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๑๒. อตฺตวคฺควณฺณนา
๑. โพธิราชกุมารวตฺถุ. (๑๒๗)
"อตฺตานฺเจติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เภสกฬาวเน วิหรนฺโต
โพธิราชกุมาร อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร ปวีตเล อฺเหิ ปาสาเทหิ อสทิสรูป อากาเส
อุปฺปตมาน วิย โกกนทนฺนาม ปาสาท กาเรตฺวา วฑฺฒกึ ปุจฺฉิ
"กึ ตยา อฺตฺถาป เอวรูโป ปาสาโท กตปุพฺโพ, อุทาหุ
ปมสิปฺปเมว เต อิทนฺต.ิ "ปมสิปปฺ เมว เทวาติ วุตฺเต, โส
จินฺเตสิ "สเจ อย อฺสฺสาป เอวรูป ปาสาท กริสฺสติ, อย
ปาสาโท อนจฺฉริโย ภวิสฺสติ; อิม มยา มาเรตุ วา หตฺถปาเท
วาสฺส ฉินฺทิตุ อกฺขีนิ วา อุปฺปาเตตุ วฏฏติ, เอว อฺสฺส
ปาสาท น กริสฺสตีติ. โส ตมตฺถ อตฺตโน ปยสหายกสฺส
สฺชีวกปุตฺตสฺส มาณวกสฺส กเถสิ. โส จินฺเตสิ "นิสฺสสย เอส
วฑฺฒกึ นาเสสฺสติ, อนคฺโฆ สิปฺปโ ย, มยิ สนฺเต มา นสฺสตุ,
สฺมสฺส ทสฺสามีติ. โส ต อุปสงฺกมิตฺวา "ปาสาเท เต
กมฺม นิฏิต โนติ ปุจฉฺ ิตฺวา, "นิฏ ิตนฺติ วุตฺเต, "ราชกุมาโร
ต นาเสตุกาโม, ตสฺมา อตฺตาน รกฺเขยฺยาสีติ อาห. วฑฺฒกี
"ภทฺทกนฺเต สามิ กต มม อาโรเจนฺเตน, อหเมตฺถ กตฺตพฺพ
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ชานิสฺสามีติ วตฺวา, "กึ สมฺม อมฺหาก ปาสาเท เต กมฺม
นิฏิตนฺติ ราชกุมาเรน ปุฏโ, "น ตาว เทว นิฏิต, พหุ
อวสิฏนฺติ อาห. "กึ กมฺม นาม อวสิฏนฺติ. "ปจฺฉา เทว
อาจิกฺขิสฺสามิ, ทารูนิ ตาว อาหราเปถาติ. "กึ ทารูนิ นามาติ.
"นิสฺสารานิ สุกฺขทารูนิ เทวาติ. โส อาหราเปตฺวา อทาสิ. อถ
น อาห "เทว อิโต ปฏาย มม สนฺติก นาคนฺตพฺพ, สุขุมกมฺม
กโรนฺตสฺส หิ อฺเน สทฺธึ สลฺลาเป สติ วิกฺเขโป โหติ,
อาหารเวลาย ปน เม ภริยาว อาหาร อาหริสฺสตีติ. ราชกุมาโร
"สาธูติ ปฏิสฺสุณิ. โสป เอกสฺมึ คพฺเภ นิสีทิตฺวา ตานิ ทารูนิ
ตจฺเฉตฺวา อตฺตโน ปุตฺตทารสฺส อนฺโตนิสีทนโยคฺค ครุฬสกุณ
กตฺวา อาหารเวลาย [ปน] ภริย อาห "เคเห วิชฺชมานก
สพฺพ วิกฺกณ
ี ิตฺวา หิรฺสุวณฺณ คณฺหาหีติ. ราชกุมาโรป
วฑฺฒกิสฺส อนิกฺขมนตฺถาย เคห ปริกฺขิปาเปตฺวา อารกฺข เปสิ.
วฑฺฒกีป สกุณสฺส นิฏ ิตกาเล "อชฺช สพฺเพป ทารเก คเหตฺวา
อาคจฺเฉยฺยาสีติ ภริย วตฺวา ภุตฺตปาตราโส ปุตฺตทาร สกุณสฺส
กุจฺฉิย นิสีทาเปตฺวา วาตปาเนน นิกฺขมิตฺวา ปลายิ. โส เตส
"เทว วฑฺฒกี ปลายตีติ กนฺทนฺตานเยว คนฺตฺวา หิมวนฺเต
โอตริตฺวา เอก นคร มาเปตฺวา ตตฺถ กฏวาหนราชา นาม ชาโต.
ราชกุมาโรป "ปาสาทมห กริสสฺ ามีติ สตฺถาร นิมนฺเตตฺวา
ปาสาเท จตุชฺชาติกคนฺเธหิ ปริภณฺฑ กตฺวา ปมอุมฺมารโต ปฏาย
๑

๑. สี. ยุ. กถาสลฺลปนฺตสฺส เม.
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เจลปฏิก ปตฺถริ. โส กิร อปุตฺตโก, ตสฺมา "สจาห ปุตฺต วา
ธีตร วา ลจฺฉามิ, สตฺถา อิม อกฺกมิสสฺ ตีติ จินฺเตตฺวา ปตฺถริ. โส
สตฺถริ อาคเต สตฺถาร ปฺจปฺปติฏิเตน วนฺทิตฺวา ปตฺต คเหตฺวา
"ปวิสถ ภนฺเตติ อาห. สตฺถา น ปาวิสิ. โส ทุติยมฺป ตติยมฺป
ยาจิ. สตฺถา อปฺปวิสิตฺวาว อานนฺทตฺเถร โอโลเกสิ. เถโร
โอโลกิตสฺาเยว วตฺถาน อนกฺกมนภาว ตฺวา "สหร ราชกุมาร
ทุสฺสานิ, น ภควา เจลปฏิก อกฺกมิสฺสติ, ปจฺฉิม ชนต ตถาคโต
โอโลเกตีติ ทุสฺสานิ สหราเปสิ. โส ทุสฺสานิ สหริตฺวา สตฺถาร
อนฺโต ปเวเสตฺวา ยาคุขชฺชเกน สนฺตปฺเปตฺวา เอกมนฺต นิสินโฺ น
วนฺทิตฺวา อาห "อห ภนฺเต ตุมฺหาก อุปฏาโก ติกฺขตฺตุ สรณ คโต:
กุจฺฉิคโต จ กิรมฺหิ เอกวาร สรณ คโต, ทุติยมฺป ตรุณทารกกาเล,
ตติยมฺป วิฺุภาว ปตฺตกาเล; ตสฺส เม กสฺมา เจลปฏิก น
อกฺกมิตฺถาติ. "กึ ปน ตฺว กุมาร จินฺเตตฺวา เจลปฏิก อตฺถรีติ.
"สเจ ปุตฺต วา ธีตร วา ลจฺฉามิ, สตฺถา เม เจลปฏิก
อกฺกมิสฺสตีติ อิท จินฺเตตฺวา ภนฺเตติ. "เตนาห กุมาร น
อกฺกมินฺติ. "กึ ปนาห ภนฺเต ปุตฺต วา ธีตร วา เนว ลจฺฉามีติ.
"อาม กุมาราติ. "กึการณา ภนฺเตติ. "ปุริมตฺตภาเว ชายาย
สทฺธึ ปมาท อาปนฺนตฺตาติ. "กิสฺมึ กาเล ภนฺเตติ. อถสฺส
สตฺถา อตีต อาหริตฺวา ทสฺเสสิ:
"อตีเต กิร อเนกสตา มนุสฺสา มหติยา นาวาย สมุทฺท
ปกฺขนฺทึสุ. นาวา สมุทฺทมชฺเฌ ภิชชฺ ิ. เทฺว ชายปติกา เอก
ผลก คเหตฺวา อนฺตรทีปก ปวิสึส.ุ เสสา สพฺเพ ตตฺเถว มรึสุ.
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ตสฺมึ โข ปน ทีปเก มหาสกุณสงฺโฆ วสติ. เต อฺ ขาทิตพฺพก
อทิสฺวา ฉาตชฺฌตฺตา สกุณณฺฑกานิ องฺคาเร ปจิตฺวา ขาทึสุ,
เตสุ อปฺปโหนฺเตสุ, สกุณจฺฉาเป คเหตฺวา ปจิตฺวา ขาทึสุ, เตสุ
อปฺปโหนฺเตสุ, สกุเณ คเหตฺวา ขาทึสุ, เอว ปมวเยป มชฺฌิมวเยป
ปจฺฉิมวเยป ขาทึสุเยว, เอกสฺมึป วเย อปฺปมาท นาปชฺชึสุ. เอโกป
จ เนส อปฺปมาท นาปชฺช.ิ
สตฺถา อิทนฺตสฺส ปุพฺพกมฺม ทสฺเสตฺวา "สเจ หิ ตฺว
กุมาร ตทา เอกสฺมึป วเย ภริยาย สทฺธึ อปฺปมาท อาปชฺชิสสฺ ,
เอกสฺมึป วเย ปุตฺโต วา ธีตา วา อุปฺปชฺเชยฺย; สเจ ปน
โว เอโกป อปฺปมตฺโต อภวิสฺส, ต ปฏิจฺจ ปุตฺโต วา ธีตา
วา อุปฺปชฺชสิ ฺส; กุมาร อตฺตาน หิ ปย มฺมาเนน ตีสุป
วเยสุ อปฺปมตฺเตน อตฺตา รกฺขิตพฺโพ, เอว อสกฺโกนฺเตน
เอกวเยป รกฺขิตพฺโพเยวาติ วตฺวา คาถมาห
"อตฺตานฺเจ ปย ชฺา รกฺเขยฺย น สุรกฺขิต
ติณฺณมฺตร ยาม ปฏิชคฺเคยฺย ปณฺฑิโตติ.
ตตฺถ "ยามนฺติ: สตฺถา อตฺตโน ธมฺมิสฺสรตาย เจว
เทสนากุสลตาย จ อิธ ติณฺณ วยาน อฺตร วย ยามนฺติ กตฺวา
ทสฺเสติ. ตสฺมา เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ "สเจ อตฺตาน
ปย ชาเนยฺย, รกฺเขยฺย น สุรกฺขิต; ยถา โส สุรกฺขิโต โหติ,
เอวนฺต รกฺเขยฺย. ตตฺถ, สเจ คิหี สมาโน `อตฺตาน รกฺขิสฺสามีติ
อุปริ ปาสาทตเล สุสวุต คพฺภ ปวิสิตฺวา สมฺปนฺนรกฺโข หุตฺวา
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๒. อุปนนฺทสกฺยปุตฺตวตฺถุ. (๑๒๘)
"อตฺตานเมว ปมนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อุปนนฺท สกฺยปุตฺต อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร เถโร ธมฺมกถ กเถตุ เฉโก. ตสฺส อปฺปจฺฉตาทิปฺปฏิสยุตฺต ธมฺมกถ สุตฺวา พหู ภิกขฺ ู ต จีวเรหิ ปูเชตฺวา
ธูตงฺคานิ สมาทยึสุ. เตหิ วิสฺสฏปริกฺขาเร โสเอว คณฺหิ.
โส เอกสฺมึ อนฺโตวสฺเส อุปกฺกฏเ ชนปท อคมาสิ. อถ น
เอกสฺมึ วิหาเร ทหรสามเณรา ธมฺมกถิกปฺเปเมน "ภนฺเต อิธ
วสฺส อุเปถาติ วทึสุ. "อิธ กิตฺตก วสฺสาวาสิก ลพฺภตีติ
ปุจฺฉิตวา, เตหิ "เอเกโก สาฏโกติ วุตฺเต, ตตฺถ อุปาหนา
เปตฺวา อฺ วิหาร อคมาสิ, ทุติย วิหาร คนฺตฺวา "อิธ
กึ ลพฺภตีติ ปุจฺฉิตฺวา, "เทฺว สาฏกาติ วุตฺเต, กตฺตรยฏึ
เปสิ; ตติย วิหาร คนฺตฺวา "อิธ กึ ลพฺภตีติ ปุจฺฉิตฺวา,
"ตโย สาฏกาติ วุตฺเต, อุทกตุมฺพ เปสิ; จตุตฺถ วิหาร
คนฺตฺวา "อิธ กึ ลพฺภตีติ ปุจฺฉิตฺวา, "จตฺตาโร สาฏกาติ
วุตฺเต, "สาธุ อิธ วสิสสฺ ามีติ ตตฺถ วสฺส อุปคนฺตฺวา
คหฏานฺเจว ภิกฺขูนฺจ ธมฺมกถ กเถสิ. เต น พหูหิ วตฺเถหิ
เจว จีวเรหิ จ ปูเชสส. โส วุตฺถวสฺโส อิตเรสุป วิหาเรสุ สาสน
เปเสตฺวา "มยา ปริกฺขารสฺส ปตตฺตา วสฺสาวาสิก ลทฺธพฺพ,
ต เม ปหิณนฺตูติ สพฺพ อาหราเปตฺวา ยานก ปูเรตฺวา ปายาสิ.
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อเถกสฺมึ วิหาเร เทฺว ทหรภิกฺขู เทฺว สาฏเก เอกฺจ กมฺพล
ลภิตฺวา "ตุยหฺ  สาฏกา โหนฺตุ, มยฺห กมฺพโลติ ภาเชตุ
อสกฺโกนฺตา มคฺคสมีเป นิสีทิตฺวา วิวทนฺติ. เต ต [เถร]
อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา "ภนฺเต ตุมฺเห โน ภาเชตฺวา เทถาติ วทึสุ.
"ตุมฺเหเยว ภาเชถาติ. "น สกฺโกม ภนฺเต, ตุมฺเห โน ภาเชตฺวา
เทถาติ. "มม วจเน สฺสถาติ. "อาม สฺสามาติ. "เตนหิ สาธูติ
โส เตส เทฺว สาฏเก ทตฺวา "อย ธมฺมกถ กเถนฺตาน อมฺหาก
ปารุปน โหตูติ มหคฺฆกมฺพล อาทาย ปกฺกามิ. ทหรภิกฺขู
วิปฺปฏิสาริโน หุตฺวา สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา ตมตฺถ อาโรเจสส.
สตฺถา "น ภิกฺขเว อิทาเนเวส ตุมฺหาก สนฺตก คเหตฺวา ตุมฺเห
วิปฺปฏิสาริโน กโรติ, ปุพฺเพป อกาสิเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ:
"อตีตสฺมึ หิ "อนุตีรจารี จ คมฺภีรจารี จาติ เทฺว อุทฺทา
มหนฺต โรหิตมจฺฉ ลภิตฺวา "มยฺห สีส โหตุ, ตว นงฺคุฏนฺติ
วิวาทาปนฺนา ภาเชตุ อสกฺโกนฺตา เอก สิคาล ทิสฺวา อาหสุ
"มาตุล อิม โน ภาเชตฺวา เทหีติ. "อห รฺา วินิจฺฉยฏาเน
ปโต, ตตฺถ จิร นิสที ิตฺวา ชงฺฆวิหารตฺถาย อาคโตมฺหิ,
อิทานิ เม โอกาโส นตฺถีติ. "มาตุล มา เอว กโรถ, ภาเชตฺวาเอว
โน เทถาติ. "มม วจเน สฺสถาติ. "สฺสาม มาตุลาติ.
"เตนหิ สาธูติ โส สีส ฉินฺทิตฺวา เอกมนฺเต อกาสิ, นงฺคุฏ
เอกมนฺเต; กตฺวา จ ปน "ตาตา เยน โว อนุตีเร จริต, โส
๑

๒

๑. สี. ยุ. ปารุปณารโห' ติ. ม. ปารุปนารโห' ติ. ๒. ม. มหคฺฆ กมฺพล.
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นงฺคุฏ คณฺหาตุ; เยน คมฺภีเร จริต, ตสฺส สีส โหตุ; อย
ปน มชฺฌโิ ม ขณฺโฑ มม วินิจฺฉยธมฺเม ิตสฺส ภวิสฺสตีติ เต
สฺาเปนฺโต
"อนุตีรจาริโน นงฺคุฏ, สีส คมฺภีรจาริโน,
อถาย มชฺฌิโม ขณฺโฑ ธมฺมฏสฺส ภวิสฺสตีติ
อิม คาถ วตฺวา มชฺฌิมขณฺฑ อาทาย ปกฺกามิ. เตป วิปฺปฏิสาริโน
ต โอโลเกตฺวา อฏสุ.
สตฺถา อิม อตีต ทสฺเสตฺวา "เอวเมส อตีเตป ตุมฺเห
วิปฺปฏิสาริโน อกาสิเยวาติ เต ภิกขฺ ู สฺาเปตฺวา อุปนนฺท
ครหนฺโต "ภิกฺขเว ปร โอวทนฺเตน นาม ปมเมว อตฺตา
ปฏิรูเป ปติฏ าเปตพฺโพติ วตฺวา อิม คาถมาห
"อตฺตานเมว ปม ปฏิรูเป นิเวสเย,
อถฺมนุสาเสยฺย, น กิลสิ ฺเสยฺย ปณฺฑิโตติ.
ตตฺถ "ปฏิรูเป นิเวสเยติ: อนุจฺฉวิเก คุเณ ปติฏาเปยฺย.
อิท วุตฺต โหติ "โย อปฺปจฺฉตาทิคุเณหิ วา อริยวสปฺปฏิปทาทีหิ
วา ปร อนุสาสิตุกาโม, โส อตฺตานเมว ปม ตสฺมึ คุเณ
ปติฏาเปยฺย; เอว ปติฏาเปตฺวา อถฺ เตหิ คุเณหิ อนุสาเสยฺย.
อตฺตาน หิ ตตฺถ อนิเวเสตฺวา เกวล ปรเมว อนุสาสมาโน ปรโต
นินฺท ลภิตฺวา กิลิสฺสติ นาม. ตตฺถ อตฺตาน นิเวเสตฺวา อนุสาสมาโน
ปรโต ปสส ลภติ; ตสฺมา น กิลิสสฺ ติ นาม. เอว กโรนฺโต
๑

๑. ขุ. ชา. สตฺตก. ๒๗/๒๑๖ ตทฏกถา. ๕/๑๓๗.
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ปณฺฑิโต น กิลิสฺเสยฺยาติ.
เทสนาวสาเน เต เทฺว ภิกฺขู โสตาปตฺติผเล ปติฏหึสุ.
มหาชนสฺสาป สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.
อุปนนฺทสกฺยปุตฺตวตฺถุ.
๓. ปธานิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ. (๑๒๙)
"อตฺตานฺเจติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ปธานิกติสฺสตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา ปฺจสเต ภิกฺขู
อาทาย อรฺเ วสฺส อุปคนฺตฺวา "อาวุโส ธรมานกพุทฺธสฺส
โว สนฺติเก กมฺมฏาน คหิต, อปฺปมตฺตา สมณธมฺม กโรถาติ
โอวทิตฺวา สย คนฺตฺวา นิปชฺชิตฺวา สุปติ. เต ภิกฺขู ปมยาเม
จงฺกมิตฺวา มชฺฌิมยาเม วิหาร ปวิสนฺติ. โส นิทฺทายิตฺวา
ปพุทฺธกาเล เตส สนฺติก คนฺตฺวา "กึ ตุมฺเห `นิปชฺชิตฺวา
นิทฺทายิสฺสามาติ อาคตา? สีฆ นิกขฺ มิตฺวา สมณธมฺม กโรถาติ
วตฺวา สย คนฺตฺวา ตเถว สุปติ. อิตเร มชฺฌิมยาเม พหิ
จงฺกมิตวฺ า ปจฺฉิมยาเม วิหาร ปวิสนฺติ. โส ปุนป ปพุชฌ
ฺ ติ ฺวา
เตส สนฺติก คนฺตฺวา เต วิหารา นีหริตฺวา สย ปุน คนฺตฺวา
สุปเตว. ตสฺมึ นิจฺจกาล เอว กโรนฺเต, เต ภิกฺขู สชฺฌาย วา
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กมฺมฏาน วา มนสิกาตุ นาสกฺขึส.ุ จิตฺต อฺถตฺต อคมาสิ.
เต "อมฺหาก อาจริโย อติวิย อารทฺธวิริโย, ปริคฺคณฺหิสฺสาม
นนฺติ ปริคฺคณฺหนฺตา ตสฺส กิริย ทิสฺวา "นฏมฺหาวุโส, อาจริโย
โน ตุจฺฉรว รวตีติ วทึสุ. เตส อติวิย กิลมนฺตาน เอกภิกฺขุป
วิเสส นิพฺพตฺเตตุ นาสกฺขิ. เต วุตฺถวสฺสา สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา
สตฺถารา กตปฺปฏิสนฺถารา "กึ ภิกขฺ เว อปฺปมตฺตา หุตฺวา
สมณธมฺม กริตฺถาติ ปุจฺฉิตา ตมตฺถ อาโรเจสส. สตฺถา "น
ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพเปส ตุมฺหาก อนฺตรายมกาสิเยวาติ วตฺวา
เตหิ ยาจิโต
"อมาตาปตุสวฑฺโฒ อนาจริยกุเล วส
นาย กาลมกาล วา อภิชานาติ กุกฺกุโฏติ
อิม อกาลรวกุกฺกุฏชาตก วิตฺถาเรตฺวา "ภิกฺขเว ปร โอวทนฺเตน
นาม อตฺตา สุทนฺโต กาตพฺโพ, เอว โอวทนฺโต หิ สุทนฺโต
หุตฺวา ทเมติ นามาติ วตฺวา อิม คาถมาห
"อตฺตานฺเจ ตถา กยิรา, ยถฺมนุสาสติ,
สุทนฺโต วต ทเมถ, อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโมติ.
ตสฺสตฺโถ "ยถา ภิกฺขุ `ปมยามาทีสุ จงฺกมิตพฺพนฺติวตฺวา
ปร โอวทติ, สย จงฺกมนาทีนิ อธิฏ หนฺโต อตฺตานฺเจ ตถา
กยิรา, ยถฺมนุสาสติ. เอว สนฺเต สุทนฺโต วต ทเมถาติ:
เยน คุเณน ปร อนุสาสติ เตน อตฺตนา สุทนฺโต หุตฺวา ทเมยฺย.
๑

๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓๘. ตทฏกถา. ๒/๓๐๒.
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อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโมติ; อย หิ อตฺตา นาม ทุททฺ โม. ตสฺมา
ยถา โส สุทนฺโต โหติ, ตถา ทเมตพฺโพติ.
เทสนาวสาเน ปฺจสตาป เต ภิกฺขู อรหตฺต ปาปุณึสูติ.
ปธานิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ.
๔. กุมารกสฺสปตฺเถรมาตุวตฺถุ. (๑๓๐)
"อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา
เชตวเน วิหรนฺโต กุมารกสฺสปตฺเถรสฺส มาตร อารพฺภ กเถสิ.
สา กิร ราชคหนคเร เสฏิธีตา วิฺุต ปตฺตกาลโต
ปฏาย ปพฺพชฺช ยาจิ, ปุนปฺปุน ยาจมานาป มาตาปตูน สนฺติกา
ปพฺพชฺช อลภิตฺวา วยปฺปตฺตา ปติกุล คนฺตฺวา ปติเทวตา หุตฺวา
อคาร อชฺฌาวสิ. อถสฺสา น จิรสฺเสว กุจฺฉิสฺมึ คพฺโภ ปติฏ หิ.
สา ปนสฺส ปติฏิตภาว อชานิตฺวาว สามิก อาราเธตฺวา
ปพฺพชฺช ยาจิ. อถ น โส มหนฺเตน สกฺกาเรน ภิกฺขุนีอุปสฺสย
เนตฺวา อชานนฺโต เทวทตฺตปกฺขิกาน ภิกฺขุนีน สนฺติเก ปพฺพาเชสิ.
อปเรน สมเยน ตสฺสา คพฺภินีภาว ตฺวา ตาหิ "กึ อิทนฺติ
ปุฏา "นาห อยฺเย ชานามิ `กิเมต,' สีล ปน เม อโรคเมวาติ
[อาห]. ภิกขฺ ุนิโย ต เทวทตฺตสฺส สนฺติก เนตฺวา "อย ภิกฺขนุ ี
๑

๑. สี. ม. ยุ. วุตตฺ า.
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สทฺธาย ปพฺพชิตา, อิมิสฺสา มย คพฺภสฺส ปติฏิตกาล น ชานาม;
กึทานิ กโรมาติ ปุจฺฉึสุ. เทวทตฺโต "มา มยฺห โอวาทการิกาน
ภิกฺขุนีน อยโส อุปฺปชฺชตูติ เอตฺตกเมว จินฺเตตฺวา "อุปฺปพฺพาเชถ
นนฺติ อาห. ต สุตฺวา สา ทหรา "มา ม อยฺเย นาเสถ,
นาห เทวทตฺต อุทฺทิสสฺ ปพฺพชิตา, เอถ ม สตฺถุ สนฺติก
เชตวน เนถาติ. ตา ต อาทาย เชตวน คนฺตฺวา สตฺถุ
อาโรเจสส. สตฺถา "ตสฺสา คิหิกาเล คพฺโภ ปติฏ ิโตติ ชานนฺโตป
ปรวาทโมจนตฺถ ราชาน ปเสนทิโกสล มหาอนาถปณฺฑิก
จุลฺลอนาถปณฺฑิก วิสาข อุปาสิก อฺานิ จ มหากุลานิ ปกฺโกสาเปตฺวา
อุปาลิตฺเถร อาณาเปสิ "คจฺฉ, อิมิสฺสา ทหราย [ภิกฺขุนิยา]
จตุปฺปริสมชฺเฌ กมฺม โสเธหีติ. เถโร รฺโ ปุรโต วิสาข
ปกฺโกสาเปตฺวา ต อธิกรณ ปฏิจฺฉาเปสิ. สา สาณิปฺปาการ
ปริกฺขิปาเปตฺวา อนฺโตสาณิย ตสฺสา หตฺถปาทนาภิอุทรปริโยสานานิ
โอโลเกตฺวา มาสทิวเส มาเนตฺวา "คิหิภาเว อิมาย
คพฺโภ ลทฺโธติ ตฺวา เถรสฺส ตมตฺถ อาโรเจสิ. อถสฺสา
เถโร ปริสมชฺเฌ ปริสุทธฺ ภาว ปติฏาเปสิ. สา อปเรน สมเยน
ปทุมุตฺตรพุทฺธปาทมูเล ปติฏิตปฺปตฺถน มหานุภาว ปุตฺต วิชายิ.
อเถกทิวส ราชา ภิกฺขุนีอุปสฺสยสมีเป คจฺฉนฺโต ทารกสทฺท
สุตฺวา "กึ อิทนฺติ ปุจฉฺ ิตฺวา, "เทว เอติสฺสา ภิกฺขุนิยา ปุตฺโต
ชาโต, ตสฺเสส สทฺโทติ วุตฺเต, ต กุมาร อตฺตโน ฆร เนตฺวา
๑

๒

๑. "คิหิกาเลติ ภวิตพฺพ. ๒. สี. ม. ยุ. ปตฺถิตปตฺถน.
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ธาตีน อทาสิ. นามคฺคหณทิวเส จสฺส "กสฺสโปติ นาม กตฺวา
กุมารปริหาเรน วฑฺฒิตตฺตา "กุมารกสฺสโปติ สฺชานึสุ. โส
กีฬามณฺฑเล ทารเก ปหริตฺวา, "นิมฺมาตาปติเกนมฺหา ปหฏาติ
วุตฺเต, ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา "เทว ม `นิมฺมาตาปติโกติ วทนฺติ,
มาตร เม อาจิกฺขถาติ ปุจฺฉิตฺวา, รฺา ธาติโย ทสฺเสตฺวา
"อิมา เต มาตโรติ วุตฺเต, "น เอตฺตกา มม มาตโร, เอกาย
เม มาตรา ภวิตพฺพ, ต เม อาจิกฺขถาติ อาห. ราชา "น
สกฺกา อิม วฺเจตุนฺติ จินฺเตตฺวา "ตาต ตว มาตา ภิกฺขุนี, ตฺว
มยา ภิกฺขุนีอุปสฺสยา อานีโตติ. โส ตาวตเกเนว สมุปฺปนฺนสเวโค
หุตฺวา "ตาต ปพฺพาเชถ มนฺติ อาห. ราชา "สาธุ ตาตาติ ต
มหนฺเตน สกฺกาเรน สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพาเชสิ.
โส ลทฺธูปสมฺปโท "กุมารกสฺสปตฺเถโรติ ปฺายิ. โส
สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา อรฺ ปวิสิตฺวา วายมิตฺวา
วิเสส นิพฺพตฺเตตุ อสกฺโกนฺโต "ปุน กมฺมฏาน วิเสเสตฺวา
คเหสฺสามีติ สตฺถุ สนฺตกิ  อาคนฺตฺวา อนฺธวเน วิหาสิ. อถ น
กสฺสปพุทฺธกาเล เอกโต สมณธมฺม กตฺวา อนาคามิผล ปตฺวา
พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺตภิกฺขุ พฺรหฺมโลกโต อาคนฺตฺวา ปณฺณรส
ปฺเห ปุจฺฉิตฺวา "อิเม ปฺเห เปตฺวา สตฺถาร อฺโ
พฺยากาตุ สมตฺโถ นตฺถ,ิ คจฺฉ, สตฺถุ สนฺติเก อิเมส อตฺถ
อุคฺคณฺหาติ อุยฺโยเชสิ. โส ตถา กตฺวา ปฺหวิสฺสชฺชนาวสาเน
อรหตฺต ปาปุณิ.
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ตสฺส ปน นิกฺขนฺตทิวสโต ปฏาย ทฺวาทส วสฺสานิ มาตุ
ภิกฺขุนิยา อกฺขีหิ อสฺสนู ิ ปวตฺตยึสุ. สา ปุตฺตวิโยคทุกฺขิตา
อสฺสุตินฺเตเนว มุเขน ภิกฺขาย จรมานา อนฺตรวีถิย เถร ทิสวฺ าว
"ปุตฺต ปุตฺตาติ วิรวนฺตี ต คณฺหิตุ อุปธาวมานา ปวตฺติตฺวา
ปติ. สา ถเนหิ ขีร มฺุจนฺเตหิ อุฏหิตฺวา อลฺลจีวรา คนฺตฺวา
เถร คณฺหิ. โส จินฺเตสิ "สจาย มม สนฺติกา มธุรวจน
ลภิสฺสติ, วินสฺสิสฺสติ; ถทฺธเมว กตฺวา อิมาย สทฺธึ สลฺลปสสฺ ามีติ.
อถ น อาห "กึ กโรนฺตี วิจรสิ? สิเนหมตฺตป ฉินฺทิตุ น
สกฺโกสีติ. สา "อโห กกฺขฬา เถรสฺส กถาติ จินฺเตตฺวา "กึ
วเทสิ ตาตาติ วตฺวา ปุนป ตเถว วุตฺตา จินฺเตสิ "อห อิมสฺส
การณา ทฺวาทส วสฺสานิ อสฺสูนิ นิวาเรตุ น สกฺโกมิ, อย
ปน เม ถทฺธหทโย, กึ เม อิมินาติ ปุตฺตสิเนห ฉินฺทิตฺวา
ตทิวสเมว อรหตฺต ปาปุณิ.
อปเรน สมเยน ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ "อาวุโส
เทวทตฺเตน เอว อุปนิสสฺ ยสมฺปนฺโน กุมารกสฺสโป จ เถรี จ
นาสิตา, สตฺถา ปน เตส ปติฏา ชาโต: อโห พุทฺธา นาม
โลกานุกมฺปกาติ. สตฺถา อาคนฺตฺวา "กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ
กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, "อิมาย นามาติ วุตฺเต, "น
ภิกฺขเว อิทาเนว อห อิเมส ปจฺจโย จ ปติฏา จ ชาโต,
ปุพฺเพป เตส อห ปติฏา อโหสึเยวาติ วตฺวา
๑

๒

๑. สี. ยุ. `กกฺขฬาติ นตฺถิ. ๒. สี. ยุ. ธาเรตต. ม. สนฺธาเรตต.
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"นิโคฺรธเมว เสเวยฺย น สาขมุปสวเส;
นิโคฺรธสฺมึ มต เสยฺโย, ยฺเจ สาขสฺมิ ชีวิตนฺติ
อิม นิโคฺรธชาตก วิตฺถาเรน กเถตฺวา "ตทา สาขมิโค เทวทตฺโต
อโหสิ, ปริสาปสฺส เทวทตฺตปริสาว, วารปฺปตฺตา มิคเธนุ เถรี
อโหสิ, ปุตฺโต กุมารกสฺสโป, คพฺภินีมิคิยา ชีวิต ปริจฺจชิตฺวา
คโต นิโคฺรธมิคราชา ปน อหเมวาติ ชาตก สโมธาเนตฺวา
ปุตฺตสิเนห ฉินฺทิตฺวา เถริยา อตฺตนาว อตฺตโน ปติฏานกตภาว
ปกาเสนฺโต "ภิกฺขเว ยสฺมา ปรสฺส อตฺตนิ ิเตน สคฺคปรายเนน
วา มคฺคปรายเนน วา ภวิตุ น สกฺกา, ตสฺมา อตฺตาว อตฺตโน
นาโถ, กึ ปโร กริสฺสตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
"อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ, โก หิ นาโถ ปโร สิยา;
อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถ ลภติ ทุลฺลภนฺติ.
ตตฺถ "นาโถติ: ปติฏา. อิท วุตฺต โหติ "ยสฺมา อตฺตนิ
ิเตน อตฺตนา สมฺปนฺเนน กุสล กตฺวา สคฺค วา ปาปุณิตุ
มคฺค วา ภาเวตุ ผล วา สจฺฉิกาตุ สกฺกา, ตสฺมา หิ อตฺตา ว
อตฺตโน ปติฏา สิยา. ปโร โก นาม กสฺส ปติฏา สิยา?
อตฺตนาเอว หิ สุทนฺเตน นิพฺพิเสวเนน อรหตฺตผลสงฺขาต ทุลฺลภ
นาถ ลภติ. อรหตฺต หิ สนฺธาย "นาถ ลภติ ทุลฺลภนฺติ วุตฺต.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
กุมารกสฺสปตฺเถรมาตุวตฺถุ.
๑

๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๕. ตทฏกถา. ๑/๒๓๒.
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๕. มหากาลอุปาสกวตฺถุ. (๑๓๑)
"อตฺตนา หิ กต ปาปนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต เอก มหากาล นาม โสตาปนฺน อุปาสก อารพฺภ
กเถสิ.
โส กิร มาสสฺส อฏ ทิวเส อุโปสถิโก หุตฺวา วิหาเร
สพฺพรตฺตึ ธมฺมกถ สุณาติ. อถ รตฺตึ โจรา เอกสฺมึ เคเห
สนฺธึ ฉินฺทิตฺวา ภณฺฑก คเหตฺวา โลหภาชนสทฺเทน ปพุทฺเธหิ
สามิเกหิ อนุพทฺธา คหิตภณฺฑ ฉฑฺเฑตฺวา ปลายึสุ. สามิกาป
เต อนุพนฺธึสุเยว. เต ทิสา ปกฺขนฺทึสุ. เอโก ปน วิหารมคฺค
คเหตฺวา มหากาลสฺส สพฺพรตฺตึ ธมฺมกถ สุตฺวา ปาโตว
โปกฺขรณีตีเร มุข โธวนฺตสฺส ปุรโต ภณฺฑก ฉฑฺเฑตฺวา ปลายิ.
โจเร อนุพนฺธิตฺวา อาคตมนุสฺสา ภณฺฑก ทิสวฺ า "ตฺว โน
เคเห สนฺธึ ฉินฺทิตฺวา ภณฺฑก หริตฺวา ธมฺม สุณนฺโต วิย
วิจรสีติ ต คเหตฺวา โปเถตฺวา มาเรตฺวา ฉฑฺเฑตฺวา อคมสุ.
อถ น ปาโต ว ปานียฆฏ อาทาย คตา ทหรสามเณรา ทิสฺวา
"วิหาเร ธมฺมกถ สุตฺวา วสิตอุปาสโก อยุตฺต มรณ ลภตีติ
คนฺตฺวา สตฺถุ อาโรเจสส. สตฺถา "อาม ภิกฺขเว อิมสฺมึ อตฺตภาเว
กาเลน อปฺปฏิรูป มรณ ลทฺธ, ปุพฺเพ กตกมฺมสฺส ปน เตน
ยุตฺตเมว ลทฺธนฺติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต ตสฺส ปุพฺพกมฺม กเถสิ
"อตีเต กิร พาราณสีรฺโ วิชิเต เอกสฺส ปจฺจนฺตคามสฺส
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อฏวีมุเข โจรา วิหรนฺติ. ราชา อฏวีมุเข เอก ราชภฏ เปติ.
โส ภตึ คเหตฺวา มนุสฺเส โอรโต ปาร เนติ, ปารโต โอร อาเนติ.
อเถโก มนุสฺโส อภิรูป อตฺตโน ภริย จุลฺลยานก อาโรเปตฺวา
ต าน อคมาสิ. ราชภโฏ ต อิตฺถึ ทิสฺวาว สฺชาตสิเนโห,
เตน "อฏวึ โน สามิ อติกฺกาเมหีติ วุตฺเตป, "อิทานิ วิกาโล
ชาโต, ปาโตว อติกฺกาเมสฺสามีติ อาห. "สกาโล สามิ,
อิทาเนว โน เนหีติ. "นิวตฺต โภ, อมฺหากเยว เคเห อาหาโร
จ นิวาโส จ ภวิสฺสตีติ. โส เนว นิวตฺติตุ อิจฺฉิ. อิตโร
ปุริสาน สฺ ทตฺวา ยานก นิวตฺตาเปตฺวา อนิจฺฉนฺตสฺเสว
ทฺวารโกฏเก นิวาส ทตฺวา อาหาร ปฏิยาทาเปสิ. ตสฺส ปน
เคเห เอก มณิรตน อตฺถ.ิ โส ต ตสฺส ยานกนฺตเร ปกฺขิปาเปตฺวา
ปจฺจูสกาเล โจราน ปวิฏสทฺท กาเรสิ. อถสฺส ปุริสา "มณิรตน
สามิ โจเรหิ คหิตนฺติ อาโรเจสส. โส "คามทฺวาเรสุ อารกฺข
เปตฺวา อนฺโตคามโต นิกฺขมนฺเต วิจินาถาติ อาห. อิตโรป
ปาโตว ยานก โยเชตฺวา ปายาสิ. อถสฺส ยานก โสเธนฺตา
อตฺตนา ปต มณิรตน ทิสฺวา สนฺตชฺเชตฺวา "ตฺว มณึ
คเหตฺวา ปลายสีติ โปเถตฺวา "คหิโต โน สามิ โจโรติ
คามโภชกสฺส ทสฺเสสส. โส "ภฏกสฺส วต เม เคเห นิวาส
ทตฺวา ภตฺต ทินฺน, มณึ คเหตฺวา คโต, คณฺหถ น ปาปปุริสนฺติ
๑

๒

๑. สี. ยุ. อฏวีมขุ  โจรา ปหรนฺติ. ม. อฏวีมุเข โจรา ปหรนฺติ. ๒. สี. ม. ยุ.
โปราณ. เปสิ.
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โปถาเปตฺวา มาเรตฺวา ฉฑฺฑาเปสิ. อิทนฺตสฺส ปุพฺพกมฺม. โส ตโต
จุโต อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติตฺวา ตตฺถ ทีฆรตฺต ปจิตฺวา วิปากาวเสเสน
อตฺตภาวสเต ตเถว โปถิโต มรณ ปาปุณิ.
เอว สตฺถา มหากาลสฺส ปุพฺพกมฺม ทสฺเสตฺวา "ภิกขฺ เว
เอว อิเม สตฺเต อตฺตนา กตปาปกมฺมเมว จตูสุ อปาเยสุ
อภิมตฺถตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
"อตฺตนา หิ กต ปาป อตฺรช อตฺตสมฺภว
อภิมตฺถติ ทุมฺเมธ วชิร วมฺหย มณินฺติ.
ตตฺถ "วชิร วมฺหย มณินฺติ: วชิร ว อมฺหมย มณึ. อิท
วุตฺต โหติ "ยถา ปาสาณมย ปาสาณสมฺภว วชิร, ตเมว
อมฺหมย มณึ อตฺตโน อุฏานฏานสงฺขาต ปาสาณมณึ ขาทิตฺวา
ฉิทฺทาฉิทฺท ขณฺฑาขณฺฑ กตฺวา อปริโภค กโรติ; เอวเมว อตฺตนา
กต อตฺตนิ ชาต อตฺตสมฺภว ปาป ทุมฺเมธ นิปปฺ ฺ ปุคฺคล
จตูสุ อปาเยสุ อภิมตฺถติ วิทฺธเสตีติ.
เทสนาวสาเน สมฺปตฺตภิกฺขู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
มหากาลอุปาสกวตฺถุ.
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"ยสฺส อจฺจนฺตทุสฺสีลฺยนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต เทวทตฺต อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ หิ ทิวเส ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ
"อาวุโส เทวทตฺโต ทุสสฺ ีโล ปาปธมฺโม ทุสฺสีลยฺ การเณเนว
วฑฺฒิตาย ตณฺหาย อชาตสตฺตุ สงฺคณฺหิตฺวา มหนฺต ลาภสกฺการ
นิพฺพตฺเตตฺวา อชาตสตฺตุ ปตุ วเธ สมาทเปตฺวา เตน สทฺธึ
เอกโต หุตวฺ า นานปฺปกาเรน ตถาคตสฺส วธาย ปริสกฺกีติ. สตฺถา
อาคนฺตฺวา "กาย นุตถฺ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา, "อิมาย นามาติ วุตฺเต, "น ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพป
เทวทตฺโต นานปฺปกาเรเนว มยฺห วธาย ปริสกฺกีติ วตฺวา
กุรุงฺคชาตกาทีนิ กเถตฺวา "ภิกฺขเว อจฺจนฺตทุสฺสีลปุคฺคล นาม
ทุสฺสีลฺยการณา อุปฺปนฺนา ตณฺหา มาลุวา วิย สาล ปริโยนทฺธิตฺวา
สมฺภฺชมานา นิรยาทีสุ ปกฺขิปตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
"ยสฺส อจฺจนฺตทุสฺสีลฺย มาลุวา สาลมิโวตฺถต,
กโรติ โส ตถตฺตาน ยถา น อิจฺฉตี ทิโสติ.
ตตฺถ "อจฺจนฺตทุสฺสีลฺยนฺติ: เอกนฺตทุสฺสีลภาโว. คิหี วา
ชาติโต ปฏาย ทส อกุสลกมฺมปเถ กโรนฺโต, ปพฺพชิโต วา
อุปสมฺปนฺนทิวสโต ปฏาย ครุกาปตฺตึ อาปชฺชมาโน
อจฺจนฺตทุสฺสีโล นาม. อิธ ปน โย ทฺวีสุ ตีสุ อตฺตภาเวสุ ทุสฺสีโล,
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เอตสฺส คติยา อาคต ทุสฺสีลภาว สนฺธาเยต วุตฺต. ทุสฺสลี ภาโวติ
เจตฺถ ทุสฺสีลสฺส ฉ ทฺวารานิ นิสฺสาย อุปฺปนฺนา ตณฺหา เวทิตพฺพา.
มาลุวา สาลมิโวตฺถตนฺติ: ยสฺส ปุคคฺ ลสฺส ตณฺหาสงฺขาต ทุสฺสีลฺย,
ยถา นาม มาลุวา สาล โอตฺถต เทเว วสฺสนฺเต ปตฺเตหิ
อุทก ปฏิจฺฉิตฺวา สมฺภฺชนวเสน สพฺพตฺถกเมว ปริโยนทฺธติ;
เอว อตฺตภาว โอตฺถต ปริโยนทฺธิตวฺ า ิต. โส มาลุวาย
สมฺภฺชิตฺวา ภูมิย ปาติยมาโน รุกฺโข วิย ตาย ทุสฺสีลฺยสงฺขาตาย
ตณฺหาย สมฺภฺชิตฺวา อปาเยสุ ปาติยมาโน, ยถา น อนตฺถกาโม
ทิโส อิจฺฉติ; ตถา อตฺตาน กโรติ นามาติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
เทวทตฺตวตฺถุ.
๑

๒

๗. สงฺฆเภทปริสกฺกนวตฺถุ. (๑๓๓)
"สุกรานีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
สงฺฆเภทปริสกฺกน อารพฺภ กเถสิ.
เอกทิวส หิ เทวทตฺโต สงฺฆเภทาย ปริสกฺกนฺโต อายสฺมนฺต
อานนฺท ปณฺฑาย จรนฺต ทิสฺวา อตฺตโน อธิปปฺ าย อาโรเจสิ.
ต สุตฺวา เถโร สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ
"อิธาห ภนฺเต ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ราชคห
๑. สี. ม. ยุ. โอตรนฺตี. ๒. ยุ. "อตฺตภาวนฺติ นตฺถิ.
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ปณฺฑาย ปาวิสึ; อทฺทสา โข ม ภนฺเต เทวทตฺโต ราชคเห
ปณฺฑาย จรนฺต, ทิสฺวาน เยนาห เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา
ม เอตทโวจ `อชฺชตคฺเคทานาห อาวุโส อานนฺท อฺตฺเรว
ภควตา อฺตฺร ภิกฺขุสงฺเฆน อุโปสถ กริสฺสามิ สงฺฆกมฺมานิ
จาติ; อชฺช ภควา เทวทตฺโต สงฺฆ ภินฺทิสฺสติ, อุโปสถฺจ
กริสฺสติ สงฺฆกมฺมานิ จาติ. เอว วุตฺเต สตฺถา
"สุกร สาธุนา สาธุ, สาธุ ปาเปน ทุกฺกร,
ปาป ปาเปน สุกร, ปาปมริเยหิ ทุกฺกรนฺติ
อิม อุทาน อุทาเนตฺวา "อานนฺท อตฺตโน อหิตกมฺม นาม สุกร
หิตกมฺมเมว ทุกฺกรนฺติ วตฺวา อิม คาถมาห
"สุกรานิ อสาธูนิ อตฺตโน อหิตานิ จ,
ย เว หิตฺจ สาธฺุจ, ต เว ปรมทุกฺกรนฺติ.
ตสฺสตฺโถ "ยานิ กมฺมานิ อสาธูนิ สาวชฺชานิ จ
อปายสวตฺตนิกานิ กตตฺตาเยว อตฺตโน อหิตานิ จ โหนฺต,ิ ตานิ
สุกรานิ. ย ปน กตตฺตา อตฺตโน หิตฺจ อนวชฺชตฺเถน สาธฺุจ
สุคติสวตฺตนิกฺเจว นิพฺพานสวตฺตนิกฺจ กมฺม, ต ปาจีนนินฺนาย
คงฺคาย อุพฺพตฺเตตฺวา ปจฺฉามุขกรณ วิย อติทุกฺกรนฺติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
สงฺฆเภทปริสกฺกนวตฺถุ.
๑

๒

๑. สี. ยุ. ภิกฺขุสงฺฆา. ๒. ขุ. อุ. ๒๕/๑๖๗.
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๘. กาลตฺเถรวตฺถุ. (๑๓๔)
"โย สาสนนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
กาลตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
สาวตฺถยิ  กิเรกา อิตถฺ ี มาตุฏาเน ตฺวา ต เถร อุปฏหติ.
ตสฺสา ปฏิวสิ ฺสกเคเห มนุสฺสา สตฺถุ สนฺติเก ธมฺม สุตฺวา เคห
อาคนฺตฺวา "อโห พุทฺธา นาม อจฺฉริยา, อโห ธมฺมเทสนา มธุราติ
ปสสนฺติ. สา [อิตฺถี] เตส กถ สุตฺวา "ภนฺเต อหป สตฺถุ
ธมฺมเทสน โสตุกามาติ ตสฺส อาโรเจสิ. โส "มา ตตฺถ คจฺฉีติ ต
นิวาเรสิ. สา ปุนทิวเสป ยาจมานา ยาวตติย เตน นิวาริยมานาป
โสตุกามาว อโหสิ. "กสฺมา ปน โส ต นิวาเรสีติ. "เอว
กิรสฺส อโหสิ `สตฺถุ สนฺติเก ธมฺม สุตฺวา มยิ ภิชฺชิสฺสตีติ.
สา เอกทิวส ปาโตว ภุตฺตปาตราสา อุโปสถ สมาทยิตฺวา
"อมฺม สาธุก อยฺย ปริวิเสยฺยาสีติ ธีตร อาณาเปตฺวา วิหาร
อคมาสิ. ธีตาปสฺสา ต [ภิกฺขข] อาคตกาเล สมฺมา ปริวิสิตฺวา
"กห มหาอุปาสิกาติ วุตฺตา "ธมฺมสฺสวนาย วิหาร คตาติ
อาห. โส ต สุตฺวาว กุจฺฉิย อุฏิเตน ฑาเหน สนฺตปฺปมาโน
"อิทานิ สา มยิ ภินฺนาติ เวเคน คนฺตฺวา สตฺถุ สนฺติเก ธมฺม
สุณมาน ทิสฺวา สตฺถาร อาห "ภนฺเต อย อิตฺถี ทนฺธา
สุขุม ธมฺมกถ น ชานาติ, อิมิสฺสา ขนฺธาทิปฺปฏิสยุตฺต สุขุม
ธมฺมกถ อกเถตฺวา ทานกถ วา สีลกถ วา กเถตุ วฏฏตีติ.
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สตฺถา ตสฺส อชฺฌาสย วิทิตฺวา "ตฺว ทุปฺปฺโ ปาปก ทิฏ ึ
นิสฺสาย พุทธฺ าน สาสน ปฏิกฺโกสสิ, อตฺตฆาตาเยว วายมสีติ
วตฺวา อิม คาถมาห
"โย สาสน อรหต อริยาน ธมฺมชีวิน
ปฏิกฺโกสติ ทุมฺเมโธ ทิฏึ นิสฺสาย ปาปก,
ผลานิ กณฺฏกสฺเสว อตฺตฆฺาย ผลฺลตีติ.
ตสฺสตฺโถ "โย ทุมฺเมโธ ปุคฺคโล อตฺตโน สกฺการหานิภเยน
ปาปก ทิฏึ นิสฺสาย `ธมฺม วา โสสฺสาม, ทาน วา ทสฺสามาติ
วทนฺเต ปฏิกฺโกสนฺโต อรหต อริยาน ธมฺมชีวิน พุทฺธาน สาสน
ปฏิกฺโกสติ. ตสฺส ต ปฏิกฺโกสน สา จ ปาปกา ทิฏิ
เวฬุสงฺขาตสฺส กณฺฏกสฺส ผลานิ วิย โหติ, ตสฺมา ยถา กณฺฏโก
ผลานิ คณฺหนฺโต อตฺตฆฺาย ผลฺลติ อตฺตโน ฆาตตฺถเมว
ผลฺลติ; เอว โสป อตฺตโน ฆาตาย ผลฺลตีติ. วุตฺตป เจต
"ผล เว กทลึ หนฺติ ผล เวฬฬ, ผล นฬ,
สกฺกาโร กาปุรสิ  หนฺติ, คพฺโภ อสฺสตรึ ยถาติ.
เทสนาวสาเน อุปาสิกา โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ.
สมฺปตฺตปริสายป สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.
กาลตฺเถรวตฺถุ.
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๙. จุลฺลกาลอุปาสกวตฺถุ. (๑๓๕)
"อตฺตนา ว กต ปาปนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต จุลลฺ กาลอุปาสก อารพฺภ กเถสิ.
เอกทิวส หิ มหากาลวตฺถุสฺมึ วุตฺตนเยเนว อุมฺมงฺคโจรา
สามิเกหิ อนุพทฺธา รตฺตึ วิหาเร ธมฺมกถ สุตฺวา ปาโตว
วิหารา นิกขฺ มิตฺวา สาวตฺถึ อาคจฺฉนฺตสฺส อุปาสกสฺส ปุรโต
ภณฺฑก ฉฑฺเฑตฺวา ปลายึสุ. มนุสฺสา ต ทิสฺวา "อย รตฺตึ
โจรกมฺม กตฺวา ธมฺม สุณนฺโต วิย จรติ, คณฺหถ นนฺติ ต
โปถยึส.ุ กุมฺภทาสิโย อุทกติตฺถ คจฺฉมานา ต ทิสฺวา "อเปถ
สามิ, นาย เอวรูป กโรตีติ ต โมเจสส. โส วิหาร คนฺตฺวา
"ภนฺเต อหมฺหิ มนุสฺเสหิ นาสิโต, กุมฺภทาสิโย เม นิสฺสาย
ชีวิต ลทฺธนฺติ ภิกฺขูน อาโรเจสิ. ภิกฺขู ตถาคตสฺส ตมตฺถ
อาโรเจสส. สตฺถา เตส กถ สุตฺวา "ภิกฺขเว จุลฺลกาลอุปาสโก
กุมฺภทาสิโย เจว นิสฺสาย อตฺตโน จ อการกภาเวน ชีวิต ลภิ;
อิเม หิ นาม สตฺตา อตฺตนา ปาปกมฺม กตฺวา นิรยาทีสุ อตฺตนา ว
กิลิสฺสนฺติ, กุสล กตฺวา ปน สุคติฺเจว นิพฺพานฺจ คจฺฉนฺตา
อตฺตนาว วิสุชฺฌนฺตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
"อตฺตนา ว กต ปาป, อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ;
อตฺตนา อกต ปาป, อตฺตนา ว วิสุชฺฌติ;
สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺต นาฺโ อฺ วิโสธเยติ.
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ตสฺสตฺโถ "เยน อตฺตนา อกุสลกมฺม กต โหติ, โส จตูสุ
อปาเยสุ ทุกฺข อนุภวนฺโต อตฺตนาว สงฺกลิ ิสฺสติ; เยน ปน
อตฺตนา อกต ปาป, โส สุคติฺเจว นิพฺพานฺจ คจฺฉนฺโต
อตฺตนาว วิสุชฺฌติ. กุสลกมฺมสงฺขาตา สุทฺธิ อกุสลกมฺมสงฺขาตา
จ อสุทฺธิ ปจฺจตฺต การกสตฺตาน อตฺตนิเยว วิปจฺจติ. อฺโ
ปุคฺคโล อฺ ปุคฺคล น วิโสธเย เนว วิโสเธติ น กิเลเสตีติ
[วุตฺต โหติ.]
เทสนาวสาเน จุลลฺ กาโล โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ.
สมฺปตฺตปริสายป สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสีติ.
จุลลฺ กาลอุปาสกวตฺถุ.
๑๐. อตฺตทตฺถตฺเถรวตฺถุ. (๑๓๖)
"อตฺตทตฺถ ปรตฺเถนาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อตฺตทตฺถตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
สตฺถารา หิ ปรินิพพฺ านกาเล "ภิกฺขเว อห จาตุมฺมาสจฺจเยน
ปรินิพฺพายิสฺสามีติ วุตฺเต, อุปฺปนฺนสเวคา สตฺตสตา
ปุถุชชฺ นา ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติก อวิชหิตฺวาว "กินฺนุ โข อาวุโส
กริสฺสามาติ มนฺตยมานา วิจรนฺติ. อตฺตทตฺถตฺเถโร ปน จินฺเตสิ
"สตฺถา กิร จาตุมฺมาสจฺจเยน ปรินพิ ฺพายิสฺสติ, อหฺจมฺหิ
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อวีตราโค, สตฺถริ ธรมาเนเยว อรหตฺตตฺถาย วายมิสฺสามีติ. โส
ภิกฺขูน สนฺติก น คจฺฉติ. อถ น ภิกฺขู "กสฺมา อาวุโส ตฺว
เนว อมฺหาก สนฺติก อาคจฺฉสิ, น กิฺจิ มนฺเตสีติ วตฺวา
สตฺถุ สนฺติก เนตฺวา "อย ภนฺเต เอวนฺนาม กโรตีติ อาโรจยึสุ.
โส สตฺถาราป "กสฺมา เอว กโรสีติ วุตฺโต "ตุมฺเห กิร ภนฺเต
จาตุมฺมาสจฺจเยน ปรินิพฺพายิสฺสถ, อห ตุมฺเหสุ ธรนฺเตสุเยว
อรหตฺตปฺปตฺติยา วายมามีติ. สตฺถา ตสฺส สาธุการ ทตฺวา
"ภิกฺขเว ยสฺส มยิ สิเนโห อตฺถ,ิ เตน อตฺตทตฺถตฺเถเรน
วิย ภวิตุ วฏฏติ; น หิ คนฺธาทีหิ ปูเชนฺตา ม ปูเชนฺต,ิ
ธมฺมานุธมฺมปฺปฏิปตฺติยา ปน ม ปูเชนฺติ; ตสฺมา อฺเนป
อตฺตทตฺถสทิเสน ภวิตพฺพนฺติ วตฺวา อิม คาถมาห
"อตฺตทตฺถ ปรตฺเถน พหุนาป น หาปเย,
อตฺตทตฺถมภิฺาย สทตฺถปฺปสุโต สิยาติ.
ตสฺสตฺโถ "คิหิภูโต ตาว กากณิกมตฺตป อตฺตโน อตฺถ
สหสฺสมตฺเตนาป ปรสฺส อตฺเถน น หาปเย. กากณิกมตฺโตป
หิสฺส อตฺตทตฺโถว ขาทนีย วา โภชนีย วา นิปฺผาเทติ, น
ปรตฺโถ. อิท ปน เอว อกเถตฺวา กมฺมฏานสีเสน กถิต. ตสฺมา
"อตฺตทตฺถ น หาเปมีติ ภิกฺขุนา สงฺฆสฺส อุปปฺ นฺน
เจติยปฺปฏิสงฺขรณาทิกิจฺจ วา อุปชฺฌายาทิวตฺต วา น หาเปตพฺพ,
อภิสมาจาริกวตฺต หิ ปูเรนฺโตเยว อริยผลาทีนิ สจฺฉิกโรติ. ตสฺมา
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. วุตเฺ ต. ๒. "อตฺตทตฺเถนาติ ยุตตฺ ตร.
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อยป อตฺตทตฺโถว. โย ปน อจฺจารทฺธวิปสฺสโก `อชฺช อชฺเชวาติ
ปฏิเวธ ปตฺถยมาโน วิจรติ, เตน อุปชฺฌายาทิวตฺตานิป หาเปตฺวา
อตฺตโน กิจจฺ เมว กาตพฺพ. เอวรูป หิ อตฺตทตฺถมภิฺาย `อย
เม อตฺตโน อตฺโถติ สลฺลกฺเขตฺวา [สทตฺถปฺปสุโต สิยาติ:]
ตสฺมึ สเก อตฺเถ อุยฺยุตฺตปฺปยุตฺโต ภเวยฺยาติ.
เทสนาวสาเน โส เถโร อรหตฺเต ปติฏหิ. สมฺปตฺตภิกฺขูนป
สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.
อตฺตทตฺถตฺเถรวตฺถุ.
อตฺตวคฺควณฺณนา นิฏิตา.
ทฺวาทสโม วคฺโค.
๑

๑. ยุ. ภาเวตฺวา.
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๑๓. โลกวคฺควณฺณนา
๑. ทหรภิกฺขุวตฺถุ. (๑๓๗)
"หีน ธมฺมนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร ทหรภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ.
อฺตโร กิร เถโร ทหรภิกฺขนุ า สทฺธึ ปาโตว วิสาขาย
เคห อคมาสิ. วิสาขาย เคเห ปฺจสตาน ภิกฺขูน ธุวยาคุ นิจฺจ
ปฺตฺตา โหติ. เถโร ตตฺถ ยาคุ ปวิตฺวา ทหร นิสีทาเปตฺวา
สย อฺ เคห อคมาสิ. เตน จ สมเยน วิสาขาย ปุตฺตสฺส
ธีตา อยฺยิกาย าเน ตฺวา ภิกฺขูน เวยฺยาวจฺจ กโรติ. สา
ตสฺส ทหรสฺส อุทก ปริสฺสาเวนฺตี จาฏิย อตฺตโน มุขนิมิตฺต
ทิสฺวา หสิ. ทหโรป ต โอโลเกตฺวา หสิ. สา ต หสมาน
ทิสฺวา "ฉินฺนสีโส หสตีติ อาห. อถ น ทหโร "ตฺว ฉินฺนสีสา,
มาตาปตโรป เต ฉินฺนสีสาติ อกฺโกสิ. สา โรทมานา มหานเส
อยฺยิกาย สนฺติก คนฺตฺวา, "กิมิท อมฺมาติ วุตเฺ ต, ตมตฺถ
อาโรเจสิ. สา ทหรสฺส สนฺติก อาคนฺตฺวา "ภนฺเต มา กุชฺฌ,ิ น เอต
ฉินฺนเกสนขสฺส ฉินฺนนิวาสนปารุปนสฺส มชฺเฌ ฉินฺนกปาลมาทาย
ภิกฺขาย จรนฺตสฺส อยฺยสฺส อติครุกนฺติ อาห. ทหโร "อาม
อุปาสิเก, ตฺว มม ฉินฺนเกสาทิภาว ชานาสิ; อิมิสฺสา ม `ฉินฺนสีโสติ
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กตฺวา อกฺโกสิตุ วฏฏิสสฺ ตีติ. วิสาขา เนว ทหร สฺาเปตุ
อสกฺขิ น ทาริก. ตสฺมึ ขเณ เถโร อาคนฺตฺวา "กิมิท อุปาสิเกติ
ปุจฺฉิตฺวา ตมตฺถ สุตฺวา ทหร โอวทนฺโต อาห "อเปหิ อาวุโส,
นาย ฉินฺนเกสนขวตฺถสฺส มชฺเฌ ฉินฺนกปาล อาทาย ภิกฺขาย
จรนฺตสฺส อกฺโกสิ, ตุณฺหี โหหีติ. "อาม ภนฺเต, กึ ตุมฺเห
อตฺตโน อุปฏายิก อตชฺชิตฺวา ม ตชฺชิสฺสถ, ม `ฉินฺนสีโสติ
อกฺโกสิตุ วฏฏิสฺสตีติ. ตสฺมึ ขเณ สตฺถา อาคนฺตฺวา "กิมิทนฺติ
ปุจฺฉิ. วิสาขา อาทิโต ปฏาย ต ปวตฺตึ อาโรเจสิ. สตฺถา
ตสฺส ทหรสฺส โสตาปตฺติผลูปนิสฺสย ทิสฺวา "มยา อิม ทหร
อนุวตฺติตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา วิสาข อาห "กึ ปน วิสาเข ตว
ทาริกาย ฉินฺนเกสาทิมตฺตเกเนว มม สาวเก ฉินฺนสีเส กตฺวา
อกฺโกสิตุ วฏฏตีติ. ทหโร ตาวเทว อุฏาย อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา
"ภนฺเต เอต ปฺห ตุมฺเห สุฏุ ชานาถ, อมฺหาก อุปชฺฌาโย
จ มหาอุปาสิกา จ สุฏ ุ น ชานนฺตีติ อาห. สตฺถา ทหรสฺส
อตฺตโน อนุกูลภาว ตฺวา "กามคุณ อารพฺภ หสนภาโว นาม
หีโน ธมฺโม, หีนฺจ นาม ธมฺม เสวิตุ ปมาเทน จ สทฺธึ
สวสิตุ น วฏฏตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
"หีน ธมฺม น เสเวยฺย, ปมาเทน น สวเส,
มิจฺฉาทิฏึ น เสเวยฺย, น สิยา โลกวฑฺฒโนติ.
ตตฺถ "หีน ธมฺมนฺติ: ปฺจกามคุณธมฺม. โส หิ หีเนน
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ชเนน อนฺตมโส โอฏโคณาทีหิป ปฏิเสวิตพฺโพ, หีเนสุ จ
นิรยาทีสุ าเนสุ นิพฺพตฺตาเปตีติ หีโน นาม; ต น เสเวยฺย.
ปมาเทนาติ: สติโวสฺสคฺคลกฺขเณน ปมาเทนาป น สวเสยฺย.
น เสเวยฺยาติ: มิจฺฉาทิฏึ น คณฺเหยฺย. โลกวฑฺฒโนติ: โย
หิ เอว กโรติ, โส โลกวฑฺฒโน นาม โหติ; ตสฺมา เอว
อกรเณน สิยา โลกวฑฺฒโนติ.
เทสนาวสาเน ทหโร โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ. สมฺปตฺตานป
สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.
ทหรภิกฺขุวตฺถุ.
๑

๒

๓

๒. สุทฺโธทนวตฺถุ. (๑๓๘)
"อุตฺติฏเ นปฺปมชฺเชยฺยาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา
นิโคฺรธาราเม วิหรนฺโต ปตร อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ หิ สมเย สตฺถา ปมคมเนน กปลวตฺถุปุร คนฺตฺวา
๑. สี. ยุ. โส หิ หีโน ธมฺโม. ๒. อิโต ปร นกาโร นฏโ วิย ขายติ. ๓. เอว
อมฺหาก มติ: น สิยา โลกวฑฺฒโนติ: นิรตฺถกเมว โลกวฑฺฒโน น ภเวยฺย. ยถา ติณ
วฑฺฒมาน นิรตฺถกเมว เขตฺต วฑฺเฒติ ปูเรติ, เอว หีโน ปุคฺคโล อุปฺปชฺชมาโน นิรตฺถกเมว
โลก วฑฺเฒติ ปูเรติ. "โลกชฏิโต โลกขานูติ อตฺโถติ. สี. ม. ยุ. โปตฺถเกสุ ปน "อกรเณน น
สิยา โลกวฑฺฒโนติ ขายติ.
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าตีหิ กตปฺปจฺจุคฺคมโน นิโคฺรธาราม คนฺตฺวา าตีน มาน
ภินฺทนตฺถาย อากาเส รตนจงฺกม มาเปตฺวา ตตฺถ จงฺกมนฺโต
ธมฺม เทเสสิ. าตโย ปสนฺนจิตฺตา สุทฺโธทนมหาราช อาทึ
กตฺวา วนฺทสึ ุ. ตสฺมึ าติสมาคเม โปกฺขรวสฺส วสฺสิ. ต
อารพฺภ มหาชเนน กถาย สมุฏาปตาย "น ภิกขฺ เว อิทาเนว,
ปุพฺเพป มยฺห าติสมาคเม โปกฺขรวสฺส วสฺสิเยวาติ วตฺวา
เวสฺสนฺตรชาตก กเถสิ. ธมฺมเทสน สุตฺวา ปกฺกมนฺเตสุ าตีสุ
เอโกป สตฺถาร น นิมนฺเตสิ. ราชาป "มยฺห ปุตฺโต มม เคห
อนาคนฺตฺวา กห คมิสฺสตีติ อนิมนฺเตตฺวาว อคมาสิ; คนฺตฺวา
จ ปน เคเห วีสติยา ภิกฺขุสหสฺสาน ยาคุอาทีนิ ปฏิยาทาเปตฺวา
อาสนานิ ปฺาเปสิ. ปุนทิวเส สตฺถา นคร ปณฺฑาย ปวิสนฺโต
"กึ นุ โข อตีตพุทฺธา ปตุ นคร ปตฺวา อุชุกเมว าติกุล
ปวิสึสุ อุทาหุ ปฏิปาฏิยา ปณฺฑาย จรึสูติ อาวชฺชนฺโต "ปฏิปาฏิยา
จรึสูติ ทิสฺวา ปมเคหโต ปฏาย ปณฺฑาย จรนฺโต ปายาสิ.
ราหุลมาตา ปาสาทตเล นิสินฺนาว ทิสฺวา ต ปวตฺตึ รฺโ
อาโรเจสิ. ราชา สาฏก สณฺเปนฺโต เวเคน นิกขฺ มิตฺวา
สตฺถาร วนฺทิตฺวา อาห "ปุตฺต กสฺมา ม นาเสสิ? อติวิย
เม ปณฺฑาย จรนฺเตน ลชฺชา อุปฺปาทิตา, อยุตฺต นาม เต
กต, อิมสฺมึเยว นคเร สุวณฺณสิวิกาทีหิ จริตวฺ า ปณฺฑาย จริตุ
วฏฏติ; กึ ม ลชฺชาเปสีติ. "นาหนฺต มหาราช ลชฺชาเปมิ,
๑

๑. ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๓๖๕. ตทฏกถา. ๑๐/๓๑๕.
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อตฺตโน ปน กุลวส อนุวตฺตามีติ. "กึ ปน ตาต ปณฺฑาย
จริตฺวา ชีวน มม วโสติ. "เนโส มหาราช ตว วโส, มม
ปเนโส วโส; อเนกานิ หิ พุทฺธสหสฺสานิ ปณฺฑาย จริตฺวาว
ชีวึสูติ วตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ
"อุตฺติฏเ นปฺปมชฺเชยฺย, ธมฺม สุจริต จเร,
ธมฺมจารี สุข เสติ อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ,
ธมฺม จเร สุจริต น ต ทุจฺจริต จเร,
ธมฺมจารี สุข เสติ อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จาติ.
ตตฺถ "อุตฺติฏเติ: อุฏหิตฺวา ปเรส ฆรทฺวาเร ตฺวา
คเหตพฺพปณฺเฑ. นปฺปมชฺเชยฺยาติ: ปณฺฑจาริกวตฺต หิ ปริหาเปตฺวา
ปณีตโภชนานิ ปริเยสนฺโต อุตฺติฏเ ปมชฺชติ นาม, สปทาน
ปณฺฑาย จรนฺโต ปน นปฺปมชฺชติ นาม. เอว กโรนฺโต
อุตฺติฏเ นปฺปมชฺเชยฺย. ธมฺมนฺติ: อเนสน ปหาย สปทาน
จรนฺโต ตเมว ภิกฺขาจริยธมฺม สุจริต จเรยฺย. สุข เสตีติ
เทสนามตฺตเมต: "[ ] ภิกขฺ าจริยธมฺม จรนฺโต ธมฺมจารี อิธ โลเก
จ ปรโลเก จ จตูหิป อิริยาปเถหิ สุข วิหรตีติ อตฺโถ. น ต
ทุจฺจริตนฺติ: เวสิยาทิเภเท อโคจเร จรนฺโต ภิกฺขาจริยธมฺม
ทุจฺจริต จรติ นาม. เอว อจริตฺวา ต ธมฺม จเร สุจริต, น
ต ทุจฺจริต จเร. เสส วุตฺตตฺถเมว.
๑

๑. สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร "เอวปเนตนฺติ อตฺถ.ิ
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เทสนาวสาเน ราชา โสตาปตฺติผเล ปติฏ หิ. สมฺปตฺตานป
สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.
สุทฺโธทนวตฺถุ.
๓. วิปสฺสกภิกขฺ ุวตฺถุ. (๑๓๙)
"ยถา พุพฺพุฬก ปสฺเสติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต ปฺจสเต วิปสฺสเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.
เต กิร สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา อรฺ ปวิสิตฺวา
วายมนฺตาป อปฺปตฺตวิเสสา "วิเสเสตฺวา กมฺมฏาน คเหสฺสามาติ
สตฺถุ สนฺติก อาคจฺฉนฺตา อนฺตรามคฺเค มรีจึ ทิสฺวา มรีจิกมฺมฏาน
ภาเวนฺตาว อาคมึสุ. เตส วิหาร ปวิฏกฺขเณเยว เทโว วสฺส.ิ
เต ตตฺถ ตตฺถ ปมุเขสุ ตฺวา ธาราเวเคน อุฏหิตฺวา ภิชฺชนฺเต
พุพฺพุฬเก ทิสฺวา "อยป อตฺตภาโว อุปฺปชฺชิตฺวา ภิชชฺ นตฺเถน
พุพฺพุฬสทิโสเยวาติ อารมฺมณ คณฺหึสุ. สตฺถา คนฺธกุฏิย นิสินฺโนว
เต ภิกฺขู โอโลเกตฺวา เตหิ สทฺธึ กเถนฺโต วิย โอภาส
ผริตฺวา อิม คาถมาห
"ยถา พุพฺพุฬก ปสฺเส, ยถา ปสฺเส มรีจิก,
เอว โลก อเวกฺขนฺต มจฺจุราชา น ปสฺสตีติ.
ตตฺถ "มรีจิกนฺติ: มาย. มายา หิ ทูรโตว
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เคหสณฺานาทิวเสน อุปฏิตาป อุปคจฺฉนฺตาน อคยฺหุปคา ริตฺตกตุจฺฉกาว,
ตสฺมา "ยถา อุปฺปชฺชิตฺวา ภิชฺชนตฺเถน พุพฺพุฬก, ริตฺตตุจฺฉาทิภาเวน
มาย ปสฺเสยฺย, เอว ขนฺธาทิโลก อเวกฺขนฺต มจฺจุราชา น ปสฺสตีติ
อตฺโถ.
เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู ิตฏาเนเยว อรหตฺต ปาปุณึสูติ.
วิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ.
๔. อภยราชกุมารวตฺถุ. (๑๔๐)
"เอถ ปสฺสถิม โลกนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต อภยราชกุมาร อารพฺภ กเถสิ.
ตสฺส กิร ปจฺจนฺต วูปสเมตฺวา อาคตสฺส ปตา พิมฺพิสาโร
ตุสิตฺวา เอก นจฺจคีตกุสล นาฏกิตฺถึ ทตฺวา สตฺตาห รชฺชมทาสิ.
โส สตฺตาห เคหา พหิ อนิกฺขนฺโตว รชฺชสิรึ อนุภวิตฺวา
อฏเม ทิวเส นทีติตฺถ คนฺตฺวา นหาตฺวา อุยฺยาน ปวิสิตฺวา
สนฺตติมหามตฺโต วิย ตสฺสา อิตฺถิยา นจฺจคีต ปสฺสนฺโต นิสีทิ.
สาป ตขณเยว สนฺตติมหามตฺตสฺส นาฏกิตฺถี วิย สตฺถกวาตาน
วเสน กาลมกาสิ. กุมาโร ตสฺสา กาลกิริยาย อุปฺปนฺนโสโก
"น เม อิม โสก เปตฺวา สตฺถาร อฺโ นิพพฺ าเปตุ
สกฺขิสฺสตีติ สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา "ภนฺเต โสก เม นิพฺพาเปถาติ
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อาห. สตฺถา ต สมสฺสาเสตฺวา "ตยา หิ กุมาร อิมิสฺสา อิตฺถยิ า
เอวเมว มตกาเล โรทนฺเตน ปวตฺติตาน อสฺสูน อนมตคฺเค สสาเร
ปมาณ นตฺถีติ วตฺวา ตาย เทสนาย โสกสฺส ตนุภาว ตฺวา
"กุมาร มา โสจิ, พาลชนาน สสีทนฏานเมตนฺติ วตฺวา อิม
คาถมาห
"เอถ ปสฺสถิม โลก จิตฺต ราชรถูปม,
ยตฺถ พาลา วิสีทนฺติ, นตฺถิ สงฺโค วิชานตนฺติ.
ตตฺถ "เอถ ปสฺสถาติ ราชกุมารเมว สนฺธายาห. อิม
โลกนฺติ: อิม ขนฺธโลกาทิสงฺขาต อตฺตภาว. จิตฺตนฺติ:
สตฺตรตนาทิวิจิตฺต ราชรถ วิย วตฺถาลงฺการาทิวิจิตฺต. ยตฺถ พาลาติ:
ยสฺมึ อตฺตภาเว พาลา เอว วิสีทนฺติ. วิชานตนฺติ: วิชานนฺตาน
ปน ปณฺฑิตาน เอตฺถ ราคสงฺคาทีสุ เอโกป สงฺโค นตฺถีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน ราชกุมาโร โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ. สมฺปตฺตานป
สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสีติ.
อภยราชกุมารวตฺถุ.
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๕. สมฺมชฺชนตฺเถรวตฺถ.ุ (๑๔๑)
"โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา
เชตวเน วิหรนฺโต สมฺมชฺชนตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร "ปาโต วา สาย วาติ เวล ปมาณ อกตฺวา
อภิกฺขณ สมฺมชฺชนฺโต วิจรติ. โส เอกทิวส สมฺมชฺชนึ คเหตฺวา
ทิวาฏาเน นิสินฺนสฺส เรวตตฺเถรสฺส สนฺติก คนฺตฺวา "อย
มหากุสีโต, ชนสฺส สทฺธาเทยฺย ภฺุชิตฺวา อาคนฺตฺวา นิสีทติ;
กินฺนาเมตสฺส สมฺมชฺชนึ คเหตฺวา เอก าน สมฺมชฺชิตุ น วฏฏตีติ
อาห. เถโร "โอวาทมสฺส ทสฺสามีติ จินฺเตตฺวา "เอหาวุโสติ
อาห. "กึ ภนฺเตติ. "คจฺฉ, นหาตฺวา เอหีติ. โส ตถา อกาสิ.
อถ น เถโร เอกมนฺต นิสีทาเปตฺวา โอวทนฺโต อาห "อาวุโส
ภิกฺขุนา นาม น สพฺพกาล สมฺมชฺชนฺเตน วิจริตุ วฏฏติ, ปาโตเอว
ปน สมฺมชฺชิตฺวา ปณฑ
ฺ าย จริตฺวา ปณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺเตน
อาคนฺตฺวา รตฺติฏาเน วา ทิวาฏาเน วา นิสินฺเนน ทฺวตฺตึสาการ
สชฺฌายิตฺวา อตฺตภาเว ขยวย ปฏเปตฺวา สายณฺเห อุฏาย
สมฺมชฺชิตุ วฏฏติ, นิจฺจกาล อสมฺมชฺชิตฺวา อตฺตโนป นาม
โอกาโส กาตพฺโพติ. โส เถรสฺส โอวาเท ตฺวา น จิรสฺเสว
อรหตฺต ปาปุณิ. ต ต าน อุกฺกลาป อโหสิ. อถ น ภิกฺขู
อาหสุ "อาวุโส สมฺมชฺชนตฺเถร ต ต าน อุกฺกลาป กสฺมา น
สมฺมชฺชสีติ. "ภนฺเต มยา ปมาทกาเล เอว กต, อิทานิมฺหิ
๑

๑. สี. ยุ. เวลาย.
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อปฺปมตฺโตติ. ภิกฺขู "อย เถโร อฺ พฺยากโรตีติ สตฺถุ
อาโรเจสส. สตฺถา "อาม ภิกฺขเว, มม ปุตฺโต ปุพฺเพ ปมาทกาเล
สมฺมชฺชนฺโต วิจริ, อิทานิ ปน มคฺคผลสุเขน วีตินาเมนฺโต น
สมฺมชฺชตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
"โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ,
โสม โลก ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมาติ.
ตสฺสตฺโถ "โย ปุคคฺ โล ปุพฺเพ วตฺตปฺปฏิวตฺตกรเณน วา
สชฺฌายาทีหิ วา ปมชฺชติ ฺวา ปจฺฉา มคฺคผลสุเขน วีตินาเมนฺโต
นปฺปมชฺชติ, โส อพฺภาทีหิ มุตโฺ ต จนฺโท วิย โอกาสโลก
มคฺคฺาเณน อิม ขนฺธาทิโลก โอภาเสติ เอกาโลก กโรตีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
สมฺมชฺชนตฺเถรวตฺถุ.
๖. องฺคุลิมาลตฺเถรวตฺถุ. (๑๔๒)
"ยสฺส ปาป กต กมฺมนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต องฺคุลิมาลตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
วตฺถุ องฺคุลิมาลสุตฺตวเสเนว เวทิตพฺพ. เถโร ปน สตฺถุ สนฺติเก
ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ. อถโข อายสฺมา องฺคุลิมาโล รโหคโต
ปฏิสลฺลีโน วิมุตฺติสุข ปฏิสเวทิ, ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ
๑

๑. ม. ม. ๑๓/๔๗๗. ป. สู. ๓/๓๐๔.
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"โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ,
โสม โลก ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมาติ.
[อาทินา นเยน] อุทาน อุทาเนตฺวา อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา
ปรินิพฺพายิ.
ภิกฺขู "กห นุ โข อาวุโส เถโร อุปฺปนฺโนติ ธมฺมสภาย
กถ สมุฏาเปสส. สตฺถา อาคนฺตฺวา "กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ
กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, "ภนฺเต องฺคุลิมาลตฺเถรสฺส
นิพฺพตฺตฏานกถายาติ วุตฺเต, "ปรินิพฺพุโต ภิกฺขเว มม ปุตฺโตติ,
"ภนฺเต เอตฺตเก มนุสฺเส มาเรตฺวา ปรินิพฺพุโตติ, "อาม ภิกฺขเว,
โส หิ ปุพฺเพ เอก กลฺยาณมิตฺต อลภิตฺวา เอตฺตก ปาปมกาสิ,
ปจฺฉา ปน กลฺยาณมิตฺต ปจฺจย ลภิตฺวา อปฺปมตฺโต อโหสิ;
เตนสฺส ต ปาปกมฺม กุสเลน ปหีนนฺติ วตฺวา อิม คาถมาห
"ยสฺส ปาป กต กมฺม กุสเลน ปหียติ,
โสม โลก ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมาติ.
ตตฺถ กุสเลนาติ อรหตฺตมคฺค สนฺธาย วุตตฺ . เสส
อุตฺตานตฺถเมว.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
องฺคุลิมาลตฺเถรวตฺถุ.
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๗. เปสการธีตุวตฺถุ. (๑๔๓)
"อนฺธภูโต อย โลโกติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา อคฺคาฬเว
เจติเย วิหรนฺโต เอก เปสการธีตร อารพฺภ กเถสิ.
เอกทิวส หิ อาฬวีวาสิโน สตฺถริ อาฬวึ สมฺปตฺเต นิมนฺเตตฺวา
ทาน อทสุ. สตฺถา ภตฺตกิจฺจาวสาเน อนุโมทน กโรนฺโต "อทฺธุว
เม ชีวิต, ธุว เม มรณ, อวสฺส มยา มริตพฺพ, มรณปริโยสาน
เม ชีวิต, ชีวิต เม อนิยต, มรณ นิยตนฺติ เอว มรณสฺสตึ
ภาเวถ; เยส หิ มรณ อภาวิต, เต ปจฺฉิเม กาเล อาสีวิส
ทิสฺวา ภีตปุริโส วิย สนฺตาส ปตฺตา เภรว รวนฺตา กาล
กโรนฺต;ิ เยส ปน มรณ ภาวิต, ) เต ทูรโตว อาสีวิส ทิสฺวา
ทณฺฑเกน คเหตฺวา ฉฑฺเฑตฺวา ิตปุริโส วิย ปจฺฉิเม กาเล
น สนฺตสนฺติ; ตสฺมา มรณสฺสติ ภาเวตพฺพาติ อาห.
ต ธมฺมเทสน สุตวฺ า อวเสสชนา สกิจฺจปฺปสุตาว อเหสส.
เอกา ปน โสฬสวสฺสุทเฺ ทสิกา เปสการธีตา "อโห พุทฺธาน กถา
นาม อจฺฉริยา, มยา มรณสฺสตึ ภาเวตุ วฏฏตีติ รตฺตินฺทิว
มรณสฺสติเมว ภาเวติ. สตฺถาป ตโต นิกฺขมิตฺวา เชตวน อคมาสิ.
สาป กุมาริกา ตีณิ วสฺสานิ มรณสฺสตึ ภาเวติเยว. อเถกทิวส
สตฺถา ปจฺจูสกาเล โลก โวโลเกนฺโต ต กุมาริก อตฺตโน
าณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏ ทิสฺวา "กึ นุ โข ภวิสฺสตีติ
อุปธาเรนฺโต "อิมาย กุมาริกาย มม ธมฺมเทสน สุตทิวสโต
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. มรณสฺสติ อภาวิตา, ๒. สี. ม. ยุ. มรณสฺสติ ภาวิตา.
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ปฏาย ตีณิ วสฺสานิ มรณสฺสติ ภาวิตา, อิทานาห ตตฺถ
คนฺตฺวา อิม กุมาริก จตฺตาโร ปฺเห ปุจฺฉิตฺวา ตาย วิสฺสชฺเชนฺติยา
จตูสุ าเนสุ สาธุการ ทตฺวา อิม คาถ ภาสิสฺสามิ, สา
คาถาวสาเน โสตาปตฺติผเล ปติฏหิสฺสติ, ต นิสสฺ าย มหาชนสฺสาป
สาตฺถิกา เทสนา ภวิสฺสตีติ ตฺวา ปฺจสตภิกฺขุปริวาโร เชตวนา
นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน อคฺคาฬววิหาร อคมาสิ. อาฬวีวาสิโน
"สตฺถา อาคโตติ สุตฺวา วิหาร คนฺตฺวา นิมนฺตยึสุ. สาป
กุมาริกา สตฺถุ อาคมน สุตฺวา "อาคโต กิร มยฺห ปตา,
โสป ) อาจริโย ปุณฺณจนฺทมุโข มหาโคตมพุทฺโธติ ตุฏมานสา
"อิโต เม ติณฺณ สวจฺฉราน มตฺถเก สุวณฺณวณฺโณ สตฺถา
ทิฏปุพฺโพ, อิทานิสฺส สุวณฺณวณฺณ สรีร ทฏุ มธุโรชฺจ
โอวาทธมฺม โสตุ ลภิสฺสามีติ จินฺเตสิ. ปตา ปนสฺสา ตนฺตสาล
คจฺฉนฺโต อาห "อมฺม ปรสนฺตโก เม สาฏโก อาโรปโต,
ตสฺส วิทตฺถมิ ตฺต อนิฏิต; ต อชฺช นิฏาเปสฺสามิ, สีฆ เม
ตสร วฏเฏตฺวา อาหเรยฺยาสีติ. สา จินฺเตสิ "อห สตฺถุ ธมฺม
โสตุกามา, ปตา จ ม เอวมาห; กึ นุ โข สตฺถุ ธมฺม
สุณามิ อุทาหุ ปตุ ตสร วฏเฏตฺวา หรามีติ. อถสฺสา เอตทโหสิ
"ปตา ม ตสเร อนาหริยมาเน โปเถยฺยป ปหเรยฺยป; ตสฺมา
ตสร วฏเฏตฺวา ตสฺส ทตฺวา ปจฺฉา ธมฺม โสสฺสามีติ ปเก
นิสีทิตฺวา ตสร วฏเฏสิ. อาฬวีวาสิโนป สตฺถาร ปริวิสิตฺวา ปตฺต
๑

๒

๓

๔

๑. ตสฺสาติ ยุตฺตตร. ๒. สี. ยุ. สามี. ๓. สี. ยุ. วรธมฺม. ๔. ม. วาสร.
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คเหตฺวา อนุโมทนตฺถาย อฏสุ. สตฺถา "ยมห กุลธีตร นิสฺสาย
ตึสโยชนมคฺค อาคโต, สา อชฺชาป โอกาส น ลภติ, ตาย
โอกาเส ลทฺเธ อนุโมทน กริสฺสามีติ ตุณฺหีภูโต นิสีท.ิ เอว
ตุณฺหีภูต ปน สตฺถาร สเทวเก โลเก โกจิ กิฺจิ วตฺตุ น วิสหติ.
สาป โข กุมาริกา ตสร วฏเฏตฺวา ปจฺฉิย เปตฺวา ปตุ สนฺตกิ 
คจฺฉมานา ปริสปริยนฺต ปตฺวา สตฺถาร โอโลกยมานาว อคมาสิ.
สตฺถาป คีว อุกฺขิปตฺวา ต โอโลเกสิ. สาป โอโลกิตากาเรเนว
อฺาสิ "สตฺถา เอวรูปาย ปริสาย มชฺเฌ นิสที ิตฺวา ม
โอโลเกนฺโต มมาคมน ปจฺจาสึสติ, อตฺตโน สนฺติก อาคมนเมว
ปจฺจาสึสตีติ. สา ตสรปจฺฉึ เปตฺวา สตฺถุ สนฺติก อคมาสิ.
"กสฺมา ปน ต สตฺถา โอโลเกสีติ. เอว กิรสฺส อโหสิ "เอสา
เอตฺโตว คจฺฉมานา ปุถชุ ฺชนกาลกิรยิ  กตฺวา อนิยตคติกา
ภวิสฺสติ, มม สนฺติก อาคนฺตฺวา คจฺฉมานา ปน โสตาปตฺติผล
ปตฺวา นิยตคติกา หุตฺวา ตุสิตวิมาเน นิพฺพตฺติสฺสตีติ. ตสฺสา กิร
ตทิวส มรณโต มุตฺติ นาม นตฺถิ. สา โอโลกิตสฺาเณเนว
สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา ฉพฺพณฺณรสีน อนฺตร ปวิสิตฺวา วนฺทิตฺวา
เอกมนฺต อฏาสิ. ตถารูปาย ปริสาย มชฺเฌ นิสีทิตฺวา ตุณฺหีภูต
สตฺถาร วนฺทิตฺวา ิตกฺขเณเยว ต สตฺถา อาห "กุมาริเก
กุโต อาคจฺฉสีติ. "น ชานามิ ภนฺเตติ. "กตฺถ คมิสฺสสีติ. "น
ชานามิ ภนฺเตติ. "น ชานาสีติ. "ชานามิ ภนฺเตติ. "ชานาสีติ.
"น ชานามิ ภนฺเตติ. อิติ ต สตฺถา จตฺตาโร ปฺเห ปุจฺฉิ.
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มหาชโน อุชฺฌายิ "อมฺโภ ปสฺสถ, อย เปสการธีตา
สมฺมาสมฺพุทฺเธน สทฺธึ อิจฺฉิติจฺฉิต กเถสิ; นนุ นาม อิมาย
`กุโต อาคจฺฉสีติ วุตฺเต `เปสการเคหโตติ วตฺตพฺพ, `กห
คจฺฉสีติ วุตฺเต `เปสการสาลนฺติ วตฺตพฺพ สิยาติ. สตฺถา มหาชน
นิสฺสทฺท กตฺวา "กุมาริเก ตฺว `กุโต อาคจฺฉสีติ วุตฺเต กสฺมา
`น ชานามีติ วเทสีติ ปุจฺฉิ. "ภนฺเต ตุมฺเห มม เปสการเคหโต
อาคตภาว ชานาถ, `กุโต อาคตาสีติ ปุจฺฉนฺตา ปน `กุโต
อาคนฺตฺวา อิธ นิพฺพตฺตาสีติ ปุจฺฉถ, อห ปน น ชานามิ `กุโต
จ อาคนฺตฺวา อิธ นิพพฺ ตฺตมฺหีติ. อถสฺสา สตฺถา "สาธุ สาธุ
กุมาริเก, มยา ปุจฺฉิตปฺโหเยว ตยา วิสฺสชฺชโิ ตติ ปม
สาธุการ ทตฺวา อุตฺตรึป ปุจฺฉิ "กตฺถ คมิสฺสสีติ ปุฏา กสฺมา
`น ชานามีติ วเทสีติ. "ภนฺเต ตุมฺเห ม ตสรปจฺฉึ คเหตฺวา
เปสการสาล คจฺฉนฺตึ ชานาถ, `อิโต ปน คนฺตฺวา กตฺถ
นิพฺพตฺติสฺสสีติ ปุจฺฉถ, อหฺจ อิโต จุตา น ชานามิ `กตฺถ
คนฺตฺวา นิพฺพตฺติสฺสามีติ. อถสฺสา สตฺถา "มยา ปุจฺฉิตปฺโหเยว
ตยา วิสฺสชฺชิโตติ ทุติย สาธุการ ทตฺวา อุตฺตรึป ปุจฺฉิ "อถ
กสฺมา `น ชานาสีติ ปุฏา `ชานามีติ วเทสีติ. "ภนฺเต มม
มรณภาวเมว ชานามิ, ตสฺมา เอว วเทมีติ. อถสฺสา สตฺถา
"มยา ปุจฺฉิตปฺโหเยว ตยา วิสฺสชฺชิโตติ ตติย สาธุการ ทตฺวา
อุตฺตรึป ปุจฉฺ ิ "อถ กสฺมา `ชานาสีติ ปุฏา `น ชานามีติ
๑

๑. "อหฺจ น ชานามิ `อิโต จุตา กตฺถ คนฺตวฺ า นิพพฺ ตฺติสฺสามีติ กเมน ภวิตพฺพ.
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วเทสีติ. "มม มรณภาวเมว ชานามิ ภนฺเต, `รตฺตินฺทิวปุพฺพณฺหาทีสุ
ปน อสุกกาเล นาม มริสฺสามีติ น ชานามิ; ตสฺมา เอว วเทมีติ.
อถสฺสา สตฺถา "มยา ปุจฺฉิตปฺโหเยว ตยา วิสฺสชฺชิโตติ
จตุตฺถ สาธุการ ทตฺวา ปริส อามนฺเตตฺวา "เอตฺตก นาม
ตุมฺเห อิมาย กถิต น ชานาถ, เกวล อุชฺฌายเถว; เยสฺหิ
ปฺาจกฺขุ นตฺถ,ิ เต อนฺธาเยว; เยส ปฺาจกฺขุ อตฺถ;ิ
เตเอว จกฺขุมนฺโตติ วตฺวา อิม คาถมาห
"อนฺธภูโต อย โลโก, ตนุเกตฺถ วิปสฺสติ,
สกุโณ ชาลมุตโฺ ตว อปฺโป สคฺคาย คจฺฉตีติ.
ตตฺถ "อย โลโกติ: อย โลกิยมหาชโน ปฺาจกฺขุโน
อภาเวน อนฺธภูโต. ตนุเกตฺถาติ: ตนุโก เอตฺถ น พหุ ชโน
อนิจฺจาทิวเสน วิปสฺสติ. ชาลมุตฺโตวาติ; ยถา เฉเกน สากุณิเกน
ชาเลน โอตฺถริตฺวา คยฺหมาเนสุ วฏฏเกสุ โกจิเทว ชาลโต
มุจฺจติ, เสสา อนฺโตชาลเมว ปวิสนฺติ; ตถา มารชาเลน โอตฺถเตสุ
สตฺเตสุ พหู อปายคามิโน โหนฺต,ิ อปฺโป โกจิเทว [สตฺโต]
สคฺคาย คจฺฉติ สุคตึ วา นิพฺพาน วา ปาปุณาตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน สา กุมาริกา โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ.
มหาชนสฺสาป สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ.
สาป ตสรปจฺฉึ คเหตฺวา ปตุ สนฺติก อคมาสิ. โสป นิสนิ ฺนโกว
นิทฺทายิ. ตสฺสา อสลฺลกฺเขตฺวา ตสรปจฺฉึ อุปนาเมนฺติยา
ตสรปจฺฉิ เวมโกฏิย ปฏิหฺิตฺวา สทฺท กุรุมานา ปติ. โส
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ปพุชฺฌิตฺวา คหิตนิมิตฺเตเนว เวมโกฏึ กฑฺฒิ. เวมโกฏิ คนฺตฺวา
ต กุมาริก อุเร ปหริ. สา ตตฺเถว กาล กตฺวา ตุสิตภวเน นิพฺพตฺติ.
อถสฺสา ปตา ต โอโลเกนฺโต สกลสรีเรน โลหิตมกฺขิเตนฏ
ปติตฺวา มต อทฺทส. อถสฺส มหาโสโก อุปฺปชฺชิ. โส "น เม
โสก อฺโ นิพฺพาเปตุ สกฺขิสฺสตีติ โรทนฺโต สตฺถุ สนฺติก
คนฺตฺวา ตมตฺถ อาโรเจตฺวา "ภนฺเต โสก เม นิพฺพาเปถาติ
อาห. สตฺถา ต สมสฺสาเสตฺวา "มา โสจิ, อนมตคฺคสฺมึ หิ
สสาเร ตว เอวเมว ธีตุ มรณกาเล ปคฺฆริตอสฺสุ จตุนฺน
มหาสมุทฺทาน อุทกโต อธิกตรนฺติ วตฺวา อนมตคฺคสุตฺต กเถสิ.
โส ตนุภูตโสโก สตฺถาร ปพฺพชฺช ยาจิตฺวา ลทฺธูปสมฺปโท น
จิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณีติ.
เปสการธีตุวตฺถุ.
๘. ตึสภิกฺขุวตฺถุ. (๑๔๔)
"หสา อาทิจฺจปเถ ยนฺตีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต ตึส ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ หิ ทิวเส ตึสมตฺตา ทิสาวาสิกา ภิกฺขู สตฺถาร
อุปสงฺกมึสุ. อานนฺทตฺเถโร สตฺถุ วตฺตกรณเวลาย อาคนฺตฺวา
๑

๒

๓

๑. สี. ตสร ยุ. เวม. ๒. ม. อากฑฺฒิ.
๓. สี. ม. ยุ. อนมตคฺคกถ.
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เต ภิกฺขู ทิสฺวา "สตฺถารา อิเมหิ สทฺธึ ปฏิสนฺถาเร กเต
วตฺต กริสฺสามีติ ทฺวารโกฏเก อฏาสิ. สตฺถาป เตหิ สทฺธึ
ปฏิสนฺถาร กตฺวา เตส สาราณีย ธมฺมกถ กเถสิ. ต สุตฺวา
เต สพฺเพป อรหตฺต ปตฺวา. อุปฺปติตฺวา อากาเสน อคมสุ.
อานนฺทตฺเถโร เตสุ จิรายนฺเตสุ สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา "ภนฺเต
อิธ ตึสมตฺตา ภิกฺขู อาคตา, เต กหนฺติ ปุจฺฉิ. "คตา
อานนฺทาติ. "กตเรน มคฺเคน ภนฺเตติ. "อากาเสนานนฺทาติ. "กึ
ปน เต ภนฺเต ขีณาสวาติ. "อาม อานนฺท, มม สนฺติเก ธมฺม
สุตฺวา อรหตฺต ปตฺตาติ. ตสฺมึ ปน ขเณ หสา อากาเสน คมึสุ.
สตฺถา "ยสฺส โข อานนฺท จตฺตาโร อิทฺธิปาทา สุภาวิตา,
โส หสา วิย อากาเสน คจฺฉตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
"หสา อาทิจฺจปเถ ยนฺต,ิ อากาเส ยนฺติ อิทฺธิยา,
นิยฺยนฺติ ธีรา โลกมฺหา เชตฺวา มาร สวาหนนฺติ.
ตสฺสตฺโถ "อิเม หสา อาทิจฺจปเถ อากาเส คจฺฉนฺติ. เยส
ปน อิทฺธิปาทา สุภาวิตา, เตป อากาเส ยนฺติ อิทธฺ ิยา. ธีราป
ปณฺฑิตา สวาหน มาร เชตฺวา อิมมฺหา วฏฏโลกา นิยฺยนฺติ
นิสฺสรนฺติ นิพฺพาน ปาปุณนฺตีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ตึสภิกฺขุวตฺถุ.
๑

๑. ยุ. หโส.
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๙. จิฺจมาณวิกาวตฺถุ. (๑๔๕)
"เอกธมฺมมตีตสฺสาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต จิฺจมาณวิก อารพฺภ กเถสิ.
ปมโพธิย หิ ทสพลสฺส ปุถภุ ูเตสุ สาวเกสุ อปริมาเณสุ
เทวมนุสฺเสสุ อริยภูมึ โอกฺกนฺเตสุ สตฺถุ ปตฺถเตสุ คุณสมุทเยสุ
มหาลาภสกฺกาโร อุทปาทิ. ติตฺถิยา สุรยิ ุคฺคมเน ขชฺโชปนกสทิสา
อเหสุ หตลาภสกฺการา. เต อนฺตรวีถิย ตฺวา "กึ สมโณ
โคตโมว พุทฺโธ, มยป พุทฺธา; กินตฺ สฺเสว ทินนฺ  มหปฺผล,
อมฺหากป ทินฺน มหปฺผลเมว; อมฺหากป เทถ กโรถาติ เอว
มนุสฺเส วิฺาเปนฺตาป ลาภสกฺการ อลภิตฺวา รโห สนฺนิปติตฺวา
"เกน นุ โข อุปาเยน สมณสฺส โคตมสฺส มนุสฺสาน อนฺตเร
อวณฺณ อุปปฺ าเทตฺวา ลาภสกฺการ นาเสยฺยามาติ จินฺตยึสุ. ตทา
สาวตฺถิย จิฺจมาณวิกา นาเมกา ปริพฺพาชิกา อุตฺตมรูปธรา
โสภคฺคปฺปตฺตา เทวจฺฉรา วิย, อสฺสา สรีรโต รสิโย นิจฺฉรนฺติ.
อเถโก ขรมนฺตี เอวมาห "จิฺจมาณวิก ปฏิจฺจ สมณสฺส
โคตมสฺส อวณฺณ อุปฺปาเทตฺวา ลาภสกฺการ นาเสยฺยามาติ.
เต "อตฺเถโส อุปาโยติ สมฺปฏิจฺฉึสุ. อถ สา ติตฺถิยาราม
คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา อฏาสิ. ติตฺถิยา ตาย สทฺธึ น กเถสส. สา
"โก นุ โข เม โทโสติ ยาวตติยป "วนฺทามิ อยฺยาติ วตฺวา
"อยฺยา โก นุ โข เม โทโส, กึ มยา สทฺธึ น กเถถาติ
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อาห. "ภคินิ สมณ โคตม อมฺเห วิเหเนฺต หตลาภสกฺกาเร
กตฺวา วิจรนฺต น ชานาสีติ. "น ชานามิ อยฺยา, กึ ปเนตฺถ
มยา กตฺตพฺพนฺติ. "สเจ ตฺว ภคินิ อมฺหาก สุขมิจฺฉสิ, อตฺตาน
ปฏิจฺจ สมณสฺส โคตมสฺส อวณฺณ อุปฺปาเทตฺวา ลาภสกฺการ
นาเสหีติ. สา "สาธุ อยฺยา, มยฺหเมเวโส ภาโร, มา จินฺตยิตฺถาติ
วตฺวา ปกฺกมิตฺวา อิตฺถีมายาย กุสลตาย ตโต ปฏาย สาวตฺถีวาสีน
ธมฺมกถ สุตวฺ า เชตวนา นิกฺขมนสมเย อินฺทโคปกวณฺณ
ปฏ ปารุปตฺวา คนฺธมาลาทิหตฺถา เชตวนาภิมุขี คจฺฉนฺตี, "อิมาย
เวลาย กุหึ คจฺฉสีติ วุตฺเต, "กึ ตุมฺหาก มม คมนฏาเนนาติ
วตฺวา เชตวนสมีเป ติตถฺ ิยาราเม วสิตฺวา ปาโตว "ภควนฺต
วนฺทิสฺสามาติ นครา นิกฺขมนฺเต อุปาสกชเน เชตวเน วุตถฺ า
วิย หุตฺวา นคร ปวิสนฺตี, "กุหึ วุตถฺ าสีติ วุตฺเต, "กึ ตุมฺหาก
มม วุตฺถฏาเนนาติ วตฺวา เอกมาสทฺวิมาสจฺจเยน ปุจฺฉิยมานา
"เชตวเน สมเณน โคตเมน สทฺธึ เอกคนฺธกุฏิยา วุตฺถมฺหีติ
ปุถุชชฺ นาน "สจฺจ นุโข เอต โนติ กงฺข อุปฺปาเทตฺวา
เตมาสจาตุมฺมาสจฺจเยน ปโลติกาหิ อุทร เวเตฺวา คพฺภินีวณฺณ ทสฺเสตฺวาh
"สมณ โคตม ปฏิจฺจ คพฺโภ อุปฺปนฺโนติ อนฺธพาเล คาหาเปตฺวา
อฏนวมาสจฺจเยน อุทเร ทารุมณฺฑลิก พนฺธิตฺวา อุปริ ปฏ
ปารุปตฺวา หตฺถปาทปฏิโย โคหนุเกน โกฏฏาเปตฺวา อุสฺสเท
ทสฺเสตฺวา กิลนฺตินฺทฺริยา หุตฺวา สายณฺหสมเย ตถาคเต
๑

๑. เชตวนาภิมขุ ินีติ ยุตฺตตร.
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อลงฺกตธมฺมาสเน นิสีทิตฺวา ธมฺม เทเสนฺเต ธมฺมสภ คนฺตฺวา ตถาคตสฺส
ปุรโต ตฺวา "มหาสมณ มหาชนสฺส ตาว ธมฺม เทเสสิ,
มธุโร เต สทฺโท, สมฺผุสิต เต ทนฺตาวรณ, อห ปน ต
ปฏิจฺจ คพฺภ ลภิตฺวา ปริปุณฺณคพฺภา ชาตา, เนว เม ปสูติฆร
ชานาสิ, น สปฺปเตลาทีนิ, สย อกโรนฺโต อุปฏากานป อฺตร
โกสลราชาน วา อนาถปณฺฑิก วา วิสาข วา มหาอุปาสก
"อิมิสฺสา จิฺจมาณวิกาย กตฺตพฺพยุตฺตก กโรหีติ น วเทสิ;
อภิรมิตุเมว ชานาสิ, คพฺภปริหาร น ชานาสีติ คูถปณฺฑ คเหตฺวา
จนฺทมณฺฑล ทูเสตุ วายมนฺตี วิย ปริสมชฺเฌ ตถาคต อกฺโกสิ.
ตถาคโต ธมฺมกถ เปตฺวา สีโห วิย อภินทนฺโต "ภคินิ
ตยา กถิตสฺส ตถภาว วา วิตถภาว วา อหเมว ตฺวฺจ
ชานามาติ อาห. "อาม มหาสมณ ตยา จ มยา จ าตภาเวเนต
ชาตนฺติ. ตสฺมึ ขเณ สกฺกสฺส อาสน อุณฺหาการ ทสฺเสสิ. โส
อาวชฺชมาโน "จิฺจมาณวิกา ตถาคต อภูเตน อกฺโกสตีติ ตฺวา
"อิท วตฺถุ โสเธสฺสามีติ จตูหิ เทวปุตฺเตหิ สทฺธึ อาคมิ. เทวปุตฺตา
มูสิกโปตกา หุตฺวา ทารุมณฺฑลิกสฺส พนฺธนรชฺชเุ ก เอกปฺปหาเรเนว
ฉินฺทึสุ. ปารุตปฏ วาโต อุกฺขิป. ทารุมณฺฑล ปตมาน ตสฺสา
ปาทปฏิย ปติ. อุโภ อคฺคปาทา ภิชฺชึสุ. มนุสฺสาป "กาลกณฺณิ
สมฺมาสมฺพุทฺธ อกฺโกสีติ สีเส เขฬ ปาเตตฺวา เลฑฺฑุทณฺฑหตฺถา
เชตวนา นีหรึสุ. อถสฺสา ตถาคตสฺส จกฺขุปถ อติกฺกนฺตกาเล
มหาปวี ภิชฺชิตฺวา วิวรมทาสิ. อวีจิโต อคฺคิชาลา อุฏหิ. สา
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กุลทตฺติย กมฺพล ปารุปมานา วิย คนฺตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติ.
อฺติตฺถิยาน ลาภสกฺกาโร ปริหายิ. ทสพลสฺส ภิยฺโยโส มตฺตาย วฑฺฒิ.
ปุนทิวเส ธมฺมสภาย กถ สมุฏ าเปสุ "อาวุโส จิฺจมาณวิกา
เอว อุฬารคุณ อคฺคทกฺขิเณยฺย สมฺมาสมฺพุทฺธ อภูเตน อกฺโกสิตฺวา
มหาวินาส ปตฺตาติ. สตฺถา อาคนฺตฺวา "กาย นุตฺถ ภิกฺขเว
เอตรหิ กถาย สนฺนิสินนฺ าติ ปุจฺฉิตฺวา, "อิมาย นามาติ วุตฺเต,
"น ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพเปสา ม อภูเตน อกฺโกสิตฺวา วินาส
ปตฺตาเยวาติ วตฺวา
"นาทิฏา ปรโต โทส อณณถูลานิ สพฺพโส
อิสฺสโร ปณเย ทณฺฑ สาม อปฺปฏิเวกฺขยิ าติ
อิม ทฺวาทสนิปาเต มหาปทุมชาตก วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ "ตทา
กิเรสา มหาปทุมกุมารสฺส โพธิสตฺตสฺส มาตุ สปตฺตี รฺโ
อคฺคมเหสี หุตฺวา มหาสตฺต อสทฺธมฺเมน นิมนฺเตตฺวา ตสฺส
มน อลภิตฺวา อตฺตนาว อตฺตนิ วิปปฺ การ กตฺวา คิลานาลย
ทสฺเสตฺวา "ตว ปุตฺโต ม อนิจฺฉนฺตึ อิม วิปฺปการ ปาเปสีติ
รฺโ อาโรเจสิ. ราชา กุทฺโธ มหาสตฺต โจรปฺปปาเต
ขิป. อถ น ปพฺพตกุจฺฉิย อธิวตฺถา เทวตา ปฏิคฺคเหตฺวา
นาคราชสฺส ผณคพฺเภ เปสิ. นาคราชา ต นาคภวน เนตฺวา
อุปฑฺฒรชฺเชน สมฺมาเนสิ. โส ตตฺถ สวจฺฉร วสิตฺวา
๑

๒

๑. นาทิสฺวาติ ภวิตพฺพ. น อทิสฺวาติ ปทจฺเฉโท. นกาโร ปณเยติ ปเทน
สมฺพนฺธิตพฺโพ. ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๓๓๘. ตทฏกถา. ๖/๑๓๐.
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ปพฺพชิตุกาโม หิมวนฺตปฺปเทส อาคนฺตฺวา ปพฺพชิตฺวา ฌานาภิฺาโย
นิพฺพตฺเตสิ. อถ น เอโก วนจรโก ทิสฺวา รฺโ อาโรเจสิ.
ราชา ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา กตปฺปฏิสนฺถาโร สพฺพ ต
ปวตฺตึ ตฺวา มหาสตฺต รชฺเชน นิมนฺเตตฺวา เตน "มยฺห
รชฺเชน กิจฺจ นตฺถ,ิ ตฺว ปน ทส ราชธมฺเม อโกเปตฺวา
อคติคมน ปหาย ธมฺเมน รชฺช กาเรหีติ โอวทิโต อุฏายาสนา
โรทิตฺวา นคร คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค อมจฺเจ ปุจฺฉิ
"อห ก นิสฺสาย เอว อาจารสมฺปนฺเนน ปุตฺเตน วิโยค
ปตฺโตติ. "อคฺคมเหสึ เทวาติ. ราชา ต อุทฺธปาท คเหตฺวา
โจรปฺปปาเต ขิปาเปตฺวา นคร ปวิสติ ฺวา ธมฺเมน รชฺช กาเรสิ.
ตทา มหาปทุมกุมาโร มหาสตฺโต อโหสิ, มาตุ สปตฺตี
จิฺจมาณวิกาติ.
สตฺถา อิมมตฺถ ปกาเสตฺวา "ภิกฺขเว เอกธมฺม หิ สจฺจวจน
ปหาย มุสาวาเท ปติฏิตาน วิสฺสฏปรโลกาน อกตฺตพฺพ ปาปกมฺม
นาม นตฺถีติ วตฺวา อิม คาถมาห
"เอกธมฺมมตีตสฺส มุสาวาทิสฺส ชนฺตุโน
วิตณ
ิ ฺณปรโลกสฺส นตฺถิ ปาป อการิยนฺติ.
ตตฺถ "เอกธมฺมนฺติ: สจฺจ. มุสาวาทิสฺสาติ: ยสฺส ทสสุ
วจเนสุ เอกป สจฺจ นตฺถิ, เอวรูปสฺส มุสาวาทิโน. วิติณฺณปรโลกสฺสาติ: วิสฺสฏปรโลกสฺส. เอวรูโป หิ "มนุสสฺ สมฺปตฺตึ
เทวสมฺปตฺตึ อวสาเน นิพฺพานสมฺปตฺตินฺติ อิมา ติสฺโส สมฺปตฺติโย
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น ปสฺสติ. นตฺถิ ปาปนฺติ: ตสฺส เอวรูปสฺส อิท นาม ปาป
อกตฺตพฺพนฺติ นตฺถิ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
จิฺจมาณวิกาวตฺถุ.
๑๐. อสทิสทานวตฺถุ. (๑๔๖)
"น เว กทริยา เทวโลก วชนฺตตี ิ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา
เชตวเน วิหรนฺโต อสทิสทาน อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ หิ สมเย สตฺถา จาริก จริตฺวา ปฺจสตภิกฺขุปริวาโร
เชตวน ปาวิสิ. ราชา วิหาร คนฺตฺวา สตฺถาร นิมนฺเตตฺวา
ปุนทิวเส อาคนฺตุกทาน สชฺเชตฺวา "ทาน เม ปสฺสนฺตูติ นาคเร
ปกฺโกสิ. นาครา อาคนฺตฺวา รฺโ ทาน ทิสวฺ า ปุนทิวเส
สตฺถาร นิมนฺเตตฺวา ทาน สชฺเชตฺวา "อมฺหาก ทาน เทโว
ปสฺสตูติ รฺโ ปหิณสึ ุ. ราชา คนฺตฺวา เตส ทาน ทิสฺวา
"อิเมหิ มม ทานโต อุตฺตริตร กต, ปุน ทาน กริสฺสามีติ
ปุนทิวเสป ทาน สชฺเชสิ. นาคราป ต ทิสฺวา ปุนทิวเส
สชฺชยึสูติ. เอว เนว ราชา นาคเร ปราเชตุ สกฺโกติ, น
นาครา ราชาน. อถ ฉฏเ วาเร นาครา สตคุณ สหสฺสคุณ
วฑฺเฒตฺวา, ยถา น สกฺกา โหติ "อิท นาม อิเมส ทาเน
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นตฺถีติ วตฺตต, เอว ทาน สชฺชยึสุ. ราชา ต ทิสฺวา "สจาห
อิเมส ทานโต อุตฺตริตร กาตุ น สกฺขิสฺสามิ, กึ เม ชีวิเตนาติ
อุปาย จินฺเตนฺโต นิปชฺชิ. อถ น มลฺลิกา เทวี อุปสงฺกมิตฺวา
"กสฺมา มหาราช เอว นิปนฺโนสิ, เกน เต อินฺทฺริยานิ
กิลนฺตานิ วิยาติ ปุจฺฉิ. ราชา อาห "นทานิ ตฺว เทวิ ชานาสีติ.
"น ชานามิ เทวาติ. โส ตสฺสา ตมตฺถ อาโรเจสิ. อถ น
มลฺลิกา อาห "เทว มา จินฺตยิ, กห ตยา ปวิสสฺ โร ราชา
นาคเรหิ ปราชิยมาโน ทิฏปุพฺโพ วา สุตปุพฺโพ วา, อหนฺเต
ทาน สวิทหิสฺสามีติ. อิติสฺส สา อสทิสทาน สวิทหิตุกามตาย
เอว วตฺวา "มหาราช สาลกลฺยาณิปทเรหิ ปฺจนฺน ภิกฺขุสตาน
อนฺโตอาวฏเฏ นิสีทนมณฺฑป กาเรหิ, เสสา พหิอาวฏเฏ
นิสีทิสฺสนฺติ; ปฺจ เสตจฺฉตฺตสตานิ กาเรหิ, ตานิ คเหตฺวา
ปฺจสตา หตฺถี ปฺจนฺน ภิกฺขสุ ตาน มตฺถเก ธารยมานา
สฺสนฺติ, อฏ วา ทส วา รตฺตสุวณฺณนาวาโย กาเรหิ, ตา
มณฺฑปมชฺเฌ ภวิสฺสนฺติ, ทฺวินฺน ทฺวินฺน ภิกขฺ ูน อนฺตเร เอเกกา
ขตฺติยธีตา นิสีทิตฺวา คนฺเธ ปสิสฺสติ, เอเกกา ขตฺติยธีตา วีชนึ
อาทาย เทฺว เทฺว ภิกฺขู วีชยมานา สฺสติ, เสสา ขตฺติยธีตโร
ปฏปฏเ คนฺเธ อาหริตฺวา สุวณฺณนาวาสุ ปกฺขิปสฺสนฺติ, ตาสุ
เอกจฺจา ขตฺติยธีตโร นีลุปฺปลกลาเป คเหตฺวา สุวณฺณนาวาสุ
ปกฺขิตฺตคนฺเธ อาโลเฬตฺวา วาส คาหาเปสฺสนฺติ; นาคราน หิ เนว
๑

๑. สี. ยุ. ปเส ปเส. ม. ปเส ปเส.
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ขตฺติยธีตโร อตฺถิ, น เสตจฺฉตฺตานิ, น หตฺถโิ น, อิเมหิ การเณหิ
นาครา ปราชิสฺสนฺติ; เอว กาเรหิ มหาราชาติ. ราชา "สาธุ เทวิ,
กลฺยาณนฺเต กถิตนฺติ ตาย กถิตนิยาเมเนว สพฺพ กาเรสิ. เอกสฺส
ปน ภิกฺขุโน เอโก หตฺถี นปฺปโหติ. อถ ราชา มลฺลิก อาห "ภทฺเท
เอกสฺส ภิกฺขุโน เอโก หตฺถี นปฺปโหติ, กึ กริสฺสามาติ. "กึ เทว
ปฺจหตฺถิสตานิ นตฺถีต.ิ "อตฺถิ เทวิ, อวเสสา ปน ทุฏหตฺถิโน,
เต ภิกฺขู ทิสฺวาว เวรมฺภวาตา วิย จณฺฑา โหนฺตีติ. "เทว อห
เอกสฺส ทุฏ หตฺถิโปตกสฺส ฉตฺต คเหตฺวา ติฏนฏาน ชานามีติ.
"กตฺถ น เปสฺสามาติ. "อยฺยสฺส องฺคุลิมาลสฺส สนฺติเกติ. ราชา
ตถา กาเรสิ. หตฺถิโปตโก วาลธึ อนฺตรสตฺถิมฺหิ ปกฺขิปตฺวา อุโภ
กณฺเณ ปาเตตฺวา อกฺขีนิ นิมฺมิเลตฺวา อฏาสิ. มหาชโน "เอวรูปสฺส
นาม จณฺฑหตฺถิโน อยมากาโร, [อายสฺมา] องฺคุลิมาลตฺเถโร กโรตีติ
เถรสฺส เสตจฺฉตฺตหตฺถิเมว โอโลเกสิ. ราชา ปณีตาหาเรน
พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ ปริวิสิตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา "ภนฺเต ย
อิมสฺมึ ทานคฺเค กปฺปยภณฺฑ วา อกปฺปยภณฺฑ วา สพฺพนฺต
ตุมฺหากเมว เทมีติ อาห. ตสฺมึ โข ปน ทาเน เอกทิวเสเนว
ปริจฺจตฺต จุทฺทสโกฏิธน โหติ. สตฺถุ ปน "เสตจฺฉตฺต นิสีทนปลฺลงฺโก
อาธารโก ปาทปโกติ จตฺตาริ อนคฺฆาเนว. ปุน เอวรูป กตฺวา
พุทฺธาน ทาน นาม ทาตุ สมตฺโถ นาโหสิ; เตเนว ต "อสทิสทานนฺติ
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. กโรหิ. ๒. สี. ม. ยุ. "อายสฺมา....เสตจฺฉตฺตาติ
นตฺถิ. ๓. สี. ม. ยุ. "ปณีตาหาเรนาติ นตฺถิ.

๓
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ปฺายิ. ต กิร สพฺพพุทฺธาน เอกวาร โหติเยว. สตฺถุ จ
สพฺเพสฺจ อิตฺถีเยว สวิทหติ. รฺโ ปน "กาโฬ จ
ชุณฺโห จาติ เทฺว อมจฺจา อเหสส. เตสุ กาโฬ จินฺเตสิ "อโห
ราชกุลสฺส ปริหานิ, เอกทิวเสเนว จุทฺทสโกฏิธน ขย คจฺฉติ,
อิเม อิม ทาน ภฺุชิตฺวา คนฺตฺวา นิปนฺนา นิทฺทายิสฺสนฺติ;
อโห นฏ ราชกุลนฺติ. ชุณฺโห ปน จินฺเตสิ "อโห รฺโ
ทาน, น หิ สกฺกา ราชภาเว อฏิเตน เอวรูป ทาน ทาตต,
สพฺพสตฺตาน ปตฺตึ อเทนฺโต นาม นตฺถิ; อห ปน อิท ทาน
อนุโมทามีติ. สตฺถุ ภตฺตกิจฺจาวสาเน ราชา อนุโมทนตฺถาย ปตฺต
คณฺหิ. สตฺถา จินฺเตสิ "รฺา มโหฆ ปวตฺเตนฺเตน วิย
มหาทาน ทินฺน: อสกฺขิ นุ โข มหาชโน จิตฺต ปสาเทตุ อุทาหุ
โนติ. โส เตส อมจฺจาน จิตฺตวาร ตฺวา "สเจ รฺโ
ทานสฺส อนุจฺฉวิก อนุโมทน กริสสฺ ามิ; กาฬสฺส สตฺตธา มุทฺธา
ผลิสฺสติ, ชุณฺโห โสตาปตฺติผเล ปติฏหิสฺสตีติ ตฺวา กาเฬ
อนุกมฺป ปฏิจฺจ เอวรูป ทาน ทตฺวา ิตสฺส รฺโ จตุปฺปทิก
คาถเมว วตฺวา อุฏายาสนา วิหาร คโต. ภิกฺขู องฺคุลิมาลตฺเถร
ปุจฺฉึสุ "กึ นุ โข อาวุโส ทุฏหตฺถึ ฉตฺต ธาเรตฺวา ิต ทิสฺวา
ภายสีติ. "น ภายามิ อาวุโสติ. เต สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา อาหสุ
"องฺคุลิมาโล ภนฺเต อฺ พฺยากโรตีติ. สตฺถา "น ภิกฺขเว
องฺคุลิมาโล ภายติ, ขีณาสวอุสภาน หิ อนฺตเร เชฏกอุสภสทิสา
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. "สตฺถุ จาติ นตฺถิ. ๒. สี. ยุ. จย.
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มม ปุตฺตสทิสา ภิกฺขู น ภายนฺตีติ วตฺวา พฺราหฺมณวคฺเค คาถมาห
"อุสภ ปวร วีร มเหสึ วิชิตาวิน
อเนช นฺหาตก พุทฺธ ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ราชาป โทมนสฺสปฺปตฺโต "เอวรูปาย ปริสาย มชฺเฌ ทาน
ทตฺวา ิตสฺส มยฺห อนุจฺฉวิก อนุโมทน อกตฺวา คาถเมว วตฺวา
สตฺถา อุฏายาสนา คโต, มยา สตฺถุ อนุจฺฉวิก ทาน อกตฺวา
อนนุจฺฉวิก กต ภวิสฺสติ, กปฺปยภณฺฑ อทตฺวา อกปฺปยภณฺฑเมว
ทินฺน ภวิสฺสติ, สตฺถารา เม กุปเตน ภวิตพฺพ, ยสฺส กสฺสจิ นาม
ทานานุรูป อนุโมทน กาตุ วฏฏตีติ วิหาร คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา
เอตทโวจ "กินฺนุ โข เม ภนฺเต ทาตพฺพยุตฺตก ทาน น ทินนฺ 
อุทาหุ ทานานุรูป กปฺปย ภณฺฑ อทตฺวา อกปฺปย ภณฺฑเมว ทินฺนนฺติ.
"กิเมต มหาราชาติ. "น เม ตุมฺเหหิ ทานานุจฺฉวิกา อนุโมทนา
กตาติ. "มหาราช อนุจฉฺ วิกเมว เต ทาน ทินฺน, เอต หิ
อสทิสทาน นาม, เอกสฺส พุทฺธสฺส เอกวารเมว สกฺกา ทาตต,
ปุน เอวรูป นาม ทาน ทุทฺททนฺติ. "อถ กสฺมา เม ภนฺเต
ทานานุรูป อนุโมทน น กริตฺถาติ. "ปริสาย อสุทฺธตฺตา
มหาราชาติ. "โก นุ โข ภนฺเต ปริสาย โทโสติ. อถสฺส สตฺถา
ทฺวินฺนป อมจฺจาน จิตฺตวาร อาโรเจตฺวา กาเฬ อนุกมฺป ปฏิจฺจ
อนุโมทนาย อกตภาว อาจิกฺขิ. ราชา "สจฺจ กิร เต กาฬ เอว
จินฺติตนฺติ ปุจฺฉิตฺวา, "สจฺจนฺติ วุตฺเต, "ตว สนฺตก อคฺคเหตฺวา
มม ปุตฺตทาเรหิ สทฺธึ มยิ อตฺตโน สนฺตก เทนฺเต ตุยฺหป กา
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หานิ? ย เต มยา ทินฺน, ต ทินฺนเมว โหตุ; รฏโต ปน เม
นิกฺขมาติ ต รฏา นีหริตฺวา ชุณฺห ปกฺโกสาเปตฺวา "สจฺจ กิร
เต เอว จินฺติตนฺติ ปุจฺฉิตฺวา, "สจฺจนฺติ วุตฺเต, "สาธุ มาตุล,
ปสนฺโนสฺมิ, ตฺว มม รชฺช คเหตฺวา มยา ทินฺนนิยาเมเนว สตฺต
ทิวสานิ ทาน เทหีติ ตสฺส สตฺตาห รชฺช นิยฺยาเทตฺวา สตฺถาร
อาห "ปสฺสถ ภนฺเต พาลสฺส การณ, มยา เอว ทินฺเน ทาเน
ปหาร อทาสีติ. สตฺถา "อาม มหาราช, พาลา นาม ปรสฺส
ทาน อนภินนฺทิตฺวา ทุคฺคติปรายนา โหนฺติ, ธีรา ปน ปเรสป ทาน
อนุโมทิตฺวา สคฺคปรายนา เอว โหนฺตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
"น เว กทริยา เทวโลก วชนฺติ,
พาลา หเว นปฺปสสนฺติ ทาน,
ธีโร จ ทาน อนุโมทมาโน
เตเนว โส โหติ สุขี ปรตฺถาติ.
ตตฺถ "กทริยาติ: ถทฺธมจฺฉริโน. พาลาติ: อิธโลกปรโลกตฺถ
อชานนกา. ธีโรติ: ปณฺฑิโต. สุขี ปรตฺถาติ: เตเนว โส
ทานานุโมทนปฺุเน ปรโลเก ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวมาโน สุขี โหตีติ.
เทสนาวสาเน ชุณโฺ ห โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ. สมฺปตฺตปริสายป สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ. ชุณฺโห โสตาปนฺโน หุตฺวา
สตฺตาห รฺโ ทินฺนนิยาเมเนว ทาน อทาสีติ.
อสทิสทานวตฺถุ.
๑

๑. สี. ม. ยุ. ปฬา.
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๑๑. อนาถปณฺฑิกปุตฺตกาลวตฺถุ. (๑๔๗)
"ปพฺยา เอกรชฺเชนาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต กาล นาม อนาถปณฺฑิกสฺส ปุตฺต อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร ตถาวิธสฺส สทฺธาสมฺปนฺนสฺส เสฏิโน ปุตฺโต
หุตฺวา เนว สตฺถุ สนฺตกิ  คนฺตต, น เคห อาคตกาเล ทฏ,
น ธมฺม โสตต, น สงฺฆสฺส เวยฺยาวจฺจ กาตุ อิจฺฉติ; ปตรา
"มา เอว ตาต กรีติ วุตโฺ ตป ตสฺส วจน น สุณาติ. อถสฺส
ปตา จินฺเตสิ "อย เอวรูป ทิฏึ คเหตฺวา วิจรนฺโต อวีจิปรายโน
ภวิสฺสติ; น โข ปน เม ต ปฏิรูป, ย มยิ ปสฺสนฺเต มม
ปุตฺโต นิรย คจฺเฉยฺย; อิมสฺมึ โข ปน โลเก ธนทาเนน
อนภิชฺฌนกสตฺโต นาม นตฺถ,ิ ธเนน น ภินฺทสิ ฺสามีติ. อถ น
อาห "ตาต อุโปสถิโก หุตฺวา วิหาร คนฺตฺวา ธมฺม สุตฺวา
เอหิ, กหาปณสต เต ทสฺสามีติ. "ทสฺสถ ตาตาติ. "ทสฺสามิ
ปุตฺตาติ. โส ยาวตติย ปฏิฺ คเหตฺวา อุโปสถิโก หุตฺวา
วิหาร อคมาสิ. ธมฺมสฺสวเนน ปนสฺส กิจฺจ นตฺถ;ิ ยถาผาสุกฏาเน
สยิตฺวา ปาโตว เคห อคมาสิ. อถสฺส ปตา "ปุตฺโต เม
อุโปสถิโก อโหสิ, สีฆมสฺส ยาคุอาทีนิ อาหรถาติ วตฺวา
ทาเปสิ. โส "กหาปณ อคฺคเหตฺวา น ภฺุชิสฺสามีติ อาหาร
ปฏิกฺขิป. อถสฺส ปตา ปฬ อสหนฺโต กหาปณภณฺฑิก ทาเปสิ.
๑

๑. อทาสีติ ภวิตพฺพ.
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โส ต หตฺเถน คเหตฺวาว อาหาร ปริภฺุชิ. อถ น ปุนทิวเส
เสฏี "ตาต กหาปณสหสฺส เต ทสฺสามิ; สตฺถุ ปุรโต ตฺวา
เอกเมว ธมฺมปท อุคฺคณฺหิตฺวา อาคจฺเฉยฺยาสีติ เปเสสิ. โส วิหาร
คนฺตฺวา สตฺถุ ปุรโต ตฺวา เอกเมว ธมฺมปท อุคฺคณฺหิตฺวา
ปลายิตุกาโม อโหสิ. อถสฺส สตฺถา อสลฺลกฺขณาการ อกาสิ.
โส ต ปท อสลฺลกฺเขตฺวา "อุปริปท อุคฺคณฺหิสฺสามีติ ตฺวา
อสฺโสสิเยว. "อุคฺคณฺหิสฺสามีติ สุณนฺตาว กิร สกฺกจฺจ สุณนฺติ
นาม. เอวฺจ นาม สุณนฺตาน ธมฺโม โสตาปตฺติมคฺคาทโย เทติ.
โสป "อุคฺคณฺหิสฺสามีติ สุณาติ. สตฺถาปสฺส อสลฺลกฺขณาการ
กโรติ. โส "อุปริปท อุคฺคณฺหิสฺสามีติ ตฺวา สุณนฺโตว
โสตาปตฺติผเล ปติฏาติ. โส ปุนทิวเส พุทฺธปฺปมุเขน ภิกฺขุสงฺเฆน
สทฺธึเยว สาวตฺถึ ปาวิสิ. มหาเสฏี ต ทิสฺวาว "อชฺช เม
ปุตฺตสฺส อากาโร รุจฺจตีติ จินฺเตสิ. ตสฺสป เอตทโหสิ "อโห
วต เม ปตา อชฺช สตฺถุ สนฺติเก กหาปเณ น ทเทยฺย,
กหาปณการณา มยฺห อุโปสถิกภาว ปฏิจฺฉาเทยฺยาติ. สตฺถา
ปนสฺส หีโย กหาปณการณา อุโปสถิกภาว อฺาสิ. มหาเสฏีฎ
พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ยาคุ ทาเปตฺวา ปุตฺตสฺสป ทาเปสิ.
โส นิสีทิตฺวา ตุณฺหีภูโตว ยาคุ ปวิ ขาทนีย ขาทิ ภตฺต
ภฺุชิ. มหาเสฏี สตฺถุ ภตฺตกิจฺจาวสาเน ปุตฺตสฺส ปุรโต
สหสฺสภณฺฑิก ปาเปตฺวา "ตาต อห `สหสฺส เต ทสฺสามีติ
๑

๑. ทตฺวา. ๒. อทาสีติ ยุตฺตตร.

๒
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วตฺวา อุโปสถ สมาทเปตฺวา วิหาร ปหิณึ, อิทนฺเต สหสฺสนฺติ.
โส สตฺถุ ปุรโต กหาปเณ ทียมาเน ทิสฺวา ลชฺชนฺโต "อล
เม กหาปเณหีติ วตฺวา "คณฺห ตาตาติ วุจฺจมาโนป น คณฺหิ.
อถสฺส ปตา สตฺถาร วนฺทิตฺวา "ภนฺเต อชฺช เม ปุตฺตสฺส
อากาโร รุจฺจตีติ วตฺวา, "กึ มหาเสฏีติ วุตฺเต, "มยา เอส
ปุริมทิวเส `กหาปณสต เต ทสฺสามีติ วตฺวา วิหาร เปสิโต
ปุนทิวเส กหาปเณ อคฺคเหตฺวา ภฺุชิตุ น อิจฺฉิ; อชฺช ปน
ทียมาเนป กหาปเณ น อิจฺฉตีติ อาห. สตฺถา "อาม มหาเสฏิ,
อชฺช ตว ปุตฺตสฺส จกฺกวตฺติสมฺปตฺติโตป เทวโลกพฺรหฺมโลกสมฺปตฺตีหิป โสตาปตฺติผลเมว วรนฺติ วตฺวา อิม คาถมาห
"ปพฺยา เอกรชฺเชน สคฺคสฺส คมเนน วา
สพฺพโลกาธิปจฺเจน โสตาปตฺติผล วรนฺติ.
ตตฺถ "ปพฺยา เอกรชฺเชนาติ: จกฺกวตฺติรชฺเชน. สคฺคสฺส
คมเนน วาติ: ฉพฺพีสติวิธสฺส สคฺคสฺส อธิคมเนน. สพฺพโลกาธิปจฺเจนาติ: เอตสฺมึ เอตฺตเก โลเก นาคสุปณฺณเวมานิกเปเตหิ สทฺธึ
สพฺพสฺมึ โลเก อาธิปจฺเจน. โสตาปตฺติผล วรนฺติ: ยสฺมา เอตฺตเก
าเน รชฺช กาเรตฺวาป นิรยาทีหิ อมุตฺโตว โหติ, โสตาปนฺโน ปน
ปหิตาปายทฺวาโร หุตฺวา สพฺพทุพฺพโลป อฏเม ภเว น นิพพฺ ตฺตติ;
๑

๑. กตฺถจิ โปตฺถเก "ตาต มยา ตฺว `สหสฺส ทสฺสามีติ วตฺวา
อุโปสถ สมาทาเปตฺวา วิหาร ปหิโตติ เอว กมฺมวาจก วากฺย กต.
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ตสฺมา โสตาปตฺติผลเมว วร อุตฺตมนฺติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
อนาถปณฑ
ฺ ิกปุตฺตกาลวตฺถุ.
โลกวคฺควณฺณนา นิฏิตา.
เตรสโม วคฺโค.
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๑๔. พุทฺธวคฺควณฺณนา
๑. มารธีตาวตฺถุ. (๑๔๘)
"ยสฺส ชิตนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา โพธิมณฺเฑ วิหรนฺโต
มารธีตโร อารพฺภ กเถสิ.
เทสน ปน สาวตฺถยิ  สมุฏาเปตฺวา ปุน กุรรุ ฏเ มาคนฺทิยพฺราหฺมณสฺส กเถสิ. กุรรุ ฏเ กิร มาคนฺทิยพฺราหฺมณสฺส ธีตา
มาคนฺทิยาเยว นาม อโหสิ อุตฺตมรูปธรา. ต ปฏยมานา
อเนกพฺราหฺมณมหาสาลา เจว ขตฺติยมหาสาลา จ "ธีตร โน
เทตูติ มาคนฺทิยสฺส ปหิณึสุ. โสป "น ตุมฺเห มยฺห ธีตุ
อนุจฺฉวิกาติ สพฺเพ ปฏิกฺขิปเยว. อเถกทิวส สตฺถา ปจฺจูสสมเย
โลก โวโลเกนฺโต อตฺตโน าณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏ มาคนฺทิยพฺราหฺมณ ทิสฺวา "กึ นุ โข ภวิสสฺ ตีติ อุปธาเรนฺโต พฺราหฺมณสฺส
จ พฺราหฺมณิยา จ ติณณ
ฺ  มคฺคผลาน อุปนิสฺสย อทฺทส.
พฺราหฺมโณป พหิคาเม นิพทฺธ อคฺคึ ปริจรติ. สตฺถา ปาโตว
ปตฺตจีวรมาทาย ต าน อคมาสิ. พฺราหฺมโณ สตฺถุ รูปสิรึ
โอโลเกนฺโต "อิมสฺมึ โลเก อิมินา สทิโส ปุริโส นาม นตฺถ,ิ
อย มยฺห ธีตุ อนุจฺฉวิโก, อิมสฺส ธีตร ทสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
สตฺถาร อาห "สมณ มม เอกา ธีตา อตฺถ,ิ อห ตสฺสา

ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (ฉฏโฐ ภาโค) - หนาที่ 62

อนุจฺฉวิก ปุริส อปสฺสนฺโต ต น กสฺสจิ อทาสึ, ตฺว ปนสฺสา
อนุจฺฉวิโก, อห เต ธีตร ปาทปริจาริก กตฺวา ทาตุกาโม;
ยาว น อาเนมิ, ตาว อิเธว ติฏาหีติ. สตฺถา ตสฺส กถ
สุตฺวา เนว อภินนฺทิ น ปฏิกโฺ กสิ. พฺราหฺมโณป เคห คนฺตฺวา
พฺราหฺมณึ อาห "โภติ อชฺช เม ธีตุ อนุจฺฉวิโก ปุรโิ ส
ทิฏโ, ตสฺส น ทสฺสามาติ ธีตร อลงฺการาเปตฺวา อาทาย
พฺราหฺมณิยา สทฺธึ ต าน อคมาสิ. มหาชโนป กุตูหลชาโต
นิกฺขมิ. สตฺถา พฺราหฺมเณน วุตฺตฏาเน อฏตฺวา ตตฺถ ปทเจติย
ทสฺเสตฺวา อฺสฺมึ าเน อฏาสิ. พุทฺธาน กิร ปทเจติย
"อิท อสุโก นาม ปสฺสตูติ อธิฏหิตฺวา อกฺกนฺตฏาเนเยว
ปฺายติ. เสสฏาเน ต ปสฺสนฺโต นาม นตฺถิ. พฺราหฺมโณ
อตฺตนา สทฺธึ คจฺฉมานาย พฺราหฺมณิยา "กห โสติ ปุฏโ 
"อิมสฺมึ าเน ติฏาหีติ ต อวจนฺติ โอโลเกนฺโต ปทวลฺช
ทิสฺวา "อิทมสฺส ปทนฺติ ทสฺเสสิ. สา ลกฺขณมนฺตกุสลตาย
"น อิท พฺราหฺมณ กามโภคิโน ปทนฺติ วตฺวา, พฺราหฺมเณน
"โภติ ตฺว อุทกจาฏิมฺหิ สสสุมาร ปสฺสสิ, มยา โส [สมโณ]
`ธีตร เต ทสฺสามีติ วุตฺโต, เตนาป เม อธิวาสิตนฺติ วุตฺเต,
"พฺราหฺมณ กิฺจาป ตฺว เอว วเทสิ, อิท ปน นิกฺกิเลสสฺเสว
ปทนฺติ วตฺวา อิม คาถมาห
"รตฺตสฺส หิ อุกฺกุฏิก ปท ภเว,
ทุฏสฺส โหติ สหสานุปฬิต,
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มุฬฺหสฺส โหติ อวกฑฺฒิต ปท,
วิวฏจฺฉทสฺส อิทมีทิส ปทนฺติ.
อถ น พฺราหฺมโณ "โภติ มา วิรวิ, ตุณฺหีภูตา เอหีติ คจฺฉนฺโต
สตฺถาร ทิสวฺ า "อย โส ปุริโสติ ตสฺสา ทสฺเสตฺวา สตฺถาร
อุปสงฺกมิตฺวา "สมณ ธีตร [ ] ทสฺสามีติ อาห. สตฺถา "น
เม ตว ธีตาย อตฺโถติ อวตฺวา "พฺราหฺมณ เอก เต การณ
กเถสฺสามิ, สุณิสฺสสีติ วตฺวา, "กเถหิ [โภ] สมณ, สุณิสฺสามีติ
วุตฺเต, อภินิกฺขมนโต ปฏาย อตีต อาหริตฺวา ทสฺเสสิ: ตตฺราย
สงฺเขปกถา:
"มหาสตฺโต รชฺชสิรึ ปหาย กณฺก อภิรุยหฺ ฉนฺนสหาโย
อภินิกฺขมนฺโต นครทฺวาเร ิเตน มาเรน "สิทฺธตฺถ นิวตฺตสฺสุ,
อิโต เต สตฺตเม ทิวเส จกฺกรตน ปาตุภวิสฺสตีติ วุตฺเต,
"อหเปต มาร ชานามิ, น ปน เม เตน อตฺโถติ อาห. "อถ
กิมตฺถาย นิกฺขมสีติ. "สพฺพฺุตฺาณตฺถายาติ. "เตนหิ สเจ
อชฺชโต ปฏาย กามวิตกฺกาทีน เอกป วิตกฺก วิตกฺเกสฺสสิ,
ชานิสฺสามิ เต กตฺตพฺพนฺติ [อาห]. โส ตโต ปฏาย
โอตาราเปกฺโข สตฺต วสฺสานิ มหาสตฺต อนุพนฺธิ. สตฺถาป
ฉพฺพสฺสานิ ทุกฺกรการิก จริตฺวา ปจฺจตฺต ปุริสการ นิสฺสาย โพธิมูเล
สพฺพฺุตฺาณ ปฏิวชิ ฺฌิตฺวา วิมตุ ฺติสุข ปฏิสเวทยมาโน ปฺจเม
สตฺตาเห อชปาลนิโคฺรธมูเล นิสีทิ. ตสฺมึ สมเย มาโร "อห
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร "เตติ อตฺถิ. ๒. ธีตราติ ยุตฺตตร.
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เอตฺตก กาล อนุพนฺธิตฺวา โอตาราเปกฺโขป อิมสฺส กิฺจิ ขลิต
นาทฺทส, อติกฺกนฺโตทานิ เอส มม วิสยนฺติ โทมนสฺสปฺปตฺโต
มหามคฺเค นิสีทิ. อถสฺส "ตณฺหา อรตี ราคาติ อิมา ติสฺโส ธีตโร
"ปตา โน น ปฺายติ, กห นุโข เอตรหีติ โอโลกยมานา
ต ตถา นิสนิ ฺน ทิสฺวา อุปสงฺกมิตฺวา "กสฺมา ตาต ทุกฺขี
ทุมฺมโนสีติ ปุจฺฉึสุ. โส ตาส ตมตฺถ อาโรเจสิ. อถ น ตา
อาหสุ "ตาต มา จินฺตยิตฺถ, มย ต อตฺตโน วเส กตฺวา
อาเนสฺสามาติ. "น สกฺกา อมฺมา เอส เกนจิ วเส กาตุนฺติ.
"ตาต มย อิตฺถิโย นาม อิทาเนว น ราคปาสาทีหิ พนฺธิตฺวา
อาเนสฺสาม, ตุมฺเห มา จินฺตยิตฺถาติ สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา
"ปาเท เต สมณ ปริจาเรมาติ อาหสุ. สตฺถา เนว ตาส วจน
มนสากาสิ, น อกฺขีนิ อุมฺมีเลตฺวา โอโลเกสิ. ปุน มารธีตโร
"อุจจาวโจ โข ปุริสาน อธิปฺปาโย, เกสฺจิ กุมาริกาสุ เปม โหติ,
เกสฺจิ ปมวเย ิตาสุ, เกสฺจิ มชฺฌิมวเย ิตาสุ, เกสฺจิ
ปจฺฉิมวเย ิตาสุ; นานปฺปกาเรหิ ต ปโลภิสฺสามาติ เอเกกา
กุมาริกาวณฺณาทิวเสน สต สต อตฺตภาเว อภินิมฺมินิตฺวา กุมาริกาโย
อวิชาตา สกึวิชาตา ทุวิชาตา มชฺฌิมิตฺถิโย มหลฺลกิตฺถโิ ย
จ หุตฺวา ฉกฺขตฺตุ ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา "ปาเท เต สมณ
ปริจาเรมาติ อาหสุ. ตป ภควา น มนสากาสิ, ยถา ต อนุตฺตเร
อุปธิสงฺขเย อธิมุตฺโตติ. อถ สตฺถา เอตฺตเกนาป ตา อนุคจฺฉนฺติโย
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"อเปถ, กึ ทิสฺวา เอว วายมถ? เอวรูป นาม อวีตราคาน ปุรโต
กาตุ วฏฏติ, ตถาคตสฺส ปน ราคาทโย ปหีนา, เกน ม การเณน
อตฺตโน วเส เนสฺสถาติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
"ยสฺส ชิต นาวชิยติ,
ชิตมสฺส โนยาติ โกจิ โลเก,
ต พุทฺธมนนฺตโคจร
อปท เกน ปเทน เนสฺสถ?
ยสฺส ชาลินี วิสตฺติกา
ตณฺหา นตฺถิ กุหิฺจิ เนตเว,
ต พุทฺธมนนฺตโคจร
อปท เกน ปเทน เนสฺสถาติ.
ตตฺถ "ยสฺส ชิต นาวชิยตีติ: ยสฺส สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
เตน เตน มคฺเคน ชิต ราคาทิกฺกิเลสชาต ปุน อสมุทาจรณโต
นาวชิยติ ทุชฺชิต นาม น โหติ. โนยาตีติ: น อุยฺยาติ, ยสฺส
ชิต กิเลสชาต ราคาทีสุ โกจิ เอกกฺกิเลโสป โลเก ปจฺฉโต
นิวตฺติ นาม น โหติ, นานุพนฺธตีติ อตฺโถ. อนนฺตโคจรนฺติ:
อนนฺตารมฺมณสฺส สพฺพฺุตฺาณสฺส วเสน อปริยนฺตโคจร.
เกน ปเทนาติ: ยสฺส ราคปทาทีสุ เอกปทป นตฺถิ, ต ตุมฺเห
เกน ปเทน เนสฺสถ: พุทฺธสฺส ปน เอกปทป นตฺถ,ิ ต อปท
พุทฺธ ตุมฺเห เกน ปเทน เนสฺสถ?
๑

๑. สี. ยุ. ยสฺส หิ ราคปทาทีสุ เอกปทมฺป อตฺถิ, ต ตุมฺเห เตน ปเทน เนสฺสถ.
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ทุติยคาถาย ตณฺหา นาเมสา สสิพฺพิตปริสิพฺพิตปริโยนทฺธตฺเถน
ชาลมสฺสา อตฺถีติป ชาลการิกาติป ชาลูปมาติป ชาลิน,ี รูปาทีสุ
อารมฺมเณสุ วิสตฺตตาย วิสาหารตาย วิสปุปฺผตาย วิสผลตาย
วิสปริโภคตาย วิสตฺติกา; สา เอวรูปา ตณฺหา ยสฺส กุหิฺจิ
ภเว เนตุ นตฺถิ, ต ตุมฺเห อปท พุทธฺ  เกน ปเทน เนสฺสถาติ
อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหูน เทวตาน ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
มารธีตโรป ตตฺเถว อนฺตรธายึสุ.
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา "มาคนฺทิย อห ปุพฺเพ
อิมา ติสฺโส มารธีตโร อทฺทส เสมฺหาทีหิ อปลิพุทฺเธน
สุวณฺณกฺขนฺธสทิเสน อตฺตภาเวน สมนฺนาคตา, ตทาป เม เมถุนสฺมึ
ฉนฺโท นาโหสิ, ตว ปน ธีตุ สรีร ทฺวตฺตึสาการกุณปปริปูร พหิ
จิตฺโต วิย อสุจิฆโฏ, สเจป มม ปาโท อสุจิมกฺขิโต ภเวยฺย,
อยฺจ อุมฺมารฏาเน ติฏเยฺย; ตถาปสฺสา สรีร อห ปาท น
ผุเสยฺยนฺติ วตฺวา อิม คาถมาห
"ทิสฺวาน ตณฺห อรติฺจ ราค
นาโหสิ ฉนฺโท อป เมถุนสฺมึ,
กิเมวิท มุตฺตกรีสปุณฺณ,
ปาทาป น สมฺผุสิตุ น อิจฺเฉติ.
เทสนาวสาเน อุโภป ชายปติกา อนาคามิผเล ปติฏหึสูติ.
มารธีตาวตฺถุ.
๑

๑. ยุ. ปาเทน.
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๒. ยมกปฺปาฏิหาริยวตฺถุ. (๑๔๙)
"เย ฌานปฺปสุตา ธีราติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา
สงฺกสฺสนครทฺวาเร พหู เทวมนุสฺเส อารพฺภ กเถสิ.
เทสนา ปน ราชคเห สมุฏิตา. เอกสฺมึ หิ สมเย
ราชคหเสฏี ปริสฺสยโมจนตฺถฺเจว ปมาเทน ขลิตานิ อาภรณาทีนิ
รกฺขณตฺถฺจ ชาลกรณฺฑก ปริกฺขิปาเปตฺวา คงฺคาย อุทกกีฬ
กีฬิ. อเถโก รตฺตจนฺทนรุกฺโข คงฺคาย อุปริตีเร ชาโต คงฺโคทเกน
โธตมูโล ปติตฺวา ตตฺถ ตตฺถ ปาสาเณสุ สมฺภฺชมาโน
วิปฺปกิริ. ตโต เอกา ฆฏปฺปมาณา ฆฏิกา ปาสาเณหิ ฆสิยมานา
อุทกอูมีหิ โปถิยมานา มฏา หุตฺวา อนุปุพฺเพน วุยฺหมานา
เสวาลปริโยนทฺธา อาคนฺตฺวา ตสฺส ชาเล ลคฺคิ. เสฏี
"กิเมตนฺติ วตฺวา "รุกฺขฆฏิกาติ สุตวฺ า ต อาหราเปตฺวา
"กินฺนาเมตนฺติ อุปธารณตฺถ วาสิกณฺเณน ตจฺฉาเปสิ. ตาวเทว
อลตฺตกวณฺณ รตฺตจนฺทน ปฺายิ. เสฏี ปน เนว สมฺมาทิฏิ,
น มิจฺฉาทิฏิ, มชฺฌตฺตธาตุโก; โส จินฺเตสิ "มยฺห เคเห
รตฺตจนฺทน พหุ, กินฺนุ โข อิมินา กโรมีติ. อถสฺส เอตทโหสิ
"อิมสฺมึ โลเก `มย อรหนฺโตติ วตฺตาโร พหู, อห เอก
อรหนฺตป น ชานามิ; เคเห ภม โยเชตฺวา ปตฺต ลิขาเปตฺวา
สิกฺกาย เปตฺวา เวฬุปรมฺปราย สฏิหตฺถมตฺเต อากาเส
โอลมฺพาเปตฺวา `สเจ อรหา อตฺถ,ิ อากาเสนาคนฺตฺวา อิม
คณฺหาตูติ วกฺขามิ; โย ต คเหสฺสติ, ต สปุตฺตทาโร สรณ
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คมิสฺสามีติ. โส จินฺติตนิยาเมเนว ปตฺต ลิขาเปตฺวา เวฬุปรมฺปราย
อุสฺสาเปตฺวา "โย อิมสฺมึ โลเก อรหา, โส อากาเสนาคนฺตฺวา
อิม ปตฺต คณฺหาตูติ อาห.
ฉ สตฺถาโร "อมฺหาก เอส อนุจฺฉวิโก, อมฺหากเมว น
เทหีติ วทึสุ. โส "อากาเสนาคนฺตฺวา คณฺหาถาติ อาห. ฉฏเ
ทิวเส นิคฺคณฺโ นาฏปุตฺโต อนฺเตวาสิเก เปเสสิ "คจฺฉถ, เสฏึ
เอว วเทถ `อมฺหาก อาจริยสฺส อนุจฺฉวิโก, มา อปฺปมตฺตกสฺส
การณา อากาเสน อาคมน กริ, เทหิ กิเรต ปตฺตนฺติ. เต
คนฺตฺวา เสฏึ ตถา วทึสุ. เสฏี "อากาเสนาคนฺตฺวา คณฺหิตุ
สมตฺโถว คณฺหาตูติ อาห. นาฏปุตโฺ ต สย คนฺตุกาโม หุตวฺ า
อนฺเตวาสิกาน สฺมทาสิ "อห เอก หตฺถฺจ ปาทฺจ อุกฺขิปตฺวา
อุปฺปติตุกาโม วิย ภวิสสฺ ามิ, ตุมฺเห ม `อาจริย กึ กโรถ?
ทารุมยปตฺตสฺส การณา ปฏิจฺฉนฺน อรหตฺต มหาชนสฺส มา
ทสฺสยิตฺถาติ วตฺวา ม หตฺเถสุ จ ปาเทสุ จ คเหตฺวา อากฑฺฒนฺตา
ภูมิย ปาเตยฺยาถาติ. โส ตตฺถ คนฺตฺวา เสฏึ อาห "มหาเสฏิ
มยฺห อย ปตฺโต อนุจฺฉวิโก, อฺเส นานุจฺฉวิโก, มา เต
อปฺปมตฺตกสฺส การณา มม อากาเส อุปฺปตน รุจฺจติ, เทหิ
เม ปตฺตนฺติ. "ภนฺเต อากาเสน อุปปฺ ติตฺวาว คณฺหาถาติ.
ตโต นาฏปุตฺโต "เตนหิ อเปถ อเปถาติ อนฺเตวาสิเก อปเนตฺวา
"อากาเส อุปฺปติสฺสามีติ เอก หตฺถฺจ ปาทฺจ อุกฺขิป. อถ น
อนฺเตวาสิกา "อาจริย กินฺนาเมต กโรถ? ฉวสฺส ทารุมยปตฺตสฺส
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การณา ปฏิจฺฉนฺนคฺคุเณน มหาชนสฺส ทสฺสิเตน โก อตฺโถติ ต
หตฺถปาเทสุ คเหตฺวา อากฑฺฒิตฺวา ภูมิย ปาเตสส. โส เสฏึ
อาห "มหาเสฏิ อิเม เม อุปฺปติตุ น เทนฺติ, เทหิ เม ปตฺตนฺติ.
"อุปฺปติตฺวาว คณฺหาถ ภนฺเตติ. เอว ติตฺถิยา ฉ ทิวสานิ
วายมิตฺวาป ต ปตฺต น ลภึสุเยว.
สตฺตเม ทิวเส อายสฺมโต จ มหาโมคฺคลฺลานสฺส อายสฺมโต
จ ปณฺโฑลภารทฺวาชสฺส "ราชคเห ปณฺฑาย จริสฺสามาติ คนฺตฺวา
เอกสฺมึ ปฏ ิปาสาเณ ตฺวา จีวร ปารุปนกาเล ธุตฺตกา กถ
สมุฏาเปสุ "อมฺโภ ปุพฺเพ ฉ สตฺถาโร `โลเก มย
อรหนฺตมฺหาติ วทึสุ. ราชคหเสฏิโน ปน ปตฺต อุสฺสาเปตฺวา `สเจ
อรหา อตฺถ,ิ อากาเสนาคนฺตฺวา คณฺหาตูติ วทนฺตสฺส อชฺช
สตฺตโม ทิวโส, เอโกป `อห อรหาติ อากาเส อุปฺปตนฺโต นาม
นตฺถิ; อชฺช โน โลเก อรหนฺตาน นตฺถิภาโว าโตติ. ต กถ
สุตฺวา อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน อายสฺมนฺต ปณฺโฑลภารทฺวาช
อาห "สุตนฺเต อาวุโส ภารทฺวาช อิเมส วจน, อิเม พุทฺธสาสน
ปริคฺคณฺหนฺตา วิย วทนฺติ; ตฺวฺจ มหิทฺธิโก มหานุภาโว, คจฺเฉต
ปตฺต อากาเสนาคนฺตฺวา คณฺหาหีติ. "อาวุโส โมคฺคลฺลาน ตฺว
อิทฺธิมนฺตาน อคฺโค, ตฺว เอต คณฺหาหิ; ตยิ ปน อคฺคณฺหนฺเต
อห คณฺหิสสฺ ามีติ. "คณฺหาวุโสติ เอว วุตฺเต อายสฺมา
ปณฺโฑลภารทฺวาโช อภิฺาปาทก จตุตฺถชฺฌาน สมาปชฺชิตฺวา
วุฏาย ติคาวุต ปฏิปาสาณ ปาทนฺเตน ปริจฺฉินฺทนฺโต ตูลปจุ
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วิย อากาเส อุฏาเปตฺวา ราชคหนครสฺส อุปริ สตฺตกฺขตฺตุ
อนุปริยายิ. โส ติคาวุตปฺปมาณสฺส นครสฺส ปธาน วิย ปฺายิ.
นครวาสิโน "ปาสาโณ โน อวตฺถริตฺวา คณฺหาตีติ ภีตา
สุปฺปาทีนิ มตฺถเก กตฺวา ตตฺถ ตตฺถ นิลียึส.ุ สตฺตเม วาเร
เถโร ปฏิปาสาณ ภินฺทิตฺวา อตฺตาน ทสฺเสสิ. มหาชโน เถร
ทิสฺวา "ภนฺเต ปณฺโฑลภารทฺวาช ตว ปาสาณ ทฬฺห กตฺวา
คณฺห, มา โน สพฺเพ นาสยีติ. เถโร ปาสาณ ปาทนฺเตน
ขิปตฺวา วิสฺสชฺเชสิ. โส คนฺตฺวา ยถาาเนเยว ปติฏาสิ. เถโร
เสฏิสฺส เคหมตฺถเก อฏาสิ. ต ทิสวฺ า เสฏี อุเรน นิปฺปชฺชติ ฺวา,
"โอตรถ สามีติ วตฺวา อากาสโต โอติณฺณ เถร นิสีทาเปตฺวา.
ปตฺต โอตาราเปตฺวา จตุมฺมธุรปุณฺณ กตฺวา เถรสฺส อทาสิ.
เถโร ปตฺต คเหตฺวา วิหาราภิมุโข ปายาสิ. อถสฺส เย อรฺเ
คตา วา คามคตา วา ปาฏิหาริย น ปสฺสึสุ, เต สนฺนิปติตฺวา
"ภนฺเต อมฺหากป ปาฏิหาริย ทสฺเสหีติ เถร อนุพนฺธึสุ. โส
เตส เตส ปาฏิหาริย ทสฺเสนฺโต วิหาร อคมาสิ.
สตฺถา ต อนุพนฺธติ ฺวา อุนฺนทนฺตสฺส มหาชนสฺส สทฺท สุตฺวา
"อานนฺท กสฺเสโส สทฺโทติ ปุจฺฉิตฺวา "ภนฺเต ปณฺโฑลภารทฺวาเชน
อากาเส อุปฺปติตฺวา จนฺทนปตฺโต คหิโต, ตสฺส สนฺติเก เอโส
สทฺโทติ สุตฺวา ปณฺโฑลภารทฺวาช ปกฺโกสาเปตฺวา "สจฺจ กิร
ตยา เอว กตนฺติ ปุจฺฉิตฺวา "สจฺจ ภนฺเตติ วุตฺเต, "กสฺมา เต
ภารทฺวาช เอว กตนฺติ เถร วิครหิตฺวา ต ปตฺต ขณฺฑาขณฺฑ
เภทาเปตฺวา ภิกฺขูน อฺชนปสนตฺถาย ทาเปตฺวา ปาฏิหาริยสฺส
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อกรณตฺถาย สาวกาน สิกฺขาปท ปฺเปสิ. ติตฺถิยาป "สมโณ กิร
โคตโม ต ปตฺต เภทาเปตฺวา ปาฏิหาริยสฺส อกรณตฺถาย สาวกาน
สิกฺขาปท ปฺเปสีติ สุตฺวา "สมณสฺส โคตมสฺส สาวกา ปฺตฺต
สิกฺขาปท ชีวิตเหตุป นาติกฺกมนฺติ, สมโณป โคตโม ต รกฺขิสฺสเตว,
อิทานิ อมฺเหหิ โอกาโส ลทฺโธติ นครวีถีสุ อาโรเจนฺตา วิจรึสุ,
"มย อตฺตโน คุณ รกฺขนฺตา ปุพฺเพ ทารุมยปตฺตสฺส การณา
อตฺตโน คุณ มหาชนสฺส น ทสฺสยิมฺหา, สมณสฺส โคตมสฺส
สาวกา ปตฺตสฺส การณา อตฺตโน คุณ มหาชนสฺส ทสฺเสสส,
สมโณ โคตโม อตฺตโน ปณฺฑิตตาย ต ปตฺต เภทาเปตฺวา
สาวกาน สิกฺขาปท ปฺเปสิ, อิทานิ มย เตเนว สทฺธึ ปาฏิหาริย
กริสฺสามาติ วทึสุ. ราชา พิมฺพิสาโร ต กถ สุตฺวา สตฺถุ สนฺตกิ 
คนฺตฺวา "ตุมฺเหหิ กิร ภนฺเต ปาฏิหาริยสฺส อกรณตฺถาย สาวกาน
สิกฺขาปท ปฺตฺตนฺติ. "อาม มหาราชาติ. "อิทานิ ติตฺถิยา
`ตุมฺเหหิ สทฺธึ ปาฏิหาริย กริสฺสามาติ วทนฺต,ิ กินฺทานิ กริสฺสถาติ.
"เตสุ กโรนฺเตสุ กริสฺสามิ มหาราชาติ. "นนุ ตุมฺเหหิ สิกฺขาปท
ปฺตฺตนฺติ. "นาห มหาราช อตฺตโน สิกฺขาปท ปฺเปสึ,
ตเมว สาวกาน ปฺตฺตนฺติ. "ตุมฺเห เปตฺวา อฺตฺถ สิกฺขาปท
ปฺตฺต นาม โหติ ภนฺเตติ. "เตนหิ มหาราช ตเมเวตฺถ
ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ, อตฺถิ ปน เต มหาราช วิชิเต อุยฺยานนฺติ. "อตฺถิ
ภนฺเตติ. "สเจ เต มหาราช อุยฺยาเน มหาชโน อมฺพาทีนิ ขาเทยฺย,
กิมสฺส กตฺตพฺพนฺติ. "ทณฺโฑ ภนฺเตติ. "ตฺว ปน ขาทิตุ ลภสีติ.
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"อาม ภนฺเต, มยฺห ทณฺโฑ นตฺถ,ิ อห อตฺตโน สนฺตก ขาทิตุ
ลภามีติ. "มหาราช ยถา ตว ติโยชนสติเก รชฺเช อาณา ปวตฺตติ,
อตฺตโน อุยยฺ าเน อมฺพาทีนิ ขาทนฺตสฺส ทณฺโฑ นตฺถ,ิ อฺเส
ปน อตฺถ;ิ เอว มมป จกฺกวาฬโกฏิสตสหสฺเส อาณา ปวตฺตติ,
อตฺตโน สิกขฺ าปทปฺปฺตฺติยา อติกฺกโม นาม นตฺถ,ิ อฺเส
ปน อตฺถ;ิ กริสฺสามห ปาฏิหาริยนฺติ. ติตฺถิยา ต กถ สุตฺวา
"อิทานิมฺห นฏา, สมเณน กิร โคตเมน สาวกานฺเว สิกฺขาปท
ปฺตฺต, น อตฺตโน; สยเมว กิร ปาฏิหาริย กตฺตุกาโม;
กินฺนุ โข กโรมาติ มนฺตยึสุ. ราชา สตฺถาร ปุจฺฉิ "ภนฺเต กทา
ปาฏิหาริย กริสฺสถาติ. "อิโต จาตุมฺมาสจฺจเยน อาสาฬฺหปุณฺณมาย
มหาราชาติ. "กตฺถ กริสฺสถ ภนฺเตติ. "สาวตฺถึ นิสฺสาย มหาราชาติ.
"กสฺมา ปน สตฺถา เอว ทูรฏาน อปทิสตีติ. "ยสฺมา ต
สพฺพพุทฺธาน มหาปาฏิหาริยกรณฏาน; อปจ มหาชนสฺส
สนฺนิปาตตฺถายป ทูรฏานเมว อปทิสตีติ. ติตถฺ ิยา ต กถ สุตฺวา
"อิโต กิร จตุนฺน มาสาน อจฺจเยน สมโณ โคตโม สาวตฺถยิ 
ปาฏิหาริย กริสฺสติ, อิทานิ ต อมฺุจิตฺวาว อนุพนฺธิสฺสาม,
มหาชโน อมฺเห ทิสฺวา `กิมิทนฺติ ปุจฺฉิสฺสติ, อถสฺส วกฺขาม
`มย `สมเณน โคตเมน สทฺธึ ปาฏิหาริย กริสฺสามาติ วทิมฺหา,
โส ปลายติ, มยมสฺส ปลายิตุ อทตฺวา อนุพนฺธามาติ. สตฺถา
ราชคเห ปณฺฑาย จริตฺวา นิกฺขมิ. ติตฺถิยาปสฺส ปจฺฉโตว
นิกฺขมิตฺวา ภตฺตกิจฺจฏาเน วสนฺติ. วสิตฏาเน ปุนทิวเส
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ปาตราส กโรนฺติ. เต มนุสฺเสหิ "กิมิทนฺติ ปุจฺฉิตา เหฏา
วุตฺตนเยเนว อาโรเจนฺติ. มหาชโนป "ปาฏิหาริย ปสฺสิสฺสามาติ
อนุพนฺธิ. สตฺถา อนุปุพเฺ พน สาวตฺถึ ปาปุณิ. ติตฺถิยาป เตน
สทฺธึเยว คนฺตฺวา อุปฏาเก สมาทเปตฺวา สตสหสฺส ลภิตฺวา
ขทิรตฺถมฺเภหิ มณฺฑป กาเรตฺวา นีลุปฺปเลหิ ฉาทาเปตฺวา "อิธ
ปาฏิหาริย กริสฺสามาติ นิสีทึสุ. อถ ราชา ปเสนทิโกสโล สตฺถาร
อุปสงฺกมิตฺวา "ภนฺเต ติตฺถิเยหิ มณฺฑโป การิโต, อหป ตุมหฺ าก
มณฺฑป กาเรมีติ. "อล มหาราช, อตฺถิ มยฺห มณฺฑปการโกติ.
"ภนฺเต ม เปตฺวา โก อฺโ กาตุ สกฺขิสฺสตีติ. "สกฺโก
เทวราชาติ. "กห ปน ภนฺเต ปาฏิหาริย กริสสฺ ถาติ.
"คณฺฑามฺพรุกฺขมูเล มหาราชาติ. ติตฺถยิ า "อมฺพรุกขฺ มูเล กิร ปาฏิหาริย
กริสฺสตีติ สุตฺวา อตฺตโน อุปฏากาน อาโรเจตฺวา โยชนพฺภนฺตเร
าเน อนฺตมโส ตทหุชาตป อมฺพโปตก อุปฺปาฏาเปตฺวา อรฺเ
ขิปาเปสส.
สตฺถา อาสาฬฺหปุณฺณมีทิวเส อนฺโตนคร ปาวิสิ. รฺโ
อุยฺยานปาโล คณฺโฑ นาม เอก ปงฺคลกิปลฺลิเกหิ กตปตฺตปุฏสฺส
อนฺตเร มหนฺต อมฺพปกฺก ทิสฺวา ตสฺส คนฺธรสโลเภน สมฺปตนฺเต
วายเส ปลาเปตฺวา รฺโ อตฺถาย อาทาย คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค
สตฺถาร ทิสวฺ า จินฺเตสิ "ราชา อิม อมฺพ ขาทิตฺวา มยฺห
อฏ วา โสฬส วา กหาปเณ ทเทยฺย, ต เม เอกสฺมึ
อตฺตภาเว ชีวิตวุตฺติยา นาล; สเจ ปนาห สตฺถุ อิม ทสฺสามิ,
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อปริยนฺต เม กาล หิตาวห ภวิสฺสตีติ. โส ต อมฺพ สตฺถุ
อุปนาเมสิ.
สตฺถา อานนฺทตฺเถร โอโลเกสิ. อถสฺส เถโร
จาตุมฺมหาราชทตฺติย ปตฺต นีหริตฺวา หตฺเถ เปสิ. สตฺถา ปตฺต
อุปนาเมตฺวา อมฺพ ปฏิคฺคเหตฺวา ตตฺเถว นิสีทนาการ ทสฺเสสิ.
เถโร จีวร ปฺเปตฺวา อทาสิ. อถสฺส ตสฺมึ นิสินฺนสฺส เถโร
ปานีย ปริสสฺ าเวตฺวา ต อมฺพปกฺก มทฺทิตฺวา ปานก กตฺวา
อทาสิ. สตฺถา อมฺพปานก ปวิตฺวา คณฺฑ อาห "อิม อมฺพฏึ
อิเธว ปสุ วิยูหิตฺวา โรเปหีติ. โส ตถา อกาสิ. สตฺถา ตสฺส
อุปริ หตฺถ โธวิ. หตฺเถ โธตมตฺเตเยว นงฺคลสีสมตฺตกฺขนฺโธ
หุตฺวา อนุปุพฺเพน ปณฺณาสหตฺโถ อมฺพรุกฺโข อุฏหิ. จตูสุ ทิสาสุ
เอเกกา อุทฺธ เอกาติ ปฺจ มหาสาขา ปณฺณาสปณฺณาสหตฺถาว
อเหสส. โส ตาวเทว ปุปฺผผลสมฺปนฺโน หุตฺวา เอกสฺมึ าเน
ปริปกฺกอมฺพปณฺฑิธโร อโหสิ. ปจฺฉโต อาคจฺฉนฺตา ภิกฺขู
อมฺพปกฺกานิ ขาทนฺตาเยว อาคมึสุ. ราชา "เอวรูโป กิร อมฺพรุกฺโข
อุฏิโตติ สุตฺวา "มา น โกจิ ฉินฺทีติ อารกฺข เปสิ. โส ปน
คณฺเฑน โรปตตฺตา "คณฺฑามฺพรุกฺโขเตฺวว ปฺายิ. ธุตฺตกาป
อมฺพปกฺกานิ ขาทิตฺวา "อเร ทุฏติตฺถิยา `สมโณ โคตโม
คณฺฑามฺพรุกฺขมูเล ปาฏิหาริย กริสสฺ ตีติ ตุมฺเหหิ โยชนพฺภนฺตเร
ตทหุชาตาป อมฺพโปตกา อุปฺปาฏาปตา, คณฺฑามฺโพ นาม อยนฺติ
วตฺวา เต อุจฺฉิฏอมฺพฏีหิ ปหรึส.ุ สกฺโก วาตวลาหกเทวปุตฺต
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อาณาเปสิ "ติตฺถิยาน มณฺฑป วาเตหิ อุปฺปาเฏตฺวา อุกฺการภูมิย
ขิปาเปหีติ. โส ตถา อกาสิ. สุรยิ เทวปุตฺต อาณาเปสิ "สุรยิ มณฺฑล
นิคฺคณฺหนฺโต ตาเปหีติ. โสป ตถา อกาสิ. ปุน วาตวลาหก
อาณาเปสิ "วาตมณฺฑล อุฏาเปนฺโต ยาหีติ. โส ตถา กโรนฺโต
ติตฺถิยาน ปคฺฆริตเสทสรีเร รชวฏฏโิ ย โอกิร.ิ เต ตามฺพวมฺมิกสทิสา
อเหสส. วสฺสวลาหกป อาณาเปสิ "มหนฺตานิ มหนฺตานิ พินฺทูนิ
ปาเตหีติ. โส ตถา อกาสิ. อถ เนส กาโย กพรคาวีสทิโส
อโหสิ. เต นิคฺคณา หุตฺวา สมฺมุขสมฺมุขฏาเนเยว ปลายึส.ุ เอว
ปลายนฺเตสุ ปูรณกสฺสปสฺส อุปฏาโก เอโก กสฺสโก "อิทานิ
เม อยฺยาน ปาฏิหาริยกรณเวลา, ต ปาฏิหาริย ปสฺสิสฺสามีติ โคเณ
วิสฺสชฺเชตฺวา ปาโตว อาภต ยาคุกุฏฺเจว โยตฺตฺจ คเหตฺวา
อาคจฺฉนฺโต ปูรณ ตถา ปลายนฺต ทิสฺวา "ภนฺเต อห `อยฺยาน
ปาฏิหาริย ปสฺสิสฺสามีติ อาคจฺฉามิ, ตุมฺเห กห คจฺฉถาติ, "กินฺเต
ปาฏิหาริเยน, อิม เม กุฏฺจ โยตฺตฺจ เทหีติ. โส เตน ทินนฺ 
กุฏฺจ โยตฺตฺจ อาทาย นทีตีร คนฺตฺวา กุฏ โยตฺเตน อตฺตโน
คีวาย พนฺธิตฺวา รหเท ปติตฺวา อุทกพุพฺพุฬเก อุฏาเปนฺโต
กาล กตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติ. สตฺถา อากาเส รตนจงฺกม
มาเปสิ. ตสฺส เอกา โกฏิ ปาจีนจกฺกวาฬมุขวฏฏิย อโหสิ,
เอกา ปจฺฉิมจกฺกวาฬมุขวฏฏิย. สตฺถา สนฺนิปติตาย ฉตฺตึสโยชนาย
ปริสาย วฑฺฒมานกจฺฉายาย "อิทานิ ปาฏิหาริยกรณเวลาติ
๑

๑. สี. สกฺโก.

ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (ฉฏโฐ ภาโค) - หนาที่ 76

คนฺธกุฏิโต นิกฺขมิตฺวา ปมุเข อฏาสิ.
อถ น ฆรณี นาม นนฺทมาตา เอกา อนาคามิอุปาสิกา
อุปสงฺกมิตฺวา "ภนฺเต มาทิสาย ธีตริ วิชชฺ มานาย ตุมฺหาก
กิลมนกิจฺจ นตฺถิ, อห ปาฏิหาริย กริสฺสามีติ อาห. "กถ กริสฺสสิ
ฆรณีติ. "ภนฺเต เอกสฺมึ จกฺกวาฬคพฺเภ มหาปวึ อุทก กตฺวา
อุทกสกุณิกา วิย นิมุชชฺ ติ ฺวา ปาจีนจกฺกวาฬมุขวฏฏิย อตฺตาน
ทสฺเสสฺสามิ, ตถา ปจฺฉิมอุตฺตรทกฺขิณจกฺกวาฬมุขวฏฏิย, ตถา
มชฺเฌ; อถ มหาชนา ม ทิสฺวา, `กา เอสาติ วุตฺเต, วกฺขนฺติ
`ฆรณี นาเมสา, อย ตาว เอกิสฺสา อิตฺถยิ า อานุภาโว,
พุทฺธาน อานุภาโว ปน กีทิโส ภวิสฺสตีติ; เอว ติตฺถิยา
ตุมฺเห อทิสวฺ าว ปลายิสสฺ นฺตีติ. อถ น สตฺถา "ชานามิ
เต ฆรณิ เอวรูป ปาฏิหาริย กาตุ สมตฺถภาว, น ปนาย
ตวตฺถาย พทฺโธ มาลาปุโฏติ วตฺวา ปฏิกฺขิป. สา "น เม
สตฺถา อนุชานาติ, อทฺธา มยา อุตตฺ ริตร ปาฏิหาริย กาตุ
สมตฺโถ อฺโ อตฺถตี ิ เอกมนฺต อฏาสิ. สตฺถาป "เอวเมว
เตส คุโณ ปากโฏ ภวิสฺสตีติ "เอว ฉตฺตึสโยชนาย ปริสาย
มชฺเฌ สีหนาท นทิสฺสนฺตีติ มฺมาโน อปเรป ปุจฺฉิ "ตุมฺเห
กถ ปาฏิหาริย กริสฺสถาติ. เต "เอวฺจ เอวฺจ กริสฺสาม
ภนฺเตติ สตฺถุ ปุรโต ิตาว สีหนาท นทึสุ. เตสุ กิร
จุลฺลอนาถปณฺฑิโก "มาทิเส อนาคามิอุปาสเก ปุตฺเต วิชฺชมาเน
สตฺถุ กิลมนกิจฺจ นตฺถีติ จินฺเตตฺวา "อห ภนฺเต ปาฏิหาริย
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กริสฺสามีติ วตฺวา "กถ กริสฺสสีติ ปุฏโ อาห "อห ภนฺเต
ทฺวาทสโยชนิก พฺรหฺมตฺตภาว นิมฺมินิตฺวา อิมิสฺสา ปริสาย
มชฺเฌ มหาเมฆคชฺชิตสทิเสน สทฺเทน พฺรหฺมอปฺโปน นาม
อปฺโปเสฺสามิ, มหาชนา `กึสทฺโท นาเมโสติ ปุจฺฉิตฺวา
`จุลฺลอนาถปณฺฑิกสฺส กิร พฺรหฺมอปฺโปนสทฺโท นามาติ วกฺขนฺติ,
ติตฺถิยา `คหปติกสฺส ตาว เอโส อานุภาโว, พุทฺธานุภาโว
กีทิโส ภวิสสฺ ตีติ ตุมฺเห อทิสฺวาว ปลายิสฺสนฺตีติ. สตฺถา
"ชานามิ เต อานุภาวนฺติ ตสฺสาป ตเถว วตฺวา ปาฏิหาริยกรณ
นานุชานิ. อเถกา ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา สตฺตวสฺสิกา วีรสามเณรี (๑)
นาม สตฺถาร วนฺทิตฺวา "อห ภนฺเต ปาฏิหาริย กริสฺสามีติ
อาห. "กถ กริสฺสสิ วีเรติ. "ภนฺเต สิเนรฺุจ จกฺกวาฬปพฺพตฺจ
หิมวนฺตฺจ อาหริตฺวา อิมสฺมึ าเน ปฏิปาฏิยา เปตฺวา อห
หสสกุณี วิย ตโต ตโต นิกฺขมิตฺวา อสชฺชมานา คมิสฺสามิ,
มหาชโน ม ทิสฺวา `กา เอสาติ ปุจฺฉิตฺวา `วีรสามเณรีติ
วกฺขติ, ติตฺถิยา `สตฺตวสฺสิกาย ตาย สามเณริยา อยมานุภาโว,
พุทฺธานุภาโว กีทิโส ภวิสฺสตีติ ตุมฺเห อทิสฺวาว ปลายิสฺสนฺตีติ.
อิโต ปร เอวรูปานิ วจนานิ วุตฺตานุสาเรเนว เวทิตพฺพานิ.
ตสฺสาป ภควา "ชานามิ เต อานุภาวนฺติ วตฺวา ปาฏิหาริยกรณ
นานุชานิ. อเถโก ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต ขีณาสโว จุนฺทสามเณโร
นาม ชาติยา สตฺตวสฺโส สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา "อห
๑. ม. ยุ. จีรสามเณรี.
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ภนฺเต ปาฏิหาริย กริสสฺ ามีติ วตฺวา "กถ กริสฺสสีติ ปุฏโ  อาห
"อห ภนฺเต ชมฺพุทีปสฺส ธชภูต มหาชมฺพุรุกฺข ขนฺเธ คเหตฺวา
จาเลตฺวา มหาชมฺพุผลานิ อาหริตฺวา อิม ปริส ขาทาเปสฺสามิ,
ปาริจฺฉตฺตกกุสุมานิ จ อาหริตฺวา ตุมฺเห วนฺทสิ ฺสามีติ. สตฺถา
"ชานามิ เต อานุภาวนฺติ วตฺวา ตสฺสาป ปาฏิหาริยกรณ ปฏิกขฺ ิป.
อถ อุปฺปลวณฺณา เถรี สตฺถาร วนฺทิตฺวา "อห ภนฺเต
ปาฏิหาริย กริสฺสามีติ วตฺวา "กถ กริสฺสสีติ ปุฏา อาห
"อห ภนฺเต สมนฺตา ทฺวาทสโยชน ปริส ทสฺเสตฺวา อาวฏฏโต
ฉตฺตึสโยชนาย ปริสาย ปริวุโต จกฺกวตฺติราชา หุตฺวา อาคนฺตฺวา
ตุมฺเห วนฺทสิ ฺสามีติ. สตฺถา "ชานามิ เต อานุภาวนฺติ วตฺวา
ตสฺสาป ปาฏิหาริยกรณ ปฏิกฺขิป. อถ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร
ภควนฺต วนฺทิตฺวา "อห ภนฺเต ปาฏิหาริย กริสฺสามีติ วตฺวา
"กถ กริสฺสสีติ ปุฏโ อาห "อห ภนฺเต สิเนรุปพฺพตราช
ทนฺตนฺตเร เปตฺวา สาสปวีช วิย น ขาทิสฺสามีติ. "อฺ กึ
กริสฺสสีติ. "อิม มหาปวึ กฏสารก วิย สเวลฺลิตฺวา องฺคุลนฺตเร
นิกฺขิปสฺสามีติ. "อฺ กึ กริสฺสสีต.ิ "มหาปวึ กุลาลจกฺก วิย
ปริวตฺเตตฺวา มหาชน ปโวช ขาทาเปสฺสามีติ. "อฺ กึ
กริสฺสสีติ. "วามหตฺเถ ปวึ กตฺวา อิเม สตฺเต ทกฺขิณหตฺเถน
อฺสฺมึ ทีเป เปสฺสามีติ. "อฺ กึ กริสฺสสีติ. "สิเนรุ
ฉตฺตทณฺฑ กตฺวา มหาปวึ อุกฺขิปต ฺวา ตสฺสุปริ เปตฺวา
ฉตฺตหตฺโถ ภิกฺขุ วิย เอกหตฺเถนาทาย อากาเส จงฺกมิสฺสามีติ.
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สตฺถา "ชานามิ เต อานุภาวนฺติ ตสฺสาป ปาฏิหาริยกรณ นานุชานิ.
โส "ชานาติ มฺเ สตฺถา มยา อุตฺตริตร ปาฏิหาริย กาตุ
สมตฺถนฺติ เอกมนฺต อฏาสิ.
อถ น สตฺถา "นาย โมคฺคลฺลาน ตวตฺถาย พทฺโธ มาลาปุโฏ,
อห หิ อสมธุโร, มม ธุร อฺโ วหิตุ สมตฺโถ นาม นตฺถ;ิ
อนจฺฉริยฺเจต, ย อิทานิ มม ธุร วหิตุ สมตฺโถ น ภเวยฺย;
อเหตุกติรจฺฉานโยนิย นิพฺพตฺตกาเลป มม ธุร อฺโ วหิตุ
สมตฺโถ นาโหสิเยวาติ วตฺวา "กทา ปน ภนฺเตติ เถเรน ปุฏโ
อตีต อาหริตฺวา
"ยโต ยโต ครุ ธุร ยโต คมฺภีรวตฺตนี,
ตทาสฺสุ กณฺห ยฺุชนฺติ, สวาสฺสุ ต วหเต ธุรนฺติ
อิท กณฺหอุสภชาตก วิตฺถาเรตฺวา ปุน ตเทว วตฺถุ วิเสเสตฺวา
ทสฺเสนฺโต
"มนาปเมว ภาเสยฺย, นามนาป กุทาจน;
มนาป ภาสมานสฺส ครุภาร อุทพฺพหิ,
ธนฺจ น อลาเภสิ เตน จตฺตมโน อหูติ
อิท นนฺทวิสาลชาตก วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ. กเถตฺวา จ ปน สตฺถา ต
รตนจงฺกม อภิรุหิ. ปุรโต ทฺวาทสโยชนิกา ปริสา อโหสิ, ตถา
ปจฺฉโต จ อุตฺตรโต จ ทกฺขิณโต จ, อุชุก ปน จตุพฺพีสติโยชนิกา.
๑

๒

๓

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๐. ตทฏกถา. ๑/๒๙๓. ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๐. ตทฏกถา. ๑/๒๘๙.
๓. ปุราณโปตฺถเก จตุวีสติโยชนิกาติ ทิสฺสติ.
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ปริสาย มชฺเฌ ภควา ยมกปฺปาฏิหาริย อกาสิ. ต ปาลิโต ตาว
เอว เวทิตพฺพ.
"กตม ตถาคตสฺส ยมกปฺปาฏิหาริเย าณ? อิธ ตถาคโต
ยมกปฺปาฏิหาริย กโรติ อสาธารณ สาวเกหิ; อุปริมกายโต
อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ, เหฏิมกายโต อุทกธารา ปวตฺตติ;
เหฏิมกายโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ, อุปริมกายโต อุทกธารา ปวตฺตติ;
ปุรตฺถิมกายโต, ปจฺฉิมกายโต; ปจฺฉิมกายโต, ปุรตฺถิมกายโต;
ทกฺขิณกฺขิโต, วามกฺขิโต; วามกฺขิโต, ทกฺขิณกฺขิโต;
ทกฺขิณกณฺณโสตโต วามกณฺณโสตโต; วามกณฺณโสตโต,
ทกฺขิณกณฺณโสตโต; ทกฺขิณนาสิกโสตโต, วามนาสิกโสตโต;
วามนาสิกโสตโต, ทกฺขิณนาสิกโสตโต; ทกฺขิณอสกูฏโต, วามอสกูฏโต;
วามอสกูฏโต, ทกฺขิณอสกูฏโต; ทกฺขิณหตฺถโต, วามหตฺถโต;
วามหตฺถโต, ทกฺขิณหตฺถโต; ทกฺขิณปสฺสโต, วามปสฺสโต;
วามปสฺสโต, ทกฺขิณปสฺสโต; ทกฺขิณปาทโต, วามปาทโต; วามปาทโต,
ทกฺขิณปาทโต; องฺคุลีหิ, องฺคุลนฺตริกาหิ; องฺคุลนฺตริกาหิ, องฺคุลีหิ;
เอเกกโลมกูปโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ, เอเกกโลมโต อุทกธารา
ปวตฺตติ; เอเกกโลมโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ, เอเกกโลมกูปโต
อุทกธารา ปวตฺตติ; ฉนฺน วณฺณาน นีลาน ปตกาน โลหิตกาน
โอทาตาน มฺเชฏาน ปภสฺสราน; ภควา จงฺกมติ, นิมฺมิโต
ติฏติ วา นิสีทติ วา เสยฺย วา กปฺเปติ; ฯเปฯ นิมฺมิโต
เสยฺย กปฺเปติ, ภควา จงฺกมติ วา ติฏติ วา นิสที ติ วา,
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อิท ตถาคตสฺส ยมกปฺปาฏิหาริเย าณนฺติ.
อิท ปน ปาฏิหาริย สตฺถา ตสฺมึ จงฺกเม จงฺกมิตฺวา อกาสิ.
"ตสฺส เตโชกสิณสมาปตฺติวเสน อุปริมกายโต อคฺคิกฺขนฺโธ
ปวตฺตติ, อาโปกสิณสมาปตฺติวเสน เหฏิมกายโต อุทกธารา๔
ปวตฺตติ; ปุน อุทกธาราย ปวตฺตฏานโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ,
อคฺคิกฺขนฺธสฺส จ ปวตฺตฏานโต อุทกธารา ปวตฺตตีติ ตมตฺถ
ทสฺเสตุ "เหฏิมกายโต อุปริมกายโตติ วุตฺต. เอส นโย
สพฺพปเทสุ. อคฺคิกฺขนฺโธ ปเนตฺถ อุทกธาราย อสมฺมิสฺโส อโหสิ, ตถา
อุทกธารา อคฺคิกฺขนฺเธน. อุภยป กิร เจต ยาว พฺรหฺมโลกา
อุคฺคนฺตฺวา จกฺกวาฬมุขวฏฏิย ปวตฺตติ. "ฉนฺน วณฺณานนฺติ วุตฺตตฺตา
ปนสฺส ฉพฺพณฺณรสิโย กุเฏหิ อาสิฺจมาน วิลีนสุวณฺณ วิย
ยนฺตนาฬิกโต นิกฺขนฺตา สุวณฺณรสธารา วิย จ เอกจกฺกวาฬคพฺภโต
อุคฺคนฺตฺวา พฺรหฺมโลก อาหจฺจ ปฏินิวตฺติตฺวา จกฺกวาฬมุขวฏฏิเมว
คณฺหึสุ. เอก จกฺกวาฬคพฺภ วงฺกโคปานสิวินทฺธ วิย โพธิฆร
อโหสิ เอกาโลก. ต ทิวส สตฺถา จงฺกมิตฺวา ปาฏิหาริย กโรนฺโต
อนฺตรนฺตรา มหาชนสฺส ธมฺมกถ กเถสิ, กเถนฺโต จ ชน
นิรสฺสาส อกตฺวา อสฺสาสตร เทติ. ตสฺมึ ขเณ มหาชโน สาธุการ
ปวตฺเตสิ. ตสฺส สาธุการปฺปวตฺตนกาเล สตฺถา ตาวมหติยา ปริสาย
จิตฺต โอโลเกนฺโต เอเกกสฺส โสฬสนฺน อาการาน วเสน จิตตฺ วาร
๑

๒

๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๑๘๓. ๒. ตรปฺปจฺจโย วิเสสนปเทน ยฺุชิตพฺโพ,
อิธ ปน นามปเทน, "อตีว อสฺสาสนฺติ ยุตฺตตร. ม. อสฺสาสวาร.
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อฺาสิ. เอว ลหุกปริวตฺต พุทฺธาน จิตฺต. โย โย ยสฺมึ ธมฺเม
ยสฺมิฺจ ปาฏิหาริเย ปสนฺโน, ตสฺส ตสฺส อชฺฌาสยวเสน ธมฺมฺจ
กเถสิ ปาฏิหาริยฺจ อกาสิ. เอว ธมฺเม เทสิยมาเน ปาฏิหาริเย
จ กริยมาเน มหาชนสฺส ธมฺมาภิสมโย อโหสิ. สตฺถา ปน ตสฺมึ
สมาคเม อตฺตโน มน คเหตฺวา อฺ ปฺห ปุจฺฉิตุ สมตฺถ
อทิสฺวา นิมฺมิตพุทฺธ มาเปสิ. เตน ปุจฺฉิต ปฺห สตฺถา วิสฺสชฺเชสิ.
สตฺถารา ปุจฺฉิต โส วิสฺสชฺเชสิ. ภควโต จงฺกมนกาเล นิมฺมโิ ต
านาทีสุ อฺตร กปฺเปสิ. นิมฺมิตสฺส จงฺกมนกาเล ภควา
านาทีสุ อฺตร กปฺเปสิ. ตมตฺถ ทสฺเสตุ "นิมฺมิโต จงฺกมติ
วาติอาทิ วุตฺต. เอว กโรนฺตสฺส สตฺถุ ปาฏิหาริย ทิสฺวา ธมฺมกถฺจ
สุตฺวา ตสฺมึ สมาคเม วีสติยา ปาณโกฏีน ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
สตฺถา ปาฏิหาริย กโรนฺโต ว "กตฺถ นุ โข อตีตพุทธฺ า อิม
ปาฏิเหร กตฺวา วสฺส อุเปนฺตีติ อาวชฺชิตฺวา "ตาวตึสภวเน วสฺส
อุปคนฺตฺวา มาตุ อภิธมฺมปฏก เทเสนฺตีติ ทิสวฺ า ทกฺขิณปาท
อุกฺขิปตฺวา ยุคนฺธรมตฺถเก เปตฺวา อิตร ปาท อุกฺขิปตฺวา
สิเนรุมตฺถเก เปสิ. เอว อฏสฏิโยชนสตสหสฺสฏาเน ตโย
ปทวารา อเหสส. เทฺว ปาทจฺฉิทฺทานิ ปกติปาทวีติหรณสทิสนิกฺเขปานิ
อเหสส. "สตฺถา ปาท ปสาเรตฺวา อกฺกมีติ น สลฺลกฺเขตพฺพ. ตสฺส
หิ ปาท อุกฺขิปนกาเลเยว เต ปพฺพตา ปาทมูล อาคนฺตฺวา
สมฺปฏิจฺฉึสุ, สตฺถารา อกฺกนฺตกาเล อุฏาย ยถาาเน อฏสุ. สกฺโก
สตฺถาร ทิสวฺ า จินฺเตสิ "ปณฺฑุกมฺพลสิลาย มชฺเฌ สตฺถา อิม
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วสฺสาวาส อุเปสฺสติ, พหูน วต เทวตาน อุปกาโร ภวิสฺสติ,
สตฺถริ ปเนตฺถ วสฺส อุปคเต อฺา เทวตา หตฺถป เปตุ น
สกฺขิสฺสนฺติ; อย โข ปน ปณฺฑุกมฺพลสิลา ทีฆโต สฏิโยชนา
ติริยโต ปฺาสโยชนา ปุถุลโต ปณฺณรสโยชนา สตฺถริ นิสินฺเนป
ตุจฺฉา วิย ภวิสฺสตีติ. สตฺถา ตสฺส อชฺฌาสย วิทิตฺวา อตฺตโน
สงฺฆาฏึ สิลาตล ปฏิจฺฉาทยมาน ขิป. สกฺโก จินฺเตสิ "จีวร ตาว
ปฏิจฺฉาทยมาน ขิป, สย ปน ปริตฺตเก าเน นิสที ิสฺสตีติ. สตฺถา
ตสฺสชฺฌาสย วิทิตฺวา นีจปก มหาปสุกูลิโก วิย ปณฺฑุกมฺพลสิล
อนฺโตจีวรโภเคเยว กตฺวา นิสีทิ. มหาชโนป ตขณฺเว สตฺถาร
โอโลเกนฺโต นาทฺทส. จนฺทสฺส อฏงฺคมิตกาโล วิย อโหสิ,
สุริยสฺส อฏงฺคมิตกาโล วิย จ อโหสิ. มหาชโน
"คโต นุ จิตฺตกูฏ วา เกลาส วา ยุคนฺธร,
น โน ทกฺเขมุ สมฺพุทฺธ โลกเชฏ นราสภนฺติ
อิม คาถ วทนฺโต ปริเทวิ. อปเร "สตฺถา นาม วิเวกรโต, โส
`เอวรูปาย เม ปริสาย เอวรูป ปาฏิเหร กตนฺติ ลชฺชาย อฺ
รฏ วา ชนปท วา คโต ภวิสฺสติ; นทานิ ต ทกฺขิสฺสามาติ
ปริเทวนฺตา อิม คาถมาหสุ
"ปวิเวกรโต ธีโร นิม โลก ปุเนหิติ,
น โน ทกฺเขมุ สมฺพุทฺธ โลกเชฏ นราสภนฺติ.
เต มหาโมคฺคลฺลาน ปุจฉฺ ึสุ "กห ภนฺเต สตฺถาติ. โส สย ชานนฺโตป
"ปเรสป คุโณ ปากโฏ โหตูติ อชฺฌาสเยน "อนุรุทฺธ ปุจฺฉถาติ
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อาห. เต เถร ตถา ปุจฺฉึสุ "กห ภนฺเต สตฺถาติ. "ตาวตึสภวเน
ปณฺฑุกมฺพลสิลาย วสฺส อุปคนฺตฺวา มาตุ อภิธมฺมปฏก เทสิตุ
คโตติ. "กทา อาคมิสฺสติ ภนฺเตติ. "ตโย มาเส อภิธมฺมปฏก
เทเสตฺวา มหาปวารณาทิวเสติ. เต "สตฺถาร อทิสฺวา น คมิสฺสามาติ
ตตฺเถว ขนฺธาวาร กตฺวา วสึสุ. อากาสเมว กิร เนส ฉทน อโหสิ,
ตาวมหติยา ปริสาย สรีรนิสฺสนฺโท นาม น ปฺายิ. ปวี วิวร
อทาสิ. สพฺพตฺถ ปริสทุ ฺธเมว ภูมติ ล อโหสิ. สตฺถา ปมเมว
มหาโมคฺคลฺลาน อโวจ "โมคฺคลฺลาน ตฺว เอติสฺสา ปริสาย
ธมฺม เทเสยฺยาสิ, จุลฺลอนาถปณฺฑิโก อาหาร ทสฺสตีติ. ตสฺมา
ต เตมาส จุลฺลอนาถปณฺฑิโกว ตสฺสา ปริสาย สายปาต
สพฺพกาเล ยาคุภตฺตขาทนียตมฺพุลคนฺธมาลาปลนฺธนานิ อทาสิ.
มหาโมคฺคลฺลาโน ธมฺม เทเสสิ ปาฏิหาริย ทฏุ อาคตาคเตหิ
ปุฏเ ปฺเห วิสฺสชฺเชสิ.
สตฺถารป มาตุ อภิธมฺมเทสนตฺถ ปณฺฑุกมฺพลสิลาย วสฺส
อุปคต ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา ปริวารยึสุ. เตน วุตฺต
"ตาวตึเส ยทา พุทฺโธ สิลาย ปณฺฑุกมฺพเล
ปาริจฺฉตฺตกมูลมฺหิ วิหาสิ ปุริสุตฺตโม,
ทสสุ โลกธาตูสุ สนฺนิปติตฺวาน เทวตา
ปยิรุปาสนฺติ สมฺพุทฺธ วสนฺต นคมุทฺธนิ,
น โกจิ เทโว วณฺเณน สมฺพุทฺธสฺส วิโรจติ,
สพฺเพ เทเว อติกฺกมฺม สมฺพุทฺโธ ว วิโรจตีติ.
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เอว สพฺพเทวตา อตฺตโน สรีรปฺปภาย อภิภวิตฺวา นิสินฺนสฺส
ปนสฺส มาตา ตุสิตวิมานโต อาคนฺตฺวา ทกฺขิณปสฺเส นิสีท.ิ
อินฺทโกป เทวปุตฺโต อาคนฺตฺวา ทกฺขิณปสฺเสเยว นิสีท.ิ องฺกุโร
วามปสฺเส. โส มเหสกฺขาสุ เทวตาสุ สนฺนิปติตาสุ อปคนฺตฺวา
ทฺวาทสโยชนิเก าเน โอกาส ลภิ. อินฺทโก ตตฺเถว นิสีทิ.
สตฺถา เต อุโภป โอโลเกตฺวา อตฺตโน สาสเน ทกฺขิเณยฺยปุคฺคลาน
ทินฺนทานสฺส มหปฺผลภาว าเปตุกาโม เอวมาห "องฺกุร ตยา
ทีฆมนฺตเร ทสวสฺสสหสฺสปริมาณกาเล ทฺวาทสโยชนิก อุทธฺ นปนฺตึ
กตฺวา มหาทาน ทินฺน, ตฺวทานิ มม สมาคม อาคนฺตฺวา สพฺพทูเร
ทฺวาทสโยชนิเก าเน โอกาส ลภิ; กึ นุโข เอตฺถ การณนฺติ.
วุตฺตป เจต
"โอโลเกตฺวาน สมฺพุทฺโธ องฺกุรฺจาป อินฺทก
ทกฺขิเณยฺย ปภาเวนฺโต อิท วจนมพฺรวิ
`มหาทาน ตยา ทินฺน องฺกุร ทีฆมนฺตเร,
อติทูเร นิสินฺโนสิ อาคจฺฉ มม สนฺตกิ นฺติ.
โส สทฺโท ปวีตล ปาปุณิ. สพฺพาป น สา ปริสา อสฺโสสิ. เอว วุตฺเต
โจทิโต ภาวิตตฺเตน องฺกุโร เอตมพฺรวิ
`กึ มยฺห เตน ทาเนน ทกฺขเิ ณยฺเยน สฺุต,
อย โส อินฺทโก ยกฺโข ทชฺชา ทาน ปริตฺตก
อติโรจติ อมฺเหหิ จนฺโท ตารคเณ ยถาติ.
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. อาคจฺฉ. ๒. อมฺเหป (?)
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ตตฺถ "ทชฺชาติ; ทตฺวา.
เอว วุตเฺ ต สตฺถา อินฺทก อาห "อินฺทก ตฺว มม ทกฺขิณปสฺเส
นิสินฺโน, กสฺมา อนปคนฺตฺวาว นิสีทสีติ. โส "อห ภนฺเต
สุกฺเขตฺเต ปริตฺตกวีช วปนกสฺสโก วิย ทกฺขิเณยฺยสมฺปท อลตฺถนฺติ
ทกฺขิเณยฺย ปภาเวนฺโต อาห
"อุชฺชงฺคเล ยถา เขตฺเต พีช พหหป โรปต
น ผล วิปุล โหติ นป โตเสติ กสฺสก,
ตเถว ทาน พหุก ทุสฺสีเลสุ ปติฏิต
น ผล วิปุล โหติ นป โตเสติ ทายก;
ยถาป ภทฺทเก เขตฺเต พีช อปฺปมฺป โรปต
สมฺมา ธาร ปเวจฺฉนฺต ผล โตเสติ กสฺสก.
ตเถว สีลวนฺเตสุ คุณวนฺเตสุ ตาทิสุ
อปฺปเกป กเต กาเร ผล โตเสติ ทายกนฺติ.
"กึ ปเนตสฺส ปุพฺพกมฺมนฺติ. โส กิร อนุรุทฺธตฺเถรสฺส อนฺโตคาม
ปณฺฑาย ปวิฏสฺส อตฺตโน อาภต กฏจฺฉุภิกฺข ทาเปสิ, ตทสฺส
ปฺุ องฺกุเรน ทสวสฺสสหสฺสานิ ทฺวาทสโยชนิก อุทฺธนปนฺตึ
กตฺวา ทินฺนทานโต มหปฺผลตร ชาต, ตสฺมา เอวมาห. เอว
วุตฺเต สตฺถา "องฺกุร ทาน นาม วิเจยฺย ทาตุ วฏฏติ, เอว
ต สุกฺเขตฺเต สุวุตฺตพีช วิย มหปฺผล โหติ; ตฺว ปน น
ตถา อกาสิ, เตน เต ทาน น มหปฺผล ชาตนฺติ อิมมตฺถ
๑

๒

๑. สี. อทตฺถ. ยุ. ทตฺถ. ๒. สี. ม. ยุ. ปเวจฺฉนฺเต.
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วิภาเวนฺโต
"วิเจยฺย ทาน ทาตพฺพ, ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล;
วิเจยฺย ทาน สุคตปฺปสตฺถ,
เย ทกฺขิเณยฺยา อิธ ชีวโลเก,
เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ
พีชานิ วุตตฺ านิ ยถา สุเขตฺเตติ
วตฺวา อุตฺตรึป ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ
"ติณโทสานิ เขตฺตานิ ราคโทสา อย ปชา,
ตสฺมา หิ วีตราเคสุ ทินฺน โหติ มหปฺผล.
ติณโทสานิ เขตฺตานิ โทสโทสา อย ปชา,
ตสฺมา หิ วีตโทเสสุ ทินนฺ  โหติ มหปฺผล.
ติณโทสานิ เขตฺตานิ โมหโทสา อย ปชา,
ตสฺมา หิ วีตโมเหสุ ทินนฺ  โหติ มหปฺผล.
ติณโทสานิ เขตฺตานิ อิจฉฺ าโทสา อย ปชา,
ตสฺมา หิ วิคติจฺเฉสุ ทินนฺ  โหติ มหปฺผลนฺติ.
เทสนาวสาเน องฺกุโร จ อินฺทโก จ โสตาปตฺติผเล ปติฏหึสุ.
[มหาชนสฺสาป สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ].
อถ สตฺถา เทวปริสาย มชฺเฌ นิสินฺโน มาตร อารพฺภ
"กุสลา ธมฺมา, อกุสลา ธมฺมา, อพฺยากตา ธมฺมาติ อภิธมฺมปฏก
ปฏเปสิ. เอว ตโย มาเส นิรนฺตร อภิธมฺมปฏก กเถสิ. กเถนฺโต
จ ปน ภิกขฺ าจารเวลาย "ยาว มมาคมนา เอตฺตก นาม ธมฺม
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เทเสตูติ นิมฺมิตพุทฺธ มาเปตฺวา หิมวนฺต คนฺตฺวา นาคลตาทนฺตกฏ ขาทิตฺวา อโนตตฺตทเห มุข โธวิตฺวา อุตฺตรกุรโุ ต
ปณฺฑปาต อาหริตฺวา มหาวิสาลมาลเก นิสินฺโน ภตฺตกิจฺจ
อกาสิ. สารีปุตฺตตฺเถโร ตตฺถ คนฺตฺวา สตฺถุ วตฺต กโรติ.
สตฺถา กตภตฺตกิจฺโจ "สารีปุตฺต อชฺช มยา เอตฺตโก นาม
ธมฺโม ภาสิโต, ตฺว อตฺตโน นิสสฺ ิตกาน [ปฺจสตาน ภิกฺขูน]
วาเจหีติ เถรสฺส กเถสิ. ยมกปฺปาฏิหิเร กิร ปสีทิตฺวา ปฺจสตา
กุลปุตฺตา เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพชึส.ุ เต สนฺธาย สตฺถา เอวมาห.
วตฺวา จ ปน เทวโลก คนฺตฺวา นิมฺมิตพุทฺเธน เทสิตฏานโต
ปฏาย สย ธมฺม กเถสิ. เถโรป คนฺตฺวา เตส ภิกฺขูน ธมฺม
เทเสสิ. เต สตฺถริ เทวโลเก วิหรนฺเตเยว สตฺตปฺปกรณิกา อเหสส.
เต กิร กสฺสปพุทฺธกาเล ขุทฺทกวคฺคุลิโย หุตฺวา เอกสฺมึ ปพฺภาเร
โอลมฺพนฺตา ทฺวินฺน เถราน จงฺกมิตฺวา อภิธมฺม สชฺฌายนฺตาน
สเร นิมิตฺต คเหตฺวา อสฺโสสส. เต "อิเม ขนฺธา นาม, อิมา
ธาตุโย นามาติ อชานิตฺวา สเร นิมิตฺตคฺคหณมตฺเตเนว ตโต
จุตา เทวโลเก นิพฺพตฺตา เอก พุทฺธนฺตร ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา
ตโต จวิตฺวา สาวตฺถิย กุลฆเรสุ นิพฺพตฺตา ยมกปฺปาฏิหิเร
อุปฺปนฺนปฺปสาทา เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา สพฺพปฺปม
สตฺตปฺปกรณิกา อเหสส. สตฺถาป เตเนว นีหาเรน เตมาส
อภิธมฺม เทเสสิ. เทสนาวสาเน อสีติโกฏิสหสฺสาน เทวตาน
ธมฺมาภิสมโย อโหสิ. มหามายาป โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ.
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สาป โข ฉตฺตึสโยชนปริมณฺฑลา ปริสา "อิทานิ อิโต
สตฺตเม ทิวเส มหาปวารณา ภวิสฺสตีติ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร
อุปสงฺกมิตฺวา อาห "ภนฺเต สตฺถุ โอโรหณทิวส าตุ วฏฏติ,
น หิ มย สตฺถาร อทิสฺวา คมิสฺสามาติ. อายสฺมา
มหาโมคฺคลฺลาโน ต กถ สุตฺวา "สาธูติ ตตฺเถว ปวิย นิมุคโฺ ค
"สิเนรุปาท คนฺตฺวา ม อภิรุหนฺต ปริสา ปสฺสตูติ อธิฏาย
มณิรตเน อาวุต ปณฺฑุกมฺพลสุตฺต วิย ปฺายมานรูโปว
สิเนรุมชฺเฌน อภิรุหิ. มนุสฺสาป น "เอกโยชน อภิรุฬฺโห ทฺวิโยชน
อภิรุฬฺโหติ โอโลกยึส.ุ เถโรป สตฺถุ ปาเท สีเสน อุกฺขิปนฺโต
วิย อภิรุหิตวฺ า วนฺทิตฺวา เอวมาห "ภนฺเต ปริสา ตุมฺเห ทิสฺวาว
คนฺตุกามา, กทา โอโรหิสฺสถาติ. "กห ปน เต โมคฺคลฺลาน
เชฏภาติโก สารีปุตฺโตติ. "ภนฺเต สงฺกสฺสนคเร วสฺส อุปคโตติ.ษ
"โมคฺคลฺลาน อห อิโต สตฺตเม ทิวเส มหาปวารณาย สงฺกสฺสนครทฺวาเร โอตริสฺสามิ, ม ทฏุกามา ตตฺถ คจฺฉนฺตุ; สาวตฺถิโต
จ สงฺกสฺสนคร ตึสโยชนานิ, เอตฺตเก มคฺเค กสฺสจิ
ปาเถยฺยกิจฺจ นตฺถ,ิ `อุโปสถิกา หุตวฺ า ธุรวิหาร ธมฺมสฺสวนตฺถาย
คจฺฉนฺตา วิย คจฺเฉยฺยาถาติ เตส อาโรเจยฺยาสีติ. เถโร "สาธุ
ภนฺเตติ วตฺวา ตถา อาโรเจสิ. สตฺถา วุตฺถวสฺโส ปวาเรตฺวา
สกฺกสฺส อาโรเจสิ "มหาราช มนุสสฺ ปถ คมิสสฺ ามีติ. สกฺโก
"โสวณฺณมย มณิมย รชตมยนฺติ ตีณิ โสปาณานิ มาเปสิ. เตส
๑

๑. ตึสโยชน. (?)
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ปาทา สงฺกสฺสนครทฺวาเร ปติฏหึส,ุ สีสานิ สิเนรุมุทฺธนิ. เตสุ
ทกฺขิณปสฺเส สุวณฺณโสปาณ เทวาน อโหสิ, วามปสฺเส
รชตโสปาณ มหาพฺรหฺมาน, มชฺเฌ มณิโสปาณ ตถาคตสฺส. สตฺถา
สิเนรุมุทฺธนิ ตฺวา เทโวโรหเณ ยมกปฺปาฏิหาริย กตฺวา อุทฺธ
โอโลเกสิ, ยาว พฺรหฺมโลกา เอกงฺคณานิ อเหสส; อโธ โอโลเกสิ,
ยาว อวีจิโต เอกงฺคณ อโหสิ; ทิสาวิทิสา โอโลเกสิ, อเนกานิ
จกฺกวาฬสตสหสฺสานิ เอกงฺคณานิ อเหสส; เทวา มนุสฺเส ปสฺสึสุ.
มนุสฺสาป เทเว ปสฺสึสุ. สพฺเพ สมฺมุขาว ปสฺสึสุ. ภควา
ฉพฺพณฺณรสิโย วิสฺสชฺเชสิ. ต ทิวส พุทฺธสิรึ โอโลเกตฺวา
ฉตฺตึสโยชนปริมณฺฑลาย ปริสาย เอโกป พุทฺธภาว อปฺปฏเนฺโต
นาม นาโหสิ. สุวณฺณโสปาเณน เทวา โอตรึสุ, รชตโสปาเณน
มหาพฺรหฺมาโน; มณิโสปาเณน สมฺมาสมฺพุทฺโธ โอตริ. ปฺจสิโข
คนฺธพฺพเทวปุตฺโต เพฬุวปณฺฑุวีณ อาทาย ทกฺขิณปสฺเส ตฺวา
สตฺถุ คนฺธพฺพปูช กโรนฺโต โอตริ. มาตลิสงฺคาหโก วามปสฺเส
ตฺวา ทิพฺพคนฺธมาลาปุปฺผ คเหตฺวา นมสฺสมาโน ปูช กตฺวา
โอตริ. มหาพฺรหฺมา ฉตฺต ธาเรสิ, สุยาโม วาลวีชนึ. สตฺถา อิมินา
ปริวาเรน สทฺธึ โอตริตวฺ า สงฺกสฺสนครทฺวาเร ปติฏหิ.
สารีปุตฺตตฺเถโรป อาคนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา, ยสฺมา เตน ตถารูปาย
พุทฺธสิริยา โอตรนฺโต สตฺถา อิโต ปุพฺเพ น ทิฏปุพฺโพ, ตสฺมา
"น เม ทิฏโ  อิโต ปุพฺเพ น สุโต อุท กสฺสจิ
เอว วคฺคุคโท สตฺถา ตุสิตา คณิมาคโตติ
๑

๑. สี. ม. ยุ. วคฺคุวโท.
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อาทีหิ อตฺตโน ตุฏึ ปกาเสตฺวา "อชฺช ภนฺเต สพฺเพป เทวมนุสฺสา
ตุมฺหาก ปหยนฺติ ปฏเนฺตีติ อาห. อถ น สตฺถา "สารีปุตตฺ
เอวรูเปหิ คุเณหิ สมนฺนาคตา พุทฺธา นาม เทวมนุสฺสาน ปยา
โหนฺติเยวาติ วตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
"เย ฌานปฺปสุตา ธีรา เนกฺขมฺมูปสเม รตา,
เทวาป เตส ปหยนฺติ สมฺพทุ ฺธาน สตีมตนฺติ.
ตตฺถ "เย ฌานปฺปสุตาติ; "ลกฺขณูปนิชฺฌาน อารมฺมณูปนิชฺฌานนฺติ อิเมสุ ทฺวีสุ ฌาเนสุ อาวชฺชนสมาปชฺชนอธิฏานวุฏานปฺปจฺจเวกฺขเณหิ ยุตฺตปฺปยุตฺตา. เนกฺขมฺมูปสเม รตาติ;
เอตฺถ ปพฺพชฺชา `เนกฺขมฺมนฺติ น คเหตพฺพา, กิเลสวูปสมนนิพฺพานรตึ ปน สนฺธาเยต วุตฺต. เทวาปติ: เทวาป มนุสฺสาป
เตส ปหยนฺติ ปฏเนฺติ. สตีมตนฺติ: เอวรูปคุณาน เตส สติยา
สมนฺนาคตาน สมฺพุทฺธาน "อโห วต มยป พุทธฺ า ภเวยฺยามาติ
พุทฺธภาว อิจฺฉมานา ปหยนฺตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน ตึสมตฺตาน ปาณโกฏีน ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
เถรสฺส สทฺธวิ ิหาริกา ปฺจสตา ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏหึสุ.
สพฺพพุทฺธาน กิร อวิชหิตเมว ยมกปฺปาฏิหาริย กตฺวา
เทวโลเก วสฺส วสิตฺวา สงฺกสฺสนครทฺวาเร โอตรณ. ตตฺถ ปน
ทกฺขิณปาทสฺส ปติฏิตฏาน อจลเจติยฏาน นาม โหติ. สตฺถา
ตตฺถ ิโต ปุถุชชฺ นาทีน วิสเยสุ ปฺเห ปุจฺฉิ. ปุถชุ ฺชนา
อตฺตโนว วิสเย ปฺห วิสฺสชฺเชตฺวา โสตาปนฺนสฺส วิสเย
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ปฺห วิสฺสชฺเชตุ นาสกฺขึสุ. ตถา สกทาคามิอาทีน วิสเย
โสตาปนฺนาทโย. มหาโมคฺคลฺลานสฺส วิสเย เสสมหาสาวกา.
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส วิสเย มหาโมคฺคลฺลาโน. พุทฺธวิสเย
สารีปุตฺตตฺเถโรป วิสฺสชฺเชตุ นาสกฺขิเยว. โส ปาจีนทิส อาทึ กตฺวา
สพฺพทิสา โอโลเกสิ. สพฺพตฺถ เอกงฺคณเมว อโหสิ. อฏสุ ทิสาสุ
เทวมนุสฺสา อุทฺธ ยาว พฺรหฺมโลกา เหฏา จ ภุมฺมฏกา
ยกฺขนาคสุปณฺณา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา "ภนฺเต อิธ เอตสฺส
ปฺหสฺส วิสฺสชฺเชนฺโต นาม นตฺถิ, เอตฺเถว อุปธาเรถาติ อาหสุ.
สตฺถา "สารีปุตฺโต กิลมติ, กิฺจาป หิ เอส
`เย จ สงฺขาตธมฺมา เส เย จ เสขา ปุถู อิธ
เตส เม นิปโก อิรยิ  ปุฏโ ปพฺรูหิ มาริสาติ
อิม พุทฺธวิสเย ปุฏปฺห สุตฺวา `สตฺถา ม เสขาเสขาน
อาคมนปฺปฏิปท ปุจฺฉตีติ ปฺเห นิกฺกงฺโข, `ขนฺธาทีสุ ปน
กตเรน นุ โข มุเขน อิม ปฏิปท กเถนฺโต อห สตฺถุ อชฺฌาสย
คณฺหิตุ สกฺขิสฺสามีติ มม อชฺฌาสย กงฺขติ; โส มยา นเย
อทินฺเน กเถตุ น สกฺขสิ ฺสติ, นยมสฺส ทสฺสามีติ นย ทสฺเสนฺโต
"ภูตมิท สารีปุตฺต สมนุปสฺสาหีติ อาห. เอว กิรสฺส อโหสิ
"สารีปุตฺโต มม อชฺฌาสย คเหตฺวา กเถนฺโต ขนฺธวเสน
กเถสฺสตีติ. เถรสฺส สห นยทาเนน โส ปฺโห นยสเตน
นยสหสฺเสน อุปฏาสิ. โส สตฺถารา ทินฺนนเย ตฺวา ต ปฺห
๑

๑. วิสฺสชฺชนโกติ ภวิตพฺพ. .ว. สี. ม. ยุ. วิสฺสชฺเชตา.
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กเถสิ. เปตฺวา กิร สมฺมาสมฺพุทฺธ อฺโ สารีปุตฺตตฺเถรสฺส
ปฺ ปาปุณิตุ สมตฺโถ นาม นตฺถิ. เตเนว กิร เถโร สตฺถุ
ปุรโต ตฺวา สีหนาท นทิ "อห ภนฺเต สกลกปฺปป เทเว
วสฺสนฺเต `เอตฺตกานิ พินฺทูนิ มหาสมุทฺเท ปติตานิ, เอตฺตกานิ
ภูมิย, เอตฺตกานิ ปพฺพเตติ คเณตฺวา ลกฺข อาโรเปตุ สมตฺโถติ.
สตฺถาป น "ชานามิ เต สารีปุตฺต คเณตุ สมตฺถภาวนฺติ อาห.
ตสฺส อายสฺมโต ปฺาย อุปมา นาม นตฺถิ. เตเนวมาห
"คงฺคาย วาลุกา ขีเย อุทก ขีเย มหณฺณเว
มหิยา มตฺติกา ขีเย ลกฺเขน มม พุทฺธิยาติ.
อิท วุตฺต โหติ "สเจ หิ ภนฺเต พุทฺธิสมฺปนฺน โลกนาถ
มยา เอกสฺมึ ปฺเห วิสฺสชฺชิเต เอก วา วาลุก เอก วา อุทกพินฺทุ
เอก วา ปสุขณฺฑ ปกฺขิปตฺวา ปฺหาน สเต วา สหสฺเส วา
สตสหสฺเส วา วิสฺสชฺชิเต คงฺคาย วาลุกาทีสุ เอเกก เอกมนฺเต
ขิเปยฺย, ขิปฺปตร คงฺคาทีสุ วาลุกาทโย ปริกฺขย คจฺเฉยฺยย; น
เตฺวว มม ปฺหาน วิสฺสชฺชน ขียตีติ.
เอว มหาปฺโป ภิกฺขุ พุทฺธวิสเย ปุฏปฺหสฺส อนฺต
วา โกฏึ วา อทิสฺวา สตฺถารา ทินฺนนเย ตฺวาว ปฺห
วิสฺสชฺเชสิ. ต สุตฺวา ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ "ย ปฺห ปุฏโ
สพฺโพป ชโน กเถตุ นาสกฺขิ, ต ธมฺมเสนาปติ สารีปุตฺตตฺเถโร
เอกโกว กเถสีติ. สตฺถา ต กถ สุตฺวา "น อิทาเนว สารีปุตฺโต,
๑

๒

๑. น ขีเยติป ปาโ. ๒. สี. ยุ. วิสฺสชฺเชนฺโต.
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ย ปฺห มหาชโน วิสสฺ ชฺเชตุ นาสกฺขิ, ต วิสฺสชฺเชสิ; ปุพฺเพป
เตน วิสฺสชฺชโิ ตเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริตฺวา
"ปโรสหสฺสป สมาคตาน
กนฺเทยฺยุ เต วสฺสสต อปฺา,
เอโกว เสยฺโย ปุริโส สปฺโ,
โย ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถนฺติ
อิม ชาตก วิตฺถาเรน กเถสีติ.
ยมกปฺปาฏิหาริยวตฺถุ.
๑

๓. เอรกปตฺตนาคราชวตฺถุ. (๑๕๐)
"กิจฺโฉ มนุสฺสปฺปฏิลาโภติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา
พาราณสึ อุปนิสฺสาย สตฺตสิรีสรุกฺขมูเล วิหรนฺโต เอรกปตฺต
นาคราช อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร ปุพฺเพ กสฺสปพุทฺธสาสเน ทหรภิกขฺ ุ หุตฺวา คงฺคาย
นาว อภิรุยหฺ คจฺฉนฺโต เอกสฺมึ เอรกคุมฺเพ เอรกปตฺต คเหตฺวา
นาวาย เวคสา คจฺฉมานายป น มฺุจิ. เอรกปตฺต ฉิชชฺ ิตฺวา คต.
โส "อปฺปมตฺตก เอตนฺติ อาปตฺตึ อเทเสตฺวา วีสติวสฺสสหสฺสานิ
อรฺเ สมณธมฺม กตฺวาป มรณกาเล เอรกปตฺเตน คีวาย คหิโต
๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓๒. ตทฏกถา. ๒/๒๕๔.
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วิย อาปตฺตึ เทเสตุกาโมป อฺ ภิกขฺ ุ อปสฺสนฺโต "อปริสุทธฺ  เม
สีลนฺติ อุปปฺ นฺนวิปฺปฏิสาโร ตโต จวิตฺวา เอกโทณิกนาวปฺปมาโณ
นาคราชา หุตฺวา นิพฺพตฺติ. "เอรกปตฺโตเตฺววสฺส นาม อโหสิ.
โส นิพฺพตฺตกฺขเณเยว อตฺตภาว โอโลเกตฺวา "เอตฺตก นาม กาล
สมณธมฺม กตฺวา อเหตุกโยนิย มณฺฑูกภกฺขฏาเน นิพฺพตฺโตมฺหีติ
วิปฺปฏิสารี อโหสิ. โส อปรภาเค เอก ธีตร ลภิตฺวา มชฺเฌ
คงฺคาย อุทกปฏเ มหนฺต ผณ อุกขฺ ิปตฺวา ธีตร ตสฺมึ เปตฺวา
นจฺจาเปตฺวา คายาเปสิ. เอว กิรสฺส อโหสิ "อทฺธา อห อิมนิ า
อุปาเยน พุทฺเธ อุปฺปนฺเน ตสฺส อุปฺปนฺนภาว สุณิสฺสามิ; โย เม
คีตสฺส ปฏิคีต อาหรติ, ตสฺส มหนฺเตน นาควิภเวน สทฺธึ ธีตร
ทสฺสามีติ, อนฺวฑฺฒมาส อุโปสถทิวเส ต ธีตร ผเณ เปสิ. สา
ตตฺถ ิตา นจฺจนฺตี
"กึสุ อธิปตี ราชา กึสุ ราชา รชสฺสโิ ร,
กถสุ วิรโช โหติ, กถ `พาโลติ วุจฺจตีติ
อิม คีต คายติ. สกลชมฺพุทีปวาสิโน "นาคมาณวิก คณฺหิสฺสามาติ
อาคนฺตฺวา อตฺตโน อตฺตโน ปฺาพเลน ปฏิคีต กตฺวา คายนฺติ. สา
ต ปฏิกฺขิปติ. ตสฺสา อนฺวฑฺฒมาส ผเณ ตฺวา เอว คายนฺติยาว
เอก พุทฺธนฺตร วีติวตฺต. อถ สตฺถา โลเก อุปฺปชฺชิตฺวา เอกทิวส
ปจฺจูสกาเล โลก โวโลเกนฺโต เอรกปตฺต อาทึ กตฺวา
อุตฺตรมาณวนฺนาม อตฺตโน าณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏ ทิสฺวา "กินฺนุ
๑

๑. สี. ม. "สุณิสฺสามีติ"อิติ ทิสฺสติ. ยุ. "ชานิสฺสามีติ"อิติ ทิสฺสติ.
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โข ภวิสฺสตีติ อาวชฺชนฺโต "อชฺช เอรกปตฺตสฺส ธีตร ผเณ กตฺวา
นจฺจาปนทิวโส, อย อุตฺตรมาณโว มยา ทินฺน ปฏิคีต คณฺหนฺโต
โสตาปนฺโน หุตฺวา ต อาทาย นาคราชสฺส สนฺตกิ  คมิสฺสติ, โส ต
สุตฺวา `พุทฺโธ อุปฺปนฺโนติ ตฺวา มม สนฺติก อาคมิสฺสติ, อห ตสฺมึ
อาคเต มหาสมาคเม คาถ กเถสฺสามิ, คาถาวสาเน จตุราสีติยาฮ
ปาณสหสฺสาน ธมฺมาภิสมโย ภวิสฺสตีติ อทฺทส. โส ตตฺถ คนฺตฺวา,
พาราณสิโต อวิทูเร สตฺต สิรีสรุกฺขา อตฺถ,ิ เตสุ เอกสฺส มูเล นิสีทิ.
ชมฺพุทีปวาสิโน คีตปฺปฏิคีต อาทาย สนฺนิปตึสุ. สตฺถา อวิทูเร
คจฺฉนฺต อุตฺตรมาณว ทิสฺวา "อุตฺตราติ อาห. "กึ ภนฺเตติ.
"อิโต ตาว เอหีติ. อถ น อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา นิสินฺน อาห
"กห คจฺฉสีติ. "เอรกปตฺตสฺส ธีตุ คายนฏานนฺติ. "ชานาสิ
ปน คีตปฺปฏิคีตนฺติ. "ชานามิ ภนฺเตติ. "วเทหิ ตาว นนฺติ. อถ
น อตฺตโน ชานนนิยาเมเนว วทนฺต "น อุตฺตร เอต ปฏิคตี ,
อห เต ปฏิคีต ทสฺสามิ, ต อาทาย คมิสฺสสีติ. "สาธุ ภนฺเตติ.
อถ น สตฺถา "อุตฺตร ตฺว นาคมาณวิกาย คีตกาเล
"ฉทฺวาราธิปตี ราชา รชมาโน รชสฺสิโร
อรช วิรโช โหติ รช `พาโลติ วุจฺจตีติ
อิม ปฏิคีต คาเยยฺยาสีติ อาห.
นาคมาณวิกาย หิ คีตสฺส อตฺโถ: กึสุ อธิปตี ราชาติ:
กึสุ อธิปติ ราชา นาม โหติ. กึสุ ราชา รชสฺสโิ รติ: กถ
๑

๓

๔

๑. สี. ม. ยุ. รชฺชมาโน. ๒. สี. ม. ยุ. รชฺชิสฺสโร.
๓. สี. ม. ยุ. อรชฺช. ๔. สี. ม. ยุ. รชฺช.

๒
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ปน ราชา รชสฺสิโร นาม โหติ. กถ สูติ: กถ นุ โข โส
ราชา วิรโช นาม โหตีติ. ปฏิคีตสฺส ปนตฺโถ: ฉทฺวาราธิปตี
ราชาติ: โย ฉนฺน ทฺวาราน อธิปติ เอกทฺวาเรป รูปาทีหิ อนภิภูโต,
อย ราชา นาม. รชมาโน รชสฺสิโรติ: โย ปน เตสุ อารมฺมเณสุ
รชติ, โส รชมาโน รชสฺสิโร นาม. อรชนฺติ: อรชมาโน ปน
วิรโช นาม โหติ. รชนฺติ รชมาโน `พาโลติ วุจฺจติ.
เอวมสฺส สตฺถา ปฏิคีต ทตฺวา "อุตฺตร ตยา อิมสฺมึ คีเต
คายิเต อิมสฺส เต คีตสฺส อิม ปฏิคีต คายิสฺสติ
`เกนสฺสุ วุยฺหตี พาโล, กถ นุทติ ปณฺฑิโต,
โยคกฺเขมี กถ โหติ, ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ,
อถสฺสา ตฺว อิม ปฏิคีต คาเยยฺยาสิ
`โอเฆน วุยฺหตี พาโล, โยคา นุทติ ปณฺฑิโต,
สพฺพโยควิสยุตฺโต `โยคกฺเขมีติ วุจฺจตีติ อาห.
ตสฺสตฺโถ "กาโมฆาทินา จตุพฺพิเธน โอเฆน พาโล วุยฺหติ,
ต โอฆ ปณฺฑิโต สมฺมปฺปธานสงฺขาเตน โยเคน นุทติ. โส
สพฺเพหิ กามโยคาทีหิ วิสยุตฺโต โยคกฺเขมี นาม วุจฺจตีติ.
อุตฺตโร อิม ปฏิคีต คณฺหนฺโตว โสตาปตฺติผเล ปติฏ หิ.
โส โสตาปนฺโน หุตฺวา ต คาถ อาทาย คนฺตฺวา "อมฺโภ มยา
คีตปฺปฏิคีต อาหฏ, โอกาส เม เทถาติ วตฺวา นิรนฺตร ิตสฺส
มหาชนสฺส มชฺเฌ ชนฺนุนาว อกฺกมนฺโต อคมาสิ. นาคมาณวิกา
ปตุ ผเณ ตฺวา นจฺจมานา "กึ สุ อธิปตี ราชาติ คีต คายิ.
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อุตฺตโร "ฉทฺวาราธิปตี ราชาติ ปฏิคีต คายิ. ปุน นาคมาณวิกา
"เกนสฺสุ วุยหฺ ตี พาโลติ ตสฺส ปฏิคีต คายิ. อถสฺสา ปฏิคีต
คายนฺโต อุตฺตโร "โอเฆน วุยฺหตี พาโลติ อิม คาถมาห. นาคราชา
ต สุตฺวาว พุทฺธสฺส อุปฺปนฺนภาว ตฺวา "มยา เอก พุทฺธนฺตร
เอวรูป ปทนฺนาม น สุตปุพฺพ, อุปฺปนฺโน วต โภ โลเก พุทฺโธติ
ตุฏมานโส นงฺคุฏเน อุทก ปหริ. มหาวีจิโย อุฏหึสุ. อุโภ ตีรานิ
ภิชฺชึสุ. อิโต จิโต จ อุสภมตฺเต าเน มนุสฺสา อุทเก นิมุชฺชึส.ุ โส
เอตฺตก มหาชน ผเณ เปตฺวา อุกฺขิปตฺวา ถเล ปติฏเปสิ. โส
อุตฺตร อุปสงฺกมิตฺวา "กห สามิ สตฺถาติ ปุจฺฉิ. "เอกสฺมึ รุกฺขมูเล
นิสินฺโน มหาราชาติ. โส "เอหิ สามิ คจฺฉามาติ อุตฺตเรน สทฺธึ
อคมาสิ. มหาชโนป เตน สทฺธึเยว คโต. นาคราชา คนฺตฺวา
ฉพฺพณฺณาน รสฺมีน อนฺตร ปวิสิตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา โรทมาโน
อฏาสิ. อถ น สตฺถา อาห "กิมิท มหาราชาติ. "อห ภนฺเต
ตุมฺหาทิสสฺส พุทฺธสฺส สาวโก หุตวฺ า วีสติวสฺสสหสฺสานิ
สมณธมฺม อกาสึ, โสป ม สมณธมฺโม นิตฺถาเรตุ นาสกฺขิ,
อปฺปมตฺตก เอรกปตฺตจฺฉินฺทนมตฺต นิสฺสาย อเหตุกปฺปฏิสนฺธึ
คเหตฺวา อุเรน ปริสกฺกนฏาเน นิพฺพตฺโตมฺหิ, เอก พุทฺธนฺตร
เนว มนุสฺสตฺต ลภามิ, น สทฺธมฺมสฺสวน, น ตุมหฺ าทิสสฺส พุทฺธสฺส
ทสฺสนนฺติ. สตฺถา ตสฺส กถ สุตฺวา "มหาราช มนุสฺสตฺต นาม
ทุลฺลภเมว, ตถา สทฺธมฺมสฺสวน, ตถา พุทฺธุปฺปาโท; อิทฺหิ
๑

๑. สี. ยุ. อุทเรน.
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กิจฺเฉน กสิเรน ลพฺภตีติ วตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
"กิจฺโฉ มนุสฺสปฺปฏิลาโภ, กิจฺฉ มจฺจานชีวิต,
กิจฉฺ  สทฺธมฺมสฺสวน, กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโทติ.
ตสฺสตฺโถ "มหนฺเตน หิ วายาเมน มหนฺเตน กุสเลน ลทฺธตฺตา
มนุสฺสปฺปฏิลาโภ นาม กิจฺโฉ ทุลลฺ โภ, นิรนฺตร กสิกมฺมาทีนิ
กตฺวา ชีวิตวุตฺตึ ฆฏนโตป ปริตฺตตายป มจฺจาน ชีวิตป กิจฉฺ ,
อเนเกสุป กปฺเปสุ ธมฺมเทสกสฺส ปุคคฺ ลสฺส ทุลฺลภตาย สทฺธมฺมสฺสวนป
กิจฺฉ, มหนฺเตน ปน วายาเมน อภินีหารสฺส สมิชฺฌนโต
สมิทฺธาภินีหารสฺส จ อเนเกหิป กปฺปโกฏิสหสฺเสหิ ทุลฺลภุปฺปาทโต
พุทฺธาน อุปฺปาโทป กิจฺโฉเยว อติวิย ทุลฺลโภติ.
เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสาน ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
นาคราชาป ตทิวส โสตาปตฺติผล ลเภยฺย, ติรจฺฉานคตตฺตา ปน
นาลตฺถ. โส, เยสุ ปฏิสนฺธิคฺคหณตจชหนวิสฺสฏนิทฺโทกฺกมนสชาติยาเมถุนเสวนจุติสงฺขาเตสุ ปฺจสุ าเนสุ นาคา นาคสรีรเมว
คเหตฺวา กิลมนฺติ, เตสุ อกิลมนภาว ปตฺวา มาณวรูเปเนว วิจริตุ ลภตีติ.
เอรกปตฺตนาคราชวตฺถุ.
๑

๑. ยุ. ฆเฏนฺโตป.
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๔. อานนฺทตฺเถรสฺสปฺหวตฺถุ. (๑๕๑)
"สพฺพปาปสฺส อกรณนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อานนฺทตฺเถรสฺส ปฺห อารพฺภ กเถสิ.
เถโร กิร ทิวาฏาเน นิสินฺโน จินฺเตสิ "สตฺถารา สตฺตนฺน
พุทฺธาน `มาตาปตโร อายุปริจฺเฉโท โพธิ สาวกสนฺนิปาโต
อคฺคสาวกา อุปฏาโกติ สพฺพ กถิต, อุโปสโถ ปน อกถิโต;
กินฺนุ โข เตสป อยเมว อุโปสโถ อฺโติ. โส สตฺถาร
อุปสงฺกมิตฺวา ตมตฺถ ปุจฉิ. ยสฺมา ปน เตส พุทฺธาน กาลเภโทว
อโหสิ, น คาถาเภโท; วิปสฺสี สมฺมาสมฺพุทฺโธ หิ สตฺตเม
สตฺตเม สวจฺฉเร อุโปสถ อกาสิ, เอกทิวส ทินฺโนวาโทเยว
หิสฺส สตฺตนฺน สวจฺฉราน อล อโหสิ; สิขี จ เวสฺสภู จ
ฉฏเ ฉฏเ สวจฺฉเร อุโปสถ กรึส,ุ กกุสนฺโธ จ โกนาคมโน จ
สวจฺฉเร สวจฺฉเร, กสฺสปทสพโล ฉฏเ ฉฏเ มาเส อุโปสถ
อกาสิ, เอกทิวส ทินโนวาโทเยว หิสฺส ฉนฺน มาสาน อล อโหสิ;
ตสฺมา สตฺถา เตส อิม กาลเภท อาโรเจตฺวา "โอวาทคาถา
ปน เนส อิมาเยวาติ วตฺวา สพฺเพส เอกเมว อุโปสถ อาวิกโรนฺโต
อิมา คาถา อภาสิ
"สพฺพปาปสฺส อกรณ กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปน เอต พุทฺธานสาสน.

ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (ฉฏโฐ ภาโค) - หนาที่ 101

ขนฺตี ปรม ตโป ตีติกฺขา,
นิพฺพาน ปรม วทนฺติ พุทฺธา,
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี,
สมโณ โหติ ปร วิเหยนฺโต.
อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาฏิโมกฺเข จ สวโร
มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตฺจ สยนาสน
อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอต พุทธฺ านสาสนนฺติ.
ตตฺถ "สพฺพปาปสฺสาติ: สพฺพสฺส อกุสลธมฺมสฺส. อุปสมฺปทาติ:
นิกฺขมนโต ปฏาย ยาว อรหตฺตมคฺคา กุสลสฺส อุปฺปาทนฺเจว
อุปฺปาทิตสฺส จ ภาวนา. สจิตฺตปริโยทปนนฺติ: ปฺจหิ นีวรเณหิ
อตฺตโน จิตฺตสฺส โวทาปน. เอต พุทฺธานสาสนนฺติ: สพฺพพุทฺธาน
อย อนุสิฏิ.
ขนฺตีติ: ยา เอสา ตีติกฺขาสงฺขาตา ขนฺติ นาม, อิท
อิมสฺมึ สาสเน ปรม อุตฺตม ตโป. นิพฺพาน ปรม วทนฺติ
พุทฺธาติ: "พุทฺธา จ ปจฺเจกพุทฺธา จ อนุพุทฺธา จาติ อิเม
ตโย พุทฺธา นิพฺพาน "อุตฺตมนฺติ วทนฺติ. น หิ ปพฺพชิโตติ:
ปาณิอาทีหิ ปร อุปหนนฺโต วิเหเนฺโต ปรูปฆาตี ปพฺพชิโต
นาม น โหติ. สมโณติ: วุตฺตนเยเนว ปร วิเหยนฺโต สมโณป
น โหติเยว.
อนูปวาโทติ: อนูปวาทนฺเจว อนูปวาทาปนฺจ.
อนูปฆาโตติ: อนูปฆาตนฺเจว อนูปฆาตาปนฺจ. ปาฏิโมกฺเขติ:
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เชฏกสีเล. สวโรติ: ปทหน. มตฺตฺุตาติ: มตฺตฺุภาโว
ปมาณชานน. ปนฺตนฺติ: วิวิตฺต. อธิจิตฺเตติ: อฏสมาปตฺติสงฺขาเต
อธิกจิตฺเต. อาโยโคติ: ปโยคกรณ. เอตนฺติ: เอต สพฺเพส พุทฺธาน
สาสน. เอตฺถ หิ อนูปวาเทน วาจสิก สีล กถิต, อนูปฆาเตน
กายิก สีล. ปาฏิโมกฺเข จ สวโรติ อิมินา ปาฏิโมกฺขสีลฺเจว
อินฺทฺริยสวรฺจ, มตฺตฺุตาย อาชีวปาริสุทฺธิ เจว ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลฺจ,
ปนฺตเสนาสเนน สปฺปายเสนาสน, อธิจิตฺเตน อฏ
สมาปตฺติโย. เอว อิมาย คาถาย ติสฺโสป สิกฺขา กถิตาเยว
โหนฺตีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
อานนฺทตฺเถรสฺสปฺหวตฺถุ.
๕. อนภิรตภิกฺขุวตฺถุ. (๑๕๒)
"น กหาปณวสฺเสนาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต เอก อนภิรตภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร สาสเน ปพฺพชิตฺวา ลทฺธูปสมฺปโท "อสุกฏานนฺนาม
คนฺตฺวา อุทฺเทส คณฺหาหีติ อุปชฺฌาเยน เปสิโต ตตฺถ อคมาสิ.
อถสฺส ปตุ โรโค อุปฺปชฺช.ิ โส ปุตฺต ทฏุกาโม หุตฺวา ต
ปกฺโกสิตุ สมตฺถ กฺจิ อลภิตฺวา ปุตฺตโสเกน วิลปนฺโตเยว
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อาสนฺนมรโณ หุตฺวา "อิท เม ปุตตฺ สฺส ปตฺตจีวรมูล กเรยฺยาสีติ
กหาปณสต กนิฏสฺส หตฺเถ ทตฺวา กาลมกาสิ. โส ทหรสฺสาคตกาเล ปาทมูเล นิปติตฺวา ปริวตฺเตนฺโต โรทิตฺวา "ภนฺเต ปตา
โว วิลปนฺโตว กาลกโต, มยฺห ปน เตน กหาปณสต หตฺเถ
ปต, เตน กึ กโรมีติ อาห. ทหโร "น เม กหาปเณหิ
อตฺโถติ ปฏิกฺขิปตฺวา อปรภาเค จินฺเตสิ "กึ เม ปรกุเลสุ
ปณฺฑาย จริตฺวา ชีวิเตน, สกฺกา ต กหาปณสต นิสฺสาย ชีวติ ต,
วิพฺภมิสฺสามีติ. โส อนภิรติยา ปฬโิ ต วิสฺสฏสชฺฌายกมฺมฏาโน
ปณฺฑุโรคี วิย อโหสิ. อถ น ทหรสามเณรา "กิมิทนฺติ ปุจฺฉิตฺวา,
"อุกฺกณฺิโตมฺหีติ วุตฺเต, อาจริยุปชฺฌายาน อาจิกฺขึสุ. อถ น
เต สตฺถุ สนฺติก เนตฺวา สตฺถุ ทสฺเสสส. สตฺถา "สจฺจ กิร ตฺว
ภิกฺขุ อุกฺกณฺิโตติ ปุจฺฉิตฺวา, "อาม ภนฺเตติ วุตฺเต, "กสฺมา
เอวมกาสิ, อตฺถิ ปน เต โกจิ ชีวติ ปฺปจฺจโยติ อาห. "อาม
ภนฺเตติ. "กินฺเต อตฺถีติ. "กหาปณสต ภนฺเตติ. "เตนหิ กติป
ตาว สกฺขรา อาหร, คเณตฺวา ชานิสฺสสิ `สกฺกา วา ตตฺตเกน
ชีวิตต, โน วาติ. โส สกฺขรา อาหริ. อถ น สตฺถา อาห
"ปริโภคตฺถาย ตาว ปณฺณาส เปหิ, ทฺวินฺน โคณาน อตฺถาย
จตุวีสติ, เอตฺตกนฺนาม วีชตฺถาย, ยุคนงฺคลตฺถาย, กุทฺทาลตฺถาย,
วาสีผรสุอตฺถายาติ. เอว คณิยมาเน ต กหาปณสต นปฺปโหติ.
อถ น สตฺถา "ภิกฺขุ ตว กหาปณา อปฺปกา, กถ เอเต
๑

๑. สี. ม. ยุ. ชานิสฺสาม.
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นิสฺสาย ตณฺห ปูเรสฺสสิ; อตีเต กิร ปณฺฑิตา จกฺกวตฺติรชฺช
กาเรตฺวา อปฺโปิตมตฺเตน ทฺวาทสโยชนฏาเน กฏิปฺปมาเณน
สตฺตรตนวสฺส วสฺสาเปตุ สมตฺถา, ยาว ฉตฺตึส สกฺกา จวนฺติ,
เอตฺตก กาล เทวรชฺช กาเรตฺวาป มรณกาเล ตณฺห อปูเรตฺวาว
กาลมกสูติ วตฺวา เตน ยาจิโต อตีต อาหริตฺวา มนฺธาตุราชชาตก
วิตฺถาเรตฺวา
"ยาวตา จนฺทิมสุริยา [ปริหรนฺติ] ทิสา ภนฺติ วิโรจนา,
สพฺเพว ทาสา มนฺธาตุ เย ปาณา ปวินิสฺสิตาติ
อิมิสฺสา คาถาย อนนฺตรา อิมา เทฺว คาถา อภาสิ
"น กหาปณวสฺเสน ติตฺติ กาเมสุ วิชฺชติ,
อปฺปสฺสาทา ทุกฺขา กามา อิติ วิฺาย ปณฺฑิโต
อป ทิพฺเพสุ กาเมสุ รตึ โส นาธิคจฺฉติ,
ตฺหกฺขยรโต โหติ สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโกติ.
ตตฺถ "กหาปณวสฺเสนาติ: ย โส อปฺโปเตฺวา สตฺตรตนวสฺส
วสฺสาเปสิ, ต อิธ "กหาปณวสฺสนฺติ วุตฺต, เตนาป หิ
วตฺถุกามกฺกิเลสกาเมสุ ติตฺติ นาม นตฺถิ; เอว ทุปฺปูรา เอสา
ตณฺหา. อปฺปสฺสาทาติ: สุปนกูปมาทิตาย ปริตตฺ สุขา. ทุกขฺ าติ;
ทุกฺขกฺขนฺธาทีสุ อาคตทุกฺขวเสน พหุทุกฺขาว. อิติ วิฺายาติ:
เอวเมเต กาเม ชานิตฺวา. อป ทิพฺเพสูติ; สเจ หิ เทวาน
๑

๒

๓

๑. ขุ. ชา. ติก. ๒๗/๑๐๒. ตทฏกถา. ๔/๔๗. ๒. ม. ปวิสฺสิตา. ๓. ม. มู.
มหาทุกฺขกฺขนฺธสุตฺต ๑๒/๑๖๖. จูฬทุกฺขกฺขนฺธสุตฺต. ๑๒/๑๗๙.
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อุปกปฺปนกกาเมหิ นิมนฺเตยฺย. อายสฺมา สมิทฺธิ วิย, เอวป เตสุ
กาเมสุ รตึ น วินฺทติเยว. ตณฺหกฺขยรโตติ: อรหตฺเต เจว
นิพฺพาเน จ อภิรโต โหติ: ต ปฏยมาโน วิหรติ.
สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโกติ: สมฺมาสมฺพุทฺเธน เทสิตสฺส ธมฺมสฺส สวนนฺเต
ชาโต โยคาวจโร ภิกฺขูติ.
เทสนาวสาเน โส ภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ.
สมฺปตฺตปริสายป สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.
อนภิรตภิกฺขุวตฺถุ.
๖. อคฺคิทตฺตปุโรหิตวตฺถุ. (๑๕๓)
"พหุ เว สรณ ยนฺตีติ: อิม ธมฺมเทสน สตฺถา [เชตวเน
วิหรนฺโต] วาลุกราสิมฺหิ นิสินฺโน อคฺคิทตฺตนฺนาม โกสลรฺโ
ปุโรหิต อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร มหาโกสลสฺส ปุโรหิโต อโหสิ. อถ น ปตริ
กาลกเต ราชา ปเสนทิโกสโล "อย ปตุ เม ปุโรหิโตติ คารเวน
ตสฺมึเยว าเน เปตฺวา ตสฺส อตฺตโน อุปฏาน อาคตกาเล
ปจฺจุคฺคมน กโรติ, "อาจริย อิธ นิสีทถาติ สมานาสน ทาเปสิ.
โส จินฺเตสิ "อย ราชา อติวิย มยิ คารว กโรติ, น โข ปน
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ราชูน นิจฺจกาลเมว สกฺกา จิตฺต คเหตต; ราชา ปน ยุวา ทหโร,
สมานวเยเนว หิ สทฺธึ รชฺช นาม สุข โหติ: อหฺจมฺหิ
มหลฺลโก, ปพฺพชิตุ เม ยุตฺตนฺติ. โส ราชาน ปพฺพชฺช
อนุชานาเปตฺวา นคเร เภริฺจาราเปตฺวา สตฺตาเหน สพฺพ อตฺตโน
ธน ทานมุเข วิสฺสชฺเชตฺวา พาหิรกปฺปพฺพชฺช ปพฺพชิ. ต นิสฺสาย
ทส ปุริสสหสฺสานิ อนุปฺปพฺพชึสุ. โส เตหิ สทฺธึ องฺคมคธานฺจ
กุรุรฏสฺส จ อนฺตราวาส กปฺเปตฺวา อิม โอวาท เทติ "ตาตา
ยสฺส โว กามวิตกฺกาทโย อุปฺปชฺชนฺติ, โส นทิโต เอเกก
วาลุกาปุฏ อุทฺธริตฺวา อิมสฺมึ าเน โอกิรตูติ. เต "สาธูติ
ปฏิสฺสุณิตฺวา กามวิตกฺกาทีน อุปฺปนฺนกาเล ตถา กรึส.ุ อปเรน
สมเยน มหาวาลุกราสิ อโหสิ. ต อหิจฺฉตฺโต นาม นาคราชา
ปริคฺคเหสิ. องฺคมคธวาสิโน เจว กุรรุ ฏวาสิโน จ มาเส มาเส
เตส มหนฺต สกฺการ อภิหริตฺวา ทาน เทนฺติ. อถ เนส อคฺคิทตฺโต
อิม โอวาท อทาสิ "ปพฺพต สรณ ยาถ, วน สรณ ยาถ,
อาราม สรณ ยาถ, รุกฺข สรณ ยาถ; เอว สพฺพทุกฺขโต
มุจฺจิสฺสถาติ อตฺตโน อนฺเตวาสิเกป อิมินาว โอวาเทน โอวทิ.
โพธิสตฺโตป มหาภินิกฺขมน นิกขฺ มนฺโต สมฺมาสมฺโพธึ ปตฺวา
ตสฺมึ สมเย สาวตฺถึ นิสฺสาย เชตวเน วิหรนฺโต ปจฺจูสกาเล
โลก โวโลเกนฺโต อคฺคิทตฺตพฺราหฺมณ สทฺธึ อนฺเตวาสิเกหิ อตฺตโน
าณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏ ทิสฺวา "สพฺเพปเม อรหตฺตสฺส
๑

๑. สี. ยุ. กตาภินิกฺขมโณ. ม. กตาภินกิ ฺขมโน.
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อุปนิสฺสยสมฺปนฺนาติ ตฺวา สายณฺหสมเย มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร
อาห "โมคฺคลฺลาน กึ นุ ปสฺสสิ อคฺคิทตฺตพฺราหฺมณ มหาชน
อติตฺเถน ปกฺขนฺทาเปนฺต? คจฺฉ, เตส โอวาท เทหีติ. "ภนฺเต
พหู เอเต เอกสฺส มยฺห อวิสยฺหา, สเจ ตุมฺเหป อาคมิสฺสถ,
วิสยฺหา ภวิสฺสนฺตีติ. "โมคฺคลฺลาน อหป อาคมิสฺสามิ, ตฺว
ปุรโต ยาหีติ. เถโร คจฺฉนฺโตว จินฺเตสิ "เอเต พลวนฺโต เจว
พหู จ, สเจ สพฺเพส สมาคมฏาเน กิฺจิ กเถสฺสามิ; สพฺเพป
วคฺควคฺเคน อุฏเหยฺยุนฺติ อตฺตโน อานุภาเวน ถูลผุสิตก เทว
วุฏาเปสิ. เต ถูลผุสิตเกสุ ปตนฺเตสุ อุฏายุฏาย อตฺตโน อตฺตโน
ปณฺณสาล ปวิสึสุ. เถโร อคฺคิทตฺตสฺส ปณฺณสาลทฺวาเร
ตฺวา "อคฺคิทตฺตาติ อาห. โส เถรสฺส สทฺท สุตฺวา "อิมสฺมึ
โลเก ม นาเมน อาลปตุ สมตฺโถ นาม นตฺถ,ิ โก นุ โข
ม นาเมน อาลปตีติ มานตฺถทฺธตาย "โก เอโสติ อาห.
"อห พฺราหฺมณาติ. "กึ วเทสีติ. "อชฺช เม เอกรตฺตึ อิธ
วสนฏาน อาจิกฺขาติ. "อิธ วสนฏาน นตฺถิ, เอกสฺส เอกาว
ปณฺณสาลาติ. "อคฺคิทตฺต มนุสฺสา นาม มนุสสฺ าน, คาโว
คุนฺน, ปพฺพชิตา ปพฺพชิตาน สนฺติก คจฺฉนฺติ, มา เอว กริ,
เทหิ เม วสนฏานนฺติ. "กึ ปน ตฺว ปพฺพชิโตติ. "อาม
ปพฺพชิโตมฺหีติ. "สเจ ปพฺพชิโต, กห เต ขาริภณฺฑ
ปพฺพชิตปริกฺขาโรติ. "อตฺถิ เม ปริกฺขาโร, `วิสุ ปน น คเหตฺวา
๑

๒

๑. คมิสฺสถ? ๒. คมิสฺสามิ? . ว.
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วิจริตุ ทุกฺขนฺติ อพฺภนฺตเรเนว น คเหตฺวา วิจรามิ พฺราหฺมณาติ.
โส "ต คเหตฺวา วิจริสฺสสีติ เถรสฺส กุชฺฌิ. อถ น โส อาห
"[อเปหิ] อคฺคิทตฺต มา กุชฺฌ,ิ วสนฏาน เม อาจิกฺขาติ.
"นตฺถิ เอตฺถ วสนฏานนฺติ. "เอตสฺมึ ปน วาลุกราสิมฺหิ
โก วสตีติ. "เอโก นาคราชาติ. "เอต เม เทหีติ. "น สกฺกา
ทาตต, ภาริย เอตสฺส กมฺมนฺติ. "โหตุ, เทหิ เมติ. "เตนหิ
ตฺวเมว ชานาหีติ. เถโร วาลุกราสิอภิมุโข ปายาสิ. นาคราชา
ต อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา "อย สมโณ อิโต อาคจฺฉติ, น ชานาติ
มฺเ มม อตฺถิภาว; ธูมายิตฺวา น มาเรสฺสามีติ ธูมายิ.
เถโร "อย นาคราชา `อหเมว ธูมายิตุ สกฺโกมิ, อฺเ น
สกฺโกนฺตีติ มฺเ สลฺลกฺเขตีติ สยป ธูมายิ. ทฺวินฺนมฺป สรีรโต
อุคฺคตา ธูมา ยาว พฺรหฺมโลกา อุฏหึสุ. อุโภป ธูมา เถร
อพาธยิตฺวา นาคราชานเมว พาเธนฺติ. นาคราชา ธูมเวค สหิตุ
อสกฺโกนฺโต ปชฺชลิ. เถโรป เตโชธาตุ สมาปชฺชิตฺวา เตน
สทฺธึเยว ปชฺชลิ. อคฺคิชาลา ยาว พฺรหฺมโลกา อุฏหึสุ. อุโภป
อคฺคิชาลา เถร อพาธยิตฺวา นาคราชานเมว พาธยึสุ. อถสฺส
สกลสรีร อุกฺกาหิ ปทิตตฺ  วิย อโหสิ. อิสิคโณ โอโลเกตฺวา
จินฺเตสิ "นาคราชา สมณ ฌาเปติ, ภทฺทโก วต สมโณ
อมฺหาก วจน อสฺสุณิตฺวา นฏโติ, เถโร นาคราชาน ทเมตฺวา
นิพฺพิเสวน กตฺวา วฺาลุกราสิมฺหิ นิสที ิ. นาคราชา วาลุกราสึ
๑

๑. อคฺคเหตฺวา (?) สี. ต น คเหตฺวา วิจริสฺสสีติ.
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โภเคหิ ปริกฺขิปตฺวา กูฏาคารกุจฺฉิปฺปมาณ ผณ มาเปตฺวา
เถรสฺส อุปริ ธาเรสิ. อิสิคโณ ปาโตว "สมณสฺส มตภาว
วา อมตภาว วา ชานิสฺสามาติ เถรสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ต
วาลุกราสิมตฺถเก นิสินฺน ทิสฺวา อฺชลึ ปคฺคยฺห อภิตฺถวนฺโต
อาห "สมณ กจฺจิ นาคราเชน น พาธิโตติ. "กึ น ปสฺสถ
มม อุปริ ผณ ธาเรตฺวา ิตนฺติ. เต "อจฺฉริย วต โภ,
สมณสฺส อานุภาโว เอวรูโป นาม, อเนน นาคราชา ทมิโตติ
เถร ปริวาเรตฺวา อฏสุ. ตสฺมึ ขเณ สตฺถา อาคโต. เถโร.
สตฺถาร ทิสวฺ า อุฏาย วนฺทิ. อถ น อิสโย อาหสุ "อย
ตยาป มหนฺตตโรติ. "เอส ภควา สตฺถา, อห อิมสฺส สาวโกติ.
สตฺถา วาลุกราสิมตฺถเก นิสีท.ิ อิสคิ โณ "อย ตาว สาวกสฺส
อานุภาโว, อิมสฺส ปน อานุภาโว กีทิโส ภวิสสฺ ตีติ อฺชลึ
ปคฺคยฺห สตฺถาร อภิตฺถวิ. สตฺถา อคฺคิทตฺต อามนฺเตตฺวา อาห
"อคฺคิทตฺต ตฺว ตว สาวกานฺจ อุปฏากานฺจ โอวาท ททมาโน
`กินฺติ วตฺวา เทสีติ. "เอต ปพฺพต สรณ คจฺฉถ, วน, อาราม,
รุกฺข สรณ คจฺฉถ; เอตานิ หิ สรณ คโต สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ
เอว เตส โอวาท ทมฺมตี ิ. สตฺถา "น โข อคฺคิทตฺต เอตานิ
สรณ คโต ทุกฺขา ปมุจฺจติ, พุทฺธ ธมฺม สงฺฆ ปน สรณ
คนฺตฺวา สกลวฏฏทุกฺขา ปมุจฺจตีติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
"พหุ เว สรณ ยนฺติ ปพฺพตานิ วนานิ จ
อารามรุกฺขเจตฺยานิ มนุสฺสา ภยตชฺชิตา;
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เนต โข สรณ เขม, เนต สรณมุตฺตม,
เนต สรณมาคมฺม สพฺพทุกขฺ า ปมุจฺจติ.
โย จ พุทฺธฺจ ธมฺมฺจ สงฺฆฺจ สรณ คโต
จตฺตาริ อริยสจฺจานิ สมฺมปฺปฺาย ปสฺสติ
ทุกฺข ทุกฺขสมุปฺปาท ทุกฺขสฺส จ อติกฺกม
อริยฺจฏงฺคิก มคฺค ทุกฺขูปสมคามิน
เอต โข สรณ เขม, เอต สรณมุตฺตม,
เอต สรณมาคมฺม, สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ.
ตตฺถ "พหุนฺติ: พหู. ปพฺพตานีติ: "ตตฺถ ตตฺถ อิสิคิล-ิ
เวปุลฺลเวภาราทิเก ปพฺพเต เจว มหาวนโคสิงฺคสาลวนาทีนิ วนานิ
จ เวฬุวนชีวกมฺพวนาทโย อาราเม จ อุเทนเจติยโคตมเจติยาทีนิ
รุกฺขเจตฺยานิ จ เต เต มนุสฺสา เตน เตน ภเยน ตชฺชิตา
ภยโต มุจฺจิตุกามา ปุตฺตลาภาทีนิ วา ปฏยมานา สรณ ยนฺตีติ
อตฺโถ. เนต สรณนฺติ: เอต ปน สพฺพป สรณ เนว เขม น
อุตฺตม, น จ เอต ปฏิจฺจ ชาติอาทิธมฺเมสุ สตฺเตสุ เอโกป
ชาติอาทิโต สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ อตฺโถ.
โย จาติ: อิท อกฺเขม อนุตฺตม สรณ ทสฺเสตฺวา เขม
อุตฺตม สรณ ทสฺสนตฺถ อารทฺธ. ตสฺสตฺโถ "โย จ คหฏโ
วา ปพฺพชิโต วา `อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติอาทิก
พุทฺธธมฺมสงฺฆานุสฺสติกมฺมฏาน นิสสฺ าย เสฏวเสน พุทฺธฺจ
ธมฺมฺจ สงฺฆฺจ สรณ คโต, ตสฺสาป ต สรณคมน
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อฺติตฺถิยวนฺทนาทีหิ กุปฺปติ จลติ, ตสฺส ปน อจลภาว ทสฺเสตุ
มคฺเคน อาคตสรณเมว ปกาเสนฺโต `จตฺตาริ อริยสจฺจานิ
สมฺมปฺปฺาย ปสฺสตีติ อาห. โย หิ เอเตส สจฺจาน ทสฺสนวเสน
เอตานิ สรณ คโต, ตสฺส เอต สรณ เขมฺจ อุตฺตมฺจ, โส
จ ปุคฺคโล เอต สรณ ปฏิจฺจ สกลสฺมาป วฏฏทุกฺขา ปมุจฺจติ;
ตสฺมา "เอต โข สรณ เขมนฺติอาทิ วุตฺตนฺติ.
เทสนาวสาเน สพฺเพป เต อิสโย สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต
ปตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจึสุ. สตฺถา จีวรพฺภนฺตรโต
หตฺถ ปสาเรตฺวา "เอถ ภิกฺขโว, จรถ พฺรหฺมจริยนฺติ อาห.
ตขณฺเว อฏปริกฺขารธรา วสฺสสติกตฺเถรา วิย อเหสส. โส
จ สพฺเพสป องฺคมคธกุรุรฏวาสีน สกฺการ อาทาย อาคมนทิวโส
อโหสิ. เต สกฺการ อาทาย อาคตา สพฺเพป เต อิสโย
ปพฺพชิเต ทิสฺวา "กินฺนุ โข อมฺหาก อคฺคิทตฺตพฺราหฺมโณ มหา
อุทาหุ สมโณ โคตโมติ จินฺเตตฺวา "สมณสฺส โคตมสฺส
อาคตตฺตา อคฺคิทตฺโตว มหาติ อมฺึสุ. สตฺถา เตส อชฺฌาสย
โอโลเกตฺวา "อคฺคิทตฺต ปริสาย กงฺข ฉินฺทาติ อาห. โส
"อหป เอตฺตกเมว ปจฺจาสึสามีติ อิทฺธิพเลน สตฺตกฺขตฺตุ เวหาส
อพฺภุคฺคนฺตฺวา ปุนปฺปุน โอรุยฺห สตฺถาร วนฺทิตฺวา "สตฺถา เม
ภนฺเต ภควา, สาวโกหมสฺมีติ วตฺวา สาวกตฺต ปกาเสสีติ.
อคฺคิทตฺตปุโรหิตวตฺถุ.
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๗. อานนฺทตฺเถรสฺสปฺหวตฺถุ. (๑๕๔)
"ทุลฺลโภ ปุริสาชฺโติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อานนฺทตฺเถรสฺส ปฺห อารพฺภ กเถสิ.
เถโร หิ เอกทิวส ทิวาฏาเน นิสินฺโน จินฺเตสิ "หตฺถาชานีโย
ฉทฺทนฺตกุเล วา อุโปสถกุเล วา อุปฺปชฺชติ, อสฺสาชานีโย สินฺธวกุเล
วา วลาหกอสฺสราชกุเล วา, โคอาชานีโย ทกฺขิณาปเถติอาทีนิ
วทนฺเตน สตฺถารา หตฺถิอาชานียาทีน อุปฺปตฺติฏานานิ กถิตานิ,
ปุริสาชานีโย ปน กห นุ โข อุปฺปชฺชตีติ. โส สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา
วนฺทิตฺวา เอตมตฺถ ปุจฺฉิ. สตฺถา "อานนฺท ปุริสาชานีโย นาม น
สพฺพตฺถ อุปฺปชฺชติ, อุชุกโต ปน ติโยชนสตายาเม อาวฏฏโต
นวโยชนสตปฺปมาเณ มชฺฌิมเทสฏาเน อุปฺปชฺชติ; อุปฺปชฺชนฺโต
จ น ยสฺมึ วา ตสฺมึ วา กุเล อุปฺปชฺชติ, ขตฺติยมหาสาลพฺราหฺมณมหาสาลกุลาน อฺตรสฺมึเยว อุปฺปชฺชตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
"ทุลฺลโภ ปุริสาชฺโ, น โส สพฺพตฺถ ชายติ.
ยตฺถ โส ชายตี ธีโร, ต กุล สุขเมธตีติ.
ตตฺถ "ทุลลฺ โภติ: ปุริสาชฺโ หิ ทุลฺลโภ, น หิ
หตฺถาชานียาทโย วิย สุลโภ, โส สพฺพตฺถ ปจฺจนฺตเทเส วา
นีจกุเล วา น ชายติ, มชฺฌิมเทเสเยว ปน มหาชนสฺส
อภิวาทนาทิสกฺการกรณฏาเน ขตฺติยพฺราหฺมณกุลาน อฺตรสฺมึ
กุเล ชายติ, เอว ชายมาโน จ ยตฺถ โส ชายติ ธีโร
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อุตฺตมปฺปฺโ สมฺมาสมฺพุทฺโธ, ต กุล สุขเมธติ สุขปฺปตฺตเมว
โหตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ
อานนฺทตฺเถรสฺสปฺหวตฺถุ.
๘. สมฺพหุลภิกขฺ ุวตฺถุ. (๑๕๕)
"สุโข พุทฺธานมุปฺปาโทติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต สมฺพหุลาน ภิกฺขูน กถ อารพฺภ กเถสิ.
เอกทิวส หิ ปฺจสตา ภิกฺขู อุปฏานสาลาย นิสินฺนา
"อาวุโส กึ นุ โข อิมสฺมึ โลเก สุขนฺติ กถ สมุฏาเปสส.
ตตฺถ เกจิ "รชฺชสุขสทิส สุขนฺนาม นตฺถีติ อาหสุ. เกจิ
"กามสุขสทิส... เกจิ "สาลิมสโภชนสุขสทิส สุขนฺนาม นตฺถีติ
อาหสุ. สตฺถา เตส นิสินฺนฏาน อาคนฺตฺวา "กาย นุตถฺ
ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, "อิมาย นามาติ
วุตฺเต, "ภิกฺขเว กึ กเถถ, อิท หิ สพฺพป สุข วฏฏทุกฺขปริยาปนฺนเมว, อิมสฺมึ ปน โลเก `พุทฺธุปฺปาโท ธมฺมสฺสวน
สงฺฆสามคฺคี สมฺโมทมานภาโวติ อิทเมว สุขนฺติ วตฺวา อิม
คาถมาห
"สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท, สุขา สทฺธมฺมเทสนา,
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี, สมคฺคาน ตโป สุโขติ.
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ตตฺถ "พุทฺธานมุปฺปาโทติ: ยสฺมา พุทฺธา อุปฺปชฺชมานา
มหาชน ราคกนฺตาราทีหิ ตาเรนฺติ; ตสฺมา พุทธฺ าน อุปฺปาโท
สุโข. ยสฺมา สทฺธมฺมเทสน อาคมฺม ชาติอาทิธมฺมา สตฺตา
ชาติอาทีหิ มุจฺจนฺติ; ตสฺมา สทฺธมฺมเทสนา สุขา. สามคฺคีติ
สมจิตฺตตา. สาป สุขา เอว. สมคฺคาน ปน เอกจิตฺตาน ยสฺมา
พุทฺธวจน วา อุคฺคณฺหิตุ ธูตงฺคานิ วา ปริหริตุ สมณธมฺม วา
กาตุ สุข; ตสฺมา "สมคฺคาน ตโป สุโขติ วุตฺต. เตเนวาห
"ยาวกีวฺจ ภิกฺขเว ภิกขฺ ู สมคฺคา สนฺนิปติสฺสนฺติ, สมคฺคา
วุฏหิสฺสนฺติ, สมคฺคา สงฺฆกรณียานิ กริสฺสนฺติ; วุฑฺฒิเยว
ภิกฺขเว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา, โน ปริหานีติ.
เทสนาวสาเน พหู ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏหึสุ. มหาชนสฺสาป
สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.
สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.
๑

๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๒๒.
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๙. กสฺสปทสพลสฺสสุวณฺณเจติยวตฺถุ. (๑๕๖)
"ปูชารเหติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา จาริก จรมาโน
กสฺสปทสพลสฺส สุวณฺณเจติย อารพฺภ กเถสิ.
ตถาคโต [ ] สาวตฺถิโต นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน พาราณสึ
คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค โตเทยฺยคามสฺส สมีเป มหาภิกฺขุสงฺฆปริวาโร
อฺตร เทวฏาน สมฺปาปุณิ. ตตฺร นิสินฺโน สุคโต
ธมฺมภณฺฑาคาริก เปเสตฺวา อวิทูเร กสิกมฺม กโรนฺต พฺราหฺมณ
ปกฺโกสาเปสิ. โส พฺราหฺมโณ อาคนฺตฺวา ตถาคต อนภิวนฺทิตฺวา
ตเมว เทวฏาน วนฺทิตฺวา อฏาสิ. สุคโตป "อิม ปเทส กินฺติ
มฺสิ พฺราหฺมณาติ อาห. "อมฺหาก ปเวณิยา อาคตเจติยฏานนฺติ
วนฺทามิ โภ โคตมาติ. "อิม าน วนฺทนฺเตน ตยา สาธุ กต
พฺราหฺมณาติ สุคโต ต สมฺปหเสสิ. ต สุตฺวา ภิกฺขู "เกน
นุ โข การเณน ภควา เอว สมฺปหเสสีติ สสย สฺชเนสส. ตโต
ตถาคโต เตส สสยมปเนตุ มชฺฌิมนิกาเย ฆฏีการสุตฺตนฺต
วตฺวา อิทฺธานุภาเวน กสฺสปทสพลสฺส โยชนุพฺเพธ กนกเจติย
อปรฺจ กนกเจติย อากาเส นิมฺมนิ ิตฺวา มหาชน ทสฺเสตฺวา
"พฺราหฺมณ เอววิธาน ปูชารหาน ปูชา ยุตฺตตราวาติ วตฺวา
มหาปรินิพฺพานสุตฺเต ทสฺสิตนเยเนว พุทฺธาทิเก จตฺตาโร ปูชารเห
ปกาเสตฺวา สรีรเจติย อุทฺทิสฺสเจติย ปริโภคเจติยนฺติ ตีณิ เจติยานิ
๑

๒

๓

๑. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท โยเชตพฺโพ.
๒. ม. ม. ๑๓/๓๗๔. ๓. ม. มหา. ๑๐/๘๕.
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วิเสสโต ปริทีเปตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
"ปูชารเห ปูชยโต พุทฺเธ ยทิจ สาวเก
ปปฺจสมติกฺกนฺเต ติณฺณโสกปริทฺทเว
เต ตาทิเส ปูชยโต นิพฺพุเต อกุโตภเย
น สกฺกา ปฺุ สงฺขาตุ อิเมตฺตมป เกนจีติ.
ตตฺถ ปูชิตุ อรหา ปูชารหา. ปูชิตุ ยุตฺตาติ อตฺโถ.
ปูชารเห ปูชยโตติ [ ] อภิวาทนาทีหิ จ จตูหิ [ ] ปจฺจเยหิ
ปูเชนฺตสฺส. ปูชารเห ทสฺเสติ พุทฺเธติอาทินา. พุทฺเธติ
สมฺมาสมฺพุทฺเธ. ยทีติ ยทิวา. อถวาติ อตฺโถ. ตตฺถ ปจฺเจกพุทฺเธติ กถิต โหติ. สาวเก จ. ปปฺจสมติกฺกนฺเตติ
สมติกฺกนฺตตณฺหาทิฏิมานปปฺเจ. ติณฺณโสกปริทฺทเวติ อติกฺกนฺตโสกปริทฺทเว. อิเม เทฺว อติกฺกนฺเตติ อตฺโถ. เอเตหิ ปูชารหตฺต
ทสฺสิต. เตติ พุทฺธาทโย. ตาทิเสติ วุตฺตคหณวเสน [ ].
นิพฺพุเตติ ราคาทินิพฺพุติยา [ ]. นตฺถิ กุโตจิ ภวโต วา
อารมฺมณโต วา เอเตส ภยนฺติ อกุโตภยา. เต อกุโตภเย.
น สกฺกา ปฺุ สงฺขาตุนฺติ ปฺุ คเณตุ น สกฺกา กถนฺติ
เจ. อิเมตฺตมป เกนจีติ อิม เอตฺตก อิม เอตฺตกนฺติ เกนจีติ.
อปสทฺโท อิธ สมฺพนฺธิตพฺโพ. เกนจิ ปุคฺคเลน มาเนน วา.
๑

๒

๓

๔

๕

๑. เอตฺถนฺตเร เตติ ปท โยเชตพฺพ. ๒. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท โยเชตพฺโพ. ๓. สี. พุทฺธาทีนิ.
๔. เอตฺถนฺตเร ตาทิคุณยุตฺเตติ ปท โยเชตพฺพ. ยถาวุตฺตคุณวเสน ตาทิคุณยุตฺเตติ วจน ยุตฺตตร.
๕. เอตฺถนฺตเร นิพฺพุเตติ ปท โยเชตพฺพ.
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ตตฺถ ปุคฺคเลนาติ เตน พฺรหฺมาทินา. มาเนนาติ ติวิเธน มาเนน
ตีรเณน ธารเณน ปูรเณน วา. ตีรณ นาม อิท เอตฺตกนฺติ
นยโต ตีรณ. ธารณนฺติ ตุลาย ธารณ. ปูรณ นาม
อฑฺฒปฺปสตปตฺถนาฬิกาทิวเสน ปูรณ. เกนจิ ปุคฺคเลน อิเมหิ
ตีหิ มาเนหิ พุทฺธาทิเก ปูชยโต ปฺุ วิปากวเสน คเณตุ น
สกฺกา ปริยนฺตรหิตโตติ. ทฺวีสุ าเนสุ ปูชยโต กึ ทาน ปม
ธรมาเน พุทฺธาที ปูชยโต น สกฺกา ปฺุ สงฺขาตต. ปุน เต
ตาทิเส กิเลสปรินิพฺพานนิมิตฺเตน ขนฺธปรินิพฺพาเนน นิพฺพุเตป
ปูชยโต น สกฺกา สงฺขาตุนฺติ เภทา ยุชชฺ นฺติ. เตน หิ
วิมานวตฺถุมฺหิ
ติฏนฺเต นิพฺพุเต จาป สเม จิตฺเต สม ผล
เจโตปสาทเหตุมฺหิ สตฺตา คจฺฉนฺติ สุคฺคตินฺติ (วุตฺต).
เทสนาวสาเน โส พฺราหฺมโณ โสตาปนฺโน อโหสีติ. โยชนิก
กนกเจติย สตฺตาหมากาเสว อฏาสิ. มหนฺเตน สมาคโม จาโหสิ.
สตฺตาห เจติย นานปฺปกาเรน ปูเชสส. ตโต ภินฺนลทฺธิกาน
ลทฺธิเภโท ชาโต. พุทฺธานุภาเวน ต เจติย สกฏานเมว คต.
ตตฺเถว ตขเณ มหนฺต ปาสาณเจติย อโหสิ. ตสฺมึ สมาคเม
จตุราสีติยา ปาณสหสฺสาน ธมฺมาภิสมโย อโหสีติ.
๑

๒

๓

๔

๕

๑. ธารณ นาม. ๒. ขุ. วิมาน. ๒๖/๘๒. ๓. สี. สม จิตฺต. ๔. ขุ. วิมาน. เจโตปณิธิเหตู หิ. ๕. มหนฺโตติ ปท ภเวยฺย.
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กสฺสปทสพลสฺส สุวณฺณเจติยวตฺถุ.
พุทฺธวคฺควณฺณนา นิฏิตา.
จุทฺทสโม วคฺโค.

๑

๑. สี. ม. ยุ. โปตฺถเกสุ อิท วตฺถุ อตฺถิ, สฺยามโปตฺถเก ปน นตฺถิ. "ปูชารเห ปูชฺยโตติ
อิมาป คาถาโย สุตฺตนฺตปฏเก ขุทฺทกนิกาเย ธมฺมปเท พุทฺธวคฺคสฺส ปริโยสาเน ทิสฺสนฺเตว.
ตสฺมา อิมสฺมึ ๒๕๐๕ พุทฺธสเก ปุน มุทฺทนกาเล สพฺพปาริปูริยา อิท วตฺถุ อิธาเนตฺวา มุทฺทิต.

๑๕. สุขวคฺควณฺณนา
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๑. าตกานกลหวูปสมนวตฺถุ. (๑๕๗)
"สุสุข วตาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา สกฺเกสุ วิหรนฺโต
กลหวูปสมนตฺถ าตเก อารพฺภ กเถสิ.
สากิยา จ โกลิยา จ กิร กปลวตฺถุนครสฺส จ โกลิยนครสฺส
จ อนฺตเร โรหิณึ นาม นทึ เอเกเนว อาวรเณน พนฺธาเปตฺวา
สสฺสานิ กาเรนฺติ. อถ เชฏมูลมาเส สสฺเสสุ มิลายนฺเตสุ
อุภยนครวาสิกานป กมฺมกรา สนฺนปิ ตึสุ. ตตฺถ โกลิยนครวาสิโน
อาหสุ "อิท อุทก อุภโต หริยมาน เนว ตุมฺหาก ปโหสฺสติ, น
อมฺหาก; อมฺหาก ปน สสฺส เอกอุทเกเนว นิปผฺ ชฺชิสฺสติ, อิท
อุทก อมฺหาก เทถาติ. อิตเรป เอวมาหสุ "ตุมฺเหสุ โกฏเ
ปูเรตฺวา ิเตสุ มย รตฺตสุวณฺณ นีลมณิกาฬมณิกหาปเณ จ
คเหตฺวา ปจฺฉิปฺปสิพฺพกาทิหตฺถา น สกฺขิสฺสาม ตุมฺหาก ฆรทฺวาเร
วิจริตต, อมฺหากป สสฺส เอกอุทเกเนว นิปฺผชฺชิสฺสติ, อิท อุทก
อมฺหาก เทถาติ. "น มย ทสฺสามาติ. "มยป น ทสฺสามาติ.
เอว กถ วฑฺเฒตฺวา เอโก อุฏาย เอกสฺส ปหาร อทาสิ,
โสป อฺสฺสาปติ เอว อฺมฺ ปหริตฺวา ราชกุลาน ชาตึ
ฆฏเฏตฺวา กลห วฑฺฒยึสุ. โกลิยกมฺมกรา วทนฺติ "ตุมฺเห
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กปลวตฺถุวาสิโน ทารเก คเหตฺวา คจฺฉถ, เย โสณสิคาลาทโย
วิย อตฺตโน ภคินีหิ สทฺธึ สวาส วสึสุ; เอเตส หตฺถโิ น จ
อสฺสา จ ผลกาวุธานิ จ อมฺหาก กึ กริสฺสนฺตีติ. สากิยกมฺมกราป
วทนฺติ "ตุมเฺ หทานิ กุฏ ิโน ทารเก คเหตฺวา คจฺฉถ, เย
อนาถา นิคฺคติกา ติรจฺฉานา วิย โกลรุกฺเข วสึสุ; เอเตส
หตฺถิโน จ อสฺสา จ ผลกาวุธานิ จ อมฺหาก กึ กริสฺสนฺตีติ.
เต คนฺตฺวา ตสฺมึ กมฺเม นิยุตฺตาน อมจฺจาน กเถสส. อมจฺจา
ราชกุลาน กเถสส. ตโต สากิยา "ภคินีหิ สทฺธึ สวาส วสิตกาน
ถามฺจ พลฺจ ทสฺเสสฺสามาติ ยุทฺธสชฺชา นิกขฺ มึสุ. โกลิยาป
"โกลรุกฺขวาสีน ถามฺจ พลฺจ ทสฺเสสฺสามาติ ยุทฺธสชฺชา
นิกฺขมึสุ. สตฺถาป ปจฺจูสสมเย โลก โวโลเกนฺโต าตเก
ทิสฺวา "มยิ อคจฺฉนฺเต อิเม นสฺสิสสฺ นฺติ, มยา คนฺตุ วฏฏตีติ
จินฺเตตฺวา เอกโกว อากาเสน คนฺตฺวา โรหิณยิ า นทิยา
มชฺเฌ อากาเส ปลฺลงฺเกน นิสีทิ. าตกา สตฺถาร ทิสฺวา
อาวุธานิ ฉฑฺเฑตฺวา วนฺทึสุ. อถ เน สตฺถา อาห "กึ กลโห
นาเมโส มหาราชาติ. "น ชานาม ภนฺเตติ. "โกทานิ ชานิสฺสตีติ.
เต "อุปราชา ชานิสฺสติ, เสนาปติ ชานิสฺสตีติ อิมินา อุปาเยน
ยาว ทาสกมฺมกเร ปุจฉฺ ิตฺวา "ภนฺเต อุทกกลโหติ อาหสุ.
"อุทก กึ อคฺฆติ มหาราชาติ. "อปฺปคฺฆ ภนฺเตติ. "ขตฺติยา กึ
อคฺฆนฺติ มหาราชาติ. "ขตฺติยา นาม อนคฺฆา ภนฺเตติ. "ยุตฺต
๑

๒

๓

๑-๒. อาคจฺฉถ. (?) ๓. ทาสกมฺมกเรหิ (?)
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ปน ตุมฺหาก อปฺปมตฺตก อุทก นิสสฺ าย อนคฺเฆ ขตฺติเย
นาเสตุนฺติ. เต ตุณฺหี อเหสส. อถ เต สตฺถา อามนฺเตตฺวา
"กสฺมา มหาราช เอวรูป กโรถ, มยิ อสนฺเต อชฺช โลหิตนที
ปวตฺติสฺสติ, อยุตฺต โว กต: ตุมฺเห ปฺจหิ เวเรหิ สเวรา
วิหรถ, อห อเวโร วิหรามิ; ตุมฺเห กิเลสาตุรา หุตฺวา
วิหรถ, อห อนาตุโร วิหรามิ; ตุมฺเห กามคุณปริเยสเน อุสสฺ ุกา
หุตฺวา วิหรถ, อห อนุสฺสุโก วิหรามีติ วตฺวา อิมา คาถา
อภาสิ
"สุสุข วต ชีวาม เวริเนสุ อเวริโน,
เวริเนสุ มนุสฺเสสุ วิหราม อเวริโน.
สุสุข วต ชีวาม อาตุเรสุ อนาตุรา,
อาตุเรสุ มนุสฺเสสุ วิหราม อนาตุรา.
สุสุข วต ชีวาม อุสฺสุเกสุ อนุสฺสุกา,
อุสฺสุเกสุ มนุสฺเสสุ วิหราม อนุสฺสุกาติ.
ตตฺถ "สุสุขนฺติ: สุฏุ สุข. อิท วุตฺต โหติ "เย คิหิโน
สนฺธิจฺเฉทาทิวเสน, ปพฺพชิตา วา ปน เวชฺชกมฺมาทิวเสน,
ชีวิตวุตฺตึ อุปฺปาเทตฺวา `สุเขน ชีวามาติ วทนฺติ: เตหิ มยเมว
สุสุข วต ชีวาม, เย มย ปฺจหิ เวเรหิ เวริเนสุ มนุสฺเสสุ
อเวริโน, กิเลสาตุเรสุ [มนุสฺเสสุ] นิกฺกิเลสตาย อนาตุรา,
ปฺจกามคุณปริเยสเน อุสฺสุเกสุ [มนุสฺเสสุ] ตาย ปริเยสนาย

ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (ฉฏโฐ ภาโค) - หนาที่ 122

อภาเวน อนุสฺสุกาติ. เสส อุตฺตานตฺถเมว.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
าตกาน กลหวูปสมนวตฺถุ.
๒. มารวตฺถุ. (๑๕๘)
"สุสุข วตาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา ปฺจสาลาย
พฺราหฺมณคาเม วิหรนฺโต มาร อารพฺภ กเถสิ.
เอกทิวส หิ สตฺถา ปฺจสตาน กุมาริกาน โสตาปตฺติมคฺคสฺส อุปนิสฺสย ทิสฺวา ต คาม อุปนิสฺสาย วิหาสิ. ตาป
กุมาริกาโย เอกสฺมึ นกฺขตฺตทิวเส นทึ คนฺตฺวา นหายิตฺวา
อลงฺกตปฺปฏิยตฺตา คามาภิมุขิโย ปายึสุ. สตฺถาป ต คาม
ปวิสิตฺวา ปณฺฑาย จริ. มาโร สกลคามวาสีน สรีเร อธิมุจฺจิตฺวา,h
ยถา สตฺถา กฏจฺฉุภิกฺขามตฺตป น ลภติ, เอว กตฺวา ยถาโธเตน
ปตฺเตน นิกขฺ มนฺต สตฺถาร คามทฺวาเร ตฺวา อาห "อป
สมณ ปณฺฑ อลภิตฺถาติ. "กึ ปน ตฺว ปาปม ตถา อกาสิ,
ยถา อห ปณฺฑ น ลเภยฺยนฺติ. "เตนหิ ภนฺเต ปุน ปวิสถาติ.
เอว กิรสฺส อโหสิ "สเจ ปุน ปวิสติ, สพฺเพส สรีเร อธิมุจฺจิตฺวา
อิมสฺส ปุรโต ปาณึ ปหริตฺวา หสนเกฬึ กริสสฺ ามีติ. ตสฺมึ
ขเณ ตา กุมาริกาโย คามทฺวาร ปตฺวา สตฺถาร ทิสฺวา วนฺทิตฺวา
๑

๑. คามาภิมุขินโิ ยติป ปาโ.

ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (ฉฏโฐ ภาโค) - หนาที่ 123

เอกมนฺต อฏสุ. มาโรป สตฺถาร อาห "อป ภนฺเต ปณฺฑ
อลภมานา ชิฆจฺฉาทุกฺเขน ปฬิตตฺถาติ. สตฺถา "อชฺช มย
ปาปม กิฺจิ อลภิตฺวาป อาภสฺสรเทวโลเก พฺรหฺมาโน วิย
ปติสุเขเนว วีตินาเมสฺสามาติ วตฺวา อิม คาถมาห
"สุสุข วต ชีวาม, เยสนฺโน นตฺถิ กิฺจน,
ปติภกฺขา ภวิสฺสาม เทวา อาภสฺสรา ยถาติ.
ตตฺถ "เยสนฺโนติ: เยส อมฺหาก ปลิพุทฺธนตฺเถน ราคาทีสุ
กิฺจเนสุ เอกป กิฺจน นตฺถิ. ปติภกฺขาติ: ยถา อาภสฺสรา
เทวา ปติภกฺขา หุตฺวา วีตินาเมนฺติ, เอว มยป ภวิสฺสามาติ
อตฺโถ.
เทสนาวสาเน ปฺจสตาป ตา กุมาริกาโย โสตาปตฺติผเล
ปติฏหึสูติ.
มารวตฺถุ.
๑

๑. อิโต ปร สี. ยุ. โปตฺถเกสุ ปติสุเขเนวาติ ปท ทิสฺสติ.
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๓. โกสลรฺโปราชยวตฺถุ. (๑๕๙)
"ชย เวรนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โกสลรฺโ ปราชย อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร กาสิกคาม นิสฺสาย ภาคิเนยฺเยน อชาตสตฺตุนา
สทฺธึ ยุชฺฌนฺโต เตน ตโย วาเร ปราชิโต ตติเย วาเร จินฺเตสิ
"อห ขีรมุข ทารก ปราเชตุ นาสกฺข,ึ กึ เม ชีวิเตนาติ. โส
อาหารุปจฺเฉท กตฺวา มฺจเก นิปชฺชิ. อถสฺส สา ปวตฺติ
สกลนคร ปตฺถริ. ภิกฺขู ตถาคตสฺส อาโรเจสุ "ภนฺเต ราชา
กิร กาสิกคามก นิสฺสาย ตโย วาเร ปราชิโต, โส อิทานิ
ปราชิตฺวา อาคโต `ขีรมุข ทารก ปราเชตุ นาสกฺขึ, กึ เม
ชีวิเตนาติ อาหารุปจฺเฉท กตฺวา มฺจเก นิปนฺโนติ. สตฺถา
เตส กถ สุตฺวา "ภิกฺขเว ชินนฺโตป เวร ปสวติ, ปราชิโต
ปน ทุกฺข เสติเยวาติ วตฺวา อิม คาถมาห
"ชย เวร ปสวติ, ทุกฺข เสติ ปราชิโต,
อุปสนฺโต สุข เสติ หิตฺวา ชยปราชยนฺติ.
ตตฺถ "ชยนฺติ: ปร ชินนฺโต เวร ปฏิลภติ. ปราชิโตติ:
ปเรน ปราชิโต "กทา นุ โข ปจฺจามิตฺตสฺส ปฏึ ทฏุ
สกฺขิสฺสามีติ ทุกฺข เสติ สพฺพิริยาปเถสุ ทุกฺขเมว วิหรตีติ
อตฺโถ. อุปสนฺโตติ: อพฺภนฺตเร อุปสนฺตราคาทิกฺกิเลโส ขีณาสโว
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ชยฺจ ปราชยฺจ หิตฺวา สุข เสติ สพฺพิริยาปเถสุ สุขเมว
วิหรตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
โกสลรฺโ ปราชยวตฺถุ.
๔. อฺตรกุลทาริกาวตฺถุ. (๑๖๐)
"นตฺถิ ราคสโม อคฺคีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อฺตร กุมาริก อารพฺภ กเถสิ.
ตสฺสา กิร มาตาปตโร อาวาห กตฺวา มงฺคลทิวเส
สตฺถาร นิมนฺตยึสุ. สตฺถา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ตตฺถ คนฺตฺวา
นิสีทิ. สาป โข วธุกา ภิกฺขุสงฺฆสฺส อุทกปริสฺสาวนาทีนิ กโรนฺตี
อปราปร สฺจรติ. สามิโกปสฺสา ต โอโลเกนฺโต อฏาสิ. ตสฺส
ราควเสน โอโลเกนฺตสฺส อนฺโต กิเลโส สมุทาจรติ. โส
อฺาณาภิภูโต เนว พุทฺธ อุปฏหิ, น อสีติมหาเถเร; "หตฺถ
ปสาเรตฺวา ต [วธุก] คณฺหิสฺสามีติ ปน จิตฺต อกาสิ. สตฺถา
ตสฺส อชฺฌาสย โอโลเกตฺวา, ยถา ต [อิตฺถึ] น ปสฺสติ,
เอว อกาสิ. โส ต อทิสฺวา สตฺถาร โอโลเกตฺวา อฏาสิ.
สตฺถา ตสฺส โอโลเกตฺวา ิตกาเล "กุมารก น หิ ราคคฺคินา
สทิโส อคฺคิ นาม โทสกลินา สทิโส กลิ นาม ขนฺธปริหรณทุกฺเขน
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สทิส ทุกฺข นาม อตฺถ,ิ นิพฺพานสุขสทิส สุขป นตฺถิเยวาติ
วตฺวา อิม คาถมาห
"นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ, นตฺถิ โทสสโม กลิ,
นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา, นตฺถิ สนฺติปร สุขนฺติ.
ตตฺถ "นตฺถิ ราคสโมติ: ธูม วา ชาล วา องฺคาร วา
อทสฺเสตฺวา อนฺโตเยว ฌาเปตฺวา ภสฺมมุฏึ กาตุ สมตฺโถ
ราเคน สโม อฺโ อคฺคิ นาม นตฺถิ. กลีต.ิ โทเสน สโม
อปราโธป นตฺถิ. ขนฺธสมาติ: ขนฺเธหิ สมา. ยถา ปริหริยมานา
ขนฺธา ทุกฺขา, เอว อฺโ ทุกฺโข นาม นตฺถ.ิ สนฺติปร
สุขนฺติ: นิพพฺ านโต อุตฺตรึ อฺ สุขป นตฺถ.ิ อฺ หิ สุข
สุขเมว, นิพฺพาน ปน ปรมสุขนฺติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน กุมาริกา จ กุมารโก จ โสตาปตฺติผเล
ปติฏหึสุ. ตสฺมึ ขเณ ภควา เตส อฺมฺ ทสฺสนาการ
อกาสีติ.
อฺตรกุลทาริกาวตฺถุ.
๑

๑. สี. ม. ยุ. อฺ ทุกฺข.
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๕. อฺตรอุปาสกวตฺถุ. (๑๖๑)
"ชิฆจฺฉาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา อาฬวิย วิหรนฺโต เอก
อุปาสก อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ หิ ทิวเส สตฺถา เชตวเน คนฺธกุฏยิ  นิสินโฺ นว
ปจฺจูสกาเล โลก โวโลเกนฺโต อาฬวิย เอก ทุคฺคตมนุสฺส
ทิสฺวา ตสฺส อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ ตฺวา ปฺจสตภิกฺขุปริวาโร
อาฬวึ อคมาสิ. อาฬวีวาสิโน สตฺถาร นิมนฺเตสส. โสป
ทุคฺคตมนุสฺโส "สตฺถา อาคโตติ สุตฺวา "สตฺถุ สนฺติเก ธมฺม
โสสฺสามีติ มน อกาสิ. ตทิวสเมว จสฺส เอโก โคโณ ปลายิ.
โส "กึ นุ โข โคณ ปริเยสิสฺสามิ อุทาหุ ธมฺม สุณามีติ
จินฺเตตฺวา "โคณ ปริเยสิตฺวา โคคณ ปเวเสตฺวา ปจฺฉา ธมฺม
โสสฺสามีติ ปาโตว เคหา นิกฺขมิ. อาฬวีวาสิโนป พุทฺธปฺปมุข
ภิกฺขุสงฺฆ นิสีทาเปตฺวา ปริวิสิตฺวา อนุโมทนตฺถาย ปตฺต คณฺหึสุ.
สตฺถา "ย นิสฺสาย อห ตึสโยชนมคฺค อาคโต, โส โคณ
ปริเยสิตุ อรฺ ปวิฏโ; ตสฺมึ อาคเตเยว ธมฺม เทเสสฺสามีติ
ตุณฺหี อโหสิ. โสป มนุสฺโส ทิวา โคณ ทิสวฺ า โคคเณ
ปกฺขิปตฺวา "สเจป อฺ นตฺถ,ิ สตฺถุ วนฺทนมตฺตป กริสสฺ ามีติ
ชิฆจฺฉาย ปฬิโตป เคห คมนาย มน อกตฺวา เวเคน สตฺถุ
สนฺติก อาคนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ. สตฺถา
ตสฺส ิตกาเล ทานเวยฺยาวฏิก อาห "อตฺถิ กิฺจิ ภิกฺขุสงฺฆสฺส
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อติริตฺตนฺติ. "ภนฺเต สพฺพ อตฺถีต.ิ "เตนหิ อิม ปริวิสาติ. โส
สตฺถารา วุตตฺ ฏาเนเยว น นิสีทาเปตฺวา ยาคุขาทนียโภชนีเยหิ
สกฺกจฺจ ปริวิสิ. โส ภุตฺตภตฺโต มุข วิกฺขาเลสิ. เปตฺวา กิร
อิม าน ตีสุ ปฏเกสุ อฺตฺถ ตถาคตสฺส ภตฺตวิจารณ
นาม นตฺถิ: ตสฺส ปสฺสทฺธทรถสฺส จิตฺต เอกคฺค อโหสิ. อถสฺส
สตฺถา อนุปพุ ฺพีกถ กเถตฺวา สจฺจานิ ปกาเสสิ. โส เทสนาวสาเน
โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ. สตฺถาป อนุโมทน กตฺวา อุฏายาสนา
ปกฺกามิ. มหาชโน สตฺถาร อนุคนฺตฺวา นิวตฺติ.
ภิกฺขู สตฺถารา สทฺธึ คจฺฉนฺตาเยว อุชฺฌายึสุ "ปสฺสถาวุโส
สตฺถุ กมฺม, อฺเสุ ทิวเสสุ เอวรูป นตฺถ,ิ อชฺช ปเนก มนุสสฺ 
นิสฺสาย ยาคุอาทีนิ วิจาเรตฺวา ทาเปสีติ. สตฺถา นิวตฺติตฺวา
ิตโกว "กึ ภิกฺขเว กเถถาติ ปุจฺฉิตฺวา ตมตฺถ สุตฺวา
"อาม ภิกฺขเว, `อห ตึสโยชนกนฺตาร อาคจฺฉนฺโต ตสฺส
อุปาสกสฺส อุปนิสฺสย ทิสฺวา อาคโต, โส อติวิย ชิฆจฺฉิโต,
ปาโตว อุฏาย โคณ ปริเยสนฺโต อรฺเ วิจริ, ชิฆจฺฉาทุกฺเขน
ธมฺเม เทสิยมาเนป ปฏิวิชฺฌิตุ น สกฺขิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา เอว
อกาสึ; ภิกฺขเว ชิฆจฺฉาโรคสทิโส หิ โรโค นาม นตฺถีติ
วตฺวา อิม คาถมาห
"ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา, สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา,
เอต ตฺวา ยถาภูต นิพฺพาน ปรม สุขนฺติ.
๑

๑. สี. ม. ยุ. ปฏาย.
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ตตฺถ "ชิฆจฺฉา ปรมา โรคาติ: ยสฺมา อฺโ โรโค สกึ
ติกิจฺฉิโต วินสฺสติ วา ตทงฺควเสน วา ปหียติ, ชิฆจฺฉา ปน
นิจฺจกาล ติกิจฺฉิตพฺพาเยวาติ เสสโรคาน อย ปรมา นาม.
สงฺขาราติ: ปฺจกฺขนฺธา. เอต ตฺวาติ: "ชิฆจฺฉาย สโม
โรโค นตฺถ,ิ ขนฺธปริหรณสม ทุกฺข นาม นตฺถตี ิ เอตมตฺถ
ยถาภูต ตฺวา ปณฺฑิโต นิพฺพาน สจฺฉิกโรติ. นิพฺพาน ปรม
สุขนฺติ: ต หิ สพฺพสุขาน ปรม อุตฺตม สุขนฺติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
อฺตรอุปาสกวตฺถุ.
๖. ปเสนทิโกสลวตฺถุ. (๑๖๒)
"อาโรคฺยปรมา ลาภาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต ราชาน ปเสนทิโกสล อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ หิ สมเย ราชา ตณฺฑุลโทณสฺส โอทน ตทุปเยน
สูปพฺยฺชเนน ภฺุชติ. โส เอกทิวส ภุตฺตปาตราโส ภตฺตสมฺมท
อวิโนเทตฺวา ว สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา กิลนฺตรูโป อิโต จิโต จ
สมฺปริวตฺตนฺโต นิทฺทาย อภิภุยฺยมาโนป อุชุก นิปชฺชิตุ
อสกฺโกนฺโต เอกมนฺต นิสีทิ. อถ น สตฺถา อาห "กึ มหาราช
๑

๑. สี. ตทนุจฺฉวิเกน.
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อวิสฺสมิตฺวา ว อาคโตสีติ. "อาม ภนฺเต, ภุตฺตกาลโต ปฏาย
เม มหาทุกขฺ  โหตีติ. อถ น สตฺถา "มหาราช อติพหุโภชน
เอว ทุกฺข โหตีติ วตฺวา
"มิทฺธี ยทา โหติ มหคฺฆโส จ
นิทฺทายิตา สมฺปริวตฺตสายี,
มหาวราโหว นิวาปปุฏโ
ปุนปฺปุน คพฺภมุเปติ มนฺโทติ
อิมาย คาถาย โอวทิตฺวา "มหาราช โภชน นาม มตฺตาย
ภฺุชิตุ วฏฏติ, มตฺตโภชิโน หิ สุข โหตีติ อุตฺตรึ โอวทนฺโต
อิม คาถมาห
"มนุชสฺส สทา สตีมโต
มตฺต ชานโต ลทฺธโภชเน
ตนุกสฺส ภวนฺติ เวทนา
สณิก ชีรติ อายุ ปาลยนฺติ.
ราชา คาถ อุคฺคณฺหิตุ นาสกฺขิ, สมีเป ิต ปน ภาคิเนยฺย
สุทสฺสน นาม "อิม คาถ อุคฺคณฺห ตาตาติ อาห. โส ต
คาถ อุคฺคณฺหิตฺวา "กึ กโรมิ ภนฺเตติ สตฺถาร ปุจฺฉิ. อถ น
สตฺถา อาห "รฺโ ภฺุชนฺตสฺส โอสานปณฺฑกาเล อิม คาถ
วเทยฺยาสิ, ราชา อตฺถ สลฺลกฺเขตฺวา ต ปณฺฑ ฉฑฺเฑสฺสติ,
ตสฺมึ ปณฺเฑ สิตถฺ คณนาย รฺโ ภตฺตปจนกาเล ตตฺตเก
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ตณฺฑุเล หราเปยฺยาสีติ. โส "สาธุ ภนฺเตติ สายป ปาโตป
รฺโ ภฺุชนฺตสฺส โอสานปณฺฑกาเล ต คาถ อุทาหริตฺวา
เตน ฉฑฺฑิตปณฺเฑ สิตฺถคณนาย ตณฺฑุเล หาเรสิ. ราชาปสสฺ
คาถ สุตฺวา สหสฺส สหสฺส ทาเปสิ. โส อปเรน สมเยน
นาฬิโกทนปรมตาย สณฺหิตฺวา สุขปฺปตฺโต ตนุสรีโร อโหสิ.
อเถกทิวส สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา อาห
"ภนฺเต อิทานิ เม สุข ชาต, มิคป อสฺสป อนุพนฺธิตฺวา
คณฺหนสมตฺโถ ชาโตมฺหิ, ปุพฺเพ เม ภาคิเนยฺเยน สทฺธึ ยุทธฺ เมว
โหติ; อิทานิ เม วชิรกุมารึ นาม ธีตร ภาคิเนยฺยสฺส ทตฺวา โส
คาโม ตสฺสาเยว นหานมูลก กตฺวา ทินฺโน, เตน สทฺธึ วิคฺคโห
วูปสนฺโต, อิมินาป เม การเณน สุขเมว ชาต, กุสราชสนฺตก
มณิรตนป โน เคเห ปุริมทิวเส นฏ: ตป อิทานิ หตฺถปถ
อาคต, อิมินาป เม การเณน สุขเมว ชาต, ตุมฺหาก สาวเกหิ
สทฺธึ วิสฺสาส อิจฺฉนฺเตน าติธีตาป โว เคเห กตา, อิมินาป
เม การเณน สุขเมว ชาตนฺติ. สตฺถา "อาโรคฺยา นาม
มหาราช ปรมา ลาภา, ยถาลทฺเธน สนฺตุฏิภาวสทิสป ธน,
วิสฺสาสสทิโส จ าติ นาม, นิพฺพานสทิส ปรม สุข นาม
นตฺถีติ วตฺวา อิม คาถมาห
"อาโรคฺยปรมา ลาภา สนฺตฏุ ิปรม ธน
วิสฺสาสปรมา าตี นิพฺพาน ปรม สุขนฺติ.
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. หเรยฺยาสิ. ๒. สี. ม. นิพฺพานปรม.
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ตตฺถ อาโรคฺยปรมาติ: อาโรคภาวปรมา, โรคิโน หิ
วิชฺชมานาป ลาภา อลาภาเยว, ตสฺมา อโรคสฺส สพฺพลาภา
อาคตา ว โหนฺติ; เตน วุตฺต "อาโรคฺยปรมา ลาภาติ.
สนฺตุฏิปรม ธนนฺติ: คิหิโน วา ปพฺพชิตสฺส วา ย อตฺตนา
ลทฺธ อตฺตโน สนฺตก เตเนว ตุสฺสนภาโว สนฺตุฏิ นาม, โส
เสสธเนหิ ปรม ธน. วิสฺสาสปรมา าตีติ: มาตา วา โหตุ
ปตา วา, เยน สทฺธึ วิสสฺ าโส นตฺถ,ิ โส อฺาตโก ว; เยน
ปน สทฺธึ วิสฺสาโส อตฺถิ, โส อสมฺพทฺโธป ปรโม อุตฺตโม
าติ; เตน วุตฺต "วิสฺสาสปรมา าตีติ. นิพฺพานสทิส ปน
สุข นาม นตฺถ,ิ เตนาห "นิพฺพาน ปรม สุขนฺติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ปเสนทิโกสลวตฺถ.ุ
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๗. ติสฺสตฺเถรวตฺถุ. (๑๖๓)
"ปวิเวกรสนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวสาลิย วิหรนฺโต
อฺตร ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ.
สตฺถารา หิ "ภิกฺขเว อห อิโต จตูหิ มาเสหิ
ปรินิพฺพายิสฺสามีติ วุตฺเต, สตฺถุ สนฺติเก สตฺต ภิกฺขุสตานิ สนฺตาส
อาปชฺชึสุ. ขีณาสวาน ธมฺมสเวโค อุปฺปชฺช.ิ ปุถุชชฺ นา อสฺสูนิ
สนฺธาเรตุ นาสกฺขึสุ. ภิกฺขู วคฺควคฺคา หุตฺวา "กึ นุ โข
กริสฺสามาติ มนฺเตตฺวา วิจรนฺติ. อเถโก ติสฺสตฺเถโร นาม ภิกขฺ ุ
"สตฺถา กิร จาตุมฺมาสจฺจเยน ปรินพิ ฺพายิสฺสติ, อหฺจมฺหิ
อวีตราโค, สตฺถริ ธรมาเนเยว มยา อรหตฺต คณฺหิตุ วฏฏตีติ
จตูสุ อิริยาปเถสุ เอกโก ว วิหาสิ. ภิกฺขูน สนฺติเก คมน วา
เยนเกนจิ สทฺธึ กถาสลฺลาโป วา นตฺถิ. อถ น ภิกฺขู อาหสุ
"อาวุโส ติสฺส กสฺมา เอว กโรสีติ. โส เตส กถ น สุณาติ. เต
ต ปวตฺตึ สตฺถุ อาโรเจตฺวา "ภนฺเต ตุมฺเหสุ ติสฺสตฺเถรสฺส สิเนโห
นตฺถีติ อาหสุ. สตฺถา ต ปกฺโกสาเปตฺวา "กสฺมา ติสฺส เอว อกาสีติ
ปุจฺฉิตฺวา, เตน อตฺตโน อธิปฺปาเย อาโรจิเต, `สาธุ ติสฺสาติ
สาธุการ ทตฺวา "ภิกฺขเว มยิ สิเนหา ติสฺสสทิสา ว โหนฺต;ุ
คนฺธมาลาทีหิ ปูช กโรนฺตาป เนว ม ปูเชนฺต,ิ ธมฺมานุธมฺม
ปฏิปชฺชมานาเยว ปน ม ปูเชนฺตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
๑

๒

๑. ติสฺสตฺเถรนฺติ ยุตฺตตร. ๒. สสิเนหาติ ยุตฺตตร.
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"ปวิเวกรส ปตฺวา รส อุปสมสฺส จ
นิทฺทโร โหติ นิปฺปาโป ธมฺมปติรส ปวนฺติ.
ตตฺถ "ปวิเวกรสนฺติ: ปวิเวกโต อุปฺปนฺน รส, เอกีภาวสุขนฺติ
อตฺโถ. ปตฺวาติ: ทุกฺขปริฺาทีนิ กโรนฺโต อารมฺมณโต
สจฺฉิกิริยาวเสน ปวิตฺวา. รส อุปสมสฺส จาติ: กิเลสูปสมสฺส
นิพฺพานสฺส จ รส ปวิตวฺ า. นิทฺทโร โหตีติ: เตน อุภยรสปาเนน
ขีณาสโว ภิกฺขุ อพฺภนฺตเร ราคทรถาทีน อภาเวน นิทฺทโร เจว
นิปฺปาโป จ โหติ. รส ปวนฺติ: นววิธโลกุตฺตรธมฺมวเสน อุปฺปนฺน
ปติรส ปวนฺโตป นิทฺทโร เจว นิปฺปาโป จ โหตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน ติสฺสตฺเถโร อรหตฺต ปาปุณิ. มหาชนสฺสาป
สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.
ติสฺสตฺเถรวตฺถุ.
๘. สกฺกวตฺถุ. (๑๖๔)
"สาหุ ทสฺสนนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวคามเก
วิหรนฺโต สกฺก อารพฺภ กเถสิ.
ตถาคตสฺส หิ อายุสงฺขาเร วิสฺสฏเ โลหิตปฺปกฺขนฺทิกาพาธสฺส
อุปฺปนฺนภาว ตฺวา สกฺโก เทวราชา "มยา สตฺถุ สนฺติก
คนฺตฺวา คิลานุปฏาน กาตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา ติคาวุตปฺปมาณ

ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (ฉฏโฐ ภาโค) - หนาที่ 135

อตฺตภาว วิชหิตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา หตฺเถหิ
ปาเท ปริมชฺชิ. อถ น สตฺถา อาห "โก เอโสติ. "อห ภนฺเต
สกฺโกติ. "กสฺมา อาคโตสีติ. "ตุมฺเห คิลาเน อุปฏหิตุ ภนฺเตติ.
"สกฺก เทวาน มนุสฺสคนฺโธ โยชนสตโต ปฏาย คเล พทฺธกุณป
วิย โหติ, คจฺฉ ตฺว, อตฺถิ เม คิลานุปฏาโก ภิกฺขูติ. "ภนฺเต
อหป จตุราสีติโยชนสหสฺสมตฺถเก ิโต ตุมฺหาก สีลคนฺธ ฆายิตฺวา
อาคโต, อหเมว อุปฏหิสฺสามีติ สตฺถุ สรีรวลฺชนภาชน
อฺสฺส หตฺเถนาป ผุสิตุ อทตฺวา สีเสเยว เปตฺวา นีหรนฺโต
มุขสงฺโกจนมตฺตป น อกาสิ, คนฺธภาชน ปริหรนฺโต วิย อโหสิ,
เอว สตฺถาร ปฏิชคฺคิตฺวา สตฺถุ ผาสุกกาเลเยว อคมาสิ. ภิกฺขู
กถ สมุฏาเปสุ "อโห สตฺถริ สกฺกสฺส สิเนโห, เอวรูป นาม
ทิพฺพสมฺปตฺตึ ปหาย มุขสงฺโกจนมตฺตป อกตฺวา คนฺธภาชน
นีหรนฺโต วิย สตฺถุ สรีรวลฺชนภาชน สีเสน นีหรนฺโต อุปฏานมกาสีติ. สตฺถา เตส กถ สุตฺวา "กึ วเทถ ภิกฺขเวติ ปุจฺฉิตฺวา,
"อิท นาม ภนฺเตติ วุตฺเต, "อฺนจฺฉริย ภิกฺขเว เอต, ย สกฺโก
เทวราชา มยิ สิเนห กโรติ; อย หิ สกฺโก เทวราชา ม
นิสฺสาย ชรสกฺกภาว วิชหิตฺวา ธมฺมเทสน สุตวฺ า โสตาปนฺโน
หุตฺวา ตรุณสกฺกภาว ปตฺโต; อห หิสฺส มรณภยตชฺชิตสฺส
ปฺจสิขคนฺธพฺพเทวปุตฺต ปุรโต กตฺวา อาคตกาเล อินฺทสาลคุหาย
เทวปริสาย มชฺเฌ นิสินนฺ สฺส
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"ปุจฺฉ วาสว ม ปฺห, ยงฺกิฺจิ มนสิจฺฉสิ,
ตสฺส ตสฺเสว ปฺหสฺส อห อนฺต กโรมิ เตติ
วตฺวา ตสฺส กงฺข วิโนเทนฺโต ธมฺม เทเสสึ, เทสนาวสาเน
จุทฺทสนฺน ปาณโกฏีน ธมฺมาภิสมโย อโหสิ, สกฺโกป ยถานิสินฺโนว
โสตาปตฺติผล ปตฺวา ตรุณสกฺโก ชาโต; เอวมสฺสาห พหูปกาโร,
ตสฺส มยิ สิเนโห นาม อนจฺฉริโย; ภิกฺขเว อริยาน หิ ทสฺสนปป
สุข, เตหิ สทฺธึ เอกฏาเน สนฺนิวาโสป สุโข, พาเลหิ ปน
สพฺพเมต ทุกฺขนฺติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
"สาหุ ทสฺสนมริยาน สนฺนิวาโส สทา สุโข,
อทสฺสเนน พาลาน นิจฺจเมว สุขี สิยา,
พาลสงฺคตจารี หิ ทีฆมทฺธาน โสจติ,
ทุกฺโข พาเลหิ สวาโส อมิตฺเตเนว สพฺพทา.
ธีโร จ สุขสวาโส าตีนว สมาคโม,
[ตสฺมา หิ]
ธีรฺจ ปฺฺจ พหุสฺสุตฺจ
โธรยฺหสีล วตวนฺตมริย
ต ตาทิส สปฺปุริส สุเมธ
ภเชถ นกฺขตฺตปถว จนฺทิมาติ.
ตตฺถ "สาหูติ: สาธุ สุนฺทร ภทฺทก. สนฺนิวาโสติ: น เกวล
เตส ทสฺสนเมว, เตหิ ปน สทฺธึ เอกฏาเน นิสีทนาทิภาโวป เตส
๑

๑. ที. มหา. ๑๐/๓๑๐.
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วตฺตปฺปฏิวตฺต กาตุ ลภนภาโวป สาธุเยว. พาลสงฺคตจารี หีติ:
โย หิ พาเลน สหจารี. ทีฆมทฺธานนฺติ: โส พาลสหาเยน "เอหิ,
สนฺธิจฺเฉทาทีนิ กโรมาติ วุจฺจมาโน เตน สทฺธึ เอกจฺฉนฺโท หุตฺวา
ตานิ กโรนฺโต หตฺถจฺเฉทาทีนิ ปตฺวา ทีฆมทฺธาน โสจติ. สพฺพทาติ:
ยถา อสิหตฺเถน วา อมิตฺเตน อาสีวิสาทีหิ วา สทฺธึ เอกโต วาโส
นาม นิจฺจ ทุกฺโข, ตเถว พาเลหิ สทฺธินฺติ อตฺโถ. ธีโร จ
สุขสวาโสติ: เอตฺถ สุโข สวาโส เอเตนาติ สุขสวาโส, ปณฺฑิเตน
สทฺธึ เอกฏาเน วาโส สุโขติ อตฺโถ. กถ? าตีนว สมาคโมติ:
ยถา ปยาตีน สมาคโม สุโข; เอว สุโข. ตสฺมาติ: ยสฺมา พาเลน
สทฺธึ สวาโส ทุกโฺ ข, ปณฺฑิเตน สทฺธึ สุโข; ตสฺมา หิ ธิติสมฺปนฺน
ธีรฺจ โลกิยโลกุตฺตรปฺปฺาสมฺปนฺน ปฺฺจ อาคมาธิคมสมฺปนฺน พหุสฺสุตฺจ อรหตฺตปาปนสงฺขาตาย ธุรวหนสีลตาย โธรยฺหสีล สีลวเตน เจว ธูตงฺควเตน จ วตวนฺต กิเลเสหิ อารกตาย อริย
ต ตถารูป สปฺปุริส โสภนปฺ, ยถา นิมฺมล นกฺขตฺตปถสงฺขาต
อากาส จนฺทิมา ภชติ; เอว ภเชถ ปยิรุปาเสถาติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
สกฺกวตฺถุ.
สุขวคฺควณฺณนา นิฏิตา.
ปณฺณรสโม วคฺโค.
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๑๖. ปยวคฺควณฺณนา
๑. ตโยปพฺพชิตวตฺถุ. (๑๖๕)
"อโยเค ยฺุชมตฺตานนฺติ อิม ธมฺมเทสน. สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต ตโย ปพฺพชิเต อารพฺภ กเถสิ.
สาวตฺถยิ  กิร เอกสฺมึ กุเล มาตาปตูน เอกปุตฺตโกว
อโหสิ ปโย มนาโป. โส เอกทิวส เคเห นิมนฺติตาน ภิกขฺ ูน
อนุโมทน กโรนฺตาน ธมฺมกถ สุตวฺ า ปพฺพชิตกุ าโม หุตฺวา
มาตาปตโร ปพฺพชฺช ยาจิ. เต นานุชานึสุ. อถสฺส เอตทโหสิ
"อห มาตาปตูน อปสฺสนฺตานเยว พหิ คนฺตฺวา ปพฺพชิสฺสามีติ.
อถสฺส ปตา พหิ นิกฺขมนฺโต "อิม รกฺเขยฺยาสีติ มาตร ปฏิจฺฉาเปสิ,
มาตา พหิ นิกฺขมนฺตี ปตร ปฏิจฺฉาเปสิ. อถสฺเสกทิวส ปตริ
พหิ คเต มาตา "ปุตฺต รกฺขิสฺสามีติ เอก ทฺวารพาห นิสฺสาย
เอก ปาเทหิ อุปฺปเฬตฺวา ฉมาย นิสินฺนา สุตฺต กนฺตติ. โส
"อิม วฺเจตฺวา คมิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา "อมฺม โถก ตาว
อเปหิ, สรีรวลฺช กริสสฺ ามีติ วตฺวา ตาย ปาเท สมฺมิฺชิเต,
นิกฺขมิตฺวา เวเคน วิหาร คนฺตฺวา ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา "ปพฺพาเชถ
ม ภนฺเตติ ยาจิตฺวา เตส สนฺติเก ปพฺพชิ. อถสฺส ปตา อาคนฺตฺวา
มาตร ปุจฺฉิ "กห เม ปุตฺโตติ. "สามิ อิทานิ อิมสฺมึ ปเทเส
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อโหสีติ. โส "กห นุ โข เม ปุตโฺ ตติ โอโลเกนฺโต ต
อทิสฺวา "วิหาร คโต ภวิสฺสตีติ วิหาร คนฺตฺวา ปุตฺต ปพฺพชิต
ทิสฺวา กนฺทติ ฺวา โรทิตวฺ า "ตาต กึ ม นาเสสีติ วตฺวา "มม
ปุตฺเต ปพฺพชิเต อห อิทานิ เคเห กึ กริสฺสามีติ สยป ภิกขฺ ูน
สนฺติเก ปพฺพชิ. อถสฺส มาตา "กึ นุ โข เม ปุตฺโต จ ปติ
จ จิรายนฺติ, กจฺจิ วิหาร คนฺตฺวา ปพฺพชิตาติ เต โอโลเกนฺตี
วิหาร คนฺตฺวา อุโภป ปพฺพชิเต ทิสฺวา "อิเมส ปพฺพชิตกาเล
มม เคเหน โก อตฺโถติ สยป ภิกขฺ ุนูปสฺสย คนฺตฺวา ปพฺพชิ.
เต ปพฺพชิตฺวาป วินา ภวิตุ น สกฺโกนฺติ, วิหาเรป ภิกฺขุนูปสฺสเยป
เอกโต ว นิสีทิตฺวา สลฺลปนฺตา ทิวส วีตินาเมนฺติ. เตน ภิกฺขูป
ภิกฺขุนิโยป อุพฺพาฬฺหา โหนฺติ. อเถกทิวส ภิกฺขู เนส กิริย สตฺถุ
อาโรเจสส. สตฺถา เต ปกฺโกสาเปตฺวา "สจฺจ กิร ตุมฺเห เอว
กโรถาติ ปุจฺฉิตฺวา, "สจฺจนฺติ วุตฺเต, "กสฺมา เอว กโรถ? น
หิ เอส ปพฺพชิตาน โยโคติ. "ภนฺเต วินา ภวิตุ น สกฺโกมาติ.
"ปพฺพชิตกาลโต ปฏาย เอว กรณ นาม น ยุตฺต, ปยาน
หิ อทสฺสน อปฺปยานฺจ ทสฺสน ทุกฺขเมว; ตสฺมา สตฺเตสุ เจว
สงฺขาเรสุ จ กฺจิ ปย วา อปฺปย วา กาตุ น วฏฏตีติ
วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
"อโยเค ยฺุชมตฺตาน โยคสฺมิฺจ อโยชย
อตฺถ หิตฺวา ปยคฺคาหี ปเหตตฺตานุโยคิน
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มา ปเยหิ สมาคฺฉิ อปฺปเยหิ กุทาจน,
ปยาน อทสฺสน ทุกฺข อปฺปยานฺจ ทสฺสน;
ตสฺมา ปย น กยิราถ, ปยาปาโย หิ ปาปโก,
คนฺถา เตส น วิชฺชนฺต,ิ เยส นตฺถิ ปยาปยนฺติ.
ตตฺถ "อโยเคติ: อยฺุชิตพฺเพ อโยนิโสมนสิกาเร.
เวสิยาโคจราทิเภทสฺส หิ ฉพฺพิธสฺส อโคจรสฺส เสวน อิธ
อโยนิโสมนสิกาโร นาม, ตสฺมึ อโยนิโสมนสิกาเร อตฺตาน ยฺุชนฺโตติ
อตฺโถ. โยคสฺมินฺติ: ตพฺพิปริเต จ โยนิโสมนสิกาเร อยฺุชนฺโต.
อตฺถ หิตฺวาติ: ปพฺพชิตกาลโต ปฏาย อธิสีลาทิสิกฺขาตฺตย
อตฺโถ นาม, ต อตฺถ หิตฺวา. ปยคฺคาหีติ: ปฺจกามคุณสงฺขาต
ปยเมว คณฺหนฺโต. ปเหตตฺตานุโยคินนฺติ: ตาย ปฏิปตฺติยา
สาสนโต จุโต คิหิภาว ปตฺวา ปจฺฉา, เย อตฺตานุโยค
อนุยฺุชนฺตา สีลาทีนิ สมฺปาเทตฺวา เทวมนุสฺสาน สนฺติกา สกฺการ
ลภนฺติ, เตส ปเหติ "อโห วตาหป เอวรูโป อสฺสนฺติ อิจฺฉตีติ
อตฺโถ. มา ปเยหีติ: ปเยหิ สตฺเตหิ วา สงฺขาเรหิ วา กุทาจน
เอกกฺขณป น สมาคจฺเฉยฺย, ตถา อปฺปเยหิ. กึการณา? ปยาน
หิ วิโยควเสน อทสฺสน อปฺปยานฺจ อุปสงฺกมนวเสน ทสฺสน
ทุกฺข. ตสฺมาติ: ยสฺมา อิท อุภยป ทุกฺข, ตสฺมา กฺจิ สตฺต
วา สงฺขาร วา ปย นาม น กเรยฺย. ปยาปาโยติ: ปเยหิ อปาโย
วิโยโค. ปาปโกติ: ลามโก. คนฺถา เตส น วิชฺชนฺตีติ: เยส
ปย นตฺถ,ิ เตส อภิชฺฌา กายคนฺโถ ปหียติ; เยส อปฺปย นตฺถ,ิ
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เตส พฺยาปาโท กายคนฺโถ ปหียติ; เตสุ ปน ทฺวีสุ ปหีเนสุ
เสสคนฺถาป ปหีนา นาม โหนฺต;ิ ตสฺมา ปย วา อปฺปย วา
น กาตพฺพนฺติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ. เต ปน
ตโย ชนา "มย วินา ภวิตุ น สกฺโกมาติ วิพฺภมิตฺวา เคหเมว
อคมสูติ.
ตโยปพฺพชิตวตฺถุ.
๒. อฺตรกุฏมฺพิกวตฺถุ. (๑๖๖)
"ปยโต ชายเตติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร กุฏมฺพิก อารพฺภ กเถสิ.
โส หิ อตฺตโน ปุตเฺ ต กาลกเต ปุตฺตโสกาภิภูโต อาฬาหน
คนฺตฺวา โรทติ. ปุตฺตโสก สนฺธาเรตุ น สกฺโกติ. สตฺถา ปจฺจูสกาเล
โลก โวโลเกนฺโต ตสฺส โสตาปตฺติมคฺคสฺส อุปนิสฺสย ทิสฺวา
ปณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺโต เอก ปจฺฉาสมณ คเหตฺวา ตสฺส เคหทฺวาร
อคมาสิ. โส สตฺถุ อาคตภาว สุตฺวา "มยา สทฺธึ ปฏิสนฺถาร
กาตุกาโม ภวิสฺสตีติ สตฺถาร เคห ปเวเสตฺวา เคหมชฺเฌ อาสน
ปฺเปตฺวา สตฺถริ นิสนิ ฺเน อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ. อถ น สตฺถา "กึ นุ โข อุปาสก ทุกฺขิโตสีติ ปุจฺฉิตฺวา,
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เตน ปุตฺตวิโยคทุกฺเข อาโรจิเต "อุปาสก มา จินฺตยิ, อิท
มรณ นาม น เอกสฺมึ าเน, น จ เอกสฺเสว โหติ; ยาวตา
ปน ภวปฺปวตฺติ นาม อตฺถ,ิ สพฺพสตฺตาน มรณ โหติเยว;
เอกสงฺขาโรป นิจฺโจ นาม นตฺถ;ิ ตสฺมา `มรณธมฺม มต,
ภิชฺชนธมฺม ภินฺนนฺติ โยนิโส ปจฺจเวกฺขิตพฺพ, น โสจิตพฺพ;
โปราณกปณฺฑิตา หิ ปยปุตฺตสฺส มตกาเล `มรณธมฺม มต,
ภิชฺชนธมฺม ภินฺนนฺติ โสก อกตฺวา มรณสฺสติเมว ภาวยึสตู ิ
วตฺวา "ภนฺเต เก ปณฺฑิตา เอว อกสุ; กทา จ อกสุ; อาจิกฺขถ
เมติ ยาจิโต ตสฺสตฺถสฺส ปกาสนตฺถ อตีต อาหริตฺวาh
"อุรโคว ตจ ชิณฺณ หิตฺวา คจฺฉติ สนฺตนน,
เอว สรีเร นิพฺโภเค เปเต กาลกเต สติ,
ฑยฺหมาโน น ชานาติ าตีน ปริเทวิต,
ตสฺมา เอต น โสจามิ, คโต โส ตสฺส ยา คตีติ
อิม ปฺจกนิปาเต อุรคชาตก วิตฺถาเรตฺวา "เอว ปุพฺเพ ปณฺฑิตา
ปยปุตฺเต กาลกเต, ยถา เอตรหิ ตฺว กมฺมนฺเต วิสฺสชฺเชตฺวา
นิราหาโร โรทนฺโต วิจรสิ, ตถา อวิจริตฺวา มรณสฺสติภาวนาวเสน
โสก อกตฺวา อาหาร ปริภฺุชึสุ กมฺมนฺตฺจ อธิฏหึสุ;
ตสฺมา `ปยปุตฺโต เม กาลกโตติ มา จินฺตยิ, อุปฺปชฺชมาโน หิ
โสโก วา ภย วา ปยเมว นิสฺสาย อุปฺปชฺชตีติ วตฺวา อิม
คาถมาห
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. ภวุปฺปตฺติ.
๒. ขุ. ชา. ปฺจ. ๒๗/๑๖๗. ตทฏกถา. ๔/๔๓๐.
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"ปยโต ชายเต โสโก, ปยโต ชายเต ภย,
ปยโต วิปฺปมุตฺตสฺส นตฺถิ โสโก, กุโต ภยนฺติ.
ตตฺถ "ปยโตติ: วฏฏมูลโก หิ โสโก วา ภย วา
อุปฺปชฺชมาน ปยเมว สตฺต วา สงฺขาร วา นิสสฺ าย อุปฺปชฺชติ,
ตโต ปน วิปปฺ มุตฺตสฺส อุภยเปต นตฺถีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน กุฏม ฺพิโก โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ. สมฺปตฺตาน
สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.
อฺตรกุฏมฺพิกวตฺถุ.
๓. วิสาขาอุปาสิกาวตฺถุ. (๑๖๗)
"เปมโต ชายเตติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
วิสาข อุปาสิก อารพฺภ กเถสิ.
สา กิร ปุตฺตสฺส ธีตร สุทตฺตึ นาม กุมาริก อตฺตโน
าเน เปตฺวา เคเห ภิกฺขุสงฺฆสฺส เวยฺยาวจฺจ กาเรสิ. สา
อปเรน สมเยน กาลมกาสิ. สา ตสฺสา สรีรนิกฺเขป กาเรตฺวา
โสก สนฺธาเรตุ อสกฺโกนฺตี ทุกฺขินี ทุมฺมนา สตฺถุ สนฺติก
คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีท.ิ อถ น สตฺถา "กึ นุ โข
ตฺว วิสาเข ทุกฺขินี ทุมมฺ นา อสฺสุมขุ า โรทมานา นิสินฺนาสีติ
๑

๑. อิโต ปร สีหลโปตฺถเก `อสฺสุมุขา รุทมานาติ ทิสฺสติ.

ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (ฉฏโฐ ภาโค) - หนาที่ 144

อาห. สา ตมตฺถ อาโรเจตฺวา "ปยา เม ภนฺเต สา กุมาริกา
วตฺตสมฺปนฺนา, อิทานิ ตถารูป น ปสฺสามีติ อาห. "กิตฺตกา
ปน วิสาเข สาวตฺถิย มนุสฺสาติ. "ภนฺเต ตุมฺเหหิเยว เม กถิต
`สาวตฺถิย สตฺต ชนโกฏิโยติ. "สเจ ปนาย เอตฺตโก ชโน ตว
นตฺตาย สทิโส ภเวยฺย, อิจฺเฉยฺยาสิ นนฺติ. "อาม ภนฺเตติ.
"กตี ปน ชนา สาวตฺถยิ  เทวสิก กาล กโรนฺตีติ. "พหู
ภนฺเตติ. "นนุ เอว สนฺเต ตว โสจนกาโล น ภเวยฺย, รตฺตินฺทิว
โรทนฺตีเยว วิจเรยฺยาสีติ. "โหตุ ภนฺเต, าต มยาติ. อถ น
สตฺถา "เตนหิ มา โสจิ, โสโก วา ภย วา เปมโต ชายตีติ
วตฺวา อิม คาถมาห
"เปมโต ชายเต โสโก, เปมโต ชายเต ภย;
เปมโต วิปฺปมุตฺตสฺส นตฺถิ โสโก, กุโต ภยนฺติ.
ตตฺถ "เปมโตติ: ปุตฺตธีตาทีสุ กต เปมเมว นิสฺสายาติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
วิสาขาอุปาสิกาวตฺถุ.
๑

๑. สี. ยุ. ทตฺตาย.
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๔. ลิจฺฉวิวตฺถุ. (๑๖๘)
"รติยา ชายเตติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวสาลึ นิสฺสาย
กูฏาคารสาลาย วิหรนฺโต ลิจฺฉวี อารพฺภ กเถสิ.
เต กิร เอกสฺมึ ฉณทิวเส อฺมฺ อสทิเสหิ อลงฺกาเรหิ
อลงฺกตา อุยฺยานคมนตฺถาย นครา นิกฺขมึสุ. สตฺถา ปณฺฑาย
ปวิสนฺโต เต ทิสฺวา ภิกขฺ ู อามนฺเตสิ "ปสฺสถ ภิกฺขเว ลิจฺฉวิโน,
เยหิ เทวา ตาวตึสา น ทิฏปุพฺพา, เต อิเม โอโลเกนฺตูติ
วตฺวา นคร ปาวิสิ. เตป อุยฺยาน คจฺฉนฺตา เอก นครโสภินึ
อิตฺถึ อาทาย คนฺตฺวา ต นิสฺสาย อิสฺสาภิภูตา อฺมฺ
ปหริตฺวา โลหิต นทึ วิย ปวตฺตยึสุ. อถ เน มฺเจหิ อาทาย
อุกฺขิปตฺวา อาคมึสุ. สตฺถาป กตภตฺตกิจฺโจ นครา นิกฺขมิ.
ภิกฺขู ลิจฺฉวิโน ตถา นียมาเน ทิสวฺ า สตฺถาร อาหสุ "ภนฺเต
ลิจฺฉวิราชาโน ปาโตว อลงฺกตปฺปฏิยตฺตา เทวา วิย นครา
นิกฺขมิตฺวา อิทานิ เอก อิตฺถึ นิสฺสาย อิม พฺยสน ปตฺตาติ.
สตฺถา "ภิกขฺ เว โสโก วา ภย วา อุปฺปชฺชมาน รตึ นิสฺสาย
อุปฺปชฺชติเยวาติ วตฺวา อิม คาถมาห
"รติยา ชายเต โสโก, รติยา ชายเต ภย;
รติยา วิปฺปมุตฺตสฺส นตฺถิ โสโก, กุโต ภยนฺติ.
ตตฺถ "รติยาติ: ปฺจกามคุณรติโต, ต นิสฺสายาติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ลิจฺฉวิวตฺถุ.
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๕. อนิตฺถคิ นฺธกุมารวตฺถุ. (๑๖๙)
"กามโต ชายเตติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อนิตฺถิคนฺธกุมาร อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร พฺรหฺมโลกา จุตสตฺโต สาวตฺถิย มหาโภคกุเล
นิพฺพตฺโต ชาตทิวสโต ปฏาย อิตฺถีสมีป อุปคนฺตุ น อิจฺฉติ,
อิตฺถิยา คยฺหมาโน โรทติ, วตฺถจุมฺพิตเกน น คเหตฺวา ถฺ
ปาเยติ. โส วยปฺปตฺโต มาตาปตูหิ "ตาต อาวาหนฺเต กริสฺสามาติ
วุตฺเต, "น เม อิตฺถิยา อตฺโถติ ปฏิกขฺ ิปตฺวา ปุนปฺปุน ยาจิยมาโน
ปฺจสเต สุวณฺณกาเร ปกฺโกสาเปตฺวา รตฺตสุวณฺณสฺส นิกขฺ สหสฺส
ทาเปตฺวา อติวิย ปาสาทิก ฆนโกฏฏิม อิตฺถีรปู  กาเรตฺวา, ปุน
มาตาปตูหิ "ตาต ตยิ อาวาห อกโรนฺเต กุลวโส นปฺปติฏหิสฺสติ,
กุมาริกนฺเต อาเนสฺสามาติ วุตฺเต, "เตนหิ สเจ เม เอวรูป
กุมาริก อาเนสฺสถ, กริสฺสามิ โว วจนนฺติ ต สุวณฺณรูปก
ทสฺเสสิ. อถสฺส มาตาปตโร อภิฺาเต พฺราหฺมเณ
ปกฺโกสาเปตฺวา "อมฺหาก ปุตฺโต มหาปฺุโ, อวสฺส อิมินา
สทฺธึ กตปฺุา กุมาริกา ภวิสฺสติ; คจฺฉถ, อิม สุวณฺณรูปก
คเหตฺวา เอวรูป กุมาริก อาหรถาติ ปหิณึสุ. เต "สาธูติ จาริก
จรนฺตา มทฺทรฏเ สาคลนคร คตา.
ตสฺมึ จ นคเร เอกา โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา อภิรูปา กุมาริกา
อโหสิ. ต มาตาปตโร สตฺตภูมิกสฺส ปาสาทสฺส อุปริมตเล
๑

๑. สี. ม. ยุ. วตฺถจุมฺพฏเกน.
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วาเสสส. เตป โข พฺราหฺมณา "สเจ อิธ เอวรูปา กุมาริกา
ภวิสฺสติ, อิม ทิสฺวา `อย อสุกกุลสฺส ธีตา วิย อภิรูปาติ
วกฺขนฺตีติ ต สุวณฺณรูปก ติตฺถมคฺเค เปตฺวา เอกมนฺต
นิสีทึสุ. อถสฺสา กุมาริกาย ธาตี ต กุมาริก นหาเปตฺวา สยป
นหายิตุกามา หุตฺวา ติตฺถ อาคตา ต รูปก ทิสฺวา "ธีตา
เมติ สฺาย "อโห ทุพฺพินีตาสิ, อิทาเนวาห ต นหาเปตฺวา
นิกฺขนฺตา, ตฺว มยา ปุเรตร อิธาคตาสีติ หตฺเถน ปหริตฺวา
ถทฺธภาวฺเจว นิพฺพิการฺจ ตฺวา "อย มม ธีตาติ สฺ
อกาสึ, กินนฺ าเมตนฺติ อาห. อถ น เต พฺราหฺมณา "เอวรูปา
เต อมฺม ธีตาติ ปุจฺฉึสุ. "อย มม ธีตุ สนฺติเก กึ อคฺฆตีติ.
"เตนหิ เต ธีตร อมฺหาก ทสฺเสหีติ. สา เตหิ สทฺธึ เคห คนฺตฺวา
สามิกาน อาโรเจสิ. เต พฺราหฺมเณหิ สทฺธึ กตปฺปฏิสมฺโมทนา
ธีตร โอตาเรตฺวา เหฏาปาสาเท สุวณฺณรูปกสฺส สนฺติเก เปสส.
สุวณฺณรูปก นิปฺปภ อโหสิ. พฺราหฺมณา ต เตส ทตฺวา กุมาริก
ปฏิจฺฉาเปตฺวา คนฺตฺวา อนิตฺถิคนฺธกุมารสฺส มาตาปตูน อาโรจยึสุ.
เต ตุฏมานสา "คจฺฉถ, ต สีฆ อาเนถาติ มหนฺเตน สกฺกาเรน
ปหิณึสุ. กุมาโรป ต ปวตฺตึ สุตฺวา "กาฺจนรูปกโตป กิร
อภิรูปตรา ทาริกา อตฺถีติ สวนวเสน สิเนห อุปฺปาเทตฺวา "สีฆ
อาเนถาติ อาห. สาป โข ยาน อาโรเปตฺวา อานียมานา
อติสุขุมาลตาย ยานานุฆาเตน สมุปฺปาทิตวาตโรคา อนฺตรามคฺเคเยว
๑

๑. สี. ยุ. ตตฺถ.

ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (ฉฏโฐ ภาโค) - หนาที่ 148

กาลมกาสิ. กุมาโรป "อาคตาติ นิรนฺตร ปุจฺฉติ. ตสฺส อติสิเนเหน
ปุจฺฉนฺตสฺส สหสาว อนาโรเจตฺวา กติปาห วิกฺเขป กตฺวา ตมตฺถ
อาโรจยึสุ. โส "ตถารูปาย นาม อิตฺถยิ า สทฺธึ สมาคม นาลตฺถนฺติ
อุปฺปนฺนโทมนสฺโส ปพฺพเตน วิย โสกทุกฺเขน อชฺโฌตฺถโฏ อโหสิ.
สตฺถา ตสฺส อุปฺนิสฺสย ทิสฺวา ปณฑ
ฺ าย จรนฺโต ต เคหทฺวาร
อคมาสิ. อถสฺส มาตาปตโร สตฺถาร อนฺโตเคห ปเวเสตฺวา
สกฺกจฺจ ปริวิสึสุ. สตฺถา ภตฺตกิจฺจาวสาเน "กห อนิตฺถิคนฺธกุมาโรติ
ปุจฺฉิ. "เอส ภนฺเต อาหารุปจฺเฉท กตฺวา อนฺโตคพฺเภ นิปนฺโนติ.
"ปกฺโกสถ นนฺติ. โส อาคนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิตฺวา, สตฺถารา "กึ นุ โข เต กุมาร พลวโสโก อุปฺปนฺโนติ
วุตฺเต, "อาม ภนฺเต, `เอวรูปา นาม อิตฺถี อนฺตรามคฺเค กาลกตาติ
สุตฺวา พลวโสโก เม อุปฺปนฺโน, ภตฺตป เม นจฺฉาเทตีติ อาห.
อถ น สตฺถา อาห "ชานาสิ ปน ตฺว กุมาร `กินฺเต นิสฺสาย
โสโก อุปฺปนฺโนติ. "น ชานามิ ภนฺเตติ. "กาม นิสฺสาย เต
กุมาร พลวโสโก อุปฺปนฺโน, โสโก วา หิ ภย วา กาม
นิสฺสาย อุปฺปชฺชตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
"กามโต ชายเต โสโก, กามโต ชายเต ภย;
กามโต วิปฺปมุตฺตสฺส นตฺถิ โสโก, กุโต ภยนฺติ.
ตตฺถ "กามโตติ: วตฺถุกามกฺกิเลสกามโต, ทุพฺพิธเปต กาม
นิสฺสาย ชายตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน อนิตฺถิคนฺธกุมาโร โสตาปตฺติผเล ปติฏหีติ.
อนิตฺถิคนฺธกุมารวตฺถุ.
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๖. อฺตรพฺราหฺมณวตฺถุ. (๑๗๐)
"ตณฺหาย ชายเตติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อฺตร พฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร มิจฺฉาทิฏิโก เอกทิวส นทีตีร คนฺตฺวา เขตฺต
โสเธติ. สตฺถา ตสฺส อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ ทิสฺวา ตสฺส สนฺติก
อคมาสิ. โส สตฺถาร ทิสฺวาป สามีจิกมฺม อกตฺวาว ตุณฺหี
อโหสิ. อถ น สตฺถา ปุเรตร อาลปตฺวา "พฺราหฺมณ กึ
กโรสีติ อาห. "เขตฺต โภ โคตม โสเธมีติ. สตฺถา เอตฺตกเมว
วตฺวา คโต, ปุนทิวเสป ตสฺส เขตฺต กสิตุ อาคตสฺส สนฺติก
คนฺตวฺ า "พฺราหฺมณ กึ กโรสีติ ปุจฺฉิตฺวา "เขตฺต กสามิ โภ
โคตมาติ สุตฺวา ปกฺกามิ, ปุนทิวสาทีสุป ตเถว คนฺตฺวา ปุจฺฉิตฺวา
"โภ โคตม เขตฺต วปามิ นิทฺเธมิ รกฺขามีติ สุตฺวา ปกฺกามิ.
อถ น เอกทิวส พฺราหฺมโณ อาห "โภ โคตม ตฺว เขตฺต
โสธนทิวสโต ปฏาย อาคโต, สเจ เม สสฺส สมฺปชฺชิสฺสติ,
ตุยฺหป สวิภาค กริสฺสามิ, ตุยฺห อทตฺวา สย น ขาทิสฺสามิ;
อิโตทานิ ปฏาย ตฺว มม สหาโยติ. อถสฺส อปเรน สมเยน
สสฺส สมฺปชฺช.ิ ตสฺส "สมฺปนฺน เม สสฺส, เสฺวทานิ
ลายาเปสฺสามีติ ลายนตฺถ กตสพฺพกิจฺจสฺส รตฺตึ มหาเมโฆ วสฺสิตฺวา
สพฺพ สสฺส หริ. เขตฺต ตจฺเฉตฺวา ปตสทิส อโหสิ. สตฺถา
ปน ปมทิวสเยว "ต สสฺส น สมฺปชฺชิสฺสตีติ อฺาสิ.
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พฺราหฺมโณ ปาโตว "เขตฺต โอโลเกสฺสามีติ คโต ตุจฺฉ
เขตฺต ทิสฺวา อุปฺปนฺนพลวโสโก จินฺเตสิ "สมโณ โคตโม มม
เขตฺต โสธนกาลโต ปฏาย อาคโต, อหป ต `อิมสฺมึ สสฺเส
นิปฺผนฺเน ตุยฺหป สวิภาค กริสฺสามิ, ตุยฺห อทตฺวา สย น
ขาทิสฺสามิ, อิโตทานิ ตฺว มม สหาโยติ อวจ, โสป เม มโนรโถ
มตฺถก น ปาปุณีติ. โส อาหารุปจฺเฉท กตฺวา มฺจเก นิปชฺช.ิ
อถสฺส สตฺถา เคหทฺวาร อคมาสิ. โส สตฺถุ อาคมน สุตฺวา
"สหาย เม อาเนตฺวา อิธ นิสีทาเปถาติ อาห. ปริชโน ตถา
อกาสิ. สตฺถา นิสีทิตฺวา "กห พฺราหฺมโณติ ปุจฺฉิตฺวา, "คพฺเภ
นิปนฺโนติ วุตฺเต, "ปกฺโกสถ นนฺติ ปกฺโกสาเปตฺวา, อาคนฺตฺวา
เอกมนฺต นิสินฺน อาห "กึ พฺราหฺมณาติ. "โภ โคตม ตุมฺเห
มม เขตฺต โสธนทิวสโต ปฏาย อาคตา, อหป `สสฺเส นิปฺผนฺเน
ตุมฺหากป สวิภาค กริสสฺ ามีติ อวจ, โส เม มโนรโถ น
นิปฺผนฺโน, เตน เม โสโก อุปฺปนฺโน, ภตฺตป เม นจฺฉาเทตีติ.
อถ น สตฺถา "ชานาสิ ปน พฺราหฺมณ `กินฺเต นิสฺสาย โสโก
อุปฺปนฺโนติ ปุจฺฉิตฺวา, "น ชานามิ โภ โคตม, ตฺว ปน
ชานาสีติ วุตฺเต, "อาม พฺราหฺมณ, อุปฺปชฺชมาโน หิ โสโก
วา ภย วา ตณฺห นิสฺสาย อุปฺปชฺชตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
"ตณฺหาย ชายเต โสโก, ตณฺหาย ชายเต ภย;
ตณฺหาย วิปฺปมุตฺตสฺส นตฺถิ โสโก, กุโต ภยนฺติ.
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ตตฺถ "ตณฺหายาติ: ฉทฺวาริกตณฺหาย, เอต ตณฺห นิสฺสาย
อุปฺปชฺชตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พฺราหฺมโณ โสตาปตฺติผเล ปติฏหีติ.
อฺตรพฺราหฺมณวตฺถุ.
๗. ปฺจสตทารกวตฺถุ. (๑๗๑)
"สีลทสฺสนสมฺปนฺนนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต อนฺตรามคฺเค ปฺจสเต ทารเก อารพฺภ กเถสิ.
เอกทิวส หิ สตฺถา อสีติมหาเถเรหิ สทฺธึ ปฺจสตภิกฺขุปริวาโร ราชคห ปณฺฑาย ปวิสนฺโต เอกสฺมึ ฉณทิวเส ปฺจสเต
ทารเก ปูวปจฺฉิโย อุกฺขปิ าเปตฺวา นครา นิกฺขมฺม อุยฺยาน
คจฺฉนฺเต อทฺทส. เตป สตฺถาร วนฺทิตฺวา ปกฺกมึสุ. เอก ภิกฺขขป
"ปูว คณฺหถาติ น วทึส.ุ สตฺถา เตส คตกาเล ภิกฺขู อาห
"ขาทิสฺสถ ภิกฺขเว ปูเวติ. "กห ภนฺเต ปูวาติ. "กึ น ปสฺสถ
ทารเก ปูวปจฺฉิโย อุกฺขิปาเปตฺวา อติกฺกนฺเตติ. "ภนฺเต เอวรูปา
นาม ทารกา กสฺสจิ ปูว น เทนฺตีติ. "ภิกฺขเว กิฺจาป เอเต
ม วา ตุมฺเห วา ปูเวหิ น นิมนฺตยึสุ, ปูวสามิโก ปน ภิกฺขุ
ปจฺฉโต อาคจฺฉติ, ปูเว ขาทิตฺวาว คนฺตุ วฏฏตีติ. พุทฺธาน
หิ เอกปุคฺคเลป อิสฺสา วา ปโทโส วา นตฺถ;ิ ตสฺมา อิม
๑

๒

๑-๒. "อุกฺขิปตฺวาติ ปเทน ภวิตพฺพ.
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วตฺวา ภิกฺขุสงฺฆ อาทาย เอกสฺมึ รุกฺขมูเล ฉายาย นิสีทิ. ทารกา
มหากสฺสปตฺเถร ปจฺฉโต อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา อุปปฺ นฺนสิเนหา
ปติเวเคน ปริปุณฺณสรีรา หุตฺวา ปจฺฉิโย โอตาเรตฺวา เถร
ปฺจปฺปติฏิเตน วนฺทิตฺวา ปูเว ปจฺฉีหิ สทฺธึเยว อุกฺขิปต ฺวา
"คณฺหถ ภนฺเตติ เถร วทึสุ. อถ เน เถโร อาห "เอส สตฺถา
ภิกฺขุสงฺฆ คเหตฺวา รุกฺขมูเล นิสินโฺ น, ตุมฺเห เทยฺยธมฺม อาทาย
คนฺตฺวา ภิกฺขุสงฺฆสฺส สวิภาค กโรถาติ. เต "สาธุ ภนฺเตติ
นิวตฺติตฺวา เถเรน สทฺธึเยว คนฺตฺวา ปูเว ทตฺวา โอโลกยมานา
เอกมนฺเต ตฺวา ปริโภคาวสาเน อุทก อทสุ. ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ
"ทารเกหิ มุโขโลกเนน ภิกฺขา ทินฺนา, สมฺมาสมฺพุทฺธ วา มหาเถเร
วา ปูเวหิ อปุจฺฉิตฺวา มหากสฺสปตฺเถร ทิสฺวา ปูเว ปจฺฉีหิ สทฺธึเยว
อาทาย อาคมึสูติ. สตฺถา เตส กถ สุตฺวา "ภิกฺขเว มม ปุตฺเตน
มหากสฺสเปน สทิโส ภิกฺขุ เทวมนุสฺสาน ปโย โหติ, ตสฺส
จตุปฺปจฺจยปูช กโรนฺติเยวาติ วตฺวา อิม คาถมาห
"สีลทสฺสนสมฺปนฺน ธมฺมฏ สจฺจวาทิน
อตฺตโน กมฺมกุพฺพาน ต ชโน กุรุเต ปยนฺติ.
ตตฺถ สีลทสฺสนสมฺปนฺนนฺติ: จตุปฺปาริสุทฺธิสีเลน เจว
มคฺคผลสมฺปยุตฺเตน จ สมฺมาทสฺสเนน สมฺปนฺน. ธมฺมฏนฺติ:
นววิเธ โลกุตฺตรธมฺเม ิต, สจฺฉิกตโลกุตฺตรธมฺมนฺติ อตฺโถ.
สจฺจวาทินนฺติ: จตุนฺน สจฺจาน โสฬสหากาเรหิ สจฺฉิกตตฺตา
สจฺจฺาเณน สจฺจวาทิน. อตฺตโน กมฺมกุพฺพานนฺติ: อตฺตโน
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กมฺม นาม ติสฺโส สิกฺขา, ตา ปูรยมานนฺติ อตฺโถ. ต ชโนติ:
ต ปุคฺคล โลกิยมหาชโน ปย กโรติ ทฏุกาโม วนฺทิตุกาโม
จตุปฺปจฺจเยน ปูเชตุกาโม โหติเยวาติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน สพฺเพป เต ทารกา โสตาปตฺติผเล ปติฏหึสตู ิ.
ปฺจสตทารกวตฺถุ.
๘. อนาคามิตฺเถรวตฺถุ. (๑๗๒)
"ฉนฺทชาโตติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก อนาคามิตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
เอกทิวส หิ ต เถร สทฺธิวิหาริกา ปุจฺฉึสุ "อตฺถิ ปน โว
ภนฺเต วิเสสาธิคโมติ. เถโร "อนาคามิผล นาม คหฏาป
ปาปุณนฺติ, อรหตฺต ปตฺตกาเลเยว เตหิ สทฺธึ กเถสฺสามีติ
หรายมาโน กิฺจิ อกเถตฺวาว กาลกโต สุทฺธาวาสเทวโลเก
นิพฺพตฺติ. อถสฺส สทฺธิวหิ าริกา โรทิตฺวา ปริเทวิตฺวา สตฺถุ
สนฺติก คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา โรทนฺตาว เอกมนฺต นิสที ึสุ.
อถ เน สตฺถา "กึ ภิกฺขเว โรทถาติ อาห. "อุปชฺฌาโย โน
ภนฺเต กาลกโตติ. "โหตุ ภิกฺขเว, มา จินฺตยิตฺถ, ธุวธมฺโม
นาเมโสติ. "อาม ภนฺเต, มยป ชานาม; อปจ มย อุปชฺฌาย
วิเสสาธิคม อปุจฺฉิมฺหา, โส กิฺจิ อกเถตฺวาว กาลกโต,
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เตนมฺห ทุกฺขิตาติ. สตฺถา "ภิกฺขเว มา จินฺตยิตฺถ, อุปชฺฌาเยน โว
อนาคามิผล ปตฺต, โส `คิหีเปต ปาปุณนฺติ, อรหตฺต ปตฺวาว เนส
กเถสฺสามีติ หรายนฺโต ตุมฺหาก กิฺจิ อกเถตฺวาว กาล กตฺวา
สุทฺธาวาเสสุ นิพฺพตฺโต; อสฺสาสถ ภิกฺขเว, อุปชฺฌาโย โว กาเมสุ
อปฺปฏิพทฺธจิตฺต ปตฺโต อุทฺธโสโตติ วตฺวา อิม คาถมาห
"ฉนฺทชาโต อนกฺขาเต มนสา จ ผุโฏ สิยา
กาเมสุ อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต `อุทฺธโสโตติ วุจฺจตีติ.
ตตฺถ "ฉนฺทชาโตติ: กตฺตุกมฺยตาฉนฺทวเสน ชาตฉนฺโท
อุสฺสาหปฺปตฺโต. อนกฺขาเตติ: นิพฺพาเน. ตฺหิ "อสุเกน กต
วา นีลาทีสุ เอวรูป วาติ อวตฺตพฺพตาย อนกฺขาต นาม. มนสา จ
ผุโฏ สิยาติ: เหฏิเมหิ ตีหิ มคฺคผลจิตฺเตหิ ผุโฏ ปูริโต ภเวยฺย.
อปฺปฏิพทฺธจิตฺโตติ: อนาคามิมคฺควเสน กาเมสุ จ อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต.
อุทฺธโสโตติ: เอวรูโป ภิกฺขุ อวิเหสุ นิพฺพตฺติตฺวา ตโต
ปฏาย ปฏิสนฺธิวเสน อกนิฏ คจฺฉนฺโต `อุทฺธโสโตติ วุจฺจติ,
ตาทิโส โว อุปชฺฌาโยติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู อรหตฺตผเล ปติฏหึสุ. มหาชนสฺสาป
สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.
อนาคามิตฺเถร วตฺถุ.
๑

๑. สี. ผุฏโ.

ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (ฉฏโฐ ภาโค) - หนาที่ 155

๙. นนฺทิยวตฺถุ. (๑๗๓)
"จิรปฺปวาสินฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา อิสปิ ตเน วิหรนฺโต
นนฺทิย อารพฺภ กเถสิ.
พาราณสิย กิร สทฺธาสมฺปนฺนสฺส กุลสฺส นนฺทิโย นาม
ปุตฺโต อโหสิ. โส มาตาปตูน อนุรูโป สทฺธาสมฺปนฺโน สงฺฆุปฏาโก
ว อโหสิ. อถสฺส มาตาปตโร วยปฺปตฺตกาเล สมฺมุขเคหโต
มาตุลธีตร เรวตึ นาม อาเนตุกามา อเหสส. สา ปน อสฺสทฺธา
อทานสีลา, นนฺทิโย ต น อิจฺฉิ. อถสฺส มาตา เรวตึ อาห
"อมฺม ตฺว อิมสฺมึ เคเห ภิกฺขุสงฺฆสฺส นิสชฺชนฏาน อุปลิมฺปตฺวา
อาสนานิ ปฺาเปหิ, อาธารเก เปหิ, ภิกฺขูน อาคตกาเล
ปตฺเต คเหตฺวา นิสีทาเปตฺวา ธมฺมกรเกน ปานีย ปริสฺสาเวตฺวา
ภุตฺตกาเล ปตฺเต โธว; เอว เม ปุตฺตสฺส อาราธิกา ภวิสฺสตีติ.
สา ตถา อกาสิ. อถ น "โอวาทกฺขมา ชาตาติ ปุตฺตสฺส
อาโรเจตฺวา, เตน "สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิเต, ทิวส เปตฺวา อาวาห
กรึสุ. อถ น นนฺทิโย อาห "สเจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ มาตาปตโร
จ เม อุปฏหิสฺสสิ, เอว อิมสฺมึ เคเห วตฺถุ ลภิสฺสสิ, อปฺปมตฺตา
โหหีติ. สา "สาธูติ ปฏิสฺสุณิตฺวา กติปาห สทฺธา วิย หุตฺวา
อุปฏหนฺตี เทฺว ปุตฺเต วิชายิ. นนฺทยิ สฺสป มาตาปตโร กาลมกสุ.
เคเห สพฺพิสฺสริย ตสฺสาเยว อโหสิ. นนฺทิโยป มาตาปตูน
๑

๑. ธมกรเกนาติป ปาโ.
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กาลกิริยโต ปฏาย มหาทานปติ หุตฺวา ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทาน
ปฏเปสิ, กปณทฺธิกาทีนป เคหทฺวาเร ปากวตฺต ปฏเปสิ. โส
อปรภาเค สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา อาวาสทาเน อานิสส
สลฺลกฺเขตฺวา อิสิปตเน มหาวิหาเร จตูหิ คพฺเภหิ ปฏิมณฺฑติ 
จตุสฺสาล กาเรตฺวา มฺจปาทีนิ อตฺถราเปตฺวา ต อาวาส
นิยฺยาเทนฺโต พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขสุ งฺฆสฺส ทาน ทตฺวา ตถาคตสฺส
ทกฺขิโณทก อทาสิ. สตฺถุ ทกฺขิโณทกปฺปติฏาเนน สทฺธึเยว
ตาวตึสเทวโลเก สพฺพทิสาสุ ทฺวาทสโยชนิโก อุทฺธ โยชนสตุพฺเพโธ
สตฺตรตนมโย นารีคณสมฺปนฺโน ทิพฺพปฺปาสาโท อุคฺคจฺฉิ.
อเถกทิวส มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร เทวจาริก คนฺตฺวา ตสฺส
ปาสาทสฺส อวิทูเร ิโต อตฺตโน สนฺติก อาคเต เทวปุตฺเต ปุจฺฉิ
"กสฺเสโส อจฺฉราคณปริปุณฺโณ ทิพฺพปฺปาสาโท นิพฺพตฺโตติ.
อถสฺส เต เทวปุตฺตา วิมานสามิก อาจิกฺขนฺตา อาหสุ "ภนฺเต
เยน นนฺทิเยน นาม คหปติปุตฺเตน อิสิปตเน สตฺถุ วิหาโร
กาเรตฺวา ทินฺโน, ตสฺสตฺถาย เอต วิมาน นิพฺพตฺตนฺติ. อจฺฉราสงฺโฆป
น ทิสฺวา ปาสาทโต โอตริตฺวา อาห "ภนฺเต มย `นนฺทิยสฺส
ปริจาริกา ภวิสฺสามาติ อิธ นิพฺพตฺตา, ต ปน อปสฺสนฺตา อติวิย
อุกฺกณฺิตมฺห; มตฺติกปาตึ ภินฺทิตฺวา สุวณฺณปาตึ คหณสทิส หิ
มนุสฺสสมฺปตฺตึ หิตฺวา ทิพฺพสมฺปตฺตึ คหณ, อิธาคมนตฺถาย น
วเทยฺยาถาติ. เถโร ตโต อาคนฺตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา
ปุจฺฉิ "นิพฺพตฺตติ นุ โข ภนฺเต มนุสฺสโลเก ิตานฺเว
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กตกลฺยาณาน ทิพฺพสมฺปตฺตีติ. "โมคฺคลฺลาน นนุ เต เทวโลเก
นนฺทิยสฺส นิพฺพตฺตา ทิพฺพสมฺปตฺติ สาม ทิฏ า, กสฺมา ม
ปุจฺฉสีติ. "เอว ภนฺเต นิพฺพตฺตตีติ. อถ น สตฺถา "โมคฺคลฺลาน
กึ นาเมต กเถสิ; ยถา หิ จิรปฺปวุตถฺ  ปุตฺต วา ภาตร วา
ปวาสโต อาคจฺฉนฺต คามทฺวาเร ิโต โกจิเทว ทิสฺวา เวเคน
เคห อาคนฺตฺวา `อสุโก นาม อาคโตติ อาโรเจยฺย, อถสฺส
าตกา หฏปฺปหฏา เวเคน นิกฺขมิตฺวา `อาคโตสิ ตาต,
อาคโตสิ ตาตาติ ต อภินนฺเทยฺยย; เอวเมว อิธ กตกลฺยาณ
อิตฺถึ วา ปุริส วา อิม โลก หิตฺวา ปรโลก คต ทสวิธ
ทิพฺพปณฺณาการ อาทาย `อห ปุรโต, อห ปุรโตติ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา
เทวตา อภินนฺทนฺตีติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
"จิรปฺปวาสึ ปุรสิ  ทูรโต โสตฺถิมาคต
าตี มิตฺตา สุหชฺชา จ อภินนฺทนฺติ อาคต,
ตเถว กตปฺุป อสฺมา โลกา ปร คต
ปฺุานิ ปฏิคฺคณฺหนฺติ; ปย าตีว อาคตนฺติ.
ตตฺถ "จิรปฺปวาสินฺติ: จิรปฺปวุตฺถ. ทูรโต โสตฺถิมาคตนฺติ:
วณิชฺช วา ราชโปริส วา กตฺวา ลทฺธลาภ นิปฺผนฺนสมฺปตฺตึ
อนุปทฺทเวน ทูรฏานโต อาคต. าตี มิตฺตา สุหชฺชา จาติ:
กุลสมฺพนฺธวเสน าตี จ สนฺทิฏาทิภาเวน มิตฺตา จ สุหทยภาเวน
สุหชฺชา จ. อภินนฺทนฺติ อาคตนฺติ: น ทิสฺวา "สฺวาคตนฺติ
วจนมตฺเตน วา อฺชลิกรณมตฺเตน วา, เคห สมฺปตฺต ปน
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นานปฺปการปณฺณาการาภิหรณวเสน อภินนฺทนฺติ. ตเถวาติ: เตเนว
การเณน กตปฺุป ปุคฺคล อิมมฺหา โลกา ปรโลก คต
"ทิพฺพ อายย, วณฺณ สุข ยส อธิปเตยฺย; ทิพฺพ รูป สทฺท คนฺธ
รส โผฏพฺพนฺติ อิม ทสวิธ ปณฺณาการ อาทาย มาตาปตุฏาเน
ิตานิ ปฺุานิ อภินนฺทนฺตานิ ปฏิคฺคณฺหนฺติ. ปย าตีวาติ:
อิธ โลเก ปย าตก อาคต เสสาตกา วิยาติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
นนฺทิยวตฺถุ.
ปยวคฺควณฺณนานิฏิตา.
โสฬสโม วคฺโค.
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๑๗. โกธวคฺควณฺณนา
๑. โรหิณีขตฺติยกฺาวตฺถุ. (๑๗๔)
"โกธ ชเหติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา นิโคฺรธาราเม วิหรนฺโต
โรหิณึ ขตฺติยกฺ อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ กิร สมเย อายสฺมา อนุรุทฺโธ ปฺจสเตหิ ภิกฺขูหิ
สทฺธึ กปลวตฺถุ อคมาสิ. อถสฺส าตกา "เถโร อาคโตติ
สุตฺวา เถรสฺส สนฺติก อคมสุ เปตฺวา โรหิณึ นาม เถรสฺส
ภคินึ. เถโร าตเก ปุจฉฺ ิ "กห โรหิณีติ. "เคเห ภนฺเตติ.
"กสฺมา นาคตาติ. "สรีเร เม ฉวิโรโค อุปฺปนฺโนติ ลชฺชาย นาคตา
ภนฺเตติ. เถโร "ปกฺโกสถ นนฺติ ปกฺโกสาเปตฺวา ปฏกฺจุก
ปฏิมฺุจิตฺวา อาคต เอวมาห "โรหิณิ กสฺมา นาคตาสีติ. "สรีเร
เม ภนฺเต ฉวิโรโค อุปฺปนฺโน; ตสฺมา ลชฺชาย นาคตมฺหีติ.
"กึ ปน เต ปฺุ กาตต. น วฏฏตีติ. "กึ กโรมิ ภนฺเตติ.
"อาสนสาล กาเรหีติ. "กึ คเหตฺวาติ. "กินฺเต ปสาธนภณฺฑก
นตฺถีต.ิ "อตฺถิ ภนฺเตติ. "กึมูลนฺติ. "ทสสหสฺสมูล ภวิสฺสตีติ.
"เตนหิ ต วิสฺสชฺเชตฺวา อาสนสาล กาเรหีติ. "โก เม ภนฺเต
กาเรสฺสตีติ. เถโร สมีเป ิเต าตเก โอโลเกตฺวา "ตุมฺหาก
ภาโร โหตูติ อาห. "ตุมฺเห ปน ภนฺเต กึ กริสสฺ ถาติ. "อหป
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อิเธว ภวิสฺสามิ, เตนหิ เอติสฺสา ทพฺพสมฺภาเร อาหรถาติ. เต
"สาธุ ภนฺเตติ อาหรึสุ. เถโร อาสนสาล สวิทหนฺโต โรหิณึ อาห
"ทฺวิภูมิก อาสนสาล กาเรตฺวา อุปริ ปทราน ทินนฺ กาลโต ปฏาย
เหฏา นิพทฺธ สมฺมชฺชิตฺวา อาสนานิ ปฺาเปหิ, นิพทฺธ
ปานียฆเฏ อุปฏาเปหีติ. สา "สาธุ ภนฺเตติ ปสาธนภณฺฑก
วิสฺสชฺเชตฺวา ทฺวิภูมิก อาสนสาล กาเรตฺวา อุปริ ปทราน
ทินฺนกาลโต ปฏาย เหฏา นิพทฺธ สมฺมชฺชนาทีนิ อกาสิ.
นิพทฺธ ภิกขฺ ู นิสีทนฺติ. อถสฺสา อาสนสาล สมฺมชฺชนฺติยาว
ฉวิโรโค มิลายิ. สา อาสนสาลาย นิฏิตาย พุทฺธปฺปมุข
ภิกฺขุสงฺฆ นิมนฺเตตฺวา อาสนสาล ปูเรตฺวา นิสินฺนสฺส พุทฺธปฺปมุขสฺส
ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปณีต ขาทนีย โภชนีย อทาสิ. สตฺถา กตภตฺตกิจฺโจ
"กสฺเสต ทานนฺติ ปุจฺฉิ. "ภคินิยา เม ภนฺเต โรหิณิยาติ. "สา
ปน กหนฺติ. "เคเห ภนฺเตติ. "ปกฺโกสถ นนฺติ. สา อาคนฺตุ น
อิจฺฉิ. อถ น สตฺถา อนิจฺฉมานป ปกฺโกสาเปสิเยว, อาคนฺตฺวา
จ ปน วนฺทิตฺวา นิสินฺน อาห "โรหิณิ กสฺมา นาคมีติ. "สรีเร
เม ภนฺเต ฉวิโรโค อตฺถ,ิ เตน ลชฺชมานา นาคตมฺหีติ. "ชานาสิ
ปน `กึ เต นิสฺสาย เอส อุปฺปนฺโนติ. "น ชานามิ ภนฺเตติ.
"ตว โกธ นิสฺสาย อุปปฺ นฺโน เอโสติ. "กึ ปน เม ภนฺเต
กตนฺติ. [เตนหิ สุณาหีติ.] อถสฺสา สตฺถา อตีต อาหริ:
อตีเต พาราณสีรฺโ อคฺคมเหสี เอกิสฺสา รฺโ
นาฏกิตฺถิยา อาฆาต พนฺธิตฺวา "ทุกฺขมสฺสา อุปฺปาเทสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
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มหากจฺฉุผลานิ อาหราเปตฺวา ต นาฏกิตฺถึ อตฺตโน สนฺติก
ปกฺโกสาเปตฺวา, ยถา สา น ชานาติ, เอวมสฺสา สยเน จ
ปารุปเน จ ปจฺจตฺถรณาทีนฺจ อนฺตเรสุ กจฺฉุจุณฺณานิ ปาเปสิ,
เกฬึ กุรุมานา วิย อสฺสา สรีเรป โอกิริ. ตขณฺเว ตสฺสา
สรีร อุปฺปกฺกุปฺปกฺก คณฺฑาคณฺฑชาต อโหสิ. สา กณฺฑุวนฺตี
คนฺตฺวา สยเน นิปชฺชิ. ตตฺราปสฺสา กจฺฉุจุณฺเณหิ ขาทิยมานาย
ขรตรา เวทนา อุปฺปชฺชิ. ตทา อคฺคมเหสี โรหิณี อโหสิ.
สตฺถา อิม อตีต อาหริตฺวา "โรหิณิ ตทา ตยา เจต
กมฺม กต, อปฺปมตฺตโกป หิ โกโธ วา อิสฺสา วา กาตุ น
ยุตฺตรูปาเยวาติ วตฺวา อิม คาถมาห
"โกธ ชเห, วิปฺปชเหยฺย มาน,
สโยชน สพฺพมติกฺกเมยฺย,
ต นามรูปสฺมิมสชฺชมาน,
อกิฺจน นานุตปนฺติ ทุกฺขาติ.
ตตฺถ "โกธนฺติ: สพฺพาการป โกธ นววิธป มาน ชเหยฺย.
สโยชนนฺติ: กามราคสโยชนาทิก ทสวิธป สพฺพ สโยชน
อติกฺกเมยฺย. อสชฺชมานนฺติ: อลคฺคมาน. โย หิ "มม รูป, มม
เวทนาติอาทินา นเยน นามรูป คณฺหาติ, ตสฺมิฺจ ภิชฺชมาเน
โสจติ วิหฺติ; อย นามรูปสฺมึ สชฺชติ นาม; เอว อคฺคณฺหนฺโต
ปน น สชฺชติ นาม; ต ปุคฺคล เอว อสชฺชมาน ราคาทีน
อภาเวน อกิฺจน ทุกฺขา นาม นานุปตนฺตีติ อตฺโถ.
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เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ. โรหิณีป
โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ. ตขณเยวสฺสา สรีร สุวณฺณวณฺณ
อโหสิ. สา ตโต จุตา ตาวตึสภวเน จตุนฺน เทวปุตฺตาน สีมนฺตเร
นิพฺพตฺติตฺวา ปาสาทิกา รูปโสภคฺคปฺปตฺตา อโหสิ. จตฺตาโรป
เทวปุตฺตา ต ทิสฺวา อุปปฺ นฺนสิเนหา หุตฺวา "มม สีมาย อนฺโต
นิพฺพตฺตา, มม สีมาย อนฺโต นิพพฺ ตฺตาติ วิวทนฺตา สกฺกสฺส
เทวรฺโ สนฺติก คนฺตฺวา "เทว อิม โน นิสฺสาย อฏโฏ
อุปฺปนฺโน, ต วินิจฺฉินถาติ อาหสุ. สกฺโกป ต โอโลเกตฺวาว
อุปฺปนฺนสิเนโห หุตฺวา เอวมาห "อิมาย โว ทิฏ กาลโต ปฏาย
กถ จิตฺตานิ อุปฺปนฺนานีติ; อเถโก อาห "มม ตาว อุปฺปนฺน จิตฺต
สงฺคามเภริ วิย สนฺนิสีทติ ุ นาสกฺขีติ. ทุติโย "มม จิตฺต ปพฺพตนที
วิย สีฆ ปวตฺตติเยวาติ. ตติโย "มม อิมิสฺสา ทิฏกาลโต
ปฏาย กกฺกฏกสฺส วิย อกฺขีนิ นิกฺขมึสูติ. จตุตฺโถ "มม
จิตฺต เจติเย อุสฺสาปตทฺธโช วิย นิจฺจล าตุ นาสกฺขีติ. อถ เน
สกฺโก อาห "ตาตา ตุมฺหาก ตาว จิตฺตานิ ปสยฺหรูปานิ; อห
ปน อิม ลภนฺโต ชีวิสสฺ ามิ, อลภนฺตสฺส เม มรณ ภวิสฺสตีติ.
เทวปุตฺตา "มหาราช ตุมฺหาก มรเณน อตฺโถ นตฺถีติ ต สกฺกสฺส
วิสฺสชฺเชตฺวา ปกฺกมึสุ. สา สกฺกสฺส ปยา อโหสิ มนาปา.
"อสุกกีฬ นาม คจฺฉามาติ วุตฺเต, สกฺโก ตสฺสา วจน ปฏิกฺขิปต ุ
นาสกฺขิเยวาติ.
โรหิณีขตฺติยกฺาวตฺถุ.
๑

๒

๑. สี. ยุ. ปจฺฉนิ ฺทถาติ. ม. วินิจฺฉถาติ. ๒. สี. ยุ. ฑยฺหมานานิ.

ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (ฉฏโฐ ภาโค) - หนาที่ 163

๒. อฺตรภิกฺขุวตฺถุ. (๑๗๕)
"โย เว อุปฺปติต โกธนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา อคฺคาฬเว
เจติเย วิหรนฺโต อฺตร ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ.
สตฺถารา หิ ภิกฺขสุ งฺฆสฺส เสนาสเน อนฺุาเต
ราชคหเสฏิอาทีหิ เสนาสเนสุ การิยมาเนสุ เอโก อาฬวิโก ภิกฺขุ
อตฺตโน เสนาสน กโรนฺโต เอก มนาป รุกฺข ทิสฺวา ฉินฺทิตุ
อารภิ. ตตฺถ ปน นิพฺพตฺตา เอกา ตรุณปุตฺตา เทวตา ปุตฺต
องฺเกนาทาย ิตา ยาจิ "มา เม สามิ วิมาน ฉินฺท, น
สกฺขิสฺสามิ ปุตฺตก อาทาย อนาวาสา วิจริตุนฺติ. โส "อห
อฺตฺถ อีทิส รุกฺข น ลภิสฺสามีติ ตสฺสา วจน อนาทยิ. สา
"อิม ตาว ทารก โอโลเกตฺวา โอรมิสฺสตีติ ปุตฺต รุกฺขสาขาย
เปสิ. โสป ภิกฺขุ อุกฺขติ ฺตผรสุ สนฺธาเรตุ อสกฺโกนฺโต ทารกสฺส
พาหุ ฉินฺทิ. เทวตา อุปฺปนฺนพลวโกธา "ปหริตฺวา น มาเรสฺสามีติ
อุโภ หตฺเถ อุกฺขิปตฺวา เอวนฺตาว จินฺเตสิ "อย ภิกฺขุ สีลวา,
สจาห อิม มาเรสฺสามิ, นิรยคามินี ภวิสฺสามิ: เสสเทวตาป
อตฺตโน รุกขฺ  ฉินฺทนฺเต ภิกฺขู ทิสวฺ า `อสุกเทวตาย เอวนฺนาม
มาริโต ภิกขฺ ูติ มป ปมาณ กตฺวา ภิกฺขู มาเรสฺสนฺตีติ; อยฺจ
สสฺสามิโก [ภิกฺขุ], สามิกสฺเสว น กเถสฺสามีติ อุกฺขิตฺเต หตฺเถ
อปเนตฺวา โรทมานา สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต
อฏาสิ. อถ น สตฺถา "กึ เทวเตติ อาห. สา "ภนฺเต
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ตุมฺหากเมว สาวเกน อิท นาม กต, อหป ต มาเรตุกามา
หุตฺวา อิท นาม จินฺเตตฺวา อมาเรตฺวาว อิธาคตาติ สพฺพนฺต
ปวตฺตึ วิตฺถารโต อาโรเจสิ. สตฺถา ต สุตฺวา "สาธุ สาธุ
เทวเต, สาธุ เต กต เอว อุปฺปนฺน โกธ ภนฺต รถ วิย
นิคฺคยฺหมานายาติ วตฺวา อิม คาถมาห
"โย เว อุปฺปติต โกธ รถ ภนฺตว ธารเย,
ตมห สารถึ พฺรูมิ, รสฺมิคฺคาโห อิตโร ชโนติ.
ตตฺถ "อุปฺปติตนฺติ: อุปฺปนฺน. รถ ภนฺต วาติ: ยถา นาม
เฉโก สารถิ อติเวเคน ธาวนฺต รถ นิคฺคณฺหิตฺวา ยถิจฺฉก
เปสิ; เอว โย ปุคฺคโล อุปฺปนฺน โกธ ธารเย นิคฺคณฺหิตุ
สกฺโกติ. ตมหนฺติ: ต อห สารถึ พฺรูมิ. อิตโร ชโนติ: อิตโร
ปน ราชอุปราชาทีน รถสารถิ ชโน รสฺมิคฺคาโห นาม โหติ น
อุตฺตมสารถีติ.
เทสนาวสาเน เทวตา โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ,
สมฺปตฺตปริสายป สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.
เทวตา ปน โสตาปนฺนา หุตฺวาป โรทมานา อฏาสิ. อถ
น สตฺถา "กึ เทวเตติ ปุจฺฉิตฺวา, "ภนฺเต วิมาน เม นฏ,
อิทานิ กึ กริสฺสามีติ วุตฺเต "อล เทวเต, มา จินฺตยิ, อหนฺเต
วิมาน ทสฺสามีติ เชตวเน คนฺธกุฏสิ มีเป ปุริมทิวเส จุตเทวต
เอก รุกฺข อปทิสนฺโต "อสุกสฺมึ โอกาเส อสุโก รุกโฺ ข วิวิตฺโต,
ตตฺถ อุปคจฺฉาติ อาห. สา ตตฺถ อุปคฺฉิ. ตโต ปฏาย
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"พุทฺธทตฺติย อิมิสฺสา วิมานนฺติ มเหสกฺขา เทวตาป อาคนฺตฺวา
ต จาเลตุ นาสกฺขึสุ: สตฺถา ต อตฺถุปฺปตฺตึ กตฺวา ภิกฺขูน
ภูตคามสิกฺขาปท ปฺเปสีติ.
อฺตรภิกฺขุวตฺถุ.
๓. อุตฺตราอุปาสิกาวตฺถุ. (๑๗๖)
"อกฺโกเธน ชิเน โกธนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต อุตฺตราย เคเห กตภตฺตกิจฺโจ อุตฺตร อุปาสิก อารพฺภ
กเถสิ.
ตตฺราย อนุปุพฺพีกถา: ราชคเห กิร สุมนเสฏึ นิสฺสาย
ปุณฺโณ นาม ทลิทฺโท ภตึ กตฺวา ชีวติ. "ตสฺส ภริยา จ
อุตฺตรา นาม จ ธีตาติ เทฺวเยว เคเห มานุสกา. อเถกทิวส
"สตฺตาห นกฺขตฺต กีฬิตพฺพนฺติ ราชคเห โฆสน กรึส.ุ ต สุตวฺ า
สุมนเสฏี ปาโตว อาคต ปุณฺณ อามนฺเตตฺวา "ตาต อมฺหาก
ปริชโน นกฺขตฺต กีฬิตุกาโม, ตฺว กึ นกฺขตฺต กีฬิสฺสสิ อุทาหุ
ภตึ กริสฺสสีติ อาห. "สามิ นกฺขตฺตกีฬนนฺนาม สธนาน โหติ,
มม ปน เคเห สฺวาตนาย ยาคุตณฺฑุลป นตฺถ,ิ กึ เม นกฺขตฺเตน,
โคเณ ลภนฺโต กสิตุ คมิสฺสามีติ. "เตนหิ โคเณ คณฺหสฺสตู ิ.
โส พลวโคเณ จ นงฺคลฺจ คเหตฺวา "ภทฺเท นาครา นกฺขตฺต
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กีฬนฺติ, อห ทลิทฺทตาย ภตึ กาตุ คมิสฺสามิ, มยฺหป ตาว
อชฺช ทฺวิคณ
ุ  นิวาป ปจิตฺวา ภตฺต อาหเรยฺยาสีติ ภริย วตฺวา
เขตฺต อคมาสิ.
ตทา สารีปุตฺตตฺเถโร สตฺตาห นิโรธสมาปนฺโน ตทิวส
วุฏาย "กสฺส นุ โข อชฺช มยา สงฺคห กาตุ วฏฏตีติ
โอโลเกนฺโต ปุณฺณ อตฺตโน าณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏ
ทิสฺวา "สทฺโธ นุ โข เอส, สกฺขิสฺสติ วา เม สงฺคห กาตุนฺติ
โอโลเกนฺโต ตสฺส สทฺธภาวฺจ สงฺคห กาตุ สมตฺถภาวฺจ
ตปฺปจฺจยา จสฺส มหาสมฺปตฺติปฺปฏิลาภ ตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
ตสฺส กสนฏาน คนฺตฺวา อาวาฏตีเร เอก คุมพฺ  โอโลเกนฺโต
อฏาสิ. ปุณฺโณ เถร ทิสฺวา กสึ เปตฺวา ปฺจปฺปติฏิเตน
เถร วนฺทิตวฺ า "ทนฺตกฏเน อตฺโถ ภวิสฺสตีติ ทนฺตกฏ กปฺปย
กตฺวา อทาสิ. อถสฺส เถโร ปตฺตฺจ ปริสฺสาวนฺจ นีหริตฺวา
อทาสิ. โส "ปานีเยน อตฺโถ ภวิสสฺ ตีติ ต อาทาย ปานีย
ปริสฺสาเวตฺวา อทาสิ. เถโร จินฺเตสิ "อย ปเรส ปจฺฉิมเคเห
วสติ, สจสฺส เคหทฺวาร คมิสฺสามิ, อิมสฺส ภริยา ม ทฏุ น
ลภิสฺสติ; ยาวสฺส ภตฺต อาทาย มคฺค ปฏิปชฺชติ, ตาว อิเธว
ภวิสฺสามีติ. โส ตตฺเถว โถก วีตินาเมตฺวา ตสฺสา มคฺคารุฬฺหภาว
ตฺวา อนฺโตนคราภิมุโข ปายาสิ. สา อนฺตรามคฺเค เถร ทิสฺวา
จินฺเตสิ "อปฺเปกทาห เทยฺยธมฺเม สติ อยฺย น ปสฺสามิ,
อปฺเปกทา เม อยฺย ปสฺสนฺติยา เทยฺยธมฺโม น โหติ, อชฺช ปน
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อยฺโย จ ทิฏโ , เทยฺยธมฺโม จาย อตฺถ,ิ กริสฺสติ นุ โข เม
สงฺคหนฺติ. สา ภตฺตภาชน โอตาเรตฺวา เถร ปฺจปฺปติฏิเตน
วนฺทิตฺวา "ภนฺเต `อิท ลูข วา ปณีต วาติ อจินฺเตตฺวา ทาสสฺส
โว สงฺคห กโรถาติ อาห. เถโร ปตฺต อุปนาเมตฺวา ตาย
เอเกน หตฺเถน ภาชน ธาเรตฺวา เอเกน หตฺเถน ภตฺต ททมานาย
อุปฑฺฒภตฺเต ทินฺเน "อลนฺติ หตฺเถน ปตฺต ปทหิ. สา "ภนฺเต
เอโกว ปฏิวโึ ส น สกฺกา ทฺวิธา กาตต, ตุมฺหาก ทาสสฺส
อิธโลกสงฺคห อกตฺวา ปรโลกสงฺคห กโรถ, นิรวเสสเมว
ทาตุกามามฺหีติ วตฺวา สพฺพ เถรสฺส ปตฺเต ปติฏเปตฺวา "ตุมฺเหหิ
ทิฏธมฺมสฺเสว ภาคินี อสฺสนฺติ ปตฺถน อกาสิ. เถโร "เอว
โหตูติ วตฺวา ิตโกว อนุโมทน กตฺวา เอกสฺมึ อุทกผาสุกฏาเน
นิสีทิตฺวา ภตฺตกิจฺจ อกาสิ. สาป นิวตฺติตฺวา ตณฺฑุเล ปริเยสิตฺวา
ภตฺต ปจิ. ปุณฺโณป อฑฺฒกรีสมตฺต าน กสิตฺวา ชิฆจฺฉ สหิตุ
อสกฺโกนฺโต โคเณ วิสสฺ ชฺเชตฺวา เอก รุกฺขจฺฉาย ปวิสิตฺวา มคฺค
โอโลเกนฺโต นิสีท.ิ อถสฺส ภริยา ภตฺต อาทาย คจฺฉมานา ต
ทิสฺวาว "เอส ชิฆจฺฉาย ปฬิโต ม โอโลเกนฺโต นิสินฺโน:
สเจ ม `อติวิย เต จิรายิตนฺติ ตชฺเชตฺวา ปโตทยฏิยา ปหริสฺสติ,
มยา กตกมฺม นิรตฺถก ภวิสฺสติ, ปฏิกจฺเจวสฺส อาโรเจสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา เอวมาห "สามิ อชฺเชกทิวส จิตฺต ปสาเทหิ, มา
มยา กตกมฺม นิรตฺถก อกาสิ; อห หิ ปาโตว เต ภตฺต
๑

๒

๑. จ. (?). ๒. สี. ปติฏาเปตฺวา.
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อาหรนฺตี อนฺตรามคฺเค ธมฺมเสนาปตึ ทิสฺวา ตว ภตฺต ตสฺส
ทตฺวา ปุน คนฺตฺวา ภตฺต ปจิตฺวา อาคตา, ปสาเทหิ สามิ
จิตฺตนฺติ. โส "กึ วเทสิ ภทฺเทติ ปุจฺฉิตฺวา ปุน ตมตฺถ สุตฺวา
"ภทฺเท สาธุ วต เต กต มม ภตฺต อยฺยสฺส ททมานาย,
มยาปสฺส อชฺช ปาโตว ทนฺตกฏฺจ มุโขทกฺจ ทินฺนนฺติ
ปสนฺนมานโส ต วจน อภินนฺทิตฺวา อุสฺสูเร ลทฺธภตฺตตาย
กิลนฺตกาโย ตสฺสา องฺเก สีส กตฺวา นิทฺท โอกฺกมิ. อถสฺส
ปาโตว กสิตฏาน ปสุจุณฺณ อุปาทาย สพฺพ รตฺตสุวณฺณ
กณิการปุปฺผราสิ วิย โสภมาน อฏาสิ. โส ปพุทโฺ ธ โอโลเกตฺวา
ภริยมาห "ภทฺเท เอต กสิตฏาน สพฺพ มม สุวณฺณ หุตฺวา
ปฺายติ, กินฺนุ โข เม อติอุสฺสูเร ลทฺธภตฺตตาย อกฺขีนิ
ภมนฺตีติ. [สาป] "มยฺหป เอวเมว ปฺายตีติ. โส อุฏาย
ตตฺถ คนฺตฺวา เอก ปณฑ
ฺ  คเหตฺวา นงฺคลสีเส ปหริตฺวา
สุวณฺณภาว ตฺวา "อโห อยฺยสฺส ธมฺมเสนาปติสฺส ทินฺนทาเนน
อชฺเชว วิปาโก ทสฺสโิ ต, น โข ปน สกฺกา เอตฺตก ธน
ปฏิจฺฉาเทตฺวา ปริภฺุชิตุนฺติ ภริยาย อาภต ภตฺตปาตึ สุวณฺณสฺส
ปูเรตฺวา ราชกุล คนฺตฺวา รฺา กโตกาโส ปวิสิตฺวา ราชาน
อภิวาเทตฺวา, "กึ ตาตาติ วุตฺเต, "เทว อชฺช มยา กสิตฏาน
สพฺพ สุวณฺณภริตเมว หุตฺวา ิต, สุวณฺณ อาหราเปตุ วฏฏตีติ.
"โกสิ ตฺวนฺติ. "ปุณฺโณ นามาหนฺติ. "กึ ปน เต อชฺช กตนฺติ.
"ธมฺมเสนาปติสฺส เม อชฺช ปาโตว ทนฺตกฏฺจ มุโขทกฺจ
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ทินฺน, ภริยายป เม มยฺห อาหรณภตฺต ตสฺเสว ทินฺนนฺติ. ต
สุตฺวา ราชา "อชฺเชว กิร โภ ธมฺมเสนาปติสฺส ทินฺนทาเนน
วิปาโก ทสฺสิโตติ วตฺวา "ตาต กึ กโรมีติ ปุจฺฉิ. "พหูนิ
สกฏสหสฺสานิ ปหิณิตฺวา สุวณฺณ อาหราเปถาติ. ราชา สกฏานิ
ปหิณิ. ราชปุริเสสุ "รฺโ สนฺตกนฺติ คณฺหนฺเตสุ คหิตคฺคหิต
มตฺติกาว โหติ. เต คนฺตฺวา รฺโ อาโรเจตฺวา "ตุมฺเหหิ
`กินฺติ วตฺวา คหิตนฺติ ปุฏา "ตุมหฺ าก สนฺตกนฺติ อาหสุ. "น
มยฺห [ตาตา] สนฺตก, คจฺฉถ, `ปุณฺณสฺส สนฺตกนฺติ วตฺวา
คณฺหถาติ. เต ตถา กรึสุ. คหิตคฺคหิต สุวณฺณเมว อโหสิ. ต
สพฺพ อาหริตฺวา ราชงฺคเณ ราสึ อกสุ. อสีติหตฺถุพฺเพโธ ราสิ
อโหสิ. ราชา นาคเร สนฺนิปาเตตฺวา "อิมสฺมึ นคเร อตฺถิ
กสฺสจิ เอตฺตก สุวณฺณนฺติ. "นตฺถิ เทวาติ. "กึ ปนสฺส ทาตุ
วฏฏตีติ. "เสฏิจฺฉตฺต เทวาติ. ราชา "พหุธนเสฏี นาม
โหตูติ มหนฺเตน โภเคน สทฺธึ ตสฺส เสฏิจฺฉตฺต อทาสิ. อถ
น โส อาห "มย เทว เอตฺตก กาล ปรกุเล วสิมฺหา,
วสนฏาน โน เทถาติ. "เตนหิ ปสฺส, ทกฺขิณโต เอส คุมฺโพ
ปฺายติ, เอต หราเปตฺวา เคห กาเรหีติ ปุราณเสฏิสฺส
เคหฏาน อาจิกฺขิ. โส ตสฺมึ าเน กติปาเหเนว เคห กาเรตฺวา
เคหปฺปเวสนมงฺคลฺจ ฉตฺตมงฺคลฺจ เอกโตว กโรนฺโต
สตฺตาห พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทาน อทาสิ. อถสฺส
สตฺถา ทานานุโมทน กโรนฺโต อนุปุพฺพีกถ กเถสิ. ธมฺมกถาวสาเน
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"ปุณฺณเสฏี จ ภริยา จสฺส ธีตา จ อุตฺตราติ ตโยป ชนา
โสตาปนฺนา อเหสส.
อปรภาเค ราชคหเสฏี ปุณฺณเสฏิโน ธีตร อตฺตโน
ปุตฺตสฺส วาเรสิ. โส "นาห ทสฺสามีติ วตฺวา, "มา เอว
กโรตุ, เอตฺตก กาล อมฺเห นิสฺสาย วสนฺเตเนว เต สมฺปตฺติ
ลทฺธา, เทตุ เม ปุตฺตสฺส ธีตรนฺติ วุตฺเต, "โส มิจฉฺ าทิฏิโก,๘
มม ธีตา ตีหิ รตเนหิ วินา วตฺติตุ น สกฺโกติ, เนวสฺส ธีตร
ทสฺสามีติ อาห. อถ น พหู เสฏิคหปติกาทโย กุลปุตฺตา "มา
เตน สทฺธึ วิสฺสาส ภินทฺ ิ, เทหิสฺส ธีตรนฺติ ยาจึสุ. โส เตส
วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อาสาฬฺหปุณฺณมาย ธีตร อทาสิ. สา
ปติกุล คตกาลโต ปฏาย ภิกฺขุ วา ภิกฺขุนึ วา อุปสงฺกมิตุ
ทาน วา ทาตุ ธมฺม วา โสตุ นาลตฺถ. เอว อฑฺฒติเยสุ
มาเสสุ วีติวตฺเตสุ สา สนฺติเก ิต ปริจาริก ปุจฺฉิ "อิทานิ
กิตฺตก อนฺโตวสฺส อวสิฏนฺติ. "อฑฺฒมาโส อยฺเยติ. สา ปตุ
สาสน ปหิณิ "กสฺมา ม เอวรูเป พนฺธนาคาเร ปกฺขิปสุ? วร
ม ลกฺขณาหต กตฺวา ปเรส ทาสึ สาเวตต, น เอวรูปสฺส
มิจฺฉาทิฏิกกุลสฺส ทาตุ [วร], อาคตกาลโต ปฏาย
ภิกฺขุทสฺสนาทีสุ เอกป ปฺุ กาตุ น ลภามีติ. อถสฺสา ปตา
"ทุกฺขิตา วต เม ธีตาติ อนตฺตมนต ปเวเทตฺวา ปฺจทส
กหาปณสหสฺสานิ เปเสสิ "อิมสฺมึ นคเร สิริมา นาม คณิกา
อตฺถิ, `เทวสิก สหสฺส คณฺหาติ อิเมหิ กหาปเณหิ ต อาเนตฺวา

ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (ฉฏโฐ ภาโค) - หนาที่ 171

สามิกสฺส ปทปริจาริก กตฺวา สย ปฺุานิ กโรตูติ. สา
สิริม ปกฺโกสาเปตฺวา "สหายิเก อิเม กหาปเณ คเหตฺวา อิม
อฑฺฒมาส ตว สหายก ปริจราหีติ อาห. สา "สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ.
สา ต อาทาย สามิกสฺส สนฺติก คนฺตฺวา, เตน สิริม ทิสฺวา
"กิมิทนฺติ วุตฺเต, "สามิ อิม อฑฺฒมาส มม สหายิกา ตุมฺเห
ปริจรตุ, อห ปน อิม อฑฺฒมาส ทานฺเจว ทาตุกามา ธมฺมฺจ
โสตุกามาติ อาห. โส ต อภิรูป [อิตฺถึ] ทิสฺวา อุปฺปนฺนสิเนโห
"สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ. อุตฺตราป โข พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ
นิมนฺเตตฺวา "ภนฺเต อิม อฑฺฒมาส อฺตฺถ อคนฺตฺวา อิเธว
ภิกฺขา คเหตพฺพาติ สตฺถุ ปฏิฺ คเหตฺวา "อิโตทานิ ปฏาย
ยาว มหาปวารณา, ตาว สตฺถาร อุปฏาตุ ธมฺมฺจ โสตุ
ลภิสฺสามีติ ตุฏมานสา "เอว ยาคุ ปจถ, เอว ปูเว ปจถาติ
มหานเส สพฺพกิจฺจานิ สวิทหนฺตี วิจรติ. อถสฺสา สามิโก "เสฺว
ปวารณา ภวิสฺสตีติ มหานสาภิมุโข วาตปาเน ตฺวา "กินฺนุ
โข กโรนฺตี สา อนฺธพาลา วิจรตีติ โอโลเกนฺโต ต เสฏิธีตร
เสทกิลินฺน ฉาริกาย โอกิณฺณ องฺคารมสิมกฺขิต ตถา สวิทหิตฺวา
วิจรมาน ทิสฺวา "อโห อนฺธพาลา เอวรูเป าเน อิม
สิริสมฺปตฺตึ นานุโภติ, `มุณฺฑกสมเณ อุปฏหิสฺสามีติ ตุฏ จิตฺตา
วิจรตีติ หสิตฺวา อปคฺฉิ. ตสฺมึ อปคเต ตสฺส สนฺติเก ิตา
สิริมา "กินนฺ ุ โข โอโลเกตฺวา เอส หสีติ เตเนว วาตปาเนน
โอโลเกนฺตี อุตฺตร ทิสฺวา "อิม โอโลเกตฺวา อิมินา หสิต,
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อทฺธา อิมสฺส เอตาย สทฺธึ สนฺถโว อตฺถีติ จินฺเตสิ. สา กิร
อฑฺฒมาส ตสฺมึ เคเห พาหิรกอิตฺถี หุตฺวา วสมานาป ต
สมฺปตฺตึ อนุภวมานา อตฺตโน พาหิรกอิตฺถีภาว อชานิตฺวา "อห
ฆรสามินีติ สฺมกาสิ. สา อุตฺตราย อาฆาต พนฺธิตฺวา
"ทุกฺขมสฺสา อุปฺปาเทสฺสามีติ ปาสาทา โอรุยฺห มหานส ปวิสิตฺวา
ปูวปจนฏาเน ปกฺกุฏิต สปฺป กฏจฺฉุนา อาทาย อุตฺตราภิมุขี
ปายาสิ. อุตตฺ รา ต อาคจฺฉนฺตึ ทิสฺวา "มม สหายิกาย มยฺห
มหาอุปกาโร กโต; จกฺกวาฬ อติสมฺพาธ, พฺรหฺมโลโก อตินีโจ,
มม ปน สหายิกาย คุโณว มหนฺโต; อหฺหิ เอต นิสฺสาย
ทานฺจ ทาตุ ธมฺมฺจ โสตุ ลภึ; สเจ มม เอติสฺสา อุปริ
โกโธ อตฺถ,ิ อิท สปฺป ม ฑหตุ; สเจ นตฺถิ, มา ฑหตูติ
ต เมตฺตาย ผริ. ตาย ตสฺสา มตฺถเก อาสิตฺต ปกฺกุฏิตสปฺป
สีตุทก วิย อโหสิ. อถ น "อิท สีตล ภวิสฺสตีติ ปุน กฏจฺฉฉ
ปูเรตฺวา อาทาย อาคจฺฉนฺตึ อุตฺตราย ทาสิโย ทิสฺวา "อเปหิ
ทุพฺพินีเต, น ตฺว อมฺหาก อยฺยาย อุปริ ปกฺกุฏิต สปฺป
อาสิฺจิตุ อนุจฺฉวิกาติ สนฺตชฺเชนฺติโย อิโต จิโต จ อุฏาย
หตฺเถหิ จ ปาเทหิ จ โปเถตฺวา ภูมิย ปาเตสส. อุตฺตรา ตา
วาเรตุ นาสกฺขิ, อถสฺสา อุปริ ิตา สพฺพา ทาสิโย ปฏิพาหิตฺวา
"กิสฺส เต เอวรูป ภาริย กมฺม กตนฺติ สิริม โอวทิตฺวา
อุณฺโหทเกน นหาเปตฺวา สตปากเตเลน อพฺภฺชิ. ตสฺมึ ขเณ
๑

๑. "อุตฺตราภิมขุ ินีติ ยุตฺตตร . ว.
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สา อตฺตโน พาหิริตฺถีภาว ตฺวา จินฺเตสิ "มยา ภาริย กมฺม
กต สามิกสฺส หสิตมตฺตการณา อิมิสฺสา อุปริ ปกฺกุฏิต สปฺป
อาสิฺจนฺติยา, อย `คณฺหถ นนฺติ ทาสิโย น อาณาเปตฺวา ม
วิเหนกาเลป สพฺพา ทาสิโย ปฏิพาหิตฺวา มยฺห กตฺตพฺพเมว
อกาสิ; สจาห อิม น ขมาเปสฺสามิ, มุทฺธา เม สตฺตธา
ผเลยฺยาติ ตสฺสา ปาทมูเล นิปชฺชิตฺวา "อยฺเย ชมาหิ เมติ
อาห. "อห สปติกา ธีตา ปตริ ขมนฺเต ขมิสฺสามีติ. "โหตุ
อยฺเย, ปตรป เต ปุณณ
ฺ เสฏึ ขมาเปสฺสามีติ. "ปุณฺโณ มม
วฏเฏ ชนกปตา, วิวฏเฏ ชนกปตริ ขมนฺเต ปนาห ขมิสฺสามีติ.
"โก ปน เต วิวฏเฏ ชนกปตาติ. "สมฺมาสมฺพุทฺโธติ. "มยฺห
เตน สทฺธึ วิสฺสาโส นตฺถีติ. "อห กริสฺสามิ, สตฺถา เสฺว
ภิกฺขุสงฺฆ อาทาย อิธาคมิสฺสติ; ตฺว ยถาลทฺธ สกฺการ คเหตฺวา
อิเธว อาคนฺตฺวา ต ขมาเปหีติ. สา "สาธุ อยฺเยติ อุฏาย
อตฺตโน เคห คนฺตฺวา ปฺจสตา ปริวาริตฺถิโย อาณาเปตฺวา
นานาวิธานิ ขาทนียานิ เจว สูเปยฺยานิ จ สมฺปาเทตฺวา ปุนทิวเส
ต สกฺการ อาทาย อุตฺตราย เคห อาคนฺตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส
ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปตฺเต ปติฏาเปตุ อวิสหนฺตี อฏาสิ. ต สฺพฺพ
คเหตฺวา อุตฺตรา สวิทหิ. สิริมา ภตฺตกิจฺจาวสาเน สทฺธึ ปริวาเรน
สตฺถุ ปาทมูเล นิปชฺชิ. อถ น สตฺถา ปุจฺฉิ "โก เต อปราโธติ.
"ภนฺเต มยา หีโย อิทนฺนาม กต, อถ เม สหายิกา ม
วิเหยมานา ทาสิโย นิวาเรตฺวา มยฺห อุปการเมว อกาสิ,
๑

๑. อิโต ปร "ยถาติ ปเทน ภวิตพฺพ.
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สาห อิมิสฺสา คุณ ชานิตฺวา อิม ขมาเปสึ, อถ ม เอสา
`ตุมฺเหสุ ขมนฺเตสุ ขมิสฺสามีติ อาหาติ. "เอว กิร อุตฺตเรติ.
"อาม ภนฺเต, หีโย สีเส เม สหายิกาย ปกฺกุฏ ิตสปฺป
อาสิตฺตนฺติ. "อถ ตยา กึ จินฺติตนฺติ. "จกฺกวาฬ อติสมฺพาธ,
พฺรหฺมโลโก อตินีโจ, มม สหายิกาย คุโณว มหนฺโต;
อหฺหิ เอต นิสฺสาย ทานฺจ ทาตุ ธมฺมฺจ โสตุ อลตฺถ;
สเจ เม อิมสิ ฺสา อุปริ โกโธ อตฺถ,ิ อิท ม ฑหตุ, โน เจ,
มา ฑหตูติ เอว จินฺเตตฺวา อิม เมตฺตาย ผรึ ภนฺเตติ. สตฺถา
"สาธุ สาธุ อุตฺตเร, เอว โกธ ชินิตุ วฏฏติ; โกโธ หิ นาม
อกฺโกเธน, อกฺโกสกปริภาสโก อนกฺโกสเนน อปริภาสเนน,
ถทฺธมจฺฉรี อตฺตโน สนฺตกสฺส ทาเนน ชินิตพฺโพ, มุสาวาที
สจฺจวจเนน ชินิตพฺโพติ วตฺวา อิม คาถมาห
"อกฺโกเธน ชิเน โกธ, อสาธุ สาธุนา ชิเน,
ชิเน กทริย ทาเนน, สจฺเจนาลิกวาทินนฺติ.
ตตฺถ "อกฺโกเธนาติ: โกธโน หิ ปุคฺคโล อกฺโกเธน
หุตฺวา ชินิตพฺโพ. อสาธุ อภทฺทโก ภทฺทเกน หุตฺวา, กทริโย
ถทฺธมจฺฉรี อตฺตโน สนฺตกสฺส จาคจิตฺเตน, อลิกวาที สจฺจวจเนน
ชินิตพฺโพ; ตสฺมา เอวมาห "อกฺโกเธน ชิเน โกธ ฯเปฯ
สจฺเจนาลิกวาทินนฺติ.
เทสนาวสาเน สิริมา สทฺธึ ปฺจสตาหิ อิตฺถีหิ โสตาปตฺติผเล
ปติฏหีติ.
อุตฺตราอุปาสิกาวตฺถุ.
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๔. โมคฺคลฺลานตฺเถรปฺหวตฺถุ. (๑๗๗)
"สจฺจ ภเณติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส ปฺห อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ หิ สมเย เถโร เทวจาริก คนฺตฺวา มเหสกฺขาย
เทวธีตาย วิมานทฺวาเร ตฺวา ต อตฺตโน สนฺตกิ  อาคนฺตฺวา
วนฺทิตฺวา ิต เอวมาห "เทวธีเต มหตี เต สมฺปตฺติ, กึ กมฺม
กตฺวา ลทฺธาติ. "มา ม ภนฺเต ปุจฺฉถาติ. เทวธีตา กิร อตฺตโน
ปริตฺตกมฺเมน ลชฺชมานา เอว วทติ. สา ปน เถเรน "กเถหิเยวาติ
วุจฺจมานา อาห "ภนฺเต มยา เนว ทาน ทินฺน, น ปูชา กตา, น
ธมฺโม สุโต; เกวล สจฺจมตฺต รกฺขติ นฺติ. เถโร อฺานิป
วิมานทฺวารานิ คนฺตฺวา อาคตาคตา อปราป เทวธีตโร ปุจฺฉิ.
ตาสุป ตเถว นิคูหิตฺวา เถร ปฏิพาหิตุ อสกฺโกนฺตีสุ เอกา
ตาว อาห "ภนฺเต มยา ทานาทีสุ กต นาม นตฺถิ, อห ปน
กสฺสปพุทฺธกาเล ปรสฺส ทาสี อโหสึ. ตสฺสา เม สามิโก
อติวิย จณฺโฑ ผรุโส คหิตคฺคหิเตเนว กฏเน วา กลิงฺคเรน
วา สีส ภินทฺ ติ, สาห อุปฺปนฺเน โกเป `เอส ตว สามิโก
ลกฺขณาหต วา ต กาตุ นาสาทีนิ วา เต ฉินฺทิตุ อิสฺสโร,
มา กุชฺฌีติ อตฺตานเมว ปริภาสิตฺวา โกป นาม นากาสึ; เตน
เม อย สมฺปตฺติ ลทฺธาติ. อปรา อาห "อห ภนฺเต อุจฺฉุกฺเขตฺต
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รกฺขมานา เอกสฺส ภิกฺขุโน เอก อุจฺฉุยฏึ อทาสึ; อปรา
`เอก ติมฺพรุสก อทาสึ; อปรา `เอก เอลาฬุก อทาสึ; อปรา
`เอก ผารุสก อทาสึ; อปรา `เอก มูลกมุฏึ อทาสึ; อปรา
`เอก นิมฺพมุฏึ อทาสินฺติ อาทินา นเยน อตฺตนา อตฺตนา กต
ปริตฺตก ทาน อาโรเจตฺวา "อิมินา การเณน อมฺเหหิ อย
สมฺปตฺติ ลทฺธาติ อาหสุ. เถโร ตาหิ กตกมฺม สุตฺวา สคฺคโต
โอตริตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิ "สกฺกา นุ โข ภนฺเต
สจฺจกถนมตฺเตน โกปนิพฺพาปนมตฺเตน อติปริตตฺ เกน ติมฺพรุสกาทิทานมตฺเตน ทิพฺพสมฺปตฺตึ ลทฺธุนฺติ. "กสฺมา ม โมคฺคลฺลาน
ปุจฺฉสิ? นนุ เต เทวธีตาหิ อยมตฺโถ กถิโตติ. "อาม ภนฺเต,
ลพฺภติ มฺเ เอตฺตเกน ทิพฺพสมฺปตฺตีติ. อถ น สตฺถา
"โมคฺคลฺลาน สจฺจมตฺต กเถตฺวาป โกปมตฺต ชหิตฺวาป ปริตฺตก
ทาน ทตฺวาป เทวโลก คจฺฉติเยวาติ วตฺวา อิม คาถมาห
"สจฺจ ภเณ, น กุชฺเฌยฺย, ทชฺชา อปฺปป ยาจิโต,
เอเตหิ ตีหิ าเนหิ คจฺเฉ เทวาน สนฺติเกติ.
ตตฺถ "สจฺจ ภเณติ: สจฺจ ทีเปยฺย โวหเรยฺย, สจฺเจ
ปติฏเหยฺยาติ อตฺโถ. น กุชฺเฌยฺยาติ: ปรสฺส น กุชฺเฌยฺย.
ยาจิโตติ: ยาจกา นาม สีลวนฺโต ปพฺพชิตา. เต หิ กิฺจาป
"เทถาติ อยาจิตฺวาว ฆรทฺวาเร ติฏนฺติ, อตฺถโต ปน ยาจนฺติเยว
นาม; เอว สีลวนฺเตหิ ยาจิโต อปฺปสฺมึป เทยฺยธมฺเม วิชฺชมาเน
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อปฺปมตฺตกมฺป ทเทยฺย. เอเตหิ ตีหีติ: เอเตสุ เอเกนาป การเณน
เทวโลก คจฺเฉยฺยาติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
โมคฺคลฺลานตฺเถรปฺหวตฺถุ.
๕. ภิกฺขูหิปุฏปฺหวตฺถุ. (๑๗๘)
"อหึสกา เยติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา สาเกต นิสฺสาย
อฺชนวเน วิหรนฺโต ภิกฺขหู ิ ปุฏปฺห อารพฺภ กเถสิ.
ภควโต กิร ภิกฺขุสงฺฆปริวุตสฺส สาเกต ปณฑ
ฺ าย ปวิสนกาเล
เอโก สาเกตวาสี มหลฺลกพฺราหฺมโณ นครโต นิกฺขมนฺโต
อนฺตรทฺวาเร ทสพล ทิสฺวา ปาเทสุ นิปติตฺวา โคปฺผเกสุ ทฬฺห
คเหตฺวา "ตาต นนุ นาม ปุตฺเตหิ ชิณฺณกาเล มาตาปตโร
ปฏิชคฺคิตพฺพา; กสฺมา เอตฺตก กาล อมฺหาก อตฺตาน น
ทสฺเสสิ? มยา ตาว ทิฏโสิ, มาตรป ปสฺสิตุ เอหีติ สตฺถาร
คเหตฺวา อตฺตโน เคห อคมาสิ. สตฺถา ตตฺถ คนฺตฺวา ปฺตฺเต
อาสเน นิสีทิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน. พฺราหฺมณีป อาคนฺตฺวา สตฺถุ
ปาเทสุ นิปติตฺวา "ตาต เอตฺตก กาล กห คโตสิ? นนุ นาม
มาตาปตโร มหลฺลกกาเล อุปฏาตพฺพาติ วตฺวา ปุตฺตธีตโร
"เอถ, ภาตร วนฺทถาติ วนฺทาเปสิ. เต อุโภป ตุฏมานสา
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พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ ปริวิสิตฺวา "ภนฺเต อิเธว นิพทฺธ ภิกขฺ 
คณฺหถาติ วตฺวา, "พุทฺธา นาม เอกฏาเนเยว นิพทฺธ ภิกฺข น
คณฺหนฺตีติ วุตฺเต, "เตนหิ ภนฺเต เย โว นิมนฺเตตุ อาคจฺฉนฺติ,ร
เต อมฺหาก สนฺติเก ปหิเณยฺยาถาติ อาหสุ. สตฺถา ตโต ปฏาย
นิมนฺเตตุ อาคเต "คนฺตฺวา พฺราหฺมณสฺส อาโรเจถาติ เปเสสิ.
เต คนฺตฺวา "มย สฺวาตนาย สตฺถาร นิมนฺเตมาติ พฺราหฺมณ
วทนฺติ. พฺราหฺมโณ ปุนทิวเส อตฺตโน เคหโต ภตฺตภาชนสูเปยฺยภาชนานิ อาทาย สตฺถุ นิสีทนฏาน คจฺฉติ. อฺตฺถ ปน
นิมนฺตเน อสติ สตฺถา พฺราหฺมณสฺเสว เคเห ภตฺตกิจฺจ กโรติ.
เต อุโภป อตฺตโน เทยฺยธมฺม นิจฺจกาล ตถาคตสฺส เทนฺตา
ธมฺมกถ สุณนฺตา อนาคามิผล ปาปุณึสุ.
ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ "อาวุโส อสุโก นาม
พฺราหฺมโณ `ตถาคตสฺส สุทฺโธทโน ปตา, มหามายา มาตาติ
ชานาติ, ชานนฺโตว สทฺธึ พฺราหฺมณิยา ตถาคต `อมฺหาก
ปุตฺโตติ วทติ, สตฺถาป ตเถว อธิวาเสสิ; กินฺนุโข การณนฺติ.
สตฺถา เตส กถ สุตฺวา "ภิกฺขเว อุโภป เต อตฺตโน ปุตฺตเมว
`ปุตฺโตติ วทนฺตีติ วตฺวา อตีต อาหริ "ภิกฺขเว อย พฺราหฺมโณ
อฺตีเต นิรนฺตร ปฺจ ชาติสตานิ มยฺห ปตา อโหสิ, ปฺจ
ชาติสตานิ จุลฺลปตา, ปฺจ ชาติสตานิ มหาปตา; สาป พฺราหฺมณี
นิรนฺตรเมว ปฺจ ชาติสตานิ มยฺห มาตา อโหสิ, ปฺจ
๑

๑. อาหริตฺวาติ ปุพฺพกาลกิริยาปเทน ภวิตพฺพ.
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ชาติสตานิ จุลฺลมาตา, ปฺจ ชาติสตานิ มหามาตา; เอวาห
ทิยฑฺฒชาติสหสฺส พฺราหฺมณสฺส หตฺเถ สวฑฺโฒ, ทิยฑฺฒชาติสหสฺส
พฺราหฺมณิยา หตฺเถ สวฑฺโฒติ ตีณิ ชาติสหสฺสานิ เตส ปุตตฺ ภาว
ทสฺเสตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
"ยสฺมึ มโน นิวสี ติ, จิตฺตฺจาป ปสีทติ,
อทิฏปุพฺพเก โปเส กาม ตสฺมึป วิสฺสเส.
ปุพฺเพว สนฺนิวาเสน ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน วา
เอวนฺต ชายเต เปม อุปฺปลว ยโถทเกติ.
สตฺถา เตมาสเมว ต กุล นิสสฺ าย วิหาสิ. เต อุโภป
อรหตฺต สจฺฉิกตฺวา ปรินิพฺพายึสุ. อถ เนส มหาสกฺการ กตฺวา
อุโภป เอกกูฏาคารเมว อาโรเปตฺวา นีหรึส.ุ สตฺถาป ปฺจสตภิกฺขุปริวาโร เตหิ สทฺธเึ ยว อาฬาหน อคมาสิ. "พุทฺธาน กิร
มาตาปตโร กาลกตาติ มหาชโน นิกฺขมิ. สตฺถา อาฬาหนสมีเป
เอก สาล ปวิสิตฺวา อฏาสิ. มนุสฺสา สตฺถาร วนฺทิตฺวา
เอกมนฺเต ตฺวา "ภนฺเต `มาตาปตโร โว กาลกตาติ มา
จินฺตยิตฺถาติ สตฺถารา สทฺธึ ปฏิสนฺถาร กโรนฺติ. สตฺถา เต
"มา เอว อวจุตฺถาติ อปฺปฏิกฺขิปตฺวาว ปริสาย อชฺฌาสย
โอโลเกตฺวา ตขณานุรูป ธมฺม เทเสนฺโต
"อปฺป วต ชีวิต อิท, โอร วสฺสสตาป มียติ,
โย เจป อติจฺจ ชีวติ, อถโข โส ชรสาป มียตีติ
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อิท ชราสุตฺต กเถสิ. เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสาน
ธมฺมาภิสมโย อโหสิ. ภิกฺขู พฺราหฺมณสฺส จ พฺราหฺมณิยา จ
ปรินิพฺพุตภาว อชานนฺตา "ภนฺเต เตส โก อภิสมฺปราโยติ
ปุจฺฉึสุ. สตฺถา "ภิกฺขเว เอวรูปาน อเสขมุนีน อภิสมฺปราโย
นาม นตฺถ,ิ เอวรูปา หิ อจฺจุต อมต มหานิพฺพานเมว ปาปุณนฺตีติ
วตฺวา อิม คาถมาห
"อหึสกา เย มุนโย นิจฺจ กาเยน สวุตา,
เต ยนฺติ อจฺจุต าน, ยตฺถ คนฺตฺวา น โสจเรติ.
ตตฺถ "มุนโยติ: โมเนยฺยปฺปฏิปทาย มคฺคผลปฺปตฺตา
อเสขมุนโย. กาเยนาติ: เทสนามตฺตเมเวต. ตีหิป ทฺวาเรหิ สวุตาติ
อตฺโถ. อจฺจุตนฺติ: สสฺสต. านนฺติ: อกุปฺปฏาน ธุวฏาน.
ยตฺถาติ: ยสฺมึ คนฺตฺวา น โสจนฺติ น วิหฺนฺติ, ต นิพฺพานฏาน
คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ภิกฺขูหิปุฏปฺหวตฺถุ.
๑

๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๒.
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๖. ปุณฺณทาสีวตฺถุ. (๑๗๙)
"สทา ชาครมานานนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา คิชฌ
ฺ กูเฏ
ปพฺพเต วิหรนฺโต ปุณณ
ฺ  นาม ราชคหเสฏิโน ทาสึ อารพฺภ
กเถสิ.
ตสฺสา กิร เอกทิวส โกฏฏนตฺถาย พหู วีหี อทาสิ. สา
รตฺตึ ปทีป ชาเลตฺวา วีหี โกฏเฏนฺตี วิสฺสมนตฺถาย เสทตินฺเตน
คตฺเตน พหิ วาเต อฏาสิ. ตสฺมึ สมเย ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต
ภิกฺขูน เสนาสนปฺปฺาปโก โหติ. โส ธมฺม สุตฺวา อตฺตโน
อตฺตโน เสนาสน คจฺฉนฺตาน ภิกฺขูน องฺคุลึ ชาเลตฺวา ปุรโต
ปุรโต มคฺคเทสนตฺถาย คจฺฉนฺเต ภิกฺขู นิมฺมิน.ิ ปุณฺณา
เตนาโลเกน ปพฺพเต วิจรนฺเต ภิกฺขู ทิสฺวา "อห ตาว อตฺตโน
ทุกฺเขน อุปทฺทุตา อิมายป เวลาย นิทฺท น อุเปมิ, ภทนฺตา
กึการณา น นิทฺทายนฺตีติ จินฺเตตฺวา "อทฺธา เอตฺถ กสฺสจิ
ภิกฺขุโน อผาสุก วา ภวิสฺสติ, ทีฆชาติเกน วา อุปทฺทโว
ภวิสฺสตีติ สฺ กตฺวา ปาโตว กุณฺฑก อาทาย อุทเกน
เตเมตฺวา หตฺถตเล ปูว กตฺวา องฺคาเรสุ ปจิตฺวา อุจฺฉงฺเค
กตฺวา "ติตฺถมคฺเค ขาทิสฺสามีติ ฆฏ อาทาย ติตฺถาภิมุขี
ปายาสิ. สตฺถาป คาม ปวิสิตุ ตเมว มคฺค ปฏิปชฺชิ. สา
สตฺถาร ทิสวฺ า [จินฺเตสิ] "อฺเสุ ทิวเสสุ สตฺถริ ทิฏเป
๑

๒

๑. อิมิสฺสป เวลายนฺติ ยุตฺตปเทน ภวิตพฺพ. ๒. ติตฺถาภิมุขนิ ีติ ภวิตพฺพ . ว.

ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (ฉฏโฐ ภาโค) - หนาที่ 182

มม เทยฺยธมฺโม น โหติ, เทยฺยธมฺเม สติ สตฺถาร น ปสฺสามิ;
อิทานิ ปน เม เทยฺยธมฺโม จ อตฺถ,ิ สตฺถา จ สมฺมุขีภูโต;
สเจ `ลูข วา ปณีต วาติ อจินฺเตตฺวา คณฺเหยฺย, ทเทยฺยาห
อิม ปูวนฺติ จินฺเตตฺวา ฆฏ เอกมนฺเต นิกฺขิปตฺวา สตฺถาร
วนฺทิตฺวา "ภนฺเต อิม ลูข ทาน ปฏิคฺคณฺหนฺตา มม สงฺคห
กโรถาติ อาห. สตฺถา อานนฺทตฺเถร โอโลเกตฺวา เตน นีหริตฺวา
ทินฺน มหาราชทตฺติย ปตฺต อุปนาเมตฺวา ปูว คณฺหิ. ปุณณ
ฺ าป
ต สตฺถุ ปตฺเต ปติฏเปตฺวา ปฺจปฺปติฏิเตน วนฺทิตฺวา
"ภนฺเต ตุมฺเหหิ ทิฏธมฺโมเยว เม สมิชฺฌตูติ อาห. สตฺถา
"เอว โหตูติ ิตโกว อนุโมทน อกาสิ. ปุณฺณาป จินฺเตสิ
"กิฺจาป เม สตฺถา สงฺคห กโรนฺโต ปูว คณฺหิ, น ปน ต
ขาทิสฺสติ; อทฺธา ปุรโต กากสฺส วา สุนขสฺส วา ทตฺวาห
รฺโ วา มหามตฺตสฺส วา เคห คนฺตฺวา ปณีตโภชน ภฺุชสิ ฺสตีติ.
สตฺถาป "กินฺนุ โข เอสา จินฺเตสีติ ตสฺสา จิตฺตวาร ตฺวา
อานนฺทตฺเถร โอโลเกตฺวา นิสีทนาการ ทสฺเสสิ. เถโร จีวร
ปฺาเปตฺวา อทาสิ. สตฺถา พหินคเรเยว นิสีทิตวฺ า ภตฺตกิจฺจมกาสิ.
เทวตา สกลจกฺกวาฬคพฺเภ เทวมนุสสฺ าน อุปกปฺปนก โอช มธุปฏล
วิย ปเฬตฺวา ตตฺถ ปกฺขิปสุ. ปุณฺณา จ โอโลเกนฺตี อฏาสิ.
ภตฺตกิจฺจาวสาเน เถโร อุทก อทาสิ. สตฺถา กตภตฺตกิจฺโจ
ปุณฺณ อามนฺเตตฺวา "กสฺมา ตฺว ปุณฺเณ มม สาวเก ปริภวีติ
อาห. "น ปริภวามิ ภนฺเตติ. "อถ ตยา มม สาวเก โอโลเกตฺวา
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กึ กถิตนฺติ. "อห ตาว อิมินา ทุกฺขุปทฺทเวน นิทฺท น อุเปมิ,
ภทนฺตา กิมตฺถ นิทฺท น อุเปนฺติ, อทฺธา กสฺสจิ อผาสุก
วา ภวิสฺสติ, ทีฆชาติเกน วา อุปทฺทโว ภวิสฺสตีติ เอตฺตก
ภนฺเต มยา จินฺติตนฺติ. สตฺถา ตสฺสา วจน สุตฺวา "ปุณฺเณ ตฺว
ตาว อตฺตโน ทุกฺขุปทฺทเวน น นิทฺทายสิ, มม ปน สาวกา
สทา ชาคริย อนุยุตฺตตาย น นิทฺทายนฺตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
"สทา ชาครมานาน อโหรตฺตานุสิกฺขิน
นิพฺพาน อธิมุตฺตาน อฏ คจฺฉนฺติ อาสวาติ.
ตตฺถ "อโหรตฺตานุสิกฺขินนฺติ: ทิวา จ รตฺติฺจ ติสฺโส
สิกฺขา สิกฺขมานาน. นิพฺพาน อธิมุตฺตานนฺติ: นิพฺพานชฺฌาสยาน.
อฏ คจฺฉนฺตีติ: เอวรูปาน สพฺเพป อาสวา อฏ วินาส
นตฺถิภาว คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน ยถาิตาว ปุณฺณา โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ.
สมฺปตฺตปริสายป สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ.
สตฺถา กุณฺฑกองฺคารปูเวน ภตฺตกิจฺจ กตฺวา วิหาร อคมาสิ.
ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ "ทุกฺกร อาวุโส สมฺมาสมฺพุทฺเธน
กต ปุณฺณาย ทินฺเนน กุณฺฑกองฺคารปูเวน ภตฺตกิจฺจ
กโรนฺเตนาติ. สตฺถา อาคนฺตฺวา "กาย นุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ
กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, "อิมาย นามาติ วุตฺเต, "น
ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพป มยา อิมาย ทินฺน กุณฺฑก
ปริภุตฺตเมวาติ วตฺวา อตีต อาหริตฺวา
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"ภุตฺวา ติณปริฆาส ภุตฺวา อาจามกุณฺฑก
เอตนฺเต โภชน อาสิ กสฺมาทานิ น ภฺุชสิ?
ยตฺถ โปส น ชานนฺติ ชาติยา วินเยน วา,
พหุ ตตฺถ มหาพฺรหฺเม อป อาจามกุณฺฑก,
ตฺวฺจ โข ม ปชานาสิ `ยทิสาย หยุตฺตโม'
ชานนฺโต ชานมาคมฺม น เต ภกฺขามิ กุณฺฑกนฺติ๕
อิม กุณฺฑกสินฺธวโปตกชาตก วิตฺถาเรตฺวา กเถสีติ.
ปุณฺณทาสีวตฺถุ.
๑

๒

๗. อตุลอุปาสกวตฺถุ. (๑๘๐)
"โปราณเมตนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อตุลนฺนาม อุปาสก อารพฺภ กเถสิ.
โส หิ สาวตฺถีวาสี อุปาสโก ปฺจสตอุปาสกปริวาโร
เอกทิวส เต อุปาสเก อาทาย ธมฺมสฺสวนตฺถาย วิหาร คนฺตฺวา
เรวตตฺเถรสฺส สนฺติเก ธมฺม โสตุกาโม หุตฺวา เรวตตฺเถร
วนฺทิตฺวา นิสีทิ. โส ปนายสฺมา ปฏิสลฺลานาราโม สีโห วิย
เอกจโร; ตสฺมา เตน สทฺธึ น กิฺจิ กเถสิ. โส "อย เถโร น
กิฺจิ กเถสีติ กุทโฺ ธ อุฏาย สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สนฺติก คนฺตฺวา
๑. ปาลิย ปหุนฺติ ทิสฺสติ. ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๐๐ ตทฏกถา. ๔/๒๓.
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เอกมนฺต ิโต, เถเรน "เกนตฺเถน อาคตตฺถาติ วุตฺเต, "ภนฺเต
อห อิเม อุปาสเก อาทาย ธมฺมสฺสวนตฺถาย เรวตตฺเถร อุปสงฺกมึ,
ตสฺส เม เถโร น กิฺจิ กเถสิ, โสห ตสฺส กุชฺฌติ ฺวา อิธาคโต;
ธมฺม เม กเถถาติ อาห. อถ เถโร "เตนหิ อุปาสกา นิสีทถาติ
พหุก กตฺวา อภิธมฺมกถ กเถสิ. อุปาสโก "อภิธมฺมกถา นาม
อติสณฺหา อติสุขุมา, เถโร พหุ อภิธมฺมเมว กเถสิ, อมฺหาก
อิมินา โก อตฺโถติ กุชฌ
ฺ ิตฺวา ปริส อาทาย อานนฺทตฺเถรสฺส
สนฺติก อคมาสิ; เถเรนาป "กึ อุปาสกาติ วุตฺเต, "ภนฺเต มย
ธมฺมสฺสวนตฺถาย เรวตตฺเถร อุปสงฺกมิมฺหา, ตสฺส สนฺติเก
อลฺลาปสลฺลาปมตฺตป อลภิตฺวา กุทธฺ า สารีปุตตฺ ตฺเถรสฺส สนฺติก
อาคมิมฺหา, โสป โน อติสณฺห พหุ อภิธมฺมเมว กเถสิ, `อิมินา
อมฺหาก โก อตฺโถติ เอตสฺสาป กุชฌ
ฺ ิตฺวา อิธาคตมฺห; กเถหิ
โน ภนฺเต ธมฺมกถนฺติ. "เตนหิ นิสีทิตฺวา สุณาถาติ. เถโร เตส
สุวิฺเยฺย กตฺวา อปฺปกเมว ธมฺม กเถสิ. เต เถรสฺสาป
กุชฺฌิตฺวา สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ. อถ เน
สตฺถา อาห "กสฺมา อุปาสกา อาคตตฺถาติ. "ธมฺมสฺสวนตฺถาย
ภนฺเตติ. "สุโต ปน โว ธมฺโมติ. "ภนฺเต มย อาทิโต เรวตตฺเถร
อุปสงฺกมิมฺหา, โส อมฺเหหิ สทฺธึ น กิฺจิ กเถสิ, ตสฺส
กุชฌ
ฺ ิตฺวา สารีปุตฺตตฺเถร อุปสงฺกมิมหฺ า, เตน โน พหุ
อภิธมฺโม กถิโต, ต อสลฺลกฺเขตฺวา กุชฺฌิตฺวา อานนฺทตฺเถร
๑

๑. สี. ม. ยุ. อคมิมฺหา.
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อุปสงฺกมิมฺหา, เตน โน อปฺปมตฺตโกว ธมฺโม กถิโต,
ตสฺสาป กุชฌ
ฺ ิตฺวา อิธาคตมฺหาติ. สตฺถา ตสฺส กถ สุตฺวา
"อตุล โปราณโต ปฏาย อาจิณฺณเมเวต, ตุณฺหีภูตมฺป พหุกถป
มนฺทกถป ครหนฺติเยว, เอกนฺต ครหิตพฺโพเยว หิ ปสสิตพฺโพเยว
วา นตฺถ;ิ ราชาโนป เอกจฺเจ นินฺทนฺติ เอกจฺเจ ปสสนฺติ,
มหาปวิมฺป, จนฺทิมสุริเยป, อากาสาทโยป, จตุปฺปริสมชฺเฌ
นิสีทิตฺวา ธมฺม กเถนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธป เอกจฺเจ นินฺทนฺติ
เอกจฺเจ ปสสนฺติ; อนฺธพาลาน หิ นินฺทา วา ปสสา วา อปฺปมาณ;
ปณฺฑิเตน ปน เมธาวินา นินฺทิโต นินฺทิโต นาม, ปสสิโต ปสสิโต
นาม โหตีติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
"โปราณเมต อตุล, เนต อชฺชตนามิว,
นินฺทนฺติ ตุณฺหีมาสีน, นินทฺ นฺติ พหุภาณิน,
มิตภาณึป นินฺทนฺติ นตฺถิ โลเก อนินฺทโิ ต,
น จาหุ น จ ภวิสฺสติ น เจตรหิ วิชชฺ ติ
เอกนฺต นินฺทิโต โปโส เอกนฺต วา ปสสิโต;
ยฺเจ วิฺู ปสสนฺติ อนุวิจฺจ สุเว สุเว
อจฺฉิทฺทวุตฺตึ เมธาวึ ปฺาสีลสมาหิต,
นิกฺข ชมฺโพนทสฺเสว โก ต นินฺทิตุมรหติ,
เทวาป น ปสสนฺติ, พฺรหฺมุนาป ปสสิโตติ.
ตตฺถ "โปราณเมตนฺติ: ปุราณก เอต. อตุลาติ ต อุปาสก
อาลปติ. เนต อชฺชตนามิวาติ: อิท นินฺทน วา ปสสน วา อชฺชตน
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อธุนา อุปฺปนฺน วิย น โหติ. ตุณฺหีมาสีนมฺป หิ "กึ เอโส
มูโค วิย พธิโร วิย กิฺจิ อชานนฺโต วิย ตุณหฺ ี หุตฺวา
นิสินฺโนติ นินฺทนฺติ, พหุภาณินป "กึ เอส วาตาหตตาลปณฺณ
วิย กฏกฏายติ, อิมสฺส กถาย ปริยนฺโตเยว นตฺถีติ นินฺทนฺติ,
มิตภาณีนป "กึ เอส สุวณฺณหิรฺ วิย อตฺตโน วจน มฺมาโน
เอก วา เทฺว วา วตฺวา ตุณฺหี โหตีติ นินฺทนฺติ: เอว สพฺพถาป
อิมสฺมึ โลเก อนินฺทิโต นาม นตฺถตี ิ อตฺโถ. น จาหูติ;
อตีเตป นาโหสิ, อนาคเตป น ภวิสฺสติ. ยฺเจ วิฺูติ:
พาลาน นินทฺ า วา ปสสา วา อปฺปมาณ, ย ปน ปณฺฑิตา
ทิวเส ทิวเส อนุวิจฺจ นินฺทาการณ วา ปสสาการณ วา ชานิตฺวา
[ปสสนฺติ] อจฺฉิทฺทาย วา สิกฺขาย อจฺฉิทฺทาย วา ชีวิตวุตฺติยา
สมนฺนาคตตฺตา อจฺฉิทฺทวุตฺตึ ธมฺโมชปฺปฺาย สมนฺนาคตตฺตา
เมธาวึ โลกิยโลกุตฺตรปฺปฺาย เจว จตุปฺปาริสุทฺธิสีเลน จ
สมนฺนาคตตฺตา ปฺาสีลสมาหิต ปสสนฺติ, ต สุวณฺณโทสวิรหิต
ฆฏฏนมชฺชนกฺขม ชมฺพูนทนิกฺข วิย โก นินทฺ ิตุมรหตีติ อตฺโถ.
เทวาปติ: เทวาป ปณฺฑิตมนุสฺสาป ต ภิกฺขุ อุฏาย โถเมนฺติ
ปสสนฺติ. พฺรหฺมุนาปติ: น เกวล เทวมนุสฺสา, ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ
มหาพฺรหฺเมหิป เอส ปสสิโตเยวาติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน ปฺจสตาป เต อุปาสกา โสตาปตฺติผเล
ปติฏหึสูติ.
อตุลอุปาสกวตฺถุ.
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๘. ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุวตฺถุ. (๑๘๑)
"กายปฺปโกปนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.
เอกทิวส หิ สตฺถา เตส อุโภหิ หตฺเถหิ ยฏิโย คเหตฺวา
กฏปาทุก อารุยฺห ปฏ ิปาสาเณ จงฺกมนฺตาน "ขฏขฏาติ
สทฺท สุตฺวา "อานนฺท กึสทฺโท นาเมโสติ ปุจฺฉิตฺวา "ฉพฺพคฺคิยาน
กฏปาทุก อารุยฺห จงฺกมนฺตาน ขฏขฏสทฺโทติ สุตฺวา สิกฺขาปท
ปฺาเปตฺวา "ภิกฺขุนา นาม กายาทีนิ รกฺขิตุ วฏฏตีติ วตฺวา
ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ
"กายปฺปโกป รกฺเขยฺย, กาเยน สวุโต สิยา,
กายทุจฺจริต หิตฺวา กาเยน สุจริต จเร;
วจีปโกป รกฺเขยฺย, วาจาย สวุโต สิยา,
วจีทุจฺจริต หิตฺวา วาจาย สุจริต จเร;
มโนปโกป รกฺเขยฺย, มนสา สวุโต สิยา,
มโนทุจฺจริต หิตฺวา มนสา สุจริต จเร;
กาเยน สวุตา ธีรา, อโถ วาจาย สวุตา,
มนสา สวุตา ธีรา, เต เว สุปริสวุตาติ.
ตตฺถ "กายปฺปโกปนฺติ: ติวิธ กายทุจฺจริต รกฺเขยฺย. กาเยน
สวุโตติ: กายทฺวาเร ทุจฺจริตปฺปเวสน นิวาเรตฺวา สวุโต ปหิตทฺวาโร
สิยา; ยสฺมา ปน กายทุจฺจริต หิตฺวา กายสุจริต จรนฺโต อุภยเปต
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กโรติ; ตสฺมา "กายทุจฺจริต หิตฺวา กาเยน สุจริต จเรติ วุตฺต.
อนนฺตรคาถาสุป เอเสว นโย. กาเยน สวุตา ธีราติ: เย ปณฺฑติ า
ปาณาติปาตาทีนิ อกโรนฺตา กาเยน สวุตา นาม, มุสาวาทาทีนิ
อกโรนฺตา วาจาย สวุตา นาม, อภิชฺฌาทีนิ อสมุฏาเปนฺตา
มนสา สวุตา นาม; เต อิธ โลกสฺมึ สุปริสวุตา สุรกฺขิตา
สุโคปตา สุปหิตทฺวาราติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุวตฺถุ.
โกธวคฺควณฺณนา นิฏิตา.
สตฺตรสโม วคฺโค

