้น (อิติ) ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา
น นิเกเต รมนฺติ เต อิติ ดังนี้ ฯ
เอต ปท อ. บทนี้วา หสาว อิติ ดังนี้ เทสนาสีส เปนหัว
ขอแหงเทศนา (โหติ) ยอมเปน ฯ
ปน ก็ อตฺโถ อ. อธิบาย เอตฺถ ปเท ในบทนี้ อย นี้วา
สกุณา อ. นก ท. คเหติวา ถือเอาแลว โคจร ซึ่งเหยื่อ อตฺตโน
ของตน ปลฺลเล ในเปอกตม โคจรสมฺปนฺเน อันถึงพรอมแลวดวยเหยื่อ
อกตฺวา ไมกระทําแลว อาลย ซึ่งความอาลัย กฺจิ อะไร ๆ ตสฺมึ
าเน ในที่นั้นวา อุทก อ. น้ํา มม ของเรา ปทุม อ. ดอกปทุม
มม ของเรา อุปฺปล อ. ดอกอุบล มม ของเรา ปุณฺฑรีก อง
ดอกบุณฑริก มม ของเรา ติณ อ. หญา มม ของเรา อิติ ดังนี้
คมนกาเล ในกาลอันเปนที่ไป อนเปกฺขา ว ผูไมเยื่อใยเทียว ปหาย
ละแลว ต ปเทส ซึ่งประเทศนั้น อุปฺปติตฺวา บินขึ้นไปแลว
กีฬมานา คจฺฉนฺติ ยอมบินเลนไปอยู อากาเส ในอากาศ ยถา ฉันใด
ขีณาสวา อ. พระขีณาสพ ท. เอเต เหลานั่น วิหรนฺตาป แมอยู
ยตฺถ กตฺถจิ าเน ในที่ที่ใดที่หนึ่ง กุลาทีสุ าเนสุ อลคฺคาเอว
ไมของแลว ในที่ ท. มีตระกูลเปนตนนั่นเทียว วิหริตฺวา อยูแลว

ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๔ - หนาที่ 83

ปหาย ละแลว ต าน ซึง่ ที่นั้น คมนสมเยป แมในสมัยอันเปนที่ไป
คจฺฉนฺตา เมื่อจะไป อนาลยา เปนผูไมอาลัย อนเปกฺขา ว เปนผู
ไมเสียดายวา วิหาโร อ. วิหาร มม ของเรา ปริเวณ อ. บริเวณ
มม ของเรา อุปฏากา อ. อุปฏฐาก ท. มม ของเรา อิติ ดังนีเ้ ทียว
(หุตฺวา) เปน คจฺฉนฺติ ยอมไป เอว ฉันนั้น (อิติ) ดังนี้
(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา ปริจฺจชนฺติ ยอมสละรอบ อาลย ซึ่งความ
อาลัย คือวา สพฺพาลย ซึง่ ความหวงใยทั้งปวง อิติ ดังนี้ (ปทสฺส)
แหงบทวา โอกโมก อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องพระเพฬัฏฐสีสเถระ
๑๗. ๕๘/๑๙ ตั้งแต โส กิรายสฺมา อนฺโตคาเม เอก
เปนตนไป.
กิร ไดยินวา โส อายสฺมา อ. ทานผูมีอายุนั้น จริตฺวา เที่ยว
ไปแลว เอก วีถึ สูถนนสายหนึ่ง อนฺโตคาเม ในภายในแหงบาน
ปณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต กตฺวา กระทําแลว ภตฺตกิจฺจ ซึ่งกิจดวยภัต
จิริตฺวา เที่ยวไปแลว อปร วีถึ สูถนนสายอื่นอีก ปุน อีก อาทาย
ถือเอาแลว กูร ซึ่งขาวตาก สุกฺข อันแหง หริตฺาว นําไปแลว
วิหาร สูวิหาร ปฏิสาเมตฺวา เก็บไวแลว (จินฺเตตฺวา) คิดแลววา
ปณฺฑปาตปริเยสน นาม ชื่อ อ. การแสวงหาซึ่งบิณฑบาต นิพทฺธ
เนืองนิตย ทุกฺข เปนทุกข (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ กติปาห
ยังวันแมเล็กนอย วีตินาเมตฺวา ใหนอมลวงไปวิเศษแลว ฌานสุเขน
ดวยความสุขในฌาน อตฺเถ ครั้นเมื่อความตองการ อาหาเรน ดวย
อาหาร สติ มีอยู ปริภุชฺ ติ ยอมฉัน ต กูร ซึ่งขาวตากนั้น ฯ ภิกขู
อ. ภิกษุ ท. ตฺวา ทราบแลว อุชฺฌายิตฺวา ยกโทษแลว อาโรเจสุ
กราบทูลแลว ต อตฺถ ซึง่ เนื้อความนั้น ภควโต แกพระผูมีพระภาค
เจา ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา ปฺาเปตฺวาป แมทรงบัญญัติแลว
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สิกฺขาปท ซึ่งสิกขาบท ภิกฺขูน แกภกิ ษุ ท. ปริวชฺชนตฺถาย เพื่อตองการ
แกอันเวนรอบ สนฺนิธิการ ซึ่งการกระทําซึ่งการสั่งสม อายตึ ตอไป
เอตสฺมึ นิทาเน ในเพราะเหตุเปนแดนมอบใหซึ่งผลนั่น ปน ก็แตวา
ปกาเสนฺโต เมื่อจะทรงประกาศ โทสาภาว ซึ่งความไมมีแหงโทษ ตสฺส
เถรสฺส แหงพระเถระนั้น เถเรน อปฺปฺตฺเต (สตฺถารา) สิกฺขาปเท
อปฺปจฺฉต นิสฺสาย (ตสฺส สนฺนิธิการสฺส) กตตฺตา เพราะความที่
แหงการกระทําซึ่งการสั่งสมนั้น เปนอาการอันพระเถระ ครั้นเมื่อ
สิกขาบท อันพระศาสดา ไมทรงบัญญัติแลว อาศัยแลว ซึ่งความเปน
แหงบุคคลผูมีความปรารถนาอันนอย กระทําแลว อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม อาห
ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
สนฺนิจโย อ. การสั่งสม นตฺถิ ยอมไมมี เยส
ชนาน แกชน ท. เหลาใด เย ชนา อ. ชน ท.
เหลาใด ปริฺาตโภชนา เปนผูมีโภชนะอัน
กําหนดรูแลว (โหนฺติ) ยอมเปน วิโมกฺโข อ.
วิโมกข สฺุโต จ ชื่อวาสุญญตะดวย อนิมติ ฺโต
จ ชื่อวาอนิมิตดวย โคจโร เปนอารมณ เยส
ชนาน ของชน ท. เหลาใด (โหติ) ยอมเปน
คติ อ. คติ เตส ชนาน ของชน ท.เหลานั้น
(เกนจิ) อันใคร ๆ ทุรนฺวยา ไปตามไดโดยยาก
อากาเส สกุนฺตาน (คติ) อิว ราวกะ อ. การไป
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แหงนก ท. ในอากาศ อิติ ดังนี้ ฯ
สนฺนิจยา อ. การสั่งสม ท. เทฺว ๒ กมฺมสนฺนิจโย จ คือ อ.
การสั่งสมซึ่งกรรมดวย ปจฺจยสนฺนิจโย จ คือ อ. การสั่งสมซึ่งปจจัยดวย
ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท.เหลานั้นหนา (ปเท) ในบทวา สนฺนิจโย
อิติ ดังนี้ ฯ กุสลากุสสกมฺม อ. กรรมอันเปนกุศลและอกุศล เตสุ
ทฺวีสุ สนฺนิจเยสุ ในการสั่งสม ท. ๒ เหลานั้นหนา กมฺมสนฺนิจโย
นาม ชื่อวาการสั่งสมซึ่งกรรม ปจฺจยา อ. ปจจัย ท. จตฺตาโร ๔
ปจฺจยสนฺนิจโย นาม ชื่อวาการสั่งสมซึ่งปจจัย ฯ
ตตฺถ ทฺวีสุ สนฺนิจเยสุ ในการสั่งสม ท. ๒ เหลานั้นหนา
ปจฺจยสนฺนิจโย อ. การสั่งสมซึ่งปจจัย นตฺถิ ยอมไมมี ภิกฺขุโน แก
ภิกษุ วสนฺตสฺส ผูอยู วิหาเร ในวิหาร เปนฺตสฺส ผูเก็บไวอยู
เอก คุฬปณฑ
ฺ ก จ ซึ่งกอนแหงน้ําออยงบ กอนหนึ่งดวย จตุพฺภาคมตฺต
สปฺป จ ซึ่งเนยใสอันมีสวนสี่เปนประมาณดวย เอก ตณฺฑุลนาฬึ จ
ซึ่งทะนานแหงขาวสาร ทะนานหนึ่งดวย (โส ปจฺจยสนฺนิจโยป อ.
การสั่งสมซึ่งปจจัยนั้น โหติ ยอมมี (ภิกฺขุโน) แกภิกษุ (เปนฺตสฺส)
ผูเก็บไวอยู อุตฺตรึ ยิ่งขึ้น ตโต วตฺถุโต กวาวัตถุนั้น สนฺนิจโย อ.
การสั่งสม ทุวิโธ อันมีอยางสอง อย นี้ นตฺถิ ยอมไมมี เยส ชนาน
แกชน ท.เหลาใด ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปริฺาตโภชนา เปนผูมีโภชนะอัน
กําหนดรูแลว ปริฺาหิ ดวยการกําหนดรู ท. ตีหิ ๓ (อิติ) ดังนี้
(ปทสฺส) แหงบทวา ปริฺาตโภชนา อิติ ดังนี้ ฯ
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หิ ก็ ยาคุอาทีน วตฺถูน ยาคุภาวาทิชานน อ. อันรูซึ่งภาวะ
มีความที่แหงวัตถุ ท. มีขาวยาคูเปนตนขาวยาคูเปนตน าตปริฺา
ชื่อวาอันกําหนดรูดวยอันรู ฯ ปน สวนวา ปริชานน อ. อันรูรอบ
โภชนสฺส ซึง่ โภชนะ ปฏิกูลสฺาวเสน ดวยอํานาจแหงความหมาย
รูวาปฏิกูล อาหาเร ในอาหาร ตีรณปริฺา ชื่อวาอันกําหนดรูดวย
อันไตรตรอง ฯ ฉนฺทราคาปกฑฺฒนาณ อ. ญาณอันเปนเครื่องครา
ไปปราศซึ่งความกําหนัดอํานาจแหงความพอใจ กวฬิงฺการาหาเร
ในอาหารคือคําขาว ปหานปริฺา ชื่อวาอันกําหนดรูดวยอันละ เย
ชนา อ. ชน ท. เหลาใด ปริฺาตโภชนา เปนผูมีโภชนะอันกําหนด
รูแลว ปริ
ฺ าหิ ดวยอันกําหนดรู ท. ตีหิ ๓ อิมาหิ เหลานี้ (โหนฺติ)
ยอมเปน ฯ
อปฺปณิหิตวิโมกฺโขป แม อ. วิโมกขชื่อวาอัปปณิหิตะ (ภควตา)
อันพระผูมีพระภาคเจา คหิโตเอว ทรงถือเอาแลวนั่นเทียว เอตฺถ
คาถาปาเท ในบาทแหงพระคาถานี้วา สฺุโต อนิมิตฺโต จ อิติ ดังนี้ ฯ
หิ เหตุวา เอตานิ ปทานิ อ. บท ท. เหลานัน้ ตีณิป แม ๓
นามานิ เปนชื่อ นิพฺพานสฺสเอว ของพระนิพพานนั่นเทียว (โหนฺติ)
ยอมเปน ฯ หิ จริงอยู นิพฺพาน อ. พระนิพพาน ราคโทสโมหาน
อภาเวน สฺุ จ ชื่อวาเปนธรรมชาติวาง เพราะความไมมี แหงราคะ
และโทสะและโมหะ ท. ดวย เตหิ ราคโทสโมเหหิ วิมุตฺต จ เปน
ธรรมชาติพนวิเศษแลว จากราคะและโทสะและโมหะ ท.เหลานั้นดวย(โหติ) ยอมเปน อิติ
เพราะเหตุนั้น (ต นิพฺพาน) อ. พระนิพพาน
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นั้น (ภควตา) อันพระผูมีพระภาคเจา (วุจฺจติ) ยอมตรัสเรียกวา
วิโมกฺโข อ. วิโมกข สุ
ฺ โต ชื่อวาสุญญตะ (อิติ) ดังนี้ ต นิพฺพาน
อ. พระนิพพานนั้น ราคาทินิมิตฺตาน อภาเวน อนิมิตฺต จ ชื่อวาเปน
ธรรมชาติไมมีเครื่องหมาย เพราะความไมมี แหงเครื่องหมายมีราคะ
เปนตน ท. ดวย เตหิ ราคาทินิมิตฺเตหิ วิมุตฺต จ เปนธรรมชาติพน
วิเศษแลว จากเครื่องหมายคือกิเลสมีราคะเปนตน ท. เหลานั้นดวย
(โหติ) ยอมเปน อิติ เพราะเหตุนั้น (ต นิพฺพาน) อ. พระนิพพาน
นั้น (ภควตา) อันพระผูมีพระภาคเจา (วุจฺจติ) ยอมตรัสเรียกวา
วิโมกฺโข อ. วิโมกข อนิมิตฺโต ชื่อวาอนิมิตตะ (อิติ) ดังนี้ ปน อนึ่ง
(ต นิพฺพาน) อ. พระนิพพานนั้น ราคาทิปฺปณิธีน อภเวน อปฺปณิหิต
จ ชื่อวาเปนธรรมชาติไมมีที่ตั้ง เพราะความไมมี แหงที่ตั้งคือกิเลสมี
ราคะเปนตน ท. ดวย เตหิ ราคาทิปฺปณิธีหิ วิมุตฺต จ เปนธรรมชาติ
พนวิเศษแลว จากที่เปนที่ตั้งคือกิเลสมีราคะเปนตน ท.เหลานั้นดวย
(โหติ) ยอมเปน อิติ เพราะเหตุนั้น (ต นิพฺพาน) อ. พระนิพพาน
นั้น (ภควตา) อันพระผูมีพระภาคเจา วุจฺจติ ยอมตรัสเรียกวา
วิโมกฺโข อ. วิโมกข อปฺปณิหิโต ชื่อวา อัปปณิหิตะ อิติ ดังนี้ ฯ
วิโมกฺโข อ. วิโมกข ติวิโธ อันมีอยางสาม อย นี้ โคจโร เปนอารมณ
เยส ชนาน ของชน ท.เหลาใด ผลสมาปตฺติวเสน ต นิพฺพาน
อารมฺมณ กตฺวา วิหรนฺตาน ผูกระทํา ซึ่งพระนิพพานนั้น ใหเปน
อารมณ ดวยอํานาจแหงผลสมาบัติ แลวอยูอยู (โหติ) ยอมเปน ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา คติ อ. การไป สกุณาน แหงนก ท.
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คตาน ตัวบินไปแลว อากาเสน โดยอากาศ (เกนจิ) อันใคร ๆ
ทุรนฺวยา ไปตามไดโดยยาก คือวา น สกฺกา ไมอาจ าตุ เพื่ออันรู
อทสฺสเนน เพราะอันไมเห็น ปทนิกฺเขปสฺส ซึ่งอันทอดทิ้งรอยเทา
ยถา นาม ชือ่ ฉันใด เยส ชนาน อย ทุวิโธ สนฺนจิ โย นตฺถิ จ อ.
การสั่งสม อันมีอยางสองนี้ ยอมไมมี แกชน ท.เหลาใดดวย (เย ชนา)
อิมาหิ ตีหิ ปริฺาหิ ปริฺาตโภชนา (โหนฺติ) จ อ. ชน ท.
เหลาใด เปนผูมีโภชนะอันกําหนดรูแลว ดวยอันกําหนดรู ท. ๓
เหลานี้ ยอมเปนดวย เยส ชนาน อย วุตฺตปฺปกาโร วิโมกฺโข โคจโร
(โหติ) จ อ. วิโมกข อันมีประการแหงคําอันเรากลาวแลวนี้ เปน
อารมณ ของชน ท.เหลาใด ยอมเปนดวย คติ อ. การไป เตส
ชนาน แหงชน ท. เหลานั้น (เกนจิ) อันใคร ๆ ทุรนฺวยา ไปตาม
ไดโดยยาก คือวา น สกฺกา ไมอาจ ปฺาเปตุ เพื่ออันบัญญัติ
อปฺปฺายนโต เพราะอันไมปรากฏ คมนสฺส แหงการไปวา (เต ชนา)
อ. ชน ท.เหลานั้น คตา ไปแลว โกฏาเสสุ ในสวน ท. ปฺจสุ ๕
อิเมสุ เหลานี้ อิติ คืออ ภวา อ. ภพ ท. ตโย ๓ โยนิโย อ. กําเนิด
ท. จตสฺโส ๔ คติโย อ. คติ ท. ปฺจ ๕ วิฺาณฏิตโย อ. วิญญาณฐิติ
ท. สตฺต ๗ สตฺตาวาสา อ. สัตตาวาส ท. นว ๙ หนา อิมินา นาม
โกฏาเสน โดยสวนชื่อนี้ อิติ ดังนี้ เอวเอว ฉันนั้นนั่นเทียว อิติ
ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา คติ เตส ทุรนฺวยา
อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องพระสารีบุตรเถระ
๑๘. ๖๗/๑๐ ตั้งแต สตฺถา ต กถ สุตฺวา ภิกฺขเว กึ เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว ต กถ ซึ่งวาจาเปน
เครื่องกลาวนั้น ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท.
ตุมฺเห อ. เธอ ท. กเถถ ยอมกลาว กึ วตฺถุ ซึ่งเรือ่ งอะไร อิติ ดังนี้
(วจเน) ครั้นเมื่อคําวา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ (มย) อ. ขาพระองค ท. (กเถม) ยอมกลาว อิท นาม วตฺถุ ซึ่งเรื่องชื่อนี้ อิติ
ดังนี้ (เตหิ ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺเต กราบทูลแลว วตฺวา
ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. (เกนจิ) อันใคร ๆ น สกฺกา
ไมอาจ โกป วา โทส วา อุปฺปาเทตุ เพื่ออันยังความโกรธหรือ
หรือวายังโทษ ใหเกิดขึ้น สารีปุตฺตสทิสาน ภิกฺขูน แกภิกษุ ท. ผูเชน
กับดวยสารีบุตร ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. จิตฺต อ. จิต สารีปุตฺตสฺส
ของภิกษุชื่อวาสารีบุตร มหาปวีสทิส จ เปนธรรมชาติเชนกับดวย
แผนดินใหญดวย อินฺทขีลสทิส จ เปนธรรมชาติเชนกับดวยเสาเขื่อน
ดวย ปสนฺนอุทกรหทสทิส จ เปนธรรมชาติเชนกับดวยหวงแหงน้ํา
อันใสแลวดวย (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม
เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม อาห ตรัสแลว
คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นีว้ า
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(โย ภิกขฺ ุ) อ. ภิกษุใด ปวีสโม เปนผูเสมอ
ดวยแผนดิน อินฺทขีลูปโม เปนผูเ ปรียบดวย
เสาเขื่อน ตาทิ เปนผูคงที่ สุพฺพโต เปนผูมีวัตร
อันดี อเปตกทฺทโม เปนผูมีกิเลสเพียงดังวา
เปอกตมไปปราศแลว (หุตฺวา) เปน รหโท อิว
ราวกะ อ. หวงน้ํา (อเปตกทฺทโม) อันมีเปอกตม
ไปปราศแลว โน วิรุชฺฌติ ยอมไมยินราย สสารา
อ. สงสาร ท. น ภวนฺติ ยอมไมมี (ตสฺส
ภิกขฺ ุโน) แกภิกษุนนั้ ตาทิโน ผูค งที่ อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. เนื้อความวา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. (ชนา) อ.
ชน ท. สุจีนิ คนฺธมาลาทีนิ นิกฺขิปนฺตปิ  ยอมทิ้ง ซึ่งของสะอาด
ท. มีของหอมและดอกไมเปนตนบาง อสุจีนิ มุตตฺ กรีสาทีนิ นิกฺขิปนฺติป
ยอมทิ้งซึ่งของไมสะอาด ท. มีมูตรและคูถเปนตนบาง ปวิย บน
แผนดิน ตถา อนึ่ง ทารกาทโย ชนา อ. ชน ท. มีเด็กเปนตน
อุมฺมิหนฺติป ยอมถายปสสาวะรดบาง อูหทนฺติป ยอมถายอุจจาระรดบาง
อินฺทขีล ซึ่งเสาเขื่อน นิขาต อันบุคคลฝงไวแลว นครทฺวาเร ใกล
ประตูแหงเมือง ปน แตวา อปเร ชนา อ. ชน ท. เหลาอื่นอีก
สกฺกโรนฺติ ยอมสักการะ ต อินฺทขีล ซึ่งเสาเขื่อนนั้น คนฺธมาลาทีหิ
วตฺถูหิ ดวยวัตถุ ท. มีของหอมและดอกไมเปนตน อนุโรโธ อ.
ความยินดี นเอว อุปฺปชฺชติ ยอมไมเกิดขึ้นนั่นเทียว วิโรโธ อ.
ความยินราย น (อุปฺปชฺชติ) ยอมไมเกิดขึ้น ปวิยา วา แกแผน
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ดินหรือ อินทฺ ขีลสฺส วา หรือวาแกเสาเขื่อน ตตฺถ กรเณ ในเพราะ
การกระทํานั้น ยถา ฉันใด ภิกฺขุ อ. ภิกษุ ขีณาสโว ผูมีอาสวะสิ้นแลว
โย อย นีใ้ ด ตาทิ ชื่อวาเปนผูคงที่ (อตฺตโน) อฏหิ โลกธมฺเมหิ
อกมฺปยภาเวน เพราะความที่แหงตนเปนผูอันโลกธรรม ท. ๘ ให
หวั่นไหวไมได สุพฺพโต ชื่อวาเปนผูมีวัตรอันดี วตฺตาน สุนฺทรตาย
เพราะความที่วัตร ท. เปนธรรมชาติงาม (โหติ) ยอมเปน โส ภิกฺขุ
อ. ภิกษุนั้น (ชเนสุ) ครั้นเมื่อชน ท. กโรนฺเตสุ กระทําอยู สกฺการ จ
ซึ่งการสักการะดวย อสกฺการ จ ซึ่งการไมสักการะดวย นเอว อนุรุชฺฌติ
ยอมไมยินดีนั่นเทียว น วิรุชฺฌติ ยอมไมยินราย วา อิเม ชนา อ.ชน
ท. เหลานี้ สกฺกโรนฺติ ยอมสักการะ ม ซึ่งเรา จตูหิ ปจฺจเยหิ ดวย
ปจจัย ท. ๔ ปน แตวา อิเม ชนา อ. ชน ท.เหลานี้ น สกฺกโรนฺติ
ยอมไมสักการะ (ม) ซึ่งเรา (จตูหิ ปจฺจเยหิ) ดวยปจจัย ท. ๔
อิติ ดังนี้ อถโข ที่แท (โส ภิกฺขุ) อ. ภิกษุนั้น ปวีสโม จ
เปนผูเสมอดวยแผนดินดวย อินฺทขีลปู โมเอว จ เปนผูเปรียบดวย
เสาเขื่อนนั่นเทียวดวย โหติ ยอมเปน เอวเอว ฉันนั้นนั่นเทียว จ
เหมือนอยางวา รหโท อ. หวงน้ํา อปคตกทฺทโม อันมีเปอกตมไป
ปราศแลว ปสนฺโนทโก เปนหวงน้ํามีน้ําอันใสแลว โหติ ยอมเปน
ยถา ฉันใด (โส ขีณาสวภิกฺขุ) อ. ภิกษุผูมีอาสวะสิ้นแลวนั้น
อปคตกทฺทโม ชื่อวาเปนผูมีกิเลสเพียงดังวาเปอกตมไปปราศแลว
ราคกทฺทมาทีหิ กทฺทเมหิ ดวยกิเลสเพียงดังวาเปอกตม ท. มีกิเลสเพียง
ดังวาเปอกตมคือราคะเปนตน (อตฺตโน) อปคตกฺกิเลสตาย เพราะ
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ความที่แหงตนเปนผูมีกิเลสไปปราศแลว วิปฺปสนฺโน ว เปนผูผองใส
วิเศษแลวเทียว โหติ ยอมเปน เอว ฉันนั้น ฯ (อตฺโถ) อ. อรรถวา
ปน ก็ สสารา นาม ชื่อ อ. สงสาร ท. สสรณวเสน ดวยอํานาจแหง
อันทองเที่ยวไป สุคติทุคฺคตีสุ ในสุคติและทุคติ ท. น โหนฺติ ยอมไมมี
ตสฺส ภิกฺขุโน แกภิกษุนั้น คือวา เอวรูปสฺส ผูมรี ูปอยางนี้ อิติ ดังนี้
(ปทสฺส) แหงบทวา ตาทิโน อิติ ดังนี้ (อิติ) ดังนี้ ตสฺส
คาถาวจนสฺส แหงคําอันเปนพระคาถานั้น (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต
(เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ
๑๙. ๗๓/๗ ตั้งแต ต สุตฺวา ภิกขฺ ุ กถ สมุฏ าเปสุ
เปนตนไป.
ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. สุตฺวา สดับแลว ต วจน ซึง่ คํานั้น กถ ยัง
วาจาเปนเครื่องกลาววา สารีปุตฺตตฺเถโร อ. พระเถระชื่อวาสารีบุตร
วิสฺสชฺเชสิ ทูลเฉลยแลว มิจฺฉาคหเณนเอว ดวยการถือเอาผิดนั่นเทียว
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส น สทฺทหิเอว ไมเชื่อแลว ตอพระสัมมาสัมพุทธเจานั่น
เทียว อชฺชอป แมในวันนี้ อิติ ดังนี้ สมุฏาเปสุ ใหตั้งขึ้นพรอมแลว ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว ต กถ ซึ่งวาจาเปน
เครื่องกลาวนั้น วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมเฺ ห
อ. เธอ ท. วเทถ ยอมกลาว เอต วจน ซึ่งคํานั่น กึ นาม ชื่ออะไร
อห หิ อ. เราแล ปุจฺฉึ ถามแลววา สารีปุตฺต ดูกอนสารีบุตร ตฺว
อ. เธอ สทฺทหสิ ยอมเชื่อวา สมตฺโถ นาม ปุคคฺ โล อ. บุคคลชื่อวาผู
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สามารถ ปฺจินฺทฺริยานิ อภาเวตฺวา สมถวิปสฺสน อวฑฺเฒตฺวา มคฺคผลานิ
สจฺฉิกาตุ เพื่ออันไมยังอินทรีย ๕ ท. ใหเปนแลว ไมยังสมถะและ
วิปสสนาใหเจริญแลว กระทําใหแจง ซึ่งมรรคและผล ท. อตฺถิ มีอยู
อิติ ดังนี้หรือ อิติ ดังนี้ โส สารีปุตฺโต อ. ภิกษุชอื่ วาสารีบุตรนั้น
กเถสิ กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ อห อ.
ขาพระองค น สทฺทหามิ ยอมไมเชื่อวา สจฺฉิกโรนฺโต ปุคฺคโล อ.
บุคคล ผูกระทําใหแจงอยู เอว อยางนี้ อตฺถิ นาม ชื่อวามีอยู อิติ
ดังนี้ อิติ ดังนี้ (สารีปุตฺโต) อ. ภิกษุชอื่ วาสารีบุตร น สทฺทหิ
ไมเชื่อแลว ผลวิปาก ซึ่งผลวิบาก ทินฺนสฺส ทานสฺส วา แหงทานอัน
บุคคลถวายแลวหรือ กตสฺ กมฺมสฺส วา หรือวาแหงกรรมอันบุคคล
กระทําแลว น หามิได น สทฺทหิ ไมเชื่อแลว คุณ ซึ่งคุณ พุทฺธาทีน
รตนาน ของรัตนะ ท. มีพระพุทธเจาเปนตน นอป แมหามิได ปน
แตวา โส สรีปุตฺโต อ. ภิกษุชื่อวาสารีบุตรนั้น น คจฺฉติ ยอมไมถึง
สทฺธาย ดวยความชื่อ ปเรส ชนาน ตอชน ท. เหลาอื่น ฌานวิปสฺสนามคฺคผลธมฺเมสุ ในธรรมคือฌานและวิปสสนาและมรรคและผล ท.
อตฺตนา ปฏิลทฺเธสุ อันตนไดเฉพาะแลว ตสฺมา เพราะเหตุนั้น
(โส สารีปุตฺโต) อ. ภิกษุชื่อวาสารีบุตรนั้น อนุปวชฺโช เปนผูอนั
ใคร ๆ ไมพงึ เขาไปวาราย (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม
อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
โย นโร อ. นระใด อสฺสทฺโธ จ เปนผูไมเชื่องาย
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แลวดวย อกตฺู จ เปนผูรูซึ่งพระนิพพานอัน
ปจจัยกระทําไมไดแลวดวย สนฺธิจฺเฉโท จ เปนผู
ตัดซึ่งที่ตอดวย หตาวกาโส จ เปนผูมีโอกาส
อันกําจัดแลวดวย วนฺตาโส จ เปนผูมีความหวัง
อันคายแลวดวย (โหติ) ยอมเปน โส เว นาโร
อ. นระนั้นแล อุตฺตมโปริโส เปนบุรุษผูสูงสุด
(โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
(วิคฺคโห) อ. วิเคราะหวา (โย นโร) อ. นระใด น สทฺทหติ
ยอมไมเชื่อ อตฺตนา ปฏิวิทฺธคุณ ซึ่งคุณอันตนแทงตลอดแลว
กถาย ดวยวาจาเปนเครื่องกลาว ปเรส ชนาน ของชน ท.เหลาอื่น
อิติ เพราะเหตุนั้น (โส นโร) อ. นระนั้น อสฺสทฺโธ ชื่อวาเปนผูไม
เชื่องายแลว (โหติ) ยอมเปน ฯ (โย นโร) อ. นระใด ชานาติ ยอมรู
นิพฺพาน ซึ่งพระนิพพาน อกต อันปจจัยกระทําไมไดแลว อิติ เพราะ
เหตุนั้น (โส นโร) อ. นระนั้น อกตฺู ชื่อวาเปนผูรูซึ่งพระนิพพาน
อันปจจัยกระทําไมไดแลว (โหติ) ยอมเปน ฯ อตฺโถ อ. อธิบายวา
สจฺฉิกตนิพฺพาโน เปนผูมีพระนิพพานอันกระทําใหแจงแลว อิติ ดังนี้ ฯ
(โย นโร) อ. นระใด ฉินฺทิตฺวา ตัดแลว วฏฏสนฺธึ ซึ่งที่ตอคือวัฏฏะ
สสารสนฺธึ ซึ่งที่ตอคือสงสาร ิโต ดํารงอยูแลว อิติ เพราะเหตุนั้น (โส
นโร) อ. นระนั้น สนฺธิจฺเฉโท ชื่อวาเปนผูตัดซึ่งที่ตอ (โหติ) ยอม
เปน น นิพฺพตฺตนาวกาโส อ. โอกาสแหงการบังเกิด อสฺส นรสฺส
อันนระนั้น หโต ชื่อวากําจัดแลว กุสลากุสลกมฺมวีชสฺ ขีณตฺตา เพราะ
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ความที่แหงพืชคือกรรมอันเปนกุศลและอกุศล เปนธรรมชาติสิ้นไปแลว
อิติ เพราะเหตุนั้น (โส นโร) อ. นระนั้น หตาวกาโส ชื่อวาเปนผูมี
โอกาสอันกําจัดแลว (โหติ) ยอมเปน ฯ สพฺพาสา อ. ความหวังทั้งปวง
อิมินา นเรน อันนระนี้ วนฺตา ชื่อวาคายแลว จตูหิ มคฺเคหิ
กตฺตพฺพกิจฺจสฺส กตตฺตา เพราะความที่แหงกิจอันบุคคลพึงกระทํา ดวย
มรรค ท. ๔ เปนกิจอันตนกระทําแลว อิติ เพราะเหตุนั้น (โส
นโร) อ. นระนั้น วนฺตาโส ชื่อวาเปนผูมีความหวังอันคายแลว
(โหติ) ยอมเปน ปน ก็ โย เอวรูโป นโร อ. นระผูมีรูปอยางนี้ใด
โส เว นโร อ. นระนั้นแล ปตฺโต ชือ่ วาถึงแลว อุตฺตมภาว ซึ่ง
ความเปนแหงนระผูสูงสุด ปุริเสสุ ในบุรุษ ท. (อตฺตโน) ปฏิวิทฺธโลกุตฺตรธมฺมตาย เพราะความที่แหงตนเปนผูมีธรรมอันเปนโลกุตระ
อันแทงตลอดแลว อิติ เพราะเหตุนั้น (โส นโร) อ. นระนั้น
ปุริสุตฺตโม เปนบุรุษผูสูงสุด (ปทสฺส) แหงบทวา อสฺสทฺโธ อิติ ดังนี้
เปนตน (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ
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เรื่องพระขทิรวนิยเรวตเถระ
๒๐. ๘๓/๓ ตั้งแต โส ปุริโส เอตฺตกั กมฺม กตฺวา เปนตนไป.
โส ปุรโิ ส อ. บุรุษนั้น กตฺวา กระทําแลว เอตฺตก กมฺม
ซึ่งกรรมอันมีประมาณเทานี้ นิพฺพตฺติตฺวา บังเกิดแลว เทวโลเก ใน
เทวโลก อายุหปริโยสาเน ในกาลเปนที่สุดลงรอบแหงอายุ สสรนฺโต
ทองเที่ยวไปอยู เอตฺตก กาล สิ้นกาลอันมีประมาณเทานี้ จวิตฺวา
เคลื่อนแลว เทวโลกา จากเทวโลก เอกสฺมึ สมเย ในสมัยหนึ่ง
นิพฺพตฺโต บังเกิดแลว ราชกุเล ในตระกูลของพระราชา พาราณสิย
ในเมืองพาราณสี ปาปุณิ ถึงแลว รชฺช ซึ่งความเปนแหงพระราชา
อจฺจเยน โดยกาลเปนที่เปนไปลวง ปตุ แหงพระบิดา ฯ โส ราชา
อ. พระราชานั้น (จินฺเตตฺวา) ดําริแลววา อห อ. เรา คณฺหิสฺสามิ จัก
ยึดเอา เอก นคร ซึ่งนคร นครหนึ่ง อิติ ดังนี้ คนฺตวา เสด็จไปแลว
ปริวาเรสิ ทรงลอมรอบแลว ฯ จ อนึ่ง (โส ราชา) อ. พระราชานั้น
ปหิณิ ทรงสงไปแลว สาสน ซึ่งพระราชสาสนวา (นาครา) อ. ชาว
พระนคร ท. รชฺช เทนฺตุ วา จงให ซึ่งความเปนแหงพระราชาหรือ
ยุทฺธ (เทนฺตุ) วา หรือวาจงให ซึ่งการรบ อิติ ดังนี้ นาคราน
เพื่อชาวพระนคร ท. ฯ เต นาครา อ. ชาวพระนคร ท. เหลานัน้
วตฺวา กลาวแลววา มย อ. เรา ท. นเอว รชฺช ทสฺสาม จักไมให
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ซึ่งความเปนแหงพระราชา นั่นเทียว น (ทสฺสาม) จักไมให ยุทฺธ
ซึ่งการรบ อิติ ดังนี้ นิกขฺ มิตฺวา ออกไปแลว จูฬทฺวาเรหิ โดยชอง
อันนอย ท. อาหรนฺติ ยอมนํามา ทารุทกาทีนิ วตฺถูนิ ซึ่งวัตถุ ท.
มีฟนและน้ําเปนตน กโรนฺติ กระทําอยู สพฺพกิจฺจานิ ซึ่งกิจ
ทั้งปวง ท. ฯ
อิตโรป ราชา อ. พระราชาแมนอกนี้ รกฺขนฺโต ทรงรักษาอยู
มหาทฺวารานิ ซึ่งชองอันใหญ ท. จตฺตาริ ๔ อุปรุนฺธิ ทรงลอมแลว
นคร ซึ่งพระนคร วสฺสานิ สิ้นป ท. สตฺต ๗ สตฺตทิวสสตฺตมาสาธิกานิ
อันยิ่งดวยกัน ๗ และเดือน ๗ ฯ อถ ครั้งนั้น มาตา อ. พระมารดา
อสฺส รฺโ ของพระราชานั้น ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแลววา ปุตฺโต
อ. พระโอรส เม ของเรา กโรติ ทรงกระทําอยู กึ ซึ่งอะไร อิติ ดังนี้
สุตฺวา ทรงสดับแลว ต ปวตฺตึ ซึ่งความเปนไปทั่วนั้นวา เทวิ ขาแต
พระเทวี (ปุตฺโต) อ. พระโอรส (เต) ของพระองค (กโรติ)
ทรงกระทําอยู อิท นาม กมฺม ซึ่งกรรมชื่อนี้ อิติ ดังนี้ (อาห)
ตรัสแลววา ปุตฺโต อ. พระโอรส มม ของเรา พาโล เปนคนโง
(โหติ) ยอมเปน ตุมฺเห อ. ทาน ท. คจฺฉถ จงไป วเทถ จงกราบ
ทูลวา (มม ปุตฺโต) อ. พระโอรสของเรา ปธาย จงปดแลว
จูฬทฺวารานิ ซึ่งชองอันนอย ท. อุปรุนฺธตุ จงลอม นคร ซึ่งพระ
นครเถิด อิติ ดังนี้ ตสฺส มม ปุตฺตสฺส แกพระโอรสของเรานั้นเถิด
อิติ ดังนี้ ฯ โส ราชา อ. พระราชานั้น สุตฺวา ทรงสดับแลว
สาสน ซึ่งพระสาสน มาตุ ของพระมารดา อกาสิ ไดทรงกระทําแลว
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ตถา เหมือนอยางนั้น ฯ นาคราป แม อ. ชาวพระนคร ท. อลภนฺตา
เมื่อไมได นิกฺขมิตุ เพื่ออันออกไป พหิ ในภายนอก ราชาน
ยังพระราชา อตฺตโน ของตน มาเรตฺวา ใหสวรรคตแลว สตฺตเม
ทิวเส ในวันที่ ๗ อทสุ ไดถวายแลว รชฺช ซึ่งความเปนแหงพระราชา
ตสฺส รฺโ แกพระราชานั้น ฯ
โส ราชา อ. พระราชานั้น กตฺวา ทรงกระทําแลว อิม กมฺม
ซึ่งกรรมนี้ นิพฺพตฺติตฺวา ทรงบังเกิดแลว อวีจิมฺหี ในนรกชื่อวาอเวจี
อายุหปริโยสาเน ในกาลเปนที่สุดลงรอบแหงพระชนมายุ มหาปวี
อ. แผนดินใหญ อย นี้ อุสฺสนฺนา หนาขึ้นแลว โยชนมตฺต าน
สิ้นที่อันมีโยชนเปนประมาณ ยาว เพียงใด ปจิตฺวา ทรงไหมแลว
นิรเย ในนรก ตาว เพียงนั้น จุโต เคลื่อนแลว ตโต นิรยโต จาก
นรกนั้น คเหตฺวา ถือเอาแลว ปฏิสนฺธึ ซึ่งปฏิสนธิ กุจฺฉิสฺมึ ในทอง
มาตุ ของมารดา เอติสฺสาเอว นี้นั่นเทียว วสิ อยูแ ลว อนฺโตกุจฺฉิสฺมึ
ในภายในแหงทอง วสฺสานิ สิ้นป ท. สตฺต ๗ สตฺตมาสาธิกานิ อันยิ่ง
ดวยเดือน ๗ นิปชฺชิ นอนแลว ติริย ขวาง โยนิมเุ ข ที่ปากแหง
กําเนิด ทิวสานิ สิ้นวัน ท. สตฺต ๗ จตุนฺน จูฬทฺวาราน (อตฺตนา)
ปหิตตฺตา เพราะความที่แหงชองอันนอย ท. ๔ เปนชองอันตนปด
แลว ฯ ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. สีวลี อ. ภิกษุชื่อวา สีวลี ปจิตฺวา
ไหมแลว นิรเย ในนรก เอตฺตก กาล สิ้นกาลอันมีประมาณเทานี้
ตทา นคร อุปรุนฺธิตฺวา (อตฺตนา) คหิตกมฺเมน เพราะกรรมอัน
อันตนลอมแลวยึดเอาแลว ซึ่งพระนคร ในกาลนัน้ คเหตฺวา ถือ

ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๔ - หนาที่ 100

เอาแลว ปฏิสนฺธึ ซึ่งปฏิสนธิ กุจฺฉิสฺมึ ในทอง มาตุ ของมารดา
ตสฺสาเอว นั้นนั่นเทียว วสิ อยูแลว กุจฺฉิมฺหิ ในทอง เอตฺตก กาล
สิ้นกาลอันมีประมาณเทานี้ จตุนฺน จูฬทฺวาราน (อตฺตนา) ปหิตตฺตา
เพราะความที่แหงชองอันนอย ท. ๔ เปนชองอันตนปดแลว ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต เปนผูถึงแลวซึ่งความเลิศดวยลาภและความเลิศดวยยศ
ชาโต เกิดแลว นวมธุโน (อตฺตนา) ทินฺนตฺตา เพราะความที่แหง
น้ําผึ้งอันใหม เปนน้ําอันตนถวายแลว อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องบุคคลผูฆาโจรชื่อตัมพทาฐิกะ
๒๑. ๘๙/๙ ตั้งแต ตสฺมึ ขเณ สารีปุตฺตตฺเถโร สมาปตฺติโต
เปนตนไป.
ตสฺมึ ขเณ ในขณะนั้น สารีปุตตฺ ตฺเถโร อ. พระเถระชื่อวาสารีบุตร
วุฏาย ออกแลว สมาปตฺติโต จากสมาบัติ (จินฺเตตฺวา) คิดแลววา
อชฺช ในวันนี้ มยา อันเรา คนฺตพฺพ พึงไป กตฺถ นุ โข าเน
ณ ที่ไหนหนอแล อิติ ดังนี้ โอโลเกนฺโต แลดูอยู ภิกฺขาจาร ซึ่งหนทาง
เปนที่เที่ยวไปเพื่อภิกษา อตฺตโน ของตน ทิสฺวา เห็นแลว ขีรยาคุ
ซึ่งขาวยาคูอันเจือดวยน้ํานม เคเห ในเรือน ตสฺส ตมฺพาทาิกปุริสสฺส
ของบุรุษผูมีเคราอันแดงนั้น อุปธาเรนฺโต ใครครวญอยูวา โส ปุรโิ ส
อ. บุรุษนั้น กริสฺสติ จักกระทํา สงฺคห ซึ่งการสงเคราะห เม แกเรา
นุ โข หรือหนอแล อิติ ดังนี้ ตฺวา ทราบแลววา (โส ปุรโิ ส)
อ. บุรุษนั้น ทิสฺวา เห็นแลว ม ซึ่งเรา กริสฺสติ จักกระทํา สงฺคห
ซึ่งการสงเคราะห มม แกเรา จ ปน ก็แล อย กุลปุตฺโต อ. กุลบุตรนี้ กริตฺวา ครั้นกระทําแลว ลภิสฺสติ จักได มหาสมฺปตฺตึ ซึ่งสมบัติ
อันใหญ อิติ ดังนี้ ปารุปตฺวา หมแลว จีวร ซึ่งจีวร อาทาย ถือเอาแลว
ปตฺต ซึ่งบาตร ทสฺเสสิ แสดงแลว อตฺตาน ซึ่งตน ตสฺส ตมฺพทาิกปุริสสฺส เคหทฺวาเร ิตเอว ผูยืนอยูแลว ที่ประตูแหงเรือน ของบุรุษ
ผูมีเคราอันแดงนั้น นั่นเทียว ฯ
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โส ตมฺพทาิกปุริโส อ. บุรุษผูม ีเคราอันแดงนั้น เถร ทิสฺวา ว
เห็นแลว ซึ่งพระเถระเทียว ปสนฺนจิตฺโต ผูมีจิตอันเลื่อมใสแลว จินฺเตสิ
คิดแลววา โจรฆาตกกมฺม อ. กรรมของบุคคลผูฆาซึ่งโจร มยา อันเรา
กต กระทําแลว จิร สิ้นกาลนาน มนุสฺสา อ. มนุษย ท. พหู มาก
(มยา) อันเรา มาริตา ใหตายแลว อิทานิ ในกาลนี้ ขีรยาคุ อ. ขาว
ยาคูอันเจือดวยน้ํานม (ปุคฺคเลน) อันบุคคล ปฏิยตฺตา ตระเตรียมแลว
เคเห ในเรือน เม ของเรา จ อนึ่ง เถโร อ. พระเถระ อาคนฺตฺวา
มาแลว ิโต ยืนอยูแลว เคหทฺวาเร ที่ประตูแหงเรือน มม ของเรา
อิทานิ ในกาลนี้ มยา อยฺยสฺส เทยฺยธมฺม ทาตุ อ. อันเราถวายซึ่ง
ไทยธรรม แกพระผูเปนเจา วฏฏติ ยอมควร อิติ ดังนี้ อปเนตฺวา
นําไปปราศแลว ยาคุ ซึ่งขาวยาคู ปต อันบุคคลตั้งไวแลว ปุรโต
ขางหนา อุปสงฺกมิตฺวา เขาไปหาแลว เถร ซึ่งพระเถระ วนฺทติ ฺวา
ไหวแลว นิสีทาเปตฺวา ยังพระเถระใหนั่งแลว อนฺโตคเห ในภายใน
แหงเรือน อากิริตฺวา เกลี่ยแลว ขีรยาคุ ซึ่งขาวยาคูอันเจือดวยน้ํานม
ปตเต ในบาตร อาสิฺจิตฺวา ราดแลว นวสปฺป ซึ่งเนยใสอันใหม
วีชมาโน อฏาสิ ไดยืนพัดอยูแลว เถร ซึ่งพระเถระ ฯ
อถ ครัง้ นั้น อชฺฌาสโย อ. อัธยาศัย พลวา อันมีกําลัง ปาตุ
เพื่ออันดื่ม ขีรยาคุ ซึ่งขาวยาคูอันเจือดวยน้ํานม อโหสิ ไดมีแลว อสฺส
ตมฺพทาิกปุริสสฺส แกบรุ ุษผูมีเคราอันแดงนั้น (อตฺตนา ขีรยาคุยา)
อลทฺธปุพฺพตาย เพราะความที่แหงขาวยาคูอันเจือดวยน้ํานม เปนของ
อันตนไมเคยไดแลว ทีฑรตฺต สิ้นราตรีนาน ฯ เถโร อ. พระเถระ
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ตฺวา ทราบแลว อชฺฌาสย ซึ่งอัธยาศัย ตสฺส ตมฺพทาิกสฺส ของบุรุษ
ผูมีเคราอันแดงนั้น อาห กลาวแลววา อุปาสก ดูกอนอุบาสก ตฺว
อ. ทาน ปว จงดื่ม ยาคุ ซึ่งขาวยาคู อตฺตโน ของตนเถิด อิติ ดังนี้
ต ตมฺพทาิก กะบุรุษผูม ีเคราอันแดงนั้น ฯ โส ตมฺพทาิกปุริโส อ. บุรุษ
ผูมีเคราอันแดงนั้น ทตฺวา ใหแลว วีชนึ ซึ่งพัด หตฺเถ ในมือ อฺสฺส
ปุคฺคลสฺส ของบุคคลอื่น ปวิ ดื่มแลว ยาคุ ซึ่งขาวยาคู สย เอง ฯ
เถโร อ. พระเถระ อาห กลาวแลววา ตฺว อ. ทาน คจฺฉ จงไป วีชาหิ
จงพัด อุปาสกเอว ซึ่งอุบาสกนั่นเทียวเถิด อิติ ดังนี้ ปุริส กระบุรุษ
วีชมาน ผูพัดอยู ฯ โส ตมฺพทาิปุริโส อ. บุรุษผูมีเคราอันแดงนั้น
(เตน ปุริเสน) วีชิยมาโน ผูอันบุรุษนั้นพัดอยู ปวิตฺวา ดื่มแลว ยาคุ
ซึ่งขาวยาคู กุจฺฉิปูร อันยังทองใหเต็ม อาคนฺตฺวา มาแลว วีชมาโน
ตฺวา ยืนพัดอยูแลว เถร ซึ่งพระเถระ อคฺคเหสิ ไดรับเอาแลว ปตฺต
ซึ่งบาตร เถรสฺส ของพระเถระ กตภตฺตกิจฺจสฺส ผูมีกิจดวยภัตอันกระทํา
แลว ฯ
เถโร อ. พระเถระ อารภิ เริ่มแลว อนุโมทน ซึ่งอันอนุโมทนา
ตสฺส ตมฺพทาิกสฺส แกบุรุษผูมีเคราอันแดงนั้น ฯ โส ตมฺพทาิกปุริโส
อ. บุรุษผูมีเคราอันแดงนั้น น อสกฺขิ ไมไดอาจแลว กาตุ เพื่ออัน
กระทํา จิตฺต ซึ่งจิต อตฺตโน ของตน ธมฺมเทสานุคต ใหเปนธรรมชาติ
ไปตามแลวซึ่งพระธรรมเทศนา เถรสฺส ของพระเถระ ฯ เถโร อ. พระเถระ สลฺลกฺเขตฺวา กําหนดแลว ปุจฺฉิ ถามแลววา อุปาสก ดูกอ น
อุบาสก ตฺว อ. ทาน น สกฺโกสิ ยอมไมอาจ กาตุ เพื่ออันกระทํา
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จิตฺต ซึ่งจิต เทสนานุคต ใหเปนธรรมชาติไปตามแลวซึ่งเทศนา กสฺมา
เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ (โส ตมฺพทาิโก) อ. บุรุษผูมีเครา
อันแดงนั้น (อาห) กราบเรียนแลววา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ กกฺขฬกมฺม อ. กรรมอันกลาแข็ง มยา อันกระผม กต กระทําแลว ทีฆรตฺต
สิ้นราตรีนาน มนุสฺสา อ. มนุษย ท. พหู มาก (มยา) อันกระผม
มาริตา ใหตายแลว อห อ. กระผม สรนฺโต ระลึกถึงอยู ต อตฺตโน
กมฺม ซึ่งกรรมของตนนั้น น อสกฺขึ ไมไดอาจแลว กาตุ เพื่ออันกระทํา
จิตฺต ซึ่งจิต เทสนานุคต ใหเปนธรรมชาตไปตามแลวซึ่งเทศนา อยฺยสฺส
ของพระผูเปนเจา อิติ ดังนี้ ฯ
๒๒. ๙๐/๒๐ ตั้งแต ภิกฺขุ ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ
เปนตนไป.
ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. กถ ยังวาจาเปนเครื่องกลาววา โจรฆาตโก
ปุริโส อ. บุรุษผูฆาซึ่งโจร กตฺวา กระทําแลว กกฺขฬกมฺม ซึ่งกรรมอัน
กลาแข็ง วสฺสานิ สิ้นป ท. ปฺจปณฺณาส ๕๕ มุตฺโต พนแลว ตโต
กมฺมโต จากกรรมนั้น อชฺชเอว ในวันนี้นั่นเทียว ทตฺวา ถวายแลว
ภิกฺข ซึ่งภิกษา เถรสฺส แกพระเถระ อชฺชเอว ในวันนี้นั่นเทียว
กาลกโต เปนผูมีกาละอันกระทําแลว โหติ ยอมเปน อชฺชเอว ในวัน
นี้นั่นเทียว (โส โจรฆาตกปุริโส) อ. บุรุษผูฆาซึ่งโจรนั้น นิพพฺ ตฺโต
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บังเกิดแลว กห นุ โข าเน ณ ที่ไหนหนอแล อิติ ดังนี้ สมุฏาเปสุ
ใหตั้งขึ้นพรอมแลว ธมฺมสภาย ในธรรมสภา ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา อาคจฺตฺวา เสด็จมาแลว ปุจฺฉิตฺวา ตรัส
ถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. สนฺนิสินนฺ า เปน
ผูนั่งประชุมกันแลว กถาย ดวยวาจาเปนเครื่องกลาว กาย นุ อะไรหนอ
อตฺถ ยอมมี เอตรหิ ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ (วจเน) ครั้นเมื่อคําวา
(มย) อ. ขาพระองค ท. (สนฺนิสินฺนา) เปนผูนั่งประชุมกันแลว อิมาย
นาม กถาย ดวยวาจาเปนเครื่องกลาวชื่อนี้ (อมฺห) ยอมมี (เอตรหิ)
ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ (เตหิ ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺเต
กราบทูลแลว อาห ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. โส ปุริโส
อ. บุรุษนั้น นิพฺพตฺโต บังเกิดแลว ตุสิตปุเร ในบุรีชื่อวาดุสิต อิติ
ดังนี้ ฯ (ภิกขฺ ู) อ. ภิกษุ ท. (ปุจฺฉึสุ) ทูลถามแลววา ภนฺเต ขาแต
พระองคผูเจริญ ตุมฺเห อ. พระองค ท. วเทถ ยอมตรัส กึ วจน ซึ่ง
คําอะไร (โส ปุรโิ ส) อ. บุรุษนั้น ฆาเตตฺวา ฆาแลว มนุสฺเส ซึ่ง
มนุษย ท. เอตฺตเก ผูมีประมาณเทานี้ เอตฺตก กาล สิ้นกาลอันมี
ประมาณเทานี้ นิพฺพตฺโต บังเกิดแลว ตุสิตวิมาน ในวิมานชื่อวา
ดุสิตหรือ อิติ ดังนี้ ฯ
(สตฺถา) อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท.
อาม เออ (เอว) อ. อยางนั้น กลฺยาณมิตฺโต อ. มิตรผูดีงาม มหนฺโต
ผูใหญ เตน ปุริเสน อันบุรุษนั้น ลทฺโธ ไดแลว โส ปุริโส อ. บุรุษนั้น
สุตฺวา ฟงแลว ธมฺมเทสน ซึ่งพระธรรมเทศนา สารีปุตฺตสฺส ของภิกษุ
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ชื่อวาสารีบุตร อนุโลมาณ ยังญาณโดยอนุโลม นิพฺพตฺเตตฺวา ให
บังเกิดแลว จุโต เคลื่อนแลว อิโต อตฺตภาวโต จากอัตภาพนี้ นิพฺพตฺโต
บังเกิดแลว ตุสิตวิมาเน ในวิมานชื่อวาดุสิต อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว
คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นีว้ า
โจรฆาตโก ปุริโส อ. บุรุษผูฆาซึ่งโจร นคเร ใน
เมือง สุณิตฺวาน ฟงแลว สุภาสิต วจน ซึ่งคําอัน
เปนสุภาษิต ลทฺธาน ไดแลว อนุโลมขนฺตึ ซึ่ง
ขันติโดยอนุโลม ติทิวงฺคโต ไปแลวสูภพชั้น
ไตรทิพ โมทติ ยอมบันเทิง อิติ ดังนี้ ฯ
(ภิกฺขู) อ. ภิกษุ ท. (อาหสุ) กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแต
พระองคผูเจริญ อนุโมทนกถา นาม ชื่อ อ. วาจาเปนเครื่องกลาว เปน
เครื่องอนุโมทนา พลวา เปนธรรมชาติมีกําลัง (โหติ) ยอมเปน น หา
มิได อกุสลกมฺม อ. กรรมอันเปนอกุศล เตน ปุริเสน กต อันบุรุษ
นั้นกระทําแลว มหนฺต เปนกรรมใหญ (โหติ) ยอมเปน (โส ปุริโส)
อ. บุรุษนั้น วิเสส ยังคุณวิเศษ นิพฺพตฺเตสิ ใหบังเกิดแลว ตตฺตเกน
การเณน เพราะเหตุอันมีประมาณเทานั้น กถ อยางไร อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา ภิกขฺ เว ดูกอนภิกษุ ท.
ตุมฺเห อ. เธอ ท. มา คณฺหถ จงอยาถือเอา ปมาณ ซึ่งประมาณวา
อปฺป วา นอยหรือ พหุ วา หรือวามาก อิติ ดังนี้ มยา เทสิตธมฺมสฺส
แหงธรรมอันเราแสดงแลว หิ เพราะวา เอกวาจาป แม อ. วาจา
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คําหนึ่ง อตฺถนิสฺสิตา อันอาศัยแลวซึ่งประโยชน เสยฺโยเอว เปนวาจา
ประเสริฐกวานั่นเทียว (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม อาห
ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
เจ หากวา วาจา อ. วาจา ท. สหสฺสป แมอนั
มีพันเปนประมาณ อนตฺถปทสฺหิตา เปน
วาจาประกอบแลวดวยบทอันมีประโยชนหามิได
(โหนฺติ) ยอมเปนไซร (ปุคฺคโล) อ. บุคคล
สุตฺวา ฟงแลว ย อตฺถปท ซึ่งบทอันมีประโยชนใด
อุปสมฺมติ ยอมเขาไปสงบ (ต) อตฺถปท อ. บท
อันมีประโยชนนั้น เอก บทหนึ่ง เสยฺโย เปนบท
ประเสริฐกวา (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปท) อ. บทวา สหสฺสมป
อิติ ดังนี้ ปริจฺเฉทวจน เปนคําอันเปนเครื่องกําหนด (โหติ) ยอมเปน ฯ
อตฺโถ อ. อธิบายวา เจป แมหากวา วาจา อ. วาจา ท. ปริจฺฉินฺนา
อันบัณฑิตกําหนดแลว สหสฺเสน ดวยพัน เอว อยางนี้ อิติ คือ เอก
สหสฺส อ. พันหนึ่ง เทฺว สหสฺสานิ อ. พัน ท. ๒ โหนฺติ ยอมเปนไซร
จ ก็ ตา วาจา อ. วาจา ท.เหลานั้น อนตฺถปทสฺหิตา เปนวาจา
ประกอบแลวดวยประโยชนหามิได คือวา สฺหิตา เปนวาจาประกอบแลว
ปเทหิ ดวยบท ท. อนตฺถเกหิ อันมีประโยชนหามิได ปกาสเกหิ อัน
ประกาศ อากาสวณฺณปพฺพตวณฺณวนวณฺณาทีนิ วตฺถูนิ ซึ่งเรือ่ ง ท. มีการ
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พรรณนาซึ่งอากาศ และการพรรณนาซึ่งภูเขา และการพรรณนาซึ่งปา
เปนตน อนิพฺพานทีปเกหิ อันแสดงซึ่งพระนิพพานหามิได (วาจา)
อ. วาจา ท. พหุกา เปนวาจามาก โหนฺติ ยอมเปน ยาว เพียงใด
ปาปกาเอว เปนวาจาลามกนั่นเทียว (โหนฺติ) ยอมเปน ตาว เพียงนั้น
อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา ปน สวนวา (ปุคฺคโล) อ. บุคคล สุตฺวา
ฟงแลว อตฺถปท ซึ่งบทอันมีประโยชน เอกป แมบทหนึ่ง เอวรูป
อันมีรูปอยางนี้วา อย ธมฺโม อ. ธรรมนี้ กาโย เปนกาย (โหติ)
ยอมเปน อย ธมฺมชาติ อ. ธรรมชาตินี้ สติ เปนสติ กายคตา อันไปแลว
ในกาย (โหติ) ยอมเปน วิชฺชา อ. วิชชา ท. ติสฺโส ๓ (มยา) อันเรา
อนุปฺปตฺตา ตามบรรลุแลว สาสน อ. คําสั่งสอน พุทฺธาน ของ
พระพุทธเจา ท. (มยา) อันเรา กต กระทําแลว อิติ ดังนี้ ย ใด
วูปสมติ ยอมเขาไปสงบวิเศษ วูปสเมน ดวยการเขาไปสงบวิเศษ
ราคาทีน กิเลสาน แหงกิเลส ท. มีราคะเปนตน ต ปท อ. บทนั้น
อตฺถสาธก อันยังประโยชนใหสําเร็จ นิพฺพานปฺปฏสยุตฺต อันประกอบ
พรอมเฉพาะแลวดวยพระนิพพาน ขนฺธธาตุอายตนอินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคสติปฏานปริทีปก อันแสดงซึ่งขันธ และธาตุ และอายตนะ และ
อินทรีย และพละ และโพชฌงค และสติปฏฐาน เอกป แมบทเดียว
เสยฺโยเอว เปนบทประเสริฐกวานั่นเทียว (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้
(ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสองแหงบทวา เอก อตฺถปท อิติ ดังนี้ ฯ

ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๔ - หนาที่ 109

เรื่องพระทารุจีริยเถระ
๒๓. ๙๔/๑๕ ตั้งแต ตสฺส พฺรหฺมุโน เอตทโหสิ อย มยา
เปนตนไป.
เอต ปริวิตกฺกน อ. ปริวิตกนี้วา อย ปุรโิ ส อ. บุรุษนี้ พนฺธิตฺวา
ผูกแลว นิสฺเสณึ ซึ่งบันได สทฺธึ กับ มยา ดวยเรา อภิรุหิตฺวา ขึ้นไป
เฉพาะแลว ปพฺพต สูภูเขา อกาสิ ไดกระทําแลว สมณธมฺม ซึ่ง
สมณธรรม อิทานิ ในกาลนี้ (อย ปุรโิ ส) อ. บุรุษนี้ คเหตฺวา ถือ
เอาแลว ลทฺธึ ซึ่งลัทธิ อิม นี้ จรนฺโต ประพฤติอยู วินสฺเสยฺย พึง
ฉิบหาย อห อ. เรา น ปุริส ยังบุรุษนั้น สําเวเชสฺสามิ จักใหสังเวช
อิติ ดังนี้ อโหสิ ไดมีแลว ตสฺส พฺรหฺมุโน แกพรหมนั้น ฯ อถ ครั้งนั้น
(โส พฺรหฺมา) อ. พรหมนั้น อุปสงฺกมิตฺวา เขาไปหาแลว น ทารุจีริย
ซึ่งนายทารุจีริยะนั้น อาห กลาวแลว เอว อยางนี้วา พาหิย ดูกอน
พาหิยะ ตฺว อ. ทาน อรหา เปนพระอรหันต (อสิ) ยอมเปน นเอว
โข หามิไดนั่นเทียวแล สมาปนฺโน เปนผูถึงพรอมแลว อรหตฺตมคฺค
ซึ่งอรหัตมรรค (อสิ) ยอมเปน นอป แมหามิได ตฺว อ. ทาน อรหา
วา เปนพระอรหันตหรือ อรหตฺตมคฺค สมาปนฺโน วา หรือวา เปนผูถึง
พรอมแลว ซึ่งอรหัตมรรค (อสิ) ยอมเปน ยาย ปฏิปทาย ดวย
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ปฏิปทาใด สาป ปฏิปทา อ. ปฏิปทาแมนั้น นตฺถิ ยอมไมมี เต แกทา น
อิติ ดังนี้ ฯ
พาหิโย อ. นายพาหิยะ โอโลเกตฺวา แลดูแลว มหาพฺรหฺมาน
ซึ่งมหาพรหม อากาเส ตฺวา กเถนฺต ผูยืนกลาวอยู ในอากาศ จินฺเตสิ
คิดแลววา อโห โอ กมฺม อ. กรรม ภาริย อันหนัก (มยา) อันเรา
กต กระทําแลว อห อ. เรา จินฺเตสึ คิดแลววา อห อ. เรา อรหา
เปนพระอรหันต อมฺหิ ยอมเปน อิติ ดังนี้ จ ก็ อย พฺรหฺมา อ. พรหมนี้
วทติ ยอมกลาววา ตฺว อ. ทาน อรหา เปนพระอรหันต (อสิ) ยอมเปน
น หามิได สมาปนฺโน เปนผูถึงพรอมแลว อรหตฺตมคฺคึ ซึ่งอรหัตมรรค
(อสิ) ยอมเปน นอป แมหามิได อิติ ดังนี้ ม กะเรา อรหา อ. พระอรหันต อฺโ อื่น อตฺถิ นุ โข มีอยูหรือหนอแล โลเก ในโลก
อิติ ดังนี้ ฯ อถ ครั้งนั้น (พาหิโย) อ. นายพาหิยะ ปุจฺฉิ ถามแลว
น พฺรหฺมาน ซึ่งพรหมนั้นวา เทวเต แนะเทวดา อรหา วา อ. พระอรหันตหรือ อรหตฺตมคฺค สมาปนฺโน ปุคฺคโล วา หรือวา อ. บุคคล
ผูถึงพรอมแลว ซึ่งอรหัตมรรค อตฺถิ นุ โข มีอยูหรือหนอแล โลเก
ในโลก เอตรหิ ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครั้งนั้น เทวดา อ. เทวดา อาจิกฺขิ บอกแลว อสฺส พาหิยสฺส
แกนายพาหิยะนั้นวา พาหิย ดูกอนพาหิยะ นคร อ. เมือง สาวตฺถี นาม
ชื่อวาสาวัตถี อตฺถิ มีอยู ชนปเทสุ ในชนบท ท. อุตฺตเรสุ อันมีในทิศ
อุดร โส ภควา อ. พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น อรห ผูเปนพระ-
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อรหันต สมฺมาสมฺพุทฺโธ ผูตรัสรูเองแลวโดยชอบ วิหรติ เสด็จประทับ
อยู ตตฺถ นคเร ในพระนครนั้น เอตรหิ ในกาลบัดนี้ พาหิย ดูกอน
พาหิยะ หิ ก็ โส ภควา อ. พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น อรหา (โหติ)
จเอว ทรงเปนพระอรหันต ยอมเปนดวยนั่นเทียว อรหตฺตาย ธมฺม
เทเสติ จ ยอมทรงแสดง ซึ่งธรรม เพื่อความเปนแหงพระอรหันตดวย
อิติ ดังนี้ ฯ
พาหิโย อ. นายพาหิยะ สุตฺวา ฟงแลว กถ ซึ่งวาจาเปนเครื่อง
กลาว เทวตาย ของเทวดา รตฺติภาเค ในสวนแหงราตรี สวิคฺคมานโส
ผูมีฉันทะอันมีในใจอันสังเวชแลว นิกฺขมิตฺวา ออกไปแลว สุปฺปารกา
จากทาเรือชื่อวาสุปปารกะ ตขณเอว ในขณะนั้นนั่นเทียว อคมาสิ ได
ไปแลว สาวตฺถึ สูเมืองสาวัตถี เอกรตฺติวาเสน ดวยการพักอยูสิ้นราตรี
หนึ่ง ฯ (โส พาหิโย) อ. นายพาหิยะนั้น อคมาสิ ไดไปแลว มคฺค
สิ้นหนทาง วีสโยชนสติก อันประกอบดวยรอยแหงโยชน ๒๐ สพฺพ
ทั้งปวง เอกรตฺติวาเสนเอว ดวยการอยูพักสิ้นราตรีหนึ่งนั่นเทียว จ ปน
ก็แล (โส พาหิโย) อ. นายพาหิยะนั้น คจฺฉนฺโต เมื่อไป คโต ไปแลว
เทวตานุภาเวน ดวยอานุภาพของเทวดา ฯ (เกจิ อาจริยา) อ. อาจารย ท.
บางพวก วทนฺติเอว ยอมกลาววา (โส พาหิโย) อ. นายพาหิยะนั้น
(คโต) ไปแลว พุทฺธานุภาเวน ดวยอานุภาพของพระพุทธเจา อิติป
ดังนี้บางนั่นเทียว ฯ
ปน ก็ ตสฺมึ ขเณ ในขณะนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา ปวิฏโ
เปนผูเสด็จเขาไปแลว สาวตฺถึ สูเมืองสาวัตถี ปณ ฺฑาย เพื่อบิณฑบาต
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โหติ ยอมเปน ฯ โส พาหิโย อ. นายพาหิยะนั้น ปุจฺฉิ เรียนถามแลว
ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท. สมฺพหุเล ผูมาพรอม ภุตฺตปาตราเส ผูมีอาหารอัน
บุคคลพึงกินแตเชาอันฉันแลว จงฺกมนฺเต ผูจงกรมอยู อพฺโภกาเส
ในที่แจง วิโมจนตฺถาย เพื่อตองการแกอันเปลื้อง กายาลสิย ซึ่งความ
ครานแหงกาย วา สตฺถา อ. พระศาสดา (วสติ) ยอมประทับอยู กห
าเน ณ ที่ไหน เอตรหิ ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ ฯ ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท.
วตฺวา กลาวแลววา (สตฺถา) อ. พระศาสดา ปวิฏโ เสด็จเขาไปแลว
สาวตฺถึ สูเมืองสาวัตถี ปณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต อิติ ดังนี้ ปุจฺฉึสุ ถามแลว
ต พาหิย ซึง่ นายพาหิยะนั้นวา ปน ก็ ตฺว อ. ทาน อาคโต เปนผู
มาแลว กุโต านโต จากที่ไหน อสิ ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
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เรือ่ งพระกุณฑลเกสีเถรี
๒๔. ๑๐๐/๒๐ ตั้งแต สา ตสฺส ปพฺพตสฺส มตฺถเก ตฺวา
เปนตนไป.
สา กุณฺฑลเกสี อ. นางกุณฑลเกสีนั้น ตฺวา ยืนอยูแลว มตฺถเก
บนยอด ปพฺพตสฺส แหงภูเขา ตสฺส นั้น อาห กลาวแลววา สามิ
ขาแตนาย ตฺว อ. ทาน กโรหิ จงกระทํา พลิกมฺม ซึ่งพลีกรรม เต
ของทานเถิด อิติ ดังนี้ ฯ โส โจโร อ. โจรนั้น ตุณฺหี เปนผูนิ่ง อโหสิ
ไดเปนแลว ฯ (โส โจโร) อ. โจรนัน้ (วจเน) ครั้นเมื่อคําวา สามิ
ขาแตนาย ตฺว อ. ทาน ตุณฺหีภูโต เปนผูเปนคนนิ่งเปนแลว อสิ
ยอมเปน กสฺมา เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ ตาย กุณฺฑลเกสิยา อัน
นางกุณฑลเกสีนั้น วุตฺเต กลาวแลว ปุน อีก อาห กลาวแลววา
อตฺโถ อ. ความตองการ พลิกมฺเมน ดวยพลีกรรม น (โหติ) ยอม
ไมมี มยฺห แกฉัน ปน แตวา อห อ. ฉัน วฺเจตฺวา ลวงแลว
อาทาย พาเอาแลว ต ซึ่งเธอ อาคโต เปนผูมาแลว อมฺหิ ยอมเปน
อิติ ดังนี้ ต กุณฺฑลเกสึ กะนากุณฑลเกสินั้น ฯ (กุณฺฑลเกสี) อ. นาง
กุณฑลเกสี (อาห) กลาวแลววา สามิ ขาแตนาย ตฺว อ. ทาน
(วฺเจตฺวา) ลวงแลว (อาทาย) พาเอาแลว (ม) ซึ่งดิฉัน (อาคโต)
เปนผูมาแลว (อสิ) ยอมเปน กึการณา เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ ฯ
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โจโร อ. โจร (อาห) กลาวแลววา (อห) อ. ฉัน (วฺเจตฺวา)
ลวงแลว (อาทาย) พาเอาแลว (ต) ซึง่ เธอ (อาคโต) เปนผูมาแลว
ต มาเรตฺวา ตว อาภรณานิ คเหตฺวา ปลายนตฺถาย เพื่อประโยชนแก
อันยังเธอใหตายแลว ถือเอาแลว ซึ่งเครื่องอาภรณ ท. ของเธอ หนีไป
(อมฺหิ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ สา กุณฺฑลเกสี อ. นางกุณฑลเกสีนั้น
มรณภยตชฺชติ า ผูอันความกลัวแตความตายคุกคามแลว อาห กลาว
แลววา สามิ ขาแตนาย อห (ตว สนฺตกา โหมิ) จ อ. นางกุณฑลเกสีนั้น
มีอยู ของทาน ยอมเปนดวย อาภร ณานิ เม ตว สนฺตกานิเอว (โหนฺติ)
จ อ. เครื่องอาภรณ ท. ของดิฉัน เปนของมีอยู ของทานนั่นเทียว ยอม
เปนดวย ตฺว อ. ทาน วเทสิ กลาวแลว เอว อยางนี้ กสฺมา เพราะ
เหตุอะไร อิติ ดังนี้ ฯ โส โจโร อ. โจรนั้น (กุณฺฑลเกสิยา) ปุนปฺปุน
ยาจิยมาโนป ผูแมอันนางกุณฑลเกสีออนวอนอยู บอย ๆ วา ตฺว อ. ทาน
มา กโรหิ จงอยากระทํา เอว อยางนี้ อิติ ดังนี้ อาห กลาวแลววา
อห อ. ฉัน มาเรมิเอว จะยังเธอใหตายนั่นเทียว อิติ ดังนี้ ฯ
(กุณฺฑลเกสี) อ. นางกุณฑลเกสี วตฺวา กลาวแลววา เอว ครั้น
เมื่อความเปนอยางนี้ สนฺเต มีอยู กึ ปโยชน อ. ประโยชนอะไร มรเณน
ดวยความตาย มม แหงดิฉัน เต แกทาน ตฺว อ. ทาน คเหตฺวา
จงถือเอาแลว อิมานิ อาภรณานิ ซึง่ เครื่องอาภรณ ท. เหลานี้ เทหิ
จงให ชีวิต ซึ่งชีวิต มยฺห แกดิฉันเถิด ตฺว อ. ทาน ธาเรหิ จงทรงไว
ม ซึ่งดิฉันวา อห อ. ดิฉัน มตา เปนผูตายแลว (อมฺหิ) ยอมเปน
อิติ ดังนี้ ปฏฐาย จําเดิม อิโต กาลโต แตกาลนี้ วา อีกอยางหนึ่ง
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อห อ. ดิฉัน ทาสี จักเปนนางทาสี เต ของทาน หุตฺวา เปน กริสฺสามิ
จักกระทํา หตฺถกมฺม ซึ่งหัตกรรม อิติ ดังนี้ อาห กลาวแลว คาถ
ซึ่งคาถา อิม นี้วา
สุวณฺณเกยูรา อ. สรอยคออันเปนวิการแหงทอง ท.
อิเม เหลานั้น สพฺเพ ทั้งปวง เวฬุริยามยา เปนของ
สําเร็จแลวดวยแกวไพฑูรย (โหนฺติ) ยอมเปน
ภทฺทนฺเต ขาแตทานผูเจริญ ตฺว อ. ทาน สพฺพ
อาภรณ คณฺห จ จงถือเอา ซึ่งเครื่องอาภรณทั้งปวง
ดวย มม ทาสึ สาวย จ จงยังบุคคลใหสดับ ซึ่ง
ดิฉันวาเปนทาสีดวย อิติ ดังนี้ ฯ
โจโร อ. โจร สุตฺวา ฟงแลว ต วจน ซึ่งคํานั้น วตฺวา กลาว
แลววา เอว กมฺเม ครัน้ เมื่อกรรมอยางนี้ (มยา) อันฉัน กเต
กระทําแลว ตฺว อ. เธอ คนฺตฺวา จักไปแลว อาจิกฺขิสฺสสิ จักบอก
มาตาปตูน แกมารดาและบิดา ท. อห อ. ฉัน มาเรสฺสามิเอว จักยังเธอ
ใหตายนั่นเทียว ตฺว อ. เธอ มา ปริเทวิ อยาร่ําไรแลว พาฬฺห
อยางหนัก อิติ ดังนี้ อาห กลาวแลว คาถ ซึง่ คาถา อิม นี้วา
ตฺว อ. เธอ มา ปริเทเวสิ อยาร่าํ ไรแลว พาฬฺห
อยางมัน่ ตฺว อ. เธอ พนฺธาหิ จงผูก ภณฺฑก
ซึ่งหอ ขิปฺป พลัน ชีวิต อ. ชีวิต ตุยฺห ของเธอ
น อตฺถิ ยอมไมมี อห อ. ฉัน คณฺหามิ จะถือเอา
ภณฺฑก ซึ่งหอ สพฺพ ทั้งปวง อิติ ดังนี้ ฯ
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สา กุณฺฑลเกสี อ. นางกุณฑลเกสีนั้น จินฺเตสิ คิดแลววา อโห
โอ อิท กมฺม อ. กรรมนี้ ภาริย เปนกรรมหนัก (โหติ) ยอมเปo
ปฺา นาม ชื่อ อ. ปญญา (ธมฺมชาติยา) อันธรรมชาติ น กตา
ไมกระทําแลว ปจิตฺวา ขาทนตฺถาย เพื่อประโยชนแกอันหุงตมแลว
เคี้ยวกิน อถโข ที่แท (สา ปฺญา) อ. ปญญานัน้ (ธมฺมชาติยา)
อันธรรมชาติ กตา กระทําแลว วิจารณตฺถาย เพื่อประโยชนแกอัน
พิจารณา อห อ. เรา ชานิสฺสามี จักรู กตฺตพฺพ กมฺม ซึ่งกรรมอันเรา
พึงกระทํา อสฺส โจรสฺส แกโรจนัน้ อิติ ดังนี้ ฯ อถ ครัง้ นั้น สา
กุณฺฑลเกสี อ. นางกุณฑลเกสีนั้น อาห กลาวแลววา สามิ ขาแตนาย
ยทา ในกาลใด ตฺว อ. ทาน (ราชปุริเสหิ) อันราชบุรุษ ท. คเหตฺวา
จับแลว (สฺาย) ดวยความหมายรูวา โจโร เปนโจร อิติ ดังนี้
นียสิ นําไปอยู ตทา ในกาลนั้น อห อ. ดิฉัน อาจิกขฺ ึ บอกแลว
มาตาปตูน แกมารดาและบิดา ท. เต มาตาปตโร อ. มารดาและบิดา ท.
เหลานั้น วิสฺสชฺเชตฺวา สละวิเศษแลว สหสฺส ซึ่งพันแหงทรัพย
อานาเปตฺวา ยังบุคคลใหนํามาแลว ต ซึ่งทาน กรึสุ กระทําแลว เคเห
ในเรือน อห อ. ดิฉัน อุปการิกา เปนผูอุปการะ ตุยฺห แกทาน
(อมฺหิ) ยอมเปน ปฏาย จําเดิม ตโต กาลโต แตกาลนั้น อชฺช
ในวันนี้ ตฺว อ. ทาน เทหิ จงให เม สุทิฏ กตฺวา อตฺตาน วนฺทิตุ
เพื่ออันกระทํา ใหเปนผูอันดิฉันเปนดวยดีแลว แลวจึงไหว เม แก
ดิฉันเถิด อิติ ดังนี้ น โจร กะโจรนั้น ฯ
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โส โจโร อ. โจรนั้น วตฺวา กลาวแลววา ภทฺเท แนะนางผูเจริญ
สาธุ อ. ดีละ ตฺว อ. เธอ กตฺวา จงกระทําแลว สุทิฏ ใหเปนผูอัน
ตนเห็นดวยดีแลว วนฺทาหิ จงไหวเถิด อิติ ดังนี้ อฏาสิ ไดยืนอยูแลว
ปพฺพตนฺเต ณ ที่สุดแหงภูเขา ฯ อถ ครั้งนั้น สา กุณฺฑลเกสี อ. นาง
กุณฑลเกสีนั้น กตฺวา กระทําแลว ปทกฺขิณ ซึ่งปทักษิณ ติกขฺ ตฺตุ ๓ ครัง้
วนฺทิตฺวา ไหวแลว น โจร ซึ่งโจรนั้น จตูสุ าเนสุ ในานะ ท. ๔
(วตฺวา) กลาวแลววา สามิ ขาแตนาย อิท ทสฺสน อ. การเห็นนี้
ปจฺฉิมทสฺสน เปนการเห็นอันมีในเบื้องหลัง เม แหงดิฉัน (โหติ)
ยอมเปน อิทานิ ในกาลนี้ ตุยฺห มม ทสฺสน วา อ. การเห็น
ซึ่งดิฉัน แหงทานหรือ มยฺห ตว ทสฺสน วา หรือวา อ. การเห็น ซึ่งทาน
แหงดิฉัน นตฺถิ ยอมไมมี อิติ ดังนี้ อาลิงฺคิตฺวา สวมกอดแลว ปุรโต
จ ขางหนาดวย ปจฺฉโต จ ขางหลังดวย ตฺวา ยืนอยูแลว ปฏิปสฺเส
ที่ขางแหงหลัง คเหตฺวา จับแลว (โจร) ซึ่งโจร ปมตฺต หุตฺวา
ปพฺพตนฺเต ิต ผูเปนคนประมาทแลว เปน ยืนอยูแลว ณ ทีส่ ุดแหงภูเขา
ขนฺเธ ที่คอ เอเกน หตฺเกน ดวยมือขางหนึ่ง คเหตฺวา จับแลว
ปฏิกจฺฉาย ที่รักแรขางหนา เอเกน หตฺเถน ดวยมือขางหนึ่ง ขิป
ผลักไปแลว ปพฺพตปปาเต ในเหวแหงภูเขา ฯ โส โจโร อ. โจรนั้น
ปฏิหโต กระทบแลว ปพฺพตกุจฺฉิย ที่ทองแหงภูเขา ขณฺฑาขณฺฑ เปน
ทอนใหญและทอนนอย หุตฺวา เปน ปติ ตกไปแลว ภูมิย บนภาคพื้น ฯ
เทวตา อ. เทวดา อธิวตฺถา ผูอ ยูทับแลว โจรปปาตมตฺถเก
บนยอดแหงภูเขาเปนที่ยังโจรใหตกไป ทิสฺวา เห็นแลว กิรยิ  ซึ่ง กิริยา
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เตส ทฺวินฺนป ชนาน แหงชน ท. แม ๒ เหลานั้น ทตฺวา ใหแลว
สาธุการ ซึ่งอันสาธุการ ตสฺสา อิตถฺ ิยา แกหญิงนั้น อาห กลาวแลว
คาถ ซึ่งคาถา อิม นี้วา
โส ปุริโส อ. บุรุษนัน้ ปณฺฑิโต เปนผูฉลาด าเนสุ
ในฐานะ ท. สพฺเพสุ ทั้งปวง โหติ ยอมเปน น
หามิได อิตฺถีป แม อ. หญิง วิจกฺขณา ผูเห็นแจง
ปณฺฑิตา เปนผูฉลาด โหติ ยอมเปน ตตฺถ ตตฺถ
าเนสุ ในานะ ท. เหลานั้นเหลานั้น อิติ ดังนี้ ฯ
๒๕. ๑๐๕/๗ ตั้งแต ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ
เปนตนไป.
ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. กถ ยังวาจาเปนเครื่องกลาว ธมฺมสฺสวน อ.
การฟงซึ่งธรรม พหุ มาก นตฺถิ ยอมไมมี กุณฺฑลเกสีเถริยา แกพระ
เถรีชื่อวากุณฑลเกสี ปพฺพชิตกิจฺจ อ. กิจแหงบรรพชิต อสฺสา กุณฺฑลเกสีเถริยา ของพระเถรีชื่อวากุณฑลเกสีนั้น ปตฺต ถึงแลว มตฺถก ซึ่ง
ที่สุด กิร ไดยินวา (สา กุณฺฑลเกสีเถรี) อ. พระเถรีชื่อวากุณฑลเกสี
นั้น กตฺวา กระทําแลว มหาสงฺคาม ซึ่งสงครามอันใหญ สทฺธึ กับ
โจเรน ดวยโจร เอเกน คนหนึ่ง ชินิตฺวา ชนะแลว อาคตา มาแลว
อิติ ดังนี้ สมุฏาเปสุ ใหตั้งขึ้นพรอมแลว ธมฺมสภาย ในธรรมสภา ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา อาคนฺตฺวา เสด็จมาแลว ปุจฺฉิตฺวา ตรัส
ถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอ นภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. สนฺนิสนิ ฺนา เปน

ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๔ - หนาที่ 119

ผูนั่งประชุมกันแลว กถาย ดวยวาจาเปนเครื่องกลาว กาย นุ อะไร
หนอ อตฺถ ยอมมี เอตรหิ ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ (วจเน) ครั้นเมื่อ
คําวา (มย) อ. ขาพระองค ท. (สนฺนสิ ินฺนา) เปนผูนั้งประชุมกันแลว
ึอิมาย นาม กถาย ดวยวาจาเปนเครื่องกลาวชื่อนี้ (อมฺห) ยอมมี
(เอตรหิ) ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ (เตหิ ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท. เหลานั้น
วุตฺเต กราบทูลแลว วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห
อ. เธอ ท. มา มินาถ จงอยานับ มยา เทสิตธมฺม ซึ่งธรรมอันเรา
แสดงแลววา อปฺป วา อันนอยหรือ พหุ วา หรือวาอันมาก อิติ ดังนี้
ปท อ. บท อนตฺถ อันไมมีประโยชน สตป แมอันบัณฑิตกําหนดแลว
ดวยรอย เสยฺโย เปนบทประเสริฐกวา โหติ ยอมเปน น หามิได ปน
สวนวา เอกป ธมฺมปท อ. บทแหงธรรม แมบทหนึ่ง เสยฺโย ว เปน
บทประเสริฐกวาเทียว (โหติ) ยอมเปน จ อนึ่ง ชโย นาม ชื่อ อ.
ความชนะ น โหติ ยอมไมมี ชินนฺตสส ปุคคฺ ลสฺส แกบคุ คล ผูชนะอยู
อวเสสโจเร ซึ่งโจรผูเหลือลง ท. ปน แตวา ชโย อ. ความชนะ โหติ
ยอมมี อชฺฌคฺติเก กิเลสโจเร ชินนฺตสฺส ปถคฺคลสฺส แกบุคคล ผูชนะ
อยู ซึ่งโจรคือกิเลส ท. อันเปนไปในภายในนั่นเทียว อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม
อกาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
จ ก็ โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด ภาเส พึงกลาว
คาถา ซึ่งคาถา ท. สต อันบัณฑิตกําหนดแลวดวย
รอย อนตฺถปทสฺหิตา อันประกอบแลวดวย
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ประโยชนหามิได (ปุคคฺโล) อ. บุคคล สุตฺวา
ฟงแลว ย ธมฺมปท ซึ่งบทแหงธรรมใด อุปสมฺมติ
ยอมเขาไปสงบ (ต) ธมฺมปท อ. บทแหงธรรมนั้น
เอก บทเดียว เสยฺโย เปนบทประเสริฐกวา (ตโต
ตสฺส ปุคฺคสฺส สตคาถากถนโต) กวาการกลาว
ซึ่งคาถาอันบัณฑิตกําหนดแลวรอย แหงบุคคล
นั้นนั้น (โหติ) ยอมเปน โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด
ชิเน พึงชนะ มานุเส ซึ่งประชุมแหงมนุษย ท.
สหสฺส อันบัณฑิตกําหนดแลวดวยพัน สหสฺเสน
ดวยพัน สงฺคาเม ในสงคราม (โส ปุคฺคโล)
อ. บุคคลนั้น ( อุตฺตโม นาม) ชือ่ วาเปนผูสูงสุด
(สงฺคามชินต ชนาน) แหงชน ท. ผูชนะอยูใ น
สงคราม (โหติ) ยอมเปน (น) หามิได จ สวนวา
(โย ปุคฺคโล) อ. บุคคลใด เชยฺย พึงชนะ อตฺตาน
ซึ่งตน เอก ผูเดียว โส เว ปุคฺคโล อ. บุคคล
นั้นแล สงฺคามชุตฺตโม เปนผูสูงสุดแหงบุคคล
ผูชนะในสงคราม (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา จ ก็ โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด ภาเสยฺย
พึงกลาว คาถา ซึ่งคาถา ท. สตปริจฺเฉทา อันกําหนดดวยรอย คือวา
พหู มาก อิติ ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปททฺวยสฺส)
แหงหมวดสองแหงบทวา คาถา สต อิติ ดังนี้ ฯ
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(อตฺโถ) อ. อรรถวา สฺหิตา อันประกอบแลว ปเทหิ ดวยบท ท.
อนตฺเกหิ อันมีประโยชนหามิได อากาสวณฺณนาทิวเสน ดวยอํานาจ
แหงเรื่องมีการพรรณนาซึ่งอากาศเปนตน (อิติ) ดังนี้ (คาถาปาทสฺส)
แหงบาทแหงพระคาถาวา อนตฺถปทสฺหิตา อิติ ดังนี้ ฯ
(ปท) อ. บท ขนฺธาทิปฺปฏิสยุตฺต อันประกอบพรอมเฉพาะแลว
ดวยธรรมมีขันธเปนตน อตฺถสาธก อันเปนเครื่องยังประโยชนใหสําเร็จ
ธมฺมปท อิติ ชื่อวาบทแหงธรรม ฯ
ธมฺมปเทสุ ในบทแหงธรรม ท. จตูสุ ๔ วุตฺเตสุ อันพระผูมี
พระภาคเจาตรัสแลว เอว อยางนี้วา ปริพฺพาชกา ดูกอนปริพาชกและ
ปริพาชิกา ท. ธมฺมปทานิ อ. บทแหงธรรม ท. จตฺตาริ ๔ อิมานิ
เหลานี้ จตฺตาริ ธมฺมปทานิ อ. บทแหงธรรม ท. ๔ กตมานิ เหลาไหน
ปริพฺพาชกา ดูกอนปริพาชกและปริพาชิกา ท. ธมฺมปท อ. บทแหงธรรม
อนภิชฺฌา คือความไมเพงเล็ง ปริพฺพาชกา ดูกอนปริพาชกและปริพาชิกา ท. ธมฺมปท อ. บทแหงธรรม อพฺยาปาโท คือความไมพยาบาท
ปริพฺพาชกา ดูกอนปริพาชกและปริพาชกา ท. ธมฺมปท อ. บทแหงธรรม
สมฺมาสติ คือความระลึกโดยชอบ ปริพฺพาชกา ดูกอนปริพาชกและปริพาชิกา ท. ธมฺมปท อ. บทแหงธรรม สมฺมาสมาธิ คือความตั้งมั่น
โดยชอบ อิติ ดังนี้หนา ธมฺมปท อ. บทแหงธรรม เอกป แมบทหนึ่ง
เสยฺโย เปนบทประเสริฐกวา (โหติ) ยอมเปน ฯ
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(อตฺโถ) อ. อรรถวา สงฺคามโยโธ อ. นักรบในสงคราม โย
ใด คือวา เอโก คนหนึง่ ชิเนยฺย พึงชนะ มนุสฺเส ซึ่งมนุษย ท.
สหสฺส อันกําหนดดวยพัน คุณิต อันบุคคลคูณแลว สหสฺเสน ดวย
พัน สงฺคาเม ในสงคราม เอกสฺมึ ครั้งหนึ่ง คือวา ชินิตฺวา ชนะ
แลว มนุสฺสสตสหสฺสานิ ซึ่งแสนแหงมนุษย ท. ทส ๑๐ อาหเรยฺย
พึงนํามา ชย ซึ่งความชนะ อยป (โส) สงฺคามโยโธ อ. นับรบใน
สงครามนั้นแมนี้ อุตฺตโม นาม ชือ่ วาเปนผูสูงสุด สงฺคามชินต ชนาน
แหงชน ท. ผูชนะอยูในสงคราม โหติ ยอมเปน น หามิได (อิติ)
ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา โย สหสฺส สหสฺเสน
อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปน สวนวา โย โยโธ อ. นักรบใด
สมฺมสนฺโต พิจารณาอยู อชฺฌตฺติกกมฺมฏาน ซึง่ กรรมฐานอันเปนไป
ในภายใน รตฺติฏานทิวาฏาเนสุ ในที่เปนที่พักในกลางคืนและที่เปน
ที่พักในกลางวัน ท. ชิเนยฺย พึงชนะ อตฺตาน ซึ่งตน โลภาทิกฺกิเลสชเยน
ดวยการชนะซึ่งกิเลสมีความโลภเปนตน (อิติ) ดังนี้ (คาถาปาทสฺส)
แหงบาทแหงพระคาถาวา เอกฺจ เชยฺยมตฺตาน อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา โส โยโธ อ. นักรบนั้น สงฺคามสีสโยโธ
เปนนักรบในประเทศแหงสงคราม อุตฺตโม ผูสูงสุด คือวา ปวโร
ผูประเสริฐ สงฺคามชินต ชนาน แหงชน ท. ผูช นะอยูในสงคราม
(โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถา
วา ส เว สงฺคามชุตฺตโม อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องอนัตถปุจฉกพราหมณ
๒๖. ๑๐๗/๔ ตัง้ แต โส กิร พฺราหฺมโณ กุ นุ โข เปนตนไป.
กิร ไดยินวา โส พฺราหฺมโณ อ. พราหมณนั้น (จินฺเตตฺวา)
คิดแลววา สมฺมาสมฺพุทฺโธ อ. พระสัมมาสัมพุทธเจา ชานาติ ยอม
ทรงทราบ อตฺถเอว ซึ่งความเจริญนั่นเทียว กึ นุ โข หรือหนอแล
อุทหุ หรือวา (สมฺมาสมฺพุทฺโธ) อ. พระสัมมาสัมพุทธเจา (ชานาติ)
ยอมทรงทราบ อนตฺถป แมซึ่งเหตุมิใชความเจริญ อห อ. เรา
ปุจฺฉิสฺสามิ จักทูลถาม น สมฺมาสมฺพุทฺธ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น
อิติ ดังนี้ อุปสงฺกมิตฺวา เขาไปเฝาแลว สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา ปุจฺฉิ
ทูลถามแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ ตุมฺเห อ. พระองค ท.
ชานาถ มฺเ ชะรอยจะทรงทราบ อตฺถเอว ซึ่งความเจริญ นั้นเทียว
โน (ชานาถ มฺเ) ชะรอยจะไมทรงทราบ อนตฺถ ซึ่งเหตุมิใช
ความเจริญ อิติ ดังนี้ ฯ
(สตฺถา) อ. พระศาสดา (อาห) ตรัสแลววา พฺราหฺมณ
ดูกอนพราหมณ อห อ. เรา อตฺถ ชานามิ จ ยอมทราบ ซึ่งความ
เจริญดวย อนตฺถ (ชานามิ) จ ยอมทราบ ซึ่งเหตุมิใชความเจริญ
ดวย อิติ ดังนี้ ฯ (พฺราหฺมโณ) อ. พราหมณ (อาห) กราบทูล
แลววา เตนหิ ถาอยางนั้น ตุมฺเห อ. พระองค ท. กเถถ จงตรัสบอก
อนตฺถ ซึ่งเหตุมิใชความเจริญ เม แกขาพระองคเถิด อิติ ดังนี้ ฯ
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อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
พฺราหฺมณ ดูกอนพราหมณ ตฺว อ. ทาน เสวสฺสุ
จงเสพ เอต ฉพฺพิธกมฺม ซึ่งกรรมอันมีอยาง ๖ นี้
อุสฺสูรเสยฺย คือ ซึง่ การนอนอันมีพระอาทิตยขึ้น
ไปแลว อาสสฺย คือ ซึ่งความเปนแหงบุคลผู
เกียจคราน จณฺฑิกกฺ  คือ ซึ่งความเปนแหงบุคคล
ผูดุราย ทีฆโสตฺติย คือ ซึ่งความเปนแหงบุคคล
ผูหลับสิ้นกาลนาน อทฺธานคมน คือ ซึ่งการไปสู
หนทางไกลยืดยาว เอกสฺส ปคฺคลสฺส แหงบุคคล
คนเดียว ปรทารูปเสวน คือ ซึง่ การเขาไปเสพ
ซึ่งทาระของบุรษุ อืน่ อนตฺถ อ. เหตุมใิ ชความ
เจริญ ภวิสฺสติ จักมี เต แกทา น อิติ ดังนี้
อสฺส พฺราหฺมณสฺส แกพราหมณนั้น ฯ
พฺราหฺมโณ อ. พราหมณ สุตฺวา ฟงแลว ต วจน ซึ่งพระ
ดํารัสนั้น อทาสิ ไดทูลถวายแลว สาธุการ ซึ่งอันสาธุการวา คณาจริย
ขาแตพระโคดมผูเปนอาจารยแหงคณะ คณเชฏก ผูทรงเจริญที่สุด
ในคณะ สาธุ อ. อีละ สาธุ อ. ดีละ ตุมฺเห อ. พระองค ท. เทียว
อตฺถ ชานาถ จ ยอมทรงทราบซึ่งความเจริญดวย อนตฺถ (ชานาถ)
จ ยอมทรงทราบซึ่งเหตุมิใชความเจริญดวย อิติ ดังนี้ ฯ (สตฺถา)
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อ. พระศาสดา (อาห) ตรัสแลววา พฺราหฺมณ ดูกอ นพราหมณ เอว
อ. อยางนั้น อตฺถานตฺถชานนโก นาม ปุคฺคโล อ. บุคคล ชือ่ วา
ผูรูซึ่งความเจริญและเหตุมิใชความเจริญ สทิโส ผูเชนกับ มยา ดวย
เรา นตฺถิ ยอมไมมี อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา อุปธาเรตฺวา ทรงใครคราญ
แลว อชฺฌาสย ซึ่งอัธยาศัย อสฺส พฺราหฺมณสฺส แหงพราหมณนั้น ปุจฺฉิ
ตรัสถามแลววา พฺราหฺมณ ดูกอนพราหมณ ตฺว อ. ทาน ชีวสิ ยอม
เปนอยู เกน กมฺเมน ดวยกรรมอะไร อิติ ดังนี้ ฯ (พฺราหฺมโณ)
อ. พราหมณ (อาห) กราบทูลแลววา โคตม ขาแตพระโคดม โภ
ผูเจริญ อห อ. ขาพระองค (ชีวามิ) ยอมเปนอยู ชูตกมฺเมน ดวย
กรรมคือการเลนซึ่งสะกา อิติ ดังนี้ ฯ (สตฺถา) อ. พระศาสดา (ปุจฺฉิ)
ตรัสถามแลววา ปน ก็ ชโย อ. ความชนะ โหติ ยอมมี เต แกทาน
กึ หรือ (อุทาหุ) หรือวา ปราชโย อ. ความแพ (โหติ) ยอมมี
(เต) แกทาน อิติ ดังนี้ ฯ
(สตฺถา) อ. พระศาสดา (วจเน) ครั้นเมื่อคําวา ชโยป
อ. ความชนะบาง ปราชโยป อ. ความแพบาง (โหติ) ยอมมี (เม)
แกขาพระองค อิติ ดังนี้ (เตน พฺราหฺมเณน) อันพราหมณนั้น
วุตฺเต กราบทูลแลว วตฺวา ตรัสแลววา พฺราหฺมณ ดูกอนพราหมณ
เอโส ชยปราชโย อ. ความชนะและความแพนั่น อปฺปมตฺตโก เปน
อาการมีประมาณนอย (โหติ) ยอมเปน ชโย นาม ชื่อ อ. ความ
ชนะ ปร ปุคฺคล ชินนฺตสฺส แหงชนผูชนะอยู ซึ่งบุคคลอื่น เสยฺโย
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เปนอาการประเสริฐวา (โหติ) ยอมเปน น หามิได ปน สวนวา
โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด ชินาติ ยอมชนะ อตฺตาน ซึ่งตน กิเลสชเยน
ดวยการชนะซึ่งกิเลส ชโย อ. ความชนะ ตสฺส ปุคฺคลสฺส แหงบุคคล
นั้น เสยฺโย เปนอาการประเสริฐกวา (โหติ) ยอมเปน หิ เพราะวา
โกจิ อ. ใคร ๆ น สกฺโกติ ยอมไมอาจ กาตุ เพื่ออันกระทํา ชย
ซึ่งความชนะ ต นั้น ปราชย ใหเปนความแพ อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม
อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
อตฺตา หเว อ. ตนแล ชิต อันบุคคลชนะแลว
เสยฺโย เปนสภาพประเสริฐกวา (โหติ) ยอมเปน
จ สวนวา ปชา อ. หมูสัตว อิตรา นอกนี้ ยา
ย นี้ใด (ชิตา) พึงเปนหมูอันบุคคลชนะแลว
(ภเวยฺย) พึงเปน (ต ชิต) อ. ความชนะนั้น
(ตสฺสา ปชาย) แหงหมูสัตวนั้น (เสยฺโย)
เปนความชนะประเสริฐวา (โหติ) ยอมเปน
(น) หามิได (หิ) เพราะวา เทโว อ. เทพ
นเอว กยิรา พึงกระทําไมไดนั่นเทียว คนฺธพฺโพ
อ. คนธรรพ น กยิรา พึงกระทําไมได มาโร อ.
มาร สห พรอม พฺรหฺมุนา ดวยพรหม น กยิรา พึง
กระทําไมได ชิต ซึ่งความชนะ ชนฺตุโน แหงสัตว
เกิด อตฺตทนฺตสฺส ผูมีตนอันฝกแลว โปสสฺส ผู
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เปนสัตวของเลี้ยง สฺตจาริโน ผูมีความประพฤติ
อันสํารวมแลว นิจจฺ  เปนนิจ ตถารูปสฺส ผูมีรูป
อยางนัน้ อปชิต ใหเปนความแพ อิติ ดังนี้ ฯ
(สทฺโท) อ. ศัพทวา หเว อิติ ดังนี้ ตตฺถ คาถาย ในพระคาถา
นั้น นิปาโต เปนนิบาต (โหติ) ยอมเปน ฯ
(ปท) อ. บทวา ชิต อิติ ดังนี้ ลิงฺควิปลฺลาโส เปนลิงควิปลลาศ (โหติ) ยอมเปน ฯ
อตฺโถ อ. เนื้อความวา อตฺตา อ. ตน ชิโต อันบุคคลชนะแลว
กิเลสชเยน ดวยการชนะซึ่งกิเลส อตฺตโน ของตน เสยฺโย เปนสภาพ
ประเสริฐกวา (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา ปน สวนวา ปชา อ. หมูสัตว อวเสสา
อันเหลือลง ยา อย นี้ใด ชิตา พึงเปนผูอันบุคคลชนะแลว ชูเตน
วา ดวยสะกาหรือ ธนหรเณน วา หรือวา ดวยการนําไปซึ่งทรัพย
สงฺคาเม พลาภิภเวน วา หรือวา ดวยการครอบงําดวยกําลัง ใน
สงคราม ภเวยฺย พึงเปน ต ปช ชินนฺเตน ปุคฺคเลน ย ชิต อ. อัน
อันบุคคล ผูชนะอยู ซึ่งหมูสัตวนั้น ชนะแลวใด ต ชิต อ. ความชนะ
นั้น เสยฺโย เปนความชนะประเสริฐวกวา (โหติ) ยอมเปน น
หามิได อิติ ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา ยา จาย
อิตรา ปชา อิติ ดังนี้
(ปุจฺฉา) อ. อันถามวา ปน ก็ ตเอว ชิต อ. ความชนะนั้น

ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๔ - หนาที่ 128

นั่นเทียว เสยฺโย เปนความชนะประเสริฐกวา (โหติ) ยอมเปน อิท
ชิต อ. ความชนะนี้ เสยฺโย เปนความชนะประเสริฐกวา (โหติ)
ยอมเปน น หามิได กสฺมา เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ ฯ
(วิสฺสชฺชน) อ. อันเฉลยวา เทโว อ. เทพ นเอว กยิรา พึง
กระทําไมไดนั่นเทียว คนฺธพฺโพ อ. คนธรรพ น กยิรา พึงกระทํา
ไมได มาโร อ. มาร สห พรอม พฺรหฺมุนา ดวยพรหม น กยิรา
พึงกระทําไมได ชิต ซึ่งความชนะ ขนฺตุโน แหงสัตวเกิด อตฺตทนฺตสฺส
ผูมีตนอันฝกแลว โปสสฺส ผูเปนสัตวของเลี้ยง สฺตจาริโน ผูมี
ความประพฤติอันสํารวมแลว นิจฺจ เปนนิจ ตถารูปสฺส ผูม ีรูปอยางนั้น
อปชิต ใหเปนความแพ ยสฺมา เหตุใด (ตสฺมา) เพราะเหตุนั้น
(ต ชิต) อ. ความชนะนั้น (เสยฺโย) เปนความชนะประเสริฐกวา
(โหติ) ยอมเปน (อิตร ชิต) อ. ความชนะนอกนี้ (เสยฺโย) เปน
ความชนะประเสริฐกวา (โหติ) ยอมเปน (น) หามิได อิติ ดังนี้ ฯ
อิท อตฺถรูป อ. อรรถวารูปนี้ วา หิ ก็ โย อย ชนฺตุ อ. สัตวเกิด
นี้ใด โปโส ผูเปนสัตวของเลี้ยง อตฺตทนฺโต ผูช อื่ วามีตนอันฝกแลว
(อตฺตโน) นิกฺกิเลสตาย เพราะความที่แหงตนเปนผูมีกิเลสอันออกไป
แลว เทโว วา อ. เทพหรือ คนฺธพฺโพ วา หรือวา อ. คนธรรพ
วา ปน ก็หรือวา มาโร อ. มาร สห พรอม พฺรหฺมุนา ดวยพรหม
อุฏหิตฺวา ลุกขึ้นแลว ฆเฏนฺโตป แมสืบตออยู (จินฺตเนน) ดวย
อันคิดวา อห อ. เรา กริสฺสามิ จักกระทํา ชิต ซึ่งความชนะ อสฺส
ชนฺตุโน แหงสัตวเกิดนั้น อปชิต ใหเปนความแพ อห อ. เรา
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กิเลเส ยังกิเลส ท. ปหีเน อันสัตวเกิดละไดแลว มคฺคภาวนาย ดวย
การยังมรรคใหเจริญ อุปฺปาเทสฺสามิ จักใหเกิดขึ้น ปุน อีก อิติ
ดังนี้ นเอว สกฺกุเณยฺย ไมพึงอาจนั่นเทียว กาตุ เพื่ออันกระทํา
(ชิต) ซึ่งความชนะ ชนฺตุโน แหงสัตวเกิด ตสฺส นั้น อนงฺคณสฺส
ผูมีกิเลสเพียงดังวาเนินหามิได สฺตจาริโน ผูมีความประพฤติอัน
สํารวมแลว นิจฺจ เปนนิจ กายาทีหิ ทฺวาเรหิ ดวยทวาร ท. มีกาย
เปนตน เอวรูปสฺส ผูมีรปู อยางนี้ สฺตสฺส ผูสํารวมแลว กายสฺมาทีหิ สฺเมหิ ดวยความสํารวม ท. มีความสํารวมดวยกาย
เปนตน อิเมหิ เหลานี้ อปชิต ใหเปนควาามแพ (ปุคฺคโล) อ. บุคคล
ปราชิโต ผูแ พแลว ธนาทีหิ วตฺถูหิ ดวยวัตถุ ท. มีทรัพยเปนตน
ปกฺขนฺตโร เปนฝกฝายอื่น หุตฺวา เปน ชินนฺโต ชนะอยู อิตเรน
ปุคฺคเลน ชิต ปช ซึ่งหมูสัตว อันบุคคลนอกนี้ชนะแลว ปุน อีก
กเรยฺย พึงกระทํา อปชิต ใหเปนผูแ พแลว ยถา ฉันใด เอว ฉันนั้น
ยสฺมา เหตุใด (ตสฺมา) เพราะเหตุนั้น (ต ชิต) อ. ความชนะนั้น
(เสยฺโย) เปนความชนะประเสริฐกวา (โหติ) ยอมเปน (อิท ชิต)
อ. ความชนะนี้ (เสยฺโย) เปนความชนะประเสริฐกวา (โหติ) ยอม
เปน (น) หามิได อิติ ดังนี้ (ภควตา) วุตฺต เปนอรรถรูป อันพระผู
มีพระภาคเจาตรัสแลว โหติ ยอมเปน ฯ
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เรื่องอายุวัฑฒนกุมาร
๒๗. ๑๑๓/๑๘ ตั้งแต อถ น กสฺมา ปน ภนฺเต อมฺเห เปนตนไป.
อถ ครั้งนั้น (โส พฺราหฺมโณ) อ. พราหมณนั้น อาห กลาว
แลววา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ ปน ก็ ตุมฺเห อ. ทาน ท. วตฺวา
กลาวแลววา ตุมฺเห อ. ทาน ท. ทีฆายุกา จงเปนผูมีอายุยืนยาว โหถ
จงเปนเถิด อิติ ดังนี้ อมฺเห กะขาพเจา ท. วนฺทิเต ผูไหวแลว น
วเทถ ยอมไมกลาว กิฺจิ วจน ซึ่งคําอะไร ๆ วนฺทนกาเล ในกาล
อันเปนที่ไหว อิมสฺส ทารกสฺส แหงเด็กนี้ กสฺมา เพราะเหตุอะไร อิติ
ดังนี้ น สหายกพฺราหฺมน กะพราหมณผูเปนสหายนั้น ฯ (สหายกพฺราหฺมโณ) อ. พราหมณผูเปนสหาย (อาห) กลาวแลววา พฺราหฺมณ
แนะพราหมณ อนฺตราโย อ. อันตราย เอโก อยางหนึ่ง อตฺถิ มีอยู
อิมสฺส ทารกสฺส แกเด็กนี้ อิติ ดังนี้ ฯ (พฺราหฺมโณ) อ. พราหมณ
(อาห) กลาวแลววา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ (อย ทารโก) อ. เด็กนี้
ชีวิสฺสติ จักเปนอยู กิตฺตก กาล สิน้ กาลอันมีประมาณเทาไร อิติ
ดังนี้ ฯ (สหายกพฺราหฺมโณ) อ. พราหมณผูเปนสหาย (อาห) กลาว
แลววา พฺราหฺมณ แนะพราหมณ (อย ทารโก) อ. เด็กนี้ (ชีวิสฺสติ)
จักเปนอยู สตฺตาห สิ้นวัน ๗ อิติ ดังนี้ ฯ
(พฺราหฺมโณ) อ. พราหมณ (อาห) กลาวแลววา ภนฺเต
ขาแตทานผูเจริญ ปฏิพาหนการณ อ. เหตุอันเปนเครื่องหาม อตฺถิ
มีอยูหรือ อิติ ดังนี้ ฯ (สหายกพฺราหฺมโณ) อ. พราหมณผูเปนสหาย
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(อาห) กลาวแลววา อห อ. ขาพเจา น ชานามิ ยอมไมทราบ
ปฏิพาหนการณ ซึ่งเหตุอันเปนเครื่องหาม อิติ ดังนี้ ฯ (พฺราหฺมโณ)
อ. พราหมณ (ปุจฺฉิ) ถามแลววา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ ปน ก็
โก อ. ใคร ชาเนยฺย พึงทราบ อิติ ดังนี้ ฯ (สหายกพฺราหฺมโณ)
อ. พราหมณผูเปนสหาย (อาห) กลาวแลววา สมโณ อ. พระสมณะ
โคตโม ผูโคดม (ชาเนยฺย) พึงทราบ ตฺว อ. ทาน คนฺตฺวา จงไป
แลว สนฺติก สูสํานัก ตสฺส สมณสฺส โคตมสฺส ของพระสมณะผูโคดมนั้น
ปุจฺฉาหิ จงถามเถิด อิติ ดังนี้ ฯ (พฺราหฺมโณ) อ. พราหมณ (อาห)
กลาวแลววา อห อ. ขาพเจา คจฺฉนฺโต เมื่อไป ตตฺถ าเน ใน
ที่นั้น ภายามิ ยอมกลัว ตปปริหานิโต แตอันเสื่อมรอบแหงตบะ
อิติ ดังนี้ ฯ (สหายกพฺราหฺมโณ) อ. พราหมณผูเปนสหาย (อาห)
กลาวแลววา สเจ ถาวา ปุตฺตสิเนโห อ. ความสิเนหาในบุตร อตฺถิ
มีอยู เต แกทานไซร ตฺว อ. ทาน อจินฺตยิตฺวา ไมคิดแลว ตปปริหานึ
ซึ่งความเสื่อมรอบแหงตบะ คนฺตฺวา จงไปแลว สนฺติก สูสํานัก ตสฺส
สมณสฺส โคตมสฺส ของพระสมณะผูโคดมนั้น ปุจฺฉาหิ จงทูลถามเถิด
อิติ ดังนี้ ฯ โส พฺราหฺมโณ อ. พราหมณนั้น คนฺตฺวา ไปแลว สนฺติก
สูสํานัก สตฺถุ ของพระศาสดา วนฺทิ ถวายบังคมแลว สย เอง ตาว
กอน ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา อาห ตรัสแลววา ตฺว อ. ทาน ทีฆายุโก
จงเปนผูมีอายุยืนยาว โหหิ จงเปนเถิด อิติ ดังนี้ วตฺวา ตรัสแลว
ตถาเอว เหมือนอยางนั้นนั่นเทียว ตสฺสา ปชาปติยา แกปชาบดีนั้น
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วนฺทนกาเลป แมในกาลอันเปนที่ไหว ปชาปติยา แหงปชาบดี ตุณฺหี
เปนผูทรงนิ่ง อโหสิ ไดเปนแลว ปุตตฺ สฺส วนฺทาปนกาเล ในกาล
อันเปนที่ยังบุตรใหไหว ฯ โส พฺราหฺมโณ อ. พราหมณนั้น ปุจฺฉิ
ทูลถามแลว สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา ปุริมนเยนเอว โดยนัยอันมีใน
กอนนั่นเทียว ฯ สตฺถาป แม อ. พระศาสดา พฺยากาสิ ไดทรงกระทํา
ใหแจงแลว ตถาเอว เหมือนอยางนั้นนั่นเทียว อสฺส พฺราหฺมณสฺส
แกพรหมณนั้น ฯ กิร ไดยินวา โส พฺราหฺมโณ อ. พราหมณนั้น
อปฺปฏิวิชฺฌิตวฺ า ไมแทงตลอดแลว สพฺพฺุตฺาณ ซึ่งพระสัพพัุตาณ สสนฺเทสิ เทียบเคียงแลว มนฺต ซึ่งมนต อตฺตโน ของตน
สพฺพฺุตฺาเณน ดวยพระสัพพัุตาน ปน แตวา (โส)
พฺราหฺโณ) อ. พราหมณนั้น น ชานาติ ยอมไมรู ปฏิพาหนุปาย
ซึ่งอุบายอันเปนเครื่องปองกัน ฯ
พฺราหฺมโณ อ. พราหมณ ปุจฺฉิ ทูลถามแลว สตฺถาร ซึ่งพระ
ศาสดาวา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ ปน ก็ ปฏิพาหนุปาโย
อ. อุบายอันเปนเครื่องปองกัน อตฺถิ มีอยูหรือ อิติ ดังนี้ ฯ (สตฺถา)
อ. พระศาสดา (อาห) ตรัสแลววา พฺราหฺมณ ดูกอ นพราหมณ
(ปฏิพาหนุปาโย) อ. อุบายอันเปนเครื่องปองกัน ภเวยฺย พึงมี อิติ
ดังนี้ ฯ (พฺราหฺมโณ) อ. พราหมณ (ปุจฺฉิ) ทูลถามแลววา
(ปฏิพาหนุปาโย) อ. อุบายอันเปนเครื่องปองกัน ภเวยฺย พึงมี กึ
อยางไร อิติ ดังนี้ ฯ (สตฺถา) อ. พระศาสดา (อาห) ตรัสแลววา
สเจ ถาวา ตฺว อ. ทาน สกฺกุณยฺยาสิ พึงอาจ อตฺตโน เคหทฺวาเร
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มณฺฑป กตฺวา ตสฺส มณฑปสฺส มชฺเฌ ปก กาเรตฺวา ต ปก
ปริกฺขิปนฺโต อฏ วา โสฬส วา อาสนานิ ปฺาเปตฺวา เตส
อาสเนสุ มม สาวเก นิสที าเปตฺวา สตฺตาห นิรนฺตร ปริตฺต (มม
สาวเก) กาเรตุ เพื่ออันกระทําแลว ซึ่งมณฑป ใกลประตูแหงเรือน
ของตน ยังบุคคลใหกระทําแลว ซึ่งตั่งนอย ในทามกลาง แหงมณฑป
นั้น ปูลาดแลว ซึ่งที่เปนที่นั่ง ท. แปดหรือ หรือวาสิบหก แวดลอม
อยู ซึ่งตั่งนอยนั้น ยังสาวก ท. ของเรา ใหนั่งแลว เหนือที่เปนที่นั่ง ท.
เหลานั้น ยังสาวก ท. ของเรา ใหกระทํา ซึ่งพระปริตร ตลอด
วัน ๗ มีระหวางออกแลวไซร อนฺตราโย อ. อันตราย อสฺส ปุตฺตสฺส
ของบุตรนั้น วินสฺเสยฺย พึงพินาศ เอว ปฏิพาหนุปาเยน ดวยอุบาย
อันเปนเครื่องปองกัน อยางนี้ อิติ ดังนี้ ฯ
(พฺราหฺมโณ) อ. พราหมณ (อาห) กราบทูลแลววา โคตม
ขาแตพระโคดม โภ ผูเจริญ มณฺฑปาทีนิ กิจฺจานิ อ. กิจ ท. มี
มณฑปเปนตน มยา อันขาพระองค สกฺกา อาจ กาตุ เพื่ออันกระทํา
ปน แตวา อห อ. ขาพระองค ลจฺฉามิ จักได สาวเก ซึ่งสาวก ท.
ตุมฺหาก ของพระองค ท. กถ อยางไร อิติ ดังนี้ ฯ (สตฺถา)
อ. พระศาสดา (อาห) ตรัสแลววา เอตฺตเก กิจฺเจ ครั้นเมื่อกิจ
อันมีประมาณเทานี้ ตยา อันทาน กเต กระทําแลว อห อ. เรา
ปหิณิสฺสามิ จักสงไป สาวเก ซึ่งสาวก ท. มม ของเรา อิติ ดังนี้ ฯ
(พฺราหฺมโณ) อ. พราหมร โส นั้น (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา) ทูลรับพรอม
แลววา โคตม ขาแตพระโคดม โภ ผูเจริญ สาธุ อ. ดีละ อิติ ดังนี้ ฯ
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ต กิจฺจ ยังกิจนั้น สพฺพ ทั้งปวง นิฏาเปตฺวา ใหสําเร็จแลว
เคหทฺวาเร ใกลประตูแหงเรือน อตฺตโน ของตน อคมาสิ ไดไปแลว
สนฺติก สูสํานัก สตฺถุ ของพระศาสดา ฯ
๒๘. ๑๑๕/๑๘ ตั้งแต อเถกทิวส ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ เปนตนไป.
อถ ครั้งนั้น เอกทิวส ในวันหนึ่ง ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. กถ
ยังวาจาเปนเครื่องกลาววา อาวุโส แนะผูมีอายุ ท. ตุมฺเห อ. ทาน ท.
ปสฺสถ จงดูเถิด กิร ไดยินวา อายุวฑฺฒนกุมาเรน สตฺตเม ทิวเส
มริตพฺพ อ. อันอายุวัฑฒนกุมารพึงตาย ในวันที่ ๗ อภวิสฺส จักได
มีแลว อิทานิ ในกาลนี้ โส อายุวฑฺฒนกุมาโร อ. อายุวัฑฒนกุมาร
นั้น (วีสวสฺสสตฏายี) เปนผูมีปกติดํารงอยูตลอดรอยแหงป ๒๐
(หุตฺวา) เปน ปฺจหิ อุปาสกสเตหิ ปริวุโต ผูอันรอยแหงอุบาสก ท. ๕
แวดลอมแลว วิจรติ เที่ยวไปอยู อายุวฑฺฒนกุมาโร อ. เหตุอันเปน
เครื่องเจริญแหงอายุ อิเมส สตฺตาน ของสัตว ท. เหลานี้ อตฺถิ มฺเ
ชะรอยจะมีอยู อิติ ดังนี้ สมฏาเปสุ ใหตั้งขึ้นพรอมแลว ธมฺมสภาย
ในธรรมสภา ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา อาคนฺตฺวา เสด็จมาแลว ปุจฺฉิตฺวา ตรัส
ถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอ นภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. สนฺนสิ ินฺนา
เปนผูนั่งประชุมกันแลว กถาย ดวยวาจาเปนเครื่องกลาว กาย นุ
อะไรหนอ อตฺถ ยอมมี เอตรหิ ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ ฯ (วจเน)
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ครั้นเมื่อคําวา (มย) อ. ขาพระองค ท. (สนฺนิสินนฺ า) เปนผูนั่งประชุม
กันแลว อิมาย นาม กถาย ดวยวาจาเปนเครื่องกลาวชื่อนี้ (อมฺห)
ยอมมี (เอตรหิ) ในกาลบัดนี้ (อิติ) ดังนี้ (เตหิ ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท.
เหลานั้น วุตฺเต กราบทูลแลว วตฺวา ตรัสแลว ภิกฺขเว ดูกอน
ภิกษุ ท. อายุวฑฺฒนเอว อ. เหตุเปนเครื่อง เจริญแหงอายุนั่นเทียว
(โหติ) ยอมมี เกวล อยางเดียว น หามิได ปน ก็ อิเม สตฺต
อ. สัตว ท. เหลานี้ วนฺทนตา ไหวอยู คุณวนฺโต ชเน ซึ่งจน ท. ผูมีคุณ
วฑฺฒนฺติ ยอมเจริญ จตูหิ การเณหิ ดวยเหตุ ท. ๔ มุจฺจนฺติ ยอมพน
ปริสฺสยโต จากอันตรายเปนเครื่องนอนรอบ ติฏ นฺติ ยอมดํารงอยู
ยาวตายุกเอว กําหนดเพียงใดแหงอายุนั่นเทียว อิติ ดังนี อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธึ แสดงซึ่ง
ธรรม อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นีว้ า
ธมฺมา อ. ธรรม ท. จตฺตาโร ๔ อายุ คือ อ. อายุ
วณฺโณ คือ อ. วรรณะ สุข คือ อ. สุขะ พล คือ
อ. พละ วฑฺฒนฺติ ยอมเจริญ (ปุคฺคลสฺส) แก
บุคคล อภิวาทนสีลิสฺส ผูไหวโดยปกติ วุฑฺฒาปจายิโน ผูมีปกติออนนอมตอบุคคลผูเจริญแลว
นิจฺจ เปนนิจ อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา วนฺทนสีลิสสฺ ผูไหวโดยปกติ คือวา ปสุตสฺส
ผูขวนขวายแลว วนฺทนกิจฺจ ซึ่งกิจคืออันไหว อภิณฺห เนือง ๆ อิติ
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ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานัน้ หนา (ปทสฺส) แหงบทวา
อภิวาทนสีลิสฺส อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา คิหิสฺส ตทหุปพฺพชิเต ทหรสามเณเรป
อปจายมานสฺส วา อภิวาทเนน นิจฺจ ปูเชนฺตสฺส วา แกคฤหัสถ
ผูออนนอมอยูหรือ หรือวาผูบูชาอยู ดวยการกราบไหวเปนนิจ แมใน
ภิกษุหนุมและสามเณร ผูบวชแลวในวันนั้น วา ปน ก็หรือวา
ปพฺพชิตสฺส แกบรรพชิต อปจายมานสฺส วา ผูอ อนนอมอยูหรือ
อภิวาทเนน นิจฺจ ปูเชนฺตสฺส วา หรือวาผูบูชาอยู ดวยการไหว
เปนนิจ วุฑฺฒตเร ปุคฺคเล ในบุคคลผูเจริญแลวกวา ปพฺพชฺชาย วา
โดยอันบรรพชาหรือ อุปสมฺปทาย วา หรือวาโดยอันอุปสมบท คุณวุฑฺเฒ ปุคฺคเล ในบุคคลผูเจริญแลวดวยคุณ (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส)
แหงบทวา วุฑฺฒาปจายิโน อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา อายุมฺหิ ครั้นเมื่ออายุ วฑฺฒมาเน
เจริญอยู อายุ อ. อายุ วฑฺฒติ ยอมเจริญ ยตฺตก กาล สิน้ กาลอันมี
ประมาณเทาใด อิตเรป ธมฺมา อ. ธรรม ท. แมเหลานอกนี้ ตตฺตก
กาล วฑฺฒนฺติเอว ยอมเจริญ สิ้นกาลอันมีประมาณเทานั้นนั่นเทียว
หิ ดวยวา กุสล อ. กุศล ปฺาสวสฺสายุสวตฺตนิก อันประกอบดวย
อันยังอายุมีปหาสิบเปนประมาณใหเปนไปพรอม เยน ปุคฺคเลน อัน
บุคคลใด กต กระทําแลว ชีวิตฺตราโย อ. อันตรายแหงชีวิต อสฺส
ปุคฺคลสฺส ของบุคคลนั้น อุปฺปชฺเชยฺย พึงเกิดขึ้น (อตฺตโน)
ปฺจวีสติวสฺสกาเลป แมในกาลแหงตนมีปยี่สิบหาเปนประมาณ โส
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อนฺตราโย อ. อันตรายนั้น ปฏิปฺปสฺสมฺภติ ยอมระงับเฉพาะ อภิวาทนสีลตาย ดวยความเปนแหงบุคคลผูมีการไหวเปนปกติ โส ปุคฺคโล
อ. บุคคลนั้น ติฏติ ยอมดํารงอยู ยาวตายุกเอว กําหนดเพียงใดแหง
อายุนั่นเทียว วณฺณาทโยป ธมฺมา อ. ธรรม ท. แมมีวรรณะเปนตน
อสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลนั้น วฑฺฒนฺติ ยอมเจริญ สทฺธึ พรอม
อายุนา ว ดวยอายุเทียว นโย อ. นัย อุตฺตรึป แมยิ่งขึ้นไป อิโต
การณโต กวาเหตุนี้ เอโสเอว นี้นนั่ เทียว ปน ก็ วฑฺฒน นาม
ชื่อ อ. ความเจริญ อายุโน แหงอายุ ปวตฺตสฺส อันเปนไปแลว
อนนฺตราเยน โดยไมมีอนั ตราย นตฺถิ ยอมไมมี อิติ ดังนี้ (ปททฺวยสฺส)
แหงหมวดแหงบทวา จตฺตาโร ธมฺมา อิติ ดังนี้ ฯ

ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๔ - หนาที่ 138

เรื่องสังกิจจสามเณร
๒๙. ๑๒๔/๑๔ ตั้งแต กิจฺจปริโยสาเน โจรเชฏโก เปนตนไป.
กิจฺจาปริโยสาเน ในกาลเปนที่สุดลงรอบแหงกิจ โจรเชฏโก อ.
โจรผูเจริญที่สุด อุพฺพาเหตฺวา ชักออกแลว อสึ ซึ่งดาบ อุปสงฺกมิ
เขาไปหาแลว สามเณร ซึ่งสามเณร ฯ สามเณโร อ. สามเณร
นิสีทมาโน เมื่อจะนั่ง ฌาน สมาปชฺชิตฺวา ว นิสีทิ นั่งเขาแลว ซึ่ง
ฌานเทียว ฯ โจรเชฏโก อ. โจรผูเจริญที่สุด อสึ ยังดาบ ปริวตฺเตตฺวา
ใหเปนไปรอบแลว ปาเตสิ ยังดาบใหตกไปแลว ขนฺเธ ที่คอ สามเณรสฺส
ของสามเณร ฯ อสิ อ. ดาบ นมิตฺวา นอมแลว ปหริ กระทบแลว
ธาร ซึ่งคม ธาราย ดวยคม ฯ โส โจรเชฏโก อ. โจรผูเจริญที่สุด
นั้น มฺมาโน สําคัญอยูวา อห อ. เรา น ปหรึ ไมประหารแลว
สมฺมา โดยชอบ อิติ ดังนี้ กตฺวา กระทําแลว ต อสึ ซึง่ ดาบนั้น
อุชุ ใหตรง ปหริ ประหารแลว ปุน อีก ฯ อสิ อ. ดาบ เวยมาโน
มวนอยู อคมาสิ ไดไปแลว ถรุ มูล สูโคนแหงดาม ตาลปตฺต วิย
ราวกะ อ. ใบของตาล ฯ
หิ จริงอยู (ปุคฺคโล) อ. บุคคล อวตฺถรนฺโตป แมทับลงอยู
สามเณร ซึง่ สามเณร สิเนรุนา ดวยภูเขาชื่อวาสิเนรุ ตสฺมึ กาเล ในกาล
นั้น สมตฺโถ นาม ชื่อวาสามารถ มาเรตุ เพื่ออันยังสามเณรใหตาย นตฺถิ
ยอมไมมี ปเคว จะกลาวไปไย (ปุคฺคโล) อ. บุคคล (ปหรนฺโต)
ประหารอยู (สามเณร) ซึ่งสามเณร อสินา ดวยดาบ (สมตฺโถ นาม)
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ชื่อวาผูสามารถ (มาเรตุ) เพื่ออันยังสามเณรใหตาย (ภวิสฺสติ) จักมี ฯ
โจรเชฏโก อ. โจรผูเจริญที่สุด ทิสวฺ า เห็นแลว ปาฏิหาริย ซึ่ง
ปาฏิหาริย ต นั้น จินฺเตสิ คิดแลววา อสิ อ. ดาบ เม ของเรา ฉินฺทติ
ตัดอยู สิลาถมฺภ วา ซึ่งเสาอันเปนวิการแหงสิลาหรือ ขทิรขานุ วา
หรือวาซึ่งตอแหงไมตะเคียน กลีร ฉินฺทนฺโต ปุคฺคโล วิย ราวกะ
อ. บุคคล ตัดอยู ซึ่งหยวกกลวย ปุพเฺ พ ในกาลกอน (มม อสิ) อ.
ดาบของเรา นมิโต นอมแลว เอกวาร สิ้นวาระหนึ่ง ตาลปตฺตเวโก วิย
เปนดาบเพียงดังวามวนเพียงดังวาใบของตาล ชาโต เกิดแลว เอกวาร
สิ้นวาระหนึ่ง อิทานิ ในกาลนี้ อย นาม อสิ อ. ดาบ ชื่อนี้ อเจตโน
เปนดาบไมมีจิต หุตฺวาป แมเปน ชานาติ ยอมรู คุณ ซึง่ คุณ อิมสฺส
สามเณรสฺส ของสามเณรนี้ อห อ. เรา สเจตโน ผูเปนไปกับดวย
จิต น ชานามิ ยอมไมรู อิติ ดังนี้ ฯ
โส โจรเชฏโก อ. โจรผูเจริญที่สุดนั้น ขิปตฺวา โยนไปแลว
อสึ ซึ่งดาบ ภูมิย เหนือภาคพื้น นิปชฺชิตฺวา หมอบลงแลว อุเรน
ดวยอก ปาทมูเล ณ ทีใ่ กลแหงเทา ตสฺส สามเณรสฺส ของสามเณร
นั้น ปุจฺฉนฺโต เมื่อจะถามวา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ มย อ. ขาพเจา
ท. ปวิฏา เปนผูเขาไปแลว อฏิวิย ในดง อิธ นี้ ธนการณา เพราะ
เหตุแหงทรัพย อมฺหา ไดเปนแลว ปุริสา อ. บุรุษ ท. สหสฺสมตฺตาป
ผูแมมีพันเปนประมาณ ทิสฺวา เห็นแลว อมฺเห ซึ่งขาพเจา ท. ทูรโต
ว แตที่ไกลเทียว ปเวเธนฺติ ยอมสัน่ น สกฺโกนฺติ ยอมไมอาจ กเถตุ
เพื่ออันกลาว กถา ซึ่งวาจาเปนเครื่องกลาว ท. เทฺว ๒ ติสฺโส ๓
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ปน สวนวา จิตฺตตฺราสมตฺตป การณ อ. เหตุอันแมสักวาความสะดุง
แหงจิต นตฺถิ ยอมไมมี ตว แกทาน มุข อ. หนา เต ของทาน
วิโรจติ ยอมรุงเรืองวิเศษ อุกฺกามุเข สุวณฺณ วิย จ ราวกะ อ. ทองคํา
ในปากแหงเบาดวย สุปปุ ฺผิตกณฺณิการ วิย จ ราวกะ อ. ดอกกรรณิการ
อันบานดีแลวดวย การณ อ. เหตุ กึ นุ โข อะไรหนอ อิติ ดังนี้
อาห กลาวแลว คาถ ซึ่งคาถา อิม นี้วา
ตาโส อ. ความสะดุง นตฺถิ ยอมไมมี เต แก
ทาน ภย อ. ความกลัว น (อตฺถิ) ยอมไมมี
(เต) แกทาน วณฺโณ อ. วรรณะ (เต) ของ
ทาน ปสีทติ ยอมผองใส ภิยฺโย ยิ่ง ตฺว อ. ทาน
น ปริเทเวนสิ ไมคร่ําครวญแลว มหพฺภเย ใน
เพราะภัยอันใหญ เอวรูเป อันมีรูปอยางนี้ กสฺมา
เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ ฯ
สามเณโร อ. สามเณร วุฏาย ออกแลว ฌานา จากฌาน เทเสนโต
เมื่อจะแสดง ธมฺม ซึ่งธรรม ตสฺส โจรเชฏกสฺส แกโจรผูเจริญที่สุด
นั้น วตฺวา กลาวแลววา คามณิ แนะนายบาน อาวุโส ผูมีอายุ อตฺตภาโว
นาม ชื่อ อ. อัตภาพ ขีณาสวสฺส ของพระขีณาสพ ปตภาโร วิย
เปนสภาพเพียงดังวา ภาระอันบุคคลตั้งไวแลว สีเส บนศีรษะ โหติ
ยอมเปน โส ขีณาสโว อ. พระขีณาสพนั้น ตสฺมึ อตฺตภาเว ครั้น
เมื่ออัตภาพนั้น ภิชฺชนฺเต แตกไปอยู ตุสติเอว ยอมยินดีนั่นเทียว น
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ภายติ ยอมไมกลัว อิติ ดังนี้ อภาสิ ไดกลาวแลว คาถา ซึ่งคาถา
ท. อิมา เหลานี้วา
คามณิ แนะนายบาน ทุกฺข อ. ทุกข เจตสิก อัน
เปนไปในจิต นตฺถิ ยอมไมมี อนเปกฺขสฺส
ขีณาสวสฺส แกพระขีณาสพผูไมหวงใย ขีณาสโว
อ. พระขีณาสพ อิสิ ผูแสวงหาซึ่งคุณ ขีณสโยชโน ผูมีสังโยชนอันสิ้นแลว อติกฺกนฺโต กาว
ลวงแลว ภย ซึ่งภัย สพฺพ ทั้งปวง ภวเนตฺติ
อ. ตัณหาอันนําไปสูภพ อสฺส ขีณาสวสฺส ของ
พระขีณาสพนั้น ขีณา สิ้นแลว ธมฺมา อ. ธรรม
ท. (เตน ขีณาสเวน) อันพระขีณาสพนั้น ทิฏา
เห็นแลว ยถา ฉันใด ตถา ฉันนั้น มรณ อ.
ความตาย นิพฺภย เปนธรรมชาติมีภัยออกแลว
โหติ ยอมเปน ภารโวโรปน ยถา ราวกะ อ. การ
ปลงลงซึ่งภาระ อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องพระขานุโกณฑัญญเถระ
๓๐. ๑๒๙/๓ ตั้งแต อเถก อาม วิลุมฺปตฺวา ปฺจสตา เปนตนไป.
อถ ครั้งนั้น โจรา อ. โจร ท. ปฺจสตา ผูมีรอยหาเปนประ
มาณ วิลุมฺปต ฺวา ปลนแลว เอก คาม ซึ่งบานบานหนึ่ง พนฺธิตฺวา
ผูกแลว ภณฺฑิก ซึ่งหอ พลานุรูเปน ตามสมควรแกกําลัง อตฺตโน
ของตน อาทาย ถือเอาแลว สีเสน ดวยศีรษะ คจฺฉนฺตา เดินไปอยู
ตนฺตฺวา ไปแลว ทูร สูทไี่ กล กิลนฺตรูปา ผูมรี ูปอันลําบากแลว (จินฺเตตฺวา)
คิดแลววา มย อ. เรา ท. อาคตาเปนผูมาแลว ทูร สูที่ไกล อมฺห ยอมเปน
มย อ. เรา ท. วิสฺสมิสฺสาม จักพักผอน ปฏิปาสาเณ บนหลังแหง
หินดาด อิมสฺมึ นี้ อิติ ดังนี้ โอกฺกมฺม กาวลงแลว มคฺคา จาก
หนทาง คนฺตฺวา ไปแลว สนฺติก สูที่ใกล ปฏ ิปาสาณสฺส แหง
หลังแหงหินดาด ทิสฺวาป แมเห็นแลว เถร ซึ่งพระเถระ สฺิโน
เปนผูมีความหมายรูวา อย เถโร อ. พระเถระนี้ ขานุโก เปนตอ
(โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ อเหสุ ไดเปนแลว ฯ อถ ครัง้ นั้น
โจโร อ. โจร เอโก คนหนึ่ง าเปสิ วางไวแลว ภณฺฑิก ซึ่งหอ
สีเส บนศีรษะ เถรสฺส ของพระเถระ ฯ อปโร โจโร อ. โจรคน
อื่นอีก เปสิ วางไวแลว ภณฺฑิก ซึ่งหอ นิสสฺ าย อาศัย ต เถร
ซึ่งพระเถระนั้น ฯ
โจรา อ. โจร ท. ปฺจสตาป ผูแมมีรอยหาเปนประมาณ
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ปริกฺขิปตฺวา ลอมรอบแลว เถร ซึ่งพระเถระ ภณฺฑิกสเตหิ ดวยรอย
แหงหอ ท. ปฺจหิ ๕ นิปนฺนา นอนแลว สยป แมเอง นิทฺทายิตฺวา
ประพฤติหลับแลว ปพุชฌ
ฺ ิตฺวา ตื่นแลว อรุณุคฺคมนกาเล ในกาลอัน
เปนที่ขึ้นไปแหงอรุณ คณฺหนฺตา ถือเอาอยู ภณฺฑิก ซึ่งหอ อตฺตโน
ของตน อตฺตโน ของตน ทิสฺวา เห็นแลว เถร ซึ่งพระเถระ อารภึสุ
เริ่มแลว ปลายิตุ เพื่ออันหนีไป สฺาย ดวยความหมายรูวา อมนุสฺโส
อ. อมนุษย อิติ ดังนี้ เอว ดวยประการฉะนี้ ฯ อถ ครั้งนี้ เถโร
อ. พระเถระ อาห กลาวแลววา อุปาสกา ดูกอนอุบาสก ท. ตุมฺเห
อ. ทาน ท. มา ภายถ จงอยากลัว อห อ. อาตมภาพ ปพฺพชิโต เปน
บรรพชิต (อมฺหิ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ เน โจเร กะโจร ท. เหลานั้น ฯ
เต โจรา อ. โจร ท. เหลานั้น นิปชฺชิตฺวา หมอบลงแลว
ปาทมูเล ณ ที่ใกลแหงเทา เถรสฺส ของพระเถระ เถร ยังพระเถระ
ขมาเปตฺวา ใหอดโทษแลว (วจเนน) ดวยคําวา ภนฺเต ขาแต
ทานผูเจริญ ตุมฺเห อ. ทาน ท. ขมถ ขอจงอดโทษเถิด มย อ. ขาพเจา
ท. ขานุสฺิโน เปนผูม ีความหมายรูวาตอ อหุมฺหา ไดเปนแลว
อิติ ดังนี้ (วจเน) ครั้นเมื่อคําวา อห อ. ขาพเจา ปพฺพชิสสฺ ามิ
จักบวช สนฺติเก ในสํานัก อยฺยสฺส ของพระผูเปนเจา อิติ ดังนี้
โจรเชฏเกน อันโจรผูเจริญที่สุด วุตฺเต กลาวแลว เสสา โจรา อ. โจร
ท. ผูเหลือ วตฺวา กลาวแลววา มยป แม อ. ขาพเจา ท. ปพฺพชิสฺสาม
จักบวช อิติ ดังนี้ สพฺเพว โจรา อ. โจร ท. ทั้งปวงเทียว เอกจฺฉนฺทา
เปนผูมีฉันทะเปนอันเดียวกัน หุตฺวา เปน ยาจึสุ ขอแลว ปพฺพชฺช
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ซึ่งอันบรรพชา เถร กะพระเถระ ฯ
เถโร อ. พระเถระ เต โจเร ยังโจร ท. เหลานั้น สพฺเพป แมทงั้
ปวง ปพฺพาเชสิ ใหบวชแลว สงฺกจิ ฺจสามเณโร วิย ราวกะ อ. สามเณร
ชื่อวาสังกิจจะ ฯ (เถโร) อ. พระเถระ ปฺายิ ปรากฏแลววา
ขานุโกณฺฑฺโ อ. พระเถระชื่อวาขานุโกณฑัญญะ อิติ ดังนี้
ปฏาย จําเดิม ตโต กาลโต แตกาลนั้น ฯ โส เถโร อ. พระเถระนั้น คนฺตฺวา ไปแลว สนฺติก สูสํานัก สตฺถุ ของพระศาสดา
(สทฺธึ) พรอม เตหิ ภิกขฺ ูหิ ดวยภิกษุ ท. เหลานั้น (วจเน) ครั้น
เมื่อพระดํารัสวา โกณฺฑฺ ดูกอนโกณฑัญญะ อนฺเตวาสิกา อ. อันเตวาสิก
ท. เต อันเธอ ลทฺธา ไดแลว กึ หรือ อิติ ดังนี้ สตฺถารา อัน
พระศาสดา วุตฺเต ตรัสแลว อาโรเจสิ กราบทูลแลว ต ปวตฺตึ
ซึ่งความเปนไปนั้น ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแลววา ภิกฺขเว
ดูกอนภิกษุ ท. กิร ไดยนิ วา เอว อ. อยางนั้นหรือ อิติ ดังนี้
(วจเน) ครัน้ เมื่อคําวา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ อาม พระเจาขา
(เอว) อ. อยางนั้น อานุภาโว อ. อานุภาพ เอวรูโป อันมีรูปอยางนี้
อฺสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลอื่น (อมฺเหหิ) น ทิฏปุพฺโพ เปนสภาพอัน
ขาพระองค ท. ไมเคยเห็นแลว (โหติ) ยอมเปน เตน การเณน
เพราะเหตุนั้น มย อ. ขาพระองค ท. ปพฺพชิตา เปนผูบวชแลว
อมฺห ยอมเปน อิติ ดังนี้ (เตหิ ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท. เหลานั้น
วุตฺเต กราบทูลแลว วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ชีวิต
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อ. ความเปนอยู เอกาหป แมสิ้นวันหนึ่ง โว แหงเธอ ท. วตฺตมานาน
ผูประพฤติอยู ปฺสมฺปทาย ในความถึงพรอมดวยปญญา อิทานิ
ในกาลนี้ เสยฺโย เปนธรรมชาติประเสริฐกวา เอวรูเป ทุปปฺ ฺกมฺเม
ปติฏาย วสฺสสต ชีวิตโต กวาความตั้งอยูเฉพาะในกรรมของบุคคลผูมี
ปญญาชั่ว อันมีรูปอยางนี้ แลวจึงเปนอยู สิ้นรอยแหงป (โหติ)
ยอมเปน อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะ
ทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดง ซึ่งธรรม อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่ง
พระคาถา อิม นี้วา
จ ก็ โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด ทุปฺปฺโ
ผูมีปญญาชั่ว อสมาหิโต ผูไมตั้งมั่นดวยดีแลว
ชีเว พึงเปนอยู วสฺสสต สิ้นรอยแหงป ชีวิต
อ. ความเปนอยู เอกาห สิ้นวันหนึ่ง ปฺวนฺตสฺส
ปุคฺคลสฺส แหงบุคคลผูมีปญญา ฌายิโน ผูม ี
ปกติเพง เสยฺโย เปนธรรมชาติประเสริฐกวา
(ตโต ตสฺส ปุคฺคลสฺส วสฺสสต ชีวิตโต)
กวาอันเปนอยู สิ้นรอยแหงป แหง บุคคลนัน้ นั้น
(โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องนางปฏาจารา
๓๑. ๑๓๘/๑๔ ตั้งแต สา เอโก เม ปุตฺโต เสเนน
เปนตนไป.
สา ปฏาจารา อ. นางปฏาจารานั้น โรทนฺตี รองไหอยู
ปริเทวนฺตี ร่ําไรอยู ปุตโฺ ต อ. บุตร เอโก คนหนึ่ง เม ของเรา
เสเนน อันเหยี่ยว คหิโต จับเอาแลว เอโก ปุตฺโต อ. บุตรคนหนึ่ง
อุทเกน อันน้ํา วูฬโห พัดไปแลว ปติ อ. ผัว มโต ตายแลว
ปนฺเถ ในทางเปลี่ยว อิติ ดังนี้ คจฺฉมานา เดินไปอยู ทิสฺวา
เห็นแลว เอก ปุริส ซึ่งบุรุษคนหนึ่ง คาคจฺฉนฺต ผูเดินมาอยู สาวตฺถิโต
จากเมืองสาวัตถี ปุจฺฉิ ถามแลววา ตาต แนะพอ ตฺว อ. ทาน
วาสิโก เปนผูมีปกติอยู กตฺถ าเน ณ ที่ไหน อสิ ยอมเปน อิติ
ดังนี้ ฯ
(ปุริโส) อ. บุรุษ (อาห) กลาวแลววา อมฺม แนะแม
อห อ. ฉัน สาวตฺถีวาสิโก เปนผูมีปกติอยูในเมืองสาวัตถี อมฺหิ
ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ (ปฏาจารา) อ. นางปฏาจารา (ปุจฺฉิ)
ถามแลววา กุล อ. ตระกูล อสุก นาม ชื่อโนน เอวรูป อันมี
รูปอยางนี้ อตฺถิ มีอยู อสุกวิถิย ในถนนสายโนน สาวตฺถีนคเร
ในเมืองชื่อวาสาวัตถี ตาต แนะพอ ตฺว อ. ทาน ชานาสิ ยอมทราบ
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หรือ อิติ ดังนี้ ฯ (ปุริโส) อ. บุรุษ (อาห) กลาวแลววา อมฺม
แนะแม อห อ. ฉัน ชานามิ ยอมทราบ ปน แตวา ตฺว อ. ทาน
มา ปุจฺฉิ อยาถามแลว ต กุล ซึ่งตระกูลนั้น สเจ ถาวา ตฺว อ.
ทาน ชานาสิ ยอมทราบ อฺ กุล ซึ่งตระกูลอื่นไซร ตฺว อ. ทาน
ปุจฺฉ จงถามเถิด อิติ ดังนี้ ฯ (ปฏาจารา) อ. นางปฏาจารา (อาห)
กลาวแลววา กมฺม อ. กรรม เม ของดิฉัน อฺเน กุเลน ดวย
ตระกูลอื่น นตฺถิ ยอมไมมี ตาต แนะพอ อห อ. ดิฉัน ปุจฺฉามิ
ยอมถามถึง ต เอว กุล ซึ่งตระกูลนั้นนั่นเทียว อิติ ดังนี้ ฯ
(ปุริโส) อ. บุรุษ (อาห) กลาวแลววา อมฺม แนะแม
(มยา) อาจิกฺขิตุ อ. อันฉันบอก น ยุตฺต ไมสมควรแลว อิติ
ดังนี้ ฯ (ปฏาจารา) อ. นางปฏาจารา (อาห) กลาวแลววา ตาต
แนะพอ ตฺว อ. ทาน วเทหิ จงกลาว เม แกดฉิ ันเถิด อิติ ดังนี้ ฯ
(ปุริโส) อ. บุรุษ (ปุจฺฉิ) ถามแลววา อชฺช ในวันนี้ เทโว อ.
ฝน วสฺสนฺโต ตกอยู สพฺพรตฺตึ ตลอดราตรีทั้งปวง เต อันทาน
ทิฏโ เห็นแลวหรือ อิติ ดังนี้ ฯ (ปฏาจารา) อ. นางปฏาจารา (อาห)
กลาวแลววา ตาต แนะพอ (เทโว) อ. ฝน (วสฺสนฺโต) ตกอยู เม
อันดิฉัน ทิฏโ เห็นแลว โส เทโว อ. ฝนนั้น วุฏโ  ตกแลว
มยฺหเอว เพื่อดิฉันนั่นเทียว น (วุฏโ) ไมตกแลว อฺญสฺส
ปุคฺคลสฺส เพื่อบุคคลอื่น ปน ก็ อห อ. ดิฉัน กเถสฺสามิ จักบอก
(เทวสฺส) วุฏการณ ซึง่ เหตุแหงฝนตกแลว มยุห เพื่อดิฉัน เต
แกทาน ปจฺฉา ภายหลัง ตฺว อ. ทาน กเถหิ จงบอก ปวตฺตึ
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ซึ่งความเปนไปทั่ว เอตสฺมึ เอตสฺมึ เสฏิเคเห ในเรือนของเศรษฐีนั่น เม
แกดิฉัน ตาว กอนเถิด อิติ ดังนี้ ฯ (ปุรโิ ส) อ. บุรษุ (อาห)
กลาวแลววา อมฺม แนะแม อชฺช ในวันนี้ รตฺตึ ในราตรี เคห
อ. เรือน ปติ ลมแลว อวตฺถรมาน ทับอยู ชเน ซึ่งชน ท. ตโยป
แมสาม อิติ คือ เสฏึ จ ซึ่งเศรษฐีดวย เสฏิภริย จ ซึ่งภรรยา
ของเศรษฐีดวย เสฏิปุตฺต จ ซึ่งบุตรของเศรษฐีดวย เต ชนา
อ. ชน ท. เหลานั้น (ชเนหิ) อันชน ท. ฌายนฺติ เผาอยู เอกจิตกาย บนเชิงตะกอนอันเดียวกัน อมฺม แนะแม เอโส ธูโม อ. ควันนั่น
ปฺายติ ปรากฏอยู อิติ ดังนี้ ฯ
ตสฺมึ ขเณ ในขณะนั้น สา ปฏาจารา อ. นางปฏาจารานั้น
น สฺชานนฺตี ไมทราบดวยดีอยู นิวตฺถวตฺถ ซึ่งผาอันตนนุงแลว
ปตมาน อันตกลงอยู ปตฺวา ถึงแลว (อตฺตโน) อุมฺมตฺติกภาว
ซึ่งความที่แหงตนเปนผูเปนบา ยถาิตา ว ยืนอยูแลวอยางใดเทียว
โรทนฺตี รองไหอยู ปริเทวนฺตี ร่ําไรอยู วิลปนฺตี บนเพออยู ปริพฺภมิ
หมุนไปแลววา
ปุตฺตา อ. บุตร ท. อุโภ ทั้งสอง กาลกตา เปน
ผูมีกาละอันกระทําแลว (โหนฺติ) ยอมเปน ปติ
อ. ผัว มยฺห ของเรา มโต ตายแลว ปนฺเถ
ในทางเปลี่ยว มาตา จ อ. มารดาดวย ปตา จ
อ. บิดาดวย ภาตา จ อ. พี่ชายดวย (ชเนหิ)
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อันชน ท. ฑยฺหเร เผาอยู เอกจิตกมฺหิ บนเชิง
ตะกอนอันเดียวกัน อิติ ดังนี้ ฯ
๓๒. ๑๔๐/๑๐ ตัง้ แต อถสฺสา เอโก ปุริโส อุตตฺ รสาฏก
เปนตนไป.
อถ ครั้งนั้น เอโก ปุริโส อ. บุรุษคนหนึ่ง ขิป โยนไปแลว
อุตฺตรสาฏก ซึ่งผาสาฏกอันเปนผาหม อสฺสา ปฏาจาราย แกนาง
ปฏาจารานั้น ฯ สา ปฏาจารา อ. นางปฏาจารานั้น นิวาเสตฺวา
นุงแลว ต สาฏก ซึ่งผาสาฏกนั้น อุปสงฺกมิตฺวา เขาไปเฝาแลว
สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแลว ปาเทสุ ใกลพระบาท
ท. สุวณฺณวณฺเณสุ อันมีวรรณะเพียงดังวาวรรณะแหงทอง ปฺจปฺปติฏิเตน ดวยอันตั้งไวเฉพาะแหงองค ๕ (อาห) กราบทูลแลววา ภนฺเต
ขาแตพระองคผูเจริญ ตุมฺเห อ. พระองค ท. อวสฺสโย จงเปนผู
เปนที่พํานัก เม ของหมอมฉัน โหถ จงเปนเถิด หิ เพราะวา
เสโน อ. เหยี่ยว คณฺหิ เฉี่ยวเอาแลว เอก ปุตตฺ  ซึ่งบุตรคนหนึ่ง
เม ของหมอมฉัน เอโก ปุตฺโต อ. บุตรคนหนึ่ง (เม) ของหมอมฉัน
อุทเกน อันน้ํา วูฬโฺ ห พัดไปแลว ปติ อ. ผัว (เม) ของหมอมฉัน
มโต ตายแลว ปนฺเถ ในทางเปลี่ยว มาตาปตโร จเอว อ. มารดา
และบิดา ท. ดวยนั่นเทียว ภาตา จ อ. พีช่ ายดวย (เม) ของหมอมฉัน
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เคเหน อันเรือน อวตฺถฏา ทับลงแลว (ชเนหิ) อันชน ท. ฌายนฺติ
เผาอยู เอกจิตกาย บนเชิงตะกอนอันเดียวกัน อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว วจน ซึง่ คํา
ตสฺสา ปฏาจาราย ของนางปฏาจารานั้น วตฺวา ตรัสแลววา ปฏาจาเร
ดูกอนปฏาจารา ตฺว อ. เธอ มา จินฺตยิ อยาคิดแลว ตฺว อ. เธอ
อาคตา เปนผูมาแลว สนฺติก สูสํานัก ตว ตาณ สรณ อวสฺสโย
ภวิตุ สมตฺถสฺสเอว ปุคฺคลสฺส ของบุคคล ผูสามารถ เพื่ออันเปน
เปนผูเปนที่ตานทาน เปนผูเปนที่ระลึก เปนผูเปนที่พํานัก ของเธอ
นั่นเทียว อสิ ยอมเปน หิ เหมือนอยางวา เอโก ปุตฺโต อ. บุตร
คนหนึ่ง ตว ของเธอ เสเนน อันเหยี่ยว คหิโต เฉี่ยวเอาแลว
อิทานิ ในกาลนี้ เอโก ปุตฺโต อ. บุตรคนหนึ่ง (ตว) ของเธอ
อุทเกน อันน้ํา วูฬโฺ ห พัดไปแลว ปติ อ. ผัว (ตว) ของเธอ
มโต ตายแลว ปนฺเถ ในทางเปลี่ยว มาตาปตโร จเอว อ. มารดา
และบิดา ท. ดวยนั่นเทียว ภาตา จ อ. พีช่ ายดวย (ตว) ของเธอ
เคเหย อันเรือน อวตฺถฏา ทับลงแลว ยถา ฉันใด ปคฺฆริตอสฺสุ
อ. น้ําตาอันไหลออกแลว ตว ของเธอ โรทนฺติยา ผูรองไหอยู
ปุตฺตาทีน ปยชนาน มตกาเลเอว ในกาลแหงปยชน ท. มีบตุ รเปนตน
ตายแลวนั่นเทียว อิมสฺมึ สสาเร ในสงสารนี้ พหุตร เปนน้ํามากกวา
อุทกโต กวาน้ํา ฉันนัน้ นั่นเทียว อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ
ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
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ชล อ. น้ํา จตูสุ สมุทฺเทสุ ในสมุทร ท. ๔
ปริตฺตก เปนน้ํานิดหนอย (โหติ) ยอมเปน
อสฺสุชล อ. น้ําคือน้ําตา นรสฺส ของนระ ทุกเฺ ขน
ผุฏสฺส ผูอันทุกขถกู ตองแลว โสจโต ผูเศรา
โศกอยู อนปฺปก เปนน้ําไมนอย พหุ เปนน้ํา
มาก ตโต จตูสุ สมุทฺเทสุ ชลโต กวาน้ํา
ในสมุทร ท. ๔ นัน้ (โหติ) ยอมเปน อมฺม
แนะแม ตฺว อ. เธอ ปมชฺชสิ ประมาทอยู
กึการณา เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถริ ครั้นเมื่อพระศาสดา กเถนฺเต ตรัสอยู อนมตคฺคปริยาย
ซึ่งอนมตัคคปริยาย เอว อยางนี้ โสโก อ. ความเศราโศก สรีเร
ในสรีระ ตสฺสา ปฏาจาราย ของนางปฏาจารานั้น อคมาสิ ไดถึงแลว
ตนุตฺต ซึ่งความเปนสภาพเบาบาง ฯ อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระ
ศาสดา ตฺวา ทรงทราบแลว น ปฏาจาร ซึ่งนางปฏาจารานั้น
ตนุภูตโสก ผูมีความเศราโศกอันเปนสภาพเบาบางเปนแลว อามนฺเตตฺวา ทรงเรียกแลว ปุน อีก วตฺวา ตรัสแลววา ปฏาจาเร
ดูกอนปฏาจารา ปุตฺตาทโย นาม ปยชนา อ. ปยชน ท. ชือ่ วามี
บุตรเปนตน น สกฺโกนฺติ ยอมไมอาจ ภวิตุ เพื่ออันเปน ตาณ
วา เปนเครื่องตานทานหรือ สรณ วา หรือวาเปนที่ระลึก เลน
วา หรือวาเปนเครื่องกีดกัน คจฺฉนฺตสฺส ของบุคคลผูไปอยู ปรโลก
สูโลกในเบื้องหนา ตสฺมา เพราะเหตุนั้น เต ปุตฺตาทิปยชนา อ.
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ปยชนมีบุตรเปนตน ท. เหลานั้น วิชชฺ มานาป แมมีอยู น สนฺติเอว
ชื่อวายอมไมมีนั่นเทียว ปน สวนวา ปณฺฑิเตน สีล วิโสเธตฺวา
อตฺตโน นิพฺพานคามิมคฺคเอว โสธาตุ อ. อันบัณฑิต ยังศีลให
หมดจดวิเศษแลว ยังหนทางอันมีปกติไปสูพระนิพพาน เพื่อตนนั่น
เที่ยว ใหหมดจด วุฏฏ ติ ยอมสมควร อิติ ดังนี้ เทเสนฺโต เมื่อ
จะทรงแสดง ธมฺม ซึ่งธรรม อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่ง
พระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
ปณฺฑิโต อ. บัณฑิต ตฺวา รูแ ลว เอต อตฺถวส
ซึ่งอํานาจแหงเนื้อความนี้วา ปุตฺตา อ. บุตร ท.
น สนฺติ ยอมไมมี ตาณาย เพื่ออันตานทาน
ปตา อ. บิดา น (อตฺถิ) ยอมไมมี (ตาณาย)
เพื่ออันตานทาน พนฺธวา อ. พวกพอง นป
(อตฺถิ) แมยอมไมมี (ตาณาย) เพื่ออันตาน
ทาน (ปุคฺลสฺส) เมือ่ บุคคล อนฺตเกน อัน
มัจจุอนั กระทําซึ่งที่สุด อธิปนฺนสฺส ครอบงําแลว
ตาณตา อ. ความเปนผูตานทาน าตีสุ ใน
ญาติ ท. นตฺถิ ยอมไมมี อิติ ดังนี้ สีลสวุโต
เปนผูสํารวมแลวในศีล (หุตฺวา) เปน มคฺค
ยังหนทาง นิพฺพานคมน อันเปนที่ไปสูพระนิพพาน
วิโสธเย พึงใหหมดจดวิเศษ ขิปฺปเอว พลัน
นั่นเทียว อิติ ดังนี้ ฯ
คัณฐีธัมมปทัฏฐกถายกศัพทแปล ภาค ๔ จบ.

