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มงฺคลตฺถทีปนิยา
ทุติโย ภาโค
ปฺจมคาถายตฺถวณฺณนา
[๑] ปฺจมคาถาย ฯ ทานนฺติ ทานเจตนา ฯ ธมฺมจริยาติ
ธมฺมสฺส จริยา กรณ ฯ าตกานนฺติ อตฺตโน าตีน สงฺคโห ฯ
อนวชฺชานีติ อนวชฺชานิ อนินฺทิตานิ อครหิตานิ อุโปสถกมฺมาทีนิ ฯ
เอตนฺติ ยฺจ ทาน ยา จ ธมฺมจริยา โย จ าตกสงฺคโห
ยานิ จ อนวชฺชกมฺมานิ อิท ทานาทิ จตุพฺพิธ อุตฺตม มงฺคลนฺติ
คณฺหาหิ เทวเตติ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ อยนฺเตฺวตฺถ วิตฺถาโร ฯ
ทานกถา
[๒] ทาน นาม จาคเจตนาวิรติเทยฺยธมฺมวเสน ติวิธ โหติ ฯ
ตถา หิ สทฺธา หิรยี  กุสลฺจ ทานนฺติ อฏกงฺคุตฺตเร ทานสุตฺเต
จาคเจตนา ทาน นาม ฯ
ตตฺถ สทฺธาติ ยาย สทฺธาย ทาน เทติ สา สทฺธา ฯ
หิรียนฺติ ยาย หิริยา ทาน เทติ สาว อธิปฺเปตา ฯ กุสลฺจ
ทานนฺติ อนวชฺชฺจ ทานนฺติ ตพฺพณฺณนา ฯ
อภย เทตีติ อาคตฏาเน วิรติ ทาน นาม ฯ ตตฺถ อภยทาน
๑

๒

๑. องฺ. อฏก. ๒๓/๒๔๐. ๒. มโน. ปู. ๓/๒๘๘.

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 2

กโรติ ปฺจสีลสงฺขาต วิรตึ สมาทิยตีติ อตฺโถ ฯ อิท อารตี
วิรตี ปาปาติ เอตฺถาวิภวิสฺสติ ฯ
ทาน เทติ อนฺนปานนฺติ อาคตฏาเน เทยฺยธมฺโม ทาน นาม ฯ
[๓] กถาวตฺถุวณฺณนายมฺป ตตฺถ จาคเจตนา เทติ
เทยฺยธมฺม เทนฺติ วา เอตาย เทยฺยธมฺมนฺติ ทาน ฯ วิรติ อวขณฺฑนตฺเถน
ลวนตฺเถน จ ทาน ฯ สา หิ อุปฺปชฺชมานา ภยเภรวาทิสงฺขาต
ทุสฺสีลสฺส เจตน ขณฺเฑติ ลุนาติ จาติ ทาน ฯ เทยฺยธมฺโม
ทิยฺยตีติ ทานนฺติ วตฺวา เอวเมต ติวิธมฺป อตฺถโต เจตสิโก
เจว ธมฺโม เทยฺยธมฺโม จาติ ทุวิธ โหตีติ วุตฺต ฯ
ตตฺถ มงฺคลตฺต เจตสิกทาเน ยุชฺชติ น อเจตสิเก ฯ ตสฺมา
อเจตสิก เทยฺยธมฺมทาน อิธ น ลพฺภติ ฯ เจตสิกทาเนป วิรติยา
ปรโต ปาปวิรติมชฺชปานสฺเมหิ คยฺหมานตฺตา สาป อิธ น
ลพฺภติ ฯ ตสฺมา ปาริเสสนเยน จาคเจตนา ทานนฺติ ทฏพฺพ ฯ
เจตนาติ จ ปธานวเสน วุตฺต ฯ ตคติกตฺตา ปน ตสมฺปยุตฺโต
อโลโภป ทาน นาม ฯ เตนฏกถาย ทาน นาม ปร อุทฺทิสสฺ
สุพุทฺธิปุพฺพิกา อนฺนาทิทสวตฺถุกา ทานปริจฺจาคเจตนา ตสมฺปยุตฺโต
วา อโลโภติ วุตฺต ฯ
[๔] ตตฺถ สุพุทฺธปิ ุพฺพิกาติ สมฺมาทิฏิปุเรจาริกา ฯ อตฺถิ
ทินฺนนฺติอาทินยปฺปวตฺตสมฺมาทิฏิ เหตฺถ สุพุทฺธิ นาม ฯ
๑

๒

๓

๑. ป. ที. อภิ. วิ. ๒๕๔. ๒. ป. โช. ขุ. ขุ. ๑๕๔ ๓. อนฺนาทิทสทานวตฺถุปริจฺจาค
เจตนาติ ปาโเยว ทิสุสติ ฯ . ว.
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สมฺมาทิฏิโก เอโกว อตฺถิ ทินฺนนฺติ สมฺมาลทฺธิโก หุตฺวา ทาน
นาม สุนฺทร พุทฺธาทีหิ ปณฺฑิเตหิ ปสตฺถ ปณฺฑิตปฺปฺตฺตนฺติ
สทฺทหนฺโต อตฺตนาป ทาน เทติ ปรมฺป ตตฺถ สมาทเปติ น
มิจฺฉาทิฏิโก ฯ ตถา หิ นตฺถิ ทินฺนนฺติ มิจฺฉาลทฺธิโก อชิโต
นาม ติตฺถกโร เอวมาห ภสฺสนฺตา หุติโย ทตฺตุปฺปฺตฺต
ยทิท ทานนฺติ ฯ
ตตฺถ ภสฺสนฺตาติ ภสฺมนฺตา ฯ อยเมว วา ปาลิ ฯ หุติโยติ
ย ปโหนกสกฺการาทิเภท ทินฺนทาน สพฺพนฺต ฉาริกาวสานเมว
โหติ ฯ น ตโต ปร ผลทายก หุตฺวา คจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ
ทตฺตุปฺปฺตฺตนฺติ ทตฺตูหิ พาลมนุสฺเสหิ ปฺตฺต ฯ อิท วุตฺต
โหติ พาเลหิ อพุทฺธีหิ ปฺตฺตมิท ทาน น ปณฺฑิเตหิ
พาลา เทนฺติ ปณฺฑิตา คณฺหนฺตีติ สามฺผลวณฺณนา
ขนฺธกวคฺเค ทิฏิสยุตฺตวณฺณนา จ ฯ
ทปฺปนฺติ มุยฺหนฺตีติ ทตฺตู มุยฺหปุคฺคลาติ สามฺผลฏีกา ฯ
[๕] อนฺนาทิทสวตฺถุกาติ
อนฺน ปาน วตฺถ ยาน มาลา คนฺธ วิเลปน
เสยฺยาวสถ ปทีเปยฺย ทานวตฺถู อิเม ทสาติ
เอว วุตฺตเทยฺยธมฺมวตฺถุกา ฯ
ตตฺถ อนฺนนฺติ ยงฺกิฺจิ ขาทนีย โภชนีย ฯ ปานนฺติ
๑

๓

๔

๑. เอตฺถนฺตเร ปนฏกถาสุ ทสฺเสตีติ ปท ขายติ. ๒. สุ. วิ. ๑/๒๐๗.
๓. ขนฺธวารวคฺเค. . ว. ๔. สา. ป. ๒/๔๑๑.

๒
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อมฺพปานาทิปานก ฯ วตฺถนฺติ นิวาสนปารุปนาทิอจฺฉาทน ฯ ยานนฺติ
รถวยฺหาทิ อนฺตมโส อุปาหน อุปาทาย คมนสาธน ฯ มาลาติ
คนฺถิตาคนฺถิตเภท สพฺพ ปุปฺผ ฯ คนฺธนฺติ ยงฺกิฺจิ คนฺธชาต
ปสิต อปสิต คนฺธูปกรณ จ ฯ วิเลปนนฺติ ฉวิราคกรณ ฯ เสยฺยาติ
มฺจปาทิ เจว ปาวารโกชวาทิ จ สยิตพฺพวตฺถุ ฯ เสยฺยาคหเณน
เจตฺถ อาสนมฺป คหิตนฺติ ทฏพฺพ ฯ อาวสถนฺติ วาตาตปาทิปริสฺสยวิโนทน ปฏิสฺสย ฯ ปทีเปยฺยนฺติ ทีปกปลฺลิกาทิ ปทีปูปกรณนฺติ
อิติวุตฺตเก ติกนิปาตสฺส ตติยวคฺเค อวุฏิกสุตฺตวณฺณนา ฯ
[๖] อนฺนนฺติ ขชฺชโภชน ฯ ปานนฺติ ยงฺกิฺจิ สายน ฯ
วตฺถนฺติ นิวาสนปารุปน ฯ ยานนฺติ ฉตฺตุปาหน อาทึ กตฺวา
ยงฺกิฺจิ คมนปฺปจฺจย ฯ มาลนฺติ ยงฺกิฺจิ สุมนมาลาทิปุปฺผ ฯ
คนฺธนฺติ ยงฺกิฺจิ จนฺทนาทิวิเลปน ฯ เสยฺยาวสถ ปทีเปยฺยนฺติ
มฺจปาทิเสยฺย เอกภูมิกาทิอาวสถ วฏฏิเตลาทิปทีปูปกรณนฺติ
ขนฺธกวคฺเค นาคสยุตฺตวณฺณนา ฯ
[๗] อทนียโต อนฺน ฯ ขาทนียโต ขชฺช ฯ ปาตพฺพโต
ปาน ฯ สายนียโต สายน อมฺพรสาทิ ฯ นิวาสิตพฺพนฺติ นิวาสน ฯ
ปริปุริตพฺพนฺติ ปารุปน ฯ ยนฺติ เตนาติ ยาน อุปาหนาทิ ฯ
อุปาหนาทีติ อาทิสทฺเทน จ วยฺหสิวิกาทีน สงฺคโห ฯ ฉตฺตมฺป
วสฺสาตปทุกฺขปริรกฺขเณน มคฺคคมนสาธนนฺติ กตฺวา ฉตฺตุปาหนนฺติ
๑

๒

๓

๔

๑. ป. ที. อิติ. ๓๑๑. ๒. ขาทนียโภชนียนฺติป ปาโ. ๓. ปานกนฺติป ฯ . ว.
๔. สา. ป. ๒/๔๒๒.
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วุตฺต ฯ เตนาห ยงฺกิฺจิ คมนปฺปจฺจยนฺติ ตฏฏีกา ฯ
ปทีเป ปทีปเน เอตพฺพ เนตพฺพนฺติ ปทีเปยฺย เตลาทิอุปกรณนฺติ จตุกฺกงฺคุตฺตเร ทุติยปณฺณาสกสฺส จตุตฺถวคฺคฏีกา ฯ
[๘] ปานนฺติ นิทฺเทสนเยน โสฬสวิธ โหติ ฯ เตนาห
ธมฺมเสนาปติ อฏ ปานานิ อมฺพปาน ชมฺพุปาน โจจปาน โมจปาน
มธุกปาน มุทฺทิกปาน สาลุกปาน ผารุสกปาน ฯ อปรานิป อฏ
ปานานิ โกสมฺพปาน โกลปาน พทรปาน ฆฏปาน เตลปาน
ปโยปาน ยาคุปาน รสปานนฺติ ฯ
ตุวฏกสุตฺตนิทฺเทสปาลิ ฯ
[๙] อมฺพปานนฺติ อาเมหิ วา ปกฺเกหิ วา อมฺเพหิ กตปาน ฯ
ตตฺถ อาเมหิ ภิกฺขุนา กโรนฺเตน อมฺพตรุณานิ ภินฺทิตฺวา อุทเก
ปกฺขิปตฺวา อาตเป อาทิจฺจปาเกน ปจิตฺวา ปริสฺสาเวตฺวา ตทหุปฺปฏิคฺคหิเตหิ มธุสกฺกรกปฺปุราทีหิ โยเชตฺวา กาตพฺพ ฯ ชมฺพุปานนฺติ
ชมฺพุผเลหิ กตปาน ฯ โจจปานนฺติ อฏิกกทลีผเลหิ กตปาน ฯ
โมจปานนฺติ อนฏิเกหิ กทลีผเลหิ กตปาน ฯ มธุกปานนฺติ มธุกาน
ชาติรเสน กตปาน ฯ ตมฺปน อุทกสมฺภินฺน วฏฏติ สุทฺธ น
วฏฏติ ฯ มุทฺทิกปานนฺติ มุทฺทิกา อุทเก มทฺทิตวฺ า อมฺพปาน วิย
กตปาน ฯ สาลุกปานนฺติ รตฺตุปฺปลนีลุปฺปลาทีน สาลุเก มทฺทิตฺวา
กตปาน ฯ ผารุสกปานนฺติ ผารุสเกหิ อมฺพปาน วิย กตปาน ฯ
โกสมฺพปานนฺติ โกสมฺพผเลหิ กตปาน ฯ โกลปานนฺติ โกลผเลหิ
๑

๒

๑. ปาลิยมฺปน ยาคุปาน ปโยปานนฺติ เอว วาเรน อาคต. . ว. ๒. ขุ. มหา. ๒๙/๔๕๐.
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กตปาน ฯ พทรปานนฺติ มหาโกลผเลหิ อมฺพปาน วิย กตปาน ฯ
อิมานิ เอกาทส ปานานิ สีตานิป อาทิจฺจปกฺกานิป วฏฏนฺติ ฯ
ฆฏปานนฺติ สปฺปปาน ฯ เตลปานนฺติ ติลเตลาทิปาน ฯ ปโยปานนฺติ
ขีรปาน ฯ ยาคุปานนฺติ อมฺพิลาทิยาคุปาน ฯ รสปานนฺติ
สากาทิรสปานนฺติ ตพฺพณฺณนา ฯ
เอว อโลภสหิตา อนฺนาทิทสวตฺถุกา ทานเจตนา อิธ ทาน ฯ
อโลเภนาป หิ สก วตฺถุ ปฏิปาเทติ ฯ เตนฏกถาย ตทุภย สนฺธาย
ทิยฺยเต อิมินาติ ทาน อตฺตโน สนฺตก ปรสฺส ปฏิปาเทตีติ วุตฺต ฯ
[๑๐] ตมฺปเนต ทาน ฉฬงฺคิกฺเว มหปฺผล โหติ ฯ เตนาห
กถฺจ ภิกฺขเว ฉฬงฺคสมนฺนาคตา ทกฺขิณา โหติ ฯ อิธ ภิกขฺ เว
ทายกสฺส ตีณงฺคานิ โหนฺติ ปฏิคฺคาหกาน ตีณงฺคานิ ฯ กตมานิ
ทายกสฺส ตีณงฺคานิ ฯ อิธ ภิกฺขเว ทายโก ปุพเฺ พว ทานา
สุมโน โหติ ทท จิตฺต ปสาเทติ ทตฺวา อตฺตมโน โหติ
อิมานิ ทายกสฺส ตีณงฺคานิ ฯ กตมานิ ปฏิคฺคาหกาน ตีณงฺคานิ ฯ
อิธ ภิกฺขเว ปฏิคฺคาหกา วีตราคา วา โหนฺติ ราควินยาย วา
ปฏิปนฺนา วีตโทสา วา โหนฺติ โทสวินยาย วา ปฏิปนฺนา
วีตโมหา วา โหนฺติ โมหวินยาย วา ปฏิปนฺนา อิมานิ
ปฏิคฺคาหกาน ตีณงฺคานิ ฯ อิติ ทายกสฺส ตีณงฺคานิ ปฏิคฺคาหกาน
ตีณงฺคานิ ฯ เอว โข ภิกขฺ เว ฉฬงฺคสมนฺนาคตา ทกฺขิณา โหติ ฯ
เอว ฉฬงฺคสมนฺนาคตาย ภิกฺขเว ทกฺขิณาย น สุกร ปฺุสฺส
๑

๒

๑. สา. ป. ๒/๑๐๙. ๒. ทียเต....ปฏิปาทิยตีติ วุตฺต โหตีติ อฏกถาย ลิขิต ฯ . ว.

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 7

ปมาณ กาตุ เอตฺตโก ปฺุาภิสนฺโท กุสลาภิสนฺโท สุขสฺสาหาโร
โสวคฺคิโก สุขวิปาโก สคฺคสวตฺตนิโก อิฏาย กนฺตาย มนาปาย
หิตาย สุขาย สวตฺตตีติ อถโข อสงฺเขยฺโย อปฺปเมยฺโย
มหาปฺุกฺขนฺโธเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉติ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว
มหาสมุทฺเท น สุกร อุทกสฺส ปมาณ คเหตุ เอตฺตกานิ
อุทกาฬฺหกานีติ วา เอตฺตกานิ อุทกาฬฺหกสตานีติ วา เอตฺตกานิ
อุทกาฬฺหกสหสฺสานีติ วา เอตฺตกานิ อุทกาฬฺหกสตสหสฺสานีติ วา
อถโข อสงฺเขยฺโย อปฺปเมยฺโย มหาอุทกกฺขนฺโธเตฺวว สงฺขฺย
คจฺฉติ เอวเมว โข ภิกขฺ เว เอว ฉฬงฺคสมนฺนาคตาย ทกฺขิณาย
น สุกร ปฺุสฺส ปมาณ คเหตุ ฯเปฯ มหาปฺุกฺขนฺโธเตฺวว
สงฺขฺย คจฺฉตีติ ฯ อิทมโวจ ภควา อิท วตฺวาน สุคโต
อถาปร เอตทโวจ สตฺถา
[๑๑] ปุพฺเพว ทานา สุมโน ทท จิตฺต ปสาทเย
ทตฺวา อตฺตมโน โหติ เอสา ยฺสฺส สมฺปทา ฯ
วีตราโค วีตโทโส
วีตโมโห อนาสโว
เขตฺต ปฺุสฺส
สมฺปนฺน สฺตา พฺรหฺมจาริโน
ทตฺวา สเยหิ ปาณิภิ
สย อาจมยิตวฺ าน
อตฺตโน ปรโต เจโส
ยฺโ โหติ มหปฺผโล ฯ
๑

๑

๒

๓

๔

๑. ปาลิยมฺปน สงฺขนฺติ ทิสฺสติ ๒. ยฺสฺสาติ ฯ . ว. ๓. อาจรยิตฺวานาติ
ปาลิย ทิสฺสติ. ๔. สเกหีติ ฯ . ว.
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เอว ยชิตฺวา เมธาวี สทฺโธ มุตเฺ ตน เจตสา
อพฺยาปชฺฌ สุข โลก ปณฺฑิโต อุปปชฺชตีติ ฯ
ฉกฺกงฺคุตฺตเร ปมปณฺณาสกสฺส จตุตฺถวคฺเค ฉฬงฺคทานสุตฺต ฯ
[๑๒] ฉฬงฺคสมนฺนาคตาติ ฉหิ คุณงฺเคหิ สมนฺนาคตา ฯ
ทกฺขิณาติ ทาน ฯ ปุพเฺ พว ทานา สุมโนติ ทาน ทสฺสามีติ
มาสฑฺฒมาสโต ปฏาย โสมนสฺสปฺปตฺโต โหติ ฯ เอตฺถ หิ
ปุพฺพเจตนา ทสฺสามีติ จิตฺตุปฺปาทกาลโต ปฏาย อิโต อุฏิเตน
ทาน ทสฺสามีติ เขตฺตคฺคหณ อาทึ กตฺวา จินฺเตนฺตสฺส
ลพฺภติ ฯ ทท จิตฺต ปสาเทตีติ เอว วุตฺตา มฺุจนเจตนา ปน
ทานกาเลเยว ลพฺภติ ฯ ทตฺวา อตฺตมโน โหตีติ อยมฺปน อปรเจตนา
อปราปร อนุสฺสรนฺตสฺส ลพฺภติ ฯ วีตราคาติ วิคตราคา ขีณาสวา ฯ
ราควินยาย วา ปฏิปนฺนาติ ราควินยปฺปฏิปท ปฏิปนฺนา ฯ
อุกฺกฏเทสนา เจสา ฯ น เกวลมฺปน ขีณาสวาน
อนาคามิสกทาคามิโสตาปนฺนานมฺป อนฺตมโส ตทหุปฺปพฺพชิตสฺส
ภณฺฑคฺคาหกสามเณรสฺสาป ทินฺนา ทกฺขิณา ฉฬงฺคสมนฺนาคตาว โหติ ฯ
โสป หิ โสตาปตฺติมคฺคตฺถเมว ปพฺพชิโตติ ฉฬงฺคสุตฺตวณฺณนา ฯ
[๑๓] ทกฺขนฺติ วฑฺเฒนฺติ เอตายาติ ทกฺขิณา ปริจฺจาคมย
ปฺุ ตทุปกรณภูโต เทยฺยธมฺโม จ ฯ อิธ ปน เทยฺยธมฺโม
อธิปฺเปโต ฯ อิโต อุฏิเตนาติ อิโต เขตฺตโต อุปฺปนฺเนน ฯ
ราโค วินียติ เอเตนาติ ราควินโย ราคสมุจฺเฉทิกา ปฏิปทา ฯ
๑

๒

๑. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๗๖. ๒. มโน. ปู. ๓/๑๓๑.
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เตนาห ราควินยปฺปฏิปท ปฏิปนฺนาติ ตฏฏีกา ฯ
[๑๔] ปฺุาภิสนฺทาติ ปฺุสฺส อภิสนฺทา ปฺุโปปตฺติโยติ
อตฺโถ ฯ กุสลาภิสนฺทาติ ตสฺเสว เววจน ฯ เต ปเนเต สุข
อาหรนฺตีติ สุขสฺสาหารา ฯ สุฏุ อคฺคาน รูปาทีน ทายกาติ
โสวคฺคิกา ฯ สุโข เนส วิปาโกติ สุขวิปากา ฯ สคฺเค อุปปตฺติ
สคฺโค สคฺคาย สวตฺตนฺตีติ สคฺคสวตฺตนิกาติ จตุกฺกงฺคุตฺตเร
ทุติยปณฺณาสกสฺส ปมวคฺควณฺณนา ฯ
ปฺุาภิสนฺทาติ วา ปฺุนทิโย ฯ อวิจฺเฉเทน นิจฺจ
ปวตฺติยมานานิ หิ ปฺุานิ อภิสนฺทนตฺเถน ปฺุาภิสนฺทาติ
วุตฺตานีติ ตฏฏีกา ฯ
[๑๕] ยฺสฺส สมฺปทาติ ทานสฺส ปริปณ
ุ ฺณตา ฯ สฺตาติ
สีลสฺเมน สฺตา ฯ สย อาจมยิตฺวานาติ อตฺตนาว หตฺถปาเท
โธวิตฺวา มุข วิกฺขาเลตฺวา ฯ สเยหิ ปาณิภีติ อตฺตโน หตฺเถหิ ฯ
สเกหีติป ปาโ ฯ สทฺโธติ รตนตฺตยคุเณ สทฺทหนฺโต ฯ มุตฺเตน
เจตสาติ โลภมจฺฉริยาทีหิ วิมุตฺเตน จิตฺเตน ฯ อพฺยาปชฺฌ สุข
โลกนฺติ นิทฺทุกฺข อุฬารสุขโสมนสฺส เทวโลกนฺติ ฉฬงฺคสุตฺตวณฺณนา (๒) ฯ
[๑๖] ปุพฺเพ ว ทานาติ มฺุจนเจตนาย ปุพฺเพ ทานูปกรณสมฺภรณโต ปฏาย ฯ สุมโนติ สมฺปตฺตีน นิทาน อนุคามิก นิธาน
นิเธสฺสามีติ โสมนสฺสิโต ภเวยฺย ฯ ทท จิตฺต ปสาทเยติ ททนฺโต
เทยฺยธมฺม ทกฺขิเณยฺยหตฺเถ ปติฏาเปนฺโต อสารโต ธนโต
๑

๑. มโน. ปู. ๒/๔๐๒. ๒. มโน. ปู. ๓/๑๓๒.
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สาราทาน กโรมีติ อตฺตโน จิตฺต ปสาเทยฺย ฯ ทตฺวา อตฺตมโน
โหตีติ ทกฺขิเณยฺยาน เทยฺยธมฺม ปริจฺจชิตฺวา ปณฺฑิตปฺปฺตฺต
นาม มยา อนุฏิต อโห สาธุ สุฏูติ อตฺตมโน ปมุทิโต
ปติโสมนสฺสชาโต โหติ ฯ เอสาติ ยา อย ปุพฺพเจตนา
มฺุจนเจตนา อปราปรเจตนาติ อิมาส กมฺมผลสฺสทฺธานุคตาน
โสมนสฺสปริคฺคหิตาน ติวิธาน เจตนาน ปาริปูริ เอสา ฯ
สีลสฺเมนาติ กายิกวาจสิกสวเรน ฯ หตฺถปาเทติ ทกฺขิเณยฺยาน
หตฺถปาเท ฯ มุข วิกฺขาเลตฺวาติ เตสเยว มุข วิกฺขาเลตฺวา ฯ
อตฺตนาว มุโขทก ทตฺวาติ อธิปฺปาโยติ ตฏฏีกา ฯ
[๑๗] เอตฺถาห กิเมตา ติสฺโสป เจตนา ปฏิสนฺธิทายิกา
โหนฺตีติ ฯ อาม ติสฺโสป ตทายิกาว ฯ อปุตฺตกเสฏิสฺส
เจตนาโย เจตฺถ นิทสฺสน ฯ โส กิร อตีเต พาราณสิย เสฏี
หุตฺวา เอกทิวส ปาโต วุฏาย ภตฺต ภฺุชิตฺวา ราชุปฏาน
คจฺฉนฺโต ตครสิขีปจฺเจกพุทฺธ ทิสฺวา ตสฺส ปณฺฑปาต ทาเปตฺวา
ปกฺกามิ ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตถฺ าโร ตุ ฉกฺกนิปาตสฺส
ทุติยวคฺเค มยฺหกสกุณชาตกวณฺณนายฺเจว โกสลสยุตฺเต
ทุติยวคฺควณฺณนายฺจ โอโลเกตพฺโพ ฯ โส เตน กมฺเมน จุทฺทสกฺขตฺตุ สุคติเมว อุปปชฺชิ ฯ เตนาห ภควา โกสลรฺโ ย
โข โส มหาราช เสฏี คหปติ ตครสิขีปจฺเจกพุทฺธ ปณฺฑปาเตน
ปฏิปาเทสิ ตสฺส กมฺมสฺส วิปาเกน สตฺตกฺขตฺตุ สุคตึ สคฺค โลก
๑

๒

๓

๑. ชาตกฏกถา. ๕/๙๔. ๒. ส. ส. ๑๕/๑๓๓. ๓. ปาลิยฺหิ ตครสิขี ปจฺเจกพุทฺธ.
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อุปปชฺชิ ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากาวเสเสน อิมิสฺสาเยว สาวตฺถิยา
สตฺตกฺขตฺตุ เสฏิตฺต การยีติ ฯ
[๑๘] ตตฺถ ปฏิปาเทสีติ ปณฑ
ฺ ปาเตน สทฺธึ สโยเชสิ
ปณฺฑปาต อทาสีติ อตฺโถ ฯ สตฺตกฺขตฺตุนฺติ สตฺต วาเร ฯ
ปุพฺพปจฺฉิมเจตนาวเสน เจตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
เอกปณฺฑปาตทานสฺมิฺหิ เอกาว เจตนา เทฺว ปฏิสนฺธิโย น เทติ ฯ
ปุพฺพปจฺฉิมเจตนาหิ ปเนส สตฺตกฺขตฺตุ สคฺเค สตฺตกฺขตฺตุ เสฏิกุเล
นิพฺพตฺโตติ ตพฺพณฺณนา ฯ
อิมสฺส สมณสฺส ปณฺฑปาต เทหีติ วทโต เอกายเอว
ชวนวีถิยา วเสน อตฺถสิทฺธิ อตฺถิ อถโข ตตฺถ อาทิโต
ปวตฺตชวนวาโรป อตฺถิ มชฺเฌ ปจฺฉา ปวตฺตชวนวาโรป ต
สนฺธายาห ปุพฺพปจฺฉิมเจตนาติ ตฏฏีกา ฯ
[๑๙] ตสฺมา ติสฺโสป เจตนา ปริปุณฺณา กาตพฺพา ฯ เอว
กรโต หิ ทาน มหปฺผล โหติ ฯ เตน มยฺหกสกุณชาตกวณฺณนาย
ทานฺหิ นาม ติสฺโส เจตนา ปริปณ
ุ ฺณา กาตุ สกฺโกนฺตสฺเสว
มหปฺผล โหตีติ วุตฺต ฯ
[๒๐] อปจสฺส มหปฺผลตา เวลามสุตฺตทกฺขิณาวิภงฺคสุตฺตวเสนาป เวทิตพฺพา ฯ
นวกงฺคุตฺตเร เวลามสุตฺตสฺมิฺหิ ปฏิคฺคาหกเภทโต จุทฺทสวิธ
ทาน วุตฺต ฯ เวลามพฺราหฺมโณ หิ โลกิยมหาชนสฺส สตฺตมาสาธิกานิ;
๑

๒

๓

๑. กาเรสีติ. . ว. ๒. สา. ป. ๑/๑๘๘. ๓. นย. องฺ. นวก. ๒๓/๔๐๖.
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สตฺต วสฺสานิ อปริมาณ ขชฺชโภชฺชาทิเภท อาหาร ทตฺวา
โอสานทิวเส จตุราสีติสหสฺสสงฺขา สุวณฺณปาติรูปยปาติกสปาติโย
ยถากม รูปยสุวณฺณหิรฺปูรา สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิเต
จตุราสีติสหสฺสสงฺเข หตฺถี จ รเถ จ กฺาโย จ ปลฺลงฺเก จ
จตุราสีติสหสฺสสงฺขา เธนุโย จ วตฺถโกฏิโย จ อทาสิ ฯ ต
มหาทาน นาม อโหสิ ฯ ตโต เอกสฺส โสตาปนฺนสฺส อนฺนทาน
มหปฺผลตร ฯ สต โสตาปนฺนาน อนฺนทานโต เอกสฺส
สกทาคามิสฺส อนฺนทาน มหปฺผลตร ฯ ตถา สต สกทาคามีน เอกสฺส
อนาคามิโน ฯ สต อนาคามีน เอกสฺส อรหโต ฯ สต อรหนฺตาน
เอกสฺส ปจฺเจกพุทฺธสฺส ฯ สต ปจฺเจกพุทฺธาน เอกสฺส สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ ตโต พุทธฺ ปฺปมุขสฺส สงฺฆสฺส อนฺนทาน มหปฺผลตร ฯ
ตโต จาตุทฺทิสสงฺฆสฺส วิหารทานนฺติ ฯ
[๒๑] อุปริปณฺณาสกสฺส จตุตฺถวคฺเค ทกฺขิณาวิภงฺคสุตฺเต
ปน เอกวีสติวิธ ทาน ฯ ตตฺถ หิ ย ลกฺขณสมฺปทาทิคุณวเสน
ขีรลาภารกฺขาทิอุปการวเสน จ โปสนตฺถ ติรจฺฉานคตสฺส ทินฺน
ต น คหิต ทานลกฺขณาโยคโต ฯ อนุคฺคหปูชนิจฺฉาวเสน หิ อตฺตโน
เทยฺยวตฺถุปริจฺจาโค ทาน ฯ น ภยราคลฺจกามตาทิวเสน
สาวชฺชภาวโต ฯ ยมฺป อาโลปอฑฺฒาโลปมตฺต ทินฺน ตมฺป น คหิต
ยาวทตฺถตาย
อปริปณ
ุ ฺณภาเวน ยถาธิปฺเปตผลทานาย
อสมตฺถภาวโต ฯ ยมฺปน สุนขสูกรกุกฺกุฏกากาทีสุ ยสฺส กสฺสจิ สมฺปตฺตสฺส
๑

๑. ม. อุป. ๑๔/๔๕๖.
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อิทเมว ทานมย ปฺุ อายตึ สุขหิตภาวาย โหตูติอาทินา ผล
ปาฏิกงฺขิตฺวา ยาวทตฺถ ทินฺน ต ติรจฺฉานคเต ทานนฺติ คหิต ฯ
ต อตฺตภาวสเต อายุ เทติ วณฺณ สุข พล อตฺตภาวสเต ปฏิภาน
เทตีติ ปฺจานิสสสตทายกตฺตา สตคุณ นาม ฯ เอวมุปริป ฯ
เกวฏฏมจฺฉพนฺธาทิโก ปรปฬาย ชีวิต กปฺเปตฺวา ปน ปุถชุ ชฺ นทุสฺสีโล
นาม ตสฺส ทินฺนทาน สหสฺสคุณ ฯ สีลวตา สทิสสีโล อสโ
อมายาวี ปร อปเฬตฺวา ธมฺเมน สเมน กสิยา วา วณิชฺชาย
วา ชีวิต กปฺเปตา ปน ปุถุชชฺ นสีลวา นาม ตสฺส ทินฺนทาน
สตสหสฺสคุณ ฯ กมฺมวาที โลกิยปฺจาภิฺโ ตาปโส ปน
พาหิรโก กาเมสุ วีตราโค นาม ตสฺส ทินฺนทาน โกฏิสตสหสฺสคุณ ฯ โสตาปตฺติผลตฺถาย ปฏิปนฺนสฺส โสตาปนฺนสฺส ฯเปฯ
อรหตฺตผลตฺถาย ปฏิปนฺนสฺส อรหโต ปจฺเจกพุทฺธสฺส
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ อิเมส ทสนฺน ทินฺนทาน ผลโต อสงฺเขยฺย ฯ โก เนส
วิเสโสติ ฯ โทณิย อุทกสฺส วิย โสตาปตฺติผลตฺถาย ปฏิปนฺเน
ทินฺนทานสฺส อสงฺเขยฺยตา เวทิตพฺพา ฯ ตาสุ ตาสุ มหานทีสุ
มหาสมุทฺเท จ อุทกสฺส วิย โสตาปนฺนาทีสุ ทินฺนทานสฺส
อุตฺตริตรวเสน อสงฺเขยฺยตา ฯ ปวิยา ขลมณฺฑลมตฺเต ปเทเส ปสุ อาทึ
กตฺวา ยาว ปวิยา ปสุโน อปฺปเมยฺยตายป อยมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
สติป หิ เนส อสงฺเขยฺยตาสามฺเ อตฺเถว อปฺปพหุภาโว
สวฏฏาทิอสงฺเขยฺยตามหากปฺปาสงฺเขยฺยตา วิยาติ ฯ ตตฺถ ติสรณคโต
อุปาสโก ปฺจสีเล ปติฏิโต ทสสีเล ปติฏิโต อุปาสโก
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ตทหุปฺปพฺพชิตสามเณโร อุปสมฺปนฺนมตฺตภิกขุ วตฺตสมฺปนฺโน ภิกฺขุ
อารทฺธวิปสฺสโก ภิกฺขุ ปมมคฺคฏโติ อิเม อฏ โสตาปตฺติผลตฺถาย
ปฏิปนฺนา นาม ฯ สาสนาวตรณฺหิ ยาวเทว วฏฏทุกฺขนิตฺถรณตฺถฺจ
มคฺคปฺปฏิเวธตฺถฺจ ตสฺมา นิพฺเพธภาคิย สรณคมน สิกฺขาปทสมาทาน ปพฺพชฺชา อุปสมฺปทา สีลปริปูรณ อธิจิตฺตสิกฺขานุโยโค
วิปสฺสนาติ สพฺพาเปสา โสตาปตฺติผลสจฺฉิกรณตฺถ ปฏิปตฺติเอว
โหติ ฯ ยถา หิ นิพฺเพธภาคิยา สมาธิภาวนา ปรมฺปราย
อริยมคฺคาธิคมนสฺส ปจฺจยภาวโต อุปนิสฺสโย ตถา นิพฺเพธภาคิย
สีลปริปูรณ อุปสมฺปทา ปพฺพชฺชา อุปาสกสฺส ทสสุ ปฺจสุ วา
สีเลสุ ปติฏ าน อนฺตมโส สรณคมนมฺป นิพฺเพธภาคิย อริยมคฺคาธิคมนสฺส อุปนิสฺสโย โหติเยวาติ สพฺพาเปสา โสตาปตฺติผลตฺถาย
ปฏิปตฺตีติ วุตฺตา ฯ เตสุ ติสรณคตสฺส ทินฺนทานมฺป อสงฺเขยฺย ฯ
ภควติ สทฺธมฺเม อริยสงฺเฆ อุฬารตรพหุมานนคารวสงฺคหิโต
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สุปฏิปนฺโน
สงฺโฆติ ตปฺปรายนตาทิอาการปฺปวตฺโต าณปริโสธิโต ปสาโท
หิ สรณคมนนฺติ ฯ เตน วตฺถุคเตน ปสาเทน ปริภาวิเต สนฺตาเน
กตปฺุ เขตฺตสมฺปตฺติยา มหปฺผล โหตีติ ฯ ตโต ปฺจสีลกสฺส
ทินฺนทาน มหปฺผลตร ฯ สรณคมนฺหิ วตฺถตุ ฺตเย ปสาทภาเวน
อชฺฌาสยสมฺปตฺตีติ ต ตาทิสสฺส ปฺจสีล อชฺฌาสยสมฺปตฺติอุปตฺ
ถมฺภิโต กายวจีสฺโมติ ตตฺถ ทินฺน มหปฺผลตรนฺติ ฯ ตโต
ทสสีลกสฺส มหปฺผลตร ฯ ทสสีลฺหิ ปริปุณฺณมุปาสกสีลนฺติ ตตฺถ
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ทินฺน มหปฺผลตรนฺติ ฯ ตโต สามเณรสฺส ฯ ตโต อุปสมฺปนฺนมตฺตภิกฺขุสฺส ฯ ตโต วตฺตสมฺปนฺนสฺส ฯ ตโต อารทฺธวิปสฺสกสฺส
ทินฺนทาน มหปฺผลตร ฯ สามเณรสีลาทีนฺหิ อุตฺตรุตฺตรสฺมึ
วิสิฏตราทิภาวโต ตตฺถ ตตฺถ ทินนฺ สฺส สวิเสสมหปฺผลตา โหตีติ ฯ
มคฺคสมงฺคีน ปน เตน เตน โอธินา สงฺกิเลสธมฺมาน หายมานตาย
โวทานธมฺมาน จ วฑฺฒมานตาย อปริโยสิตกิจฺจตฺตา อปริปณ
ุ ฺณคุณตา ปริโยสิตกิจฺจตฺตา ผลสมงฺคีน ปริปุณณ
ฺ คุณตาติ ตตมคฺคฏเหิ ผลฏาน เขตฺตาติสยตา เวทิตพฺพา ฯ เหฏิมเหฏิเมหิ ปน
มคฺคฏาน ผลฏเหิ จ ผลฏาน อุตฺตริตรตา ปากฏาเอว ฯ
ตถา หิ อุปริมาน ทินฺนทานสฺส มหปฺผลตา วุตฺตา ฯ มคฺคสมงฺคิตา
นาม มคฺคจิตฺตกฺขณปริจฺฉินฺนา ตสฺมิฺจ ขเณ กถ ทาน ทาตุ
ปฏิคฺคเหตฺุจ สมฺภวตีติ ฯ อารทฺธวิปสฺสโก ภิกฺขุ เคหทฺวาเร
ิโต วา วิหาราสนสาลาสุ นิสินฺโน วา โหติ ทายโก ตสฺส
ปตฺต คเหตฺวา ขชฺชโภชฺช ปกฺขิปติ ตสฺมึ ขเณ ภิกฺขุโน
มคฺควุฏาน โหติ อิท มคฺคสมงฺคิโน ทินฺน นาม โหตีติ ฯ
อิท จุทฺทสวิธ ปาฏิปุคคฺ ลิกทาน นาม ปฏิ ปจฺเจโก ปุคฺคโล
ปฏิปุคฺคโล ตสฺส ทียตีติ ปาฏิปุคฺคลิกนฺติ กตฺวา ฯ
พุทฺธปฺปมุขอุภโตสงฺฆสฺส เกวล อุภโตสงฺฆสฺส ภิกขฺ ุสงฺฆสฺส
ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส อุภโตสงฺฆโต อุทฺทสิ ิตฺวา คหิตสฺส ภิกฺขุสงฺฆโต
อุทฺทิสิตฺวา คหิตสฺส ภิกฺขุนีสงฺฆโต อุทฺทิสิตฺวา คหิตสฺสาติ อิเมส ปน
สตฺตนฺน ทินฺน ทาน สงฺฆคต นาม ฯ ต สพฺพป อสงฺเขยฺย ฯ เตน

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 16

ทกฺขิณาวิภงฺควณฺณนาย อิติ ภควตา พุทฺธปฺปมุเข สงฺเฆ
ทินฺนทกฺขิณาป คุณสงฺขาเยว อสงฺเขยฺยาติ วุตฺตา ฯ สงฺฆคตา ทกฺขิณา
หิ สงฺเฆ จิติการ กาตุ สกฺโกนฺตสฺส โหติ ฯ สงฺเฆ ปน จิติกาโร
ทุกฺกโร ฯ โย หิ สงฺฆคต ทกฺขิณ ทสฺสามีติ เทยฺยธมฺม
ปฏิยาเทตฺวา วิหาร คนฺตฺวา ภนฺเต สงฺฆโต อุทฺทิสฺส เอก เถร เทถาติ
วทติ อถ สงฺฆโต สามเณร ลภิตฺวา สามเณโร เม ลทฺโธติ
อฺถตฺต อาปชฺชติ ตสฺส ทกฺขิณา สงฺฆคตา น โหติ ฯ
มหาเถร ลภิตฺวาป มหาเถโร เม ลทฺโธติ โสมนสฺส
อุปาเทนฺตสฺสาป น โหติเยว ฯ โย ปน สามเณร วา อุปสมฺปนฺน วา
ทหร วา เถร วา พาล วา ปณฺฑติ  วา ยงฺกิฺจิ สงฺฆโต
ลภิตฺวา นิพเฺ พมติโก หุตฺวา สงฺฆสฺส เทมีติ สงฺเฆ จิติการ กาตุ
สกฺโกติ ตสฺส ทกฺขิณา สงฺฆคตา นาม โหติ ฯ สงฺฆโต อุทฺทิสิตฺวา
คหิตสมโณ ปุถุชชฺ โน [ ]- ปาฏิปุคฺคลิโก โสตาปนฺโน สงฺเฆ จิติการ
กาตุ สกฺโกนฺตสฺส ปุถชุ ฺชนสมเณ ทินฺน มหปฺผลตร ฯ อุทฺทิสิตฺวา
คหิโต โสตาปนฺโน ปาฏิปุคฺคลิโก สกทาคามีติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ
สงฺเฆ จิติการ กาตุ สกฺโกนฺตสฺส หิ ขีณาสเว ทินฺนทานโต
อุทฺทิสิตฺวา คหิเต ทุสฺสีเลป ทินฺน มหปฺผลตรเมว ฯ ยมฺปน วุตฺต
สีลวโต โข มหาราช ทินฺน มหปฺผล โน ตถา ทุสฺสีลสฺสาติ
ต อิม นย ปหายาติ วุตฺต ฯ
[๒๒] คุณสงฺขายาติ อานิสสคณนาย มหปฺผลตายาติ อตฺโถ ฯ
๑

๒

๑. ป. สู. ๓/๗๑๖. ๒. อฏกถาย หิสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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อสงฺเขยฺยาติ วุตฺตา สงฺฆ อุทฺทิสฺส ทินฺนตฺตา ฯ ยถา ปน สงฺฆ
อุทฺทิสฺส ทาน โหติ ต วิธึ ทสฺเสตุ สงฺฆคตา ทกฺขิณา
หีติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ จิติการนฺติ คารว ฯ สงฺฆโต น ปุคฺคลโต ฯ
อฺถตฺตนฺติ อิมสฺส มยา ทินฺน โหตีติ เอว จิตฺต อนุปฺปาเทตฺวา
สงฺฆสฺส ทสฺสามีติ เทยฺยธมฺม ปฏิยาเทตฺวา สามเณรสฺส นาม
ทาตพฺพ ชาตนฺติ อฺถตฺต อาปชฺชติ ตสฺมา ตสฺส ทกฺขิณา
สงฺฆคตา น โหติ น โหติเยว ปุคฺคลวเสน จิตฺต ปริณามิตตฺตา ฯ
นิพฺเพมติโก หุตฺวาติ กึ นุ โข มยา อิมสฺส ทินนฺ  โหติ โน
วาติ วิมตึ อนุปฺปาเทตฺวา ฯ สงฺเฆ จิติการนฺติ สุปฏิปนฺนตาทิเก
สงฺฆคุเณ อาวชฺชิตฺวา สงฺฆคุเณ ปสาเทน สงฺฆสฺส สมฺมุขา
วิย ตสฺมึ ปุคฺคเล สฺชาตคารววเสน เทนฺตสฺส ปุถชุ ฺชนสมเณ
ทินฺน มหปฺผลตร ฯ สงฺฆโต อุทฺทสิ ิตฺวา คหิตตฺตา สงฺฆสฺส
เทมิจฺเจว ทินฺนตฺตา จ มหปฺผลตรเมว ฯ เตนาห ภควา น
เตฺววาห อานนฺท เกนจิ ปริยาเยน สงฺฆคตาย ทกฺขิณาย
ปาฏิปุคฺคลิกทาน มหปฺผลตร วทามีติ ฯ ยทิ ขีณาสเว ทินฺนทานโต
สงฺฆโต อุททฺ ิสิตฺวา คหิเต ทุสฺสีเลป ทินฺน มหปฺผลตร เอว สนฺเต
สีลวโต โข มหาราช ทินฺน มหปฺผล โน ตถา ทุสฺสีลสฺสาติ
อิท กถนฺติ อาห ต อิม นย ปหายาติ ฯ สงฺฆโต อุทฺทิสิตฺวา
คหณวิธึ ปหาย ทุสฺสีลสฺเสว คหณวเสน วุตฺตนฺติ ตฏฏีกา ฯ
[๒๓] ต พหุชนสฺส ปยตาทีน ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกาน
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ผลวิเสสาน อธิคมเหตุโต มงฺคล ฯ เตนาห ภควา ปฺจกงฺคุตฺตเร
สีหสฺส นาม เสนาปติสฺส ธมฺม เทเสนฺโต ทายโก สีห ทานปติ
พหุโน ชนสฺส ปโย โหติ มนาโป ยมฺป สีห ทายโก ทานปติ
พหุโน ชนสฺส ปโย โหติ มนาโป อิทมฺป สีห สนฺทฏิ  ิก
ทานผล ฯ ปุน จปร สีห ทายก ทานปตึ สนฺโต สปฺปรุ ิสา
ภชนฺติ ยมฺป สีห ทายก .... ภชนฺติ อิทมฺป สีห สนฺทฏิ ิก
ทานผล ฯ ปุน จปร สีห ทายกสฺส ทานปติโน กลฺยาโณ กิตตฺ ิสทฺโท
อพฺภุคฺคจฺฉติ ยมฺป สีห ทายกสฺส ... อพฺภุคฺคจฺฉติ อิทมฺป
สีห สนฺทฏิ  ิก ทานผล ฯ ปุน จปร สีห ทายโก ทานปติ
ยฺเทว ปริส อุปสงฺกมติ ยทิ ขตฺติยปริส ยทิ พฺราหฺมณปริส
ยทิ คหปติปริส ยทิ สมณปริส วิสารโท อุปสงฺกมติ อมงฺกุภูโต
ยมฺป สีห ทายโก ทานปติ ... อุปสงฺกมติ อมงฺกุภูโต อิทมฺป
สีห สนฺทฏิ  ิก ทานผล ฯ ปุน จปร สีห ทายโก ทานปติ
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ ยมฺป
สีห ทายโก ทานปติ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค
โลก อุปปชฺชติ อิทมฺป สีห สมฺปรายิก ทานผลนฺติ ฯ เอวฺจ
ปน วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
ทท ปโย โหติ ภชนฺติ น พหู
กิตฺติฺจ ปปฺโปติ ยสสฺส วฑฺฒติ
๑

๑. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๔๑.
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อมงฺกุภูโต ปริส วิคาหติ
วิสารโท โหติ นโร อมจฺฉรี
ตสฺมา หิ ทานานิ ททนฺติ ปณฺฑิตา
วิเนยฺย มจฺเฉรมล สุเขสิโน
เต ทีฆรตฺต ติทิเว ปติฏิตา
เทวาน สหพฺยต คตา รมนฺติ เต
กตาวกาสา กตกุสลา อิโต จุตา
สยมฺปภา อนุวจิ รนฺติ นนฺทเน
เต ตตฺถ นนฺทนฺติ รมนฺติ โมทเร
สมปฺปตา กามคุเณหิ ปฺจหิ
กตฺวาน วากฺย อสิตสฺส ตาทิโนฒ
รมนฺติ สพฺเพ สุคตสฺส สาวกาติ ฯ
จตุตฺเถ สุมนวคฺเค สีหสุตฺต ฯ
[๒๔] อฏกนิปาตงฺคุตฺตรวณฺณนาย สีโห เสนาปตีติ เอวนามโก เสนาย อธิปติ ฯ เวสาลิยฺหิ สตฺต ราชสหสฺสานิ สตฺต
ราชสตานิ สตฺต จ ราชาโน เต สพฺเพป สนฺนิปติตฺวา สพฺเพส
มน คเหตฺวา รฏ วิจาเรตุ สมตฺถ เอก วิจินถาติ วิจินนฺตา
สีหราชกุมาร ทิสฺวา อย สกฺขิสฺสตีติ สนฺนิฏาน กตฺวา ตสฺส
รตฺตมณิวณฺณ กมฺพลปริโยนทฺธ เสนาปติจฺฉตฺต อทสูติ วุตฺต ฯ
[๒๕] สนฺทิฏิกนฺติ สาม ปสฺสติ พฺพก ฯ ทายโกติ ทานสูโร ฯ
๑

๑. มโน. ปู. ๓/๒๖๑.

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 20

น สาหุ ทานนฺติ สทฺธามตฺตเกเนว ติฏติ ปริจฺจชิตุมปฺ 
สกฺโกตีติ อตฺโถ ฯ ทานปตีติ ย ทาน เทติ ตสฺส ปติ หุตฺวา
เทติ น ทาโส น สหาโย ฯ โย หิ อตฺตนา มธุร ภฺุชติ
ปเรส อมธุร เทติ โส ทานสงฺขาตสฺส เทยฺยธมฺมสฺส ทาโส
หุตฺวา เทติ ฯ โย ย อตฺตนา ภฺุชติ ตเทว เทติ โส สหาโย
หุตฺวา เทติ ฯ โย ปน อตฺตนา เยน เกนจิ ยาเปติ ปเรส
มธุร เทติ โส ปติ เชฏโก สามิ หุตฺวา เทติ ฯ ตาทิส
สนฺธาย วุตตฺ  ทานปตีติ ฯ อมงฺกุภโู ตติ น นิตเฺ ตชภูโต ฯ
วิสารโทติ าณโสมนสฺสปฺปตฺโต ฯ สหพฺยต คตาติ สหภาว
เอกีภาว คตา ฯ กตาวกาสาติ เยน กมฺเมน ตตฺถ อวกาโส
โหติ ตสฺส กตตฺตา กตาวกาสา ฯ ตมฺปน ยสฺมา กุสลเมว
โหติ ตสฺมา กตกุสลาติ วุตฺต ฯ โมทเรติ โมทนฺติ ปโมทนฺติ ฯ
อสิตสฺสาติ อนิสฺสิตสฺส ตถาคตสฺส ฯ ตาทิโนติ ตาทิลกฺขณปฺปตฺตสฺสาติ ตพฺพณฺณนา ฯ
[๒๖] สนฺทิฏิกนฺติ อสมฺปรายิกตาย ทฏพฺพ สย อนุภวิตพฺพ
อตฺตปฺปจฺจกฺข ทิฏธมฺมิกนฺติ อตฺโถ ฯ สาหุ ทานนฺติ สทฺธามตฺตเกเนว ติฏตีติ ทาน นาม สาธุ สุนฺทร พุทธฺ าทีหิ ปณฺฑิเตหิ
ปสตฺถนฺติ เอว สทฺธามตฺตเกเนว ติฏติ ฯ ย ทาน เทตีติ ย
เทยฺยธมฺม ปรสฺส เทติ ฯ ตสฺส ปติ หุตฺวา เทตีติ โลภ สุฏ ุ
อภิภวนฺโต ตสฺส อธิปติ หุตฺวา เทติ เตน อนภิภวนียตฺตา ฯ
๑

๑. มโน. ปู. ๓/๒๖.
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น ทาโส น สหาโยติ ตทุภย อนฺวยโต พฺยติเรกโต จ ทสฺเสตุ
โย หีติอาทิ วุตฺต ฯ ทาโส หุตฺวา เทติ ตณฺหาทาสพฺยสฺส
อุปคตตฺตา ฯ สหาโย หุตฺวา เทติ ตสฺส อปฺปยภาววิสฺสชฺชนโต ฯ
สามิ หุตฺวา เทติ ตตฺถ ตณฺหาทาสพฺยโต อตฺตาน โมเจตฺวา
อภิภุยฺย ปวตฺตนโต ฯ อถวา โย ทานสีลตาย ทายโก ปุคฺคโล
โส ทาเน ปวตฺติเภเทน ทานทาโส ทานสหาโย ทานปตีติ
ติปฺปกาโร โหติ ตทสฺส ติปฺปการตฺต วิภชิตฺวา ทสฺเสตุ โย
หีติอาทิ วุตฺต ฯ ทาตพฺพตฺเถน ทาน อนฺนปานาทิ ฯ ตตฺถ ย
อตฺตนา ปริภฺุชติ ตณฺหาธิปนฺนตาย ตสฺส วเส วตฺตนโต ทาโส
วิย โหติ น ย ปเรส ทียติ ฯ ตถาป อนฺนปานสามฺเน
อิท วุตฺต ทานสงฺขาตสฺส เทยฺยธมฺมสฺส ทาโส หุตฺวาติ ฯ
สหาโย หุตวฺ า เทติ อตฺตนา ปริภ
ุ ฺชิตพฺพสฺส ปเรส ทาตพฺพสฺส
จ สมสมฏปนโต ฯ ปติ หุตฺวา เทติ สย เทยฺยธมฺมสฺส วเส
อปฺปวตฺติตฺวา ตสฺส อตฺตโน วเส ปวตฺตาปนโต ฯ อปโร
นโย ฯ โย อตฺตนา ปณีต ปริภฺุชิตวฺ า ปเรส นิหีน เทติ โส
ทานทาโส นาม ตนฺนิมติ ฺตนิหีนภาวาปตฺติโต ฯ โย ยาทิส อตฺตนา
ปริภฺุชติ ตาทิสเมว ปเรส เทติ โส ทานสหาโย นาม
ตนฺนิมิตฺตหีนาธิกตาภาววิสฺสชฺชเนน สทิสภาวาปตฺติโต ฯ โย อตฺตนา
นิหีน ปริภ
ุ ฺชิตฺวา ปเรส ปณีต เทติ โส ทานปติ นาม
ตนฺนิมิตฺตเสฏภาวาปตฺติโต ฯ น นิตฺเตชภูโต เตชโส นิปฺผตฺติยา ฯ
สหพฺเยติ คจฺฉตีติ สหพฺโย สหปฺปวตฺตโก ตสฺส ภาโว สหพฺยตา
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สห ปวตฺตีติ อาห สหภาว เอกีภาว คตาติ ฯ อสิตสฺสาติ วา
ตณฺหาพนฺธเนน อพนฺธสฺสาติ ตฏฏีกา ฯ
[๒๗] ทายโก ทานปตีติ ทายโก เจว ทานปติ จ ฯ โย
หิ อฺสฺส สนฺตก เตนาณตฺโต เทติ โสป ทายโก โหติ ตสฺมึ
ปน ทาเน อิสฺสริยาภาวโต น ทานปติ ฯ อยมฺปน อตฺตโน
สนฺตกเยว เทติ เตนาห อหฺหิ โภ โคตม ทายโก ทานปตีติ ฯ
อยเมว เอตฺถ อตฺโถ ฯ อฺตฺถ ปน อนฺตรนฺตรา มจฺเฉเรน
อภิภุยฺยมาโน ทายโก อนภิภูโต ทานปตีติอาทินา นเยน วตฺตุ
วฏฏตีติ สุตฺตนิปาเต มาฆสุตฺตวณฺณนา ฯ
ปมนโย ฯ
[๒๘] อปโร นโย ฯ ทาน นาม ธมฺมามิสวเสน ทุวิธ โหติ ฯ
วุตฺตฺเหต ทุกงฺคุตฺตเร ตติยปณฺณาสกสฺส ตติยวคฺเค เทฺวมานิ
ภิกฺขเว ทานานิ ฯ กตมานิ เทฺว ฯ อามิสทานฺจ ธมฺมทานฺจ ฯ
อิมานิ โข ภิกฺขเว เทฺว ทานานิ ฯ เอตทคฺค ภิกฺขเว อิเมส
ทฺวินฺน ทานาน ยทิท ธมฺมทานนฺติ ฯ
ทานสุตฺต ฯ
[๒๙] ทานานีติ ทิยฺยนกวเสน ทานานิ ฯ เทยฺยธมฺมสฺเสต
นาม ฯ สวตฺถุกา วา เจตนา ทาน ฯ สมฺปตฺติปริจฺจาคสฺเสต
นามนฺติ ตพฺพณฺณนา ฯ
ทิยฺยตีติ ทาน ฯ เทยฺยธมฺมสฺเสต อธิวจน ฯ ทิยฺยติ อเนนาติ
๑

๒

๓

๑. ป. โช. ขุ. สุ. ๒/๒๗๓. ๒. องฺ. ทุก. ๒๐/๑๑๔. ๓. มโน. ปู. ๒/๗๖.
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วา ทาน ฯ ปริจฺจาคเจตนาเยต อธิวจน ฯ อย ทุวิโธป อตฺโถ
อิธาธิปฺเปโตติ อาห ทิยฺยนกวเสน ทานานีติอาทึ ฯ ตตฺถ
ทิยฺยนกวเสนาติ ทาตพฺพวเสนาติ ตฏฏีกา ฯ
[๓๐] อามิสทานนฺติ จตฺตาโร ปจฺจยา ทิยฺยนกวเสน อามิสทาน
นาม ฯ เต หิ ตณฺหาทีหิ อามสิตพฺพโต อามิสนฺติ วุจฺจนฺติ ฯ
เตส วา ปริจฺจาคเจตนา อามิสทานนฺติ อิติวุตฺตเก ติกนิปาตสฺส
ปฺจมวคฺควณฺณนา ฯ
[๓๑] ตสฺส มงฺคลตฺต วุตฺตปฺปการเมว ฯ อปจ
หิตสุขปฺปฏิลาภเหตุโตป มงฺคล ฯ จตุปฺปจฺจยทายโก หิ หิตสุข วินฺทติ ฯ
ตตฺรีมานิ วตฺถูนิ
อตีเต พาราณสีวาสี เอโก กุฏม ฺพิโก อรฺเ วิจรนฺโต จีวร
กโรนฺตสฺส ปจฺเจกพุทฺธสฺส อปฺปโหนก อนุวาต ทิสฺวา อตฺตโน
อุตฺตราสงฺค อทาสิ ฯ โส เตน กมฺเมน ตาวตึเสสุ นิพฺพตฺติตฺวา
ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา ตโต จวิตฺวา พาราณสิโต โยชนฏาเน
อมจฺจกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต นกฺขตฺตทิวเส อมฺม สาฏก
เม เทหิ นกฺขตฺต กีฬิสสฺ ามีติ อาห ฯ สา โธตวตฺถ ทตฺวา
ถูลมิทนฺติ วุตฺเต อฺ อทาสิ ฯ โส ตมฺป ปฏิกฺขิป ฯ สา
นตฺถิ โน เคเห อิโต สุขุมตรนฺติ อาห ฯ ลภนฏาน คจฺฉามิ
อมฺมาติ ฯ ปุตฺต อห อชฺเชว ตุยหฺ  พาราณสีรชฺช ปฏิลาภ
อิจฺฉามีติ ฯ โส สาธุ อมฺมาติ มาตร วนฺทิตฺวา ปฺุนิยาเมน
๑

๑. ป. ที. ขุ. อิติ. ๔๐๕.
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โจทิโต พาราณสึ คนฺตฺวา อุยฺยาเน มงฺคลสิลาปเฏ สสีส ปารุปตฺวา
นิปชฺชิ ฯ โส จ พาราณสีรฺโ กาลกตสฺส สตฺตโม ทิวโส
โหติ ฯ อมจฺจาทโย รฺโ สรีรกิจฺจ กตฺวา รฺโ เอกา ว
ธีตา อตฺถิ ปุตฺโต นตฺถิ อราชิก รชฺช น ติฏตีติ มนฺเตตฺวา
ปุสฺสรถ วิชสฺ ชฺเชนฺตา จตฺตาโร กุมุทวณฺเณ สินฺธเว โยเชตฺวา
ปฺจวิธ ราชกุกฺกุธภณฺฑ รถสฺมึ เปตฺวา รถ วิสฺสชฺเชสุ ฯ รโถ
ปาจีนทฺวาเรน นิกฺขมิตวฺ า อุยฺยาน ปวิสิตฺวา กุมาร ปทกฺขิณ
กตฺวา อารุหณสชฺโช หุตฺวา อฏาสิ ฯ ปุโรหิโต ปารุปนกณฺณ
อปเนตฺวา ปาทตลานิ โอโลเกนฺโต เอส รชฺช กาเรตุ ยุตฺโตติ
วตฺวา ติกฺขตฺตุ ตุริยานิ ปคฺคณฺหาเปติ ฯ อถ กุมาโร มุข วิวริตฺวา
กึ ตาตาติ อาห ฯ เทว ตุมฺหาก รชฺช ปาปุณาตีติ ฯ ตุมฺหาก
ราชา กหนฺติ ฯ ทิวงฺคโต สามีติ ฯ กติทิวสา อติกฺกนฺตาติ ฯ อชฺช
สตฺตโม ทิวโสติ ฯ ปุตโฺ ต วา ธีตา วา นตฺถีติ ฯ ธีตา อตฺถิ
เทว ปุตฺโต นตฺถีติ ฯ เตนหิ กาเรสฺสามิ รชฺชนฺติ อาห ฯ
เต ตาวเทว อภิเสกมณฺฑป กตฺวา ตตฺถ อภิสิฺจิตฺวา สหสฺสคฺฆนิก
วตฺถ อุปนาเมสุ ฯ โส อิท ถล สุวณฺณภิงฺคาร อาหรถ
ลภิสฺสามิ วตฺถนฺติ วตฺวา อุฏาย หตฺเถน อุทก อาทาย
ปุรตฺถิมทิสาย อพฺภุกฺกิริ ฯ ฆนปวึ ภินฺทิตฺวา อฏ กปฺปรุกฺขา
อุฏหึสุ ฯ เอเตนุปาเยน ทกฺขิณทิสาย อฏ ปจฺฉิมาย อฏ
๑

๑. วุตฺตฺเหต อภิธานปฺปทีปก าย
ขคฺโค จ ฉตฺตมุณฺหีส ปาทุกา วาลวีชนี
อิเม กกุธภณฺฑาน ภวนฺติ ปฺจ ราชุนนฺติ ฯ . ว.

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 25

อุตฺตราย อฏ ฯ อิติ สพฺเพ ทฺวตฺตึส กปฺปรุกขา อุฏหึสุ ฯ
โส เอก ทิพฺพทุสฺส นิวาเสตฺวา เอก ปารุปตฺวา นนฺทรฺโ
วิชิเต มา อิตฺถิโย สุตตฺ  กนฺตึสูติ เภริฺจาราเปตฺวา ฉตฺต
อุสฺสาเปตฺวา หตฺถิกฺขนฺธวรคโต นคร ปวิสิตฺวา ปาสาท อภิรุยฺห
มหาสมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา สพฺพเมว อตฺตโน วิชติ  อุตฺตรกุรสุ ทิส
กโรนฺโต อาคตาคตาน มนุสฺสาน ทิพฺพทุสฺสานิ ทตฺวา อปรภาเค
เทวิยา สทฺธึ ปพฺพชิตฺวา อุยฺยาเน วสนฺโต ฌานานิ นิพฺพตฺเตตฺวา
อปริหีนชฺฌาโน พฺรหฺมโลกูปโค อโหสิ ฯ โส อิทานิ
มหากสฺสปตฺเถโร ชาโต เทวี ภทฺทกาปลานีติ ฯ
สสารโมจกปฺเปตวตฺถุวณฺณนาย นนฺทราชวตฺถุ ฯ
[๓๒] อตีเต พาราณสิย เอกา ทลิทฺทิตฺถี อุสฺสวทิวเส
ปฺุสมฺปนฺนา อิตฺถิโย กุสุมฺภรตฺตวตฺถ นิวาเสตฺวา กีฬนฺติโย ทิสฺวา
ตาทิส วตฺถ นิวาเสตฺวา กีฬิตุกามา หุตฺวา มาตาปตูน อาโรเจตฺวา
อมฺม มย ทลิทฺทา กุโต โน เอวรูป วตฺถนฺติ วุตฺเต เตนหิ
อห เอกสฺมึ อฑฺฒกุเล ภตึ กริสฺสามิ เต มม คุณ ตฺวา
ทสฺสนฺตีติ วตฺวา เอก กุล อุปสงฺกมิตฺวา กุสุมฺภรตฺตวตฺเถน ภตึ
กโรมีติ อาห ฯ ตีณิ สวจฺฉรานิ กมฺเม กเต ตว ทสฺสามาติ ฯ
สา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อกาสิ ฯ เต ตสฺสา คุณ ตฺวา
อปริปุณฺเณสุเยว ตีสุ สวจฺฉเรสุ ตสฺสา ฆนกุสุมฺภรตฺตวตฺเถน
สทฺธึ อฺมฺป วตฺถ อทสุ ฯ สา คนฺตฺวา รตฺตวตฺถ นทีตีเร เปตฺวา
นหายิ ฯ ตสฺมึ ขเณ เอโก กสฺสปภควโต สาวโก อจฺฉินฺนจีวโร

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 26

สาขาภงฺค นิวาเสตฺวา จ ปารุปตฺวา จ ต ปเทส ปาปุณิ ฯ
สา อย อจฺฉินฺนจีวโร ภวิสฺสติ ปุพฺเพ อทินฺนภาเวน มม นิวาสน
ทุลฺลภ ชาตนฺติ จินฺเตตฺวา ต วตฺถ มชฺเฌ ผาเลตฺวา ตสฺเสก
โกฏาส อทาสิ ฯ เถโร ปฏิจฺฉนฺนฏาเน ตฺวา สาขาภงฺค
ฉฑฺเฑตฺวา ตสฺเสก กณฺณ นิวาเสตฺวา เอก ปารุปตฺวา นิกฺขมิ ฯ
อถสฺส วตฺโถภาเสน สกลสรีร ตรุณสุริโย วิย เอโกภาส อโหสิ ฯ
สา ต ทิสฺวา มยฺห อยฺโย ปม น โสภติ อิทานิ ตรุณสุรโิ ย
วิย วิโรจติ อิทมฺป อิมสฺเสว ทสฺสามีติ ทุติยโกฏาส
ทตฺวา อห ภนฺเต ภเว วิจรนฺตี อุตฺตมรูปธรา ภเวยฺย ม
ทิสฺวา โกจิ ปุริโส สกภาเวน สณฺาตุ มาสกฺขิ มยา อภิรูปตรา
นาม อฺา มา โหตูติ ปฏน อกาสิ ฯ เถโรป อนุโมทน
กตฺวา ปกฺกามิ ฯ สา เทวโลก สสรนฺตี ตโต จวิตฺวา สีวิรฏเ
อริฏปุเร ติริฏิวจฺฉสฺส นาม อสีตโิ กฏิวิภวสฺส เสฏิโน ธีตา
หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ สา อุตฺตมรูปธรา โสภคฺคปฺปตฺตา โย น
ปสฺสติ ต อุมฺมาเทติ สตึ จสฺส ปจฺจุปฏาเปตุ น เทติ ฯ
ตสฺมาสฺสา อุมฺมาทนฺตีติ นาม กรึสุ ฯ สา โสฬสวสฺสิกกาเล
อติกฺกนฺตมนุสฺสวณฺณา เทวจฺฉรา วิย ฯ เย เย ปุถุชชฺ นา ต
ปสฺสนฺติ เต เต สกภาเวน สณฺาตุ อสกฺโกนฺตา ปานมเทน
วิย กิเลสมเทน มตฺตา หุตฺวา สตึ ปจฺจุปฏาเปตุ นาสกฺขึสุเยว ฯ
ติริฏิวจฺโฉ เสฏี สีวิราชาน อุปสงฺกมิตฺวา เทว มม เคเห
๑

๒

๑. นาสกฺขิ ฯ ๒. อติกฺกนฺตมานุสวณฺณาติป ปาโ ฯ . ว.
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อิตฺถีรตน อุปฺปนฺน รฺโเยว อนุจฺฉวิก ลกฺขณปาเก เปเสตฺวา
ต วีมสาเปถาติ อาห ฯ ราชา พฺราหฺมเณ เปเสสิ ฯ เต คนฺตฺวา
เสฏินา กตสกฺการสมฺมานา ปริภ
ุ ฺชนฺติ ฯ ตสฺมึ ขเณ
อุมฺมาทนฺตี เตส สนฺติก คตา ฯ เต ต ทิสฺวา สตึ ปจฺจุปฏาเปตุ
อสกฺโกนฺตา กิเลสมทมตฺตา หุตฺวา อตฺตโน วิปฺปกตโภชนภาว
น ชานึสุ ฯ เอกจฺเจ อาโลป คเหตฺวา ภฺุชามาติ สฺาย
สีเส เปสุ ฯ เอกจฺเจ ภิตฺตึ ปหรึสุ ฯ เอกจฺเจ อุปกจฺฉนฺตเร
ขิปสุ ฯ สพฺเพว อุมฺมตฺตกา อเหสุ ฯ สา เต ทิสฺวา อิเม
กิร มม ลกฺขณ วีมสิสฺสนฺติ คีวาย เน คเหตฺวา นีหรถาติ
นีหราเปสิ ฯ เต มงฺกุภตู า ตสฺสา กุชฺฌิตฺวา เทว กาฬกณฺณี
เอสา น โว อนุจฺฉวิกาติ วทึสุ ฯ ราชาป กาฬกณฺณีติ น
ต อาหราเปสิ ฯ สาป ต ปวตฺตึ สุตวฺ า โหตุ สเจ ต ราชาน
ปสฺสิสฺสามิ ชานิสฺสามีติ ตสฺมึ อาฆาต พนฺธิ ฯ อถ น เสฏี
รฺโ สหายกสฺส อภิปารกสฺส นาม เสนาปติสฺส อทาสิ ฯ สา ตสฺส
ปยา มนาปา อโหสิ ฯ อเถกทิวส เสนาปติ อตฺตโน อารกฺขนฏาน
คจฺฉนฺโต ภทฺเท อชฺช กตฺติกปุณฺณมีฉโณ ราชา นคร ปทกฺขิณ
กโรนฺโต ปม อิม เคหทฺวาร อาคจฺฉิสฺสติ มา โข ตสฺส อตฺตาน
ทสฺเสสิ โส หิ ต ทิสวฺ า สตึ ปจฺจุปฏาเปตุ น สกฺขิสฺสตีติ
วตฺวา ปกฺกามิ ฯ ราชาป อฏงฺคเต สุริเย อุคฺคเต ปุณฺณจนฺเท
มหนฺเตน ยเสน นคร ปทกฺขิณ กโรนฺโต ปมเมว เสนาปติสฺส
เคหทฺวาร คนฺตฺวา วาตปานสมีเป ิต อุมฺมาทนฺตึ ทิสฺวา
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กิเลสมทมตฺโต หุตฺวา สตึ ปจฺจุปฏาเปตุ อสกฺโกนฺโต นครปฺปทกฺขิณกรเณ จิตฺต อนุปฺปาเทตฺวา ตโต นิวตฺติตฺวา ปาสาท อภิรุยฺห
นิปชฺชิตฺวา อุมฺมาทนฺตึ อารพฺภ นานปฺปกาเรน วิปฺปลปติ ฯ เสนาปติ
ตมตฺถ ตฺวา อย อุมมฺ าทนฺติยา ปฏิพทฺธจิตฺโต ต อลภนฺโต
มริสฺสติ ชีวิตมสฺส ทาตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา เอก อุปฏาก
อาณาเปสิ คจฺฉ อสุกฏาเน สุสิรเจติยรุกฺโข อตฺถิ ตฺว กฺจิ
อชานาเปตฺวา อนฺโตรุกฺเข นิสีท อห ตตฺถ คนฺตฺวา พลิกมฺม
กตฺวา เอว วกฺขามิ อถ ตฺว เอว วทสฺสูติ ฯ โส สาธูติ
วตฺวา ตตฺถ อคมาสิ ฯ เสนาปติป ปุนทิวเส ตตฺถ คนฺตฺวา พลึ
กตฺวา เทวเต อมฺหาก ราชา ฉเณ วตฺตมาเน อกีฬิตฺวา สิริคพฺภ
ปวิสิตฺวา วิปฺปลปนฺโต นิปนฺโน กึ นาม นิสฺสาย วิปฺปลปตีติ
อาห ฯ โส สทฺท ปริวตฺเตตฺวา เสนาปติ ตุมฺหาก ราชา ตว
ภริยาย อุมมฺ าทนฺติยา ปฏิพทฺธจิตฺโต หุตฺวา สเจ ต ลภิสสฺ ติ
น มริสฺสติ โน เจ มริสฺสติ ตสฺมา ต ตสฺส เทหีติ อาห ฯ
เสนาปติ สาธูติ วตฺวา ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา ตมตฺถ อาจิกฺขิตฺวา
เทว อห อุมฺมาทนฺตึ ตุมฺหาก ทมฺมตี ิ อาห ฯ ราชา สมฺม
อภิปารก มม อุมฺมาทนฺติยา ปฏิพทฺธจิตฺตตาย วิปฺปลปตภาว
ยกฺขาป ชานนฺตีติ ปุจฺฉิ ฯ อาม เทวาติ ฯ ราชา สพฺพโลเกน
กิร เม ลามกภาโว าโตติ ลชฺชิตฺวา ธมฺเม ตฺวา อุมฺมาทนฺติยา
ปฏิพทฺธจิตฺต วิโนเทตฺวา ต น อคฺคเหสีติ ฯ
ปฺาสนิปาเต อุมฺมาทนฺตีชาตกวณฺณนาย ทลิตฺทิตฺถีวตฺถุ ฯ
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ธมฺมปทสฺส
ปาปวคฺเค
จูเฬกสาฏกพฺราหฺมณวตฺถุ เอกนิปาตงฺคุตฺตรวณฺณนาย มเหกสาฏกพฺราหฺมณวตฺถูติ เอวมาทิป
วตฺถุ จีวรทาเน สมาหริตพฺพ ฯ
[๓๓] อุชฺเชนีนครคมนมคฺคนฺตเร เอโก เตลนาฬี นาม นิคโม
อตฺถิ ฯ ตตฺถ เทฺว เสฏิธีตโร อเหสุ ฯ เอกา ทุคฺคตา มาตาปตูนมจฺจเยน ธาตึ นิสฺสาย ชีวนฺตี สมิทฺธตฺตภาวา อฺาหิ ทีฆเกสวตี
เอกา อฑฺฒา นิกฺเกสี ฯ ตทา มหากจฺจายนตฺเถโร สตฺตหิ ภิกฺขูหิ
สทฺธึ จณฺฑปฺปโชตสฺส รฺโ พุทฺธุปฺปาท กเถตุกาโม อุชฺเชนึ
คจฺฉนฺโต ต นิคม ปตฺวา ตตฺถ ปณฺฑาย จรนฺโต กิฺจิ น
ลภติ ฯ ทีฆเกสวตี เสฏิธีตา ตมตฺถ ตฺวา เถเร นิมนฺเตตฺวา
อนฺโตเคเห นิสีทาเปหีติ ธาตึ เปเสสิ ฯ สา ตถา อกาสิ ฯ
เสฏิธีตา คพฺภ ปวิสิตฺวา ธาติยา อตฺตโน เกเส ฉินฺทาเปตฺวา
อมฺม อิเม เกเส อสุกาย นาม นิกฺเกสิยา เสฏิธีตาย ทตฺวา
ย สา เทติ ต อาหร เตน อยฺยาน ปณฺฑปาต ทสฺสามาติ
ปหิณิ ฯ สา ตถา กตฺวา อฏ กหาปเณ คเหตฺวา เกสวติยา
อทาสิ ฯ สา เอเกก ปณฺฑปาต เอเกกกหาปณิก กตฺวา เถราน
ทาเปตฺวา สย คพฺเภ วิหาสิ ฯ มหากจฺจายนตฺเถโร ต การณ
ตฺวา ต ปกฺโกสาเปสิ ฯ สา เถรคารเวน อาคนฺตฺวา เถเร
วนฺทิตฺวา พลวสฺสทฺธ อุปฺปาเทสิ ฯ สุเขตฺเต ทินฺน ทาน นาม
ทิฏธมฺเม วิปาก เทตีติ สห เถรวนฺทเนนสฺสา เกสา ปกติภาเวเยว
อฏสุ ฯ เถโร ปณฺฑปาต คเหตฺวา ตสฺสา ปสฺสนฺติยาเยว เวหาส
๑

๑. สี. เถรา.
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อพฺภุคฺคนฺตฺวา กาฺจนวนุยฺยาเน โอตริตฺวา ภตฺตกิจฺจ กรึสุ ฯ
อุยฺยานปาโล เถเร ทิสฺวา รฺโ อาโรเจสิ ฯ ราชา อุยฺยาน
คนฺตฺวา เถเร ทิสฺวา กห ภนฺเต อชฺช ภิกฺข อลตฺถาติ ปุจฺฉิตฺวา
ต ปวตฺตึ สุตฺวา นิเวสน คนฺตฺวา ตทเหว ต เสฏิธีตร
อาหราเปตฺวา อคฺคมเหสึ อกาสิ ฯ สา อปรภาเค ปุตฺต วิชายิตฺวา
ปุตฺตสฺส มาตามหเสฏิโน นาม คเหตฺวา โคปาโลติ นาม กตฺวา
ปุตฺตสฺส นามวเสน โคปาลมาตา เทวีติ ปฺายิตฺวา เถเร อติวิย
ปสีทิตฺวา กาฺจนวนุยฺยาเน เถรสฺส วิหาร กาเรสีติ ฯ
เอกนิปาตงฺคุตฺตรวณฺณนาย โคปาลมาตาเทวีวตฺถุ ฯ
[๓๔] สาวตฺถิย เอกา มาลาการเชฏกสฺส ธีตา อโหสิ
อุตฺตมรูปธรา มหาปฺุา โสฬสวสฺสิกา ฯ สา เอกทิวส ตโย
กุมฺมาสปณฺเฑ ปุปฺผปจฺฉิย เปตฺวา ปุปฺผาราม คจฺฉนฺตี ปณฺฑาย
นคร ปวิสนฺต สสงฺฆ สตฺถาร ทิสฺวา ตุฏจิตฺตา เต สตฺถุ ปตฺเต
ปกฺขิปตฺวา วนฺทิตฺวา พุทฺธารมฺมณปฺปตึ อุปฺปาเทตฺวา เอกมนฺต
อฏาสิ ฯ สตฺถา ต โอโลเกนฺโต สิต กตฺวา อานนฺทตฺเถเรน
สิตการณ ปุฏโ อานนฺท อย กุมาริกา กุมมฺ าสทานผเลน
อชฺเชว โกสลรฺโ อคฺคมเหสี ภวิสฺสตีติ วตฺวา ปกฺกามิ ฯ
สาป ปุปฺผาราม คนฺตฺวา คายมานา ปุปฺผานิ โอจินิ ฯ ตทิวสเมว
โกสลราชา อชาตสตฺตุนา สทฺธึ ยุชฌ
ฺ นฺโต ปราชิโต ปลายิตฺวา
อสฺส อภิรุยหฺ คจฺฉนฺโต ตสฺสา คีตสทฺท สุตฺวา ปฏิพทฺธจิตฺโต
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๕/๒๓๗. มหาปฺาติ ทิสฺสติ.
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ปุปฺผาราม คนฺตฺวา ตสฺสา อสฺสามิกภาว ตฺวา ต อสฺสปฏเ
นิสีทาเปตฺวา พลนิกายปริวุโต นคร ปวิสิตฺวา ต กุลฆร เปเสตฺวา
สายณฺหสมเย มหาสกฺกาเรน ตโต อาหราเปตฺวา รตนราสิมฺหิ
อภิสิฺจิตฺวา อคฺคมเหสึ อกาสิ ฯ สา รฺโ ปยา มนาปา
อโหสิ พุทฺธาทีนมฺป วลฺลภา มลฺลิกา เทวีติ ปากฏา ฯ
สตฺตกนิปาเต กุมฺมาสปณฺฑิยชาตกวณฺณนาย มลฺลกิ าวตฺถุ ฯ
กุมฺมาสทายกราชวตฺถุ ภิกฺขาทายิกเทวีวตฺถูติ ตตฺเถว วตฺถุทฺวย
เอกนิปาตสฺส เอกาทสมวคฺเค กุณฺฑกปูวชาตกวณฺณนาย เทฺว
มหาทุคฺคตเสฏิวตฺถูนีติ เอวมาทีนิ ปณฺฑปาตทาเน ฯ
[๓๕] พาราณสิย เอโก นนฺทโิ ย นาม อุปาสโก อโหสิ สทฺโธ
ปสนฺโน ฯ โส สตฺถุ อาวาสทานานิสสกถ สุตฺวา อิสิปตเน
มหาวิหาเร จตุคฺคพฺภปฺปฏิมณฺฑิต จตุสฺสาล กาเรตฺวา มฺจปาทีนิ
อตฺถราเปตฺวา ต อาวาส นิยฺยาเทนฺโต พุทฺธปฺปมุขสฺส สงฺฆสฺส
โภชนทาน ทตฺวา สตฺถุ หตฺเถ อุทก ปาเตตฺวา นิยฺยาเทสิ ฯ
สห สตฺถุ หตฺเถ อุทกปตเนเนว ตาวตึสภวเน อายามวิตฺถารโต
ทสโยชนิโก โยชนสตุพฺเพโธ สตฺตรตนมโย นารีคณสมฺปนฺโน
ทิพฺพปฺปาสาโท นิพฺพตฺติ ฯ อเถกทิวส มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร
เทวจาริก จรนฺโต ต ปาสาท ทิสฺวา ปจฺจาคนฺตฺวา สตฺถุ อาโรเจสิ ฯ
นนฺทิโยป อตฺตโน ปาสาทุปฺปตฺตึ สุตฺวา ภิยฺโยโส มตฺตาย ทานาทีนิ
ปฺุานิ กตฺวา อายุหปริโยสาเน ตตฺเถว นิพฺพตฺติ ฯ
๑

๑. กุมฺมาสปณฑ
ฺ ชาตกวณฺณนาย ฯ . ว. ๒. ชาตกฏกถา. ๕/๒๓๗.

๒
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ธมฺมปทสฺส ปยวคฺควณฺณนายฺเจว วิมานวตฺถุมฺหิ เรวตีวิมานวณฺณนายฺจ นนฺทิยวตฺถุ ฯ
ธมฺมปทสฺส พฺราหฺมณวคฺควณฺณนาย วิปสฺสิพุทฺธสฺส คนฺธกุฏึ
กโรนฺตสฺส อปราชิตสฺส นาม กุฏมฺพิกสฺส วตฺถุ จ มหาสุทสฺสนสุตฺตวณฺณนาย อารฺิกสฺส ภิกฺขุโน ปณฺณสาล กโรนฺตสฺส
เอกสฺส คหปติโน วตฺถุ จ ตทฺมฺปจ เสนาสนทาเน ฯ
[๓๖] อตีเต พาราณสิย เอโก มธุวาณิโช อาปเณ มธุ
วิกฺกีณิ ฯ อเถโก ปจฺเจกพุทฺโธ วณโรคี อโหสิ ฯ อถ อฺโ
ตสฺส เภสชฺชตฺถ มธุ ภิกฺขาย จรมาโน ปจฺเจกพุทฺโธ คนฺธมาทนโต
โอตริตฺวา พาราณสึ ปาวิสิ ฯ ต ทิสฺวา นทีตติ ฺถ คจฺฉนฺตี
กุมฺภทาสี ปุจฺฉิตฺวา ตมตฺถ สุตฺวา เอตฺถ ภนฺเต มธุวาณิโช วสติ
ตตฺถ คจฺฉถาติ หตฺถ ปสาเรตฺวา มธุอาปณ ทสฺเสตฺวา สเจ
วาณิโช อยฺยสฺส มธุ น เทติ ตตฺถาห คนฺตฺวา มธุ คเหตฺวา
อยฺยสฺส ทตฺวา ปจฺฉา ธน ปริเยสิตฺวา มูล ทสฺสามีติ จินฺตยมานา
ตตฺเถว อฏาสิ ฯ ปจฺเจกพุทฺโธ ตตฺถ อคมาสิ ฯ ต ทิสฺวา
วาณิโช ตุฏ จิตฺโต ปตฺตปูร มธุ ทตฺวา ปตฺตมุขโต โอตริตฺวา
ภูมิย ปติต มธุ ทิสฺวา อติวิย ปสนฺโน อิมนิ าห ภนฺเต ปฺุกมฺเมน ชมฺพุทีเป เอกรชฺช กาเรยฺย อาณา จ เม อากาสปวีสุ
โยชนปฺปมาเณ าเน ผรตูติ ปฏเสิ ฯ ปจฺเจกพุทฺโธ เอว โหตุ
อุปาสกาติ วตฺวา ปจฺฉาคฺฉิ ฯ สา ต ทิสฺวา กึ ภนฺเต มธุ
ลภิตฺถาติ ปุจฺฉิ ฯ อาม ภคินิ เอส มยฺห มธุ ทตฺวา เอว
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ปฏเสีติ ฯ ต สุตฺวา สา ตสฺส อคฺคมเหสิตฺต ปฏเสิ ฯ เตสุ
มธุวาณิโช ปาตลิปุตฺตนคเร พินฺทุสารรฺโ เอกาธิกสตปุตฺตาน
สพฺพเชฏโก อโสกกุมาโร หุตฺวา ปตุ อจฺจเยน เอกมาติก
ติสฺสกุมาร เปตฺวา ตทฺเ กนิฏเ ฆาเตตฺวา อนภิสิตฺโต ว
จตุพฺพสฺส รชฺช กาเรตฺวา จตุพฺพสฺสจฺจเยน สตฺถุ ปรินิพฺพานโต
ทฺวิวสฺสสตมตฺถเก อฏารสเม วสฺเส สกลชมฺพุทเี ป เอกราชาภิเสก
ปาปุณิ ฯ อภิเสกานุภาเวน จสฺส อิมา ราชิทฺธิโย อาคตา ฯ
ปฺุปฺปภาเวน ปาปุณติ พฺพาป หิ ราชิทฺธิโย อรหตฺตมคฺเคน
อาคตา ปฏิสมฺภิทาทโย อวเสสวิเสสา วิย ปโยคสมฺปตฺติสมฺภูตาภิเสกานุภาเวเนว อาคจฺฉนฺติ ฯ เหฏาปวิยา โยชนปฺปมาเณ
อาณา ปวตฺตติ ฯ ตถา อุปริอากาเส ฯ เทวตา อโนตตฺตทหโต
โสฬส ปานียฆเฏ หิมวนฺตโต สินิทฺธ มุทุก รสวนฺต นาคลตาทนฺตกฏฺจ อคทามลกฺจ อคทหรีตกฺจ สุวณฺณวณฺณ
คนฺธรสสมฺปนฺน อมฺพปกฺกฺจ เทวสิก อาหรนฺติ ฯ อคทามลก นาม
อปฺปเกเนว สรีรโสธนาทิสมตฺถ สพฺพโทสหร โอสธามลก ฯ
อคทหรีตกมฺป ตาทิสเมว ฯ เตสุ กิร ทฺวีสุ ยถากามเมก
ปริภุชติ ฯ เทวตาเอว ฉทฺทนฺตทหสมีเป ิตเทววิมานโต ปฺจวณฺณ นิวาสนปารุปน ปตวตฺถ หตฺถปฺปฺุฉนปฏกฺจ ทิพฺพปานกฺจ
เทวสิก อาหรนฺติ ฯ ฉทฺทนฺตทเห กปฺปรุกฺขาป สนฺติ ตโต
อาหรนฺตีติป วทนฺติ ฯ นาคราชาโน นาคภวนโต สินานคนฺธฺจ
อนุเลปนคนฺธฺจ ปารุปนตฺถาย อสุตฺตมยิก สุมนปุปฺผปฏฺจ มหารห
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อฺชนฺจ เทวสิก อาหรนฺติ ฯ อสุตฺตมยิก นาม กปฺปรุกฺขโต
นิพฺพตฺต สุตฺเตหิ อกต ทิพฺพทุสฺส ต สพฺพตฺถ สุขุม หุตฺวา
อุคฺคตปุปฺผาน อตฺถิตาย สุมนปุปฺผปฏ นาม ชาต ฯ สุวกา
ฉทฺทนฺตทเห สฺชาตสาลีน นว วาหสหสฺสานิ เทวสิก อาหรนฺติ ฯ
เอตฺถ จ จตุมฺมุฏิ กุฑโว จตุกฺกุฑว ปตฺโถ จตุปฺปตฺถ
อาฬฺหโก จตุราฬฺหก โทณ จตุทฺโทณ มานิกา จตุมฺมานิก
ขารี วีสติ ขาริโย วาโห ตเทว สกฏ ฯ มูสิกา ถูสกุณฺฑกรหิเต ตณฺฑุเล กโรนฺติ ฯ เอโกป ขณฺฑตณฺฑุโล นาโหสิ ฯ
มธุมกฺขิกา อาคนฺตฺวา สมีปฏาเน มธุ กโรนฺติ ฯ กมฺมารสาลาสุ
อจฺฉา กฏ ปหรนฺติ ฯ กรวิกสกุณา อาคนฺตฺวา สมฺปตฺตพลิกมฺมการกา รฏวาสิโน วิย มธุรสฺสร วิกุชชฺ นฺตา รฺโ พลิกมฺม
กโรนฺติ ฯ อาคนฺตฺวา อากาเสเยว สทฺท กตฺวา อตฺตาน
อชานาเปตฺวา คจฺฉนฺตีติป วทนฺติ ฯ อิติ โส มธุวาณิโช เภสชฺชตฺถ
มธุทาเนน อิมาหิ ราชิทฺธีหิ สมนฺนาคโต อโสโก ธมฺมราชา
อโหสิ ฯ สาป กุมฺภทาสี ตสฺส อสนฺธิมิตฺตา นาม อคฺคมเหสี
ชาตา ฯ ตสฺสา กิร หตฺถปาเทสุ สนฺธิโย มฏา อาปณทสฺสนเวยฺยาวจฺจมยปฺุกิริยาวตฺถุโน นิสสฺ นฺเทน สมฺมิฺชน วินา อฺสฺมึ
กาเล น ปฺายึสุ ตสฺมา สา อสนฺธิมิตฺตา นาม ชาตา ฯ
มหาวสาทีสุ อโสกวตฺถุ ฯ
จตฺตาฬีสมวคฺเค พกฺกุลตฺเถราปทานฺจ สตฺตรสมวคฺเค
๑

๑. ขุ. อป. ๓๒/๕๑๖.
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สปฺปทายกตฺเถราปทานฺจ ตทฺมฺปจ เภสชฺชทาเน สมาหริตพฺพ ฯ
[๓๗] เอว จตุปฺปจฺจยทายโก สุข วินฺทติ ตสฺมา ทาน
สยมฺป ปวตฺเตตพฺพ ฯ อนุกุลยฺโป น อุปจฺฉินฺทิตพฺโพ โสป
หิ มหปฺผโลว ฯ เตนาห ภควา กูฏทนฺตสฺส พฺราหฺมณสฺส ธมฺม
เทเสนฺโต ยานิ โข ตานิ พฺราหฺมณ นิจฺจทานานิ อนุกุลยฺานิ
สีลวนฺเต ปพฺพชิเต อุททฺ ิสฺส ทียนฺติ อย โข พฺราหฺมณ
ยฺโ ฯเปฯ มหปฺผลตโร จ มหานิสสตโร จาติ ฯ
[๓๘] ตตฺถ นิจฺจทานานีติ ธุวทานานิ นิจฺจภตฺตานิ ฯ
อนุกุลยฺานีติ อมฺหาก ปติปตามหาทีหิ ปวตฺติตานีติ กตฺวา ปจฺฉา
ทุคฺคตปุริเสหิป วสปรมฺปราย ปวตฺเตตพฺพานิ ยานิ ตานิ ฯ เอวรูปานิ
กิร สีลวนฺเต อุทฺทิสฺส นิพทฺธทานานิ เตสุ กุเลสุ ทลิทฺทาป น
อุปจฺฉินฺทนฺติ ฯ ตตฺรีท วตฺถุ อนาถปณฺฑิกสฺส กิร ฆเร ปฺจ
นิจฺจภตฺตสตานิ ทียึสุ ฯ ทนฺตมยสลากานิ ปฺจสตานิ อเหสุ ฯ
อถ ต กุล อนุกฺกเมน ทลิทฺทิเยน อภิภูต ฯ เอกา ตสฺมึ กุเล
ทาริกา เอกสลากโต อุทฺธ ทาตุ นาสกฺขิ ฯ สาป ปจฺฉา
เสตวาหนรฏ คนฺตฺวา ขล โสเธตฺวา ลทฺธธฺเน ต สลาก
อทาสิ ฯ เอโก เถโร รฺโ อาโรเจสิ ฯ ราชา ต อาเนตฺวา
อคฺคมเหสิฏาเน เปสิ ฯ สา ตโต ปฏาย ปุนป ปฺจ
สลากภตฺตสตานิ ปวตฺเตสีติ กูฏทนฺตสุตฺตวณฺณนา ฯ
[๓๙] ธุวทานานีติ ธุวานิ ถิรานิ อวิจฺฉินฺนานิ กตฺวา
๑

๒

๓

๑. ขุ. อป. ๓๒/๒๖๙. ๒. ที. สี. ๙/๑๘๖. ๓. สุ. วิ. ๑/๓๗๔.
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ทาตพฺพทานานิ ฯ อนุกลุ ยฺานีติ อนุกุล กุลานุกฺกม อุปาทาย
ทาตพฺพทานานิ ฯ เตนาห อมฺหากนฺติอาทึ ฯ นิพทฺธทานานีติ
นิพทฺเธตฺวา นิยเมตฺวา ปเวณิวเสน ปวตฺติตทานานิ ฯ หตฺถทิ นฺเตน
ปวตฺติตา ทนฺตมยสลากา ยตฺถ ทายกาน นาม องฺเกนฺติ ฯ
รฺโติ เสตวาหนรฺโติ ตฏฏีกา ฯ
อามิสทานกถา ฯ
[๔๐] ธมฺมทานนฺติ อิเธกจฺโจ อมตปฺปตฺติปฺปฏิปท กเถตฺวา
เทติ อิท ธมฺมทาน นามาติ ทุกงฺคุตฺตรวณฺณนา ฯ
อมตปฺปตฺติปฺปฏิปทนฺติ อมตปฺปตฺติเหตุภูต สมฺมาปฏิปทนฺติ
ตฏฏีกา ฯ
[๔๑] อิเธกจฺโจ อิเม ธมฺมา กุสลา อิเม ธมฺมา อกุสลา
อิเม ธมฺมา สาวชฺชา อิเม ธมฺมา อนวชฺชา อิเม วิฺุครหิตา
อิเม วิฺุปฺปสตฺถา อิเม สมตฺตา สมาทินฺนา อหิตาย ทุกฺขาย
สวตฺตนฺติ อิเม หิตาย สุขาย สวตฺตนฺตีติ กุสลากุสลกมฺมปเถ
วิภชนฺโต กมฺมกมฺมวิปาเก อิธโลกปรโลเก ปจฺจกฺขโต ทสฺเสนฺโต
วิย ปากเฏ กโรนฺโต อกุสเลหิ ธมฺเมหิ นิวตฺตาเปนฺโต กุสเลสุ
ธมฺเมสุ ปติฏาเปนฺโต ธมฺม เทเสติ อิท ธมฺมทาน ฯ โย
ปน อิเม ธมฺมา อภิฺเยฺยา อิเม ปริฺเยฺยา อิเม
ปหาตพฺพา อิเม สจฺฉิกาตพฺพา อิเม ภาเวตพฺพาติ สจฺจานิ
วิภาเวนฺโต อมตาธิคมาย ปฏิปตฺติธมฺม เทเสติ อิท สิขปฺปตฺต
๑

๑. มโน. ปู. ๒/๗๖.
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ธมฺมทาน นาม ฯ เอตทคฺคนฺติ เอต อคฺค ฯ ยทิทนฺติ ย อิท
ธมฺมทาน วุตฺต เอต อิเมสุ ทฺวีสุ ทาเนสุ อคฺค เสฏ อุตฺตม ฯ
วิวฏฏคามึ ธมฺมทานฺหิ นิสฺสาย สพฺพานตฺถโต ปริมุจฺจติ สกล
วฏฏทุกฺข อติกฺกมติ ฯ โลกิยมฺปน ธมฺมทาน สพฺเพส ทานาน
นิทาน สพฺพสมฺปตฺตีน มูล ฯ อภยทานมฺเปตฺถ ธมฺมทาเนเนว
สงฺคหิตนฺติ ทฏพฺพนฺติ อิติวุตฺตกวณฺณนา ฯ
อิธโลกปรโลกทุกฺขกฺขยสุขาวหนสฺส ปน สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิตสฺส ธมฺมสฺส ปเรส หิตกามตาย เทสนา ธมฺมทานนฺติ
อิธ วุตฺต ฯ
[๔๒] ธมฺมทานฺหิ สพฺพ อามิสทาน ชิตตฺตา อคฺค เสฏ
โหติ ฯ เตนาห ภควา ธมฺมปทสฺส ตณฺหาวคฺเค สกฺกสฺส เทวินฺทสฺส
ธมฺม เทเสนฺโต
สพฺพทาน ธมฺมทาน ชินาติ
สพฺพรส ธมฺมรโส ชินาติ
สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ
ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺข ชินาตีติ ฯ
สพฺพทานนฺติ ยถาวุตฺต อามิสทาน อภยทาน ฯ ธมฺมทานนฺติ
ธมฺมเทสนาติ สคาถวคฺเค เทวตาสยุตฺตฏีกา ฯ
[๔๓] สเจป หิ จกฺกวาฬคพฺเภ ยาว พฺรหฺมโลกา นิรนฺตร
กตฺวา สนฺนิสินฺนาน พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธขีณาสวาน กทลีคพฺภสทิสานิ
๑

๑. ป. ที. อิติ. ๔๐๕.
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จีวรานิ ทเทยฺย ตสฺมึ สมาคเม จตุปฺปทิกคาถาย กตา อนุโมทนา ว
เสฏา ฯ ตฺหิ ทาน ตสฺสา คาถาย โสฬสึ กล นาคฺฆติ ฯ
เอว ธมฺมสฺส เทสนาป วาจนาป สวนมฺป มหนฺต ฯ เยน จ
ปุคฺคเลน ต ธมฺมสฺสวน การิต ตสฺเสว อานิสโส มหา ฯ ตถารูปายเอว
ปณีตปณฺฑปาตสฺส ปตฺเต ปูเรตฺวา ทินฺนทานโตป สปฺปเตลาทีน
ปตฺเต ปูเรตฺวา ทินฺนเภสชฺชทานโตป มหาวิหารสทิสาน วิหาราน
โลหปฺปาสาทสทิสานฺจ ปาสาทาน อเนกานิ สตสหสฺสานิ กาเรตฺวา
ทินฺนเสนาสนทานโตป อนาถปณฺฑิเกน วิหาร อารพฺภ กตปริจฺจาคโตป อนฺตมโส จตุปฺปทิกาย คาถาย อนุโมทนาวเสนาป ปวตฺติต
ธมฺมทานเมว เสฏ ฯ กึการณา ฯ เอวรูปานิ หิ ปฺุานิ
กโรนฺตา ธมฺม สุตฺวาว กโรนฺติ โน อสฺสุตฺวา ฯ สเจ หิ
อิเม สตฺตา ธมฺม น สุเณยฺยุ อุฬุงกฺ มตฺต ยาคุมฺป กฏจฺฉุมตฺต
ภตฺตมฺป น ทเทยฺยุ ฯ อิมินา การเณน สพฺพทาเนหิ ธมฺมทานเมว
เสฏ ฯ อปจ เปตฺวา พุทฺเธ จ ปจฺเจกพุทฺเธ จ สกลกปฺป
เทเว วสฺสนฺเต อุทกพินทฺ ูนิ คเณตุ สมตฺถาย ปฺาย สมนฺนาคตา
สารีปุตฺตาทโยป อตฺตโน ธมฺมตาย โสตาปตฺติผลาทีนิ อธิคนฺตุ
นาสกฺขึสุ อสฺสชิตฺเถราทีหิ กถิต ธมฺม สุตฺวาว โสตาปตฺติผล
สจฺฉิกรึสุ สตฺถุ ธมฺมเทสนาย สาวกปารมีาณ สจฺฉิกรึสุ ฯ อิมินาป
การเณน มหาราช ธมฺมทานเมว เสฏ ฯ เตน วุตฺต สพฺพทาน
๑

๒

๑. ตถารูปาย เอว ปริสายาติ ธมฺมปทวณฺณนา. ๒. อติเรกปเทน ภวิตพฺพ. น หิ
สกฺกา อีทิส อตฺถ สตฺถุ วจน กาตต.
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ธมฺมทาน ชินาตีติ ฯ สพฺเพ ปน ขนฺธรสาทโย อุกฺกสโต เทวาน
สุธาโภชนรโสป สสารวฏเฏ ปาเตตฺวา ทุกฺขานุภวนสฺเสว ปจฺจโย ฯ
โย ปเนส สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมสงฺขาโต จ นวโลกุตฺตรธมฺมสงฺขาโต
จ ธมฺมรโส อยเมว สพฺพรสาน เสฏโ ฯ เตน วุตฺต
สพฺพรส ธมฺมรโส ชินาตีติ ธมฺมปทวณฺณนา ฯ
ธมฺมรโสติ สทฺธมฺมสนฺนิจย ปติปฺปาโมชฺชนฺติ สคาถวคฺคฏีกา ฯ
[๔๔] ยา เจสา ปุตฺตรติธีตุรติอิตฺถีรตินจฺจคีตวาทิตาทิรติปฺปเภทา
อเนกปฺปเภทา รติ สาป วฏเฏ ปาเตตฺวา ทุกฺขานุภวนสฺเสว
ปจฺจโย ฯ ยา ปเนสา ธมฺม กเถนฺตสฺส วา สุณนฺตสฺส วา
อนฺโต อุปฺปชฺชมานา ปติ อุทคฺคภาว ชเนติ อสฺสูนิ ปวตฺเตติ
โลมหสน ชเนติ สาย สสารวฏฏสฺส อนฺต กตฺวา
อรหตฺตปริโยสานา โหตีติ สพฺพรตีน เอวรูปา ธมฺมรติเยว เสฏา ฯ
เตน วุตฺต สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาตีติ ธมฺมปทวณฺณนา ฯ
ธมฺมรตีติ สมถวิปสฺสนาธมฺเม อภิรตีติ สคาถวคฺคฏีกา ฯ
ตณฺหกฺขโย ปน ตณฺหกฺขยนฺเต อุปฺปนฺน อรหตฺต ต
สกลสฺสาป วฏฏทุกฺขสฺส อภิภวนโต สพฺพเสฏเมว ฯ เตน วุตฺต
ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺข ชินาตีติ ตพฺพณฺณนา ฯ
[๔๕] ธมฺม เทเสนฺเตนป หิตผรณมุทุจิตฺเตเนว ภวิตพฺพ น
ลาภครุเกน ฯ ลาภครุกสฺส หิ ธมฺมทาน น มหปฺผล ฯ เตน
สงฺคีติสุตฺตวณฺณนาย เอโก เอว ม ธมฺมกถิโกติ ชานิสฺสนฺตีติ
๑

๒

๑. ธมฺมปทวณฺณนา. ๒. สุ. วิ. ๓/๒๔๗.
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อิจฺฉาย ตฺวา ลาภครุโก หุตฺวา เทเสติ ต น มหปฺผล ฯ
เอโก อตฺตโน ปคุณ ธมฺม อปฺปจฺจาสึสมาโน ปเรส เทเสติ
อิท เทสนามย ปฺุกิริยาวตฺถุ นามาติ วุตฺต ฯ
ต น มหปฺผล ตณฺหาย ปรามฏตฺตา ฯ ปเรส เทเสติ
หิตผรเณน มุทุจิตฺเตนาติ อาเนตฺวา สมฺพนฺธิตพฺพนฺติ ตฏฏีกา ฯ
[๔๖] ธมฺม เทเสนฺเตน หิ อตฺตนิ ปฺจ ธมฺมา อุปฏาเปตพฺพา ฯ วุตฺตฺเหต ภควตา ปฺจกงฺคุตฺตเร จตุตฺถปณฺณาสกสฺส
ปมวคฺเค น โข อานนฺท สุกร ปเรส ธมฺม เทเสตุ ปเรส
อานนฺท ธมฺม เทเสนฺเตน ปฺจ ธมฺเม อชฺฌตฺต อุปฏาเปตฺวา
ปเรส ธมฺโม เทเสตพฺโพ ฯ กตเม ปฺจ ฯ อนุปุพฺพีกถ
กเถสฺสามีติ ปเรส ธมฺโม เทเสตพฺโพ ปริยายทสฺสาวี กถ
กเถสฺสามีติ อนุทฺทยต ปฏิจฺจ กถ กเถสฺสามีติ น อามิสนฺตโร
กถ กเถสฺสามีติ อตฺตานฺจ ปรฺจ อนูปหจฺจ กถ กเถสฺสามีติ
ปเรส ธมฺโม เทเสตพฺโพ ฯ น โข อานนฺท สุกร ปเรส ธมฺม
เทเสตุ ปเรส อานนฺท ธมฺม เทเสนฺเตน อิเม ปฺจ ธมฺเม
อชฺฌตฺต อุปฏาเปตฺวา ปเรส ธมฺโม เทเสตพฺโพติ ฯ
อุทายิสุตฺต ฯ
[๔๗] อนุปุพฺพีกถนฺติ ทานนฺตร สีล สีลนฺตร สคฺคนฺติ
เอว เทสนาอนุปุพฺพีกถ วา ย ย สุตฺตปท วา คาถาปท วา นิกขฺ ิตฺต
๑

๒

๑. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๒๐๗.
ลิขิยติ ฯ . ว.

๓

๒. ทานานนฺตร ฯ ๓. สีลานนฺตรนฺติ มโนรถปูรณีโปตฺถเก
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โหติ ตสฺส ตสฺส อนุรูป กถ วา กเถสฺสามีติ จิตฺต อุปฏาเปตฺวา
ปเรส ธมฺโม เทเสตพฺโพ ฯ ปริยายทสฺสาวีติ ตสฺส ตสฺส
อตฺถสฺส ต ต การณ ทสฺเสนฺโต ฯ การณฺหิ อิธ ปริยาโยติ
วุตฺต ฯ อนุทฺทยต ปฏิจฺจาติ มหาสมฺพาธปฺปตฺเต สตฺเต
สมฺพาธโต โมเจสฺสามีติ อนุกมฺป อาคมฺม ฯ น อามิสนฺตโรติ
น อามิสเหตุโก อตฺตโนว จตุปฺปจฺจยลาภ อนาสึสนฺโตติ
อตฺโถ ฯ อนูปหจฺจาติ อตฺตุกฺกสนปรวมฺภนาทิวเสน อตฺตานฺจ
ปรฺจ คุณูปฆาเตน อนูปหนฺตฺวาติ ตพฺพณฺณนา ฯ
อนุปุพพฺ ีกถา ปน ต วิตฺถารโต อิจฺฉนฺเตน สีลกฺขนฺธวคฺเค
อมฺพฏสุตฺตวณฺณนาโต จ มชฺฌมิ ปณฺณาสกสฺส ปมวคฺเค
อุปาลิสุตฺตวณฺณนาโต จ อฏกงฺคุตฺตรสฺส ทุติยวคฺเค ทุติยสุตฺตวณฺณนาโต จ คเหตพฺพา ฯ
เอว อตฺตนิ ปฺจ ธมฺเม อุปฏาเปตฺวา ปเรส เทเสตพฺพเมว ฯ
ปเรส เทสนาป หิ วาจนาป สาสนสฺส ิติยา สวตฺตติ ฯ
[๔๘] อเทสนาทิ ปนสฺส อนฺตรธานาย ฯ เตนาห ตตฺเถว
ปฺจิเม ภิกขฺ เว ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย
สวตฺตนฺติ ฯ กตเม ปฺจ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขู น ธมฺม ปริยาปุณนฺติ
สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถ อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภูตธมฺม
เวทลฺล อย ภิกฺขเว ปโม ธมฺโม สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย
อนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ู ยถาสุต
๑

๒

๑. มโน. ปู. ๓/๖๕. ๒. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๙๗.
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ยถาปริยตฺต ธมฺม น วิตฺถาเรน ปเรส เทเสนฺติ อย ภิกฺขเว
ทุติโย ... ปุน จปร ภิกขฺ เว ภิกฺขู ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม น
วิตฺถาเรน ปเรส วาเจนฺติ อย ภิกฺขเว ตติโย ... ปุน จปร
ภิกฺขเว ภิกขฺ ู ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม น วิตถฺ าเรน สชฺฌาย
กโรนฺติ อย ภิกฺขเว จตุตฺโถ ... ปุน จปร ภิกขฺ เว ภิกฺขู
ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม น เจตสา อนุวิตกฺเกนฺติ อนุวิจาเรนฺติ
มนสา อนุเปกฺขนฺติ อย ภิกฺขเว ปฺจโม ธมฺโม ... สวตฺตติ ฯ
อิเม โข ภิกขฺ เว ปฺจ ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย
สวตฺตนฺติ ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส ิติยา
อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย สวตฺตนฺติ ฯ กตเม ปฺจ ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขู ธมฺม ปริยาปุณนฺติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ ... เวทลฺล
อย ภิกฺขเว ปโม ธมฺโม สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย
อนนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขู ยถาสุต
ยถาปริยตฺต ธมฺม วิตฺถาเรน ปเรส เทเสนฺติ ... ธมฺม วิตฺถาเรน
ปเรส วาเจนฺติ ... ธมฺม วิตฺถาเรน สชฺฌาย กโรนฺติ ... ธมฺม
เจตสา อนุวิตกฺเกนฺติ อนุวิจาเรนฺติ มนสา อนุเปกฺขนฺติ อย
ภิกฺขเว ปฺจโม ธมฺโม สทฺธมฺมสฺส ิติยา ... สวตฺตติ ฯ อิเม
โข ภิกฺขเว ปฺจ ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส ิติยา ... สวตฺตนฺตีติ ฯ
ปฺจมสุตฺต ฯ
[๔๙] สทฺธมฺมสฺสาติ สุธมฺมสฺส สาสนสฺสาติ อตฺโถ ฯ
สมฺโมสายาติ วินาสาย ฯ อนฺตรธานายาติ อปฺปฺาปนตฺถายาติ
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เอกงฺคุตฺตเร ทสมวคฺควณฺณนา ฯ
น ปริยาปุณนฺตีติ น วลฺเชนฺตีติ ปฺจกงฺคุตฺตเร ตโต
ปุริมสุตฺตวณฺณนา
[๕๐] ธมฺมทานมฺปน ยสฺมา อตฺถปฺปฏิสเวทิตาทีน คุณาน
ปทฏาน ตสฺมา มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ วุตฺตฺเหต ปฺจกงฺคุตฺตเร
ปมปณฺณาสกสฺส ตติยวคฺเค ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุโน น
เหว โข สตฺถา ธมฺม เทเสติ อฺตโร วา ครุฏานิโย
สพฺรหฺมจารี อปจ โข ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม วิตฺถาเรน
ปเรส เทเสติ ยถา ยถา ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยถาสุต ยถาปริยตฺต
ธมฺม วิตฺถาเรน ปเรส เทเสติ ตถา ตถา โส ตสฺมึ ธมฺเม
อตฺถปฺปฏิสเวที จ โหต ิ ธมฺมปฺปฏิสเวที จ ตสฺส อตฺถปฺปฏิสเวทิโน ธมฺมปฺปฏิสเวทิโน ปาโมชฺช ชายติ ปมุทิตสฺส ปติ
ชายติ ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข เวเทติ
สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ ฯ อิท ภิกฺขเว ทุติย วิมุตฺตายตน ยตฺถ
ภิกฺขุโน อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต อวิมุตฺต
วา จิตฺต วิมุจฺจติ อปริกฺขีณา วา อาสวา ปริกฺขย คจฺฉนฺติ
อปฺปตฺต วา อนุตฺตร โยคกฺเขม อนุปฺปาณาปุตีติ ฯ
วิมุตฺติสุตฺตปาลิ ฯ
[๕๑] ธมฺมนฺติ จตุสฺสจฺจธมฺม เทเสติ ฯ อตฺถปฺปฏิสเวทิโนติ
ปาลิอตฺถ อาชานนฺตสฺส ฯ ธมฺมปฺปฏิสเวทิโนติ ปาลึ อาชานนฺตสฺส ฯ
๑

๒

๓

๑. มโน. ปู. ๑/๘๘. ๒. นย. มโน. ปู. ๓/๖๕ ๓. องฺ. ปฺจก. ๒/๒๓.
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ปาโมชฺชนฺติ ตรุณา ปติ ฯ ปตีติ ตุฏาการภูตา พลวปฺปติ ฯ
กาโยติ นามกาโย ฯ ปสฺสมฺภตีติ ปฏิปฺปสฺสมฺภติ ฯ สุข
เวเทตีติ สุข ปฏิลภติ ฯ สมาธิยตีติ อรหตฺตผลสมาธินา
สมาธิยติ ฯ อยฺหิ ต ธมฺม สุณนฺโต อาคตาคตฏาเน
ฌานวิปสฺสนามคฺคผลานิ ชานาติ ตสฺส เอว ชานโต ปติ อุปปฺ ชฺชติ
โส ตสฺสา ปติยา อนฺตรา โอสกฺกิตุ น เทนฺโต อุปจารกมฺมฏานิโก
หุตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณาติ ต สนฺธาย วุตฺต
จิตฺต สมาธิยตีติ ตพฺพณฺณนา ฯ
[๕๒] วิมุตฺตายตนนฺติ วิมุจฺจนการณ ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ
วิมุตฺตายตเนติ ตพฺพณฺณนานโย ฯ
ปาลิอตฺถ อาชานนฺตสฺสาติ อิธ สีล อาคต อิธ สมาธิ
อิธ ปฺาติอาทินา ต ต ปาลิอตฺถ ยาถาวโต ชานนฺตสฺส ปาลึ
อาชานนฺตสฺส ตตทตฺถโพธนปาลิยาภาวโต ฯ ตรุณา ปตีติ
สฺชาตมตฺตา มุทุกา ปติ ชายติ ฯ กถ ชายติ ฯ ยถาเทสิต ธมฺม
อุปธาเรนฺตสฺส ตทนุจฺฉวิกเมว จ อตฺตโน กายวจีมโนสมาจาร
คณฺหนฺตสฺส โสมนสฺส ปตฺตสฺส ปโมทนลกฺขณ ปาโมชฺช ชายติ ฯ
ตุฏาการภูตา พลวปฺปตีติ ปุรมิ ุปฺปนฺนปฺปติยา วเสน
ลทฺธาเสวนตฺตา อติวิยตุฏาการภูตา กายจิตฺตทรถปฺปสฺสมฺภนสมตฺถาย
ปสฺสทฺธิยา ปจฺจโย ภวิตุ สมตฺถา พลปฺปตฺตา ปติ ชายติ ฯ ยสฺมา
๑

๒

๑. มโน. ปู. ๓/๘. ๒. ปมาทลิขิเตน ภวิตพฺพ. ปาลึ อาชานนฺตสฺสาติ ตตทตฺถ
โพธนปาลึ ภาวยโตติ อมฺหาก ขนฺติ ฯ . ว.

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 45

นามกาเย ปสฺสทฺเธ รูปกาโยป ปสฺสทฺโธเอว โหติ ตสฺมา
นามกาโย ปสฺสมฺภติจฺเจว วุตฺต ฯ สุข ปฏิลภตีติ วกฺขมานสฺส
จิตฺตสมาธานสฺส ปจฺจโย ภวิตุ สมตฺถ เจตสิก นิรามิส สุข
ปฏิลภติ ฯ สมาธิยตีติ เอตฺถ น โย โกจิ สมาธิ อธิปฺเปโต
อถโข อนุตฺตรสมาธีติ ทสฺเสนฺโต อรหตฺตผลสมาธินา สมาธิยตีติ
อาห ฯ อยฺหีติอาทิ ตสฺส เทสนาย ตาทิสสฺส ปุคฺคลสฺส
ยถาวุตฺตสมาธิปฺปฏิลาภสฺส
การณภาววิภาวน ยตสฺสา
วิมุตฺตายตนภาโว ฯ โอสกฺกิตุนฺติ นสฺสิตุนฺติ ตฏฏกี า ฯ
[๕๓] วิมุตฺติยา วฏฏทุกฺขโต วิมุจฺจนสฺส อายตน การณ
วิมุตฺตายตนนฺติ อาห วิมุจฺจนการณนฺติ ตฏฏีกานโย ฯ
ยทิป ธมฺมสฺสวนฺเจว อภยทานฺจ ธมฺมทาเนเนว สงฺคหิต
เตสุ ปน อภยทานสฺส อารตี วิรตี ปาปาติ เอตฺถ คยฺหมานตฺตาม
อิตรสฺส จ กาเลน ธมฺมสฺสวนนฺติ วกฺขมานตฺตา ตทุภยมิธ
น ลพฺภตีติ ทฏพฺพนฺติ ฯ
ทานนฺติปทกถา ฯ
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ธมฺมจริยากถา
[๕๔] ธมฺมจริยา นาม ทสกุสลกมฺมปถจริยาติ อิธ วุตฺต ฯ
ธมฺมจริยสมจริยา นาม ทส กุสลกมฺมปถาติ ทุกงฺคุตฺตรสฺส
ทุติยวคฺเค ฉฏสุตฺตวณฺณนา ฯ
ตตฺถ ทส กุสลกมฺมปถา เหฏา อาคาริยวินเย วุตฺตาว ฯ
ธมฺมสฺส จริยา ธมฺมา วา อนเปตา จริยา ธมฺมจริยาติ
อิทมฺปธ วุตฺต ฯค
ธมฺมสฺส จริยา ธมฺมจริยา ธมฺมกรณนฺติ สาเลยฺยกสุตฺตวณฺณนานโย ฯ
ธมฺม จรติ เอตายาติ ธมฺมจริยา ตถาปวตฺตา เจตนา ฯ
ธมฺโมติ ปน ตสมุฏาโน ปโยโค ทฏพฺโพ ฯ ธมฺมโต
อนเปตาติ วา ธมฺมา ธมฺมา จ สา จริยา จาติ ธมฺมจริยาติ
ตฏฏีกานโย ฯ
[๕๕] สา สคฺคุปฺปตฺยาทิเหตุโต มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพา ฯ เตนาห
ภควา มูลปณฺณาสกสฺส ปฺจมวคฺเค สาเลยฺยกสุตฺเต โกสลรฏเ
สาลคาเม นิวาสิตาย สาเลยฺยกาน นาม พฺราหฺมณคหปติกาน ธมฺม
เทเสนฺโต ธมฺมจริยสมจริยเหตุ โข คหปตโย เอวมิเธกจฺเจ
สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ
ติวิธ โข คหปตโย กาเยน ธมฺมจริยสมจริยา โหติ จตุพฺพิธ
๑

๒

๓

๔

๕

๑. ป. โช. ขุ. ขุ. ๑๕๕. ๒. มโน. ปู. ๒/๑๘. ๓. ป. โช. ขุ. ขุ. ๑๕๔.
๔. ป. สู. ๒/๔๔๔. ปฏิปกฺขนโย. ๕. ม. มู. ๑๒/๕๑๙.
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วาจาย ติวธิ  มนสา ธมฺมจริยสมจริยา โหติ ฯ กถฺจ
คหปตโย ติวิธ กาเยน ธมฺมจริยสมจริยา โหติ ฯ อิธ คหปตโย
เอกจฺโจ ปาณาติปาต ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ
นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ สชฺชี ทยาปนฺโน สพฺพปฺปาณภูตหิตานุกมฺป
วิหรติ อทินนฺ าทาน ปหาย อทินฺนาทานา ปฏิวริ โต โหติ ยนฺต
ปรสฺส ปรวิตฺตูปกรณ คามคต วา อรฺคต วา น ต อทินฺน
เถยฺยสงฺขาต อาทาตา โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจาร ปหาย กาเมสุ
มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต โหติ ยา ตา มาตุรกฺขิตา ปตุรกฺขิตา
ภาตุรกฺขิตา ภคินีรกฺขิตา าติรกฺขิตา สสฺสามิกา สปริทณฺฑา
อนฺตมโส มาลาคุฬปริกฺขิตฺตาป ตถารูปาสุ น จาริตฺต อาปชฺชิตา
โหติ เอว โข คหปตโย ติวิธ กาเยน ... โหติ ฯ กถฺจ
คหปตโย จตุพฺพิธ วาจาย ... โหติ ฯ อิธ คหปตโย เอกจฺโจ
มุสาวาท ปหาย มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ สภคฺคโต วา
ปริสคฺคโต วา าติมชฺฌคโต วา ปูคมชฺฌคโต วา
ราชกุลมชฺฌคโต วา อภินีโต สกฺขึ ปุฏโ เอหมฺโภ ปุริส ย
ชานาสิ ต วเทหีติ โส อชาน วา อาห น ชานามีติ
ชาน วา อาห ชานามีติ อปสฺส วา อาห น ปสฺสามีติ
ปสฺส วา อาห ปสฺสามีติ อิติ อตฺตเหตุ วา ปรเหตุ วา
อามิสกิฺจิกฺขเหตุ วา น สมฺปชานมุสา ภาสิตา โหติ ปสุณ
วาจ ปหาย ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ อิโต สุตฺวา นส
๑

๒

๓

๑. าติมชฺฌคฺคโตติ ปาลิย ทิสฺสติ. ๒. ปูคมชฺฌคฺคโตติ. ๓. ราชกุลมชฺฌคฺคโตติ. . ว.
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อมุตฺร อกฺขาตา อิเมส เภทาย อมุตฺร วา สุตฺวา น อิเมส
อกฺขาตา อมูส เภทาย อิติ ภินฺนาน วา สนฺธาตา สมาหิตาน
วา อนุปฺปทาตา สมคฺคาราโม สมคฺครโต สมคฺคนนฺที สมคฺคกรณึ
วาจ ภาสิตา โหติ ผรุส วาจ ปหาย ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต
โหติ ยา สา วาจา เนฬา กณฺณสุขา เปมนียา หทยงฺคมา
โปรี พหุชนกนฺตา พหุชนมนาปา ตถารูป วาจ ภาสิตา โหติ
สมฺผปฺปลาป ปหาย สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ กาลวาที
ภูตวาที อตฺถวาที ธมฺมวาที วินยวาที นิธานวตึ วาจ ภาสิตา
โหติ กาเลน สาปเทส ปริยนฺตวตึ อตฺถสฺหิต เอว โข คหปตโย
จตุพฺพิธ วาจาย ... โห ติ ฯ กถฺจ คหปตโย ติวิธ มนสา
... โหติ ฯ อิธ คหปตโย เอกจฺโจ อนภิชฺฌาลุ โหติ ยนฺต
ปรสฺส ปรวิตฺตูปกรณ ต อนภิชฺฌาตา โหติ อโห วต ย
ปรสฺส ต มม อสฺสาติ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โข ปน โหติ
อปฺปทุฏมนสงฺกปฺโป อิเม สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี
อตฺตาน ปริหรนฺตูติ สมฺมาทิฏิโก โข ปน โหติ อวิปรีตทสฺสโน
อตฺถิ ทินฺน อตฺถิ ยิฏ  อตฺถิ หุต อตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน
กมฺมาน ผลวิปาโก อตฺถิ อย โลโก อตฺถิ ปโร โลโก
อตฺถิ มาตา อตฺถิ ปตา อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา อตฺถิ
โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ
โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ เอว
โข คหปตโย ติวิธ มนสา ... โหติ ฯ เอว ธมฺมจริยสมจริยเหตุ
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โข คหปตโย เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ... สคฺค โลก
อุปปชฺชนฺติ ฯ อากงฺเขยฺย เจ คหปตโย ธมฺมจารี สมจารี อโห
วตาห กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ขตฺติยมหาสาลาน สหพฺยต
อุปปชฺเชยฺยนฺติ าน โข ปเนต วิชชฺ ติ ย โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
ขตฺติยมหาสาลาน สหพฺยต อุปปชฺเชยฺย ต กิสฺส เหตุ ตถา หิ โส
ธมฺมจารี สมจารี ฯ อากงฺเขยฺย เจ คหปตโย ธมฺมจารี สมจารี
อโห วตาห กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา พฺราหฺมณมหาสาลาน ...
คหปติมหาสาลาน ... จาตุมฺมหาราชิกาน เทวาน ... ตาวตึสาน
เทวาน ... ยามาน เทวาน ... ตุสิตาน เทวาน ... นิมฺมานรตีน
เทวาน ... ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน เทวาน ... พฺรหฺมกายิกาน เทวาน ...
อาภาน เทวาน ... ปริตฺตาภาน เทวาน ... อปฺปมาณาภาน เทวาน ...
อาภสฺสราน เทวาน ... สุภาน เทวาน ... ปริตฺตสุภาน เทวาน ...
อปฺปมาณสุภาน เทวาน ... สุภกิณฺหาน เทวาน ... เวหปฺผลาน
เทวาน ... อวิหาน เทวาน ... อตปฺปาน เทวาน ... สุทสฺสาน
เทวาน ... สุทสฺสีน เทวาน ... อกนิฏกาน เทวาน ...
อากาสานฺจายตนูปคาน เทวาน ... วิฺาณฺจายตนูปคาน เทวาน ...
อากิฺจฺายตนูปคาน เทวาน ... เนวสฺานาสฺายตนูปคาน
เทวาน สหพฺยต อุปปชฺเชยฺยนฺติ าน โข ปเนต วิชชฺ ติ
ย โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา เนวสฺานาสฺายตนูปคาน
เทวาน สหพฺยต อุปปชฺเชยฺย ต กิสฺส เหตุ ตถา หิ โส
ธมฺมจารี สมจารี ฯ อากงฺเขยฺย เจ คหปตโย ธมฺมจารี สมจารี
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อโห วตาห อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเ ว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยนฺติ
าน โข ปเนต วิชชฺ ติ ย โส อาสวาน ขยา ... อุปสมฺปชฺช
วิหเรยฺย ต กิสฺส เหตุ ตถา หิ โส ธมฺมจารี สมจารีติ ฯ
ปาลิ ฯ
[๕๖] ธมฺมจริยสมจริยเหตูติ ธมฺมจริยสงฺขาตสมจริยเหตุ
ตการณา ตปฺปจฺจยาติ อตฺโถติ ทุกงฺคุตฺตรวณฺณนานโย ฯ
ติวิธนฺติ ตีหิ โกฏาเสหิ ฯ กาเยนาติ กายทฺวาเรนาติ
สาเลยฺยกวณฺณนา ฯ
สม จริยา สมสฺส วา กมฺมสฺส จริยาติ สมจริยา ฯ
ธมฺมจริยา จ สา สมจริยา จาติ ธมฺมจริยสมจริยา ธมฺมจริยสงฺขาตา
สมจริยาติ อตฺโถติ สาเลยฺยกทุกงฺคุตฺตรวณฺณนานโย ฯ
[๕๗] ปาณาติปาต ปหายาติ ปาณาติปาตเจตนาสงฺขาต
ทุสฺสีลฺย ปชหิตฺวา ฯ ปฏิวิรโตติ ปหีนกาลโต ปฏาย ตโต
ทุสฺสีลฺยโต โอรโต วิรโต ว โหติ ฯ นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถติ
ปรูปฆาตตฺถาย ทณฺฑ วา สตฺถ วา อาทาย อวตฺตนโต
นิกฺขิตฺตทณฺโฑ เจว นิกฺขติ ฺตสตฺโถ จาติ อตฺโถ ฯ เอตฺถ จ เปตฺวา
ทณฺฑ สพฺพมฺป อวเสส อุปกรณ สตฺตาน วิหึสนภาวโต สตฺถนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ ยมฺปน ภิกขฺ ู กตฺตรทณฺฑ วา ทนฺตกฏ วา วาสึ
๑

๒

๓

๔

๑. มโน. ปู. ๒/๑๘. ๒-๔ ป. สู. ๒/๔๔๔. มโน. ปู. ๒/๑๘. ๓. สมาติป
ปาโ. . ว.
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วา ปปฺผลิก วา คเหตฺวา วิจรนฺติ น ต ปรูปฆาตตฺถาย ตสฺมา
นิหิตทณฺฑา นิหิตสตฺถาเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉนฺติ ฯ ลชฺชีติ
ปาปชิคุจฺฉนลกฺขณาย ลชฺชาย สมนฺนาคโต ฯ ทยาปนฺโนติ ทย
เมตฺตจิตฺตต อาปนฺโน ฯ สพฺพปฺปาณภูตหิตานุกมฺปติ สพฺเพ ปาณภูเต
หิเตน อนุกมฺปโก ตาย เอว ทยาปนฺนตาย สพฺเพส ปาณภูตาน
หิตจิตฺตโกติ อตฺโถ ฯ วิหรตีติ อิรยิ ติ ปาเลตีติ มูลปณฺณาสกสฺส
ตติยวคฺเค จูฬหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา จตุกฺกงฺคุตฺตเร
จตุตฺถปณฺณาสกวณฺณนา จ ฯ
[๕๘] ยนฺต ปรสฺสาติ ยนฺต ปรสฺส ปรสนฺตก ฯ ปรวิตฺตูปกรณนฺติ ตสฺเสว ปรสฺส วิตฺตูปกรณ ตุฏิชนน ปริกฺขารภณฺฑก ฯ
คามคต วาติ อนฺโตคาเม วา ปต ฯ อรฺคต วาติ อรฺเ
รุกฺขคฺคปพฺพตมตฺถกาทีสุ วา ปต ฯ อทินฺนนฺติ เตหิ ปเรหิ
กาเยน วา วาจาย วา อทินฺนก ฯ เถยฺยสงฺขาตนฺติ เอตฺถ เถโน
วุจฺจติ โจโร เถนสฺส ภาโว เถยฺย ฯ อวหรณจิตฺตสฺเสต
อธิวจน ฯ สงฺขาตนฺติ อตฺถโต เอกโกฏาสสฺเสต อธิวจน สฺานิทานา หิ ปปฺจสงฺขาติอาทีสุ วิย ฯ เถยฺยฺจ ต สงฺขาตฺจาติ
เถยฺยสงฺขาต เถยฺยจิตฺตสงฺขาโต เอโก จิตฺตโกฏาโสติ อตฺโถ ฯ
กรณตฺเถ เจต ปจฺจตฺตวจน ตสฺมา เถยฺยสงฺขาเตนาติ อตฺถโต
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑. ทนฺตกฏวาสึ วาติป. ๒. ป. สู. ๒/๒๗๗. มโน. ปู. ๒/๔๘๖. ๓. มโน.
ปู. ๒/๘๖. แตอางคําแกในอรรกถาติกนิบาตเลมเดียวกันหนา ๒๖๐. ๔. สนฺตก.
๕. เถโนติ โจโร ฯ . ว. ๖. ขุ. สุ. ๒๕/๕๐๔.
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ทฏพฺพ ฯ มาตุรกฺขิตาติ ย ปตริ นฏเ วา มเต วา ฆาสจฺฉาทนาทีหิ
ปฏิชคฺคมานา วยปฺปตฺตึ กุลฆเร ทสฺสามีติ มาตา รกฺขติ
อย มาตุรกฺขิตา นาม ฯ เอเตนุปาเยน ปตุรกฺขิตาทโยป เวทิตพฺพา ฯ
สภาคกุลานิ ปน กุจฺฉิคเตสุป คพฺเภสุ กติก กโรนฺติ สเจ มยฺห
ปุตฺโต โหติ ตุยฺห ธีตา อฺตฺถ คนฺตุ น ลภิสฺสติ มยฺห
ปุตฺตสฺเสว โหตูติ เอว คพฺเภป ปริคฺคหิตา สสฺสามิกา นาม ฯ
โย อิตฺถนฺนาม อิตฺถึ คจฺฉติ ตสฺส เอตฺตโก ทณฺโฑติ เอว
นาม วา เคห วา วีถึ วา อุทฺทิสฺส ปตทณฺฑา ปน สปริทณฺฑา
นาม ฯ อนฺตมโส มาลาคุฬปริกฺขิตฺตาปติ ยา สพฺพนฺติเมน
ปริจฺเฉเทน เอสา เม ภริยา ภวิสฺสตีติ สฺาย ตสฺสา อุปริ เกนจิ
มาลาคุฬ ขิปนฺเตน มาลาคุฬมตฺเตนาป ปริกฺขิตฺตา โหติ ฯ จาริตฺต
อาปชฺชิตาติ เอวรูปาสุ อิตฺถีสุ สมฺมาทิฏิสุตฺเต วุตฺตมิจฺฉาจารลกฺขณวเสน วีติกฺกม กตฺตา โหติ ฯ สภคฺคโตติ สภาย ิโต ฯ
ปริสคฺคโตติ คามปริสาย ิโต ฯ าติมชฺฌคโตติ ทายาทาน
มชฺเฌ ิโต ฯ ปูคมชฺฌคโตติ เสนีน มชฺเฌ ิโต ฯ ราชกุลมชฺฌคโตติ ราชกุลสฺส มชฺเฌ มหาวินิจฺฉเย ิโต ฯ อภินีโตติ
ปุจฺฉนตฺถาย นีโต ฯ สกฺขึ ปุฏโติ สกฺขึ กตฺวา ปุจฺฉิโต ฯ
เอหมฺโภ ปุริสาติ อาลปนเมต ฯ อตฺตเหตุ วา ปรเหตุ วาติ
อตฺตโน วา ปรสฺส วา หตฺถปาทาทิเหตุ วา ธนเหตุ วา ฯ
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๑. มาตุรกฺขิตาติอาทีสุ ฯ ๒. วยปฺปตฺต. ๓. เนสฺสามีติ. . ว. ๔. ปตุรกฺขิตาทิกา. . ว.
๕. ป. สู. ๑/๒๗๔. ๖. สภาย. ๗. ปริสาย.พ
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อามิสกิฺจิกฺขเหตุ วาติ เอตฺถ อามิสนฺติ ลาโภ อธิปฺเปโต ฯ
กิฺจิกฺขนฺติ ย วา ต วา อปฺปมตฺตก ฯ อนฺตมโส ติตฺติรวฏฏกสปฺปปณฺฑนวนีตปณฺฑาทิมตฺตกสฺสาป ลฺจสฺส เหตูติ อตฺโถ ฯ
สมฺปชานมุสา ภาสิตาติ สมฺปชานนฺโต ว มุสาวาท กตฺตา โหติ ฯ
อิเมส เภทายาติ เยส อิโตติ วุตฺตาน สนฺติเก สุต เตส
เภทาย ฯ อมูส เภทายาติ เยส อมุตฺราติ วุตฺตาน สนฺติเก
สุต โหติ เตส เภทายาติ สาเลยฺยกวณฺณนา ฯ
[๕๙] ภินฺนาน วา สนฺธาตาติ ทฺวินฺน มิตฺตาน วา สมานูปชฺฌายกาทีน
วา เกนจิเทว การเณน ภินฺนาน เอเกก อุปสงฺกมิตฺวา
ตุมฺหาก อีทิเส กุเล ชาตาน เอว พหุสฺสุตาน อิท น ยุตฺตนฺติอาทีนิ
วตฺวา สนฺธาน กตฺตา ฯ อนุปฺปทาตาติ สนฺธานานุปฺปทาตา เทฺว
ชเน สมคฺเค ทิสฺวา ตุมหฺ าก เอวรูเป กุเล ชาตาน เอวรูเปหิ
คุเณหิ สมนฺนาคตาน อนุจฺฉวิกเมตนฺติอาทีนิ วตฺวา ทฬฺหีกมฺม
กตฺตาติ อตฺโถ ฯ สมคฺโค อาราโม อสฺสาติ สมคฺคาราโม
ยตฺถ สมคฺคา นตฺถิ ตตฺถ วสิตุมฺป น อิจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ
สมคฺคราโมติป ปาลิ ฯ อยเมวตฺโถ ฯ สมคฺครโตติ สมคฺเคสุ
รโต เต ปหาย อฺตฺถ คนฺตตป น อิจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ สมคฺเค
ทิสฺวาป สุตวฺ าป นนฺทตีติ สมคฺคนนฺที ฯ สมคฺคกรณึ วาจ ภาสิตาติ
ยา สา วาจา สตฺเต สมคฺเคเยว กโรติ ต สามคฺคคี ุณปริทีปกเมว
๑

๒

๓

๑. ชานนฺโตเยว. ๒. อิโต ปร โหตีติ ปาโ ทิสฺสติ. . ว. ๓. ป. สู. ๒/๔๔๕.
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วาจ ภาสติ น อิตรนฺติ จูฬหตฺถิปโทปมาทิวณฺณนา ฯ
[๖๐] ผรุส วาจ ปหายาติ ยา สา วาจา อณฺฑกา กกฺกสา
ปรกฏกา ปราภิสชฺชนี โกธสามนฺตา อสมาธิสวตฺตนิกา ตถารูป
วาจ ปหายาติ อตฺโถ ฯ
ตตฺถ อณฺฑกาติ ยถา สโทเส รุกฺเข อณฺฑกานิ อุฏหนฺติ
เอว สโทสตาย ขขสนวมฺภนาทิวจเนหิ อณฺฑกา ชาตา ฯ กกฺกสาติ
ปูติกา ฯ สา ยถา นาม ปูติกรุกฺโข กกฺกโส โหติ ปคฺฆริตจุณฺโณ
เอว กกฺกสา โหติ โสต ฆสมานา วิย ปวิสติ ฯ เตน วุตฺต
กกฺกสาติ ฯ ปรกฏกาติ ปเรส กฏกา อมนาปา โทสชนนี ฯ
ปราภิสชฺชนีติ กุฏลิ กณฺฏกสาขา วิย มมฺเมสุ วิชฺฌิตฺวา ปเรส
อภิสชฺชนี คนฺตุกามานป คนฺตุ อทตฺวา ลคฺคนการี ฯ
โกธสามนฺตาติ โกธสฺส อาสนฺนา ฯ อสมาธิสวตฺตนิกาติ อปฺปนาสมาธิสฺส วา อุปจารสมาธิสฺส วา อสวตฺตนิกา ฯ อิติ สพฺพาเนเวตานิ
สโทสวาจาย เววจนานีติ สาเลยฺยกสุตฺตนิกฺเขปกณฺฑวณฺณนา ฯ
[๖๑] เนฬาติ เอฬ วุจฺจติ โทโส นาสฺสา เอฬนฺติ เนฬา
นิทฺโทสาติ อตฺโถ ฯ เนฬงฺโค เสตปจฺฉาโทติ เอตฺถ วุตฺตเนฬ
วิย ฯ กณฺณสุขาติ พฺยฺชนมธุรตาย กณฺณาน สุขา สูจิวิชฺฌน
วิย กณฺณสูล น ชเนติ ฯ อตฺถมธุรตาย สกลสรีเร โกป
อชเนตฺวา เปม ชเนตีติ เปมนียา ฯ หทย คจฺฉติ อปฺปฏิหฺมานา
๑

๒

๓

๔

๑. ป. สู. ๒/๒๗๙. ๒. ตถารูป. ๓. อย ปาโ ปปฺจสูทนิย น ทิสฺสติ. . ว.
๔. ป. สู. ๒/๔๔๗. อฏ. สา. ๕๕๐.
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สุเขน จิตฺต ปวิสตีติ หทยงฺคมา ฯ คุณปริปุณฺณตาย ปุเร ภวาติ
โปรี ฯ ปุเร สวฑฺฒนารี วิย สุกุมาราติป โปรี ฯ ปุรสฺส
เอสาติป โปรี ฯ ปุรสฺส เอสาติ นครวาสีน กถาติ อตฺโถ ฯ
นครวาสิโน หิ ยุตฺตกถา โหนฺติ ปติมตฺต ปตาติ มาติมตฺต
มาตาติ ภาติมตฺต ภาตาติ วทนฺติ ฯ เอวรูปา กถา พหุโน
ชนสฺส กนฺตา โหตีติ พหุชนกนฺตา ฯ กนฺตภาเวน พหุโน ชนสฺส
มนาปา จิตฺตวุฑฺฒิกราติ พหุชนมนาปาติ จูฬหตฺถิปโทปมาทิวณฺณนา ฯ
[๖๒] สมฺผปฺปลาปนฺติ ยา สา วาจา อนิธานวตี อนปเทสา
อปริยนฺตวตี อนตฺถสฺหิตา ตถารูป วาจ ปหายาติ อตฺโถ ฯ
สาเลยฺยกวณฺณนาย อนิธานวตินฺติ หทยมฺชุสาย นิเธตุ
อยุตฺต วาจ ฯ อนปเทสนฺติ สุตฺตาปเทสวิรหิต ฯ อปริยนฺตวตินฺติ
อปริจฺเฉท ฯ สุตฺต วา ชาตก วา นิกฺขิปตฺวา ตสฺส อุปารมฺภ
วา อุปม วา วตฺถุ วา อาหริตฺวา พาหิรกถเยว กเถติ นิกฺขิตฺต
นิกฺขิตฺตมตฺตเมว โหติ สุตฺต นุ โข กเถติ ชาตก นุ โข
นาสฺส อนฺต วา โกฏึ วา ปสฺสามาติ วตฺตพฺพต อาปชฺชติ ฯ
ยถา วฏรุกขฺ สาขาน คตคตฏาเน ปาโรหา โอตรนฺติ โอติณฺโณติณฺณฏาเน สมฺปชฺชิตฺวา ปุน วฑฺฒนฺติเยว เอว อฑฺฒโยชนมฺป
โยชนมฺป คจฺฉนฺติเยว คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต ปน มูลรุกโฺ ข วินสฺสติ
ปเวณิชาตาว ติฏนฺติ เอวมยมฺป นิโคฺรธธมฺมกถิโก นาม โหติ
๑

๒

๑. ป. สู. ๒/๒๗๙. ๒. ป. สู. ๒/๔๔๘.
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นิกฺขิตฺต นิกขฺ ิตฺตมตฺตเมว กตฺวา ปสฺเสเนว ปริหรนฺโต คจฺฉติ ฯ
โย ปน พหุมฺป ภณนฺโต เอตทตฺถมิท สุตฺตนฺติ อาหริตวฺ า
ชานาเปตุ สกฺโกติ ตสฺเสว กเถตุ วฏฏติ ฯ อนตฺถสฺหิตนฺติ
น อตฺถนิสฺสติ นฺติ วุตฺต ฯ
[๖๓] กาเล วทตีติ กาลวาที วตฺตพฺพยุตฺตกาล สลฺลกฺเขตฺวา
วทตีติ อตฺโถ ฯ ภูต ตจฺฉ สภาวเมว วทตีติ ภูตวาที ฯ
ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกอตฺถสนฺนิสฺสิตเมว กตฺวา วทตีติ อตฺถวาที ฯ
นวโลกุตฺตรธมฺมสนฺนิสฺสิต กตฺวา วทตีติ ธมฺมวาที ฯ สวรวินยปฺปหานวินยสนฺนิสฺสิต กตฺวา วทตีติ วินยวาที ฯ นิธาน วุจฺจติ
ปโนกาโส ฯ นิธานมสฺสา อตฺถตี ิ นิธานวตี หทเย นิเธตพฺพยุตฺตก วาจ ภาสิตา โหตีติ อตฺโถ ฯ กาเลนาติ เอวรูป
ภาสมาโนป จ อห นิธานวตึ วาจ ภาสิสฺสามีติ น อกาเลน
ภาสติ ยุตฺตกาลมฺปน อเวกฺขิตฺวา ภาสตีติ อตฺโถ ฯ สาปเทสนฺติ
สอุปม สการณนฺติ อตฺโถ ฯ ปริยนฺตวตินฺติ ปริจฺเฉท ทสฺเสตฺวา
ยถาสฺสา ปริจฺเฉโท ปฺายติ เอว ภาสตีติ อตฺโถ ฯ อตฺถสฺหิตนฺติ อเนเกหิป นเยหิ วิภชนฺเตน ปริยาทาตุ อสกฺกุเณยฺยตาย
อตฺถสมฺปนฺน ฯ ย วา โส อตฺถวาที อตฺถ วทติ เตน อตฺเถน
สฺหิตตฺตา อตฺถสฺหิต วาจ ภาสติ ฯ น อฺ นิกฺขิปตวฺ า
อฺ ภาสตีติ วุตฺต โหตีติ จูฬหตฺถิปโทปมาทิวณฺณนา ฯ
๑

๑. ป. สู. ๒/๒๘๐.
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[๖๔] อภิชฺฌาลูติ ปรภณฺฑานิ อภิชฺฌายนสีลาติ ภยเภรวสุตฺตวณฺณนา ฯ
อภิชฺฌาตา โหตีติ อภิชฺฌาย โอโลเกตา โหติ ฯ อโห
วตาติ ปเนตฺถ นิปาโต ฯ อภิชฺฌาย โอโลกิตมตฺตเกน เจตฺถ
กมฺมปถเภโท น โหติ ฯ ยทา ปน อโห วเตท มม สนฺตก
อสฺส อห เอตฺถ วส วตฺเตยฺยนฺติ อตฺตโน ปริณาเมติ ตทา
กมฺมปถเภโท โหติ ฯ อยมิธ อธิปเฺ ปโต ฯ พฺยาปนฺนจิตฺโตติ
วิปนฺนจิตฺโต ปูติภูตจิตฺโต ฯ ปทุฏมนสงฺกปฺโปติ โทเสน
ทุฏจิตฺตสงฺกปฺโปติ สาเลยฺยกวณฺณนา ฯ
[๖๕] พฺยาปนฺนจิตฺตาติ ปกติภาววิชหเนน วิปนฺนจิตฺตา ฯ
กิเลสานุคตฺหิ จิตฺต ปกติภาว วิชหติ ปุราณภตฺตพฺยฺชน วิย
ปูติก โหติ ฯ ปทุฏมนสงฺกปฺปาติ ปทุฏจิตฺตสงฺกปฺปา อภทฺทเกน
ปเรส อนตฺถชนเกน จิตฺตสงฺกปฺเปน สมนฺนาคตาติ ภยเภรวสุตฺตวณฺณนา ฯ
อนภิชฌ
ฺ าลูติอาทิ วุตฺตปฺปฏิปกฺขนเยน คเหตพฺพ ฯ
ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนายนฺตุ อเวราติ เวรรหิตา ฯ อพฺยาปชฺฌาติ พฺยาปาทรหิตา ฯ อนีติกาติ นิทฺทุกฺขา ฯ อนีฆาติป
ปาโ ฯ สุขี อตฺตาน ปริหรนฺตูติ สุขี หุตฺวา อตฺตภาว
วตฺตยนฺตุ ฯ อเวราติ จ สกสนฺตาเน จ ปเร ปฏิจฺจ ปรสนฺตาเน จ
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๑. ป. สู. ๑/๑๕๙. ๒. ปฏนตฺเถ. ๓. อภิชฌ
ฺ ายป. ๔. วติท.. ๕. ปูติจิตโฺ ต. . ว.
๖. ป. สู. ๒/๔๔๘. ๗. ป. สู. ๑/๑๕๙.
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อิตเร ปฏิจฺจ เวราภาโว ทสฺสิโต ฯ อพฺยาปชฺฌาติ เวราภาวา
ตมฺมูลกพฺยาพาธาภาโว ทสฺสิโต ฯ อนีฆาติ พฺยาพาธาภาวา
ตมฺมูลกทุกฺขาภาโว ฯ สุขี อตฺตาน ปริหรนฺตูติ ทุกฺขาภาวา
สุเขน อตฺตภาวปริหรณ ทสฺสิตนฺติ เอวเมตฺถ วจนสมฺพนฺโธ
เวทิตพฺโพติ วุตฺต ฯ
[๖๖] สมฺมา โสภนา วิฺุปฺปสตฺถา เอตสฺส ทิฏ ีติ
สมฺมาทิฏิโก กมฺมปถปริยาปนฺนาย อตฺถิ ทินฺนนฺติอาทิกาย
กมฺมสฺสกตาทิฏิยา สมนฺนาคโตติ อตฺโถติ สลฺเลขสุตฺตวณฺณนานโย ฯ
นตฺถิ ทินฺนนฺติ ทานสฺส ผลาภาว สนฺธาย วทติ ฯ ยิฏ
วุจฺจติ มหายาโค ฯ หุตนฺติ ปโหนกสกฺกาโร อธิปฺเปโต ฯ ตมฺป
อุภย ผลาภาวเมว สนฺธาย ปฏิกฺขปิ ติ ฯ สุกตทุกฺกฏานนฺติ
สุกตทุกฺกฏาน กุสลากุสลานนฺติ อตฺโถ ฯ ผลวิปาโกติ ย ผลนฺติ
วา วิปาโกติ วา วุจฺจติ ต นตฺถีติ วทติ ฯ นตฺถิ อย โลโกติ
ปรโลเก ิตสฺส อย โลโก นตฺถิ ฯ นตฺถิ ปโร โลโกติ อิธโลเก
ิตสฺสาป ปรโลโก นตฺถิ ฯ สพฺเพ ตตฺถ ตตฺเถว อุจฺฉิชฺชนฺตตี ิ
ทสฺเสติ ฯ นตฺถิ มาตา นตฺถิ ปตาติ เตสุ สมฺมาปฏิปตฺติมิจฺฉาปฏิปตฺตีน
ผลาภาววเสน วทติ ฯ นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกาติ
จวิตฺวา อุปปชฺชนกสตฺตา นาม นตฺถตี ิ วทตีติ สาเลยฺยกวณฺณนา
ติกงฺคุตฺตเร ตติยปณฺณาสกวณฺณนา จ ฯ
สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนาติ อนุโลมปฺปฏิปท ปฏิปนฺนา
๑

๒

๑. ป. สู. ๑/๑๕๙. ๒. ป. สู. ๒/๔๔๙.
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ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณาติ นิกฺเขปกณฺเฑ ทิฏุปาทานนิทฺเทสวณฺณนา ฯ
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวาติ เย อิมฺจ โลก ปรฺจ โลก
อภิวิสิฏาย ปฺาย สพฺพ ปจฺจกฺข กตฺวา ปเวเทนฺติ เต
นตฺถีติ สพฺพฺุพุทฺธาน อภาว ทีเปตีติ สาเลยฺยกวณฺณนา ฯ
อตฺถิ ทินฺนนฺติอาทิ วุตฺตปฺปฏิปกฺขนเยน คเหตพฺพ ฯ
[๖๗] โกสลสยุตฺเต ตุ ขตฺติยมหาสาลาติ ขตฺติยมหาสารา
มหาสารปฺปตฺตา ขตฺติยา ฯ เยสฺหิ ขตฺติยาน เหฏิมนฺเตน โกฏิสต
นิธานคต โหติ ตโย กหาปณกุมฺภา วลฺชนตฺถาย เคหมชฺเฌ
ราสึ กตฺวา ปตา โหนฺติ เต ขตฺติยมหาสาลา นาม ฯ เยส
พฺราหฺมณาน อสีติโกฏิธน นิหิต โหติ ทิยฑฺโฒ กหาปณกุมฺโภ
วลฺชนตฺถาย เคหมชฺเฌ ราสึ กตฺวา ปโต โหติ เต พฺราหฺมณมหาสาลา นาม ฯ เยส คหปตีน จตฺตาฬีสโกฏิธน นิหิต เอโก
กหาปณกุมฺโภ วลฺชนตฺถาย เคหมชฺเฌ ราสึ กตฺวา ปโต โหติ
เต คหปติมหาสาลา นามาติ ปมวคฺควณฺณนา ฯ
สหพฺยต อุปปชฺเชยฺยนฺติ สหภาว อุปคจฺเฉยฺย ฯ พฺรหฺมกายิกาน เทวานนฺติ ปมชฺฌานภูมิเทวาน ฯ อาภาน เทวานนฺติ
อาภา นาม วิสสเทวา นตฺถิ ปริตฺตาภอปฺปมาณาภอาภสฺสรานเมต
อธิวจน ฯ ปริตฺตาภานนฺติอาทิ ปน เอกโต อคฺคเหตฺวา เตสเยว
๑

๒

๓

๔

๕

๑. อฏ. สา. ๕๔๖. ๒. สย. ๓. ป. สู. ๒/๔๔๙. ๔. สา. ป. ๑/๑๖๐.
๕. วิสส. . ว.
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เภทโต คหณ ฯ สุภาน ปริตฺตสุภานนฺติอาทีสุป เอเสว นโยติ
สาเลยฺยกวณฺณนา ฯ
[๖๘] อาสวาน ขยาติ อรหตฺตมคฺเคน สพฺพกฺกิเลสาน ขยา ฯ
อานาสวนฺติ อาสววิรหิต ฯ เจโตวิมตุ ฺตึ ปฺาวิมุตฺตินฺติ เอตฺถ
เจโตวจเนน อรหตฺตผลสมฺปยุตฺโต สมาธิ ปฺาวจเนน
ตสมฺปยุตฺตา จ ปฺา วุตฺตา ฯ ตตฺถ จ สมาธิ ราคโต วิมุตฺตตฺตา
เจโตวิมุตฺติ ปฺา อวิชฺชาย วิมตุ ฺตตฺตา ปฺาวิมุตฺตีติ
เวทิตพฺพา ฯ วุตฺตฺเหต ภควตา โย หิสฺส ภิกฺขเว สมาธิ ตทสฺส
สมาธินฺทฺริย ยา หิสฺส ภิกฺขเว ปฺา ตทสฺส ปฺินฺทฺริย
อิติ โข ภิกฺขเว ราควิราคา เจโตวิมุตฺติ อวิชชฺ าวิราคา ปฺาวิมุตฺตีติ ฯ อปเจตฺถ สมถผล เจโตวิมุตฺติ วิปสฺสนาผล
ปฺาวิมุตฺตีติ เวทิตพฺพ ฯ ทิฏเ ว ธมฺเมติ อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว ฯ
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวาติ อตฺตนาเยว ปฺาย ปจฺจกฺข กตฺวา
อปรปฺปจฺจเยน ตฺวาติ อตฺโถ ฯ อุปสมฺปชฺชาติ ปาปุณิตฺวา
สมฺปาเทตฺวาติ มูลปณฺณาสกสฺส ปมวคฺเค อากงฺเขยฺยสุตฺตวณฺณนา ฯ
[๖๙] อิติ ภควา อาสวกฺขย ทสฺเสตฺวา อรหตฺตนิกูเฏน เทสน
นิฏาเปสิ ฯ อิธ ตฺวา ปน เทวโลกา สมาเนตพฺพา ฯ ติสฺสนฺน
ตาว ฌานภูมีน วเสน นว พฺรหฺมโลกา ปฺจ สุทฺธาวาสา จตูหิ
อรูเปหิ สทฺธึ นเววาติ อฏารส เวหปฺผเลหิ สทฺธึ เอกูนวีสติ
๑

๒

๓

๑. ป. สู. ๒/๔๔๙. ๒. ป. สู. ๑/๒๒๗. ๓. นวาติ.
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เต อสฺเ ปกฺขิปตฺวา วีสติ พฺรหฺมาโน โหนฺติ ฯ เอว ฉหิ
กามาวจเรหิ สทฺธึ ฉพฺพีสติ เทวโลกา นาม ฯ เตส สพฺเพสมฺป
ภควตา ทสหิ กุสลกมฺมปเถหิ นิพพฺ ตฺติ ทสฺสิตา ฯ ตตฺถ ฉสุ
กามาวจเรสุ ติณฺณ สุจริตาน วิปาเกเนว นิพฺพตฺติ โหติ ฯ
อุปริเทวโลกานมฺปน อิเม กมฺมปถา อุปนิสฺสยวเสน กถิตา ฯ ทสกุสลกมฺมปถา หิ สีล สีลวโต ว กสิณปริกมฺม อิชฺฌตีติ สีเล ปติฏาย
กสิณปริกมฺม กตฺวา ปมชฺฌาน นิพฺพตฺเตตฺวา ปมชฺฌานภูมิย
นิพฺพตฺตติ ทุติยาทีนิ ภาเวตฺวา ตติยชฺฌานภูมิอาทีสุ นิพพฺ ตฺตติ
รูปาวจรชฺฌาน ปาทก กตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อนาคามิผเล
ปติฏิโต ปฺจสุทฺธาวาเสสุ นิพฺพตฺตติ รูปาวจรชฺฌาน ปาทก
กตฺวา อรูปาวจรสมาปตฺตึ นิพฺพตฺเตตฺวา จตูสุ อรูเปสุ นิพพฺ ตฺตติ
รูปารูปชฺฌาน ปาทก กตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต
ปาปุณาติ ฯ อสฺิภโว ปน พาหิรกาน ตาปสปริพฺพาชกาน
อาจิณฺโณติ อิธ น นิทฺทฏิ โติ สาเลยฺยกวณฺณนา ฯ
อฏกถา ฯ
[๗๐] เอกวิเธน าณวตฺถุนฺติอาทีสุ วิย โกฏาสตฺโถ วิธสทฺโท
โหติ ฯ โส จ วิภตฺติวจนวิปลฺลาส กตฺวา ปจฺจตฺเตกวจนวเสน
ติสทฺโทปปโท ติวิธนฺติ วุตฺโต ฯ อตฺโถ ปน กรณปุถุวจนวเสน
ทฏพฺโพติ อาห ติวิธนฺติ ตีหิ โกฏาเสหีติ ฯ กาเยนาติ เอตฺถ
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑. เตสุ อสฺ. ๒. พฺรหฺมโลกา. ๓. อิโต ปร ตาวาติ ทิสฺสติ. ๔. ทุติยชฺฌานภูมิอาทีสุ. ๕. ปฺจสุ สุทฺธาวาเสสุ. . ว. ๖. ป. สู. ๒/๔๕๐.
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กาโยติ โจปนกาโย อธิปเฺ ปโต ฯ โส จ ธมฺมจริยาย ทฺวารภูโต
เตน วินา ตสฺสา อปฺปวตฺตนโต ฯ กาเยนาติ จ เหตุมฺหิ กรณวจน ฯ
กิฺจาป ธมฺมจริยสงฺขาตเจตนาสมุฏานา สา วิฺตฺติ น จ
สา ปฏาเน อาคเตสุ จตุวีสติยา ปจฺจเยสุ เอเกนาป ปจฺจเยน
เจตนาย ปจฺจโย โหติ ตสฺสา ปน ปวตฺตนโต ปวตฺตมานาย
กายกมฺมสฺิตาย เจตนาย ปวตฺติ โหตีติ เตน ทฺวาเรน
ลกฺขิตพฺพภาวโต ตสฺสา การณ วิย กรณ วิย จ สพฺโพหารมตฺต
โหติ ฯ กายทฺวาเรนาติ วา กายทฺวารภูเตนาติ อิตฺถมฺภูเต
กรณวจนนฺติ สาเลยฺยกฏีกา ฯ
สมนฺติ ภาวนปปสกนิทฺเทโสติ ทุกงฺคุตฺตรฏีกานโย ฯ
ปจฺจนีกสมนตฺเถน สมณภาวสฺส สทิส ยุตตฺ นฺติ วา สม
สุจริต ฯ สา เอว จริยา สมจริยาติ สาเลยฺยกฏีกานโย ฯ
[๗๑] ปชหิตฺวาติ สมาทานวเสน ปริจฺจชิตวฺ า ฯ ปหีนกาลโต ...
วิรโต วาติ เอเตน ปหานสฺส วิรติยา จ อสมานกาลตฺต ทสฺเสติ ฯ
ยทิ เอว ปหายาติ กถ ปุริมกาลนิทเฺ ทโส ฯ ตถา คเหตพฺพต
อุปาทาย ฯ ธมฺมานฺหิ ปจฺจยปฺปจฺจยุปฺปนฺนภาเว อเปกฺขิเต
สหชาตานมฺป ปจฺจยปฺปจฺจยุปฺปนฺนภาเวน คหณ ปุริมปจฺฉิมภาเวเนว
โหตีติ คหณปฺปวตฺติอาการวเสน ปจฺจยภูเตสุ หิโรตฺตปฺปฺาณาทีสุ
ปหานกิริยาย ปุริมกาลโวหาโร ปจฺจยุปฺปนฺนาสุ จ วิรตีสุ
วิรมณกิริยาย อปรกาลโวหาโร โหตีติ ปหาย ปฏิวิรโตติ
วุตฺต ฯ ปหายาติ วา สมาทานกาลกิริยาวเสน วุตฺต ฯ ปจฺฉา-
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วีติกฺกมิตพฺพวตฺถุสมาโยควเสน ปฏิวิรโตติ ฯ ปหายาติ วา
นิหนฺตวฺ าน ตโมกฺขนฺธ
อุทิโตว ทิวากโร
วณฺณปฺปฺา ปภาเสต
โอภาเสตฺวา สมุคฺคตาติ จ
เอวมาทีสุ วิย สมานกาลวเสน เวทิตพฺพ ฯ อถวา ปาโณ
อติปาติยติ เอเตนาติ ปาณาติปาโต ปาณฆาตเหตุภูโต
อหิริกาโนตฺตปฺปโทสโมหวิหึสาทิโก เจตนาปธาโน สงฺกิเลสธมฺโม ฯ
ตสมาทานวเสน ปหาย ตโต ปฏิวริ โตว โหตีติ ฯ วิรโต วาติ
อวธารเณน ตสฺสา วิรติยา กาลาทิวเสน อปริยนฺตต ทสฺเสติ ฯ ยถา
หิ อฺเ สมาทินฺนวิรติกาป อนวฏิตจิตฺตตาย ลาภชีวิตาทิเหตุ
สมาทาน ภินฺทนฺติ น เอวมย ฯ อยมฺปน ปหีนกาลโต ปฏาย
โอรโต วิรโตติ ฯ อทินนฺ าทาน ปหายาติอาทีสุป อิมินาว นเยน
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ ทณฺฑนิปาตน ทณฺโฑ มุคฺคราทิปฺปหรณวิเสโสติ
อิธ ปหรณวิเสโส อธิปฺเปโต ฯ เตนาห เปตฺวา ทณฺฑ สพฺพมฺป
อวเสส อุปกรณนฺติ ฯ ทณฺฑนสงฺขาตสฺส ปรวิเหนสฺส จ วชฺชิตภาวทีปนตฺถ ทณฺฑสตฺถาน นิกฺเขปวจนนฺติ อาห ปรูปฆาตตฺถายาติอาทึ ฯ น วิเหนภาวสฺส ฯ ลชฺชตี ิ เอตฺถ วุตฺตลชฺชาย
โอตฺตปฺปมฺป วุตฺตนฺติ ทฏพฺพ ฯ น หิ ปาปชิคุจฺฉนยุตฺตสฺส ต
ปาปาภายน อตฺถีติ ลชฺชี อิจฺเจว วุตฺต ฯ ทย เมตฺตจิตฺตต
อาปนฺโนติ กสฺมา วุตฺต นนุ ทยาสทฺโท อทยาปนฺโนติอาทีสุ
กรุณาย วตฺตตีติ ฯ สจฺจเมต ฯ อยมฺปน ทยาสทฺโท อนุรกฺขนมตฺต
๑

๑ (?) ปฏิวิรโต วาติ ฯ
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อนฺโตนีต กตฺวา ปวตฺตมาโน เมตฺตาย กรุณาย จ ปวตฺตตีติ
อิธ เมตฺตาย ปวตฺตมาโน วุตฺโต ฯ มิชชฺ ติ สินิยหฺ ตีติ เมตฺตา
เมตฺตา เอตสฺส อตฺถีติ เมตฺต เมตฺต จิตฺต เอตสฺสาติ เมตฺตจิตฺโต
ตสฺส ภาโว เมตฺตจิตฺตตา อิจฺเจว อตฺโถ ฯ สพฺพปฺปาณภูตหิตานุกมฺปติ เอเตน ตสฺสา วิรติยา สตฺตวเสน อปริยนฺตต ทสฺเสติ ฯ
ปาณภูเตติ ปาณชาเต ฯ อนุกมฺปโกติ กรุณายนโก ฯ ยสฺมา
ปน เมตฺตา กรุณาย วิเสสปฺปจฺจโย โหติ ตสฺมา วุตฺต ตาย
เอว ทยาปนฺนตายาติ ฯ เอว เยหิ ธมฺเมหิ ปาณาติปาตา วิรติ
สมฺปชฺชติ เตหิ ลชฺชาเมตฺตากรุณาหิ สมงฺคิภาโว ทสฺสิโต สทฺธึ
ปฏิวฏกธมฺเมหีติ ทฏพฺพ ฯ เอตฺถาห กสฺมา ปาณาติปาต
ปหายาติ เอกวจนนิทฺเทโส กโต นนุ นิรวเสสาน ปาณาน
อติปาตโต วิรติ อิธาธิปฺเปตา ฯ ตถา หิ วุตฺต สพฺพปฺปาณภูตหิตานุกมฺป วิหรตีติ ฯ เตเนวาห อฏกถาย สพฺเพ ปาณภูเต
หิเตน อนุกมฺปโกติ ปุถวุ จนนิทฺเทโส กตฺตพฺโพติ ฯ สจฺจเมต ฯ
ปาณภาวสามฺวเสน ปเนตฺถ ปาลิย อาทิโต เอกวจนนิทฺเทโส
กโตป สทฺทสนฺนิฏาเนน ปุถุตฺต วิฺายมานเมวาติ สามฺนิทฺเทส อกตฺวา เภทวจนิจฺฉาวเสน ตทตฺถ ทสฺเสตุ อฏกถาย
พหุวจนวเสน อตฺโถ วุตฺโต ฯ กิฺจิ ภิยฺโย สามฺโต
สวรสมาทาน ตพฺพิเสสโน สวรเภโทติ อิมสฺส วิเสสสฺส ทสฺสนตฺถ
อย วจนเภโท กโตติ เวทิตพฺพ ฯ วิหรตีติ วุตฺตปฺปกาโร หุตฺวา
เอกสฺมึ อิริยาปเถ อุปฺปนฺน ทุกฺข อฺเน อิริยาปเถน วิจฺฉินฺทิตฺวา
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อตฺตภาว หรติ ปวตฺเตติ ยาเปตีติ อตฺโถ ฯ เตนาห อิริยติ
ปาเลตีติ จูฬหตฺถิปโทปมจตุกฺกงฺคุตฺตรฏีกา ฯ
[๗๒] ยสฺส วเสน ปรสฺสาติ สามินิทฺเทโส ต สาปเตยฺย
ยนฺตนฺติ สามฺโต คหิตเมว สามินิทฺเทเสเนว ปกาสิต โหตีติ
อาห ปรสนฺตกนฺติ ฯ ปรสฺส ปรวิตตฺ ูปกรณนฺติ วา เอกเมว ต
สมาสปท ฯ ยงฺกิฺจิ ปรสนฺตก วิเสสโต ปรสฺส วิตฺตูปกรณ
วาติ อตฺโถ ฯ เตหิ ปเรหีติ เยส สนฺตก เตหิ ฯ ยสฺส วเสน
ปุคฺคโล เถโนติ วุจฺจติ ต เถยฺยนฺติ อาห อวหรณจิตฺตสฺเสต
อธิวจนนฺติ ฯ เถยฺยสงฺขาเตน น วิสฺสาสตาวกาลิกาทิวเสนาติ
อตฺโถ ฯ มเต วาติ วาสทฺโท อวุตฺตวิกปฺปตฺโถ ฯ เตน
ปพฺพชิตาทิภาว สงฺคณฺหาติ ฯ เอเตนุปาเยนาติ ย มาตริ มตาย
นฏาย วา ปตา รกฺขติ สา ปตุรกฺขิตา ย อุโภสุ อสนฺเตสุ
ภาตา รกฺขติ สา ภาตุรกฺขิตาติ เอวมาทึ สนฺธายาห ฯ สภาคกุลานีติ อาวาหวิวาหกิริยาย สภาคานิ กุลานีติ สาเลยฺยกฏีกา ฯ
[๗๓] ปาลิยฺหิ โคตฺตรกฺขิตา ธมฺมรกฺขิตา สารกฺขาติ
อิท น ทิฏ  สารกฺขฏาเน จ สสฺสามิกาติ อาคต ฯ เตน
สมฺมาทิฏิสุตฺตาทิฏีกาย สสฺสามิกา สารกฺขาติ วุตฺต ฯ
[๗๔] อสุกวีถึ วา อุทฺทิสฺส ปตา ทณฺฑา ราชาทีหิ ฯ
สมฺมาทิฏิสุตฺเตติ อสทฺธมฺมาธิปฺปาเยน กายทฺวารปฺปวตฺตา
อคมนียฏานวีติกฺกมเจตนาติ เอว สมฺมาทิฏิสุตฺตวณฺณนาย วุตฺตมิจฺฉาจารลกฺขณวเสน ฯ หตฺถปาทาทิเหตูติ หตฺถปาทาทิจฺเฉทน-
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เหตุ ฯ ธนเหตูติ ธนสฺส ลาภเหตุ ชานิเหตุ จ ฯ ลาโภติ
ฆาสจฺฉาทนาทิ ฯ ลพฺภตีติ ลาโภ ฯ กิฺจิกฺขนฺติ กิฺจิมตฺต
อามิสชาต ฯ เตนาห ย วาติอาทึ ฯ สมฺปชานนฺโต วาติ
มุสาภาว ตสฺส วตฺถุโน อตถต ชานนฺโตเอวาติ สาเลยฺยกฏีกา ฯ
[๗๕] อนุปฺปทาตาติ อนุพลปฺปทาตา อนุวตฺตนวเสน วา
ปทาตา ฯ กสฺส ปน อนุวตฺตน ปทานฺจาติ ฯ สมาหิตานนฺติ
วุตฺตตฺตา สนฺธานสฺสาติ วิฺายติ ฯ เตนาห สนฺธานานุปฺปทาตาติ ฯ ยสฺมา ปน อนุวตฺตนวเสน สนฺธานสฺส ปทาน อาทาน
รกฺขน วา ทฬฺหีกรณ โหติ เตน วุตฺต เทฺว ชเน สมคฺเค
ทิสฺวาติอาทิ ฯ อารมนฺติ เอตฺถาติ อาราโม รมิตพฺพฏาน ฯ
ยสฺมา ปน อากาเรน วินาป อยมตฺโถ ลพฺภติ ตสฺมา วุตฺต
สมคฺคราโมติป ปาลิ ฯ อยเมวตฺโถติ จูฬหตฺถิปโทปมาทิฏีกา ฯ
[๗๖] อณฺฑกาติ วุจฺจนฺติ รุกฺเข คณฺฑสทิสา ปณฺฑิโย ตา
ยถา ถทฺธา วิสมา ทุพฺพินิเวธา จ โหนฺติ เอวเมว ขขสนวมฺภนวเสน
ปวตฺตวาจาปติ สา อณฺฑกาติ วุตฺตา ฯ เตนาห ยถา สโทเส
รุกฺเขติอาทินฺติ สาเลยฺยกฏีกา ฯ
สโทเส สวเณ รุกฺเข นิยฺยาสปณฺฑิโย อหิจฺฉตฺตาทีนิ วา
อุฏิตานิ อณฺฑกาติ วทนฺติ ฯ เผคฺคุรุกฺขสฺส ปน กุฏิตสฺส
อณฺฑานิ วิย ิตา จุณฺณปณฺฑิโย คนฺถิโย วา อณฺฑกา ฯ อิธ ปน
พฺยาปชฺชนกกฺกสาทิภาวโต อณฺฑกปฺปฏิภาเคน วาจา อณฺฑกา
ปทุมนาฬี วิย โสต ฆสมานา ปวิสนฺตี กกฺกสา ทฏพฺพาติ
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สงฺคีติสุตฺตทุกงฺคุตฺตรฏีกา ฯ
กกฺกสาติ ผรุสา เอว ฯ โส ปนสฺสา ผรุสภาโว
พฺยาปาทนิมิตฺตตาย ตโต ปูติกาติ ฯ เตนาห ยถา นามาติอาทึ ฯ
กฏกาติ อนิฏา ฯ อมนาปาติ น มนวฑฺฒนี ฯ ตโต เอว โทสชนนี
จิตฺตโทสุปฺปาที ฯ มมฺเมสูติ ฆฏฏเนน ทุกฺขุปฺปตฺติโต มมฺมสทิเสสุ
ชาติอาทีสุ ฯ ลคฺคนการีติ เอว วทามีติ อธิปฺปาเยน ลคฺคนการี
น อสฺาณการิวเสน ฯ โกธสฺส อาสนฺนา ตสฺส การณภาวโตติ
สาเลยฺยกฏีกา ฯ
โกเธน นิพฺพตฺตา ตสฺส ปริวารภูตา โกธสามนฺตาติ
สงฺคีติสุตฺตทุกงฺคุตฺตรฏีกา ฯ
สโทสวาจายาติ อตฺตโน สมุฏาปกโทสสฺส วเสน
สโทสวาจาย อธิวจนานีติ สาเลยฺยกฏีกา ฯ
เอตฺถาติ
[๗๗] เนฬงฺโค เสตปจฺฉาโท เอกาโร วตฺตตี รโถ
อนีฆ ปสฺส อายนฺต
ฉินฺนโสต อพนฺธนนฺติ
อิมิสฺสา คาถาย สีลฺเจตฺถ เนฬงฺคนฺติ วุตฺต ฯ เตเนวาห จิตฺโต
คหปติ เนฬงฺคนฺติ โข ภนฺเต สีลานเมต อธิวจนนฺติ ฯ สุกมุ าราติ
อผรุสตาย มุทุกา ฯ ปุรสฺส เอสาติ เอตฺถ ปุรสทฺโท ตนฺนิวาสิวาจโก
ทฏพฺโพ คาโม อาคโตติอาทีสุ วิย ฯ เตเนวาห นครวาสีนนฺติ ฯ
มน อปฺปายติ วฑฺเฒตีติ มนาปา ฯ เตน วุตฺต จิตฺตวุฑฺฒิกราติ
๑

๒

๑. อุทาน. ขุ. ๒๕/๒๐๑ ฯ ๒. ส. สฬายตน. ๑๘/๓๕๙ ฯ
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จูฬหตฺถิปโทปมาทิฏีกา ฯ
[๗๘] หทยมฺชุสายาติ อหิตตฺตา จิตฺต อนุปฺปเวเสตฺวา นิเธตุ
อยุตฺต ฯ อนปเทสนฺติ ภควตา อสุกสุตฺเต เอว วุตฺตนฺติ
สุตฺตาปเทสวิรหิต ฯ อปริจฺเฉทนฺติ ปริจฺเฉทรหิต ฯ ยถา ปน วาจา
ปริจฺเฉทรหิตา โหติ ต ทสฺเสตุ สุตตฺ  วาติอาทิ วุตฺต ฯ
อุปารมฺภนฺติ อนุโยค ฯ พาหิรกถาโยครหิต สุตฺต ชาตก วา นิกฺขิตฺต
ตสฺส สรีรภูต กถ อนามสิตฺวา ตโต พาหิรภูตเยว กถ ฯ
สมฺปชฺชิตฺวาติ วิรฬุ ฺหึ อาปชฺชิตฺวา ฯ ปเวณิชาตา วาติ อนุชาตปาโรหมูลานิเยว ติฏนฺติ ฯ อาหริตวฺ าติ นิกฺขิตฺตสุตฺตโต อฺมฺป
อนุโยคอุปมาวตฺถุวเสน ตทุปโยคิน อาหริตฺวา ฯ ชานาเปตุนฺติ
เอตทตฺถมิท สุตฺตนฺติ ชานาเปตุ โย สกฺโกติ ตสฺส กเถตุนตฺ ิ
อตฺโถ ฯ ตสฺส ตถารูปสฺส ธมฺมกถิกสฺส พหุมฺป กเถตุ วฏฏติ ฯ
อนตฺถสฺหิตนฺติ อตฺตโน จ ปเรสฺจ น หิตายาติ สาเลยฺยกฏีกา ฯ
[๗๙] กาลวาทีติอาทิ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรตสฺส ปฏิปตฺตินิทสฺสน ฯ อตฺถสฺหิตาป หิ วาจา อยุตฺตกาลปฺปโยเคน อตฺถาวหา
น สิยาติ อนตฺถวิฺาปนวาจ อนุโลเมติ ตสฺมา สมฺผปฺปลาป
ปชหนฺเตน อกาลวาทิตา ปริหริตพฺพาติ วุตฺต กาลวาทีติ ฯ กาเล
วทนฺเตนาป อุภยานตฺถสาธนโต อภูต ปริวชฺเชตพฺพนฺติ อาห
ภูตวาทีติ ฯ ภูตฺจ วทนฺเตน ย อิธโลกปรโลกหิตสมฺปาทก
ตเทว วตฺตพฺพนฺติ ทสฺเสตุ อตฺถวาทีติ วุตฺต ฯ อตฺถ วทนฺเตนาป
โลกิยธมฺมสนฺนิสฺสิตเมว อวตฺวา โลกุตฺตรธมฺมสนฺนิสฺสิต กตฺวา

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 69

วตฺตพฺพนฺติ ทสฺสนตฺถ ธมฺมวาทีติ วุตฺต ฯ ยถา จ อตฺโถ
โลกุตฺตรธมฺมสนฺนิสฺสิโต โหติ ตนฺทสฺสนตฺถ วินยวาทีติ วุตฺต ฯ
ปฺจนฺนฺหิ สวรวินยาน ปฺจนฺนฺจ ปหานวินยาน วเสน วุจฺจมาโน
อตฺโถ นิพพฺ านาธิคมเหตุภาวโต โลกุตฺตรธมฺมสนฺนิสฺสิโต โหตีติ
เอวป คุณวิเสสยุตฺโต จ อตฺโถ วุจฺจมาโน เทสนาโกสลฺเล สติ
โสภติ กิจฺจกโร จ โหติ น อฺถาติ ทสฺเสตุ นิธานวตึ วาจ
ภาสิตาติ วุตฺต ฯ อิทานิ ต เทสนาโกสลฺล วิภาเวตุ กาเลนาติอาทิมาห ฯ ปุจฺฉาทิวเสน หิ โอติณฺณวาจาวตฺถุสฺมึ เอกสาทิพฺยากรณวิภาค สลฺลกฺเขตฺวา อุปมาเหตูทาหรณสสนฺทนาหิ ตตการณานุรูป วิภาเวนฺติยา ปริมิตปริจฺฉินฺนรูปาย วิปุลตรคมฺภีโรฬารปรมตฺถวิตฺถารสงฺคาหิกาย กถาย าณพลานุรูป ปเร ยาถาวโต ธมฺเม
ปติฏาเปนฺโต เทสนากุสโลติ วุจฺจตีติ เอวเมตฺถ อตฺถโยชนา
เวทิตพฺพาติ จูฬหตฺถิปโทปมาทิฏีกา ฯ
[๘๐] อภิปุพฺโพ ฌาสทฺโท อภิชฺฌนตฺโถติ อาห ปรภณฺฑานิ
อภิชฺฌายนสีลาติ ภยเภรวฏีกา ฯ
อภิชฺฌายน เยภุยฺเยน ปรสนฺตกสฺส ทสฺสนวเสน โหตีติ
อภิชฺฌาย โอโลเกตา โหตีติ วุตฺต ฯ อภิชฺฌาย วา อภิชฺฌิต
วตฺถุ ยตฺถ กตฺถจิ ตมฺป ปจฺจกฺขโต ปสฺสนฺโต วิย อภิชฺฌายตีติ
วุตฺต อภิชฺฌาย โอโลเกตา โหตีติ ฯ กมฺมปถเภโท น โหตีติ
น เกวล โลภมตฺเตน โหติ ปริณามนวเสน อปฺปวตฺตตาย ฯ
ยถา กมฺมปถเภโท โหติ ต ทสฺเสตุ ยทา ปนาติอาทิ วุตฺต ฯ
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อตฺตโน สนฺตกภาเวน ปริณาเมติ ฯ วิปนฺนจิตฺโตติ พฺยาปาเทน
วิปตฺตึ อาปาทิตจิตฺโต ฯ เตนาห ปูติภูตจิตฺโตติ ฯ พฺยาปาโท หิ
วิส วิย โลหิต จิตฺตปูติภาว ชเนติ ฯ โทเสน ทุฏจิตฺตสงฺกปฺโปติ
วิเสน วิย สปฺปอาทิ โกเปน ทูสิตจิตฺตสงฺกปฺโปติ สาเลยฺยกฏีกา ฯ
ปกติภาววิชหเนนาติ ปริสุทฺธภวงฺคสงฺขาตสฺส จ อนวชฺชภาวสงฺขาตสฺส จ ปกติภาวสฺส วิชหเนน ฯ สาวชฺชธมฺมสมุปฺปตฺติยา หิ
จิตฺตสฺส อนวชฺชภาโว ชหิโต โหติ ฯ วิปนฺนจิตฺตาติ กิเลสาสุจิตาย
ทูสิตตาย กุฏิตจิตฺตา ฯ เตนาห กิเลสานุคตฺหิ ... ปูติก
โหตีติ ฯ ปทุฏจิตฺตสงฺกปฺปาติ วิเสน สสฏปูติมุตฺต วิย โทเสน
ปทูสิตจิตฺตสงฺกปฺปาติ ภยเภรวฏีกา ฯ
[๘๑] สมฺมาติ อวิปรีตา ตโตเอว โสภนา สุนฺทรา
พุทฺธาทีหิ ปสตฺถตฺตา วิฺุปฺปสตฺถา ฯ กมฺมปถปฺปตฺติเยว จสฺสา
กมฺมปถปริยาปนฺนตาติ สลฺเลขฏีกา ฯ
ทินฺนนฺติ เทยฺยธมฺมสีเสน ทาน วุตฺตนฺติ อาห ทานสฺส
ผลาภาว สนฺธาย วทตีติ ฯ ทินฺนมฺปน วตฺถุ กถ ปฏิกฺขิปติ ฯ
เอเสว นโย ยิฏ หุตนฺติ เอตฺถาป ฯ มหายาโคติ สพฺพสาธารณ
มหาทาน ฯ ปโหนกสกฺกาโรติ ปาหุนกาน กตฺตพฺพสกฺกาโร ฯ
ผลนฺติ อานิสสผล นิสฺสนฺทผลฺจ ฯ วิปาโกติ สทิสผล ฯ ปรโลเก
ิตสฺส อย โลโก นตฺถีติ ปรโลเก ิตสฺส กมฺมนุ า ลทฺธพฺโพ
อย โลโก น โหติ ฯ อิธ โลเก ิตสฺสาป ปรโลโก นตฺถีติ
อิธ โลเก ิตสฺส กมฺมุนา ลทฺธพฺโพ ปรโลโก น โหติ ฯ ตตฺถ

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 71

การณมาห สพฺเพ ตตฺถ ตตฺเถว อุจฺฉิชฺชนฺตีติ ฯ อิเม สตฺตา
ยตฺถ ยตฺถ ภวโยนิคติอาทีสุ ิตา ตตฺถ ตตฺเถว อุจฺฉิชฺชนฺติ
นิรินฺธนวินาเสน วินสฺสนฺติ ฯ ผลาภาววเสนาติ มาตาปตูสุ สมฺมาปฏิปตฺติมิจฺฉาปฏิปตฺตีน ผลสฺส อภาววเสน ฯ น มาตาปตูน
นาป เตสุ สมฺมาปฏิปตฺติมิจฺฉาปฏิปตฺตีน อภาววเสน เตส โลกปฺปจฺจกฺขตฺตา ฯ ปุพฺพุฬกสฺส วิย อิเมส สตฺตาน อุปฺปาโท นาม
เกวโลว น จวนปุพฺพโกติ ทสฺสนตฺถ นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกาติ
วุตฺตนฺติ อาห จวิตฺวา อุปฺปชฺชนกสตฺตา นาม นตฺถีติ วทตีติ ฯ
สมเณน นาม ยาถาวโต ชานนฺเตน กสฺสจิ กิฺจิ อกเถตฺวา
สฺเตน ภวิตพฺพ ฯ อฺถา อโหปุริสิกา นาม สิยา ฯ กึ หิ
ปโร ปรสฺส วทิสฺสติ ฯ ตถา อตฺตโน วาทสฺส กสฺสจิ ภวสาโร เอว
นตฺถิ ตตฺถ ตตฺเถว อุจฺฉิชฺชนโตติ อาห เย อิมฺจ ... ทีเปตีติ
สาเลยฺยกติกงฺคุตฺตรฏีกา ฯ
[๘๒] มหาสาราติ อิมินา รการสฺส ลการ กตฺวา
มหาสาลาติ วุตฺตนฺติ ทสฺเสติ ยถา ปุรตฺถโิ ย ปุลตฺถิโยติ ฯ มหาสารปฺปตฺตาติ มหนฺต วิภวสาร ปตฺตา ฯ โกฏิสต ธน ฯ อยเมว
วา ปาโ ฯ ตุมฺพ นาม ฉ อมฺพณานีติ วทนฺตีติ โกสลสยุตฺตฏีกา ฯ
[๘๓] กุมฺโภ ทสมฺพณนฺติ เวสฺสวคฺเค วุตฺต ฯ
เอโก ปสโต กุฑโุ ว นาม จตฺตาโร กุฑุวา ปตฺโถ จตฺตาโร
ปตฺถา อาฬฺหโก ตุมฺโพติป จตฺตาโร อาฬฺหกา โทณ เอกาทส
๑

๒

๑. ปุราณโปตฺถเก อวสโรติ ทิสฺสติ ฯ ๒. กุมฺภนฺติ ยุตฺตตร ฯ . ว.
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โทณา อมฺพณ อมฺมณนฺติป ฯ ทสาธิกสตโทณมตฺต ทสมฺพณ
กุมฺโภ นาม ฯ กุมฺโภติ ฆฏนาเมน เอโก ปตฺถมานวิเสโส ทสฺสิโตติ
ตฏฏีกานโย ฯ
[๘๔] สหพฺเยติ คจฺฉตีติ สหพฺโย สหปฺปวตฺตนโก ตสฺส ภาโว
สหพฺยตา สหปฺปวตฺตีติ อาห สหภาว อุปคจฺเฉยฺยนฺติ ฯ พฺรหฺมาน
กาโย สมุโหติ พฺรหฺมกาโย ตปฺปริยาปนฺนตาย ตตฺถ คตาติา
พฺรหฺมกายิกา ฯ กามฺเจตาย สพฺพสฺสาป พฺรหฺมนิกายสฺส สมฺาย
ภวิตพฺพ ฯ อาภานนฺติอาทินา ปน ทุติยชฺฌานภูมิกาทีน อุปริ คหิตตฺตา
พลิวทฺทาเยน ตทวสิฏ าน อย สมฺาติ อาห พฺรหฺมกายิกาน
เทวานนฺติ ปมชฺฌานภูมิเทวานนฺติ ฯ อาภา นาม วิสสเทวา
นตฺถิ ปริตฺตาภาทีนเยว อาภาวนฺตตาสามฺเน เอกชฺฌ คเหตฺวา
วุตฺตตฺตา ฯ เอต อธิวจน ยถา พฺรหฺมปาริสชฺชพฺรหฺมปุโรหิตมหาพฺรหฺมาน พฺรหฺมกายิกาติ ฯ ปริตฺตาภานนฺติอาทิ ปนาติ อาทิสทฺเทน
อปฺปมาณาภาน เทวาน อาภสฺสราน เทวานนฺติ อิม ปาลึ
สงฺคณฺหาติ ฯ เอกโต อคฺคเหตฺวาติ อาภา เอกตฺตกายนานตฺตสฺีติ
วา เอกโต อคฺคเหตฺวา ฯ เตสเยว อาภาติ วุตฺตเทวานเยว ฯ
เภทโต คหณนฺติ การณสฺส ภินฺทน เภโท ภินฺนตา ตสฺส
วเสน ปริตฺตาภาทิคฺคหณนฺติ สาเลยฺยกฏีกา ฯ
[๘๕] อาสวาน ขยาติ เหฏิมมคฺเคน เขปตาวสิฏาน อาสวาน
อรหตฺตมคฺเคน สมุจฺฉินฺทนโต ฯ ยสฺมา ปน อรหตฺตมคฺโค น เกวล
๑

๒

๑. อาภาติ วา ฯ ว. ว. ๒. เตสเยวาตีติ ปเทน ภวิตพฺพ ฯ . ว.
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อาสเวเยว เขเปติ อถโข อวสิฏเ สพฺพกฺกิเลเสป ตสฺมา อาห
สพฺพกฺกิเลสาน ขยาติ ฯ อุปลกฺขณมตฺตฺเหตฺถ อาสวคฺคหณ ฯ
อาสวาน อารมฺมณภาวสฺสาป อนุปคมนโต อนาสว ฯ ยสฺมา
ปเนตฺถ อาสวาน เสโสป นตฺถิ ตสฺมา วุตฺต อาสววิรหิตนฺติ ฯ
สมาธิ วุตฺโต เจโตสีเสน ยถา จิตฺต ปฺฺจ ภาวยนฺติ
อธิปฺปาโย ฯ ราคโต วิมุตฺตตฺตา อวิชฺชาย วิมตุ ฺตตฺตาติ อิท
อุชุวิปจฺจนีกปฺปฏิปฺปสฺสทฺธนิทสฺสน ทฏพฺพ ตทฺเส ปาปธมฺมาน
อปฺปวตฺติปฺปสฺสทฺธตฺตา ฯ อิทานิ ตเมว สมาธิปฺปฺาน ราคาวิชฺชาปฏิปกฺขต อาคเมน ทสฺเสตุ วุตฺตฺเหตนฺติอาทิ วุตฺต ฯ สมถผลนฺติ
สมถสฺส ผล โลกิยสมถภาวนาย วิปสฺสนาคตาย อาหิตพลสฺส
โลกุตฺตรสฺส สมถสฺส สริกฺขผลา เจโตวิมุตฺติ ฯ วิปสฺสนาผลนฺติ
เอตฺถาป เอเสว นโย ฯ อตฺตนาเยวาติ สุตมยฺาณาทินา วิย
ปรปฺปจฺจยต นยคฺคาหฺจ มฺุจิตฺวา ปรโฆสานุคฺคหิตภาวนาธิคมภูตาย
อตฺตโน ปฺาย ปจฺจกฺข กตฺวา น สยมฺภูาณภูตายาติ
อธิปฺปาโย ฯ เตนาห อปรปฺปจฺจเยน ตฺวาติ อากงฺเขยฺยฏีกา ฯ
[๘๖] อิติ ภควา อาสวกฺขย ทสฺเสตฺวาติ เอว ภควา ธมฺมจริยสมจริย วฏฏนิสฺสติ  สุคติคามิปฺปฏิปท วิวฏฏนิสฺสติ  อาสวกฺขยคามิปฺปฏิปท กตฺวา วิภชนฺโต อาสวกฺขย ทสฺเสตฺวา อรหตฺตนิกูเฏน
เทสน นิฏาเปสิ ฯ อิธ ตฺวาติ อิมสฺมึ ธมฺมจริยสมจริยนิทฺเทเส
ตฺวา ฯ เทวโลกา สมาเนตพฺพาติ ฉพฺพีสติ เทวโลกา
๑

๑. ส. ส. ๑๕/๒๐
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สโมธาเนตพฺพา ฯ วีสติ พฺรหฺมาโนติ ตตภวปริยาปนฺนนิกายวเสน
วีสติพฺรหฺมโลกาติ อตฺโถ ฯ กุสลกมฺมปเถหีติ กุสลกมฺมปเถหิ
กมฺมูปนิสฺสยปฺปจฺจยภูเตหิ เกวล อุปนิสฺสยภูเตหิ จ นิพฺพตฺติ ทสฺสิตา ฯ
ติณฺณ สุจริตานนฺติ ติณฺณ กามาวจรสุจริตาน ฯ กามาวจรคฺคหณฺเจตฺถ มโนสุจริตาเปกฺขาย ฯ วิปาเกเนวาติ อิมินา
วิปากุปฺปาทเนเนว นิพฺพตฺติ โหติ น อุปนิสฺสยตามตฺเตนาติ ทสฺเสติ ฯ
เกวล อุปนิสฺสยวเสนาติ วุตฺตมตฺถ วิวริตุ ทส กุสลกมฺมปถาติอาทิ วุตฺต ฯ ทุติยาทีนิ ภาเวตฺวาติอาทีสุป สีเล ปติฏายาติ
ปท อาเนตฺวา สมฺพนฺธติ พฺพ ฯ กสฺมา ปเนตฺถ อุปนิสฺสยวเสนาติ
วุตฺต นนุ ปฏิสมฺภิทามคฺเค ปเมน ฌาเนน นีวรณาน ปหาน
สีล เวรมณี สีล เจตนา สีล สวโร สีล อวีติกฺกโม
สีลนฺติอาทินา ลทฺเธสุ ฌาเนสุ สีล อุทฺธฏนฺติ ตสฺส วเสน
อุปริเทวโลกานมฺป วิปาเกน นิพฺพตฺติ ยุตฺตาติ ฯ ตสฺส ปริยายเทสนตฺตา ฯ ปริยายเทสนตา จสฺส เอตฺถ จ ปหานนฺติอาทินา
วิสุทฺธิมคฺคตสวณฺณนาสุเยว ปกาสิตาเอว ฯ ตถา หิ อิธาปสฺส
กุสลกมฺมปถา หิ สีลนฺตอิ าทินา สีลสฺส รูปารูปภวาน อุปนิสฺสยภาววิภาวินี นิพฺพตฺติ กถิตา ฯ กสฺมา ปเนตฺถ ภาวนาลกฺขณาย
ธมฺมจริยาย ภววิเสส วิภชมาเนน อสฺิภโว น คหิโตติ อาห
อสฺิภโว ปน ... น นิททฺ ิฏโติ สาเลยฺยกฏีกา ฯ
[๘๗] สาเลยฺยกสุตฺเต เจว ตทนนฺตเร เวรฺชกสุตฺเต จ
๑

๒

๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๖. ๒. ม. ม. ๑๒/๕๒๘.
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ธมฺมจริยา อาคตา ฯ อิติ ภควา สีลูปนิสฺสโย อรหตฺตมฺป
ปาเปตีติ ทสฺเสติ ฯ
ขนฺธกวคฺเค ปมปณฺณาสกวณฺณนายนฺตุ ตโยเม อุปนิสฺสยา
ทานูปนิสฺสโย สีลูปนิสสฺ โย ภาวนูปนิสฺสโยติ ฯ เตสุ ทานสีลูปนิสฺสยา
ทุพฺพลา ภาวนูปนิสฺสโย พลวา ฯ ทานสีลูปนิสฺสยา หิ ตโย
มคฺเค จ ผลานิ จ ปาเปนฺติ ภาวนูปนิสฺสโย อรหตฺต ปาเปติ ฯ
อิติ ทุพฺพลูปนิสฺสเย ิโต ภิกฺขุ ฆเฏนฺโต วายมนฺโต ปฺโจรมฺภาคิยพนฺธนานิ เฉตฺวา ตีณิ มคฺคผลานิ นิพฺพตฺเตตีติ วตฺวา
มิลกตฺเถรวตฺถุ กถิต ฯ
[๘๘] โส กิร คิหกิ าเล ปาณาติปาตกมฺเมน ชีวิต กปฺเปนฺโต
อรฺเ สูลสตฺจ ปาสสตฺจ อทุหลสตฺจ โยเชตฺวา พหุปาป
อายุหติ ฯ อเถกทิวส โส องฺคารปกฺกมส ขาทิตฺวา ปาสฏาเนสุ
วิจรนฺโต ปปาสาภิภูโต เอกสฺส อรฺวาสิตฺเถรสฺส จงฺกมนฺตสฺส
อวิทูเร ิต ปานิยฆฏ วิวริตฺวา หตฺถเตมนมตฺตมฺป อุทก อปสฺสนฺโต
กุชฺฌิตฺวา ภิกฺขุ ภิกฺข ตุมฺเห คหปติเกหิ ทินนฺ  ภฺุชิตฺวา
สุปถ ปานียฆเฏ อฺชนมตฺต อุทก น เปถ น ยุตฺตเมตนฺติ
อาห ฯ เถโร มยา ปานียฆโฏ ปูเรตฺวา ปโต กินฺนุ โข
เอตนฺติ คนฺตฺวา โอโลเกนฺโต ปริปณ
ุ ฺณฆฏ ทิสวฺ า ปานียสงฺข
ปูเรตฺวา อทาสิ ฯ โส ทฺวตฺตึสสงฺขปูร ปวิตฺวา เอว ปูริตฆโฏ
นาม มม กมฺม อาคมฺม ตตฺตกปาโล วิย ชาโต กินฺนุ โข
๑

๒

๓

๑. ขนฺธวารวคฺเค ฯ ๒. สา. ป. ๒/๓๓๒. ๓. ทุติยสงฺขปรนฺติป ปาโ ฯ . ว.
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อนาคเต อตฺตภาโว ภวิสฺสตีติ สวิคฺคจิตฺโต ปพฺพาเชถ ม ภนฺเตติ
อาห ฯ เถโร ตจปฺจกกมฺมฏาน อาจิกฺขิตฺวา ต ปพฺพาเชสิ ฯ
ตสฺส สมณธมฺม กโรนฺตสฺส พหูน มิคสูกราน มาริตฏาน
ปาสอทุหลานฺจ โยชิตฏาน อุปฏาติ ต อนุสฺสรโต สรีเร ฑาโห
อุปฺปชฺชติ ฯ กูฏโคโณ วิย กมฺมฏานวีถึ น ปฏิปชฺชติ ฯ
โส กึ กริสฺสามิ ภิกฺขภุ าเวนาติ อนภิรติยา ปฬิโต เถรสฺส
สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา น สกฺโกมิ ภนฺเต สมณธมฺม กาตุนฺติ
อาห ฯ เถโร หตฺถกมฺม กโรหีติ อาห ฯ โส อุทุมฺพราทโย
อลฺลรุกฺเข ฉินฺทิตฺวา มหนฺต ราสึ กตฺวา อิทานิ กึ กโรมีติ
ปุจฺฉิ ฯ ฌาเปหิ นนฺติ ฯ โส จตูสุ ทิสาสุ อคฺคึ ทตฺวา ฌาเปตุ
นาสกฺขิ ฯ เถโร เตนหิ อเปหีติ ปวึ ทฺวิธา กตฺวา อวีจิโต
ขชฺโชปนกมตฺต อคฺคึ นีหริตฺวา ตตฺถ ปกฺขิป ฯ โส ตาวมหนฺต
ราสึ สุกฺขปณฺณ วิย ขเณน ฌาเปสิ ฯ อถสฺส เถโร อวีจึ
ทสฺเสตฺวา สเจ วิพฺภมิสฺสติ เอตฺถ ปจฺจิสฺสสีติ สเวค ชเนสิ ฯ
โส อวีจิทสฺสนโต ปฏาย เวธมาโน นิยฺยานิก ภนฺเต พุทฺธสาสนนฺติ ปุจฺฉิ ฯ อาม อาวุโสติ ฯ ภนฺเต พุทฺธสาสนสฺส
นิยฺยานิกตฺเต สติ มิลโก อตฺตโมกฺข กริสฺสติ มา จินฺตยิตฺถาติ
ตโต ปฏาย สมณธมฺม กโรติ ฆฏติ วายมติ วตฺตปฺปฏิปตฺตึ ปูเรติ
นิทฺทาย พาธมานาย ตินฺต ปลาส สีเส เปตฺวา ปาเท โสณฺฑิย
โอตาเรตฺวา นิสีทติ ฯ โส เอกทิวส ปานีย ปริสสฺ าเวตฺวา ฆฏ
[๑]

๑. อิธ จิตฺตสทฺเทน ภวิตพฺพ ฯ
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อุรุมฺหิ เปตฺวา อุทกมณิกาน ปจฺเฉท อาคมยมาโน อฏาสิ ฯ
อถโข เถโร สามเณรสฺส อิม อุทฺเทส เทติ
อุฏานวโต สตีมโต
สุจิกมฺมสฺส นิลมฺมการิโน
สฺตสฺส จ ธมฺมชีวิโน
อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒตีติ ฯ
โส จตุปฺปทิกมฺป ต คาถ อตฺตนิเยว อุปเนสิ อุฏานวตา
นาม มาทิเสน ภวิตพฺพ สติมตาป มาทิเสเนว ฯเปฯ อปฺปมตฺเตนาป มาทิเสเนว ภวิตพฺพนฺติ ฯ เอวนฺต คาถ อตฺตนิ
อุปเนตฺวา ตสฺมึเยว ปทวาเร ิโต ปฺโจรมฺภาคิยสโยชนานิ เฉตฺวา
ตีณิ มคฺคผลานิ นิพฺพตฺเตติ ฯ
มิลกตฺเถรวตฺถุ ฯ
[๘๙] ทานเมว อุปนิสฺสโย ทานูปนิสฺสโย ฯ เอเสว นโย
เสเสสุป ฯ ตตฺถ ทานูปนิสฺสโย อนฺนาทิวตฺถูสุ พลวโลภาภิภเวน
โหติ ตสฺมา ทานูปนิสสฺ ยพหุโล กามราคปฺปหาเน กตปริจยตฺตาติ
วิปสฺสนมนุยฺุชนฺโต นจิรสฺเสว อนาคามิผล ปาปุณาติ ฯ ตถา
วิสุทฺธสีลูปนิสฺสโย กามโทสชิคุจฺฉเน ฯ ยทิ เอว กสฺมา อิเม
เทฺว อุปนิสสฺ ยา ทุพฺพลาติ วุตฺตาติ ฯ วิชฺชูปมฺาณสฺเสว
ปจฺจยภาวโต ฯ โส หิ ภาวนูปนิสฺสยสหายลาเภเนว น เกวล
ภาวนา ปน ปฏิเวธสฺส วิเสสเหตุภาวโต พลวอุปนิสฺสโย ฯ ตถา
หิ สา วชิรูปมฺาณสฺส วิเสสปฺปจฺจโย อรหตฺต ปาเปติ ฯ
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โสติ มิลกตฺเถโร ฯ อุปฏาติ เอกกฺขเณน กูฏโคโณ วิย
กสนวีถึ ฯ ตตฺถาติ อลฺลกฏราสิมฺหิ ฯ อุทกมณิกานนฺติ อุทกเถวาน ฯ อตฺตนิเยว อุปเนสิ ปพฺพชิตโต อุทฺธ คาถาย วุตฺตธมฺมาน ปริปุณฺณาน อตฺตนิ สวิชฺชมานตฺตา ฯ เตนาห อุฏานวตา
นามาติอาทึ ฯ อยฺหิ มิลกตฺเถโร สิกฺขาย สคารโว สปฺปติสฺโส
วตฺตปฺปฏิวตฺต ปูเรนฺโต วิสุทฺธสีโล หุตฺวา ิโต ตสฺมา ทุพฺพลูปนิสฺสเย ิโตติ วุตฺตนฺติ ตฏฏีกา ฯ
ธมฺมจริยาติกถา ฯ
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าตกสงฺคหกถา
[๙๐] าตกา นาม มาติโต วา ปติโต วา ยาว สตฺตมา
ปตามหยุคา สมฺพทฺธาติ อิธ วุตฺต ฯ
ตตฺถ ยาว สตฺตมา ปตามหยุคาติ เอตฺถ ปตุ ปตา
ปตามโห ปตามหสฺส ยุค ปตามหยุค ฯ ยุคนฺติ อายุปฺปมาณ
วุจฺจติ ฯ อภิลาปมตฺตเมว เจต อตฺถโต ปน ปตามโหเยว
ปตามหยุค ฯ ตโต อุทธฺ  สพฺเพป ปุพฺพปุริสา ปตามหคฺคหเณเนว
คหิตาติ จงฺกีสุตฺตวณฺณนา จ ติกงฺคุตฺตเร ทุตยิ ปณฺณาสกสฺส
ปมวคฺควณฺณนา จ ปฺจกงฺคุตฺตเร ตติยปณฺณาสกสฺส จตุตฺถวคฺควณฺณนา จ ฯ
ปตา จ มาตา จ ปตโร ปตูน ปตโร ปตามหา เตส ยุโค
ปตามหยุโค ฯ ตสฺมา ยาว สตฺตมา ปตามหยุคาติ เอวเมตฺถ
อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ ยุคสทฺโท เจตฺถ เอกเสสนเยน ทฏพฺโพ
ยุโค จ ยุโค จ ยุคาติ ฯ เอวฺหิ ตตฺถ ตตฺถ อุทธฺ  คหิตเมว
โหติ ฯ เตนาห ตโต อุทธฺ  สพฺเพป ปุพฺพปุริสา ปตามหคฺคหเณเนว คหิตาติ ฯ ปุริสคฺคหณฺเจตฺถ อุกฺกฏนิทฺเทสวเสน
กตนฺติ ทฏพฺพ ฯ เอวฺหิ มาติโตติ ปาลิวจน สมตฺถิต
โหตีติ จงฺกีสุตฺตฏีกา ฯ
[๙๑] ปตา จ ... เตส ยุโค ปตามหยุโค ฯ ตสฺมา ยาว
สตฺตมา ปตามหยุคา ปตามหทฺวนฺทาติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
๑

๒

๓

๔

๑. ป. สู. ๓/๓๘๒. ๒. มโน. ปู. ๒/๑๘๗. ๓. มโน. ปู. ๓/๕๓.
๔. กิริยากิตปทมิท สกฺกตภาสานุโลเมน ส-อตฺถุ อิติธาตุโต นิปฺผนฺน โหติ ฯ
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อฏกถายมฺปน ทฺวนฺท อคฺคเหตฺวา ยุคนฺติ อายุปฺปมาณ วุจฺจตีติ
วุตฺต ฯ ยุคสทฺทสฺส อนตฺถกตา ทสฺสติ า ปตามโหเยว ปตามหยุคนฺติ ฯ
ปุพฺพปุริสาติ ปุริสคฺคหณฺเจตฺถ ... สมตฺถิต โหตีติ
ติกงฺคุตฺตรฏีกา ฯ
ปตา จ ... ปตามหทฺวนฺทาติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
เอวฺหิ ปตามหคฺคหเณเนว มาตามโหป คหิโต ฯ โส อฏกถาย
วิสุ น อุทธฺ โฏ ฯ ยุคสทฺโท เจตฺถ เอกเสสนเยน ทฏพฺโพ
ยุโค จ ยุโค จ ยุคาติ ฯ เอวฺหิ ... คหิตาติ ฯ
ปุริสคฺคหณฺเจตฺถ ... สมตฺถิต โหตีติ ปฺจกงฺคุตฺตรฏีกา ฯ
[๙๒] เต สพฺเพ าตพฺพตฺเถน าตกา ฯ เตนฏกถาย
ายนฺเต อมฺหาก อิเมติ าตกาติ วุตฺต ฯ
อิเม อชฺฌตฺติกา เอว ชานนฺติ ายนฺติ จาติ าตีติ
ติกงฺคุตฺตเร ทุติยปณฺณาสกสฺส ตติยวคฺคฏีกา ฯ
สปกฺขาติ เปยฺยกมาตุลปตุจฺฉามาตุจฺฉาทโย สมานปกฺขา
าตโยติ ปณฺฑรชาตกวณฺณนา ฯ
ปตูน อยฺยโก เปยฺยโก มาตุยา ภาตา มาตุโล ปตุโน
ภคินี ปตุจฺฉา มาตุยา ภคินี มาตุจฺฉาติ นรวคฺคฏีกา ฯ
[๙๓] สงฺคโห นาม เตส โภคปาริชฺุเน วา พฺยาธิปาริชฺุเน วา อภิหตาน อตฺตโน สมีป อาคตาน ยถาพล ฆาสจฺฉาทนธนธฺาทีหิ สงฺคณฺหน ฯ โส ปสสาทีน ทิฏธมฺมิกาน
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๗/๒๙๑ ฯ
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สุคติคมนาทีนฺจ สมฺปรายิกาน วิเสสาน อธิคมเหตุโต มงฺคลนฺติ
วุจฺจติ ฯ ตสฺมา โส กตฺตพฺโพว ฯ ตกฺกโร จ โพธิสตฺต อนุกโรติ
นาม ฯ โพธิสตฺตา หิ าตตฺถจริย จรนฺตา าติสงฺคห กรึสุเยว ฯ
ตตฺรีมานิ วตฺถูนิ
[๙๔] อตีเต โพธิสตฺโต กุกฺกโุ ร หุตฺวา อเนกกุกฺกุรปริวุโต
มหาสุสาเน วิหาสิ ฯ อเถกทิวส พาราณสีราชา อุยฺยาเน ทิวสภาค
กีฬิตฺวา อฏงฺคเต สุริเย รถวเรน นคร ปาวิสิ ฯ มนุสฺสา ต
รถ ราชงฺคเณ ปยึสุ ฯ รตฺตึ เทเว วสฺสนฺเต ราชปฺปาสาทโต
โกเลยฺยสุนขา โอตริตฺวา รถสฺส ปริวารจมฺมฺจ นทฺธิฺจ ขาทึสุ ฯ
ปุนทิวเส มนุสฺสา เทว นิทฺธมนมุเขน สุนขา ปวิสิตฺวา รถสฺส
จมฺมนทฺธิโย ขาทึสูติ วทึสุ ฯ ต สุตฺวา ราชา สุนขาน กุชฌ
ฺ ิตฺวา
ทิฏทิฏฏาเน สุนเข ฆาเตถาติ อาห ฯ ตโต ปฏาย สุนขา
อุปฺปนฺนภยา ทิฏทิฏฏาเน ฆาติยมานา ปลายิตฺวา โพธิสตฺตสฺส
สนฺติก อคมสุ ฯ โพธิสตฺโต ต การณ ตฺวา อารกฺขนฏาเน
พหิสุนขาน โอกาโส นตฺถิ อนฺโตราชนิเวสเน โกเลยฺยสุนขานเมเวต กมฺม ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา าติสงฺคห กาตุกาโม ปารมิโย
อาวชฺเชตฺวา เมตฺตาภาวน ปุเรจาริก กตฺวา มยฺห อุปริ เลฑฺฑฑ วา
มุคฺคร วา มา โกจิ ขิปตุ อุสฺสหตีติ อธิฏาย เอกโกว นคร
ปาวิสิ ฯ อถ น ทิสฺวา เอโกป กุชฌ
ฺ ิตฺวา โอโลเกนฺโต นาม
นาโหสิ ฯ โส ปกฺขนฺทิตฺวา วินิจฺฉเย นิสินฺนสฺส รฺโ อาสนสฺส
เหฏา ปาวิสิ ฯ อถ น ราชปุริสา นีหริตุ อารทฺธา ฯ ราชา เต
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นิวาเรสิ ฯ โพธิสตฺโต โถก วิสฺสมิตฺวา เหฏาสนา นิกฺขมิตฺวา
ราชาน วนฺทติ ฺวา ตุมฺเห กุกฺกุเร มาเรถาติ ปุจฺฉิ ฯ อามาติ ฯ
โก เตส อปราโธ นรินทฺ าติ ฯ รถสฺส จมฺมนทฺธโิ ย ขาทึสูติ ฯ
เย ขาทึสุ เต ชานาถาติ ฯ น ชานามีติ ฯ อชานิตฺวา
ทิฏทิฏฏาเนเยว มาราเปตุ น ยุตตฺ  เทวาติ ฯ รถสฺส จมฺมสฺส
กุกฺกุเรหิ ขาทิตตฺตา ทิฏทิฏเ สพฺเพว มาเรถาติ สุนขวธ
อาณาเปสินฺติ ฯ กิมฺปน เต มนุสฺสา สพฺเพ กุกฺกุเร มาเรนฺติ อุทาหุ
มรณ อลภนฺตาป อตฺถตี ิ ฯ อตฺถิ อมฺหาก ฆเร โกเลยฺยกา
มรณ น ลภนฺตีติ ฯ โพธิสตฺโต มหาราช อิทาเนว ตุมฺเห
ทิฏทิฏเ สพฺเพว มาเรถาติ สุนขวธ อาณาเปสินฺติ วตฺวา
อิทานิ ปุน อมฺหาก ฆเร โกเลยฺยกา มรณ น ลภนฺตีติ วเทถ
นนุ เอว สนฺเต ตุมฺเห ฉนฺทาทิวเสน อคติคมน คจฺฉิตฺถ อคติคมนฺจ นาม น ยุตฺต น จ ราชธมฺโม รฺา นาม
การณาการณคเวสเกน ตุลาสทิเสน จ ภวิตุ วฏฏตีติ อาห ฯ
ราชา ชานาสิ ปน ตฺว ปณฺฑิต อสุเกหิ นาม รถจมฺม
ขาทิตนฺติ ปุจฺฉิ ฯ โพธิสตฺโต อาม ชานามิ ตุมฺหาก โกเลยฺยเกหิ
ขาทิต โถก ตกฺเก จ ทพฺพติณานิ จ อาหราเปตฺวา มทฺทาเปตฺวา
เอเต สุนเข ปาเยถาติ อาห ฯ ราชา ตถา อกาสิ ฯ
ปตปต สุนขา สทฺธึ จมฺเมหิ วมึสุ ฯ ราชา สพฺพฺุพุทฺธสฺส
พฺยากรณ วิยาติ ตุฏโ โพธิสตฺต เสตจฺฉตฺเตน ปูเชสิ ฯ โส
๑

๑. มาราเปถาตีติ ปาโ ฯ . ว.
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ธมฺม จร มหาราช มาตาปตูสุ ขตฺตยิ าติอาทีหิ
ทสหิ ธมฺมจริยคาถาหิ รฺโ ธมฺม เทเสตฺวา อปฺปมตฺโต
โหหีติ วตฺวา ราชาน ปฺจสุ สีเลสุ ปติฏาเปตฺวา เสตจฺฉตฺต
รฺโ ปุน ทตฺวา ปกฺกามิ ฯ ราชา สพฺพสตฺตาน อภย ทตฺวา
โพธิสตฺต อาทึ กตฺวา สพฺเพส สุนขาน อตฺตโน โภชนสทิสเมว
นิจฺจภตฺต ปฏเปสิ ฯ โพธิสตฺโตวาเท ิตา ทานาทีนิ กตฺวา
เทวโลกูปคา ฯ กุกฺกโุ รวาโท ทสวสฺสสหสฺสานิ ปวตฺติตฺถาติ ฯ
เอกนิปาตสฺส ตติยวคฺเค กุกฺกุรชาตกวณฺณนาย กุกฺกรุ วตฺถุ ฯ
[๙๕] อตีเต โพธิสตฺโต กาโก หุตฺวา อสีติสหสฺสกากปริวุโต
มหาสุสาเน วิหาสิ ฯ อเถกทิวส พาราณสีรฺโ ปุโรหิโต
พหินคเร นทิย นหายิตฺวา นคร ปาวิสิ ฯ ตทา นครทฺวารโตรณคฺเค
เทฺว กากา นิสินฺนา โหนฺติ ฯ เตเสฺวโก สมฺม อห อิมสฺส
พฺราหฺมณสฺส มตฺถเก วจฺจ ปาเตสฺสามีติ อาห ฯ อิตโร มากริ
อย อิสฺสโร อิสฺสรชเนน สทฺธึ เวร นาม ปาปก อยฺหิ
กุทฺโธ สพฺเพ กาเก วินาเสยฺยาติ นิวาเรสิ ฯ โส อนาทิยนฺโต
ตถา อกาสิ ฯ พฺราหฺมโณ กุชฺฌิตฺวา กาเกสุ เวร พนฺธิ ฯ อเถกา
อิตฺถี วีหึ อาตเป ปตฺถริตวฺ า รกฺขนฺตี วีหึ ขาทนฺต เอฬก อลาเตน
ปหริ ฯ อคฺคิสฺส โลมานิ คณฺหิ ฯ เอฬโก อคฺคึ นิพฺพาเปสฺสามีติ
เวเคน หตฺถิสาล คนฺตฺวา หตฺถิสาลาสมีเป เอกิสฺสา ติณกุฏิยา
สรีร ฆสิ ฯ สา ปชฺชลิ ฯ ตโต อุฏ ิตชาลา หตฺถิสาลาโย
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๑/๒๖๔ ฯ
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คณฺหิ ฯ หตฺถิสาลาสุ ฌายนฺตีสุ พหู หตฺถี วณิตสรีรา อเหสุ ฯ
หตฺถิเวชฺชา ติกิจฺฉิตุ อสกฺโกนฺตา รฺโ อาโรเจสุ ฯ ราชา
ปุโรหิต ปุจฺฉิ อป กิฺจิ เภสชฺช ชานาสีติ ฯ ชานามิ มหาราช
กากวส ลทฺธุ วฏฏตีติ ฯ เตนหิ กาเก มาเรตฺวา วส อาหรถาติ ฯ
ตโต ปฏาย มนุสฺสา กาเก มาเรตฺวา วส อลภิตฺวา ตตฺถ
ตตฺเถว ราสึ กโรนฺติ ฯ กากาน มหาภย อุปฺปชฺชิ ฯ โพธิสตฺโต
ต การณ ตฺวา าติสงฺคห กาตุกาโม ปารมิโย อาวชฺเชตฺวา
เมตฺตาปารมึ ปุเรจาริก กตฺวา เอกเวเคน ปกฺขนฺทิตฺวา วิวฏมหาวาตปาเนน ปวิสิตฺวา รฺโ อาสนสฺส เหฏา ปาวิสิ ฯ อถ
น เอโก มนุสฺโส คเหตุกาโม อโหสิ ฯ ราชา ต นิวาเรสิ ฯ
โพธิสตฺโต โถก วิสฺสมิตฺวา เหฏาสนา นิกฺขมิตฺวา มหาราช
รฺา นาม ฉนฺทาทิวเสน อคนฺตฺวา รชฺช กาเรตุ วฏฏติ ย
ยฺหิ กมฺม กตฺตพฺพ โหติ ต ต สพฺพ นิสมฺม กาตุ วฏฏติ
ยฺจ กมฺม กริยมาน นิปฺปชฺชติ ตเทว กาตุ วฏฏติ น
อิตร ปุพฺเพ หิ ราชาโน ย กริยมาน น นิปฺปชฺชติ ต น
กโรนฺติ ปุโรหิโต เวรวสิโก หุตฺวา มุสาวาท อภาสิ กากาน
วสา นาม นตฺถีติ อาห ฯ ต สุตฺวา ราชา ปสนฺนจิตฺโต ต
กาฺจนภทฺทปเ นิสีทาเปตฺวา ปกฺขนฺตรานิ สตปากสหสฺสปากเตเลหิ
มกฺขาเปตฺวา กาฺจนตฏฏเก ราชารห สุธาโภชน ทาเปตฺวา ปานีย
ปาเยตฺวา สุหิต น เอตทโวจ ปณฺฑิต เกน การเณน กากาน
วสา นตฺถีติ ฯ โพธิสตฺโต ตสฺส การณทีปก ธมฺม เทเสนฺโต
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เอกนิปาตสฺส จุทฺทสมวคฺเค กากชาตเก อิม คาถมาห
[๙๖] นิจฺจ อุพฺพิคฺคหทยา สพฺพโลกวิเหสิตา
ตสฺมา เนส วสา นตฺถิ กากานสฺมากาตินนฺติ ฯ
ตตฺถ อุพฺพิคฺคหทยาติ มหาราช กากา นาม นิจฺจ
อุพฺพิคฺคมานสา ภยปฺปตฺตาว วิหรนฺติ ฯ สพฺพโลกวิเหสิตาติ
สพฺเพหิ โลเกหิ มนุสฺเสหิ วิเหสิตา ตสฺมา อิเมหิ ทฺวีหิ การเณหิ
อสฺมาก าตีน อมฺหาก าตกาน เนส กากาน วสา นาม นตฺถิ
อตีเตป อภูตปุพฺพา อนาคเตป น ภวิสฺสตีติ ฯ
ต สุตฺวา ราชา โพธิสตฺต รชฺเชน ปูเชสิ ฯ โส รชฺช
รฺโเยว ปฏิทตฺวา ราชาน ปฺจสีเลสุ ปติฏาเปตฺวา
สพฺพสตฺตาน อภย ยาจิตฺวา ปกฺกามิ ฯ ราชา สพฺพสตฺตาน อภย
ทตฺวา กากาน นิพทฺธทาน ปฏเปสิ ฯ เทวสิก ตณฺฑุลมฺพณสฺส
ภตฺต ปจิตฺวา นานคฺครเสหิ โอมทฺทิตฺวา กากาน ทียติ ฯ
โพธิสตฺตสฺส ปน ราชโภชนเมว ทียตีติ ฯ
กากวตฺถุ ฯ
สตฺตกนิปาตสฺส ทุติยวคฺเค มหากปชาตกมฺป ทฺวาทสกนิปาเต
ภทฺทสาลชาตกมฺป กเถตพฺพ ฯ
[๙๗] โย ปน พหุธน สงฺฆริตฺวา เนว อตฺตนา ปริภฺุชติ
น าตเก สงฺคณฺหาติ โส มยฺหกสกุเณน สโมติ วุจฺจติ ฯ
๑

๒

๓

๔

๕

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๔๕. ตทฏกถา. ๒/๓๗๗. ๒. สพฺพโลกวิเหสกา. ๓. กากานมฺหาก
าตินนฺติ. . ว.
๔. ขุ. ชา. ๒๗/๕๐๓. ตทฏกถา. ๕/๑๘๙. ๕. ขุ. ชา. ๒๗/๓๒๔.
ตทฏกถา. ๖/๗๕.
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ตทตฺถทีปกมิท วตฺถุ
อตีเต พาราณสิย โพธิสตฺโต อสีติโกฏิวิภวเสฏิปุตฺโต หุตฺวา
มาตาปตูนมจฺจเยน กนิฏ สงฺคณฺหิตฺวา กุฏมพฺ  วิจาเรตฺวา เคห
ทฺวาเร ทานสาล กาเรตฺวา มหาทาน ททนฺโต อคาร อชฺฌาวสิตฺวา
ปุตฺตสฺส ปทสา คมนกาเล กามาทีนว ปพฺพชฺชานิสสฺจ ทิสฺวา
สทฺธึ ปุตฺตทาเรน สพฺพ วิภว กนิฏสฺส นิยฺยาเทตฺวา อิสิปฺปพฺพชฺช
ปพฺพชิตฺวา ฌานาภิฺาโย นิพฺพตฺเตตฺวา หิมวนฺตปฺปเทเส วิหาสิ ฯ
กนิฏโปสฺส เอก ปุตฺต ปฏิลภิตฺวา มม ภาตุ ปุตฺเต ชีวนฺเต
กุฏมฺพ ทฺวิธา ภวิสฺสติ ภาตุ ปุตฺต มาเรสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
เอกทิวส ต นทิย โอปฬาเปตฺวา มาเรตฺวา นหาตฺวา เคห คนฺตฺวา
ภาตุ ชายาย ปุฏโ โส นทิย กีฬิ อถาห วิจินนฺโต
นาทฺทสนฺติ อาห ฯ สา โรทิตฺวา ตุณฺหี อโหสิ ฯ โพธิสตฺโต ต
การณ ตฺวา อิท กิจฺจ ปากฏ กริสสฺ ามีติ อากาเสน กนิฏสฺส
เคห คนฺตฺวา เตน ทินนฺ  สุโภชน ภฺุชิตฺวา กห โส ทารโกติ
ปุจฺฉิ ฯ อุทกกีฬนฏาเน มโต ภนฺเตติ ฯ โพธิสตฺโต อสปฺปุริส
ตยา กต กิจฺจ มยฺห ปากฏ นนุ ตฺว อิมินา นาม การเณน
ต มาเรสิ กินฺนุ โข ตฺว ราชาทีน วเสน นสฺสมาน ธน รกฺขิตุ
สกฺกุเณยฺยาสิ มยฺหกสกุณสฺส จ ตุยฺห จ กึ นานากรณนฺติ
วตฺวา ตสฺส พุทฺธลีฬฺหาย ธมฺม เทเสนฺโต มยฺหกสกุณชาตเก
อิมา คาถาโย อภาสิ
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๐๔. ตทฏกถา. ๕/๙๔.
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[๙๘] สกุโณ มยฺหโก นาม คิรสิ านุทรีจโร
ปกฺก ปปฺผลิมารุยฺห มยฺห มยฺหนฺติ กนฺทติ ฯ
ตสฺเสว วิลปนฺตสฺส
ทฺวิชสงฺฆา สมาคตา
ภุตฺวาน ปปฺผลึ ยนฺติ วิลปเตว โส ทิโช ฯ
เอวเมว อิเธกจฺโจ
สงฺฆริตฺวา พหูธน
เนวตฺตโน น าตีน ยโถธึ ปฏิปชฺชติ
น โส อจฺฉาทน ภตฺต น มาล น วิเลปน
อนุโภติ สกึ กิฺจิ
น สงฺคณฺหาติ าตเก ฯ
ตสฺเสว วิลปนฺตสฺส
มยฺห มยฺหนฺติ รกฺขโต
ราชาโน อถวา โจรา ทายาทา เย จ อปฺปยา
ธนมาทาย คจฺฉนฺติ
วิลปเตว โส นโร ฯ
ธีโร จ โภเค อธิคมฺม สงฺคณฺหาติ จ าตเก
เตน โส กิตฺตึ ปปฺโปติ เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ ฯ
ตตฺถ มยฺหโกติ มยฺห มยฺหนฺติ วิรววเสน เอวลทฺธนาโม ฯ
คิริสานุทรีจโรติ คิริสานูสุ จ ทรีสุ จ จรตีติ คิรสิ านุทรีจโร ฯ
ปกฺก ปปฺผลินฺติ หิมวนฺตปฺปเทเส เอก ผลภริต ปปฺผลิรุกฺข ฯ
กนฺทตีติ ทิชคเณ ต รุกฺข ปริวาเรตฺวา ปกฺกานิ ขาทนฺเต นิวาเรตุ
มยฺห มยฺหนฺติ ปริเทวนฺโต วิจริ ฯ ตสฺเสวนฺติ ตสฺส เอว
วิลปนฺตสฺเสว ฯ ภุตฺวาน ปปฺผลึ ยนฺตีติ ต ปปฺผลิรุกฺข ปริภ
ุ ฺชิตฺวา
อฺ ผลสมฺปนฺนรุกฺข คจฺฉติ ฯ วิลปเตวาติ โส ปน ทิโช
๑

๒

๓

๑. ทิชสงฺฆา. ๒. พหุ ธน ฯ ๓. จสทฺโท ปาลิอฏกถาโปตฺถเกสุ น ทิสฺสติ ฯ . ว.
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วิลปติเยว ฯ ยโถธินฺติ ยถาโกฏาส มาตาปตุภาตุภคินีปุตฺตธีตาทีน
อุปโภคปริโภควเสน โย โย โกฏาโส ต ต น
เทติ ฯ สกินฺติ เอกวารมฺป น อนุโภติ ฯ อตฺตโน สนฺตกนฺติป
อตฺโถ ฯ น สงฺคณฺหาตีติ ภตฺตจฺฉาทนพีชนงฺคลาทิวเสน น
สงฺคณฺหาติ ฯ วิลปเตวาติ เอเตสุ ราชาทีสุ ธน คเหตฺวา
คจฺฉนฺเตสุ เกวล โส ปุริโส วิลปติเยว ฯ ธีโรติ ปณฺฑิโต ฯ
สงฺคณฺหาตีติ อตฺตโน สนฺติก อาคเตป ทุพฺพลฺาตเก ภตฺตจฺฉาทนพีชนงฺคลาทิทาเนน สงฺคณฺหาติ ฯ เตนาติ โส สปฺปุริโส เตน าตกสงฺคเหน จตุปฺปริสมชฺเฌ กิตฺตึ อตฺตโน วณฺณภณนฺจ ปาปุณาติ
เปจฺจ สคฺเค เทวนคเร ปโมทตีติ ฯ
[๙๙] เอว โพธิสตฺโต ตสฺส ธมฺม เทเสตฺวา เตน ปจฺฉินฺทิต
ทาน ปากติก การาเปตฺวา หิมวนฺตปฺปเทสเมว คนฺตฺวา อปริหีนชฺฌาโน พฺรหฺมโลกูปโค อโหสิ ฯ กนิฏโ  ปนสฺส อิทานิ
อาคนฺตุกเสฏี นาม ชาโต ฯ โส ยาวชีว ปฺุ อกตฺวา กาล
กตฺวา โรรุวนิรเย นิพฺพตฺติ ฯ ยสฺส อปุตฺตก สาปเตยฺย ราชปุริสา
สตฺตหิ รตฺตินฺทิเวหิ ปเสนทิรฺโ กุล ปเวเสสุนฺติ มยฺหกสกุณชาตกวณฺณนานโย ฯ
โกสลสยุตฺเต ตุ ย โข โส มหาราช เสฏี คหปติ
ภาตุ เอกปุตฺตก สาปเตยฺยสฺส การณา ชีวิตา โวโรเปสิ ตสฺส
กมฺมสฺส วิปาเกน พหูนิ วสฺสานิ พหูนิ วสฺสสตานิ พหูนิ วสฺส๑

๒

๑. ชาตกฏกถา. ๕/๙๔. ๒. ส. ส. ๑๕/๑๓๔.

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 89

สหสฺสานิ พหูนิ วสฺสสตสหสฺสานิ นิรเย ปจฺจิตฺถ ตสฺเสว
กมฺมสฺส วิปากาวเสเสน อิท สตฺตม อปุตฺตก สาปเตยฺย ราชโกส
ปเวเสนฺติ ฯ อชฺช ปน มหาราช เสฏี คหปติ มหาโรรุเว นิรเย
ปจฺจตีติ วุตฺต ภควตา ฯ
[๑๐๐] สาปเตยฺยสฺส การณา ชีวติ า โวโรเปสีติ ตทา กิรสฺส
อวิภตฺเตเยว กุฏมฺเพ มาตาปตโร จ เชฏภาตา จ กาลมกสุ ฯ
โส ภาตุ ชายาย สทฺธึเยว สวาส กปฺเปสิ ฯ ภาตุ ปนสฺส
เอโก ปุตฺโต โหติ ฯ ต วีถิยา กีฬนฺต มนุสฺสา วทนฺติ อย
ทาโส อย ทาสี อิท ยาน อิท ธน ตว สนฺตกนฺติ ฯ โส
เตส กถ คเหตฺวา อย ทาโส มยฺหนฺติอาทีนิ กเถติ ฯ อถสฺส
จูฬปตา จินฺเตสิ อย ทารโก อิทาเนว เอว กเถติ มหลฺลกกาเล กุฏมพฺ  มชฺเฌ ภินฺทาเปยฺย อิทาเนวสฺส กตฺตพฺพ
กริสฺสามีติ ฯ เอกทิวส วาสึ อาทาย เอหิ ปุตตฺ อรฺ
คจฺฉามาติ ต อรฺ เนตฺวา วิรวนฺต วิรวนฺต มาเรตฺวา อาวาเฏ
ปกฺขิปตฺวา ปสุนา ปฏิจฺฉาเทสีติ ตพฺพณฺณนา ฯ
อาคนฺตุกเสฏีป อย เสฏี วิย ตครสิขิสฺส ปจฺเจกพุทฺธสฺส
ปณฺฑปาตทาเนน เสฏิตฺต ปปฺโปตีติ ชาตกวณฺณนาย วุตฺต ฯ
ตสฺมา ยทิ เอเต เทฺว อตฺถโต เอโก วิรุชฌ
ฺ ติ ยทิ
นานา ยุชฺเชยฺย วีมสิตพฺพเมตนฺติ ฯ
มยฺหกสกุณวตฺถุ ฯ
าตกสงฺคหกถา ฯ
๑

๒

๑. สารตฺถปฺปกาสินิยนฺติ ฉินทฺ าเปยฺยาติ ปาโ ทิสฺสติ. . ว. ๒. สา. ป. ๑/๑๘๙.

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 90

อนวชฺชกมฺมกถา
[๑๐๑] อนวชฺชกมฺมานิ นาม อุโปสถงฺคสมาทานเวยฺยาวจฺจกรณอารามวนโรปนเสตุกรณาทีนีติ อิธ วุตฺต ฯ
ตตฺถ ปกติปฺปฏิชาครวเสน ทุวิธ โหติ อุโปสถกมฺม ฯ ตถา หิ
ติกงฺคุตฺตรสฺส ปมปณฺณาสเก ราชสุตฺตวณฺณนาย อุโปสถ
อุปวสนฺตีติ มาสสฺส อฏ วาเร อุโปสถงฺคานิ อธิฏหนฺติ ฯ
ปฏิชาคโรนฺตีติ ปฏิชาครอุโปสถกมฺม นาม กโรนฺติ ฯ ต กโรนฺตา
เอกสฺมึ อฑฺฒมาเส จตุนฺน อุโปสถทิวสาน ปจฺจุคฺคมนานุคมนวเสน
กโรนฺติ ฯ ปฺจมีอุโปสถ ปจฺจุคฺคจฺฉนฺตา จตุตฺถิย อุโปสถิกา
โหนฺติ อนุคจฺฉนฺตา ฉฏิย ฯ อฏมีอุโปสถ ปจฺจุคฺคจฺฉนฺตา
สตฺตมิย อนุคจฺฉนฺตา นวมิย ฯ จาตุทฺทสีอุโปสถ ปจฺจุคฺคจฺฉนฺตา
เตรสิย ปณฺณรสีอุโปสถ อนุคจฺฉนฺตา ปาฏิปเท อุโปสถิกา
โหนฺตีติ วุตฺต ฯ
[๑๐๒] อฏ วาเรติ เอกสฺมึ อฑฺฒมาเส จตุกฺขตฺตุ ตถา
อิตรสฺมินฺติ เอว อฏวาเร ฯ อธิฏ หนฺตีติ อธิติฏนฺติ ฯ
ปฏิชาคโรนฺตีติ ปฏิปฺปฏิชาคโรนฺติ ฯ ปฺุ กโรนฺตา หิ สตฺตา
ชาครนฺติ นาม กาตพฺพกิจฺจปฺปสุตตฺตา ฯ อิตเร ปน สุปนฺติ นาม
สหิตปรหิตวิมุขตฺตา ฯ จาตุทฺทสีอุโปสถสฺส อนุคมน วิย ปณฺณรสุโปสถสฺส ปจฺจุคฺคมน น ลพฺภติ ทิวสาภาวโตติ ตฏฏีกา ฯ
๑

๒

๓

๑. ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาวณฺณนา. ๑๕๖ ฯ ๒. มโน. ปู. ๒/๑๔๗ ฯ ๓. อิโต ปร
มโนรถปูรณิยมฺปน อนุคจฺฉนฺตา ปณฺณรสิย ฯ ปณฺณรสีอโุ ปสถ ปจฺจุคฺคจฺฉนฺตา
จาตุทฺทสิยนฺติ ทิสฺสติ ฯ . ว.
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ชาคร นิทฺทาขเย ชาครตีติ ภูวาทิรูป ชาคโรตีติ ตนาทิรูปนฺติ สทฺทนีติ ฯ
[๑๐๓] อิทนฺเตฺวตฺถ สนฺนิฏาน ปฺจมี อฏมี จาตุทฺทสี
ปณฺณรสีติ ชุณฺหปกฺเข จตฺตาโร ตถา กาฬปกฺเขติ มาสสฺส
อฏ ทิวสา ปกติอุโปสถสฺส กาโล ฯ จตุตฺถี ฉฏี สตฺตมี
นวมี เตรสีติ ชุณฺเห ปฺจ ปาฏิปโท จตุตฺถี ฉฏี สตฺตมี
นวมี ทฺวาทสี วา เตรสี วาติ กาเฬ ฉ จาติ มาสสฺส เอกาทส
ทิวสา ปฏิชาครอุโปสถสฺส กาโล ฯ ตทฺเ อปริปุณฺณมาเส
ทส ปริปุณฺณมาเส เอกาทส ทิวสา อุโปสถสฺส กาโล น โหติ ฯ
[๑๐๔] อุโปสถ อสมาทิยนฺเตน สกลมฺป มาส ปฺจสีล รกฺขิตุ
วฏฏตีติ สกโล มาโส ตสฺส กาโล โหติ ฯ อิทฺจ ปาฏิหาริกปกฺข อกโรนฺตสฺส วเสน วุตฺต ฯ ตกฺกรสฺส ปน จตฺตาโร วสฺสิกมาสา
กาโล ฯ เตน ราชสุตฺตวณฺณนาย ปาฏิหาริยปกฺโข นาม
อนฺโตวสฺเส เตมาส นิพทฺธุโปสโถ ตมฺป อสกฺโกนฺตสฺส ทฺวินฺน
ปวารณาน อนฺตเร เอกมาส นิพทฺธโุ ปสโถ ตมฺป อสกฺโกนฺตสฺส
ปมปฺปวารณาโต ปฏาย เอโก อฑฺฒมาโส ปาฏิหาริยปกฺโขเยว
นามาติ วุตฺต ฯ
นิพทฺธโุ ปสโถ สวจฺฉเร สวจฺฉเร ปฏิปฺปฏิหริตพฺพโต
ปวตฺเตตพฺพโต ปาฏิหาริยปกฺโข นามาติ ตฏฏีกา ฯ
ปาฏิหาริกปกฺขฺจาติ อุปนีหรณกปกฺขฺจ จาตุทฺทสีปฺจทสี๑

๑. มโน. ปู. ๒/๑๕๙ ฯ
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อฏมีน ยถากม อาทิโต อนฺตโต จ ปจฺจุคฺคมนานุคมนวเสน
อุโปสถสีลสฺส ปฏิชคฺคนกปกฺขฺจ เตรสีปาฏิปทสตฺตมีนวมีสุ จาติ
อตฺโถติ อุตฺตราวิมานวณฺณนา ฯ
[๑๐๕] วสฺสูปนายิกาย ปุริมภาเค อาสาฬฺหมาโส อนฺโตวสฺเส
ตโย มาสา กตฺติกมาโสติ อิเม ปฺจ มาสา ปาฏิหาริยปกฺโขติ
วุจฺจนฺติ ฯ อาสาฬฺหกตฺติกผคฺคุณมาสา ตโย เอวาติ อปเร ฯ
ปกฺขุโปสถทิวสาน ปุริมปจฺฉิมทิวสวเสน ปกฺเข ปกฺเข
เตรสีปาฏิปทสตฺตมีนวมีสงฺขาตา จตฺตาโร จตฺตาโร ทิวสาติ อปเร ฯ
ย รุจฺจติ ต คเหตพฺพ ฯ สพฺพ วา ปน ปฺุกาเมน กาตพฺพนฺติ
สุตฺตนิปาตสฺส ทุติยวคฺเค ธมฺมิกสุตฺตวณฺณนา ฯ
[๑๐๖] ยมฺปนฏกนิปาเต คงฺคมาลชาตกวณฺณนาย สพฺเพ
มาสสฺส ฉ ทิวเส อุโปสถ อุปวสนฺตีติ วุตฺต ต พุทฺธกาลโต อฺถา
ลทฺธุโปสถ สนฺธาย ฯ ตทา กิร อนสนสงฺขาโต อุปวาโสเยว
อุโปสโถติ วุจฺจติ น อฏงฺค ฯ ตฺหิ พุทฺธุปฺปาเทเยว ลพฺภติ ฯ
[๑๐๗] ตฏฏีกายฺจ อมาวาสี อฏมี เอกาทสีติ สุกฺกปกฺเข
ตีณิ ตถา กณฺหปกฺเขป ตีเณวาติ มาสสฺส ฉ อุโปสถทิวสานีติ วุตฺต ฯ
เวสฺสนฺตรชาตกวณฺณนายมฺป อิมเมว สนฺธาย มาสสฺส
ฉกฺขตฺตุนฺติ วุตฺต ฯ
เอตฺถ จ อมาวาสีติ เอเตน ปุณฺณมีป คหิตา ฯ
๑

๒

๓

๑. ป. โช ขุ. สุ. ๒/๒๒๗. ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๒๔๔. ตทฏกถา. ๕/๒๙๐.
๓. ขุ. ชา. ๒๘/๓๖๕. ตทฏกถา. ๑๐/๓๒๗ ฯ
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สคฺคกณฺฑฏีกายนฺตุ กาฬปกฺขสมฺภูตา ปณฺณรสี ปน อมาวสี
อมาวาสีติป วุจฺจเต ฯ อมา สห วสนฺติ รวิจนฺทา ยสฺส ติถิย
สา อมาวสี อมาวาสี จ ทีฆ กตฺวา ฯ อมาสทฺโท สหตฺโถ
อพฺยยนฺติ วุตฺต ฯ
[๑๐๘] อิติ ปฺจมีอาทโย มาสสฺส อฏ ทิวสา
ปกติอุโปสถสฺส เตสมาทิอนฺตภูตา จ จตุตฺถีฉฏีอาทโย เอกาทส
ปฏิชาครุโปสถสฺส สกลาป วสฺสิกมาสา ปาฏิหาริยุโปสถสฺส กาโลติ
นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ ฯ เกจิ ตุ ยตฺถ กตฺถจิ ทิวเส อุโปสถ
กาตุ วฏฏตีติ วทนฺติ ฯ ตทยุตฺต นิยมสฺส นิรตฺถกตฺตาปตฺติโต ฯ
เอวฺหิ สติ จาตุทฺทสีติอาทิ นิยโม นิรตฺถโก สิยา น เจส
นิรตฺถโก ฯ เตน อุตฺตราวิมานวณฺณนาย เยสุ ทิวเสสุ ต
รกฺขิตพฺพ ยาทิส ยถา รกฺขิตพฺพ ต ทสฺเสนฺตี จาตุทฺทสินฺติอาทิมาหาติ เอวมสฺส นิยมิตทิวเสเสฺวว กตฺตพฺพตา ทสฺสิตา ฯ
[๑๐๙] ธมฺมิกสุตฺตวณฺณนายมฺป อิทานิ อุโปสถกาล ทสฺเสนฺโต
อาห ตโต จ ปกฺขสฺสาติ วุตฺต ฯ
ตตฺราย ปาลิ
ตโต จ ปกฺขสฺสุปวสฺสุโปสถ
จาตุทฺทสึ ปฺจทสิฺจ อฏมึ
ปาฏิหาริกปกฺขฺจ ปสนฺนมานโส
อฏงฺคุเปต สุสมตฺตรูปนฺติ ฯ
๑

๒

๓

๑. เวสฺสนฺตรทีปนี. ๑/๑๙๑ ฯ ๒. ป. โข. ขุ. สุ. ๒/๒๒๗ ฯ ๓. ขุ. สุ. ๒๕/๔๐๔ ฯ
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ตตฺถ ตโตติ ปทปูรณมตฺเต นิปาโต ฯ ปกฺขสฺสุปวสฺสุโปสถนฺติ เอต ปรปเทน โยเชตพฺพ ปกฺขสฺส จาตุทฺทสึ ปฺจทสึ
อฏมินฺติ เอเต ตโย ทิวเส อุปวสฺส อุโปสถ เอต หิ อฏงฺคิก
อุโปสถ อุปคมฺม วสิตฺวาติ ฯ เอวเมต ปาฏิหาริยปกฺขฺจ ปสนฺนมานโส อฏงฺคุเปต สุสมตฺตรูป สุปริปุณฺณรูป เอกมฺป ทิวส
อปริจฺจชนฺโต อฏงฺคุเปต อุโปสถ อุปวสฺสาติ สมฺพนฺธติ พฺพนฺติ
ตพฺพณฺณนา ฯ
[๑๑๐] จาตุทฺทสีติ ปกฺขสฺส ปมทิวสโต ปภูติ จตุทฺทสนฺน
ปูรณี เอกา รตฺติ ฯ เอว ปฺจทสี อฏมี จ ฯ ปกฺขสฺสาติ
สุกฺกปกฺขสฺส กณฺหปกฺขสฺส จ เอตา ติสฺโส ติสฺโส กตฺวา ฉ
รตฺติโย ฯ ตสฺมา สพฺพตฺถ ปกฺขวจน โยเชตพฺพ ปกฺขสฺส จาตุทฺทสี
ปกฺขสฺส ปฺจทสี ปกฺขสฺส อฏมีติ มูลปณฺณาสเก ภยเภรวสุตฺตวณฺณนา ฯ
ปมทิวสโต ปภูตตี ิ ปมปฺปาฏิปททิวสโต ปฏายาติ
ตฏฏีกา ฯ
กามฺจ ปฺจมี ปาลิย นาคตา สา ปน ธมฺมสงฺคาหเกหิ
ปตตฺตา คเหตพฺพาว ฯ อยมตฺโถ กาเลน ธมฺมสฺสวนนฺติ
เอตฺถาวิภวิสฺสตีติ ฯ
อุโปสถกาลกถา ฯ
[๑๑๑] อฏงฺคานิ ปนสฺส ปาณาติปาตา เวรมณีอาทีนิ ฯ
๑

๒

๑. ป. โช. ขุ. สุ. ๒/๒๒๗ ฯ ๒. ป. สู. ๑/๑๖๓ ฯ
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เตนาห ภควา ติกงฺคุตฺตเร ทุติยปณฺณาสกสฺส ทุติยวคฺเค วิสาขาย
ธมฺม เทเสนฺโต
ปาณ น หเน น จาทินฺนมาทิเย
มุสา น ภาเส น จ มชฺชโป สิยา
อพฺรหฺมจริยา วิรเมยฺย เมถุนา
รตฺตึ น ภฺุเชยฺย วิกาลโภชน
มาล น ธาเร น จ คนฺธมาจเร
มฺเจ ฉมาย ว สเยถ สนฺถเต
เอตฺหิ อฏงฺคิกมาหุโปสถ
พุทฺเธน ทุกฺขนฺตคุนา ปกาสิตนฺติ ฯ
อุโปสถสุตฺตปาลิ ฯ
ตถา สุตตฺ นิปาตสฺส ทุติยวคฺเค ธมฺมิกสุตฺตปาลิ ฯ
[๑๑๒] ตตฺถ อพฺรหฺมจริยาติ อเสฏจริยภูตา ฯ เมถุนาติ
เมถุนธมฺมสมาปตฺติโตติ ธมฺมิกสุตฺตวณฺณนา
เมถุน ธมฺมนฺติ ราคปริยุฏาเนน สทิสาน อุภินฺน ธมฺมนฺติ
กงฺขาวิตรณี ฯ
ราคปริยุฏาเนน สทิสภาวาปตฺติยา มิถุนาน อยนฺติ เมถุโนติ
ธมฺโม ว วุจฺจตีติ อาห ราคปริยุฏาเนนาติอาทึ ฯ ตตฺถ
ราคปริยุฏาเนนาติ ราคสฺส ปริยุฏาเนน ฯ เมถุนราคสฺส ปวตฺติยา
๑

๒

๓

๔

๑. องฺ. ติก. ๒๐/๒๗๖ ฯ
๔. กงฺ. วิ. ๑/๔๑ ฯ

๒. ขุ. สุ. ๒๕/๔๐๔ ฯ ๓. ป. โช. ขุ. สุ. ๒/๒๒๖ ฯ
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ปริโยนทฺธจิตฺตตายาติ อตฺโถ ฯ ธมฺโมติ อชฺฌาจาโรติ ตฏฏกี า ฯ
มิถุนาน วุตฺตากาเรน ทฺวนฺทวฺ ภูตาน อยนฺติ เมถุโนติ จูฬหตฺถิปโทปมสุตฺตฏีกา ฯ
[๑๑๓] รตฺตึ น ภฺุเชยฺย วิกาลโภชนนฺติ รตฺติมฺป น
ภฺุเชยฺย ทิวาป กาลาติกฺกนฺตโภชน น ภฺุเชยฺย ฯ น จ
คนฺธนฺติ เอตฺถ คนฺธคฺคหเณน วิเลปนจุณฺณาทีนิป คหิตาเนวาติ
เวทิตพฺพานิ ฯ มฺเจติ กปฺปยมฺเจ ฯ สนฺถเตติ ตฏฏิกาทีหิ
กปฺปยตฺถรเณหิ อตฺถเต ฯ ฉมายมฺปน โคณกาทิสนฺถตายป วฏฏตีติ
ธมฺมิกสุตฺตวณฺณนา ฯ
[๑๑๔] มฺเจ ฉมาย ว สเยถ สนฺถเตติ มุฏิหตฺถปาทเก
กปฺปยมฺเจ วา สุธาทิปริกมฺมกตาย ภูมิย วา ติณปณฺณปลาสาทีนิ
สนฺถริตฺวา กเต สนฺถเต วา สเยถาติ อตฺโถติ อุโปสถสุตฺตวณฺณนา (๒) ฯ
อฏงฺคิกนฺติ ปฺจงฺคิก วิย ตุริย อฏงฺคาวินิมุตฺต ฯ
ทุกฺขนฺตคุนาติ วฏฏทุกฺขสฺส อนฺตคเตนาติ ธมฺมิกสุตฺตวณฺณนา ฯ
[๑๑๕] ตตฺถ กายทฺวารปฺปวตฺตา อสทฺธมฺมปฺปฏิเสวนฏานวีติกฺกมเจตนา อพฺรหฺมจริยนฺติ ขุทฺทกปาวณฺณนา ฯ
อสทฺธมฺมเสวนาธิปฺปาเยน กายทฺวารปฺปวตฺตา มคฺเคน
มคฺคปฺปฏิปตฺติสมุฏาปกา เจตนา อพฺรหฺมจริย ฯ ตสฺส เทฺว สมฺภารา
เสวิตุกามตาจิตฺต มคฺเคน มคฺคปฺปฏิปตฺตีติ พฺรหฺมชาลฏีกา ฯ
๑

๓

๔

๑. ป. โช. ขุ. สุ. ๒/๒๒๖ ฯ ๒. มโน. ปู. ๒/๒๖๔ ฯ ๓. ป. โช. ขุ. สุ.
๒/๒๒๗ ฯ ๔. ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาวณฺณนา. ๒๐ ฯ
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ตสฺส เทฺว องฺคานิ เสวนจิตฺตฺจ มคฺเคน จ มคฺคปฺปฏิปาทนนฺติ กงฺขาวิตรณี ฯ
อพฺรหฺมจริยสฺส ปน จตฺตาริ องฺคานิ ภวนฺติ อชฺฌาจรณียวตฺถฺุจ โหติ ตตฺถ จ เสวนจิตฺต ปจฺจุปฏิต โหติ
เสวนปฺปจฺจยปฺปโยคฺจ สมาปชฺชติ สาทิยนฺจาติ ขุทฺทกปา
วณฺณนา ฯ
[๑๑๖] อชฺฌาจรณียวตฺถุ นาม ตึส มคฺคา ฯ วุตฺตฺเหต
กงฺขาวิตรณิย มนุสฺสามนุสฺสติรจฺฉานคตวเสน หิ ติสฺโส อิตถฺ ิโย ตาส
วจฺจมคฺคปฺปสฺสาวมคฺคมุขมคฺควเสน ตโย ตโย กตฺวา นว มคฺคา
ตถา อุภโตพฺยฺชนกาน ฯ ปุริสานมฺปน วจฺจมคฺคมุขมคฺควเสน
เทฺว เทฺว กตฺวา ฉ มคฺคา ตถา ปณฺฑกานนฺติ เอว ตึส มคฺคาติ ฯ
เสสมิธ เจว ปมทุติยจตุตฺถปฺจเมสุ จ วตฺตพฺพ เหฏา
อาคาริยวินเย วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
[๑๑๗] กาโลติ ภิกขฺ ูน โภชนกาโล อธิปฺเปโต ฯ โส จ
สพฺพนฺติเมน ปริจฺเฉเทน มชฺฌนฺติโก ฯ เตเนวสฺส ปทภาชเน
วิกาโล นาม มชฺฌนฺติเก วีติวตฺเต ยาว อรุณุคฺคมนาติ วุตฺต ฯ
ิตมชฺฌนฺติโกป กาลสงฺคห คจฺฉติ ฯ ตโต ปฏาย ปน ขาทิตุ
วา ภฺุชิตุ วา น สกฺกา สหสา ปวิตุ สกฺกา ภเวยฺย กุกฺกุจฺจเกน
ปน น กตฺตพฺพนฺติ วิกาลโภชนสิกฺขาปทวณฺณนา ฯ
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑. กงฺ. วิ. ๑/๕๐ ฯ
๒. สาทิยติ จาติ ฯ . ว. ๓. ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาวณฺณนา. ๒๗ ฯ ๔. กงฺ. วิ. ๑/๔๒ ฯ ๕. วิ. มหาวิภงฺค. ๒/๓๓๖ ฯ ๖. สมนฺต.
๒/๔๑๒ ฯ
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อรุณุคฺคมนโต ปฏาย ยาว มชฺฌนฺติกา อย พุทฺธาทีน
อริยาน อาจิณฺณสมาจิณฺโณ โภชนสฺส กาโล ตทฺโ วิกาโลติ
พฺรหฺมชาลจูฬหตฺถิปโทปมอุโปสถสุตฺตฏีกา ฯ
ภฺุชิตพฺพตฺเถน โภชน ยาคุภตฺตาทิ สพฺพ ยาวกาลิกวตฺถุ ฯ
ยถา จ รตฺตูปรโตติ เอตฺถ รตฺตึ โภชน รตฺตีติ อุตฺตรปทโลเปน วุจฺจติ เอวเมตฺถ โภชนชฺโฌหรณ โภชนนฺติ ฯ วิกาเล
โภชน วิกาลโภชนนฺติ มหาขนฺธกฏีกา ฯ
[๑๑๘] วิกาลตา ยาวกาลิกตา อชฺโฌหรณนฺติ อิมาเนตฺถ
ตีณิ องฺคานีติ กงฺขาวิตรณี ฯ
วิกาลโภชนสฺส จตฺตาริ องฺคานิ วิกาโล ยาวกาลิก
อชฺโฌหรณ อนุมฺมตฺตกตาติ ฯ เอเตนานุสาเรน เสสานมฺป
องฺควิภาโค เวทิตพฺโพติ ขุทฺทกปาวณฺณนา ฯ
อนุมฺมตฺตกตาติ เจต สุนฺทร ฯ วุตฺตฺเหต ภควตา
อนาปตฺติ อุมฺมตฺตกสฺสาติ ฯ
[๑๑๙] นจฺจคีตาทิสตฺตมงฺคมฺปน ขุทฺทกปาพฺรหฺมชาลาทิวณฺณนาย
วิตฺถารโต โอโลเกตพฺพ ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป
นจฺจาทีนิ หิ อตฺตนา ปโยเชตุ วา ปเรหิ ปโยชาเปตุ วา
ปยุตฺตานิ ปสฺสิตุ วา เนว ภิกฺขูน น ภิกฺขุนนี  วฏฏนฺตตี ิ
พฺรหฺมชาลอุโปสถสุตฺตวณฺณนา ฯ
ทสฺสนกมฺยตาย อุปสงฺกมิตฺวา ปสฺสโตเอว เจตฺถ วีติกกฺ โม
๑

๒

๑. ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาวณฺณนา ๓๒ ฯ ๒. สุ. วิ. ๑/๑๐๓. มโน. ปู. ๒/๒๖๓.
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โหติ ฯ ิตนิสินฺนสยโนกาเส ปน อาคต คจฺฉนฺตสฺส วา อาปาถคต
ปสฺสโต สิยา สงฺกิเลโส น วีติกฺกโมติ ขุทฺทกปาวณฺณนา ฯ
[๑๒๐] อวิสูกภูตสฺส คีตสฺส สวน กทาจิ วฏฏติ ฯ ตถา หิ วุตฺต
ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏกถาย ธมฺมูปสฺหิโต คีโต วฏฏติ
คีโตปสฺหิโต ธมฺโม น วฏฏตีติ พฺรหฺมชาลจูฬหตฺถิปโทปมอุโปสถสุตฺตฏีกา ฯ
อวิสูกภูต คีตฺหิ โสตุ วฏฏติ ฯ เตน สกฺกปฺหสุตฺตวณฺณนาย ย จิตฺตกฺขรจิตฺตพฺยฺชนมฺป สทฺท สุณโต ราคาทโย
อุปฺปชฺชนฺติ เอวรูโป สทฺโท น เสวิตพฺโพ ฯ ยมฺปน อตฺถนิสฺสิต
ธมฺมนิสฺสิต กุมฺภทาสีคีตกมฺป สุณนฺตสฺส ปสาโท อุปฺปชฺชติ นิพฺพิทา
วา สณฺาติ เอวรูโป สทฺโท เสวิตพฺโพติ วุตฺต ฯ
[๑๒๑] กาพฺยนาฏกาทิคีตรจนาวเสน อุจฺจารณวเสน จ
วิจิตฺตสนฺนิเวสตาย ตถาปวตฺตวิกปฺปนวเสน จิตฺตวิจิตฺตภาเวน
อุปติฏนก สนฺธายาห ย จิตฺตกฺขรจิตฺตพฺยฺชนมฺป ... อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ
อตฺถนิสฺสิตนฺติ สมฺปรายิกตฺถนิสฺสิต ฯ ธมฺมนิสฺสิตนฺติ วินิวตฺตธมฺมนิสฺสิต ฯ ปสาโทติ รตนตฺตยสฺสทฺธาป กมฺมผลสฺสทฺธาป ฯ
นิพฺพิทา วาติ อนิจฺจสฺาทิวเสน วฏฏโต อุกฺกณฺา วาติ
ตฏฏีกา ฯ
ขุทฺทกฏกถาโปตฺถเก ตุ ธมฺมูปสฺหิต วาป เจตฺถ คีต
๑

๒

๓

๔

๕

๑. อาปาถมาคต ฯ . ว. ๒. ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาวณฺณนา ๓๔ ๓. สุ. วิ.
๒/๔๔๕ ฯ ๔. (?) วิวฏฏธมฺมนิสฺสิต ฯ ๕. ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาวณฺณนา ๓๔ ฯ
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น วฏฏติ คีตูปสฺหิโต ปน ธมฺโม วฏฏตีติ ลิขิต ฯ ต
พฺรหฺมชาลาทิฏีกาย อานีตวจเนน น สเมตีติ ฯ
[๑๒๒] อฏมงฺเค ปน อุจฺจาสยนนฺติ ปมาณาติกฺกนฺต ฯ
มหาสยนนฺติ อกปฺปยตฺถตนฺติ พฺรหฺมชาลอุโปสถสุตตฺ วณฺณนา ฯ
อุจฺจาสยน มหาสยนฺจ สมณสารุปฺปรหิต อธิปฺเปตนฺติ อาห
ปมาณาติกฺกนฺต อกปฺปยตฺถตนฺติ ตฏฏีกา ฯ
มหาสยนนฺติ อกปฺปยสยน อกปฺปยตฺถรณฺจาติ ขุทฺทกปาวณฺณนา ฯ
อุจฺจาติ อุจฺจสทฺเทน สมานตฺถ เอก สทฺทนฺตร ฯ เสติ เอตฺถาติ
สยน อาสนฺทาทิ ฯ อาสนฺเจตฺถ สยเนน สงฺคหิตนฺติ พฺรหฺมชาลาทิฏีกา ฯ
[๑๒๓] อาสนฺทีติ ปมาณาติกฺกนฺตาสนนฺติ จมฺมกฺขนฺธกวณฺณนา ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว อุจฺจกมฺป อาสนฺทิกนฺติ เสนาสนกฺขนฺธกปาลิ ฯ
อาสนฺทโิ กติ จตุรสฺสป วุจฺจติ ฯ อุจฺจกมฺป อาสนฺทิกนฺติ
วจนโต เอกโต ภาเคน ทีฆปเมว หิ อฏงฺคุลปาทก วฏฏติ ฯ
จตุรสฺสาสนฺทิโก ปน ปมาณาติกฺกนฺโตป วฏฏตีติ เวทิตพฺโพติ
ตพฺพณฺณนา ฯ
๑

๒

๓

๔

๕

๑. สุ. วิ. ๑/๑๐๔, มโน. ปู. ๒/๒๖๓ ฯ ๒. ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาวณฺณนา ๓๕ ฯ
๓. สมนฺต. ๓/๑๘๓ ฯ ๔. วิ. จุลฺล. ๗/๙๑ ฯ ๕. สมนฺต. ๓/๓๕๔ ฯ
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จตุรสฺสปนฺติ สมจตุรสฺส ฯ ปมาณาติกฺกนฺโตปติ สมจตุรสฺสเมว สนฺธาย วุตฺต ฯ อายตจตุรสฺสา ปน สตฺตงฺคปฺจงฺคาป
อุจฺจปาทา น วฏฏนฺตีติ วิมติวิโนทนี ฯ
[๑๒๔] มฺจปปาทา หิ สุคตงฺคุเลน อฏงฺคุลปฺปมาณาเยว
วฏฏนฺติ ฯ เตนาห นว ปน ภิกฺขุนา มฺจ วา ป วา
การยมาเนน อฏงฺคุลปาทก กาเรตพฺพ สุคตงฺคุเลน อฺตฺร
เหฏิมาย อฏนิยา ต อติกฺกามยโต เฉทนก ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
[๑๒๕] ยสฺมา ปน สุคตวิทตฺถิ นาม อิทานิ มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส
ติสฺโส วิทตฺถิโย วฑฺฒกีหตฺเถน ทิยฑฺฒหตฺโถ โหตีติ กงฺขาวิตรณิย
กุฏิการสิกฺขาปทวณฺณนาย วุตฺต ตสฺมา มชฺฌิมสฺส ติสฺโส องฺคุลิโย
สตฺถุ เอกา องฺคุลีติ สตฺถุ อฏงฺคุลิโย มชฺฌิมสฺส จตุพฺพีสติ
องฺคุลิโย โหนฺติ ฯ ตา มุฏิรตน โหติ ฯ เตน อุโปสถสุตฺตฏีกาย
มุฏิหตฺถปาทเกติ ปาทตลโต ยาว อฏนิยา เหฏิมนฺโต ตาว
มุฏิรตนปฺปมาณปาทเก ฯ ตฺจ โข มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส หตฺเถน
ยสฺสทานิ วฑฺฒกีหตฺโถติ สมฺาติ วุตฺต ฯ ยสฺมา ปน
ปกติปุริสสฺส ทิยฑฺฒา องฺคุลิ มชฺฌมิ สฺส เอกา องฺคุลิ โหติ ตถา
วิทตฺถิ รตน พาหา พฺยาโม จ ตสฺมา มชฺฌิมสฺส มุฏิรตน
ปกติสฺส วิทตฺถฺยาธิกมุฏ ิรตน โหตีติ นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ ฯ
[๑๒๖] มฺจปฺปฏิปาทกา ตุ มนุสฺสงฺคุเลน อฏงฺคุลเมว วฏฏติ ฯ
๑

๒

๑. วิ. มหาวิภงฺค ๒/๕๐๐ ฯ ๒. โหตีติ เอกวจนนฺต มุฏิรตนนฺติวกิ ตฺยาเปกฺข ฯ
ทิสฺสติ หิ วิกตฺยาเปกฺข กิริยาปท ฯ
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เตนาห เสนาสนกฺขนฺธเก น ภิกฺขเว อุจฺจา มฺจปฺปฏิปาทกา
ธาเรตพฺพา โย ธาเรยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ อนุชานามิ
ภิกฺขเว อฏงฺคุลปรม มฺจปฺปฏิปาทกนฺติ ฯ
ตพฺพณฺณนายฺจ มนุสฺสาน ปมาณงฺคุลเมว อฏงฺคุลนฺติ
วุตฺต ฯ
อิติ สมจตุรสฺสอาสนฺทิกโต อฺ มฺจป วิทตฺถฺยาธิกมุฏิรตนโต
อธิกุจฺจปาทก อฏงฺคุลโต อธิกุจฺจปฺปฏิปาทโก มฺโจ
จ อุจฺจาสยน นาม ฯ อุจฺจ วา โหตุ อนุจฺจ วา มฺจป
อกปฺปยปฺปจฺจตฺถรณตฺถต ต มหาสยน นาม ฯ ตทุภย น
วฏฏติ ฯ เตน ขุทฺทกปาวณฺณนาย ตทุภยมฺป สาทิยโต น
เกนจิ ปริยาเยน วฏฏตีติ วุตฺต ฯ
[๑๒๗] อกปฺปยปฺปจฺจตฺถรณฺหิ มฺจปตฺถตเมว น วฏฏติ
นาฺ ฯ เตน ธมฺมิกสุตฺตวณฺณนาย ฉมายมฺปน โคณกาทิสนฺถตายป วฏฏตีติ วุตฺต ฯ
ยสฺมา ปน อาธาเร ปฏิกฺขิตฺเต ตทาธารา กิริยา ปฏิกฺขิตฺตา ว
โหติ ตสฺมา อุจฺจาสยนมหาสยนา อิจฺเจว วุตฺต ฯ อตฺถโต
ปน ตทุปโภคภูตนิสชฺชานิปชฺชเนหิ วิรติ ทสฺสิตาติ ทฏพฺพาติ
พฺรหฺมชาลอุโปสถสุตฺตฏีกา ฯ
[๑๒๘] อิติ สตฺตมฏมงฺคทฺวยเมก กตฺวา อฏงฺคานิ โหนฺติ ฯ
๑

๒

๓

๔

๑. วิ. จุลฺล. ๗/๙๒ ฯ ๒. สมนฺต. ๓/๓๕๕ ฯ ๓. ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาวณฺณนา ๓๕ ฯ ๔. ป. โช. ขุ. สุ. ๒/๒๒๖ ฯ
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เตน ขุทฺทกปาวณฺณนาย อาทิโต เทฺว จตุตฺถปฺจมานิ จ
อุปาสกาน สามเณรานฺจ สาธารณานิ นิจฺจสีลวเสน ฯ อุโปสถวเสน
อุปาสกาน สตฺตมฏมงฺคฺเจก องฺค กตฺวา สพฺพปจฺฉิมวชฺชานิ
สพฺพานิป สามเณเรหิ สาธารณานิ ฯ สพฺพปจฺฉิมมฺปน
สามเณรานเมว วิเสสภูตนฺติ วุตฺต ฯ
วิสุทฺธิมคฺเค ปน อุปาสกอุปาสิกาน นิจฺจสีลวเสน ปฺจ
สิกฺขาปทานิ สติ วา อุสฺสาเห ทส อุโปสถงฺควเสน อฏาติ อิท
คหฏสีลนฺติ วุตฺต ฯ
สติ วา อุสฺสาเหติ อุสฺสกฺกิตฺวา สีลานิ รกฺขติ ุ อุสฺสาเห สติ ฯ
ทสาติ สามเณเรหิ รกฺขิตพฺพมาห ฆฏิการาทีน วิยาติ ตฏฏีกา ฯ
เอตฺถ จ ย สพฺพปจฺฉิมมฺปน สามเณรานเมวาติ วุตฺต ต
สติ วา อุสฺสาเห ทสาติ อิมินา น สเมตีติ มหาขนฺธกฏีกาย วุตฺต ฯ
อฏงฺคกถา ฯ
[๑๒๙] ตมฺปน อุปวสนฺเตน เสฺว อุโปสถิโก ภวิสฺสามีติ
อชฺเชว อิทฺจิทฺจ กเรยฺยาถาติ อาหาราทิวิธาน วิจาเรตพฺพ ฯ
อุโปสถทิวเส ปาโตว ภิกฺขุสฺส วา ภิกฺขุนยิ า วา ทสสีลลกฺขณฺุโน อุปาสกสฺส วา อุปาสิกาย วา สนฺติเก วาจ ภินฺทิตฺวา
อุโปสถงฺคานิ สมาทาตพฺพานิ ฯ ปาลึ อชานนฺเตน ปน พุทฺธปฺปฺตฺต อุโปสถ อธิฏ ามีติ อธิฏาตพฺพ ฯ อฺ อลภนฺเตน
อตฺตนาป อธิฏาตพฺพ วจีเภโท ปน กตฺตพฺโพเยว ฯ อุโปสถ
๑

๒

๑. ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาวณฺณนา ๑๗ ฯ ๒. วิสุทฺธิมคฺคสีลนิทฺเทส ๑/๑๘ ฯ
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อุปวสนฺเตน ปโรปโรธปฏิสยุตฺตา กมฺมนฺตา น วิจาเรตพฺพา ฯ
อายุวยคณน กโรนฺเตน วีตินาเมตพฺพ เคเห ปน อาหาร ลภิตฺวา
นิจฺจภตฺติกภิกฺขุนา วิย ปริภฺุชิตฺวา วิหาร คนฺตฺวา ธมฺโม วา
โสตพฺโพ อฏตฺตึสาย อารมฺมเณสุ อฺตร วา มนสิกาตพฺพนฺติ
อุโปสถสุตฺตวณฺณนา ฯ
[๑๓๐] สีลสมาทานโต ปฏาย อฺ กิฺจิ อกตฺวา
ธมฺมสฺสวเนน วา กมฺมฏานมนสิกาเรน วา วีตินาเมตพฺพนฺติ อาห
ตมฺปน อุปวสนฺเตน ฯเปฯ วิจาเรตพฺพนฺติ ฯ วาจ ภินฺทิตฺวาติ
อิมฺจ รตฺตึ อิมฺจ ทิวสนฺติ กาลปริจฺเฉท กตฺวา อุโปสถงฺควเสน
อฏ สิกฺขาปทานิ สมาทิยามีติ เอกโต กตฺวา ปจฺเจก ปาณาติปาตา
เวรมณีสิกฺขาปท สมาทิยามิ ฯเปฯ อุจฺจาสยนมหาสยนา
เวรมณีสิกฺขาปท สมาทิยามีติ เอว วจีเภท กตฺวา ยถาปาลึ
สมาทาตพฺพานิ ฯ ปาลึ อชานนฺเตน ปน อตฺตโน ภาสาย ปจฺเจก
วา พุทฺธปฺปฺตฺต อุโปสถ อธิฏ ามีติ เอกโต อธิฏานวเสน
วา สมาทาตพฺพานิ อฺ อลภนฺเตน สยป อธิฏาตพฺพานิ ฯ
อุปาสกสีลฺหิ อตฺตนา สมาทิยนฺเตนาป สมาทินฺน ปรสนฺติเก
สมาทิยนฺเตนาป เอกชฺฌ สมาทินฺนมฺป สมาทินฺนเมว โหติ ปจฺเจก
สมาทินฺนมฺป ฯ กินฺนุ นานตฺต ฯ เอกชฺฌ สมาทิยโต เอกาเยว วิรติ
เอกาเยว เจตนา โหติ ฯ สา ปน สพฺพวิรติเจตนาน กิจฺจการีติ
เตนาป สพฺพสิกฺขาปทานิ สมาทินฺนาเนว ฯ ปจฺเจก สมาทิยโต
๑

๑. มโน. ปู. ๒/๒๖๔ ฯ
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ปน นานา วิรติเจตนาโย ยถาสก กิจฺจวเสน อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
สพฺพสมาทาเน ปน วจีเภโท กาตพฺโพเยว ฯ ปโรปโรธปฏิสยุตฺตาติ
ปรวิหึสาปฏิสยุตฺตาติ ตฏฏีกา ฯ
อุโปสถงฺคสมาทานกถา ฯ
[๑๓๑] ต สคฺคุปฺปตฺยาทิเหตุโต มงฺคล ฯ เตนาห ภควา
เสยฺยถาป วิสาเข โย อิเมส โสฬสนฺน มหาชนปทาน ปหูตสตฺตรตนาน อิสฺสริยาธิปจฺจ รชฺช กาเรยฺย เสยฺยถีท องฺคาน มคธาน
กาสีน โกสลาน วชฺชีน มลฺลาน เจตีน วสาน กุรูน ปฺจาลาน
มจฺฉาน สุรเสนาน อสฺสกาน อวนฺตีน คนฺธาราน กมฺโพชาน
อฏงฺคสมนฺนาคตสฺส อุโปสถสฺส เอต กล นาคฺฆติ โสฬสึ ฯ
ต กิสฺส เหตุ ฯ กปณ วิสาเข มานุสก รชฺช ทิพฺพสุข อุปนิธาย ฯ
ยานิ วิสาเข มานุสกานิ ปฺาส วสฺสานิ จาตุมฺมหาราชิกาน
เทวาน เอโส เอโก รตฺตินฺทิโว ตาย รตฺติยา ตึส รตฺติโย
มาโส เตน มาเสน ทฺวาทสมาสิโย สวจฺฉโร เตน สวจฺฉเรน
ทิพฺพานิ ปฺจ วสฺสสตานิ จาตุมฺมหาราชิกาน เทวาน อายุปฺปมาณ ฯ าน โข ปเนต วิสาเข วิชฺชติ ย อิเธกจฺโจ อิตฺถี
วา ปุรโิ ส วา อฏงฺคสมนฺนาคต อุโปสถ อุปวสิตฺวา กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา จาตุมฺมหาราชิกาน เทวาน สหพฺยต
อุปปชฺเชยฺย ฯ อิท โข ปเนต วิสาเข สนฺธาย ภาสิต กปณ
มานุสก รชฺช ทิพฺพสุข อุปนิธายาติ ฯ ย วิสาเข มานุสก วสฺสสต
๑

๑. ปหูตรตฺตรตนานนฺติ ปาวเสน อฏกถาย วณฺณิโต ฯ
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ตาวตึสาน เทวาน เอโส เอโก รตฺตินฺทิโว ฯเปฯ เตน สวจฺฉเรน
ทิพฺพ วสฺสสหสฺส ตาวตึสาน เทวาน อายุปฺปมาณ ฯ าน โข
ปเนต วิสาเข วิชฺชติ ... อุปนิธายาติ ฯ ยานิ วิสาเข มานุสกานิ
เทฺว วสฺสสตานิ ยามาน เทวาน เอโส เอโก รตฺตินฺทิโว ฯเปฯ
เตน สวจฺฉเรน ทิพฺพานิ เทฺว วสฺสสหสฺสานิ ยามาน เทวาน
อายุปฺปมาณ ฯ าน โข ปเนต วิสาเข วิชฺชติ ... อุปนิธายาติ ฯ
ยานิ วิสาเข มานุสกานิ จตฺตาริ วสฺสสตานิ ตุสิตาน เทวาน
เอโส เอโก รนฺตินฺทิโว ฯเปฯ เตน สวจฺฉเรน ทิพฺพานิ จตฺตาริ
วสฺสสหสฺสานิ ตุสิตาน เทวาน อายุปฺปมาณ ฯ าน โข ปเนต
วิสาเข วิชฺชติ ... อุปนิธายาติ ฯ ยานิ วิสาเข มานุสกานิ อฏ
วสฺสสตานิ นิมฺมานรตีน เทวาน เอโส เอโก รตฺตินฺทิโว ฯเปฯ
เตน สวจฺฉเรน ทิพฺพานิ อฏ วสฺสสหสฺสานิ นิมฺมานรตีน เทวาน
อายุปฺปมาณ ฯ าน โข ปเนต วิสาเข วิชฺชติ ... อุปนิธายาติ ฯ ยานิ
วิสาเข มานุสกานิ โสฬส วสฺสสตานิ ปรนิมฺมติ วสวตฺตีน เทวาน
เอโส เอโก รตฺตินฺทิโว ตาย รตฺติยา ตึส รตฺติโย มาโส เตน
มาเสน ทฺวาทสมาสิโย สวจฺฉโร เตน สวจฺฉเรน ทิพฺพานิ โสฬส
วสฺสสหสฺสานิ ปรนิมฺมติ วสวตฺตีน เทวาน อายุปฺปมาณ ฯ าน
โข ปเนต วิสาเข วิชฺชติ ย อิเธกจฺโจ อิตฺถี วา ปุริโส วา
อฏงฺคสมนฺนาคต อุโปสถ อุปวสิตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺเชยฺย ฯ อิท โข
ปเนต วิสาเข สนฺธาย ภาสิต กปณ มานุสก รชฺช ทิพฺพสข
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อุปนิธายาติ ฯ
อุโปสถปาลิ ฯ
[๑๓๒] ปหูตรตฺตรตนานนฺติ ปหูเตน รตฺตสงฺขาเตน รตเนน
สมนฺนาคตาน ฯ สกลชมฺพุทีปตล เภริตลสทิส กตฺวา กฏิปปฺ มาเณหิ
สตฺตหิ รตเนหิ ปูริตานนฺติ อธิปปฺ าโย ฯ อิสฺสริยาธิปจฺจนฺติ
อิสฺสรภาเวน จ อธิปติภาเวน จ น กุราชภาเวน ฯ อิสฺสริยเมว วา
อธิปจฺจ เอตฺถ น สาหสิกกมฺมนฺติป อิสฺสริยาธิปจฺจ ฯ รชฺช
กาเรยฺยาติ เอวรูป จกฺกวตฺติรชฺช กาเรยฺย ฯ องฺคานนฺติอาทีนิ
เตส ชนปทาน นามานิ ฯ กล นาคฺฆติ โสฬสินฺติ เอก อโหรตฺต
อุปวุตฺถอุโปสถปฺุ โสฬส ภาเค กตฺวา ตโต เอก ภาค น
อคฺฆติ ฯ เอกรตฺตุโปสถสฺส โสฬสิยา กลาย ย วิปากผล ตเยว
ตโต พหุตร โหตีติ อตฺโถ ฯ กปณนฺติ ปริตฺตกนฺติ ตพฺพณฺณนา ฯ
[๑๓๓] รตฺตสทฺโท รตนปริยาโยติ อาห ปหูตรตฺตรตนานนฺติ
ปหูเตน รตฺตสงฺขาเตน รตเนน สมนฺนาคตานนฺติ ฯ ปาลิยมฺปน
ปหูตสตฺตรตนานนฺติป ปาโ ทิสฺสติ ฯ เภริตลสทิส กตฺวาติ เภริตล
วิย สม กตฺวา ฯ ตโต เอก ภาค น อคฺฆตีติ ยถาวุตฺต
จกฺกวตฺติรชฺช ตโต โสฬสภาคโต เอก ภาค น อคฺฆติ ฯ ตโต
พหุตรนฺติ จกฺกวตฺติรชฺชสิริโต พหุตร โหติ ฯ จาตุมฺมหาราชิกานนฺติอาทีสุ จาตุมฺมหาราชิกาน
เทวาน
มนุสฺสคณนาย
๑

๒

๓

๑. องฺ. ติก. ๒๐/๒๖๓ ฯ ๒. ปหุตสตฺตรตนานนฺติ ปหุตรตนสงฺขาเตน รตเนน ฯ . ว.
๓. มโน. ปู. ๒/๒๖๓ ฯ น กุราชภาเวนาติ เอตฺถ จ น กุฑฺฑราชภาเวนาติ ทิสฺสติ ฯ
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นวุติวสฺสสตสหสฺสานิ อายุปฺปมาณ ฯ ตาวตึสาน เทวาน ติสฺโส จ
วสฺสโกฏิโย สฏิฺจ วสฺสสตสหสฺสานิ ฯ ยามาน เทวาน จุทฺทส
จ วสฺสโกฏิโย จตฺตารีสฺจ วสฺสสตสหสฺสานิ ฯ ตุสิตาน เทวาน
สตฺตปฺาสฺจ วสฺสโกฏิโย สฏิฺจ วสฺสสตสหสฺสานิ ฯ
นิมฺมานรตีน เทวาน เทฺว จ วสฺสโกฏิสตานิ ตึสา จ วสฺสโกฏิโย
จตฺตารีสฺจ วสฺสสตสหสฺสานิ ฯ ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน เทวาน นว
จ วสฺสโกฏิสตานิ เอกวีสฺจ วสฺสโกฏิโย สฏิฺจ วสฺสสตสหสฺสานีติ ตฏฏีกา ฯ
[๑๓๔] อตีเต โพธิสตฺโต พาราณสีราชา สย ทานสีลอุโปสถกมฺเมสุ อปฺปมตฺโต เสเสป อมจฺจาทโย ทานาทีสุ สมาทเปสิ ฯ
ปุโรหิโต ปนสฺส เตน วินิจฺฉเย ปโต ลฺจขาทเนน ปเรส
ปฏิมสิโก หุตฺวา น สมาทิยิ ฯ โส เอกสฺมึ อุโปสถทิวเส
ทิวา ลฺจ คเหตฺวา กูฏฏฏ กตฺวา ราชูปฏาน คนฺตฺวา ตฺวมฺป
อาจริย อุโปสถิโกติ รฺา ปุฏโ อามาติ มุสา วทิตฺวา
ปาสาทา โอตริ ฯ อถ น เอโก อมจฺโจ นนุ ตุมฺเห น
อุโปสถิกาติ โจเทสิ ฯ โส อห เวลายเมว ภฺุชิตฺวา เคห
คนฺตฺวา มุข วิกฺขาเลตฺวา อุโปสถ อธิฏาย สาย น ภฺุชิสฺสามิ
รตฺตึ สีล รกฺขิสฺสามิ เอว เม อุปฑฺฒุโปสถกมฺม ภวิสฺสตีติ
วตฺวา เคห คนฺตฺวา ตเถว อกาสิ ฯ ปุเนกสฺมึ อุโปสถทิวเส อฺตรา
สีลวตี อิตฺถี อฏฏ กโรนฺตี ฆร คนฺตุ อลภมานา อุโปสถกมฺม
นาติกฺกมิสฺสามีติ อุปกฏเ กาเล มุข วิกฺขาเลตุ อารภิ ฯ โส ตสฺสา
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อุโปสถิกภาว ตฺวา อิม ขาทิตฺวา อุโปสถิกา โหหีติ ตสฺสา
อมฺพผล อทาสิ ฯ เอตฺตก ปุโรหิตสฺส กมฺม ฯ โส อปรภาเค
กาล กตฺวา หิมวนฺตปฺปเทเส คงฺคาตีเร ติโยชนิเก อมฺพวเน
กนกวิมาเน เวมานิกปฺเปโต อโหสิ โสฬสสหสฺสเทวกฺาปริวุโต ฯ
โส หิ รตฺติฺเว สมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา อรุเณ อุคฺคจฺฉนฺเต
อมฺพวน ปวิสติ ฯ ปวิฏ กฺขเณเยวสฺส ทิพฺพตฺตภาโว อนฺตรธายติ
อสีติหตฺถตาลปฺปมาโณ อตฺตภาโว นิพฺพตฺติ ฯ สกลสรีร ฌายติ
สุปุปฺผิตกึสุโก วิย อโหสิ ฯ ทฺวีสุ หตฺเถสุ เอเกกา ว องฺคุลิ ฯ
ตตฺถ มหากุทฺทาลปฺปมาณา นขา โหนฺติ ฯ โส เตหิ นเขหิ
อตฺตโน ปฏิมส ผาเลตฺวา อุทฺธริตฺวา อุทฺธริตฺวา ขาทนฺโต
เวทนาปฺปตฺโต มหาวิรว วิรวนฺโต ทุกฺข อนุโภติ ฯ สุริเย อฏงฺคมิเต
ต สรีร อนฺตรธายติ ทิพฺพสรีร นิพฺพตฺติ ฯ อลงฺกตปฺปฏิยตฺตา
ทิพฺพนาฏกิตฺถิโย นานาตุริยานิ คเหตฺวา ต ปริวาเรนฺติ ฯ โส
มหาสมฺปตฺตึ อนุภวนฺโต รมณีเย อมฺพวเน ทิพฺพปฺปาสาท อภิรุหติ ฯ
อิติ โส อุโปสถิกาย อิตฺถิยา อมฺพผลทานนิสฺสนฺเทน ติโยชนิก
อมฺพวน ปฏิลภิ ลฺจ คเหตฺวา กูฏฏฏกรณนิสฺสนฺเทน ปฏิมส
อุปฺปาเฏตฺวา ขาทิ อุปฑฺฒุโปสถกมฺมนิสฺสนฺเทน รตฺตึ มหายส
อนุโภสิ ฯ สตฺถาป อุโปสถิกาน อุปาสกาน ธมฺม เทเสนฺโต
อุปาสกา สาธุ โว กต อุโปสถ อุปวสนฺเตหิ โปราณกา
อุปฑฺฒุโปสถกมฺมนิสสนฺเทน มหนฺต ยส อนุภวึสูติ วตฺวา อิม
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วตฺถุ วิตฺถาเรตฺวา ตึสนิปาเต สพฺพปฺปม กึฉนฺทชาตก กเถตฺวา
สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน อุปาสเกสุ เกจิ โสตาปนฺนา
เกจิ สกทาคามิโน เกจิ อนาคามิโน อเหสุ ฯ
ปุโรหิตวตฺถุ ฯ
[๑๓๕] อตีเต พาราณสิย สุจิปริวาโร นาม เสฏี อโหสิ
อสีติโกฏิวิภโว ทานาทิปฺุาภิรโต ฯ ตสฺส ปุตฺตทาราป ปริชโนป
อนฺตมโส ตสฺมึ ฆเร วจฺฉปาลกาป สพฺเพ มาสสฺส ฉ ทิวเส
อุโปสถ อุปวสนฺติ ฯ อเถโก ภติกิจฺเจน ชีวิต กปฺเปนฺโต ทลิทฺโท
ปุริโส ต เสฏึ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา อฏาสิ ฯ กิมฺโภ
อาคโตสีติ ฯ ตุมฺหาก ฆเร ภติยา กมฺมกรณตฺถายาติ ฯ เสฏี
อฺเส ภติกาน อาคตทิวเสเยว อิมสฺมึ เคเห กมฺม กโรนฺตา
สีล รกฺขิตุ สกฺโกนฺตา กมฺม กโรถาติ วทติ ฯ ตสฺส ปน
สีลรกฺขนาจิกฺขเน สฺ อกตฺวา สาธุ ตาต อตฺตโน ภติยา
ชานนกมฺม กโรหีติ อาห ฯ โส ตโต ปฏาย สุวโจ หุตฺวา
อตฺตกิลมถ อคเณตฺวา สพฺพกิจฺจานิ กโรติ ปาโตว กมฺมนฺต
คนฺตฺวา สาย อาคจฺฉติ ฯ อเถกทิวส เสฏี ทาสึ อาณาเปสิ
อชฺช อุโปสถทิวโส เคเห กมฺมกราน ปาโตว ภตฺต ปจิตฺวา
เทหิ กาลสฺเสว ภฺุชิตฺวา อุโปสถิกา ภวิสฺสนฺตีติ ฯ สา ตถา
อกาสิ ฯ โส ปน ทลิทฺโท ปาโต วุฏาย กมฺมนฺต คโต ฯ
นาสฺส โกจิ อุโปสถทิวส อาจิกฺขิ ฯ เสฏฺยาทโย สพฺเพ ชนา
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๗/๑๗๒ ฯ
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ปาโตว ภฺุชิตฺวา อุโปสถิกา หุตฺวา สกฏาเนสุ สีล อาวชฺเชนฺตา
นิสีทึสุ ฯ ทลิทฺโท สกลทิวส กมฺม กตฺวา สุริยฏงฺคมนเวลาย
อาคนฺตฺวา ภตฺเต อุปนามิเต อฺเสุ ทิวเสสุ อิมาย เวลาย
มหาสทฺโท อโหสิ อชฺช กุหึ คตาติ ปุจฺฉิ ฯ ตาต สพฺเพ
อุโปสถิกา สกฏาน คตาติ ฯ โส เอตฺตกาน สีลวนฺตาน
อนฺตเร อหเมโก ทุสฺสโี ล หุตฺวา น วสิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ภตฺต
อภฺุชิตฺวา เสฏึ อุปสงฺกมิตฺวา อิทานิ สามิ อุโปสถทิวเส
อธิฏิเต (๑) โหติ นุ โข อุโปสถกมฺม โนติ ปุจฉฺ ิ ฯ ตาต ปาโตว
อนธิฏิตตฺตา สกล อุโปสถกมฺม น โหติ อุปฑฺฒุโปสถกมฺมมฺปน โหตีติ ฯ โส เอตฺตกมฺป โหตูติ เสฏิสฺส สนฺติเก
สมาทินฺนสีโล หุตฺวา อุโปสถ อธิฏ าย สกฏาน คนฺตฺวา สีล
อาวชฺเชนฺโต นิปชฺชิ ฯ อถสฺส สกลทิวส นิราหารตาย ปจฺฉิมยามสมนนฺตเร อุทรวาตา สมุฏหึสุ ฯ เสฏี นานาเภสชฺชานิ อาหริตฺวา
ปริภฺุชาติ อาห ฯ โส อุโปสถ น ภินฺทิสฺสามีติ ชีวิตปริยนฺติก กตฺวา สมาทิยินฺติ วตฺวา น ปริภฺุชิ ฯ พลวเวทนา
อุปฺปชฺชิ ฯ โส อรุณุคฺคมนเวลาย สตึ ปจฺจุปฏาเปตุ นาสกฺขิ ฯ
อถ น อิทานิ มริสฺสตีติ นีหริตฺวา โอสารเก นิปชฺชาเปสุ ฯ
ตสฺมึ ขเณ พาราณสีราชา นคร ปทกฺขิณ กโรนฺโต ต าน
สมฺปาปุณิ ฯ ทลิทฺโท ราชาน ทิสวฺ า โลภ อุปปฺ าเทตฺวา รชฺช
ปฏเตฺวา จวิตฺวา อุปฑฺฒุโปสถกมฺมนิสฺสนฺเทน ตสฺส อคฺคมเหสิยา
๒

๑. อุโปสถงฺเคสุ อธิฏิเตสุ ฯ ๒. สตฺถกวาตา ฯ . ว.
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กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ คณฺหิตฺวา ทสมาสจฺจเยน นิกฺขมิ ฯ อุทยกุมาโรติสฺส นาม อกสุ ฯ โส วยปฺปตฺโต สพฺพสิปฺเปสุ นิปฺผตฺตึ ปตฺวา
ชาติสฺสรฺาเณน อตฺตโน ปุพฺพกมฺม สริตฺวา อปฺปมตฺตกสฺส
กมฺมสฺส ผล มม อิทนฺติ อภิกฺขณ อุทาน อุทาเนสิ ฯ โส
ปตุ อจฺจเยน รชฺช ปตฺวา อุทยราชาติ ปฺายิตฺถ ฯ สตฺถาป
อุโปสถิกาน อุปาสกาน ธมฺม เทเสนฺโต อุปาสกา สาธุ โว
กต อุโปสถ อุปวสนฺเตหิ โปราณกปณฺฑิตา เอก อุปฑฺฒุโปสถกมฺม นิสฺสาย มหายส ลภึสูติ วตฺวา อิม วตฺถุ วิตฺถาเรตฺวา
คงฺคมาลชาตก กเถสิ ฯ
อุทยราชวตฺถุ ฯ
[๑๓๖] อนาถปณฺฑิก นิสฺสาย ภติยา ชีวิต กปฺเปตฺวา
อุปฑฺฒุโปสถกมฺมนิสฺสนฺเทน อรฺายตเน นิโคฺรธรุกฺเข เทวตา
หุตฺวา นิพฺพตฺตสฺส ภติกสฺสาป วตฺถุ กเถตพฺพ ฯ ต ธมฺมปทสฺส
อปฺปมาทวคฺเค อปฺปมาโท อมต ปทนฺติ คาถาวณฺณนาย
โอโลเกตพฺพ ฯ
[๑๓๗] อตีเต มิถิลาย โพธิสตฺโต สาธิโน นาม ราชา หุตฺวา
ฉ ทานสาลาโย กาเรตฺวา เทวสิก ฉสฺสตสหสฺสปริจฺจาเคน มหาทาน
ปวตฺเตสิ ปฺจสีลมฺป รกฺขิ อุโปสถมฺป อุปวสิ ฯ รฏวาสิโนป
ตสฺโสวาเท ตฺวา ทานาทิปฺุ กตฺวา มตมตา เทวปุเรเยว
นิพฺพตฺติตฺวา สุธมฺมเทวสภ คนฺตฺวา นิสินนฺ า รฺโ สีลาจาราหิ๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๔๔ ฯ ตทฏกถา. ๕/๒๙๐ ฯ
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คุณเมว วณฺณยนฺติ ฯ ตสุตฺวา เสสเทวาป ราชาน ทฏุกามา
อเหสุ ฯ สกฺโก เตส มน ตฺวา มาตลึ อาณาเปสิ คจฺฉ
เวชยนฺตรเถน สาธิน อาเนหีติ ฯ โส มิถิล คนฺตฺวา ต อาเนสิ ฯ
ต ทิสฺวา สหินฺทา (๑) เทวา หฏตุฏา ปจฺจุคฺคมน กรึสุ ฯ อถสฺส
สกฺโก เทวนครฺจ อฑฺฒติยา จ อจฺฉราโกฏิโย เวชยนฺตปฺปาสาทฺจ
มชฺเฌ ภินทฺ ิตฺวา อทาสิ ฯ ตสฺส ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวนฺตสฺส มนุสฺสคณนาย สตฺต วสฺสสตานิ อติกฺกนฺตานิ ฯ อถสฺส เตนตฺตภาเวน
เทวโลเก วสนเหตุก ปฺุ ขีณ อนภิรติ อุปฺปนฺนา ฯ สกฺโก
ต ตฺวา มาตลึ อาณาเปสิ คจฺฉ สาธินราชาน มิถิล เนตฺวา
อุยฺยาเน โอตาเรหีติ ฯ โส ตถา อกาสิ ฯ อุยฺยานปาโล ต
ทิสฺวา ปุจฺฉิตฺวา นารทรฺโ อาโรเจสิ ฯ นารทราชา กิรสฺส
สตฺตโม ปนตฺตา ฯ ตทา กิร สตฺตวสฺสสตายุกกาโลว โหติ ฯ
โพธิสตฺโต ปน อตฺตโน ปฺุผเลน เอตฺตก กาล วีตินาเมสิ ฯ
นารทราชาป อาคนฺตฺวา ต วนฺทิตฺวา รชฺเชน นิมนฺเตสิ ฯ โส
ตาต น เม รชฺเชนตฺโถ นาหฺหิ รชฺชตฺถาย อิธาคโต
ปฺุกรณตฺถายมฺหิ อาคโต ตสฺมา สตฺต วสฺสสตานิ ิตทาน
สตฺตาเหเนว ทาตุกาโมมฺหีติ อาห ฯ นารโท สาธูติ วตฺวา
มหาทาน ปฏิยาเทสิ ฯ โพธิสตฺโต สตฺตาน ทาน ทตฺวา สตฺตเม ทิวเส
กาล กตฺวา ตาวตึสภวเนเยว นิพฺพตฺติ ฯ สตฺถาป อุโปสถิกาน
อุปาสกาน ธมฺม เทเสนฺโต อุปาสกา อุโปสถกมฺม นาม
๒

๓

๔

๑. สินฺทา ฯ ๒. นตฺตา ฯ ๓. สตายุกกาโล ฯ ๔. นิฏิตทาน ฯ . ว.
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อุปวสิตพฺพยุตฺตก โปราณกปณฺฑิตา อตฺตโน อุโปสถกมฺม นิสฺสาย
มนุสฺสสรีเรเนว เทวโลก คนฺตฺวา จิร วสึสูติ วตฺวา ปกิณฺณเก
เอกาทสม สาธินราชชาตก กเถตฺวา สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ
สจฺจปริโยสาเน อุปาสเกสุ เกจิ โสตาปนฺนา เกจิ สกทาคามิโน อเหสุ ฯ
สาธินราชวตฺถุ ฯ
[๑๓๘] อตีเต หิมวนฺตปฺปเทเส เอโก ตาปโส ชาตึ นิสสฺ าย
มานวสิโก หุตฺวา ฌาน อุปฺปาเทตุ นาสกฺขิ ฯ โส เอกทิวส
อย เม มาโน วฑฺฒนฺโต นิรย อุปนยิสฺสติ นทานีม อนิคฺคเหตฺวา
ผลาผลตฺถาย คมิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา มาน นิคคฺ หาย อุโปสถ
สมาทิยิตฺวา นิสีทิ ฯ เอโกป กโปโต ราคปริฬาเหน ปริฑยฺหมาโน
นทานีม อนิคฺคเหตฺวา โคจราย คมิสฺสามีติ ตาปสสฺส สนฺติก
คนฺตฺวา ราค นิคฺคหาย อุโปสถ สมาทิยิตฺวา เอกมนฺเต นิปชฺชิ ฯ
ตถา เอโกป สปฺโป โกธ นิคฺคหาย เอโกป สิคาโล โลภ นิคฺคหาย
เอโกป อจฺโฉ อติจฺฉานิคฺคหาย ฯ อิติ อุโปสถกมฺม ปาปนิคฺคหาย
สวตฺตตีติ ทฏพฺพ ฯ สตฺถาป อุโปสถิกาน อุปาสกาน ธมฺม
เทเสนฺโต อุปาสกา สาธุ โว กต อุโปสโถ นาเมส โปราณกปณฺฑิตาน
วโส โปราณกปณฺฑิตา หิ ราคาทิกฺกิเลเส นิคฺคหตฺถ
อุโปสถ อุปวสึสูติ วตฺวา ปกิณฺณเก สตฺตม ปฺจุโปสถชาตก
กเถสิ ฯ
ปฺจชนวตฺถุ
อุโปสถกถา ฯ
๑

๒

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๓๙๗. ตทฏกถา. ๖/๓๕๔ ฯ ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๓๘๔. ตทฏกถา. ๖/๓๑๕ ฯ
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[๑๓๙] เวยฺยาวจฺจกรณนฺตุ วุฑฒ
ฺ ตราน วตฺตปฺปฏิปตฺติกรณาทิวเสน ลพฺภติ ฯ เตน สงฺคีติสุตฺเต ติกวณฺณนาย วุฑฺฒตราน
วตฺตปฺปฏิปตฺติกรณวเสน คาม ปณฺฑาย ปวิฏ  ภิกฺขุ ทิสฺวา
ปตฺต คเหตฺวา คาเม ภิกฺข สมาทเปตฺวา อุปสหรณวเสน คจฺฉ
ภิกฺขูน ปตฺต อาหราติ สุตฺวา เวเคน คนฺตฺวา ปตฺตาหรณาทิวเสน
จ เวยฺยาวจฺจสหคต เวทิตพฺพนฺติ วุตฺต ฯ
วยสา คุเณหิ จ วุฑฺฒตราน วตฺตปฺปฏิปตฺตีสุ พฺยาวโฏ
โหติ ยาย เจตนาย สา เวยฺยาวจฺจ เวยฺยาวจฺจเมว เวยฺยา
วจฺจสหคต ฯ เวยฺยาวจฺจสงฺขาตาย วา วตฺตปฺปฏิปตฺติยา สมุฏาปนวเสน สห คต ปวตฺตนฺติ เวยฺยาวจฺจสหคต ตถาปวตฺต
ปฺุกิริยาวตฺถุนฺติ ตฏฏกี า ฯ
[๑๔๐] ตมฺป วาหนวิเสสปฺปฏิลาภเหตุโต มงฺคล ฯ ตตฺรีท วตฺถุ
อตีเต เอโก อิสฺสโร พหินคเร นหาตฺวา อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค เอก ปจฺเจกพุทฺธ อทฺทส ฯ โส กิร นคเร ปณฺฑาย
จริตฺวา สกลนครสฺส มาเรน อาวฏฏิตตฺตา ภิกฺข อลภิตฺวา
ยถาโธเตน ปตฺเตน นิกขฺ มิ ฯ อิสฺสโร ต ทิสฺวา วนฺทิตฺวา อป
ภนฺเต กิฺจิ ลทฺธนฺติ ปุจฺฉิ ฯ จริตฺวา นิกฺขนฺตมฺหาวุโสติ ฯ
โส อยฺโย มยา ปุจฺฉิต อกเถตฺวา อฺ วทติ น กิฺจิ
ลทฺธ ภวิสฺสตีติ ปตฺต โอโลเกนฺโต ตุจฺฉ ทิสฺวา เคเห ภตฺตสฺส
นิฏิตานิฏิตภาว อชานนตาย สูโร หุตฺวา ปตฺต คเหตุ อวิสหนฺโต
๑

๒

๑. สุ. วิ. ๓/๒๔๖ ฯ ๒. ปตฺเต ฯ
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ภนฺเต โถก อธิวาเสถาติ วตฺวา เวเคน ฆร คนฺตวฺ า ภตฺตสฺส
นิฏิตภาว ตฺวา เอก อุปฏาก เปเสสิ คจฺฉ ตาต สีฆ
คนฺตฺวา อยฺยสฺส ปตฺต อาหราติ ฯ โส ปกฺขนฺทิตฺวา ปตฺต
อาหริ ฯ อิสฺสโรป ภตฺตสฺส ปตฺต ปูเรตฺวา อิม สีฆ อยฺยสฺส
สมฺปาเทหิ อหนฺเต อิโต ปตฺตึ ทมฺมีติ อาห ฯ โส สีฆ
คนฺตฺวา ปจฺเจกพุทฺธสฺส ปตฺต ทตฺวา วนฺทิตฺวา อห ภนฺเต
เวลา อุปกฏาติ สีเฆน ชเวน คโต จ อาคโต จ เอตสฺส
เม ชวสฺส ผเลน โยชนาน ปณฺณาสสฏิสตวีสติสตคมนสมตฺถานิ
วาหนานิ นิพฺพตฺตนฺตุ อาคจฺฉนฺตสฺส เม คจฺฉนฺตสฺส จ สรีร
สุริยเตเชน ตตฺต ตสฺส เม ผเลน นิพฺพตฺตฏาเน อาณา
สุริยเตชสทิสา โหตุ อิมสฺมึ เม ปณฺฑปาเต สามินา ปตฺติ
ทินฺนา ตสฺสาห นิสฺสนฺเทน ตุมฺเหหิ ทิฏธมฺมสฺส ภาคี อสฺสนฺติ
อาห ฯ ปจฺเจกพุทฺโธ เอว โหตูติ วตฺวา ปจฺเจกพุทฺธคาถาหิ
อนุโมทิตฺวา ปกฺกามิ ฯ โส สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท
อุชฺเชนีนคเร จณฺฑปฺปชฺโชโต นาม ราชา อโหสิ ฯ ตสฺส ปฺจ
วาหนานิ ตสฺเสว กมฺมสฺส นิสฺสนฺเทน นิพฺพตฺตึสุ ภทฺทวตี นาม
เอกา หตฺถนิ ี เอกทิวส ปณฺณาสโยชนานิ คจฺฉติ กาโก นาม
ทาโส สฏิโยชนานิ เวลกสิ มฺุชเกสิ จาติ เทฺว อสฺสา
โยชนสต นาฬาคิริ นาม หตฺถี วีสติโยชนสตนฺติ ฯ
อปฺปมาโท อมต ปทนฺติ คาถาวณฺณนาย จณฺฑปฺปชฺโชตวตฺถุ ฯ
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[๑๔๑] ยาจกาน มคฺคาจิกฺขนมฺป เวยฺยาวจฺจ นาม ฯ ตมฺป
ปาณิวิเสสาทิปฺปฏิลาภเหตุโต มงฺคล ฯ ตตฺรีท วตฺถุ
อตีเต อุตฺตราปเถ อสิตฺชนคเร มหากสรฺโ เทวคพฺภา
นาม ธีตา อโหสิ ฯ สา อุตฺตราธิปติโน มหาสาครสฺส นาม
รฺโ ปุตตฺ  อุปสาคร นาม ราชกุมาร ปฏิจจฺ อฺชนเทวี
วาสุเทโว พลเทโว จนฺทเทโว สุริยเทโว อคฺคิเทโว วรุณเทโว
อชฺชุโน ปชฺชุโน ฆตปณฺฑิโต องฺกุโร จาติ เอกาทส ปุตฺเต
ปฏิลภิ ฯ เตสุ วาสุเทวาทโย ทส ภาติกา อสิตฺชนคราทีสุ
ทฺวารวตีปริโยสาเนสุ สกลชมฺพุทีเป เตสฏิยา นครสหสฺเสสุ สพฺเพ
ราชาโน มาเรตฺวา ทฺวารวตีนคเร วสมานา รชฺช ทส โกฏาเส กตฺวา
วิภชึสุ เชฏภคีนึ อสรมานา ฯ ปุน สริตฺวา เอกาทส โกฏาเส
กโรมาติ วุตฺเต สพฺพกนิฏโ องฺกุโร มม โกฏาส ตสฺสา เทถ
อห โวหาร กตฺวา ชีวสิ ฺสามิ เกวล ตุมฺเห อตฺตโน ชนปเท
สุงฺก มยฺห วิสชฺเชถาติ อาห ฯ เต สาธูติ วตฺวา ตสฺส โกฏาส
ภคินิยา ทตฺวา ตาย สทฺธึ ทฺวารวติย วสึสุ ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ
วิตฺถาโร ตุ ทสกนิปาเต ฆตปณฺฑิตชาตเก โอโลเกตพฺโพ ฯ
[๑๔๒] องฺกุโร ปน วณิชฺช กโรนฺโต นิจฺจ มหาทาน อทาสิ ฯ
ตสฺส ปเนโก ทาโส ภณฺฑาคาริโก อตฺถกาโม อโหสิ ฯ องฺกุโร
ตสฺส เอก กุลธีตร อาเนตฺวา อทาสิ ฯ โส ปุตฺเต คพฺภคเตเยว
กาลมกาสิ ฯ ปุตฺเต ปนสฺส วยปฺปตฺเต ทาโส น ทาโสติ
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๓๐๐. ตทฏกถา. ๕/๕๒๗ ฯ
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ราชกุเล วินจิ ฺฉโย อุทปาทิ ฯ ต สุตฺวา อฺชนเทวี เธนูปม
กตฺวา มาตุ ภุชิสฺสาย ปุตฺโตป ภุชสิ ฺโส เอวาติ ทาสพฺยโต
โมเจสิ ฯ ทารโก ปน ลชฺชาย ตตฺถ วสิตุ อวิสหนฺโต โรรุวนคร
คนฺตฺวา ตตฺถ ตุนฺนวายธีตร คเหตฺวา อสยฺหสฺส นาม มหาเสฏิโน
เคหสมีเป นิวาส กปฺเปนฺโต หุตวฺ า ตุนฺนวายกมฺเมน ชีวิต
กปฺเปสิ ฯ ตทา อสยฺหมหาเสฏี มหาชนาน มหาทาน
ปวตฺเตสิ ฯ อถ เย ยาจกา อสยฺหเสฏิสฺส ฆรคมนมคฺค น
ชานนฺติ เต ต ตุนฺนวาย ปุจฺฉนฺติ ฯ โสป อห ปุพฺเพ
อกตปฺุตาย อิทานิ อีทิสาน กิฺจิ ทาตุ อสมตฺโถ ชาโต
ทานคฺคมฺปน อิเมส ทสฺเสนฺโต ลาภสฺส อุปายาจิกฺขเนน ปตึ
อุปฺปาเทนฺโต เอตฺตเกนาป พหุ ปฺุ ปสวามีติ อาทรคารว
อุปฺปาเทตฺวา ทกฺขิณพาหุ ปสาเรตฺวา ทสฺเสสิ เอตฺถ คนฺตฺวา
ลทฺธพฺพ ลภนฺตูติ ฯ โส อปรภาเค กาล กตฺวา มรุกนฺตาเร
เอโก วฏรุกฺโข สนฺทจฺฉาโย อเนกสหสฺสปาโรโห อตฺถิ อายามวิตฺถารุพฺเพเธหิ จตุยฺโยชนิโก ตตฺถ ภุมฺมเทวตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ
ตสฺส ทกฺขณ
ิ หตฺโถ กามทโท อโหสิ ฯ อถาปรภาเค องฺกุโร
ปฺจหิ สกฏสเตหิ ภณฺฑ อาทาย วณิชฺชาย คจฺฉนฺโต ต กนฺตาร
ปตฺวา มคฺคมูฬฺโห หุตฺวา พหู ทิวเส ตตฺเถว วิจรนฺโต ปริกฺขีณติโณทกาหาโร อโหสิ ฯ อถ รุกฺขเทวตา องฺกุเรน ปุพฺเพ อตฺตโน
กต อุปการ สริตฺวา อตฺตโน วฏรุกฺข ตสฺส ทสฺเสสิ ฯ ต ทิสวฺ า
องฺกุโร หฏตุฏโ วฏรกฺขสฺส เหฏา วาส กปฺเปสิ ฯ เทวตา
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ทกฺขิณหตฺถ ปสาเรตฺวา ปม ปานีเยน สพฺพ ชน สนฺตปฺเปสิ ฯ
ตโต โย โย ย ย อิจฺฉติ ตสฺส ตสฺส ต ต อทาสิ ฯ ต
ทิสฺวา องฺกุโร ปุจฺฉนฺโต องฺกุรปฺเปตวตฺถุมฺหิ คาถมาห
[๑๔๓] ปาณิ เต สพฺพโส วณฺโณ ปฺจธาโร มธุสสฺ โว
เกน เต พฺรหฺมจริเยน
ปฺุ ปาณิมหฺ ิ อิชฺฌตีติ ฯ
ตตฺถ ปาณิ เตติ ตว ทกฺขิณหตฺโถ ฯ สพฺพโส วณฺโณติ
สพฺพโส สุวณฺณมโย ฯ ปฺจธาโรติ ปฺจหิ องฺคุลีหิ ปเรหิ
กามิตวตฺถูน ธารา เอตสฺส สนฺตีติ ปฺจธาโร ฯ มธุสฺสโวติ
มธุรสวิสฺสนฺทโก ฯ ตโต หิ มธุรกฏกกสาวาทิเภทา นานาวิธา รสา
วิสฺสนฺทนฺติ ปคฺฆรนฺตีติ ฯ เกน เตติ กีทิเสน เสฏจริเยน อิท
เอวรูป ตว หตฺเถ ปฺุผล อิทานิ สมิชฺฌติ นิปฺผชฺชติ ต กเถหีติ
อตฺโถ ฯ ปฺุผลฺหิ อิธ อุตฺตรปทโลเปน ปฺุนฺติ อธิปฺเปต ฯ
อถสฺส เทวตา อห ปุริมชาติย โรรุวนคเร ตุนฺนวาโย
หุตฺวา อสยฺหสฺส นาม มหาเสฏิโน เคหสมีเป นิวาส กปฺเปสึ
น จ มยฺห กิฺจิ ทาตพฺพ อตฺถิ ยาจกา อสยฺหสฺส เสฏิโน
ทานคฺคคมนมคฺค อชานนฺตา ม ปุจฺฉนฺติ อหนฺเตส มคฺค
อาจิกฺขินฺติ อิมมตฺถ กเถตฺวา เตน กมฺเมน อิท ผล นิปฺผชฺชตีติ
ทสฺเสนฺตี คาถมาห
[๑๔๔] เตน ปาณิ กามทโท เตน ปาณิ มธุสฺสโว
เตน เม พฺรหฺมจริเยน ปฺุ ปาณิมฺหิ อิชฌ
ฺ ตีติ ฯ
๑

๑. ขุ. เปต. ๒๖/๑๘๙ ฯ
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ตตฺถ เตน ปาณิ กามทโทติ เตน ตทา ปเรน กตสฺส
ทานสฺส สกฺกจฺจ อนุโมทนมตฺเตน เหตุนา อิทานิ มยฺห หตฺโถ
กปฺปรุกฺโข วิย กามทุโห อิจฺฉิติจฺฉิตทายโก ฯ กามทโท โหนฺโต
จ มธุสฺสโว อิฏวตฺถุวิสฺสนฺทโก ชาโต ฯ
[๑๔๕] องฺกุรปฺเปตวตฺถุวณฺณนายมิธ เอว ตสทฺทสฺส วิสย
ทสฺเสตฺวา ปุน ปรโต คาถาย ปรกตปฺุานุโมทนปุพฺพเกน
ทานปตินิเวสนมคฺคาจิกฺขนมตฺเตน อย หตฺโถ กามทโทติ วุตฺต ฯ
เตน เม พฺรหฺมจริเยนาติ เตน มม ยถาวุตฺตกายเวยฺยาวตฺติยกมฺมสงฺขาเตน เสฏจริเยนาติ มหาสีหนาทสุตฺตฏีกา ฯ
เวยฺยาวจฺจฺเหตฺถ พฺรหฺมจริย นาม ฯ อยฺจตฺโถ ตโป
จ พฺรหฺมจริยฺจาติ เอตฺถาวิภวิสฺสติ ฯ
ต สุตฺวา องฺกุโร ยถากาม ปกฺกามิ ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ
วิตฺถาโร ตุ องฺกุรปฺเปตวตฺถุมฺหิ โอโลเกตพฺโพ ฯ
ตุนฺนวายวตฺถุ ฯ
เวยฺยาวจฺจกถา ฯ
[๑๔๖] อารามวนโรปนเสตุกรณาทีนิป สคฺคุปฺปตฺติเหตุโต
มงฺคล ฯ ตตฺรีมานิ วตฺถูนิ
สาวตฺถยิ  เอโก อุปาสโก อารฺิกาน ภิกฺขูน คาม ปณฺฑาย
อาคมนมคฺเค วิสม สม กโรติ กณฺฏเก นีหรติ คจฺฉคุมฺเพ
อปเนติ อุทกกาเล มาติกาสุ เสตุ พนฺธติ วิวนฏาเนสุ ฉายารุกฺเข
โรเปติ ชลาสเยสุ มตฺติก อุทฺธริตฺวา เต ปุถลคมฺภเี ร กโรติ ติตเฺ ถ
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สมฺปาเทติ ยถาวิภวฺจ ทาน เทติ สีลานิ จ รกฺขติ ฯ โส อปรภาเค
กาล กตฺวา ตาวตึเสสุ ทฺวาทสโยชนิเก กนกวิมาเน นิพฺพตฺติ ฯ ต
อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร อุปสงฺกมิตฺวา คาถาหิ ปฏิปุจฺฉิ
[๑๔๗] อุจฺจมิท มณิถูณ วิมาน
สมนฺตโต ทฺวาทส โยชนานิ
กูฏาคารา สตฺตสตา อุฬารา
เวฬุริยตฺถมฺภา รุจิรตฺถตา สุภา
ตตฺถจฺฉสิ ปวสิ ขาทสิ จ
ทิพฺพา จ วีณา ปวทนฺติ วคฺคู
ทิพฺพรสา กามคุเณตฺถ ปฺจ
นาริโย จ นจฺจนฺติ สุวณฺณฉนฺนา
เกน เตตาทิโส วณฺโณ เกน เต อิธ อิชฺฌติ
อุปฺปชฺชนฺติ จ เต โภคา เย เกจิ มนโส ปยา ฯ
ปุจฺฉามิ ต เทว มหานุภาว
มนุสฺสภูโต กิมกาสิ ปฺุ
เกนาสิ เอวฺชลิตานุภาโว
วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ
ตตฺถ อุจฺจนฺติ อจฺจุคฺคต ฯ มณิถูณนฺติ ปทุมราคาทิมณิมยตฺถมฺภ ฯ สมนฺตโตติ จตูสุ ปสฺเสสุป ฯ รุจิรตฺถตาติ ตสฺส
๑

๒

๓

๔

๑. ปาลิยฺหิ ทิพฺพา รสาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ปาลิย อิธมิชฺฌตีติ ทิสฺสติ ฯ
๓. มหานุภาวาติ ฯ . ว. ๔. ขุ. วิมาน. ๒๖/๙๙ ฯ
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ตสฺส ภูมิย สุวณฺณผลเกหิ อตฺถตา ฯ ปวสิ ขาทสีติ กาเลน
กาล อุปยุชชฺ มาน คนฺธปาน สุธาโภชนฺจ สนฺธาย วทติ ฯ
ปวทนฺตีติ ปวชฺชนฺติ ฯ ทิพฺพรสา กามคุเณตฺถ ปฺจาติ ทิพฺพรสา
อนปฺปกา ปฺจ กามคุณา เอตฺถ เอตสฺมึ ตว วิมาเน สวิชฺชนฺตีติ
อตฺโถ ฯ สุวณฺณฉนฺนาติ เหมาภรณวิภูสิตาติ ปฺจมวคฺเค
กกฺกฏรสทายกวิมานวณฺณนา ฯ
[๑๔๘] เกนาติ เหตุอตฺเถ กรณวจน ฯ เกน เหตุนาติ อตฺโถ ฯ
กีทิเสน ปฺุวิเสเสน เหตุภูเตนาติ วุตฺต โหติ ฯ เตติ ตว ฯ
เอตาทิโสติ เอทิโส เอตรหิ ยถาทิสสฺ มาโนติ อตฺโถ ฯ วณฺโณติ
ฉวิวณฺโณ ฯ ทฺวาทสโยชนาน ผรณกสฺสโห สรีรวณฺโณติ
อตฺโถ ฯ เกน เต อิธ อิชฺฌตีติ เกน ปฺุาติสเยน เต
อิมสฺมึ าเน อิทานิ ตยา ลพฺภมาน อุฬาร สุจริตผล อิชฺฌติ
นิปฺผชฺชติ ฯ อุปฺปชฺชนฺตตี ิ นิพฺพตฺตนฺติ ฯ อวิจฺเฉทวเสน อุปรุปริ
วตฺตนฺตีติ อตฺโถ ฯ โภคาติ ปริภฺุชติ พฺพตฺเถน โภคาติ ลทฺธนามา
วตฺถาภรณาทิวิตฺตูปกรณวิเสสา ฯ เยติ สามฺเน อนิยมนิทเฺ ทโส ฯ
เกจีติ ปการเภท อามสิตฺวา อนิยมนิทฺเทโส ฯ อุภเยนาป ปณีตตราทิเภเท ตตฺถ ลพฺภมาเน ตาทิเส โภเค อนวเสสโต พฺยาเปตฺวา
สงฺคณฺหาติ ฯ อนวเสสพฺยาปโก หิ อย นิทฺเทโส ยถา เย
เกจิ สงฺขาราติ ฯ มนโส ปยาติ มนสา ปยายิตพฺพา มนาปยาติ
อตฺโถ ฯ เอตฺถ จ เอตาทิโส วณฺโณติ อิมินา เหฏา วุตฺตวิเสสา
ตสฺส เทวปุตฺตสฺส อตฺตภาวปริยาปนฺนา วณฺณสมฺปทา ทสฺสิตา ฯ
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โภคาติ อิมินา อุปโภคปริโภควตฺถุภูตา ทิพฺพรูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺพปฺปเภทกามคุณสมฺปทา ฯ มนโส ปยาติ อิมินา เตส รูปาทีน
อิฏกนฺตมนาปตา ฯ อิธ อิชฺฌตีติ อิมินา ทิพฺพอายุยสสุขอธิปเตยฺยสมฺปทา ทสฺสิตา ฯ ปุจฺฉามีติ ปฺห กโรมิ ฯ าตุ อิจฺฉามีติ
อตฺโถ ฯ อยฺหิ ปุจฺฉา ทิฏสสนฺทนาว ฯ มนุสฺสภูโตติ
มนุสฺเสสุ ภูโต ชาโต มนุสฺสภาว วา ปตฺโต ฯ กิมกาสิ ปฺุนฺติ
กึ ทานสีลาทิปฺปเภเทสุ กีทิส ปูชภวผลนิพฺพตฺตนโต ยตฺถ สย อุปฺปนฺน
ต สนฺตาน ปุนาติ วิโสเธตีติ จ ปฺุนฺติ ลทฺธนาม สุจริต กุสลกมฺม อกาสิ อุปจินิ นิพฺพตฺเตสีติ อตฺโถ ฯ ชลิตานุภาโวติ สพฺพโส
วิชฺโชตมานปฺุิทฺธิโกติ สพฺพปฺปมปฏวิมานวณฺณนานโย ฯ
[๑๔๙] เอว เถเรน ปุฏโ เทวปุตฺโต ปฺห พฺยากโรนฺโต
อิมา คาถา อภาสิ
อห มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูโต
วิวเน ปเถ สงฺกมน อกาสึ
อารามรุกฺขานิ จ โรปยิสฺส
ปยา จ เม สีลวนฺโต อเหสุ
อนฺนฺจ ปานฺจ ปสนฺนจิตฺโต
สกฺกจฺจทาน วิปุล อทาสึ ฯ
๑

๒

๓

๑. ปุจฺฉาติ ติสฺโส ปุจฺฉา อทิฏโชตนา ปุจฺฉา ทิฏสสนฺทนา ปุจฺฉา วิมติจฺเฉทนา
ปุจฺฉา ฯ ๒. ปุนพฺภวผลนิพพฺ ตฺตนโตติป ปาโ ฯ . ว. ๓. ปาลิยมฺปน จงฺกมนฺติป
ปาโ ทิสฺสติ ฯ . ว.
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เตน เม ตาทิโส วณฺโณ เตน เม อิธ อิชฺฌติ
อุปฺปชฺชนฺติ จ เม โภคา เย เกจิ มนโส ปยา ฯ
เตนมฺหิ เอวฺชลิตานุภาโว
วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ
[๑๕๐] ตตฺถ วิวเนติ อรฺเ ฯ อารามรุกขฺ านีติ อารามภูเต
รุกฺเข อาราเม วา รุกฺเข ฯ อาราม กตฺวา ตตฺถ รุกเฺ ข โรเปสินฺติ
อตฺโถติ สตฺตมวคฺเค มณิถูณวิมานวณฺณนา ฯ
อนฺนฺจ ปานฺจ ปริจฺจชนฺโตติ วจนเสโส ฯ อถวา ทาน
วิปุล อทาสึ ฯ กถ ฯ สกฺกจฺจ ฯ กีทสิ  ฯ อนฺนฺจ ปานฺจาติ
โยเชตพฺพนฺติ ฉฏวคฺเค อุตฺตรวิมานวณฺณนา ฯ
มณิถูณวิมานวณฺณนาย อุปาสกวตฺถุ ฯ
[๑๕๑] อตีเต กสฺสปพุทฺธกาเล เอโก ขีณาสโว อฺตรสฺมึ
คาเม ปณฑ
ฺ าย จริตฺวา พหิคาเม เทวสิก เอกสฺมึ ปเทเส
ภตฺตกิจฺจ อกาสิ ฯ ต ทิสฺวา เอโก โคปาลโก อยฺโย สุรยิ าตเปน
กิลมตีติ ปสนฺนจิตฺโต จตูหิ สิรีสตฺถมฺเภหิ สาขามณฺฑป กตฺวา
อทาสิ ฯ มณฺฑปสฺส สมีเป สิรีสรุกขฺ  โรเปสีติป วทนฺติ ฯ โส
กาล กตฺวา เตเนว ปฺุกมฺเมน จาตุมฺมหาราชิเกสุ นิพฺพตฺติ ฯ
ตสฺส ปุริมกมฺมสฺส สูจก วิมานทฺวาเร สิรีสวน นิพฺพตฺติ วณฺณคนฺธสมฺปนฺเนหิ ปุปฺเผหิ สพฺพกาล อุปโสภมาน ฯ เตน ต วิมาน
เสรีสกนฺติ ปฺายิตฺถ ฯ โส จ เทวปุตฺโต เอก พุทฺธนฺตร
เทเวสุ เจว มนุสฺเสสุ จ สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปปฺ าเท ยสตฺเถรสฺส
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จตูสุ วิมลาทีสุ คิหิสหาเยสุ ควมฺปติ นาม หุตฺวา ภควโต
ธมฺมเทสนาย อรหตฺเต ปติฏิโตติ สตฺตมวคฺเค เสรีสกวิมานวณฺณนายเมว วุตฺต ฯ
[๑๕๒] ทีฆนิกาเย มหาวคฺเค ปายาสิสุตฺตวณฺณนายนฺตุ เถโร
กิร ปุพฺเพ มนุสฺสกาเล โคปาลทารกาน เชฏโก หุตฺวา มหโต
สิรีสรุกฺขสฺส มูล โสเธตฺวา วาลุก โอกิริตฺวา เอก ปณฺฑปาติกตฺเถร
รุกฺขมูเล นิสีทาเปตฺวา อตฺตนา ลทฺธ อาหาร ทตฺวา ตโต
จุโต ตสฺสานุภาเวน ตสฺมึ รชตวิมาเน นิพฺพตฺติ ฯ สิรีสรุกฺโข
วิมานทฺวาเร อฏาสิ ฯ โส ปฺาสาย วสฺเสหิ ผลติ ฯ
ตโต ปฺาส วสฺสานิ คตานีติ เทวปุตฺโต สเวค อาปชฺชติ ฯ
โส อมฺหาก ภควโต กาเล มนุสฺเสสุ นิพฺพตฺติตฺวา สตฺถุ ธมฺมกถ
สุตฺวา อรหตฺตปฺปตฺโตติ วุตฺต ฯ
ตสฺสานุภาเวนาติ ตสฺส ทานสฺส อานุภาเวน ฯ สิรีสรุกฺโขติ
ปภสฺสรกฺขนฺธวิฏปสาขาปลาสสมฺปนฺโน มนฺุทสฺสโน ทิพฺโพ สิรีสรุกฺโข ฯ อฏาสีติ ผลสฺส กมฺมสริกขฺ ต ทสฺเสนฺโต วิมานทฺวาเร
นิพฺพตฺติตฺวา อฏาสีติ ตฏฏีกา ฯ
โคปาลกวตฺถุ ฯ
[๑๕๓] เอว อุโปสถงฺคสมาทานาทีนิ อนวชฺชกมฺมานิ นานปฺปการสคฺคุปฺปตฺยาทิหิตสุขาธิคมเหตุโต มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพานิ ฯ
อนวชฺชกมฺมกถา ฯ
๑

๑. สุ. วิ. ๒/๕๔๙ ฯ

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 126

เอวมิมายป คาถาย ทาน ธมฺมจริยา าตกสงฺคโห
อนวชฺชกมฺมานีติ มงฺคลจตุกฺก วุตฺต ฯ อิธ ปมปาโท นวกฺขริโก
ทุติโย ปฺยาวตฺตสฺส ทุติยปาทลกฺขณยุตฺโต ทุติยฑฺฒ ปฺยาวตฺตนฺติ ฯ
ปฺจมคาถายตฺถวณฺณนา ฯ
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ฉฏคาถายตฺถวณฺณนา
[๑๕๔] ฉฏคาถาย ฯ อารตีติ อารมฺมณ ฯ วิรตีติ วิรมณ
วิรมนฺติ วา เอตายาติ วิรติ ฯ ปาปาติ ปาปโต อกุสลโต ฯ
มชฺชปานาติ มทนียตฺเถน มชฺชวฺหยสฺส สุราเมรยสฺส ปานโต
ปวนโต ฯ สฺโมติ สยมน ฯ อปฺปมาโทติ อปฺปมชฺชน ฯ
ธมฺเมสูติ กุสเลสุ ฯ เอตนฺติ ยา จ ปาปา อารติ วิรติ โย จ
มชฺชปานา สฺโม โย จ ธมฺเมสุ อปฺปมาโท อิท ปาปวิรตฺยาทิ
ติวิธ อุตฺตม มงฺคลนฺติ คณฺหาหิ เทวเตติ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ
อยนฺเตฺวตฺถ วิตฺถาโร
ปาปวิรติมชฺชปานสยมกถา
[๑๕๕] อารติ นาม ปาเป อาทีนวทสฺสิโน มนสา เอว
อนภิรติ ฯ วิรติ นาม กมฺมทฺวารวเสน กายวาจาหิ วิรมณ ฯ สา
สมฺปตฺตวิรติ สมาทานวิรติ สมุจฺเฉทวิรตีติ ติวิธา โหติ ฯ อิทานิ
อฏสาลินฺยาทีสุ วุตฺตนเยน วิรติตฺตย สรูป วุจฺจเต ฯ
[๑๕๖] ตตฺถ อสมาทินฺนสิกฺขาปทานอตฺตโน ชาติวยพาหุสจฺจาทีนิ
ปจฺจเวกฺขิตฺวา อยุตฺต อมฺหาก เอวรูป กาตุนฺติ สมฺปตฺตวตฺถุ
อวีติกฺกมนฺตาน อุปฺปชฺชมานา วิรติ สมฺปตฺตวิรตีติ เวทิตพฺพา สีหลทีเป
จกฺกนอุปาสกสฺส วิย ฯ ตสฺส กิร ทหรกาเลเยว มาตุยา โรโค
๑

๑. อฏสาลินี. ๑๘๘ ฯ
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อุปฺปชฺชิ ฯ เวชฺเชน จ อลฺลสสกมส ลทฺธุ วฏฏตีติ วุตฺต ฯ
อถสฺส เชฏภาตา ตาต เขตฺต คนฺตฺวา ปริเยสาติ จกฺกน
เปเสสิ ฯ โส ตตฺถ คโต ฯ ตทา เอโก สโส ตรุณสสฺส
ขาทิตุ อาคนฺตฺวา จกฺกน ทิสฺวา เวเคน ธาวนฺโต วลฺลิยา พทฺโธ
กิริกิรีติ สทฺทมกาสิ ฯ ต สุตฺวา จกฺกโน คนฺตฺวา มาตุ เภสชฺช
กริสฺสามีติ คเหตฺวา น เม ต ปฏิรูป ยฺวาห มาตุ ชีวิตการณา
ปร ชีวิตา โวโรเปยฺยนฺติ จินฺเตตฺวา คจฺฉ อรฺเ สเสหิ
สทฺธึ ติโณทก ขาทาติ มฺุจิ ฯ โส เคห คนฺตฺวา ภาตรา
ปุฏโ ต ปวตฺตึ กเถตฺวา เตน ปริภาสิโต มาตุ สนฺติก คนฺตฺวา
ยโตห ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สฺจิจฺจ ปาณ ชีวิตา
โวโรเปตาติ สจฺจ วตฺวา อฏาสิ ฯ ตาวเทวสฺส มาตา อโรคา
อโหสีติ อฏ สาลินีสมฺมา ทิฏิวณฺณนานโย ฯ
ชีวมานสสกมส รุธิรสมฺมิสฺสตาย อลฺลสสกมส ฯ มฺุจิ
สพฺพตฺถ สมกรณตาย ฯ สจฺจ วตฺวา เอเตน สจฺจวชฺเชน มยฺห
มาตุ โรโค สมตูติ สมฺมาทิฏิฏีกา ฯ
[๑๕๗] โย สิกฺขาปทานิ อคฺคเหตฺวา เกวล อตฺตโน ชาติโคตฺตกุลปฺปเทสาทีนิ อนุสฺสริตฺวา น เม อิท ปฏิรูปนฺติ ปาณาติปาตาทีนิ
น กโรติ สมฺปตฺตวตฺถุ ปริหรติ ตโต อารมติ วิรมติ ตสฺส
สา วิรติ สมฺปตฺตวิรตีติ เวทิตพฺพา ฯ อชฺชตคฺเค ชีวิตเหตุป
ปาณ น หนามีติ วา ปาณาติปาตา วิรมามีติ วา เวรมณึ
๑

๒

๑. อฏสาลินี. ๑๘๘ ฯ ๒. ป. สู. ๑/๒๗๐ ฯ
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สมาทิยามีติ วา เอว สิกฺขาปทานิ คณฺหนฺตสฺส ปน วิรติ
สมาทานวิรตีติ กูฏทนฺตวณฺณนา ฯ
ปริหรตีติ อวีติกฺกมวเสน ปริวชฺเชติ ฯ น หนามีติ เอตฺถ
อิติสทฺโท อาทฺยตฺโถ ฯ เตน อทินนฺ  นาทิยามีติ เอวมาทีน
สงฺคโห ฯ วาสทฺเทน วา ฯ เตนาห สิกฺขาปทานิ คณฺหนฺตสฺสาติ
ตฏฏีกา ฯ
[๑๕๘] สมาทินฺนสิกฺขาปทานมฺปน สิกฺขาปทสมาทาเน ตทุตฺตรึ จ
อตฺตโน ชีวิตมฺป ปริจฺจชิตฺวา วตฺถุ อวีติกฺกมนฺตาน อุปฺปชฺชมานา
วิรติ สมาทานวิรตีติ เวทิตพฺพา ทนฺตรวฑฺฒมานคามวาสิอุปาสกสฺส
วิย ฯ โส กิร อมฺพริยวิหารวาสิปงฺคลพุทฺธรกฺขิตตฺเถรสฺส สนฺติเก
สิกฺขาปท คเหตฺวา เขตฺต กสิตฺวา โคเณ นฏเ ต คเวสนฺโต ทนฺตรวฑฺฒมานปพฺพต อารุหิ ฯ ตตฺร น มหาสปฺโป อคฺคเหสิ ฯ โส
อิมายสฺส ติขิณวาสิยา สีส ฉินฺทิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ปุน น เม
ต ปฏิรูป ยฺวาห ภาวนียสฺส ครุโน สนฺติเก สิกขฺ าปท คเหตฺวา
ภินฺเทยฺยนฺติ เอว ยาวตติย จินฺเตตฺวา ชีวิต ปริจฺจชามิ น สิกฺขาปทนฺติ อเส ปต ติขิณ ทณฺฑวาสึ อรฺเ ฉฑฺเฑสิ ฯ ตาวเทว
มหาสปฺโป มฺุจิตฺวา อคมาสีติ สมฺมาทิฏิสุตฺตวณฺณนาทินโย ฯ
มหาสปฺโปติ อชคโร ฯ มฺุจิตฺวา อคมาสิ สีลเตเชนาติ
สมฺมาทิฏิฏีกา ฯ
๑

๒

๓

๑. สุ. วิ. ๑/๓๗๗ ฯ ๒. อุตฺตรวฑฺฒมานวาสิอุปาสกสฺสาติป ปาโ ฯ . ว.
๓. ป. สู. ๑/๒๗๐ ฯ
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[๑๕๙] อริยมคฺคสมฺปยุตฺตา ปน วิรติ สมุจฺเฉทวิรตีติ
เวทิตพฺพา ยสฺสา อุปฺปตฺติโต ปภูติ ปาณ ฆาเตสฺสามาติ
อริยปุคฺคลาน จิตฺตมฺป น อุปฺปชฺชตีติ สมฺมาทิฏิวณฺณนาทิ ฯ
เอตฺถ จ จิตฺตมฺป น อุปฺปชฺชตีติ เอเตน ปฺจเวรจิตฺต
วูปสนฺตเมวาติ ทสฺเสติ ฯ เตนฏกถาย อริยมคฺคสมฺปยุตฺตา
สมุจฺเฉทวิรติ นาม ยสฺสา ปวตฺติโต ปภูติ อริยสาวกสฺส ปฺจ
ภยานิ เวรานิ วูปสนฺตานิ โหนฺตีติ วุตฺต ฯ ตตฺถ ภยานิ เวรานีติ
ภยเวรเจตนาโย ฯ
วิรติตฺตย สรูป ฯ
[๑๖๐] ปาป นาม กมฺมกฺกิเลสสงฺขาต จตุพฺพิธมกุสล ฯ
วุตฺตฺเหต สิคาลสุตฺเต กตมสฺส จตฺตาโร กมฺมกฺกิเลสา ปหีนา
โหนฺติ ฯ ปาณาติปาโต โข คหปติปุตฺต กมฺมกฺกิเลโส อทินฺนาทาน
กมฺมกฺกิเลโส กาเมสุ มิจฺฉาจาโร กมฺมกฺกิเลโส มุสาวาโท
กมฺมกฺกิเลโส อิมสฺส จตฺตาโร กมฺมกฺกิเลสา ปหีนา โหนฺตีติ ฯ
อิทมโวจ ภควา อิท วตฺวาน สุคโต อถาปร เอตทโวจ สตฺถา
ปาณาติปาโต อทินฺนาทาน มุสาวาโท จ วุจฺจติ
ปรทารคมนฺเจว
นปฺปสสนฺติ ปณฺฑิตาติ ฯ
กตมสฺสาติ กตเม อสฺสาติ ตฏฏีกา ฯ
ตตฺถ อสฺสาติ โสตาปนฺนสฺส อริยสาวกสฺส ฯ
๑

๒

๓

๔

๑. ป. สู. ๑/๒๗๐ ฯ ๒. ป. โช. ขุ. ขุ. ๑๕๗ ฯ ๓. ที. ปาฏิ. ๑๑/๑๙๕ ฯ
๔. ปุราณโปตุถเก ปรทารคมนฺเจตีติ ทิสฺสติ ฯ . ว.
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[๑๖๑] ตพฺพณฺณนาย กมฺมกฺกิเลสาติ เตหิ กมฺเมหิ สตฺตา
กิลิสฺสนฺติ ตสฺมา กมฺมกฺกิเลสาติ วุจฺจนฺตีติ วตฺวา ปุน กมฺมฺจ
ต กิเลสสมฺปยุตฺตตฺตา กิเลโส จาติ กมฺมกฺกิเลโส ฯ สกฺกิเลโสเยว
หิ ปาณ หนติ นิกกฺ ิเลโส น หนติ ตสฺมา ปาณาติปาโต
กมฺมกฺกเิ ลโสติ วุตฺโต ฯ อทินฺนาทานาทีสุป เอเสว นโย ฯ
อถาปรนฺติ อปรมฺป ตทตฺถปริทีปกเมว คาถาพนฺธนฺติ วุตฺต ฯ
[๑๖๒] กมฺมกฺกิเลสาติ กมฺมภูตา กิเลสา ฯ กิลิสฺสนฺตีติ กิลิฏา
มลีนา วิพาธิตา อุปตาปตา จ โหนฺตีติ อตฺโถ ฯ ตสฺมาติ
กิลิสฺสนนิมติ ฺตตฺตา ฯ กิเลสสมฺปยุตฺตตฺตา กิเลโสติ ตโยคโต ตสทฺธิต
วทติ ยถา ปติสุข ปมชฺฌาน นีล วตฺถนฺติ จ ฯ สมฺปยุตฺตตา
เจตฺถ ตเทกตฺถตาย เวทิตพฺพา น เอกุปฺปาทาทิตาย ฯ เอวฺจ
กตฺวา ปาณาติปาตกมฺมสฺส ทิฏิมานโลภาทีหิป กิลฏิ ตา สิทฺธา
โหติ ฯ ตถา มิจฺฉาจารสฺส โทสาทีหิ กิลฏิ ตา ฯ เตนาห
สกฺกิเลโสเยวาติอาทึ ฯ ปุพฺเพ วุตฺตอตฺถวเสน ปน สมฺมุเขนป เนส
กิเลสปริยาโย ลพฺภเตว ฯ ตทตฺถปริทีปกเมวาติ โย ปาณาติปาโต โขติอาทินา วุตฺโต ตสฺส อตฺถสฺส ปริทีปกเมว ฯ ยทิ
เอว กสฺมา ปุน วุตฺตนฺติ อาห คาถาพนฺธนฺติ ฯ ตสฺส อตฺถสฺส
สุขคฺคหณตฺถ ภควา คาถาพนฺธ อโวจาติ อธิปฺปาโยติ ตฏฏีกา ฯ
[๑๖๓] กมฺมกฺกิเลสาติ วจนโต ปาณาติปาตาทโย กมฺมปถปฺปตฺตาว คเหตพฺพา น ทุจฺจริตมตฺตาว ฯ อกุสลฺหิ กายวจีกมฺม
๑

๑. สุ. วิ. ๓/๑๖๘ ฯ
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อหุตฺวา ทุจฺจริตนฺติ วตฺตพฺพ อตฺถิ ฯ เตนฏสาลินิย วุตฺต
กายวจีทฺวาเรสุ หิ โจปน ปตฺวา กมฺมปถ อปฺปตฺตมฺป อตฺถิ
มโนทฺวาเร จ สมุทาจาร ปตฺวา กมฺมปถ อปฺปตฺตมฺป อตฺถิ ต
คเหตฺวา ตตทฺวารปกฺขิกเมว อกสุ ฯ ตตฺรายนฺนโย มิคว
คมิสฺสามีติ ธนน สชฺเชติ ชิย วฏเฏติ สตฺตึ นิเสติ ภตฺต ภฺุชติT
วตฺถ ปริทหติ เอตฺตาวตาว กายทฺวาเร โจปน ปตฺต โหติ ฯ
โส อรฺเ ทิวส วิจริตฺวา อนฺตมโส สสพิฬารมตฺตมฺป น ลภติ
อิท อกุสล กายกมฺม นาม โหติ น โหตีติ ฯ น โหติ ฯ กสฺมา ฯ
กมฺมปถ อปฺปตฺตตาย ฯ เกวลมฺปน กายทุจฺจริต นาม โหตีติ
เวทิตพฺพ ฯ มจฺฉคฺคหณาทิปฺปโยเคสุป เอเสว นโย ฯ วจีทฺวาเรป
มิคว คมิสสฺ ามิ เวเคน ธนุอาทีนิ สชฺเชถาติ อาณาเปตฺวา
ปุริมนเยเนว อรฺเ กิฺจิ อลภนฺตสฺส กิฺจาป วจีทฺวาเรป โจปน
ปตฺต กมฺมปถ อปฺปตฺตตาย ปน วจีกมฺม น โหติ เกวลมฺปน
วจีทุจฺจริต นาม โหตีติ เวทิตพฺพ ฯ มโนทฺวาเร ปน วธกเจตนาย
อุปฺปนฺนมตฺตายเอว กมฺมปถเภโท โหติ ฯ โส จ โข พฺยาปาทวเสน น ปาณาติปาตวเสน ฯ อกุสลฺหิ กายกมฺม กายวจีทฺวาเรสุ สมุฏาติ โน มโนทฺวาเร ฯ ตถา อกุสล วจีกมฺม ฯ
อกุสล มโนกมฺม ปน ตีสุป ทฺวาเรสุ สมุฏาติ ฯ ตถา กุสลานิ
กายวจีมโนกมฺมานีติ ฯ
[๑๖๔] ติวิธา ภิกฺขเว กายสฺเจตนา อกุสล กายกมฺมนฺติอาทินา
๑

๑. อฏสาลินี. ๑๗๐ ฯ
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กมฺมปถปฺปตฺตาว สนฺนิฏ าปกเจตนา กมฺมนฺติ วุตฺตาติ ปุริมเจตนา
สพฺพา กายกมฺม น โหตีติ วุตฺตา ฯ อาณาเปตฺวา ... อลภนฺตสฺสาติ อาณตฺเตหิ อมาริตภาว สนฺธาย วุตฺต ฯ วจีทุจฺจริต นาม
โหติ อกมฺมปถภาวโตติ อธิปฺปาโยติ ตฏฏีกา ฯ
สา จ สรูป ฯ
[๑๖๕] มชฺช นาม ปฺจวิธสุราปฺจวิธเมรยวเสน ทสวิธ
มทการณวตฺถุ ฯ วุตฺตฺเหต ภควตา สุราปานสิกฺขาปทวิภงฺเค สุรา
นาม ปฏสุรา ปูวสุรา โอทนสุรา กิณฺณปกฺขิตฺตา สมฺภารสยุตฺตา ฯ
เมรโย นาม ปุปฺผาสโว ผลาสโว มธฺวาสโว คุฬาสโว สมฺภารสยุตฺโตติ ฯ
[๑๖๖] ปฏ ภาชเน ปกฺขิปตฺวา ตชฺช อุทก ทตฺวา มทฺทิตฺวา
กตา สุรา ปฏสุรา ฯ เอว ปูเว โอทเน จ ภาชเน ปกฺขิปตฺวา
ตชฺช อุทก ทตฺวา มทฺทิตฺวา กตา ปูวสุรา โอทนสุราติ วุจฺจติ ฯ
กิณฺณาติ ปน ตสฺสา สุราย พีช ฯ เย สุราโมทกาติป วุจฺจนฺติ เต
ปกฺขิปตฺวา กตา กิณฺณปกฺขิตฺตา ฯ หรีตกีสาสปาทินานาสมฺภาเรหิ
สโยชิตา สมฺภารสยุตฺตาติ สารตฺถทีปนี สิคาลสุตฺตฏีกา จ ฯ
กิณฺณปกฺขิตฺตาติ ปฏปูวาทิมปกฺขิปตฺวา กิณฺณสงฺขาต
ธฺงฺกุราทิสุราพีช ปกฺขิปตฺวา กตา ฯ สมฺภารสยุตฺตาติ สาสปาทิอเนกสมฺภาเรหิ สยุตฺตาติ วิมติวิโนทนี ฯ
[๑๖๗] สุรา นาม ปฏกิณฺณปกฺขิตฺตา นาฬิเกราทีนมฺป รเสน
๑

๒

๑. มหาวิภงฺค. ๒/๓๘๕ ฯ ๒. สารตฺถทีปนี. ๓/๓๕๑ ฯ
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กตา สุราเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉติ ฯ ตสฺเสว กิณฺณปกฺขิตฺตาย มณฺเฑ
คหิเต เมรโยเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉตีติ วทนฺติ ฯ ปุปฺผาสโว นาม
มธุกปุปฺผาทีน รเสน กโต ฯ ผลาสโว นาม มุททฺ ิกผลาทีนิ มทฺทิตฺวา
เตส รเสน กโต ฯ มธฺวาสโว นาม มุทฺทิกาน ชาติรเสน กโต ฯ
มกฺขิกามธุนาป กริยตีติ วทนฺตีติ สุราปานสิกฺขาปทวณฺณนา ฯ
[๑๖๘] มธุกตาลนาฬิเกราทิปุปฺผรฺโส จิรปาริวาสิโต ปุปฺผาสโว ฯ
ตถา ปนสาทิผลรโส ผลาสโว ฯ มุทฺทิกรโส มธฺวาสโว ฯ
อุจฺฉุรโส คุฬาสโว ฯ หรีตกามลกกฏกภณฺฑาทินานาสมฺภาราน รโส
จิรปาริวาสิโต สมฺภารสยุตฺโตติ ยถาวุตฺตสพฺพฏีกา ฯ
ตป สพฺพ ทสวิธมฺป มทการณวเสน มชฺช ปวนฺต มทยตีติ
กตฺวาติ สาฏกถาสิคาลฏีกา ฯ
[๑๖๙] ตทุภยเมว มทนียตฺเถน มชฺช ย วา ปนฺป กิฺจิ
อตฺถิ มทนีย เยน ปเตน มตฺโต โหติ ปมตฺโต อิท วุจฺจติ
มชฺชนฺติ ขุททฺ กปาวณฺณนา ฯ
มชฺชนฺติ ตเทว อุภย ย วา ปนฺป สุราสววินิมุตฺต
มทนียนฺติ สยุตฺตมหาวคฺเค อามกธฺเปยฺยาลวณฺณนา ฯ
สุราสววินิมุตฺตนฺติ ยถาวุตฺตสุราสววินิพฺพฏฏนฺติ ตฏฏีกา ฯ
[๑๗๐] ปาน นาม ปมาทฏานสงฺขาตา ปวนเจตนา ฯ ตถา หิ
อามกธฺเปยฺยาลวณฺณนาย ยาย เจตนาย ต ปวนฺติ สา
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑. ตสฺสาเยว ฯ ๒. มุทฺทิกาทีนนฺติ อฏกถาปาโ ฯ . ว. ๓. สมนฺต. ๒/๔๕๐ ฯ
๔. ป. โช. ขุ. ขุ. ๒๑ ฯ ๕-๖. สา. ป. ๑/๔๑๕ ฯ
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ปมาทสฺส การณตฺตา ปมาทฏาน นามาติ วุตฺต ฯ ตถา ขุทฺทกปาสิคาลสุตฺตวณฺณนา ฯ
สยโม นาม วิรติ ฯ เตนาหฏกถาย มชฺชปานสยโม นาม
สุราเมรยมชฺชปฺปมาทฏานา เวรมณิยา เอเวต อธิวจนนฺติ ฯ
มชฺชปานสยโม สรูป ฯ
[๑๗๑] ยถา ปน ตตฺถ กมฺมกฺกิเลสาติ เอตฺถ สุราปาน น
คหิต ตถา อิธาป ปาปาติ เอตฺถ ต น คเหตพฺพ ฯ ตสฺส ตตฺถ
อคฺคหเณ การณ สิคาลสุตฺตฏีกาย วุตฺตนยเมว ฯ ฏีกากาโร หิ
ยทิป สุราปาน ปฺจเวรภาเวน อุปาสเกหิ ปริวชฺชนีย ตสฺส ปน
โภคาปายมุขภาเวน ปรโต วตฺตุกามตาย ต วชฺเชตฺวา ปาณาติปาตาทโยเยว สนฺธาย จตฺตาโร กมฺมกฺกิเลสาติ วุตฺตนฺติ เอว
วตฺวา ปุน วิสุ อกมฺมปถภาวโต จาติ อปเร ฯ สุราปานมฺป
สุราปาน ภิกฺขเว อาเสวิต ภาวิต พหุลีกต นิรยสวตฺตนิกนฺติอาทิวจนโต วิสุ กมฺมปถภาเวน อาคต ฯ ตถา หิ ต ทุจฺจริต หุตฺวา
ทุคฺคติคามิปถภาเว นิยตนฺติ เกจิ ฯ เตส มเตน เอกาทส กมฺมปถา
สิยุ ตสฺมา วุตฺเตเสฺวว กมฺมปเถสุ อุปการกตฺตสภาคตฺตวเสน
อนุปฺปเวโส ทฏพฺโพติ วิสุ อกมฺมปถภาวโต จาติ สุวุตฺตเมตนฺติ
อาห ฯ อิธ ปน สุราปานมฺป กามฺจ ปาป โหติ ยสฺมา
ปน ภควา ตทิตเร ปาปภาเวน วตฺวา ต ปรโต มชฺชปานภาเวน
วตฺตุมิจฺฉติ ตสฺมา ปาปาติ เอตฺถ น คเหตพฺพนฺติ ทฏพฺพ ฯ
อปจ ยถา ตโป จ พฺรหฺมจริยฺจาติ เอตฺถ ยทิป เมถุนวิรตฺยาทิ
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เจว มคฺโค จ พฺรหฺมจริย นาม อริยสจฺจทสฺสเนน ปน มคฺคสฺส
ปรโต คหิตตฺตา ตทวเสส คหิต เอว สมฺปทมิท ทฏพฺพ ฯ
[๑๗๒] อิติ ปาปา มชฺชปานาติ อุภเยน ปาณาติปาตาทโย ปฺจ
เวรเจตนาโย วุตฺตา ฯ วิรติ สยโมติ อุภเยน ปฺจ ตเวรมณิโย ฯ
ตตฺถ ปาณาติปาตาทโย จตฺตาโร เหฏา อาคาริยวินเย วุตฺตนเยน
เวทิตพฺพา ฯ อปจ มหาขนฺธกวณฺณนาย วุตฺตนเยนป ฯ วุตฺตฺหิ
ตตฺถ ยถา จ ภิกฺขูน ปาณาติปาตาทีสุ นานาอาปตฺติโย โหนฺติ
น ตถา สามเณราน ฯ สามเณโร หิ กุณฺกิปลลฺ กิ มฺป มาเรตฺวา
มงฺกุณณฺฑกมฺป ภินฺทิตฺวา นาเสตพฺพตเยว ปาปุณาติ ฯ ตาวเทวสฺส
สรณคมนานิ จ อุปชฺฌายคฺคหณฺจ เสนาสนคฺคาโห จ ปฏิป-ฺ
ปสฺสมฺภติ ฯ สงฺฆลาภ น ลภติ ฯ ลิงฺคมตฺตเมว เอก อวสิฏ  โหติ ฯ
อทินฺนาทาเน ติณสลากมตฺเตนป วตฺถุนา อพฺรหฺมจริเย ตีสุ มคฺเคสุ
ยตฺถ กตฺถจิ วิปฺปฏิปตฺตยิ า มุสาวาเท หสฺสาธิปฺปายตายป มุสา
ภณิเต อสฺสมโณ โหตีติ ฯ
[๑๗๓] วิมติวิโนทนิย เสนาสนคฺคาโห จ ปฏิปฺปสฺสมฺภตีติ
อิมินา วสฺสจฺเฉท ทสฺเสติ ฯ อุปสมฺปนฺนานมฺป ปาราชิกสมาปตฺติยา
สรณคมนาทิสามเณรภาวสฺสาป วินยนโต เสนาสนคฺคาโห จ ปฏิป-ฺ
ปสฺสมฺภติ สงฺฆลาภมฺป เต น ลภนฺตีติ เวทิตพฺพนฺติ วุตฺต ฯ
[๑๗๔] มชฺชปานนฺตุ อชฺโฌหรณาธิปฺปาเยน กายทฺวารปฺปวตฺตา
สุราเมรยมชฺชาน อชฺโฌหรณเจตนา สุราเมรยมชฺชปฺปมาทฏานนฺติ
๑

๒

๑. ปาณาติปาตาทิกาติ ยุตฺตตร ฯ . ว. ๒. สมนฺต. ๓/๘๕ ฯ
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เวทิตพฺพ ฯ สุราเมรยมชฺชปฺปมาทฏานสฺส ปน สุราทีนฺจ
อฺตร โหติ มทนีย ปาตุกมฺยตาจิตฺตฺจ ปจฺจุปฏิต โหติ
ตชฺชฺจ วายาม อาปชฺชติ ปตฺจ ปวิสตีติ อิมานิ จตฺตาริ
องฺคานีติ ขุทฺทกปาวณฺณนาย วุตฺตนเยน เวทิตพฺพ ฯ
สุราปานฏีกายนฺตุ มชฺชภาโว ตสฺส ปานฺจาติ อิมานิ
ปเนตฺถ เทฺว องฺคานีติ ภิกฺขุสฺส สุราปานวเสน วุตฺต ฯ
[๑๗๕] ยฺจ สุราปานวณฺณนาย วตฺถุสฺส อชานนตาย เจตฺถ
อจิตฺตกตา เวทิตพฺพา ฯ อกุสเลเนว ปาตพฺพตาย โลกวชฺชตาติ
วุตฺต ฯ ตตฺถ อจิตฺตกตา ภิกฺขุวเสน ลพฺภติ ฯ เตเนว มหาขนฺธกวณฺณนาย มชฺชปาเน ปน ภิกฺขุสฺส อชานิตฺวาป พีชโต ปฏาย
มชฺช ปวนฺตสฺส ปาจิตฺติย ฯ สามเณโร ปน ชานิตฺวาว ปวนฺโต
สีลเภท อาปชฺชติ น อชานิตฺวา ฯ สามเณราน มชฺชปาน
สจิตฺตก ปาราชิกวตฺถูติ ฯ
น อชานิตฺวา ปวนฺโต ปาณาติปาตาเวรมณีอาทึ สพฺพ สีลเภท
สรณเภทฺจ อาปชฺชติ ฯ อกุสลมฺปน สุราปานเวรมณีสีลเภโทว
โหติ มาลาทิธารณาทีสุ วิยาติ ทฏพฺพนฺติ ตพฺพิมติวิโนทนิย วุตฺต ฯ
[๑๗๖] ยทิ หิ สุราปานเวรมณีสีล ภิชฺชติ อถ อิตร กสฺมา น
ภิชฺชติ ฯ อฏกถายฺจ ปาราชิกวตฺถูติ วุตฺต ปาราชิกสฺส จ
นาม น กิฺจิ สีลมตฺถิ ฯ ขุทฺทกปาวณฺณนายมฺป สามรานฺ๑

๒

๓

๔

๕

๑. ปเต จ ฯ . ว. ๒. ป. โช. ขุ. ขุ. ๒๑ ฯ ๓. สมนฺต. ๒/๔๕๐ ฯ ๔. สมนฺต. ๓/๘๖ ฯ
๕. ป. โช. ขุ. ขุ. ๒๓ ฯ

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 138

เจตฺถ เอกสฺมึ ภินฺเน สพฺพานิป ภินฺนานิ โหนฺติ ฯ
ปาราชิกฏานิยานิ หิ ตานีติ วุตฺต ฯ ตสฺมา สุราปานเวรมณีสีลเภโท ว โหตีติ วจน วิจาเรตพฺพ ฯ
[๑๗๗] สุราปานวณฺณนาย โย อริฏโ มชฺช น โหติ ตสฺมึ
อนาปตฺติ ฯ อามลกาทีนเยว กิร รเสน อริฏ กโรนฺติ โส
มชฺชวณฺณคนฺธรโส เจว โหติ น จ มชฺช ฯ โย ปน สมฺภารปกฺขิตฺโต รโส มชฺช โหติ พีชโต ปฏาย น วฏฏตีติ วุตฺต ฯ
พีชโตติ ยถาวุตฺตาน ปฏาทีน มชฺชตฺถาย ภาชเน ปกฺขิตฺตกาลโต ปฏายาติ ตพฺพิมติวิโนทนี ฯ
พีชโตติ สมฺภาเร ปฏิยาเทตฺวา ปาติย ปกฺขิตฺตกาลโต ตาลนาฬิเกราทีน ปุปฺผรเส คหิเต อภินวกาลโตเยว จ ปฏาย ฯ
โลณโสจิรกสุตฺตฺจ อเนเกหิ เภสชฺเชหิ อภิสงฺขโต อมชฺชภูโต
อาสววิเสโสติ สุราปานฏีกา ฯ
เอตฺถ จ อภินวกาลโตติ วจน จิรปาริวาสิโตติ เอเตน
วิรุชฺฌติ ฯ น เหส อภินวุปฺปนฺโน ปุปฺผรโส จิรปาริวาสิโตติ
วตฺตุมรหตีติ ฯ
[๑๗๘] ยถาวุตฺตา จ จตฺตาโร ธมฺมโต เจตนาว ฯ เตน
สมฺมาทิฏิสุตฺตวณฺณนาทีสุ อกุสลกมฺมปถาธิกาเร ปฏิปาฏิยา สตฺต
เจตนาธมฺมา โหนฺตีติ วุตฺต ฯ สตฺตาติ กายกมฺมตฺตยวจีกมฺมจตุกฺก๑

๒

๓

๔

๑. สมนฺต. ๒/๔๕๐ ฯ ๒. โสติ วณฺณนาปาโ ฯ ๓. โสณโสจิรกสุรตฺตฺจาติ
ภวิตพฺพ ฯ . ว. ๔. ป. สู. ๑/๒๒๘ ฯ
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วเสน สตฺต กมฺมปถา ฯ
ปฺจเวรกถา
[๑๗๙] ตเวรมณีป เหฏา ตตฺเถว วุตฺตนเยน เวทิตพฺพา ฯ
ตสฺสา ปน อารมฺมณ อฏกถาสุ วุตฺต ฯ ตถา หิ สมฺมาทิฏ ิสุตฺตวณฺณนาทีสุ โลกิยวิรตึ สนฺธาย ปาณาติปาตาทีน อารมฺมณาเนว
เอเตส อารมฺมณาเนว ฯ วีติกฺกมิตพฺพวตฺถุโตเยว หิ เวรมณี นาม
โหตีติ วุตฺต ฯ
ตตฺถ ปุริมา เทฺว วิรติโย ย โวโรปนาทิวเสน วีติกฺกมิตพฺพ
ชีวิตินฺทฺริยาทิวตฺถุ ต อารมฺมณ กตฺวา ปวตฺตนฺติ ปจฺฉมิ า
นิพฺพานารมฺมณา วาติ กูฏทนฺตสุตฺตวณฺณนา ฯ
[๑๘๐] สพฺพตฺถาป สมาทานวิรติ สิกฺขาปทคฺคหณกฺขณโต
ปจฺฉา สมฺปตฺตวตฺถุโต วิรมณกาเลเยว ยุชฺชติ น ตคหณกฺขเณ ฯ
ตขณสฺมึ หิ สมาทานวิรติ วิรมิตพฺพอกุสลารมฺมณาว ฯ เตเนว
ขุทฺทกปาวณฺณนาย วิรมโตติ เอตฺถาห ปาณาติปาตาทีหิ
วิรมนฺโต กุโต วิรมตีติ ฯ วุจฺจเต ฯ สมาทานวเสน ตาว วิรมนฺโต
อตฺตโน ปเรส วา ปาณาติปาตาทิอกุสลโต วิรมติ ฯ กิมารภิตฺวา ฯ
ยโต วิรมติ ตเทว ฯ สมฺปตฺตวเสนาป วิรมนฺโต วุตฺตปฺปการากุสลโต
ว ฯ กิมารภิตฺวา ฯ ปาณาติปาตาทีน วุตฺตารมฺมณาเนวาติ วุตฺต ฯ
เกจิ ปน มชฺชสงฺขาต สงฺขาร อารภิตฺวา มชฺชปฺปมาทฏานา
วิรมติ ฯ สตฺตสงฺขาเรสุ ยมฺปน หริตพฺพ ภฺชิตพฺพฺจ ต
๑

๒

๓

๑. ป. สู. ๑/๒๘๒ ฯ ๒. สุ. วิ. ๑/๓๗๘ ฯ ๓. ป. โช. ขุ. ขุ. ๒๘.
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อารภิตฺวา อทินฺนาทานมุสาวาเทหิ สตฺเตเยวารภิตฺวา ปาณาติปาตอพฺรหฺมจริเยหีติ วทนฺติ ฯ ต ปริยาเยน ยุชชฺ ติ ฯ ตทฺเ
เอว สนฺเต อฺ จินฺเตนฺโต อฺ กเรยฺย ยฺจ ปชหติ ต
น ชาเนยฺยาติ วตฺวา อนิจฺฉมานา ยเทว ปชหติ ต อตฺตโน
ปาณาติปาตาทิอกุสลเมวารภิตฺวา วิรมตีติ วทนฺติ ฯ ตทยุตฺต ฯ
กสฺมา ฯ ตสฺส ปจฺจุปฺปนฺนาภาวโต พหิทฺธาภาวโต จ ฯ สิกฺขาปทานฺหิ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา พหิทฺธารมฺมณาติ เอว วิภงฺคปาเ
ปจฺจุปฺปนฺนพหิทฺธารมฺมณตฺต วุตฺต ฯ ต อตฺตโน ปาณาติปาตาทิอกุสล อารภิตฺวา วิรมนฺตสฺส น ยุชชฺ ติ ฯ ยมฺปน อฺ
จินฺเตนฺโตตฺยาทิ วุตฺต ฯ ตนฺน ฯ น หิ กิจฺจสาธนวเสน ปวตฺเตนฺโต
อฺ จินฺเตนฺโต อฺ กโรตีติ วา ย ปชหติ ต น ชานาตีติ
วา วุจฺจติ ฯ
อารภิตฺวาน อมต ชหนฺโต สพฺพปาปเก
นิทสฺสนฺเจตฺถ ภเว มคฺคฏาริยปุคฺคโล
สพฺโพปายมตฺโถ ขุทฺทกปาวณฺณนาโต ลพฺภติ ฯ
[๑๘๑] สมฺมาทิฏิสุตฺตวณฺณนาทีสุป ทุสฺสลี ฺยารมฺมณชีวิตินฺทฺริยาทิอารมฺมณา กถ ทุสฺสลี ฺยานิ ปชหนฺตีติ โจทน สนฺธาย
ยถา ปน นิพฺพานารมฺมโณ อริยมคฺโค กิเลเส ปชหติ เอว
ชีวิตินฺทฺริยาทิอารมฺมณาเปเต กมฺมปถา ปาณาติปาตาทีนิ ทุสฺสีลฺยานิ
ปชหนฺตีติ เวทิตพฺพาติ วุตฺต ฯ
๑

๒

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๙๗. ๒. ป. สู. ๑/๒๘๒.
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[๑๘๒] สิกฺขาปทานิเปตานิ สามเณเรน ภิกฺขุสฺส สนฺติเก สมาทิยนฺเตเนว สมาทินฺนานิ โหนฺติ อุปาสเกน ปน อตฺตนา วา ปรสฺส
สนฺติเก วา เอกชฺฌ วา ปจฺเจก วา สมาทิยนฺเตน สมาทินฺนานิ โหนฺติ ฯ
กินฺตุ นาน ฯ เอกชฺฌ สมาทิยโต วิรติป เจตนาป เอกา ว
กิจฺจวเสน ปเนตาส ปฺจตฺต ปฺาปยติ ฯ ปจฺเจก สมาทิยโต
วิรติโยป เจตนาป ปฺเจว ฯ สามเณรานฺเจตฺถ เอกสฺมึ ภินฺเน
สพฺพานิป ภินฺนานิ โหนฺติ ฯ ปาราชิกฏานิยานิ หิ ตานิ ฯ เตส
ยนฺต วีติกฺกนฺต โหติ เตเนว กมฺมพนฺโธ ฯ คหฏานมฺปน
เอกสฺมึ ภินฺเน เอกเมว ภินฺน โหติ ยโต เตส ตสมาทาเนเนว
ปุน ปฺจงฺคิกตฺต สีลสฺส สมฺปชฺชติ ฯ เตสมฺป ยนฺต วีติกฺกนฺต
เตเนว กมฺมพนฺโธ ฯ อปเร ปนาหุ วิสุ วิสุ สมาทินฺเนสุ เอกสฺมึ
ภินฺเน เอกเมว ภินฺน โหติ ฯ ปฺจงฺคสมนฺนาคต สีล สมาทิยามีติ
เอวมฺปน เอกโต สมาทินฺเนสุ เอกสฺมึ ภินฺเน สพฺพานิป ภินฺนานิ
โหติ ฯ กสฺมา ฯ สมาทานสฺสาภินฺนตฺตาติ ขุทฺทกปาวณฺณนานโย ฯ
[๑๘๓] อปเรติ เจต ทีฆภาณเก สนฺธาย วุตฺต ฯ ตถา หิ
กูฏทนฺตสุตฺตวณฺณนาย โย ปฺจ สิกฺขาปทานิ เอกโต คณฺหาติ
ตสฺส เอกสฺมึ ภินฺเน สพฺพานิป ภินฺนานิ โหนฺติ โย เอเกก
คณฺหาติ โส ย วีติกฺกมติ ตเทว ภิชฺชตีติ วุตฺต ฯ
สพฺพานิป ภินฺนานิ โหนฺติ เอกชฺฌสมาทินฺนตฺตา ฯ ตเทว
ภิชฺชติ วิสุ วิสุ สมาทินฺนตฺตา ฯ คหฏวเสน เจต วุตฺตนฺติ ตฏฏีกา ฯ
๑

๒

๑. ป. โช. ขุ. ขุ. ๒๓. ๒. สุ. วิ. ๑/๓๗๘.
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[๑๘๔] อิติ โลกิยาว ภิชฺชนสภาวา น โลกุตตฺ รา ฯ เตเนว
กูฏทนฺตวณฺณนาย เสตุฆาตวิรติยา ปน เภโท นาม นตฺถิ ฯ
ภวนฺตเรป หิ อริยสาวโก ชีวิตเหตุป เนว ปาณ หนติ น สุร
ปวติ ฯ สเจปสฺส สุรฺจ ขีรฺจ มิสฺเสตฺวา มุเข ปกฺขิปนฺติ
ขีรเมว ปวิสติ น สุรา ยถา กิร โกฺจสกุณาน ขีรมิสฺสเก
อุทเก ขีรเมว ปวิสติ น อุทก ฯ อิท โยนิสทิ ฺธ อิตร
ธมฺมตาสิทฺธนฺติ เวทิตพฺพนฺติ วุตฺต ฯ
เภโท นาม นตฺถิ ปฏิปกฺขสมุจฺฉินฺทเนน อกุปฺปสภาวโต ฯ
เตนาห ภวนฺตเรปติอาทึ ฯ โยนิสิทธฺ นฺติ มนุสสฺ ติรจฺฉานาน
อุทธ ติรยิ เมว ทีฆตา วิย ชาติสิทฺธนฺติ อตฺโถ ฯ โพธิสตฺเต
กุจฺฉิคเต โพธิสตฺตมาตุ สีล วิย ธมฺมตาย สภาเวเนว สิทธฺ 
ธมฺมตาสิทฺธ ฯ มคฺคธมฺมตาย วา อริยมคฺคานุภาเวน สิทฺธ
ธมฺมตาสิทฺธนฺติ ตฏฏีกา ฯ
ยสฺมา ปน ตตเวรโต วิรมเณ วิรติ ปธานา โหติ ตสฺมา
สพฺพตฺถ เวรมณี นาม วิรตีติ วุตฺตา ฯ เจตนาป ปน เวรมณี
นาม ฯ เตเนว สมฺมาทิฏิสุตฺตวณฺณนาทีสุ เอเตสุป ปฏิปาฏิยา
สตฺต เจตนาป วฏฏนฺติ วิรติโยปติ วุตฺต ฯ
[๑๘๕] เอตฺถาห นนุ วิรตีติ อิมินา ตตเวรมณี วุตฺตา
กิมตฺถ อารตีติ วุตฺตนฺติ ฯ จิตฺตสฺส ปาเป อนภิรติยา ทสฺสนตฺถ ฯ
เตนฏกถาย อารติ นาม ปาเป อาทีนวทสฺสิโน มนสาเอว
๑

๒

๑. สุ. วิ. ๑/๓๗๘. ๒. ป. สู. ๑/๒๘๒.
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อนภิรตีติ วุตฺต ฯ ปาปารมณวเสน จิตฺตุปฺปาทมตฺตมฺป หิ พหุการ
โหติ ฯ เตเนว ภควา มหาจุนฺทตฺเถรสฺส ธมฺม เทเสนฺโต อิธ
โข ปน โว จุนฺท สลฺเลโข กรณีโย ฯ ปเร วิหึสกา ภวิสฺสนฺติ
มยเมตฺถ อวิหึสกา ภวิสฺสามาติ สลฺเลโข กรณีโย ฯ ปเร
ปาณาติปาตี ภวิสฺสนฺติ มยเมตฺถ ปาณาติปาตา ปฏิวิรตา
ภวิสฺสามาติ สลฺเลโข กรณีโยติ เอวมาทีหิ จตุจฺจตฺตาฬีสาย อากาเรหิ
สลฺเลข (๑) ทสฺเสตฺวา ปุน ตสฺมึ สลฺเลเข จิตฺตุปฺปาทสฺสาป พหุการตฺต
ทสฺเสนฺโต จิตฺตุปฺปาทมฺปโข อห จุนฺท กุสเลสุ ธมฺเมสุ พหุการ
วทามิ โก ปน วาโท กาเยน วาจาย อนุวิธิยนาสุ ฯ ตสฺมาติห จุนฺท
ปเร วิหึสกา ภวิสฺสนฺติ มยเมตฺถ อวิหึสกา ภวิสฺสามาติ จิตฺต
อุปฺปาเทตพฺพ ฯ ปเร ปาณาติปาตี ภวิสฺสนฺติ มยเมตฺถ ปาณาติปาตา ปฏิวิรตา ภวิสฺสามาติ จิตฺต อุปฺปาเทตพฺพนฺติอาทิมาห ฯ
[๑๘๖] ตตฺถ อิธาติ วิหึสาทิวตฺถุทีปนเมต ฯ โข ปนาติ
นิปาตมตฺต ฯ โวติ กรณตฺเถ สามีวจน ฯ ยเทต ปเร วิหึสกา
ภวิสฺสนฺตีติอาทินา นเยน วิหึสาทิวตฺถุ วทามิ อิธ จุนฺท ตุมฺเหหิ
สลฺเลโข กาตพฺโพติ อยเมตฺถ สงฺเขปตฺโถ ฯ สงฺเขปโต วุตฺตมตฺถ
วิตฺถาเรตุกาโม อาห ปเร วิหึสกาติอาทึ ฯ ตตฺถ ปเรติ เย
เกจิ อิม สลฺเลขมนุยุตฺตา ฯ วิหึสกาติ ปาณินา วา เลฑฺฑุอาทินา
วา สตฺตาน วิเหกา ภวิสฺสนฺติ ฯ มยเมตฺถาติ มยมฺปน ยตฺเถว
วตฺถุสฺมึ ปเรเอว วิหึสกา ภวิสฺสนฺติ เอตฺเถว อวิหึสกา ภวิสฺสาม
๒

๑. ม. มู. ๑๒/๗๕. ๒. อหึสาทิวตฺถุทีปนเมตนฺติป อตฺถโยชนา ฯ . ว.
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อวิหึส อุปปฺ าเทตฺวา วิหริสฺสาม ฯ อิติ สลฺเลโข กรณีโยติ เอว
ตุมฺเหหิ อวิหึสาสงฺขาโต สลฺเลโข กาตพฺโพ ฯ อวิหึสา หิ วิหึส
สลฺเลขติ ฉินฺทตีติ สลฺเลโขติ วุจฺจติ ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ
อนุวิธิยนาสูติ ยา ปเนตา กาเยน วาจาย จ อนุวิธิยนา ยถา
ปม จิตฺต อุปฺปนฺน ตเถว เตส ธมฺมาน กาเยน กรณ วาจาย
กโรถาติ อาณาปน วา อุคฺคหปริปุจฺฉาทีนิ วา ฯ ตตฺถ วาโทเยว โก
เอกนฺตพหุการาเยว หิ ตา อนุวิธิยนาติ ทสฺเสติ ฯ กสฺมา ปเนตฺถ
จิตฺตุปฺปาโทป พหุกาโรติ ฯ เอกนฺตหิตสุขาวหโต อนุวิธิยนาน
เหตุตฺตา จ ฯ ทาน ทสฺสามีติ หิ จิตฺตุปฺปาโท สยมฺป เอกนฺตหิตสุขาวโห อนุวิธิยนานมฺป เหตุ ฯ เอว อุปฺปนฺนจิตฺตตฺตาเยว
หิ ทุติยทิวเส มหาวิธึ วิทหิตฺวา มหามณฺฑป กตฺวา ภิกฺขุสตสฺส
วา ภิกฺขุสหสฺสสฺส วา ทาน เทติ ภิกฺขุสงฺฆ นิมนฺเตถ ปูเชถ
ปริวิสถาติ ปริชเน อาณาเปติ เอว สงฺฆสฺส จีวร เสนาสน เภสชฺช
ทสฺสามีติ จิตฺตุปฺปาโท สยมฺป เอกนฺตหิตสุขาวโห อนุวิธิยนานมฺป
เหตุ ฯ เอว อุปฺปนฺนจิตฺตตฺตาเยว หิ จีวราทีนิ อภิสงฺขโรติ
เทติ ทาเปติ จ ฯ เอส นโย สรณคมนาทีสุ ฯ สรณ คจฺฉามีติ
หิ จิตฺต อุปฺปาเทตฺวาว ปจฺฉา กาเยน วา วาจาย วา สรณ
คณฺหาติ ฯ ตถา ปฺจงฺค อฏงฺค ทสงฺค วา สีล สมาทิยามีติ
จิตฺต อุปฺปาเทตฺวาว กาเยน วา วาจาย วา สมาทิยติ ฯ
ปพฺพชิตฺวา จตูสุ สีเลสุ ปติฏหิสฺสามีติ จิตฺต อุปฺปาเทตฺวา ว
กาเยน วา วาจาย วา ปูเรตพฺพ สีล ปูเรติ ฯ พุทฺธวจน
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อุคฺคณฺหิสฺสามีติ จิตฺต อุปฺปาเทตฺวาว เอก นิกาย เทฺว วา
ตโย วา จตฺตาโร วา ปฺจ วา นิกาเย กาเยน วา วาจาย
วา อุคฺคณฺหาติ ฯ เอว ธูตงฺคสมาทานกมฺมฏานุคฺคหกสิณปริกมฺมชฺฌานสมาปตฺติวิปสฺสนามคฺคผลปฺปจฺเจกโพธิสมฺมาสมฺโพธิวเสน
เนตพฺพ ฯ พุทฺโธ ภวิสฺสามีติ หิ จิตฺตุปฺปาโท เอกนฺตหิตสุขาวโห
อนุวิธิยนานมฺป เหตุ ฯ เอว อุปฺปนฺนจิตฺตตฺตาเยว หิ อปเรน
สมเยน กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ กาเยน วา
วาจาย วา ปารมิโย ปูเรตฺวา สเทวก โลก ตาเรนฺโต วิจรติ ฯ
เอว สพฺพตฺถ จิตฺตุปฺปาโทป พหุกาโร กายวาจาหิ ปน อนุวธิ ิยนา
อติพหุการาเยวาติ เวทิตพฺพา ฯ เอว กุสเลสุ ธมฺเมสุ จิตฺตุปฺปาทสฺสาป พหุการตฺต ทสฺเสตฺวา อิทานิ ตตฺถ นิโยเชนฺโต ตสฺมาติห
จุนฺทาติอาทิมาหาติ ตพฺพณฺณนานโย ฯ
[๑๘๗] อากาเรหีติ อวิหึสนาทีหิ จตุจฺจตฺตาฬีสาย ปกาเรหิ ฯ
กุสเลสุ ธมฺเมสูติ อวิหึสาทีสุ ยถาวุตฺตอนวชฺชธมฺเมสุ ฯ วิหึสาทิวตฺถุนฺติ ยเทต วิหึสาทีน วตฺถุ วทามิ อิมสฺมึ วิหึสาทิวตฺถุสฺมึ ฯ
อนุวิธิยนาติ จิตฺตุปฺปาทสฺส กายวาจาหิ อนุวิธานานิ ฯ เตส
ธมฺมานนฺติ อวิหึสาทิธมฺมาน เตส วา จิตฺตุปฺปาทวเสน ปวตฺติตธมฺมาน ฯ อิทานิ ยถาวุตฺตมตฺถ วิตฺถารโต ทสฺเสตุ กสฺมา
ปนาติอาทิ อารทฺธ ฯ สรณคมน วาจาย วิฺาเปตุ อสกฺโกนฺตสฺส
วเสน วุตฺต กาเยนาติ ฯ สีล กาเยน สมาทิยตีติ เอตฺถาป
๑

๑. ป. สู. ๑/๒๔๙.
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เอเสว นโยติ ตฏฏีกา ฯ
อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ตุ มูลปณฺณาสกสฺส ปมวคฺเค
สลฺเลขสุตฺเต โอโลเกตพฺโพ ฯ อิติ ปาปารมณวเสน จิตฺตุปฺปาโทป
พหุกาโร โหติ ตโต เอวสฺส มงฺคลตา ยุชชฺ ติ ตสฺมา อารตีติ
วุตฺตมิทนฺติ ฯ
วิรตีน อารมฺมณาทิวิภาคกถา ฯ
[๑๘๘] ปาณาติปาตอทินฺนาทานอพฺรหฺมจริยานิ เจตฺถ
กายกมฺมเมว กมฺมปถปฺปตฺตาเนว ฯ มุสาวาโท วจีกมฺมเมว ฯ โย
ปน อตฺถภฺชโก โส กมฺมปถปฺปตฺโต อิตโร กมฺมเมว ฯ
สุราเมรยมชฺชปฺปมาทฏาน กายกมฺมเมว ฯ จตสฺโสป เจตฺถ กายกมฺมเมว ฯ มุสาวาทา เวรมณี วจีกมฺมนฺติ ขุทฺทกปาวณฺณนา ฯ
[๑๘๙] ตตฺถ เวรเจตนา ทุคฺคติย อาปายิก ทุกฺข สุคติย
อปฺปายุกตาทึ อาวหติ ฯ เตนฏกนิปาตงฺคุตฺตเร สพฺพลหุสสุตฺเต
วุตฺต ปาณาติปาโต ภิกขฺ เว อาเสวิโต ภาวิโต พหุลีกโต
นิรยสวตฺตนิโก โหติ ติรจฺฉานโยนิสวตฺตนิโก ปตฺติวิสยสวตฺตนิโก
โย สพฺพลหุโส ปาณาติปาตสฺส วิปาโก มนุสฺสภูตสฺส อปฺปายุกสวตฺตนิโก โหติ ฯ อทินฺนาทาน ภิกฺขเว อาเสวิต ...
ปตฺติวิสยสวตฺตนิก โย สพฺพลหุโส อทินฺนาทานสฺส วิปาโก
มนุสฺสภูตสฺส โภคพฺยสนสวตฺตนิโก โหติ ฯ กาเมสุ มิจฺฉาจาโร
ภิกฺขเว อาเสวิโต ... โย สพฺพลหุโส กาเมสุ มิจฺฉาจารสฺส วิปาโก
๑

๒

๑. ป. โช. ขุ. ขุ. ๒๘. ๒. องฺ. อฏก. ๒๓/๒๕๑.
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มนุสฺสภูตสฺส สปตฺตเวรสวตฺตนิโก โหติ ฯ มุสาวาโท ภิกฺขเว
อาเสวิโต ... โย สพฺพลหุโส มุสาวาทสฺส วิปาโก มนุสฺสภูตสฺส
อภูตพฺภกฺขานสวตฺตนิโก โหติ ฯ สุราเมรยปาน ภิกฺขเว อาเสวิต ...
โย สพฺพลหุโส สุราเมรยปานสฺส วิปาโก มนุสฺสภูตสฺส
อุมฺมตฺตกสวตฺตนิโก โหตีติ ฯ
[๑๙๐] ตตฺถ ปาณาติปาโตติ ปาณาติปาตเจตนา ฯ สพฺพลหุโสติ สพฺพลหุโก ฯ อปฺปายุกสวตฺตนิโกติ เตน ปริตฺตเกน
กมฺมวิปาเกน อปฺปายุโก โหติ ทินฺนมตฺตาย วา ปฏิสนฺธิยา วิลียติ
มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขนฺตมตฺโต วา ฯ เอวรูโป หิ น อฺสฺส กสฺสจิ
นิสฺสนฺโท ปาณาติปาตสฺเสว คตมคฺโค เอโสติ ฯ โภคพฺยสนสวตฺตนิโกติ ยถา กากณิกมตฺตมฺป หตฺเถ น ติฏ ติ เอว
โภคพฺยสน สวตฺเตติ ฯ สปตฺตเวรสวตฺตนิโกติ สห สปตฺเตหิ
เวร สวตฺเตติ ฯ ตสฺส หิ สปตฺตา จ พหุกา โหนฺติ โย จ
โย น ปสฺสติ ตสฺมึ เวรเมว อุปฺปาเทติ น นิพฺพายติ ฯ เอวรูโป
หิ ปรสฺส รกฺขิตโคปตภณฺเฑ อปราธสฺส นิสฺสนฺโท ฯ อภูตพฺภกฺขานสวตฺตนิโกติ อภูเตน อพฺภกฺขาน สวตฺเตติ เยน เกนจิ
กต คนฺตฺวา ตสฺเสว อุปริ ปตติ ฯ อุมฺมตฺตกสวตฺตนิโกติ
อุมฺมตฺตกภาว สวตฺเตติ ฯ เตน หิ มนุสฺโส อุมฺมาที วา ขิตฺตจิตฺโต
วา เอฬมูโค วา โหติ อย สุราปานสฺส นิสฺสนฺโทติ ตพฺพณฺณนา ฯ
[๑๙๑] มชฺชปานาทีนโว ปน กุมฺภชาตเก เจว สิคาลสุตฺเต จ
๑

๒

๓

๔

๑. องฺ. อฏก. ๒๓/๒๕๒. ๒. มโน. ปู. ๓/๒๙๑. ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๔๗๗.
๔. ที. ปาฏิ. ๑๑/๑๙๖
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วิตฺถาเรน อาคโต ฯ ตถา หิ ภควตา สิคาลสุตฺเต สุราเมรยมชฺชปฺปมาทฏานานุโยโค โข คหปติปุตฺต โภคาน อปายมุขนฺติ
วตฺวา ตสฺสาทีนว ทสฺเสตุ ฉ โขเม คหปติปุตฺต อาทีนวา
สุราเมรยมชฺชปฺปมาทฏานานุโยเค สนฺทิฏิกา ธนชานิ กลหปฺปวฑฺฒนี โรคาน อายตน อกิตฺติสฺชนนี โกปนนิทฺทสนี
ปฺาย ทุพฺพลีกรณีเตฺวว ฉฏ ปท ภวตีติ วุตฺต ฯ
[๑๙๒] ตตฺถ อปายมุขนฺติ วินาสมุข ฯ อนุโยโคติ ตสฺส
สุราเมรยมชฺชปฺปมาทฏานสฺส อนุโยโค ปุนปฺปนุ  กรณ ฯ ยสฺมา
ปน เอต อนุยุตฺตสฺส อุปฺปนฺนา เจว โภคา ปริหายนฺติ อนุปฺปนฺนา จ
นุปฺปชฺชนฺติ ตสฺมา โภคาน อปายมุขนฺติ วุตฺต ฯ สนฺทิฏิกาติ
สาม ปสฺสติ พฺพา อิธโลกภาวินี ฯ ธนชานีติ ธนหานิ ฯ กลหปฺปวฑฺฒนีติ วาจากลหสฺส เจว หตฺถปรามาสาทิกลหสฺส จ วฑฺฒนี ฯ
โรคาน อายตนนฺติ เตส เตส อกฺขิโรคาทีน โรคาน เขตฺต ฯ
อกิตฺติสฺชนนีติ สุร ปวิตฺวา หิ มาตรมฺป ปหรนฺติ ปตรมฺป
อฺ พหุ อวตฺตพฺพ วทนฺติ อกาตพฺพ กุพฺพนฺติ เตน ครหป
ทณฺฑป หตฺถปาทาทิจฺเฉทมฺป ปาปุณนฺติ อิธโลเกป ปรโลเกป
อกิตฺตึ ปาปุณนฺติ ฯ อิติ เตส สา สุรา อกิตฺติสฺชนนี นาม โหติ ฯ
โกปนนิทฺทสนีติ คุยฺหฏานฺหิ วิวริยมาน หิรึ โกเปติ ตสฺมา
โกปนนฺติ วุจฺจติ ฯ สุรามทมตฺตา จ ต องฺค วิวริตฺวา วิจรนฺติ
๑

๒

๓

๑. หิริโกปนนิทฺทสนีติ ปาลิ. ม. ๒. ปาปุณนฺตา. ๓. อิโต ปร วินาเสตีติ ปาโ
ทิสฺสติ ฯ . ว.
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เตน เนส สา สุรา โกปนสฺส นิทฺทสนโต โกปนนิทฺทสนีติ วุจฺจติ ฯ
ปฺาย ทุพฺพลีกรณีติ สาคตตฺเถรสฺส วิย กมฺมสฺสกตปฺปฺ
ทุพฺพล กโรติ ตสฺมา ปฺาย ทุพฺพลีกรณีติ วุจฺจติ ฯ มคฺคปฺปฺมฺปน ทุพฺพล กาตุ น สกฺโกติ ฯ อธิคตมคฺคานฺหิ สา อนฺโตมุขเมว นปฺปวิสติ ฯ ฉฏ ปทนฺติ ฉฏ การณนฺติ ตพฺพณฺณนา ฯ
[๑๙๓] อเปติ อปคจฺฉติ อเปนฺติ วา เอเตนาติ อปาโย ฯ อปายสฺส
อปาโย เอว วา มุข ทฺวารนฺติ อปายมุข ฯ วินาสมุขนฺติ เอตฺถาป
เอเสว นโย ฯ สุราเมรยมชฺเช ปมาทฏาน สุราเมรยมชฺชปฺปมาทฏาน ฯ อนุโยโคติ ปุนปฺปุน ตสมงฺคิตา ฯ เตนาห ปุนปฺปุน
กรณนฺติ ฯ อปราปร ปวตฺตนนฺติ อตฺโถ ฯ อุปฺปนฺนา เจว โภคา
ปริหายนฺติ ปานพฺยสเนน พฺยสนกรณโต ฯ อนุปฺปนฺนา จ นุปฺปชฺชนฺติ
ปมตฺตสฺส กมฺมนฺเตสุ พฺยาปาราภาวโต ฯ โภคานนฺติ ภฺุชิตพฺพตฺเถน
โภคาติ ลทฺธนามาน กามคุณาน ฯ สย ทฏพฺพนฺติ สนฺทฏิ  ฯ
สนฺทิฏเมว สนฺทฏิ ิก ฯ ธนชานิสทฺทาเปกฺขาย ปน อิตฺถีลิงคฺ วเสน
นิทฺเทโส ฯ ทิฏธมฺมิกาติ อยเมตฺถ อตฺโถติ อาห อิธโลกภาวินีติ ฯ
สม สห ปสฺสิตพฺพาติ วา สนฺทิฏิกา ฯ ปานสมกาลภาวินีติ
อตฺโถ ฯ กลหปฺปวฑฺฒนี มตฺตสฺส กลเห อนาทีนวทสฺสิภาวโต ฯ
เขตฺต อุปฺปตฺติฏานภาวโต ฯ อายตนนฺติ วา การณ อากโรติ
อตฺโถ ฯ ปรโลเกป อกิตฺตึ ปาปุณนฺติ อกิตฺติสวตฺตนิยสฺส กมฺมสฺส
ปสวนโต ฯ โกปน วา ปากฏภาเวน อกตฺตพฺพ รหสฺสกมฺม ฯ สุรา๑

๑. สุ. วิ. ๓/๑๗๐
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ทมมตฺตา จ ปุพฺเพ อตฺตนา กต ตาทิส กมฺม อมตฺตกาเล ฉาเทนฺตา
วิจริตฺวา มตฺตกาเล ปจฺจตฺถิกานมฺป วิวรนฺติ ปากฏ กโรนฺติ เตน
เตส สา สุรา ตสฺส โกปนสฺส นิททฺ สนโต โกปนนิทฺทสนีติ วุจฺจตีติ
เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ กมฺมสฺสกตปฺปฺนฺติ นิทสฺสนมตฺต
ทฏพฺพ ฯ ยงฺกฺจิ โลกิย ปฺ ทุพฺพล กโรติเยวาติ สกฺกา
วิฺาตุ ฯ ตถา หิ พฺยติเรกมุเขน ตมตฺถ ปติฏเปตุ มคฺคปฺปฺมฺปนาติอาทิ วุตฺต ฯ อนฺโตมุขเมว นปฺปวิสตีติ อิมินา
สุราย มคฺคปฺปฺาทุพฺพลีกรณสฺส ทูรสมุสฺสาริตภาวมาห ฯ นนุ
เจว สุราย ตสฺสา ปฺาย ทุพฺพลีกรเณ สามตฺถยิ วิฆาโต อโจทิโต
โหติ อริยาน อนุปฆาตสฺเสว โจทิตตฺตา ฯ นยิทเมว อุปโยโคป
นามสฺสา เตส นตฺถิ กุโต กิจฺจกรณนฺติ อิมสฺสตฺถสฺส วุตฺตตฺตา ฯ
อถ ปน อฏานปริกปฺปนวเสนสฺสา กทาจิ สิยา ปโยโค ตถาป
สา ตสฺสา ทุพฺพลิย อีสกมฺป กาตุ นาลเมว สมฺมเทว ปฏิปกฺขทูรีภาเวน สุปฺปติฏิตภาวโต ฯ เตนาห มคฺคปฺปฺมฺปน ทุพฺพล
กาตุ น สกฺโกตีติ ฯ มคฺคปฺปฺสีเสน เจตฺถ อริยาน สพฺพายป
โลกิยโลกุตฺตราย ปฺาย ทุพฺพลภาวาปาทเน อสมตฺถตา ทสฺสิตาติ
ทฏพฺพ ฯ ปชฺชติ เอเตเนว ผลนฺติ ปท การณนฺติ ตฏฏีกา ฯ
กุมฺภชาตกนฺตุ ตึสนิปาเต โอโลเกตพฺพ ฯ
[๑๙๔] อิติ อปายิกทุกฺขาทิอาวหนโต เวรเจตนา อวมงฺคล
นาม ฯ เวรมณี ปน ตพฺพิปรีตโต มงฺคล นาม ฯ เตนฏกถาย
๑

๒

๑. อนุปโยคสฺเสวาติป ปท ฯ . ว. ๒. ป. โช. ขุ. ขุ. ๑๕๗.
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ตโต สพฺพาเปสา อารติ จ วิรติ จ ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกภยเวรปฺปหานาทินานปฺปการวิเสสาธิคมเหตุโต มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ
ยสฺมา ปน มชฺชปายี อตฺถ น ชานาติ ธมฺม น ชานาติ มาตุ
อนฺตราย กโรติ ปตุ พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธตถาคตสาวกานมฺป อนฺตราย
กโรติ ทิฏธมฺเม ครห สมฺปราเย ทุคฺคตึ อปราปริยาเย
อุมฺมาท ปาปุณาติ มชฺชปานา ปน สยโม เตส โทสาน วูปสม
ตพฺพิปรีตคุณสมฺปทฺจ ปาปุณาติ ตสฺมา อย มชฺชปานสยโม
มงฺคลนฺติ เวทิตพฺโพติ วุตฺต ฯ
[๑๙๕] ภควาป หิ นิทานวคฺคสฺส จตุตฺถวคฺเค ปมภยสุตฺเต
อนาถปณฺฑิกสฺส ธมฺม เทเสนฺโต เอวมาห กตมานิ ปฺจ ภยานิ
เวรานิ วูปสนฺตานิ โหนฺติ ฯ ย คหปติ ปาณาติปาตี ปาณาติปาตปฺปจฺจยา ทิฏธมฺมิกมฺป ภย เวร ปสวติ สมฺปรายิกมฺป
ภย เวร ปสวติ เจตสิกมฺป ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวทยติ ปาณาติปาตา ปฏิวิรตสฺส เอวนฺต ภย เวร วูปสนฺต โหติ ฯ ย คหปติ
อทินฺนาทายี อทินฺนาทานปฺปจฺจยา ... ย คหปติ กาเมสุ มิจฺฉาจารี
กาเมสุ มิจฺฉาจารปฺปจฺจยา ... ย คหปติ มุสาวาที มุสาวาทปฺปจฺจยา ... ย คหปติ สุราเมรยมชฺชปายี สุราเมรยมชฺชปฺปมาทฏานปฺปจฺจยา ทิฏธมฺมิกมฺป ภย เวร ปสวติ สมฺปรายิกมฺป ภย
เวร ปสวติ เจตสิกมฺป ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวทยติ สุราเมรยมชฺชปฺปมาทฏานา ปฏิวิรตสฺส เอวนฺต ภย เวร วูปสนฺต
๑

๑. ส. นิ. ๑๖/๘๒.
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โหติ ฯ อิมานิ ปฺจ ภยานิ เวรานิ วูปสนฺตานิ โหนฺตีติ ฯ
[๑๙๖] ตตฺถ ภยานิ เวรานีติ ภยเวรเจตนาโย ฯ ปาณาติปาตปฺปจฺจยาติ ปาณาติปาตกมฺมการณา ฯ ภย เวรนฺติ อตฺถโต
เอก ฯ เวรฺจ นาเมต ทุวิธ โหติ พาหิร อชฺฌตฺติกนฺติ ฯ
เอเกน หิ เอกสฺส ปตา มาริโต โหติ ฯ โส จินเฺ ตสิ เอเตน
กิร เม ปตา มาริโต อหป ตเยว มาเรสฺสามีติ นิสิต สตฺถ
อาทาย วิจรติ ฯ ยา ตสฺส อพฺภนฺตเร อุปฺปนฺนเวรเจตนา อิท
พาหิรเวร นาม ฯ ยา ปน อิตรสฺส อย กิร ม มาเรสฺสามีติ
วิจรติ อหเมว น ปมตร มาเรสฺสามีติ เจตนา อุปฺปชฺชติ
อิท อชฺฌตฺติกเวร นาม ฯ อิทนฺตาว อุภยมฺป ทิฏธมฺมิกเมว ฯ
ยา ปน ต นิรเย อุปฺปนฺน ทิสฺวา เอต ปหริสสฺ ามีติ ชลิต
อยมุคฺคร คณฺหโต นิรยปาลสฺส เจตนา อุปปฺ ชฺชติ อิทมสฺส
สมฺปรายิก พาหิรเวร ฯ ยา ตสฺส อย นิทโฺ ทส ม ปหริสฺสามีติ
อาคจฺฉติ อหเมว น ปมตร ปหริสฺสามีติ เจตนา อุปฺปชฺชติ
อิทมสฺส สมฺปรายิก อชฺฌตฺติกเวร ฯ ยมฺปเนต พาหิรเวร ต อฏกถาย ปุคฺคลเวรนฺติ วุตฺต ฯ ทุกขฺ  โทมนสฺสนฺติ อตฺถโต เอกเมว ฯ
ยถา เจตฺถ เอว เสสปเทสุป ฯ อิมนิ า มม ภณฺฑ หต มยฺห
ทาเรสุ จาริตฺต อาปนฺน มุสา วตฺวา อตฺโถ ภคฺโค สุรามทมตฺเตน
อิท นาม กตนฺติอาทินา นเยน เวรุปฺปตฺติ เวทิตพฺพาติ ตพฺพณฺณนา ฯ
๑

๒

๓

๑. ม มาเรสฺสตีติ วา อิม มาเรสฺสามีติ ลิขิตพฺพ. ๒. ม ปหริสฺสตีติ.
๓. สา. ป. ๒/๙๒.
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[๑๙๗] ภยเวรเจตนาโยติ ภยเวราวหา เจตนาโย ฯ ภายิตพฺพตฺเถน วา ภย เวรปฺปสวนตฺเถน เวรนฺติ ลทฺธนามา เจตนาโย ฯ
ปาณาติปาตาทโย หิ ยสฺส ปวตฺตนฺติ ยฺจ อุททฺ ิสฺส ปวตฺติยนฺติ
อุภเยส ภยเวราวหา ตโต เอว ภายิตพฺพา เจว เวรชนกา จาติ ฯ
ปาณาติปาตกมฺมการณาติ ปาณาติปาตสงฺขาตปาปกมฺมกรณเหตุ ฯ
เวร วุจฺจติ วิโรโธ ฯ ตเทว ภายิตพฺพโต ภยนฺติ
อาห ภย เวรนฺติ อตฺถโต เอกนฺติ ฯ อิท พาหิรเวร นาม
ตสฺส เวรสฺส มูลภูตโต เวรการปุคฺคลโต พหิ ภวตฺตา เตเนว
ตสฺส เวรการปุคฺคลสฺส อุปฺปนฺน เวร สนฺธาย อิท อชฺฌตฺติกเวร
นามาติ วุตฺต ฯ ตนฺนิสฺสติ สฺส เวรสฺส มูลภูตเวรการปุคฺคลสฺส เจตนา
อุปฺปชฺชติ ปหริตุ อสมตฺถสฺสาปติ อธิปฺปาโย ฯ น หิ เนรยิกา
นิรยปาเล ปฏิปฺปหริตุ สกฺขิสฺสนฺติ ฯ นิรยปาลสฺส เจตนา อุปฺปชฺชตีติ
เอเตน อตฺเถว นิรเย นิรยปาลาติ ทสฺเสติ ฯ ยมฺปเนต พาหิรเวรนฺติ ยทิท ทิฏธมฺมิก สมฺปรายิกฺจ พาหิรเวร ปุคฺคลเวรนฺติ
วุตฺต ฯ เสสปเทสูติ อทินฺนาทายีติอาทินา อาคเตสุ เสสโกฏาเสสุ ฯ ภคฺโคติ อตฺโถ นาสิโตติ ตฏฏีกา ฯ
ปมภยสุตฺตเมว จ ทสกนิปาตงฺคุตฺตเร เวรสุตฺตนาเมน สงฺคีต
ตสฺมา ตตฺถาป โอโลเกตพฺพ ฯ
[๑๙๘] อิติ ปฺจ เวรเจตนา ภายิตพฺพาติ ตโต ภายนฺเตน
วิรมิตพฺพ ฯ เอว กโรนฺโต หิ ภายิตพฺพโต ภายติ นาม อสมฺ๑

๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๙๕.
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อสมฺมูฬฺโหติ จ วุจฺจติ ฯ โย หิ อภายิตพฺพโต ภายติ โส สมฺมูฬฺโห
นาม ฯ เตน สุตฺตนิปาตสฺส ทุติยวคฺเค พฺราหฺมณธมฺมิกสุตฺตวณฺณนาย วุตฺต จตฺตาโร กิร อภายิตพฺพ ภายนฺติ คณฺฑุปฺปาทา
กิกี โกนฺตินี พฺราหฺมณาติ ฯ
[๑๙๙] คณฺฑุปฺปาทา กิร มหาปวิกฺขยภเยน มตฺติกโภชิโน
โหนฺติ น พหุ มตฺติก ขาทนฺติ ฯ กิกี สกุณิกา อากาสปตนภเยน
อณฺฑสฺส อุปริ อุตฺตานา เสนฺติ ฯ โกนฺตินี สกุณิกา ปวีกมฺปนภเยน
ปาเทหิ ภูมึ น สุฏุ อกฺกมติ ฯ พฺราหฺมณา กุลวสุปจฺเฉทภเยน
ทาร ปริเยสนฺติ ฯ อาหุ เจตฺถ
คณฺฑุปปฺ าโท กิกี เจว โกนฺโต พฺราหฺมณธมฺมโิ ก
เอเต อภาย ภายนฺติ สมฺมูฬฺหา จตุโร ชนาติ ฯ
[๒๐๐] ตสฺมา อสมฺมูฬฺเหน หุตฺวา เวร ปหาย เวรมณี
สมาทิยิตพฺพา ฯ เอว กโรนฺโต หิ สีลวา นาม ฯ เตนาห
ภควา ปฺจกงฺคุตฺตเร เวรสุตฺเต อนาถปณฺฑิกสฺส ธมฺม เทเสนฺโต
โย ปาณมติมาเปติ
มุสาวาทฺจ ภาสติ
โลเก อทินฺน อาทิยติ ปรทารฺจ คจฺฉติ
สุราเมรยปานฺจ
โย นโร อนุยฺุชติ
อปฺปหาย ปฺจ เวรานิ ทุสฺสีโล อิติ วุจฺจติ
กายสฺส เภทา ทุปฺปฺโ นิรย โส อุปปชฺชติ ฯ
โย ปาณนฺนาติมาเปติ มุสาวาทนฺน ภาสติ
๑

๒

๓

๑. ป. โช. ขุ. สุ. ๒/๑๔๗. ๒. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๒๒๙. ๓. ปาณมติปาเตตีติป
เวรสุตฺตปาลิ. ฯ . ว.
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โลเก อทินฺน นาทิยติ ปรทารนฺน คจฺฉติ
สุราเมรยปานฺจ
โย นโร นานุยฺุชติ
ปหาย ปฺจ เวรานิ
สีลวา อิติ วุจฺจติ
กายสฺส เภทา สปฺปฺโ สุคตึ โส อุปปชฺชตีติ ฯ
[๒๐๑] ตตฺถ ปุริมา อุปฑฺฒคาถา ธมฺมปทสฺส มลวคฺเคป
อาคตา ฯ
ปาณนฺติ ปรสฺส ชีวิตินฺทฺริย ฯ อติมาเปตีติ อุปจฺฉินฺทติ ฯ
มุสาวาทนฺติ ปรสฺส อตฺถภฺชนก มุสาวจน ฯ โลเกติ สตฺตโลเก ฯ
อทินฺน อาทิยตีติ ปเรน กายวาจาหิ อทินฺน ปรปริคฺคหิต คณฺหาติ
อวหรติ ฯ ปรทารนฺติ ปรสฺส ทาร ภริย ฯ คจฺฉตีติ อชฺฌาจารวเสน
อุปคจฺฉติ ฯ ปรทารภูเต ปรสฺส รกฺขิตโคปตภณฺเฑ อปรชฺฌตีติ
อตฺโถ ฯ สุราเมรยปานนฺติ สุราย เจว เมรยสฺส จ ปวน ฯ
อนุยฺุชตีติ เสวติ พหุลีกโรตีติ ธมฺมปทวณฺณนานโย ฯ
[๒๐๒] มาป มาปเน ปณฺณสาล มาเปติ โย ปาณมติมาเปตีติ หิ จุราทิคเณ วุตฺต ฯ ตสฺมา มาเปตีติ ปาโว ยุตฺตตโร ฯ
โย ปน เวรโต อภายิตฺวา ต ปุนปฺปุน กโรติ โส
ทิฏธมฺมิกาทิทุกฺข ปปฺโปติ ฯ ตตฺรีมานิ วตฺถูนิ
[๒๐๓] สาวตฺถิย กิเรโก นนฺโท นาม โคฆาตโก
ปฺจปณฺณาสวสฺสานิ โคฆาตกกมฺม กตฺวา มสวิกฺกเยน ชีวิต
กปฺเปนฺโต เอกทิวส กฏจฺฉุมตฺตมฺป ยาคุ วา ภตฺต วา พุทฺธสฺส วา
๑

๑. สทฺทนีติย โส ปาณมติมาเปตีติ ทิสฺสติ ฯ . ว.
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สาวกสฺส วา น เทติ ฯ โส จ วินา มเสน น ภฺุชติ ฯ ตสฺมา โส
เอกทิวส ทิวสภาเค อฺ มส วิกกฺ ีณิตฺวา มมตฺถาย อิม ปจาหีติ
เอก มสขณฺฑ ภริยาย ทตฺวา นหายิตุ อคมาสิ ฯ อถสฺเสโก
สหายโก ตสฺส เคห อาคนฺตฺวา โถก เม มส เทหิ เคห เม
ปาหุนโก อาคโตติ วตฺวา นตฺถฺ วิกฺกีณิตพฺพ มส อิทนฺตุ ตว
สหายกสฺส ขาทิตพฺพมสนฺติ วุตฺเต ต เม เทหีติ วตฺวา ตสฺส
ภริยาย อเทนฺติยาป ต พลกฺกาเรน คเหตฺวา ปกฺกามิ ฯ โคฆาตโก
อาคนฺตฺวา ตมตฺถ สุตฺวา สตฺถมาทาย ปจฺฉาเคเห ิตสฺส เอกสฺส
โคณสฺส มุเข หตฺถ ปกฺขิปตฺวา ชิวฺห นีหริตฺวา ฉินฺทิตฺวา องฺคาเรสุ
ปจิตฺวา ภฺุชิตุ อารภติ ฯ ตสฺส เอก ภตฺตปณฺฑ ภฺุชิตฺวา
เอก มสขณฺฑ มุเข ปตมตฺตกฺขเณเยว ชิวฺหา ฉิชชฺ ิตฺวา ภตฺตปาติย
ปติ ฯ เอว โส ตขณฺเว กมฺมสริกฺขก วิปาก ปฏิลภติ ฯ
โสป โข โคโณ มุขโต ปคฺฆรนฺตโลหิโต ตตฺเถว มโต ฯ
โสป โคฆาตโก โคโณ วิย เคหมชฺเฌ วิรวนฺโต วิจริตฺวา
กาล กตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติ ฯ
ธมฺมปทสฺส มลวคฺเค นนฺทโคฆาตกวตฺถุ ฯ
ตสฺเสว ยมกวคฺเค จุนฺทโสกริกวตฺถุมฺป สมาหริตพฺพ ฯ
[๒๐๔] อตีเต พาราณสิย ทิสาปาโมกฺขาจริโย พฺราหฺมโณ
เอกเมฬก มาเรตฺวา มตกภตฺต อทาสิ ฯ โส เตน กมฺเมน
เอกูนปฺจอตฺตภาวสเต สีสจฺเฉท ปตฺวา ปฺจสติเก อตฺตภาเว
๑

๑. ปฺจสติเมติ ยุตฺตตร ฯ . ว.
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ตาทิสสฺเสว พฺราหฺมณสฺส เอฬโก หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ โสป พฺราหฺมโณ
มตกภตฺต กาตุกาโม ต เอฬก มาเรตุ อารภิ ฯ เอฬโก อตฺตโน
กตกมฺม ชาติสฺสรฺาเณน อนุสฺสริตฺวา หสิตวฺ า ปุน ปโรทิตฺวา
พฺราหฺมเณน ปุฏโ อตฺตโน กตกมฺม กเถตฺวา อชฺชาห เอวรูปา
ทุกฺขา มุจฺจิสฺสามีติ ตุฏโ  หสึ อยมฺป ม มาเรตฺวา อห วิย
ปฺจ ชาติสตานิ สีสจฺเฉท ลภิสฺสตีติ ตยิ การฺุเน ปโรทินฺติ
อาห ฯ พฺราหฺมโณ เอฬก มาภายิ นาหนฺต มาเรสฺสามีติ
วตฺวา ตยิ มาเรนฺเตป อมาเรนฺเตป น สกฺกา อชฺช มยา มรณา
มุจฺจิตุนฺติ วุตฺเต ต เอฬก โมเจตฺวา อิม กสฺสจิ มาเรตุ
น ทสฺสามีติ อนฺเตวาสิเก อาทาย เตเนว สทฺธึ วิจริ ฯ เอฬโกป
วิสฺสฏมตฺโตว เอก ปาสาณปฏึ นิสฺสาย ชาตคุมฺเพ คีว
อุกฺขิปตฺวา ปณฺณานิ ขาทิตุ อารทฺโธ ฯ ตขณฺเว ตสฺมึ
ปาสาณปฏเ อสนี ปติตา ฯ เอกา ปาสาณสกลิกา ภิชฺชติ ฺวา
เอฬกสฺส ปสาริต คีว ฉินฺทิ ฯ โส ตตฺเถว กาลมกาสิ ฯ
เอกนิปาตสฺส ทุติยวคฺเค มตกภตฺตชาตกวณฺณนาย เอฬกมารกวตฺถุ ฯ
ปาณาติปาเต วตฺถุกถา ฯ
[๒๐๕] สาวตฺถิยเอโกสีลวีมสโก นาม พฺราหฺมโณ โกสลราชาน
นิสฺสาย ชีวติ ติสรณคโต อขณฺฑปฺจสีโล ฯ ราชา อย สีลวาติ
ตสฺส อฺเหิ พฺราหฺมเณหิ สมฺมาน กโรติ ฯ โส เอกทิวส
กินฺนุ โข ราชา มม ชาติโคตฺตกุลปฺปเทสสิปฺปสมฺปตฺตึ นิสฺสาย
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๑/๒๕๑ ฯ
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สมฺมาน กโรติ อุทาหุ สีลสมฺปตฺตึ วีมสิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
ราชูปฏาน คนฺตฺวา ฆร คจฺฉนฺโต เอกสฺส เหรฺิกสฺส ผลกโต
อนาปุจฺฉิตฺวาว เอก กหาปณ คเหตฺวา อคมาสิ ฯ เหรฺิโก
พฺราหฺมเณ ครุภาเวน กิฺจิ อวตฺวา นิสีทิ ฯ ทุติยทิวเส เทฺว
กหาปเณ คณฺหิ ฯ เหรฺิโก ตเถว อธิวาเสสิ ฯ ตติยทิวเส
กหาปณมุฏึ คณฺหิ ฯ เหรฺิโก กุชฺฌิตฺวา วิลุมฺปกโจโร
เม คหิโตติ ติกฺขตฺตุ วิรวิ ฯ มนุสฺสา อิโต จิโต จ อาคนฺตฺวา
จิรนฺทานิ ตฺว สีลวา วิย วิจริโตติ เทฺว ตโย ปหาเร ทตฺวา
พนฺธิตฺวา รฺโ ทสฺเสสุ ฯ ราชา วิปฺปฏิสารี หุตฺวา กสฺมา
พฺราหฺมณ เอวรูป ทุสฺสลี กมฺม กโรสีติ วตฺวา คจฺฉถสฺส ราชาณ
กโรถาติ อาห ฯ พฺราหฺมโณ นาห มหาราช โจโร อหฺหิ
อิมินา การเณเนว อกรินฺติ วตฺวา อิทานิ มยา เอกเสน าต
สีลเมว นิสสฺ าย ตยา มม สมฺมาโน กโต น ชาติอาทินฺติ
ตถา หิ เมทานิ ราชาณ กาเรสิ สฺวาห อิมินา การเณน
อิมสฺมึ โลเก สีลเมว อุตฺตม สีล ปมุขนฺติ สนฺนิฏาน คโต
อิมสฺส ปนาห สีลสฺส อนุจฺฉวิก กโรนฺโต เคเห ิโต กิเลเสว
ปริภฺุชนฺโต น สกฺขสิ ฺสามิ กาตุนฺติ อชฺเชว สตฺถุ สนฺติเก
ปพฺพชิสฺสามิ ปพฺพชฺช เม เทถ เทวาติ ราชาน อนุชานาเปตฺวา
เชตวน คนฺตฺวา สตฺถาร ปพฺพชฺช ยาจิตฺวา ปพฺพชฺชูปสมฺปท ลภิตฺวา
อวิสฺสฏกมฺมฏาโน วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ
ยฺจสฺส โปเถตฺวา พนฺธน ต อทินนฺ าทานสฺส ผลนฺติ ทฏพฺพ ฯ
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เอกนิปาตสฺส นวมวคฺเค สีลวีมสกชาตกวณฺณนาย พฺราหฺมณวตฺถุ ฯ
ตตฺเถว อตีตวตฺถุมฺป สมาหริตพฺพ ฯ
[๒๐๖] อตีเต พาราณสิย เอก คามก อุปนิสฺสาย เอโก
กุหกตาปโส อรฺเ เอเกน กุฏมฺพิเกน กตปณฺณสาลาย วิหรนฺโต
ตสฺส เคเห นิพทฺธ ปริภ
ุ ฺชติ ฯ กุฏม ฺพิโก สีลวา เอโสติ สทฺทหิตฺวา
โจรภเยน สุวณฺณนิกฺขสต ตสฺส ปณฺณสาล เนตฺวา ภูมิคต กตฺวา
อิม โอโลเกยฺยาสิ ภนฺเตติ อาห ฯ ปพฺพชิตาน นาม อาวุโส
เอว กาตุ น วฏฏติ อมฺหาก ปรสนฺตเก โลโภ นาม นตฺถีติ ฯ
โส สาธูติ วตฺวา ปกฺกามิ ฯ กุหโก สกฺกา เอตฺตเกน ชีวติ ุนฺติ
กติปาห อติกฺกาเมตฺวา ต คเหตฺวา อนฺตรามคฺเค เอกสฺมึ าเน
เปตฺวา อาคนฺตฺวา ปุนทิวเส ตสฺส เคเห ภตฺตกิจฺจ กตฺวา
อาวุโส มย ตุมฺเห นิสสฺ าย จิร วสิมฺหา อติจิรฺหิ เอกสฺมึ
าเน วสนฺตาน มนุสฺเสหิ สทฺธึ สสคฺโค โหติ สสคฺโค จ นาม
ปณฺฑิตาน มล ตสฺมา คจฺฉามหนฺติ วตฺวา เตน ปุนปฺปุน ยาจิโตป
อวสิตฺวา โถก คนฺตฺวา อิม กุฏมฺพิก วฺเจตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา
ชฏานมนฺตเร ติณ เปตฺวา ปฏินิวตฺติ ฯ กึ ภนฺเต นิวตฺตถาติ ฯ
อาวุโส ตุมหฺ าก เคหจฺฉทนโต เม ชฏาสุ เอก ติณ ลคฺค
อทินฺนาทาน นาม ปพฺพชิตาน น วฏฏตีติ อาคโตมฺหีติ ฯ กุฏมฺพิโก
ฉฑฺเฑตฺวา คจฺฉถ ภนฺเตติ วตฺวา ติณสลากมฺป นาม ปรสนฺตก
๑

๒

๓

๑. ชาตกฏกถา. ๒/๑๙๙ ฯ ๒. ปพฺพชิตานนฺติป ชาตกวณฺณนา ฯ ๓. นิวตฺติตฺถาตีตปิ  ฯ
. ว.

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 160

น คณฺหาติ อโห กุกฺกุจฺจโก เม อยฺโยติ ปสีทิตวฺ า วนฺทิตฺวา
อุยฺโยเชสิ ฯ ตทา โพธิสตฺโต ภณฺฑตฺถาย ปจฺจนฺต คจฺฉนฺโต
ตสฺมึ เคเห นิวาป คเหตฺวา ตาปสสฺส วจน สุตวฺ า อทฺธา อิมินา
ทุฏตาปเสน อิมสฺส กิฺจิ คหิต ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา กุฏมฺพิก
ปุจฺฉิตฺวา ตมตฺถ สุตฺวา เตนหิ สมฺม สีฆ คจฺฉ ต อุปธาเรหีติ
อาห ฯ กุฏม ฺพิโก ปณฺณสาล คนฺตฺวา สุวณฺณ อทิสฺวา
เวเคนาคนฺตฺวา นตฺถิ สมฺมาติ อาห ฯ เต อุโภป เวเคน ต
อนุพนฺธิตฺวา กุหกตาปส หตฺเถหิ จ ปาเทหิ จ โปเถตฺวา สุวณฺณ
อาหราเปตฺวา คณฺหึสุ ฯ โพธิสตฺโต สุวณฺณ ทิสฺวา กูฏชฏิล เอกิสฺส
ติณสลากาย กุกฺกุจฺจ กุรมุ าโน ตฺว ติณมตฺเต ลคฺโค อสิ อิม
ปน นิกฺขสต หรนฺโต อลคฺโค ชาโตติ ต วิครหิตฺวา ตฺว มา ปุน
กูฏชฏิล เอวรูปมกาสีติ โอวาท ทตฺวา ต มฺุจิตฺวา ปฏินิวตฺติ ฯ
ตตฺเถว กุหกชาตกวณฺณนาย กุหกวตฺถุ ฯ
อทินฺนาทาเน วตฺถุกถา ฯ
[๒๐๗] อตีเต สาวตฺถิย จตฺตาโร ราชปุตฺตา ปเรส รกฺขิตโคปเต
มาตุคาเม อปรชฺฌิตฺวา จิตฺตเกฬึ กีฬนฺตา พหุ ปาปกมฺม กตฺวา
กาล กตฺวา สาวตฺถีสามนฺเต จตูสุ โลหกุมฺภีสุ นิพฺพตฺตึสุ ฯ เต
กุฏิเต ขารโลณุทเก เผณุทฺเทหก ปจฺจมานา ตึสวสฺสสหสฺสกาเลน
อโธ คนฺตฺวา กุมฺภีตล อาหจฺจ อุทฺธ อาโรหนฺตา ตึสวสฺสสหสฺส๑

๒

๓

๑. ชาตกฏกถา. ๒/๒๐๘ ฯ ๒. พาราณสิยนฺติป ปาโ ฯ . ว. ๓. พหุวจน
กาตพฺพ ฯ
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กาเลเนว กุมฺภีมุข ทิสฺวา กทา นุ โข อิมมฺหา ทุกขฺ า มุจฺจิสฺสามาติ จินฺเตตฺวา จตสฺโส คาถาโย ปริปุณฺณ กตฺวา วตฺตุกามาป ตถา
กาตุ อสกฺโกนฺตา ทุ ส น โสติ เอเกกกฺขรเมว วตฺวา ปุน นิมุคฺคา
อเหสุ ฯ เตสุ ทุการ วตฺวา นิมุคฺคสตฺโต เอว วตฺตกาโม อโหสิ
[๒๐๘] ทุชฺชีวิตมชีวิมฺหา เยส โน น ททามฺห เส
วิชฺชมาเนสุ โภเคสุ ทีป นากมฺห อตฺตโนติ ฯ
ตตฺถ ทุชฺชีวิตนฺติ ตีณิ ทุจฺจริตานิ จรนฺตา ทุชชฺ ีวิต
ลามกชีวิต ชีวนฺติ นาม ฯ โส ตเทว สนฺธาเยวมาห ฯ เยส โนติ
เย มย เทยฺยธมฺเม จ ปฏิคฺคาหเก จ วิชฺชมาเนเยว น ทาน
ททาม ฯ ทีป นากมฺหาติ ปติฏ น กริมหฺ า ฯ
สการ วตฺวา นิมุคฺโค เอว วตฺตุกาโม
[๒๐๙] สฏิ วสฺสสหสฺสานิ ปริปุณฺณานิ สพฺพโส
นิรเย ปจฺจมานาน กทา อนฺโต ภวิสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ สพฺพโสติ สพฺพากาเรน ฯ ปริปุณณ
ฺ านีติ อนูนานิ
อนธิกานิ ฯ ปจฺจมานานนฺติ อมฺหาก อิมสฺมึ นิรเย ปจฺจมานาน ฯ
นการ วตฺวา นิมุคฺโค เอว วตฺตุกาโม
[๒๑๐] นตฺถิ อนฺโต กุโต อนฺโต น อนฺโต ปฏิทสิ ฺสติ
ตทา หิ ปกต ปาป
มม ตุยฺหฺจ มาริสาติ ฯ
ตตฺถ นตฺถิ อนฺโตติ อมฺหาก อสุกกาเล นาม โมกฺโข
ภวิสฺสตีติ เอว กาลปริจฺเฉโท นตฺถิ ฯ กุโตติ เกน การเณน
อนฺโต ปฺายิสฺสติ ฯ น อนฺโตติ อนฺต ทฏุกามานมฺป โน
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ทุกฺขสฺส อนฺโต น ปฏิทิสฺสติ ฯ ตทา หีติ ตสฺมึ กาเล ฯ ตถา
หีติป ปาโ ฯ เตนากาเรน กต เยน ตสฺส อนฺโต ทฏุ น
สกฺกาติ อตฺโถ ฯ ปกตนฺติ มม จ ตุยหฺ ฺจ ปาป ปฏิกุฏ กต
อติพหุเมว กต ฯ มาริสาติ มยา สทิส ฯ ปยาลปนเมต ฯ
โสการ วตฺวา นิมุคฺโค เอว วตฺตุกาโม
[๒๑๑] โสห นูน อิโต คนฺตฺวา โยนึ ลทฺธาน มานุสึ
วทฺู สีลสมฺปนฺโน กาหามิ กุสล พหุนฺติ ฯ
ตตฺถ นูนาติ เอกสตฺเถ นิปาโต ฯ โส อห อิโต คนฺตฺวา
โยนึ มานุสึ ลทฺธา วทฺู สีลสมฺปนฺโน หุตฺวา เอกเสเนว พหุ
กุสล กริสฺสามีติ อตฺโถ ฯ
ตทา โกสลราชา รตฺติภาเค เตส เนรยิกาน สทฺท สุตฺวา ภีโต
ทุติยทิวเส สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา อาจิกฺขิ ฯ สตฺถา ต อตฺถุปปฺ ตฺตึ
กตฺวา จตุกฺกนิปาตสฺส ทุติยวคฺเค โลหกุมฺภีชาตก เทเสสิ ฯ
ราชปุตฺตวตฺถุ ฯ
ธมฺมปทสฺส ชราวคฺเค มลฺลิกาวตฺถุมฺป สมาหริตพฺพ ฯ
มิจฺฉาจาเร วตฺถุกถา ฯ
[๒๑๒] อตีเต พาราณสิย มหุสสฺ โว อโหสิ ฯ พหู นาคสุปณฺณา
ภุมฺมฏกเทวา จ อาคนฺตฺวา อุสฺสว โอโลเกสุ ฯ ตาวตึสโตป
จ จตฺตาโร เทวปุตฺตา ทิพฺพานิ กกฺการุปุปฺผานิ สีเส จุมฺพิตก
๑

๒

๓

๑. เตน การเณนาติ ชาตกวณฺณนา ฯ ๒. ปกฏนฺติป ปาโ ฯ . ว.
๓. ชาตกฏกถา. ๔/๒๘๐ ฯ
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กตฺวา อุสฺสวทสฺ สนตฺถ อาคนฺตฺวา ราชงฺคณุปริ อากาเส ทิสฺสมาเนน
กาเยน อฏสุ ฯ ทิพฺพปุปฺผคนฺโธ ทฺวาทสโยชนิก พาราณสีนคร
อชฺโฌตฺถริ ฯ มนุสฺสา โอโลเกตฺวา เต ทิสฺวา เต ทิพฺพปุปฺผานิ
ยาจึสุ ฯ เต อิมานิ ปุปผฺ านิ ทุสฺสีลาน น อนุจฺฉวิกานิ เย
ปน อิเมหิ คุเณหิ สมนฺนาคตา เตสเมตานิ อนุจฺฉวิกานีติ
ทสฺเสนฺตา ปฏิปาฏิยา จตสฺโส คาถาโย อภาสึสุ ฯ เตสุ หิ
เชฏกเทวปุตฺโต เอวมาห
กาเยน โย นาวหเร วาจาย น มุสา ภเณ
ยโส ลทฺธา น มชฺเชยฺย สเว กกฺการุมรหตีติ ฯ
[๒๑๓] ตตฺถ นาวหเรติ ปรสฺส สนฺตก ติณสลากมฺป น
อวหรติ ฯ มุสาติ ชีวิต ปริจฺจชมาโนป วาจาย จ มุสาวาท น
ภณติ ฯ เทสนาสีสเมว เจต ฯ กายวจีมโนทฺวาเรหิ ปน โย
ทสวิเธ อกุสลกมฺมปเถ น กโรตีติ อยเมตฺถ อธิปฺปาโย ฯ ยโส
ลทฺธา น มชฺเชยฺยาติ โย จ อิสฺสริย ลภิตฺวา อิสฺสริยมทมตฺโต
ปมาท นาปชฺเชยฺย ฯ สเวติ โส อิเมหิ คุเณหิ ยุตฺโต ปุคฺคโล
กกฺการร นาม ทิพฺพปุปฺผ ยาจิตุ ปลนฺธิตฺุจ อรหติ ตสฺส ทสฺสามีติ
อธิปฺปาโย ฯ
ทุติโย ปนาห
[๒๑๔] ธมฺเมน วิตฺตเมเสยฺย น นิกตฺยา ธน หเร
โภเค ลทฺธา น มชฺเชยฺย สเว กกฺการุมรหตีติ ฯ
ตตฺถ ธมฺเมน วิตฺตนฺติ ปริสุทฺเธน อาชีเวน สุวณฺณ-
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รชตาทิวิตฺต เอเสยฺย ปริเยเสยฺย ฯ นิกตฺยาติ วฺจนาย ฯ
โภเคติ วตฺถาภรณาทิเก โภเค ฯ
ตติโย ปนาห
[๒๑๕] ยสฺส จิตฺต อหาลิทฺท สทฺธา จ อวิราคินี
เอโก สาทุ น ภฺุเชยฺย สเว กกฺการุมรหตีติ ฯ
ตตฺถ อหาลิทฺทนฺติ ยสฺส ปุคฺคลสฺส จิตฺต หลิทฺทสม น
โหติ หลิทฺทราโค วิย ขิปฺป น วิรชฺชติ ถิรเมว โหติ ฯ อวิราคินีติ
กมฺม วา วิปาก วา โอกปฺปนี ฯ ยสฺส วา ปุคคฺ ลสฺส วจน
สทฺทหนฺตสฺส สทฺธา อปฺปมตฺตเกเนว น วิรชฺชติ น ภิชชฺ ติ ฯ เอโก
สาทุนฺติ ยาจเก วา อฺเ วา สวิภาครเห ปุคฺคเล พหิ กตฺวา
เอโกว สาทุ รสโภชน น ภฺุชติ สวิภชิตฺวา ภฺุชติ ฯ
จตุตฺโถ ปนาห
[๒๑๖] สมฺมขุ า วา ปรมฺมขุ า วา โย สนฺเต น ปริภาสติ
ยถาวาที ตถาการี
สเว กกฺการุมรหตีติ ฯ
ตตฺถ สนฺเตติ สีลาทิคุณยุตฺเต วูปสนฺเต ปณฺฑิตปุริเส น
ปริภาสติ น อกฺโกสติ ฯ ยถาวาทีติ ย วาจาย วทติ ตเทว
กาเยน กโรติ ฯ
[๒๑๗] ตสฺส ตสฺส ปน คาถาวสาเน ปุโรหิโต มยฺห อิเมสุ
คุเณสุ เอโกป นตฺถิ มุสาวาท กตฺวา ตานิ ยาจิตฺวา คเหตฺวา
ปลนฺธิสฺสามิ เอว ม ชโน คุณสมฺปนฺโน อยนฺติ ชานิสฺสตีติ
๑

๑. ติโรกฺขาติป ปาลิ ฯ . ว.
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จินฺเตตฺวา ตถา อกาสิ ฯ เตป เทวปุตฺตา จตฺตาริ ปุปฺผจุมฺพิตกานิ
ตสฺเสว ทตฺวา เทวโลก คตา ฯ เตส คตกาเล ปุโรหิตสฺส สีเส
มหตี เวทนา อุปฺปชฺชิ ฯ ติณฺเหน สิขเรน นิมฺมถิต วิย อยยนฺเตน
ปฬิต วิย จสฺส สีส ชาต ฯ โส เวทนาปตฺโต มหาสทฺเทน
ปริเทวนฺโต อห มุสาวาท วตฺวา อิมานิ คเหตฺวา ปลนฺธึ
นีหรเถตานิ มม สีสโตติ อาห ฯ ตานิ หรนฺตาป หริตุ นาสกฺขึสุ ฯ
อยปฏเฏน พทฺธานิ วิย ปุปฺผานิ อเหสุ ฯ มนุสฺสา น อุกฺขิปตฺวา
เคห นยึสุ ฯ โส สตฺตาห ปริเทวิ ฯ สตฺตาหจฺจเยน ราชา
มา ทุสฺสีโล มรีติ ปุน อุสฺสว กาเรสิ ฯ เตป เทวปุตฺตา ปุนาคตา ฯ
ราชา ปุโรหิต อาหราเปตฺวา เต ตสฺส ขมาเปสิ ฯ เทวปุตฺตา ตุยฺห
ทุสฺสีลสฺส อนนุจฺฉวิกาเนวาตานิ ปุปฺผานิ ตฺว อิเม วฺจิสฺสามีติ
สฺี อสิ อตฺตโน เต มุสาวาทผล ลทฺธนฺติ ต ปริสมชฺเฌ
ครหิตฺวา ตสฺส สีสโต จุมพฺ ิตก อปเนตฺวา สกฏานเมว คตา ฯ
จตุกฺกนิปาตสฺส ตติยวคฺเค กกฺการุชาตกวณฺณนาย มุสาวาทิพฺราหฺมณวตฺถุ ฯ
[๒๑๘] อตีเต สมุทฺทสมีเป กรมฺปยปฏฏน นาม คาม นิสฺสาย
เอโก กรมฺปโ ย นาม อเจโล ปฏิวสติ ฯ เอโก ปณฺฑโร นาม
นาคราชาปสฺส สุปณฺณราชาป อุปฏาน อาคจฺฉนฺติ ฯ เตเสฺวกทิวส
สุปณฺณราชา ปม อาคนฺตฺวา ภนฺเต อมฺหาก าตกา นาเค
คณฺหนฺตา พหู วินสฺสนฺติ นาคคฺคณฺหนนิยาม น ชานาม คุยฺหการณ
๑

๒

๓

๑. ชาตกฏกถา. ๔/๓๓๕ ฯ ๒. กทมฺพยิ ปฏฏนนฺติป ปาโ ฯ ๓. กทมฺพิโยติป ฯ . ว.
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กิร เตสมตฺถิ ต ปุจฺฉิตฺวา อมฺหาก อาจิกฺขถาติ วตฺวา ปกฺกามิ ฯ
โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา นาคราชาน ต ปุนปฺปุน ปุจฺฉิ ฯ
นาคราชา ทฺวีห อกเถตฺวา ตติยทิวเส เตน กสฺสจิ น กเถสฺสามิ
นิพฺภโย หุตฺวา กเถหีติ วุตฺเต เตนหิ ภนฺเต อฺสฺส มา
กถยิตฺถาติ ปฏิฺ คเหตฺวา ภนฺเต มย มหนฺตมหนฺเต ปาสาเณ
คิลิตฺวา ภาริยา หุตฺวา นิปชฺชิตฺวา สุปณฺณาน อาคมนกาเล มุข
นิวตฺติตฺวา ทนฺเต วิวริตฺวา เต ฑสิตุ อิจฺฉาม เต อาคนฺตฺวา
อมฺหาก สีส คณฺหนฺติ เตส อมฺเห ครุภาเร นิปนฺเน อุทฺธริตุ
วายมนฺตานฺเว อุทก โอตฺถรติ สีทนฺตา เต อนฺโตอุทเกเยว
มรนฺติ อิมินา การเณน พหู สุปณฺณา วินสฺสนฺติ เตส อมฺเห
คณฺหนฺตาน กึ สีเสน ปคฺคหิเตน นงฺคุฏเน คเหตฺวา อมฺเห
เหฏาสีสเก กตฺวา คหิตโคจร ฉฑฺฑาเปตฺวา ลหุเก กตฺวา คนฺตุ
สกฺโกนฺตีติ อตฺตโน รหสฺสการณ ตสฺส มุสาวาทิโน ทุสฺสลี สฺส
กเถตฺวา ปกฺกามิ ฯ ตสฺมึ ปกฺกนฺเต สุปณฺณราชา อาคโต ฯ อเจโล
ต สพฺพ ตสฺส กเถสิ ฯ ต สุตฺวา สุปณฺณราชา ตทเหว ต
นาคราชาน นงฺคุฏเ คเหตฺวา เหฏาสีส กตฺวา คหิตโคจร
ฉฑฺฑาเปตฺวา อากาส ปกฺขนฺทิ ฯ นาคราชา เหฏาสีสก โอลมฺพนฺโต
มยาว รหสฺส อรกฺขิตฺวา ทุสฺสลี สฺส วทนฺเตน มม ทกฺขมาภตนฺติ
วตฺวา นานปฺปกาเรน ปริเทวิ ฯ สุปณฺณราชา ตฺว อตฺตโน รหสฺส
อเจสกสฺส กเถตฺวา อิทานิ กิมตฺถ ปริเทวสีติ ต ครหิตฺวา ตสฺมึ
ชีวิต ยาจนฺเต ตสฺส ชีวติ  อทาสิ ฯ เต อุโภ ตโต ปฏาย สมคฺคา
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สมฺโมทมานา อเภชฺชมิตตฺ า อเหสุ ฯ นาคราชา ปน อเจลกสฺส
กุชฺฌิตฺวา ตสฺส อสฺสมปท คนฺตฺวา ต นานปฺปกาเรน ครหิตฺวา
อภิสปนฺโต ตึสนิปาเต ปณฺฑรกชาตเก อิม คาถมาห
[๒๑๙] อทุฏสฺส ตุว ทุพฺภิ ทุพฺภี จ สุปโณ จสิ
เอเตน สจฺจวชฺเชน มุทฺธา เต ผลตุ สตฺตธาติ ฯ
ตตฺถ อทุฏสฺสาติ อมฺโภ ทุพฺภิ ตฺว มิตฺตสฺส ฯ ทุพฺภี จ
อสิ ปสุโณ จ อสีติ เอเตน สจฺจวจเนน ฯ นาคราชสฺส ปสฺสนฺตสฺเสว
อเจลกสฺส สีส สตฺตธา ผลิ ฯ นิสนิ ฺนฏาเนเยวสฺส ภูมิ วิวร
อทาสิ ฯ อิติ โส มุสา วทิตฺวา ปวิยา ทินฺนวิวโร ปวึ
ปวิสิตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติ ฯ
กรมฺปยอเจลกวตฺถุ ฯ
มุสาวาเท วตฺถุกถา ฯ
[๒๒๐] อตีเต พาราณสิย เอโก ราชา มชฺเชน วินา วตฺติตุมฺป
อมสกภตฺต ภฺุชิตุมฺป นาสกฺขิ ฯ นคเร อุโปสถทิวเสสุ มาฆาโต
โหติ ฯ ภตฺตการโก ปกฺขสฺส เตรสิยเมว มส คเหตฺวา เปสิ ฯ
ต ทุนฺนิกฺขติ ฺต สุนขา ขาทึสุ ฯ ภตฺตการโก อุโปสถทิวเส มส
อลภิตฺวา รฺโ ภตฺต อุปเนตุ อสกฺโกนฺโต ตมตฺถ เทวิยา
อาโรเจสิ ฯ สา ตาต มยฺห ปุตฺโต รฺโ ปโย มนาโป
ต ทิสฺวา ตเมว จุมฺพนฺโต ปริสฺสชนฺโต อตฺตโน อตฺถินตฺถภิ าวมฺป
น ชานาติ อห ปุตฺต รฺโ อูรุมหฺ ิ นิสีทาเปสฺสามิ ตสฺส
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๗/๒๘๓ ฯ
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ปุตฺเตน สทฺธึ กีฬนกาเล ตฺว ภตฺต อุปเนยฺยาสีติ วตฺวา ตถา
อกาสิ ฯ ตทา ภตฺตการโก ภตฺต อุปนาเมสิ ฯ ราชา สุรามทมตฺโต
ปาติย มส อทิสฺวา มส กหนฺติ ปุจฺฉิ ฯ อชฺช เทว อุโปสโถ
มส น ลทฺธนฺติ ฯ ราชา มยฺห มส นาม ทุลลฺ ภนฺติ วตฺวา
ปุตฺตสฺส คีวเว เตฺวา ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา ภตฺตการกสฺส ปุรโต
ขิปตฺวา เวเคน สมฺปาเทตฺวา อาหราติ อาห ฯ โส ตถา อกาสิ ฯ
เอโกป รฺโ ภเยน โรทิตุ วา กเถตุ วา นาสกฺขิ ฯ ราชา
ปุตฺตมเสน ภตฺต ภฺุชติ ฺวา นิทฺทายิตฺวา ปจฺจูสกาเล ปพุชฺฌิตฺวา
วิคตมโท ปุตฺต เม อาเนถาติ อาห ฯ ตสฺมึ ขเณ เทวี กนฺทมานา
เทว หิยฺโย เต ปุตฺต มาเรตฺวา ปุตฺตมเสน ภตฺต ภุตฺตนฺติ อาห ฯ
ราชา ปุตฺตโสเกน โรทิตฺวา อิท เม ทุกฺข สุราปาน นิสฺสาย
อุปฺปนฺนนฺติ มชฺชปาเน โทส ทิสฺวา อิโต ปฏาย ยาว อรหตฺต
น ปาปุณามิ ตาว เอวรูป วินาสการณ สุร นาม น ปวิสฺสามีติ
ปสุ คเหตฺวา มุข ปฺุฉิตฺวา อธิฏาสิ ฯ โส ตโต ปฏาย
มชฺช นาม น ปวิ ฯ
ทุกนิปาตสฺส สตฺตมวคฺเค ธมฺมทฺธชชาตกวณฺณนาย
ปุตฺตขาทกวตฺถุ ฯ
[๒๒๑] อนาถปณฺฑิกสฺส ภาคิเนยฺโย มาตาปตูน สนฺตกา จตฺตาฬีส
หิรฺโกฏิโย ปานพฺยสเนน นาเสตฺวา เสฏิสฺส สนฺติก อคมาสิ ฯ
โสปสฺส โวหาร กโรหีติ สหสฺส อทาสิ ฯ โส ตป นาเสตฺวา
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๓/๒๔๘ ฯ
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ปุน อคมาสิ ฯ เสฏี ปุน ปฺจ สตานิ ทตฺวา ตานิป นาเสตฺวา
ปุนาคตสฺส เทฺว ถูลสาฏเก ทตฺวา เตป นาเสตฺวา ปุนาคต คีวาย
คาหาเปตฺวา นีหราเปสิ ฯ โส อนาโถ หุตฺวา ปรกุฑฺฑ นิสฺสาย
กาลมกาสิ ฯ ตเมน กฑฺฒิตฺวา พหิ ฉฑฺเฑสุ ฯ เสฏีป วิหาร
คนฺตฺวา สพฺพนฺต ภาคิเนยฺยสฺส ปวตฺตึ สตฺถุ อาโรเจสิ ฯ สตฺถา
ตฺว เอต กถ สนฺตปฺเปสฺสสิ ยมห ปุพฺเพ สพฺพกามทท กุมฺภ
ทตฺวาป สนฺตปฺเปตุ นาสกฺขินฺติ วตฺวา อตีต อาหริ
[๒๒๒] อตีเต พาราณสิย โพธิสตฺโต จตฺตาฬีสโกฏิภมู ิคตธโน
เสฏี หุตฺวา ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา จวิตฺวา สกฺโก เทวราชา
อโหสิ ฯ ปุตฺโต ปนสฺเสโกว ฯ โส ปตริ กาลกเต มณฺฑป
กาเรตฺวา มหาชนปริวุโต สุร ปวิ ฯ โส ลงฺฆนนฏนจฺจคีตาทีนิ
กโรนฺตาน สหสฺส สหสฺส ททมาโน อิตฺถโี สณฺฑสุราโสณฺฑมสโสณฺฑาทิภาว ปตฺวา นจฺจคีตวาทิตาทิสมชฺเช ิโต ปมตฺโต หุตฺวา
อาหิณฺฑนฺโต นจิรสฺเสว จตฺตาฬีสโกฏิธน อุปโภคปริโภคุปกรณานิ
จ นาเสตฺวา ทุคฺคโต กปโณ ปโลติก นิวาเสตฺวา วิจริ ฯ สกฺโก
ตสฺส ทุคฺคตภาว ตฺวา ปุตฺตปฺเปเมนาคนฺตฺวา สพฺพกามทท กุมฺภ
ทตฺวา ตาต ยถา อย กุมโฺ ภ น ภิชฺชติ ตถา น รกฺข อิมสฺมึ จ
เต สติ ธนสฺส ปริจฺเฉโท นาม น ภวิสฺสติ อปฺปมตฺโต โหหีติ
วตฺวา สกฏานเมว คโต ฯ โส ตโต ปฏาย สุร ปวนฺโต
วิจรติ ฯ อเถกทิวส โส มตฺโต ต กุมฺภ อากาเส ขิปตฺวา
๑

๑. ลงฺฆนธาวนนจฺจคีตาทีนตี ิมิ ปท ฯ . ว.
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ขิปตฺวา สมฺปฏิจฺฉนฺโต เอกวาร วิรชฺฌิ ฯ กุมฺโภ ภูมิย ปติตฺวา
ภิชฺชิ ฯ โส ตโต ปฏาย ปุน ทลิทฺโท หุตฺวา ปโลติก นิวาเสตฺวา
กปาลหตฺโถ ปรกุฑฺฑ นิสสฺ าย กาลมกาสิ ฯ
[๒๒๓] สตฺถา อิม อตีต อาหริตฺวา เสฏิสฺส ธมฺม เทเสนฺโต
ติกนิปาตสฺส ปฺจมวคฺเค ภทฺรฆฏชาตเก ติสฺโส คาถาโย อภาสิ
สพฺพกามทท กุมฺภ
กูฏ ลทฺธาน ธุตฺตโก
ยาว โส อนุปาเลติ
ตาว โส สุขเมธติ ฯ
ยทา มตฺโต จ ทิตฺโต จ ปมาทา กุมฺภมพฺภิทา
ตโต นคฺโค จ โปตฺโถ จ ปจฺฉา พาโล วิหฺติ
เอวเมว โย ธน ลทฺธา ปมตฺตา ปริภฺุชติ
ปจฺฉา ตปฺปติ ทุมฺเมโธ กูฏ เภตฺวาว ธุตฺตโกติ ฯ
[๒๒๔] ตตฺถ สพฺพกามททนฺติ สพฺเพ วตฺถกุ าเม ทาตุ สมตฺถ
กุมฺภ ฯ กูฏนฺติ กุมฺภเววจน ฯ ยาวาติ ยตฺตก กาล ฯ อนุปาเลตีติ
รกฺขติ ฯ มตฺโตติ สุรามเทน มตฺโต ฯ ทิตฺโตติ ทปฺเปน ทิตฺโต ฯ
ปมาทา กุมภฺ มพฺภิทาติ ปมาเทน กุมฺภ ภินฺทิ ฯ นคฺโค จ โปตฺโถ
จาติ กทาจิ นคฺโค กทาจิ โปตฺถกปโลติกนิวตฺถตฺตา โปตฺโถ ฯ
ปมตฺตาติ ปมาเทน ฯ ตปฺปตีติ โสจตีติ ฯ
สุราธุตฺตวตฺถุ ฯ
ธมฺมปทสฺส ชราวคฺเค มหาธนเสฏิปุตฺตวตฺถุมฺป ตึสนิปาเต
๑

๒

๓

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๒๑. ตทฏกถา. ๔/๑๙๗ ฯ ๒. ปมตฺโตติ ปาเน ภวิตพฺพ ฯ
ปจฺฉา โอกาเร นฏเ ปมตฺตาติ ทิสฺสติ. ฯ ตวเสน วณฺณนา กตา ฯ ปาลิยมฺป
ปมตฺโตติ ทิสฺสติ. ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๔๗๗. ตทฏกถา. ๗/๑๙๑.

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 171

กุมฺภชาตกมฺป สมาหริตพฺพ ฯ
มชฺชปาเน วตฺถุกถา ฯ
ยถาวุตฺตฺเจต สพฺพ วตฺถุ นานาานโต ลทฺธ ฯ อิทนฺตุ
เอกฏานโต
[๒๒๕] อตีเต พาราณสีรฺโ อคฺคมเหสี อติจริตฺวา รฺา
ปุฏา สจาห ตุมฺเห อติจรามิ อสฺสมุขิยกฺขินี เหสฺสามีติ สปถ
กตฺวา กาล กตฺวา เอกสฺมึ ปพฺพตปาเท เลนคุหาย อสฺสมุขิยกฺขินี
หุตฺวา ตีณิ วสฺสานิ เวสฺสวณ อุปฏหิตฺวา อายามโต ตึสโยชเน
วิตฺถารโต ปฺจโยชเน าเน มนุสฺเส ขาทิตุ ปฏิลภิ ฯ สา เอกทิวส
อภิรูป พฺราหฺมณ คเหตฺวา ปฏิย นิปชฺชาเปตฺวา คุห เนนฺตี ปุริสสมฺผสฺส ปฏิลภิตฺวา กิเลสวเสน ตสฺมึ สิเนห อุปฺปาเทตฺวา ต อขาทิตฺวา
สามิก กตฺวา ตโต ปฏาย มนุสฺเส คณฺหนฺตี วตฺถตณฺฑุลเตลาทีนิ
คเหตฺวา ตสฺส นานคฺครสโภชน ทตฺวา สย มนุสฺสมส ขาทิ ฯ
โคจราย คมนกาเล จ ตสฺส ปลายนภเยน มหติยา สิลาย ทฺวาร
ปทหิตฺวา คจฺฉติ ฯ ตทา โพธิสตฺโต ตสฺสา กุจฺฉิมฺหิ นิพฺพตฺติ ฯ
สา ทสมาสจฺจเยน ปุตฺต วิชายิตฺวา เตสุ ปตาปุตฺเตสุ พลวสิเนหา
หุตฺวา เต เทฺว อนฺโต กริตฺวา ทฺวาร ปธาย คจฺฉติ ฯ โพธิสตฺโต
อนุกฺกเมน วุฑฺฒิมฺปตฺโต เอกทิวส ตสฺสา คตกาเล สิล อปเนตฺวา
ปตร พหิ อกาสิ ฯ สา อาคนฺตฺวา อมฺม มยา สิลา อปนีตา
อนฺธกาเร นิสีทิตุ น สกฺโกมาติ สุตฺวา ปุตฺตสิเนเหน น กิฺจิ
อวจ ฯ อเถกทิวส กุมาโร ตาต มยฺห มาตุ จ ตว จ มุข
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อสทิส กึ การณนฺติ ปุจฺฉิ ฯ ปตา ตาต ตว มาตา ยกฺขินี
อุโภ มย มนุสฺสาติ อาห ฯ ต สุตฺวา กุมาโร เอกทิวส มาตริ
คตาย ปตร คเหตฺวา ปลายิ ฯ ยกฺขนิ ี อาคนฺตฺวา เต อทิสฺวา
วาตเวเคน ปกฺขนฺทิตฺวา เต คเหตฺวา นิวตฺติ ฯ เอว ปุนป กติปเย
ทิวเส ปลายนฺเต อาเนสิ ฯ โพธิสตฺโต มยฺห มาตุ ปริจฺฉินฺเนน
โอกาเสน ภวิตพฺพ ยนฺนูนาห ตสฺสา อาณาปวตฺตฏานสีม ปุจฺฉิตฺวา
ต อติกฺกมิตวฺ า ปลาเยยฺยนฺติ จินฺเตตฺวา ต ปุจฺฉิ ฯ สาปสฺส
อาโรเจสิ ฯ โส กติปาหจฺจเยน ปตร ขนฺเธ กตฺวา วาตเวเคน
ปกฺขนฺทิตฺวา ปริจฺเฉทนทีตีร ปตฺวา นทีมชฺฌ คโต ฯ สาป อนุพนฺธิตฺวา นทีตีเร ตฺวา เต นานปฺปกาเรน ยาจิตฺวาป นิวตฺตาเปตุ
อสกฺโกนฺตี ตถารูเปน ทุกฺเขน อภิภูตาป ปุตฺตปฺเปเมน มนฺต
ทาตุกามา เอวมาห ตาต ยทิ น นิวตฺติสฺสสิ มนุสฺสโลเก ชีวิกา
นาม ทุกฺขา สิปฺป อชานนฺโน หิ ชีวิตุ น สกฺโกติ อห เอก
จินฺตามณึ นาม วิชชฺ  ชานามิ ตสฺสานุภาเวน ทฺวาทสสวจฺฉรมตฺถเก ภณฺฑ อวหริตวฺ า คตานมฺป ปทานุปท สกฺกา คนฺตุ
อยนฺเต ชีวกิ า ภวิสฺสติ อุคฺคณฺห ตาต อนคฺฆ มนฺตนฺติ ฯ
โพธิสตฺโต นทีมชฺเฌ ิตโก ว มาตร วนฺทิตฺวา มนฺต อุคฺคเหตฺวา
ต วนฺทิตฺวา คจฺฉถ อมฺมาติ อาห ฯ สา ตาต ตุมฺเหสุ
อนิวตฺตนฺเตสุ มยฺห ชีวติ  นตฺถีติ วตฺวา อุร ปหริตฺวา ปุตฺตโสเกน
ผลิตหทยา มริตฺวา ตตฺเถว ปติตา ฯ อิติ สา ปุพฺเพ มิจฺฉาจาร
กตวา มุสา วทิตฺวา สปถพเลน ยกฺขินี หุตฺวา อนาถมรณ ปตฺตา ฯ
อติจาริณียกฺขินีวตฺถุ ฯ
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[๒๒๖] อถ โพธิสตฺโต จิตก กตฺวา มาตร ฌาเปตฺวา อาฬาหน
นิพฺพาเปตฺวา ปุปฺผปูช กตฺวา วนฺทติ ฺวา โรทิตฺวา ปตร คเหตฺวา
พาราณสึ คนฺตฺวา ราชทฺวาเร ตฺวา ปทกุสโล มาณโว อาคโตติ
รฺโ นิเวเทตฺวา อาคจฺฉตูติ วุตฺเต ปวิสิตฺวา วนฺทิตฺวา เตน
ปุฏโ อตฺตโน ชานนสิปฺป กเถตฺวา เตนหิ ม อุปฏหาติ วุตฺเต
เทวสิก สหสฺส ลภนฺโต อุปฏหิสฺสามีติ อาห ฯ ราชา สาธูติ
วตฺวา เทวสิก สหสฺส ทาเปสิ ฯ อเถกทิวส ปุโรหิโต มหาราช
อิมสฺส ต สิปฺป อตฺถิ วา นตฺถิ วาติ น ชานาม วีมสิสฺสาม
ตาว นนฺติ อาห ฯ ราชา สมฺปฏิจฺฉิ ฯ เต อุโภป โจรกมฺม กโรนฺตา
รตนสาร คเหตฺวา ปาสาทา โอรุยฺห ราชนิเวสนนฺตเร ติกฺขตฺตุ
อาวิชฺฌิตฺวา นิสฺเสณึ อตฺถริตฺวา ปาการมตฺถเกน พหิ โอตริตฺวา
วินิจฺฉยสาล ปวิสิตฺวา ปุนาคนฺตฺวา นิสฺเสณึ อตฺถริตฺวา ปาการมตฺถเกน โอตริตฺวา โปกฺขรณีตีร คนฺตฺวา ติกฺขตฺตุ ปทกฺขิณ
กตฺวา โอตริตฺวา อนฺโตโปกฺขรณิย ภณฺฑก เปตฺวา ปาสาท
อภิรุหึสุ ฯ ปุนทิวเส ราชนิเวสนโต กิร โจรา รตน นีหรึสตู ิ
เอกโกลาหล ชาต ฯ ราชา อชานนฺโต วิย หุตฺวา โพธิสตฺต
ปกฺโกสาเปตฺวา โจร วิจินาหีติ อาห ฯ โส สาธุ เทวาติ
วตฺวา มาตร วนฺทิตฺวา มนฺต ปริวตฺเตตฺวา มหาตเล ิโต มหาราช
ทฺวินฺน โจราน ปท ปฺายตีติ วตฺวา เตส ปทานุสาเรน สพฺพตฺถ
คนฺตฺวา อตฺตนา ปต วิย ภณฺฑก นีหริตฺวา รฺโ ทสฺเสตฺวา
มหาราช อิเม เทฺว โจรา อภิฺาตาติ อาห ฯ โจเร คเหตฺวา
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ทาตุ สกฺขิสสฺ สีติ ฯ เทว อิเธว โจรา น ทูเรติ ฯ โก จ
โจโร โก จ โจโรติ ฯ เทว โย อิจฺฉติ โส จ ๑โจโร โหติ
โหตุ ตุมฺหาก ภณฺฑกสฺส ลทฺธกาลโต ปฏาย โจเรหิ โก
อตฺโถติ ฯ ตาต อห ตุยฺห เทวสิก สหสฺส ทมฺมิ โจเร เม
คเหตฺวา เทหีติ ฯ โพธิสตฺโต รฺโ อนุกมฺปาย ตสฺส โจรกมฺม
ปฏิจฺฉาเทตุกาโมป เตน ปุนปฺปุน ปุฏโ อฏ อตีตวตฺถูนิ อาหริ
[๒๒๗] ๑ อตีเต พาราณสิโต อวิทูเร คามวาสี เอโก ปาตลี
นาม นโฏ สุรามตฺโต นทึ ตรนฺโต วุฬโฺ ห มหาชนสฺส ปฏิสรณ
อุทก ม มาเรตีติ วตฺวา กาลมกาสิ ฯ
[๒๒๘] ๒ อตีเต พาราณสีทฺวารคามวาสี เอโก กุมฺภกาโร เอกสฺมึ
อาวาเฏ ภาชนตฺถาย มตฺติก คณฺหิ ฯ ตขณฺเว เทโว วสฺสิ ฯ
อุทก อวตฺถรมาน อาวาฏปาท ปาเตสิ ฯ เตนสฺส มตฺถโก ภิชฺชิ ฯ
โส มหาชนสฺส ปฏิสรณ มหาปวี มยฺห สีส ภินฺทีติ ปริเทวิ ฯ
[๒๒๙] ๓ อตีเต พาราณสิยเมโก ปุริโส เคเห ทฑฺเฒ นิกฺขมิตุ
อสกฺโกนฺโต มหาชนสฺส ปฏิสรณ อคฺคิ ม ทหตีติ วตฺวา
กาลมกาสิ ฯ
[๒๓๐] ๔ อตีเต ตตฺเถเวโก อติพหุ ภฺุชิตฺวา ชิราเปตุ
อสกฺโกนฺโต มหาชนสฺส ปฏิสรณ ภตฺต ม มาเรตีติ วตฺวา มโต ฯ
[๒๓๑] ๕ อตีเต ตตฺเถเวกสฺส วาโต อุฏหิตฺวา คตฺตานิ
สมฺภฺชิ ฯ โส คิมฺหมาเส มหาชนสฺส ปฏิสรณ วาโต เม
๑. วสทฺโท ชาตกวณฺณานย ทิสฺสติ ฯ . ว.
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คตฺตานิ ภฺชตีติ ปริเทวิ ฯ
[๒๓๒] ๖ อตีเต หิมวนฺเต เอโก มหารุกฺโข อโหสิ อเนกสกุณสหสฺสาน นิวาโส ฯ ตสฺส เทฺว สาขา อฺมฺ ฆฏเฏตฺวา
ธูมฺจ อคฺคิจุณฺณานิ จ ปาเตสุ ฯ ต ทิสฺวา สกุณา อย
โน ปฏิสรณ โส อิทานิ ภย อุปฺปาเทสีติ วตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ
ฉ วตฺถูนิ ฯ
[๒๓๓] ๗ อตีเต กาสีคาเม เอโก กุลปุตฺโต ปตริ กาลกเต
มาตร ปฏิชคฺคิ ฯ ตสฺส มาตา อนิจฺฉนฺตสฺเสว เอก อิตฺถึ อาเนสิ ฯ
สา จ อิตฺถี อตฺตโน มาตร อาทาย คนฺตฺวา ตตฺถ วสิตฺวา ปม
สสฺสุ สมฺปย ายิตฺวา ปจฺฉา ปุตฺตธีตาหิ วฑฺฒมานา ต มาเรตุกามา
สามิกสฺส อาโรเจสิ ฯ มนุสฺสมารณ นาม ภาริย กถ น
มาเรมาติ ฯ สามิ นิทฺโทกฺกมนกาเล น มฺจเกเนว คเหตฺวา
อมฺหาก ฆรสฺส ปจฺฉิมภาเค กกฺขฬสสสุมารนทิย ขิปสฺสาม อถ น
สสสุมารา ขาทิสฺสนฺตีติ ฯ ภทฺเท ตุยหฺ  มาตา กห สยตีติ ฯ ตุยฺห
มาตุ สนฺติเกติ ฯ เตนหิ คจฺฉ มยฺห มาตุ นิปนฺนมฺจเก รชฺชช
พนฺธิตฺวา สฺ กโรหีติ ฯ สา ตถา อกาสิ ฯ อิตโร โถก
อธิวาเสหิ (๑) มนุสฺสา ตาว สยนฺตูติ นิทฺทายนฺโต วิย นิปชฺชิตฺวา
คนฺตฺวา ต รชฺชุก ภริยาย มาตุ มฺจเก พนฺธิตฺวา ภริย ปโพเธสิ ฯ
เต อุโภป ต มฺจเกเนว สทฺธึ อุกขฺ ิปตฺวา นทิย ขิปสุ ฯ
สสสุมารา น ขาทึสุ ฯ สา ปุนทิวเส มาตุ ปริวตฺตนภาว ตฺวา
๑. อาคเมหิ ฯ
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สามิ มม มาตา มาริตา อิทานิ ตว มาตร สุสาเน จิตก
กตฺวา อคฺคิมฺหิ ปกฺขิปตฺวา มาเรสฺสามาติ อาห ฯ โส สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิ ฯ เต อุโภป น นิทฺทายมาน เนตฺวา ปยึสุ ฯ อถ
โส ภทฺเท อคฺคิ เต อาภโตติ อาห ฯ ปมฺมฏุ า สามีติ ฯ
เตนหิ คนฺตฺวา อาเนหีติ ฯ น สกฺโกมิ สามิ ตยิ คเตป จ าตุ
น สกฺโกมิ อุโภป คจฺฉามาติ ฯ เตสุ คเตสุ มหลฺลิกา วาเตน
ปโพธิตา อิเม ม มาเรตุกามา อคฺคิอตฺถาย คตาติ ตฺวา
น เม พล ชานนฺตีติ เอก กเฬวร มฺจเก นิปชฺชาเปตฺวา
ปโลติกาหิ ปฏิจฺฉาเทตฺวา คนฺตฺวา ตตฺเถว เอก เลนคุห ปาวิสิ ฯ
อิติ สา อตฺตโน ปฏิสรณตฺถาย สุณิส คเหตฺวา ตโต อุปฺปนฺนภยา
ชาตา ฯ อิตเร อคฺคึ อาเนตฺวา มหลฺลิกสฺาย กเฬวร ฌาเปตฺวา
ปกฺกมึสุ ฯ ตสฺมึ ปน คุหาเลเน ปม เอเกน โจเรน ภณฺฑิกา
ปตา ฯ โส ต คเหตุ อาคนฺตฺวา มหลฺลิก ทิสวฺ า ยกฺขินีสฺี
ภณฺฑิกา เม อมนุสฺสปริคฺคหิตาติ คนฺตฺวา ภูตเวชฺชก อาเนสิ ฯ
เวชฺโช มนฺต กโรนฺโต คุห ปาวิสิ ฯ นาห ยกฺขินี เอหิ
อุโภป อิม ธน ภาเชสฺสามาติ ฯ กถ สทฺทหิตพฺพนฺติ ฯ ตว
ชิวฺห มม ชิวฺหาย เปหีติ ฯ โส ตถา อกาสิ ฯ สา ตสฺส
ชิวฺห ฑสิตฺวา ฉินฺทาเปสิ ฯ เวชฺโช อทฺธา เอสา ยกฺขินีติ
วิรวนฺโต ปลายิ ฯ โจโรป ปลายิ ฯ สา ปุนทิวเส นานารตนภณฺฑิก คเหตฺวา เคห คตา ฯ ต ทิสวฺ า สุณิสา กหนฺเต
อมฺม อิท ลทฺธนฺติ ปุจฺฉิ ฯ อมฺม สุสาเน ทารุจิตกาย ฌาปตา
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เอวรูป ลภนฺตีติ ฯ อมฺม มยาป สกฺกา ลทฺธุนตฺ ิ ฯ มาทิสี
หุตฺวา ลภิสสฺ สีติ ฯ สา พาลา ธนโลเภน พาลสฺส สามิกสฺส
กเถตฺวา ตตฺถ อตฺตาน ฌาเปตฺวา กาลมกาสิ ฯ เอว ปร
มาเรตุกามตาย สา สยเมว มรณ ปตฺตา ฯ
สสฺสุมาริกสุณฺหาวตฺถุ ฯ
[๒๓๔] ๘ อตีเต พาราณสิยเมโก ปุริโส ปุตฺต ปฏเตฺวา
ต ลภิตฺวา อย ม ชรากาเล โปเสสฺสตีติ โปเสสิ ฯ ปุตฺโต ปน
น ชรปฺปตฺต ตฺว กมฺม กาตุ น สกฺโกสิ อิโต นิกฺขมาติ
เคหโต นีหริ ฯ โส กิจฺเฉน ภิกฺขาย ชีวิต กปฺเปนฺโต ปุตฺโต
เม มหลฺลกกาเล ปฏิสรณ ภวิสฺสตีติ ย โปเสสึ ตโต เม ภย
อุปฺปนฺนนฺติ ปริเทวิ ฯ
เอว โส อตีตานิ อาหริตฺวา อุทกาทีนิ วิย จ มหาชนสฺส
รุกฺโข วิย จ สกุณาน สุณิสา วิย จ สสฺสุยา ปุตฺโต วิย
จ ปตุ มหาชนสฺส ปฏิสรณภูโต เอโก ภณฺฑก อวหริ อิมินา
การเณน อสุโก นาม โจโรติ ชานาหิ เทวาติ อาห ฯ ราชา
เตนหิ อสุโก จ อสุโก จ โจโรติ ปริสมชฺเฌ ปกาเสหีติ อาห ฯ
โพธิสตฺโต อย ราชา อตฺตาน รกฺขิตุ น เทติ คณฺหิสฺสามีทานิ
โจรนฺติ วตฺวา สุณาถ เม โภนฺโต ราชา จ ปุโรหิโต จ
โจรกมฺม อกสุ อิโต ปฏาย อตฺตโน สนฺตก ธนธฺ
รกฺขถาติ อาห ฯ ต สุตฺวา มนุสฺสา อย ราชา อฺสฺส
อุปริ โทส อาโรเปตุกาโม อตฺตโน ภณฺฑก สยเมว โปกฺขรณิย
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เปตฺวา โจเร ปริเยสาเปติ อิโตทานิ ปฏาย ปุน โจรกมฺมสฺส
อกรณตฺถาย มาเรม น ปาปราชานนฺติ ทณฺฑมุคฺคราทิหตฺถา
อุฏาย ตตฺเถว สปุโรหิต ราชาน โปเถตฺวา ชีวิตกฺขย ปาเปตฺวา
โพธิสตฺต รชฺเช อภิสิฺจึสุ ฯ
เตสุ ปน นาฏปาตลิ สุราโทเสน อนาถมรณ ปตฺโต สุณิสา
ปุพฺพภาเค ปาณาติปาตโทเสน อิเม เทฺว อทินฺนาทานโทเสนาติ ฯ
ยถาวุตฺตฺเจต สพฺพ วตฺถุ นวกนิปาเต ปทกุสลชาตกวณฺณนาโต วิตฺถาเรน คเหตพฺพ ฯ
[๒๓๕] เอว เวรการโก ทุกฺข ปปฺโปติ ฯ ตสฺมา เวรโต
ภายนฺเตน ตโต วิรมิตพฺพ ฯ อปจ นิรยโต ภายนฺเตน เวรโต
วชฺเชตพฺพ ฯ เตนาห ภควา ปฺจกงฺคุตฺตรสฺส จตุตฺถปณฺณาสเก
คิหิสุตฺเต สารีปุตฺตสฺส ธมฺม เทเสนฺโต
นิรเยสุ ภย ทิสฺวา ปาปานิ ปริวชฺชเย
อริยธมฺม สมาทาย ปณฺฑิโต ปริวชฺชเย ฯ
น หึเส ปาณภูตานิ วิชฺชมาเน ปรกฺกเม
มุสา จ น ภเณ ชาน อทินฺน น ปรามเส
เสหิ ทาเรหิ สนฺตุฏโ ปรทารฺจ อารเม
เมรย วารุณึ ชนฺตุ
น ปเว จิตฺตโมหนินฺติ ฯ
อริยธมฺม สมาทายาติ เอตฺถ อริยธมฺโมติ ปฺจสีลานิ
กถิตานิ ฯ เมรย วารุณนิ ฺติ จตุพฺพิธ เมรย ปฺจวิธฺจ สุรนฺติ
๑

๒

๓

๑. ชาตกฏกถา. ๕/๓๖๔. ๒. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๒๓๘. ๓. สารีปุตฺตตฺเถรสฺส.
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ตพฺพณฺณนา ฯ
[๒๓๖] ตสฺมา อริยธมฺมสงฺขาตา เวรมณี สมาทิยิตพฺพา ว ฯ
ต สมาทิยนฺโต หิ มหปฺผลตร วิรติสงฺขาต ทาน เทติ นาม ฯ
ตถา หิ ภควตา นิจฺจภตฺตทานสงฺขาโต ยฺโ ปกติยฺโต
มหปฺผลตโร ตโต วิหารทานสงฺขาตยฺโ ตโต สรณคมนสงฺขาตยฺโ ตโต ปฺจสีลสงฺขาตยฺโ มหปฺผลตโรติ เอว
ยฺนาเมน กูฏทนฺตสุตฺเต จตุพฺพิธ ทาน วุตฺต ฯ
[๒๓๗] ตพฺพณฺณนายฺจ ยสฺมา สรณคมน ติณฺณ รตนาน
ชีวิตปริจฺจาควเสน ยฺ นาม หุตฺวา สคฺคสมฺปตฺตึ เทติ ตสฺมา
วิหารทานโตป มหปฺผลตร ฯ ปฺจสีลสทิสสฺส ปน ทานสฺส อภาวโต
เอต ตโตป มหปฺผลตรนฺติ อตฺถ วตฺวา ต ปาลิยา สาเธตุ
ปฺจิมานิ ภิกฺขเว ทานานิ มหาทานานิ อคฺคฺานิ รตฺตฺานิ
วสฺานิ โปราณานิ อสงฺกิณฺณานิ อสงฺกิณฺณปุพฺพานิ น สงฺกิยนฺติ
น สงฺกิยิสสฺ นฺติ อปฺปฏิกุฏานิ สมเณหิ วา พฺราหฺมเณหิ วา
วิฺูหิ ฯ กตมานิ ปฺจ ฯ อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก ปาณาติปาต
ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ ปาณาติปาตา ปฏิวริ โต
ภิกฺขเว อริยสาวโก อปริมาณาน สตฺตาน อภย เทติ อเวร
เทติ อพฺยาปชฺฌ เทติ อปริมาณาน สตฺตาน อภย ทตฺวา
อเวร ทตฺวา อพฺยาปชฺฌ ทตฺวา อปริมาณสฺส อภยสฺส อเวรสฺส
อพฺยาปชฺฌสฺส ภาคี โหติ อิท ภิกขฺ เว ทาน มหาทาน อคฺคฺ
๑

๒

๓

๑. มโน. ปู. ๓/๗๕. ๒. นย. ที. สี. ๙/๑๘๕. ๓. สุ. วิ. ๑/๓๗๘.
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รตฺตฺ วสฺ โปราณ อสงฺกิณณ
ฺ  อสงฺกิณณ
ฺ ปุพฺพ น สงฺกิยติ น
สงฺกิยิสฺสติ อปฺปฏิกุฏ สมเณหิ วา พฺราหฺมเณหิ วา วิฺูหิ ฯ ปุน
จปร ภิกฺขเว อริยสาวโก อทินฺนาทาน ปหาย ... กาเมสุ มิจฺฉาจาร
ปหาย ... มุสาวาท ปหาย ... สุราเมรยมชฺชปฺปมาทฏาน ปหาย ... อิมานิ
โข ภิกฺขเว ปฺจ ทานานิ มหาทานานิ ... วิฺูหีติ ปาลึ ทสฺเสตฺวา
ปุน อิทมฺปน สีลปฺจก อตฺตสิเนหฺจ ชีวิตสิเนหฺจ ปริจฺจชิตฺวา
รกฺขิสฺสามีติ สมาทินฺนตาย ยฺโติ วุจฺจตีติ วุตฺต ฯ
[๒๓๘] อคฺคานีติ าตตฺตา อคฺคฺานิ จิรรตฺตาย าตตฺตา
รตฺตฺานิ ฯ อริยาน สาธูน วสานีติ าตตฺตา วสฺานิ ฯ
โปราณาน อาทิปุริสาน เอตานีติ โปราณานิ ฯ สพฺพโส เกนจิป
ปกาเรน สาธูหิ น กิณณ
ฺ านิ น ขิตตฺ านิ น ฉฑฺฑิตานีติ อสงฺกิณฺณานิ ฯ
อยฺจ นโย เนส ยถา อตีเต เอว เอตรหิ อนาคเต จาติ
อาห อสงฺกิณฺณปุพฺพานิ น สงฺกิยนฺติ น สงฺกิยิสสฺ นฺตีติ ฯ ตโต เอว
อปฺปฏิกุฏานิ น ปฏิกฺขิตฺตานิ ฯ น หิ กทาจิ วิฺู สมณพฺราหฺมณา หึสาทิปาปธมฺม อนุชานนฺติ ฯ อปริมาณาน สตฺตาน
อภย เทตีติ สพฺเพสุ ภูเตสุ นิหิตทณฺฑตฺตา สกลสฺสาป
สตฺตนิกายสฺส ภยาภาว เทติ ฯ น หิ อริยสาวกโต กสฺสจิ ภย โหติ ฯ
อเวรนฺติ เวราภาว ฯ อพฺยาปชฺฌนฺติ นิทฺทุกฺขตนฺติ ตฏฏีกา ฯ
[๒๓๙] นนุ ปฺจสีล สพฺพกาลิก น จ เอกนฺตโต วิมุตฺตายตน
สรณคมนมฺปน พุทฺธุปฺปาทเหตุก เอกนฺตโตว วิมุตฺตายตน ตตฺถ
กถ สรณคมนโต ปฺจสีลสฺส มหปฺผลตาติ ฯ เนต ปฺจสีล-
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มตฺตกเมว สนฺธาย วุตตฺ  ฯ สรเณ ปติฏาย รกฺขิตมฺปน ปฺจสีล
สนฺธาย ฯ เตน กูฏทนฺตวณฺณนาย กิฺจาป ปฺจสีลโต
สรณคมนเมว เชฏก อิทมฺปน สรเณ ปติฏาย รกฺขิตสีลวเสน
มหปฺผลนฺติ วุตฺตนฺติ วุตฺต ฯ
เชฏกนฺติ อุตฺตม ฯ สรเณ ปติฏายาติ อิมินา ตสฺส
สีลสฺส สรณคมเนน อภิสงฺขตตฺตมาหาติ ตฏฏีกา ฯ
วิรติ อวขณฺฑนตฺเถน ลวนตฺเถน จ ทาน ฯ สา หิ อุปฺปชฺชมานา
ภยเภรวาทิสงฺขาต ทุสฺสลี ฺยเจตน ขณฺเฑติ ลุนาติ จาติ ทานนฺติ
กถาวตฺถุวณฺณนา ฯ
ทา อวขณฺฑเน ทิยตีติ ทิวาทิคโณ ฯ
อภยทานตาย สีลสฺส ทานภาโว อนวเสส วา สตฺตนิกาย
ทายติ เตน รกฺขตีติ ทาน สีลนฺติ กูฏทนฺตฏีกา ฯ
เท ปาลเน ทายติ รกฺขตีติ ทาน ทานเจตนาติ ภูวาทิคโณ ฯ
ปาปวิรติมชฺชปานสยมกถา ฯ
๑

๒

๑. สุ. วิ. ๑/๓๗๙. ๒. ป. ที. อภิ. ๒๕๕.
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อปฺปมาทกถา
[๒๔๐] อปฺปมาโท นาม ปมาทสฺส ปฏิปกฺขภูโต เอโก ธมฺโม ฯ
ตตฺถ ปมาโทติ ปมชฺชนากาโร ฯ วุตฺตฺเหต ตตฺถ กตโม
ปมาโท กายทุจฺจริเต วา วจีทุจฺจริเต วา มโนทุจฺจริเต วา
ปฺจสุ วา กามคุเณสุ จิตฺตสฺส โวสฺสคฺโค โวสฺสคฺคานุปฺปทาน
กุสลาน วา ธมฺมาน ภาวนาย อสกฺกจฺจกิริยตา อสาตจฺจกิริยตา
อนฏิตกิริยตา โอลีนวุตฺติตา นิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา นิกฺขิตฺตธุรตา
อนธิฏาน อนนุโยโค อนาเสวนา อภาวนา อพหุลีกมฺม โย
เอวรูโป ปมาโท ปมชฺชนา ปมชฺชิตตฺต อย วุจฺจติ ปมาโทติ ฯ
ขุทฺทกวตฺถุวิภงฺคปาลิ ฯ
[๒๔๑] จิตฺตสฺส โวสฺสคฺโคติ อิเมสุ เอตฺตเกสุ าเนสุ
สติยา อนิคฺคณฺหิตฺวา จิตฺตสฺส โวสฺสชฺชน สติวิรโหติ อตฺโถ ฯ
โวสฺสคฺคานุปฺปทานนฺติ โวสฺสคฺคสฺส อนุปปฺ ทาน ปุนปฺปุน
วิสฺสชฺชนนฺติ อตฺโถ ฯ อสกฺกจฺจกิรยิ ตาติ เอเตส ทานาทีน
กุสลธมฺมาน ภาวนาย ปุคฺคลสฺส วา เทยฺยธมฺมสฺส วา
อสกฺกจฺจกรณวเสน อสกฺกจฺจกิริยาติ วิภงฺควณฺณนา ฯ
เอเตส ทานาทีน กุสลธมฺมาน ปวตฺตเน ปุคฺคลสฺส วา เทยฺยธมฺมสฺส วา อสกฺกจฺจกิริยา ฯ สตฺตสฺส ภาโว สาตจฺจ สาตจฺเจน
กิริยา สาตจฺจกิริยา สาเยว สาตจฺจกิริยตา น สาตจฺจกิริยตา
๑

๒

๓

๑. อนาเสวนา อภาวนา อพหุลีกมฺม อนธิฏาน อนนุโยโค ปมาโท โยติ เอว
ปาลิยมาคต ฯ . ว. ๒. อภิ. วิภงฺค. ๓๕/๔๗๒. ขุ. จูฬ, ๓๐/๑๒ ๓. สมฺ. วิ. ๖๑๒.
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อสาตจฺจกิริยตา ฯ อนฏิตกิริยตาติ น อฏิตกิรยิ ตา นิรนฺตรกรณ
อนฏิตกิริยตาติ เอกงฺคุตฺตเร ฉฏวคฺคฏีกา ฯ
[๒๔๒] น อฏิตกรณ อนฏิตกิริยตา ฯ ยถา นาม กกณฺฏโก
โถก คนฺตฺวา โถก ติฏ ติ น นิรนฺตร คจฺฉติ เอวเมว โย
ปุคฺคโล เอกทิวส ทาน วา ทตฺวา ปูช วา กตฺวา ธมฺม วา
สุตฺวา สมณธมฺม วา กตฺวา ปุน จิรสฺส กโรติ น นิรนฺตร
ปวตฺเตติ ตสฺส สา กิริยา อนฏิตกิริยตาติ วุจฺจติ ฯ โอลีนวุตฺติตาติ นิรนฺตรกรณสงฺขาตสฺส วิปฺผารสฺส อภาเวน โอลีนวุตตฺ ิตา ฯ
นิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตาติ กุสลกิริยาย วีริยจฺฉนฺทสฺส นิกฺขิตฺตภาโว ฯ
นิกฺขิตฺตธุรตาติ วีริยธุรสฺส โอโรปน โอสฺสกฺกิตมานสตาติ
อตฺโถ ฯ อนธิฏานนฺติ กุสลกรเณ ปติฏานาภาโวติ วิภงฺควณฺณนา ฯ
อนนุโยโคติ อนนุย
ุ ฺชน ฯ กุสเลสุ ธมฺเมสุ อาเสวนาทีน
อภาโว อนาเสวนาทโย ฯ ปมาโทติ สรูปนิทฺเทโส ฯ ปมชฺชนาติ
อาการนิทฺเทโส ฯ ปมชฺชติ ตฺตนฺติ ภาวนิทฺเทโสติ เอกงฺคุตฺตรฏีกา ฯ
[๒๔๓] ปมาโทติ ปมชฺชน ฯ โย เอวรูโป ปมาโทติ อิท
อตฺถปริยายสฺส พฺยฺชนปริยายสฺส จ ปริยนฺตาภาวโต อาการทสฺสน ฯ อิท วุตฺต โหติ ยฺวาย อาทิโต ปฏาย ทสฺสิโต ปมาโท
โย อฺโป เอวมากาโร เอวชาติโก ปมาโท ปมชฺชนาการวเสน
ปมชฺชนา ปมชฺชิตภาววเสน ปมชฺชติ ตฺตนฺติ สงฺข คโต อย วุจฺจติ
๑

๑. สมฺ. วิ. ๖๑๒.
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ปมาโทติ ฯ ลกฺขณโต ปเนส ปฺจสุ กามคุเณสุ สติโวสฺสคฺคลกฺขโณ
ตตฺเถว สติยา วิสฺสฏากาโร เวทิตพฺโพติ วิภงฺควณฺณนา ฯ
[๒๔๔] ตตฺถ ปมาโท อกุสลุปฺปตฺติยา กุสลปริหานาย จ
สวตฺตติ อปฺปมาโท กุสลุปฺปตฺติยา อกุสลปริหานาย จ ฯ
เตนาหเอกงฺคุตฺตรสฺส ฉฏวคฺเค นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมมฺป
สมนุปสฺสามิ เยน อนุปปฺ นฺนา วา อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
อุปฺปนฺนา วา กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ ยถยิท ภิกขฺ เว ปมาโท ฯ
ปมตฺตสฺส ภิกฺขเว อนุปฺปนฺนา เจว อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
อุปฺปนฺนา จ กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ จ นาห ภิกฺขเว อฺ
เอกธมฺมมฺป สมนุปสฺสามิ เยน อนุปฺปนฺนา วา กุสลา ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา วา อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ ยถยิท
ภิกฺขเว อปฺปมาโท ฯ อปฺปมตฺตสฺส ภิกฺขเว อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ จ ฯ
[๒๔๕] ตตฺถ ยถยิท ภิกฺขเว ปมาโทติ เอตฺถ ภิกขฺ เวติ
อาลปน ฯ ยถา อย ปมาโทติ อตฺโถ ฯ ปมาโทติ ปมชฺชนากาโร ฯ
อุปฺปนฺนา จ กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ อิท ฌานวิปสฺสนาน
วเสน วุตฺต ฯ มคฺคผลานมฺปน สกึ อุปฺปนฺนาน ปุน ปริหานิ นาม
นตฺถิ ฯ อปฺปมาโท ปมาทสฺส ปฏิปกฺขวเสน วิตฺถารโต เวทิตพฺโพติ
ตทุภยสุตฺตวณฺณนา ฯ
[๒๔๖] อิทนฺติ ลิงฺควิปลฺลาเสน นิทฺเทโส นิปาตปท วา เอต
๑

๒

๓

๑. สมฺ. วิ. ๖๑๒. ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๑๓. ๓. มโน. ปู. ๑/๗๗.
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ยทิทนฺติอาทีสุ วิยาติ อาห อย ปมาโทติ อตฺโถติ ฯ ปมชฺชนากาโรติ ปมาทาปตฺติ ฯ ปริหายนฺตีติ อิมินา ปมาทสฺส สาวชฺชต
ทสฺเสติ ฯ ตยิท โลกิยาน วเสน น โลกุตฺตรานนฺติ อาห
อุปฺปนฺนา ฯเปฯ อิทนฺติอาทึ ฯ น ปมชฺชติ เอเตนาติ อปฺปมาโท
ปมาทสฺส ปฏิปกฺโข สติยา อวิปฺปวาโส ฯ อตฺถโต นิจฺจ อุปฏิตาย
สติยา เอตนฺนาม ฯ ปมาโท ปน สติยา สติสมฺปชฺสฺส วา
ปฏิปกฺขภูโต อกุสลจิตฺตุปฺปาโท ทฏพฺโพ ฯ เตนาห ปมาทสฺส
ปฏิปกฺขวเสน วิตฺถารโต เวทิตพฺโพติ ตฏฏีกา ฯ
[๒๔๗] เอวเมส กุสลุปฺปตฺติยาป สวตฺตตีติ อนวชฺชธมฺเมสุ
พหุกาโร โหติ ฯ เตนาห ธมฺมเสนาปติ ภิกฺขูน ธมฺม เทเสนฺโต
เอโก อาวุโส ธมฺโม พหุกาโร ฯ กตโม เอโก ธมฺโม พหุกาโร ฯ
อปฺปมาโท กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ อย เอโก ธมฺโม พหุกาโรติ ฯ
ปาฏิกวคฺเค ทสุตฺตรสุตฺตปาลิ ฯ
[๒๔๘] ตตฺถ อปฺปมาโท กุสเลสุ ธมฺเมสูติ สพฺพตฺถก
อุปการก อปฺปมาท กเถสิ ฯ อยฺหิ อปฺปมาโท นาม สีลปริปูรเณ
อินฺทฺริยสวเร โภชเน มตฺตฺุตาย ชาคริยานุโยเค สตฺตสุ ธมฺเมสุ
วิปสฺสนาคพฺภคฺคณฺหาปเน อตฺถปฺปฏิสมฺภิทาทีสุ จตุปฺปฏิสมฺภิทาสุ
สีลกฺขนฺธาทีสุ ปฺจกฺขนฺเธสุ านาาเนสุ มหาวิหารสมาปตฺติย
อริยสจฺเจสุ สติปฏานาทีสุ โพธิปกฺขิเยสุ วิปสฺสนาาณาทีสุ
๑

๒

๓

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๘๘. ๒. สทฺธมฺเมสูติป ปาโ ฯ ๓. ปฺจสุ ธมฺมกฺขนฺเธสูติป ฯ
. ว.
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อฏสุ วิชฺชาสูติ สพฺเพสุ อนวชฺชตฺเถน กุสลธมฺเมสุ พหูปกาโร ฯ
เตเนว น ภควา ยาวตา ภิกฺขเว สตฺตา อปทา วา ทฺวิปทา วา
จตุปฺปทา วา พหุปฺปทา วา รูปโน วา อรูปโน วา สฺิโน
วา อสฺิโน วา เนวสฺีนาสฺิโน วา ตถาคโต เตส
อคฺคมกฺขายติ เอวเมว โข ภิกฺขเว เย เกจิ กุสลา ธมฺมา
สพฺเพ เต อปฺปมาทมูลกา อปฺปมาทสโมสรณา อปฺปมาโท
เตส อคฺคมกฺขายตีติอาทินา นเยน สตฺถุหตฺถิปทาทีหิ โอปมฺเมหิ
อุปเมนฺโต สยุตฺตนิกาเย อปฺปมาทวคฺเค นานปฺปการ โถเมสิ ฯ ต
สพฺพ เอกปเทเนว สงฺคเหตฺวา เถโร อปฺปมาโท กุสเลสุ ธมฺเมสูติ
อาห ฯ ธมฺมปเท อปฺปมาทวคฺเคนาป จสฺส พหูปการตา ทีเปตพฺพา ฯ
อโสกวตฺถุนาป ทีเปตพฺพา ฯ อโสกราชา หิ นิโคฺรธสามเณรสฺส
อปฺปมาโท อมต ปทนฺติ กถ สุตฺวา เอว ติฏ ตาต มยฺห
ตยา เตปฏก พุทฺธวจน กถิตนฺติ สามเณเร ปสีทิตฺวา จตุราสีติวิหารสหสฺสานิ กาเรสิ ฯ อิติ ถามสมฺปนฺเนน ภิกฺขุนา อปฺปมาทสฺส
พหูปการตา ตีหิ ปฏเกหิป ทีเปตฺวา กเถตพฺพา ฯ ยงฺกิฺจิ สุตฺต
วา คาถ วา อปฺปมาททีปนตฺถ อาหรนฺโต อฏาเน ตฺวา
อาหรสิ อติตฺเถน ปกฺขนฺโตสีติ น วตฺตพฺโพ ฯ ธมฺมกถิกสฺเสเวตฺถ
ถาโม จ พลฺจ ปมาณนฺติ ตพฺพณฺณนา ฯ
[๒๔๙] สพฺพตฺถก อุปการกนฺติ สพฺพตฺถกเมว สมฺมาปฏิปตฺติยา
๑

๒

๓

๔

๑. หตฺถิปทาทีหิ ฯ ๒. ส. มหาวาร. ๑๙/๖๒ ฯ ๓. คาถ สุตฺวา เอว ฯ . ว.
๔. สุ. วิ. ๓/๓๒๓ ฯ
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อุปการวนฺต ฯ อิทานิ ตมตฺถ วิตฺถารโต ทสฺเสตุ อยฺหีติอาทิ
วุตฺต ฯ วิปสฺสนาคพฺภคฺคณฺหาปเนติ ยถา อุปริ วิปสฺสนา ปริปจฺจติ
ติกฺขวิสทา หุตฺวา มคฺเคน ฆเฏติ เอว ปุพฺพภาควิปสฺสนาวฑฺฒเน ฯ
อตฺถปฺปฏิสมฺภิทาทีสูติ อตฺถปฺปฏิสมฺภิทาทีสุ นิปฺผาเทตพฺพาสุ เตส
สมฺภารสมฺภรณนฺติ อตฺโถ ฯ เอส นโย อิโต ปเรสุป ฯ านา
าเนสูติ าเน อฏาเน จ ชานิตพฺเพ ฯ มหาวิหารสมาปตฺติยนฺติ
มหติย ฌานาทิวิหารสมาปตฺติย ฯ วิปสฺสนาาณาทีสูติ อาทิสทฺเทน
มโนมยิทฺธิอาทิกา สงฺคณฺหาติ ฯ อฏสุ วิชฺชาสูติ อมฺพฏสุตฺเต
อาคตาสุ อฏสุ วิชชฺ าสุ ฯ เตเนว ภควา โถเมสีติ โยชนา ฯ
นนฺติ อปฺปมาท ฯ ถามสมฺปนฺเนนาติ าณพลสมนฺนาคเตน ฯ
ทีเปตฺวาติ เอวมฺป อปฺปมาโท กุสลาน ธมฺมาน สมฺปาทเน
พหูปกาโร เอวมฺป พหูปกาโรติ ปกาเสตฺวา ฯ ยงฺกิฺจิ
อนวชฺชปกฺขิก อตฺถ อปฺปมาเท ปกฺขิปตฺวา กเถตุ ยุตฺตนฺติ ทสฺเสตุ
ยงฺกิฺจีติอาทิ วุตฺตนฺติ ตฏฏีกา ฯ
[๒๕๐] เอวเมว โขติ เอตฺถ ยถา สพฺพสตฺตาน สมฺมาสมฺพุทฺโธ
อคฺโค เอว สพฺเพส กุสลธมฺมาน การาปกอปฺปมาโท อคฺโคติ
ทฏพฺโพ ฯ นนุ เจส โลกิโยว กุสลธมฺมา ปน โลกุตฺตราป
อยฺจ กามาวจโรว กุสลธมฺมา ปน จตุพฺภูมิกา กถเมส
เตสมคฺโคติ ฯ ปฏิลาภกตฺเถน ฯ อปฺปมาเทน หิ เต ปฏิลพฺภนฺติ
ตสฺมา โส เตสมคฺโค ฯ เตเนต วุตฺต สพฺเพ เต อปฺปมาท๑

๑. ที. สี. ๙/๑๑๔ ฯ
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มูลกาติอาทีติ มหาวคฺคสยุตฺเต อปฺปมาทวคฺควณฺณนา ฯ ตถา
ทสกงฺคุตฺตเร ทุติยวคฺควณฺณนา ฯ
[๒๕๑] การาปกอปฺปมาโท นาม อิเม อกุสลา ธมฺมา
ปหาตพฺพา อิเม กุสลา ธมฺมา อุปสมฺปาเทตพฺพาติ
ตตวชฺเชตพฺพวชฺชนสมฺปาเทตพฺพสมฺปาทนวเสน ปวตฺโต อปฺปมาโท ฯ เอโสติ
อปฺปมาโท ฯ โลกิโยว น โลกุตฺตโร ฯ อยฺจ เอโสติ จ
อปฺปมาทเมว วทติ ฯ เตสนฺติ จตุพฺภูมิกธมฺมาน ฯ ปฏิลาภกตฺเถนาติ
ปฏิลาภาปนตฺเถนาติ ตทุภยฏีกา ฯ
[๒๕๒] สตฺถุหตฺถิปทาทีหีติ ตถาคตหตฺถิปทกูฏาคารกูฏกาฬานุสาริยโลหิตจนฺทนวสฺสิกปุปฺผจกฺกวตฺติราชจนฺทปฺปภาอาทิจฺจกาสิกวตฺถสงฺขาเตหิ ทสหิ โอปมฺเมหิ ฯ ต สพฺพ มหาวคฺคสยุตฺเต โอโลเกตพฺพ ฯ ตตฺรีท หตฺถิปโทปมฺม เสยฺยถาป ภิกฺขเว ยานิ กานิจิ
ชงฺคลาน ปาณาน ปทชาตานิ สพฺพานิ ตานิ หตฺถิปเท สโมธาน
คจฺฉนฺติ หตฺถิปท เตส อคฺคมกฺขายติ ยทิท มหนฺตตฺเตน เอวเมว
โข ภิกฺขเว เย เกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อปฺปมาทมูลกา
อปฺปมาทสโมสรณา อปฺปมาโท เตส อคฺคมกฺขายตีติ ฯ
[๒๕๓] ตตฺถ ชงฺคลานนฺติ ปวีตลสฺจารีน ฯ ปาณานนฺติ
สปาทกปฺปาณาน ฯ ปทชาตานีติ ปทานิ ฯ สโมธาน คจฺฉนฺตีติ
โอธาน อุปกฺเขป คจฺฉนฺติ ฯ อคฺคมกฺขายตีติ เสฏ อกฺขายติ ฯ
ยทิท มหนฺตตฺเตนาติ มหนฺตภาเวน อคฺคมกฺขายติ น คุณวเสนาติ
๑

๒

๑. สา. ป. ๓/๒๑๕ ฯ ๒. ส. มหาวาร. ๑๙/๖๕ ฯ
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อตฺโถติ มหาวคฺค สยุตฺตทส กงฺคุตฺตรวณฺณนา มูลปณฺณาสเก
มหาหตฺถิปโทปมสุตฺตวณฺณนา จ ฯ
ชงฺคลานนฺติ ชงฺคลจารีน ฯ ชงฺคลสทฺโท เจตฺถ ถทฺธขรภาวสามฺเน ปวีปริยาโย น อนุปฏานวิธูรเทสวาจี ฯ เตนาห
ปวีตลสฺจารีนนฺติ ฯ ปทาน วุจฺจมานตฺตา สปาทกปฺปาณานนฺติ
วิเสเสตฺวา วุตฺต ฯ สโมธานนฺติ อนฺโตคธภาว ฯ เตนาห โอธาน
อุปกฺเขปนฺติ ฯ อุปเนตฺวา ปกฺขิปตพฺพนฺติ อตฺโถติ ตฏฏีกา ฯ
[๒๕๔] อิจฺจสฺส พหุการตฺตา อปฺปมาโท กตฺตพฺโพว ฯ ตกฺกโร
หิ มรณาภายนาทิคุณ ปปฺโปติ ฯ เตนาห จตุกฺกงฺคุตฺตรสฺส
ตติยปณฺณาสเก จตูหิ ภิกฺขเว าเนหิ อปฺปมาโท กรณีโย ฯ
กตเมหิ จตูหิ ฯ กายทุจฺจริต ภิกฺขเว ปชหถ กายสุจริต ภาเวถ
ตตฺถ จ มา ปมาทตฺถ วจีทุจฺจริต ภิกฺขเว ปชหถ วจีสุจริต
ภาเวถ ตตฺถ จ มา ปมาทตฺถ มโนทุจฺจริต ภิกฺขเว ปชหถ
มโนสุจริต ภาเวถ ตตฺถ จ มา ปมาทตฺถ มิจฺฉาทิฏึ ภิกฺขเว
ปชหถ สมฺมาทิฏึ ภาเวถ ตตฺถ จ มา ปมาทตฺถ ฯ ยโต โข
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน กายทุจฺจริต ปหีน โหติ กายสุจริต ภาวิต
วจีทุจฺจริต ปหีน โหติ ... มโนทุจฺจริต ปหีน โหติ ... มิจฺฉาทิฏิ
ปหีนา โหติ สมฺมาทิฏิ ภาวิตา โส น ภายติ สมฺปรายิกสฺส
อนฺตกสฺสาติ จ จตูสุ ภิกฺขเว าเนสุ อตฺตรูเปน อปฺปมาโท
สติเจตโส อารกฺโข กรณีโย ฯ กตเมสุ จตูสุ ฯ มา เม
๑

๒

๓

๔

๑. สา. ป. ๓/๒๑๕ ฯ ๒. มโน. ปู. ๓/๓๖๔ ฯ ๓. ป. สู. ๒/๒๙๓ ฯ
๔. องฺ. จตุกกฺ . ๒๑/๑๖๐ ฯ
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รชนีเยสุ ธมฺเมสุ จิตฺต รชฺชีติ อตฺตรูเปน อปฺปมาโท สติเจตโส
อารกฺโข กรณีโย ฯ มา เม โทสนีเยสุ ธมฺเมสุ จิตฺต ทุสฺสีติ ...
มา เม โมหนีเยสุ ธมฺเมสุ จิตฺต มุยหฺ ีติ ... มา เม มทนีเยสุ
ธมฺเมสุ จิตฺต มชฺชีติ อตฺตรูเปน อปฺปมาโท สติเจตโส อารกฺโข
กรณีโย ฯ ยโต โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน รชนีเยสุ ธมฺเมสุ จิตฺต น
รชฺชติ วีตราคตฺตา โทสนีเยสุ ธมฺเมสุ จิตฺต น ทุสฺสติ วีตโทสตฺตา
โมหนีเยสุ ธมฺเมสุ จิตฺต น มุยฺหติ วีตโมหตฺตา มทนีเยสุ ธมฺเมสุ
จิตฺต น มชฺชติ วีตมทตฺตา โส นจฺฉมฺภติ น กมฺปติ น จลติ น
สนฺตาส อาปชฺชติ น จ ปน สมณวจนเหตุป คจฺฉตีติ จ ฯ
[๒๕๕] ตตฺถ ยโต โขติ ยทา โข ฯ สมฺปรายิกสฺสาติ
เทสนามตฺตเมต ฯ ขีณาสโว ปน เนว สมฺปรายิกสฺส น
ทิฏธมฺมิกสฺส มรณสฺส ภายติ ฯ โส จ อิธาธิปฺเปโต ฯ เกจิ
ปน สมฺมาทิฏิ ภาวิตาติ วจนโต โสตาปนฺน อาทึ กตฺวา
สพฺเพป อริยา อธิปฺเปตาติ วทนฺตีติ านสุตฺตวณฺณนา ฯ
อตฺตรูเปนาติ อตฺตโน อนุรูเปน อนุจฺฉวิเกน หิตกาเมนาติ
อตฺโถ ฯ รชนีเยสูติ ราคสฺส ปจฺจยภูเตสุ ฯ ธมฺเมสูติ สภาเวสุ
อิฏารมฺมเณสูติ อตฺโถ ฯ เอว สพฺพตฺถ นโย เวทิตพฺโพ ฯ
นจฺฉมฺภตีติ ทิฏิวเสน นจฺฉมฺภติ ฯ เสสปเทสุป เอเสว นโย ฯ
น จ ปน สมณวจนเหตุป คจฺฉตีติ สมณาน ปรวาทีน วจนเหตุป
อตฺตโน ทิฏ ึ ปหาย เตส ทิฏิวเสน น คจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ
๑

๑. มโน. ปู. ๒/๔๒๘ ฯ
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อิธาป ขีณาสโวว อธิปฺเปโตติ อารกฺขสุตฺตวณฺณนา ฯ
[๒๕๖] เอวเมส อนวชฺชธมฺเมสุ พหุกาโร หุตฺวา ตกฺกรสฺส
มรณาภยาทิคุณ อาวหติ ตสฺมา อปฺปมาโท มงฺคล นาม ฯ
อฏกถายมฺป อิมเมวตฺถ สนฺธาย โส นานปฺปการกุสลาธิคมเหตุโต อมตาธิคมเหตุโต วา มงฺคลนฺติ วตฺวา อปฺปมตฺตสฺส
อาตาปโนติ จ อปฺปมาโท อมต ปทนฺติ จ เอวมาทิ สุตฺตปท
ทสฺสิต ฯ ตตฺถ อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโนติ อิท อเนเกสุ สุตฺเตสุ
อาคต ฯ อปจ อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต
อวิมุตฺต วา จิตฺต วิมุจจฺ ติ อปริกฺขณ
ี า วา อาสวา ปริกฺขย
คจฺฉนฺตีติ ปฺจกงฺคุตฺตเร วิมุตฺติสุตฺเต วุตฺตเมต ฯ
[๒๕๗] สติยา อวิปฺปวาเสน อปฺปมตฺตสฺส ฯ วีริยาตาเปน
อาตาปโน ฯ กาเย จ ชีวิเต จ อนเปกฺขตาย ปหิตตฺตสฺส
เปสิตตฺตสฺสาติ อตฺโถติ อฏกนิปาตงฺคุตฺตราทิวณฺณนา ฯ
กิเลสาน อาตาปนปริตาปนตฺเถน วีริย อาตาโปติ อาห
วีริยาตาเปน อาตาปโนติ ฯ วีริยวโตติ อตฺโถ ฯ เปสิตตฺตสฺสาติ
ยถาธิปฺเปตตฺถสิทฺธึ ปฏิวิสฺสฏจิตฺตสฺสาติ ตฏฏีกา ฯ
[๒๕๘] อปฺปมาโท อมต ปท ปมาโท มจฺจุโน ปท
อปฺปมตฺตา น มียนฺติ เย ปมตฺตา ตถา มตาติ
อิท ธมฺมปเทป วุตฺต ภควตา ฯ ตึสนิปาตาวสาเน ภณฺฑุติณฺฑุกชาตเกป
ปฺจาลราชาน
โอวทนฺติยา
ภณฺฑุติณฺฑุกรุกฺขเทวตาย
๑

๒

๑. มโน. ปู. ๒/๔๒๘ ฯ ๒. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๒๒ ฯ
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วุตฺต ฯ
[๒๕๙] ตตฺถ อปฺปมาโทติ สติยา อวิปฺปวาโส ฯ อมต
ปทนฺติ อมตสฺส นิพฺพานสฺส ปท อธิคมการณ ฯ มจฺจุโน ปทนฺติ
มรณสฺส การณ ฯ ปมตฺโต หิ วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อปฺปฏิสนฺธิกภาว
ปตฺตุ อสกฺโกนฺโต ปุนปฺปุน สสาเร ชายติ เจว มียติ จ ตสฺมา
ปมาโท มจฺจุโน ปทนฺนาม ฯ น มียนฺตีติ วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา
อปฺปฏิสนฺธิกภาว ปตฺวา ปุนปฺปุน สสาเร อนิพฺพตฺตตฺตา น มียนฺติ
นาม ฯ เย ปมตฺตาติ มหาราช เย ปุคฺคลา ปมตฺตา เต ยถา
มตา ตเถว ทฏพฺพา ฯ กสฺมา ฯ อกิจฺจสาธนตาย ฯ มตสฺสป
หิ อห ทาน ทสฺสามิ สีล รกฺขิสสฺ ามิ อุโปสถกมฺม กริสสฺ ามิ
กลฺยาณกมฺม กริสฺสามีติ อาโภโค วา ปฏนา วา ปริยุฏาน
วา นตฺถิ อปคตวิฺาณตฺตา ปมตฺตสฺสาป อปฺปมาทาภาวาติ
ตสฺมา อุโภเปเต เอกสทิสา วาติ ตชาตกวณฺณนา ฯ
คหฏาน ตาว ทาน ทสฺสาม สีล รกฺขิสฺสาม อุโปสถกมฺม
กริสฺสามาติ เอกจิตฺตมฺป น อุปฺปชฺชติ ปพฺพชิตานมฺป
อาจริยูปชฺฌายวตฺตาทีนิ ปูเรสฺสาม ธูตงฺคานิ สมาทิยิสฺสาม
ภาวน วฑฺเฒสฺสามาติ เอกจิตฺตมฺป น อุปฺปชฺชติ มเตหิ เต
กินฺนานาการณา วาติ ธมฺมปทวณฺณนา ฯ
อปฺปมาทกถา
๑

๒

๓

๑. มตสฺสาปติ ชาตกวณฺณนา. ๒. ปมตฺตสฺส หีติ ชาตกวณฺณนา ฯ ๓. ชาตกฏกถา.
๗/๓๑๙ ฯ
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[๒๖๐] เอวมิมายป คาถาย ปาปวิรติ ปานสฺโม
อปฺปมาโทติ มงฺคลตฺตย วุตฺต ฯ อาธุนิกา ปน รติวิ อิติ
นคณวเสน ปายโต ปนฺติ ฯ
นาฏกฺขเรสุ ปาเทสุ สฺนาทิมฺหา โยณฺณวา วตนฺติ
เอตฺถ น สฺนาทิมฺหาติ ปฏิกฺขติ ฺตตฺตา ปน นคโณ น ยุชฺชติ
รตีวิ อิติ ชคโณ ว ยุชชฺ ติ อปฺปฏิกฺขิตฺตตฺตา ฯ โยณฺณวาติ
วจนโต รตีปา อิติ ยคโณป ยุชฺชติ ฯ จ ธมฺเม อิติ ยคเณน
สเมติ จ ฯ อิทมฺป ปฺยาวตฺตนฺติ ฯ
ฉฏคาถายตฺถวณฺณนา ฯ
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สตฺตมคาถายตฺถวณฺณนา
[๒๖๑] สตฺตมคาถาย ฯ คารโวติ ครุภาโว ฯ นิวาโตติ
นีจวุตฺติตา ฯ สนฺตุฏีติ สนฺโตโส ฯ กตฺุตาติ กตสฺส อุปการสฺส
ชานนตา ฯ กาเลน ธมฺมสฺสวนนฺติ สมเย ธมฺมสฺสวน ฯ เอตนฺติ
โย จ คารโว โย จ นิวาโต ยา จ สนฺตุฏิ ยา จ กตฺุตา
ยฺจ ธมฺมสฺสวน อิท คารวาทิ ปฺจวิธ อุตฺตม มงฺคลนฺติ
คณฺหาหิ เทวเตติ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ อยนฺเตวตฺถ วิตฺถาโร
คารวกถา
[๒๖๒] ครู นาม ครุกาตพฺพา ปุคฺคลา ฯ เตน สทฺทนีติย ครุ
อุคฺคเม ฯ ครูติ มาตาปตาทโย คารวยุตตฺ ปุคฺคลา ฯ เต หิ ครนฺติ
อุคฺคจฺฉนฺติ วิวรนฺติ อุคคฺ ตา ปากฏา โหนฺตีติ ครูติ วุจฺจนฺติ ฯ
อปจ ปาสาณจฺฉตฺต วิย ภาริยตฺเถน ครูติ วุจฺจนฺตีติ วุตฺต ฯ
ครูน ภาโว คารโว เตสุ ครุกรณ ฯ เตนฏกถาย คารโว นาม
ครุการปฺปโยคารเหสุ พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธตถาคตสาวกอาจริยูปชฺฌายมาตาปตุเชฏภาติกภคินีอาทีสุ ยถานุรูป ครุกรณ สคารวตาติ
วุตฺต ฯ โส สุคติคมนาทีน เหตุโต มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ มงฺคลตฺตวจเนน จสฺส อคารวสฺส อมงฺคลตฺต ทีปต โหติ ฯ อคารโวน
หิ ทุคฺคติคมนาทิเหตุโต อมงฺคลนฺติ เวทิตพฺโพ ฯ เตนาห ภควา
๑

๒

๑. ปรมตุถโชติกา ขุทฺทกปาวณฺณนา. ๑๕๘ ฯ ๒. ม. อุ. ๑๔/๓๘๒ ฯ
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สุภมาณวสฺส ธมฺม เทเสนฺโต อิธ มาณว เอกจฺโจ อิตฺถี
วา ปุรโิ ส วา ถทฺโธ โหติ อติมานี อภิวาเทตพฺพ น อภิวาเทติ
ปจฺจุฏาตพฺพ น ปจฺจุฏเติ อาสนารหสฺส น อาสน เทติ มคฺคารหสฺส น มคฺค เทติ สกฺกาตพฺพ น สกฺกโรติ ครุกาตพฺพ
น ครุกโรติ มาเนตพฺพ น มาเนติ ปูเชตพฺพ น ปูเชติ ฯ โส
เตน กมฺเมน เอวสมตฺเตน เอวสมาทินฺเนน กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ โน เจ
กายสฺส เภทา ... นิรย อุปปชฺชติ สเจ มนุสฺสตฺต อาคจฺฉติ
ยตฺถ ยตฺถ ปจฺฉา ชายติ นีจกุลโิ น โหติ นีจกุลินสวตฺตนิกา
เอสา มาณว ปฏิปทา ยทิท ถทฺโธ โหติ อติมานี ...
ปูเชตพฺพ น ปูเชติ ฯ อิธ ปน มาณว เอกจฺโจ อิตฺถี วา
ปุริโส วา อตฺถทฺโธ โหติ อนติมานี อภิวาเทตพฺพ อภิวาเทติ
ปจฺจุฏาตพฺพ ปจฺจุฏเติ อาสนารหสฺส อาสน เทติ มคฺคารหสฺส
มคฺค เทติ สกฺกาตพฺพ สกฺกโรติ ครุกาตพฺพ ครุกโรติ มาเนตพฺพ
มาเนติ ปูเชตพฺพ ปูเชติ ฯ โส เตน กมฺเมน เอวสมตฺเตน
เอวสมาทินฺเนน กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปชฺชติ โน เจ กายสฺส เภทา ... อุปปชฺชติ สเจ
มนุสฺสตฺต อาคจฺฉติ ยตฺถ ยตฺถ ปจฺฉา ชายติ อุจฺจากุลิโน โหติ
อุจฺจากุลินสวตฺตนิกา เอสา มาณว ปฏิปทา ยทิท อตฺถทฺโธ
โหติ อนติมานี ... ปูเชตพฺพ ปูเชตีติ ฯ
อุปริปณฺณาสกสฺส จตุตฺถวคฺเค จูฬกมฺมวิภงฺคสุตฺตปาลิ ฯ
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[๒๖๓] อภิวาเทตพฺพนฺติ อภิวาทนารห พุทฺธ วา ปจฺเจกพุทฺธ
วา อริยสาวก วา ฯ ปจฺจุฏาตพฺพาทีสุป เอเสว นโย ฯ
สมตฺเตนาติ ปริปุณฺเณน ฯ สมาทินฺเนนาติ คหิเตน ปรามฏเน ฯ
ยทิทนฺติ ย อิท ถทฺโธ หุตฺวา อติมานิตากมฺม เอสา ปฏิปทาติ
ตพฺพณฺณนานโย ฯ
สมตฺเตนาติ ปริยตฺเตน สมตฺเถน ฯ ยถา ต ผลทานสมตฺถ
โหติ เอว กเตน อุปจิเตนาติ อตฺโถ ฯ ตาทิสมฺปน อตฺตโน
กิจฺเจน อนูน นาม โหตีติ อาห ปริปุณฺเณนาติ ฯ สมาทินฺเนนาติ
เอตฺถ สมาทาน นาม ตณฺหาทิฏีหิ คหณ ปรามสนนฺติ อาห
คหิเตน ปรามฏเนาติ ฯ ปฏิปชฺชติ เอตาย สุคตึ วา ทุคฺคตึ
วาติ ปฏิปทา กมฺมนฺติ ตฏฏีกา ฯ
[๒๖๔] อปจ คารโว อปริหีนภาวาธิคมเหตุโต มงฺคล นาม ฯ
เตนาห อฺตรา เทวตา ภควโต สนฺติเก สตฺติเม ภนฺเต
ธมฺมา ภิกฺขุโน อปริหานาย สวตฺตนฺติ ฯ กตเม สตฺต ฯ สตฺถคุ ารวตา
ธมฺมคารวตา สงฺฆคารวตา สิกฺขาคารวตา สมาธิคารวตา
อปฺปมาทคารวตา ปฏิสณฺารคารวตา ฯ อิเม โข ภนฺเต สตฺต ธมฺมา
ภิกฺขุโน อปริหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ สา เอว วตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ
สตฺถาป ปุนทิวเส ต ตาย วุตฺตวจน ภิกฺขูน กเถตฺวา สตฺตกงฺคุตฺตเร
ปมปณฺณาสกสฺส จตุตฺถวคฺเค อปฺปมาทสุตฺเต อิมา เทฺว คาถา
อภาสิ
๑

๒

๓

๑. ป. สู. ๓/๖๔๘ ฯ ๒-๓. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๒๙ ฯ
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สตฺถุครุ ธมฺมครุ
สงฺเฆ จ ติพฺพคารโว
สมาธิครุ อาตาป สิกฺขาย ติพฺพคารโว
อปฺปมาทครุ ภิกฺขุ ปฏิสณฺารคารโว
อภพฺโพ ปริหานาย นิพฺพานสฺเสว สนฺติเกติ ฯ
[๒๖๕] ตตฺถ สตฺถุคารวตาติ สตฺถริ ครุภาวกรณ ฯ
ธมฺมคารวตาติ นววิเธ โลกุตฺตรธมฺเม คารโว ฯ สงฺฆคารวตาติ
สงฺเฆ ครุภาโว ฯ สิกฺขาคารวตาติ ตีสุ สิกฺขาสุ คารวกรณ ฯ
อปฺปมาทคารวตาติ อปฺปมาเท ครุภาโว ฯ ปฏิสณฺารคารวตาติ
ธมฺมามิสวเสน ทุวิเธ ปฏิสณฺาเร คารโว ฯ คาถาย ฯ สตฺถา
ครุ อสฺสาติ สตฺถุครุ ฯ ธมฺโม ครุ อสฺสาติ ธมฺมครุ ฯ
ติพฺพคารโวติ พหลคารโว ฯ ปฏิสณฺาเร คารโว อสฺสาติ
ปฏิสณฺารคารโวติ ฉกฺกงฺคุตฺตเร ปมปณฺณาสกสฺส จตุตฺถวคฺเค
อปริหานสุตฺตวณฺณนา ฯ
อภพฺโพ ปริหานายาติ โส เอวรูโป ภิกฺขุ สมถวิปสฺสนาธมฺเมหิ วา มคฺคผเลหิ วา ปริหานาย อภพฺโพ นาป ปตฺเตหิ
ปริหายติ น อปฺปตฺตานิ น ปาปุณาติ ฯ นิพฺพานสฺเสว สนฺติเกติ
กิเลสนิพฺพานสฺสาป อนุปาทาปรินิพฺพานสฺสาป สนฺติเกเยว โหตีติ
ธมฺมปเท อปฺปมาทวคฺควณฺณนา ฯ
[๒๖๖] ยสฺมา ปน อคารเว ปม วุตฺเต คารโว สุวิฺเยฺโย
โหติ ตสฺมา อคารวกถา ตาว สมาหริยเต ฯ โย ภิกฺขุ
๑

๑. มโน. ปู. ๓/๑๒๙ ฯ
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สตฺถริ ธรมาเน ตีสุ กาเลสุ อุปฏาน น ยาติ สตฺถริ อนุปาหเน
จงฺกมนฺเต สอุปาหโน จงฺกมติ นีเจ จงฺกเม จงฺกมนฺเต อุจฺเจ
จงฺกเม จงฺกมติ เหฏา วสนฺเต อุปริ วสติ สตฺถุ ทสฺสนฏาเน
อุโภ อเส ปารุปติ ฉตฺต ธาเรติ อุปาหน ธาเรติ นหายติ
อุจฺจาร วา ปสฺสาว วา กโรติ ปรินิพฺพุเต วา ปน เจติย
วนฺทิตุ น คจฺฉติ เจติยสฺส ปฺายนฏาเน สตฺถุ ทสฺสนฏาเน
วุตฺต สพฺพ กโรติ อย สตฺถริ อคารโว นาม ฯ โย ปน
ธมฺมสฺสวเน สงฺฆุฏเ สกฺกจฺจ น คจฺฉติ สกฺกจฺจ ธมฺม น
สุณาติ นิทฺทายติ วา สมุลฺลปนฺโต ว นิสีทติ สกฺกจฺจ น คณฺหาติ
น ธาเรติ น วาเจติ อย ธมฺเม อคารโว นาม ฯ โย ปน
เถเรน ภิกฺขนุ า อนชฺฌฏิ โ  ธมฺม เทเสติ ปฺห กเถติ วุฑฺเฒ ภิกฺขู
ฆฏเฏนฺโต คจฺฉติ ติฏติ นิสีทติ ทุสฺสปลฺลตฺถกิ  วา หตฺถปลฺลตฺถิก
วา กโรติ สงฺฆมชฺเฌ อุโภ อเส ปารุปติ ฉตฺตูปาหน ธาเรติ
อย สงฺเฆ อคารโว นาม ฯ เอกภิกขฺ ุสฺมิมฺป หิ อคารเว กเต
สงฺเฆ อคารโว กโต ว โหตีติ อิท ขุทฺทกวิภงฺเค ฉกฺกนิทฺเทสวณฺณนายฺเจว สงฺคีติสุตฺเต ฉกฺกนิทฺเทสวณฺณนายฺจ วุตฺต ฯ
[๒๖๗] ยถา เจติย อุทฺทิสฺส กต สตฺถาร อุทฺทิสฺส กตสทิส เอว
เจติยสฺส ปุรโต กต สตฺถุ ปุรโต กตสทิสเมวาติ อาห ปรินิพฺพุเต
วา ปนาติอาทึ ฯ สกฺกจฺจ น คจฺฉตีติ อคารว อุปฺปาเทตฺวา
๑

๑

๑

๒

๓

๑. อย ปาโ สุมงฺคลวิลาสินิย น ทิสฺสติ ฯ ๒. สมฺโมหวิโนทนี. ๖๖๗ ฯ
๓. สุ. วิ. ๓/๒๔๙ ฯ
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อุปสงฺกมติ ฯ ยถา สิกฺขาย เอกเทเส โกปเต อคารเว จ กเต
สิกฺขา กุปฺปติ สพฺพตฺถ จ อคารว กต นาม โหติ สมุทายโต
สวรสมาทาน อวยวโต เภโท โหติ เอว เอกภิกฺขุสฺมิมฺป
... อคารโว กโต ว โหตีติ สงฺคีติสุตฺตฏีกา ฯ
[๒๖๘] โย เจติยงฺคณ อาโรหนฺโต ฉตฺต ธาเรติ อุปาหน ธาเรติ
อฺโต โอโลเกตฺวา กถ กเถนฺโต คจฺฉติ อย สตฺถริ อคารโว
นาม ฯ โย ธมฺมสฺสวนกาเล สงฺฆุฏเ ทหรสามเณเรหิ ปริวาริโต
นิสีทติ อฺานิ วา นวกมฺมาทีนิ กโรติ ธมฺมสฺสวนคฺเค นิสินฺโน
นิทฺทายติ วิกฺขิตฺโต วา ปน อฺ กเถนฺโต นิสีทติ อย
ธมฺเม อคารโว นาม ฯ โย เถรูปฏาน คนฺตฺวา อวนฺทิตฺวา
นิสีทติ หตฺถปลฺลตฺถิก วา ทุสฺสปลฺลตฺถิก วา กโรติ อฺ วา ปน
หตฺถปาทกุกฺกุจฺจ กโรติ วุฑฺฒาน สนฺติเก อนชฺฌิฏโ  กเถติ
อย สงฺเฆ อคารโว นามาติ นิทานวคฺเค กสฺสปสยุตฺตวณฺณนา ฯ
ติสฺโส สิกฺขา ปน อปริปรู ยมาโนว สิกฺขาย อคารโว
นามาติ สงฺคีติวณฺณนา ฯ
อนาทริยมตฺเตนป สิกฺขาย อปริปูรีเยวาติ อาห อปริปรู ยมาโนว
สิกฺขาย อคารโว นามาติ สงฺคีติฏีกา ฯ
อฏ สมาปตฺติโย อนิพฺพตฺเตนฺโต ตาส วา ปน นิพฺพตฺตนตฺถาย
ปโยค อกโรนฺโต สมาธิสฺมึ อคารโว นามาติ กสฺสปสยุตฺตวณฺณนา ฯ
อปฺปมาทลกฺขณ อนนุพฺรูหยมาโน อปฺปมาเท อคารโว นาม ฯ
๑

๒

๓

๑-๓. สา. ป. ๒/๒๕๗ ฯ ๒. สุ. วิ. ๓/๒๙๕ ฯ
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ทุวิธมฺป ปฏิสณฺาร อกโรนฺโต ปฏิสณฺาเร อคารโว นาม ฯ
คารวา วุตฺตปฺปฏิปกฺขวเสน เวทิตพฺพาติ สงฺคีติวณฺณนา ฯ
อปฺปมาทลกฺขณ สมฺมาปฏิปตฺตึ ฯ ทุวิธนฺติ ธมฺมามิสวเสน
ทุวิธนฺติ ตฏฏีกา ฯ
[๒๖๙] สณฺาโร ปฏิสณฺาโรติ จ ปททฺวยมตฺถโต เอก ฯ ตถา
หิ ทุกงฺคุตฺตเร ตติยปณฺณาสกสฺส จตุตฺถวคฺเค เทฺวเม ภิกฺขเว
สณฺารา กตเม เทฺว อามิสสณฺาโร จ ธมฺมสณฺาโร จ
อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว สณฺารา เอตทคฺค ภิกฺขเว อิเมส
ทฺวินฺน สณฺาราน ยทิท ธมฺมสณฺาโรติ ปมสุตฺต เทฺวเม
ภิกฺขเว ปฏิสณฺารา กตเม เทฺว อามิสปฺปฏิสณฺาโร จ
ธมฺมปฺปฏิสณฺาโร จาติอาทิ ทุติยสุตฺต จ วุตฺต ฯ
[๒๗๐] จตูหิ ปจฺจเยหิ อตฺตโน จ ปรสฺส จ อนฺตร
ปฏิจฺฉาทนวเสน สณฺรณ อามิสสณฺาโร ฯ ธมฺเมน สณฺรณ
ธมฺมสณฺาโร ฯ ทุติเย อุปสคฺคมตฺต วิเสโสติ ตพฺพณฺณนา ฯ
ปฏิสณฺาโรติ อย โลกสนฺนิวาโส อามิเสน จ ธมฺเมน
จาติ ทฺวีหิ ฉิทฺโท ตสฺส ต ฉิทฺท ยถา น ปฺายติ เอว
ปสฺส วิย ปจฺจตฺถรเณน อามิเสน จ ธมฺเมน จ ปฏิสณฺรณ
เอตฺถ จ อามิเสน สงฺคโห อามิสสณฺาโร นาม ฯ ต กโรนฺเตน
มาตาปตูน ภิกฺขุภติกสฺส เวยฺยาวจฺจกรสฺส รฺโ โจรานฺจ
๑

๒

๓

๔

๑. สุ. วิ. ๓/๒๙๕ ฯ ๒. องฺ. ทุก. ๒๐/๑๑๖ ฯ ๓. มโน. ปู. ๒/๗๗ ฯ
๔. ภิกฺขุคติกสฺส ฯ
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อคฺค อคฺคเหตฺวาป ทาตุ วฏฏติ ฯ อามสิตฺวา ทินฺเน หิ ราชาโน
จ โจรา อนตฺถมฺป กโรนฺติ ชีวิตกฺขยมฺป ปาเปนฺติ อนามสิตฺวา
ทินฺเน อตฺตมนา โหนฺติ ฯ โจรนาควตฺถุอาทีนิ เจตฺถ วตฺถูนิ
กเถตพฺพานิ ฯ สกฺกจฺจ อุทฺเทสทาน ปาลิวณฺณนา ธมฺมกถาติ เอว
ธมฺเมน สงฺคโห ธมฺมปฺปฏิสณฺาโร นามาติ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา ฯ
อามิเสน อลพฺภมาเนน ตถา ธมฺเมน จาติ ทฺวีหิ ฉิทฺโท ฯ
อามิสสฺส จ ธมฺมสฺส จ อลาเภน อตฺตโน จ ปรสฺส จ อนฺตเร
สมฺภวนฺตสฺส หิ ฉิทฺทสฺส วิวรสฺส เภทสฺส ปฏิสณฺรณ ปทหน
สงฺคณฺหน ปฏิสณฺาโร ฯ อคฺค อคฺคเหตฺวาติ อคฺค อตฺตโน
อคฺคเหตฺวา ฯ อุทฺเทสทานนฺติ ปาลิยา อฏกถาย จ อุทฺทิสฺสน ฯ
ปาลิวณฺณนาติ ปาลิยา อตฺถวณฺณนา ฯ ธมฺมกถาติ สรภฺปทภณนาทิวเสน ธมฺมกถนนฺติ ตฏฏีกา ฯ
[๒๗๑] นิกฺเขปกณฺเฑป ตตฺถ กตโม ปฏิสณฺาโร เทฺว
ปฏิสณฺารา อามิสปฺปฏิสณฺาโร จ ธมฺมปฺปฏิสณฺาโร จ
อิเธกจฺโจ ปฏิสณฺารโก โหติ อามิสปฺปฏิสณฺาเรน วา ธมฺมปฺปฏิสณฺาเรน วา อย วุจฺจติ ปฏิสณฺาโรติ ธมฺมเสนาปตินา
วุตฺต ฯ
[๒๗๒] ปฏิสณฺารโก โหตีติ เทฺวเยว หิ โลกสนฺนิวาสสฺส
ฉิทฺทานิ เตส ปฏิสณฺารโก โหติ ปฏิสณฺาร นิรนฺตร กโรติ ฯ
ปฏิสณฺารเกน หิ ภิกฺขุนา อาคนฺตุก อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาว
๑

๒

๓

๑. ธมฺมกถากถนนฺติ ฯ ๒. สุ. วิ. ๓/๒๑๙ ฯ ๓. อภิ. ส. ๓๔/๓๓๓ ฯ
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ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปตฺตจีวร คเหตพฺพ อาสน ทาตพฺพ ตาลปณฺเณน
วีชิตพฺพ ปาทา โธวิตฺวา เตเลน มกฺเขตพฺพา สปฺปผาณิเต สติ
เภสชฺช ทาตพฺพ ปานีเยน ปุจฺฉิตพฺโพ อาวาโส ปฏิชคฺคิตพฺโพ ฯ
เอว เอกเทเสน อามิสปฺปฏิสณฺาโร กโต นาม โหติ ฯ
สายมฺปน นวกตเรป อตฺตโน อุปฏาน อนาคเตเยว ตสฺส สนฺติก
คนฺตฺวา นิสีทิตฺวา อวิสเย อปุจฺฉิตฺวา ตสฺส วิสเย ปฺโห
ปุจฺฉิตพฺโพ ฯ ตุมฺเห กตรภาณกาติ อปุจฺฉิตฺวา อาจริยูปชฺฌายา กตร คนฺถ วลฺเชนฺตีติ ปุจฺฉิตฺวา ปโหนกฏาเน
ปฺโห ปุจฉฺ ิตพฺโพ ฯ สเจ กเถตุ สกฺโกติ อิจฺเจต กุสล โน
เจ สกฺโกติ สย กเถตฺวา ทาตพฺพ ฯ เอว เอกเทเสน ธมฺมปฺปฏิสณฺาโร กโต นาม โหติ ฯ สเจ อตฺตโน สนฺติเก วสติ
ต อาทาย นิพทฺธ ปณฑ
ฺ าย จริตพฺพ ฯ สเจ อคนฺตุกาโม
โหติ ปุนทิวเส คมนสภาเวน ต อาทาย เอกสฺมึ คาเม ปณฑ
ฺ าย
จริตฺวา อุยโฺ ยเชตพฺโพ ฯ สเจ อฺสฺมึ ทิสาภาเค ภิกฺขู
นิมนฺติตา โหนฺติ ต ภิกฺขุ อิจฺฉมาน อาทาย คนฺตพฺพ ฯ
น มยฺห เอสา ทิสา สภาคาติ อนิจฺฉนฺเต เสสภิกฺขู เปเสตฺวา
ต อาทาย ปณฺฑาย จริตพฺพ ฯ อตฺตนา ลทฺธามิส ตสฺส ทาตพฺพ ฯ
เอว อามิสปฺปฏิสณฺาโร กโต นาม โหติ ฯ ปฏิสณฺารเกน
ปน อตฺตนา ลทฺธ กสฺส ทาตพฺพนฺติ ฯ อาคนฺตุกสฺส ตาว
ทาตพฺพ ฯ สเจ คิลาโน วา อวสฺสโิ ก วา อตฺถิ เตสมฺป
๑

๑. อฏสาลินีโปตฺถเก คนฺตุกาโมติ ลิขิต.
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ทาตพฺพ ฯ อาจริยูปชฺฌายาน ทาตพฺพ ฯ ภณฺฑคฺคาหกสฺส ทาตพฺพ ฯ
สาราณียธมฺมปูรเกน ปน สตวารมฺป สหสฺสวารมฺป อาคตาคตาน
เถราสนโต ปฏาย ทาตพฺพ ฯ ปฏิสณฺารเกน ปน เยน เยน น
ลทฺธ ตสฺส ตสฺส ทาตพฺพ ฯ พหิคาม นิกฺขมิตฺวา ชิณฺณก
อนาถ ภิกฺขุนึ วา ทิสฺวา เตสป ทาตพฺพ ฯ ตตฺรีท วตฺถุ
[๒๗๓] โจเรหิ กิร ภุตฺตสาลคาเม ปหเฏ ต ขณฺเว
เอกา นิโรธโต วุฏิตา ขีณาสวตฺเถรี ทหรภิกขฺ ุนิยา ภณฺฑก
คาหาเปตฺวา มหาชเนน สทฺธึ มคฺค ปฏิปชฺชิตฺวา ิตมชฺฌนฺติเก
นงฺกุลนครคามทฺวาร ปตฺวา รุกฺขมูเล นิสีทิ ฯ ตสฺมึ สมเย
กาฬวลฺลีมณฺฑปวาสี มหานาคตฺเถโร นงฺกุลนครคาเม ปณฺฑาย
จริตฺวา นิกขฺ มนฺโต เถรึ ทิสฺวา ภตฺเตน อาปุจฺฉิ ฯ สา ปตฺโต
เม นตฺถีติ อาห ฯ เถโร อิมินาว ภฺุชถาติ สห ปตฺเตน
อทาสิ ฯ เถรี ภตฺตกิจฺจ กตฺวา ปตฺต โธวิตฺวา เถรสฺส ทตฺวา
อาห อชฺช ตาว ภิกฺขาจาเรน กิลมิสสฺ ถ อิโต ปฏาย ปน
โว ภิกฺขาจารปริตฺตาโส นาม น ภวิสฺสติ ตาตาติ ฯ ตโต
ปฏาย เถรสฺส โอนกหาปณคฺฆนโก ปณฺฑปาโต นาม น
อุปฺปนฺนปุพฺโพ ฯ อย อามิสปฺปฏิสณฺาโร นาม ฯ อิม ปฏิสณฺาร
กตฺวา ภิกฺขุนา สงฺคหปกฺเข ตฺวา ตสฺส ภิกฺขุโน กมฺมฏาน
กเถตพฺพ ฯ ธมฺโม วาเจตพฺโพ ฯ กุกฺกุจฺจ วิโนเทตพฺพ ฯ อุปฺปนฺน
๑

๒

๑. อฏสาลินี ชิณฺณก วา อนาถ วา ภิกฺขุ วา ภิกฺขุนึ วาติ ลิขิต. ๒. คุตฺตสาลคาเมติป ปาโ.
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กิจฺจ กรณีย กาตพฺพ ฯ อพฺภานวุฏานมานตฺตปริวาสา ทาตพฺพา ฯ
ปพฺพชฺชารโห ปพฺพาเชตพฺโพ ฯ อุปสมฺปทารโห อุปสมฺปาเทตพฺโพ ฯ
ภิกฺขุนิยาป อตฺตโน สนฺติเก อุปสมฺปท อากงฺขมานาย กมฺมวาจ กาตุ
วฏฏติ ฯ อย ธมฺมปฺปฏิสณฺาโร นามาติ นิกฺเขปกณฺฑวณฺณนา ฯ
สงฺคหปกฺเข ตฺวาติ สงฺคหมิจฺฉนฺเตเนว กเถตพฺพ น
ลาภสกฺการมตฺตาทีหีติ อตฺโถ ฯ อวสฺส กาตพฺพ กิจฺจ ฯ อิตร
กรณีย ฯ อพฺภานโต อฺ อาปตฺติวุฏาน วุฏานนฺติ ตฏฏีกา ฯ
[๒๗๔] อนามฏปณฺฑปาโต มาตาปตูนนฺตาว ทาตพฺโพ ฯ สเจป
กหาปณคฺฆนโก โหติ สทฺธาเทยฺยวินิปาตน นตฺถิ ฯ มาตาปตุอุปฏากาน เวยฺยาวจฺจกรสฺส ปณฺฑุปลาสสฺสาติ เอเตสมฺป
ทาตพฺโพ ฯ ตตฺถ ปณฺฑปุ ลาสสฺส ถาลเก ปกฺขิปต ฺวาป ทาตุ วฏฏติ ฯ
ต เปตฺวา อฺเส อาคาริกาน มาตาปตูนมฺป น วฏฏติ ฯ
ปพฺพชิตปริโภโค หิ อาคาริกาน เจติยฏานิโย ฯ อปจ สมฺปตฺตสฺส
ทามริกโจรสฺสาป อิสฺสรสฺสาป ทาตพฺโพ ฯ กสฺมา ฯ เต หิ
อทียมาเนป น เทตีติ อามสิตฺวา ทียมาเนป อุจฺฉิฏก เทตีติ
กุชฺฌนฺติ ฯ กุทฺธา หิ ชีวิตา โวโรเปนฺติ สาสนสฺสป อนฺตราย
กโรนฺติ ฯ รชฺช ปฏยมานสฺส วิจรโต โจรนาคสฺส วตฺถุ เจตฺถ
กเถตพฺพ ฯ ปฏิสณฺาโร วิหารสมฺปตฺตสฺส ยสฺส กสฺสจิ อาคนฺตุกสฺส
วา ทลิทฺทสฺส วา โจรสฺส วา อิสสฺ รสฺส วา กาตพฺโพเยว ฯ
กถ ฯ อาคนฺตุก ตาว ขีณปริพฺพย วิหารสมฺปตฺต ทิสฺวา ปานีย
๑

๑. อฏ. สา. ๕๖๐.
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ปวาติ ทาตพฺพ ฯ ปาทมกฺขนเตล ทาตพฺพ ฯ กาเล อาคตสฺส
ยาคุภตฺต ฯ วิกาเล อาคตสฺส สเจ ตณฺฑุลา อตฺถิ ตณฺฑุลา
ทาตพฺพา ฯ อเวลาย สมฺปตฺโตสิ คจฺฉาติ น วตฺตพฺโพ ฯ
สยนฏาน ทาตพฺพ ฯ สพฺพ อปฺปจฺจาสึสนฺเตเนว กาตพฺพ ฯ
มนุสฺสา นาม จตุปฺปจฺจยทายกา เอว สงฺคเห กริยมาเน ปุนปฺปุน
ปสีทิตฺวา อุปการ กริสสฺ นฺตีติ จิตฺต น อุปฺปาเทตพฺพ ฯ โจราน
สงฺฆิกมฺป ทาตพฺพนฺติ ตติยปาราชิเก เภสชฺชกรณวตฺถุวณฺณนา ฯ
[๒๗๕] อนามฏปณฺฑปาโตติ อปพฺพชิตสฺส หตฺถโต ลทฺโธ
อตฺตนา อฺเน วา ปพฺพชิเตน อคฺคหิตอคฺโค ปณฺฑปาโตติ
ตฏฏีกา ฯ
อนามฏปณฺฑปาโตติ อคฺคหิตอคฺโค อปริภุตฺโตติ อตฺโถ ฯ
ถาลเกติ สงฺฆิเก กสาทิมเย ถาลเก ฯ ปตฺโตป เอตฺถ สงฺคยฺหติ ฯ
น วฏฏตีติ อิมินา ทุกฺกฏนฺติ ทสฺเสตีติ นวฏีกา ฯ
ทามริกโจรสฺสาติ รชฺช ปฏยมานสฺส ปากฏโจรสฺส ฯ
โจรนาคสฺส วตฺถุนฺติ เอตฺถ โจรนาคสฺส กิร อามฏ เทนฺเต
กุชฺฌิสฺสติ อนามฏ น วฏฏตีติ เถโร ปตฺตคฺคหณหตฺเถเนว
อคฺค คเหตฺวา ปตฺเต ภตฺต สพฺพมทาสิ ฯ โส เตน ตุสฺสีติ ตฏฏีกา ฯ
[๒๗๖] อิเมหิ ทฺวีหิ ปฏิสณฺาเรหิ ปฏิสณฺารโก ภิกขฺ ุ
อนุปฺปนฺน ลาภ อุปฺปาเทติ อุปฺปนฺน ถาวร กโรติ สาสงฺกฏาเน
๑

๒

๓

๑. สมนฺต. มหาวิภงฺค. ๑/๕๖๖. ๒. สา. ที. ๒/๔๒๗. ๓. อฏสาลินิย
สาหสิกฏาเนติ ปาโ ทิสฺสติ.
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อตฺตโน ชีวิต รกฺขติ โจรนาครฺโ ปตฺตคฺคหณหตฺเถเนว อคฺค
คเหตฺวา ปตฺเตเนว ภตฺต อากิรนฺโต เถโร วิย ฯ อลทฺธลาภุปฺปาทเน
ปน อิโต ปลายิตฺวา ปรตีร คเตน มหานาครฺา เอกสฺส
เถรสฺส สนฺติเก สงฺคห ลภิตฺวา ปุน อาคนฺตฺวา รชฺเช ปติฏิเตน
ปตฺตมฺพงฺคเณ ยาวชีว ปวตฺติตมหาเภสชฺชทานวตฺถุ กเถตพฺพ ฯ
อุปฺปนฺนลาภถาวรกรเณ ทีฆภาณกอภยตฺเถรสฺส หตฺถโต ปฏิสณฺาร
ลภิตฺวา เจติยปพฺพเต โจเรหิ ภณฺฑสฺส อวิลุตฺตวตฺถุ กเถตพฺพนฺติ
นิกฺเขปวณฺณนา (๑)ฯ
[๒๗๗] ปฏิสณฺารานิสสทีปนตฺถ โจรนาควตฺถุ ภาตรา สทฺธึ
ชมฺพุทีปคตสฺส มหานาครฺโ วตฺถุ ปตรุ าชสฺส รชฺเช จตุนฺน
อมจฺจาน วตฺถุ อภยโจรวตฺถุนฺติ เอวมาทีนิ พหูนิ วตฺถนู ิ
มหาอฏกถาย วิตฺถารโต วุตฺตานิ ฯ ตตฺราย เอกวตฺถุทีปนา
สีหลทีเป กิร อภโย นาม โจโร ปฺจสตปริวาโร เอกสฺมึ
าเน ขนฺธาวาร พนฺธิตฺวา สมนฺตา ติโยชน อุพฺพาเสตฺวา วสติ ฯ
อนุราธปุรวาสิโน กลมฺพกนทึ น โอตรนฺติ ฯ เจติยคิริมคฺเค
ชนสฺจาโร อุปจฺฉินฺโน ฯ อเถกทิวส โจรา เจติยคิรึ วิลุมฺปสฺสามาติ
อคมสุ ฯ อารามิกา ทิสวฺ า ทีฆภาณกอภยตฺเถรสฺส อาโรเจสุ ฯ
เถโร สปฺปผ าณิตาทีนิ อตฺถีติ ปุจฺฉิ ฯ อตฺถิ ภนฺเตติ ฯ
โจราน เทถาติ ฯ ตณฺฑุลา อตฺถีติ ฯ อตฺถิ ภนฺเต สงฺฆสฺส
อตฺถาย อาหฏา ตณฺฑลุ า จ อลฺลสากฺจ โครโส จาติ ฯ
๑. อฏ. สา. ๕๖๒.
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ภตฺต สมฺปาเทตฺวา โจราน เทถาติ ฯ อารามิกา ตถา กรึสุ ฯ
โจรา ภตฺต ภฺุชิตฺวา เกนาย ปฏิสณฺาโร กโตติ ปุจฺฉึสุ ฯ
อมฺหาก อยฺเยน อภยตฺเถเรนาติ ฯ โจรา เถรสฺส สนฺติก คนฺตฺวา
วนฺทิตฺวา อาหสุ มย สงฺฆสฺส จ เจติยสฺส จ สนฺตก อจฺฉินฺทิตฺวา
คเหสฺสามาติ อาคตา ตุมฺหาก ปน อิมินา ปฏิสณฺาเรนมฺหา
ปสนฺนา อชฺชโต ปฏาย วิหาเร ธมฺมิการกฺขา อมฺหาก อายตฺตา
โหตุ นาครา อาคนฺตฺวา ทาน เทนฺตุ เจติย วนฺทนฺตูติ ฯ ตโต ปฏาย
จ นาคเร ทาน ทาตุ อาคจฺฉนฺเต นทีตีเรเยว ปจฺจุคฺคนฺตฺวา
รกฺขนฺตา วิหาร เนนฺติ วิหาเรป ทาน เทนฺตาน รกฺข กตฺวา
ติฏนฺติ ฯ เตป ภิกฺขูน ภุตฺตาวเสส โจราน เทนฺติ ฯ คมนกาเลป
เต โจรา นทีตีร ปาเปตฺวา นิวตฺตนฺติ ฯ อเถกทิวส ภิกฺขุสงฺเฆ
ขียนกถา อุปฺปนฺนา เถโร อิสฺสรตาย สงฺฆสฺส สนฺตก โจราน
อทาสีติ ฯ เถโร สนฺนิปาต การาเปตฺวา อาห โจรา สงฺฆสฺส
ปกติวตฺตฺจ เจติยสนฺตกฺจ อจฺฉินฺทิตฺวา คณฺหิสฺสามาติ อาคมึสุ
อถ เนส มยา เอว น หริสฺสนฺตีติ เอตฺตโก นาม ปฏิสณฺาโร
กโต ต สพฺพมฺป เอกโต ปณฺเฑตฺวา อคฺฆาเปถ เตน
การเณน อวิลุตฺตภณฺฑ เอกโต ปณเฺ ฑตฺวา อคฺฆาเปถาติ ฯ ตโต
สพฺพมฺป เถเรน ทินฺนก เจติยฆเร เอก วรโปตฺถกจิตฺตตฺถรก น
อคฺฆิ ฯ ตโต อาหสุ เถเรน กตปฺปฏิสณฺาโร สุกโต โจเทตุ
วา สาเรตุ วา น ลพฺภติ คีวา วา อวหาโร วา นตฺถีติ ฯ
เอวมหานิสโส ปฏิสณฺาโรติ สลฺลกฺเขตฺวา กาตพฺโพ ปณฺฑิเตน
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ภิกฺขุนาติ เภสชฺชวตฺถุวณฺณนา ฯ
อุพฺพาเสตฺวาติ สมนฺตโต ติโยชน วิลุมปฺ นฺโต มนุสฺเส
ปลาเปตฺวา อฺเส อวาส กตฺวา ฯ สงฺฆสฺส อตฺถาย อาหฏาติ
ปากวตฺตโต ตทิวสสฺส อตฺถาย อาหฏา ฯ วรโปตฺถกจิตฺตตฺถรกนฺติ
อเนกปฺปการอุตฺตมรูปวิจิตฺตอตฺถรกนฺติ ตฏฏีกา ฯ
อภยโจรวตฺถุ ฯ
[๒๗๘] ปตุราชสฺส รชฺเชติ เอตฺถ ปนาย วิตฺถารกถา สทฺธาติสฺสรฺโ กิร ลฺชติสฺโส ถูลตฺถนโก ขลฺลาฏนาโค วฏฏคามณิอภโย จาติ จตฺตาโร ปุตฺตา อเหสุ ฯ เตสุ ขลฺลาฏนาคสฺส
มหาจูฬิโก นาม ปุตฺโต ฯ วฏฏคามณิสฺส มหานาโค นาม
ปุตฺโต ฯ วฏฏคามณิ ปน รชฺช ปตฺวา อตฺตโน นตฺตาร
ปุตฺตฏาเน เปสิ ฯ ตสฺมา โส ปตุราชาติ ปฺายิตฺถ ฯ
ตสฺมึ ปฺจมาส รชฺเช ิเต จูฬหตฺโถ พาหิโย ปุนยมาโร
ปฬยมาโร ทาธิโย จาติ ปฺจ ทมิฬา รชฺชตฺถาย อาคตา ฯ
ราชา เตหิ สทฺธึ ยุชฺฌติ ฺวา ปราชิโต อนุฬาเทวึ มหาจูฬิก
มหานาคฺจาติ ตโย ชเน คเหตฺวา ปลายิ ฯ โส สปุตฺตทาโร
มลยเทเส เวสฺสคิริวิหารสฺส อุปวเน นิลียิ ฯ อเถโก ตสฺส
กุลูปโก กุธิกฺกลมหาติสฺสเถโร รฺโ ภตฺต อทาสิ ฯ เตน
วุตฺต มหาวสสฺส จตุตฺตึสมปริจฺเฉเท
๑

๒

๑. สมนฺต. มหาวิภงฺค. ๑/๕๖๗. ๒. สา. ที. ๒/๔๒๘.
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กุธกิ ฺกลมหาติสสฺ ตฺเถโร ทิสฺวา ตหึ ตุ ต
ภตฺต ปาทา อนามฏ- ปณฺฑทาน วิวชฺชิยาติ ฯ
ตตฺถ ตหึ ตุ ตนฺติ ตสฺมึ เวสฺสคิริวิหารสฺส อุปวเน ต
ราชาน ทิสวฺ า ฯ ปาทาติ ภตฺตป อทาสิ ฯ อนามฏปณฺฑทาน
วิวชฺชิยาติ อตฺตโน อตฺถาย ทินฺนสฺสทฺธาเทยฺยปณฺฑปาตโต อคฺคปณฺฑ กตฺวา ปุพฺพเมว คิหีน ทาน อนามฏปณฺฑทาน นาม ต
อนามฏปณฺฑทาน วิวชฺชิย สย สิกฺขากามตาย ปริวชฺเชตฺวา
รฺโ ภตฺต อทาสีติ อตฺโถ ฯ
[๒๗๙] ราชา ปน มลยเทเส ตตฺถ ตตฺถ วสนฺโต พล สหรนฺโต
มหาโยธสมฺมเต กวิสีสอุตฺติยาทโย อฏ อมจฺเจ ปฏิลภิ ฯ
อเถกทิวส ราชา กวิสีสสฺส กุชฺฌติ ฺวา ต ฆาเตสิ ฯ อถฺเ
สตฺต อมจฺจา อย มิตฺตทุพฺภีติ รฺโ กุชฺฌิตวฺ า ต ฉฑฺเฑตฺวา
ยถารุจึ ปลายนฺตา อนฺตรามคฺเค โจเรหิ อจฺฉินฺนวตฺถา หุตฺวา
สาขานิวตฺถา หมฺพกลฺลก นาม วิหาร ปวิสึสุ ฯ ตตฺเถโก จตุนฺนิกายิโก ติสสฺ ตฺเถโร เต ทิสฺวา อตฺตโน ตทหุนิมนฺตนโต ลทฺธานิ
วตฺถผาณิตาทีนิ นีหริตวฺ า อุปาสกา ตุมฺเห ภิกขฺ ุสงฺฆสฺมึ วิสฺสาเส
สติ อิมานิ คณฺหถาติ อทาสิ ฯ เต มย ภนฺเต ภิกฺขุสงฺเฆ
วิสฺสาสิกา อมฺหาก มาตาปตโรป อุปาสกาติ วตฺวา ตานิ อคฺคเหสุ ฯ
เถโร กุหึ คจฺฉถาติ ปุจฺฉิ ฯ เต สพฺพ ปวตฺตึ กเถสุ ฯ โส
กึ ตุมฺเหหิ อุปตฺถมฺภิโต โส ราชา สาสนปฺปคฺคห กาตุ สกฺโกติ
๑

๒

๑. ทาทาติป ปาโ. ๒. หมฺพุกลฺลกนฺติป ปาโ.
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อุทาหุ โนติ ปุจฺฉิ ฯ ภนฺเต รฺโ อิมสฺมึ ทีเป สาสนปฺปคฺคหกรณ ติฏตุ ตาว ชมฺพุทีเปป สกฺกา กาตุนฺติ ฯ ต สุตฺวา
เถโร อิเมหิ สาสนสฺส อปฺปจฺจตฺถิเกหิ มหาโยเธเหว อุปตฺถมฺภิโต
ลทฺธปกฺโข ปตุราชา สาสน ปคฺคเหตุ สกฺขิสสฺ ติ น อฺเหิ
ตสฺมา อิเมส ราชาน ขมาเปสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ตตฺถาคเตน
กุธิกฺกลมหาติสฺสตฺเถเรน สทฺธึ เต อมจฺเจ รฺโ สนฺตกิ 
เนสิ ฯ เต เทฺว เถรา เตส อฺมฺ ขมาเปตฺวา ยถาาน
คตา ฯ ราชาป มลยเทเส สตฺตมาสาธิกจุทฺทสวสฺสานิ วสิตวฺ า
เตหิ ปริวุโต ตโต อาคนฺตฺวา สพฺพปจฺฉิม รชฺช กาเรนฺต ทาธิย
ฆาเตตฺวา ปุน ราชา หุตฺวา อภยคิริวิหาร กาเรสิ ฯ อิติ
อาทิวสฺเส เทวานปยติสฺเสน กตมหาวิหารโต ปจฺฉา สมฺพุทฺธปรินิพฺพานา มาสาธิกเตจตฺตาฬีสาธิกจตุวสฺสสตมตฺถเก อภยคิริวิหาโร
วฏฏคามณิรฺา กโตติ เวทิตพฺโพ ฯ โส ต วิหาร นิฏาเปตฺวา
ปุพฺเพ อตฺตโน ภตฺตทายก กุธิกฺกลมหาติสฺสตฺเถร อาเนตฺวา ตสฺส
ต นิยฺยาเทตฺวา สกฺกจฺจ อุปฏหิ ปุพฺเพ กตมนุสฺสรนฺติ ฯ
ปตุราชวตฺถุ ฯ
[๒๘๐] เตป โข สตฺต อมจฺจา ปฺจ วิหาเร กาเรสุ ฯ เตสุ หิ
อุตฺติโย นาม อมจฺโจ อนุราธนครโต ทกฺขิณทิสาย ทกฺขิณ นาม
วิหาร กาเรสิ ฯ มูโล นาม ทกฺขิณวิหารโต ปุรตฺถิเม มูล นาม
วิหาร ฯ สาลิโย นาม สาลิย นาม ฯ ปพฺพโต นาม ปพฺพต นาม ฯ
ติสฺโส นาม อุตฺตรติสฺส นาม วิหาร กาเรสิ ฯ เต สพฺเพ วิหาเร
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นิฏาเปตฺวา อตฺตโน ปุพฺพูปการ หมฺพกลฺลกมหาติสฺสตฺเถร
อาเนตฺวา ตสฺส เต นิยฺยาเทสุ ฯ เตน วุตฺต มหาวเส
ตุมฺหาก ปฏิสณฺาร- วเสนมฺเหหิ การิเต
วิหาเร เทม ตุมฺหาก
อิติ วตฺวา อทสุ จ
เถโร สพฺพตฺถ วาเสสิ เต เต ภิกฺขู ยถารห
อมจฺจาทสุ สงฺฆสฺส
วิวิเธ สมณารเหติ ฯ
ตตฺถ ปฏิสณฺารวเสนาติ อมฺหาก ภนฺเต อนาถาน ตุมฺเหหิ
กตสฺส ปุพพฺ ปฺปฏิสณฺารสฺส วเสน อมฺเหหิ การิเต วิหาเร ตุมฺหาก
เทม อิติ วตฺวา อทสุ จาติ อตฺโถ ฯ สพฺพตฺถาติ สพฺเพสุ วิหาเรสุ
เต เต ปฺจนิกาเย ภิกฺขู ยถารห วาเสสิ ฯ สมณารเหติ สมณาน
อนุจฺฉวิเก กปฺปเย จีวราทิเก จตุปฺปจฺจเย สงฺฆสฺส อมจฺจา อทสูติ ฯ
ปตุราชามจฺจวตฺถุ ฯ
[๒๘๑] ปตุราชา ปน ปุน รชฺเช ปติฏาย มหาปฺุานิ
กตฺวา เตปฏกฺจ พุทฺธวจน โปตฺถเกสุ ลิขาเปตฺวา ยาวตายุก
ตฺวา กาลมกาสิ ฯ ตสฺมึ มเต อมจฺจา ตสฺส นตฺตาร มหาจูฬิก
รชฺเช อภิสิฺจึสุ ฯ อถสฺส ปุตฺโต มหานาโค กุชฺฌิตฺวา รชฺชเหตุ
โจรกมฺม กโรนฺโต ชนปเท ตตฺถ ตตฺถ วิหาสิ โส ยตฺถ ยตฺถ
วิหาเร นิวาส ลภิตฺวา ตุสฺสิ ฯ ยตฺถ ยตฺถ ปนสฺส ภิกฺขู นิวาส
น อทสุ โส กุชฺฌิตฺวา เวร พนฺธิตฺวา ปจฺฉา รชฺช กาเรตฺวา
เต สพฺเพ วิหาเร วิทฺธสาเปสิ ฯ เตน วุตฺต มหาวสสฺส ปฺจตฺตึสม๑

๑. เต เตติ ภวิตพฺพ.
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ปริจฺเฉเท
วฏฏคามณิโน ปุตฺโต โจรนาโคติ วิสฺสุโต
มหาจูฬสฺส รชฺชมฺหิ โจโร หุตฺวาจรี ตทา
มหาจูเฬ อุปรเต
รชฺช กาเรสิ อาคโต
อตฺตโน โจรกาเล โส นิวาส เยสุ นาลภิ
อฏารส วิหาเร เต
วิทฺธสาเปสิ ทุมฺมตีติ ฯ
ตตฺถ อาคโตติ ชนปทโต อนุราธปุรมาคโต ฯ เยสูติ เยสุ
วิหาเรสุ ฯ โส ปาปราชา อตฺตโน เทวิยา วิส ขาทาปโต กาล
กตฺวา โลกนฺตริกนิรเย นิพฺพตฺตตีติ ฯ
โจรนาควตฺถุ ฯ
ปฏิสณฺารกถา ฯ
[๒๘๒] อปจ คหฏเน นาม องฺคชนปเท อสฺสปุรวฺหยนิคมวาสีหิ
วิย พุทฺธาทีสุ สคารเวน ภวิตพฺพ ฯ
ตสฺมึ กิร นิคเม มนุสฺสา สทฺธา ปสนฺนา พุทฺธมามกา
ธมฺมมามกา สงฺฆมามกา ตทหุปฺปพฺพชิตสามเณรมฺป วสฺสสติกตฺเถรสทิส
กตฺวา ปสฺสนฺติ ปุพฺพณฺหสมเย ภิกฺขุสงฺฆ ปณฺฑาย
ปวิสนฺต ทิสฺวา พีชนงฺคลาทีนิ คเหตฺวา เขตฺต คจฺฉนฺตาป
ผรสุอาทีนิ คเหตฺวา อรฺ ปวิสนฺตาป ตานิ อุปกรณานิ
นิกฺขิปตฺวา ภิกฺขุสงฺฆสฺส นิสีทนฏาน อาสนสาล วา มณฺฑป วา
รุกฺขมูล วา สมฺมชฺชิตฺวา อาสนานิ ปฺาเปตฺวา อาธารเก จ ปานียฺจ
๑

๒

๓

๑. การยีติป ปาโ. ๒. โลกนฺตนิรเยติป ปาโ. ๓. อาวรเก จ ปานีย.
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ปจฺจุปฏเปตฺวา ภิกฺขุสงฺฆ นิสีทาเปตฺวา ยาคุขชฺชกาทีนิ ทตฺวา
กตภตฺตกิจฺจ ภิกฺขุสงฺฆ อุยฺโยเชตฺวา ตโต ตานิ อุปกรณานิ อาทาย
เขตฺต วา อรฺ วา คนฺตฺวา อตฺตโน กมฺมานิ กโรนฺติ ฯ
กมฺมนฺตฏาเนป เนส อฺา กถา นาม นตฺถิ ฯ จตฺตาโร มคฺคฏา
จตฺตาโร ผลฏาติ อฏ ปุคฺคลา อริยสงฺโฆ นาม เต เอวรูเปน
สีเลน เอวรูเปน อาจาเรน เอวรูปาย ปฏิปตฺติยา สมนฺนาคตา ลชฺชิโน
เปสลา อุฬารคุณาติ ภิกขฺ ุสงฺฆสฺเสว วณฺณ กเถนฺติ ฯ กมฺมนฺตโต
อาคนฺตฺวา ภุตฺตสายมาสา ฆรทฺวาเรสุ นิสินฺนาป สยนฆร ปวิสิตฺวา
นิสินฺนาป ภิกฺขุสงฺฆสฺเสว วณฺณ กเถนฺติ ฯ ภควา เตส มนุสฺสาน
นิปจฺจการ ทิสฺวา ต นิคม นิสฺสาย วสนฺโต มูลปณฺณาสกสฺส
จตุตฺถวคฺเค มหาอสฺสปุรสุตฺต เทเสสีติ ตพฺพณฺณนานโย ฯ
[๒๘๓] เอวรูเปน สีเลนาติอาทีสุ สีลคฺคหเณน วาริตฺตสีลมาห ฯ เตน สมฺมาวาจากมฺมนฺตาชีเว ทสฺเสติ ฯ อาจารคฺคหเณน
จาริตฺตสีล ฯ เตน สุปริสุทฺธ กายวจีสมาจาร ฯ ปฏิปตฺติคฺคหเณน
สมถวิปสฺสนามคฺคผลสงฺคห สมฺมาปฏิปตฺตึ ฯ ลชฺชิโนติ อิมินา
ยถาวุตฺตสีลาจารมูลการณ ฯ เปสลาติ อิมินา ปาริสุทฺธึ ฯ
อุฬารคุณาติ อิมินา ปฏิปตฺติยา ปาริปูรึ ฯ ภิกขฺ ุสงฺฆสฺเสว วณฺณ
กเถนฺตีติ อิท เตส อุปาสกาน เยภุยฺเยน ภิกฺขูน คุณกิตฺติปฺปสุตตาย
วุตฺต ฯ เต ปน สทฺธมฺเมป สมฺมาสมฺพุทฺเธป อภิปฺปสนฺนา
เอว ฯ เตนาห พุทฺธมามกา ธมฺมมามกา สงฺฆมามกาติ ฯ
๑

๑. ม. มู. ๑๒/๔๙๖. ๒. ป. สู. ๒/๔๒๐.

๒
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วตฺถุตฺตเย หิ เอกสฺมึ อภิปฺปสนฺนา อิตรทฺวเยป อภิปฺปสนฺนา เอว
ตทวินาภาวโตติ ตฏฏีกา ฯ
[๒๘๔] ปพฺพชิเตน ปน ตีหิ สหาเยหิ วิย อฺมฺ สคารเวน
ภวิตพฺพ ฯ
อตีเต กิร หิมวนฺตปฺปเทเส เอก มหานิโคฺรธ อุปนิสฺสาย
ตโย สตฺตา สหายา วสึสุ ติตฺติโร มกฺกโฎ หตฺถี จาติ ฯ
เต ปม อย มหลฺลกตโรติ อชานนโต อฺมฺ อคารวา
วิหรนฺตา เอกทิวส น ยุตฺต โน เอว วิหริตุ ยนฺนูน มย
โย โน มหลฺลกตโร ตสฺส อภิวาทนาทีนิ กโรนฺตา ตสฺโสวาเท
ติฏเยฺยามาติ จินฺเตตฺวา อฺมฺ ปุจฺฉึสุ สมฺมา อิม
นิโคฺรธรุกฺข กีวกาลโต ปฏาย ชานาถาติ ฯ ตโต หตฺถี อาห
สมฺมา อห ตรุณโปตกกาเล อิม นิโคฺรธคจฺฉ อนฺตรสตฺถีสุ กตฺวา
คจฺฉามิ อุตฺตริตฺวา ิตกาเล จ ปน เม เอตสฺส อคฺคสาขา
นาภึ ฆเฏติ เอวาห อิม คจฺฉกาลโต ปฏาย ชานามีติ ฯ
มกฺกโฏ อาห อห สมฺมา มกฺกฏจฺฉาปโก สมาโน ภูมยิ 
นิสีทิตฺวา คีว อนุกฺขิปตฺวา ว อิมสฺส นิโคฺรธโปตกสฺส องฺกุร ขาทามิ
เอวาห อิม ขุทฺทกกาลโต ชานามีติ ฯ ตโต ติตฺติโร อาห
สมฺมา ปุพฺเพ อสุกฏาเน มหานิโคฺรโธ อตฺถิ อห ตสฺส ผลานิ
ขาทิตฺวา อิธ วจฺจ ปาเตสึ ตโต เอส ชาโต เอวาห อิม
ชาตกาลโต ชานามิ ตสฺมา อห ตุมฺเหหิ มหลฺลกตโรติ ฯ ตโต
ปฏาย เต เทฺวป ต สกฺการครุการวนฺทนาทีหิ อปจายนฺตา
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ตสฺโสวาเท อฏสุ ฯ โสป เต ปฺจสีเล ปติฏาเปตฺวา สยมฺป
ปฺจสีล สมาทิยิ ฯ ตโยป เต สตฺตา ปฺจสีเล ปติฏาย
อฺมฺ สคารวา สปฺปติสฺสา อายุปริโยสาเน เทวโลกูปคา ฯ
เตส ติณฺณ สมาทินฺน ติตฺติรพฺรหฺมจริย นาม อโหสิ ฯ
สตฺถาป เอว อตีต อาหริตฺวา ภิกฺขู โอวทนฺโต เต หิ
นาม ภิกฺขเว ติรจฺฉานคตา อฺมฺ สคารวา สปฺปติสฺสา
วิหรึสุ ตุมฺเหป เอวสฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย ปพฺพชิตฺวา กสฺมา
อฺมฺ อคารวา อปฺปติสฺสา วิหรถาติ วตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต
เอกนิปาตสฺส จตุตฺถวคฺเค ติตฺติรชาตเก อิม คาถมาห
[๒๘๕] เย วุฑฺฒมปจายนฺติ นรา ธมฺมสฺส โกวิทา
ทิฏเ ธมฺเม จ ปาสสา สมฺปราโย จ สุคฺคตีติ ฯ
ตตฺถ วุฑฺฒนฺติ ชาติวุฑฺโฒ วโยวุฑฺโฒ คุณวุฑฺโฒติ
ตโย วุฑฺฒา ฯ เตสุ ชาติสมฺปนฺโน ชาติวุฑฺโฒ นาม ฯ วเย
ิโต วโยวุฑฺโฒ นาม ฯ คุณสมฺปนฺโน คุณวุฑฺโฒ นาม ฯ
เตสุ คุณสมฺปนฺโน วโยวุฑฺโฒ อิธ วุฑฺโฒติ อธิปฺเปโต ฯ
อปจายนฺตีติ เชฏาปจายนกมฺเมน ปูเชนฺติ ฯ ธมฺมสฺส โกวิทาติ
เชฏาปจายนธมฺเม กุสลา ฯ ทิฏเ ธมฺเม จาติ อิมสฺมึเยว
อตฺตภาเว ฯ ปาสสาติ ปสสารหา ฯ สมฺปราโย จ สุคฺคตีติ
สมฺปเรตพฺโพ อิม โลก หิตฺวา คนฺตพฺโพติ สมฺปราโย ปรโลโก
เตส สุคติเอว โหตีติ ฯ อยมฺปเนตฺถ ปณฺฑตฺโถ ภิกฺขเว ขตฺติยา
๑

๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๑๒. ตทฏกถา. ๑/๓๒๘.
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วา โหนฺตุ พฺราหฺมณา วา เวสฺสา วา สูทา วา คหฏา วา
ปพฺพชิตา วา ติรจฺฉานคตา วา เย เกจิ สตฺตา เชฏาปจายนธมฺเม
เฉกา กุสลา คุณสมฺปนฺนาน วโยวุฑฺฒาน อปจิตึ กโรนฺติ
เต อิมสฺมึ อตฺตภาเว เชฏาปจิติกาติ ปสสน วณฺณน โถมนฺจ
ลภนฺติ กายสฺส เภทา จ สคฺเค นิพฺพตฺตนฺตีติ ฯ
สหายกวตฺถุ ฯ
คารโวติปทกถา ฯ
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นิวาตกถา
[๒๘๖] นิวาโต นาม นีจมนตา นิวาตวุตฺติตา ฯ ยาย สมนฺนาคโต
ปุคฺคโล นิหตมาโน นิหตทปฺโป ปาทปฺปฺุฉนโจฬกสทิโส
ฉินฺนวิสาณุสภสโม อุทธฺ ฏทาสปฺปสโม จ หุตฺวา สณฺโห สขิโล
สุขสมฺภาโส โหติ อย นิวาโตติ อฏกถาย วุตฺต ฯ
[๒๘๗] ปฺจกงฺคุตฺตรวณฺณนายนฺตุ นิวาตวุตฺตินฺติ วุตฺต ฯ
ปณิปาตสีลนฺติ ตฏฏีกา ฯ
สณฺหาติ นิปุณา อมฺม ตาต ภคินีติ เอว อุปาสกชน
ยุตฺตฏาเน อุปเนตุ เฉกา ฯ สขิลาติ สาขเลฺยน ยุตฺตา ฯ
สุขสมฺภาสาติ อิท ปุรมิ สฺส การณวจน ฯ เยสฺหิ สุขสมฺภาสา
สมฺโมทนกถา เนฬา โหติ กณฺณสุขา เต สขิลาติ วุจฺจนฺตีติ
กุลทูสกสิกฺขาปทวณฺณนา ฯ
สาขลฺยนฺติ สณฺหวาจาวเสน สมฺโมทมานภาโวติ ทุกงฺคุตฺตรวณฺณนา ฯ
สขิโล วุจฺจติ สณฺหวาโจ ฯ ตสฺส ภาโว สาขลฺย สณฺหวาจตา ฯ
เตนาห สณฺหวาจาวเสน สมฺโมทมานภาโวติ ฯ สณฺหวาจาวเสน
หิ สมฺโมทมานสฺส ปุคฺคลสฺส ภาโว นาม สณฺหวาจตาติ ตฏฏีกา ฯ
๑

๒

๓

๔

๑. ปรมตฺกโชติกา ขุทฺทกปาวณฺณนา ๑๕๙. ๒. มโน. ปู. ๓/๒๘. ๓. สมนฺต. ๒/๑๓๘.
๔. มโน. ปู. ๒/๗๙.
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สาขลฺยนฺติ สมฺโมทกมุทุกภาโวติ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา ฯ
สมฺโมทกสฺส ปุคฺคลสฺส มุทุกภาโว มทฺทว สมฺโมทกมุทุกภาโวติ ตฏฏีกา ฯ
ยา ตตฺถ สณฺหวาจตา สขิลวาจตา อผรุสวาจตา อิท
วุจฺจติ สาขลฺยนฺติ นิกฺเขปกณฺฑปาลิ ฯ
ยา ตตฺถาติ ยา ตสฺมึ ปุคฺคเล ฯ สณฺหวาจตาติ มฏวาจตา ฯ สขิลวาจตาติ มุทุกวาจตา ฯ อผรุสวาจตาติ อกกฺขฬวาจตาติ ตพฺพณฺณนา ฯ
[๒๘๘] อติมานวเสน ถทฺธตาโทส ปสฺสนฺเตน หิ เกนจิป
นิวาตวุตฺติเกน อตฺถทฺเธน ภวิตพฺพ ฯ ถทฺธตา หิ วินาสเหตุ ฯ เตนาห
ชาติตฺถทฺโธ ธนตฺถทฺโธ โคตฺตตฺถทฺโธ จ โย นโร
สฺาตึ อติมฺเติ
ต ปราภวโต มุขนฺติ ฯ
ตตฺถ ชาติตฺถทฺโธ นาม โย อห ชาติสมฺปนฺโนติ มาน
ชเนตฺวา วาตปูริตภสฺตา วิย อุทฺธุมาโต หุตฺวา น กสฺสจิ
โอนมติ ฯ เอส นโย ธนโคตฺตตฺถทฺเธสุ ฯ สฺาตึ อติมฺเตีติ
อตฺตโน าติมฺป ชาติยา อติมฺเติ สกฺยา วิย วิฑูฑภ ธเนนาปจ
กปโณ ทลิทฺโทติ อติมฺเติ สามีจิมตฺตมฺป น กโรติ ฯ ตสฺส
เต าตโย ปราภวเมว อิจฺฉนฺติ ฯ อิมาย คาถาย วตฺถโุ ต
จตุพฺพิธ ลกฺขณโต เอกเมว ปราภวมุข วุตฺตนฺติ ตพฺพณฺณนา ฯ
๑

๒

๓

๔

๕

๑. สุ. วิ. ๓/๒๑๙. ๒. อภิ. ส. ๓๔/๓๓๓. ๓. อฏ. สา. ๕๕๙. ๔. ขุ. สุ. ๒๕/๓๔๗.
๕. ปรมตฺถโชติกา สุตฺตนิปาตวณฺณนา ๑/๒๑๖.
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เอตฺถ จ สกฺยา วิย วิฑูฑภนฺติ วิฑูฑภ นาม ราชกุมาร
อติมฺนฺตา สกฺยราชาโน วิย ฯ
[๒๘๙] สตฺถุ กิร จูฬปตุ ปุตฺโต อนุรุทฺธสฺส เสฏภาตา
มหานาโม นาม สากิยราชา อตฺตโน มุณฺฑาย นาม ทาสิยา
สทฺธึ วสิตฺวา วาสภขตฺติย นาม ธีตร ปฏิลภิตฺวา โสฬสวสฺสุทเฺ ทสิก
ปเสนทิโกสลรฺโ อทาสิ ฯ สา ราชาน ปฏิจฺจ วิฑูฑภ นาม
ปุตฺต ปฏิลภิ ฯ วิฑูฑโภ โสฬสวสฺสิกกาเล อตฺตโน าตโย
ปสฺสิตุกาโม กปลวตฺถุ คนฺตฺวา ตตฺถ กติปาห วสิตฺวา ปจฺจาคฺฉิ ฯ
อเถกา สากิยราชูหิ อาณตฺตา ทาสี อิท ทาสีปุตฺตสฺส นิสินฺนผลกนฺติ อกฺโกสิตฺวา อกฺโกสิตฺวา เตน นิสินฺนผลก ขีโรทเกน
โธวติ ฯ ตสฺมึ ขเณ วิฑูฑภปุริโส อาวุธ ปมฺมุสิตฺวา ต คเหตุ
นิวตฺติตฺวา ต อกฺโกสนสทฺท สุตฺวา ปุจฺฉิตฺวา ตตฺตโต ตฺวา
อนุคนฺตฺวา พลกายสฺส กเถสิ ฯ วาสภขตฺติยา กิร ทาสีธีตาติ
มหาโกลาหล ชาต ฯ ต สุตฺวา วิฑูฑโภ เอเต ตาว มม
นิสินฺนผลก ขีโรทเกน โธวนฺตุ อห ปน รชฺเช ปติฏาย เอเตส
คลโลหิเตน ต โธวาเปสฺสามีติ เวร พนฺธิตฺวา ปจฺฉา ราชา หุตฺวา
มหนฺเตน พลนิกาเยน กปลวตฺถุ คนฺตฺวา เย เย ภเณ สากิยมฺหาติ
วทนฺติ เต เต สพฺเพ มาเรถ เย ปน มาตามหสฺส มหานามสฺส
สนฺติเก ิตา เตส ชีวิต เทถาติ วตฺวา ขีรปเต ทารเก อาทึ
กตฺวา สพฺเพ สากิเย ฆาตาเปตฺวา เตส คลโลหิเตน ต ผลก
๑

๑. ตสฺส อิติ ยุตฺตตร.
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โธวาเปสิ ฯ เอว สากิยวโส วิฑูฑเภน อุปจฺฉินฺโน อโหสิ ฯ อิติ เต
สากิยา ชาติยา มานตฺถทฺธตาวเสน วินาส ปาปุณึสุ ฯ อยเมตฺถ
สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ตุ ธมฺมปทสฺส ปุปฺผวคฺควณฺณนายฺเจว
ทฺวาทสนิปาเต ภทฺทสาลชาตกวณฺณนายฺจ โอโลเกตพฺโพ ฯ
สากิยวตฺถุ ฯ
[๒๙๐] อติมานีจนามอุปฺปนฺนยสปริหาเปติเยว ฯ ตตฺรีท วตฺถุ ฯ
อตีเต พาราณสีรฺโ ปุโรหิโต ปวีชยมนฺตชานนโก
อโหสิ ฯ ปวีชยมนฺโตติ อาวฏฏนมนฺโต วุจฺจติ ฯ โส เอกทิวส
มนฺต สชฺฌายิสฺสามีติ อรฺเ เอกสฺมึ องฺคณฏาเน ปฏิปาสาเณ
นิสีทิตฺวา สชฺฌาย กตฺวา ปกฺกามิ ฯ สชฺฌายกรณกาเล จสฺส
เอโก สิคาโล เอกสฺมึ พิเล นิปนฺโน ต มนฺต สุตฺวา ปคุณ
อกาสิ ฯ โส กิร อนนฺตราตีเต อตฺตภาเว ปคุณปวีชยมนฺโต
เอโก พฺราหฺมโณ อโหสิ ฯ โส อรฺ ปวิสติ ฺวา ต มนฺต
ปริวตฺเตตฺวา อเนกานิ สิคาลสตานิ อาณาเปตฺวา สพฺเพป หตฺถ-ิ
อสฺสสีหพฺยคฺฆสูกรมิคาทโย จตุปฺปเท อตฺตโน วเส กตฺวา สพฺพทาโ นาม ราชา หุตฺวา เอก สิคาลึ อคฺคมเหสึ อกาสิ ฯ
ทฺวินฺน หตฺถีน ปฏเ สีโห ติฏติ ฯ สีหปฏเ สพฺพทาโ
สิคาลราชา สิคาลีอคฺคมเหสิยา สทฺธึ นิสีทติ ฯ มหนฺโต ยโส
อโหสิ ฯ โส ยสมหตฺเตน ปมชฺชติ ฺวา มาน อุปฺปาเทตฺวา
พาราณสีรชฺช คณฺหิสฺสามีติ สพฺพจตุปฺปทปริวุโต อคมาสิ ฯ ปริสา
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๖/๗๕.
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ทฺวาทสโยชนา อโหสิ ฯ โส นครโต อวิทูเร ทูเตน รชฺช
เทตุ ยุทฺธ วาติ รฺโ สาสน เปเสสิ ฯ มนุสสฺ า ภีตตสิตา
นครทฺวารานิ ปทหึสุ ฯ ปุโรหิโต ราชานฺจ สพฺเพ จ มนุสฺเส
อสฺสาเสตฺวา มา ภายิตฺถ เตน สทฺธึ ยุทฺธ มม ภาโรติ
วตฺวา ทฺวารฏฏาลก อารุยฺห สมฺม สพฺพทา กินฺติ กตฺวา
อิม รชฺช คณฺหิสฺสสีติ ฯ สีหนาท นทาเปตฺวา มนุสฺเส ชีวติ กฺขย
ปาเปตฺวา คณฺหิสฺสามีติ ฯ โส อฏฏาลกา โอรุยฺห สพฺเพ
กณฺณจฺฉิทฺทานิ มาสปฏเ น ปทหนฺตูติ เภริฺจาราเปสิ ฯ มนุสฺสา
อนฺตมโส วิฬาเร อุปาทาย จตุปฺปทานฺเจว อตฺตโน จ กณฺณจฺฉิทฺทานิ มาสปฏเน ปทหึสุ ฯ ปุโรหิโต ปุน อฏฏาลก อารุยฺห
สพฺพทา สีหนาท นทาเปตุ น สกฺขิสฺสสิ ชาติสมฺปนฺนา หิ
สุรตฺตหตฺถปาทา เกสรสีหา ตาทิสสฺส ชรสิคาลสฺส อาณ น
กริสฺสนฺติ ยทิ สกฺโกสิ นทาเปหีติ อาห ฯ โส มานตฺถทฺโธ
หุตฺวา อฺเ ตาว สีหา ติฏนฺตุ ยสฺสาห ปฏเ นิสินโฺ น
ตฺเว นทาเปสฺสามีติ วตฺวา ปาเทน สฺ อทาสิ ฯ สีโห
หตฺถิกุมฺเภ มุข อุปฺปเฬตฺวา ติกฺขตฺตุ อปฺปฏิวตฺติย สีหนาท
นทิ ฯ หตฺถี สนฺตาสปฺปตฺตา หุตฺวา สิคาลสฺส ปาทมูเล ปติตสฺส
สีส อกฺกมิตฺวา จุณฺณวิจุณฺณ กตฺวา ชีวิตกฺขย ปาเปสุ ฯ เตป
หตฺถี อฺมฺ วิชฺฌติ ฺวา กาลมกสุ ฯ เปตฺวา สีเห เสสา
สพฺเพ จตุปฺปทา ตตฺเถว มรึสุ ฯ สีหา ปลายิตวฺ า อรฺ
คตา ฯ ทฺวาทสโยชนิโก มสราสิ อโหสิ ฯ ปุโรหิโต มสตฺถิกา
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มส หรนฺตตู ิ เภรึ จาราเปสิ ฯ มนุสฺสา มส ขาทิตฺวา เสส
สุกฺขาเปตฺวา วลฺลรู มกสุ ฯ ตทา กิร วลฺลูรกรณ อุทปาทีติ
วทนฺติ ฯ ภูวาทิคเณ ตุ วลฺล สวรเณ วลฺลนฺติ สวรนฺติ
รกฺขนฺติ อิโต กากเสนาทโย สตฺเต อขาทนตฺถายาติ วลฺลูโรติ
วุตฺต ฯ อูโร วิทาทิโตติ สทฺทนีติสุตฺเตน อูรปฺปจฺจโย ฯ
[๒๙๑] เอว โส มานตฺถทฺธตาวเสน อุปฺปนฺน ยส ปริหาเปตฺวา
สยมฺป มรณทุกฺข ปตฺโต ฯ เตนาห ภควา ภิกฺขูน ธมฺม เทเสนฺโต
สิคาโล มานถทฺโธ จ ปริวาเรน อตฺถโิ ก
ปาปุณิ มหตึ ภูมึ
ราชาสิ สพฺพทาิน
เอวเมว มนุสฺเสสุ
โย โหติ ปริวารวา
โส หิ ตตฺถ มหา โหติ สิคาโล วิย ทาินนฺติ ฯ
ตตฺถ มานถทฺโธติ ปริวาร นิสฺสาย อุปฺปนฺเนน มาเนน
ถทฺโธ ฯ อตฺถิโกติ อุตฺตรึป ปริวาเรน อตฺถิโก หุตฺวา ฯ มหตึ
ภูมินฺติ มหนฺต สมฺปตฺตึ ฯ ราชาสิ สพฺพทาินนฺติ สพฺเพส ทาีน
ราชา อาสิ ฯ โส หิ ตตฺถ มหาติ โส ปริวารสมฺปนฺโน ปุรโิ ส เตสุ
ปริวาเรสุ มหา นาม โหติ ฯ สิคาโล วิย ทาินนฺติ ยถา สิคาโล
ทาีน มหา อโหสิ เอว มหา โหติ อถ โส สิคาโล วิย
มาน อาปชฺชิตฺวา ต ปริวาร นิสฺสาย วินาส ปาปุณาตีติ ฯ
ทุกนิปาตสฺส ทสมวคฺเค สพฺพทาิชาตกวณฺณนาย สิคาลวตฺถุ ฯ
[๒๙๒] เอว ถทฺธตา วินาสเหตุโต อวมงฺคลนฺติ เวทิตพฺพา ฯ
๑

๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๙๓ ตทฏกถา. ๓/๓๒๖. ตตฺถ ปน สพฺพทาชาตกนฺติ ทิสฺสติ.
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อตฺถทฺธตาสงฺขาโต นิวาโต ตุ ยสาทิคุณปฺปฏิลาภเหตุโต มงฺคล ฯ
เตนาห ภควา สิคาลสุตฺเต
ปณฺฑิโต สีลสมฺปนฺโน สณฺโห จ ปฏิภานวา
นิวาตวุตฺตี อตฺถทฺโธ
ตาทิโส ลภเต ยสนฺติ ฯ
ตตฺถ ปณฺฑิโตติ ทิสานมสฺสนฏาเน ปณฺฑิโต หุตฺวา ฯ
สณฺโหติ สุขุมตฺถทสฺสเนน สณฺหวาจาภณเนน วา สณฺโห หุตฺวา ฯ
ปฏิภานวาติ ทิสานมสฺสนฏาเนน ปฏิภานวา หุตฺวา ฯ นิวาตวุตฺตีติ
นีจวุตฺตี ฯ อตฺถทฺโธติ ถมฺภรหิโตติ ตพฺพณฺณนา ฯ
ทิสานมสฺสนฏาเนติ ยถาวุตฺตทิสาน ปจฺจุปฏานสฺิเต
นมสฺสนการเณ ปณฺฑิโต หุตฺวา กุสโล เฉโก ลภเต ยสนฺติ
โยชนา ฯ
สณฺหคุณโยคโต สณฺโห สณฺหคุโณติ ปเนตฺถ
สุขุมนิปุณปฺปฺา มุทุวาจาติ ทสฺเสตุ สุขุม ... ภณเนน วาติ
วุตฺต ฯ ทิสานมสฺสนฏาเนนาติ เยน าเณน ยถาวุตฺตา ทิสา
วุตฺตนเยน ปฏิปชฺชนฺโต นมสฺสติ นาม ต าณ ทิสานมสฺสนฏาน
เตน ปฏิภานวา เตน หิต วา กิจฺจ ยุตตฺ ปฺปยุตฺตวเสน ปฏิปชฺชนฺโต
อิธ ปฏิภานวาติ วุตฺโต ฯ นิวาตวุตฺตีติ ปณิปาตสีโล ฯ
อตฺถทฺโธติ น ถทฺโธ ฯ ถมฺภรหิโตติ จิตฺตสฺส อุทฺธุมาตลกฺขเณน
ถมฺภิตภาเวน วิรหิโตติ ตฏฏีกา ฯ
นิวาโตติปทกถา ฯ
๑

๒

๓

๔

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๖. ๒. เยภุยฺเยน ปฏิภาณวาติ ปาโ. ๓....าเนติป ปาโ.
๔. สุ. วิ. ๓/๑๘๗.
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สนฺตุฏิกถา
[๒๙๓] สนฺตุฏิ นาม อิตรีตรปฺปจฺจยสนฺโตโส ฯ ตตฺถ ฯ
อิตรีตเรน ปจฺจเยน สนฺตุสฺสตีติ สนฺตุฏโ ฯ สนฺติ หิ อุปสคฺคมตฺต ฯ อถวา สนฺติมสฺส สก สนฺต สมนฺติ อตฺถตฺตยมฺป
ยุชฺชติ ฯ เตน สุตฺตนิปาตสฺส ปมวคฺเค เมตฺตสุตฺตวณฺณนาย
วุตฺต ทฺวาทสวิเธน สนฺโตเสน สนฺตุสฺสตีติ สนฺตุสฺสโก ฯ อถวา
ตุสฺสตีติ ตุสฺสโก ฯ สเกน ตุสฺสโก สนฺเตน ตุสฺสโก สเมน
ตุสฺสโกติ สนฺตุสฺสโก ฯ ตตฺถ สก นาม ย ปณฺฑิยาโลปโภชน
นิสฺสายาติ อุปสมฺปทมณฺฑเล อุททฺ ิฏ อตฺตนาว สมฺปฏิจฺฉิต
จตุปฺปจฺจยชาต เตน สุนฺทเรน วา อสุนฺทเรน วา สกฺกจฺจมสกฺกจฺจ วา ทินฺเนน ปฏิคฺคหณกาเล ปริโภคกาเล จ วิการมทสฺเสตฺวา ยาเปนฺโต สเกน ตุสฺสโกติ วุจฺจติ ฯ สนฺต นาม
ย ลทฺธ โหติ อตฺตโน วิชฺชมาน เตน สนฺเตเนว ตุสฺสนฺโต
ตโต ปร อปฺปฏเนฺโต อตฺริจฺฉต ปชหนฺโต สนฺเตน ตุสฺสโกติ
วุจฺจติ ฯ สม นาม อิฏ านิฏเสุ อนุนยปฺปฏิฆปฺปหาน เตน
สเมน สพฺพารมฺมเณสุ ตุสฺสนฺโต สเมน ตุสฺสโกติ วุจฺจตีติ ฯ
[๒๙๔] กสฺสปสยุตฺตฏีกายมฺป สนฺตุฏโติ สเกน อุจฺจาวเจน
ปจฺจเยน สนฺเตน สมเมว วา ตุสฺสนโกติ วุตฺต ฯ
ตุสฺสน ตุฏิ สมเกน วา ตุฏิ เอตสฺสาติ สนฺตุฏิ อิติ
เอกงฺคุตฺตรฏีกา ฯ
๑

๑. ปรมตฺถโชติกา สุตฺตนิปาตวณฺณนา. ๑/๒๕๔.
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สนฺตุฏ ิโน สนฺตุฏ สฺส วา ปุคฺคลสฺส ภาโว สนฺตุฏิ ฯ
ณวิสมาทีหีติ ภาวตฺเถ โณ ฯ ณวณิกเณยฺยณนฺตูหีติ ณปฺปจฺจยนฺตโต อิตฺถิย วตฺตมานลิงฺคโต อิปฺปจฺจโย ฯ
[๒๙๕] กสฺส ปสยุตฺตสงฺคีติสุตฺต จตุกฺกงฺ คุตฺตรวณฺณนาสุ ปน
อิตรีตเรนาติ น ถูลสุขมุ ลูขปฺปณีตถิรชิณฺณาน เยน เกนจิ อถโข
ยถาลทฺธาทีน อิตรีตเรน เยน เกนจิ สนฺตุฏโติ วุตฺต ฯ
ตตฺถ ทุวิธ อิตรีตร ปากติก าณสฺชานิตฺจาติ ฯ ตตฺถ
ปากติก ปฏิกฺขิปตฺวา าณสฺชานิตเมว ทสฺเสนฺโต น ถูลสุขุมาติอาทิมาหาติ กสฺสปสยุตฺตฏีกา ฯ
อิตรีตเรนาติ อิตเรน อิตเรน ฯ อิตรสทฺโท นิยมานิยมวจโน
ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ วุจฺจมาโน ยงฺกิฺจิสทฺเทหิ สมานตฺโถ โหตีติ วุตฺต
เยน เกนจีติ ฯ สฺวาย อนิยมวาจิตายเอว ยถา ถูลาทีน
อฺตรวจโน เอว ยถาลทฺธาทีนมฺป อฺตรวจโนติ ฯ ตตฺถ
ทุติยปกฺขสฺเสว อิธ อิจฺฉิตภาว ทสฺเสนฺโต อถโขติอาทิมาห ฯ
นนุ จ ยถาลทฺธาทโยป ถูลาทโยเอว ฯ สจฺจเมต ฯ ตถาป
อตฺถิ วิเสโส โย หิ ยถาลทฺเธสุ ถูลาทีสุ สนฺโตโส โส
ยถาลาภสนฺโตโส ว น อิตโร ฯ น หิ โส ปจฺจยมตฺตสนฺนิสฺสโย
อิจฺฉิโต อถโข อตฺตโน กายพลสารุปฺปภาวสนฺนิสฺสโยติ ฯ
ถูลาทโย จ ตโย จีวเร ลพฺภนฺติ ฯ มชฺฌิโม จตุปฺปจฺจยสาธารโณ
๑

๒

๓

๔

๕

๑. ณวณิกเณยฺยณวนฺตหู ีติ ยุตฺตตร. ๒. อีปจฺจโย. ๓. สา. ป. ๒/๒๐๓ ๔. สุ. วิ.
๓/๒๖๐.
๕. มโน. ปู/๓๖๒.
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ปจฺฉิมา ปน จีวเร เสนาสเน จ ลพฺภนฺตีติ ทฏพฺพนฺติ สงฺคีติจตุกฺกงฺคุตฺตรฏีกา ฯ
[๒๙๖] สามฺผลกสฺสปสยุตฺตเอกงฺคุตฺตรฏีกาสุ ปน อถวา
อิตร วุจฺจติ หีน ปณีตโต อฺตฺตา ตถา ปณีตมฺป อิตร หีนโต
อฺตฺตา อเปกฺขาสิทฺธา หิ อิตรตาติ วุตฺต ฯ
อิตรฺจ อิตรฺจ อิตรีตร ตเทว ปจฺจโย เตน สนฺโตโส
อิตรีตรปฺปจฺจยสนฺโตโส โส อโลโภว ฯ เตน เอกงฺคุตฺตรวณฺณนาย สนฺตุฏิตาติ อโลภสงฺขาโต สนฺโตโสติ วุตฺต ฯ
เยน ธมฺเมน หีเนน วา ปณีเตน วา จีวราทิปฺปจฺจเยน
สนฺตุสฺสติ โส ตถาปวตฺโต อโลโภ อิตรีตรปฺปจฺจยสนฺโตโสติ
ตฏฏีกา สามฺผลกสฺสปสยุตฺตฏีกา จ ฯ
[๒๙๗] ยทิป อโลโภ เอโกว อารมฺมณเภทโต ปน
จตุปฺปจฺจยวเสน จตุพฺพิโธ จตูสุ เอเกกสฺมึ ปจฺจเย ยถาลาภยถาพลยถาสารุปฺปวเสน ตโย ตโย สนฺโตสาติ กตฺวา จตุนฺน
ติกาน เภเทน ทฺวาทสวิโธ จ โหติ ฯ เตน สพฺพวณฺณนาสุ
โส ทฺวาทสวิโธ โหตีติ วุตฺต ฯ
[๒๙๘] ทีฆนิกาเย สามฺผลวณฺณนาย มชฺฌิเม
มูลปณฺณาสกสฺส ตติยวคฺเค รถวินีตสุตฺตวณฺณนาย สยุตฺตเก กสฺสปสยุตฺตวณฺณนาย องฺคุตฺตเร เอกนิปาตวณฺณนาย ขุทฺทเก
๑

๒

๓

๔

๕

๑. มโน. ปู. ๑/๘๑. ๒. สุ. วิ. ๑/๒๕๕. ๓. ป. สู. ๒/๑๘๙. ๔. สา. ป. ๒/๒๐๓.
๕. มโน. ปู. ๑/๘๑.
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ขุทฺทกปาสุตฺตนิปาเตสุ มงฺคลสุตฺตวณฺณนายนฺติ เอเตสุ หิ าเนสุ ทฺวาทส
สนฺโตสา วุตฺตา ฯ กถ ฯ อิธ ภิกฺขุ จีวร ลภติ สุนฺทร วา อสุนฺทร
วา โส เตเนว ยาเปติ อฺ น ปฏเติ ลภนฺโตป น คณฺหาติ
อยมสฺส จีวเร ยถาลาภสนฺโตโส ฯ อถ ปน อาพาธิโก โหติ
ครุจีวร ปารุปนฺโต โอนมติ กิลมติ วา โส สภาเคน ภิกฺขุนา
สทฺธึ ต ปริวตฺเตตฺวา ลหุเกน ยาเปนฺโตป สนฺตุฏโว โหติ
อยมสฺส จีวเร ยถาพลสนฺโตโส ฯ อปโร ภิกฺขุ ปณีตปฺปจฺจยลาภี
โหติ โส ปตฺตจีวราทีน อฺตร มหคฺฆจีวร ลภิตฺวา อิท
เถราน จิรปฺปพฺพชิตาน อิท พหุสฺสตุ าน อนุรูปนฺติ เตส ทตฺวา
อตฺตนา สงฺการกูฏา วา อรฺโต วา กุโตจิ นนฺตกานิ อุจฺจินิตฺวา
เตหิ สงฺฆาฏึ กตฺวา ธาเรนฺโตป สนฺตุฏโว โหติ อยมสฺส
จีวเร ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ อิธ ปน ภิกฺขุ ปณฺฑปาต
ลภติ ลูข วา ปณีต วา โส เตเนว ยาเปติ อฺ น
ปฏเติ ลภนฺโตป น คณฺหาติ อยมสฺส ปณฺฑปาเต ยถาลาภสนฺโตโส ฯ อถ ปน อาพาธิโก โหติ ลูข ภฺุชิตฺวา
พาฬฺห โรคาตงฺก ปาปุณาติ โส ต สภาคสฺส ภิกฺขุโน ทตฺวา
ตสฺส หตฺถโต สปฺปทธิมธุขีราทีนิ ภฺุชิตฺวา สมณธมฺม กโรนฺโตป
สนฺตุฏโ ว โหติ อยมสฺส ปณฺฑปาเต ยถาพลสนฺโตโส ฯ
อปโร ภิกฺขุ ปณีต ปณฺฑปาต ลภติ โส อย ปณฺฑปาโต
เถราน จิรปฺปพฺพชิตาน อฺเส จ ปณีตปณฺฑปาต วินา
๑

๑. ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาวณฺณนา. ๑๕๙. สุตฺตนิปาตวณฺณนา. ๒/๒๕๕.

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 228

อยาเปนฺตาน สพฺรหฺมจารีน อนุรโู ปติ เตส ต ทตฺวา อตฺตนา ปณฺฑาย
จริตฺวา มิสสฺ กาหาร ภฺุชนฺโตป สนฺตุฏโว โหติ อยมสฺส
ปณฺฑปาเต ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ อิธ ปน ภิกฺขุโน เสนาสน
ปาปุณาติ โส เตเนว สนฺตุสฺสติ ปุน อฺ สุนฺทรตรมฺป
ปาปุณนฺต น คณฺหาติ อยมสฺส เสนาสเน ยถาลาภสนฺโตโส ฯ
อถ ปน อาพาธิโก โหติ นิวาตเสนาสเน วสนฺโต อติวิย
ปตฺตโรคาทีหิ อาตุริยติ โส ต สภาคสฺส ภิกฺขุโน ทตฺวา
ตสฺส ปาปุณเก ปวาตสีตลเสนาสเน วสิตฺวา สมณธมฺม กโรนฺโตป
สนฺตุฏโว โหติ อยมสฺส เสนาสเน ยถาพลสนฺโตโส ฯ
อปโร ภิกฺขุ สุนฺทร เสนาสน ปตฺตมฺป น สมฺปฏิจฺฉติ สุนฺทร
เสนาสน นาม ปมาทฏานนฺติ ตตฺร นิสินฺนสฺส ถีนมิทฺธ โอกฺกมติ
นิทฺทาภิภูตสฺส จ ปุน ปฏิพุชฺฌโต ปาปกา วิตกฺกา สมุทาจรนฺตีติ
โส ต ปฏิกฺขิปตฺวา อพฺโภกาสรุกฺขมูลปณฺณกุฏีสุ ยตฺถ กตฺถจิ
วสนฺโตป สนฺตุฏโว โหติ อยมสฺส เสนาสเน ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ อิธ ปน ภิกฺขุ คิลานเภสชฺช ลภติ ลูข วา ปณีต วา
โส เตน ยาเปติ อฺ น ปฏเติ ลภนฺโตป น คณฺหาติ อยมสฺส
คิลานปฺปจฺจเย ยถาลาภสนฺโตโส ฯ อถ ปน อาพาธิโก เตเลนตฺถิโก
ผาณิต ลภติ โส ต สภาคสฺส ภิกฺขุโน ทตฺวา ตสฺส หตฺถโต
เตเลน เภสชฺช กตฺวา สมณธมฺม กโรนฺโตป สนฺตุฏโว โหติ
อยมสฺส คิลานปฺปจฺจเย ยถาพลสนฺโตโส ฯ อปโร ภิกฺขุ เอกสฺมึ
ภาชเน มุตตฺ หรีตก เปตฺวา เอกสฺมึ จตุมฺมธุร คณฺหาหิ ภนฺเต
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ยทิจฺฉสีติ วุจฺจมาโน สจสฺส เตส ทฺวินฺนมฺตเรนป พฺยาธิ
วูปสมฺมติ อถ มุตฺตหรีตก นาม พุทฺธาทีหิ วณฺณิต อย จ
ปูติมุตฺตเภสชฺช นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีว อุสฺสาโห
กรณีโยติ วุตฺต จินฺเตนฺโต จตุมฺมธุรเภสชฺช ปฏิกฺขิปตฺวา ปูติมุตฺตหรีตเกน เภสชฺช กโรนฺโต ปรมสนฺตุฏโว โหติ อยมสฺส
คิลานปฺปจฺจเย
ยถาสารุปฺปสนฺโตโสติ ขุทฺทกปาาทีสุ มงฺคลสุตฺตวณฺณนา ฯ
[๒๙๙] สามฺผลาทิวณฺณนา อีสก วิสทิสา ทิสฺสติ ฯ ตาป
โอโลเกตพฺพา ฯ
สามฺผลาทิฏีกาสุ ยถาลาภ อตฺตโน ลาภานุรูป สนฺโตโส
ยถาลาภสนฺโตโส ฯ เสสปททฺวเยป เอเสว นโย ฯ ลพฺภตีติ
ลาโภ ฯ โย โย ลาโภ ยถาลาภ ฯ เตน สนฺโตโส ยถาลาภสนฺโตโส ฯ พลนฺติ กายพล ฯ สารุปฺปนฺติ ภิกขฺ ุโน อนุจฺฉวิกตา ฯ
ยถาลทฺธโต อฺสฺส อปฺปฏนา นาม สิยา อปฺปจฺฉตายป
ปวตฺติอากาโรติ ตโต วินิวตฺติตเมว สนฺโตสสฺส สรูป ทสฺเสนฺโต
ลภนฺโตป น คณฺหาตีติ อาหาติ วุตฺต ฯ
อาพาธิโก โหตีติ อิธ วุตฺต ฯ
[๓๐๐] สามฺผลาทิวณฺณนายนฺตุ โย ปน ปกติทุพฺพโล วา
โหติ อาพาธชราภิภูโต วา ครุจีวร ปารุปนฺโต กิลมตีติ วุตฺต ฯ
ต ปริวตฺเตตฺวาติ ปกติทุพฺพลาทีน ครุจีวร น ผาสุภาวาวห
๑

ปรมตฺถโชติกา สุตฺตนิปาตวณฺณนา. ๒/๑๑๒.
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สรีรเขทาวหฺจ โหตีติ ปโยชนวเสน นาตฺริจฺฉตาทิวเสน ต
ปริวตฺเตตฺวา ฯ ลหุกจีวรปริโภโค สนฺโตสวิโรธี น โหตีติ อาห
ลหุเกน ยาเปนฺโตป สนฺตุฏโว โหตีติ ฯ
มหคฺฆจีวร ลภิตฺวาติ อิธ วุตฺต ฯ
มหคฺฆจีวร ลหูนิ วา ปตฺตจีวรานิ ลภิตฺวาติ อิตรวณฺณนา ฯ
มหคฺฆจีวร ลหูนิ วา จีวรานิ ลภิตฺวา ตานิ วิสฺสชฺเชตฺวา
ตทฺคฺคหณ ยถาสารุปฺปนเย ิตตฺตา น สนฺโตสวิโรธีติ อาห
เตส ... ธาเรนฺโตป สนฺตุฏโ ว โหตีติ ฯ เอว เสสปฺปจฺจเยสุป ยถาพลยถาสารุปฺปนิทฺเทเสสุ อปสทฺทคฺคหเณน อธิปฺปาโย
เวทิตพฺโพติ ตฏฏีกา ฯ
[๓๐๑] อาพาธิโก โหติ ลูข ภฺุชิตฺวา พาฬฺห โรคาตงฺก
ปาปุณาตีติ อิธ วุตฺต
โย ปน อตฺตโน ปกติวิรุทฺธ วา พยาธิวิรุทฺธ วา ปณฺฑปาต
ลภติ เยนสฺส ปริภุตฺเตน อผาสุ โหติ โส สภาคสฺส ภิกฺขุโน
ต ทตฺวา ตสฺส หตฺถโต สปฺปายโภชน ภฺุชิตฺวาติ อิตรวณฺณนา ฯ
ปกตีติ วาตปกติอาทิกา ฯ นิททฺ าย อภิภูตตฺตา ปฏิพุชฌ
ฺ โต
สหสา ปาปกา วิตกฺกา ปาตุภวนฺตีติ กสฺสปสยุตฺตฏีกา ฯ
ตสฺส หตฺถโต เตเลน เภสชฺช กตฺวาติ อิธ วุตฺต ฯ
ตสฺส หตฺถโต เตล คเหตฺวา อฺเทว วา ปริเยสิตฺวา
เภสชฺช กโรนฺโตปติ อิตรวณฺณนา ฯ
๑

๒

๑-๒ สุ. วิ. ๑/๒๕๔-๒๕๕.
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มุตฺตหรีตกนฺติ โคมุตฺตปริภาวิต ปูติภาเวน ฉฑฺฑิตหรีตก ฯ
พุทฺธาทีหิ วณฺณิตนฺติ อปฺปจฺฉตาสนฺตุฏีสุ ภิกฺขู นิโยเชตุ
ปูติมุตฺตเภสชฺช นิสฺสาย ปพฺพชฺชาติอาทิ สมฺมาสมฺพุทฺธาทีหิ ปสตฺถ ฯ
ปรมสนฺตุฏโ ว โหติ ปรเมน อุกฺกสคเตน สนฺโตเสน
สมนฺนาคตตฺตาติ สามฺผลาทิฏีกา ฯ
อิเมสมฺปน ปจฺเจกปฺปจฺจเยสุ ติณฺณ สนฺโตสาน ยถาสารุปฺปสนฺโตโส
ว อคฺโคติ เอกงฺคุตฺต รรถวินีต สุตฺตวณฺณนา ฯ
ตตฺถ ตตฺถ ภิกฺขุ สารุปฺปเยว นิสฺสาย สนฺตุสฺสนวเสน
ปวตฺตนโต อคฺโคติ ตฏฏีกา ฯ
ทฺวาทสสนฺโตสกถา ฯ
[๓๐๒] อิมินา ปน ทฺวาทสวิเธน อิตรีตรปฺปจฺจยสนฺโตเสน
สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน อฏ ปริกขฺ ารา วฏฏนฺติ ตีณิ จีวรานิ
ปตฺโต ทนฺตกฏจฺเฉทนวาสี เอกา สูจิ กายพนฺธน ปริสฺสาวนนฺติ ฯ
วุตฺตมฺป เจต
ติจีวรฺจ ปตฺโต จ
วาสี สูจิ จ พนฺธน
ปริสฺสาวเนน อฏเเต ยุตฺตโยคสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ
เต สพฺเพ กายปริหาริยาป โหนฺติ กุจฺฉิปริหาริยาป ฯ
กถ ฯ จีวร ตาว นิวาเสตฺวา ปารุปตฺวา จ วิจรณกาเล กาย
ปริหรติ โปเสตีติ กายปริหาริย โหติ จีวรกณฺเณน อุทก
ปริสฺสาเวตฺวา ปวนกาเล ขาทิตพฺพผลคฺคหณกาเล จ กุจฺฉึ ปริหรติ
๑

๒

๑. มโน. ปู. ๑/๘๔. ๒. ป. สู. ๒/๑๙๑.

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 232

โปเสตีติ กุจฺฉิปริหาริย โหติ ฯ ปตฺโตป เตน อุทก อุทฺธริตวฺ า
นหานกาเล กุฏีปริภณฺฑกรณกาเล จ กายปริหาริโย โหติ อาหาร
คเหตฺวา ภฺุชนกาเล กุจฺฉิปริหาริโย ฯ วาสีป ทนฺตกฏจฺเฉทนกาเล
มฺจปาน องฺคปาทจีวรกุฏีทณฺฑกสชฺชนกาเล จ กายปริหาริยา
โหติ อุจฺฉุจฺเฉทนนาฬิเกราทิตจฺฉนกาเล กุจฺฉิปริหาริยา ฯ สูจิป
จีวรสิพฺพนกาเล กายปริหาริยา โหติ ปูว วา ผล วา วิชฺฌิตวฺ า
ขาทนกาเล กุจฺฉิปริหาริยา ฯ กายพนฺธนมฺป พนฺธิตฺวา จรณกาเล
กายปริหาริย อุจฺฉุอาทีนิ พนฺธิตฺวา คหณกาเล กุจฺฉิปริหาริย ฯ
ปริสฺสาวนมฺป เตน อุทก ปริสสฺ าเวตฺวา นหานกาเล เสนาสนปริภณฺฑกรณกาเล จ กายปริหาริย ปานียปานกปริสฺสาวนกาเล
เตเนว ติลตณฺฑุลปุถุกาทีนิ คเหตฺวา ขาทนกาเล จ กุจฺฉิปริหาริย ฯ
อยนฺตาว อฏปริกฺขาริกสฺส ปริกขฺ ารมตฺตา ฯ นวปริกฺขาริกสฺส
ปน เสยฺย ปวิสนฺตสฺส ตตฺรฏกปฺปจฺจตฺถรณ วา กฺุจิกา วา
วฏฏติ ฯ ทสปริกฺขาริกสฺส นิสีทน วา จมฺมขณฺฑ วา วฏฏติ ฯ
เอกาทสปริกฺขาริกสฺส กตฺตรยฏิ วา เตลนาฬิกา วา วฏฏติ ฯ
ทฺวาทสปริกฺขาริกสฺส ฉตฺต วา อุปาหน วา วฏฏติ ฯ เอเตสุ
จ อฏปริกขฺ าริโก ว สนฺตุฏโ อิตเร อสนฺตฏุ า มหิจฺฉา
มหาเอชฺชาติ น วตฺตพฺพา ฯ เอเต สพฺเพป อปฺปจฉฺ าว สนฺตุฏา ว
สุภรา ว สลฺลหุกวุตฺติโน วาติ สามฺ ผลจูฬ หตฺถปิ โทปม๑

๒

๓

๔

๕

๑. เอตฺถนฺตเร ตายาติ ทิสฺสติ. ๒. ทุพฺภราติ. ๓. เอเตป. ๔. สุ. วิ. ๑/๒๕๕.
๕. ป. สู. ๒/๒๘๕.
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จตุกฺกงฺคุตฺตเร จตุตฺถปณฺณาสกวณฺณนา จ ฯ
[๓๐๓] จีวรปณฺฑปาตาน ยถากม กายกุจฺฉิปริหรณมตฺตโจทนาย อวิเสสโต อฏนฺน ปริกขฺ าราน อนฺตเร ตปฺปโยชนตา
สมฺภวตีติ ทสฺเสนฺโต เอเต สพฺเพปติอาทิมาห ฯ เอเตปติ
นวปริกฺขาริกาทโยป อปฺปจฺฉาว สนฺตุฏาว น หิตตฺตเกน
มหิจฺฉตา อสนฺตุฏิตา วา โหตีติ ตฏฏกี า ฯ
อฏปริกฺขาริโก ปน ขุทฺทกวาสึ สูจิฺจ ปริสฺสาวเน
ปกฺขิปตฺวา ปตฺตสฺส อนฺโต เปตฺวา ปตฺต อสกูเฏ ลคฺเคตฺวา ติจีวร
กายพนฺธน กตฺวา เยนิจฺฉก สุข ปกฺกมติ ฯ ปฏินิวตฺเตตฺวา
คเหตพฺพ นามสฺส น โหติ ฯ ตสฺมา สามฺผลสุตฺตาทีสุ
อฏปริกฺขาริกสฺเสว วเสน เทสนา อาคตา น นวปริกฺขาริกาทีนนฺติ
ตพฺพณฺณนานโย ฯ
[๓๐๔] ยทิป สนฺโตสา ทฺวาทส สงฺเขปโต ปน
ยถาลาภยถาพลยถาสารุปฺปวเสน ตโย ฯ เตหิ ตีหิ สนฺตุสฺสนฺโต
อิตรีตรปฺปจฺจยสนฺตุฏโ นาม ฯ เตน สงฺคีติสุตฺเต อริยวสจตุกฺกวณฺณนายฺเจว จตุกฺกงฺคุตฺตรสฺส ปมปณฺณาสเก อริยวสสุตฺตวณฺณนายฺจ อิเม ตโย สนฺโตเส สนฺธาย สนฺตุฏโ โหติ
อิตรีตเรน ยถาลทฺธาทีสุ เยน เกนจิ จีวเรน สนฺตุฏโ โหตีติ
วุตฺตนฺติ วุตฺต ฯ
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๑. มโน. ปู. ๒/๔๙๒. ๒. ยถิจฺฉก. ๓. ปฏินิวตฺติตวฺ า.
๔. สุ. วิ. ๑/๑๕๗. ๕. สุ. วิ. ๓/๒๖๑. ๖. มโน. ปู. ๒/๓๖๒. ๗. อิตรีตเรน จีวเรน.
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อิเม ตโย สนฺโตเสติ อิท สพฺพสงฺคาหิกวเสน วุตฺต ฯ เย หิ
ปรโต คิลานปฺปจฺจย ปณฺฑปาเต เอว ปกฺขิปตวฺ า จีวเร วีสติ
ปณฺฑปาเต ปณฺณรส เสนาสเน ปณฺณรสาติ สมปณฺณาส สนฺโตสา
วุจฺจนฺติ เต สพฺเพป ยถารห อิเมสุ เอว ตีสุ สนฺโตเสสุ สงฺคห
สโมสรณ คจฺฉนฺตีติ ตฏฏีกา ฯ
[๓๐๕] จีวเร หิ วิตกฺกสนฺโตโส คมนปริเยสนปฺปฏิลาภมตฺตปฺปฏิคฺคหณโลลุปฺปวิวชฺชนยถาลาภยถาพลยถาสารุปฺปอุทกโธวนกรณปริมาณสุตฺตสิพฺพนรชนกปฺปปริโภคสนฺนิธิปริวชฺชนวิสฺสชฺชนสนฺโตโสติ
วีสติ สนฺโตสา ฯ ตตฺถ สาทกภิกฺขุนา เตมาส นิพทฺธวาส วสิตฺวา
เอกมาสมตฺต วิตกฺเกตุ วฏฏติ ฯ โส หิ ปวาเรตฺวา จีวรมาเส
จีวร กโรติ ฯ ปสุกูลิโก อฑฺฒมาเสเนว กโรติ ฯ อิติ มาสฑฺฒมาสมตฺต วิตกฺกน วิตกฺกสนฺโตโส นาม ฯ
[๓๐๖] วิตกฺกสนฺโตเสน ปน สนฺตุฏเน ภิกฺขุนา ปาจีนขณฺฑราชิวาสิกปสุกูลิกตฺเถรสทิเสน ภวิตพฺพ ฯ
เถโร กิร เจติยปพฺพตวิหาเร เจติย วนฺทสิ ฺสามีติ อาคโต
เจติย วนฺทิตฺวา จินฺเตสิ มยฺห จีวร ชิณฺณ พหูน วสนฏาเน
ลภิสฺสามีติ ฯ โส มหาวิหาร คนฺตฺวา สงฺฆตฺเถร ทิสฺวา วสนฏาน
ปุจฺฉิตฺวา ตตฺถ วุตฺโถ ปุนทิวเส จีวร อาทาย อาคนฺตฺวา
เถร วนฺทิ ฯ เถโร กึ อาวุโสติ อาห ฯ คามทฺวาร ภนฺเต
คมิสฺสามีติ ฯ อหมฺปาวุโส คมิสฺสามีติ ฯ สาธุ ภนฺเตติ คจฺฉนฺโต
มหาโพธิทฺวารโกฏเก ตฺวา ปฺุวนฺตาน วสนฏาเน มนาป
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ลภิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อปริสุทฺโธ เม วิตกฺโกติ ตโตว
ปฏินิวตฺติ ปุนทิวเส เปณฺณมฺพงฺคณสมีป คโต ปุนทิวเส
มหาเจติยสฺส อุตฺตรทฺวารโต ตเถว ปฏินิวตฺติตฺวา จตุตฺถทิวเสป
เถรสฺส สนฺติก อคมาสิ ฯ เถโร อิมสฺส ภิกฺขุโน วิตกฺโก น
ปริสุทฺโธ ภวิสฺสตีติ จีวร คเหตฺวา เตน สทฺธึเยว ปฺห ปุจฺฉมาโน
คาม ปาวิสิ ฯ ตฺจ รตฺตึ เอโก มนุสฺโส อุจจฺ ารปลิพุทฺโธ
สาฏเกเยว วจฺจ กตฺวา ต สงฺการฏาเน ฉฑฺเฑสิ ฯ ปสุกลู ิกตฺเถโร ต นีลมกฺขิกาหิ สมฺปริกิณฺณ ทิสฺวา อฺชลึ ปคฺคเหสิ ฯ
มหาเถโร กึ อาวุโส สงฺการฏานสฺส อฺชลึ ปคฺคณฺหาสีติ ฯ
นาห ภนฺเต สงฺการฏานสฺส อฺชลึ ปคฺคณฺหามิ มยฺห ปตุ
ทสพลสฺส ปคฺคณฺหามิ ปุณฺณทาสิยา - ปารุปต ฺวา ฉฑฺฑิต ปสุกูล
ตุมฺพมตฺเต ปาณเก วิธูนิตฺวา สุสานโต คณฺหนฺเตน ทุกฺกร กต
ภนฺเตติ ฯ มหาเถโร ปริสุทฺโธ วิตกฺโก ปสุกูลิกสฺสาติ จินฺเตสิ ฯ
ปสุกูลิกตฺเถโรป ตสฺมึเยวฏาเน ิโต วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา ตีณิ
ผลานิ ปตฺโต ต สาฏก คเหตฺวา จีวร กตฺวา ปารุปตฺวา
ปาจีนขณฺฑราชึ คนฺตฺวา อคฺคผล อรหตฺต ปาปุณิ ฯ
[๓๐๗] จีวรตฺถาย คจฺฉนฺตสฺส ปน กตฺถ ลภิสฺสามีติ
อจินฺเตตฺวา กมฺมฏานสีเสเนว คมน คมนสนฺโตโส นาม ฯ
ปริเยสนฺตสฺส ปน เยน วา เตน วา สทฺธึ อปริเยสิตฺวา ลชฺชึ เปสล
ภิกฺขุ คเหตฺวา ปริเยสน ปริเยสนสนฺโตโส นาม ฯ เอว ปริเยสนฺตสฺส
๑

[๒]

๑. อมฺพงฺคณสมีป. ๒. เอตฺถนฺตเร สรีรนฺติ ปาโ ทิสฺสติ.
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อาหริยมาน จีวร ทูรโต ทิสฺวา เอต มนาป ภวิสฺสติ เอต
อมนาปนฺติ เอว อวิตกฺเกตฺวา ถูลสุขุมาทีสุ ยถาลทฺเธเนว
สนฺตุสฺสน ปฏิลาภสนฺโตโส นาม ฯ เอว ลทฺธ คณฺหนฺตสฺสาป
เอตฺตก ทุปฏฏสฺส ภวิสฺสติ เอตฺตก เอกปฏฏสฺสาติ อตฺตโน
ปโหนกมตฺเตเนว สนฺตสุ ฺสน มตฺตปฺปฏิคฺคหณสนฺโตโส นาม ฯ
จีวร ปริเยสนฺตสฺส ปน อฺสุกสฺส ฆรทฺวาเร มนาป ลภิสฺสามีติ
อจินฺเตตฺวา ทฺวารปฺปฏิปาฏิยา จรณ โลลุปปฺ วิวชฺชนสนฺโตโส
นาม ฯ ลูขปฺปณีเตสุ เยน เกนจิ ยาเปตุ สกฺโกนฺตสฺส
ยถาลทฺเธเนว ยาปน ยถาลาภสนฺโตโส นาม ฯ อตฺตโน ถาม ชานิตฺวา
เยน ยาเปตุ สกฺโกติ เตน ยาปน ยถาพลสนฺโตโส นาม ฯ
มนาป อฺสฺส ทตฺวา อตฺตโน เยน เกนจิ ยาปน
ยถาสารุปฺปสนฺโตโส นาม ฯ กตฺถ อุทก มนาป กตฺถ อมนาปนฺติ
อวิจาเรตฺวา เยน เกนจิ โธวนูปเคน อุทเกน โธวน อุทกสนฺโตโส
นาม ฯ ปณฺฑุมตฺติกเครุกปูติปณฺณรสกฺกิลฏิ านิ อุทกานิ วชฺเชตุ
วฏฏติ ฯ โธวนฺตสฺส ปน มุคฺคราทีหิ อปฺปหริตฺวา หตฺเถหิ
มทฺทิตฺวา โธวน โธวนสนฺโตโส นาม ฯ ตถา อสุชฌ
ฺ นฺต
ปณฺณานิ ปกฺขิปตฺวา ตาปตอุทเกนาป โธวิตุ วฏฏติ ฯ เอว
โธวิตฺวา กโรนฺตสฺส อิท ถูล อิท สุขุมนฺติ อโกเปตฺวา
ปโหนกนีหาเรเนว กรณ กรณสนฺโตโส นาม ฯ ติมณฺฑลปฺปฏิจฺฺฉาทนมตฺตสฺเสว กรณ ปริมาณสนฺโตโส นาม ฯ จีวรกรณตฺถาย
๑

๒

๑. อตฺตนา. ๒.....ปูติติณปณฺณรสสงฺกิลิฏานิ.
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ปน มนาป สุตฺต ปริเยสิสฺสามีติ อวิจริตฺวา รถิกาทีสุ วา
เทวฏาเน วา อาหริตฺวา ปาทมูเล วา ปต ยงฺกิฺจิเทว สุตฺต
คเหตฺวา กรณ สุตฺตสนฺโตโส นาม ฯ กุสิพนฺธนกาเล ปน
องฺคุลีมตฺเต สตฺต วาเร วิชฺฌิตพฺพ ฯ เอว กโรนฺตสฺส หิ โย
ภิกฺขุ สหาโย น โหติ ตสฺส วตฺตเภโทป นตฺถิ ฯ ติองฺคุลีมตฺเต
ปน สตฺต วาเร วิชฺฌิตพฺพ ฯ เอว กโรนฺตสฺส มคฺคปฺปฏิปนฺเนนาป
สหาเยเนว ภวิตพฺพ ฯ โย น โหติ ตสฺส วตฺตเภโท ฯ อย
สิพฺพนสนฺโตโส นาม ฯ รชนฺเตน ปน กาฬกจฺฉกาทีนิ ปริเยสนฺเตน
น จริตพฺพ ฯ โสมวกฺกลาทีสุ ย ลภติ เตน รชิตพฺพ ฯ
อลภนฺเตน มนุสฺเสหิ อรฺเ วาก คเหตฺวา ฉฑฺฑิตรชน วา
ภิกฺขูหิ ปจิตฺวา ฉฑฺฑิตกสฏ วา คเหตฺวา รชิตพฺพ ฯ อย
รชนสนฺโตโส นาม ฯ นีลกทฺทมกาฬสาเมสุ ยงฺกิฺจิ คเหตฺวา
หตฺถิปฏเ นิสินฺนสฺส ปฺายมานกปฺปกรณ กปฺปสนฺโตโส นาม ฯ
หิริโกปนปฺปฏิจฺฉาทนมตฺตวเสเนว ปริภฺุชน ปริโภคสนฺโตโส นาม ฯ
ทุสฺสมฺปน ลภิตฺวา สุตตฺ  วา สูจึ วา การก วา อลภนฺเตน
เปตุ วฏฏติ ลภนฺเตน น วฏฏติ ฯ กตมฺป สเจ อนฺเตวาสิกาทีน ทาตุกาโม โหติ เต จ อสนฺนิหิตา ยาว อาคมนา
เปตุ วฏฏติ อาคตมตฺเตสุ ทาตพฺพ ทาตุ อสกฺโกนฺเตน
อธิฏาตพฺพ ฯ อฺสฺมึ จีวเร สติ ปจฺจตฺถรณมฺป อธิฏาตุ
วฏฏติ ฯ อนธิฏิตเมว หิ สนฺนิธิ โหติเยว อธิฏิต น โหตีติ
๑

๑. โสมวณฺณนีลาทีสูติป ปาโ.
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มหาสิวตฺเถโร อาห ฯ อย สนฺนิธปิ ริวชฺชนสนฺโตโส นาม ฯ
วิสฺสชฺเชนฺเตน ปน มุข โอโลเกตฺวา น ทาตพฺพ สาราณียธมฺเม
ตฺวา วิสฺสชฺชิตพฺพนฺติ อย วิสฺสชฺชนสนฺโตโส นาม โหตีติ ฯ
ปณฺฑปาเต ปน วิตกฺกสนฺโตโส คมนปริเยสนปฺปฏิลาภปฺปฏิคฺคหณมตฺตปฺปฏิคฺคหณโลลุปฺปวิสชฺชนยถาลาภยถาพลยถาสารุปฺปอุปการปริมาณปริโภคสนฺนิธิปริวชฺชนวิสฺสชฺชนสนฺโตโสติ ปณฺณรส สนฺโตสา ฯ
ตตฺถ สาทโก ภิกฺขุ มุข โธวิตฺวา วิตกฺเกติ ฯ ปณฺฑปาติเกน
ปน คเณน สทฺธึ จริตฺวา (๑) สาย เถรุปฏานกาเล เสฺว กตฺถ
ปณฺฑาย จริสฺสามาติ อสุกคาเม ภนฺเตติ เอตฺตก จินฺเตตฺวา
ตโต ปฏาย น วิตกฺเกตพฺพ ฯ เอกจาริเกน วิตกฺกมาฬเก
ตฺวา วิตกฺเกตพฺพ ฯ ตโต ปฏาย วิตกฺเกนฺโต อริยวสา
จุโต โหติ ปริพาหิโร ฯ อย วิตกฺกสนฺโตโส นาม ฯ ปณฺฑาย
ปวิสนฺเตน ปน กุหึ ลภิสฺสามีติ อจินฺเตตฺวา กมฺมฏานสีเสน
คนฺตพฺพ ฯ อย คมนสนฺโตโส นาม ฯ ปริเยสนฺเตน ย วา ต
วา อคฺคเหตฺวา ลชฺชึ เปสลเมว คเหตฺวา ปริเยสิตพฺพ ฯ อย
ปริเยสนสนฺโตโส นาม ฯ ทูรโตว อาหริยมาน ทิสฺวา เอต
มนาป เอต อมนาปนฺติ จิตฺต น อุปฺปาเทตพฺพ ฯ อย ปฏิลาภสนฺโตโส นาม ฯ อิท มนาป คณฺหิสฺสามิ อิท อมนาป
น คณฺหิสฺสามีติ อจินฺเตตฺวา ยงฺกิฺจิ ยาปนมตฺต คเหตพฺพเมว ฯ
อย ปฏิคฺคหณสนฺโตโส นาม ฯ เอตฺถ ปน เทยฺยธมฺโม พหุ
ทายโก อปฺป ทาตุกาโม อปฺป คเหตพฺพ ฯ เทยฺยธมฺโมป
๑. จรเกนาติป จรตาติป ปาโ ทิสฺสติ.
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พหุ ทายโกป พหุ ทาตุกาโม ปมาเณเนว คเหตพฺพ ฯ
เทยฺยธมฺโม น พหุ ทายโกป อปฺป ทาตุกาโม อปฺป คเหตพฺพ ฯ
เทยฺยธมฺโม น พหุ ทายโก ปน พหุ ทาตุกาโม ปมาเณเนว
คเหตพฺพ ฯ ปฏิคฺคหณสฺมิฺหิ มตฺต อชานนฺโต มนุสฺสาน ปสาท
มกฺเขติ สทฺธาเทยฺย วินปิ าเตติ สาสน น กโรติ วิชาตมาตุยาป
จิตฺต คเหตุ น สกฺโกติ ฯ อิติ มตฺต ชานิตฺวา ว
ปฏิคฺคเหตพฺพนฺติ อย มตฺตปฺปฏิคฺคหณสนฺโตโส นาม ฯ
อฑฺฒกุลานิเยว อคนฺตฺวา ทฺวารปฺปฏิปาฏิยา คนฺตพฺพ ฯ อย
โลลุปฺปวิวชฺชนสนฺโตโส นาม ฯ ยถาลาภสนฺโตสาทโย จีวเร วุตฺตนยาเอว ฯ ปณฺฑปาต ปริภฺุชิตฺวา สมณธมฺม อนุปาเลสฺสามีติ เอว
อุปการ ตฺวา ปริภฺุชน อุปการสนฺโตโส นาม ฯ ปตฺต ปูเรตฺวา
อานีต น ปฏิคฺคเหตพฺพ ฯ อนุปสมฺปนฺเน สติ เตน คาหาเปตพฺพ
อสติ หราเปตฺวา ปฏิคคฺ หณมตฺต คเหตพฺพ ฯ อย ปริมาณสนฺโตโส
นาม ฯ ชิฆจฺฉาย ปฏิวิโนทน อิทเมตฺถ นิสสฺ รณนฺติ เอว
ปริภฺุชน ปริโภคสนฺโตโส นาม ฯ นิทหิตฺวา นิทหิตฺวา น
ปริภฺุชิตพฺพนฺติ อย สนฺนิธิปริวชฺชนสนฺโตโส นาม ฯ มุข
อโนโลเกตฺวา สาราณียธมฺเม ิเตน วิสฺสชฺเชตพฺพ ฯ อย วิสฺสชฺชนสนฺโตโส นาม ฯ เสนาสเนป วิตกฺกสนฺโตสาทโย ปณฺณรส สนฺโตสา ฯ
เต ปณฺฑปาเต วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ คิลานปฺปจฺจโย ปน
ปณฺฑปาตเยว ปวิฏโ ฯ ตตฺถ ยถาลาภยถาพลยถาสารุปฺปสนฺโตเสเนว
สนฺตุสฺสิตพฺพนฺติ สงฺคีติสุตฺต จตุกฺกงฺคุตฺตรวณฺณนา ฯ
ปฺาสสนฺโตสฏกถา
๑

๒

๓

๑. ปณฺฑปาเตเยว. ๒. สุ. วิ. ๓/๒๖๒. ๓. มโน. ปู. ๒/๓๖๓.
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[๓๐๘] สาทกภิกฺขนุ าติ คหปติจีวรสฺส สาทิยนกภิกฺขุนา ฯ
เอกมาสมตฺตนฺติ จีวรมาสสฺิต เอกมาสมตฺต วิตกฺเกตุ วฏฏติ
น ตโต ปรนฺติ อธิปฺปาโย ฯ สพฺพสฺสาป หิ ตณฺหานิคฺคหณตฺถาย
สาสเน ปฏิปตฺตีติ ปสุกูลิโก อฑฺฒมาเสเนว กโรติ อปรปฺปฏิพทฺธตฺตา ปฏิลาภสฺส ฯ อิตรสฺส ปน ปรปฺปฏิพทฺธตฺตา มาสมตฺต
อนฺุาต อิติ มาสฑฺฒ ... วิตกฺกสนฺโตโส นาม วิตกฺกนสฺส
ปริมิตกาลิกตฺตา ฯ มหาเถร ตตฺถ อตฺตโน สหาย อิจฺฉนฺโตป
ครุคารเวน คามทฺวาร ภนฺเต คมิสฺสามิ อิจฺเจวมาห ฯ เถโรป
ตสฺส อชฺฌาสย ตฺวา อหมฺปาวุโส คมิสฺสามีติ อาห ฯ
อิมสฺส ภิกฺขโุ น วิตกฺกสฺส อวสโร มา โหตูติ ปฺห ปุจฺฉมาโน
คาม ปาวิสิ ฯ อุจฺจารปลิพุทฺโธติ อุจฺจาเรน ปฬโิ ต ฯ ตทา
ภควโต ทุกฺกรกิรยิ านุสฺสรณมุเขน ตถาคเต อุปฺปนฺนสฺส
ปติโสมนสฺสเวคสฺส พลวภาเวน กิเลสาน วิกฺขมฺภิตตฺตา ตสฺมึเยวฏ ...
ตีณิ ผลานิ ปตฺโต ฯ กตฺถ ลภิสฺสามีติ จินฺตนาป ลาภาสาปุพฺพิกาติ ตตฺถ อจินฺเตตฺวาติ วุตฺต ฯ สุนฺทร ลภิสฺสามิ มนาป
ลภิสฺสามีติ เอวมาทิจินฺตนาย กา นาม กถา ฯ กถมฺปน
คนฺตพฺพนฺติ อาห กมฺมฏานสีเสเนว คมนนฺติ ฯ เตน จีวร ปฏิจฺจ
กิฺจิป น จินฺเตตพฺพเมวาติ ทสฺเสติ ฯ อเปสโล อปฺปฏิรูปายป
ปริเยสนาย ปจฺจโย ภเวยฺยาติ เปสล ภิกฺขุ คเหตฺวาติ วุตฺต ฯ
อาหริยมานนฺติ สุสาเน ปติตก วตฺถ อิเม ภิกฺขู ปสุกูลปริเยสน
จรนฺตีติ ตฺวา เกนจิ ปุริเสน ตโต อานียมาน ฯ เอว ลทฺธ
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คณฺหนฺตสฺสาปติ เอว ปฏิลาภสนฺโตส อโกเปตฺวาว ลทฺธ
คณฺหนฺตสฺสาป ฯ อตฺตโน ปโหนกมตฺเตเนวาติ ยถาลทฺธาน
ปสุกูลวตฺถาน เอกปฏฏทุปฏฏาน อตฺถาย อตฺตโน ปโหนกปฺปมาเณเนว ฯ อวธารเณน อุปริปฺปจฺจาส นิวตฺเตติ ฯ คาเม
ภิกฺขาย อาหิณฺฑนฺเตน สปทานจารินา วิย ทฺวารปฺปฏิปาฏิยา จรณ
โลลุปฺปวิวชฺชน นาม จีวรโลลุปฺปสฺส ทูรสมุสฺสาริตตฺตา ฯ ยาเปตุนฺติ
อตฺตภาว ปวตฺเตตุ ฯ โธวนูปเคนาติ โธวนโยคฺเคน ฯ ปณฺณานีติ
อมฺพชมฺพุปณฺณาทีนิ ฯ อโกเปตฺวาติ สนฺโตส อโกเปตฺวา ฯ
ปโหนกนีหาเรเนวาติ อนฺตรวาสกาทีสุ ย กาตุกาโม ตสฺส
ปโหนกนิยาเมเนว ยถาลทฺธ ถูลสุขุมาทึ คเหตฺวา กรณ ฯ
ติมณฺฑลปฺปฏิจฺฉาทนมตฺตสฺเสวาติ นิวาสนฺเจ นาภิมณฺฑล
ชานุมณฺฑล อิตรฺเจ คลวาฏมณฺฑล ชานุมณฺฑลนฺติ เอว
ติมณฺฑลปฺปฏิจฺฉาทนมตฺตสฺเสว กรณ ฯ ตมฺปน อตฺถโต ติณฺณ
จีวราน เหฏิมนฺเตน วุตฺตปริมาณเมว โหติ ฯ อวิจริตฺวาติ น
วิจริตฺวา ฯ กุสิพนฺธนกาเลติ มณฺฑลานิ โยเชตฺวา สิพฺพนกาเล ฯ
สตฺต วาเรติ สตฺต สิพพฺ นวาเร ฯ กปฺปพินฺทุอปเทเสน กสฺสจิ
วิการสฺส อกรณ กปฺปสนฺโตโส ฯ สีตปฺปฏิฆาตาทิอตฺถาปตฺติโต
สิชฺฌตีติ มุขฺยเมว จีวรปริโภเค ปโยชน ทสฺเสตุ
หิริโกปนปฺปฏิจฺฉาทนมตฺตวเสนาติ วุตฺต ฯ เตนาห ภควา ยาวเทว
หิริโกปนปฺปฏิจฺฉาทนตฺถนฺติ ฯ วฏฏตีติ น ตาว สนฺโตโส กุปฺปติ
๑

๑. ทูรสมุสฺสาตีตตฺตาติป ปาโ. สี. ทูรสมฺผสฺสาตีตตฺตา.
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สมฺภาราน ทกฺขิเณยฺยานฺจ อลาภโต ฯ สาราณียธมฺเม ตฺวาติ
สีลวนฺเตหิ ภิกฺขูหิ สาธารณโภคิภาเว ตฺวา ฯ วิตกฺเกติ กตฺถ
นุ โข อห อชฺช ปณฺฑาย จริสฺสามีติ ฯ เสฺว กตฺถ ปณฺฑาย
จริสฺสามาติ เถเรน วุตฺเต อสุกคาเม ภนฺเตติ กามเมต ปฏิวจนทาน
เยน ปน จิตฺเตน จินฺเตตฺวา ต วุตตฺ  ต สนฺธายาห เอตฺตก
จินฺเตตฺวาติ ฯ ตโต ปฏายาติ วิตกฺกมาฬเก ตฺวา วิตกฺกิตกาลโต
ปฏาย ตโต ปร ฯ อริยวสา จุโต โหตีติ อิท ติณฺณมฺป
อริยวสิกาน วเสน คเหตพฺพ น เอกจาริกสฺเสว ฯ สพฺโพป หิ
อริยวสิโก เอกวารเมว วิตกฺกิตุ ลภติ น ตโต ปร ฯ ปริพาหิโรติ
อริยวสิกภาวโต พหิภโู ต ฯ สฺวาย วิตกฺกสนฺโตโส กมฺมฏานมนสิกาเรน น กุปฺปติ วิสุชฺฌติ จ ฯ อิโต ปเรสุป เอเสว
นโย ฯ เตเนวาห กมฺมฏานสีเสน คนฺตพฺพนฺติ ฯ คเหตพฺพเมวาติ
อฏานปฺปยุตฺโต เอวสทฺโท ยาปนมตฺตเมว คเหตพฺพนฺติ โยเชตพฺพ ฯ
เอตฺถาติ เอตสฺมึ ปณฑ
ฺ ปาตปฺปฏิคฺคหเณ ฯ อปฺปนฺติ อตฺตโน
ยาปนปฺปมาณโตป อปฺป คเหตพฺพ ทายกสฺส จิตฺตาราธนตฺถ ฯ
ปมาเณเนวาติ อตฺตโน ยาปนปฺปมาเณเนว ฯ อปฺป คเหตพฺพ
ปมาเณน คเหตพฺพนฺติ เอตฺถ การณ ทสฺเสตุ ปฏิคฺคหณสฺมินฺติอาทิ
วุตฺต ฯ มกฺเขตีติ วิทฺธเสติ ฯ วินปิ าเตตีติ วินาเสติ
อฏานวิโยเคน ฯ สาสนนฺติ สตฺถุ สาสน อนุสิฏึ ฯ น กโรตีติ
น ปฏิปฺชชติ ฯ สปทานจารินา วิย ทฺวารปฺปฏิปาฏิยา จรณ
โลลุปฺปวิวชฺชนสนฺโตโสติ อาห ทฺวารปฺปฏิปาฏิยา คนฺตพฺพนฺติ ฯ
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หราเปตฺวาติ อธิก อปเนตฺวา ฯ อาหารเคธโต นิสฺสรติ เอเตนาติ
นิสฺสรณ ชิฆจฺฉาย ปฏิวิโนทนตฺถิกตา ฯ กายสฺส ิติอาทิปฺปโยชนมฺป อตฺถาปตฺติโต อาคตเมวาติ อาห ชิฆจฺฉาย ...
สนฺโตโส นามาติ ฯ นิทหิตฺวา นิทหิตฺวา น ปริภ
ุ ฺชิตพฺพ ตทหุปติ
อธิปฺปาโย ฯ อิตรตฺถ ปน สิกฺขาปเทเนว วาริต ฯ สาราณียธมฺเม
ิเตนาติ สีลวนฺเตหิ ภิกฺขูหิ สาธารณโภคิภาเว ิเตน ฯ ปณฺฑปาเต
วุตฺตนเยเนวาติ สาทโก ภิกฺขุ อชฺช กตฺถ วสิสฺสามีติ
วิตกฺเกตีติอาทินา ยถารห ปณฺฑปาเต วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ
ตโต ปร วิตกฺเกนฺโต อริยวสา จุโต โหติ ปริพาหิโร ฯ เสนาสน
คเวสนฺเตนาป กุหึ ลภิสฺสามีติ อจินฺเตตฺวา กมฺมฏานสีเสเนว
คนฺตพฺพนฺติ จ เอวมาทิ สพฺพ ปุริมนยเมว ฯ กสฺมา ปเนตฺถ ปจฺจยาสนฺโตส ทสฺเสนฺเตน ภควตา คิลานปฺปจฺจยสนฺโตโส น คหิโตติ ฯ น
โข ปเนต เอว ทฏพฺพนฺติ ทสฺเสนฺโต คิลานปฺปจฺจโย ปน ปณฺฑปาตเยว ปวิฏโติ อาห ฯ อาหริตพฺพตาสามฺเนาติ อธิปฺปาโย ฯ
ยทิ เอว ตตฺถาป ปณฑ
ฺ ปาเต วิย วิตกฺกสนฺโตสาทโยป ปณฺณรส
สนฺโตสา อิจฺฉิตพฺพาติ โนติ ทสฺเสนฺโต อาห ตตฺถาติอาทินฺติ ตฏฏีกา ฯ
ปฺาสสนฺโตสฏีกา ฯ
[๓๐๙] เอวมฺปเภโท สพฺโพเปโส สนฺโตโส สนฺตุฏีติ วุจฺจติ ฯ
สา อตฺริจฺฉตามหิจฺฉตาปาปจฺฉตาทีน ปาปธมฺมาน ปหานาธิคมเหตุโต
สุคติเหตุโต อริยมคฺคสมฺภารภาวโต จาตุทฺทิสาทิภาวเหตุโต จ
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มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพาติ อิธ วุตฺต ฯ
จีวราทีสุ ย ย ลทฺธ โหติ เตน เตน อสนฺตฏุ สฺส คิหิโน
วา ปน รูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺเพสุ ย ย ลทฺธ โหติ เตน เตน
อสนฺตุฏสฺส อตฺตโน ลาภ อติจฺฉนภาโว อติจฺฉตา ฯ อตฺริจฺฉตาติป
เอติสฺสา เอว นามนฺติ ขุทฺทกวิภงฺควณฺณนา ฯ
[๓๑๐] อติจฺจ อิจฺฉตีติ อติจฺจิจฺโฉ ฯ ตสฺส ภาโว อติจฺจิจฺฉตาติ
วตฺตพฺเพ จการโลป กตฺวา อติจฺฉตาติ วุตฺต ฯ อตฺริจฺฉตา จ
สา เอว วุจจฺ ตีติ ตตฺราป เนรุตฺติวิธาเนน ปทสิทธฺ ิ เวทิตพฺพา ฯ
ยถาลทฺธ วา อติกฺกมิตฺวา อตฺร อตฺร อิจฺฉน อตฺริจฺฉตา ฯ สา เอว
ตฺรการสฺส ตการ กตฺวา อติจฺฉตาติ วุตฺตนฺติ ตฏฏีกา ฯ
เนรุตฺติวิธาเนนาติ ตฺรการาน ตการตาปาทเนนาติ ตทนุฏีกา ฯ
อตฺริจฺฉตา นาม อตฺร อตฺร อิจฺฉาติ เอกงฺคุตฺตราทิฏีกา ฯ
สกลาเภ อติตฺตสฺส ปรลาภปฺปฏนา อตฺริจฺฉตา นามาติ
รถวินีตสุตฺต เอกงฺคุตฺต รวณฺณนาทิ ฯ
[๓๑๑] อตฺริจฺฉปุคฺคลสฺส หิ อตฺตนา ลทฺธ ปณีตมฺป ลามก
วิย ขายติ ปเรน ลทฺธ ลามกมฺป ปณีต วิย ขายติ ฯ เอกภาชเน
ปกฺกยาคุ วา ภตฺต วา ปูโว วา อตฺตโน ปตฺเต ปกฺขิตฺโต ลามโก
วิย ปรสฺส ปตฺเต ปณีโต วิย ขายติ ฯ อยฺจ อตฺริจฺฉตา
คหฏปฺปพฺพชิตานมฺป โหติ ติรจฺฉานคตานมฺป ฯ ตตฺรีมานิ วตฺถูนิ
๑

๒

๓

๔

๕

๑. ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาวณฺณนา. ๑๖๒. ๒. สมฺโมหวิโนทนิยมฺปน อติจฺจ อิจฺฉนภาโวติป ทิสฺสติ. ๓. สมฺโมหวิโนทนี. ๖๑๔. ๔. ป. สู. ๒/๑๘๕. ๕. มโน. ปู. ๑/๗๘.
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เอโก กิร กุฏมฺพิโก ตึส ภิกขฺ ุนิโย นิมนฺเตตฺวา สปูว
ภตฺต อทาสิ ฯ สงฺฆตฺเถรี ภิกฺขุนีน ปตฺเต ปูว ปริวตฺตาเปตฺวา
ปจฺฉา อตฺตนา ลทฺธเมว ขาทิ ฯ
ขุทฺทกวิภงฺควณฺณนายมิท วตฺถุ ฯ
[๓๑๒] อตีเต พาราณสีรฺโ ปุตฺโต ปตรา ปพฺพาชิโต
อสิตาภุ นาม อตฺตโน เทวึ อาทาย หิมวนฺต ปวิสิตฺวา มจฺฉมสผลานิ
ขาทนฺโต ปณฺณสาลาย วิหาสิ ฯ โส เอก กินฺนรึ ทิสฺวา ปฏิพทฺธจิตฺโต เทวึ ปหาย ตสฺสา อนุปท คโต ฯ เทวี อย ม อคเณตฺวา
กินฺนรึ อนุพนฺธตีติ เอก ตาปส อุปสงฺกมิตฺวา กสิณปริกมฺม
อุคฺคณฺหิตฺวา ฌานาภิฺาโย นิพฺพตฺเตตฺวา อาคนฺตฺวา อตฺตโน
ปณฺณสาลาทฺวาเร อฏาสิ ฯ โสป กินฺนรึ อนุพนฺธนฺโต ตสฺสา
คตมคฺค อทิสฺวา ฉินฺนาโส หุตวฺ า อาคโต ฯ เทวี ต อาคจฺฉนฺต
ทิสฺวา อากาเส อุปฺปติตฺวา อฺตฺถ คตา ฯ โส ตสฺสา คตกาเล
ปริเทวนฺโต ทุกนิปาตสฺส นวมวคฺเค อสิตาภุชาตเก อิม คาถมาห
อตฺริจฺฉ อติโลเภน อติโลภมเทน จ
เอว หายติ อตฺถมฺหา อหว อสิตาภุยาติ ฯ
ตตฺถ อตฺริจฺฉ อติโลเภนาติ อตฺริจฺฉา วุจฺจติ อตฺร อตฺร
อิจฺฉาสงฺขาตา อปริยนฺตตณฺหา อติโลโภ วุจฺจติ อติกฺกมิตฺวา
ปวตฺตโลโภ ฯ อติโลภมเทน จาติ ปุริสมท อุปฺปาทนโต
อติโลภมโท นาม ชาโต ฯ อิท วุตฺต โหติ อตฺริจฺฉาวเสน
๑

๒

๓

๑. สมฺโมหวิโนทนี. ๖๑๕. ๒. ชาตกฏกถา. ๓/๓๐๗. ๓. อตฺริจฺฉาติป ปาลิ.
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อตฺริจฺฉมาโน ปุคฺคโล อติโลเภน จ อติโลภมเทน จ ยถา อห
อสิตาภุยา ราชธีตาย ปริหโี น เอว อตฺถา หายตีติ ฯ
[๓๑๓] โส ตโต ปฏาย เอกโกว อรฺเ วสิตฺวา ปตุ
อจฺจเยน คนฺตฺวา รชฺช อคฺคเหสิ ฯ วิภงฺควณฺณนายนฺตุ รุกฺเข
อธิวตฺถา เทวตา อิม คาถมาห
อตฺริจฺฉ อติโลเภน อติโลภมเทน จ
เอว โส หายตตฺตาน จนฺทว อสิตาภุยาติ ฯ
ยถา จนทกินฺนรึ ปฏยนฺโต อสิตาภุยา ราชเทวิยา หีโน
เอว อตฺริจฺฉ อติโลเภน อตฺตาน หายติ ชิยฺยตีติ เทวตา รฺา
สทฺธึ เกฬึ อกาสีติ วุตฺต ฯ
อตฺริจฺฉนฺติ อตฺริจฺฉ อตฺร อิจฺฉนฺโต ฯ เกน ฯ อติโลเภน
อติโลภิจฺฉาสงฺขาเตน อติโลภมเทน จ ฯ อตฺตหิต อตฺตาติ
วุตฺต ฯ หายติ ชิยฺยตีติ อาทินฺโน วา อตฺโถ ปตฺโต วา
อตฺโถติ อตฺตา ต ชิยฺยติ จนฺทกินนฺ รึ ปฏยิตวฺ า อสีตาภุยา
เทวิยา ปริหีโน วิยาติ ตฏฏีกา ฯ
อตฺตหิต อตฺตาติ อุตฺตรปทโลเปน นิทเฺ ทสมาห ยถา
รูปภโว รูป ภีมเสโน ภีโมติ จ ฯ อาทินฺโน ปตฺโต วา อตฺโถติ
อตฺตาติ นิรุตฺตินเยน ปทสิทฺธิ เวทิตพฺพาติ ตทนุฏีกา ฯ
ต สพฺพ สาฏกถาย ยถาวุตฺตชาตกปาลิยา วิรชุ ฺฌติ ฯ
ราชปุตฺต วตฺถุ ฯ
๑

๒

๑. สมฺโมหวิโนทนี. ๖๑๕. ๒. ราชธีตาย ปริหีโนติ ปาทฺวย ทิสฺสติ.
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[๓๑๔] กสฺสปพุทฺธกาเล มิตฺตวินฺทุโก นาม เสฏิปุตฺโต อสฺสทฺโธ
อปฺปสนฺโน มาตรา ตาต อชฺช อุโปสถิโก หุตฺวา วิหาเร
สพฺพรตฺตึ ธมฺม สุณ สหสฺส เต ทสฺสามีติ วุตฺโต ธนโลเภน
อุโปสถ สมาทาย อิท าน อกุโตภยนฺติ สลฺลกฺเขตฺวา
ธมฺมาสนสฺส เหฏา สพฺพรตฺตึ นิทฺทายิตฺวา ปาโต เคห คนฺตฺวา
สหสฺส คเหตฺวาว ยาคุ ปวิ ฯ โส ธน สหริสฺสามีติ นาวาย
สมุทฺท ปกฺขนฺทิตุมิจฺฉติ ฯ อถ น มาตา ตาต อิมสฺมึ กุเล
จตฺตาฬีสโกฏิธน อตฺถิ อล คมเนนาติ วาเรสิ ฯ โส อนาทยิตฺวา
คจฺฉติเอว ฯ สา ปุรโต อฏาสิ ฯ โส กุชฺฌิตวฺ า อย
ปุรโต ติฏตีติ ปาเทน ปหริตฺวา ปาติต มาตร อนฺตร กตฺวา
คโต ฯ ตสฺส นาว อารุยฺห คจฺฉโต สตฺตเม ทิวเส นาวา
อฏาสิ ฯ มนุสฺสา กาฬกณฺณิสลาก วิจาเรสุ ฯ สา ตสฺเสว
ติกฺขตฺตุ ปตฺตา ฯ เต ตสฺส อุฬุมฺป ทตฺวา สมุทฺเท ขิปสุ ฯ
โส เอก ทีป คนฺตฺวา วิมานปฺเปตีหิ สทฺธึ สมฺปตฺตึ อนุภวนฺโต
ตาหิ ปรโต ปรโต มา อคมาสีติ วุจฺจมาโนป ตทฺวิคุณ ตทฺวิคุณ
สมฺปตฺตึ ปสฺสนฺโต อนุปุพฺเพน ขุรจกฺกธร เอก อทฺทส ฯ
ตสฺส ต จกฺก ปทุมปุปฺผ วิย อุปฏาสิ ฯ มิตฺตวินฺทุโก ต
ปทุม เม เทหีติ ยาจิ ฯ นยิท สามิ ปทุม ขุรจกฺกเมตนฺติ ฯ
โส ตฺว มยฺห อทาตุกาโม ม วฺเจสิ กึ มยา ปทุม น
ทิฏปุพฺพนฺติ อาห ฯ อิตโร อยมฺป มยา กตสทิส กมฺม
กตฺวา ตสฺส ผล อนุภวิตุกาโมติ จินฺเตตฺวา ตสฺส มตฺถเก จกฺก
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ปกฺขิปตฺวา ปลายีติ ขุทฺทกวิ ภงฺคสงฺคีติ วณฺณนานโย ฯ
[๓๑๕] ธนโลเภน น ธมฺมจฺฉนฺเทนาติ อธิปฺปาโย ฯ อกุโตภย
เกนจิ อนุฏาปนียตาย ฯ วาเรสิ สมุทฺทยาตฺรา นาม พหฺวนฺตรายาติ
อธิปฺปาเยน ฯ อนฺตร กตฺวาติ อติกฺกมนวเสน ทฺวินฺน ปาทาน
อนฺตเร กตฺวา ฯ นาวา อฏาสิ ตสฺส ปาปกมฺมพเลน วาตสฺส
อวายนโต ฯ เอกทิวส รกฺขิตอุโปสถกมฺมานุภาเวน สมฺปตฺตึ
อนุภวนฺโต ยถา ปุริมาหิ ปรโต ปรโต มา อคมาสีติ วุตฺโต
เอว ปราหิ ปราหิปติ อาห ตาหิ ปรโต ปรโต มา อคมาสีติ
วุจฺจมาโนติ ฯ ขุรจกฺกธรนฺติ ขุรธารุปมธารจกฺกธร เอก ปุริส ฯ
อุปฏาสิ ปาปกมฺมสฺส พเลนาติ สงฺคีตฏีกา ฯ
[๓๑๖] ตทา โพธิสตฺโต เอโก เทวราชา หุตฺวา อุสฺสุทนิรเย
จาริกฺจรมาโน ต าน ปาปุณิ ฯ มิตฺตวินฺทุโก ต ทิสฺวา สามิ
เทวราช อิท จกฺก สณฺหกรณี วิย ติลานิ ปสมาน โอตฺถรติ
กินฺนุ โข มยา ปาป กตนฺติ ปุจฺฉิ ฯ อถสฺส โพธิสตฺโต เตน
กตกมฺม ทสฺเสนฺโต ทสกนิปาเต จตุทฺทฺวารชาตเก คาถาตฺตยมาห
ลทฺธา สตสหสฺสานิ
อติเรกานิ วีสติ
อนุกมฺปาน าตีน
วจน สมฺม นากริ
ลงฺฆิต สมุทฺท ปกฺขนฺทิ สาคร อปฺปสิทฺธิย
จตุพฺภิ อฏชฺฌคมา
อฏาภิป จ โสฬส
๑

๒

๓

๔

๕

๑. สมฺโมหวิโนทนี. ๖๑๖ ฯ ๒. สุ. วิ. ๓/๒๔๐ ฯ ๓. รุกฺขเทวตาติป ปาโ ฯ
๔. ชาตกฏกถา. ๕/๔๒๓ ฯ ๕. ลงฺฆึ ฯ
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โสฬสาภิ จ พตฺตึส อตฺริจฺฉ จกฺกมาสโท
อิจฺฉาหตสฺส โปสสฺส จกฺก ภมติ มตฺถเกติ ฯ
[๓๑๗] ตตฺถ ลทฺธาติ ตฺว อุโปสถกมฺม กตฺวา มาตุ สนฺติกโต
สหสฺส คเหตฺวา จ โวหาร กโรนฺโต สหสฺสฺจ สตสหสฺสานิ จ
อติเรกานิ วีสติ ลภิตฺวา ฯ นากรีติ เตน ธเนน อสนฺตุฏโ นาวาย
สมุทฺท ปวิสนฺโต สมุทเฺ ท อาทีนว กเถตฺวา มาตรา วาริยมาโนป
อนุกมฺปาน าตีน สมฺมา วจน นากริ ลงฺฆิต นาว อุลลฺ งฺฆนสมตฺถ
ปกฺขนฺโนสิ ฯ อปฺปสิทฺธิยนฺติ มนฺทสิทฺธึ วินาสพหุล ฯ จตุพฺภิ
อฏาติ มาตร นิสฺสาย เอกทิวส กตสฺส อุโปสถกมฺมสฺส นิสสฺ นฺเทน
ผลิกวิมาเน จตสฺโส อิตฺถิโย ลภิ ตโต รชตวิมาเน อฏ มณิวิมาเน
โสฬส กนกวิมาเน ทฺวตฺตึส อธิคโต อสีติ ชาตกวณฺณนา ฯ
[๓๑๘] จตุพฺภีติ จตูหิ อจฺฉราสทิสีหิ วิมานปฺเปตีหิ สทฺธึ ฯ
สมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวาติ วจนเสโส ฯ อฏชฺฌคมาติ รูปาทิคุเณหิ
ตโต วิสฏิ ตรา อฏ วิมานปฺเปติโย อธิคจฺฉิ ฯ อตฺริจฺฉนฺติ
อตฺริจฺฉาสงฺขาเตน อติโลเภน สมนฺนาคตตฺตา อตฺร อตฺร กามคุเณ
อิจฺฉนฺโตติ สงฺคีติฏีกา ฯ
อตฺริจฺฉ จกฺกมาสโทติ ยถาลทฺเธน อสนฺตุฏโ อตฺร
อุตฺตริตร ลภิสฺสามีติ เอว ลทฺธลทฺธอติกฺกมนโลภสงฺขาตาย อตฺริจฺฉาย
สมนฺนาคตตฺตา อตฺริจฺโฉ ปาปปุคฺคโล ตสฺส อุโปสถกมฺมสฺส
ขีณตฺตา ทฺวตฺตึส อิตฺถิโย อติกฺกมิตฺวา อิม เปตนคร คนฺตวฺ า
๑

๑. ชาตกฏกถา ๕/๔๒๓ ฯ
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ตสฺส มาตุปฺปหารทานอกุสลสฺส นิสฺสนฺเทน ขุรจกฺก สมฺปตฺโตสิ ฯ
อติจฺฉนฺติป ปาโ ฯ อติจฺฉ อิจฺฉมาโนติ อตฺโถติ ชาตกวณฺณนา ฯ
จกฺกนฺติ ขุรจกฺก ฯ อาสโทติ อนตฺถาวหภาเวน อาสาเทตีติ
สงฺคีติฏีกา ฯ
อิจฺฉาหตสฺสาติ อิจฺฉาย อุปทฺทูตสฺส วาติ วิภงฺคฏีกา ฯ
ภมตีติ ตสฺส เต อิจฺฉาหตสฺส โปสสฺส อิท จกฺก มตฺถก
ปสมาน อิทานิ กุมฺภการจกฺก วิย มตฺถเก ภมตีติ ชาตกวณฺณนา ฯ
เอกนิปาตสฺส นวมวคฺเค เจว ปฺจกนิปาตสฺส ทุติยวคฺเค
จ มิตฺตวินฺทุกชาตเกสุป มิตฺตวินฺทุกวตฺถุ โอโลเกตพฺพ ฯ
[๓๑๙] อตีเต เอโกป อจฺโฉ เอกสฺส ตาปสสฺส ปณฺณสาลาสมีเป
วนคุมฺเพ วสนฺโต อตฺรจิ ฺฉาภิภูโต อรฺา นิกฺขมฺม ปจฺจนฺตคาม
คนฺตฺวา คุมฺพ ปาวิสิ ฯ มนุสฺสา ธนุทณฺฑาทิหตฺถา ต คุมพฺ 
ปริวาเรตฺวา ต นิกฺขมิตฺวา ปลายมาน ธนูหิ เจว ทณฺเฑหิ จ
โปเถสุ ฯ โส ภินฺนสีโส ปคฺฆริตโลหิโต หุตฺวา สกฏาน คนฺตฺวา
อิท ทุกฺข มม อตฺริจฺฉาโลภวเสน อุปฺปนฺน นทานิ อนิคฺคเหตฺวา
โคจร คณฺหิสฺสามีติ อสฺสม คนฺตฺวา อุโปสถงฺค อธิฏาย
นิปนฺโน ตาปเสน กิมตฺถมชฺช อุโปสถิโกติ ปุฏโ ปกิณฺณเก
ปฺจุโปสถชาตเก อิมา เทฺว คาถา อภาสิ
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑. อติจฺจาติ ยุตตฺ ตร ฯ ๒-๔. ชาตกฏกถา. ๕/๔๒๔ ฯ ๓. สี. อุปทฺทูตสฺส มทฺทิตสฺส ฯ
๕. สี. มิตฺตวินทฺ ุกวตฺถุ ฯ ๖. ชาตกฏกถา. ๕/๓๒๒.๓๒๓ ฯ

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 251

สก นิเกต อติหีฬยาโน
อตฺริจฺฉตาย ชนต อคฺฉึ ฯ
ตโต ชนา นิกฺขมิตฺวาน คามา
โกทณฺฑเกน ปริโปถยึสุ ม ฯ
โส ภินฺนสีโส รุหริ มกฺขิตงฺโค
ปจฺจาคมาสึ วุสิต นิเกต ฯ
ตสฺมา อห อุโปสถ ปาลยามิ
อตฺริจฺฉตา มา ปุนราคมาสีติ ฯ
ตตฺถ อติหฬ
ี ยาโนติ อติมฺนฺโต ครหนฺโต ฯ โกทณฺฑเกนาติ ธนูน ทณฺฑเกหิ เจว มุคฺคเรหิ จาติ ชาตกวณฺณนา ฯ
มลต อคฺฉินฺติ ขุทฺทกวิภงฺควณฺณนา ฯ
อติเหฬยาโนติ อวมฺมาโน ฯ มลตนฺติ เอวนฺนาม ชนปท
อพฺโภกาส วา ฯ โกทณฺฑเกนาติ โกทณฺฑสฺส ทณฺฑเกน ฯ
คทฺธเลนาติ วทนฺติ ฯ รุหริ มกฺขิตงฺโคติ รุหิรสินฺนคตฺโตติ วิภงฺคฏีกา ฯ
อจฺฉวตฺถุ ฯ
อตฺริจฺฉตาย วตฺถุกถา ฯ
[๓๒๐] มหิจฉฺ ตาติ มหาโลโภ ย สนฺธาย วุตฺต ตตฺถ
กตมา มหิจฺฉตา อิตรีตรจีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรหิ ปฺจหิ วา กามคุเณหิ อสนฺตุฏสฺส ภิยฺโยกมฺยตา
๑

๒

๓

๑. อติเหฬยาโนติป ปาลิ ฯ ๒. ชาตกฏกถา ๕/๓๒๒.๓๒๓ ฯ ๓. สมฺโมหวิโนทนี. ๖๑๗ ฯ
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ยา เอวรูปา อิจฺฉา อิจฺฉาคต มหิจฺฉตา ราโค สาราโค จิตฺตสฺส
อย วุจฺจติ มหิจฺฉตาติ เอกงฺคุตฺตรวณฺณนา ฯ
มหตี อิจฺฉา เอตสฺสาติ มหิจฺโฉ ฯ ตสฺส ภาโว มหิจฺฉตา ฯ
มหาโลโภติ มหาวิสโย โลโภ มหนฺตาน วตฺถูน พหูนฺจ
อภิคิชฺฌนโต ฯ อิตรีตราติอาทินา ปพฺพชิตาน อุปฺปชฺชนมหิจฺฉตา
วุตฺตา ฯ ปฺจหิ วา กามคุเณหีติอาทิ คหฏาน วเสน วุตฺตนฺติ
ตฏฏีกา ฯ
ภิยฺโยกมฺยตาติ วิเสสกมฺยตา ฯ อิจฺฉนกวเสน อิจฺฉา อิจฺฉา ว
อิจฺฉาคต อิจฺฉนากาโร วาติ วิภงฺควณฺณนา ฯ
อิจฺฉาคตนฺติ อิจฺฉปฺปวตฺติ ฯ มหิจฺฉตาติ มหาอิจฺฉตา ฯ
อตฺถโต ปนาย ราโค เอวาติ วุตฺต ราโค สาราโคติอาทีติ
เอกงฺคุตฺตรฏีกา ฯ
สารชฺชตีติ สาราโคติ อฏสาลินี ฯ
มหนฺตานิ วตฺถูนิ อิจฺฉติ มหตี วา ปนสฺส อิจฺฉาติ
มหิจฺโฉ ฯ ตสฺส ภาโว มหิจฺฉตาติ วิภงฺควณฺณนา ฯ
[๓๒๑] สนฺตคุณปฺปภาวนตา ปน ปฏิคฺคหเณ จ อมตฺตฺุตา
มหิจฺฉตา นาม ฯ สาป อิเธกจฺโจ สทฺโธ สมาโน สทฺโธติ ม
ชโน ชานาตูติ อิจฺฉติ สีลวา สมาโน สีลวาติ ม ชโน ชานาตูติ
อิมินา นเยน อาคตาเยวาติ รถวินีต เอกงฺคุตฺต รวณฺณนา ฯ
๑

๒

๓

๔

๕

๑. มโน. ปู. ๑/๗๘ ฯ ๒. สมฺโมหวิโนทนี. ๖๑๔ ฯ ๓. สมฺโมหวิโนทนี. ๖๑๘ ฯ
๔. ป. สู. ๒/๑๘๖ ฯ ๕. มโน. ปู. ๑/๗๘ ฯ
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สนฺตคุณปฺปภาวนตาติ อิจฺฉาจาเร ตฺวา อตฺตนิ วิชชฺ มานสีลธูตงฺคธมฺมาทิวิภาวนา ฯ ตาทิสสฺส ปฏิคฺคหเณ อมตฺตฺุตาป
โหติ ฯ สาป อภิธมฺเม อาคตาเยวาติ สมฺพนฺโธติ ตฏฏีกา ฯ
[๓๒๒] มหิจฺโฉ หิ ปุคฺคโล ยถา นาม กจฺฉปูฏวาณิโช
ปลนฺธนภณฺฑก หตฺเถน คเหตฺวา อุจฺฉงฺเคป ปกฺขิปตพฺพยุตฺตก
ปกฺขิปตฺวา มหาชนสฺส ปสฺสนฺตสฺเสว อสุก อสุก คณฺหถาติ มุเขน
สวิทหติ เอวเมว อปฺปมตฺตกมฺป อตฺตโน สีล วา คนฺถ วา ธูตคุณ
วา อนฺตมโส อรฺวาสมตฺตกมฺป มหาชนสฺส ชานนฺตสฺเสว
ปภาเวตุกาโม โหติ ปภาเวตฺวา จ ปน สกเฏหิป อุปนีเต
ปจฺจเย อลนฺติ อวตฺวา คณฺหาติ ฯ ตโย หิ ปูเรตุ น สกฺกา
อคฺคิ อุปาทาเนน สมุทฺโท อุทเกน มหิจฺโฉ ปจฺจเยหีติ ฯ
อคฺคิกฺขนฺโธ สมุทฺโท จ
มหิจฺโฉ จาป ปุคฺคโล
พหุเกป ปจฺจเย เทนฺโต ตโยเปเต น ปูรเยติ
วิภงฺควณฺณนา ฯ
ชานนฺตสฺเสว ภิยฺโย ภิยฺโย โจเทนฺโต วิย ปภาเวตุกาโม
โหติ ฯ ปจฺจเยติ อุปาทานาทิปฺปจฺจเยติ ตฏฏีกา ฯ
อุปาทานาทิปฺปจฺจเยติ อินฺธนูทกจีวราทิเก ปริปูรเหตุเกติ
อนุฏีกา ฯ
[๓๒๓] มหิจฺฉปุคฺคโล หิ วิชาตมาตุยาป มน คณฺหิตุ น
สกฺโกติ ปเคว อุปฏากาน ฯ ตตฺรีมานิ วตฺถูนิ ฯ
เอโก กิร ทหรภิกขฺ ุ ปฏปูเว ปยายติ ฯ อถสฺส มาตา
๑

๒

๑. พหุเก ปจฺจเย เทนฺเตติป ทิสฺสติ ฯ ๒. สมฺโมหวิโนทนี. ๖๑๘ ฯ
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ปฏิปตฺตึ วีมสมานา สเจ เม ปุตฺโต ปฏิคฺคหเณ มตฺต ชานาติ
สกลมฺปสฺส เตมาส ปูเว ทสฺสามีติ วสฺสูปนายิกทิวเส ปม เอก ปูว
ทตฺวา ตสฺมึ ขาทิเต ทุติย ตสฺมึป ขาทิเต ตติย อทาสิ ฯ ทหโร
อลนฺติ อวตฺวา ขาทิเยว ฯ มาตา ตสฺส อมตฺตฺุภาว ตฺวา
อชฺเชว เม ปุตฺเตน สกลเตมาสสฺส ปูวา ขาทิตาติ ทุติยทิวสโต
ปฏาย เอก ปูวป นาทาสิ ฯ
ทหร วตฺถุ ฯ
[๓๒๔] ติสฺสมหาราชาป เทวสิก เจติยปพฺพเต ภิกฺขุสงฺฆสฺส
ทาน ททมาโน มหาราช กึ เอกเมวฏาน ภชสิ กิมฺตฺถ
ทาน ทาตุ น วฏฏตีติ ชานปเทหิ วุตฺโต ทุติยทิวเส อนุราธปุเร
มหาทาน ทาเปสิ ฯ เอกภิกฺขุป ปฏิคฺคหณมตฺต น ชานาติ ฯ
เอกเมเกน ปฏิคฺคหิตขาทนียโภชนีย เทฺว ตโย ชนา อุกฺขิปส ุ ฯ
ราชา ทุติยทิวเส เจติยปพฺพเต ภิกฺขุสงฺฆ นิมนฺตาเปตฺวา ราชนฺเตปุร
อาคตกาเล ปตฺต เทถาติ อาห ฯ อล มหาราช อตฺตโน
ปมาเณน ภิกฺข คณฺหิสฺสนฺตีติ เอกภิกฺขุป ปตฺต น อทาสิ ฯ สพฺเพ
ปมาณยุตฺตกเมว ปฏิคฺคเหสุ ฯ ราชา ปสฺสถ ตุมฺหาก ภิกฺขสู ุ
เอโกป มตฺต น ชานาติ หิยโฺ ย กิฺจิ อวเสส นาโหสิ อชฺช
คหิต มนฺท อวเสสเมว พหุนฺติ เตส มตฺตฺุตาย อตฺตมโน
อิตเรสฺจ อมตฺตฺุตาย อนตฺตมโน อโหสิ ฯ
ติสสฺ ราช วตฺถุ ฯ
ขุทฺทกวิภงฺควณฺณนาย วตฺถุทฺวย ฯ
๑

๑. สมฺโมหวิโนทนี. ๖๑๘ ฯ
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[๓๒๕] สาวตฺถิย อฺตโร อุปาสโก ภิกฺขุนีสงฺฆ ลสุเณน
ปวาเรตฺวา เขตฺตปาล อาณาเปสิ สเจ ภิกฺขุนิโย อาคจฺฉนฺติ
เอเกกาย ภิกฺขุนิยา เทฺว ตโย ภณฺฑิกา เทหีติ ฯ อเถกทิวส
ถูลนนฺทา นาม ภิกฺขุนี สปริวารา เขตฺต คนฺตฺวา มตฺต อชานิตฺวา
พหุ ลสุณ หราเปสิ ฯ เขตฺตปาโลป อุชฺฌายิ ฯ สตฺถา ตมตฺถ
ตฺวา ถูลนนฺท วิครหิตฺวา ภิกฺขเว มหิจฺฉปุคฺคโล นาม
วิชาตมาตุยาป อปฺปโย โหติ อมนาโป อปฺปสนฺเน ปสาเทตุ
ปสนฺนาน วา ภิยโฺ ยโส มตฺตาย ปสาเทตุ อนุปฺปนฺน ลาภ
อุปฺปาเทตุ อุปฺปนฺน วา ปน ถิร กาตุ น สกฺโกติ อปฺปจฺโฉ ปน
สกฺโกตีติ วตฺวา น ภิกขฺ เว ถูลนนฺทา อิทาเนว มหิจฺฉา ปุพฺเพป
มหิจฺฉาเยวาติ วตฺวา อตีต อาหริ
[๓๒๖] อตีเต พาราณสิย เอโก พฺราหฺมโณ กาล กตฺวา สุวณฺณหสโยนิย นิพฺพตฺติ ฯ โส ชาติสฺสรฺาเณน อุปธาเรนฺโต ภริยฺเจว
ธีตโร จ ปเรส ภตึ กตฺวา ชีวนฺติโย ทิสฺวา ตาสุ เปเมน ตตฺถ
คนฺตฺวา สพฺพ ปวตฺตึ กเถตฺวา ตาส เอก ปตฺต ทตฺวา อิโต
ปฏาย มา ปเรส ภตึ กริตฺถ อิม วิกฺกีณิตฺวา สุเขน ชีวถาติ
วตฺวา ปกฺกามิ ฯ ต กิร ปตฺต สุวณฺณมย โกฏนฆฏฏนโยคฺค
โหติ ฯ โส อิมินา นิยาเมน อนฺตรนฺตรา คนฺตฺวา เอเกก ปตฺต
เทติ ฯ พฺราหฺมณิโย อฑฺฒา อเหสุ ฯ อเถกทิวส พฺราหฺมณี
อมฺมา ติรจฺฉานาน จิตฺต นาม ทุชชฺ าน กทาจิ โว ปตา อิธ
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นาคจฺเฉยฺย อิทานิสฺส อาคตกาเล สพฺพานิ ปตฺตานิ ลฺุจิตฺวา
คณฺหามาติ อาห ฯ ธีตโร น นิวาเรสุ ฯ สา ปน มหิจฺฉตาย
ปุเนกทิวส ตสฺมึ อาคเต ตถา อกาสิ ฯ หสสฺส รุจึ วินา
พลกาเรน คหิตตฺตา สพฺพานิ ปตฺตานิ พกปตฺตสทิสานิ อเหสุ ฯ
หโส คนฺตุ นาสกฺขิ ฯ พฺราหฺมณี น มหาจาฏิยา ปกฺขิปตฺวา
โปเสสิ ฯ ตสฺส ปุนฏุ  หนฺตปตฺตานิ เสตานิ สมฺปชฺชึสุ ฯ โส
สฺชาตปกฺโข สกฏาน คนฺตฺวา น ปุนาคมิ ฯ
[๓๒๗] สตฺถา อตีต อาหริตฺวา น ภิกฺขเว ถูลนนฺทา อิทาเนว
มหิจฺฉา ปุพฺเพป มหิจฺฉาเยว มหิจฺฉตาย จ ปน ปุพฺเพ
สุวณฺณมฺหา ปริหีนา อิทานิ ปน อตฺตโน มหิจฺฉตาย เอว
ลสุณมฺหา ปริหายติ ตสฺมา อิโต ปฏาย ลสุณ ขาทิตุ น
ลภิสฺสติ ยถา จ ถูลนนฺทา เอวนฺต นิสฺสาย เสสภิกฺขุนิโยป
ตสฺมา พหุ ลภิตฺวาป ปมาณเมว ชานิตพฺพ อปฺป ลภิตฺวา ปน
ยถาลทฺเธเนว สนฺโตโส กาตพฺโพ อุตฺตรึ น ปฏเตพฺพนฺติ วตฺวา
เอกนิปาตสฺส จุทฺทสมวคฺเค สุวณฺณหสชาตเก อิม คาถมาห
ย ลทฺธ เตน ตุฏพฺพ อติโลโภ หิ ปาปโก
หสราช คเหตฺวาน สุวณฺณา ปริหายตีติ ฯ
ตตฺถ ตุฏพฺพนฺติ ตุสิตพฺพ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา ยา ปน ภิกฺขุนี ลสุณ ขาเทยฺย
๑

๒

๓

๑. อิโต ปร กึ กริสฺสามาติ วุตฺต ฯ ๒. มหาปาฏิยาติป ปาโ ฯ>
๓. ขุ. ชา. ๒๗/๔๔. ตทฏกถา. ๒/๓๖๓ ฯ
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ปาจิตฺติยนฺติ สิกฺขาปท ปฺาเปสิ ฯ
ถูลนนฺทาวตฺถุ ฯ
[๓๒๘] ปฺจุโปสถชาตกวณฺณนาย เอก มตหตฺถึ ทิสวฺ า
มหิจฺฉตาวเสน ตสฺส วจฺจมคฺเคน อนฺโตกุจฺฉึ ปวิสิตฺวา มคฺเค
ปทหิเต นิกขฺ มิตุ อสกฺกณ
ุ ิตฺวา ตตฺถ จิร ทุกฺข วสิตฺวา เอกทิวส
เทเว วุฏเ มคฺเค วิวเฏ นิกฺขมิตฺวา เอกสฺส ตาปสสฺส อสฺสม
คนฺตฺวา โลภ นิคฺคหตฺถาย อุโปสถงฺค สมาทิยิตฺวา นิปชฺชนฺตสฺส
สิคาลสฺส วตฺถุมฺป สมาหริตพฺพ. ฯ
มหิจฺฉตาย วตฺถุกถา ฯ
[๓๒๙] อสนฺตคุณปฺปภาวนตา ปน ปฏิคฺคหเณ จ อมตฺตฺุตา
ปาปจฺฉตา นาม ฯ สา อิเธกจฺโจ อสฺสทฺโท สมาโน สทฺโธติ
ม ชโน ชานาตูติ จินฺเตสีติอาทินา นเยน อภิธมฺเม อาคตาเยว ฯ
ตาย สมนฺนาคโต ปุคฺคโล โกหฺเว ปติฏาตีติ รถวินีตเอกงฺคุตฺตรวณฺณนา ฯ
อสนฺตคุณปฺปภาวตาย ปาปา ลามิกา นิหีนา อิจฉฺ า
ปาปจฺฉตา ฯ อสนฺตคุณปฺปภาวนตาติ อตฺตนิ อวิชชฺ มานาน
คุณาน วิชฺชมานาน วิย ปเรส ปกาสนาติ ตฏฏีกา ฯ
[๓๓๐] อสฺสทฺโธ สมาโนติอาทีสุ ปน โย อสฺสทฺโธ สทฺธาการ
อกฺขีณาสโว ขีณาสวาการ ทสฺเสติ โส ปาปจฺโฉ นาม ฯ กถ
ทสฺเสติ ฯ อสฺสทฺโธ ตาว วิหารมหทิวเส มนุสฺสาน วิหาราคมนกาเล
๑

๒

๓

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๓๘๔. ตทฏกถา ๖/๓๑๕ ฯ ๒. ป. สู. ๒/๑๘๕ ฯ ๓. มโน. ปู. ๑/๗๘ ฯ
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วิหาร สมฺมชฺชติ กจวร ฉฑฺเฑติ เตหิ ทิฏภาว ตฺวา เจติยงฺคณ
คนฺตฺวา สมฺมชฺชิตฺวา กจวร ฉฑฺเฑติ วาลุก สม กโรติ อาสนานิ
โธวติ โพธิมฺหิ อุทก สิฺจติ ฯ มนุสฺสา ต ทิสฺวา นตฺถิ
มฺเ อฺโ ภิกฺขุ วิหารชคฺคนโก อยเมว วิหาร ปฏิชคฺคติ
สทฺโธ เถโรติ คมนกาเล นิมนฺเตตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ อกฺขีณาสโวป
คามทารเก ทิสฺวา ตุมฺหาก มาตาปตโร อมฺเห กึ วทนฺตีติ
ปุจฺฉิตฺวา อรหาติ วทนฺติ ภนฺเตติ วุตฺเต ยาว เฉกา คหปติกา
น สกฺกา วฺเจตุนฺติ อตฺตโน ขีณาสวภาว ทีเปติ ฯ อฺเป
เจตฺถ จาฏิอรหนฺตปาโรหอรหนฺตาทโย เวทิตพฺพา ฯ
[๓๓๑] เอโก กิร กุหโก อนฺโตคพฺเภ จาฏึ นิขนิตฺวา มนุสฺสาน
อาคมนกาเล ปวิสติ ฯ มนุสฺสา กห เถโรติ ปุจฺฉิตฺวา อนฺโตคพฺเภติ วุตฺเต ปวิสิตฺวา วิจินนฺตาป อทิสฺวา นิกฺขมนฺติ ฯ
ตขณ โส จาฏิโต นิกขฺ มฺม ปเ นิสีทติ ฯ เต นตฺถิ เถโรติ
วตฺวา อนฺโตคพฺเภเยว เถโรติ วุตฺเต ปุน ปวิสิตวฺ า ต ทิสฺวา
มย ภนฺเต ปุเร อทิสฺวา นิกฺขนฺตา กุหึ ตุมฺเห คตาติ ปุจฺฉนฺติ ฯ
โส สมณา นาม อตฺตโน อิจฺฉิติจฺฉิตฏาน คจฺฉนฺตีติ วจเนน
อตฺตโน ขีณาสวภาว ทีเปติ ฯ
จาฏิอรหนฺต วตฺถุ ฯ
[๓๓๒] อปโร กุหโก เอกสฺมึ ปพฺพเต ปณฺณสาลาย วสติ ฯ
ปณฺณสาลาย วสฺส ปจฺฉโต เอโก กจฺฉกรุกฺโข อตฺถิ ฯ ตสฺส
ปาโรโห คนฺตฺวา อปรภาเค ภูมิย ปติฏิโต ฯ มนุสฺสา มคฺเคน
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คนฺตฺวา ต นิมนฺเตนฺติ ฯ โส ปตฺตจีวร อาทาย ปาโรเหน
โอตริตฺวา คามทฺวาเร อตฺตาน ทสฺเสสิ ฯ มนุสฺสา ปจฺฉา อาคนฺตฺวา
กตเรน มคฺเคนาคตตฺถ ภนฺเตติ ปุจฺฉนฺติ ฯ โส สมณาน
อาคตมคฺโค นาม ปุจฺฉิตุ น วฏฏติ อตฺตโน อิจฺฉิติจฺฉิตฏานเมว
อาคจฺฉนฺตีติ วจเนน ขีณาสวภาว ทีเปติ ฯ อเถโก ต ปริคฺคณฺหนฺโต
ปาโรเหน โอตรนฺต ทิสวฺ า ปจฺฉโต ฉินฺทิตฺวา อปฺปมตฺตเกน เปสิ ฯ
กุหโก ต อชานิตฺวา ปาโรเหน โอตรนฺโต ปติ ฯ มตฺติกาปตฺโต
ภิชฺชิ ฯ โส าโตมฺหีติ นิกฺขมิตฺวา ปลายิ ฯ
ปาโรหอรหนฺต วตฺถุ ฯ
วิตฺถาโร ปเนตฺถ ขุททฺ กวิภงฺควณฺณนาโต คเหตพฺโพ ฯ
ปาปจฺฉตาย วตฺถุกถา ฯ
[๓๓๓] เอวมฏกถาสุ ปาปจฺฉมหิจฺฉาน อมตฺตฺุตาป
ทสฺสิตา ฯ เต หิ ปฏิคฺคหเณ ปมาณสฺส อชานนภาเวน ปาปจฺฉมหิจฺฉต อุปฺปาเทนฺติ ตสฺมา ปฏิคฺคาหกปุคฺคเลน มตฺตฺุนา
ภวิตพฺพ ฯ เตนาห ภควา เอกงฺคุตฺตเร เอกธมฺมปาลิย เตรสมวคฺเค
ปฏิคฺคาหกสุตฺเต ภิกฺขนู  ธมฺม เทเสนฺโต ปฏิคฺคาหเกน มตฺตา
ชานิตพฺพาติ ฯ
ตตฺถ มตฺตา ชานิตพฺพาติ ปฏิคฺคาหกปุคฺคเลน ปมาณ
ชานิตพฺพ ฯ กถ ฯ เตน หิ ทายกสฺส วโส เวทิตพฺโพ เทยฺยธมฺมสฺส
วโส เวทิตพฺโพ อตฺตโน ถาโม เวทิตพฺโพติ ตพฺพณฺณนา ฯ
๑

๒

๓

๑. อิจฺฉิติจฺฉิตฏาเนเนว ฯ ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๔๕ ฯ ๓. มโน. ปู. ๑/๕๒๕ ฯ
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ทายกสฺส วโส นาม อุฬารานุฬารตาเภโท อชฺฌาสโย ฯ
เทยฺยธมฺมสฺส วโส นาม โถกพหุตาว ฯ อตฺตโน ถาโมติ
ยาปนปฺปมาณนฺติ ตฏฏีกา ฯ
[๓๓๔] โย หิ มตฺต ชานาติ โส ปจฺจยปฺปจฺโฉ ธูตงฺคปฺปจฺโฉ
ปริยตฺติอปฺปจฺโฉ อธิคมปฺปจฺโฉติ อิเมสุ จตูสุ อปฺปจฺฉปุคฺคเลสุ
ปจฺจยปฺปจฺโฉ นาม โหติ ฯ เตน เอกงฺคุตฺตเร สตฺตมวคฺเค
อปฺปจฺฉตาสุตฺตวณฺณนายฺเจว รถวินีตสุตฺตวณฺณนายฺจ จตูสุ
ปจฺจเยสุ อปฺปจฺโฉ ปจฺจยปฺปจฺโฉ นาม ฯ โส ทายกสฺส วส
ชานาติ เทยฺยธมฺมสฺส วส ชานาติ อตฺตโน ถาม ชานาติ ฯ
ยทิ หิ เทยฺยธมฺโม พหุ โหติ ทายโก อปฺป ทาตุกาโม ทายกสฺส
วเสน อปฺป คณฺหาติ ฯ เทยฺยธมฺโม อปฺโป ทายโก พหุ
ทาตุกาโม เทยฺยธมฺมสฺส วเสน อปฺป คณฺหาติ ฯ เทยฺยธมฺโมป
พหุ ทายโกป พหุ ทาตุกาโม โส อตฺตโน ถาม ตฺวา
ปมาเณเนว คณฺหาตีติ วุตฺต ฯ
ปจฺจยปฺปจฺโฉ พหุ เทนฺเต อปฺป คณฺหาติ อปฺป เทนฺเต
อปฺปตร วา คณฺหาติ น วา คณฺหาติ น อนวเสสคฺคาหี โหตีติ
ปาฏิกวคฺเค ทสุตฺตรสุตฺตวณฺณนา ฯ
[๓๓๕] เอว มตฺต ตฺวา ปฏิคฺคณฺหนฺโต หิ อปฺปจฺฉปฺปฏิปท
ปูเรติ ฯ อนุปฺปนฺนสฺส ลาโภ อุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺโน ถาวโร โหติ
๑

๒

๓

๑. มโน. ปู. ๑/๘๐. ๒. ป. สู. ๒/๑๘๔. ๓. สุ. วิ. ๓/๓๓๑.
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อปฺปสนฺนา ปสีทนฺติ ปสนฺนา ภิยฺโย ปสาทมาปชฺชนฺติ มหาชนสฺส
จกฺขุภูโต โหติ สาสนมฺป จิรฏิติก กโรติ ฯ ตตฺรีมานิ วตฺถูนิ
[๓๓๖] โรหณชนปเท กิร กุฬมุ ฺพริยวิหาเร เอโก ทหโร ทุพฺภิกฺขสมเย ตสฺมึ คาเม เอกสฺส ลมฺพกณฺณกสฺส เคเห ภฺุชนตฺถาย
กฏจฺฉุภตฺต คเหตฺวา คมนตฺถาย จ กฏจฺฉุภตฺตเมว ลภติ ฯ
โส เอกทิวส ตสฺมึ เคเห เอก อาคนฺตุก ทิสฺวา เอกเมว กฏจฺฉุภตฺต
คณฺหิ ฯ อถสฺส เตน การเณน โส กุลปุตฺโต ปสีทิตฺวา อมฺหาก
กุลูปกภทนฺโต เอวรูโป นามาติ ราชทฺวาเร มิตฺตามจฺจาน กเถสิ ฯ
เต สพฺเพป ตสฺส อปฺปจ ฺฉคุเณ ปสนฺนา เอกทิวเสเนว สฏิ
ธุวภตฺตานิ ปฏเปสุ ฯ เอว อปฺปจฺโฉ อนุปฺปนฺน ลาภ อุปฺปาเทติ ฯ
[๓๓๗] สทฺธาติสฺสมหาราชา ปน จูฬุปฏาก ติสฺสอมจฺจ
วีมสิตฺวา เตน เอก ติตฺติร ปจาเปตฺวา อาหราเปสิ ฯ อถ ปริโภคสมเย
อคฺค ทตฺวา ปริภฺุชิสฺสามีติ กณฺฑกสลปริเวเณ (๒) สามเณรสฺส
ติตฺติรมส เทนฺโต ตสฺมึ โถกเยว ปฏิคฺคณฺหนฺเต ตสฺส อปฺปจ ฺฉคุเณ
ปสีทิตฺวา ปสนฺโนสฺมิ ตาต อฏ เต ธุวภตฺตานิ ทมฺมีติ อาห ฯ
อห มหาราช อุปชฺฌายสฺส ทมฺมีติ ฯ อปรานิป อฏ ทมฺมีติ ฯ
ตานิ อาจริยสฺส ทมฺมีติ ฯ อปรานิป ทมฺมีติ ฯ ตานิ สมานุปชฺฌายาน
ทมฺมีติ ฯ อปรานิป ทมฺมีติ ฯ ตานิ ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทมฺมีติ ฯ
อปรานิป อฏ ทมฺมีติ ฯ สามเณโร อธิวาเสสิ ฯ เอวมสฺส
๑

๑. ปสีทนฺตีติป ปาโ ฯ ๒. กณฺฑกสลฺลปริเวเณติป ปาโ ฯ สี. กนฺถกสาลปริเวเณ ฯ
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อุปฺปนฺโน ลาโภ ถาวโร โหติ ฯ
[๓๓๘] ทีฆพฺราหฺมโณ กิร นาม พฺราหฺมเณ โภเชนฺโต ปฺจ
ปฺจ ภตฺตสรกานิ ทตฺวา สนฺตปฺเปตุ นาสกฺขิ ฯ โส เอกทิวส
สมณา กิร นาม อปฺปจฺฉาติ กถ สุตฺวา วีมสนตฺถาย ภตฺต
คาหาเปตฺวา ภิกฺขุสงฺฆสฺส ภตฺตกิจฺจกรณเวลาย วิหาร คนฺตฺวา
ตึสมตฺเต ภิกฺขู โภชนสาลาย ภฺุชนฺเต ทิสฺวา เอก ภตฺตสรก
คเหตฺวา สงฺฆตฺเถรสฺส สนฺติก คโต ฯ เถโร องฺคุลึ จาเลตฺวา
โถกเมว อคฺคเหสิ ฯ เอเตเนว นิยาเมน เอก ภตฺตสรก สพฺเพส
ปาปุณิ ฯ ตโต พฺราหฺมโณ สจฺจาเยว กิร เอเตส สมณาน
คุณาติ อปฺปจฺฉตาย ปสนฺโน สหสฺส วิสฺสชฺเชตฺวา ตสฺมึเยว
วิหาเร เจติย กาเรสิ ฯ เอว อปฺปสนฺนา ปสีทนฺติ ฯ
[๓๓๙] ปสนฺนา ภิยโฺ ย ปสาทมาปชฺชนฺตีติ เอตฺถ วตฺถุนา กิจฺจ
นตฺถิ ฯ ปสนฺนานฺหิ อปฺปจฺฉ ทิสฺวา ปสาโท ภิยฺโย วฑฺฒติเยว ฯ
มชฺฌนฺติกตฺเถราทิสทิเส ปน อปฺปจฺเฉ ทิสฺวา มหาชโน อปฺปจฺโฉ
ภวิตุ มฺตีติ อปฺปจฺโฉ มหาชนสฺส จกฺขุภูโต นาม โหติ ฯ
[๓๔๐] อปฺปจฺฉตา ภิกฺขเว สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย
อนนฺตรธานาย สวตฺตตีติ วจนโต ปน อปฺปจฺโฉ สาสน จิรฏิติก
กโรติ นามาติ ปฏิคฺคาหกสุตฺตวณฺณนา ฯ
[๓๔๑] อนุปฺปนฺนสฺสาติ อนุปฺปนฺโน อสฺส ปุคฺคลสฺส ฯ
จกฺขุภูโต โหตีติ มหาชนสฺส จกฺขุ วิย โหติ ฯ จิรฏิติกนฺติ
๑

๒

๑. องฺ. เอก. ๒๐/๒๔ ฯ ๒. มโน. ปู. ๑/๕๒๕ ฯ
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อนุปฺปนฺนลาภุปฺปาทเนน มหาชนสฺส ปสาทุปฺปาทเนน จ จิรฏิติก
กโรติ ฯ กุฬุมฺพริยวิหาเรติ กุฬุมฺพริยคามสนฺนิสฺสิตวิหาเร ฯ
ภฺุชนตฺถายาติ ตสฺมึเยว เคเห นิสีทติ ฺวา ภฺุชนตฺถาย ฯ คเหตฺวา
คมนตฺถายาติ เคหโต พหิ คเหตฺวา คมนตฺถาย ฯ ธุวภตฺตานีติ
นิจฺจภตฺตานิ ฯ จูฬุปฏากนฺติ เวยฺยาวจฺจกร ฯ อปฺปจฺโฉ
ภวิตุนฺติ มหาชโน สย อปฺปจฺโฉ ภวิตุ มฺติ ทิฏานุคตึ
อาปชฺชเนนาติ ตฏฏีกา ฯ
[๓๔๒] อปฺปจฺฉตา ภิกฺขเว สทฺธมฺมสฺส ิติยาติ อย
เอกงฺคุตฺตรสฺส ทสมวคฺเค อปฺปจฺฉตาสุตฺตปาลิ ฯ
ตสฺมา สาสนสฺส จิรฏิติกาเมน ภิกฺขุนา นิคมคามวาสิติสฺสตฺเถเรน
วิย กณฺหตาปเสน วิย จ อปฺปจฺเฉน สนฺตุฏเน
ภวิตพฺพ ฯ
[๓๔๓] ติสฺสตฺเถโร กิร สาวตฺถิโต อวิทูเร นิคมคาเม กุลปุตฺโต
หุตฺวา ปพฺพชิตฺวา อปฺปจฺโฉ สนฺตุฏโ นิพทฺธ าติฆเรเยว
ปณฺฑาย จรติ ฯ ภิกฺขู อย าติสสคฺโค วิหรติ อนาถปณฺฑิกาทีสุ
มหาทาน เทนฺเตสุ โกสลรฺา อสทิสทาเน ทินฺเนป เนว สาวตฺถึ
อาคจฺฉตีติ สตฺถุ อาโรเจสุ ฯ สตฺถา ตสฺส สาธุการ ทาตุกาโม
ต ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉิ ฯ โส เอเต นิสฺสาย อชฺโฌหรณียมตฺต
ลภามิ ยาปนมตฺเต ลทฺเธ ปุน กึ อาหารปริเยสเนนาติ นาคจฺฉินฺติ
อาห ฯ สตฺถา สาธุ สาธูติ วตฺวา อย ภิกฺขเว อปฺปจฺฉตา
๑

๑. องฺ. เอก. ๒๐/๒๔ ฯ
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นาม มม ตนฺติ ปเวณีติ วตฺวา จูฬสุวกชาตก กเถตฺวา ภิกฺขุนา
นาม นิคมคามวาสิติสฺเสน วิย อปฺปจฺเฉน ภวิตพฺพนฺติ วตฺวา
ธมฺมปทสฺส อปฺปมาทวคฺเค อปฺปมาทรโต ภิกขฺ ตู ิ คาถ กเถสิ ฯ
คาถาปริโยสาเน ติสฺสตฺเถโร สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปตฺโต ฯ
[๓๔๔] กณฺหตาปโสป หิมวนฺตปฺปเทเส เอก อินฺทวารุณิกรุกฺข
โคจรคาม กตฺวา ปณฺณสาล อกตฺวา ตสฺเสว รุกฺขสฺส มูเล
วิหาสิ ฯ ปรมปฺปจฺโฉ โส ตตฺเถว วสติ ผลาผลตฺถมฺป อฺตฺถ
น คจฺฉติ รุกฺขสฺส ผลิตกาเล ผล ปุปฺผิตกาเล ปุปฺผ ปตฺตกาเล
ปตฺต ปปฺปฏิกกาเล ปปฺปฏิก ขาทติ ฯ โส เอกทิวส ตสฺส
ผลานิ คณฺหนฺโต โลลุปฺปจาเรน อุฏาย อฺตรสฺมึ ปเทเส น
คณฺหาติ ยถานิสินฺโนว หตฺถ ปสาเรตฺวา หตฺถปฺปมาณฏาเนฑ
ิตผลานิ สหรติ เตสุป มนาปามนาป อวิจินิตฺวา สมฺปตฺตเมว
คณฺหาติ ฯ เอว ปรมสนฺตุฏสฺส ตสฺส สีลเตเชน สกฺกสฺส อาสน
อุณฺห ชาต ฯ สกฺโก ต ตฺวา ตตฺถาคนฺตฺวา ปสนฺโน ตสฺส วร
ทตฺวา ต รุกฺข มธุรธุวผล กตฺวา สกฏานเมว คโต ฯ
ทสกนิปาเต กณฺหชาตเก กณฺหตาปสวตฺถุ ฯ
ปจฺจยปฺปจฺฉวตฺถุ ฯ
[๓๔๕] ธูตงฺคปฺปจฺโฉ ธูตงฺคปริหรณภาว อฺเส ชานิตุ น
เทติ เทฺวภาติกตฺเถเรสุ เชฏกตฺเถโร วิยาติ ทสุตฺตรวณฺณนา ฯ
เจติยปพฺพเต เทฺว ภาติกตฺเถรา วสึสุ ฯ กนิฏโ อุปฏาเกน
๑

๒

๑. ชาตกฏกถา. ๕/๔๒๗ ฯ ๒. สุ. วิ. ๓/๓๓๑ ฯ
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เปสิตา อุจฺฉุขณฺฑิกา คเหตฺวา เชฏสฺส สนฺตกิ  อคมาสิ ปริโภค
ภนฺเต กโรถาติ ฯ เถรสฺส จ ภตฺตกิจฺจ กตฺวา มุข วิกฺขาลิตกาโล
อโหสิ ฯ โส อล อาวุโสติ อาห ฯ กจฺจิ ภนฺเต
เอกาสนิกตฺถาติ ฯ อาหร อาวุโส อุจฺฉุขณฺฑิกาติ ปณฺณาส
วสฺสานิ เอกาสนิโก สมาโนป ธูตงฺค นิคุยฺหมาโน ปริโภค กตฺวา
ปุน ธูตงฺค อธิฏาย คโต ฯ
เอกงฺคุตฺ ตรรถวินีต สุตฺตวณฺณนาสุ เทฺวภาติกวตฺถุ ฯ
โสสานิกมหากุมารกสฺสปตฺเถรวตฺถุ ตาสุ โอโลเกตพฺพ ฯ
ธูตงฺคปฺปจฺฉวตฺถุ ฯ
[๓๔๖] ปริยตฺติอปฺปจฺโฉ เตปฏโกป สมาโน น พหุสสฺ ุตภาว
ชานาเปตุกาโม โหติ สาเกตกติสฺสตฺเถโร วิยาติ ทสุตฺตรวณฺณนา ฯ
เถโร กิร ขโณ นตฺถีติ อุทฺเทสปริปุจฺฉาสุ โอกาส
อกโรนฺโต กทา มรณกฺขณ ภนฺเต ลภิสฺสถาติ โจทิโต คณ
วิสฺสชฺเชตฺวา กณฺณิการวาลิกสมุทฺทวิหาร คโต ตตฺร อนฺโตวสฺส
เถรนวมชฺฌมิ าน อุปกาโร หุตฺวา มหาปวารณาย อุโปสถทิวเส
ธมฺมกถาย ชนปท โขเภตฺวา คโตติ เอกงฺคุตฺตรวณฺณนาทิ ฯ
อุปกาโร หุตฺวาติ อุคฺคหปริปุจฺฉาทีหิ ปริยตฺติธมฺมวเสน
อุปกาโร หุตฺวา ฯ ชนปท โขเภตฺวาติ โลมหสนสาธุการทานเจลุกฺเขปาทิวเสน สนฺนปิ ติต อิตรฺจ กถนฺนุ โข อยฺยสฺส สนฺติเก
๑

๒

๓

๔

๑. มโน. ปู. ๑/๘๐ ฯ ๒. ป. สู. ๒/๑๘๗ ฯ ๓. สุ. วิ. ๓/๓๓๑ ฯ ๔ . มโน.
ปู. ๑/๘๑ ฯ
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ธมฺม โสสฺสามีติ โกลาหลวเสน มหาชน โขเภตฺวา ฯ ยทิ เถโร
พหุสฺสุตภาว ชานาเปตุ อิจฺเฉยฺย ปุพฺเพว ชนปท โขเภนฺโต
ธมฺม กเถยฺย ฯ คโตติ อย โส เยน รตฺติย ธมฺมกถา
กตาติ ชานนภาเวน ปริยตฺติอปฺปจฺฉตาย ปุรารุณา ว คโตติ
ตฏฏีกา ฯ
ปริยตฺติอปฺปจฺฉวตฺถุ ฯ
[๓๔๗] อธิคมปฺปจฺโฉ มชฺฌนฺติกตฺเถโร วิย อตฺตโน อธิคม
อฺเส ชานิตุ น เทตีติ ทสุตฺตรวณฺณนา ฯ
เถโร กิร มหาขีณาสโว อโหสิ ฯ ปตฺตจีวรมฺปนสฺส
ปาทมตฺตเมว อคฺฆติ ฯ โส อโสกสฺส ธมฺมรฺโ วิหารมหทิวเส
สงฺฆตฺเถโร อโหสิ ฯ อถสฺส อติลูขภาว ทิสฺวา มนุสฺสา ภนฺเต
โถก พหิ โหถาติ อาหสุ ฯ เถโร มาทิเส ขีณาสเว รฺโ สงฺคห
อกโรนฺเต อฺโ โกจิ กริสฺสตีติ ปวิย นิมุชฺชติ ฺวา สงฺฆตฺเถรสฺส
อุกฺขิตฺตปณฺฑ คณฺหนฺโตเยว อุมฺมุชฺชตี ิ เอกงฺคุตฺตรวณฺณนาทิ ฯ
อติลูขภาวนฺติ ปตฺตจีวรวเสน อติวิยลูขภาว ทิสฺวา มนุสฺสา
อย มงฺคลทิวโส สุทธฺ สินิทฺธปตฺตจีวโร อยฺโย ปุพฺพงฺคโม
กาตพฺโพติ จินฺเตตฺวา ภนฺเต โถก พหิ โหถาติ อาหสุ ฯ มนุสสฺ าน
อชานนฺตานเยว ปวิย นิมุชชฺ ิตฺวา คณฺหนฺโตเยว อุมฺมชุ ฺชิ ฯ
ยทิ เถโร ขีณาสวภาว ชานนฺตูติ อิจฺเฉยฺย น น มนุสฺสา พหิ
โหถาติ วเทยฺยุ ฯ ขีณาสวาน ปน ตถาจิตฺตเมว น อุปฺปชฺเชยฺยาติ
๑

๒

๓

๑. สุ. วิ. ๓/๓๓๑ ฯ ๒. โก. ๓. มโน. ปู. ๑/๗๙ ฯ
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ตฏฏีกา ฯ
อธิคมปฺปจฺฉวตฺถุ ฯ
[๓๔๘] สพฺเพป เหเต ปจฺจยาทีสุ อิจฺฉาย อภาเวน อปฺปจฺฉาติ
วุตฺตา ฯ อภาวตฺโถ เหตฺถ อปฺปสทฺโท ฯ เตน เอกงฺคุตฺตรวณฺณนาย อปฺปจฺฉสฺสาติ อนิจฺฉสฺส ฯ เอตฺถ หิ พฺยฺชน สาวเสส
วิย อตฺโถ ปน นิรวเสโส ฯ น หิ อปฺปมตฺตกาย อิจฺฉาย
อตฺถิภาเวน โส อปฺปจฺโฉติ วุตฺโต ฯ อิจฺฉาย ปน อภาเวน ปุนปฺปุน
อาเสวิตสฺส อโลภสฺเสว ภาเวน อปฺปจฺโฉติ วุตฺโตติ วุตฺต ฯ
[๓๔๙] อปฺปสทฺโท อภาวตฺโถ อปฺปาพาโธ อปฺปาตงฺโกติอาทีสุ
วิยาติ อาห อนิจฺฉสฺสาติ ฯ โลเก ปากฏสฺส หิ อกฺขิโรคกุจฺฉิโรคาทิเภทสฺส อาพาธสฺส อภาว สนฺธาย อปฺปาพาโธ อปฺปาตงฺโกติ วุตตฺ  ฯ อิทานิ วุตฺตเมวตฺถ ปากฏตร กาตุ เอตฺถ
หีติอาทิ วุตฺต ฯ พฺยฺชน สาวเสส วิย ปริตฺตเกป อปฺปสทฺทสฺส
ทิสฺสมานตฺตา ฯ อตฺโถ ปน นิรวเสโส สพฺพโส ปจฺจยิจฺฉาย
อภาวสฺส อธิปฺเปตตฺตา ฯ เตนาห น หีติอาทินฺติ ตฏฏีกา ฯ
รถวินีตสุตฺตทสุตฺตรสุตฺตวณฺณนาสุ ตฏฏีกาสุ จ อปฺปสทฺทสฺส
อภาวตฺถตา โอโลเกตพฺพา ฯ
อปฺปจฺฉจตุกฺก ฯ
[๓๕๐] เอว ปจฺจยปฺปจฺฉปฺปฏิปท ปูเรตุกาเมน ปฏิคคฺ หเณ
มตฺตฺุนา ภวิตพฺพ ฯ เอว โหนฺโต หิ สนฺตฏุ โ นาม สนฺตุฏสฺส
๑

๒

๑. มโน. ปู. ๑/๗๘ ๒. อปฺปมตฺติกายาติป ปาโ ฯ
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จ อตฺริจฺฉตาทโย ปาปธมฺมา ปหียนฺติ ฯ เตนสฺส สนฺตุฏิ มงฺคลนฺติ
วุจฺจติ ฯ สนฺตุฏา หุตฺวา สุคตึ คจฺฉนฺตา ปน คณนปถ วีติกกฺ นฺตา ฯ
กึ วตฺถุนา ฯ สนฺตุฏิย ิโต ปน อริยมคฺค ปาปุณาติ ฯ เตนสฺส
สา อริยมคฺคสมฺภาโรติ วุจฺจติ ฯ ปาจีนขณฺฑราชิวาสิกปสุกูลิกตฺเถโร
เจตฺถ นิทสฺสน ฯ วตฺถุ เหฏา จีวรสนฺโตเส วุตฺตเมว ฯ
[๓๕๑] สนฺตุฏโ  จ นาม ขคฺควิสาณสทิโส โหติ ฯ เตน
สามฺผลาทิวณฺณนาย โส ชิยา มุตฺโต สโร วิย ยูถา
ปกฺกนฺโต มตฺตหตฺถี วิย จ อิจฺฉิติจฺฉิต เสนาสน วนสณฺฑ
รุกฺขมูล วนปพฺภาร ปริภฺุชนฺโต เอโก ติฏติ เอโก นิสที ติ
สพฺพิริยาปเถสุ เอโก อทุตโิ ย
จาตุทฺทิโส อปฺปฏิโฆ จ โหติ
สนฺตุสฺสมาโน อิตรีตเรน
ปริสฺสยาน สหิตา อฉมฺภี
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ
เอว วณฺณิต ขคฺควิสาณกปฺปต อาปชฺชตีติ วุตฺต ฯ
เกเนว วณฺณิตาติ ฯ เอเกน ปจฺเจกสมฺพุทฺเธน ฯ โส กิร
พาราณสีราชา หุตฺวา ราชปลฺลงฺเก นิสินฺโน วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา
ปจฺเจกโพธึ ปตฺวา จาตุทฺทิโสตฺยาทิก อุทานคาถ อภาสิ ฯ สา
สุตฺตนิปาตสฺส ปมวคฺเค ขคฺควิสาณสุตฺเต อาคตา ฯ
[๓๕๒] ตตฺถ จาตุทฺทิโสติ จตูสุ ทิสาสุ ยถาสุขวิหารี ฯ เอก
๑

๒

๑. สุ. วิ. ๑/๒๕๗ ฯ ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๓๓๓ ฯ
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ทิส ผริตฺวา วิหรตีติอาทินา นเยน พฺรหฺมวิหารภาวนา ผริตา ฯ
จตสฺโส ทิสา อสฺส สนฺตีติป จาตุทฺทิโส ฯ ตาสุ ทิสาสุ กตฺถจิ
สตฺเต วา สงฺขาเร วา ภเยน น ปฏิหฺตีติ อปฺปฏิโฆ ฯ
สนฺตุสฺสมาโนติ ทฺวาทสวิธสฺส สนฺโตสสฺส วเสน สนฺตุสสฺ โก ฯ
อิตรีตเรนาติ อุจฺจาวเจน ปจฺจเยน ฯ ปริสฺสยาน สหิตาติ เอตฺถ
ปริสฺสยนฺติ กายจิตฺตานิ ตาเสนฺติ เตส สมฺปตฺติตานิ วา ปริสฺสยานิ ฯ
พาหิราน สีหพฺยคฺฆาทีน อพฺภนฺตรานฺจ กามจฺฉนฺทาทีน
กายจิตฺตูปทฺทวานเมต อธิวจน ฯ เต ปริสฺสเย อธิวาสนกฺขนฺติยา จ
วีริยาทีหิ ธมฺเมหิ จ สหตีติ ปริสฺสยาน สหิตา ฯ ถทฺธภาวกรณภยาภาเวน อจฺฉมฺภีติ ขคฺควิสาณวณฺณนา ฯ
เอโก อสหาโย คโต เอว ขคฺคมิคสิงฺคสทิสตาย ขคฺควิสาณกปฺโป
จเรยฺยาติ อตฺโถติ จูฬหตฺถปิ โทปมจตุกฺกงฺคุตฺตรฏีกา ฯ
ขคฺควิสาณ นาม ขคฺคมิคสิงฺค ฯ กปฺปสทฺโท ปฏิภาคตฺโถ
ขคฺควิสาณสทิโสติ วุตฺต โหตีติ ขคฺควิสาณวณฺณนา ฯ
[๓๕๓] อปจ อสนฺตุฏโ ธนโตป ชีวิตโตป ปริหายติ
สนฺตุฏโ น ปริหายตีติ อยมตฺโถ ติกนิปาตสฺส ปมวคฺเค
ชรูทปานชาตเกนาป ทีเปตพฺโพ ฯ สนฺตุฏสฺส หิ นฏมฺป ธน
ปุน ปากติก ภวติ ฯ ตตฺรีท วตฺถุ ฯจ
อตีเต โพธิสตฺโต คงฺคาตีเร อุทุมฺพรวเน สุวราชา หุตฺวา
๑

๒

๓

๔

๑. ปริหาเปนฺติ วา เตส สมฺปตฺตึ ตานิ ปริจฺจ สยนฺตีติ ปริสสยา ฯ ๒. ปรมตฺถโชติกา
สุตฺตนิปาตวณฺณนา ๑/๑๐๖ ฯ ๓. ป. โช. ขุ. สุ. ๑/๘๐ ฯ ๔. ชาตกฏกถา. ๔/๒๙ ฯ
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อตฺตโน รุกขฺ สฺส ผเลสุ ขีเณสุ ย ยเทว อวสิฏ โหติ องฺกุโร
วา ปตฺต วา ตโจ วา ปปฺปฏิกา วา ต ต ขาทิตฺวา คงฺคาย
ปานีย ปวิตวฺ า ปรมปฺปจ ฺฉสนฺตุฏโ หุตฺวา อฺตฺถ น คจฺฉติ ฯ
ตสฺส อปฺปจ ฺฉสนฺตุฏภาวคุเณน สกฺกสฺส ภวน กมฺป ฯ สกฺโก
ต การณ ตฺวา ตสฺส วีมสนตฺถ อตฺตโน อานุภาเวน ต รุกฺข
สุกฺขาเปสิ ฯ รุกโฺ ข ขานุมตฺโต หุตฺวา ฉิทฺโท วาเต ปหรนฺเต
อาโกฏิโต วิย สทฺท นิจฺฉาเรนฺโต อฏาสิ ฯ ตสฺส ฉิทฺเทหิ
จุณฺณานิ นิกฺขมนฺติ ฯ ตานิ ขาทิตฺวา สุวราชา อฺตฺถ
อคนฺตฺวา วาตาตป อคเณตฺวา อุทุมฺพรขานุมตฺถเก นิสีทิ ฯ สกฺโก
ปสีทิตฺวา คงฺโคทก คเหตฺวา ต ขานุก โอสิฺจิ ฯ ตาวเทว
สาขาวิฏปสมฺปนฺโน มธุรผโล รุกโฺ ข อุฏาสีติ ฯ
นวกนิปาเต จูฬสุวกชาต กวณฺณนาย สุวราชวตฺถุ ฯ
[๓๕๔] ตสฺมา สาสนสฺสป จิรฏิติกาเมน ภิกฺขุนา สนฺตุฏเน
ภวิตพฺพ ฯ สนฺตุฏิตา หิ สาสนสฺส อวินาสาย สวตฺตติ อสนฺตุฏิตา
วินาสาย ฯ เตนาห เอกงฺคุตฺตรสฺส ทสมวคฺเค นาห ภิกฺขเว
อฺ เอกธมฺมมฺป สมนุปสฺสามิ โย เอว สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย
อนฺตรธานาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว อสนฺตุฏิตา อสนฺตุฏ ิตา
ภิกฺขเว สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตตีติ จ นาห
ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมมฺป สมนุปสฺสามิ โย เอว สทฺธมฺมสฺส ิติยา
อสมฺโมสานาย อนนฺตรธาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว สนฺตุฏิตา
๑

๒

๑. ชาตกฏกถา. ๕/๓๕๕ ฯ ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๒๔ ฯ
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สนฺตุฏิตา ภิกฺขเว สทฺธมฺมสฺส ิติยา ... สวตฺตตีติ จ ฯ
[๓๕๕] ตตฺถ สทฺธมฺมสฺสาติ สุธมฺมสฺส สาสนสฺสาติ อตฺโถ ฯ
สมฺโมสายาติ วินาสาย ฯ อนฺตรธานายาติ อปฺปฺาปนตฺถาย ฯ
ิติยาติ จิรฏิตตฺถ ฯ อสมฺโมสาย อนนฺตรธานายาติ วุตฺตปฺปฏิปกฺขนเยเนว เวทิตพฺพนฺติ ตทุภยสุตฺตวณฺณนา ฯ
วุตฺตปฺปฏิปกฺขนเยนาติ อวินาสายาติ เอวมาทินา อตฺโถ
คเหตพฺโพติ ตฏฏีกา ฯ
[๓๕๖] สพฺพฺเจต จีวราทีสุ ปจฺจเยสุ สนฺตุฏิต อสนฺตุฏิตฺจ
สนฺธาย วุตฺต ฯ อนวชฺเชสุ ทานสีลาทีสุ ธมฺเมสุ ปน สนฺตุฏิตา น
ยุตฺตา อสนฺตุฏิตา ว ยุตฺตา ฯ เตนาห ภควา ทุกงฺคุตฺตรสฺส (๒)
ตติยปณฺณาสเก ภิกฺขูน ธมฺม เทเสนฺโต อสนฺตุฏ ิตา จ กุสเลสุ
ธมฺเมสูติ ฯ
[๓๕๗] ตพฺพณฺณนาย อสนฺตฏุ ิตาติ อฺตฺร อรหตฺตปฺปตฺตา กุสเลสุ ธมฺเมสุ อสนฺตุฏิภาโวติ วุตฺต ฯ
อฺตฺร อรหตฺตปฺปตฺตาติ อรหตฺตปฺปตฺตึ วินาติ ตฏฏีกา ฯ
อสนฺตฏุ ิตา จ กุสเลสุ ธมฺเมสูติ ยา กุสลาน ธมฺมาน
ภาวนาย อสนฺตุฏสฺส ภิยฺโยกมฺยตาติ นิกฺเขปกณฺฑปาลิ ฯ
กุสลาน ธมฺมานนฺติ สีลาทีน อนวชฺชธมฺมาน ฯ ภาวนายาติ
อุปฺปาทเนน จ วฑฺฒเนน จ ฯ อสนฺตุฏสฺสาติ อลเมตฺตาวตา
๑

๓

๔

๑. มโน. ปู. ๑/๘๘ ฯ ๒. องฺ. ทุก. ๒๐/๑๑๙ ฯ ๓. มโน. ปู. ๒/๘๐ ฯ
๔. อภิ. ส. ๓๔/๓๓๘ ฯ
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อลเมตฺตาวตาติ สงฺโกปาปตฺติวเสน น สนฺตุฏสฺส ฯ ภิยฺโยกมฺยตาติ
ภิยฺโย ภิยฺโย อุปฺปาทนิจฺฉาติ สงฺคีติสุตฺตฏีกา ฯ
[๓๕๘] ภิยฺโยกมฺยตาติ วิเสสกมฺยตา ฯ อิเธกจฺโจ อาทิโต
ว ปกฺขิกภตฺต วา สลากภตฺต วา เทติ โส เตน อสนฺตุฏโ
หุตฺวา ปุน ธุวภตฺต สงฺฆภตฺต วสฺสาวาสิก เทติ อาวาส กาเรติ
จตฺตาโรป ปจฺจเย เทติ ตตฺราป อสนฺตุฏโ หุตฺวา สรณานิ
คณฺหาติ ปฺจ สีลานิ สมาทิยติ ตตฺราป อสนฺตุฏโ หุตฺวา ปพฺพชติ
ปพฺพชิตฺวา เอก นิกาย เทฺว นิกาเย เตปฏก พุทธฺ วจน คณฺหาติ
อฏ สมาปตฺติโย ภาเวติ วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต คณฺหาติ
อรหตฺตปฺปตฺติโต ปฏาย มหาสนฺตุฏโ นาม โหติ ฯ เอว
อรหตฺตวิเสสกมฺยตา หิ ภิยฺโยกมฺยตา นามาติ นิกฺเขปกณฺฑวณฺณนา ฯ
ตาย หิ สมงฺคีภูโต ปุคฺคโล สีล ปูเรตฺวา ฌาน อุปฺปาเทติ
ฌาน ลภิตฺวา วิปสฺสน อารภติ อารทฺธวิปสฺสโก อรหตฺต คเหตฺวา
อนฺตรา โวสาน นาปชฺชตีติ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา ฯ
[๓๕๙] ตสฺมา กุสลุปฺปาทเนน สนฺตุฏิตา น กาตพฺพา ฯ
ปุนปฺปุน ปฺุ กโรนฺโต หิ โลกุตฺตรสุขมฺป ปาปุณาติ สาวตฺถีวาสี
อฺตรพฺราหฺมโณ วิย ฯ
โส กิร เอกทิวส ปาโตว นิกฺขมิตฺวา เอกสฺมึ วิรูฬฺหติณฏาเน จีวร ปารุปนฺเต ภิกฺขู โอโลเกนฺโต เอกสฺส จีวรกณฺณ
๑

๒

๓

๔

๑. อิโต ปร อุโปสถิก วา ปาฏิปทิก วาติ ทิสสฺ ติ ฯ ๒. อฏ. สา. ๕๗๑ ฯ
๓. อคฺคเหตฺวาติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ
๔. สุ. วิ. ๓/๒๒๔ ฯ
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ติเณสุ ปวตฺต อุสฺสาวพินฺทูหิ เตเมนฺต ทิสฺวา อิม าน อปหริต
กาตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา ปุนทิวเส กุทฺทาเลน ต าน ตจฺเฉตฺวา
ขลมณฺฑลสทิส กตฺวา ปุนทิวเสป ตตฺถ คนฺตฺวา เอกสฺส จีวรกณฺณ
ภูมิย ปติตฺวา ปสูหิ มกฺขิต ทิสฺวา อิธ วาลุก โอกิริตุ วฏฏตีติ
จินฺเตตฺวา ตถา อกาสิ ฯ อเถกทิวส ปุเรภตฺเต จณฺโฑ อาตโป
ชาโต ฯ ตโตป โส ตตฺถ คนฺตฺวา จีวร ปารุปนฺตาน สรีรโต
มฺุจนฺต เสท ทิสฺวา ตตฺถ มณฺฑป กาเรสิ ฯ ปุเนกทิวส ปาโต
วทฺทลิก ชาต ฯ ตทาป โส ตตฺถ คนฺตฺวา ตินฺตจีวรเก ภิกฺขู ทิสวฺ า
ตตฺถ มณฺฑป หาเรตฺวา สาล กาเรตฺวา สาลาย มห กาตุกาโม
สสงฺฆ สตฺถาร นิมนฺเตตฺวา ตตฺถ นิสีทาเปตฺวา ทาน ทตฺวา
ภตฺตกิจฺจาวสาเน สตฺถุ อาทิโต ปฏาย สพฺพ อตฺตนา กตกมฺม
อาจิกขฺ ิ ฯ สตฺถา พฺราหฺมณ ปณฺฑิตา นาม ขเณ ขเณ โถก
โถก กุสล กโรนฺตา อนุปุพฺเพน อตฺตโน มล นีหรนฺติเยวาติ
ทสฺเสนฺโต ธมฺมปทสฺส มลวคฺเค อิม คาถมาห ฯ
[๓๖๐] อนุปุพฺเพน เมธาวี โถก โถก ขเณ ขเณ
กมฺมาโร รชตสฺเสว นิทฺธเม มลมตฺตโนติ ฯ
ตตฺถ อนุปุพฺเพนาติ อนุกฺกเมน ปฏิปาฏิยา ฯ เมธาวีติ
ธมฺโมชปฺปฺาย สมนฺนาคโต ขเณ ขเณ โอกาเส โอกาเส โถก
โถก กุสล กโรนฺโต ฯ กมฺมาโร รชตสฺเสวาติ สุวณฺณสฺส
มล นิทฺธมนฺโต สุวณฺณกาโร วิย ฯ นิทฺธเมติ อตฺตโน ราคาทิมล
๑

๒

๑. วทฺทลิกา ชาตาติ ภวิตพฺพ ฯ ๒. รชตสฺสาติ ยุตฺตตร. สุวณฺณฺหิ นิมฺมล โหติ ฯ
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นิทฺธเมยฺย นีหเรยฺย ยถา หิ สุวณฺณกาโร เอกวารเมว สุวณฺณ
ตาเปตฺวา โกฏเฏตฺวา มล นีหริตฺวา ปลนฺธนวิกตึ กาตุ น สกฺโกติ
ปุนปฺปุน ปจนฺโต โกฏเฏนฺโต ปน มล นีหรติ ตโต อเนกวิธ
ปลนฺธนวิกตึ กโรติ เอวเมว ปุนปฺปนุ  กุสล กโรนฺโต ปณฺฑิโต
อตฺตโน มล นีหริตฺวา นิทฺธนฺตมโล นิกฺกิเลโส โหตีติ ฯ
คาถาวสาเน โส พฺราหฺมโณ โสตาปนฺโน ฯ
อฺตรพฺราหฺมณวตฺถุ ฯ
สนฺตุฏ ีติปทกถา ฯ
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กตฺุตากถา
[๓๖๑] กตฺุตา นาม อปฺปสฺส วา พหุสสฺ วา เยน เกนจิ
กตสฺส อุปการสฺส ปุนปฺปุน อนุสฺสรณภาเวน ชานนตา ฯ อปจ
เนรยิกาทิทุกฺขปริตฺตาณโต ปฺุานิเอว ปาณีน พหูปการานิ
ยโต เตสมฺป อุปการานุสฺสรณตา กตฺุตาติ เวทิตพฺพา ฯ ตตฺถ
กตฺู ทุลลฺ โภ โหตึ ฯ เตนาห ทุกงฺคุตฺตเร ตติยปณฺณาสกสฺส
ปมวคฺเค เทฺวเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา ทุลฺลภา โลกสฺมึ กตเม
เทฺว โย จ ปุพฺพการี โย จ กตฺุกตเวที อิเม โข ภิกฺขเว
เทฺว ปุคฺคลา ทุลฺลภา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๓๖๒] ตตฺถ ปุพพฺ การีติ ปม อุปการสฺส การโก ฯ
กตฺุกตเวทีติ เตน กต ตฺวา ปจฺฉา การโก ฯ เตสุ ปุพพฺ การี
อิณ เทมีติ สฺ กโรติ ฯ ปจฺฉา การโก อิณ ชิราเปมีติ
สฺ กโรตีติ ตพฺพณฺณนา ฯ
อิณ เทมีติ สฺ กโรตีติ เอว สฺ กโรนฺโต วิย
โหตีติ อตฺโถติ ตฏฏีกา ปุคฺคลปฺปฺตฺติฏีกา จ ฯ
เอตฺถ จ สฺ กโรตีติ เอว วิยสทฺทรหิโต อตฺโถป
ยุชฺชเตว ฯ เตนาห ภควา สุวราชภูโต เกทารชาตเก โกสิยโคตฺตสฺส
พฺราหฺมณสฺส ธมฺม เทเสนฺโต
๑

๒

๓

๑. องฺ. ทุก. ๒๐/๑๐๘ ฯ ๒. มโน. ปู. ๒/๗๓ ฯ ๓. ชาตกฏกถา. ๖/๒๕๔ ฯ
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อชาตปกฺขา สกุณา ปุตฺตกา มยฺห โกสิย
เต ม ภตา ภริสฺสนฺติ ตสฺมา เตส อิณ ทเท
มาตา ปตา จ เม วุฑฺฒา ชิณณ
ฺ กา คตโยพฺพนา
เตส ตุณฺเฑน หาตูน มฺุเจ ปุพฺพกต อิณนฺติ ฯ
[๓๖๓] ทุลฺลภาติ น สุลภา ฯ ปุพฺพการีติ ปมเมว การโก ฯ
กตเวทีติ กต เวเทติ วิทิต ปากฏ กโรติ ฯ เต อาคาริยอนาคาริเยหิ ทีเปตพฺพา ฯ อาคาริเยสุ หิ มาตาปตโร ปุพพฺ การิโน
นาม ฯ ปุตตฺ ธีตโร ปน มาตาปตโร ปฏิชคฺคนฺตา อภิวาทนาทีนิ
จ เตส กุรุมานา กตเวทิโน นาม ฯ อนาคาริเยสุ อาจริยูปชฺฌายา
ปุพฺพการิโน นาม ฯ อนฺเตวาสิกสทฺธิวิหาริกา อาจริยูปชฺฌาเย
ปฏิชคฺคนฺตา อภิวาทนาทีนิ จ เนส กุรุมานา กตเวทิโน นาม ฯ
เตส อาวิภาวนตฺถาย อุปชฺฌายโปสกโสณตฺเถราทีน วตฺถูนิ
กเถตพฺพานิ ฯ อปโร นโย ฯ ปเรน อกเตเยว อุปกาเร
อตฺตนิ กต อุปการ อนเปกฺขิตฺวา การโก ปุพฺพการี เสยฺยถาป
มาตาปตโร เจว อาจริยูปชฺฌายา จ ฯ โส ทุลลฺ โภ สตฺตาน
ตณฺหาภิภูตตฺตา ฯ ปเรน กตสฺส อุปการสฺส อนุรูปปฺปวตฺตึ
อตฺตนิ กต อุปการ อุปการโต ชานนฺโต เวทิยนฺโต กตฺุกตเวที
เสยฺยถาป มาตาปตุอาจริยูปชฺฌาเยสุ สมฺมาปฏิปนฺโน ฯ โสป
ทุลฺลโภ สตฺตาน อวิชชฺ าภิภูตตฺตา ฯ อปจ อการณวจฺฉโล
ปุพฺพการี สการณวจฺฉโล กตฺุกตเวที ฯ กริสฺสติ เมติ
๑

๑. ปเรน กเตเยว อุปกาเร น อตฺตนิ....ปุพฺพการีติป ทิสฺสติ ฯ
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เอวมาทิการณนิรเปกฺขกิริโย ปุพฺพการี ฯ กริสฺสติ เมติ เอวมาทิการณสาเปกฺขกิริโย กตฺุกตเวที ฯ ตโม โชติปรายโน
ปุพฺพการี ฯ โชติ โชติปรายโน กตฺุกตเวที ฯ เทเสตา ปุพฺพการี ฯ
ปฏิปชฺชิตา กตฺุกตเวที ฯ สเทวเก โลเก อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ปุพฺพการี ฯ อริยสาวโก กตฺุกตเวทีติ ปุคฺคลปฺปฺตฺติวณฺณนา ฯ
[๓๖๔] ตตฺถ อาจริยูปชฺฌายาติ เอตฺถ อาจริยูปชฺฌายลกฺขณ
อโสกธมฺมรฺา ปุฏเน ขีณาสวภูเตน นิโคฺรธสามเณเรน วุตฺต ฯ
วุตฺตฺหิ นิทานกถาย โก อย ตาต อุปชฺฌาโย นามาติ ฯ
วชฺชาวชฺช ทิสฺวา โจเทตา สาเรตา จ มหาราชาติ ฯ โก อย
ตาต อาจริโย นามาติ ฯ อิมสฺมึ สาสเน สิกขฺ ิตพฺพธมฺเมสุ
ปติฏาเปตา มหาราชาติ ฯ
[๓๖๕] วชฺชาวชฺช อุปนิชฺฌายตีติ อุปชฺฌาโยติ อาห วชฺชาวชฺช ทิสฺวา โจเทตา สาเรตา จาติ ฯ ตตฺถ วชฺชาวชฺชนฺติ
ขุทฺทก มหนฺตฺจ วชฺชนฺติ ตฏฏีกา ฯ
วุฑฺฒิอตฺโถ หิ อยมกาโร ผลาผลนฺติอาทีสุ วิยาติ มหาขนฺธกฏีกา ฯ
โจเทตาติ อิท ตยา ทุกฺกฏ อิท ทุพฺภาสิตนฺติอาทีนิ วตฺวา
โจเทตา ฯ สาเรตาติ อตฺตโน วชฺช อสรนฺตสฺส สตึ อุปฺปาเทตา
สมฺมาปฏิปตฺติย วา สาเรตา ปวตฺเตตาติ อตฺโถ ฯ เอว ตยา
พุทฺธวจน สชฺฌายิตพฺพ เอว อภิกฺกมิตพฺพ เอว ปฏิกฺกมิตพฺพนฺติ๑

๑

๒

๓

๑. กรณสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒. ป. ที. อภิ. ๗๑ ฯ ๓. สมนฺต. ๑/๔๖.
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ิอาทินา อาจารสิกฺขาปนโต อาจริโย นามาติ อาห อิมสฺมึ
สาสเน สิกขฺ ิตพฺพธมฺเมสุ ปติฏาเปตาติ ฯ ตตฺถ สิกฺขิตพฺพธมฺโม
นาม สกล พุทฺธวจน สีลาทโย จ ธมฺมาติ นิทานกถาฏีกา ฯ
อตฺถโตเปเตสุ ครุ อุปชฺฌาโย นาม ฯ เตน มหาขนฺธกวณฺณนาย อนุปชฺฌายกาติ วชฺชาวชฺช อุปนิชฺฌายเกน ครุนา
วิรหิตาติ วตฺวา ปม อุปชฺฌ คาหาเปตพฺโพติ เอตฺถ วชฺชาวชฺช
อุปนิชฺฌายตีติ อุปชฺฌาติ วุตฺต ฯ
วชฺชาวชฺช อุปนิชฌ
ฺ ายตีติ อุปชฺฌาติ อิมินา อุปชฺฌายสทฺทสมานตฺโถ
อุปชฺฌาสทฺโทติ ทสฺเสตีติ ตฏฏีกา ฯ
อุปชฺฌาติ อุปชฺฌายสทฺทสมานตฺโถ อาการนฺโต อุปชฺฌาสทฺโทติ
ทสฺเสติ ฯ อุปชฺฌาสทฺโท เอว วา อุปโยคปฺปจฺจตฺตวจเนสุ ยการโลป
กตฺวา เอว วุตฺโต กรณวจนาทีสุ อุปชฺฌาสทฺทสฺส ปโยคาภาวาติ
ทฏพฺพนฺติ นวฏีกา ฯ
[๓๖๖] อาทเรน จริตพฺโพติ อาจริโย ฯ โส จตุพฺพิโธ โหติ ฯ
เตน วิสุทฺธิมคฺเค าติปลิโพธกถาย ปพฺพชฺชาจริโย อุปสมฺปทาจริโย
นิสฺสยาจริโย อุทฺเทสาจริโย จาติ อตฺโถ วุตฺโต ฯ
เอตฺถ จ อุทฺเทสาจริโย นาม ธมฺมาจริโย ฯ เตน มหาขนฺธกฏีกาย เยน สิกฺขาปทานิ ทินฺนานิ อย ปพฺพชฺชาจริโย ฯ เยน
อุปสมฺปทกมฺมวาจา วุตฺตา อย อุปสมฺปทาจริโย ฯ โย อุทฺเทส
ปริปุจฺฉ วา เทติ อย ธมฺมาจริโยติ วุตฺต ฯ
๑

๒

๓

๑. สมนฺต. ๓/๓๔. ๒. กตฺถจิ อุปชฺฌายสทฺโทติ ลิขิยติ ฯ ๓. วิสุทฺธิมคฺค. ๑/๑๑๘.
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ยสฺส ปน สนฺติเก อุกฺกุฏิก นิสีทิตฺวา ภิกฺขุนา อาจริโย
เม ภนฺเต โหหิ อายสฺมโต นิสฺสาย วจฺฉามีติ ติกฺขตฺตุ วตฺวา
นิสฺสโย คหิโต อย นิสฺสยาจริโย นาม ฯ
[๓๖๗] อนฺเตวาสิกสทฺธิวิหาริกาติ เอตฺถ ปน ยสฺส สนฺติเก
สามเณเรน เจว อุปชฺฌ คเหตฺวา อุปสมฺปนฺนภิกฺขุนา จ อุปชฺฌาโย
เม ภนฺเต โหหีติ วตฺวา นิสฺสโย คหิโต โส เตส อุปชฺฌาโย
เต ตสฺส สทฺธิวิหาริกา ฯ อนฺเตวาสิกา ปน อาจริยวเสน จตุพฺพิธา
ปพฺพชฺชนฺเตวาสิโก อุปสมฺปทนฺเตวาสิโก นิสฺสยนฺเตวาสิโก ธมฺมนฺเตวาสิโก จาติ ฯ ปเรน กตสฺส อุปการสฺส อนุรูปปฺปวตฺตินฺติ อิทนฺตุ
ติกงฺคุตฺตรวณฺณนาย สเมติ ฯ
[๓๖๘] ตตฺถ หิ กตฺุกตเวทีติ อิมินา มยฺห กตนฺติ เตน
กตกมฺม ตฺวา วิทิต ปากฏ กตฺวา ปฏิกรณปุคฺคโลติ วุตฺต ฯ
ปเรน กตสฺส อุปการสฺส อนุรูปปฺปวตฺตึ อตฺตนิ กต อุปการ
อุปการโต ชานนฺโต เวทิยนฺโต กตฺุกตเวทีติ อาห อิมนิ า
มยฺห กตนฺติอาทินฺติ ตฏฏีกา ฯ
การเณน วินา ปวตฺตหิตจิตฺโต อการณวจฺฉโล ฯ อนาคตมฺป
ปโยชน อเปกฺขมาโน ปุริมคฺคหิต ต กต อุปาทาย กตฺูเอว
นาม โหติ น ปุพฺพการีติ อาห กริสฺสติ เมติอาทินฺติ
ปุคฺคลปฺปฺตฺติฏีกา ฯ
ปุรมิ คฺคหิตนฺติ กริสฺสติ เมติอาทินา จิตฺเตน ปม คหิต ฯ
๑

๑. มโน. ปู. ๒/๓๐๗. ตตฺถ ปฏิกรณปุคฺคโลติ ทิสฺสติ.
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ต กตนฺติ ต ตาทิส อุปการนฺติ อนุฏีกา ฯ
[๓๖๙] ตโมติ อนฺธการภูโต ฯ ตมปรายโนติ ตมเมว ปร
อยน คติ อสฺสาติ ตมปรายโน ฯ เอว สพฺพปเทสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
เอตฺถ จ ปโม นีเจ จณฺฑาลาทิกุเล ทุชชฺ ีวิเก หีนตฺตภาเว
นิพฺพตฺเตตฺวา ตีณิ ทุจฺจริตานิ ปริปูเรติ ฯ ทุติโย ตถาวิโธ
หุตฺวา ตีณิ สุจริตานิ ปริปูเรติ ฯ ตติโย อุฬาเร ขตฺติยาทิกุเล
พหุนฺนปาเน สมฺปนฺนตฺตภาเว นิพฺพตฺเตตฺวา ตีณิ ทุจฺจริตานิ
ปริปูเรติ ฯ จตุตฺโถ ตถาวิโธ หุตฺวา ตีณิ สุจริตานิ ปริปูเรตีติ
สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา ฯ
ตโมติ อปฺปกาสภาเวน ตโม ฯ เตนาห อนฺธการภูโตติ ฯ
อนฺธการภูโตติ อนฺธการ วิย ภูโต ชาโต อปฺปกาสภาเวน
อนฺธการาวตฺถ วา ปตฺโตติ อตฺโถ ฯ ตมเมวาติ วุตฺตลกฺขณ
ตมเมว ปร ปรโต อยน คติ นิฏาติ อตฺโถ ฯ นีเจ ...
นิพฺพตฺเตตฺวาติ เอเตน ตสฺส ตมภาว ทสฺเสติ ฯ ตีณิ ทุจฺจริตานิ
ปริปูเรตีติ เอเตน ตมปรายนภาว ทสฺเสติ ฯ ปกาสภาวาปตฺติโต
อิตรทฺวเย วุตฺตนยานุสาเรน อตฺโถ เวทิตพฺโพติ ตฏฏีกา ฯ
[๓๗๐] นีจกุลปจฺฉาชาติอาทิเกน ตเมน ยุตฺโตติ ตโม ฯ
กายทุจฺจริตาทีหิ ปุน นิรยตมูปคมนโต ตมปรายโน ฯ อิติ
อุภเยนาป ขนฺธตโมว กถิโต โหติ ฯ อฑฺฒกุลปจฺฉาชาติอาทิเกน
๑

๒

๓

๔

๕

๑. ทุชฺชีวิเต. ๒. นิพฺพตฺติตวฺ า. ๓. ตาทิโสว. ๔. สุ. วิ. ๓/๒๘๓.
๕. อฑฺฒกุเล ปจฺฉาชาติอาทิเกนาติ อฏกถาปาโ. โกสลสยุตฺตปาลิยมฺปน
อุจฺเจ กุเล ปจฺฉาชาโต โหตีติ ทิสฺสติ.
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โชตินา ยุตฺโต โชติ อาโลกภูโตติ วุตฺต โหติ ฯ กายสุจริตาทีหิ
ปุน สคฺคูปปตฺติโชติภาวูปคมนโต โชติปรายโนติ โกสลสยุตฺเต
ตติยวคฺควณฺณนา จตุกฺกงฺคุตฺตเร ทุติยปณฺณาสกวณฺณนา จ ฯ
นีจกุลปจฺฉาชาติอาทิอปฺปกาสภาเวน ตโม วิยาติ ตโม ฯ
เตน ตเมน ยุตฺโตติ ตโม ปุคฺคโล ฯ วุจฺจติ หิ ตโยคโต ปุคฺคลสฺส
ตพฺโพหาโร ยถา มจฺเฉรโยคโต มจฺเฉโรติ ฯ ตสฺมา ตโมติ
อปฺปกาสภาเวน ตโมภูต อนฺธการ วิย ชาโต อนฺธการาวตฺถ วา
ปตฺโตติ อตฺโถ ฯ วุตฺตลกฺขณ ตมเมว ปร ปรโต อยน คติ นิฏา
เอตสฺสาติ ตมปรายโนติ ฯ อุภเยนาป ตมคฺคหเณน ขนฺธตโมว กถิโต
น อนฺธการตโม ฯ ขนฺธตโมติ จ สมฺปตฺติรหิตา ขนฺธูปปตฺติเยว
ทฏพฺพา ฯ อฑฺฒกุลปจฺฉาชาติอาทิปฺปกาสภาเวน โชเตตีติ โชติ ฯ
เตน โชตินา ยุตฺโตติอาทิ สพฺพ วุตฺตนเยน เวทิตพฺพนฺติ ตฏฏีกา ฯ
ตโม โชติปรายโน ปฺุผล อนูปชีวนฺโตเอว ปฺุานิ
กโรตีติ ปุพพฺ การีติ วุตฺโตติ ปุคฺคลปฺปฺตฺติฏีกา ฯ
ปฺุผล อุปชีวนฺโต กตฺุปกฺเข ติฏตีติ วุตฺต ปฺุผล
อนูปชีวนฺโตติ อนุฏีกา ฯ ตถา ทุกงฺคุตฺตรฏีกา ฯ
[๓๗๑] เอว กตฺู ปุคฺคโล ทุลฺลโภ โหติ ยทคฺเคน ปุคฺคโล
ทุลฺลโภ ตทคฺเคน กตฺุตาป ทุลฺลภา โหติ ฯ สา จสฺส
ทุลฺลโภ อยนฺติ ปสสนียต ปาเปติ ฯ ตโตเยว สา มงฺคล ฯ
๑

๑. สา. ป. ๑/๑๙๐. ๒. มโน. ปู. ๒/๔๑๘.

๒
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เตนฏกถาย สา สปฺปุรโิ สติ ปสสนียาทินานปฺปการวิเสสาธิคมเหตุโต มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพาติ วุตตฺ  ฯ กตฺู หิ ทุลฺลโภ เอว
น อกตฺู วิย สุลโภ ฯ อกตฺุโน หิ พหู โหนฺตีติ ฯ
ตตฺถ กตฺู อิธ ปสสาทิหิต ปาปุณาติ อกตฺู อิธ
นินฺทาทิอหิต ฯ ตตฺรีมานิ วตฺถูนิ
[๓๗๒] อตีเต พาราณสีรฺโ สตฺต ปุตฺตา อเหสุ ฯ เตส
สพฺพเชฏโก ปทุโม นาม กุมาโร โพธิสตฺโต ฯ ราชา อิเม ม
วธิตฺวา รชฺชมฺป คณฺเหยฺยุนฺติ เตสุ อาสงฺก อุปฺปาเทตฺวา ตาตา
มายิธ วสิตถฺ อฺตฺถ คนฺตฺวา มมจฺจเยนาคนฺตฺวา รชฺช คณฺหถาติ
อาห ฯ เต อตฺตโน ปชาปตีหิ สทฺธึ ปกฺกนฺตา อนฺตรามคฺเค
เอกสฺมึ กนฺตาเร อนฺนปาน อลภนฺตา สพฺพกนิฏสฺส ภริย มาเรตฺวา
เตรส โกฏาเส กตฺวา มส ขาทึสุ ฯ โพธิสตฺโต ปน อตฺตนา
จ ภริยาย จ ลทฺเธสุ ทฺวสี ุ โกฏาเสสุ เอก เปตฺวา ภริยาย
สทฺธึ เอกเมว ขาทิ ฯ อิมินา นเยน เต ฉทฺทิวเสสุ ฉ อิตฺถิโย
มาเรตฺวา ขาทึสุ ฯ โพธิสตฺโตป เทวสิก เอเกก โกฏาส เปสิ ฯ
อิติ สตฺตเม ทิวเส โพธิสตฺตสฺส ฉ โกฏาสา อวสิฏา ฯ โส
เตส อตฺตโน ภริย มาเรตุกามาน ฉ โกฏาเส ทตฺวา อชฺช
ตาตา อิเม ขาทถ เสฺว ชานิสฺสามาติ วตฺวา เตส นิทฺทายนกาเล
ภริย คเหตฺวา ปลายนฺโต คนฺตุ อสกฺโกนฺต ภริย ขนฺเธนาทาย
๑

๒

๓

๑. ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาวณฺณนา. ๑๖๒. ๒. สปฺปุริเสหีติ อฏกถาโปตฺถเก
ลิขิต. ๓. วุตฺตาติ.
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อรุณุคฺคมนเวลาย กนฺตารา นิกฺขมฺม ปปาสิตา สามีติ วุตฺเต
อุทก อลภนฺโต ขคฺเคน ทกฺขิณชานน ปหริตฺวา โลหิต ปาเยสิ ฯ
เต อุโภ อนุปุพฺเพน มหาคงฺค ปตฺวา คงฺคานิวตฺตเน ปณฺณสาล
กตฺวา วาส กปฺเปสุ ฯ ตทา มนุสฺสา เอก ราชาปราธึ โจร
หตฺถปาทกณฺณนาสานิ ฉินฺทิตฺวา เอกสฺมึ อมฺพณเก ปกฺขิปตฺวา
คงฺคาย ฉฑฺเฑสุ ฯ โกณฺโฑ อฏฏสฺสร กุรุมาโน ต าน
ปตฺโต ฯ ต สุตฺวา โพธิสตฺโต การฺุเน ต อุกฺขิปตฺวา ปณฺณสาล
อาเนตฺวา กสาวโธวนเลปนาทีหิ วณปฺปฏิกมฺม อกาสิ ฯ ภริยา
ปนสฺส โกณฺฑ ชิคุจฺฉมานา นุฏุภนฺตี วิจรติ ฯ โพธิสตฺโต
ภริยาย สทฺธึ โกณฺฑ อสฺสมปเท เปตฺวา สย ผลาผล อาหริตฺวา
โปเสสิ ฯ สา โกณฺเฑ ปฏิพทฺธจิตฺตา เตน สทฺธึ มิจฺฉาจริตฺวา
โพธิสตฺต อุปาเยน มาเรตุกามา สามิ อห ตุมฺหาก อเส นิสีทติ ฺวา
กนฺตารา นิกฺขมมานา เอก ปพฺพต ทิสฺวา อยฺเย ปพฺพตเทวเต
สจาห สามิเกน สทฺธึ อโรคา ชีวติ  ลภิสฺสามิ พลิกมฺม เต
กริสฺสามีติ อายาจึ อิทานิสฺสา พลิกมฺม กริสฺสามีติ วตฺวา
โพธิสตฺต คเหตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา สามิ ตฺวฺเว อุตฺตมเทวตา
ต ตาว ปทกฺขิณ กตฺวา วนฺทิตฺวา ปจฺฉา เทวตาย พลิกมฺม
กริสฺสามีติ วตฺวา โพธิสตฺต ปปาตาภิมุข เปตฺวา ปุปฺเผหิ ปูเชตฺวา
วนฺทิตุกามา วิย หุตฺวา ปฏิปสฺเส ตฺวา ปฏิย ปหริตฺวา ปปาเต
ปาเตตฺวา ปจฺจาคนฺตฺวา โกณฺฑสฺส สนฺติก อคมาสิ ฯ โพธิสตฺโต
ปน ปตนฺโต อุทุมฺพรรุกฺขมตฺถเก เอกสฺมึ อกณฺฏเก คุมฺเพ ปติตฺวา
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อฺตฺถ คนฺตุมสกฺโกนฺโต อุทุมฺพรผล ขาทิตฺวา สาขนฺตเร นิสีทิ ฯ
ตสฺส จ รุกขฺ สฺส ปพฺพตปาทโต อารุยฺห ผล ขาทิตปุพฺโพ เอโก
มหาสรีโร โคธราชา อตฺถิ ฯ โส ผล ขาทิตุ อารุยฺห โพธิสตฺต
ทิสฺวา เตน สทฺธึ วิสฺสาส อาปชฺชติ ฺวา ตสฺส ตตฺถาคตการณ
ปุจฺฉิตฺวา ตมตฺถ สุตฺวา ต อตฺตโน ปฏิย นิสีทาเปตฺวา ปปาตา
อุตฺตริตฺวา อรฺา นิกฺขมิตฺวา มหามคฺเค เปตฺวา อรฺเมว
ปาวิสิ ฯ โพธิสตฺโต ปจฺจนฺตคาม คนฺตฺวา ตตฺถ วสนฺโต ปตุ
อจฺจเยน รชฺช คเหตฺวา ปทุมราชา นาม หุตฺวา ฉ ทานสาลาโย
กาเรตฺวา เทวสิก ฉ สตสหสฺสานิ วิสฺสชฺเชตฺวา ทาน อทาสิ ฯ
สาป ปาปตฺถี ต โกณฺฑ ขนฺเธนาทาย อรฺา นิกฺขมฺม มนุสฺสปเถ
ภิกฺข จริตฺวา ต โกณฺฑ โปเสนฺตี มนุสฺเสหิ กินฺเต อย
โหตีติ ปุฏา อห เอตสฺส มาตุลธีตา ปตุจฺฉาปุตฺโต เม เอส
เอตสฺเสว ม อทสุ สาห วชฺฌปฺปตฺตมฺป อตฺตโน สามิก ปริหรนฺตี
ภิกฺข จริตฺวา โปเสมีติ อาห ฯ มนุสฺสา อย ปติพฺพตาติ
พหุตร ยาคุภตฺต ทตฺวา ถิร เวตฺตปจฺฉิฺจ อทสุ ตว สามิก
อิธ นิสีทาเปตฺวา คจฺฉาติ ฯ สาป ตถา กตฺวา จรมานา พาราณสี
คนฺตฺวา ทานสาลาสุ ภฺุชมานา วิจริ ฯ โพธิสตฺโต ทานคฺเค
อฏนฺน วา ทสนฺน วา สหตฺถา ทาน ทตฺวา ปจฺจาคจฺฉนฺโต
คมนมคฺเค ต ทิสฺวา กิเมตนฺติ ปุจฺฉิ ฯ เอกา เทว ปติพฺพตาติ ฯ
โส ต ปกฺโกสาเปตฺวา สฺชานิตฺวา โกณฺฑ ปจฺฉิโต นีหราเปตฺวา
ปุจฺฉิ ฯ สา ปุริมนเยเนว กเถสิ ฯ ราชา นนุ ตฺว ปทุมกุมารสฺส
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ภริยา อสุกรฺโ ธีตา อสุกา นาม มม ชานุโลหิต ปวิตฺวา
อิมสฺมึ โกณฺเฑ ปฏิพทฺธจิตฺตา ม ปปาเต ปาเตสิ สาทานิ
ตฺว นลาเฏ มจฺจุ คเหตฺวา ม มโตติ มฺมานา อาคตาติ
วตฺวา อิม โกณฺฑ มุสเลน โปเถตฺวา มาเรถ อิมิสฺสา
ปาปตฺถิยา กณฺณนาส ฉินฺทถาติ อมจฺเจ อาณาเปสิ ฯ กามฺเจส
โกธ อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺโต เอว เตส ทณฺฑ อาณาเปสิ น
ปน ตถา กาเรสิ ฯ ราชา โกธ มนฺท กตฺวา ยถา สา ปจฺฉึ
สีสโต โอโรเปตุ น สกฺโกติ เอว คาฬฺห พนฺธาเปตฺวา โกณฺฑ
ตตฺถ ปกฺขิปาเปตฺวา อตฺตโน วิชิตา นีหราเปสิ ฯ
ทุกนิปาตสฺส ปฺจมวคฺเค จูฬปทุมชาตกวณฺณนาย ปทุมราชวตฺถุ ฯ
[๓๗๓] อตีเต โพธิสตฺโต ตาปโส หุตฺวา คงฺคาตีเร ปณฺณสาลาย
ฌานสุเขน วิหาสิ ฯ ตทา พาราณสีเสฏิธีตา ทุฏกุมารี นาม
จณฺฑา ผรุสา กมฺมกเร อกฺโกสติ ปหรติ ฯ อเถกทิวส น กมฺมกรา
คเหตฺวา คงฺคาย กีฬิสฺสามาติ คนฺตฺวา ตตฺถ ฉฑฺเฑสุ ฯ สา
วิรวนฺตี อุทเกน วุยฺหมานา อฑฺฒรตฺติย โพธิสตฺตสฺส สาลาสมีป
ปาปุณิ ฯ ตาปโส ตสฺส การฺุเน ต อุกฺขิปตฺวา อคฺคึ กตฺวา
ทตฺวา สีเต วิคเต ผลาผล ทตฺวา กตฺถ วาสิกาสีติ ปุจฺฉิ ฯ
พาราณสีวาสิกาติ ฯ อิทานิ คจฺฉาติ ฯ สา อิม ตาปส สีลเภท
ปาเปตฺวา ต คเหตฺวา คมิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ตถา กตฺวา อคมาสิ ฯ
ตาปโสป ภินฺนสีโล ปริหีนชฺฌาโน ตาย สทฺธึ เอก ปจฺจนฺตคาม
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๓/๑๕๔.
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คนฺตฺวา ตกฺก วิกฺกีณนฺโต ต โปเสติ ฯ ตสฺมาสฺส ตกฺกปณฺฑิโตติ
นาม อกสุ ฯ มนุสฺสา จสฺส ปริพฺพย ทตฺวา อมฺหาก สุยุตฺต วา
ทุยฺยุตฺต วา อาจิกฺขนฺโต เอตฺถ วสาติ คามทฺวาเร กุฏิกาย วาเสสุ ฯ
อเถกทิวส โจรา ต คาม วิลุมฺปตฺวา ตกฺกปณฺฑิตสฺส ภริย อคฺคเหสุ ฯ
โจรเชฏโก ต ภริย อกาสิ ฯ สา ตกฺกปณฺฑิต ฆาตาเปตุกามา
โจเรหิ อานีตา อห ทุกขฺ  วสามิ อาคนฺตฺวา ม เนหีติ ตสฺส สาสน
เปเสตฺวา ต ตตฺถาคต ทิสฺวา สเจ มย อิทานิ คจฺฉิสฺสาม
โจโร อนุพนฺธิตฺวา อุโภป อมฺเห ฆาเตสฺสติ รตฺติภาเค คจฺฉิสฺสามีติ
ต โกฏเก นิสีทาเปตฺวา สาย เชฏกสฺส อาคนฺตฺวา สุร
ปวิตฺวา มตฺตกาเล อาจิกฺขิ ฯ โจโร ต คเหตฺวา ปาเตตฺวา
กปฺปุราทีหิ ยถารุจึ โปเถตฺวา พนฺธติ ฺวา นิปชฺชาเปสิ ฯ โส
โปถิยมาโน อฺ กิฺจิ อวตฺวา โกธนา อกตฺู จ
ปสุณา มิตตฺ ทุพฺภิกาติ อิทเมว วทติ ฯ โจโรป สยิตฺวา
ปพุทฺโธ ชิณฺณาย สุราย ปุน ต โปเถตุ อารภิ ฯ โสป
ตเถว วทติ ฯ โจโรป อย อิมเมว วทติ นาฺ กิมิทนฺติ
จินฺเตตฺวา ปุจฺฉิตฺวา สพฺพ ปวตฺตึ สุตฺวา อย เอวรูเป อุปการเก
วิปฺปฏิปชฺชติ มยฺหมฺป อุปทฺทว กเรยฺย มาเรตพฺพา เอสาติ
จินฺเตตฺวา ต อิตฺถึ ปโพเธตฺวา เอหิ เอต ปุริส ฆาเตสฺสามาติ
พหิคาม คนฺตฺวา ต อิตฺถึ มาเรตฺวา ตกฺกปณฺฑิต คเหตฺวา เคห
คนฺตฺวา อิทานิ กห คมิสฺสสีติ อาห ฯ ตกฺกปณฺฑิโต ปพฺพชิตฺวา
อรฺเ วสิสฺสามีติ อาห ฯ อหป ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ เต อุโภ
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ปพฺพชิตฺวา ฌานาภิฺาโย นิพฺพตฺเตตฺวา พฺรหฺมโลกูปคา ฯ
เอกนิปาตสฺส สตฺตมวคฺเค ตกฺกชาตกวณฺณนาย ตกฺกปณฺฑิตวตฺถุ ฯ
[๓๗๔] อตีเต โพธิสตฺโต ตาปโส หุตฺวา คงฺคาตีเร ปณฺณสาลาย
วิหาสิ ฯ ตทา พาราณสีรฺโ ปุตโฺ ต ทุฏกุมาโร นาม อโหสิ
กกฺขโฬ ผรุโส สพฺเพส อกฺขิมฺหิ ปติตรโช วิย ขาทิตุ อาคตปสาโจ
วิย จ อมนาโป ฯ โส เอกทิวส คงฺคาย กีฬนฺโต เอถ ภเณ
ม นทีมชฺฌ เนตฺวา อาเนถาติ อโวจ ฯ เต ต เนตฺวา ฉฑฺเฑตฺวา
ปลายึสุ ฯ โส อุทเกน วุยฺหมาโน เอก ทารุกฺขนฺธ ทิสฺวา ตตฺถ
นิสีทิตฺวา ปริเทวมาโน คจฺฉติ ฯ ตทา พาราณสีวาสี เอโก
เสฏี นทีตีเร จตฺตาฬีสโกฏิธน นิทหิตฺวา ธนตณฺหาย ธนปฏเ
สปฺโป หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ อปโรป ตสฺมึเยว ปเทเส ตึส โกฏิโย
นิทหิตฺวา ธนตณฺหาย ตตฺเถว อุนฺทโู ร หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ เตส
วสนฏาน อุทก ปาวิสิ ฯ เต นิกฺขมิตฺวา ต เตน นิสินฺน
ทารุกฺขนฺธ ทิสฺวา อารุยหฺ ขนฺธปฏเเยว นิปชฺชึสุ ฯ นทีตีเร
จ เอโก สิมฺพลีรุกฺโข อตฺถิ ฯ ตตฺเถโก สุวโปตโก วสติ ฯ
รุกฺโข อุทกปฏเ ปติ ฯ สุวโปตโก ต ทารุกฺขนฺธ ทิสฺวา นิลียิ ฯ
เอวนฺเต จตฺตาโร ชนา คจฺฉมานา อฑฺฒรตฺติย ตาปสสฺส
ปณฺณสาลาสมีป ปตฺตา ฯ ตาปโส ราชปุตฺตสฺส ปริเทวนสทฺท สุตฺวา
นทีตีร คนฺตฺวา เตสุ การฺุเน เต อุกฺขิปตฺวา อสฺสม เนตฺวา
๑

๒

๓

๑. ชาตกฏกถา. ๒/๘๙. ๒. ปติตรชนฺติป ปท.
๓. ปมาทลิขิต มฺเ. นิสินฺนนฺติ หิ น กมฺมวาจก อฏกถาย อภินิสินฺนนฺติ ปาโ.
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อคฺคึ ชาเลตฺวา อิเม ทุพพฺ ลตราติ ปม สปฺปาทีน สรีร เสเทตฺวา
ปจฺฉา ราชปุตฺตสฺส สรีร เสเทตฺวา อาหาร เทนฺโตป ปม
สปฺปาทีนเมว ทตฺวา ปจฺฉา ตสฺส ผลาผล อทาสิ ฯ กุมาโร
อย กูฏตาปโส ม อคเณตฺวา ติรจฺฉานคตาน สมฺมาน กโรตีติ
ตสฺมึ อาฆาต พนฺธิตฺวา กติปาห วสิตฺวา คจฺฉนฺโต เอต อตฺตโน
สนฺติก อาคต มาเรสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ภนฺเต มยิ รชฺเช ปติฏ ิเต
อาคจฺเฉยฺยาถ อห โว จตูหิ ปจฺจเยหิ อุปฏหิสฺสามีติ วตฺวา
ปกฺกามิ ฯ สปฺโป ปน คจฺฉนฺโต ต วนฺทิตฺวา ภนฺเต ตุมฺเหหิ
มยฺห มหาอุปกาโร กโต อสุกฏาเน เม เอตฺตก ธน นิทหิต
กิจฺเจ โว ธเนน สติ ตตฺถ คนฺตฺวา ทีฆาติ ปกฺโกเสยฺยาถาติ
วตฺวา ปกฺกามิ ฯ อุนฺทโู รป ตเถว วตฺวา กิจฺเจ โว ธเนน
สติ ตตฺถ คนฺตฺวา อุนฺทูราติ ปกฺโกเสยฺยาถาติ วตฺวา ปกฺกามิ ฯ
สุวโปตโกป ตาปส วนฺทิตฺวา ภนฺเต มยฺห ธน นตฺถิ รตฺตสาลีหิ
ปน โว อตฺเถ สติ มยฺห วสนฏาน คจฺเฉยฺยาถาติ วตฺวา
ปกฺกามิ ฯ ราชปุตฺโต คนฺตฺวา นจิรสฺเสว รชฺเช ปติฏาติ ฯ
โพธิสตฺโต ปม สปฺปาทโย วีมสิตุกาโม เตส วสนฏาน คโต ฯ
เตป สกฏานา นิกฺขมิตฺวา ต วนฺทึสุ ฯ โส ตโต นิวตฺติตฺวา
ราชาน วีมสิตุกาโม ราชุยฺยาน คนฺตฺวา ตตฺถ วสิตฺวา ปุนทิวเส
ภิกฺขาจารวตฺเตน นคร ปาวิสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ ราชา หตฺถิกฺขนฺธวรคโต
นคร ปทกฺขิณ กโรนฺโต ต ทูรโตว ทิสฺวา อย กูฏตาปโส
มม สนฺติเก ภุตฺวา วสิตุกาโม อาคโต ยาว ปริสมชฺเฌ อตฺตนา
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มยฺห กตคุณ น ปกาเสติ ตาวสฺส สีส ฉินฺทาเปสฺสามีติ ปุริเส
อาณาเปสิ ฯ เต คนฺตฺวา โพธิสตฺต วนฺทิตฺวา จตุกฺเก จตุกฺเก ปหรนฺตา
อาฆาตน นยึสุ ฯ โส ปหฏปฺปหฏฏาเน อิมเมว คาถมาห
[๓๗๕] สจฺจ กิเรวมาหสุ
นรา เอกจฺจยิ า อิธ
กฏ ปลฺลวิต เสยฺโย น เตฺวเวกจฺจิโย นโรติ ฯ
ตตฺถ สจฺจ กิเรวมาหสูติ อวิตถเมว กิร เอว วทนฺติ ฯ
นรา เอกจฺจิยา อิธาติ อิเธกจฺเจ ปณฺฑิตปุริสา ฯ กฏ ปลฺลวิต
เสยฺโยติ นทิยา วุยฺหมาน สุกฺขทารุ อุตฺตาเรตฺวา ถเล ปต
สุนฺทร ฯ กึการณา ฯ ต หิ ยาคุภตฺตาทีน ปจนตฺถาย สีตาตุราน
วิสีวนตฺถาย อฺเสป จ ปริสฺสยาน หรณตฺถาย อุปการ โหติ ฯ
น เตฺวเวกจฺจิโย นโรติ เอกจฺโจ ปน มิตฺตทุพฺภี อกตฺู
ปาปปุริโส โอเฆน วุยฺหมาโน หตฺเถ คเหตฺวา อุตฺตาริโต น เตฺวว
วร ฯ ตถา หิ อห อิม ปาปปุริส อุตฺตาเรตฺวา ทุกฺข อาหรินฺติ ฯ
ต สุตฺวา เตสุ เย ปณฺฑิตา เต กึ โภ ปพฺพชิต
ตยา อมฺหาก รฺโ อตฺถิ โกจิ คุโณ กโตติ ปุจฺฉึสุ ฯ
โส สพฺพ ปวตฺตึ กเถสิ ฯ ต สุตฺวา มนุสฺสา อย มิตฺตทุพฺภี
ราชา อตฺตโน ชีวิตทายกสฺส คุณมตฺตมฺป น ชานาติ ต นิสฺสาย
กุโต อมฺหาก สุข คณฺหถ นนฺติ กุปตา สมนฺตโต อุฏหิตฺวา
อุสุสตฺติปาสาณมุคฺคราทีหิ หตฺถิกฺขนฺธคตเมว น ฆาเตตฺวา ปาเท
กฑฺฒิตฺวา ปริขาปฏเ ฉฑฺเฑตฺวา โพธิสตฺต อภิสิฺจึสุ ฯ โส
๑

๒

๓

๑. พนฺธิตฺวาติ ปเทน ภวิตพฺพ. ๒. นิปฺผวิตนฺติ ปาลิ. ๓. วุฑฒ
ฺ ีติป ปท.
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ธมฺเมน รชฺช กาเรนฺโต เตส สปฺปาทีน วสนฏาน คนฺตฺวา
สปฺปอุนฺทูเรหิ ทินฺนา สตฺตติ หิรฺโกฏิโย เต ตโย ชเน จ
คเหตฺวา ปจฺฉา คนฺตฺวา สปฺปสฺส วสนตฺถาย สุวณฺณนาฬึ อุนฺทูรสฺส
วสนตฺถาย ผลิกคุห สุวกสฺส สุวณฺณปฺชร กาเรตฺวา สปฺปสุวกาน
มธุลาเช อุนฺทูรสฺส คนฺธสาลิตณฺฑุเล ทาเปสีติ ฯ
เอกนิปาตสฺส อฏมวคฺเค สจฺจกิรชาตกวณฺณนาย จตุชฺชนวตฺถุ ฯ
[๓๗๖] อตีเต ราชคเห มหาเสฏี อตฺตโน ปุตฺตสฺสตฺถาย
ชนปทเสฏิโน ธีตร อาเนสิ ฯ สา ปน วฺฌา หุตฺวา
คพฺภินิยาลย ทสฺเสนฺตี หตฺถปาทปฏิโย โกเฏตฺวา พหล กาเรตฺวา
เทวสิก ปโลติกเวเนน อุทรวฑฺฒน ทสฺเสตฺวา เอกิสฺสา ธาติยา
ต กิจฺจ ชานาเปตฺวา นวมาสจฺจเยน อิทานิ ชนปเท ปตุ ฆร
คนฺตฺวา วิชายิสฺสามีติ สสฺสุสสุเร อาปุจฺฉิตฺวา ปกฺกามิ ฯ อเถกา
ทุคฺคติตฺถี สตฺเถน สทฺธึ มคฺค คจฺฉนฺตี อนฺตรามคฺเค เอกสฺมึ
นิโคฺรธมูเล ปุตฺต วิชายิตฺวา ปาโตว สตฺเถ คจฺฉนฺเต อห วินา
สตฺเถน คนฺตุ น สกฺขสิ ฺสามีติ ตตฺเถว คพฺภมลฺจ ปุตฺตฺจ
ฉฑฺเฑตฺวา คตา ฯ เทวตา ทารก รกฺขึสุ ฯ โส กิร โพธิสตฺโต ว ฯ
เสฏิธีตา ปน ต าน ปตฺวา สรีรกิจฺจ กริสฺสามีติ
ตาย ธาติยา สทฺธึ นิโคฺรธมูล คนฺตฺวา สุวณฺณวณฺณ ทารก
ทิสฺวา อมฺม นิปฺผนฺน โน กิจฺจนฺติ ปโลติกา อปเนตฺวา อุจฺฉงฺคปฺปเทส โลหิเตน คพฺภมเลน จ มกฺขติ ฺวา อตฺตโน คพฺภวุฏานภาว
๑

๒

๑. ปจฺจาคนฺตวฺ าติ ยุตฺตตร. ๒. ชาตกฏกถา ๒/๑๒๙.
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ปริชนสฺส กเถตฺวา ทารก คเหตฺวา ตโตว ปฏินิวตฺติ ฯ ตสฺส
นิโคฺรโธติ นาม กรึสุ ฯ ตทิวสฺเว อนุเสฏิสฺส สุณิสาป
วิชายนตฺถาย กุลฆร คจฺฉนฺตี อนฺตรามคฺเค เอกิสฺสา รุกฺขสาขาย
เหฏา ปุตฺต วิชายิตฺวา ปฏินิวตฺติ ฯ ตสฺส สาโขติ นาม ฯ
ต ทิวสฺเว มหาเสฏึ นิสฺสาย วสนฺตสฺส ตุนฺนการสฺส ภริยาป
ปโลติกนฺตเร ปุตฺต วิชายิ ฯ ตสฺส โปติโกติ นาม ฯ มหาเสฏี
อุโภเปเต นิโคฺรธกุมารสฺส ชาตทิวเส อาหราเปตฺวา เตเนว สทฺธึ
วฑฺเฒสิ ฯ เต เอกโต วฑฺฒิตฺวา วยปฺปตฺตา ตกฺกสิล คนฺตฺวา
อุคฺคหิตสิปฺปา ชนปทจาริกฺจรนฺตา อนุปุพฺเพน พาราณสีสมีป
คนฺตฺวา เอกสฺมึ รุกฺขมูเล นิปชฺชึสุ ฯ ตสฺมิฺจ รุกฺเข กุกฺกฏุ า
วสึสุ ฯ เตสุ อุปริโม เหฏิมสฺส สรีเร วจฺจ ปาเตสิ ฯ เกนิท
ปาติตนฺติ ฯ สมฺม มา กุชฺฌ มยา อชานนฺเตน ปาติตนฺติ ฯ
อเร ตฺว มม สรีร อตฺตโน วจฺจฏาน มฺสิ กึ มม ปมาณ
น ชานาสิ โย หิ ม มาเรตฺวา มส ขาทติ โส ปาโตว
สหสฺส ลภตีติ ฯ อเร ตฺว อชานนฺเตนาติ วุตฺเตป กุชฺฌสิ
เอตฺตกมตฺเตน มาน กโรสิ ม ปน มาเรตฺวา โย ถูลมส ขาทติ
โส ปาโตว ราชา โหติ โย มชฺฌมิ มส โส เสนาปติ โย
อฏิมส โส ภณฺฑาคาริโกติ ฯ โปติโก ปจฺจูสกาเล อุฏาย
นิโคฺรธกุมารสฺส ปาเท ปริมชฺชนฺโต นิสินฺโน เตส วจน สุตฺวา
สณิก อารุยหฺ อุปริม กุกฺกุฏ คเหตฺวา มาเรตฺวา องฺคาเรสุ ปจิตฺวา
ถูลมส นิโคฺรธสฺส มชฺฌิมมส สาขสฺส ทตฺวา อตฺตนา อฏิมส
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ขาทิตฺวา สพฺพ ปวตฺตึ กเถสิ ฯ เต ตโยป ปาตราสเวลาย
พาราณสึ ปวิสิตฺวา เอกสฺส พฺราหฺมณสฺส เคเห ปายาส ภฺุชิตฺวา
นครา นิกฺขมิตฺวา อุยฺยาน ปวิสึสุ ฯ นิโคฺรธกุมาโร สิลาปฏเฏ
นิปชฺชิ ฯ อิตเร เทฺว พหิ นิปชฺชึสุ ฯ ตทา พาราณสีราชา สตฺตาห
กาลกโต ฯ อถ ปุโรหิตาทโย ปุสฺสรถ วิสฺสชฺเชสุ ฯ กสฺสปสยุตฺตฏีกาย ปุสฺสรถนฺติ มงฺคลรถนฺติ วุตฺต ฯ ปุสสฺ รโถ อุยฺยาน
คนฺตฺวา อาโรหณสชฺโช หุตฺวา อฏาสิ ฯ ปุโรหิโต ปาเทสุ
ลกฺขณานิ อุปธาเรตฺวา สพฺพตุริยานิ ปคฺคณฺหาเปตฺวา ตตฺเถว
รตนราสิมฺหิ นิโคฺรธ เปตฺวา อภิสิฺจิ ฯ โส สาขสฺส เสนาปติฏาน
ทตฺวา นคร ปาวิสิ ฯ โปติโกป เตน สทฺธึเยว ปาวิสิ ฯ ราชา
เอกทิวส มาตาปตโร สริตฺวา คจฺฉ เต อาเนหีติ ราชคหนคร
โปติกเมว เปเสสิ ฯ โส คนฺตฺวา เตสุ อนาคเตสุ สยเมว
ปจฺจาคนฺตฺวา เสนาปติสฺส ฆเร มคฺคกิลมถ วิโนเทตฺวา ปจฺฉา
ราชาน ปสฺสิสฺสามีติ ตตฺถ คนฺตฺวา ตว สหายโก โปติโก
นามาคโตติ อาโรจาเปสิ ฯ สาโข อย มยฺห รชฺช อทตฺวา
นิโคฺรธสฺส อทาสีติ ตสฺมึ เวร พนฺธิ ฯ ตสฺมา โส ทูตสฺส วจน
สุตฺวาว กุทโฺ ธ โก อิมสฺส สหาโย อุมฺมตฺตโก ทาสีปุตฺโต
คณฺหถ นนฺติ วตฺวา หตฺถปาทชานุกปฺปุเรหิ โกฏฏาเปตฺวา คีวาย
คาหาเปตฺวา นีหราเปสิ ฯ โปติโกป อย อกตฺู มิตฺตทุพฺภี
นิโคฺรธปณฺฑิโต กตฺู สปฺปุริโส ตสฺเสว สนฺติก คมิสฺสามีติ
คนฺตฺวา รฺโ มาตาปตูน อนาคตภาว กเถสิ ฯ สาโขป โปติโก
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ม รฺโ สนฺติเก ภินฺเทยฺย มยิ ปน คเต กิฺจิ วตฺตุ น
สกฺขิสฺสตีติ ตตฺเถว คโต ฯ โปติโก เตน กตกมฺม รฺโ
กเถสิเยว ฯ ต สุตฺวา ราชา กุชฺฌิตฺวา ต มาเรตุ อาณาเปสิ ฯ
โปติโก ขมถ มหาราช อสปฺปุริสสฺสาติ วาเรสิ ฯ ราชา สาขสฺส
ขมิตฺวา เสนาปติฏาน โปติกสฺเสว ทาตุกาโม ตสฺมึ อนิจฺฉนฺเต
สพฺพเสนาน วิจารณารห ภณฺฑาคาริกฏาน นาม อทาสิ ฯ ปุพฺเพ
กิร ต านนฺตร นาโหสิ ตโต ปฏาย ชาต ฯ อปรภาเค
โปติโก ภณฺฑาคาริโก ปุตฺตธีตาหิ วฑฺฒมาโน ปุตฺตธีตโร โอวทนฺโต
ทสกนิปาเต นิโคฺรธชาตเก อิม คาถมาห
[๓๗๗] นิโคฺรธเมว เสเวยฺย
น สาขมุปสวเส
นิโคฺรธสฺมึ มต เสยฺโย ยฺเจ สาขสฺมิ ชีวิตนฺติ ฯ
ติชนวตฺถุ
[๓๗๘] เอว อกตฺู นินฺทาทึ ปาปุณาติ ฯ กตฺู ปน
สตฺถาราป ปสสิโต ฯ ตตฺรีท วตฺถุ
ราชคเห กิร ราโธ นาม มหลฺลกพฺราหฺมโณ ปุตฺตทาเรน
อพหุมโต เวฬุวน คนฺตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิ ฯ ชิณโฺ ณ อยนฺติ น
เกจิ ปพฺพาเชตุ อิจฺฉึสุ ฯ สตฺถา ต ตฺวา โก ภิกฺขเว ตสฺส
พฺราหฺมณสฺส อธิการ สรตีติ อาห ฯ ตตฺถ อธิการนฺติ อธิกกิริย
สกฺการนฺติ วุตฺต โหติ ฯ อถายสฺมา มหาสารีปุตฺโต อิธ เม
ภนฺเต โส พฺราหฺมโณ ราชคเห ปณฺฑาย จรนฺตสฺส กฏจฺฉภุ ิกฺข

๑

๒

๓

๑. สพฺพเสนีน. ๒. ชาตกฏกถา. ๕/๔๗๖. ๓. อพหุมาโนติป.
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ทาเปสิ อิม โข อห ภนฺเต ตสฺส พฺราหฺมณสฺส อธิการ สรามีติ
อาห ฯ สาธุ สาธุ สารีปุตฺต กตฺุโน หิ สารีปุตฺต สปฺปรุ ิสา๗
กตเวทิโน เตนหิ ตฺว สารีปุตฺต ต พฺราหฺมณ ปพฺพาเชหิ
อุปสมฺปาเทหีติ ฯ เถโร ต ปพฺพาเชตฺวา อาทาย คามกาวาส คโต ฯ
ตตฺรสฺส อธุนา ปพฺพชิตตฺตา กิจฺฉลาภสฺส เถโร อตฺตโน ปตฺต
อาวาสมฺป ปณีตปณฺฑปาตมฺป ราธตฺเถรสฺเสว ทตฺวา สย ปณฺฑาย
จรติ ฯ ราธตฺเถโร เสนาสนโภชนสปฺปายานิ ลภิตฺวา เถรสฺเสว
สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา นจิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ
เอกงฺคุตฺตเร เอตทคฺควคฺควณฺณนายฺเจว มหาขนฺธเก จ
ราธพฺราหฺมณวตฺถุ ฯ
[๓๗๙] อถ สารีปุตฺตตฺเถโร กตฺุกตเวทีติ สงฺฆมชฺเฌ
กถา อุทปาทิ ฯ ต สุตฺวา สตฺถา ปุพฺเพเปส หตฺถี หุตฺวา
กตฺุกตเวทีเยวาติ วตฺวา ทุกนิปาตสฺส ปมวคฺเค อลีนจิตฺตชาตก
กเถสิ ฯ ตสฺมา ธมฺมเสนาปตินา วิย กตฺุนา ภวิตพฺพ
อานนฺทตฺเถเรน วิย จ ฯ
เถรสฺส กิร ปฺจสตมตฺตา สทฺธิวิหาริกา ฯ เตเสฺวโก
ทหรภิกฺขุ เถรสฺส พหูปกาโร ปริเวณ สมฺมชฺชติ ปานียปริโภชนีย
อุปฏเปติ ทนฺตกฏมุโขทกนหาโนทก เทติ วจฺจกุฏีชนฺตาฆรเสนาสนานิ ปฏิชคฺคติ หตฺถปริกมฺมปาทปริกมฺมปฏิปริกมฺมาทีนิ
กโรติ ฯ เถโร ปน อตฺตโน ธมฺมกถาย ปสนฺเนน โกสลรฺา
๑

๒

๑. มโน. ปู. ๑/๓๕๔. ๒. ชาตกฏกถา. ๓/๒๓.
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ทินฺนานิ ปฺจ สาฏกสตานิ อยเมว พหูปกาโรติ ยุตฺตวเสน
สพฺพานิ ตสฺเสว อทาสิ ฯ โส สพฺเพเต สาฏเก ภาเชตฺวา อตฺตโน
สมานูปชฺฌายาน อทาสิ ฯ เต ภิกฺขู จีวร กตฺวา นิวาเสตฺวา ปารุปตฺวา
จ สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา ภนฺเต โสตาปนฺนสฺส มุโขโลกนทาน
นาม อตฺถีติ อาหสุ ฯ นตฺถิ ภิกฺขเวติ ฯ ภนฺเต อมฺหาก
อุปชฺฌาโย อานนฺทตฺเถโร ปฺจ สาฏกสตานิ เอกสฺเสว ทหรภิกฺขุโน
อทาสิ โสป อตฺตนา ลทฺเธ อมฺหาก อทาสีติ ฯ น ภิกฺขเว อานนฺโท
มุโขโลกเนน เทติ โส ปนสฺส ภิกฺขุ พหูปกาโร ตสฺมา อตฺตโน
อุปการกสฺส อุปการวเสน คุณวเสน ยุตฺตวเสน จ อุปการกสฺส นาม
ปจฺจุปกาโร กาตุ วฏฏตีติ กตฺุกตเวทิภาเวน อทาสิ โปราณกปณฺฑิตาป อตฺตโน อุปการกานฺเว ปจฺจุปการ กรึสูติ วตฺวา
ทุกนิปาตสฺส ปมวคฺเค คุณชาตก กเถสิ ฯ สิคาลชาตกนฺติป เอตสฺเสว
นาม ฯ ปุน สตฺถา ตเถว วตฺวา ติกนิปาตสฺส ปมวคฺเค
ติริติวจฺฉชาตก กเถสิ ฯ อุภยตฺถ อตีตวตฺถุ ชาตเก โอโลเกตพฺพ ฯ
อานนฺทตฺเถรวตฺถุ ฯ
[๓๘๐] อปจ กตฺุสฺส สมฺปราโย สุคติ อกตฺุสฺส
ทุคฺคตีติ ฯ อยมตฺโถ จตุกฺกงฺคุตฺตรสฺส ปฺจมปณฺณาสเก
ทุติยวคฺคสฺส ตติเยน อกตฺุตาสุตฺเตน ทีเปตพฺโพ ฯ อกตฺู
หิ ทุคฺคติปรายโนว ฯ ตตฺรที  วตฺถุ
อตีเต พาราณสีวาสี เอโก วนจรโก หิมวนฺเต อตฺตโน
๑

๒

๓

๑. ชาตกฏกถา. ๓/๓๐. ชาตกฏกถา. ๔/๕๒. ๓. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๐๙.
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อาชีวภณฺฑก คเวสมาโน มคฺคมูโฬฺห หุตฺวา ปริเทวมาโน วิจริ ฯ
ตทา โพธิสตฺโต สีลวนฺตตาย สีลวนาคราชา นาม สพฺพสฺเสโต
หตฺถี หุตฺวา ตสฺส ปริเทวน สุตฺวา การฺุโจทิโต ต ปฏ ิย
นิสีทาเปตฺวา อรฺา เนตฺวา มนุสสฺ ปถ ปาเปตฺวา โภ ปุริส
อิมินา มคฺเคน คจฺฉ มยฺห ปน วสนฏาน ปุจฺฉิโตป มา
กสฺสจิ อาจิกฺขีติ (๑) อาห ฯ โส ปน มิตฺตทุพฺภี อกตฺู โพธิสตฺตสฺส
ปฏเ นิสินนฺ กาเลเยว รุกฺขปพฺพตนิมิตฺตานิ สลฺลกฺเขตฺวา พาราณสึ
คนฺตฺวา ทนฺตกาเร ทิสฺวา กึ โภ ชีวทนฺตมฺป ลภิตฺวา
คณฺเหยฺยาถาติ วตฺวา ชีวทนฺโต นาม มตหตฺถิทนฺตโต มหคฺฆตโรติ
สุตฺวา ปาเถยฺย ขรกกจฺจ คเหตฺวา โพธิสตฺต อุปสงฺกมิตฺวา
ทนฺเต ยาจิ ฯ โพธิสตฺโต เตน เทฺว อคฺคทนฺเต ฉินฺทาเปตฺวา
เต โสณฺฑาย คเหตฺวา นาห อิเม มยฺห อปฺปยาติ ทมฺมิ
อิเมหิ ปน เม สตคุเณน สหสฺสคุเณน สตสหสฺสคุเณน สพฺพฺุตฺาณ ปยตร ตสฺส เม ทนฺตทาน สพฺพฺุตฺาณปฺปฏิวิชฺฌนตฺถาย โหตูติ ปณิธาน กตฺวา อทาสิ ฯ โส เต
อาทาย ปจฺจาคนฺตฺวา วิกฺกีณิตฺวา ตสฺมึ มูเล ขีเณ ปุน คนฺตฺวา
อวเสสทนฺเต ยาจิ ฯ หตฺถีปสฺส อทาสิ ฯ ปุน ตสฺมึป ขีเณ คนฺตฺวา
ยาจิ ฯ หตฺถปี  สาธูติ วตฺวา โคนิสินฺนก นิสีทิ ฯ โสป อกตฺู
หตฺถิกุมฺภ อารุยฺห อุโภ โกฏิโย ปณฺหิยา ปหรนฺโต มส วิยหู ิตฺวา
กกเจน มูลทาเ กปฺเปตฺวา ปกฺกามิ ฯ ตสฺมึ หตฺถโิ น ทสฺสนูปจาร
๑. อาจิกฺขาติ.

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 297

วิชหนฺเตเยว มหาปวี สิเนรุยุคนฺธราทโย มหาภาเร ธาเรตุ
สมตฺถาป ตสฺส อคุณราสึ ธาเรตุ อสกฺโกนฺตี วิย ภิชฺชิตวฺ า
วิวรมทาสิ ฯ ตาวเทว อวีจิชาลา นิกฺขมิตฺวา ต อกตฺ
มิตฺตทุพฺภึ ปริกฺขิปตฺวา คณฺหิ ฯ อถ ตสฺมึ วนสณฺเฑ อธิวตฺถา
รุกฺขเทวตา เอกนิปาตสฺส อฏมวคฺเค สีลวชาตเก อิม คาถมาห
[๓๘๑] อกตฺุสฺส โปสสฺส
นิจฺจ วิวรทสฺสิโน
สพฺพฺเจ ปวึ ทชฺชา
เนว น อภิราธเยติ ฯ
ตตฺถ อกตฺุสฺสาติ อตฺตโน กตคุณ อชานนฺตสฺส ฯ
โปสสฺสาติ ปุริสสฺส ฯ วิวรทสฺสิโนติ ฉิทฺทเมว โอกาสเมว
โอโลเกนฺตสฺส ฯ สพฺพฺเจ ปวึ ทชฺชาติ สเจป สกล จกฺกวตฺติรชฺช
อิม วา ปน มหาปวึ ปริวตฺเตตฺวา ปโวช ทเทยฺย ฯ เนว
น อภิราธเยติ เอว กโรนฺโตป โกจิ ปริโตเสตุ วา ปสาเทตุ
วา น สกฺกุเณยฺยาติ ฯ
หตฺถี ยาวตายุก ตฺวา ยถากมฺม คโต ฯ
วนจรกวตฺถุ ฯ
เอว อกตฺุสฺส ทุคฺคติ สมฺปราโย โหติ ฯ กตฺู ปน
สุคตึ อุปปนฺโน คณนปถ วีติวตฺโต ฯ กึ วตฺถุนาติ ฯ
กตฺุตาติปทกถา
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๒/๑๒๔.

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 298

ธมฺมสฺสวนกถา
[๓๘๒] กาเลน ธมฺมสฺสวน นาม ยสฺมึ กาเล อุทฺธจฺจสหคต
จิตฺต โหติ กามวิตกฺกาทีน วา อฺตเรน อภิภูต ตสฺมึ กาเล
เตส วิโนทนตฺถ ธมฺมสฺสวนนฺติ อฏกถา ฯ
กามปฺปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก กามวิตกฺโก ฯ พฺยาปาทปฺปฏิสยุตฺโต
วิตกฺโก พฺยาปาทวิตกฺโก ฯ วิหึสาปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก วิหึสาวิตกฺโก ฯ
เตสุ เทฺว สตฺเตสุป สงฺขาเรสุป อุปฺปชฺชนฺติ ฯ กามวิตกฺโก
หิ ปเย มนาเป สตฺเต วา สงฺขาเร วา วิตกฺเกนฺตสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ
พฺยาปาทวิตกฺโก อปฺปเย อมนาเป สตฺเต วา สงฺขาเร วา กุชฺฌิตฺวา
โอโลกนโต ปฏาย ยาว วินาสนา อุปฺปชฺชติ ฯ วิหึสาวิตกฺโก
สงฺขาเรสุ น อุปฺปชฺชติ ฯ สงฺขาโร หิ ทุกฺขาเปตพฺโพ นาม นตฺถิ ฯ อิเม
สตฺตา หฺนฺตุ วา อุจฺฉิชฺชนฺตุ วา วินสฺสนฺตุ วา มา วา อเหสุนฺติ
จินฺตนกาเล ปน สตฺเตสุ อุปปฺ ชฺชตีติ สงฺคีติสุตฺเต ติกวณฺณนา ฯ
กามปฺปฏิสยุตฺโตติ เอตฺถ เทฺว กามา วตฺถุกาโม จ กิเลสกาโม
จ ฯ ตตฺถ วตฺถุกามปกฺเข อารมฺมณกรณวเสน กาเมหิ ปฏิสยุตฺโต
วิตกฺโก กิเลสกามปกฺเข ปน สมฺปโยควเสน กาเมน ปฏิสยุตฺโตติ
โยเชตพฺพ ฯ พฺยาปาทปฺปฏิสยุตฺโตติอาทีสุ สมฺปโยควเสน อตฺโถ
เวทิตพฺโพ ฯ พฺยาปาทวตฺถุปฺปฏิสยุตฺโต พฺยาปาทปฺปฏิสยุตฺโตติ
คยฺหมาเน น อุภยถาป โยชนา ลพฺภเตว ฯ วิหึสาปฏิสยุตฺโตติ
๑

๒

๓

๔

๔

๑. ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาวณฺณนา. ๑๒๖. ๒. โอโลกนกาลโต. ๓. สุ. วิ. ๓/๒๒๖.
๔. กตฺถจิ...เปกฺเขติ ลิขิต.
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เอตฺถาป เอเสว นโย ฯ วิหึสนฺติ เอตาย สตฺเตว วิหึสน วา
เอต สตฺตานนฺติ วิหึสา ตาย ปฏิสยุตฺโต วิหสึ าปฏิสยุตฺโตติ
เอว สทฺทตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ อปฺปเย อมนาเป สงฺขาเร อารพฺภ
พฺยาปาทวิตกฺกุปฺปตฺติ อฏานฆาตวเสน ทีเปตพฺพา ฯ พฺยาปาทวิตกฺกสฺส อวธึ ทสฺเสตุ ยาว วินาสนาติ วุตฺต ฯ วินาสเน ปน
ปาณาติปาโต เอวาติ ฯ สงฺขาโร ทุกฺขาเปตพฺโพ นาม นตฺถตี ิ
กสฺมา วุตฺต นนุ เย ทุกฺขาเปตพฺพาติ อิจฺฉิตา สตฺตสฺิตา
เตป อตฺถโต สงฺขารา เอวาติ ฯ สจฺจเมต ฯ เย ปน อินฺทฺริยพทฺธา
สวิฺาณกตาย ทุกฺข ปฏิสเวเทนฺติ ตสฺมา เต วิหึสาวิตกฺกสฺส
วิสยา อิจฺฉิตา สตฺตสฺิตา ฯ เย ปน น ทุกฺข ปฏิสเวเทนฺติ
วุตฺตลกฺขณาโยคโต เต สนฺธาย วิหึสาวิตกฺโก สงฺขาเรสุ น
อุปฺปชฺชตีติ วุตฺต ฯ ยตฺถ ปน อุปฺปชฺชติ ยถา จ อุปฺปชฺชติ ต
ทสฺเสตุ อิเม สตฺตาติอาทิ วุตฺตนฺติ ตฏฏีกา ฯ
[๓๘๓] อปเร อาหุ ปฺจเม ปฺจเม ทิวเส ธมฺมสฺสวน กาเลน
ธมฺมสฺสวน นาม ฯ ยถาห ฯ อายสฺมา อนุรุทฺโธ ปฺจาหิก โข
ปน มย ภนฺเต สพฺพรตฺตึ ธมฺมิยา กถาย สนฺนิสีทามาติ อฏกถา ฯ
ตตฺถ ปฺจาหิกนฺตฺยาทิ มูลปณฺณาสกสฺส จตุตฺถวคฺเค
จูฬโคสิงฺคสุตฺเต เตน เถเรน สตฺถุ สนฺติเก วุตฺต ฯ
ปฺจาหิก โข ปนาติ จาตุทฺทเส ปณฺณรเส อฏมิยนฺติ
๑

๒

๓

๑. สพฺพรตฺติยา วา สพฺพรตฺตกิ  วาติ ปาลิย ทิสฺสติ. ๒. ป. โช. ขุ. ขุ. ๑๖๒.
๓. ม. ม. ๑๒/๓๘๖.
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อิทนฺตาว ปกติธมฺมสฺสวนเมว ฯ ต อขณฺฑ กตฺวา ปฺจเม
ทิวเส เทฺว เถรา นาติวิกาเล นหายิตฺวา อนุรุทฺธตฺเถรสฺส วสนฏาน
คจฺฉนฺติ ตตฺถ ตโยป นิสีทิตฺวา ติณฺณ ปฏกาน อฺตรสฺมึ
อฺมฺ ปฺห ปุจฺฉนฺติ อฺมฺ วิสฺสชฺเชนฺติ เตส เอว
กเถนฺตานเยว อรุณ อุคฺคจฺฉติ ฯ ต สนฺธาเยต วุตฺตนฺติ
จูฬโคสิงฺควณฺณนา ฯ
ต อขณฺฑนฺติ ต ตีสุป ทิวเสสุ ธมฺมสฺสวน ปวตฺตนวเสน
อขณฺฑิก กตฺวา ฯ เอตนฺติ ปฺจาหิก โข ปนาติอาทิ วจน ฯ
ปฺจเม ปฺจเม อหนิ ภวนฺติ ปฺจาหิกนฺติ ตฏฏีกา ฯ
[๓๘๔] อปจ ยสฺมึ กาเล กลฺยาณมิตฺเต อุปสงฺกมิตฺวา
สกฺกา โหติ อตฺตโน กงฺขาวิโนทก ธมฺม โสตุ ตสฺมึ กาเลป
ธมฺมสฺสวน กาเลน ธมฺมสฺสวนนฺติ เวทิตพฺพ ฯ เตนาห ภควา
ติกงฺคุตฺตเร ปมปณฺณาสกสฺส ทุติยวคฺเค ปาปณิกสุตฺเต ภิกฺขูน
ธมฺม เทเสนฺโต เต กาเลน กาล อุปสงฺกมิตฺวา ปริปุจฺฉติ
ปริปฺหติ อิท ภนฺเต กถ อิมสฺส โก อตฺโถติ ฯ ตสฺส เต
อวิวฏฺเจว วิวรนฺติ อนุตฺตานีกตฺจ อุตฺตานีกโรนฺติ อเนกวิหิเตสุ
จ กงฺขฏานิเยสุ ธมฺเมสุ กงฺข ปฏิวิโนเทนฺตีติ ฯ
ตตฺถ เตติ กลฺยาณมิตฺตภูเต พหุสฺสุเต ภิกขฺ ู กาเลน กาล
อุปสงฺกมิตฺวา ภิกฺขุ ฯ
๑

๒

๓

๔

๑. ปฺจเม ปฺจเมติ ยมก กต. ๒. อรุโณติ ยุตฺตตร. ๓. ป. สู.๒/๓๒๗.
๔. องฺ. ติก. ๒๐/๑๔๗.
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ตพฺพณฺณนาย ปริปุจฺฉตีติ อตฺถานตฺถ การณาการณ
ปุจฺฉติ ฯ ปริปฺหตีติ อิม นาม ปุจฺฉิสฺสามีติ อฺาต ตุลติ
ปริคฺคณฺหตีติ วุตฺต ฯ
ปริปุจฺฉตีติ สพฺพภาเคน ปุจฺฉิตพฺพ ปุจฺฉติ ฯ เตนาห อตฺถานตฺถ
การณาการณ ปุจฺฉตีติ ฯ ปริปฺหตีติ วิจาเรตีติ ตฏฏกี า ฯ
[๓๘๕] ติกงฺคุตฺตเร ปมปณฺณาสกสฺส ตติยวคฺเค คิลานสุตฺตวณฺณนายนฺตุ มาสสฺส อฏ วาเร ธมฺมกถา อนฺุาตาติ วุตฺต ฯ
ตตฺถ อฏ วารา นาม ปฺจมี อฏมี จาตุทฺทสี
ปุณฺณมีติ ชุณฺหปกฺเข จตฺตาโร ตถา กาฬปกฺเขป ปฺจมี อฏมี
จาตุทฺทสี อมาวาสีติ อฏ ปกติอุโปสถทิวสา ฯ นนุ สพฺพปาลีสุ
ปฺจมี นาคตาติ ฯ สจฺจ ฯ สา ปน ธมฺมสงฺคาหเกหิ ปตา ฯ
วุตฺตฺหิ ภยเภรวสุตฺตวณฺณนาย ปุพฺเพ กิร ภควติ อนุปฺปนฺเนป
อุปฺปชฺชิตฺวา อปรินิพฺพุเตป ปฺจมี อนภิลกฺขติ าเยว ปรินพิ ฺพุเต
ปน ธมฺมสงฺคาหกตฺเถรา จินฺเตสุ ธมฺมสฺสวน จิเรน โหตีติ ฯ ตโต
สมฺมนฺนิตฺวา ปฺจมีติ ธมฺมสฺสวนทิวส เปสุ ฯ ตโต ปภูติ
สา อภิลกฺขิตา ชาตา ฯ เอว อสพฺพกาลิกตฺตา เอตฺถ น คหิตาติ ฯ
จาตุทฺทสีติ อิทนฺตุ ปกฺขทฺวเยป ลพฺภติ ฯ เตน ภยเภรวสุตฺตวณฺณนายเมว จาตุทฺทสีติ ปกฺขสฺส ปมทิวสโต ปภูติ
จตุทฺทสนฺน ปูรณี เอกา รตฺติ ฯ เอว ปฺจทสี อฏมี จ ฯ
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑. มโน. ปู. ๒/๑๐๙. ๒. อฺาตุ ลภตีติ ปาทฺวย ทิสฺสติ. ๓. มโน. ปู. ๒/๑๑๒.
๔. ป. สู. ๑/๑๖๔. ๕. ชาตาติ. ๖. ป. สู. ๑/๑๖๓.
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ปกฺขสฺสาติ สุกฺกปกฺขสฺส กณฺหปกฺขสฺส จ เอตา ติสฺโส ติสฺโส
กตฺวา ฉ รตฺติโย ฯ ตสฺมา สพฺพตฺถ ปกฺขวจน โยเชตพฺพ ปกฺขสฺส
จาตุทฺทสี ปกฺขสฺส ปฺจทสี ปกฺขสฺส อฏมีติ วุตฺต ฯ
ปมทิวสโต ปภูตตี ิ ปมปฺปาฏิปททิวสโต ปฏายาติ
ตฏฏีกา ฯ
[๓๘๖] ตสฺมา มาสสฺส อฏสุ ทิวเสสุป ธมฺมสฺสวน กาเลน
ธมฺมสฺสวน นามาติ ฯ ตเทต กาเลน ธมฺมสฺสวน
นีวรณปฺปหานจตุรานิสสอาสวกฺขยาธิคมาทินานปฺปการวิเสสาธิคมเหตุโต
มงฺคล ฯ วุตฺตฺหิ ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย อริยสาวโก อฏิกตฺวา มนสิกตฺวา
สพฺพเจตสา สมนฺนาหริตฺวา โอหิตโสโต ธมฺม สุณาติ อิมสฺส
ปฺจ นีวรณา ตสฺมึ สมเย น โหนฺติ สตฺต โพชฺฌงฺคา ตสฺมึ
สมเย ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺตีติ ฯ
มหาวคฺเค โพชฺฌงฺคสยุตฺตปาลิ ฯ
[๓๘๗] อฏิกตฺวาติ อตฺตาน เตน ธมฺเมน อฏิก กตฺวา ต
วา ธมฺม เอส มยฺห อตฺโถติ อตฺถ กตฺวา ฯ มนสิกตฺวาติ จิตฺเต
เปตฺวา ฯ สพฺพเจตสา สมนฺนาหริตฺวาติ จิตฺตสฺส โถกมฺป พหิ
คนฺตุ อเทนฺโต สพฺเพน สมนฺนาหารจิตฺเตน สมนฺนาหริตฺวา ฯ
โอหิตโสโตติ ปตโสโตติ กสฺสปสยตุ ฺตวณฺณนา ฯ
อาทิโต ปฏาย ยาว ปริโยสานา สวนจิตฺต สพฺพเจโตติ
๑

๒

๓

๔

๕

๑. สพฺพเจตโส. ๒. ปฺจสฺส. ๓. อิเม สตฺตาติ ปาลิย ทิสฺสติ. ๔. ส. มหา. ๑๙/๑๓๔.
๕. สา. ป. ๒/๒๔๙.
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อธิปฺเปตนฺติ อาห จิตฺตสฺส โถกมฺป พหิ คนฺตุ อเทนฺโตติ ฯ
เตน สโมธาน ทสฺเสติ ฯ สพฺเพน ... สมนฺนาหริตฺวาติ อารมฺภโต
ปภูติ ยาว เทสนานิฏานา อนฺตรนฺตรา ปวตฺเตน สพฺเพน
สมนฺนาหารจิตฺเตน ธมฺมเยว สมนฺนาหริตฺวา ฯ ปตโสโตติ
ธมฺเม นิหิตโสโตติ ตฏฏีกา ฯ
[๓๘๘] ปฺจ นีวรณา ตสฺมึ สมเย น โหนฺติ สตฺต
โพชฺฌงฺคา ตสฺมึ สมเย ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺตีติ อริยสาวกสฺส
หิ สปฺปายธมฺมสฺสวน สุณนฺตสฺส ปฺจ นีวรณา ทูเร โหนฺติ ฯ โส
สเจ ตสฺมึเยว จ าเน วิเสส นิพฺพตฺเตตุ สกฺโกติ เอวมสฺส สตฺต
โพชฺฌงฺคา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ โน เจ สกฺโกติ ตโต
ปฏาย รตฺตฏิ านทิวาานคโต ตเมว ปตึ อวิชหนฺโต ปฺจ นีวรเณ
วิกฺขมฺภิตฺวา วิเสส นิพพฺ ตฺเตสฺสติ ตตฺถ อสกฺโกนฺโตป ยาว
สตฺตทิวสพฺภนฺตรา ตเมว ปตึ อวิชหนฺโต นีวรเณ วิกฺขมฺภิตฺวา
วิเสส นิพฺพตฺเตสฺสติ ฯ อิท สนฺธาเยต วุตฺต ฯ ธมฺมสฺสวนวเสน
สกึ ปติปฺปาโมชฺชปฺปจฺจยา ปฏิลทฺธโพชฺฌงฺคา หิ กมฺมารามตาทีนิ
อาคมฺม นสฺสนฺติ ฯ ตถารูปมฺปน อุตุสปฺปายาทึ ลภิตฺวา ปุน
อุปฺปชฺชนฺตาป ตสฺมึ สมเย ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ อิจฺเจว
วุจฺจนฺตีติ โพชฺฌงฺคสยุตฺตวณฺณนา ฯ
[๓๘๙] ปฺจ นีวรณา ทูเร โหนฺติ อวสรณโต ฯ ตเมว ปตินฺติ
สปฺปายธมฺมสฺสวนวเสน อุปฺปนฺน ปตึ ตสฺสา ตทา
๑

๒

๓

๑. จกาโร น ทิสฺสติ. ๒. ปติปฺปาโมชฺชปกฺขิยา. ๓. สา. ป. ๓/๒๓๕.
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อุปฺปนฺนาการสลฺลกฺขเณน อวิชหนฺโต ปุนปฺปุน ตสฺสา นิพฺพตฺตเนน ฯ เตนาห
ปฺจ นีวรเณ วิกฺขมฺภติ ฺวาติ ฯ อิท สนฺธายาติ ยตฺตเก ทิวเส
อวินสฺสนฺตี สา ธมฺมปฺปต ิ ลทฺธปฺปจฺจยา หุตฺวา วิเสสาวหา โหติ ฯ
อิมมตฺถ สนฺธาย เอต ปฺจ นีวรณา ตสฺมึ สมเย น โหนฺตีติอาทิ
วุตฺต ฯ ปติปฺปาโมชฺชปฺปจฺจยา ... นสฺสนฺตีติ วิโรธิปฺปจฺจยวเสน
อปฺปวตฺตนโต น ทิสฺสนฺติ ฯ สภาคปฺปจฺจยวเสน ปุน อุปฺปชฺชนฺตาป
... วุจฺจนฺติ กิจฺจสาธนวเสน ปวตฺตนโตติ ตฏฏีกา ฯ
[๓๙๐] เอว ธมฺมสฺสวน นีวรณปฺปหานาธิคมเหตุ โหติ ฯ
ปฺจสตา กิร พฺราหฺมณา ปพฺพชิตา สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ลิงฺควจนวิภตฺติปทพฺยฺชนาทีหิ กเถนฺโต อมฺเหหิ าตเมว กเถสฺสติ อฺาต
กึ กเถสฺสตีติ ธมฺมสฺสวนตฺถ น คจฺฉนฺติ ฯ สตฺถา ต ปวตฺตึ
สุตฺวา เต ปกฺโกสาเปตฺวา กสฺมา เอว กโรถ สกฺกจฺจ ธมฺม
สุณาถ สกฺกจฺจ ธมฺม สุณนฺตานฺจ สชฺฌายนฺตานฺจ อิเม
เอตฺตกา อานิสสาติ ทสฺเสนฺโต จตุกฺกงฺคุตฺตเร จตุตฺถปณฺณาสกสฺส
ปฺจมวคฺเค โสตานุคตสุตฺต กเถสิ โสตานุคตาน ภิกฺขเว ธมฺมาน
วจสา ปริจิตาน มนสานุเปกฺขิตาน ทิฏิยา สุปปฺ ฏิวิทฺธาน จตฺตาโร
อานิสสา ปาฏิกงฺขา ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ธมฺม ปริยาปุณาติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถ อุทาน อิติวุตฺตก
ชาตก อพฺภตุ ธมฺม เวทลฺล ฯ ตสฺส เต ธมฺมา โสตานุคตา
โหนฺติ วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏิยา สุปฺปฏิวิทธฺ า ฯ
๑

๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๕๑.
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โส มุฏสฺสติ กาล กุรมุ าโน อฺตร เทวนิกาย อุปปชฺชติ ฯ
ตสฺส ตตฺถ สุขิโน ธมฺมปทาปลปนฺติ ฯ ทนฺโธ ภิกฺขเว สตุปฺปาโท
อถ โส สโต ขิปฺปเยว วิเสสคามี โหติ ฯ โสตานุคตาน ภิกฺขเว
ธมฺมาน ... ทิฏิยา สุปฺปฏิวิทฺธาน อย ปโม อานิสโส
ปาฏิกงฺโข ฯ ปุน จ ปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺม ปริยาปุณาติ
สุตฺต ... เทวนิกาย อุปปชฺชติ ฯ ตสฺส ตตฺถ น เหว โข
สุขิโน ธมฺมปทาปลปนฺติ อปจ โข ภิกฺขุ อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต
เทวปริสาย ธมฺม เทเสติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อย วา โส
ธมฺมวินโย ยตฺถาห ปุพฺเพ พฺรหฺมจริย อจรินฺติ ฯ ทนฺโธ
ภิกฺขเว สตุปฺปาโท อถ โส สโต ขิปฺปเยว วิเสสคามี โหติ ฯ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปุริโส กุสโล เภริสทฺทสฺส โส อทฺธานมคฺคปฺปฏิปนฺโน เภริสทฺท สุเณยฺย ตสฺส น เหว โข อสฺส กงฺขา
วา วิมติ วา เภริสทฺโท นุ โข น นุ โข เภริสทฺโทติ อถโข
เภริสทฺโทเตฺวว นิฏ คจฺเฉยฺย เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺม
ปริยาปุณาติ สุตฺต ... อถ โส สโต ขิปฺปเยว วิเสสคามี
โหติ ฯ โสตานุคตาน ภิกฺขเว ธมฺมาน ... สุปฺปฏิวิทฺธาน
อย ทุตโิ ย อานิสโส ปาฏิกงฺโข ฯ ปุน จ ปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ธมฺม ปริยาปุณาติ สุตตฺ  ... เทวนิกาย อุปปชฺชติ ตสฺส
ตตฺถ น เหว โข สุขิโน ธมฺมปทาปลปนฺติ ฯ นป ภิกฺขุ อิทฺธิมา
เจโตวสิปฺปตฺโต เทวปริสาย ธมฺม เทเสติ ฯ อปจ โข เทวปุตฺโต
เทวปริสาย ธมฺม เทเสติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อย วา โส
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ธมฺมวินโย ... วิเสสคามี โหติ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปุริโส
กุสโล สงฺขสทฺทสฺส โส อทฺธานมคฺคปฺปฏิปนฺโน ... อถ
โส สโต ขิปฺปเยว วิเสสคามี โหติ ฯ โสตานุคตาน ภิกฺขเว
ธมฺมาน ... สุปฺปฏิวิทฺธาน อย ตติโย อานิสโส ปาฏิกงฺโข ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ธมฺม ปริยาปุณาติ สุตฺต ...
เทวนิกาย อุปปชฺชติ ฯ ตสฺส ตตฺถ น เหว โข สุขิโน ...
นป ภิกฺขุ อิทฺธิมา ... นป เทวปุตฺโต เทวปริสาย ธมฺม
เทเสติ ฯ อปจ โข โอปปาติโก โอปปาติก สาเรติ สรสิ
ตฺว มาริส ยตฺถ มย ปุพฺเพ พฺรหฺมจริย อจริมฺหาติ ฯ โส
เอวมาห สรามิ มาริส สรามิ มาริสาติ ฯ ทนฺโธ ภิกฺขเว
สตุปฺปาโท อถ โส สโต ขิปฺปเยว วิเสสคามี โหติ ฯ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว เทฺว สหายกา สหปสุกีฬกา เต กทาจิ กรหจิ
กตฺถจิ อฺมฺ สมาคจฺเฉยฺยุ ตเมน สหายโก สหายก
เอว วเทยฺย อิทมฺป สมฺม สรสิ อิทมฺป สมฺม สรสีติ โส
เอว วเทยฺย สรามิ สมฺม สรามิ สมฺมาติ เอวเมว โข
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ธมฺม ปริยาปุณาติ สุตฺต ... อปจ โข
โอปปาติโก โอปปาติก สาเรติ สรสิ ตฺว มาริส ... อถโข
โส สโต ขิปฺปเยว วิเสสคามี โหติ ฯ โสตานุคตาน ภิกฺขเว
ธมฺมาน ... สุปฺปฏิวิทฺธาน อย จตุตฺโถ อานิสโส ปาฏิกงฺโข ฯ
โสตานุคตาน ภิกฺขเว ธมฺมาน วจสา ปริจิตาน มนสานุเปกฺขิตาน
ทิฏิยา สุปฺปฏิวิทฺธาน อิเม จตฺตาโร อานิสสา ปาฏิกงฺขาติ ฯ
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[๓๙๑] โสตานุคตานนฺติ ปสาทโสต โอทหิตฺวา าณโสเตน
ววตฺถาปตาน ฯ อานิสสา ปาฏิกงฺขาติ คุณานิสสา ปาฏิกงฺขิตพฺพา ฯ
ธมฺม ปริยาปุณาตีติ สุตฺต เคยฺยนฺติอาทิก นวงฺคสตฺถุสาสนภูต
ตนฺติธมฺม วลฺเชติ ฯ โสตานุคตาติ โสต อนุคตา อนุปฺปวิฏ า ฯ
มนสานุเปกฺขิตาติ จิตฺเตน โอโลกิตา ฯ ทิฏิยา สุปฺปฏิวิทธฺ าติ
อตฺถโต จ การณโต จ ปฺาย สุฏุ ปฏิวิทฺธา ปจฺจกฺขีกตา ฯ
มุฏสฺสติ กาล กุรุมาโนติ นยิท พุทฺธวจนานุสฺสรณสฺสติยา
อภาเวน วุตฺต ปุถชุ ฺชนกาลกิริย ปน สนฺธาย วุตฺต ฯ ปุถุชชฺ โน หิ
มุฏสฺสติ กาล กโรติ นาม ฯ อุปปชฺชตีติ สุทฺธสีเล ปติฏิโต
เทวโลเก นิพฺพตฺตติ ฯ ธมฺมปทาปลปนฺตีติ อนฺเต ภเว นิพฺพตฺตสฺส
สุขิโน เยป ปุพฺเพ สชฺฌายมูฬฺหกา วาจาปริหีนา พุทฺธวจนธมฺมา
เต สพฺเพ ปสนฺเน อาทาเส ฉายา วิย อปลปนฺติ อุปฏหนฺติ
ปากฏา หุตฺวา ปฺายนฺติ ฯ ทนฺโธ ภิกฺขเว สตุปฺปาโทติ
พุทฺธวจนานุสฺสรณสฺสติยา อุปฺปาโทว ทนฺโธ ครุ ฯ อถ โส
สโต ขิปฺปเยว วิเสสคามี โหตีติ นิพฺพานคามี โหตีติ อตฺโถ ฯ
อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโตติ อิทฺธิสมฺปนฺโน จิตฺตสฺส วสิภาวปฺปตฺโต
ขีณาสโว ฯ อย วา โส ธมฺมวินโยติ เอตฺถ วิภาวนตฺโถ
วาสทฺโท ฯ ยตฺถาติ ยสฺมึ ธมฺมวินเย ฯ พฺรหฺมจริย อจรินตฺ ิ
พฺรหฺมจริยวาส วสึ ฯ อิทป พุทฺธวจน มยา ปุพฺเพ วลฺชิตนฺติ
พุทฺธวจนานุสฺสรณวเสเนเวต วุตฺต ฯ เทวปุตฺโตติ ปฺจาลจณฺโฑ
วิย หตฺถกมหาพฺรหฺมา วิย สนงฺกุมารมหาพฺรหฺมา วิย จ เอโก
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ธมฺมกถิกเทวปุตฺโต ฯ โอปปาติโก โอปปาติกนฺติ ปม อุปฺปนฺโน
เทวปุตฺโต ปจฺฉา อุปฺปนฺน สาเรติ ฯ สหปสุกีฬกาติ เอเตน เนส
ทีฆรตฺต กตปริจยภาว ทสฺเสติ ฯ สมาคจฺเฉยฺยุนฺติ สาลาย วา
รุกฺขมูเล วา สมฺมุขีภาว คจฺเฉยฺยุ ฯ เอว วเทยฺยาติ สาลาย
วา รุกฺขมูเล วา ปมตร นิสินฺโน ปจฺฉา อาคต เอว วเทยฺยาติ
ตพฺพณฺณนา ฯ
[๓๙๒] โสตานุคตานนฺติ ปสาทโสต อนุคนฺตฺวา ธตาน
ปคุณาน วาจุคฺคตานนฺติ อตฺโถ ฯ เอวมฺภูตา จ ปสาทโสต
โอทหิตฺวา าณโสเตน สุฏุ ววตฺถาปตา นาม โหนฺตีติ อาห
ปสาทโสตนฺติอาทึ ฯ เอกจฺจสฺส หิ อุคฺคหิต พุทฺธวจน ธต ปคุณ
นิจฺจลิต สุฏ ุ ววตฺถาปต น โหติ ฯ อสุกสุตฺต วา ชาตก วา
กเถหีติ วุตฺเต สชฺฌายิตฺวา สสนฺทิตฺวา สมนุคฺคาหิตฺวา ชานิสฺสามีติ
วทติ ฯ เอกจฺจสฺส ธต ปคุณ ภวงฺคโสตสทิส โหติ ฯ อสุกสุตฺต
วา ชาตก วา กเถหีติ วุตฺเต อุทฺธริตฺวา ตเมว กเถติ ฯ ต
สนฺธาเยต วุตฺต าณโสเตน ววตฺถาปตานนฺติ ฯ วลฺเชตีติ
ปาลิอนุสนฺธิปุพฺพาปรวเสน วาจุคฺคต กโรนฺโต ธาเรติ ฯ วจสา
ปริจิตาติ สุตฺตทสกวคฺคทสกปณฺณาสกทสกวเสน วาจาย สชฺฌายิตา
ทสสุตฺตานิ คตานิ ทสวคฺคานิ คตานีติอาทินา สลฺลกฺเขตฺวา
วาจาย สชฺฌายิตาติ อตฺโถ ฯ วคฺคาทิวเสน อิธ วจสา ปริจโย
อธิปฺเปโต น ปน สุตฺเตกเทสสฺส สุตฺตมตฺตสฺส จ วจสา
๑

๑. มโน. ปู. ๒/๔๗๐.
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ปริจโย ฯ มนสานุเปกฺขิตาติ ภาคโส นิชฺฌายิตา จินฺติตา มนสา
อนุเปกฺขิตา ฯ ยสฺส วาจาย สชฺฌายิต พุทฺธวจน มนสา จินฺเตนฺตสฺส
ตตฺถ ตตฺถ ปากฏ โหติ มหาทีป ชาเลตฺวา ิตสฺส รูปคต
วิย วิภูต หุตฺวา ปฺายติ ต สนฺธาเยต วุตฺต สุปฺปฏิวิทฺธาติ ฯ
นิชฺชฏ นิคฺคุมฺพ กตฺวา สุฏุ ยาถาวโต ปฏิวิทฺธาติ ตฏฏีกา ฯ
[๓๙๓] เอว ธมฺมสฺสวน จตุรานิสสาธิคมเหตุ โหติ ฯ ธมฺม
สุตฺวาว อาสวกฺขย อธิคจฺฉนฺตา ปน คณนปถ วีติวตฺตา ฯ
ตสฺมา เกนจิ อนลเสน หุตฺวา ธมฺโม โสตพฺโพ อป ทีฆมคฺค
คเตน ทหรภิกฺขุอาทินา วิย ฯ
มหาคาเม กิร ติสฺสมหาวิหารวาสี เอโก ทหโร ทีฆวาปย
มหาชาตกภาณกตฺเถโร คาถาสหสฺส มหาเวสฺสนฺตร กเถสฺสตีติ
สุตฺวา ตโต นิกฺขมิตฺวา เอกทิวเสเนว นวโยชนมคฺค อาคโต ฯ
ตขณฺเว เถโร ธมฺมกถ อารภิ ฯ ทหโร ทูรมคฺคาคมเนน
สฺชาตกายทรถตฺตา ปฏานคาถาย สทฺธึ อวสานคาถเยว ววตฺถเปสิ ฯ
ตโต เถรสฺส อิทมโวจาติ วตฺวา อุฏานกาเล มยฺห
อาคมนกมฺม โมฆ ชาตนฺติ โรทมาโน อฏาสิ ฯ อเถโก มนุสฺโส
ภนฺเต ตุมฺหาก ธมฺมกถ โสตุ เอโก ทหรภิกฺขุ ติสฺสมหาวิหารา
อาคโต โส กายทรถภาเวน เม อาคมน โมฆ ชาตนฺติ
โรทมาโน ิโตติ เถรสฺส อาจิกฺขิ ฯ เถโร คจฺฉถ สฺาเปถ
๑

๑. เอกาเหเนว โยชนมคฺคนฺติ ปาทฺวย ทิสฺสติ.
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น ปุน เสฺว กเถสฺสามีติ วตฺวา ทุติยทิวเส กเถสิ ฯ ทหโร
ต สุตฺวา โสตาปนฺโน ชาโต ฯ
ทหรภิกฺขุ วตฺถุ ฯ
[๓๙๔] อุลภโกลกณฺณิวาสิกา เอกาป อิตฺถี ปุตฺตก ปายมานา
ทีฆภาณกมหาอภยตฺเถโร อริยวสปฺปฏิปท กเถสฺสตีติ สุตฺวา
ปฺจโยชนมคฺค คนฺตฺวา ทิวากถิกตฺเถรสฺส นิสนิ ฺนกาเลเยว วิหาร
ปวิสิตฺวา ภูมิย ปุตฺต นิปชฺชาเปตฺวา ทิวากถิกตฺเถรสฺส ิตกาว
ธมฺม อสฺโสสิ ปทภาณมฺป ิตกาว อสฺโสสิ ฯ ปทภาณกตฺเถเร
อุฏิเต ทีฆภาณกมหาอภยตฺเถโร จตุปฺปจฺจยสนฺโตสภาวนารามมหาอริยวส อารภิ ฯ สา ิตกาว ปคฺคณฺหาติ ฯ เถโรป ยาว
อรุณุคฺคมนา ธมฺม กเถสิ ฯ อรุณุคฺคมนฺจ เถรสฺส อิทมโวจาติ
วจนฺจ อุปาสิกาย โสตาปตฺติผลปฺปตฺติ จ เอกกฺขเณเยว อโหสิ ฯ
ปายนฺติตฺถี วตฺถุ ฯ
อิท วตฺถุทฺวย ติกงฺคุตฺตเร ปมปณฺณาสกสฺส ปฺจมวคฺเค
านสุตฺตวณฺณนาย วุตฺต ฯ
[๓๙๕] คาถาสหสฺสนฺติ คาถาสหสฺสวนฺต ฯ ปฏานคาถายาติ
ปฏนคาถาย อาทิคาถายาติ อตฺโถ ฯ ปฏานา จ สา คาถา จาติ
ปฏานคาถา ฯ ววตฺถเปสิ น ทฺวินฺนมนฺตเร วุตฺต กิลนฺตกายตฺตา ฯ
ปทภาณ สายณฺหธมฺมกถา ฯ ปคฺคณฺหาตีติ ปจฺจกฺข กโรนฺตี
คณฺหาติ สกฺกจฺจ สุณาตีติ อตฺโถติ ตฏฏีกา ฯ
๑

๒

๑. อุลฺลงฺคโกลิกณฺณิวาสิกาติป ปาโ. ๒. มโน. ปู. ๒/๑๗๔.
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[๓๙๖] เอว อุปนิสฺสยสมฺปนฺนสฺส ปุคฺคลสฺส ธมฺมสฺสวน
ทิฏเว ธมฺเม มคฺคุปฺปตฺติยา การณ โหติ อุปนิสฺสยรหิตสฺส
ปน อนาคเต ฯ สจฺจกนิคฺคณฺาทโย เจตฺถ นิทสฺสน ฯ
เวสาลิย กิร สจฺจโก นาม นิคฺคณฺโ ราชกุมาเร สิปฺป
สิกฺขาเปนฺโต ปณฺฑิโต ปณฺฑิตวาโท ตทา ปฺาย อติปูรติ ตฺตา
กุจฺฉิ เม ภิชเฺ ชยฺยาติ ภีโต อยปฏเฏน กุจฺฉึ ปริกขฺ ิปตฺวา วิจรติ ฯ
อคฺคิเวสฺสโนติป ตสฺเสว นาม ฯ โส เอกทิวส สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา
จูฬสจฺจกสุตฺต สุตฺวา ปุเนกทิวส อุปสงฺกมิตฺวา มหาสจฺจกสุตฺต
อสฺโสสิ ฯ ตานิ สุตฺตานิ มูลปณฺณาสกสฺส จตุตฺถวคฺเค ฯ โส
ตานิ สุตฺวาป เนว อภิสมยปฺปตฺโต น ปพฺพชิโต น สรเณสุ
ปติฏิโต ฯ กสฺมา เอตสฺส ภควา เทเสสีติ ฯ อนาคเต วาสนตฺถาย ฯ
ปสฺสติ หิ ภควา อิมสฺส อิทาเนว อุปนิสฺสโย นตฺถิ มยฺห
ปน ปรินิพพฺ านโต อฏารสมาธิกาน ทฺวินฺน วสฺสสตาน อจฺจเยน
ตมฺพปณฺณิทีเป สาสน ปติฏหิสฺสติ ตตฺราย กุลฆเร นิพฺพตฺติตฺวา
สมฺปตฺเต กาเล ปพฺพชิตฺวา ตีณิ ปฏกานิ อุคฺคเหตฺวา วิปสฺสน
วฑฺเฒตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปตฺวา กาฬพุทฺธรกฺขิโต
นาม มหาขีณาสโว ภวิสฺสตีติ ฯ อิท ทิสฺวา อนาคเต วาสนตฺถาย
ธมฺม เทเสสิ ฯ โสป ตเถว ตมฺพปณฺณิทีปมฺหิ สาสเน ปติฏิเต
เทวโลกโต จวิตฺวา ทกฺขิณาคิริวิหารสฺส ภิกฺขาจารคาเม เอกสฺมึ
๑

๒

๓

๑. ม. มู. ๑๒/๔๒๒. ม. มู. ๑๒/๔๓๗. ๒. อิโต ปร ธมฺมนฺติ ปท อฏกถาโปตฺถเก
ลิขิต. ๓. สมาธิกานนฺติ ทิสสฺ ติ.
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อมจฺจกุเล นิพฺพตฺโต สมฺปตฺเต กาเล ปพฺพชิตฺวา เตปฏก พุทฺธวจน
อุคฺคเหตฺวา คณ ปริหรนฺโต มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต อุปชฺฌาย
ปสฺสิตุ คโต ฯ อุปชฺฌาโย ต โจเทตุกาโม กถามตฺตมฺป น
อกาสิ ฯ โส ปจฺจูสสมเย วุฏาย อุปชฺฌาย อุปสงฺกมิตฺวา
ภนฺเต ตุเมฺห มยิ คนฺถกมฺม กตฺวา อาคเต กถามตฺตมฺป น กริตฺถ
โก มยฺห โทโสติ ปุจฺฉิ ฯ เถโร อาห อาวุโส พุทฺธรกฺขิต
เอตฺตเกเนว ปพฺพชิตกิจฺจ เม มตฺถกมฺปตฺตนฺติ สฺ มา
กโรสีติ ฯ กึ กโรมิ ภนฺเตติ ฯ คณ วิโนเทตฺวา ปปฺจ ภินฺทิตฺวา
สมณธมฺม กโรหีติ ฯ โส ตสฺโสวาเท ตฺวา ตถา กตฺวา
สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ
วิตฺถาโร ตุ มหาสจฺจกวณฺณนาย โอโลเกตพฺโพ ฯ
สจฺจกวตฺถุ ฯ
วิมานวตฺถุสฺส ปฺจมวคฺเค มณฺฑกเทวปุตฺตวตฺถุมฺป กเถตพฺพ ฯ
[๓๙๗] เอกจฺโจ ปน อย คมฺภีโร สุณนฺต ม น ปฏิภาตีติ
คมฺภีรธมฺม น โสตุมิจฺฉติ ฯ ตทยุตฺต ฯ คมฺภีโรป หิ โสตพฺโพว
อป ปาลิมตฺโต ฯ ตาทิสสฺสาป หิ สวน อนาคเต วาสนา
โหติ ฯ อชคราทโย เจตฺถ นิทสฺสน ฯ
กสฺสปพุทฺธกาเล กิร เอโก อชคโร อาภิธมฺมิกภิกฺขูน
อายตนกถ สชฺฌายนฺตาน สเร นิมิตตฺ  คเหตฺวา กาล กตฺวา สคฺเค
นิพฺพตฺติตฺวา ยาว อมฺหาก สตฺถุ ปรินิพฺพานา สคฺคสมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา
๑

๑. ป. สู. ๒/๓๙๕.
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สตฺถริ ปรินิพฺพุเต พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติ ฯ โส วยปฺปตฺโต
อาชีวกสาสเน ปพฺพชิตวฺ า ชนโสโณ นาม อาชีวโก หุตวฺ า
พินฺทุสารรฺโ ธมฺมาย นาม อคฺคมเหสิยา กุลปู โก อโหสิ ฯ
ตทา ธมฺมา เทวี อโสกกุมาร ธารยมานา เอเกน ปาเทน
จนฺท เอเกน สุริย อกฺกมิตฺวา ตารกรูป วลาหกปนฺตึ คณฺฑุปฺปาเท
กานนฺจ ขาทิตุมิจฺฉามีติ เอว อุปฺปนฺนโทหฬินี อโหสิ ฯ ต
สุตฺวา ราชา อุปายกุสลตาย มหนฺต กปาลปูวทฺวย กาเรตฺวา
อย จนฺโท อย สุริโยติ วตฺวา ตารกสณฺาน อาวฏฏโมทกฺจ
วลาหกสฺส ปนฺตฺยาการ สกฺขลิกฺจ กานน ขชฺชกฺจ กาเรตฺวา
ราชงฺคเณ โสธาเปตฺวา อุปริ ฉิททฺ กิลฺช อตฺถราเปตฺวา กิลฺชจฺฉิทฺทโต อุคฺคตุคฺคต ขชฺชก คเหตฺวา อิเม คณฺฑุปฺปาทาติ วตฺวา
เทวิยา ยถากาม การาเปสิ ฯ สาป ยถากาม อกาสิ ฯ โทหโฬ
ปฏิปฺปสฺสมฺภิ ฯ ราชา โทหฬสฺส นิปฺผตฺตึ ชานิตุกาโม ชนโสณาชีวก
ปุจฺฉิ ฯ โส มหาราช เทวี ธฺลกฺขณสมฺปนฺน ปุตฺตวร
ลภิสฺสตีติ เอตฺตกเมว รฺโ กเถตฺวา ปุน เทวึ อุปสงฺกมิตฺวา
เอวมาห เทวิ ตุยฺห ปุตฺโต ราชา ภวิสฺสติ ตว จนฺทสุริยกฺกมน
ตสฺส สกลชมฺพุทีเป เอกสตราชูน ปริจาริกภาวสฺส ปุพฺพนิมิตฺต
ตารกขาทน อปฺปยทายาทเวมาติกภาตุฆาตสฺส วลาหกขาทน
มิจฺฉาลทฺธึ ฉินฺทิตฺวา พุทฺธสาสนปฺปคฺคหณสฺส คณฺฑุปฺปาทขาทน ปวิยา
เหฏา โยชนปฺปมาเณ อาณปฺปวตฺติยา มหิรุหปาทปคหนสงฺขาต
กานนขาทน อุปริอากาเส โยชนปฺปมาเณ อาณปฺปวตฺติยา
๑

๑. สี. มหีรุหปาทปคฺคหณสฺส ขาทน.
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ปุพฺพนิมิตฺตนฺติ ฯ โส ตโต โยชนสต คนฺตฺวา เอกสฺมึ าเน วิหาสิ ฯ
อปรภาเค อโสกกุมาโร รชฺเช ปติฏ าย มาตรา กถิต สพฺพ
ปวตฺตึ สุตฺวา ชนโสณาชีวกสฺส สกฺการ กาตุกาโม สุวณฺณสิวิกาย
สทฺธึ ปุริเส เปเสสิ ฯ โส เตหิ อาหริยมาโน อนฺตรามคฺเค
อสฺสคุตฺตตฺเถรสฺส วสนฏาน ทิสฺวา อย ปพฺพชิตาน วสโนกาโสติ
สิวิกาย โอตริตฺวา ต าน คนฺตฺวา เถรสฺส เมตฺตานุภาเวน
อฺมฺ อวิเหสเก ปฏิลทฺธเมตฺตจิตฺเต ตตฺถ ตตฺถ วคฺควคฺคภูเต
สีหพฺยคฺฆาทโย สตฺเต ทิสฺวา เก นาม อิเมติ ปุจฺฉิ ฯ เถโร
ตสฺส ปุพฺพเหตุสมฺปตฺตึ โอโลเกนฺโต ปุพฺเพ อายตนกถาสวน
ทิสฺวา ตเมว ตสฺส อุปนิสฺสโยติ จินฺเตตฺวา อายตนา เอเต
อาวุโสติ อาห ฯ โส อายตนาติ ปท สุตฺวา หิโรตฺตปฺป
ปจฺจุปฏเปตฺวา อุกฺกฏุ กิ  นิสีทิ ฯ เถโร ตสฺส อุทกสาฏก
อทาสิ ฯ โส เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา กมฺมฏาน อุคฺคเหตฺวา
วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ
มหาวสฏีกาย อชครวตฺถุ ฯ
อฏสาลินิย ขุทฺทกวคฺคุลิวตฺถุมฺป กเถตพฺพ ฯ
[๓๙๘] กกุสนฺธพุทธฺ กาเล กิร เอกา กุกฺกฏุ ี อาสนสาลาย สมีเป
วิหาสิ ฯ สา เอกสฺส วิปสฺสกสฺส ภิกฺขุโน วิปสฺสนากมฺมฏาน
สชฺฌายนฺตสฺส ธมฺมโฆส สุตฺวา ธมฺโม เอโสติ สเร นิมติ ฺต
คเหตฺวา เอเกน เสเนน มาริตา จวิตฺวา อุพฺพรี นาม ราชธีตา
หุตฺวา ปริพพฺ าชิกาสุ ปพฺพชิ ฯ สา อปรภาเค วจฺจกุฏึ ปวิฏ า
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ปุฬุวกราสึ ทิสฺวา ปุฬุวกสฺ อุปปฺ าเทตฺวา ปมชฺฌาน ปฏิลภิตฺวา
ตโต จุตา พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺติตฺวา ตโต จุตา เสฏิกุเล
นิพฺพตฺติตฺวา นจิรสฺเสว จวิตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท ราชคเห
สูกรโปติกา หุตฺวา นิพพฺ ตฺติ ฯ สตฺถา ต ทิสฺวา สิต กตฺวา
อานนฺทตฺเถเรน ปุฏโ  สพฺพ กเถตฺวา ธมฺมปทสฺส ตณฺหาวคฺเค
ยถาป มูเล อนุปทฺทเว ทฬฺเหติ คาถาโย เทเสสิ ฯ สา ปน
ตโต จุตา สุวณฺณภูมิย ราชธีตา ตโต จุตา วนวาสิย นิพฺพตฺติตฺวา
ตโต จุตา พาราณสิย ตโต จุตา สุปฺปารกปฏฏเน อสฺสวาณิชธีตา
ตโต จุตา กาวีรปฏฏเน นาวิกธีตา ตโต จุตา อนุราธปุเร
อิสฺสรธีตา ตโต จุตา อนุราธปุรสฺเสว ทกฺขิณทิสาย โสกนฺตคาเม
สุมนกุฏมฺพกิ สฺส สุมนา นาม ธีตา อโหสิ ฯ อิจฺจสฺสา กุกฺกุฏ-ี
อตฺตภาวโต ยาว กุฏมฺพกิ ธีตุอตฺตภาวา ทฺวาทส ชาติโย ฯ สา
อปรภาเค ทุฏคามิณีรฺโ ลกุณฺฏกอติอมฺพรสฺส นาม มหามตฺตสฺส
เคห คตา ฯ ตทา โกฏิปพฺพตมหาวิหารวาสี มหาอตุลตฺเถโร
ตตฺถ ปณฺฑาย จรนฺโต ต ทิสฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อาวุโส
สูกรโปติกา นิพฺพตฺติตฺวา มหามตฺตสฺส ภริยตฺต ปตฺตา อโห
อจฺฉริยนฺติ ฯ สา ต สุตวฺ า ชาติสฺสรฺาเณน อตฺตโน อตีตตฺตภาเว
ตฺวา อุปฺปนฺนสเวคา สามิก ยาจิตฺวา ภิกฺขุนีสุ ปพฺพชิตฺวา
ติสฺสมหาวิหาเร มหาสติปฏานสุตฺต สุตฺวา โสตาปนฺนา อปรภาเค
กลฺลกมหาวิหาเร อาสีวิโสปมสุตฺต สุตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ
ธมฺมปทวณฺณนาย กุกฺกุฏีวตฺถุ ฯ
๑

๒

๑. คาวิรปฏฏเน. ๒. เภกฺกนฺตคาเมติ ธมฺมปทวณฺณนาย ทิสฺสติ.
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[๓๙๙] เอว ธมฺมสฺสวน สมฺมาภาวิต อรหตฺต ปาเปติ ฯ
เตนาห จตุกฺกงฺคุตฺตเร ตติยปณฺณาสกสฺส ปฺจมวคฺเค จตฺตาโรเม
ภิกฺขเว กาลา สมฺมาภาวิยมานา สมฺมาอนุปริวตฺติยมานา อนุปุพฺเพน
อาสวาน ขย ปาเปนฺติ ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ กาเลน ธมฺมสฺสวน
กาเลน ธมฺมสากจฺฉา กาเลน ธมฺมเทสนา กาเลน วิปสฺสนา ฯ
อิเม โข ภิกขฺ เว จตฺตาโร กาลา ... ปาเปนฺติ ฯ เสยฺยถาป
ภิกฺขเว อุปริปพฺพเต ถูลผุสิตเก เทเว วสฺสนฺเต อุทก ยถานินฺน
ปวตฺตมาน ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา ปริปูเรติ ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา
ปริปูรา กุสพุ ฺเภ ปริปูเรนฺติ กุสุพฺภา ปริปรู า มหาโสพฺเภ
ปริปูเรนฺติ มหาโสพฺภา ปริปูรา กุนนฺ ทิโย ปริปูเรนฺติ กุนฺนทิโย ปริปรู า
มหานทิโย ปริปูเรนฺติ มหานทิโย ปริปูรา สมุทฺทสาคร ปริปูเรนฺติ
เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเม จตฺตาโร กาลา ... ปาเปนฺตีติ ฯ
สตฺตมสุตฺต ฯ
[๔๐๐] กาลาติ ตสฺมึ ตสฺมึ กาเล ธมฺมสฺสวนทิวเส ปวตฺตาน
กุสลธมฺมาน เอต อธิวจน ฯ เต ภาวิยนฺติ เจว อนุปริวตฺติยนฺติ
จ ฯ อาสวาน ขยนฺติ อรหตฺตนฺติ ตพฺพณฺณนา ฯ
ปรมตฺถโต อวิชชฺ มานสภาวสฺส กาลสฺส ภาวนาทิโยโค น
สมฺภวตีติ อาห กาลาติ ตสฺมึ ตสฺมึ ... เอต อธิวจนนฺติ ฯ
กาลสหจริตา หิ กุสลธมฺมา อิธ กาลสทฺเทน สทฺทิตา อปรสฺส
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๘๘. ๒. ปาลิย สมโถติ ปาโ ทิสฺสติ. ๓. กุโสพฺเภติ.
๔. กุโสพฺภาติ. ๕. ธมฺมสฺสวนาทิวเสน. ๖. มโน.ปู. ๒/๔๓๙. ๗. สทฺท. สทฺทเนติ ธาตุ.
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อสมฺภวโตติ ตฏฏีกา ฯ
[๔๐๑] ถูลผุสิตเกติ มหาผุสิตเก ฯ ปพฺพตกนฺทรปทรสาขาติ
เอตฺถ กนฺทร นาม กนฺติลทฺธนาเมน อุทเกน ทริโต อุทกภินฺโน
ปพฺพตปฺปเทโส โย นิตมฺโพติป นทีนิกฺุโชติป วุจฺจติ ฯ ปทร
นาม อฏ มาเส เทเว อวสฺสนฺเต ผลิโต ภูมิปฺปเทโส ฯ สาขาติ
กุสุพฺภคามินิโย ขุทฺทกมาติกาโย ฯ กุสุพฺภาติ ขุทฺทกอาวาฏา ฯ
มหาโสพฺภาติ มหาอาวาฏา ฯ กุนนฺ ทิโยติ ขุทฺทกนทิโย ฯ
มหานทิโยติ คงฺคายมุนาทิกา มหาสริตาติ ติกงฺคุตฺตรสฺส
ทุติยปณฺณาสเก ปฺจมวคฺคสฺส จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา ฯ
เกน อุทเกน ทริโต ปพฺพตปฺปเทโสติ กตฺวา อาห กนฺทโรติ ฯ
นิตมฺโพติป วุจฺจติ อุทกสฺส ยถานินฺน นิพฺพตฺติยา นทีนิพฺพตฺตภาเวน ฯ
นทีนิกฺุโชติป วุจฺจติ ปภวตฺตา นทิยา ฯ อฏ มาเสติ
เหมนฺตคิมฺหอุตุวเสน อฏ มาเส ฯ ขุทฺทกา อุทกวาหินิโย สาขา
วิยาติ สาขา ฯ ขุทฺทกา โสพฺภา กุสุพฺภา โอการสฺส อุการ
กตฺวา ฯ ยตฺถ อุปริอุนฺนตปฺปเทสโต อุทก อาคนฺตฺวา ติฏติ
เจว สนฺทติ จ เต กุสพุ ฺภา ขุทฺทกอาวาฏา ฯ ขุทฺทกนทิโยติ
ปพฺพตปาทาทิโต นิกฺขนฺตา ขุทฺทกา นทิโยติ ตฏฏีกา ฯ
[๔๐๒] โย หิ น สกฺกจฺจ ธมฺม สุณาติ โส สาสนนฺตรธานาย
ปฏิปชฺชติ นาม สกฺกจฺจ สุณนฺโต ตุ อนนฺตรธานาย ฯ เตนาห
ปฺจกงฺคุตฺตเร จตุตฺถปณฺณาสกสฺส ปมวคฺเค ปฺจิเม ภิกฺขเว
๑

๒

๑. มโน. ปู. ๒/๒๙๖. ๒. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๙๗.
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ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตนฺติ ฯ กตเม
ปฺจ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขู น สกฺกจฺจ ธมฺม สุณนฺติ น
สกฺกจฺจ ธมฺม ปริยาปุณนฺติ น สกฺกจฺจ ธมฺม ธาเรนฺติ น สกฺกจฺจ
ธตาน ธมฺมาน อตฺถ อุปปริกฺขนฺติ น สกฺกจฺจ อตฺถมฺาย
ธมฺมมฺาย ธมฺมานุธมฺม ปฏิปชฺชนฺติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ
ธมฺมา ... สวตฺตนฺตีติ ฯ
จตุตฺถสุตฺต ฯ
น สกฺกจฺจ ธมฺม สุณนฺตีติ โอหิตโสตา สุกตการิโน หุตฺวา
น สุณนฺติ ฯ น ปริยาปุณนฺตีติ ยถาสุต ธมฺม วลฺเชนฺตาป
สกฺกจฺจ น วลฺเชนฺตีติ ตพฺพณฺณนา ฯ
กาเลน ธมฺมสฺสวนกถา ฯ
[๔๐๓] เอวมิมาย คาถาย คารโว นิวาโต สนฺตุฏิ กตฺุตา
กาเลน ธมฺมสฺสวนนฺติ มงฺคลปฺจก วุตฺต ฯ อิทป ปฺยาวตฺต ฯ
ตติยปาเท ปน ปฺจม ลหุ สพฺพตฺถาติ วุตฺตตฺตา มสว อิติ
นคโณติ เอเก ฯ ยถา ปน สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺตีติ เอตฺถ
พินฺทาคม กตฺวา ปฺจมสฺส ครุตา อิจฺฉิตา เอวมิธาป สการสฺส
ทฺวิตฺต กตฺวา ปฺจมสฺส ครุตา อิจฺฉิตพฺพา ฯ เอวฺหิ มสฺสว อิติ
ภคโณ ภวติ ฯ น หิ ปฺจม ลหุ สพฺพตฺถาติ วุตฺโตทเย
วุตฺตเมต ฯ อาจริเยน หิ ปฏาเร สพฺพเค ปาเทติ วทตา สพฺเพสุ
วุตฺเตสุ ปมปฏารสฺส สพฺพครุตา อิจฺฉิตา กุโต ตตฺถ ปฺจมสฺส
๑

๑. มโน. ปู. ๓/๖๕.
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ลหุตา ฯ โม โม โค โค วิชฺชุมฺมาลาตฺยาทิ เอตฺถ นิทสฺสน ฯ
ตสฺมา น สารโต ปจฺเจตพฺพเมต ปฺจม ลหุ สพฺพตฺถาติ ฯ
สตฺตมคาถายตฺถวณฺณนา ฯ

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 320

อฏมคาถายตฺถวณฺณา
[๔๐๔] อฏมคาถาย ฯ ขนฺตีติ ขมน ฯ โสวจสฺสตาติ
โสวจสฺส ภาโว ฯ สมณานฺจ ทสฺสนนฺติ สมิตกฺกิเลสาน เปกฺขน ฯ
กาเลนาติ ยุตฺตปฺปตฺตกาเล ฯ ธมฺมสากจฺฉาติ ธมฺมสฺส สากจฺฉา
สหกถน ฯ เอตนฺติ ยา จ ขนฺติ ยา จ โสวจสฺสตา ยฺจ
สมณทสฺสน ยา จ ธมฺมสากจฺฉา อิท ขนฺตฺยาทิ จตุพฺพิธ อุตฺตม
มงฺคลนฺติ คณฺหาหิ เทวเตติ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ อยนฺเตฺวตฺถ
วิตฺถาโร ฯ
ขนฺติกถา
[๔๐๕] ขนฺติ นาม อธิวาสนกฺขนฺติ ยาย สมนฺนาคโต ภิกฺขุ
ทสหิ อกฺโกสวตฺถูหิ อกฺโกสนฺเต วธพนฺธาทีหิ วา วิเหสนฺเต ปุคฺคเล
อสฺสุณนฺโต วิย อปสฺสนฺโต วิย จ นิพฺพิกาโร โหติ ขนฺติวาที
วิย ภทฺรกโต มนสิกโรติ ตโต อุตตฺ รึ อปราธาภาเวน อายสฺมา
ปุณฺณตฺเถโร วิยาติ อฏกถาย วุตฺต ฯ
[๔๐๖] ตตฺถ ขนฺติวาทีติ ฯ
อตีเต พาราณสิย โพธิสตฺโต กุณฺโฑ นาม พฺราหฺมโณ
หุตฺวา ตาปสปฺปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา จิร หิมวติ วสิตฺวา โลณมฺพิลเสวนตฺถ
พาราณสึ คนฺตฺวา ราชุยฺยาเน วิหาสิ เสนาปตินา
อุปฏหิโต ฯ อเถกทิวส กลาปุ นาม ราชา สุรามทมตฺโต
๑

๒

๓

๑. โสวจสฺสสฺสาติ ยุตฺตตร. ๒. วิหึสนฺเต. ๓. ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาวณฺณนา ๑๖๓.
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นาฏกปริวุโต อุยฺยาน คนฺตฺวา เอกิสฺสา ปยมนาปตฺถิยา องฺเก สีส
กตฺวา นิทฺทายิ ฯ อถฺา อิตฺถิโย ราชาน ฉฑฺเฑตฺวา อุยฺยาเน
วิจรนฺตา สุปุปฺผิตสาลมูเล นิสินฺน โพธิสตฺต ทิสฺวา ต วนฺทิตวฺ า
ธมฺม สุณนฺตา นิสีทสึ ุ ฯ ราชา ปพุชฺฌิตฺวา ตา อปสฺสนฺโต
กุชฺฌิตฺวา ขคฺคหตฺโถ อคมาสิ ฯ อเถกา วลฺลภตรา ตสฺส
หตฺถโต ขคฺค อคฺคเหสิ ฯ ราชา กึวาที ตฺว สมณาติ ปุจฺฉิ ฯ
ขนฺติวาที มหาราชาติ ฯ กา เอสา ขนฺติ นามาติ ฯ ปเรสุ
อกฺโกสนฺเตสุ ปหรนฺเตสุ ปริภวนฺเตสุ จ อกุชฌ
ฺ นภาโวติ ฯ ราชา
ปสฺสามีทานิ เต ขนฺติยา อตฺถิภาวนฺติ โจรฆาตก ปกฺโกสาเปตฺวา
อิม ทุฏตาปส กฑฺฒิตฺวา ภูมิย ปาเตตฺวา ปุรโต จ ปจฺฉโต
จ ทฺวีสุ จ ปสฺเสสูติ จตุสุ ปสฺเสสุ เทฺว ปหารสหสฺสานิ เทหีติ
อาห ฯ โส ตถา อกาสิ ฯ ปุน ราชา กึวาที ตฺวนฺติ ฯ
ขนฺติวาที มหาราช ตฺวมฺปน มยฺห จมฺมนฺตเร ขนฺตีติ มฺสิ
นตฺเถสา เอตฺถ มยฺหฺเหสา คมฺภีเร หทยพฺภนฺตเร ปติฏิตาติ ฯ
อิมสฺส หตฺถปาเท ฉินทฺ าติ ฯ โส ตถา อกาสิ ฯ ปุนป ราชา
ปุจฺฉิ ฯ ขนฺติวาที มหาราช ตฺวมฺปน มยฺห หตฺถปาทโกฏีสุ
ขนฺตีติ มฺสิ นตฺเถสา เอตฺถาติ ฯ อิมสฺส กณฺณนาส
ฉินฺทาติ ฯ โส ตถา อกาสิ ฯ ปุน ราชา ตเถว ปุจฺฉิตฺวา ตสฺมึ
วุตฺตนเยน กเถนฺเต กุชฺฌิตฺวา โพธิสตฺตสฺส อุรมชฺฌ ปฺหิยา
ปหริตฺวา ปกฺกนฺโต อุยยฺ านทฺวาเรเยว ปวิยา ทินฺนวิวโร อวีจิมฺหิ
๑

๒

๑. วิจรนฺติโยติ ภวิตพฺพ. ๒. สุณนฺติโยติ.
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นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺมิมฺปน ปกฺกนฺตมตฺเต เสนาปติ โพธิสตฺตสฺส โลหิต
ปฺุฉิตฺวา สณิก นิสีทาเปตฺวา เอวมาห สเจ ภนฺเต กุชฺฌิตุกามา
ตุมฺเหสุ กตาปราธสฺส รฺโเยว กุชฺเฌยฺยาถ มา อฺเสนฺติ ฯ
ต สุตฺวา ตาปโส จตุกฺกนิปาตสฺส ทุติยวคฺเค ขนฺติวาทิชาตเก อิม
คาถมาห
[๔๐๗] โย เม หตฺเถ จ ปาเท จ กณฺณนาสฺจ เฉทยิ
จิร ชีวตุ โส ราชา
น หิ กุชฺฌนฺติ มาทิสาติ ฯ
ตตฺถ มาทิสาติ มม สทิสา ขนฺติพเลน สมนฺนาคตา ปณฺฑิตา
อย ม อกฺโกสิ ปหริ ปริภวิ ฉินฺทีติ น กุชฺฌนฺติ ฯ
เอว วตฺวา ตาปโส ตทิวสเมว ตตฺเถว กาลมกาสิ ฯ
เตนาห ภควา ตตฺเถว ชาตเก
พหุ อตีตมทฺธาเน
สมโณ ขนฺติทีปโน
ต ขนฺติยาเยว ิต
กาสีราชา อเฉทยีติ ฯ
ตตฺถ อตีตมทฺธาเนติ อตีเต อทฺธาเน ฯ ขนฺติทีปโนติ
อธิวาสนกฺขนฺติสวณฺณโก ฯ อเฉทยีติ มาราเปสีติ ตพฺพณฺณนา ฯ
[๔๐๘] อายสฺมา ปุณฺณตฺเถโรติ ฯ
สุนาปรนฺตรฏเ กิร ปุณฺโณ นาม กุฏมฺพิโก สกฏวณิชฺชาย
สาวตฺถึ คนฺตฺวา สตฺถุ เทสน สุตฺวา ปพฺพชิตุกาโม ภณฺฑาคาริก
ปกฺโกสาเปตฺวา อิม สพฺพ ธน มยฺห จูฬปุณฺณสฺส นาม
๑

๒

๓

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๗ ตทฏกถา. ๔/๒๗๘. ๒. อิโต ปร ปริภาสิ ปริภวิ ปหริ
ฉินฺทิ ภินฺทีติ น กุชฺฌนฺตีติ.
๓. ชาตกฏกถา. ๔/๒๗๙.
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กนิฏสฺส เทหีติ สพฺพ นิยฺยาเทตฺวา สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา
กมฺมฏานปรายโน อโหสิ ฯ อถสฺส สาวตฺถิย วสิตฺวา กมฺมฏาน
มนสิกโรนฺตสฺส ต น อุปฏาติ ฯ ตโต โส อย ชนปโท
อสปฺปาโยติ จินฺเตตฺวา สุนาปรนฺตรฏเมว คนฺตุกาโม สตฺถาร
อุปสงฺกมิตฺวา โอวาท ยาจิ ฯ สตฺถา อุปริปณฺณาสกสฺส ปฺจมวคฺเค
สฬายตนสฺส ทุติยปณฺณาสเก จตุตฺถวคฺเค จ ปุณฺโณวาทสุตฺเต
วุตฺตนเยนสฺส โอวาท ทตฺวา กตรสฺมึ ชนปเท วิหริสฺสสีติ
ปุจฺฉิ ฯ อตฺถิ ภนฺเต สุนาปรนฺโต นาม ชนปโท ตตฺถาห
วิหริสฺสามีติ ฯ อถสฺส สตฺถา อธิวาสนกฺขนฺติยา สมนฺนาคตภาว
ตฺวา ปุณฺณตฺเถร สตฺตสุ าเนสุ สีหนาท นทาเปตฺวา ตสฺส
สาธุการ ทตฺวา ตตฺถ คมน อนุชานิ ฯ
[๔๐๙] ตตฺราย ปาลิ จณฺฑา โข ปุณฺณ สุนาปรนฺตกา
มนุสฺสา ผรุสา โข ปุณฺณ สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา สเจ ต
ปุณฺณ สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา อกฺโกสิสฺสนฺติ ปริภาสิสฺสนฺติ ตตฺถ
เต ปุณฺณ กินฺติ ภวิสฺสตีติ ฯ สเจ ม ภนฺเต สุนาปรนฺตกา
มนุสฺสา อกฺโกสิสฺสนฺติ ปริภาสิสฺสนฺติ ตตฺถ เม เอว ภวิสฺสติ
ภทฺทกา วติเม สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา สุภทฺทกา วติเม
สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา ย เม นยิเม ปาณินา ปหาร เทนฺตีติ
เอวเมตฺถ ภควา ภวิสฺสติ เอวเมตฺถ สุคต ภวิสฺสตีติ ฯ สเจ ปน
เต ปุณฺณ สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา ปาณินา ปหาร ทสฺสนฺติ ตตฺถ
๑

๑. ม. อุ. ๑๔/๔๘๒. ส. สฬา. ๑๘/๗๗.
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ปน เต ปุณณ
ฺ กินฺติ ภวิสฺสตีติ ฯ สเจ เม ภนฺเต สุนาปรนฺตกา
มนุสฺสา ปาณินา ปหาร ทสฺสนฺติ ตตฺถ เม เอว ภวิสฺสติ
ภทฺทกา วติเม ... มนุสสฺ า ย เม นยิเม เลฑฺฑุนา ปหาร
เทนฺตีติ เอวเมตฺถ ... ภวิสฺสตีติ ฯ สเจ ปน เต ปุณฺณ
สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา เลฑฺฑุนา ปหาร ทสฺสนฺติ ... ทณฺเฑน
ปหาร ทสฺสนฺติ ... สตฺเถน ปหาร เทนฺตีติ ... สเจ ปน เต
ปุณฺณ สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา สตฺเถน ปหาร ทสฺสนฺติ ตตฺถ
ปน เต ปุณณ
ฺ กินฺติ ภวิสฺสตีติ ฯ สเจ เม ภนฺเต สุนาปรนฺตกา
มนุสฺสา สตฺเถน ปหาร ทสฺสนฺติ ตตฺถ เม เอว ภวิสฺสติ ภทฺทกา
วติเม สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา สุภทฺทกา วติเม สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา
ย ม นยิเม ติณฺเหน สตฺเถน ชีวิตา โวโรเปนฺตีติ เอวเมตฺถ ภควา
ภวิสฺสติ เอวเมตฺถ สุคต ภวิสฺสตีติ ฯ สเจ ปน ต ปุณฺณ
สุนาปรนฺตกา มนุสฺสา ติณฺเหน สตฺเถน ชีวิตา โวโรเปสฺสนฺติ ตตฺถ
ปน เต ปุณฺณ กินฺติ ภวิสฺสตีติ ฯ สเจ ม ภนฺเต สุนาปรนฺตกา
มนุสฺสา ติณฺเหน สตฺเถน ชีวิตา โวโรเปสฺสนฺติ ตตฺถ เม เอว
ภวิสฺสติ สนฺติ โข ภควโต สาวกา กาเยน จ ชีวิเตน จ
อฏฏิยมานา หรายมานา ชิคุจฺฉมานา สตฺถหารก ปริเยสนฺติ ต เม
อิท อปริยิฏ ฺเว สตฺถหารก ลทฺธนฺติ เอวเมตฺถ ภควา ภวิสฺสติ
เอวเมตฺถ สุคต ภวิสฺสตีติ ฯ สาธุ สาธุ ปุณฺณ สกฺขิสฺสสิ
โข ตฺว ปุณฺณ อิมินา ทมูปสเมน สมนฺนาคโต สุนาปรนฺตสฺมึ
ชนปเท วิหริตุ ยสฺสทานิ ตฺว ปุณฺณ กาล มฺสีติ ฯ
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[๔๑๐] ตตฺถ จณฺฑาติ ทุฏา กิพฺพิสา ฯ ผรุสาติ
กกฺขฬา ฯ อกฺโกสิสฺสนฺตีติ ทสหิ อกฺโกสวตฺถหู ิ อกฺโกสิสสฺ นฺติ ฯ
ปริภาสิสฺสนฺตีติ กึ สมโณ นาม อิทฺจ เต อิทฺจ กริสฺสามาติ
ตชฺเชสฺสนฺติ ฯ เอวเมตฺถาติ เอว มยฺห เอตฺถ ภวิสฺสติ ฯ ทณฺเฑนาติ
จตูหตฺถทณฺเฑน วา ฆฏิกมุคฺคเรน วา ฯ สตฺเถนาติ เอกโตธาราทินา ฯ สตฺถหารกนฺติ ชีวิตหารกสตฺถ ปริเยสนฺติ ฯ อิท เถโร
ตติยปาราชิกวตฺถุสฺมึ อสุภกถ สุตฺวา อตฺตภาเวน ชิคุจฺฉนฺตาน
ภิกฺขูน สตฺถหารกปริเยสน สนฺธายาห ฯ ทมูปสเมนาติ เอตฺถ ขนฺติ
ทโมติ เวทิตพฺพา ฯ อุปสโมติ ตสฺเสว เววจนนฺติ ตพฺพณฺณนา ฯ
[๔๑๑] ทุฏาติ โกธนา ฯ เต ปน โทเสน ทูสิตตาย ทุฏาติ
วุตฺตา ฯ กิพพฺ ิสาติ ปาปา ฯ ผรุสาติ อีสกมฺป ปสาทนสิเนหาภาเวน
ลุทฺทา ผรุสวจนตาย วา ผรุสา ฯ ตถาภูตา ปน เต ลุทฺทา นาม
โหนฺติ ตสฺมา วุตฺต กกฺขฬาติ ฯ อิทฺจ เตติ เต หตฺถจฺเฉท
ปาทจฺเฉท นาสิกจฺเฉทนฺติเอวมาทึ อิทฺจ เต อนิฏ กริสสฺ ามาติ
ภยทสฺสเนน ตชฺเชสฺสนฺติ ฯ ฆฏิกมุคฺคเรนาติ รสฺสทณฺเฑน ฯ
ตสฺส กิร อคฺคปสฺเส ฆฏิกาการ ทสฺเสนฺติ ฯ เตน ฆฏิกมุคฺคโรติ
วุจฺจติ ฯ เอกโตธาราทินา สตฺถภณฺเฑน ฯ สตฺตาน สสนโต
หึสนโต สตฺถ ฯ ตเทว ชีวิตสฺส หรณโต หารกฺจาติ สตฺถหารก ฯ
ขนฺติ ทโมติ เวทิตพฺพา อกฺขนฺติยา ทมนโต วูปสมนโต ฯ เตนาห
อุปสโมติ ตสฺเสว เววจนนฺติ สฬายตนวคฺคฏีกา ฯ
๑

๒

๑. เอตฺถนฺตเร ตฺวนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ป. สู. ๓/๗๒๗ ฯ
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พฺยาปาทวิเหสามกฺขมานทปฺปาทิเก ทเมติ วิเนตีติ ทโม
ขนฺตีติ อาห ขนฺติ ทโมติ เวทิตพฺพาติ ฯ ทโม จ โส
พฺยาปาทาทีน วินยนตฺเถน เตสฺเว อุปสมนตฺเถน อุปสโม จาติ
ทมูปสโม อธิวาสนกฺขนฺตีติ อุปริปณฺณาสกฏีกา ฯ
เอว เถโร ปเรส อกฺโกสเน ปริภาสเน ปาณิปฺปหาเร
เลฑฺฑุปฺปหาเร ทณฺฑปฺปหาเร สตฺถปฺปหาเร ชีวิตา โวโรปเนติ อิเมสุ
สตฺตสุ าเนสุ ภทฺทกา วติเมติอาทินา ขนฺติยา ปฏิสยุตฺต สีหนาท
นทิตฺวา ภควนฺต วนฺทิตวฺ า ตตฺถ คนฺตฺวา มกุฬการาเม วสฺสูปคโต
ตสฺมึเยว อนฺโตวสฺเส วิชฺชาตฺตย ปตฺวา ปรินิพฺพายิ ฯ อยเมตฺถ
สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ตุ สาฏกถาฏีเก ปุณฺโณวาทสุตฺเต โอโลเกตพฺโพ ฯ
[๔๑๒] เอว ปุณณ
ฺ ตฺเถรกฺขนฺติวาทิอิสิสทิสสฺส ปุคฺคลสฺสุปฺปนฺนา
อธิวาสนกฺขนฺติ ขนฺติ นาม ฯ
สงฺคีติสุตฺตวณฺณนายมฺป ขนฺตีติ ตตฺถ กตมา ขนฺติ ยา
ขนฺติ ขมนตา อธิวาสนตา อจณฺฑิกฺก อนสฺสุโรโป อตฺตมนตา
จิตฺตสฺสาติ เอว วุตฺตา อธิวาสนกฺขนฺตีติ วุตฺต ฯ
อธิวาสน ขมน ปเรส ทุกฺกฏ ทุรุตฺตฺจ ปฏิวิโรธากรเณน
อตฺตโน อุปริ อาโรเปตฺวา วาสนตา ฯ อจณฺฑิกกฺ นฺติ อกุชฺฌน ฯ
โรสนวเสน ปเรส อกฺขสี ุ อสฺสูน อนนุปฺปาทนา อนสฺสุโรโป ฯ
อตฺตมนตาติ สกมนตา จิตฺตสฺส อพฺยาปนฺโน สโก มโนภาโว
๑

๒

๑. สุ. วิ. ๓/๒๑๙ ฯ ๒. อภิ. ส. ๓๔/๓๓๓ ฯ
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อตฺตมนตา ฯ จิตฺตนฺติ วา จิตฺตปฺปพนฺธน เอกคฺเคน คเหตฺวา
ตสฺส อนฺตรา อุปฺปนฺเนน ปติสหคตมเนน สกมนตา อตฺตมนตา ฯ
อตฺตมโน วา ปุคฺคโล ตสฺส ภาโว อตฺตมนตา ฯ สา น
สตฺตสฺสาติ ปุคฺคลาทินิวารณตฺถ จิตฺตสฺสาติ วุตฺตนฺติ ตฏฏีกา ฯะ
[๔๑๓] อธิวาเสติ ขมติ เอตายาติ อธิวาสนา สีตาทีน
ขมนากาเรน ปวตฺโต อโทโส ตปฺปธานา วา จตฺตาโร
กุสลกฺขนฺธาติ มูลปณฺณาสเก สพฺพาสวสุตฺตฏีกา ฯ
อธิวาสนา จ สา ขนฺติ จาติ อธิวาสนกฺขนฺติ ฯ ทุกงฺคุตฺตรฏีกายนฺตุ อธิวาสนลกฺขณา ขนฺติ อธิวาสนกฺขนฺตีติ วุตฺต ฯ
[๔๑๔] อย ขนฺติ สีตาทโย ธมฺเม อธิวาเสติ อตฺตโน อุปริ
อาโรเปตฺวา วาเสติเยว น อสหมานา หุตฺวา นิรสฺสติ ตสฺมา
อธิวาสนาติ วุจฺจตีติ สพฺพาสวสุตฺตวณฺณนา ฯ
สีตาทิเก อุปคเต สหนฺตี ขนฺติ เต อตฺตโน อุปริ วาเสนฺตี
วิย โหตีติ วุตฺต อาโรเปตฺวา วาเสติเยวาติ ฯ น นิรสฺสตีติ
น วิธุนาติ ฯ โย หิ สีตาทิเก น สหติ โส เต นิรสฺสนฺโต
วิธุนนฺโต วิย โหตีติ ตฏฏกี า ฯ
สีตาทโยติ อาทิสทฺเทน อุณหฺ ฑสมกสวาตาตปสิรึสปฺปสมฺผสฺสชิฆจฺฉาปปาสทุรุตฺตวจนปถทุกฺขเวทนาทโย คหิตา ฯ
[๔๑๕] โย หิ สีต ขมติ สหติ น อวีรปุริโส วิย
อปฺปมตฺตเกนาป สีเตน จลติ กมฺปติ กมฺมฏาน วิชหติ โส
๑

๑. ป. สู. ๑/๑๑๐ ฯ
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สีตสฺส ขโม นาม โหติ โลมสนาคตฺเถโร วิย ฯ
เถโร กิร เจติยปพฺพเต ปยงฺคุคุหาย ปธานฆเร วิหรนฺโต
อนฺตรฏเก หิมปาตสมเย โลกนฺตริกนิรย ปจฺจเวกฺขิตฺวา กมฺมฏาน
อวิชหนฺโตว อพฺโภกาเส วีตินาเมสิ ฯ โย ปน อธิมตฺตมฺป อุณฺห
สหติ เสฺวว เถโร วิย อย อุณฺหสฺส ขโม นาม ฯ เถโร กิร
คิมฺหสมเย ปจฺฉาภตฺต พหิจงฺกเม นิสีทิ กมฺมฏาน มนสิกโรนฺโต ฯ
เสทาปสฺส กจฺเฉหิ มฺุจนฺติ ฯ อถ น อนฺเตวาสิโก อิธ ภนฺเต
นิสีทถ สีตโล โอกาโสติ อาห ฯ เถโร อุณหฺ ภเยเนวมฺหิ
อาวุโส อิธ นิสินฺโนติ อวีจิมหานิรย ปจฺจเวกฺขิตฺวา นิสีทิเยว ฯ
โลมสนาควตฺถุ ฯ
[๔๑๖] กมฺมฏานิกสฺส จลน นาม กมฺมฏานปริจฺจาโคติ อาห
จลติ กมฺปติ กมฺมฏาน วิชหตีติ ฯ อุณฺห สหตีติ อุณฺห สหนฺโต
จ น นคฺคสมณาทโย วิย สหติ อถโข กมฺมฏานาวิชหเนนาติ
อาห เสฺวว เถโร วิยาติ ฯ พหิจงฺกเมติ เลนโต พหิจงฺกเม ฯ
อุณฺหภเยเนว อาห อวีจิมหานิรย ปจฺจเวกฺขิตฺวาติ ฯ ตมฺป
มยา อเนกกฺขตฺตุ อนุภุตฺต อิทมฺปน ตโต มุทุตรนฺติ เอว
ปจฺจเวกฺขิตฺวาติ ตฏฏีกา ฯ
[๔๑๗] โย ปน เทฺว ตโย วาเร ภตฺต วา ปานีย วา อลภนฺโต
วา อนมตคฺเค สสาเร อตฺตโน ปตฺติวิสยูปปตฺตึ อธิมตฺเตหิ
ฑสมกสวาตาตปสมฺผสฺเสหิ ผุฏโ  วา ติรจฺฉานูปปตฺตึ สิรึสปฺปสมฺผสฺเสน ผุฏโ วา อนมตคฺเค สีหพฺยคฺฆาทิมุเขสุ อเนกวาร
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ปริวตฺติตปุพฺพตฺตภาว ปจฺจเวกฺขิตฺวา อเวธนฺโต กมฺมฏาน น
วิชหติเยว ปธานิยตฺเถโร วิย อย ชิฆจฺฉาทีน ขโม นาม ฯ
[๔๑๘] เถร กิร ขณฺฑเวลวิหาเร กณฺณิการปฺปธานฆเร อริยวส
สุณนฺต โฆรวิโส สปฺโป ฑสิ ฯ เถโร ชานิตฺวา ปสนฺนจิตฺโต นิสินฺโน
ธมฺมเยว สุณาติ ฯ วิสเวโค ถทฺโธ อโหสิ ฯ เถโร อุปสมฺปทมาฬก
อาทึ กตฺวา สีล ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปริสุทฺธสีโลมฺหีติ ปตึ อุปฺปาเทสิ ฯ
สห จิตฺตุปฺปาทา วิส นิวตฺติตฺวา ปวึ ปาวิสิ ฯ เถโร ตตฺเถว
จิตฺเตกคฺคต ลภิตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ
ปธานิยตฺเถรวตฺถุ ฯ
[๔๑๙] ปริสุทฺธสีโลมฺหีติ สพฺพตฺถาป วิสุทฺธสีโลหมสฺมีติ
มรณ อคเณตฺวา อวิปฺปฏิสารมูลก ปตึ อุปปฺ าเทสิ ฯ สห
จิตฺตุปฺปาทาติ ผรณปฺปต ิยา อุปฺปาเทน สเหว ฯ วิส นิวตฺติตฺวาติ
ปติเวเคน อชฺโฌตฺถฏ วิส ทฏมุเขเนว ภสิตฺวา ฯ ตตฺเถวาติ
สปฺเปน ทฏฏาเนเยว ฯ จิตฺเตกคฺคต ลภิตฺวาติ ปติมนสฺส
กาโย ปสฺสมฺภตีติอาทินา นเยน สมาธาน ปาปุณิตฺวาติ ตฏฏีกา ฯ
ยถาวุตฺตตฺเถรทฺวยวตฺถุ สพฺพาสวสุตฺตวณฺณนาย ฯ
[๔๒๐] ครวาลองฺคณสฺมึ กิร ตึส ภิกฺขู วสฺสูปคตา
อนฺวฑฺฒมาส อุโปสถทิวเส จตุปฺปจฺจยสนฺโตสภาวนาราม มหาอริยวส
กเถนฺติ ฯ เอโก ปณฺฑปาติกตฺเถโร ปจฺฉาภาเคน อาคนฺตฺวา
ปฏิจฺฉนฺนฏาเน นิสีทิ ฯ อถ น เอโก โคณโส ชงฺฆปณฺฑิกมส
๑

๒

๑. กณฺณิการปฺปธานิยฆเรติป ปาโ ฯ ๒. ป. สู. ๑/๑๐๗ ฯ
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สณฺฑาเสน คณฺหนฺโต วิย ฑสิ ฯ เถโร อชฺช ธมฺมสฺสวนนฺตราย
น กริสฺสามีติ โคณส คเหตฺวา ถวิกาย ปกฺขิปตฺวา ธมฺม
สุณาเตว ฯ อรุณุคฺคมนฺจ วิส วิกขฺ มฺภิตฺวา เถรสฺส ติณฺณ ผลาน
ปาปุณนฺจ วิสสฺส ทฏฏาเนเนว โอตริตฺวา ปวีปเวสนฺจ
ธมฺมกถิกตฺเถรสฺส ธมฺมกถานิฏาปนฺจ เอกกฺขเณเยว อโหสิ ฯ
เถโร ถวิก มฺุจิตฺวา โคณส วิสฺสชฺเชสิ ฯ
ติกงฺคุตฺตเร ปมปณฺณาสกสฺส ปฺจมวคฺเค านสุตฺตวณฺณนาย ปณฺฑปาติกตฺเถรวตฺถุ ฯ
[๔๒๑] ปจฺฉาภาเคนาติ ธมฺมกถิกตฺเถรสฺส ปฏิปสฺเสน ฯ
โคณโสติ มณฺฑลสปฺโป ฯ ธมฺมสฺสวนนฺตราเย พหุนฺน
สคฺคมคฺคปฺปฏิลาภนฺตราโย ภเวยฺยาติ อธิปฺปาเยน ธมฺมสฺสวนนฺตราย
น กริสฺสามีติ จินฺเตสิ ฯ วิสนฺติ วิปสฺสนาเตเชน วิสเวค
วิกฺขมฺภิตฺวาติ ตฏฏีกา ฯ
[๔๒๒] โย ปน อกฺโกสนวเสน ทุรุตฺเต วจนปเถ สุตฺวา
ขนฺติคุณ ปจฺจเวกฺขิตฺวา น เวธติ ทีฆภาณกอภยตฺเถโร วิย
อย ทุรุตฺตาน ขโม นาม ฯ
เถโร กิร ปจฺจยสนฺโตสภาวนารามตาย มหาอริยวสปฺปฏิปท
กเถสิ ฯ สพฺโพ มหาคาโม อาคจฺฉติ ฯ เถรสฺส มหาสกฺกาโร
อุปฺปชฺชิ ฯ ต อฺตโร มหาเถโร อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺโต
ทีฆภาณโก อริยวส กเถมีติ สพฺพรตฺตึ โกลาหล กโรตีติอาทีหิ
๑

๑. มโน. ปู. ๒/๑๗๓ ฯ
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อกฺโกสิ ฯ อุโภป จ อตฺตโน วิหาร คจฺฉนฺตา คาวุตมตฺต
เอกปเถน อคมสุ ฯ สกลคาวุตมฺป โส ต อกฺโกสิเยว ฯ ตโต
ยตฺถ ทฺวินฺน วิหารมคฺโค ภิชชฺ ติ ตตฺถ ตฺวา ทีฆภาณกตฺเถโร
ต วนฺทิตฺวา เอส ภนฺเต ตุมฺหาก มคฺโคติ อาห ฯ โส
อสฺสุณนฺโต วิย คโต ฯ เถโรป วิหาร คนฺตฺวา อนฺเตวาสิเกหิ
กึ ภนฺเต สกลคาวุต ปริภาสนฺต น กิฺจิ อวจุตฺถาติ ปุฏโ
ขนฺติเยว อาวุโส มยฺห ภาโร น อกฺขนฺติ เอกปทุทฺธาเรป
กมฺมฏานวิโยค น ปสฺสามีติ อาห ฯ
ทีฆภาณกอภยตฺเถรวตฺถุ ฯ
[๔๒๓] ปจฺจเยสุ สนฺโตโส ภาวนา จ อารมิตพฺพฏานตาย
อาราโม เอตสฺสาติ ปจฺจยสนฺโตสภาวนาราโม ฯ ตสฺส ภาโว
ปจฺจย ... รามตา ฯ ตายาติ ตฏฏีกา ฯ
[๔๒๔] โย ปน ทุกฺขเวทนา อธิวาเสติเยว น เวธติ
จิตฺตลตาปพฺพเต ปธานิยตฺเถโร วิย อย เวทนาน ขโม นาม ฯ
เถรสฺส กิร รตฺตึ ปธาเนน วีตินาเมตฺวา ิตสฺส อุทรวาโต
อุปฺปชฺชิ ฯ โส ต อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺโต อาวตฺตติ ปริวตฺตติ ฯ
ตเมน จงฺกมนปสฺเส ิโต ปณฺฑปาติกตฺเถโร อาห อาวุโส
ปพฺพชิโต นาม อธิวาสนสีโล โหตีติ ฯ โส สาธุ ภนฺเตติ
อธิวาเสตฺวา นิจฺจโลว สยิ ฯ วาโต นาภิโต ยาว หทย ผาเลสิ ฯ
เถโร เวทน วิกฺขมฺภิตฺวา วิปสฺสนฺโต มุหุตฺเตเนว อนาคามี หุตฺวา
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ปรินิพฺพายิ ฯ
ปธานิยตฺเถรวตฺถุ ฯ
[๔๒๕] มุหุตฺเตน ขเณน วาเต หทย ผาเลตุ อารทฺเธเยว
อนาคามี หุตฺวา ฯ ปรินิพฺพายีติ อรหตฺต ปตฺวา ปรินิพฺพายีติ
ตฏฏีกา ฯ
ยถาวุตฺตตฺเถรทฺวยวตฺถุ สพฺพาสวสุตฺตวณฺณนาย ฯ
ทีฆนิกายมหาวคฺเค มหาสติปฏานวณฺณนายฺเจว มูลปณฺณาสเก สติปฏานสุตฺตวณฺณนายฺจ เวทน อธิวาเสตฺวา สห
ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปตฺวา สมสีสี หุตฺวา ปรินิพฺพายโต
อฺตรตฺเถรสฺส วตฺถุมฺป กเถตพฺพ ฯ
[๔๒๖] เอว อธิวาสนกฺขนฺติยา ยุตฺโต ปุคคฺ โล ยถาวุตฺเต
คุเณ อธิคฺฉิ ฯ ตสฺมาสฺส สา ขนฺติ ยถาวุตฺตคุณานฺเจว
ปสสสฺส จ อธิคมเหตุโต มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพา ฯ ตาทิโส
หิ ปุคฺคโล อิสิเทวตาพุทฺเธหิ ปสสนีโย โหติ ฯ ตถา หิ
สรภงฺคตาปโส สกฺกสฺส เทวรฺโ ธมฺม เทเสนฺโต สรภงฺคชาตเก
อิม คาถมาห
โกธ วธิตฺวา น กทาจิ โสจติ
มกฺขปฺปหาน อิสโย วณฺณยนฺติ
สพฺเพส วุตฺต ผรุส ขเมถ
เอต ขนฺตึ อุตฺตมมาหุ สนฺโตติ ฯ
๑

๒

๓

๔

๕

๑. ป. สู. ๑/๘๑ ฯ ๒. สุ. วิ. ๒/๔๕๒ ฯ ๓. ป. สู. ๑/๓๑๐ ฯ
๔. ปสสายาติ ยุตฺตตร ฯ ๕. ชาตกฏกถา. ๗/๓๗๙ ฯ
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ตตฺถ โกธ วธิตฺวาติ โกธ ฉฑฺเฑตฺวา น โสจติ ฯ
โสจนฺโต หิ ปฏิฆจิตฺเตเนว โสจติ ฯ โกธาภาวา กุโต โสโก ฯ
เตน วุตฺต น กทาจิ โสจตีติ ฯ มกฺขปฺปหานนฺติ ปเรหิ อตฺตโน
กตคุเณ มกฺขนลกฺขณสฺส อกตฺุตาสงฺขาตสฺส มกฺขสฺส ปหาน
อิสโย วณฺณยนฺติ ฯ สพฺเพสนฺติ หีนมชฺฌิมุกกฺ ฏาน สพฺเพสมฺป
ผรุส วจน ขเมถ ฯ เอต ขนฺตินฺติ ย สพฺเพส วจนกฺขมน
เอต ขนฺตึ อุตฺตมนฺติ อาหุ สนฺโต โปราณกปณฺฑิตา วทนฺตีติ
อตฺโถ ฯ ยสฺมา ปน น สกฺกา รูปทสฺสนมตฺเตน สตฺตาน
เสฏาทิภาโว าตุ สนฺโตป หิ ลามกปุคฺคลวณฺณรูเปน วิจรนฺตา
ทิสฺสนฺติ ฯ มชฺฌนฺติกตฺเถโร เจตฺถ นิทสฺสน ฯ ตสฺมา สพฺเพส
วจนกฺขมน อุตฺตมนฺติ วุตฺต ฯ
[๔๒๗] โย ปน อย มยา หีโนติ าโต ตสฺส ผรุสวจนกฺขมน อุตฺตมตร ฯ เตนาห สรภงฺคตาปโส
ภยา หิ เสฏสฺส วโจ ขเมถ
สารมฺภเหตุ ปน สาทิสสฺส
โย จีธ หีนสฺส วโจ ขเมถ
เอต ขนฺตึ อุตฺตมมาหุ สนฺโตติ ฯ
ตตฺถ เอต ขนฺตินฺติ ยฺจ เอต ชาติโคตฺตาทีหิ หีนสฺส
วจนกฺขมน เอต ขนฺตึ อุตฺตมนฺติ โปราณกปณฺฑิตา วทนฺติ ฯ
ยมฺปเนต ชาติอาทีหิ เสฏสฺส ภเยน สทิสสฺส การณุตฺตริยลกฺขเณ
สารมฺเภ อาทีนวทสฺสเนน ขมน เนสา อธิวาสนกฺขนฺติ นามาติ
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อตฺโถติ ชาตกวณฺณนา ฯ
[๔๒๘] ภูตปุพฺพ เทวาสุรสงฺคาโม อโหสิ ฯ เทวา ชินติ ฺวา
เวปจิตฺติอสุรินฺท พนฺธิตฺวา สกฺกสฺส สนฺติก อาเนสุ ฯ โส สกฺก
เทวินฺท โจโรสิ พาโลสิ มูฬฺโหสิ โคโณสิ คทฺรโภสิ
โอฏโสิ เนรยิโกสิ ติรจฺฉานคโตสิ นตฺถิ ตุยฺห สุคติ
ทุคฺคติเยว ตุยฺห ปาฏิกงฺขาติ อิเมหิ ทสหิ อกฺโกสวตฺถูหิ อกฺโกสติ
เจว ชรสกฺก น ตฺว สพฺพกาล ชินสิ ฺสสิ ยทา อสุราน ชโย
ภวิสฺสติ ตทา ตมฺป เอว พนฺธิตฺวา อสุรภวนสฺส ทฺวาเร
นิปชฺชาเปตฺวา โปถาเปสฺสามีติอาทินา ปริภาสติ จ ฯ สกฺโก
วิชิตวิชโย น ต มนสิกโรติ ทีฆรตฺต ขนฺติโสรจฺเจสุ นิวิฏอชฺฌาสยตฺตา ฯ อถ มาตลิ กินฺนุ โข เอส อิมานิ ผรุสวจนานิ
ภเยน ติติกขฺ ติ อุทาหุ อธิวาสนกฺขนฺติยา สมนฺนาคตตฺตาติ จินฺเตตฺวา
ตมตฺถ ปุจฺฉิ ฯ
[๔๒๙] อถ สกฺโก นาห ภยา น ทุพฺพลฺยา ขมามิ
เวปจิตฺติโนติ วตฺวา
สทตฺถปรมา อตฺถา ขนฺตฺยา ภิยฺโย น วิชฺชติ
โย หเว พลวา สนฺโต ทุพพฺ ลสฺส ติติกฺขติ
ตมาหุ ปรม ขนฺตึ
นิจจฺ  ขิปติ ทุพพฺ โลติ อาห ฯ
ตตฺถ สทตฺถปรมาติ สกตฺถปรมา ฯ ขนฺตฺยา ภิยฺโย น
วิชฺชตีติ เตสุ สกตฺถปรเมสุ ขนฺติโต อุตฺตริตโร อตฺโถ น
๑

๒

๑. ชาตกฏกถา. ๗/๓๘๐ ฯ ๒. ขมตีติ ปาลิ ฯ ๓. ส. ส. ๑๕/๓๒๕ ฯ

๓
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วิชฺชติ ฯ ตมาหุ ปรมนฺติ โย พลวา ติติกฺขติ ตสฺส ต
ขนฺตึ ปรม อาหูติ ตพฺพณฺณนา ฯ
ขนฺติโต อุตฺตริตโร อฺโ อตฺโถ น วิชชฺ ติ อนฺตเรน
อสฺสารมฺมณ อนตฺถ ปฏิพาหิตฺวา ทิฏธมฺมิกสฺส เจว สมฺปรายิกสฺส
จ หิตสฺส อวิชหนโต ฯ ขนฺตึ ปรม อาหุ เสฏพล วิโรธิปฺปจฺจย
อภิภุยฺย วตฺตนโตติ ตฏฏกี า ฯ
อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ตุ สกฺกสยุตฺเต โอโลเกตพฺโพ ฯ
อนุมานสุตฺตฏีกายนฺตุ อปสาเทตีติ ขิปติ ตชฺเชติ วาติ
วุตฺต ฯ ตสฺมา อิธ ขิปตีติ อปสาเทติ ตชฺเชตีติ อตฺโถ ยุชฺชติ ฯ
[๔๓๐] จตฺตาโร กิร พฺราหฺมณา ภาติกา พฺราหฺมณสยุตฺเต
วุตฺตนเยน สตฺถุ กุชฌ
ฺ ติ ฺวา สตฺถาร นานปฺปกาเรน อกฺโกสนฺตา
สตฺถารา วินีตา ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหตฺต ปตฺตา ฯ ภิกฺขู
อจฺฉริยา วตาวุโส พุทธฺ คุณา เตหิ อกฺโกสิโตป หิ สตฺถา
กิฺจิ อวตฺวา เตสเยว ปติฏา ชาโตติ วทึสุ ฯ ต สุตฺวา
สตฺถา อห ภิกฺขเว ขนฺติพเลน สมนฺนาคตตฺตา ทุฏเสุ อทุสสฺ นฺโต
มหาชนสฺส ปติฏา โหมิเยวาติ วตฺวา ธมฺมปทสฺส พฺราหฺมณวคฺเค
อิม คาถมาห
อกฺโกส วธพนฺธฺจ อทุฏโ  โย ติติกฺขติ
ขนฺติพล พลานีก
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ
ตตฺถ อทุฏโติ เอต ทสหิ อกฺโกสวตฺถหู ิ อกฺโกสน
# ๑. สา. ป. ๑/๔๐๑ ฯ
๑
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ปาณิอาทีหิ โปถนฺจ อทฺทุพนฺธนาทีหิ พนฺธนฺจ โย อกุทฺธมานโส
หุตฺวา อธิวาเสติ ขนฺติพเลน สมนฺนาคตตฺตา ขนฺติพล ปุนปฺปุน
อุปฺปตฺติยา อนีกภูเตเนว ขนฺติพลานีเกน สมนฺนาคตตฺตา พลานีก
ต เอวรูป อห พฺราหฺมณ วทามีติ ธมฺมปทวณฺณนา ฯ
ติติกฺขตีติ ขมติ ฯ ขนฺติพลนฺติ อธิวาสนกฺขนฺติพล ฯ สา
ปน สกึ อุปฺปนฺนา พลานีก นาม น โหติ ปุนปฺปุน อุปปฺ นฺนา
ปน โหติ ฯ ตสฺสา อตฺถิตาย ปน พลานีกนฺติ มชฺฌิมปณฺณาสเก
วาเสฏสุตฺตวณฺณนา ฯ
อธิวาสนลกฺขณา ขนฺติ พล เอตสฺสาติ ขนฺติพล ฯ ตสฺสา
อตฺถิตายาติ ตสฺสา อปราปรุปฺปตฺติสมุปจิตาย มารเสนาวิธมนิยา
ขนฺติเสนาย อตฺถิตาย ฯ พลานีก พลสมูโห เอตสฺส อตฺถตี ิ
พลานีกนฺติ ตฏฏีกา ฯ
จกฺกาทิติก สามฺเน เสนาย เสนงฺเค จ ฯ กริยเต วิคฺคโห
เยเนติ จกฺก ฯ พล สวรเณ ฯ อนสทฺเท อีโกติ ขตฺติยวคฺคฏีกา ฯ
[๔๓๑] เอว ขนฺติยตุ ฺโต ปุคฺคโล อิสิอาทีหิ ปสสิโต โหติ ฯ
ตสฺมา อตฺตโน กุทฺธสฺส น ปฏิกชุ ฌ
ฺ ิตพฺพ ฯ กุทฺธสฺส ปฏิกชุ ฺฌนฺโต
หิ ปาปโย โหติ ฯ เตนาห สกฺโก
ตสฺเสว เตน ปาปโย โย กุทฺธ ปฏิกุชฺฌติ
กุทฺธ อปฺปฏิกชุ ฺฌนฺโต สงฺคาม เชติ ทุชฺชยนฺติ ฯ
๑

๒

๓

๑. ป. สู. ๓/๔๐๐ ฯ ๒. เยนาติปปาโ ฯ ๓. สี. กริยฺยเต วิคฺคโห เยเนติ-จกฺก.
พล-สวรณ: `อน' สทฺทโต อิโก `ติ.
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ตตฺถ ตสฺเสว เตน ปาปโยติ เตน โกเธน ตสฺเสว
ปุคฺคลสฺส ปาปกตรสฺส โย กุทฺธ ปฏิกุชฺฌตีติ สกฺกสยุตฺตวณฺณนา ฯ
[๔๓๒] ตสฺมา อกฺขนฺติยา โทส สมฺปสฺสนฺเตน อธิวาสนกฺขนฺติย
าตพฺพ ฯ ตตฺถฏิโตเยว หิ โสรตาทินาม ลาภี โหติ ฯ อยมตฺโถ
เวเทหิกาวตฺถุนา ทีเปตพฺโพ ฯ
อตีเต กิร สาวตฺถิย เวเทหิกา นาม คหปตานี อโหสิ โสรตา
นิวาตา อุปสนฺตา ฯ ตสฺสา เอว กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคฺฉิ
โสรตา เวเทหิกา นิวาตา เวเทหิกา อุปสนฺตา เวเทหิกาติ ฯ ตสฺสา
ปน กาฬี นาม เอกา ทาสี อโหสิ ทกฺขา อนลสา สุสวิหิตกมฺมนฺตา ฯ
สา กินฺนุ โข เม อยฺยา สนฺต โกป น ปาตุกโรติ อุทาหุ
อสนฺต ยนฺนูนาห อยฺย วีมเสยฺยนฺติ จินฺเตตฺวา ทิวา อุฏาสิ ฯ
เช กาฬิ กึ ทิวา อุฏาสิ กินฺเต อผาสุ อตฺถีติ ฯ นตฺถยฺเย
เม กิฺจิ อผาสูติ ฯ อเร ยทิ เต กิฺจิ อผาสุก นตฺถิ กสฺมา
ปาปทาสิ ทิวา อุฏาสีติ กุปตา อนตฺตมนา ภกุฏึ อกาสิ ฯ
อถ กาฬี อยฺยาย เม อชฺฌตฺต สนฺโตเยว โกโป โน อสนฺโต
ยนฺนูนาห ภิยฺโยโส มตฺตาย วีมเสยฺยนฺติ ปุนทิวเส ทิวาตร
อุฏาสิ ฯ เวเทหิกา อติกุชฺฌิตฺวา อคฺคฬสูจึ คเหตฺวา สีเส ปหาร
อทาสิ ฯ สีส ภิชชฺ ิ ฯ กาฬี ภินฺนสีสา คลนฺตโลหิตา ปฏิวสิ ฺสกาน
๑

๒

๑. ปาป โหติ. กตรสฺสาติ. โย กุทฺธ ปฏิกุชฺฌตีติ สารตฺถปฺปกาสินิย ลิขิยติ ฯ
๒. สา. ป. ๑/๔๐๓ ฯ
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อุชฺฌาเปสิ ปสฺสถยฺเย โสรตาย กมฺม ปสฺสถยฺเย นิวาตาย
กมฺม ปสฺสถยฺเย อุปสนฺตาย กมฺมนฺติ ฯ ตโต ปเรน เวเทหิกาย
เอว ปาปโก กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคฺฉิ จณฺฑี เวเทหิกา อนิวาตา
เวเทหิกา อนุปสนฺตา เวเทหิกาติ ฯ
[๔๓๓] อิติ ยตฺตกา คุณา ตโต ทฺวิคุณา โทสา อุปฺปชฺชสึ ุ ฯ
คุณา นาม สณิก สณิก อาคจฺฉนฺติ ฯ โทสา เอกทิวเสเนว
ปตฺถฏา โหนฺติ ฯ ภควาป ภิกฺขูน อกฺขนฺติยา โทส ทสฺเสตฺวา
ขนฺติย นิโยเชตุกาโม อิม อตีต อาหริตฺวา ปุเนวมาห เอวเมว
โข ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ตาวเทว โสรตโสรโต โหติ นิวาตนิวาโต
โหติ อุปสนฺตุปสนฺโต โหติ ยาว ต อมนาปา วจนปถา ผุสนฺติ
ยโต จ โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อมนาปา วจนปถา ผุสนฺติ อถ
ภิกฺขุ โสรโตติ เวทิตพฺโพ นิวาโตติ เวทิตพฺโพ อุปสนฺโตติ
เวทิตพฺโพติ ฯ
มูลปณฺณาสกสฺส ตติยวคฺเค กกจุปมสุตฺเต เวเทหิกาวตฺถุ ฯ
[๔๓๔] โสรตาติ โสรจฺเจน สมนฺนาคตา ฯ นิวาตาติ นิวาตวุตฺติ ฯ อุปสนฺตาติ นิพฺพุตา ฯ ทกฺขาติ ภตฺตปจนสยนตฺถรณทีปุชฺชลนาทิกมฺเมสุ เฉกา ฯ อนลสาติ อุฏาหิกา ฯ สุสวิหิตกมฺมนฺตาติ สุฏุ ปตกมฺมนฺตา ฯ ปฏิวิสฺสกานนฺติ สามนฺตเคหวาสีน ฯ อุชฺฌาเปสีติ อวชานาเปสิ ฯ จณฺฑีติ อโสรตา
กิพฺพิสา ฯ โสรตโสรโตติ อติวิย โสรโต โสตาปนฺโน นุ โข
๑

๑. ม. มู. ๑๒/๒๕๒ ฯ
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สกทาคามี อนาคามี อรหา นุ โขติ วตฺตพฺพต อาปชฺชติ ฯ
ผุสนฺตีติ ผุสนฺตา ฆเฏนฺตา วา อาปาถ อาคจฺฉนฺติ ฯ อถ ภิกฺขุ
โสรโตติ เวทิตพฺโพติ อถ อธิวาสนกฺขนฺติย ิโต ภิกฺขุ โสรโตติ
เวทิตพฺโพติ ตพฺพณฺณนา ฯ
โสรจฺเจนาติ สฺเมน ฯ นิวาตวุตฺตีติ ปณิปาตการี ฯ
นิพฺพุตาติ นิพฺพุตทุจฺจริตปริฬาหา ฯ อุฏาหิกาติ อุฏานวีริยวตี ฯ
กิมฺพิสาติ กุรุราติ ตฏฏีกา ฯ
ขนฺตีติปทกถา
๑

๑. ป. สู. ๒/๑๓๑ ฯ
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โสวจสฺสตากถา
[๔๓๕] โสวจสฺสตา นาม สหธมฺมิก วุจฺจมาเน วิกฺเขป วา
ตุณฺหีภาว วา คุณโทสจินฺตน วา อนาปชฺชิตฺวา อติวิย อาทรฺจ
คารวฺจ นีจมนตฺจ ปุรกฺขิตฺวา สาธูติ วจนกรณตาติ อฏกถาย
วุตฺต ฯ
ตตฺถ สุวโจ โสวจสฺส โสวจสฺสตาติ อย วิภาโค ฯ ตตฺถ
สุวโจติ สุเขน วตฺตพฺพปุคฺคโล ฯ โสวจสฺสนฺติ สุวจสฺส ปุคฺคลสฺส
อาทรวเสน ปวตฺตเจตนา ฯ โสวจสฺสตาติ โสวจสฺส อตฺถิภาโว ฯ
เตน สงฺคีติสุตฺเต ทุกวณฺณนาย ทุกฺข วโจ เอตสฺมึ วิปฺปฏิกูลคฺคาหิมฺหิ วิปฺปจฺจนีกสาเต อนาทเร ปุคฺคเลติ ทุพฺพโจ ฯ ตสฺส กมฺม
โทวจสฺส ฯ ตสฺส ภาโว โทวจสฺสตา ฯ สา อตฺถโต สงฺขารกฺขนฺโธ
โหติ ฯ จตุนฺน ขนฺธาน เอเตนากาเรน ปวตฺตาน เอต อธิวจนนฺติ
วทนฺติ ฯ โสวจสฺสตา วุตฺตปฺปฏิปกฺขนเยน เวทิตพฺพาติ วุตฺต ฯ
[๔๓๖] วิปฺปฏิกูลคฺคาหิมฺหีติ ธมฺมานุธมฺมปฺปฏิปตฺติวิโลมคฺคาหเก ฯ ตสฺสา เอว วิปฺปจฺจนีก ทุปฺปฏิปตฺติ สาต อิฏ เอตสฺสาติ
วิปฺปจฺจนีกสาโต ฯ ตสฺมึ ฯ เอวภูโต จ โอวาทภูเต สาสนกฺกเม
โอวาทเก จ อาทรคารวรหิโต โหตีติ อาห อนาทเรติ ฯ ตสฺส
กมฺมนฺติ ตสฺส ทุพฺพจสฺส ปุคฺคลสฺส อนาทริยวเสน ปวตฺตเจตนา
โทวจสฺส ฯ ตสฺส ภาโวติ ตสฺส ยถาวุตฺตสฺส โทวจสฺสสฺส อตฺถิภาโว
๑

๒

๓

๑. วุจจฺ มาเนนาติป ทิสฺสติ ฯ ๒. ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาวณฺณนา. ๑๖๕
๓. สุ. วิ. ๓/๒๑๕ ฯ
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โทวจสฺสตา ฯ เตเนวาห สา อตฺถโต สงฺขารกฺขนฺโธ โหตีติ ฯ
เจตนาปธานตาย หิ สงฺขารกฺขนฺธสฺส เอว วุตฺต ฯ เอเตนากาเรนาติ
อปฺปทกฺขิณคฺคาหิตากาเรน ฯ สุข วโจ เอตสฺมึ ปทกฺขิณคฺคาหิมฺหิ
อนุโลมสาเต สาทเร ปุคคฺ เลติ สุวโจติอาทินา วุตฺตปฺปฏิปกฺขนเยนาติ
ตฏฏีกา ฯ
[๔๓๗] สา นาถกรโณติ วุจฺจติ ฯ เตนาห ทสกงฺคุตฺตรสฺส
ทุติยวคฺเค สตฺตมสุตฺเต ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ สุวโจ โหติ
โสวจสฺสกรเณหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ขโม ปทกฺขิณคฺคาหี
อนุสาสนึ อยมฺป ธมฺโม นาถกรโณติ ฯ
[๔๓๘] ตตฺถ สุวโจติ สุเขน วตฺตพฺโพ อนุสาสิตพฺโพ โหติ ฯ
ขโมติ คาฬฺเหน ผรุเสน กกฺขเฬน วุตฺโต ขมติ น กุปฺปติ ฯ
ปทกฺขิณคฺคาหี อนุสาสนินฺติ ยถา เอกจฺโจ โอวทิยมาโน วามโต
คณฺหาติ ปฏิปฺผรติ วา อสฺสุณนฺโต วา คจฺฉติ เอว อกตฺวา
โอวทถ ภนฺเต อนุสาสถ ตุมฺเหสุ อโนวทนฺเตสุ โก อฺโ
โอวทิสฺสตีติ ปทกฺขิณ คณฺหาตีติ ตพฺพณฺณนา สงฺคีติสุตฺเต
ทสกวณฺณนา จ ฯ
ขโมติ ขนฺตา ฯ ตเมวสฺส ขมภาว ทสฺเสตุ คาฬฺเหนาติอาทิ
วุตฺต ฯ วามโตติ มิจฺฉา อโยนิโส วา ฯ ปฏิปฺผรตีติ ปฏานิภาเวน
ติฏติ ฯ ปทกฺขิณนฺติ สมฺมา โยนิโส วา คณฺหาตีติ ตฏฏีกา ฯ
ปฏิปฺผรตีติ ปฏิวริ ุทฺโธ ปจฺจนีโก หุตฺวา ติฏตีติ
๑

๒

๓

๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๖ ฯ ๒. มโน. ปู. ๓/๓๖๕ ฯ ๓. สุ. วิ. ๓/๓๑๑ ฯ
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มูลปณฺณาสกสฺส ทุติยวคฺเค อนุมานสุตฺตวณฺณนา ฯ
ปฏิสทฺโท ปจฺจตฺถิกปริยาโย ผรณ วายมน อิธ ตถาวฏานนฺติ
อาห ปฏิปฺผรตีติ ปฏิวิรุทฺโธ ... ติฏตีติ ตฏฏีกา ฯ
[๔๓๙] สา สพฺรหฺมจารีน สนฺติกา โอวาทานุสาสนีปฏิลาภเหตุโต โทสปฺปหานคุณาธิคมเหตุโต จ มงฺคลนฺติ วุจฺจติ ฯ
เตนาห อนุมานสุตฺเต มหาโมคฺคลฺลาโน ภิกฺขูน ธมฺม เทเสนฺโต
ปวาเรติ เจป อาวุโส ภิกฺขุ วทนฺตุ ม อายสฺมนฺโต วจนีโยมฺหิ
อายสฺมนฺเตหีติ ฯ โส จ โหติ ทุพฺพโจ โทวจสฺสกรเณหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต อกฺขโม อปฺปทกฺขิณคฺคาหี อนุสาสนึ อถโข น
สพฺรหฺมจารี น เจว วตฺตพฺพ มฺนฺติ น จ อนุสาสิตพฺพ มฺนฺติ
น จ ตสฺมึ ปุคฺคเล วิสฺสาส อาปชฺชิตพฺพ มฺนฺตีติ จ โน เจป
อาวุโส ภิกขฺ ุ ปวาเรติ วทนฺตุ ม อายสฺมนฺโต วจนีโยมฺหิ
อายสฺมนฺเตหีติ ฯ โส จ โหติ สุวโจ โสวจสฺสกรเณหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ขโม ปทกฺขิณคฺคาหี อนุสาสนึ อถโข น สพฺรหฺมจารี
วตฺตพฺพฺเจว มฺนฺติ อนุสาสิตพฺพฺจ มฺนฺติ ตสฺมิฺจ
ปุคฺคเล วิสฺสาส อาปชฺชิตพฺพ มฺนฺตีติ จ ฯ
[๔๔๐] ตตฺถ อปฺปทกฺขิณคฺคาหี อนุสาสนินฺติ โย ปเรหิ
วุจฺจมาโน ตุมฺเห ม กสฺมา วทถ อห อตฺตโน กปฺปยากปฺปย 
วชฺชาวชฺช อตฺถานตฺถ ชานามีติ วทติ อย อนุสาสนึ ปทกฺขณ
ิ โต
น คณฺหาติ วามโต คณฺหาติ ตสฺมา อปฺปทกฺขิณคฺคาหีติ วุจฺจตีติ
๑

๒

๓

๔

๑. ป. สู. ๒/๘๗ ฯ ๒. ม. ม. ๑๒/๑๘๙.๑๙๑ ฯ ๓. หิ ฯ ๔. สาวชฺชานวชฺช ฯ
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ตพฺพณฺณนา ฯ
ปทกฺขณ
ิ คฺคาหี ปทกฺขิณโต คหณสีโล ฯ น ปทกฺขณ
ิ คฺคาหี
อปฺปทกฺขิณคฺคาหี ฯ วามโตติ อปพฺยาสโต วุตฺตวิปริยายโตติ
อธิปฺปาโยติ ตฏฏีกา ฯ
ตตฺถ ปาปจฺฉตาทโย โสฬส ธมฺมา ทุพฺพจภาวกรณโต
โทวจสฺสกรณา นาม ฯ อปฺปจฺฉตาทโย โสฬส ตพฺพิปรีตโต
โสวจสฺสกรณา นาม ฯ เต สพฺเพ อนุมานสุตฺเต โอโลเกตพฺพา ฯ
[๔๔๑] สุวโจ จ นาม อตฺตโนป ปรสฺสาป โทสปฺปหานาย
ปฏิปชฺชติ นาม ฯ ตสฺมาสฺส โสวจสฺสตา โทสปฺปหานคุณาธิคมเหตุ
โหติ ฯ อปจ วิเสสาธิคมสฺส อทูริภาวโต มงฺคล ฯ เตน วุตฺต
เมตฺตสุตฺตวณฺณนาย โย หิ ปุคฺคโล อิท น กาตพฺพนฺติ วุตฺโต
กินฺเต ทิฏ กินฺเต สุต โก เม หุตวฺ า วทสิ กึ อุปชฺฌาโย
อาจริโย สนฺทิฏโ สมฺภตฺโตติ วา วทติ ตุณฺหีภาเวน วา
วิเหเติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา วา น ตถา กโรติ โส วิเสสาธิคมสฺส
ทูเร โหติ ฯ โย ปน โอวทิยมาโน สาธุ ภนฺเต สุฏุ วุตฺต
อตฺตโน วชฺช นาม ทุททฺ ส โหติ ปุนป ม เอวรูป ทิสฺวา วเทยฺยาถ
อนุกมฺป อุปาทาย จิรสฺส เม ตุมฺหาก สนฺติกา โอวาโท ลทฺโธติ
วทติ ยถานุสิฏฺจ ปฏิปชฺชติ โส วิเสสาธิคมสฺส อทูเร โหติ ฯ
๑

๒

๓

๔

๑. ป. สู. ๒/๘๗ ฯ ๒. อปพฺยามโตติ ยุตฺตตร ธมฺมปทฏกถาย สุปฺปพุทฺธกุฏิวตฺถุมฺหิ อปพฺยาม กตฺวาติ ปาโป ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. มู. ๑๒/๑๘๙ ฯ ๔. ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาวณฺณนา. ๒๖๘/๒๖๙ ฯ
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ตสฺมา เอว ปรสฺส วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา กโรนฺโต สุวโจติ ฯ
[๔๔๒] สุวโจ จ ปน ทุวิโธ โหติ เอกจฺโจ ปสสิตพฺโพ
เอกจฺโจ น ฯ เตนาห กกจูปมสุตฺเต นาหนฺต ภิกฺขเว ภิกฺขุ
สุวโจติ วทามิ โย จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปฺปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารเหตุ สุวโจ โหติ โสวจสฺสต อาปชฺชติ ฯ ต กิสฺส
เหตุ ฯ ตฺหิ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ จีวร ... ปริกฺขาร อลภมาโน
น สุวโจ โหติ น โสวจสฺสต อาปชฺชติ ฯ โย จ โข ภิกขเว
ภิกฺขุ ธมฺมเยว สกฺกโรนฺโต ธมฺม ครุกโรนฺโต ธมฺม อปจายมาโน
สุวโจ โหติ โสวจสฺสต อาปชฺชติ ตมห สุวโจติ วทามิ ฯ
ตสฺมาติห ภิกฺขเว เอว สิกฺขิตพฺพ ธมฺมเยว สกฺกโรนฺตา ธมฺม
ครุกโรนฺตา ธมฺม อปจายมานา สุวจา ภวิสฺสาม โสวจสฺสต
อาปชฺชิสฺสามาติ เอวฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๔๔๓] ตตฺถ โย จีวร ... ปริกฺขารเหตูติ โย เอตานิ
จีวราทีนิ ปณีตปฺปณีตานิ ลภนฺโต ปาทปริกมฺมปฏิปริกมฺมาทีนิ
เอกวจเนเนว กโรติ ฯ อลภมาโนติ ยถา ปุพฺเพ ลภติ เอว
อลภนฺโต ฯ ธมฺมเยว สกฺกโรนฺโตติ ธมฺมเยว สกฺการ สุกตการ
กโรนฺโต ฯ ครุกโรนฺโตติ ครร ภาริย กโรนฺโต ฯ อปจายมาโนติ
ธมฺมสฺเสว อปจิตึ นีจวุตฺตึ ทสฺเสนฺโตติ ตพฺพณฺณนา (๒) ฯ
[๔๔๔] ตสฺมา ธมฺมครุก กตฺวา สุวเจน ภวิตพฺพ ราธตฺเถเรน
วิย ฯ
๑

๑. ม. มู. ๑๒/๒๕๕ ฯ ๒. ป. สู. ๒/๑๓๒ ฯ
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โส กิร กตฺุตากถาย วุตฺตนเยน สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สนฺติเก
ปพฺพชิ ฯ เถโร ต อาทาย คามกาวาส คนฺตฺวา ตตฺถ วสนฺโต
อภิกฺขณ ต อิทนฺเต กตฺตพฺพ อิทนฺเต น กตฺตพฺพนฺติ โอวทิ
อนุสาสิ ฯ โส สุวโจ อโหสิ ปทกฺขิณคฺคาหี ตสฺมา ยถานุสฏิ 
ปฏิปชฺชมาโน กติปาเหเนว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เถโร ต อาทาย
สตฺถาร วนฺทิตฺวา นิสินฺโน สุวโจ นุ โข สารีปตุ ฺต อนฺเตวาสิโกติ
ปุฏโ อาม ภนฺเต อติวิย สุวโจ กิสฺมิฺจิ โทเส วุจฺจมาเน
น กุทฺธปุพฺโพติ อาห ฯ สตฺถา ต นิทสฺสน กตฺวา ภิกฺขู โอวทนฺโต
ภิกฺขเว ภิกฺขุนา นาม ราเธน วิย สุวเจน ภวิตพฺพ โทส ทสฺเสตฺวา
โอวทิยมาเนนป น กุชฌ
ฺ ิตพฺพนฺติ วตฺวา ปุน อปเรนาป ปริยาเยน
โอวทนฺโต โอวาททายโก ปน นิธอิ าจิกฺขนโก วิย ทฏพฺโพติ
อาห ฯ ยถา หิ ทุคฺคตมนุสฺโส อิม คณฺหาหีติ ตชฺเชตฺวาป
โปเถตฺวาป นิธึ ทสฺเสนฺเต โกป น กโรติ ปมุทิโตเอว
โหติ เอวเมว เอวรูเป ปุคฺคเล อสารุปฺป วา ขลิต วา ทิสฺวา
อาจิกฺขนฺเต โกโป น กาตพฺโพ ตุฏเเนว ภวิตพฺพ ภนฺเต มหนฺต
โว กมฺม กต มยฺห อาจริยุปชฺฌายฏาเน ตฺวา โอวทนฺเตหิ
ปุนป ม โอวเทยฺยาถาติ ปวาเรตพฺพเมวาติ อธิปฺปาโย ฯ
ธมฺมปทสฺส ปณฺฑิตวคฺเค นิธีนว ปวตฺตารนฺติ คาถาวณฺณนาย
ราธตฺเถรวตฺถุ ฯ
[๔๔๕] เอว สุวโจ สุข วินฺทติ ฯ เอกนิปาตสฺส ทุติยวคฺเค
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ติปลฺลตฺถชาตก ฉกฺกนิปาตสฺส ทุติยวคฺเค ภิสปุปฺผชาต กฺจ อิธ
กเถตพฺพ ฯ ทุพฺพโจ ตุ ทุกฺข วินฺทติ ฯ เอกนิปาตสฺส ปฺจมวคฺเค
เวฬุกชาตก เวทพฺพชาตก ตสฺเสว ปณฺณรสมวคฺเค โคธชาตก
ทุกนิปาตสฺส ทุติยวคฺเค อินฺทสมานโคตฺตชาตกฺจ อิธ กเถตพฺพ ฯ
[๔๔๖] โย หิ อตฺตโน สุวจตาย โอวาทกสฺส วจน กโรติ
โส สุข วินทฺ ติ ฯ โย น กโรติ โส ทุกฺข ฯ อตีเต ปฺจสตวาณิชา
เจตฺถ นิทสฺสน ฯ
อตีเต ตมฺพปณฺณิทีเป สิรีสวตฺถุ นาม ยกฺขนคร อโหสิ ฯ
ตตฺถ ยกฺขินิโย ภินฺนนาเวสุ วาณิเชสุ อาคเตสุ เตส ยาคุภตฺตาทีนิ
ทตฺวา เกน กมฺเมน อิธาคตตฺถาติ ปุจฺฉึสุ ฯ ภินนฺ นาวา หุตฺวา
อิธาคตมฺหาติ ฯ ตา สาธุ อยฺยา อมฺหาก สามิกาน นาว อภิรุหิตฺวา
คตาน ติวสฺส อติกฺกนฺต เต มตา ภวิสฺสนฺติ ตุมฺเหป วาณิชาเยว
มย ตุมฺหาก ปชาปติโย ภวิสฺสามาติ วตฺวา เต ปโลเภตฺวา
ยกฺขนคร เนตฺวา สเจ ปมคฺคหิตา มนุสฺสา อตฺถิ เต
เทวสงฺขลิกาย พนฺธิตฺวา กรณฆเร ปกฺขิปตฺวา ปจฺฉาคหิเต อตฺตโน
สามิเก กโรนฺติ อตฺตโน วสนฏาเน ภินฺนนาเว มนุสฺเส อลภนฺติโย
ปน ปรโต กลฺยาณึ โอรโต นาคทีปนฺติ เอว สมุทฺทตีร อนุวิจรนฺติ ฯ
อยนฺตาส ธมฺมตา ฯ อเถกทิวส ปฺจสตา ภินฺนนาวา วาณิชา ตาส
๑

๔

๒

๕

๓

๖

๗

๑. ชาตกฏกถา. ๑/๒๔๓ ฯ ๒. ชาตกฏกถา. ๖/๒๘๖ ฯ ๓. อุปสิงฺฆชาตกนฺติ
ชาตกฏกถาย ทิสฺสติ ฯ ๔. ชาตกฏกถา. ๒/๑๕ ฯ ๕. ชาตกฏกถา. ๒/๒๘ ฯ
๖. ชาตกฏกถา. ๒/๓๗๙ ฯ ๗. ชาตกฏกถา. ๓/๕๓ ฯ
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นครสมีเป อุตฺตรึสุ ฯ ตา เต ปโลเภตฺวา อาเนตฺวา ปมคฺคหิตมนุสฺเส พนฺธิตฺวา กรณฆเร ปกฺขิปส ุ ฯ อถ เชฏยกฺขินี
เชฏวาณิช อวเสสยกฺขินิโย อวเสสวาณิเช สามิเก กตฺวา รตฺติภาเค
เตสุ นิทฺทูปคเตสุ อุฏาย คนฺตฺวา กรณฆเร มนุสฺเส ขาทิตฺวา
อาคมึสุ ฯ เชฏวาณิโช ปริคฺคณฺหนฺโต อตฺตโน ภริยาย ยกฺขนิ ีภาว
ตฺวา อฺเส กเถตฺวา เอถ ปลายิสฺสามาติ อาห ฯ เตสุ
อฑฺฒเตยฺยสตา มย เอตา วิชหิตุ น สกฺขิสฺสามาติ น คตา ฯ
โส อตฺตโน วจนกเร อฑฺฒเตยฺยสเต คเหตฺวา ปลายิ ฯ ตทา ปน
โพธิสตฺโต วลาหกอสฺสราชา หุตฺวา สพฺพสฺเสโต อิทฺธิมา เวหาสงฺคโม
หิมวนฺตโต ตมฺพปณฺณิทีป คนฺตฺวา สยฺชาตสาลึ ขาทิตฺวา คจฺฉติ
คจฺฉนฺโตป ชนปท คนฺตุกาโม อตฺถีติ ติกฺขตฺตุ กรุณาปริภาวิต
มานุสีวาจ ภาสติ ฯ เต ตสฺส วจน สุตฺวา อฺชลึ ปคฺคยฺห มย
คมิสฺสามาติ อาหสุ ฯ เตนหิ มยฺห ปฏึ อภิรุหถาติ ฯ อเถกจฺเจ
ปฏึ อภิรุหสึ ุ เอกจฺเจ วาลธึ คณฺหึสุ เอกจฺเจ อฺชลึ ปคฺคยฺห
อฏสุ ฯ โส อนฺตมโส อฺชลึ ปคฺคยฺห ิเตป สพฺเพ อตฺตโน
อานุภาเวน เนตฺวา สกสกฏาเนสุ ปติฏาเปตฺวา สกฏานเมว
คโต ฯ อปลายนกา ปน เต อฑฺฒเตยฺยสตา มนุสฺสา ยกฺขินีหิ
อฺเส ภินฺนนาวาน อาคตกาเล ขาทิตา ฯ
[๔๔๗] สตฺถาป อิม อตีต ทสฺเสตฺวา ภิกฺขเว ยถา เต ยกฺขินีน
วส คตา วาณิชา ชีวติ กฺขย ปตฺตา วลาหกอสฺสราชวจนกรา
สกสกฏาเนสุ ปติฏิตา เอวเมว พุทฺธาน โอวาท อกโรนฺตา
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จตสฺโส ปริสา จตูสุ อปาเยสุ ปฺจวิธพนฺธนกมฺมกรณฏานาทีสุ
มหาทุกฺข ปาปุณนฺติ โอวาทกรา ปน ติสฺโส กุสลสมฺปตฺติโย
ฉ กามสคฺเค วีสติ พฺรหฺมโลเกติ อิมานิ เจว านานิ
อมตมหานิพฺพานฺจ ปตฺวา มหนฺต สุข อนุภวนฺตีติ วตฺวา ทุกนิปาตสฺส
ปฺจมวคฺเค คาถาทฺวยมาห
เย น กาหนฺติ โอวาท นรา พุทฺเธน เทสิต
พฺยสนนฺเต คมิสฺสนฺติ รกฺขสีหิว วาณิชา ฯ
เย จ กาหนฺติ โอวาท นรา พุทฺเธน เทสิต
โสตฺถิปาร คมิสฺสนฺติ วลาเหเนว วาณิชาติ ฯ
ตตฺถ น กาหนฺตตี ิ น กริสสฺ นฺติ ฯ พฺยสนนฺเต
คมิสฺสนฺตีติ เต มหาวินาส ปาปุณิสฺสนฺติ ฯ รกฺขสีหิว วาณิชาติ
รกฺขสีหิ ปโลภิตา วาณิชา วิย ฯ โสตฺถิปาร คมิสฺสนฺตีติ
อนนฺตราเยน นิพฺพาน ปาปุณิสฺสนฺติ ฯ วลาเหเนว วาณิชาติ
วลาเหน อาคจฺฉถาติ วุตฺตา ตสฺส วจนกรา วาณิชา วิย ฯ
ยถา หิ เต สมุทฺทปาร คนฺตฺวา สกสกฏานานิ อคมสุ เอว
พุทฺธาทีน โอวาทกรา สสารปาร นิพฺพาน คจฺฉนฺตีติ ฯ
วลาหกชาตกวณฺณนาย วาณิชวตฺถุ ฯ
[๔๔๘] ตสฺมา อิม สุคโตวาท อนุสฺสรนฺเตน สุวเจเนว
ภวิตพฺพ น ทุพฺพเจน ฯ อปจ สาสนสฺส จิรฏิติกาเมน สุวเจเนว
ภวิตพฺพ ฯ โสวจสฺสตา หิ สาสนสฺส อสมฺโมสาย สวตฺตติ

๑

๑. ชาตกฏกถา. ๓/๑๗๒ ฯ
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โทวจสฺสตา ตุ สมฺโมสาย ฯ เตนาห ปฺจกงฺคุตฺตเร จตุตฺถปณฺณาสกสฺส ปมวคฺเค ฉฏสุตฺเต ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ู
ทุพฺพจา โหนฺติ โทวจสฺสกรเณหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา อกฺขมา
อปฺปทกฺขิณคฺคาหิโน อนุสาสนึ อย ภิกฺขเว ทุติโย ธมฺโม
สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตตีติ จ ปุน จปร
ภิกฺขเว ภิกขฺ ู สุวจา โหนฺติ โสวจสฺสกรเณหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา
ขมา ปทกฺขิณคฺคาหิโน อนุสาสนึ อย ภิกฺขเว ทุติโย ธมฺโม
สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย สวตฺตตีติ จ ฯ
โสวจสฺสตาติปทกถา ฯ
๑

๑. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๙๙-๒๐๐ ฯ
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สมณทสฺสนกถา
[๔๔๙] สมณาน ทสฺสน นาม อุปสมิตกฺกิเลสาน ภาวิตกายวจีจิตฺตปฺปฺาน อุตฺตมทมถสมนฺนาคตาน ปพฺพชิตาน อุปสงฺกมนุปฏานานุสฺสรณสฺสวนทสฺสน ฯ สพฺพมฺป ลามิกเทสนาย ทสฺสนนฺติ
วุตฺต ฯ ต มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพ ฯ กสฺมา ฯ พหุการตฺตา ฯ เตนาห
มหาวคฺเค โพชฺฌงฺคสยุตฺเต เย เต ภิกขฺ เว ภิกฺขู สีลสมฺปนฺนา
สมาธิสมฺปนฺนา ปฺาสมฺปนฺนา วิมุตฺติสมฺปนฺนา วิมุตฺติฺาณทสฺสนสมฺปนฺนา ทสฺสนมฺปห ภิกขฺ เว เตส ภิกฺขูน พหุการ
วทามิ ฯ สวนมฺปห ... อุปสงฺกมนมฺปห ... ปยิรุปาสนมฺปห ...
อนุสฺสติมฺปห ... อนุปปฺ พฺพชฺชมฺปห ภิกฺขเว เตส ภิกฺขูน พหุการ
วทามิ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ ตถารูปาน ภิกฺขเว ภิกฺขูน ธมฺม สุตฺวา
ทฺวเยน วูปกฏโ วิหรติ กายวูปกาเสน จ จิตฺตวูปกาเสน จ ฯ
โส ตถาวูปกฏโ วิหรนฺโต ต ธมฺม อนุสฺสรติ อนุวิตกฺเกติ จ ฯ
ยสฺมึ สมเย ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ตถาวูปกฏโ วิหรนฺโต ต ธมฺม
อนุสฺสรติ อนุวิตกฺเกติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค ตสฺมึ สมเย ภิกขฺ ุโน
อารทฺโธ โหติ ฯ สติสมฺโพชฺฌงฺค ยสฺมึ สมเย ภิกฺขุ ภาเวติ
สติสมฺโพชฺฌงฺโค ตสฺมึ สมเย ภิกขฺ ุโน ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ ฯ
โส ตถาสโต วิหรนฺโต ต ธมฺม ปฺาย ปวิจินติ ปริจรติ
ปริวีมสมาปชฺชติ ฯ ยสฺมึ สมเย ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ตถาสโต วิหรนฺโต
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑. อุตฺตมทมถสมถสมนฺนาคตานนฺติป ปาโ ฯ ๒. สี. โอมกเทสนาย ฯ ๓. ส.
มหา. ๑๙/๙๘ ฯ ๔. ปาลิยมฺปน พหูปการ ฯ ๕. ตสฺมินฺติ ทิสฺสติ ฯ ๖. ปวิจรติ ฯ
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ต ธมฺม ปฺาย ปวิจินติ ปริจรติ ปริวีมสมาปชฺชติ
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค ตสฺมึ สมเย ภิกฺขุโน อารทฺโธ โหติ ...
ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ ฯ ตสฺส ต ธมฺม ปฺาย ปวิจินโต
ปริจรโต (๑) ปริวีมสมาปชฺชโต อารทฺธ โหติ วิริย อสลฺลีน ฯ ยสฺมึ
สมเย ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ต ธมฺม ปฺาย ปวิจินโต ...
อสลฺลีน วิรยิ สมฺโพชฺฌงฺโค ตสฺมึ สมเย ภิกฺขโุ น อารทฺโธ โหติ
... ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ ฯ อารทฺธวิริยสฺส อุปฺปชฺชติ ปติ
นิรามิสา ฯ ยสฺมึ สมเย ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อารทฺธวิริยสฺส
อุปฺปชฺชติ ปติ นิรามิสา ปติสมฺโพชฺฌงฺโค ตสฺมึ สมเย ภิกฺขุโน
อารทฺโธ โหติ ... ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ ฯ ปตมิ นสฺส กาโยป
ปสฺสมฺภติ จิตฺตมฺป ปสฺสมฺภติ ฯ ยสฺมึ สมเย ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
ปติมนสฺส กาโยป ... ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค ตสฺมึ
สมเย ภิกฺขโุ น อารทฺโธ โหติ ... ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ ฯ
ปสฺสทฺธกายสฺส สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ ฯ ยสฺมึ สมเย ภิกฺขเว
ภิกฺขุโน ปสฺสทฺธกายสฺส สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค
ตสฺมึ สมเย ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน อารทฺโธ โหติ ... ภาวนาปาริปูรึ
คจฺฉติ ฯ โส ตถาสมาหิต จิตฺต สาธุก อชฺฌุเปกฺขิตา โหติ ฯ
ยสฺมึ สมเย ภิกฺขเว ภิกฺขุ ตถาสมาหิต จิตฺต สาธุก อชฺฌุเปกฺขิตา
โหติ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ตสฺมึ สมเย ภิกฺขุโน อารทฺโธ โหติ
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค ยสฺมึ สมเย ภิกขฺ ุ ภาเวติ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค
๑. ปวิจรโตติ ปาลิย ทิสฺสติ ฯ
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ตสฺมึ สมเย ภิกฺขุโน ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉตีติ ฯ
สมฺปนฺนสีลสุตฺเต ปาลิ ฯ
[๔๕๐] ทสฺสนมฺปห ภิกฺขเว เตส ภิกฺขูน ... สวนมฺปห ...
อุปสงฺกมนมฺปห ... ปยิรุปาสนมฺปห ... อนุสฺสรณมฺปห ...
อนุปฺปพฺพชฺชมฺปห ภิกขฺ เว เตส ภิกฺขูน พหุการ วทามิ ฯ ต กิสฺส
เหตุ ฯ ตถารูเป ภิกฺขเว ภิกฺขู เสวโต ภชโต ปยิรุปาสโต
อปริปูโรป สีลกฺขนฺโธ ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ อปริปูโรป
สมาธิกฺขนฺโธ ... อปริปโู รป ปฺากฺขนฺโธ ... อปริปูโรป วิมุตฺติกฺขนฺโธ
... อปริปูโรป วิมุตฺติฺาณทสฺสนกฺขนฺโธ ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉตีติ
อิติวุตฺตเก จตุกฺกนิปาตสฺส ปมวคฺเค สมฺปนฺนสีลสุตฺเต ปาลิ ฯ
[๔๕๑] สีลสมฺปนฺนาติ เอตฺถ ขีณาสวสฺส โลกิยโลกุตฺตรสีล
คหิต ฯ เตน สมฺปนฺนาติ อตฺโถ ฯ สมาธิปฺปฺาสุป เอเสว
นโย ฯ วิมุตฺติ ปน ผลวิมุตฺติเยว ฯ วิมุตฺติฺาณทสฺสน
ปจฺจเวกฺขณฺาณ ฯ เอวเมตฺถ สีลาทโย ตโย โลกิยโลกุตตฺ รา
วิมุตฺติ โลกุตฺตราว วิมุตฺติฺาณทสฺสน โลกิยเมว ฯ
ทสฺสนมฺปหนฺติ ทสฺสนมฺป อห ฯ ตมฺปเนต จกฺขุทสฺสน
าณทสฺสนนฺติ ทุวิธ ฯ ตตฺถ ปสนฺเนหิ จกฺขูหิ อริยาน ทสฺสน
โอโลกน จกฺขุทสฺสน นาม ฯ อริเยหิ ปน ทิฏสฺส ลกฺขณสฺส
ทสฺสน ปฏิวิทฺธสฺส จ ปฏิวิชฺฌน ฌาเนน วา มคฺคผเลหิ วา
๑

๒

๓

๑. อนุสฺสติมฺปหนฺติป. ปาลิ ฯ ๒. ขุ. อิติ. ๒๕/๓๑๒ ฯ ๓. เอตฺถนฺตเร
วิปสฺสนาย วาติ อฏกถาย ลิขิต ฯ
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าณทสฺสน นามาติ โพชฺฌงฺคสยุตฺตวณฺณนา ฯ
[๔๕๒] อริยภาวกรานมฺปน ธมฺมาน อริยภาวสฺส จ วิปสฺสนามคฺคผเลหิ อธิคโม าณทสฺสน นามาติ อิติวุตฺตกวณฺณนา ฯ
อิมสฺมึ ปนตฺเถ จกฺขุทสฺสน อธิปฺเปต ฯ อริยานฺหิ ปสนฺเนหิ
จกฺขูหิ โอโลกนมฺป พหุการเมว ฯ สวนนฺติ อสุโก นาม
ขีณาสโว อสุกสฺมึ นาม รฏเ วา ชนปเท วา คาเม วา นิคเม
วา วิหาเร วา เลเน วา วสตีติ กเถนฺตาน โสเตน สวน เอตมฺป
พหุการเมว ฯ อุปสงฺกมนนฺติ ทาน วา ทสฺสามิ ปฺห วา
ปุจฺฉิสฺสามิ ธมฺม วา โสสฺสามิ สกฺการ วา กริสสฺ ามีติ เอวรูเปน
จิตฺเตน อริยาน อุปสงฺกมน ฯ ปยิรปุ าสนนฺติ ปฺหาปยิรุปาสน ฯ
อริยาน คุเณ สุตฺวา เต อุปสงฺกมิตฺวา นิมนฺเตตฺวา ทาน
ทตฺวา กึ ภนฺเต กุสลนฺติอาทินา นเยน ปฺหาปุจฺฉนนฺติ อตฺโถติ
ตทุภยวณฺณนา ฯ
[๔๕๓] เวยฺยาวจฺจาทิกรณ ปยิรุปาสนเยว ฯ อนุสฺสรณนฺติ
รตฺติฏานทิวาาเนสุ นิสินฺนสฺส อิทานิ อริยา คุมฺพเลนมณฺฑปาทีสุ
ฌานวิปสฺสนามคฺคผลสุเขหิ วีตินาเมนฺตีติ เตส ทิพฺพวิหาราทิคุณวิเสสารมฺมณ อนุสฺสรณ โย วา เตส สนฺติกา โอวาโท
ลทฺโธ โหติ ต อาวชฺชติ ฺวา อิมสฺมึ าเน สีล กถิต อิมสฺมึ
สมาธิ อิมสฺมึ วิปสฺสนา อิมสฺมึ มคฺโค อิมสฺมึ ผลนฺติ เอว
๑

๒

๓

๑. สา. ป. ๓/๒๒๔ ฯ ๒. ป. ที. อิติ. ๔๓๓ ฯ ๓. สา. ป. ๓/๒๒๔. ป. ที.
อิติ. ๔๓๓ ฯ
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อนุสฺสรณนฺติ อิติวุตฺตกวณฺณนา ฯ
[๔๕๔] อนุสฺสรณนฺติ รตฺติฏานทิวาาเนสุ นิสินฺนสฺส อิทานิ
อริยา เลนคุหามณฺฑปาทีสุ ฌานวิปสฺสนามคฺคผลสุเขหิ วีตินาเมนฺตีติ
อนุสฺสรณ โย วา เตส สนฺติกา โอวาโท ลทฺโธ ... อิมสฺมึ
ผลนฺติ เอว อนุสฺสรณ ฯ อนุปฺปพฺพชฺชนฺติ อริเยสุ จิตฺต
ปสาเทตฺวา ฆรา นิกฺขมฺม เตส สนฺตเิ ก ปพฺพชฺช ฯ อริเยสุ จิตฺต
ปสาเทตฺวา เตสเยว สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา เตสเยว โอวาทานุสาสนึ
ปจฺจาสึสมานสฺส จรโตป ปพฺพชฺชา อนุปฺปพฺพชฺชา นาม ฯ
อฺเส สนฺติเก โอวาทานุสาสนึ ปจฺจาสึสมานสฺส จรโตป ปพฺพชฺชา
อนุปฺปพฺพชฺชา นาม ฯ อฺเสุ ปสาเทน อฺเสเยว สนฺติเก
ปพฺพชิตฺวา อฺเสเยว โอวาทานุสาสนึ ปจฺจาสึสมานสฺส จรโตป
ปพฺพชฺชา อนุปฺปพฺพชฺชา นาม น โหตีติ สยุตฺตวณฺณนา ฯ
อริเยสุ ปสาเทน อฺตฺถ ปพฺพชิตฺวา อริยาน สนฺติเก
โอวาทานุสาสนึ ปจฺจาสึสมานสฺส จรโตป ปพฺพชฺชา อนุปฺปพฺพชฺชา
วาติ อิติวุตฺตกวณฺณนา ฯ
[๔๕๕] เอว ปพฺพชิเตสุ ปน มหากสฺสปตฺเถรสฺส ตาว
อนุปฺปพฺพชฺช ปพฺพชิตา สตสหสฺสมตฺตา อเหสุ ฯ ตถา เถรสฺเสว
สทฺธิวิหาริกสฺส จนฺทคุตฺตตฺเถรสฺส ตาว ฯ ตสฺสาป สทฺธิวิหาริกสฺส
สุริยคุตฺตตฺเถรสฺส ฯ ตสฺสาป สทฺธิวหิ าริกสฺส อสฺสคุตฺตตฺเถรสฺส ฯ
ตสฺสาป สทฺธิวิหาริกสฺส โยนกธมฺมรกฺขิตตฺเถรสฺส ฯ ตสฺส ปน
๑

๒

๓

๑. ป. ที. อิติ. ๔๓๓ ฯ ๒. สา. ป. ๓/๒๒๕ ฯ ๓. ป. ที. อิติ. ๔๓๔ ฯ
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สทฺธิวิหาริโก อโสกรฺโ กนิฏภาตา ติสฺสตฺเถโร นาม อโหสิ ฯ
ตสฺส อนุปปฺ พฺพช ปพฺพชิตา อฑฺฒเตยฺยโกฏิสงฺขา อเหสุ ฯ
มหินฺทตฺเถรสฺส ปน อนุปฺปพฺพชิตาน คณนปริจฺเฉโท นตฺถิ ฯ
ยาวชฺชทิวสา หิ ลงฺกาทีเป สตฺถริ ปสาเทน ปพฺพชนฺตา
มหินฺทตฺเถรสฺเสว ปพฺพชฺช อนุปฺปพฺพชนฺติเยว นาม ฯ ต ธมฺมนฺติ
ต เตส โอวาทานุสาสนีธมฺม ฯ อนุสฺสรตีติ สรติ ฯ อนุวิตกฺเกตีติ
วิตกฺกาหต กโรติ ฯ อารทฺโธติ ปริปุณฺโณ โหติ ฯ ปวิจินตีติอาทิ
สพฺพ ตตฺถ าณจารวเสน วุตฺต ฯ อถวา ปวิจินตีติ เตส
เตส ธมฺมาน ลกฺขณ ปวิจินติ ฯ ปริจรตีติ ตตฺถ าณ
จราเปติ ฯ ปริวีมสมาปชฺชตีติ วีมสน โอโลกน คเวสน
อาปชฺชตีติ โพชฺฌงฺคสยุตฺตวณฺณนา ฯ
[๔๕๖] ขีณาสวสฺส โลกุตฺตรสีล นาม มคฺคผลปริยาปนฺนา
สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺตา สมฺมาอาชีวา สลฺเลขปฺปตฺตา ตทฺเ
จ เจตนาทโย ฯ โลกิยมฺปน กิริยาพฺยากตปริยาปนฺน ฯ ต
จาริตฺตสีล นาม ฯ จาริตฺตสีลสฺส ปน สมฺภโว เอว นตฺถิ
วิรมณวเสน ปวตฺติยา อภาวโต ฯ ปุพฺพภาคสีล โลกิยสีลนฺติ
เกจิ ฯ ลกฺขณสฺส ทสฺสนนฺติ สภาวธมฺมาน สงฺขตาน
ปจฺจตฺตลกฺขณสฺส ตีรณปริฺาย จ ทสฺสน อนิจฺจาทิสามฺลกฺขณสฺส
ตีรณปริฺาย ทสฺสน ฯ ปชหนฺโตป หิ เต ปหาตพฺพาการโต
ปสฺสติ นาม ฯ นิพฺพานสฺส ตถลกฺขณ มคฺคผเลหิ ทสฺสน
๑

๒

๑. สา. ป. ๓/๓๒๕. ๒. สี. ทสฺสน ฌาน ปริวชฺชน ฌาเนน ปฺวีกสิณาทิ.
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ฌานปริวชฺชาน ฌาเนน ปวีกสิณาทึ อภิฺาหิ ทสฺสนมฺป
าณทสฺสนเมว ฯ จกฺขุทสฺสน อธิปฺเปต สวนปยิรุปาสนาน
ปุรโต คหิตตฺตา ฯ ปฺหาปยิรุปาสนนฺติ ปฺหาปุจฺฉนวเสน
ปยิรุปาสน เกวลสฺส อุปสงฺกมเนเนว โจทิตตฺตา ฯ อริยาน
อนุสฺสติ นาม คุณวเสน ตตฺถาป ตโต ลทฺธโอวาทาภิชฺชนมุเขน
ยถาสุตสีลาทิคุณานุสฺสรณนฺติ ทสฺเสตุ ฌานวิปสฺสนาติอาทิ วุตฺต ฯ
อฺเส สนฺติเกติ อริเยหิ อฺเส สาสนิกานเยว สนฺติเก ฯ
เตนาห อนุปฺปพฺพชฺชา นามาติ ฯ อฺเสูติ สาสนิเกหิ อฺเสุ
ตาปสปริพฺพาชกาทีสุ ฯ ตสฺสา พาหิรปฺปพฺพชฺชตา อริยาน อนุปฺปพฺพชฺชา นาม น โหตีติ วุตฺต ฯ สตสหสฺสมตฺตา อเหสุ
สมนฺตปาสาทิกตฺตา ปหฏสฺส ฯ ลงฺกาทีเปติ นิสฺสยสีเสน
นิสฺสิตูปลกฺขณ ฯ น หิ ปพฺพชฺชา ทีปปฺปฏิพทฺธา อถโข
ทีปนิวาสิอาจริยปฺปฏิพทฺธา มหินฺท ... ปพฺพชนฺติ นาม ตสฺส
ปรมฺปราคตา หิ ปพฺพชฺชาติ ฯ สรตีติ ต โอวาทานุสาสนีธมฺม
จินฺเตติ จิตฺเต กโรติ ฯ วิตกฺกาหต กโรตีติ ปุนปฺปุน ปริวิตกฺกิเตน
ตทตฺถ วิตกฺกนิปฺผาทิต กโรติ ฯ อารทฺโธติ สสาธิโต โหติ ฯ
ตมฺปนสฺส สสาธน ปริปูริ เอวาติ อาห ปริปณ
ุ ฺโณ โหตีติ ฯ
ตตฺถาติ ยถาวุตฺเต ธมฺเม ฯ าณจารวเสนาติ าณสฺส
ปวตฺตนวเสน ฯ เตส เตส ธมฺมานนฺติ ตสฺมึ โอวาทธมฺเม
อาคตาน รูปารูปธมฺมาน ฯ ลกฺขณนฺติ สลกฺขณ สามฺ๑

๑. สี. ทสฺสน ฌาน ปริวชฺชน ฌาเนน ปวีกสิณาทิ.
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ลกฺขณฺจ ฯ ปวิจินตีติ อิท รูปนฺติอาทินา วิจย อาปชฺชติ ฯ
าณ จราเปตีติ อนิจฺจ อทฺธุว ปโลกิก ปภงฺคูติอาทินา าณ
ปวตฺตาเปติ ฯ วีมสน ... อาปชฺชตีติ รูปสตฺตการูปสตฺตกเมว
วิปสฺสน ปจฺจกฺขโต วิย อนิจฺจตาทีน ทสฺสน สมฺมสน อาปชฺชตีติ
โพชฺฌงฺคสยุตฺตฏีกา ฯ
[๔๕๗] อิทานิ เยน การเณน เตส อริยาน ทสฺสนาทิ
พหุการนฺติ วุตฺต ต ทสฺเสตุ ตถารูเปติอาทิมาห ฯ ตตฺถ
ตถารูเปติ ตาทิเส สีลสมฺปนฺเน อริเย ฯ ยสฺมา ทสฺสนสฺสวนานุสฺสรณานิ
อุปสงฺกมนปยิรุปาสนตฺถานิ ตสฺมา ตานิ อนามสิตฺวา
อุปสงฺกมนปยิรุปาสนานิเยว ทสฺเสตุ เสวโต ภชโต ปยิรุปาสโตติ
วุตฺต ฯ ทสฺสนสฺสวนานุสฺสรณโต หิ อริเยสุ อุปฺปนฺนสฺสทฺธา เต
อุปสงฺกมิตฺวา ปยิรุปาสิตฺวา ปฺห ปุจฺฉิตฺวา ลทฺธสฺสวนานุตฺตริยา
อปริปูเร สีลาทิคุเณ ปริปูเรสฺสนฺตีติ ฯ ตถา หิ วุตฺต สทฺธาชาโต
อุปสงฺกมติ อุปสงฺกมิตฺวา ปยิรุปาสตีติอาทิ ฯ ตตฺถ เสวโตติ
วตฺตปฺปฏิวตฺตกรณวเสน กาเลน กาล อุปสงฺกมโต ฯ ภชโตติ
สมฺปยายเนน ภตฺติวเสน ภชโตติ ฯ ปยิรุปาสโต ปฺหาปุจฺฉเนน
ปฏิปตฺติอนุกรเณน จ ปยิรุปาสโตติ ติณฺณมฺป ปทาน อตฺถวิภาโค
เวทิตพฺโพ ฯ วิมุตฺติฺาณทสฺสนปาริปูริ เอกูนวีสติมสฺส
ปจฺจเวกฺขณฺาณสฺส อุปฺปตฺติยา เวทิตพฺพาติ อิติวุตฺตกวณฺณนา ฯ
[๔๕๘] ตสฺมา ภิกฺขู ทิสฺวา อนฺตมโส ปสนฺนจิตฺเตน
๑

๒

๓

๑. สีลาทิคุณสนฺปนฺเน. ๒. ม. ม. ๑๓/๖๐๕. ๓. ป. ที. อิติ. ๔๓๕.
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โอโลเกตพฺพา ฯ เตนาหฏกถาย หิตกาเมน กุลปุตฺเตน สีลวนฺเต
ภิกฺขู ฆรทฺวาร สมฺปตฺเต ทิสฺวา ยทิ เทยฺยธมฺโม อตฺถิ ยถาพล
เทยฺยธมฺเมน ปฏิมาเนตพฺพา ยทิ นตฺถิ ปฺจปฺปติฏิต กตฺวา
วนฺทิตพฺพา ตสฺมึ อสมฺปชฺชมาเน อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา นมสฺสิตพฺพา
ตสฺมิมฺป อสมฺปชฺชมาเน ปสนฺนจิตฺเตน ปยจกฺขูหิ สมฺปสฺสิตพฺพาติ ฯ
ตตฺถ ปยจกฺขูหีติ ปสนฺเนหิ เมตฺตจกฺขูหีติ ติกงฺคุตฺตรสฺส
ทุติยปณฺณาสเก ปฺจมวคฺคสฺส จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา ฯ
เมตฺตจิตฺต ปจฺจุปฏาเปตฺวา โอโลกนจกฺขูนิ ปยจกฺขูนิ
นามาติ จูฬโคสิงฺคสุตฺตวณฺณนา ฯ
ปยภาวทีปกานิ จกฺขูนิ ปยจกฺขูนีติ ตทุภยฏีกา ฯ
[๔๕๙] เอว ทสฺสนมูลเกนาป หิ ปฺุเน อเนกานิ ชาติสหสฺสานิ จกฺขุมฺหิ โรโค วา โทโส วา อุสฺสทา วา ปฬกา
วา น โหนฺติ วิปฺปสนฺนปฺจวณฺณสสฺสิริกานิ โหนฺติ จกฺขูนิ
รตนวิมาเน อุคฺฆาฏิตมณิกวาฏสทิสานิ สตสหสฺสกปฺปมตฺต เทเวสุ
จ มนุสฺเสสุ จ สพฺพสมฺปตฺตีน ลาภี โหติ ฯ อนจฺฉริยฺเจต
ย มนุสฺสภูโต สปฺปฺชาติโก สมฺมา ปวตฺติเตน สมณทสฺสนมเยน
ปฺุเน เอวรูป วิปากสมฺปตฺตึ อนุภเวยฺย ยตฺถ ติรจฺฉานคตานมฺป
เกวล สทฺธามตฺตกชนิตสฺส สมณทสฺสนสฺส เอว วิปากสมฺปตฺตึ
วณฺณยนฺตีติ อิธ วตฺวา อฺถา คาถา ทสฺสิตา ฯ มูลปณฺณาสกสฺส
๑

๒

๓

๔

๑. ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาวณฺณนา. ๑๖๕. ๒. มโน. ปู. ๒/๒๙๕. ๓. ป. สู.
๒/๓๒๒. ๔. ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาวณฺณนา. ๑๖๕-๑๖๖.
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ทุติยวคฺเค จูฬสีหนาทสุตฺตวณฺณนายนฺตุ วิตฺถารโต วุตฺต ฯ
[๔๖๐] วุตฺตฺหิ ตตฺถ ภควา กิร เวทิยกปพฺพเต อินฺทสาลคุหาย
ปฏิวสติ ฯ อเถโก อุลกู สกุโณ ภควติ คาม ปณฺฑาย
ปวิสนฺเต อุปฑฺฒมคฺค อนุคจฺฉติ นิกฺขมนฺเต อุปฑฺฒมคฺค
ปจฺจุคฺคมน กโรติ ฯ โส เอกทิวส สมฺมาสมฺพุทฺธ สายณฺหสมเย
ภิกฺขุสงฺฆปริวุต นิสินฺน ปพฺพตา โอรุยฺห วนฺทิตวฺ า ปกฺเข ปณาเมตฺวา
อฺชลึ ปคฺคยฺห สีส เหฏา กตฺวา ทสพล นมสฺสมาโน อฏาสิ ฯ
ภควา ต โอโลเกตฺวา สิต อกาสิ ฯ อานนฺทตฺเถโร โก นุ โข
ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย สิตสฺส ปาตุกมฺมายาติ ฯ ปสฺสานนฺท
อิม อุลูกสกุณ อย มยิ จ ภิกฺขุสงฺเฆ จ จิตฺต ปสาเทตฺวา
สตสหสฺสกปฺเป เทเว จ มนุสฺเส จ สสริตฺวา โสมนสฺโส นาม
ปจฺเจกพุทฺโธ ภวิสฺสตีติ อาห ฯ
[๔๖๑] อุลูก มณฺฑลกฺขิก
เวทิยเก จิรทีฆวาสิก
สุขิโตสิ ตฺว อยฺย โกสิย
กาลุฏิต ปสฺสสิ พุทฺธวร ฯ
มยิ จิตฺต ปสาเทตฺวา ภิกฺขุสงฺเฆ อนุตฺตเร
กปฺปาน สตสหสฺสานิ ทุคฺคเตโส น คจฺฉติ ฯ
เทวโลกา จวิตฺวาน
กุสลมูเลน โจทิโต
ภวิสฺสติ อนนฺตาโณ โสมนสฺโสติ วิสฺสุโตติ ฯ
อฏกถา ฯ
๑

๒

๓

๑. สา. ป. ๒/๒๒. ๒. อฏกถายมฺปน เวทิสฺสเก. ๓. ทุคฺคตึ โสติ ทิสฺสติ.
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นมสฺสมาโน อฏาสิ โน เทฺว อสงฺเขยฺยานิ ปจฺเจกโพธิปารมีน
ปูรเณน ตสฺส พุทฺธสาสเน ปริจเยน ภควติ ปสนฺนจิตฺตตาย จ ฯ
อุลูกาติ คาถา รุกฺขเทวตาย ภาสิตา ฯ กาลุฏิตนฺติ สายณฺหกาเล
ทิวาวิหารโต อุฏิต ฯ ทุคฺคเตโส น คจฺฉตีติ ทุคฺคตึ เอโส
น คมิสฺสตีติ ตฏฏีกา ฯ
อุลกู สกุณวตฺถุ ฯ
[๔๖๒] ตสฺมา สมเณ ปสฺสนฺเตน กุสลจิตฺตเมว อุปฏเปตพฺพ
น ทุฏจิตฺต ฯ ทุฏจิตฺโต หิ ทุกขฺ  วินฺทติ อิตโร สุข ฯ
ตตฺรีมานิ วตฺถูนิ
เอกทา กิร เทฺว อคฺคสาวกา กโปตกนฺทรนามเก วิหาเร
วิหรนฺติ ฯ เตสุ อายสฺมา สารีปุตฺโต ชุณฺหาย รตฺติยา นโวโรปเตหิ
เกเสหิ สมาปตฺตึ สมาปนฺโน อพฺโภกาเส นิสที ิ ฯ อเถโก
นนฺโท นาม ยกฺโข เอเกน ยกฺเขน สทฺธึ อากาเสน คจฺฉนฺโต
เถร ตถานิสนิ ฺน ทิสฺวา ปทุฏจิตฺต อุปฺปาเทสิ ฯ โส กิร ปุริมชาติย เถเร พนฺธาฆาโต ฯ เตนสฺส เถร ทิสฺวา ปทุฏจิตฺต
อุปฺปชฺชติ ฯ โส ปทุฏจิตฺโต หุตฺวา เถร สีเส ปหริตุกาโม อิตรสฺส
ยกฺขสฺส ตมตฺถ กเถตฺวา เตน วาริโตป วจน อนาทยิตฺวา ว
สพฺพตฺถาเมน อุสฺสาห ชเนตฺวา อากาเส ิโต ว สีเส ปหาร
อทาสิ ฯ อตีวมหา อโหสิ ปหาโร ฯ โส เตน ปหาเรน สตฺตรตน วา อฑฺฒฏรตน วา นาค โอสาเทยฺย มหนฺต วา
๑

๑. ปาลิย อฏรตนนฺติ ทิสฺสติ.
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ปพฺพตกูฏ ปทาเลยฺย ฯ เถรสฺส ปน สมาปตฺติพเลน อุปตฺถมฺภิตสีสสฺส น โกจิ วิกาโร อโหสิ ฯ สมาปตฺติโต อวุฏิตกาเล
หิ น ยกฺโข ปหริ ฯ ตถาปหรนฺต น ทิพฺพจกฺขุนา ทิสฺวา
มหาโมคฺคลฺลาโน เถร อุปสงฺกมิ ฯ อุปสงฺกมนสมกาลเมว จ
โส สมาปตฺติโต วุฏาสิ ฯ อถ น มหาโมคฺคลฺลาโน สรีราวตฺต
ปุจฺฉิ ฯ โส ขมนีย เม อาวุโส โมคฺคลฺลาน ยาปนีย เม
อาวุโส โมคฺคลฺลาน อปจ สีเส โถก ทุกฺขนฺติ อาห ฯ กสฺมา
ปน สมาปตฺติพเลน สรีเร อุปตฺถมฺภิเต เถรสฺส สีเส โถก ทุกขฺ 
โหตีติ ฯ อจิเรเนว วุฏิตตฺตา ฯ อนฺโตสมาปตฺติย อปฺปฺายมานทุกฺขฺหิ กายนิสฺสิตตฺตา นิทฺท อุปคตสฺส มกสาทิชนิต วิย
ปฏิพุทฺธสฺส โถก ปฺายิตฺถ ฯ ตาวเทว ยกฺโข สรีเร อุปฺปนฺนมหาปริฬาโห ฑยฺหามิ ฑยฺหามีติ วทนฺโต อากาสโต ภูมิย
ปติตฺวา ปวิยา ทินฺนวิวโร อวีจิชาลาหิ อุฏหิตฺวา อากฑฺฒิยมาโน
นิรย อุปคฺฉิ ฯ กิมฺปน โส ยกฺขตฺตภาเวเนว นิรย อุปคฺฉีติ ฯ
ยฺเหตฺถ ทิฏธมฺมเวทนีย ปาปกมฺม อโหสิ ตสฺส พเลน
ยกฺขตฺตภาเว มหนฺต ทุกฺข อนุภวิ ฯ ยมฺปน อุปปชฺชเวทนีย
อนนฺตริยกมฺม เตน จุติอนนฺตร นิรย อุปปชฺชิ ฯ
อุทานสฺส จตุตฺถวคฺเค สารีปุตฺตสุตฺเต นนฺทยกฺขวตฺถุ ฯ
[๔๖๓] เอโก กิร พฺราหฺมโณ ปาฏลิปุตฺตนครทฺวาเร สาลาย
นิสินฺโน
โรหณชนปเท
กาฬวลฺลีมณฺฑปวิหารวาสิโน มหานาคตฺ๑

๑. ขุ. อุ. ๒๕/๑๓๑.
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เถรสฺส คุณกถ สุตฺวา ต ทฏุกาโม สมุทฺทตีร คนฺตฺวา นาว
อารุยฺห อนุปุพฺเพน เถรสฺส วสนฏาน ปตฺวา จูฬนครคาเม
ธูรฆเร นิวาส คเหตฺวา เถรสฺส อาหาร สมฺปาเทตฺวา ปาโต
วุฏาย เถรสฺส วสนฏาน คนฺตฺวา ปริยนฺเต ิโต เถร ทูรโต
ทิสฺวา สกึ ตตฺเถว ิโต วนฺทิตฺวา ปุน อุปคนฺตฺวา โคปฺผเกสุ
ทฬฺห คเหตฺวา วนฺทนฺโต อุจฺจา ภนฺเต ตุมฺเหติ อาห ฯ เถโร
จ นาติอุจฺโจ นาติรสฺโส ปมาณยุตฺโตว ฯ ตสฺมา โส ปุนาห
นาติอุจฺจา ภนฺเต ตุมฺเห ตุมฺหากมฺปน คุณา เมฆวณฺณสฺส
สมุทฺทสฺส มตฺถกมตฺถเกน คนฺตฺวา สกลชมฺพุทปี ตล อชฺโฌตฺถริตฺวา
คตา อห ปาฏลิปุตฺตนครทฺวาเร นิสนิ ฺโน ตุมฺหาก คุณกถ สุตฺวา
ตโต อาคฺฉินฺติ ฯ โส เถรสฺส ปณฺฑปาต ทตฺวา อตฺตโน
ปตฺตจีวร ปฏิยาเทตฺวา เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา ตสฺโสวาเท
ตฺวา กติปาเหเนว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ
ติกงฺคุตฺตเร านสุตฺตวณฺณนาย ปาฏลิปุตฺตกพฺราหฺมณวตฺถุ ฯ
ธมฺมปทสฺส ปาปวคฺเค โกกสุนขลุทฺทกวตฺถุ ทุฏจิตฺตาธิกาเร
กเถตพฺพ ฯ วิมานวตฺถุสฺส ปฺจมวคฺเค สตฺตมาณวกวตฺถุ ตสฺเสว
สตฺตมวคฺเค มฏกุณฺฑลิวตฺถฺุจ อุทานสฺส ปฺจมวคฺเค
สุปฺปพุทฺธกุฏิวตฺถุนฺติ อิมานิ อทุฏจิตฺตาธิกาเร ฯ
สมณทสฺสนกถา ฯ
๑

๒

๓

๔

๑. มโน. ปู. ๒/๗๑. ๒. ขุ. วิมาน. ๒๖/๙๔. ๓. ขุ. วิมาน. ๒๖/๑๓๙. ๔. ขุ. อุ.
๒๕/๑๔๕-๑๔๙.
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ธมฺมสากจฺฉากถา
[๔๖๔] กาเลน ธมฺมสากจฺฉา นาม ปโทเส วา ปจฺจูเส วา
เทฺว สุตฺตนฺติกา ภิกฺขู อฺมฺ สุตฺต สากจฺฉนฺติ วินยธรา
วินย อาภิธมฺมิกา อภิธมฺม ชาตกภาณกา ชาตก อฏกถิกา
อฏกถ ลีนุทฺธตวิจิกิจฺฉาปเรตจิตฺตวิโสธนตฺถ วา ตมฺหิ ตมฺหิ
กาเล สากจฺฉนฺติ อย กาเลน ธมฺมสากจฺฉา ฯ สา อาคมพฺยตฺติอาทีน คุณาน เหตุโต มงฺคลนฺติ วุจฺจตีติ อิธ วุตฺต ฯ
[๔๖๕] ตตฺถ กาเลนาตีมสฺส อตฺถ ทสฺเสตุ ปโทเส วา
ปจฺจูเส วาติ วุตฺต ฯ ตตฺถ ปโทเสติ อภิปฺปโทเส รตฺติยา
ปารมฺเภติ อตฺโถ ฯ
สคฺคกณฺฑฏีกายฺหิ โทสาย รตฺติยา ปารมฺโภ ปโทโส
อภิธานโต ปสทฺทสฺส ปุพฺพนิปาโต อปฺปธานรสฺโส จ ฯ อถวา
ปทุสฺสนฺติ ยตฺถ สพฺพกมฺมานีติ ปโทโสติ วุตฺต ฯ
ปจฺจูเสติ ปภาเต ฯ
สคฺคกณฺฑฏีกายฺหิ อุส รุชาย ฯ ปจฺจูเสติ ติมิรนฺติ
ปจฺจูโส อโหมุขนฺติ วุตฺต ฯ
จิตฺต ยสฺมึ กาเล ลีนฺจ ยสฺมึ อุทฺธตฺจ ยสฺมึ วิจิกิจฺฉาปเรต ตาย อุปทฺทูตฺจ โหติ ตสฺมึ ตสฺมึ กาเลป ธมฺมสากจฺฉา
กาเลน ธมฺมสากจฺฉา นามาติ ทสฺเสตุ ลีนุทฺธตอิจฺจาทินา ทุติยนโย
วุตฺโต ฯ
๑

๒

๑. สุตฺตนฺต. ๒. ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาวณฺณนา. ๑๖๖.
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[๔๖๖] จตุกฺกงฺคุตฺตรวณฺณนายนฺตุ กาเลนาติ ยุตฺตปฺปยุตฺตกาเล ฯ ธมฺมสากจฺฉาติ
ปฺหาปุจฺฉนวิสฺสชฺชนวเสน
ปวตฺตา
สงฺกถาติ วุตฺต ฯ
[๔๖๗] สงฺกจฺฉาติ หิ วตฺตพฺเพ สารตฺโตตฺยาทีสุ วิย พินทฺ ุลุตฺตึ
ปุพฺพทีฆฺจ กตฺวา สากจฺฉาติ วุตฺต ฯ เตน สนฺธิกปฺปสทฺทนีติย
สสทฺเท ปรโลเป ปุพฺเพ ทีฆ ฯ สรตฺโต สารตฺโต เอว
สาราโคตฺยาทินา โสทาหรณ สุตฺต ปิต ฯ
กิพฺพิธานสทฺทนีติยนฺตุ รุชาทิโต โสติ สุตฺต ปิตฺวา สหกถน
สากจฺฉาติ อุทาหรณ ทสฺสิต ฯ ตสฺมา นิปาตนสุตฺเตน สหสทฺทสฺส
สาเทโสป ยุชฺชติ ฯ สหกจฺฉา สงฺกจฺฉาติ ปททฺวยสฺส สทฺธึ
กถนนฺติ อยเมวตฺโถ ฯ สสทฺโท จ สหสทฺทตฺโถ ทิสฺสติ ฯ เตน
สนฺธิพาลาวตารฏีกาย ทฺวินฺน ติณฺณ วา พฺยฺชนานเมกสฺสเรน
สหโยคตา สโยโค ฯ สหสทฺทตฺโถ หิ อย สสทฺโท ปุพฺเพ ว
สนฺนิวาเสนาติอาทีสุ วิยาติ วุตฺต ฯ
[๔๖๘] อาคมพฺยตฺติอาทีนนฺติ เอตฺถ ปน อาคโม นาม
สุตฺตสมุทาโย ฯ เตน สีลกฺขนฺธมูลปณฺณาสกาทิฏีกาย สุตฺตานิ ปน
อุปาทาย ปฺตฺโต อาคโม ฯ ยเถว หิ อตฺถพฺยฺชนสมุทาเย
สุตฺตนฺติ โวหาโร เอว สุตฺตสมุทาเย อาคโมติ โวหาโร ฯ
อาคมิยนฺติ เอตฺถ เอเตน เอตสฺมา วา อตฺตตฺถปรตฺถาทโยติ
๑

๒

๓

๔

๑. มโน. ปู. ๒/๔๓๘. ๒. สสนฺทนกถาติป ปาโ. ๓. สี. สสทฺเท ปรโลเป ปุพฺเพ ทีฆ.
๔. สี. รุชาทิโต โวติ.
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อาคโมติ วุตฺต ฯ
อตฺถโต ปฺจ นิกายา อาคมา ฯ เตน ติกงฺคุตฺตเร
ปาปณิกสุตฺตวณฺณนาย เอโก นิกาโย เอโก อาคโม นาม
เทฺว นิกายา เทฺว อาคมา นาม ... ปฺจ นิกายา ปฺจ
อาคมา นามาติ วุตฺต ฯ
อาคเมสุ พฺยตฺติ วิยตฺติ โกสลฺล อาคมพฺยตฺติ ฯ สา อาทิ
เยส เต อาคมพฺยตฺติอาทโย ฯ เตส ฯ อาทิสทฺเทน อรหตฺตมฺป
สงฺคหิต ฯ
ธมฺมสากจฺฉา หิ อรหตฺตสฺสาป อธิคมเหตุ โหติเยว ฯ
จตฺตาโรเม ภิกฺขเว กาลา สมฺมาภาวิยมานาติ สุตฺตเมตฺถ สาธก ฯ
ต เหฏา ธมฺมสฺสวนกถาย ทสฺสิตเมวาติ ฯ
ธมฺมสากจฺฉาติปทกถา ฯ
เอวมิมายป คาถาย ขนฺติ โสวจสฺสตา สมณทสฺสน
ธมฺมสากจฺฉาติ มงฺคลจตุกฺก วุตฺต ฯ อิทมฺป ปฺยาวตฺตนฺติ ฯ
อฏมคาถายตฺถวณฺณนา ฯ
๑

๑. มโน. ปู. ๒/๑๐๙.
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นวมคาถายตฺถวณฺณนา
[๔๖๙] นวมคาถาย ฯ ตโปติ อินฺทฺริยสวราทิ ฯ พฺรหฺมจริยนฺติ เมถุนวิรตฺยาทิ ฯ อริยสจฺจานทสฺสนนฺติ จตุนฺน อริยสจฺจาน อภิสมยวเสน มคฺคทสฺสน ฯ นิพฺพานสจฺฉิกิริยาติ อรหตฺตสงฺขาตสฺส นิพฺพานสฺส ปตฺติ ปจฺจเวกฺขณา วา ฯ เอตนฺติ
โย จ ตโป ยฺจ พฺรหฺมจริย ยฺจ อริยสจฺจาภิสมยวเสน
มคฺคทสฺสน ยา จ นิพฺพานสจฺฉิกิริยา อิท ตปาทิ จตุพฺพิธ
อุตฺตม มงฺคลนฺติ คณฺหาหิ เทวเตติ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ
อยนฺเตฺวตฺถ วิตฺถาโร ฯ
ตปกถา
[๔๗๐] ตโป นาม ปาปตาปนโก ธมฺโม ฯ เตนฏกถาย
ปาปเก ธมฺเม ตปตีติ ตโปติ วุตฺต ฯ
ตตฺถ ตปตีติ สนฺตาเปตีติ อตฺโถ ฯ เตน ภูวาทิคเณ
ตป สนฺตาเป ตปตีติ วุตฺต ฯ ตป ทาเห ตเปติ การิเต
ตาเปตีติ จุราทิคโณ ฯ ตปสทฺโท ธมฺมวตฺเตสุ วตฺตติ ฯ เตน
ปทาเนกตฺเถ ตโป ธมฺเม วเต เจวาติ วุตฺต
วเต ทิฏ ิสมาจาเรติ ตฏฏีกา ฯ
[๔๗๑] ธมฺโม นาม ขนฺตฺยาทิ ฯ ตถา หิ ขนฺตี ปรม
ตโป ตีติกฺขาติ เอตฺถ ขนฺติ ตโป นาม ฯ ตโป กริสฺสามิ
๑

๒

๓

๑. ป. โช. ขุ. ขุ.๑๖๖. ๒. สี. เตน อเนกตฺเถ. ๓. สี. เต ทิฏิสมาจาเรติ.
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ปหาย กาเมติ โลมสกสฺสปชาตเก สีล ฯ ทาน สีล ปริจฺจาค
อาชฺชว มทฺทว ตปนฺติ มหาหสชาตเก อุโปสถกมฺม ฯ สมคฺคาน
ตโป สุโขติ เอตฺถ พุทฺธวจนุคฺคหณาทิ ฯ เตน ธมฺมปทวณฺณนาย
สมคฺคานมฺปน เอกจิตฺตาน ยสฺมา พุทฺธวจน วา อุคฺคหิตุ ธูตงฺคานิ
วา ปริหริตุ สมณธมฺเม วา กาตุ สุข ตสฺมา สมคฺคาน ตโป
สุโขติ วุตฺตนฺติ วุตฺต ฯ
[๔๗๒] เทวปุตตสยุตฺตฏีกายนฺตุ ธูตงฺคธมฺโม หิ ตณฺหาโลลุปฺปสฺส ตปนโต ตโปติ อตฺโถ วุตฺโต ฯ จุราทิคเณ ตโปติ
อกุสลาน ตาปนตฺเถน ตโป สีลนฺติ วุตตฺ  ฯ
อิธ ปน อินฺทฺริยสวราทิ ฯ เตนฏกถาย ตโป นาม
อภิชฺฌาโทมนสฺสาทีน ตปนโต อินฺทฺริยสวโร โกสชฺชสฺส วา
ตปนโต วิริยนฺติ วุตฺต ฯ
ตตฺถ อินฺทฺริยสวโรติ สติสวโร ฯ โส จตฺถโต สติ ฯ
เตน มูลปริยายสุตฺตฏีกาย สติสวโรติ อินฺทฺรยิ สวรตา สา จ
ตถาปวตฺตา เอวาติ วุตฺต ฯ
สวรณโต สวโร ปทหนโต ถกนโตติ วุตฺต โหติ ฯ
สติยา เอต อธิวจนนฺติ สพฺพาสวสุตฺตวณฺณนา ฯ
[๔๗๓] อินฺทฺริยสวรวุโต หิ อภิชฺฌาทโย ปชหิตุ อินฺทรฺ ิยานิ
รกฺขติ ฯ เตนาห จตุกฺกงฺคุตฺตเร ปมปณฺณาสกสฺส จตุตฺถวคฺเค
๑

๒

๓

๔

๒

๑. ชาตกฏกถา. ๕/๓๘๖. ๒. ชาตกฏกถา. ๘/๒๗๘. ๓.ป. โช. ขุ. ขุ.๑๖๗
๔. ป. สู. ๑/๑๐๔. ๕. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๕๐.
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กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อินทฺ ฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โหติ ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี
ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ
รกฺขติ จกฺขนุ ฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ ฯ โสเตน สทฺท
สุตฺวา ... ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ... ชิวฺหาย รส สายิตฺวา
... กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ... มนสา ธมฺม วิฺาย น
นิมิตฺตคฺคาหี ... มนินฺทรฺ ิเย สวร อาปชฺชติ เอว โข ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โหตีติ ฯ
อปริหานิสุตฺตปาลิ ฯ
[๔๗๔] อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโรติ มนจฺฉฏเสุ อินฺทฺริเยสุ
ปทหิตทฺวาโรติ ติกงฺคุตฺตรวณฺณนา ฯ
อคุตฺตทฺวาโรติ อปทหิตทฺวาโร ฯ กตฺถ ปน อคุตฺตทฺวาโรติ
อาห อินฺทฺริเยสูติ อิติวุตฺตเก ทุกนิปาตวณฺณนา ฯ
จกฺขุนา รูป ทิสฺวาติ การณวเสน จกฺขูติ ลทฺธโวหาเรน
รูปทสฺสนสมตฺเถน จกฺขุวิฺาเณน รูป ทิสฺวา ฯ น นิมิตฺตคฺคาหีติ
อิตฺถีปุริสนิมิตฺต วา สุภนิมิตฺตาทิก วา กิเลสวตฺถุภูต นิมิตฺต น
คณฺหาติ ทิฏมตฺเตเยว สณฺาติ ฯ นานุพฺยฺชนคฺคาหีติ
กิเลสาน อนุพฺยฺชนโต ปากฏภาวกรณโต อนุพฺยฺชนนฺติ ลทฺธ๑

๒

๑. มโน. ปู.๒/๑๐๔. ๒. ป. ที. อิติ. ๑๒๗.
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โวหาร หตฺถปาทสิตหสิตกถิตวิโลกิตาทิเภท อาการ น คณฺหาติ
ย ตตฺถ ภูต ตเทว คณฺหาติ ฯ ยตฺวาธิกรณเมนนฺติอาทิมฺหิ
ย การณา ยสฺส จกฺขุนฺทฺริยาสวรสฺส เหตุ เอน ปุคฺคล สติกวาเฏน
จกฺขุนฺทฺริย อสวุต อปทหิตจกฺขุทฺวาร หุตฺวา วิหรนฺต เอเต
อภิชฺฌาทโย ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ อนุพนฺเธยฺยุ ฯ ตสฺส สวราย
ปฏิปชฺชตีติ ตสฺส จกฺขุนฺทฺริยสฺส สติกวาเฏน ปทหนตฺถาย ปฏิ
ปชฺชติ ฯ เอว ปฏิปชฺชนฺโตเยว จ รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย
สวร อาปชฺชตีติป วุจฺจตีติ วิสุทฺธิมคฺโค ฯ
[๔๗๕] การณวเสนาติ อสาธารณสฺส การณสฺส วเสน ฯ
อสาธารณการณวเสน หิ ผล อปทิสฺสิยติ ยถา ยวงฺกโุ ร
เภริสทฺโทติ ฯ นิสฺสยโวหาเรน วา เอต นิสฺสิตวจน ยถา
มฺจา อุกกฺ ุฏึ กโรนฺตีติ ฯ อิตฺถีปุริสนิมิตฺต วาติ เอตฺถ
อิตฺถีสนฺตานนิสฺสิต รูปมุเขน คยฺหมาน สณฺาน ถนมสวิปฺผรตา
นิมฺมสฺสุมุขตา เกสพนฺธนวตฺถคฺคหณ อวิสทฏานคมนาทิ จ สพฺพ
อิตฺถีติ สฺชานนสฺส การณภาวโต อิตฺถีนิมิตฺต ฯ วุตฺตวิปริยายโต
ปุริสนิมิตฺต เวทิตพฺพ ฯ สุภนิมิตฺตาทิก วาติ เอตฺถ ราคุปฺปตฺติเหตุภูโต
อิฏากาโร สุภนิมิตฺต ฯ อาทิสทฺเทน ปฏิฆนิมิตฺตาทีน
สงฺคโห ฯ โส ปน โทสุปฺปตฺติอาทิเหตุภูโต อนิฏาทิอากาโร
เวทิตพฺโพ ฯ กามฺเจตฺถ ปาลิย อภิชฺฌาโทมนสฺสาว สรูปโต
๑

๒

๓

๑. หตฺถปาทสีสหสิตกถิตลปตวิโลกิตาทิเภทนฺติ วิสุทฺธิมคฺเค ทิสฺสติ. ๒. วิ. ม. ๑/๒๔.
๓. ถนมสวิสทตาติ ตฏฏีกาปาโ. สี. อิตฺถีสณฺานนิยตรูปมุเขน คยฺหมานสณฺาน
ถนมสนิสทตา.
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อาคตา ฯ อุเปกฺขานิมิตฺตสฺสาป ปน สงฺคโห อิจฺฉิตพฺโพ
อสมเปกฺขเณน อุปฺปชฺชนกโมหสฺสาป อสวรภาวโต ฯ ตถา หิ
วกฺขติ มุฏ สจฺจ วา อฺาณ วาติ ฯ อุเปกฺขานิมิตฺตนฺติ
เจตฺถ อฺาณุเปกฺขาย วตฺถุภูต อารมฺมณ ฯ ตฺจสฺส
อสมเปกฺขณวเสน เวทิตพฺพ ฯ เอว สงฺเขปโต ราคโทสโมหาน
การณ สุภนิมิตฺตาทิกนฺติ วุตฺต ฯ เตนาห กิเลสวตฺถุภูต
นิมิตฺตนฺติ ฯ ทิฏมตฺเตเยว สณฺาตีติ วณฺณายตเน จกฺขุวิฺาเณน วีถิจิตฺเตหิ จ คหิตมตฺเตเยว ติฏติ น ตโต
ปร กฺจิ สุภาทิอาการ ปริกปฺเปติ ฯ ปากฏภาวกรณโตติ
ปริพฺยตฺตภาวกรณโต วิภูตภาวกรณโต ฯ วิสภาควตฺถุโน หิ
หตฺถาทิอวยเว สุภาทิโต ปริกปฺเปนฺตสฺส อปราปร ตตฺถ
อุปฺปชฺชมานา กิเลสา ปริพฺยตฺตา โหนฺตีติ เต เตส อนุพฺยฺชนา
นาม ฯ เต ปน ยสฺมา ตถา ตถา สนฺนิวิฏาน ภูตุปาทายรูปาน
สนฺนิเวสากาโร น หิ ต มฺุจิตฺวา ปรมตฺถโต หตฺถาทิ นาม
โกจิ อตฺถิ ตสฺมา วุตฺต หตฺถปาท ... อาการ น คณฺหาตีติ ฯ
กิมฺปน คณฺหาตีติ อาห ย ตตฺถ ภูต ตเทว คณฺหาตีติ ฯ
ย ตสฺมึ สรีเร วิชชฺ มาน เกสโลมาทิ ภูตุปาทายมตฺต วา ตเทว
ยาถาวโต คณฺหาติ ฯ ยสฺส จกฺขุนฺทฺริยาสวรสฺส เหตูติ วตฺวา
ปุน ตสฺส จกฺขุนฺทฺริยสฺส สติกวาเฏน ปทหนตฺถายาติ วุตฺต น
อสวรสฺสาติ ฯ ตทิท ย จกฺขุนฺทฺริยาสวรณสฺส เหตุ อภิชฺฌาทิอนฺวาสฺสวน ทสฺสิต ต อสวุตจกฺขุนฺทฺริยสฺเสว เหตุ ปวตฺต
ทสฺสิตนฺติ กตฺวา วุตฺต ฯ จกฺขุทฺวาริกสฺส หิ อภิชฺฌาทิอนฺวาสฺสวนสฺส
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ตทฺวาริกวิฺาณสฺส วิย จกฺขุนฺทฺรยิ  การณ ฯ จกฺขุนฺทฺริยสฺส
อสวุตตฺเต สติ เต อนฺวาสฺสวนฺตีติ อสวริยมานจกฺขุนฺทฺริยเหตุโก
อสวโร ตถา วุตฺโตติ ฯ ยตฺวาธิกรณนฺติ หิ ยสฺส จกฺขุนฺทฺรยิ สฺส
การณาติ อตฺโถ ฯ กีทสิ สฺส จ การณาติ ฯ อสวุตสฺส ฯ กิฺจิ
อสวุต ฯ ยสฺส จกฺขุนฺทฺริยาสวรณสฺส เหตุ อภิชฌ
ฺ าทโย อนฺวาสฺสวนฺติ
ตทนฺวาสฺสวนูปลกฺขิต ตสฺส สวรายาติ อยเมตฺถ โยชนาติ
วิสุทฺธิมคฺคฏีกา ฯ
[๔๗๖] ตตฺถ กิฺจาป จกฺขุนฺทฺริเย สวโร วา อสวโร วา
นตฺถิ ฯ น หิ จกฺขุปฺปสาท นิสฺสาย สติ วา มุฏสจฺจ วา
อุปฺปชฺชติ ฯ อปจ ยทา รูปารมฺมณ จกฺขุอาปาถ อาคจฺฉติ
ตทา ภวงฺเค ทฺวิกฺขตฺตุ อุปฺปชฺชิตวฺ า นิรุทฺเธ กิริยามโนธาตุ
อาวชฺชนกิจฺจ สาธยมานา อุปฺปชฺชิตฺวา นิรชุ ฺฌติ ตโต จกฺขุวิฺาณ ทสฺสนกิจฺจ ตโต วิปากมโนธาตุ สมฺปฏิจฺฉนฺนกิจฺจ
ตโต วิปากาเหตุกมโนวิฺาณธาตุ สนฺตีรณกิจฺจ ตโต กิริยาเหตุกมโนวิฺาณธาตุ โวฏพฺพนกิจฺจ สาธยมานา อุปฺปชฺชิตฺวา
นิรุชฺฌติ ฯ ตทนนฺตร ชวน ชวติ ฯ ตตฺถาป เนว ภวงฺคสมเย
น อาวชฺชนาทีนมฺตรสมเย สวโร วา อสวโร วา อตฺถิ ฯ
ชวนกฺขเณ ปน สเจ ทุสฺสีลฺย วา มุฏสจฺจ วา อฺาณ
วา อกฺขนฺติ วา โกสชฺช วา อุปฺปชฺชติ อสวโร โหติ ฯ
เอว โหนฺโตป โส จกฺขุนฺทฺริเย อสวโรติ วุจฺจติ ฯ กสฺมา ฯ
๑

๒

๓

๑. เอตฺถนฺตเร โสติ ทิสฺสติ. ๒. ตทนฺวาสฺสวูปรกฺขิต. ๓. ป. มฺ ๑/๖๙-๗๔.
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ยสฺมา ตสฺมึ สติ ทฺวารมฺป อคุตฺต โหติ ภวงฺคมฺป อาวชฺชนาทีนิ
วีถิจิตฺตานิป ฯ ยถา กึ ฯ ยถา นคเร จตูสุ ทฺวาเรสุ อสวุเตสุ
กิฺจาป อนฺโตฆรทฺวารโกฏกคพฺภาทโย สุสวุตา ตถาป อนฺโตนคเร
สพฺพ ภณฺฑ อรกฺขิต อโคปตเมว โหติ นครทฺวาเรน หิ ปวิสิตฺวา
โจรา ยทิจฺฉนฺติ ต กเรยฺยุ เอวเมว ชวเน ทุสสฺ ีลฺยาทีสุ
อุปฺปนฺเนสุ ตสฺมึ อสวเร สติ ทฺวารมฺป อคุตฺต โหติ ภวงฺคมฺป
อาวชฺชนาทีนิ วีถิจิตฺตานิป ฯ ตสฺมิมฺปน สีลาทีสุ อุปฺปนฺเนสุ
ทฺวารมฺป คุตฺต โหติ ภวงฺคมฺป อาวชฺชนาทีนิ วีถิจิตฺตานิป ฯ
ยถา กึ ฯ ยถา นครทฺวาเรสุ สวุเตสุ กิฺจาป อนฺโตฆราทโย
อสวุตา ตถาป อนฺโตนคเร สพฺพ ภณฺฑ สุรกฺขิต สุโคปตเมว
โหติ นครทฺวาเรสุ หิ ปทหิเตสุ โจราน ปเวโส นตฺถิ เอวเมว
ชวเน สีลาทีสุ อุปฺปนฺเนสุ ทฺวารมฺป คุตฺต โหติ ภวงฺคมฺป
อาวชฺชนาทีนิ วีถิจิตฺตานิป ฯ ตสฺมา ชวนกฺขเณ อุปฺปชฺชมาโน
สวโร จกฺขุนฺทฺริเย สวโรติ วุตฺโตติ สพฺพาสวสุตฺตวณฺณนา
วิสุทฺธิมคฺโค จ ฯ
[๔๗๗] มุฏสจฺจ สติปฺปฏิปกฺขากุสลธมฺโม ฯ ยทิป อฺตฺถ
อสงฺเขยฺย ภวงฺคจิตฺต นิรนฺตร อุปฺปชฺชติ ปสาทฆฏนาวชฺชนุป-ฺ
ปาทานมฺป อนฺตเร เทฺวเอว ภวงฺคจิตฺตานิ อุปฺปชฺชนฺตีติ อย
จิตฺตนิยโมติ อาห ภวงฺเค ทฺวิกฺขตฺตุ อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุทฺเธติ ฯ
ชวนกฺขเณ ทุสฺสีลฺย วาติอาทิ ปุน อวจนตฺถ อิเธว สพฺพ วุตฺตนฺติ
๑

๒

๑. ป. สู. ๑/๑๐๔. ๒. วิ. ม. ๑/๒๖.
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ฉสุ ทฺวาเรสุ ยถาสมฺภว โยเชตพฺพ ฯ น หิ ปฺจทฺวาเร กายวจีทุจฺจริตสงฺขาต ทุสฺสลี ฺย อตฺถิ ตสฺมา ทุสสฺ ีลฺยาสวโร มโนทฺวารวเสน อิตโร ฉนฺนมฺป ทฺวาราน วเสน โยเชตพฺโพ ฯ มุฏสจฺจาทีนฺหิ สติปฺปฏิปกฺขาทิลกฺขณาน อกุสลธมฺมาน สิยา
ปฺจทฺวาเร อุปฺปตฺติ ฯ น เตฺวว กายิกวาจสิกวีติกฺกมภูตสฺส ทุสฺสีลฺยสฺส
ตตฺถ อุปฺปตฺติ ปฺจทฺวาริกชวนาน อวิฺตฺติชนกตฺตาติ ฯ ยถา กินฺติ
เยน ปกาเรน ชวเน อุปปฺ ชฺชมาโน อสวโร จกฺขทุ ฺวาเร อสวโรติ
วุจฺจติ ตนิทสฺสน กินฺติ อตฺโถ ฯ ยถา หิ นครทฺวาเร อสวุเต
สติ ตสมฺพนฺธาน ฆราทีน อสวุตตา เอว ชวเน อสวเร สติ
ตสมฺพนฺธาน ทฺวาราทีน อสวุตตาติ อฺาสวเร อฺาสวุตาติ
สามฺเมว ทสฺเสติ น ปุพฺพาปรสามฺ อนฺโตพหิสามฺ วา ฯ
สมฺพนฺโธ จ ชวเนน ทฺวาราทีน เอกสนฺตติปริยาปนฺนตาย เอว
ทฏพฺโพ ฯ ปจฺจยภาเวน ปุริมนิปผฺ นฺน ชวนกาเล อสนฺตมฺป
ภวงฺคาทิ ผลนิปฺผตฺติยา จกฺขาทิ วิย สนฺตเยว นาม ฯ น หิ
ธรมานเยว สนฺตนฺติ วุจฺจติ ฯ ตสฺมา สติ ทฺวารภวงฺคาทิเก
ปจฺฉา อุปฺปชฺชมาน ชวน พาหิร วิย กตฺวา นครทฺวารสมาน
วุตฺต ฯ อิตรฺจ อนฺโตนครสมาน วุตฺต ฯ ชวนสฺส หิ ปรมตฺถโต
อสติป พาหิรภาเว อิตรสฺส จ อพฺภนฺตรภาเว ปภสฺสรมิท ภิกฺขเว
จิตฺต ตฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลฏิ นฺติอาทิวจนโต
อาคนฺตุกภูตสฺส กทาจิ อุปฺปชฺชมานสฺส ชวนสฺส พาหิรภาโว ตพฺพิธุร๑

๒

๑. อฺาสวุตตาติ ยุตฺตตร. ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๑๑.
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สภาวสฺส อิตรสฺส อพฺภนฺตรภาโว จ ปริยายโต เวทิตพฺโพ ฯ
ชวเน วา อสวเร อุปฺปนฺเน ตโต ปร ทฺวารภวงฺคาทีน อสวรเหตุภาวาปตฺติโต นครทฺวารสทิเสน ชวเนน ปวิสิตฺวา ทุสฺสีลฺยาทิโจราน ทฺวารภวงฺคาทีสุ มุสน กุสลภณฺฑวินาสน ทฏพฺพ ฯ
อุปฺปนฺเน หิ อสวเร ทฺวาราทีน ตสฺส เหตุภาโว ปฺายติ ฯ
โส จ อุปฺปชฺชมาโนเยว ทฺวาราทีน สวรูปนิสฺสยภาว ปฏิพาหนฺโตเยว
ปวตฺตตีติ ฯ อยฺเหตฺถ อสวราน ปวตฺติกฺกโม ฯ ปฺจทฺวาเร
รูปาทิอารมฺมเณ อาปาถคเต ยถาปจฺจย อกุสลชวเน อุปฺปชฺชติ ฺวา
ภวงฺค โอติณฺเณ มโนทฺวาริกชวน ตเยว อารมฺมณ กตฺวา ภวงฺค
โอตรติ ฯ ปุน ตสฺมึเยว ทฺวาเร อิตฺถี ปุริโสติอาทินา วิสย
ววตฺถเปตฺวา ชวน ภวงฺค โอตรติ ฯ ปุนวาเร รชนาทิวเสน ชวน
ชวติ ฯ ปุนป ตาทิสมารมฺมณมาปาถมาคจฺฉติ ฯ ตสทิสเมว
ปฺจทฺวาเร รูปาทีสุ ชวน อุปฺปชฺชติ ฯ ต สนฺธาย วุตฺต เอวเมว
ชวเน ทุสฺสลี ฺยาทีสุ อุปฺปนฺเนสุ ตสฺมึ อสวเร สติ ทฺวารมฺป
อคุตฺตนฺติอาทิ ฯ อยนฺตาว อสวรปกฺเข อตฺถวณฺณนา ฯ สวรปกฺเขป
อิมินาว นเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพติ มูลปณฺณาสเก
สพฺพาสวสุตฺตฏีกา ฯ วิสทุ ฺธิมคฺคฏีกาป โอโลเกตพฺพา ฯ
[๔๗๘] เอว อินฺทฺรยิ สวรสยุตฺโต อภิชฺฌาทโย ปชหิตุ อินฺทฺริยานิ
รกฺขติ ฯ ยสฺมา ตสฺส โส อินฺทฺริยสวโร เต ตปติ นาม ตสฺมา
อภิชฺฌาทิปฺปหานาย อินทฺ ฺริยสวโร สมฺปาเทตพฺโพ ฯ โส จ
๑

๑. มุสฺ เถยฺเยติ ธาตุ.

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 375

หิโรตฺตปฺปูปนิสฺสโย ฯ เตนาห สตฺตกงฺคุตฺตเร ทุติยปณฺณาสกสฺส
ทุติยวคฺเค เสยฺยถาป ภิกฺขเว รุกโฺ ข สาขาปลาสวิปนฺโน ตสฺส
ปปฺปฏิกาป น ปาริปูรึ คจฺฉติ ตโจป เผคฺคุป สาโรป น
ปาริปูรึ คจฺฉติ เอวเมว โข ภิกฺขเว หิโรตฺตปฺเป อสติ อินทฺ ฺริยสวโร น โหติ หิโรตฺตปฺปวิปนฺนสฺส หตูปนิโส อินฺทฺริยสวโร
อินฺทฺริยสวเร อสติ สีล น โหติ อินฺทฺริยสวรวิปนฺนสฺส หตูปนิส
สีล สีเล อสติ สมฺมาสมาธิ น โหติ สีลวิปนฺนสฺส หตูปนิโส
สมฺมาสมาธิ สมฺมาสมาธิมฺหิ อสติ ยถาภูตฺาณทสฺสน น
โหติ สมฺมาสมาธิวิปนฺนสฺส หตูปนิส ยถาภูตฺาณทสฺสน
ยถาภูตฺาณทสฺสเน อสติ นิพพฺ ิทาวิราโค น โหติ ยถาภูตฺาณทสฺสนวิปนฺนสฺส หตูปนิโส นิพฺพิทาวิราโค นิพพฺ ิทาวิราเค
อสติ วิมุตฺติฺาณทสฺสน น โหติ นิพฺพิทาวิราควิปนฺนสฺส หตูปนิส
วิมุตฺติฺาณทสฺสนนฺติ จ เสยฺยถาป ภิกขฺ เว รุกโฺ ข สาขาปลาสสมฺปนฺโน ตสฺส ปปฺปฏิกาป ปาริปูรึ คจฺฉติ ตโจป เผคฺคุป
สาโรป ปาริปูรึ คจฺฉติ เอวเมว โข ภิกฺขเว หิโรตฺตปฺเป สติ
อินฺทฺริยสวโร โหติ หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนสฺส อุปนิสฺสยสมฺปนฺโน
อินฺทฺริยสวโร ... นิพฺพทิ าวิราเค สติ วิมุตฺติฺาณทสฺสน โหติ
นิพฺพิทาวิราคสมฺปนฺนสฺส อุปนิสฺสยสมฺปนฺน โหติ วิมุตฺติฺาณทสฺสนนฺติ จ ฯ
หิริสุตฺตปาลิ ฯ
๑

๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๐๐.
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[๔๗๙] หิโรตฺตปฺเปติ หิรยิ า จ โอตฺตปฺเป จ ฯ ตตฺถ
ลชฺชนาการสณฺิตา หิริ ภยนาการสณฺิต โอตฺตปฺป ฯ หตูปนิโสติ
ขตูปนิโส ฉินฺนปฺปจฺจโย ฯ ยถาภูตฺาณทสฺสนนฺติ ตรุณวิปสฺสนา ฯ นิพฺพิทาวิราโคติ พลววิปสฺสนา เจว มคฺโค จ ฯ
วิมุตฺติฺาณทสฺสนนฺติ อรหตฺตวิมุตฺติ เจว ปจฺจเวกฺขณา จาติ
ตพฺพณฺณนา ฯ
[๔๘๐] เอว หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนสฺส อินฺทฺริยสวโร โหติ น
ตพฺพิรหิตสฺส ฯ ตตฺรีท วตฺถุ
อตีเต โพธิสตฺโต หิมวนฺเต โลมสกสฺสโป นาม ตาปโส
อโหสิ โฆรตโป ฯ ตสฺส ตปเตเชน สกฺกสฺส ภวน กมฺป ฯ สกฺโก
อาวชฺเชนฺโต ต การณ ตฺวา อฑฺฒรตฺติสมเย พาราณสีรฺโ
สิริคพฺภ ปวิสิตฺวา อุฏเหิ มหาราช สกฺโกหมสฺมิ สเจ ตฺว
สกลชมฺพุทีเป เอกรชฺช อิจฺฉสิ อตฺตโน ธีตร จนฺทวตึ กุมารึ
เสยฺหสฺส อมจฺจสฺส หตฺเถ เปตฺวา เปเสตฺวา โลมสกสฺสป
อาเนตฺวา ปสุฆาตยฺ ยชาเปสิ สกฺกสโม อชรามโร หุตฺวา
สกลชมฺพุทีเป เอกรชฺช กาเรสฺสสีติ วตฺวา ปกฺกามิ ฯ ราชาป
ทุติยทิวเส จนฺทวติยา สทฺธึ เสยฺห เปเสสิ ฯ เสยฺโหป คนฺตวฺ า
อิสึ วนฺทิตฺวา เทวจฺฉรปฺปฏิภาค จนฺทวตึ ทสฺเสสิ ฯ อิสิ อินฺทฺริยานิ
ภินฺทิตฺวา หิโรตฺตปฺป ปหาย ต โอโลเกสิ สห โอโลกเนน
ปฏิพทฺธจิตฺโต หุตฺวา ฌานโต ปริหายิ ฯ เสยฺโห ภนฺเต สเจ
๑

๒

๑. หตอุปนิโสติ ทิสฺสติ. ๒. มโน. ปู. ๓/๒๒๒.
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กิร รฺโ ยฺ ยชิสสฺ ถ ราชา อิม เต ทสฺสตีติ อาห ฯ
โส สาธูติ วตฺวา สเหว ชฏาหิ พาราณสึ คนฺตฺวา ยฺ ยชิตุ
อารภิ ฯ อถ น ตตฺถ สนฺนิปติโต มหาชโน ทิสฺวา อยุตฺตนฺเต กตนฺติ
วตฺวา ปริเทวนฺโต นวกนิปาเต โลมสกสฺสปชาตเก คาถาทฺวยมาห
[๔๘๑] พล จนฺโท พล สุริโย พล สมณพฺราหฺมณา
พล เวลา สมุทฺทสฺส
พลาติพลมิตฺถิโย
ยถา อุคฺคตป สนฺต
อิสึ โลมสกสฺสป
ปตุ อตฺถาย จนฺทวตี
วาชเปยฺย อยาชยีติ ฯ
ตตฺถ พล จนฺโท พล สุริโยติ มหนฺธการวิทฺธสเน อฺ
พล นาม นตฺถิ จนฺทิมสุริยาว ตตฺถ พลวนฺโตติ อตฺโถ ฯ
สมณพฺราหฺมณาติ อิฏานิฏวิสยเวคสหเนน ขนฺติพลฺาณพเลน
สมนฺนาคตา สมิตปาปา วาหิตปาปา สมณพฺราหฺมณา ฯ พล เวลา
สมุทฺทสฺสาติ มหาสมุทฺทสฺส อุตฺตริตุ อทตฺวา อุทก อวตฺถริตฺวา
าตุ สมตฺถตาย เวลา พล นาม ฯ พลาติพลมิตฺถิโยติ อิตฺถิโย ปน
วิสุทฺธิฺาเณป อวีตราเค อตฺตโน วส อาเนตฺวา วินาเสตุ สมตฺถตาย
เอเตหิ สพฺเพหิ พเลหิ อติพล นาม สพฺพพเลหิ อิตฺถีพลเมว
มหนฺตตรนฺติ อตฺโถ ฯ ยถาติ ยสฺมา ฯ ปตุ อตฺถายาติ ปตุ วุฑฺฒิอตฺถาย ฯ อิท วุตฺต โหติ ยสฺมา อิม อุคฺคตตป สมณ สีลาทีน
คุณาน เอสิตตฺตา อิสึ อย จนฺทวตี นิสฺสีล กตฺวา ปตุ อตฺถาย
วาชเปยฺย ยฺ ยาเชติ ตสฺมา ชานิตพฺพเมต พลาติพลมิตฺถิโยติ ฯ
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๖๑. ตทฏกถา. ๕/๓๘๔.
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[๔๘๒] ตทา ตาปโส มงฺคลหตฺถึ คีวาย ปหริสฺสามีติ ขคฺครตน
อุกฺขิป ฯ หตฺถี ต ทิสฺวา มรณภยตชฺชิโต มหารว รวิ ฯ ตสฺส
สทฺท สุตฺวา เสสาป หตฺถิอสฺสอุสภา วิรวึสุ ฯ มหาชโนป วิรวิ ฯ
ตาปโส ต สุตฺวา สเวคปฺปตฺโต อตฺตโน ชฏาทีนิ โอโลเกตฺวา
วิปฺปฏิสารี หุตฺวา อยุตตฺ  วต เม ปาปกมฺมนฺติ ตขณฺเว
หิโรตฺตปฺป ปจฺจุปฏาเปตฺวา กสิณ สมนฺนาหริตฺวา นฏมฺป ฌาน
อุปฺปาเทตฺวา อากาเส ปลฺลงฺเกน นิสที ิตฺวา รฺโ ธมฺม เทเสตฺวา
โอวทิตฺวา ยฺาวาฏ วิทฺธสาเปตฺวา มหาชนสฺส อภยทาน ทาเปตฺวา
สกฏานเมว คนฺตฺวา อปริหีนชฺฌาโน พฺรหฺมโลกูปโค อโหสิ ฯ
โลมสกสฺสปวตฺถุ ฯ
อยเมว สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ตุ เหฏา อนาคาริยวินเย
วุตฺโตว ฯ
อินฺทฺรยิ สวรกถา ฯ
[๔๘๓] โกสชฺชสฺส วา ตปนโต วิริยนฺติ เอตฺถ ฯ โกสชฺช
อฏหิ การเณหิ เวทิตพฺพ ตถา วิริย ฯ เตนาห อฏกงฺคุตฺตเร
ทุติยปณฺณาสกสฺส ตติยวคฺเค อฏิมานิ ภิกฺขเว กุสีตวตฺถนู ิ ฯ
กตมานิ อฏ ฯ อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุนา กมฺม กตฺตพฺพ โหติ ฯ ตสฺส
เอว โหติ กมฺม โข เม กตฺตพฺพ ภวิสฺสติ กมฺม โข ปน เม
กโรนฺตสฺส กาโย กิลมิสฺสติ หนฺทาห นิปชฺชามีติ ฯ โส นิปชฺชติ
น วิริย อารภติ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย
๑

๑. องฺ. อฏก. ๒๓/๓๔๓.
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อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย ฯ อิท ภิกขฺ เว ปม กุสีตวตฺถุ ฯ ปุน
จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุนา กมฺม กต โหติ ฯ ตสฺส เอว โหติ
อห โข กมฺม อกาสึ กมฺม โข ปน เม กโรนฺตสฺส กาโย
กิลนฺโต หนฺทาห นิปชฺชามีติ ฯ โส นิปชฺชติ ... สจฺฉิกิริยาย ฯ อิท ภิกฺขเว ทุติย กุสีตวตฺถุ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
ภิกฺขุนา มคฺโค คนฺตพฺโพ โหติ ฯ ตสฺส เอว โหติ มคฺโค
โข เม คนฺตพฺโพ ภวิสสฺ ติ มคฺค โข ปน เม คจฺฉนฺตสฺส
กาโย กิลมิสฺสติ หนฺทาห นิปชฺชามีติ ฯ โส นิปชฺชติ ...
ตติย กุสีตวตฺถุ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุนา มคฺโค คโต
โหติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อห โข มคฺค อคมาสึ มคฺค โข
ปน เม คจฺฉนฺตสฺส กาโย กิลนฺโต หนฺทาห นิปชฺชามีติ ฯ
โส นิปชฺชติ ... จตุตฺถ กุสีตวตฺถุ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
ภิกฺขุ คาม วา นิคม วา ปณฺฑาย จรนฺโต น ลภติ ลูขสฺส
วา ปณีตสฺส วา โภชนสฺส ยาวทตฺถ ปาริปูรึ ฯ ตสฺส เอว
โหติ อห โข คาม วา นิคม วา ปณฺฑาย จรนฺโต นาลตฺถ
ลูขสฺส วา ปณีตสฺส วา โภชนสฺส ยาวทตฺถ ปาริปูรึ ตสฺส
เม กาโย กิลนฺโต อกมฺมฺโ หนฺทาห นิปชฺชามีติ ฯ โส
นิปชฺชติ ... ปฺจม กุสตี วตฺถุ ฯ ปุน จปร ภิกขฺ เว ภิกฺขุ
คาม วา นิคม วา ปณฺฑาย จรนฺโต ลภติ ลูขสฺส วา ...
ปาริปูรึ ฯ ตสฺส เอว โหติ อห โข คาม วา นิคม วา
ปณฺฑาย จรนฺโต อลตฺถ ลูขสฺส วา ... ปาริปูรึ ตสฺส
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เม กาโย ครุโก อกมฺมฺโ มาสาจิต มฺเ หนฺทาห
นิปชฺชามีติ ฯ โส นิปชฺชติ ... ฉฏ กุสีตวตฺถุ ฯ ปุน
จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อุปฺปนฺโน โหติ อปฺปมตฺตโก อาพาโธ ฯ
ตสฺส เอว โหติ อุปฺปนฺโน โข เม อย อปฺปมตฺตโก อาพาโธ
อตฺถิ กปฺโป นิปชฺชิตุ หนฺทาห นิปชฺชามีติ ฯ โส นิปชฺชติ
... สตฺตม กุสีตวตฺถุ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ คิลานา
วุฏิโต โหติ อจิรวุฏิโต เคลฺา ฯ ตสฺส เอว โหติ อห
โข คิลานา วุฏิโต อจิรวุฏิโต เคลฺา ตสฺส เม กาโย
ทุพฺพโล อกมฺมฺโ หนฺทาห นิปชฺชามีติ ฯ โส นิปชฺชติ น วิริย
อารภติ ... สจฺฉิกิริยาย ฯ อิท ภิกฺขเว อฏม กุสีตวตฺถุ ฯ
อิมานิ โข ภิกฺขเว อฏ กุสีตวตฺถูนีติ ฯ
[๔๘๔] อฏิมานิ ภิกฺขเว อารพฺภวตฺถูนิ ฯ กตมานิ อฏ ฯ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุนา กมฺม กตฺตพฺพ โหติ ตสฺส เอว โหติ
กมฺม โข เม กตฺตพฺพ ภวิสฺสติ กมฺม โข ปน เม กโรนฺเตน
น สุกร พุทฺธาน สาสน มนสิกาตุ หนฺทาห ปฏิกจฺเจว วิริย
อารภามิ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส
สจฺฉิกิริยายาติ ฯ โส วิริย อารภติ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา ...
อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย ฯ อิท ภิกฺขเว ปม อารพฺภวตฺถุ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุนา กมฺม กต โหติ ฯ ตสฺส เอว โหติ
อห โข กมฺม อกาสึ กมฺม โข ปนาห กโรนฺโต นาสกฺขึ
พุทฺธาน สาสน มนสิกาตุ หนฺทาห ปฏิกจฺเจว วิริย อารภามิ
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... ทุติย อารพฺภวตฺถุ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุนา มคฺโค
คนฺตพฺโพ โหติ ฯ ตสฺส เอว โหติ มคฺโค โข เม คนฺตพฺโพ
ภวิสฺสติ มคฺค โข ปน เม คจฺฉนฺเตน น สุกร พุทฺธาน สาสน
มนสิกาตุ หนฺทาห ... ตติย อารพฺภวตฺถุ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
ภิกฺขุนา มคฺโค คโต โหติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อห โข มคฺค
อคมาสึ มคฺค โข ปนาห คจฺฉนฺโต นาสกฺขึ พุทธฺ าน สาสน มนสิกาตุ
หนฺทาห ... จตุตฺถ อารพฺภวตฺถุ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ
คาม วา นิคม วา ปณฑ
ฺ าย จรนฺโต น ลภติ ลูขสฺส วา ...
ปาริปูรึ ฯ ตสฺส เอว โหติ อห โข คาม วา นิคม วา
ปณฺฑาย จรนฺโต นาลตฺถ ลูขสฺส วา ... ปาริปรู ึ ตสฺส เม
กาโย ลหุโก กมฺมฺโ หนฺทาห วิริย อารภามิ ... ปฺจม
อารพฺภวตฺถุ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ คาม วา นิคม วา
ปณฺฑาย จรนฺโต ลภติ ลูขสฺส วา ... ปาริปูรึ ฯ ตสฺส เอว
โหติ อห โข คาม วา นิคม วา ปณฺฑาย จรนฺโต อลตฺถ
ลูขสฺส วา ... ปาริปูรึ ฯ ตสฺส เม กาโย พลวา กมฺมฺโ
หนฺทาห วิรยิ  อารภามิ ... ฉฏ อารพฺภวตฺถุ ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน อุปฺปนฺโน โหติ อปฺปมตฺตโก อาพาโธ ฯ ตสฺส
เอว โหติ อุปฺปนฺโน โข เม อย อปฺปมตฺตโก อาพาโธ าน
โข ปเนต วิชฺชติ ย เม อาพาโธ ปวฑฺเฒยฺย หนฺทาห ปฏิกจฺเจว
วิริย อารภามิ ... สตฺตม อารพฺภวตฺถุ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
๑

๑. ลหุโกติป ปาลิ.
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ภิกฺขุ คิลานา วุฏิโต โหติ อจิรวุฏ ิโต เคลฺา ฯ ตสฺส เอว
โหติ อห โข คิลานา วุฏิโต อจิรวุฏิโต เคลฺา าน
โข ปเนต วิชฺชติ ย เม อาพาโธ ปจฺจุทาวตฺเตยฺย หนฺทาห
ปฏิกจฺเจว วิริย อารภามิ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา ... อิท ภิกฺขเว
อฏม อารพฺภวตฺถุ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว อฏ อารพฺภวตฺถูนีติ ฯ
กุสีตารพฺภวตฺถุสุตฺต ฯ
[๔๘๕] กุสีตวตฺถูนีติ กุสีตสฺส อลสสฺส วตฺถูนิ ปติฏานิ
โกสชฺชการณานีติ อตฺโถ ฯ กมฺม กตฺตพฺพ โหตีติ จีวรวิจารณาทิ
กมฺม กตฺตพฺพ โหติ ฯ น วิริย อารภตีติ ทุวิธมฺป วิริย นารภติ ฯ
อปฺปตฺตสฺสาติ ฌานวิปสฺสนามคฺคผลธมฺมสฺส อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา ฯ
อนธิคตสฺสาติ ตสฺเสว อนธิคตสฺส อธิคมตฺถาย ฯ อสจฺฉิกตสฺสาติ
ตสฺเสว อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกรณตฺถาย ฯ อิท ปมนฺติ อิท หนฺทาห
นิปชฺชามีติ เอว โอสีทน ปม กุสีตวตฺถุ ฯ อิมินา นเยน สพฺพตฺถ
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ มาสาจิต มฺเติ เอตฺถ ปน มาสาจิต
นาม ตินฺตมาโส ฯ ยถา ตินฺตมาโส ครุโก โหติ เอว ครุโกติ
อธิปฺปาโย ฯ คิลานา วุฏิโต โหตีติ คิลาโน หุตฺวา ปจฺฉา
วุฏิโต ฯ อารพฺภวตฺถูนีติ วิริยการณานิ ฯ เตสมฺป อิมนิ าว
นเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพติ ตพฺพณฺณนา สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา จ ฯ
[๔๘๖] กุจฺฉิต สีทตีติ กุสโี ต ทการสฺส ตการ กตฺวา ฯ
ยสฺส ธมฺมสฺส วเสน ปุคฺคโล กุสีโต วุจฺจติ โส กุสีตภาโว
๑

๒

๑. ปติฏา. ๒. มโน. ปู. ๓/๓๑๘. ๓. สุ. วิ. ๓/๓๐๗.
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อิธ กุสีตสทฺเทน วุตฺโต ฯ วินาป หิ ภาวโชตน สทฺท ภาวตฺโถ๓
วิฺายติ ยถา ปฏสฺส สุกฺกนฺติ ฯ ตสฺมา กุสตี ภาววตฺถูนีติ
อตฺโถ ฯ เตนาห โกสชฺชการณานีติ อตฺโถติ ฯ กมฺม นาม
ภิกฺขุสารุปฺป อีทิสนฺติ อาห จีวรวิจารณาทีติ ฯ วิริยนฺติ ปธานวิริย ฯ ตมฺปน จงฺกมนวเสน กรเณ กายิกนฺติป วตฺตพฺพต
ลภตีติ อาห ทุวิธมฺปติ ฯ ปตฺติยาติ ปาปุณนตฺถ ฯ โอสีทนนฺติ
ภาวนานุโยเค สงฺโกโป ฯ มาเสหิ อาจิต นิจิต วิยาติ มาสาจิต
มฺเ ฯ ยสฺมา มาสา ตินฺตา วิเสเสน ครุกา โหนฺติ ตสฺมา
ยถา ตินฺตมาโสติอาทิ วุตฺต ฯ วุฏ ิโต โหตีติ คิลานาภาโวติ
อธิปฺปาโย ฯ เตสนฺติ อารพฺภวตฺถูน ฯ อิมินา ว นเยนาติ อิมินา
กุสีตวตฺถูสุ วุตฺเตเนว นเยน ทุวิธมฺป วิริย อารภตีติอาทินา
อิท ปมนฺติ อิท หนฺทาห อารภามีติ เอว ภาวนาย
อพฺภุสฺสหน ปม อารพฺภวตฺถูติอาทินา จ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
ยถา ตถา ปม ปวตฺต อพฺภุสฺสหน หิ อุปริ วิริยารมฺภสฺส
การณ โหติ ฯ อนุรูปปฺปจฺจเวกฺขณสหิตานิ หิ อพฺภุสฺสหนานิ ฯ
ตมูลกานิ ปจฺจเวกฺขณานิ อฏ อารพฺภวตฺถูนิ เวทิตพฺพานีติ
ตทุภยฏีกา ฯ
[๔๘๗] เอว อฏหิ การเณหิ ตทุภย ตฺวา โกสชฺช ปหาย
วิริย กาตพฺพ ฯ กโรนฺเตน จ ต จาตุรงฺคิก กาตพฺพ ฯ จตุรงฺคฺจ
ทุกงฺคุตฺตเร ปมปณฺณาสกสฺส ปมวคฺเค อาคต ฯ วุตฺตฺหิ
๑

๒

๑. สุตฺตนฺติป ปาโ. สี. ปฏสฺส สุตฺตตา. ๒. องฺ. ทุก. ๒๐/๖๔.

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 384

ตตฺถ อปฺปฏิวานี สุทาห ภิกฺขเว ปทหามิ
กาม ตโจ นหารู จ
อฏิ จ อวสิสฺสตุ
อวสฺสุสสฺ ตุ เม สรีเร
สพฺพนฺต มสโลหิต
ยนฺต ปุริสตฺถาเมน ปุรสิ วิริเยน ปุรสิ ปรกฺกเมน ปตฺตพฺพ น ต
อปาปุณิตฺวา วิริยสฺส สณฺาน ภวิสฺสตีติ ฯ ตสฺส มยฺห ภิกขฺ เว
อปฺปมาทาธิคตา โพธิ อปฺปมาทาธิคโต อนุตฺตโร โยคกฺเขโม
ตุมฺเห เจป ภิกฺขเว อปฺปฏิวานี ปทเหยฺยาถ กาม ตโจ นหารู
จ ... วิริยสฺส สณฺาน ภวิสฺสตีติ ตุมฺเห ภิกฺขเว นจิรสฺเสว
ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ
ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสถ ฯ ตสฺมาติห ภิกฺขเว เอว สิกฺขิตพฺพ
อปฺปฏิวานี ปทหิสฺสาม กาม ตโจ นหารู จ ... วิริยสฺส
สณฺาน ภวิสฺสตีติ เอวฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
จตุรงฺควิริยสุตฺตปาลิ ฯ
[๔๘๘] อปฺปฏิวานี สุทาห ภิกฺขเว ปทหามีติ เอตฺถ สุทนฺติ
นิปาตมตฺต ฯ อห ภิกขฺ เว อโนสฺสกฺกนาย ิโต โพธิสตฺตกาเล
สพฺพฺุต ปฏเนฺโต ปธานมกาสินฺติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ
อิทานิ ยถาเนน ต ปธาน กต ต ทสฺเสนฺโต กาม ตโจติอาทิมาห ฯ ตตฺถ ยนฺตนฺติ อิมินา ปตฺตพฺพ สพฺพ คุณชาต
ทสฺเสติ ฯ ปุริสตฺถาเมนาติอาทีสุ ปุริสสฺส าณตฺถาโม าณวิริย
๑

๒

๑. อปฺปฏิวาณ. ๒. สรีเร อุปสุสฺสตุ มสโลหิตนฺติ ปาลิย ทิสฺสติ.
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าณปรกฺกโม จ กถิโต ฯ สณฺานนฺติ ปนา อปฺปนา อปฺปวตฺตนา
โอสฺสกฺกนา ปฏิปฺปสฺสทฺธีติ อตฺโถ ฯ เอตฺตาวตาเนน จตุรงฺคสมนฺนาคต วิริยาธิฏาน นาม กถิต ฯ เอตฺถ หิ กาม ตโจติ เอก
องฺค นหารู จาติ เอก อฏิ จาติ เอก มสโลหิตนฺติ เอก อิมานิ
จตฺตาริ องฺคานิ ฯ ปุริสตฺถาเมนาติอาทีนิ อธิมตฺตวิริยาธิวจนานิ ฯ
อิติ ปุริเมหิ จตูหิ องฺเคหิ สมนฺนาคต หุตฺวา เอว อธิฏิต วิริย
จตุรงฺคสมนฺนาคต วิริยาธิฏาน นามาติ เวทิตพฺพ ฯ เอตฺตาวตาเนน
โพธิปลฺลงฺเก อตฺตโน อาคมนียปฺปฏิปทา กถิตา ฯ อิทานิ ตาย
ปฏิปทาย ปฏิลทฺธคุณ กเถตุ ตสฺส มยฺห ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ ตตฺถ
อปฺปมาทาธิคตาติ สติอวิปฺปวาสสงฺขาเตน อปฺปมาเทน อธิคตา
น สุตฺตปฺปมตฺเตน ลทฺธา ฯ โพธีติ จตุมฺมคฺคฺาณฺเจว
สพฺพฺุตฺาณฺจ ฯ น หิ สกฺกา เอต สุตฺตปฺปมตฺเตน
อธิคนฺตุนฺติ ฯ เตนาห อปฺปมาทาธิคตา โพธีติ ฯ อนุตฺตโร
โยคกฺเขโมติ น เกวล โพธิเยว อรหตฺตผลนิพฺพานสงฺขาโต
อนุตฺตโร โยคกฺเขโมป อปฺปมาทาธิคโตว ฯ อิทานิ อตฺตนา
ปฏิลทฺธคุเณสุ ภิกฺขุสงฺฆ สมาทเปนฺโต ตุมฺเห เจป ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ ตตฺถ ยสฺสตฺถายาติ ยสฺส อตฺถาย ย อุปสมฺปชฺช
วิหริตุกามา หุตฺวาติ อตฺโถ ฯ ตทนุตฺตรนฺติ ต อนุตฺตร ฯ
พฺรหฺมจริยปริโยสานนฺติ มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส ปริโยสาเน ภูต
อริยผล ฯ อภิฺา สจฺฉิกตฺวาติ อภิฺาย อุตฺตมปฺปฺาย
ปจฺจกฺข กตฺวา ฯ อุปสมฺปชฺชาติ ปฏิลภิตฺวา ปาปุณิตฺวา
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วิหริสฺสถ ฯ ตสฺมาติ ยสฺมา อปฺปฏิวานปฺปธาน นาเมต พหูปการ
อุตฺตมตฺถสาธก ตสฺมาติ ตพฺพณฺณนา
[๔๘๙] วิริยปฺปวาเห วตฺตมาเน อนฺตราเอว ปฏิคมน
นิวตฺตน ปฏิวาน ฯ ตทสฺส อตฺถตี ิ ปฏิวานี ฯ น ปฏิวานี
อปฺปฏิวานี ฯ อาคมนียปฺปฏิปทาติ สมถวิปสฺสนาสงฺขาตา ปุพฺพภาคปฺปฏิปตฺติ ฯ สา หิ อาคจฺฉนฺติ วิเสสมธิคจฺฉนฺติ เอตาย
อาคจฺฉติ วา วิเสสาธิคโม เอตายาติ อาคมนียา ฯ สาเอว
ปฏิปชฺชิตพฺพโต ปฏิปทาติ อาคมนียปฺปฏิปทา ฯ อปฺปฏิวานปฺปธานนฺติ โอสฺสกฺกนารหิตปฺปธาน อนฺตรา อโนสฺสกฺกิตฺวา กตวิริยนฺติ อตฺโถติ ตฏฏกี า ฯ
[๔๙๐] ตสฺมา เกนจิ วิริย น โอสฺสชฺชิตพฺพ ฯ ยทิ ตาทิส
ปจฺจยมาคมฺม ปุพฺเพ โอสฺสชฺชิต ปจฺฉา สมฺปคฺคณฺหิตพฺพเมว
โอสฺสฏวิรยิ ภิกฺขุนา วิย ฯ
โส กิร สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา อรฺ ปวิสิตฺวา
เตมาส วายมนฺโตป กิฺจิ วิเสส อุปฺปาเทตุ อสกฺโกนฺโต เย
เต สตฺถารา จตฺตาโร ปุคฺคลา กถิตา เตสุ มยา ปทปรเมน
ภวิตพฺพ นตฺถิ มฺเ มยฺห อิมสฺมึ อตฺตภาเว มคฺคผล กึ
อรฺวาเสน สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา พุทฺธรูป โอโลเกนฺโต
มธุรธมฺม สุณนฺโต วิหริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา เชตวน ปจฺจาคฺฉิ ฯ
อถ น ภิกขฺ ู ต การณ ตฺวา สตฺถุ สนฺติก เนตฺวา ภนฺเต
๑

๑. มโน. ปู. ๒/๗ ฯ
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อย วิริย โอสฺสชฺชิตฺวา อาคโตติ อาหสุ ฯ สตฺถา ต อุปตฺถมฺเภนฺโต
กึ ตฺว ภิกฺขุ เอวรูเป นิยยฺ านิเก สาสเน ปพฺพชิตฺวา อปฺปจฺโฉติ
วา สนฺตุฏโติ วา ปวิวิตฺโตติ วา อสสฏโติ วา อารทฺธวิริโยติ วา เอว อตฺตาน อชานาเปตฺวา โอสฺสฏวิริยภิกฺขูติ
ชานาเปสิ นนุ ตฺว ปุพฺเพ วิริยวา อโหสิ ตยา เอเกน กต วิริย
นิสฺสาย มรุกนฺตาเร พหู ชนา ปานีย ลภิตฺวา สุขิตา ชาตา อิทานิ
กสฺมา วิริย โอสฺสชฺเชสีติ อาห ฯ โส ภิกฺขุ เอตฺตเกน อุปตฺถมฺภิโต
อโหสิ ฯ อถ สตฺถา ภิกฺขูหิ ปุฏโ อตีต อาหริ
[๔๙๑] อตีเต พาราณสิย โพธิสตฺโต สตฺถวาหเชฏโก หุตฺวา
ปฺจหิ สกฏสเตหิ วาณิชกมฺม กตฺวา วิจรนฺโต เอก สฏิโยชนิก
มรุกนฺตาร ปาปุณิ ฯ ตสฺมึ ปน กนฺตาเร สุขุมา วาลุกา มุฏินา
คหิตา หตฺเถ น ติฏนฺติ สุริยุคฺคมนโต ปฏาย จ องฺคารราสิ
วิย อุณฺหา โหนฺติ น สกฺกา อกฺกมิตุ ฯ ตสฺมา ต ปฏิปชฺชนฺตา
ทารุอุทกเตลตณฺฑุลาทีนิ สกเฏหิ อาทาย รตฺติเมว คนฺตฺวา
อรุณุคฺคมเน สกฏปริวตฺตก กตฺวา มตฺถเก มณฺฑป กตฺวา นิสินฺนา
อฏงฺคเต สุริเย สายมาส ภฺุชิตฺวา ภูมิยา สีตลชาตาย คจฺฉนฺติ ฯ
โพธิสตฺโตป อิมินาว นิยาเมน ต กนฺตาร คจฺฉนฺโต เอกูนสฏิ
โยชนานิ คนฺตฺวา อิทานิ เอกรตฺเตเนว มรุกนฺตารา นิกฺขมน
ภวิสฺสตีติ สายมาส ภฺุชิตฺวา สพฺพ อุทก เขเปตฺวา ปายาสิ ฯ
นิยฺยามโก ปุริมสกเฏ นิปนฺโน อากาเส ตารก โอโลเกนฺโต
อิโต โคเณ ปาเชถ เอโต โคเณ ปาเชถาติ วทมาโน ทีฆ-
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มทฺธาน นิททฺ าภาเวน กิลนฺโต นิทฺท โอกฺกมิตฺวา โคเณ นิวตฺติตฺวา
อาคตมคฺคเมว คณฺหนฺเต นาฺาสิ ฯ โคณา สพฺพรตฺตึ อคมสุ ฯ
นิยฺยามโก อรุณุคฺคมนเวลาย ปพุทโฺ ธ ตมตฺถ ตฺวา สกฏานิ
นิวตฺเตถาติ อาห ฯ เต สพฺเพ หิยโฺ ย นิวุตฺถ าน ปตฺวา
อุทกมฺป โน ขีณ อิทานิ วินฏมฺหาติ อนุโสจนฺตา อตฺตโน
สกฏสฺส เหฏา นิปชฺชสึ ุ ฯ โพธิสตฺโต ปาโต สีตลเวลายเมว
อาหิณฺฑนฺโต เอก ทพฺพติณคจฺฉ ทิสฺวา อิมานิ ติณานิ เหฏา
อุทกสีตเลน อุฏิตานิ ภวิสฺสนฺตีติ จินฺเตตฺวา ต ปเทส ขนาเปสิ ฯ
สฏิหตฺถฏาน ขนิตฺวา ปหรนฺตาน เหฏา ปาสาโณ ปฏิหฺิ ฯ
สพฺเพ วิริย โอสฺสชฺชึสุ ฯ โพธิสตฺโต อิมสฺส ปาสาณสฺส เหฏา
อุทเกน ภวิตพฺพนฺติ โอกฺกมิตฺวา โสต โอทหิตฺวา อุทกสทฺท
สุตฺวา อุตฺตริตฺวา ตาต ตยา วิริเย โอสฺสฏเ สพฺเพ วินสฺสิสฺสาม
อิม อยกูฏ คเหตฺวา โอตริตฺวา ปาสาณ ปหราติ จูฬุปฏาก
อาณาเปสิ ฯ โส ตถา อกาสิ ฯ ปาสาโณ ทฺวิธา ภิชชฺ ิตฺวา
โสต สนฺนริ ุมฺหิ ฯ ตาลกฺขนฺธปฺปมาณา อุทกวฏฏิ อุคฺคฺฉิ ฯ
สพฺเพป ปานีย ปวิตฺวา ยถิจฺฉก อคมสุ ฯ
เอว สตฺถา อตีต อาหริตฺวา ภิกฺขู โอวทนฺโต เอกนิปาตสฺส
ทุติยวคฺเค วณฺณปถชาตเก อิม คาถมาห
๑

๒

๓

๑. ปาสาเณ ฯ ๒. ปมวคฺเค ทุติเยติ ยุชฺชติ ฯ ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๑ ตทฏกถา.
๑/๑๖๙ ฯ
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[๔๙๒] อกิลาสุโน วณฺณปเถ ขนนฺตา
อุทงฺคเณ ตตฺถ ปป อวินฺทุ
เอว มุนิ วิริยพลูปปนฺโน
อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺตินฺติ ฯ
ตตฺถ อกิลาสุโนติ นิกฺโกสชฺชา อารทฺธวิริยา ฯ วณฺณปเถติ
วณฺณ วุจฺจติ วาลุกา วาลุกามคฺเคติ อตฺโถ ฯ ขนนฺตาติ ภูมึ
ขนมานา ฯ อุทงฺคเณติ เอตฺถ อุท อิติ นิปาโต องฺคเณ
มนุสฺสาน สฺจรณฏาเน ภูมิภาเคติ อตฺโถ ฯ ตตฺถาติ ตสฺมึ
วณฺณปเถ ฯ ปปนฺติ อุทก ฯ อุทกฺหิ ปวนภาเวน ปปนฺติ วุจฺจติ ฯ
ปวตฺต วา อาป มโหทกนฺติ อตฺโถ ฯ อวินฺทุนฺติ ลภึสุ ฯ เอวนฺติ
โอปมฺมปฺปฏิปาทน ฯ มุนีติ โมเนยฺยสงฺขาตาย ปฺาย สมนฺนาคโต
ปุคฺคโล ฯ วิริยพลูปปนฺโนติ วิริเยน เจว กายพลฺาณพเลน จ
สมนฺนาคโต ฯ อกิลาสูติ นิกฺโกสชฺโช ฯ
กาม ตโจ นหารู จ
อฏิ จ อวสิสสฺ ตุ
อวสฺสุสสฺ ตุ เม สรีเร
สพฺพนฺต มสโลหิตนฺติ
เอว วุตฺตจตุรงฺคสมนฺนาคเตน วิริเยน สมนฺนาคตตฺตา อกิลาสุ ฯ
วินฺเท หทยสฺส สนฺตินฺติ จิตฺตสฺสป หทยรูปสฺสป สีตลภาวกรเณน
สนฺตีติ สงฺขคต ฌานวิปสฺสนาภิฺาอรหตฺตมคฺคฺาณสงฺขาต
อริยธมฺม วินทฺ ติ ปฏิลภตีติ อตฺโถ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน
โส ภิกฺขุ สตฺถารา อุปตฺถมฺภิโต วิริย สมฺปคฺคเหตฺวา วิปสฺสน
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วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ
โอสฺสฏวิริยภิกฺขุวตฺถุ ฯ
เอกนิปาตสฺส ตติยวคฺเค โภชาชานียชาตก อาชฺชาตกฺจ
ตสฺเสว ฉฏวคฺเค มหาสีลวชาตกฺจ กเถตพฺพ ฯ
วิริยกถา ฯ
เอว วิรยิ อินฺทฺริยสงฺขาโต ตโป อภิชฺฌาทิปฺปหานชฺฌานาทิปฺปฏิลาภเหตุโต มงฺคลนฺติ เวทิตพฺโพ ฯ
ตโปติปทกถา ฯ
๑

๓

๑-๒. ขุ. ชา. ๒๗/๘. ตทฏกถา. ๑/๒๖๘-๒๗๒ ฯ ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๑๗.
ตทฏกถา. ๒/๔๑ ฯ

๒
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พฺรหฺมจริยกถา
[๔๙๓] พฺรหฺมจริย นาม ทานเวยฺยาวจฺจปฺจสีลอปฺปมฺาเมถุนวิรติสทารสนฺโตสวิริยอุโปสถงฺคอริยมคฺคสาสนวเสน ทสวิธ
โหติ ฯ ตถา หิ
[๔๙๔] อหฺจ ภริยา จ มนุสฺสโลเก
สทฺธา อุโภ ทานปตี อหุมฺหา ...
อจฺฉาทน สยน อนฺนปาน
สกฺกจฺจ ทานานิ อทมฺห ตตฺถ ฯ
ต เม วต ตมฺปน พฺรหฺมจริย
ตสฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก
อิทฺธี ชุตี พลวิริยูปปตฺติ
อิทฺจ เม ธีร มหาวิมานนฺติ ฯ
วิธูรชาตกสงฺขาเต ปุณฺณกชาตเก ทาน พฺรหฺมจริย นาม ฯ
[๔๙๕] ตตฺถ มนุสสฺ โลเกติ องฺครฏเ กาฬจมฺปกนคเร ฯ
ต เม วตนฺติ ต สกฺกจฺจ ทินฺนทานเมว มยฺห วตฺต สมาทินฺนฺจ
พฺรหฺมจริยฺจ อโหสิ ฯ ตสฺส จ สุจิณฺณสฺส อย อิทฺธาทิโก
วิปาโกติ ตพฺพณฺณนา ฯ
มจฺฉริยมลาทิปาปธมฺมวิคมนโต เมตฺตาทิคุณานุพฺรูหนโต จ
พฺรหฺม เสฏ จริยนฺติ พฺรหฺมจริย ทาน ฯ อิทธฺ ีติ อานุภาโว ฯ
ชุตีติ วตฺถาภรโณภาสสมุชฺชลา สรีรปฺปภา ฯ พลวิริยูปปตฺตีติ
๑

๒

๓

๑. ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๓๕๓ ฯ ๒. วตฺตสมาทาน ฯ ๓. ชาตกฏกถา. ๑๐/๒๙๔ ฯ
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กายพเลน เจว อุสฺสาเหน จ สมนฺนาคตตาติ มหาสีหนาทสุตฺตฏีกา ฯ
ธีราติ วิธุร อาลปติ วรุโณ นาคราชา ฯ
[๔๙๖] เตน ปาณิ กามทโท
เตน ปาณิ มธุสฺสโว
เตน เม พฺรหฺมจริเยน ปฺุ ปาณิมฺหิ อิชฺฌตีติ
องฺกุรปฺเปตวตฺถุมฺหิ เวยฺยาวจฺจ ฯ
อิมิสฺสา คาถาย อตฺโถ เหฏา อนวชฺชกมฺเมสุ วิตฺถาริโต
สทฺธึ วตฺถุนา ฯ
[๔๙๗] อิท โข ต ภิกฺขเว ติตฺติริย นาม พฺรหฺมจริย อโหสีติ
ติตฺติรชาตเก ปฺจสีล ฯ
[๔๙๘] ต โข ปน ปฺจสิข พฺรหฺมจริย น นิพฺพิทาย น
วิราคาย น นิโรธาย ยาวเทว พฺรหฺมโลกูปปตฺติยาติ
ทีฆนิกายมหาวคฺเค มหาโควินฺทสุตฺเต อปฺปมฺาโย ฯ
[๔๙๙] อพฺรหฺมจริย ปหาย พฺรหฺมจารีติ ติกงฺคุตฺตเร อุโปสถสุตฺเต พฺรหฺมชาลสุตฺตาทีสุ จ เมถุนวิรติ ฯ
ตตฺถ อพฺรหฺมจริยนฺติ อเสฏจริย ฯ พฺรหฺม เสฏ อาจาร
จรตีติ พฺรหฺมจารีติ ตพฺพณฺณนา ฯ
อเสฏจริยนฺติ อเสฏาน นิหนี าน อเสฏ วา ลามก นิหีน
วุตฺตึ เมถุนนฺติ อตฺโถ ฯ พฺรหฺม เสฏ อาจารนฺติ เมถุนวิรติมาหาติ
ตฏฏีกา ฯ
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑. ขุ. เปต. ๒๖/๑๙๐ ฯ ๒. เอตฺถนฺตเร น อุปสมาย...น นิพพฺ านาย สวตฺตตีติ ฯ
๓. ที. มหา. ๑๐/๒๘๕ ฯ ๔. องฺ. ติก. ๒๐/๒๗๑ ฯ ๕. ที. สี. ๙/๕ ฯ
๖. มโน. ปู. ๒/๒๖๑ ฯ
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[๕๐๐] มยฺจ ภริยา นาติกฺกมาม
อมฺเห จ ภริยา นาติกฺกมนฺติ
อฺตฺร ตาหิ พฺรหฺมจริย จราม
ตสฺมา หิ อมฺห ทหรา น มิยฺยเรติ
ทสกนิปาเต มหาธมฺมปาลชาตเก สทารสนฺโตโส ฯ
[๕๐๑] ตตฺถ นาติกฺกมามาติ อตฺตโน ภริย อติกฺกมิตฺวา พหิ
มิจฺฉาจาร น กโรม ฯ อฺตฺร ตาหีติ ตา อตฺตโน ภริยาโย
เปตฺวา เสสอิตฺถีสุ พฺรหฺมจริย จราม อมฺหาก ภริยาโยป
เสสปุริเสสุ เอวเมว วตฺตนฺติ ฯ ตสฺมา หิ อมฺหนฺติ เอตฺถ หิกาโร
นิปาตมตฺโต ฯ เตน การเณน อมฺหาก ทหรา น มิยฺยนฺติ
อนฺตรา อกาลมรณ นาม นตฺถีติ อตฺโถติ ตพฺพณฺณนา ฯ
นาติกฺกมามาติ น อติจราม อคมนียฏาเนป อิตรตฺถาป
น วีติกฺกมาม ฯ เตนาห อฺตฺร ตาหีติ มหาสีหนาทฏีกา ฯ
[๕๐๒] อภิชานามิ โข ปนาห สารีปุตฺต จตุรงฺคสมนฺนาคต
พฺรหฺมจริย จริตฺวา ตปสฺสี สุท โหมีติ มหาสีหนาทสุตฺตสงฺขาเต
โลมหสสุตฺเต วิริย ฯ
[๕๐๓] ตตฺถ วิริย พฺรหฺมจริยนฺติ อธิปฺเปต ฯ วิริยพฺรหฺมจริยสฺส
หิ อิทเมว สุตฺต ฯ ตเมต เอตสฺมึ อตฺตภาเว จตุพฺพิธสฺส ทุกฺกรสฺส
กตตฺตา จตุรงฺคสมนฺนาคตนฺติ วุตฺต ฯ ตปสฺสี สุท โหมีติ สุทนฺติ
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑. ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๒๘๙ ฯ ๒. ชาตกฏกถา. ๕/๔๙๒ ฯ ๓. จริตาติ ปาลิ ฯ
๔. ม. มู. ๑๒/๑๕๕ ฯ ๕. สี. มหาสีหนาทสุตฺเต วิริย ฯ ๖. สี. วิริยพฺรหฺมจริยสฺสาติ อิทเมว ยุตฺต ฯ
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นิปาตมตฺต ฯ ตปนิสฺสิตโก โหมีติ อตฺโถติ ตพฺพณฺณนา ฯ
อิทเมว สุตฺต อาคตฏานนฺติ อธิปฺปาโย ฯ เตปฏเก พุทฺธวจเน
อิทเมว สุตตฺ ปท วิริยพฺรหฺมจริยสฺส อาคตฏานนฺติ อตฺโถ ฯ
วิริยฺหิ ตสฺมึ วิสเย อุตฺตม ปรมุกกฺ สคต ตาทิสจริยเหตุ จาติ
พฺรหฺมจริยนฺติ อิธ วุตฺต ฯ จตุรงฺคสมนฺนาคตนฺติ จตุพฺพิธทุกฺกรกิริยาย สาธกสฺส จตุพฺพิธสฺส อตฺตโน ปวตฺตติอาการสฺส วเสน
จตุรงฺคสมนฺนาคตนฺติ ตฏฏีกา ฯ
จตุพฺพิธ ทุกฺกรนฺตุ มหาสีหนาทสุตฺเต โอโลเกตพฺพ ฯ
[๕๐๔] หีเนน พฺรหฺมจริเยน
ขตฺติเย อุปปชฺชติ
มชฺฌิเมน จ เทวตฺต
อุตฺตเมน วิสุชฺฌตีติ
นิมิชาตเก อตฺตทมนวเสน กโต อฏงฺคิโก อุโปสโถ ฯ
[๕๐๕] ตตฺถ ปุถุตติ ฺถายตเนสุ เมถุนวิรติมตฺต สีล หีน นาม
เตน ขตฺติเย อุปปชฺชติ ฯ ฌานสฺส อุปจารมตฺต มชฺฌิม นาม
เตน เทวตฺต อุปปชฺชติ ฯ อฏสมาปตฺตินิพฺพตฺตกมฺปน อุตฺตม นาม
เตน พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺตติ ฯ ต พาหิรกา นิพฺพานนฺติ กเถนฺติ ฯ
เตนาห วิสุชฺฌตีติ ฯ อิมสฺมึ ปน สาสเน ปริสทุ ฺธสีลสฺส ภิกฺขุโน
อฺตร เทวนิกาย ปฏเนฺตสฺส พฺรหฺมจริย เจตนาหีนตาย หีน
นาม เตน ยถาปฏิเต เทวโลเก นิพฺพตฺตติ ฯ ปริสุทฺธสีลสฺส
ปน อฏสมาปตฺตินิพฺพตฺตน มชฺฌมิ  นาม เตน พฺรหฺมโลเก
นิพฺพตฺตติ ฯ ปริสุทฺธสีลสฺส วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺตปฺปตฺติ
๑

๒

๓

๑. ป. สู. ๒/๕๗ ฯ ๒. ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๑๙๙ ฯ ๓. เตน ฯ
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อุตฺตม นาม เตน วิสุชฺฌตีติ ตพฺพณฺณนา ฯ
อตฺตทมนวเสนาติ ยถาปฏิฺ อรหนฺตาน อนุกรณากาเรน
ปวตฺตทมนวเสน มนจฺฉฏาน อินฺทฺริยาน ทมเนนาติ อตฺโถติ
มหาสีหนาทฏีกา ฯ
[๕๐๖] กตมฺจ ภิกฺขเว พฺรหฺมจริย อยเมว อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค เสยฺยถีท สมฺมาทิฏีติ สยุตฺตมหาวคฺเค พฺรหฺมจริยสุตฺเต
อริยมคฺโค ฯ
มหาสีหนาทฏีกาย สิกฺขาปตฺตเสฏจริยตาย อริยมคฺโค
พฺรหฺมจริยนฺติ วุตฺต ฯ
[๕๐๗] น ตาวาห ปาปม ปรินพิ ฺพายิสฺสามิ ยาว น เม อิท
พฺรหฺมจริย อิทฺธฺเจว ภวิสฺสติ ผีตฺจ วิตฺถาริก พหุชฺ ปุถุภูต
ยาว เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิตนฺติ มหาปรินิพฺพานสุตฺเต สาสน พฺรหฺมจริย นาม ฯ
[๕๐๘] พฺรหฺมจริยนฺติ สิกฺขาตฺตยสงฺคหิต สกลสาสน พฺรหฺมจริย ฯ อิทฺธนฺติ สมิทฺธ ฌานสฺสาทวเสน ฯ ผีตนฺติ วุฑฺฒิปฺปตฺต
สพฺพผาลิผุลฺล วิย อภิฺาสมฺปตฺติวเสน ฯ วิตฺถาริกนฺติ วิตฺถต
ตสฺมึ ตสฺมึ ทิสาภาเค ปติฏิตวเสน ฯ พหุชฺนฺติ พหูหิ
าต ปฏิวิทธฺ  มหาชนาภิสมยวเสน ฯ ปุถุภูตนฺติ สพฺพาการวเสน
ปุถุลภาวปฺปตฺต ฯ กถ ฯ ยาว เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิตนฺติ
๑

๒

๓

๔

๑. ชาตกฏกถา. ๙/๑๖๖ ฯ ๒. ส. มหา. ๑๙/๓๑ ฯ ๓. ที. มหา.๑๐/๑๒๔ ฯ
๔. ฌานาทิวเสนาติ อฏกถาย ทิสฺสติ ฯ
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ยตฺตกา วิฺุชาติกา เทวา เจว มนุสฺสา จ อตฺถิ สพฺเพหิ สุฏุ
ปกาสิตนฺติ อตฺโถติ ตพฺพณฺณนา อฏกงฺคุตฺตเร ทุติยปณฺณาสกวณฺณนา จ ฯ
[๕๐๙] สิกฺขาตฺตยสงฺคหิตนฺติ อธิสีลสิกฺขาทิสิกฺขาตฺตยสงฺคห ฯ
สกลสาสน พฺรหฺมจริยนฺติ อนวเสส สตฺถุสาสนภูต เสฏจริย ฯ
สมิทฺธนฺติ สมฺมเทว วฑฺฒิต ฯ ฌานสฺสาทวเสนาติ เตหิ เตหิ ภิกฺขูหิ
สมธิคตชฺฌานสุขวเสน ฯ วุฑฺฒิปฺปตฺตนฺติ อุฬารปฺปณีตภาวูปคมเนน
สพฺพโส ปริวุฑฺฒิมุปคต สพฺพผาลิผุลฺล วิย อภิฺาสมฺปตฺติวเสน
อภิฺาสมฺปทาหิ สาสนาภิวุฑฺฒิยา มตฺถกปฺปตฺติโต ฯ ปติฏิตวเสนาติ ปติฏานวเสน ปติฏปฺปตฺติยาติ อตฺโถ ฯ ปฏิเวธวเสน
พหุโน ชนสฺส หิตนฺติ พหุชฺ ฯ เตนาห พหูหิ ... ชนาภิสมยวเสนาติ ฯ ปุถุ ปุถลุ  ภูต ชาต ปุถุ วา ปุถุตตฺ  ภูต ปวตฺตนฺติ
ปุถุภูต ฯ เตนาห สพฺพา ... ภาวปฺปตฺตนฺติ ฯ สุฏ ุ ปกาสิตนฺติ
สมฺมเทว อาทิกลฺยาณาทิภาเวน ปเวทิตนฺติ ตฏฏีกา ฯ
เอว สามฺผลอิติวุตฺตกวณฺณนานเยน ทสวิธ โหติ พฺรหฺมจริย ฯ
[๕๑๐] มหาสีหนาทวณฺณนายนฺตุ ธมฺมเทสนชฺฌาสเย
ปกฺขิปตฺวา ทฺวาทสวิธ วุตฺต ฯ
เอกสฺมึ พฺรหฺมจริยสฺมึ สหสฺส มจฺจุหายิโนติ
เอตฺถ หิ ธมฺมเทสนา พฺรหฺมจริย นาม ฯ
๑

๒

๑. สุ. วิ. ๒/๒๐๓ ฯ ๒. มโน. ปู. ๓/๓๑๓ ฯ
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ตตฺถ พฺรหฺมจริยสฺมินฺติ ธมฺมเทสนาย ฯ สา หิ เวเนยฺยาน
พฺรหฺมภาวาวหนโต พฺรหฺม เสฏ จริย พฺรหฺมโุ น วา ภควโต
วาจสิก จริยนฺติ พฺรหฺมจริยนฺติ วุจฺจติ ฯ สหสฺส มจฺจุหายิโนติ
สหสฺสมตฺตา อรหตฺตสมธิคเมน มจฺจุวิสยาติกฺกเมน มจฺจุปฺปหายิโน
ชาตาติ มหาสีหนาทฏีกา ฯ
[๕๑๑] อป อตรมานาน
ผลาสา ว สมิชฌ
ฺ ติ
วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมิ เอว ชานาหิ คามณีติ
เอตฺถ อชฺฌาสโย ฯ
ตตฺถ อตรมานานนฺติ น ตรมานาน เทสนากาล อุทกฺขนฺตาน ฯ
ผลาสา ว สมิชฺฌตีติ สุทุลฺลภผลาป อาสา สมฺมาปโยคมนฺวาย
อิชฺฌติเอว ฯ วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมีติ วิเสเสน นิปฺผนฺนปฺปณีตชฺฌาสโย ปริปุณฺณอุฬารมโนรโถ ฯ โส หิ เสฏมโน
สมาจารตาย พฺรหฺมจริยปริยาเยน วุตฺโตติ มหาสีหนาทฏีกา ฯ
[๕๑๒] ตตฺถ ธมฺมเทสนา อตฺถโต สิกฺขาตฺตยสงฺคหิตสาสนธมฺโมว กิมสฺสา วิสุงฺคหเณนาติ สามฺผลาทิวณฺณนาย วุตฺตา ฯ
ยฺจ อชฺฌาสโย พฺรหฺมจริยนฺติ วุตตฺ  ต เอกนิปาตสฺส ปมวคฺเค
คามณิชาตกวณฺณนาย น สเมติ ฯ
ตตฺถ หิ อปติ นิปาตมตฺต ฯ อตรมานานนฺติ ปณฺฑิตาน
โอวาเท ตฺวา อตุริตฺวา อเวคายิตฺวา อุปาเยน กมฺม กโรนฺตาน ฯ
ผลาสา วาติ อาสาผล ยถาปฏิต ผล สมิชฺฌติเยวาติ อตฺโถ ฯ
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๑/๒๐๘ ฯ
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วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมีติ เอตฺถ จตฺตาริ สงฺคหวตฺถูนิ เสฏจริยตฺตา
พฺรหฺมจริย นาม ฯ ตฺจ ตมฺมูลิกาย ยสสมฺปตฺติยา ปฏิลทฺธตฺตา
วิปกฺก นาม ฯ โย จ ยโส นิปฺผนฺโน โสป เสฏตฺเถน พฺรหฺมจริย
นามาติ วุตฺต ฯ
[๕๑๓] อตีเต หิ พาราณสีรฺโ ปุตฺตสตสฺส สพฺพกนิฏโ
คามณิ นาม ราชกุมาโร โพธิสตฺต สิปฺปสิกฺขาปกาจริย นิสฺสาย
ปตุ อจฺจเยน รชฺช ปตฺวา ตุฏโ  อุทานวเสน ต คาถ อภาสิ ฯ
ตสฺมา คามณีติ อตฺตาน สนฺธายาห อมฺโภ คามณิ ตฺว เอต
การณ เอว ชานาหิ อาจริย นิสฺสาย ภาติกสต อติกฺกมิตฺวา อิม
มหารชฺช ปตฺโตสฺมีติ ฯ
[๕๑๔] อิธฏกถายนฺตุ ภควติ โน อาวุโส พฺรหฺมจริย
วุสฺสตีติ เอวมาวุโสติ รถวินีตสุตฺเต สมณธมฺโม พฺรหฺมจริย นามาติ
อตฺโถ วุตฺโต ฯ
ตตฺถ ภควติ โนติ อาวุโส อมฺหาก ภควโต สนฺติเก
อายสฺมตา พฺรหฺมจริย วุสสฺ ตีติ รถวินีตสุตฺตวณฺณนา ฯ
วุสฺสตีติ วสิยตีติ อิติวุตฺตเก ทุกนิปาตวณฺณนา ฯ
วุสฺสตีติ วุสิยตีติ อตฺโถติ จตุกฺกงฺคุตฺตเร ปมปณฺณาสกสฺส
ตติยวคฺเค พฺรหฺมจริยสุตฺตฏีกา ฯ
วส นิวาเส วสติ กมฺเม อุตฺต ปุพฺพรูปตฺตฺจ ฯ วุสฺสตีติ
อาขฺยาตรูปสิทฺธิ ฯ ตตฺถ ปุจฺฉา ธมฺมเสนาปติสฺส เอวมาวุโสติ
๑

๒

๓

๑. ม. มู. ๑๒/๒๙๐ ฯ ๒. ป. สู. ๒/๒๐๙ ฯ ๓. ป. ที. อิติ. ๑๔๔ ฯ
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ปฏิฺา ปุณฺณตฺเถรสฺสาติ ฯ
[๕๑๕] อิติ อิมฺเจว สามฺผลาทิวณฺณนาย วุตฺตฺจ คเหตฺวา
เอกาทสวิธ พฺรหฺมจริย ภวติ ฯ ตตฺถ ปน ทาน เหฏา สรูปโต
อาคต ฯ เวยฺยาวจฺจุโปสถงฺคานิ อนวชฺชกมฺเมหิ สงฺคหิตานิ ฯ
ปฺจสีลสทารสนฺโตสา ปาปวิรติมชฺชสฺเมหิ ฯ วิริย ตเปน
สงฺคหิต โหติ ฯ อปฺปมฺาเมถุนวิรติอริยมคฺคสาสนสมณธมฺเมสุ
ปน อปฺปมฺา ขนฺติยา สงฺคเหตพฺพา ฯ อโทโส หิ ขนฺติ นาม
อโทเสน จ เมตฺตา คหิตา ฯ ตาย คหิตาย อิตราป ติสฺโส
คหิตฺวาว โหนฺตีติ ฯ อริยมคฺโค ปรโต วกฺขมาเนน อริยสจฺจทสฺสเนนฤ คยฺหมานตฺตา อิธ น ลพฺภติ ฯ ยถา หิ สุราปาน ปรโต
มชฺชปาเนน คยฺหมานตฺตา อารตี วิรตี ปาปาติ เอตฺถ น คหิต
เอว สมฺปทมิท ทฏพฺพ ฯ เตนฏกถาย พฺรหฺมจริย นาม
เมถุนวิรติสมณธมฺมสาสนมคฺคาน อธิวจน ฯ อิธ ปน อริยสจฺจทสฺสเนน ปรโต มคฺคสฺส คหิตตฺตา อวเสส สพฺพมฺป วฏฏตีติ
วุตฺต ฯ ตตฺถ ยทิ สาสนมิธ คยฺหติ ปุน รุตฺตโทโส อาปชฺชติ ฯ
ปริยตฺติสาสนฺหิ สุภาสิตวาจาย คหิตเมว ฯ ปุพฺเพป หิ ปเรส
ธมฺมเทสนา วาจา อิธ สุภาสิตา วาจาติ เวทิตพฺพาติ วุตฺต ฯ ตสฺมา
ยถา นิโรธสจฺจ อริยสจฺจานทสฺสนนฺติ เอตฺถ คหิตตฺตา ปจฺฉา
นิพฺพานสจฺฉิกิริยาติ เอตฺถ น คยฺหติ เอว สมฺปทมิท เวทิตพฺพ ฯ
[๕๑๖] อิติ ปาริเสสนเยน เมถุนวิรติสมณธมฺมพฺรหฺมจริยเมว
ลพฺภติ ตฺเจต อุปรุปริ นานปฺปการวิเสสาธิคมเหตุโต มงฺคล ฯ
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ตตฺรีมานิ วตฺถูนิ
ราชคเห กิร กปลพฺราหฺมณสฺส ปุตฺโต ปปผฺ ลิ นาม มาณโว
อโหสิ วีสติวสฺสิโก มหาปฺุโ ฯ อถ น มาตาปตโร ฆรพนฺเธน
พนฺธิตุกามา ลกฺขณสมฺปนฺน อิตฺถึ ปริเยสาเปตุ อฏ พฺราหฺมเณ
เปเสสุ ฯ เต ปณฺณาการ คเหตฺวา สาคลนคร อคมสุ ฯ ตสฺม
ิ ฺจ
นคเร ภทฺทกาปลานี นาม โกสิยโคตฺตพฺราหฺมณสฺส ธีตา อโหสิ
โสฬสวสฺสิกา อุตฺตมรูปธรา มหาปฺุา ฯ เต ตตฺถ คนฺตวฺ า
ตสฺสา มาตาปตูน สพฺพ ปวุตฺตึ กเถตฺวา ปณฺณาการ ทตฺวา
ลทฺธา ทาริกาติ กปลพฺราหฺมณสฺส สาสน เปเสสุ ฯ มาณโวป
สาสน สุตฺวา อนตฺถิโกว รโหคโต ปณฺณ ลิขิ ภทฺทา อตฺตโน
ชาติโคตฺตโภคานุรูป ฆราวาส ลภตุ อห ปพฺพชิสฺสามิ มา
ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริณี อโหสีติ ฯ ภทฺทาป เตเนว นเยน ปณฺณ
ลิขิ ฯ เทฺว ปณฺณานิ คเหตฺวา อาคจฺฉนฺตา อนฺตรามคฺเค
สมาคนฺตฺวา เทฺวป วาเจตฺวา ผาเลตฺวา อรฺเว ฉฑฺเฑตฺวา
สมานปณฺณ ลิขิตฺวา อคมสุ ฯ อิติ เตส อนิจฺฉนฺตานเยว สมาคโม
อโหสิ ฯ ตทิวสเยว เต เทฺวป ภุตฺตสายมาสา สยน อารุหนฺตาป
น เอกโต อารุหนฺติ ฯ มาณโว ทกฺขิณปสฺเสน สยน อารุหิ ฯ
ภทฺทาป วามปสฺเสน ฯ เต อฺมฺ สรีรสมฺผสฺสภเยน สยนมชฺเฌ
เทฺว ปุปฺผทามานิ เปตฺวา ติยามรตฺตึ อสุปนฺตาว วีตินาเมนฺติ ฯ
ทิวา ปน หสิตมตฺต น โหติ ฯ เต โลกามิเสน อสสฏา อคาร
อชฺฌาวสนฺตา มาตาปตูนมจฺจเยน สมานจฺฉนฺทา หุตฺวา อาทิตฺต-
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ปณฺณกุฏี วิย ตโย ภวา ปพฺพชิสสฺ ามาติ วตฺวา อนฺตราปณโต
กาสายานิ มตฺติกาปตฺเต จ อาหราเปตฺวา อฺมฺ เกเส
โอหาเรตฺวา เย โลเก อรหนฺโต เต อุทฺทิสฺส อมฺหาก ปพฺพชฺชาติ
ปพฺพชิตฺวา ถวิกาสุ ปตฺเต โอสาเมตฺวา อเส ลคฺเคตฺวา ปาสาทโต
โอตริตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ ปปฺผลิ ปุรโต คจฺฉนฺโต เทฺวธาปถ
ทิสฺวา ตสฺส มตฺถเก ิโต ภทฺเท อิเม ปพฺพชิตฺวาป วินา
ภวิตุ น สกฺโกนฺตีติ จินฺเตตฺวา อเมฺหสุ ทุฏจิตฺโต มหาชโน
อปายปูรโก ภเวยฺย อิมสฺมึ เทฺวธาปเถ เอก คณฺห อห เอเกน
คมิสฺสามีติ อาห ฯ อาม อยฺย ปพฺพชิตาน มาตุคาโม นาม มล
ปพฺพชิตฺวาป วินา น ภวนฺตีติ อมฺหาก โทส ทสฺสนฺติ วินา
ภวิสฺสามาติ ติกฺขตฺตุ ปทกฺขิณ กตฺวา จตูสุ าเนสุ ปฺจปฺปติฏิเตน
วนฺทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคยฺห สตสหสฺสกปฺปปฺปมาเณ อทฺธาเน
กโต มิตฺตสนฺถโว อชฺช ภิชฺชติ ตุมฺเห ทกฺขิณา นาม ตุมฺหาก
ทกฺขิณมคฺโค วฏฏติ มย มาตุคามา นาม วามชาติกา อมฺหาก
วามมคฺโคติ วนฺทิตฺวา มคฺค ปฏิปชฺชิ ฯ เตส เทฺวธาภูตกาเล อย
มหาปวี ตุมฺหาก คุเณ ธาเรตุ น สกฺโกมีติ วทนฺตี วิย
วิรวมานา อกมฺป ฯ อากาเส อสนีสทฺโท วิย วตฺตติ ฯ จกฺกวาฬปพฺพโต อุนฺนทติ ฯ สตฺถา เวฬุวเน คนฺธกุฏิย นิสินฺโน ปวีกมฺปนสทฺท สุตฺวา อาวชฺเชนฺโต ต การณ ตฺวา เอกโกว
ปตฺตจีวรมาทาย ติคาวุตมตฺต ปจฺจุคฺคมน กตฺวา ราชคหสฺส จ
นาฬนฺทาย จ อนฺตเร พหุปุตฺตกนิโคฺรธมูเล นิสีทิ ฯ ปปฺผลิป เอเกน
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มคฺเคน คจฺฉนฺโต ตตฺถ นิสินฺน สตฺถาร ทิสฺวา สกฺกจฺจ วนฺทิตฺวา
นิสินฺโน นิทานวคฺเค กสฺสปสยุตฺเต วุตฺตนเยน ตีหิ โอวาเทหิ
สตฺถารา โอวทิโต อุปสมฺปนฺโน หุตฺวา สตฺตาห ปุถุชชฺ โน หุตฺวา
อฏเม ทิวเส อรหตฺต ปาปุณิ ฯ ภทฺทาป ภิกฺขุนูปสฺสย คนฺตฺวา
ปจฺฉา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ
อิติ เอเต เมถุนวิรติพฺรหฺมจริย จริตฺวา อรหตฺต ปตฺตา ฯ
ตสฺมา สา เตส เมถุนวิรติ มงฺคล นาม ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ
วิตฺถาโร ตุ กสฺสปสยุตฺตวณฺณนาทีสุ โอโลเกตพฺโพ ฯ
ทฺวิชนวตฺถุ ฯ
[๕๑๗] สฏิมตฺตา กิร ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา
วสนฏาน ปริเยสนฺตา โกสลรฏเ ปพฺพตปาเท มาติก นาม คาม
ปณฺฑาย ปาวิสึสุ ฯ ตสฺส ปน คามสฺส สามิโก มาติโก นาม ฯ
ตสฺส มาตา มาติกมาตาติ วิสฺสุตา ฯ สา เต ภิกฺขู ทิสฺวา
ปสนฺนจิตฺตา ภิกฺข ทตฺวา กตฺถ คนฺตุกามตฺถาติ ปุจฺฉิ ฯ
ยถาผาสุกฏาน อุปาสิเกติ ฯ สา สเจ อยฺยา อิธ เตมาส วสิสฺสนฺติ
อห สรณตฺตย ปฺจสีลฺจ คเหตฺวา อุโปสถกมฺม กริสฺสามีติ
วตฺวา เตสุ อธิวาเสนฺเตสุ วสนฏาน ปฏิชคฺคิตฺวา อทาสิ ฯ เต
ตตฺถ วสนฺตา เอกโต อนิสีทิตฺวา สกสกฏาเนสุ ทฺวตฺตึสากาเร
สชฺฌาย กตฺวา อตฺตภาเว ขยวย ปฏเปตฺวา นิสีทึสุ ฯ อเถกทิวส
มาติกมาตา สปฺปผาณิตาทีนิ คาหาเปตฺวา สายณฺหสมเย วิหาร
คนฺตฺวา ภิกฺขู อทิสฺวา กห นุ โข อยฺยาติ ปุริเส ปุจฺฉิ ฯ
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สกสกฏาเนสุ นิสินฺนา ภวิสฺสนฺติ อยฺเยติ ฯ กินนฺ ุ โข กตฺวา ทฏุ
สกฺขิสฺสามีติ ฯ อถ น ภิกฺขูน กติกวตฺตฺู มนุสฺสา คณฺฑิยา
ปหฏาย อยฺยา สนฺนิปติสฺสนฺติ อยฺเยติ วทึสุ ฯ สา คณฺฑึ ปหราเปสิ ฯ
ต สุตฺวา ภิกฺขู กสฺสจิ อผาสุก ภวิสฺสตีติ สกสกฏานโต นิกฺขมฺม
วิหารมชฺเฌ สนฺนิปตึสุ ฯ เทฺวป ชนา เอกมคฺเคนาคตา นาม นตฺถิ ฯ
สา เต ทิสฺวา อิเมหิ อฺมฺ กลโห กโต ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา
ปุจฺฉิ ฯ น มย กลห กริมฺหา อปจ โข มย สกสกฏาเน นิสีทิตฺวา
สมณธมฺม กริมฺหาติ ฯ โก เอส ภนฺเต สมณธมฺโม นามาติ ฯ
ทฺวตฺตึสากาเร สชฺฌาโย อตฺตภาเว จ ขยวย ปฏปนาติ ฯ
กิเมส ภนฺเต ตุมฺหากเมว วฏฏติ อุทาหุ อมฺหากมฺปติ ฯ กสฺสจิป
อวาริโต เอส อุปาสิเกติ ฯ เตนหิ ภนฺเต ต อาจิกฺขถาติ ฯ เต ต
อุคฺคณฺหาเปสุ ฯ สา ตโต ปฏาย สมณธมฺม กโรนฺตี เตหิ
ปุเรตรเมว เหฏิมผลตฺตย ปาปุณิ ฯ มคฺเคเนวสฺสา ปฏิสมฺภทิ า
โลกิยาภิฺา จ อาคตา ฯ สา มคฺคผลสุขโต วุฏ าย ทิพฺพจกฺขุนา
อุปธาเรนฺตี เตส ปุถชุ ชฺ นตฺตน ทิสฺวา กินฺเตส อสปฺปายนฺติ
อุปธาเรนฺตี อาหารสปฺปายาภาว ทิสฺวา สปฺปายาหาร สชฺเชตฺวา
เตส อทาสิ ฯ เตส สปฺปายาหารลาเภน จิตฺต เอกคฺค ชาต ฯ
เต เอกคฺคจิตฺตา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต
ปาปุณึสุ ฯ อิติ เตป สมณธมฺมพฺรหฺมจริย จริตฺวา มคฺคผล
ปตฺตา ฯ ตสฺมา โส เตส สมณธมฺโม มงฺคล นาม ฯ
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ธมฺมปทสฺส จิตฺตวคฺเค ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโนติ คาถาวณฺณนาย
สฏิภิกฺขุวตฺถุ ฯ
พฺรหฺมจริยกถา ฯ
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อริยสจฺจทสฺสนกถา
[๕๑๘] อริยสจฺจานิ นาม ทุกฺขาทีนิ จตฺตาริ ตถตฺตา สจฺจานิ ฯ
วุตฺตฺหิ มหาวารวคฺเค สจฺจสยุตฺตสฺส ทุติยวคฺเค จตฺตารีมานิ
ภิกฺขเว ตถานิ อวิตถานิ อนฺถานิ ฯ กตมานิ จตฺตาริ ฯ อิท
ทุกฺขนฺติ ภิกฺขเว ตถเมต อวิตถเมต อนฺถเมต อย
ทุกฺขสมุทโยติ อย ทุกฺขนิโรโธติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ตถเมต ... อนฺถเมตนฺติ ฯ
ตถสุตฺตปาลิ ฯ
[๕๑๙] สภาวาวิชหนตฺเถน ตถ ฯ ทุกฺขฺหิ ทุกฺขเมว ฯ
วุตฺตสภาวสฺส อโมฆตาย อวิตถ ฯ น หิ ทุกฺข อทุกฺข นาม โหติ ฯ
อฺสภาวานุปคมเนน อนฺถ ฯ น หิ ทุกฺข สมุทยาทีน สภาว
อุปคจฺฉติ ฯ สมุทยาทีสุป เอเสว นโยติ ตพฺพณฺณนา ฯ
สภาวาวิชหนตฺเถนาติ อตฺตโน ทุกฺขสภาวสฺส กทาจิ
อปริจฺจชเนน ตถ ตสภาว ฯ เตนาห ทุกฺขฺหิ ทุกฺขเมวาติ ฯ
วุตฺตสภาวสฺสาติ วุตฺตทุกฺขสภาวสฺส ฯ อโมฆตายาติ อวฺจตาย ฯ
อวิตถนฺติ ตถ ฯ เตนาห น หิ ทุกฺข อทุกฺข นาม โหตีติ ฯ
อฺสภาวานุปคมเนนาติ สมุทยาทิสภาวานุปคมเนน ฯ อนฺถนฺติ อนฺสภาว ฯ เตนาห น หีติอาทินฺติ ตฏฏีกา ฯ
[๕๒๐] อริยาน สจฺจานีติ อริยสจฺจานิ ฯ วุตฺตฺหิ ตสฺเสว
๑

๒

๑. สี. มหาวาร. ๑๙/๕๓๙ ฯ ๒. สา. ป. ๓/๔๑๐ ฯ
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ตติยวคฺเค อิมานิ โข ภิกขฺ เว จตฺตาริ อริยสจฺจานิ ตถานิ อวิตถานิ
อนฺถานิ ตสฺมา อริยาน สจฺจานีติ วุจฺจนฺตีติ ฯ
ตถสุตฺตปาลิ ฯ
[๕๒๑] ตสฺมา อริยาน สจฺจานีติ ยสฺมา ตถานิ อวิตถานิ
อนฺถานิ ตสฺมา อริยาน สจฺจานีติ วุจฺจนฺติ ฯ น หิ วิตถานิ
อริยสจฺจโต ปฏิวิชฺฌนฺตีติ ตพฺพณฺณนา ฯ
อริยานนฺติ พุทฺธาทีน อริยาน ฯ เตนาห น หีติอาทินฺติ
ตฏฏีกา ฯ
[๕๒๒] อปจ อริยสฺส ภควโต สจฺจานีติป อริยสจฺจานิ ฯ
วุตฺตฺหิ ตตฺเถว จตฺตารีมานิ ภิกขฺ เว อริยสจฺจานิ ... ทุกขฺ นิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจ สเทวเก ภิกฺขเว โลเก สมารเก
... สเทวมนุสฺสาย ตถาคโต อริโย ตสฺมา อริยสจฺจานีติ
วุจฺจนฺตีติ ฯ
โลกสุตฺตปาลิ ฯ
[๕๒๓] ตถาคโต อริโย ตสฺมา อริยสจฺจานีติ ยสฺมา
อริเยน ตถาคเตน ปฏิวทิ ฺธตฺตา เทสิตตฺตา จ ตานิ อริยสนฺตกานิ
โหนฺติ ตสฺมา อริยสฺส สจฺจตฺตา อริยสจฺจานีติ อตฺโถติ
ตพฺพณฺณนา ฯ
ปฏิวิทฺธตฺตา เทสิตตฺตา จาติ อิมินา ปฏิเวธฺาเณน
๑

๒

๓

๔

๕

๑. ส. มหาวาร. ๑๙/๕๔๕ ฯ ๒. อริยสจฺจานีติป. ปาลิ ฯ ๓-๔. สา. ป. ๓/๔๑๑ ฯ
๕. ส. มหาวาร. ๑๙/๕๓๕ ฯ
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เทสนาาเณน จ ปริคฺคหิตตฺตา อริยสฺส สนฺตกานิ โหนฺตีติ อริยสฺส
ภควโต สนฺตกภาว ทสฺเสตีติ ตฏฏีกา ฯ
[๕๒๔] อถวา เอเตส อภิสมฺพุทฺธตฺตา อริยภาวสิทฺธิโตป
อริยสจฺจานิ ฯ วุตฺตฺหิ ตตฺเถว อิเมส โข ภิกฺขเว จตุนฺน
อริยสจฺจาน ยถาภูต อภิสมฺพุทฺธตฺตา ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ
วุจฺจตีติ ฯ
สจฺจวิภงฺควณฺณนายมฺป อิมเมวตฺถ วตฺวา ปุน อปจ อริยานิ
สจฺจานีติ อริยสจฺจานิ ฯ อริยานีติ อวิตถานิ อวิสวาทกานีติ
อตฺโถติ วุตฺต ฯ
อริยภาวสิทฺธิโตปติ เอตฺถ อริยสาธกานิ สจฺจานิ อริยสจฺจานีติ
ปุริมปเท อุตฺตรปทโลโป ทฏพฺโพ ฯ อริยานิ สจฺจานีติ เอตฺถ
อวิตถภาเวน อรณียตฺตา อธิคนฺตพฺพตฺตา อริยานิ ฯ อริยโวหาโร
วา อย อวิสวาทโก อวิตถรูโป ทฏพฺโพติ วิภงฺคฏีกา ฯ
[๕๒๕] ยสฺมา วา สเทวเกน โลเกน อรณียโต อภิคมนียโตติ
วุตฺต โหติ วายมิตพฺพยุตฺตฏานสฺิเต อเย วา อีริยนโต
อนเย วา อนีริยนโต สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยอริยธมฺมสมฺมาโยคโต วา
อริยสมฺมตา พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธสาวกา เอตานิ ปฏิวิชฺฌนฺติ ตสฺมา
อริยสจฺจานีติ วุจฺจนฺตีติ ขุทฺทกปาเ กุมารปฺหวณฺณนา ฯ
ยสฺมา ปเนตานิ พุทฺธาทโย อริยา ปฏิวชิ ฺฌนฺติ ตสฺมา
๑

๒

๓

๑. ส. มหาวาร. ๑๙/๕๔๓ ฯ ๒. สมฺ. วิ. ๑๐๙ ฯ ๓. ป. โช. ขุ. ขุ. ๘๙ ฯ
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อริยสจฺจานีติ สจฺจวิภงฺควณฺณนา ฯ
พุทฺธาทโย อริยา ปฏิวิชฺฌนฺตีติ เอตฺถ ปฏิวิทฺธกาเล ปวตฺต
พุทฺธาติโวหาร อคมา ราชคห พุทโฺ ธติอาทีสุ วิย ปุริมกาเลว
อาโรเปตฺวา พุทฺธาทโยติ วุตฺต ฯ เต หิ พุทฺธาทโย จตูหิ
มคฺเคหิ ปฏิวิชฺฌนฺตีติ อริยปฺปฏิวิชฌ
ฺ ิตพฺพานิ สจฺจานิ อริยสจฺจานีติ
เจตฺถ ปุริมปเท อุตฺตรปทโลโป ทฏพฺโพติ วิภงฺคฏีกา ฯ
[๕๒๖] ยนฺตุ กุมารปฺหวิภงฺควณฺณนาสุ อริยา อิมานิ
ปฏิวิชฺฌนฺติ ตสฺมา อริยสจฺจานีติ วุจฺจนฺตีติ สุตฺตปท นิททฺ ิฏ
ต สจฺจสยุตฺเต น นิทฺทิฏ  ฯ อิติวุตฺตเก เอกนิปาตสฺส ตติยวคฺเค
อฏิสฺจยสุตฺตวณฺณนายมฺป อริยสทฺทวจนตฺโถ วุตฺโต ฯ
ตตฺถ ปุริมานิ เทฺว สจฺจานิ วฏฏ ปจฺฉิมานิ วิวฏฏ ฯ เตสุ
ภิกฺขุโน วฏเฏ กมฺมฏานาภินิเวโส โหติ วิวฏเฏ นตฺถิ อภินิเวโส ฯ
ปุริมานิ หิ เทฺว สจฺจานิ ปฺจกฺขนฺธา ทุกฺข ตณฺหา สมุทโยติ
เอว สงฺเขเปน จ กตเม ปฺจกฺขนฺธา รูปกฺขนฺโธติอาทินา นเยน
วิตฺถาเรน จ อาจริยสฺส สนฺติเก อุคฺคณฺหิตฺวา วาจาย ปุนปฺปุน
ปริวตฺเตนฺโต โยคาวจโร กมฺม กโรติ ฯ อิตเรสุ ปน ทฺวีสุ
สจฺเจสุ นิโรธสจฺจ อิฏ กนฺต มนาป มคฺคสจฺจ อิฏ กนฺต
มนาปนฺติ เอว สวเนเนว กมฺม กโรติ ฯ โส เอว กโรนฺโต
จตฺตาริ สจฺจานิ เอเกน ปฏิเวเธน ปฏิวิชฺฌติ เอกาภิสมเยน อภิสเมติ
ทุกฺข ปริฺาปฏิเวเธน ปฏิวิชฌ
ฺ ติ สมุทย ปหานปฺปฏิเวเธน
๑

๒

๓

๑. สมฺ. วิ. ๑๐๙ ฯ ๒. ป. โช. ขุ. ขุ. ๙๐ ฯ ๓. ป. ที. อิติ. ๑๑๑ ฯ
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นิโรธสจฺจ สจฺฉิกิริยาปฏิเวเธน มคฺค ภาวนาปฏิเวเธน ปฏิวิชฺฌติ
ทุกฺข ปริฺาภิสมเยน ... มคฺค ภาวนาภิสมเยน อภิสเมติ ฯ
เอวมสฺส ปุพฺพภาเค ทฺวีสุ อุคฺคหปริปุจฺฉาสวนธารณสมฺมสนปฺปฏิเวโธ
โหติ ทฺวีสุ สวนปฺปฏิเวโธเยว อปรภาเค ตีสุ กิจฺจโต ปฏิเวโธ
โหติ นิโรเธ อารมฺมณปฺปฏิเวโธติ มหาวคฺเค มคฺคสยุตฺตสฺส
ปมวคฺเค อฏมสุตฺตวณฺณนา สจฺจวิภงฺควณฺณนา จ ฯ
[๕๒๗] กมฺมฏานาภินิเวโสติ กมฺมฏานปฺปฏิปตฺติ ฯ ปุริมานิ
เทฺว สจฺจานิ อุคฺคณฺหิตฺวาติ สมฺพนฺโธ ฯ อิฏ กนฺต มนาปนฺติ
นิโรธมคฺเคสุ นินฺนภาว ทสฺเสติ น อนินฺนต ฯ ตนฺนินฺนภาโวเอว
จ ตตฺถ กมฺมกรณ ทฏพฺพ ฯ เอเกเนว าเณน สจฺจาน
ปฏิเวธนิมิตฺตตฺตา วา โส เอว อภิมขุ ภาเวน เตหิ สมิติ สมาคโมติ
เอกาภิสมโย ฯ อสฺสาติ าณสฺส โยคิโน วา ฯ เอตฺถ จ
เย เกจิ โลกิกา น ปฏิเวโธว วิสยยาถาวโพธาภาวโต นนุ
อุคฺคหาทิปฺปฏิเวโธป ปฏิเวโธ น โส โลกุตฺตโรติ ฯ ตนฺน
เกวเลน ปฏิเวธสทฺเทน อุคฺคหาทิปฺปฏิเวธาน อวจนียตฺตา ฯ ปฏิเวธนิมิตฺตตฺตา วา อุคฺคหาทิวเสน ปวตฺต ทุกฺขาทีสุ ปุพฺพภาเค าณ
ปฏิเวโธติ วุตฺต น ปฏิเวธภูตตฺตา ปฏิเวธภูตเมว ปน าณ
อุชุก ปฏิเวโธติ วตฺตพฺพต อรหติ ฯ กิจฺจโตติ ปริฺาทิกิจฺจโต ฯ
อารมฺมณปฺปฏิเวโธติ สจฺฉิกิริยาปฏิเวธมาหาติ มคฺคสยุตฺตฏีกา ฯ
๑

๒

๓

๔

๕

๑. อิโต ปร สจฺเจสูติ ปาโ อฏกถาย ลิขิยติ. ๒. สา. ป. ๓/๒๐๓ ฯ
๓. สมฺ. วิ. ๑๕๐ ฯ ๔. สี. นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. สี. น ปฏิเวธภูตเมว ฯ
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[๕๒๘] สพฺพมฺป ปฏิเวธฺาณ โลกุตฺตร สวนธารณสมฺมสนฺาณ โลกิย กามาวจร ฯ ปจฺจเวกฺขณา ปน มคฺคสจฺจสฺส
โหตีติ สจฺจวิภงฺควณฺณนา ฯ
อิธาป ปฏิเวธวเสน สจฺจทสฺสน ลพฺภติ ฯ เตนฏกถาย
อริยสจฺจานทสฺสน นาม จตุนฺน อริยสจฺจาน อภิสมยวเสน มคฺคทสฺสน ต สสารทุกฺขวีติกฺกมเหตุโต มงฺคลนฺติ วุจฺจตีติ วุตฺต ฯ
[๕๒๙] อภิสมยวเสนาติ เจต เอกาภิสมย สนฺธาย วุตฺต ฯ
เตนาห โย ภิกฺขเว ทุกขฺ  ปสฺสติ ทุกฺขสมุทยมฺป โส ปสฺสติ
ทุกฺขนิโรธมฺป ปสฺสติ ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทมฺป ปสฺสติ โย
ทุกฺขสมุทย ปสฺสติ ทุกฺขมฺป โส ปสฺสติ ... โย ทุกฺขนิโรธ ปสฺสติ
ทุกฺขมฺป โส ปสฺสติ ... โย ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปท ปสฺสติ ทุกฺขมฺป
โส ปสฺสติ ทุกฺขสมุทยมฺป ปสฺสติ ทุกฺขนิโรธมฺป ปสฺสตีติ ฯ
สจฺจสยุตฺตสฺส ตติยวคฺเค ควมฺปติสุตฺตปาลิ ฯ
[๕๓๐] โย ภิกฺขเว ทุกฺข ปสฺสติ ทุกฺขสมุทยมฺป โส
ปสฺสตีติอาทิ เอกปฺปฏิเวธวเสน วุตฺต ฯ อิมสฺมึ หิ สุตฺเต เอกปฺปฏิเวโธ
กถิโตติ ตพฺพณฺณนา ฯ
เอกปฺปฏิเวโธติ เอเกเนว าเณน จตุนฺน สจฺจาน เอกชฺฌ
ปฏิเวโธติ ตฏฏีกา ฯ
[๕๓๑] โย หิ จตุนฺน สจฺจาน น ปสฺสติ โส ทุกฺข
๑

๒

๓

๔

๑. สมฺ. วิ. ๑๕๑ ฯ ๒. ป. โช. ขุ. ขุ. ๑๖๗ ฯ ๓. ส. มหาวาร. ๑๙/๕๔๗ ฯ
๔. สา. ป. ๓/๔๑๑ ฯ
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นาติกฺกมติ ฯ ตาทิสสฺส หิ ทีโฆ สสาโร ฯ เตนาห สจฺจสยุตฺตสฺส
ตติยวคฺเค จตุนฺน ภิกฺขเว อริยสจฺจาน อนนุโพธา อปฺปฏิเวธา
เอวมิท ทีฆมทฺธาน สนฺธาวิต สสริต มมฺเจว ตุมฺหากฺจ ฯ
กตเมส จตุนฺน ฯ ทุกฺขสฺส ภิกฺขเว อริยสจฺจสฺส อนนุโพธา
อปฺปฏิเวธา เอวมิท ... ตุมฺหากฺจ ทุกฺขสมุทยสฺส ภิกฺขเว อริยสจฺจสฺส
... ทุกฺขนิโรธสฺส ภิกฺขเว อริยสจฺจสฺส ... ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาย
ภิกฺขเว อริยสจฺจสฺส อนนุโพธา อปฺปฏิเวธา เอวมิท ... ตุมฺหากฺจ ฯ
ตยิท ภิกฺขเว ทุกฺข อริยสจฺจ อนุพุทฺธ ปฏิวิทฺธ ทุกฺขสมุทโย
ทุกฺขนิโรโธ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจ อนุพุทฺธ
ปฏิวิทฺธ ฯ อุจฺฉินฺนา ภวตณฺหา ขีณา ภวเนตฺติ นตฺถีทานิ
ปุนพฺภโวติ ฯ อิทมโวจ ภควา อิท วตฺวาน สุคโต อถาปร
เอตทโวจ สตฺถา
จตุนฺน อริยสจฺจาน
ยถาภูต อทสฺสนา
สสริต ทีฆมทฺธาน
ตาสุ ตาเสฺวว ชาติสุ
ตานิ เอตานิ ทิฏานิ ภวเนตฺติ สมูหตา
อุจฉฺ ินฺน มูล ทุกขฺ สฺส
นตฺถีทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ
ปมเคยฺยสุตฺต ฯ
[๕๓๒] อนนุโพธาติ อนนุพชุ ฺฌเนน ฯ อปฺปฏิเวธาติ
อปฺปฏิวิชฺฌเนนาติ ตพฺพณฺณนา ฯ
๑

๒

๓

๔

๑. ส. มหาวาร. ๑๙/๕๔๑ ฯ ๒. ยานีติ ปาลิย ทิสฺสติ ฯ ๓. ส. มหาวาร. ๑๙/๕๓๙ ฯ
๔. สา. ป. ๓/๔๑๑ ฯ
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อนนุโพธาติ ปฏิเวธสฺส อนุรูป โพธาภาเวน ฯ อปฺปฏิเวธาติ
สจฺจาน ปฏิมุข อติวิชฺฌเวธาภาเวนาติ ตฏฏีกา ฯ
[๕๓๓] อนนุโพธาติ อพุชฺฌเนน อชานเนน ฯ อปฺปฏิเวธาติ
อปฺปฏิวิชฺฌเนน อปฺปจฺจกฺขกิริยาย ฯ ทีฆมทฺธานนฺติ จิร กาล ฯ
สนฺธาวิตนฺติ ภวโต ภวคมเนน สนฺธาวิต ฯ สสริตนฺติ ปุนปฺปุน
คมนาคมนวเสน สสริต ฯ มมฺเจว ตุมฺหากฺจาติ มยา จ
ตุมฺเหหิ จ ฯ อถวา สนฺธาวิต สสริตนฺติ สนฺธาวน สสรณ
มม เจว ตุมฺหากฺจ อโหสิ ฯ ภวตณฺหาติ ภเวสุ ตณฺหา ฯ
ภวเนตฺตีติ ภวรชฺชุ ฯ ตณฺหายเอว ต นาม ฯ ตาย หิ สตฺตา
โคณา วิย คีวาย พนฺธิตฺวา ต ต ภว นิยฺยนฺติ ตสฺมา ภวเนตฺตีติ
วุจฺจตีติ จตุกฺกงฺคุตฺตเร สพฺพปฺปมสุตฺตวณฺณนา ฯ
[๕๓๔] อนุโพโธติ ปุพฺพภาคิย าณ ฯ ปฏิเวโธติ
มคฺคฺาเณน อภิสมโย ฯ ตตฺถ ยสฺมา อนุโพธปุพฺพโก ปฏิเวโธ
อนุโพเธน วินา น โหติ อนุโพโธป เอกจฺโจ ปฏิเวธสมฺพนฺโธ
ตทุภยาภาวเหตุกฺจ วฏเฏ สสรณ ตสฺมา วุตฺต ปาลิย อนนุโพธา
... ตุมฺหากฺจาติ ฯ ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน ภวโต ภวนฺตรูปคมน
สนฺธาวน อปราปร จวนูปปชฺชนวเสน สฺจรณ สสรณนฺติ อาห
ภวโตติอาทึ ฯ สนฺธาวิตสสริตปทาน กมฺมสาธนต สนฺธายาห มยา
จ ตมฺเหหิ จาติ ปมวิกปฺเป ฯ ทุตยิ วิกปฺเป ปน ภาวสาธนต
หทเย กตฺวา มม เจว ตุมฺหากฺจาติ ยถาวุตฺตวเสเนว วุตฺต ฯ
๑

๑. มโน. ปู. ๒/๓๒๕ ฯ
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ทีฆรชฺชุนา พนฺธ สกุณ วิย รชฺชุหตฺโถ ปุริโส เทสนฺตร ตณฺหารชฺชุนา พนฺธ สตฺตสนฺตาน อภิสงฺขาโร ภวนฺตร เนติ เอตายาติ
ภวเนตฺติ ฯ เตนาห ภวรชฺชูติอาทินฺติ ตฏฏีกา ฯ
[๕๓๕] ตตฺเถว ทุติเย เคยฺยสุตฺเตป วุตฺต ภควตา ภิกฺขูน
ธมฺม เทเสนฺเตน
เย ทุกขฺ  นปฺปชานนฺติ
อโถ ทุกฺขสฺส สมฺภว
ยตฺถ จ สพฺพโส ทุกฺข
อเสส อุปรุชฺฌติ
ตฺจ มคฺค น ชานนฺติ
ทุกฺขูปสมคามิน
เจโตวิมตุ ฺติหีนา เต
อโถ ปฺาวิมุตฺติยา
อภพฺพา เต อนฺตกิริยาย
เต เว ชาติชรูปคา ฯ
เย จ ทุกขฺ  ปชานนฺติ
อโถ ทุกฺขสฺส สมฺภว
ยตฺถ จ สพฺพโส ทุกฺข
อเสส อุปรุชฌ
ฺ ติ
ตฺจ มคฺค ปชานนฺติ
ทุกฺขูปสมคามิน
เจโตวิมตุ ฺติสมฺปนฺนา
อโถ ปฺาวิมุตฺติยา
ภพฺพา เต อนฺตกิริยาย
น เต ชาติชรูปคาติ ฯ
สุตฺตนิปาตสฺส ตติยวคฺเค ทฺวยตานุปสฺสนาสุตฺเตป ตเถว วุตฺต ฯ
[๕๓๖] ตตฺถ ยตฺถ จาติ นิพฺพาน ทสฺเสติ ฯ นิพฺพาเน หิ
ทุกฺข สพฺพโส อุปรุชฺฌติ สพฺพปฺปการ อุปรุชฌ
ฺ ติ สเหตุก อุปรุชฺฌติ
อเสส อุปรุชฺฌติ ฯ ตฺจ มคฺคนฺติ ตฺจ อฏงฺคิก มคฺคนฺติ
๑

๒

๓

๔

๑-๒.... รชฺชุยาติ ภวิตพฺพ ฯ ๓. ส. มหาวาร. ๑๙/๕๔๒ ฯ ๔. ขุ. สุ. ๒๕/๔๗๔ ฯ
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ทฺวยตานุปสฺสนาสุตฺตวณฺณนา ฯ
ทุกฺขสฺส อุปสม นิโรธ คจฺฉตีติ ทุกฺขูปสมคามินนฺติ อิติวุตฺตเก
อฏิสฺจยสุตฺตวณฺณนา ฯ
[๕๓๗] เจโตวิมุตฺติ ปฺาวิมุตฺตีติ ผลสมาธิผลปฺปฺาน
นามนฺติ สจฺจสยุตฺตวณฺณนา ฯ
ผลสมาธิผลปฺปฺานนฺติ มคฺคผลสมาธิปฺปฺานนฺติ ตฏฏีกา ฯ
อรหตฺตผลสมาธิ ราควิราคา เจโตวิมุตฺติ อรหตฺตผลปฺปฺา อวิชฺชาวิราคา ปฺาวิมุตฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ ตณฺหาจริเตน
วา อปฺปนาฌานพเลน กิเลเส วิกฺขมฺภิตฺวา อธิคต อรหตฺตผล
ราควิราคา เจโตวิมุตฺติ ทิฏิจริเตน อุปจารชฺฌานมตฺต นิพฺพตฺเตตฺวา
วิปสฺสิตฺวา อธิคต อรหตฺตผล อวิชฺชาวิราคา ปฺาวิมุตฺติ ฯ
อนาคามิผล วา กามราควิราคา เจโตวิมุตฺติ อรหตฺตผล สพฺพาการโต
อวิชฺชาวิราคา ปฺาวิมุตฺตีติ ฯ อนฺตกิริยายาติ วฏฏทุกฺขสฺส
อนฺตกรณาย ฯ ชาติชรูปคาติ ชาติชร อุปคตา ชาติชราย วา
อุปคตา น ปริมุจฺจนฺติ ชาติชรายาติ ทฺวยตานุปสฺสนาสุตฺตวณฺณนา ฯ
ทิฏสจฺจา ปน สสารทุกฺข ติณฺณา คณนปถ วีติวตฺตา ฯ
กึ วตฺถุนา ฯ
อริยสจฺจทสฺสนกถา ฯ
๑

๒

๓

๔

๑. ป. โช. ขุ. สุ. ๒/๓๙๐ ฯ ๒. ป. ที. อิติ. ๑๑๒ ฯ ๓. สา. ป. ๑/๔๑๑ ฯ
๔. ป. โช. ขุ. สุ. ๒/๓๙๐ ฯ
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นิพฺพานสจฺฉิกิริยากถา
[๕๓๘] นิพฺพาน นาม ปริยาเยน ทุวิธ โหติ ฯ เตนาห
อิติวุตฺตเก ทุติยวคฺคสฺส สตฺตมสุตฺเต เทฺวมา ภิกฺขเว นิพฺพานธาตุโย ฯ กตมา เทฺว ฯ สอุปาทิเสสา จ นิพฺพานธาตุ อนุปาทิเสสา
จ นิพฺพานธาตุ ฯ กตมา จ ภิกฺขเว สอุปาทิเสสา นิพฺพานธาตุ ฯ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรห โหติ ขีณาสโว วุสิตวา กตกรณีโย
โอหิตภาโร อนุปฺปตฺตสทตฺโถ ปริกฺขีณภวสโยชโน สมฺมทฺา
วิมุตฺโต ฯ ตสฺส ติฏนฺเตว ปฺจินฺทฺริยานิ เยส อวิคตตฺตา
มนาปามนาป ปจฺจนุโภติ สุขทุกฺข ปจฺจนุโภติ ฯ ตสฺส โย
ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโย อย วุจฺจติ ภิกขฺ เว สอุปาทิเสสา
นิพฺพานธาตุ ฯ กตมา จ ภิกฺขเว อนุปาทิเสสา นิพฺพานธาตุ ฯ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อรห โหติ ... สมฺมทฺา วิมุตฺโต ฯ ตสฺส
อิเธว ภิกฺขเว สพฺพเวทยิตานิ อนภินนฺทิตานิ สีติภวิสฺสนฺติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว อนุปาทิเสสา นิพฺพานธาตุ ฯ อิมา โข ภิกฺขเว เทฺว
นิพฺพานธาตุโยติ ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ
เทฺว อิมา จกฺขุมตา ปกาสิตา
นิพฺพานธาตู อนิสฺสิเตน ตาทินา
เอกา หิ ธาตุ อิธ ทิฏธมฺมิกา
สอุปาทิเสสา ภวเนตฺติสงฺขยา
อนุปาทิเสสา ปน สมฺปรายิกา
๑

๒

๓

๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๕๘ ฯ ๒. ปาลิย อวิฆาตตฺตาติ ปาโ ฯ ๓. ปฏิสเวทยตีติ ฯ
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ยมฺหิ นิรุชฺฌนฺติ ภวานิ สพฺพโส
เย เอตทฺาย ปท อสงฺขต
วิมุตฺตจิตฺตา ภวเนตฺติสงฺขยา
เต ธมฺมสาราธิคมา ขเย รตา
ปหสุ โว สพฺพภวานิ ตาทิโนติ ฯ
ปาลิ ฯ
[๕๓๙] เทฺวมาติ เทฺว อิมา ฯ วาน วุจฺจติ ตณฺหา นิกฺขนฺต
วานโต นตฺถิ วา เอตฺถ วาน อิมสฺมึ วา อธิคเต วานสฺส
อภาโวติ นิพฺพาน ฯ ตเทว นิสฺสตฺตนิชฺชีวตฺเถน สภาวธารณตฺเถน
จ ธาตูติ นิพฺพานธาตุ ฯ นิพฺพานธาตุยา ปรมตฺถโต เภโท นตฺถิ
ปริยาเยน ปน ปฺายตีติ ต ปริยายเภท สนฺธาย เทฺวมา
ภิกฺขเว นิพพฺ านธาตุโยติ วตฺวา ยถาธิปฺเปต ปเภท ทสฺเสตุ
สอุปาทิเสสาติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ ตณฺหาทีหิ ผลภาเวน อุปาทิยตีติ
อุปาทิ ขนฺธปฺจก ฯ อุปาทิเยว เสโส อุปาทิเสโส ฯ สห
อุปาทิเสเสนาติ สอุปาทิเสโส ฯ ตทภาวโต อนุปาทิเสโสติ
อิติวุตฺตกวณฺณนา ฯ
[๕๔๐] อรหนฺติ อารกกฺกิเลโส ทูรกฺกิเลโส ปหีนกฺกิเลโสติ
อตฺโถ ฯ ขีณาสโวติ จตฺตาโร อาสวา อรหโต ขีณา ปหีนา
สมุจฺฉินฺนา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา าณคฺคินา ทฑฺฒา
เตน วุจฺจติ ขีณาสโวติ ฯ วุสิตวาติ ครุสวาเสป อริยมคฺเคป
๑

๒

๓

๑. ปาลิย ธมฺมสาราธิคมกฺขเยติ ปาโ ฯ ๒. เตติ ฯ ๓. ป. ที. อิติ. ๒๑๕ ฯ
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ทสสุ อริยวาเสสุป วสิ ปริวสิ วุตฺโถ ปริวุตฺโถ วุตฺถาวาโส
จิณฺณจรโณติ วุสิตวา ฯ กตกรณีโยติ ปุถชุ ฺชนกลฺยาณก อุปาทาย
สตฺต เสขา จตูหิ มคฺเคหิ กรณีย กโรนฺติ นาม ขีณาสวสฺส
สพฺพกรณียานิ กตานิ ปริโยสิตานิ นตฺถิ อุตตฺ รึ กรณีย
ทุกฺขกฺขยาธิคมายาติ กตกรณีโย ฯ โอหิตภาโรติ ตโย ภารา
ขนฺธภาโร กิเสสภาโร อภิสงฺขารภาโร ตสฺสิเม ตโย ภารา
โอหิตา โอโรปตา นิกฺขิตฺตา ปาติตา เตน วุจฺจติ โอหิตภาโรติ ฯ
อนุปฺปตฺตสทตฺโถติ อนุปฺปตฺโต สทตฺถ สกตฺถนฺติ วุตฺต โหติ ฯ
กการสฺสาย ทกาโร กโต ฯ สทตฺโถติ จ อรหตฺต เวทิตพฺพ ฯ
ตฺหิ อตฺตูปนิพนฺธตฺเถน อตฺตโน อวิชหนตฺเถน อตฺตโน ปรมตฺถตฺเถน
จ อตฺตโน อตฺถตฺตา สกตฺโถติ วุจฺจติ ฯ ปริกขฺ ณ
ี ภวสโยชโนติ
ทส สโยชนานิ กามราคสโยชน ปฏิฆมานทิฏิวิจิกิจฺฉาสีลพฺพตปรามาสภวราคอิสฺสามจฺฉริยอวิชฺชาสโยชน อิมานิ หิ สตฺเต ภเวสุ
สโยเชนฺติ อุปนิพนฺธนฺติ ภว วา ภเวน สโยเชนฺติ ตสฺมา
ภวสโยชนานีติ วุจฺจนฺติ อิมานิ ภวสโยชนานิ อรหโต ปริกฺขีณานิ
ปหีนานิ าณคฺคินา ทฑฺฒานิ เตน วุจฺจติ ปริกขฺ ีณภวสโยชโนติ ฯ
สมฺมทฺาติ สมฺมา อฺาย ฯ กึ วุตฺต โหติ ฯ ขนฺธาน
ขนฺธฏ อายตนาน อายตนฏ ธาตูน ธาตุฏ  ทุกฺขสฺส
ปฬนฏ สมุทยสฺส ปภวฏ นิโรธสฺส สนฺตฏ มคฺคสฺส
ทสฺสนฏ สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ เอวมาทึ วา เภท สมฺมา
ยถาภูต อฺาย ชานิตฺวา ตีรยิตฺวา ตุลยิตฺวา วิภาเวตฺวา วิภูต
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กตฺวา ฯ วิมุตฺโตติ เทฺว วิมุตฺติโย จิตฺตสฺส จ อธิมุตฺติ
นิพฺพานฺจ ฯ อรหา หิ สพฺพกฺกเิ ลเสหิ วิมุตฺตจิตฺตตฺตา
จิตฺตวิมุตฺติยาป วิมุตฺโต นิพฺพาน อธิมุตฺตตฺตา นิพฺพาเนป
วิมุตฺโต เตน จ สมฺมทฺา วิมุตฺโตติ มูลปริยายวณฺณนา
อิติวุตฺตกวณฺณนา จ ฯ
[๕๔๑] กามฺจาย สุตฺตวณฺณนา อภิธมฺมนโย ปน
นิปฺปริยาโยติ เตน ทสฺเสนฺโต จตฺตาโร อาสวาติ อาห ฯ
สมุจฺฉินฺนา ปฏิปฺปสฺสทฺธาติ น เกวล สมุจฺฉินฺนา เอว อถโข
ปฏิปฺปสฺสทฺธาปติ มคฺคกิจฺเจน สทฺธึ ผลกิจฺจมฺป นิทฺธาเรติ ฯ
สีลวิโสธนา ครูน ปฏิปตฺติยา อนุกรณ ครุสวาโส ฯ อริยมคฺคสมฺปตฺติปตฺติ เอว อริยมคฺควาโส ฯ ทสอริยวาโส นาม ปฺจงฺควิปฺปหีนตาทโย ฯ วุสฺสตีติ วุสิต อริยมคฺโค อริยผลฺจ ต
เอตสฺส อตฺถีติ อติสยวจนิจฺฉาวเสน วุสิตวาติ วุตฺโต ฯ กรณียนฺติ
ปริฺาปหานภาวนาสจฺฉิกิริยมาห ฯ ตมฺปน ยสฺมา จตูหิ มคฺเคหิ
ปจฺเจก จตูสุ สจฺเจสุ กตฺตพฺพตฺตา โสฬสวิธ เวทิตพฺพ เตนาห
จตูหิ มคฺเคหิ กรณียนฺติ ฯ ภาราติ โอสีทาปนตฺเถน ภารา ฯ
วุตฺตฺหิ ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา เตติ ฯ อตฺตโน โยนิโสมนสิการายตฺตนฺติ อตฺตูปนิพนฺธ ฯ สสนฺตานปริยาปนฺนตฺตา อตฺตโน
อวิชหน ฯ ตยิท ยทิป สพฺพสฺมึ อนวชฺชธมฺเม สมฺภวติ อกุปฺป๑

๒

๓

๔

๑. ป สู. ๑/๕๒ ฯ ๒. ป. ที. อิติ. ๒๑๕ ฯ ๓. สีลวิโสธนาทินาติป ทิสฺสติ ฯ
๔. สี. ภารา วิยาติ ภารา. วุตฺตฺหิ ปฺจ ภารา ปฺจกฺขนฺธาติอาทิ ฯ
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อกุปฺปสภาวาปริหานธมฺเม ปน อคฺคภูเต อรหตฺเต สาติสย น อิตเรสูติ
ทสฺเสนฺโต อาห อตฺตโน ปรมตฺถตฺเถนาติ ฯ อุตฺตมตฺถภาเวนาติ
อตฺโถ ฯ สุตฺตนฺตนโย นาม ปริยายนโยติ นิปฺปริยายนเยน สโยชนานิ
ทสฺเสนฺโต อิสฺสามจฺฉริยสโยชนนฺติ อาห น จ ปน รูปราโคติอาทินา ฯ ภเวสุ สโยเชนฺตีติ กิเลสกมฺมวิปากวฏฏาน ปจฺจยา
หุตฺวา นิสสฺ ริตุ อปทานวเสน พนฺธนฺติ สติป หิ อฺเส
ตปฺปจฺจยภาเว น วินา สโยชนานิ เตส ตปฺปจฺจยภาโว อตฺถิ
โอรมฺภาคิยสงฺคหิโตติ ตตภวนิพฺพตฺตกกมฺมนิยโม ภวนิยโม โหติ
น จ อุจฺฉินฺนสโยชนสฺส กตานิป กมฺมานิ ภว นิพฺพตฺเตนฺตีติ
เตสเยว สโยชนตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ สมฺมา อฺายาติ อาชานนภูตาย
อคฺคมคฺคปฺปฺาย สมฺมา ยถาภูต ทุกฺขาทีสุ โย ยถา ชานิตพฺโพ
ต ตถา ชานิตฺวา ฯ จิตฺตวิมุตฺติ สพฺพสฺส จิตฺตสงฺกิเลสสฺส โวสฺสคฺโค
นิพฺพานาธิมุตฺติ นิพฺพาเน อธิมุจฺจน ตตฺถ นินฺนโปณปพฺภารตาติ
มูลปริยายฏีกา ฯ
[๕๔๒] ตสฺส ติฏ นฺเตวาติ ตสฺส อรหโต ปุริมภเว เหตุภูต
กมฺม ยาว น ขียติ ตาว ติฏนฺติเยว จกฺขฺวาทีนิ ปฺจินฺทฺริยานิ ฯ
อวิคตตฺตาติ อนุปฺปาทนิโรธวเสน อนิรุทฺธตฺตา ฯ มนาปามนาปนฺติ
อิฏานิฏ รูปาทิโคจร ฯ ปจฺจนุโภตีติ วินฺทติ ปฏิลภติ ฯ สุขทุกฺข
ปฏิสเวเทตีติ วิปากภูต สุขฺจ ทุกฺขฺจ เตหิ ทฺวาเรหิ ปฏิลภติ ฯ
เอตฺตาวตา อุปาทิเสส ทสฺเสตฺวา อิทานิ สอุปาทิเสส นิพฺพานธาตุ
๑

๑. กิเลสกมฺมวิปากฏานติป ฯ
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ทสฺเสตุ ตสฺส โยติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ ตสฺสาติ ตสฺส
สอุปาทิเสสสฺส อรหโต ฯ ราคกฺขโยติ ราคสฺส ขโย ขีณากาโร
อภาโว อจฺจนฺตมนุปฺปาโท ฯ เอส นโย เสเสสุป ฯ เอตฺตาวตา
ราคาทิกฺขโย สอุปาทิเสสา นิพฺพานธาตูติ ทสฺสิต โหติ ฯ อิเธวาติ
อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว ฯ สพฺพเวทยิตานีติ สุขาทโย สพฺพา
อพฺยากตเวทนา ฯ กุสลากุสลเวทนา ปน ปุพฺเพเยว ปหีนา ฯ
อนภินนฺทิตานีติ ตณฺหาทีหิ น อภินนฺทิตานิ ฯ สีติภวิสฺสนฺตีติ
อจฺจนฺตวูปสเมน สงฺขารทรถปฺปฏิปสฺสทฺธิยา สีตลีภวิสฺสนฺติ
อปฺปฏิสนฺธิกนิโรเธน นิรชุ ฺฌิสฺสนฺตีติ อตฺโถ ฯ น เกวล เวทยิตานิเยว
สพฺเพป ปน ขีณาสวสนฺตาเน ปฺจกฺขนฺธา นิรุชฌ
ฺ ิสฺสนฺติ ฯ
เวทยิตสีเสน เทสนา กตา ฯ คาถาสุ ฯ จกฺขุมตาติ พุทฺธจกฺขุ
ธมฺมจกฺขุ ทิพฺพจกฺขุ ปฺาจกฺขุ สมนฺตจกฺขูติ ปฺจหิ จกฺขูหิ
จกฺขุมตา ฯ อนิสฺสิเตนาติ ตณฺหาทิฏินิสฺสยวเสน กฺจิ ธมฺม
อนิสฺสิเตน ราคพนฺธนาทีหิ วา อพนฺเธน ฯ ตาทินาติ ฉฬงฺคุเปกฺขาวเสน สพฺพตฺถ อิฏาทีสุ เอกสภาวตาสงฺขาเตน ตาทิลกฺขเณน
ตาทินา ฯ ทิฏธมฺมิกาติ อิมสฺมึ อตฺตภาเว ภวา วตฺตมานา ฯ
ภวเนตฺติสงฺขยาติ ภวเนตฺติยา ตณฺหาย ปริกฺขยา ฯ สมฺปรายิกาติ
สมฺปราเย ขนฺธเภทโต ปรภาเค ภวา ฯ ยมฺหีติ ยสฺมึ อนุปาทิเสสนิพฺพาเน ฯ ภวานีติ ลิงฺควิปลฺลาเสน วุตฺต ฯ อุปปตฺติภวา
สพฺพโส อนวเสสา นิรุชฺฌนฺติ นปฺปวตฺตนฺติ ฯ เตติ เต เอว
วิมุตฺตจิตฺตา ฯ ธมฺมสาราธิคมาติ วิมตุ ฺติสารตฺตา อิมสฺส ธมฺมวินยสฺส
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ธมฺเมสุ สารภูตสฺส อรหตฺตสฺส อธิคมโตติ ฯ ขเยติ ราคาทิกฺขยภูเต
นิพฺพาเน รตา อภิรตา ฯ อถวา นิจฺจภาวโต เสฏภาวโต จ
สภาวธมฺเมสุ สารนฺติ ธมฺมสาร นิพพฺ าน ฯ วุตตฺ ฺเจต วิราโค
เสฏโ ธมฺมาน วิราโค เตส อคฺคมกฺขายตีติ จ ฯ ตสฺส
ธมฺมสารสฺส อธิคมเหตุ ขเย สพฺพสงฺขารปริกฺขเย อนุปาทิเสสนิพฺพาเน รตา ฯ ปหสูติ ปชหึสุ ฯ โวติ นิปาตมตฺตนฺติ อิติวุตฺตกวณฺณนา ฯ
[๕๔๓] เอวเมต ปริยาเยน ทุวิธ โหติ ฯ รถวินีตสุตฺตวณฺณนายมฺป อนุปาทาปรินิพฺพาน นาม อปฺปจฺจยปรินิพฺพาน ฯ
เทฺว วา อุปาทานานิ คหณุปาทานฺจ ปจฺจยุปาทานฺจ ฯ
คหณุปาทาน นาม กามุปาทานาทิก จตุพฺพิธ ฯ ปจฺจยุปาทาน
นาม อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาราติ เอว วุตฺตา ปจฺจยา ฯ ตตฺถ
คหณุปาทานวาทิโน อาจริยา อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ จตูสุ
อุปาทาเนสุ อฺตเรนาป กฺจิ ธมฺม อคฺคเหตฺวาว ปวตฺต
อรหตฺตผล อุปาทาปรินิพฺพานนฺติ กเถนฺติ ฯ ตฺหิ น จ
อุปาทานสมฺปยุตฺต หุตฺวา กฺจิ ธมฺม อุปาทิยติ กิเลสานฺจ
ปรินิพฺพุตนฺเต ชาตตฺตา ปรินิพฺพานนฺติ วุจฺจติ ฯ ปจฺจยุปาทานวาทิโน
ปน ปจฺจยวเสน อนุปฺปนฺน อสงฺขต อมตธาตุเมว อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ
กเถนฺตีติ วุตฺต ฯ
๑

๒

๓

๔

๑. ป. ที. อิติ. ๒๑๗ ฯ ๒. ป. สู. ๒/๒๐๙ ฯ ๓. เทฺวธา ฯ ๔. อนุปาทาปรินิพฺพานนฺตปิ  อฏกถาปาโ ฯ
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[๕๔๔] อปฺปจฺจยปรินิพฺพานนฺติ อนุปาทิเสสปรินิพฺพานมาห ฯ
อิทานิ ปการนฺตเรนาป อนุปาทาปรินิพฺพาน ทสฺเสตุ เทฺว วาติอาทิ
วุตฺต ฯ ตตฺถ คหณุปาทานนฺติ ทฬฺหคฺคหณภูต อุปาทาน ฯ เตนาห
กามุปาทานาทิกนฺติ ฯ ปจฺจยุปาทานนฺติ ยงฺกฺจิ ปจฺจยมาห ฯ
โส หิ อตฺตโน ผล อุปาทิยติ อุปาทานวเสน คณฺหตีติ อุปาทานนฺติ
วุจฺจติ ฯ เตนาห ปจฺจยุปาทาน นาม ... ปจฺจยาติ ฯ อนุปาทาย
อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺจตีติ วจนโต อรหตฺตผล อนุปาทาปรินิพฺพานนฺติ ฯ
น จ อุปาทานสมฺปยุตฺตนฺติ อุปาทาเนหิ สหิต เอกสฺมึ ปติตวเสนาป
อุปาทาเนหิ สห ปวตฺต หุตฺวา น จ กฺจิ ธมฺม อุปาทิยตีติ กสฺสจิ
ธมฺมสฺส อารมฺมณกรณวเสน อุปาทิยตีติ ฯ ปรินิพฺพุตนฺเตติ
อคฺคมคฺเคน กาตพฺพกฺกิเลสปรินิพฺพานปริโยสาเน ชาตตฺตาติ ตฏฏีกา ฯ
[๕๔๕] อิธาป อรหตฺตผลเมว นิพฺพาน ฯ เตนฏกถาย อิธ
อรหตฺตผล นิพฺพานนฺติ อธิปฺเปต ฯ ตมฺป หิ ปฺจคติวาเนน
วานสฺิตาย ตณฺหาย นิกฺขนฺตตฺตา นิพฺพานนฺติ วุจฺจติ ฯ อิตรสฺส
ปน นิพฺพานสฺส อริยสจฺจาน ทสฺสเนเนว สจฺฉิกิริยา สิทฺธา เตเนต
อิธ อนธิปฺเปตนฺติ วุตฺต ฯ
ตตฺถ ปฺจคติวาเนนาติ ปฺจนฺน คตีน วินนโต ฯ
[๕๔๖] อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกายนฺตุ ภวาภว วินนโต สสิพฺพนโต
วานสงฺขาตาย ตณฺหาย นิกฺขนฺต นิพฺพาติ วา เอเตน
ราคคฺคิอาทิโกติ นิพฺพานนฺติ วุตฺต ฯ
ภวาภวนฺติ ทุคฺคติสุคติวเสน หีนปฺปณีตวเสน จ ขุทฺทก

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 423

มหนฺตฺจ ภว ฯ วุฑฺฒตฺโถป หิ อกาโร ทิสสฺ ติ อเสขา ธมฺมาติอาทีสุ วิย ฯ ตสฺมา อภโวติ มหาภโว วุจฺจติ ฯ วินนโตติ
เอเตน ภวาภว วินาติ เหฏูปริยวเสน สสิพฺพตีติ วานนฺติ อตฺถ
ทสฺเสติ ฯ นิกฺขนฺตนฺติ วิสยาติกฺกมนวเสน อตีต ฯ วานนีติ วตฺตพฺเพ
ตทนุปโรเธนาติ ปริภาสโต วณฺณาคโม วณฺณปริยาโยติฬ
วุตฺตนิรุตฺตินเยน ปุพฺพาปราน วิปริยายวเสน นิพพฺ านนฺติ วุตฺต ฯ
นิพฺพาตีติ วูปสมติ อจฺจนฺตนิโรเธน นิรชุ ฺฌติ ฯ เอเตนาติ
ปเทน ฯ อาทิสทฺเทน โทสโมหชาติชรามรณคฺคิอาทโย อคฺคโย
สงฺคณฺหาติ ฯ เอตฺถ จ ปมวิกปฺเป วิ สสิพฺพเนติ ธาตุ
วานสทฺโท กตฺตุสาธโน นิพฺพานสทฺโท จ ปฺจมีตปฺปุริสสมาโส ฯ
ทุติยวิกปฺเป วา คติพนฺธเนสูติ วุตฺเตป อเนกตฺถา หิ ธาตโวติ
วุตฺตตฺตา นิปุพฺพา วา วูปสเมติ ธาตุ นิพฺพานสทฺโท จ
กรณสาธโนติ วิเสโส เวทิตพฺโพติ มณิสารมฺชุสา ฯ
[๕๔๗] ราคกฺขยาทิตฺตยฺหิ อรหตฺตสฺสาป นาม ฯ ตตฺราย
สฬายตเน ชมฺพุขาทกสยุตฺตปาลิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข ชมฺพขุ าทโก
ปริพฺพาชโก อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจ นิพฺพาน นิพฺพานนฺติ
อาวุโส สารีปุตฺต วุจฺจติ กตม นุ โข อาวุโส สารีปุตฺต
นิพฺพานนฺติ ฯ โย โข อาวุโส ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโย
อิท วุจฺจติ นิพฺพานนฺติ ฯ
นิพฺพานสุตฺตปาลิ ฯ
๑

๒

๑. วา คติ-คนฺถเนสูติ ธาตุ ทิสฺสติ. อปจ วา คติ-คนฺธเนสูติ ธาตุป ทิสฺสติ.
ตมฺปน วา คติ-คนฺธนโย: อิติ สกฺกตภาสานุโลเมน วุตฺต ฯ ๒. ส. สฬา. ๑๘/๓๑๐ ฯ
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ชมฺพุขาทกสุตฺตนฺติป เอตสฺเสว นาม ฯ
[๕๔๘] อรหตฺต อรหตฺตนฺติ อาวุโส สารีปตุ ฺต วุจฺจติ กตม
นุ โข อาวุโส สารีปุตฺต อรหตฺตนฺติ ฯ โย โข อาวุโส ราคกฺขโยT
โทสกฺขโย โมหกฺขโย อิท วุจฺจติ อรหตฺตนฺติ ฯ
อรหตฺตสุตฺตปาลิ ฯ
[๕๔๙] ชมฺพุขาทโก ปริพฺพาชโกติ เอวนฺนาโม เถรสฺส
ภาคิเนยฺโย ฉนฺนปริพฺพาชโก ฯ ราคกฺขโยติ นิพฺพาน อาคมฺม
ราโค ขียติ ตสฺมา นิพฺพาน ราคกฺขโยติ วุจฺจติ ฯ โทสโมหกฺขเยสุป
เอเสว นโย ฯ โย ปน อิมินาว สุตฺเตน กิเลสกฺขยมตฺต
นิพฺพานนฺติ วเทยฺย โส วตฺตพฺโพ กสฺส กิเลสาน ขโย
กึ อตฺตโน อุทาหุ ปเรสนฺติ ฯ อทฺธา อตฺตโนติ วกฺขติ ฯ
ตโต ปุจฺฉิตพฺโพ โคตฺรภูาณสฺส กิมารมฺมณนฺติ ฯ ชานมาโน
นิพฺพานนฺติ วกฺขติ ฯ กิมฺปน โคตฺตรภูาณกฺขเณ กิเลสา ขีณา
ขียนฺติ ขียิสสฺ นฺตีติ ฯ ขีณาติ วา ขียนฺตีติ วา น วตฺตพฺพา
ขียิสฺสนฺตีติ ปน วตฺตพฺพาติ ฯ กิมฺปน เตสุ อกฺขเี ณสุเยว กิเลเสสุ
โคตฺรภูาณ กิเลสกฺขย อารมฺมณ กโรตีติ ฯ อทฺธา เอว วุตฺเต
นิรุตฺตโร ภวิสฺสติ ฯ มคฺคฺาเณนาป เจต โยเชตพฺพ ฯ
มคฺคกฺขเณป หิ กิเลสา น ขีณา ขียสิ ฺสนฺตีติ จ วุจฺจนฺติ น
จ อกฺขีเณสุเยว กิเลเสสุ กิเลสกฺขโย อารมฺมณ โหติ ฯ ตสฺมา
สมฺปฏิจฺฉิตพฺพเมต ย อาคมฺม ราคาทโย ขียนฺติ ต นิพฺพานนฺติ ฯ
๑

๒

๑. ส. สฬา. ๑๘/๓๑๐ ฯ ๒. ขียนฺตีติ ปนาติป ปาโ. สี. ขียิสฺสนฺตีติ จ น ฯ
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ตมฺปเนต รูปโน ธมฺมา อรูปโน ธมฺมาติอาทีสุ ทุเกสุ อรูปโ น
ธมฺมาติ สงฺคหิตตฺตา น กิเลสกฺขยมตฺตเมวาติ ชมฺพุขาทกสุตฺตวณฺณนา ฯ
[๕๕๐] นิพฺพาน อาคมฺมาติ เอตฺถ อาคมฺมาติ สพฺพสงฺขาเรสุ
นิพฺพินฺทนฺตสฺส วิสงฺขารนินฺนสฺส โคตฺรภุนา วิวฏฏิตมานสสฺส
มคฺเคน สจฺฉิกรเณนาติ อตฺโถ ฯ สจฺฉิกิริยมานฺหิ ต อธิคนฺตฺวา
อารมฺมณปฺปจฺจยภูต ปฏิจฺจ อธิปติปฺปจฺจยภูเตเยว ตสฺมึ ปรมสฺสาสภาเวน วินิมุตฺตสงฺขารสฺส คติภาเวน จ ปติฏาภูเต ปติฏาย
ขยสงฺขาโต มคฺโค ราคาทิเก เขเปตีติ ตสจฺฉิกรณาภาเว ราคาทีน
อนุปฺปตฺตินิโรธคมนาภาวโต ต อาคมฺม ราโค ขิยฺยตีติ วุตฺตนฺติ
ตฏฏีกา อายตนวิภงฺคฏีกา จ ฯ
[๕๕๑] วิสงฺขารนินฺนสฺสาติ นิพฺพานโปณสฺส ฯ วินิมุตฺตสงฺขารสฺสาติ สมุจฺเฉทปฺปฏิปฺปสฺสทฺธิวิมุตฺตีหิ สมฺมุเขน ตปฺปฏิพทฺธจฺฉนฺทราคปฺปหาเนน จ สุฏุ นิมุตฺตสงฺขารสฺส ปรมสฺสาสภาเวน
คติภาเวน จ ปติฏาภูเต นิพฺพาน อรหโต คตีติ หิ วุตฺต ฯ
ิติภาเวนาติป ปาโ ฯ ตสจฺฉิกรณาภาเวติ ตสฺส นิพฺพานสฺส
สจฺฉิกรณาภาเวติ อนุฏีกา ฯ
[๕๕๒] อิมินาว สุตฺเตนาติ อิมินาว ชมฺพุขาทกสุตฺเตน
กิเลสกฺขยมตฺต นิพฺพานนฺติ วเทยฺย ราคกฺขโยติอาทินา สุตฺเต
๑

๒

๓

๔

๕

๑. สา. ป. ๓/๑๖๒ ฯ ๒. เจวาติป ปาโ ฯ ๓. คติภาเวติป ฯ ๔. สี. อย
สทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. วิ. ปริวาร. ๘/๓๗๐ ฯ
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อาคตตฺตา ฯ กิเลสกฺขยมตฺตนฺติ อวิเสเสน วุตฺตตฺตา อาห กสฺสาติ ฯ
อทฺธา อตฺตโนติ วกฺขติ ปรสฺส กิเลสกฺขเยน ปรสฺส นิพฺพานปฺปตฺติ
น ยุตฺตาติ ฯ นิพฺพานารมฺมณกรเณน โคตฺรภูขเณ กิเลสกฺขยปฺปตฺติ ตาว อาปนฺนาติ อาห กิมฺปน เตสุ อกฺขีเณสุเยวาติอาทึ ฯ
นนุ อารมฺมณกรณมตฺเตน กิเลสกฺขโย อนุปฺปตฺโตติ น สกฺกา
วตฺตุ จิตฺตฺหิ อตีตานาคตาทึ สพฺพ อาลมฺเพติ น นิปฺผนฺนเมวาติ ฯ โคตฺรภูป มคฺเคน ยา กิเลสาน อนุปฺปตฺติธมฺมตา
กาตพฺพา น ต อารพฺภ ปวตฺติสฺสติ อปฺปตฺตนิพฺพานสฺส
นิพฺพานารมฺมณฺาณาภาวโต ฯ น หิ อฺเ ธมฺมา วิย นิพฺพาน ฯ
ตมฺปน อติคมฺภีรตฺตา อปฺปตฺเตน อาลมฺพิตุ น สกฺกา ฯ ตสฺมา
เตน โคตฺรภุนา ปตฺตพฺเพน ติกาลิกสภาวาติกฺกนฺตคมฺภีรภาเวน
ภวิตพฺพ กิเลสกฺขยมตฺต วา อิจฺฉโต โคตฺรภุโต ปุเรตรุปฺปนฺเนน
กิเลสกฺขเยน ภวิตพฺพ ฯ เตนาห อกฺขีเณสุเยว กิเลเสสุ โคตฺรภูาณ
กิเลสกฺขย อารมฺมณ กโรตีติ ฯ อปฺปตฺตกฺกิเลสกฺขยารมฺมณกรเณ
หิ สติ โคตฺรภุโต ปุเรตร จิตฺตานิป อารมฺเพยฺยุนฺติ ฯ ตสฺมาติอาทิ
วุตฺตสฺเสว อตฺถสฺส นิคมน ฯ ตมฺปเนต นิพฺพาน ฯ อรูปโน
ธมฺมาติอาทีสูติ อาทิสทฺเทน โลกุตฺตรอนาสวาทีน สงฺคโห ทฏพฺโพ ฯ
อรูปโน ธมฺมาทิภาวคฺคหเณน จสฺส ปรินิปฺผนฺนตา ทีปตา ฯ เตนาห
น กิเลสกฺขยมตฺตเมวาติ ฯ กิเลสกฺขยมตฺตตาย หิ นิพฺพานสฺส พหุตา
๑

๒

๑. กิเลสกฺขยปฺปวตฺตีติป ปาโ ฯ ๒. อรูปโน ธมฺมาทิภาวคฺคหเณนาติ สพฺพตฺถ
อีทิโส ปาโ ทิสฺสติ. ปมาทเลเขน ลิขิต มฺเ. สี. อรูปโน ธมฺมาติ ภาวคฺคหเณน ฯ

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 427

อาปชฺชติ ยตฺตกา กิเลสา ขียนฺติ ตตฺตกานิ นิพฺพานานีติ
อคาธโต คมฺภีราทิภาโว อสงฺขตาทิภาโว จ น สิยา ฯ วุตฺโต จ
โส นิพฺพานสฺส ฯ ตสฺมาสฺส ปจฺเจตพฺโพ ปรินิพพฺ านภาโว ฯ ยสฺมา
จ ธมฺมารมฺมณสงฺขาตสฺส ธมฺมารมฺมณ าณ สมุจฺเฉทวเสน
กิเลเส ปชหตีติ เอว ปรินิปฺผนฺนสงฺขาต สภาวนฺต นิพฺพานนฺติ
นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพนฺติ ชมฺพุขาทกสุตฺตฏีกา ฯ
[๕๕๓] พหุนิพฺพานกถา ปน อายตนวิภงฺควณฺณนาย วิตฺถารโต
อาคตา ฯ
ยสฺมา อรหตฺต ราคโทสโมหาน ขีณนฺเต อุปฺปชฺชติ ตสฺมา
ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโยติ วุตฺตนฺติ อรหตฺตสุตฺตวณฺณนา ฯ
เอว ราคกฺขยาทิตฺตย อรหตฺตสฺสาป นาม โหติ ตสฺมา
ยเถต ตถา นิพฺพานนฺติ อิทมฺป อรหตฺตสฺส นามนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
ยถาวุตฺตสฺส นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยา นาม ตสฺส ปตฺติ วา ปจฺจเวกฺขณา
วา ฯ สา ทิฏธมฺมสุขวิหารเหตุโต มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพา ฯ เอตฺถ
จ ทิฏธมฺโมติ ปจฺจกฺโข อตฺตภาโว วุจฺจติ ตตฺถ สุขวิหารภูตา
อรหตฺตผลสมาปตฺติ ทิฏธมฺมสุขวิหาโร ตสฺส อธิคมเหตุโต
อรหตฺตปฺปตฺติ มงฺคลนฺติ ฯ
[๕๕๔] เอวมิมาย คาถาย ตโป พฺรหฺมจริย อริยสจฺจทสฺสน
นิพฺพานสจฺฉิกิริยาติ มงฺคลจตุกฺก วุตฺต ฯ อิธ ปนาโท ปาทตฺตย
นวนวกฺขริก ฯ พฺรหฺมจริยสทฺโท หิ ปจฺจตฺเตกวจนยุตฺโต พินฺทุนฺโตว
๑

๒

๓

๔

๑. สมฺ. วิ. ๖๖ ฯ ๒. สา. ป. ๓/๑๖๒ ฯ ๓. นวกฺขริกนฺติป ปาโ ฯ ๔. สี. พินฺทฺวนฺโต ฯ
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ทิสฺสติ กินฺเต วต กิมปฺ น พฺรหฺมจริย ต เม วต ตมฺปน
พฺรหฺมจริย ภควติ โน อาวุโส พฺรหฺมจริย วุสสฺ ตีติ จ ฯ
ตสฺมา ตโป จ พฺรหฺมจริยฺจาติ ปาโว ยุชชฺ ติ ฯ อาธุนิกา
ปน พฺรหฺมจริยาติ ปนฺติ ฯ ตทยุตฺต ฯ จกฺขุ อนตฺตา รูปา
อนตฺตาติ วตฺตพฺเพ เอเกนาป รูป อิติ นฏาการ ปา ทิสฺวา
ตตฺถโต อวีมสิตฺวาว รูป อนิจฺจนฺติ มุขารุฬหฺ วเสน พินฺทุ
ปกฺขิปตฺวา รูป อนตฺตาติ วุตฺต ฯ ตทนุภาสนฺตา จ ตเถว ปนฺติ ฯ
ตมฺป อยุตฺต ฯ เอวมิธาป เอเกน พฺรหฺมจริย อิติ นฏพินฺทุ ปา
ทิสฺวา อวีมสิตฺวา ทานฺจ ธมฺมจริยา จาติ มุขารุฬฺหวเสน อาการ
ปกฺขิปตฺวา พฺรหฺมจริยาติ วุตฺตมฺเ ตทนุภาสนฺตา จ ตเถว
ปนฺติ ตสฺมา พฺรหฺมจริยาติ ปาโ อยุตฺโต ปาลฺยฏกถาหิ
วิรุชฌ
ฺ นโตติ ฯ
นิพฺพานสจฺฉิกิริยากถา ฯ
นวมคาถายตฺถวณฺณนา ฯ
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ทสมคาถายตฺถวณฺณนา
[๕๕๕] ทสมคาถาย ฯ ผุฏสฺสาติ ผุสิตสฺส ฉุปตสฺส สมฺปตฺตสฺส
อชฺโฌตฺถฏสฺส ฯ โลกธมฺเมหีติ ลาภาลาภาทีหิ อฏหิ โลกธมฺเมหิ ฯ
ผุฏสทฺเท กตฺตา ฯ น กมฺปตีติ น จลติ น เวธติ ฯ อโสกนฺติ
นิสฺโสก อพฺพุฬฺหโสกสลฺล ฯ วิรชนฺติ วิคตรช วิทฺธตรช ฯ เขมนฺติ
อภย นิรุปทฺทว ฯ ตตฺราย โยชนา ยสฺส โลกธมฺเมหิ ผุฏสฺส
ปุคฺคลสฺส จิตฺต น กมฺปติ ตสฺส เอต จิตฺต อุตฺตม มงฺคล
ยสฺส จิตฺต อโสก โหติ ยสฺส จิตฺต วิรช โหติ ยสฺส จิตฺต
เขม โหติ ตสฺส เอต จิตฺต อุตฺตม มงฺคลนฺติ คณฺหาหิ
เทวเตติ ฯ อปจ ยถา อิธ พฺราหฺมณ ยสฺส เต โหนฺติ มาตา
วา ปตา วาติ เอตฺถ ยสฺสาติ เย อสฺสาติ เฉโท เอวมิธาป
ยสฺสาติ ย อสฺสาติ เฉโท ยุชฺชติ ฯ อสฺส โลกธมฺเมหิ ผุฏสฺส
ยฺจ จิตฺต น กมฺปติ ยฺจสฺส จิตฺต อโสก ยฺจสฺส จิตฺต
วิรช ยฺจสฺส จิตฺต เขม เอต จตุพฺพิธ จิตฺต อุตฺตม
มงฺคลนฺติ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ อยนฺเตฺวตฺถ วิตฺถาโร ฯ
อกมฺปตจิตฺตกถา
[๕๕๖] โลกธมฺมา นาม ลาภาลาภาทโย อฏ ธมฺมา ฯ
เตนาห อฏกงฺคุตฺตเร ปมปณฺณาสกสฺส ปมวคฺเค อฏิเม
ภิกฺขเว โลกธมฺมา โลก อนุปริวตฺตนฺติ อนุพนฺธนฺติ โลโก
๑

๒

๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔๖ ฯ ๒. อย ปาโ ปาลิยฺเจว สีหลโปตฺถเก จ น ทิสฺสติ ฯ
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จ อฏ โลกธมฺเม อนุปริวตฺตติ ฯ กตเม อฏ ฯ ลาโภ จ
อลาโภ จ ยโส จ อยโส จ นินฺทา จ ปสสา จ สุขฺจ ทุกฺขฺจ
อิเม โข ภิกฺขเว อฏ โลกธมฺมา ... อนุปริวตฺตตีติ ฯ
ปเม โลกธมฺมสุตฺเต ปาลิ ฯ
[๕๕๗] โลกสฺส ธมฺมาติ โลกธมฺมา ฯ เอเตหิ วิมุตฺโต นาม
นตฺถิ พุทฺธานมฺป โหนฺติ ฯ เตเนวาห โลก อนุปริวตฺตนฺตีติ ฯ
อนุพนฺธนฺตีติ น ปชหนฺติ โลกโต น นิวตฺตนฺตีติ อตฺโถ ฯ
โลโก จ อฏ โลกธมฺเม อนุปริวตฺตตีติ อยฺจ โลโก เอเต
อนุพนฺธติ น ปชหติ เตหิ ธมฺเมหิ น นิวตฺตตีติ อตฺโถ ฯ ลาโภ
อลาโภติ ลาเภ อาคเต อลาโภ อาคโตเยวาติ เวทิตพฺโพ ฯ ยสาทีสุป
เอเสว นโยติ ตพฺพณฺณนา สงฺคีติสุตฺเต อฏกวณฺณนา จ ฯ
[๕๕๘] โลกสฺส ธมฺมาติ สตฺตโลกสฺส อวสฺสมฺภาวิธมฺมา ฯ
เตนาห เอเตหิ วิมุตฺโต นาม นตฺถีตอิ าทึ ฯ ฆาสจฺฉาทนาทีน
ลทฺธิ ลาโภ ฯ ตานิ เอว วา ลทฺธพฺพโต ลาโภ ฯ ตทภาโว
อลาโภ ฯ ลาภคฺคหเณน เจตฺถ ตพฺพิสโย อนุโรโธ คหิโต
อลาภคฺคหเณน วิโรโธ ฯ ยสฺมา โลหิเต สติ ตทุปฆาตวเสน
ปุพฺโพ วิย อนุโรเธ สติ วิโรโธ ลทฺธาวสโรเอว โหติ ตสฺมา
วุตฺต ลาเภ อาคเต อลาโภ อาคโตเยวาติ ฯ ยสาทีสุป เอเสว
นโยติ ตฏฏกี า ฯ
๑

๒

๓

๑. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๕๘ ฯ ๒. มโน. ปู. ๓/๒๔๑ ฯ ๓. สุ. วิ. ๓/๓๐๙ ฯ
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โลเก ธมฺมา โลกธมฺมา ฯ ยาว โลกปฺปวตฺติ ตาว
อนิวตฺตกา ธมฺมาติ วุตฺต โหตีติ อิธ เอตฺตกเมว วุตฺต ฯ
[๕๕๙] จิตฺต นาม มโน ฯ เตน จุราทิคเณ
จิตฺต มโน มานส
วิฺาณ หทย มน
นามาเนตานิ โวหาร- ปเถ วตฺตนฺติ ปายโตติ วุตฺต ฯ
จินฺเตตีติ จิตฺต อารมฺมณ วิชานาตีติ อตฺโถติ อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา ฯ
จินฺตธาตุ จินฺตาย วตฺตติ ฯ สา จ จินฺตา ติวิธา โหติ
อุหนจินฺตา วิชานนจินฺตา ปชานนจินฺตาติ ฯ ตาสุ อุหนจินฺตา
วิตกฺกสฺส ลพฺภติ วิชานนจินฺตา วิฺาณสฺส ปชานนจินฺตา
ปฺาย ฯ อิธ ปน จิตฺตสฺส วิฺาณตฺตา วิชานนจินฺตาว
ลพฺภตีติ ต ทสฺเสนฺโต อารมฺมณ วิชานาตีติ อตฺโถติ อาห ฯ
จินฺเตตีติ อิมสฺส อตฺโถ อถวา สทฺโท วิชานาตีติ อย ฯ อถวา
จินฺเตตีติ อิมสฺส วิชานาตีติ เอตฺถ วิชานนกิริยาติ มณิสารมฺชุสา ฯ
[๕๖๐] จินฺต จินฺตาย อารมฺมณ จินฺเตตีติ จิตฺต วิชานาตีติ
อตฺโถ ฯ สพฺพจิตฺตสาธารณวเสน เจต ทฏพฺพ ฯ เอตฺถ สิยา
กสฺมา อารมฺมณ จินฺเตตีติ จิตฺตนฺติ วตฺวาป วิชานาตีติ อตฺโถติ
วุตฺต นนุ จินฺตา นวิชานนสภาวา น หิ จินฺเตตีติ ปทสฺส
๑

๒

๓

๑. อภิ. วิภาวิน.ี ๖๖. ๒. ม. มฺ. มรมฺมโปตฺถเก. ๑/๙๑.
๓. จินฺตนวิชานนสภาวาติป ฯ สี. นนุ จินฺตนวิชานนา นานาสภาวา.
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วิชานาตีติ อตฺโถ สมฺภวติ ทุปฺปฺสฺส หิ นานปฺปกาเรหิ
จินฺตยโตป สุขุมตฺถาธิคโม น โหตีติ ฯ สจฺจ วิชานาตีติ อิท
ปท จิตฺตสฺส สฺาปฺากิจฺจวิสิฏวิสยคฺคหณ ทีเปตุ วุตฺต
สพฺพจิตฺตสาธารณตฺตา จิตฺตสทฺทสฺส ฯ ยฺหิ ธมฺมชาต จิตฺตนฺติ
วุจฺจติ ตเทว วิฺาณ ตสฺมา วิชานนตฺถ คเหตฺวา สฺาปฺากิจฺจวิสิฏวิสยคฺคหณ ทีเปตุ วิชานาตีติ วุตฺตนฺติ จุราทิคโณ ฯ
วิชานาตีติ สฺาปฺากิจฺจวิสิฏวิสยคฺคหณมาหาติ
ธมฺมสงฺคณีฏีกา ฯ
อถวา อารมฺมณคฺคหณ ติวธิ  สฺชานน วิชานน
ปชานนฺจาติ ฯ เตสุ ปม สฺาย กิจฺจ ทุติย วิฺาณสฺส
ตติย ปฺาย ฯ อิธ ปน จิตฺตสฺส วิฺาณตฺตา ทุติยเมว
ลพฺภตีติ จิตฺตสฺส สฺาตีรณปฺปฏิวิชฺฌนสงฺขาเตหิ สฺาปฺากิจฺเจหิ วิสิฏ อารมฺมณูปลทฺธิสงฺขาต อารมฺมณคฺคหณ ทสฺเสตุ
อารมฺมณ วิชานาตีติ อตฺโถติ วุตฺตนฺติ มณิสารมฺชุสา ฯ
[๕๖๑] สพฺเพสุ ย จิตฺเตสุ โลกิยกุสลากุสลมหากิริยาจิตฺต
ต ชวนวีถิวเสน อตฺตโน สนฺตาน จิโนตีติ จิตฺต ฯ วิปากมฺปน
กมฺมกฺกิเลเสหิ จิตนฺติ จิตฺต ฯ อิท จิธาตุวเสน นิพฺพจน ฯ
ยงฺกิฺจิ โลเก วิจิตฺต สิปฺปชาต สพฺพสฺส ตสฺส จิตฺเตเนว
กรณโต จิตฺเตติ วิจิตฺเตติ วิจิตฺต กยิรติ เอเตนาติ จิตฺต ฯ
จิตฺตกรณตาย จิตฺตนฺติ วุตฺต โหติ ฯ อิท จิตฺตธาตุวเสน
๑

๑. ม. มฺ. มรมฺมโปตฺถเก. ๑/๙๑.
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นิพฺพจน ฯ จิตฺตตาย จิตฺต ฯ อิท ปาฏิปทิกวเสน นิพฺพจน ฯ เอตฺถ
หิ จิตฺตสฺส สราคสโทสาทิเภทภินฺนตฺตา สมฺปยุตฺตภูมิอารมฺมณหีนมชฺฌิมปฺปณีตาธิปติวเสน จิตฺตตา เวทิตพฺพา ฯ กิฺจาป เอกสฺส
จิตฺตสทฺทสฺส เอว วิจิตฺรตา นตฺถิ ตถาป วิจิตฺราน อนฺโตคธตฺตา
สมุทายโวหาเรน อวยโวป จิตฺตนฺติ วุจฺจติ ยถา ปพฺพตนทีสมุทฺทาทิเอกเทเสสุ ทิฏเ สุ ปพฺพตาทโย ทิฏาติ วุจฺจนฺติ ฯ
ยสฺมา ยตฺถ ยตฺถ ยถา ยถา อตฺโถ ลพฺภติ ตตฺถ ตตฺถ ตถา
ตถา คเหตพฺโพ ตสฺมา ย อาเสวนปฺปจฺจยภาเวน จิโนติ ยฺจ
กมฺมุนา อภิสงฺขตตฺตา จิตฺต ต เตนากาเรน จิตฺตนฺติ วุตฺต ฯ
ยมฺปน ตถา น โหติ ต ปริตฺตกิริยาทฺวย อนฺติมชวนฺจ
ลพฺภมานจินฺตนวิจิตฺตตาทิวเสน จิตตฺ นฺติ เวทิตพฺพ ฯ หสิตุปฺปาโท
ปน อฺชวนคติโกเยวาติ จุราทิคโณ ฯ
[๕๖๒] จิตฺตนฺติ มโน มานสนฺติ อิธ วุตฺต ฯ
มานสนฺติ ราโคป จิตฺตมฺป อรหตฺตมฺป ฯ อนฺตลิกฺขจโร
ปาโส ยฺวาย จรติ มานโสติ เอตฺถ หิ ราโค มานส ฯ จิตฺต
มโน มานสนฺติ เอตฺถ จิตฺต ฯ อปฺปตฺตมานโส เสโข กาล
กยิรา ชเนสุตาติ เอตฺถ อรหตฺตนฺติ มูลปริยายสุตฺตวณฺณนา ฯ
ตสมฺปยุตฺตตาย มนสิ ภโวติ ราโค มานโส ฯ มโน เอว
มานสนฺติ กตฺวา จิตฺต มานส ฯ อนวเสสโต มาน สียติ สมุจฺฉินฺทตีติ
๑

๒

๓

๔

๕

๑. ป. โช. ขุ. ขุ. ๑๖๘. ๒. ส. ส. ๑๕/๑๖๔. ๓. ส. ส. ๑๕/๑๗๗. ๔. ป.
สู. ๑/๕๕. ๕. สี. สยติ.

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 434

อคฺคมคฺโค มานส ฯ ตนฺนิพฺพตฺตตฺตา ปน อรหตฺตสฺส มานสตา
ทฏพฺพา ฯ ชเนสุตาติ สตฺตโลเก วิสฺสุตา ปตฺถฏยสาติ ตฏฏีกา ฯ
[๕๖๓] ยสฺสาติ นวสฺส วา มชฺฌิมสฺส วา เถรสฺส วาติ
อิธ วุตฺต ฯ
วโยวุฑฒ
ฺ าทีสุ โย วา โส วา โหตุ ปริปณ
ุ ฺณทสวสฺสตาย
เถโร อูนปฺจวสฺสตาย นโว อติเรกปฺจวสฺสตาย มชฺฌิโมติ
ปมปาราชิกวณฺณนา ฯ
อุปสมฺปทาย ปฺจวสฺสิกกาลโต เหฏา ชาติยา สฏิวสฺโสป
นโวเยว ฯ ปฺจวสฺสกาลโต ปฏาย ยาว นววสฺสกาลา มชฺฌิโม
นาม ฯ ทสวสฺสกาลโต ปฏาย เถโร นามาติ ติกงฺคุตฺตเร
ทุติยปณฺณาสกสฺส ปฺจมวคฺเค อฏมสุตฺตฏีกา ฯ
อปริปณ
ุ ฺณปฺจวสฺโส ภิกฺขุ นโว นาม โหติ ปฺจวสฺสโต
ปฏาย มชฺฌิโม ทสวสฺสโต ปฏาย เถโร ฯ อปโร นโย ฯ
อปริปุณฺณทสวสฺโส นโว ทสวสฺสโต ปฏาย มชฺฌโิ ม
วีสติวสฺสโต ปฏาย เถโรติ เทวตาสยุตฺตสฺส ทุติยวคฺเค
ทสมสุตฺตวณฺณนา ฯ
ภิกฺขุโนวาทกลกฺขณมฺปตฺต เถร สนฺธาย วีสติวสฺสโต ปฏาย
เถโรติ วุตฺตนฺติ ตฏฏีกา ฯ
[๕๖๔] ตตฺถ ยสฺส โลกธมฺเมหิ ผุฏสฺส จิตฺต น กมฺปติ
๑

๒

๓

๔

๑. ตฏฏีกายมฺปน ชเน สกลสตฺตโลเก วิสฺสุต อิติ ทิสฺสติ. ๒. ป. โช. ขุ. ขุ. ๑๖๘.
๓. สมนฺต. ๑/๒๗๘. ๔. สา. ป. ๑/๕๓.
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ตสฺส จิตฺต เกนจิ อกมฺปนีย โลกุตฺตมภาวาวหนโต มงฺคลนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ กสฺส จ เอเตหิ ผุฏสฺส จิตฺต น กมฺปตีติ ฯ อรหโต
ขีณาสวสฺส น อฺสฺส กสฺสจิ ฯ ตถา หิ ปุถชุ ฺชนสามเณราทโย
ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถร ทิสฺวา สีสกณฺณนาสาสุ คเหตฺวา กึ จูฬปตา
สาสเน น อุกฺกณฺิโต อภิรมสีติ วทนฺติ ฯ เถโร เตส เนว กุชฌ
ฺ ติ
น ทุสฺสติ ฯ ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ สามเณราทโย เอวฺจ เอวฺจ
วิเหเนฺติ โส เนว กุชฺฌติ น ทุสฺสตีติ ฯ ต สุตฺวา สตฺถา อาม
ภิกฺขเว ขีณาสวา นาม เนว กุชฺฌนฺติ น ทุสฺสนฺติ ฆนเสลสทิสา
เหเต อจลา อกมฺปยาติ วตฺวา ธมฺมปทสฺส ปณฺฑิตวคฺเค อิม คาถมาห
เสโล ยถา เอกฆโน
วาเตน น สมีรติ
เอว นินฺทาปสสาสุ
น สมิฺชนฺติ ปณฺฑิตาติ ฯ
ตตฺถ นินฺทาปสสาสูติ กิฺจาป อิธ เทฺว โลกธมฺมา วุตตฺ า
อตฺโถ ปน อฏนฺนมฺป วเสน วิทิตพฺโพ ฯ ยถา หิ ฆโน อสุสิโร๔
เสโล ปุรตฺถิมาทิเภเทน วาเตน น สมีรติ น อิฺชติ น จลติ
เอว อฏสุป โลกธมฺเมสุ อชฺโฌตฺถรนฺเตสุ ปณฺฑิตา น สมิฺชนฺติ
ปฏิฆวเสน วา อนุนยวเสน วา น จลนฺติ น กุปฺปนฺตตี ิ ตพฺพณฺณนา ฯ
[๕๖๕] ยนฺตุ อฏกถาย
เสโล ยถา เอกฆโน
วาเตน น สมีรติ
เอว รูปา รสา สทฺทา
คนฺธา ผสฺสา จ เกวลา
อิฏ า ธมฺมา อนิฏา จ นปฺปเวเธนฺติ ตาทิโน
๒

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๕. ๒. ป. โช. ขุ. ขุ. ๑๖๙.
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ิต จิตฺต วิปปฺ มุตฺต วยฺจสฺสานุปสฺสโตติ
วุตฺต ต ฉกฺกงฺคุตฺตเร ทุติยปณฺณาสกสฺส ปมวคฺเค เจว
จมฺมกฺขนฺธเก จ อายสฺมตา โสณตฺเถเรน อตฺตโน อรหตฺต
พฺยากโรนฺเตน สตฺถุ สนฺตเิ ก วุตฺต ฯ
ตตฺถ ผสฺสาติ โผฏพฺพา ฯ ธมฺมาติ มโนวิฺเยฺยธมฺมา ฯ
นปฺปเวเธนฺตีติ จิตฺต น กมฺเปนฺติ ฯ ตาทิโนติ ตาทิลกฺขณปฺปตฺตสฺส ฯ ิตนฺติ ปติฏิต อาเนฺชปฺปตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ
วิปฺปมุตฺตนฺติ วิปสฺสนาปฏิปตฺติยา ผลสมาปตฺติวเสน วิมุตฺต
นิพฺพานารมฺมเณ จ อธิมุตฺต ฯ วยฺจสฺสานุปสฺสโตติ อสฺส จิตฺตสฺส
อุปฺปาทมฺป วยมฺป อนุปสฺสนฺตสฺส อรหโตติ ตพฺพณฺณนานโย ฯ
ตสฺมิมปฺ น สุตฺเต จุณฺณิยปเท วยฺจสฺสานุปสฺสตีติ อาคต ฯ
ตพฺพณฺณนายฺจ วยฺจสฺสานุปสฺสตีติ ตสฺส เจส จิตฺตสฺส
อุปฺปาทมฺป วยมฺป ปสฺสตีติ วุตฺต ฯ ตสฺส จ จิตฺตสฺส เอส
ขีณาสโว ภิกฺขูติ อตฺโถ ฯ
[๕๖๖] เอวมฏกถาย ขีณาสวสฺเสว จิตฺต น กมฺปตีติ
วุตฺต ฯ ต อุกฺกฏวเสน วุตฺตนฺติ ทฏพฺพ ฯ ตทฺสฺสาป หิ
อริยสาวกสฺส จิตฺต น กมฺปตีติ สกฺกา วตฺตุ ฯ ตถา หิ ภควา
อสฺสุตวโตป ภิกฺขเว ปุถชุ ฺชนสฺส อุปปฺ ชฺชติ ลาโภป อลาโภป ยโสป
อยโสป นินทฺ าป ปสสาป สุขมฺป ทุกฺขมฺป ฯ สุตวโตป ภิกฺขเว
๑

๒

๓

๔

๕

๑. วยฺจสฺสานุปสฺสตีติ ปาลิย ทิสฺสติ ฯ สี. อีทิโสเยว. ๒. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๔๒๓.
๓. วิ. มหาวคฺค. ๒/๑๑. ๔. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๔๒๓. ๕. มโน. ปู. ๓/๑๕๕.
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อริยสาวกสฺส อุปฺปชฺชติ ลาโภป ... ทุกฺขมฺป ฯ ตฺตร ภิกขฺ เว
โก วิเสโส โก อธิปฺปายโส กินฺนานากรณ สุตวโต อริยสาวกสฺส
อสฺสุตวตา ปุถุชชฺ เนนาติ เอว กเถตุกมฺยตาย ปุจฺฉิตฺวา เอวมาห
อสฺสุตวโต ภิกฺขเว ปุถชุ ฺชนสฺส อุปฺปชฺชติ ลาโภ โส น อิติ
ปฏิสฺจิกฺขติ อุปฺปนฺโน โข เม อย ลาโภ โส จ โข
อนิจฺโจ ทุกโฺ ข วิปริณามธมฺโมติ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯ อุปฺปชฺชติ
อลาโภ ... อุปฺปชฺชติ ยโส อยโส นินฺทา ปสสา สุข
อุปฺปชฺชติ ทุกฺข โส น อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อุปฺปนฺน โข เม
อิท ทุกฺข ตฺจ โข อนิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺมนฺติ ยถาภูต
นปฺปชานาติ ฯ ตสฺส ลาโภป จิตฺต ปริยาทาย ติฏติ ฯ อลาโภป
... ทุกฺขมฺป จิตฺต ปริยาทาย ติฏติ ฯ โส อุปฺปนฺน ลาภ
อนุรุชฺฌติ อลาเภ ปฏิวิรุชฺฌติ ... อุปฺปนฺน สุข อนุรชุ ฺฌติ
ทุกฺเข ปฏิวิรชุ ฺฌติ ฯ โส เอว อนุโรธวิโรธสมาปนฺโน น ปริมุจฺจติ
ชาติยา ชรามรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ
อุปายาเสหิ ฯ น ปริมุจจฺ ติ ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯ อย โข ภิกขฺ เว
วิเสโส อย อธิปฺปายโส อิท นานากรณ สุตวโต อริยสาวกสฺส
อสฺสุตวตา ปุถุชชฺ เนนาติ ฯ
[๕๖๗] ลาโภ อลาโภ อยโส ยโส จ
นินฺทา ปสสา จ สุขฺจ ทุกฺข
เอเต อนิจฺจา มนุเชสุ ธมฺมา
๑

๒

๑. จยสายโส จาติ ปาลิย ทิสฺสติ. ๒. จ สุข ทุกฺขฺจาติ.
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อสสฺสตา วีปริณามธมฺมา
เอเต จ ตฺวา สติมา สุเมโธ
อเวกฺขตี วีปริณามธมฺเม
อิฏสฺส ธมฺมา น มเถนฺติ จิตฺต
อนิฏโต โน ปฏิฆาตเมติ
ตสฺสานุโรธา อถวา วิโรธา
วิธปู ตา อฏคตา น สนฺติ
ปทฺจ ตฺวา วิรช อโสก
สมฺมปฺปชานาติ ภวสฺส ปารคูติ ฯ
อฏกงฺคุตฺตเร ปมปณฺณาสกสฺส ปมวคฺเค ทุติยโลกธมฺมสุตฺเต
ปาลิ ฯ
[๕๖๘] โก วิเสโสติ กึ วิเสสการณ ฯ อธิปฺปายโสติ อธิกปฺปโยโค ฯ ปริยาทายาติ คเหตฺวา ปรินิฏาเปตฺวาติ ตพฺพณฺณนา ฯ
อธิก ปายสติ ปยุชฺชติ เอเตนาติ อธิปฺปายโส สวิเสส
อติ กตฺตพฺพกิริยา ฯ เตนาห อธิกปฺปโยโคติ ตฏฏีกา ฯ
อธิก สวิเสส ปายสติ ปยุชฺชติ เอเตนาติ อธิปฺปายโส
วิสิฏปฺปโยโค ฯ เตนาห อธิกปฺปโยโคติ ขนฺธกวคฺเค มชฺฌิมปณฺณาสกฏีกา ฯ
อเวกฺขตี วีปริณามธมฺเมติ วิปริณามธมฺมา อิเมติ เอว
อเวกฺขติ ฯ วิธูปตาติ วิธมิตา วิทฺธสิตา ฯ ปทฺจ ตฺวาติ
๑

๒

๑. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๕๙-๑๖๑. ๒. มโน. ปู. ๓/๒๔๒.
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นิพฺพานปท ชานิตฺวา ฯ สมฺมปฺปชานาติ ภวสฺส ปารคูติ ภวสฺส
ปาร คโต นิปฺผตฺตึ มตฺถก ปตฺโต นิพฺพานปท ตฺวาว ต
ปาร คตภาว สมฺมปฺปชานาตีติ ปมโลกธมฺมสุตฺตวณฺณนา ฯ
โลกธมฺเมหิ อกมฺปตจิตฺตกถา ฯ
๑

๑. มโน. ปู. ๓/๒๔๒.
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อโสกจิตฺตกถา
[๕๖๙] โสโก นาม พฺยสนาทิเหตุก โทมนสฺส ฯ วุตตฺ ฺหิ
มหาสติปฏานสุตฺเต กตโม จ ภิกฺขเว โสโก ฯ โย โข ภิกฺขเว
อฺตรฺตเรน พฺยสเนน สมนฺนาคตสฺส อฺตรฺตเรน
ทุกฺขธมฺเมน ผุฏสฺส โสโก โสจนา โสจิตตฺต อนฺโตโสโก
อนฺโตปริโสโก อย วุจฺจติ ภิกฺขเว โสโกติ ฯ
[๕๗๐] ตตฺถ พฺยสเนนาติ าติพฺยสนาทีสุ เยน เกนจิ ฯ
ทุกฺขธมฺเมนาติ วธพนฺธาทินา ทุกฺขการเณน ฯ ผุฏสฺสาติ
อชฺโฌตฺถฏสฺส อภิภูตสฺส ฯ โสโกติ โย าติพฺยสนาทีสุ วา
วธพนฺธาทีสุ วา อฺตรสฺมึ สติ เตน อภิภูตสฺส อุปฺปชฺชติ
โสจนลกฺขโณ โสโก ฯ โสจิตตฺตนฺติ โสจิตภาโว ฯ ยสฺมา
ปเนส อพฺภนฺตร โสเสนฺโต ปริโสเสนฺโต อุปฺปชฺชติ ตสฺมา
อนฺโตโสโก อนฺโตปริโสโกติ วุจฺจตีติ ตพฺพณฺณนา ฯ
พฺยสเนนาติ อนตฺเถน ฯ ธมฺมสทฺโท เหตุปริยาโยติ อาห
ทุกฺขการเณนาติ ฯ โสจนนฺติ ลกฺขิตพฺพตาย โสจนลกฺขโณ
โสจิตสฺส โสจนกสฺส ปุคฺคลสฺส จิตฺตสฺส วา ภาโว โสจิตภาโว ฯ
อพฺภนฺตรนฺติ อตฺตภาวสฺส อนฺโต อตฺตโน ลูขภาวตาย โสเสนฺโต
ถามคมเนน สมนฺตโต โสสนวเสน ปริโสเสนฺโตติ ตฏฏีกา ฯ
อนิฏารมฺมณานุภวนลกฺขณ โทมนสฺส ยถาตถาอนิฏาการ๑

๒

๑. ที. มหา. ๑๐/๓๔๑. ๒. สุ. วิ. ๒/๕๒๙.
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สมฺโภครส เจตสิกาพาธปฺปจฺจุปฏานนฺติ อฏสาลินี ฯ
[๕๗๑] โส ปนาย กิฺจาป อตฺถโต โทมนสฺสเวทนา โหติ เอว
สนฺเตป อนฺโตนิชฺฌานลกฺขโณ เจตโส ปรินิชฺฌานรโส อนุโสจนปฺปจฺจุปฏาโนติ สจฺจวิภงฺควณฺณนา ฯ
ปุพฺเพ วุตฺตลกฺขณาทิกา โทมนสฺสเวทนา จ โสโกติ ปุน
ลกฺขณาทโย น วตฺตพฺพา สิยุ ตถาป โทมนสฺสวิเสสตฺตา
โสกภาววิสิฏา ลกฺขณาทโย วตฺตพฺพาติ กิฺจาปติอาทิมาห ฯ
วิสารทรหิตมนฺโต เอว สงฺกุปตจินฺตน สุกฺขน วา อนฺโตนิชฺฌาน
ทหน าติพฺยสนาทิอนุรูป โสจน อนุโสจน ฯ ต ต วา คุณ
โทสฺจ อนุคนฺตฺวา โสจน ตปฺปน อนุโสจนนฺติ ตฏฏีกา ฯ
สงฺกุปตจินฺตนนฺติ ปติโสมนสฺสปฺปฏิปกฺขโต โทสสมฺปโยคโต
จ อารมฺมเณ อนภิรติปฺปวตฺติมาห ฯ อนฺโต อตฺตโน นิสสฺ ยสฺส
นิทฺทหนวเสน วา ฌาน จินฺตน อนฺโตนิชฺฌาน ฯ สติ อนุโสจนภาเว
อตฺตโน กตากตกุสลากุสลวิสโย มโนวิเลขภูโต วิปฺปฏิสาโร กุกฺกุจฺจ
ยถาวุตฺต อนฺโตนิชฺฌาน โสโกติ อุภินฺน วิเสโส เวทิตพฺโพติ อนุฏีกา ฯ
[๕๗๒] ตสฺมา ทุกขฺ ธมฺเมน ผุฏเนป น โสจิตพฺพ อตีเต
ปฺจชนาทีหิ วิย ฯ
อตีเต พาราณสิย โพธิสตฺโต พฺราหฺมโณ หุตฺวา กสิกมฺเมน
ชีวิต กปฺเปสิ ฯ ตสฺส ปุตฺโต ธีตา จาติ เทฺว ปุตฺตา ฯ โส
๑

๒

๓

๔

๕

๑. อฏสาลินี. ๓๙๐. ๒. สมฺ. วิ. ๑๓๔. ๓. สี. ว. ๔. สี. วิสาทสหิตมโน.
๕. สี. ชีวิก.
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วยปฺปตฺตสฺส ปุตฺตสฺส สมานกุลโต กุมาริก อาเนสิ ฯ อิติ เต
ปฺจ ชนา เอกาย ขุชชฺ ุตฺตราย ทาสิยา สทฺธึ ฉ อเหสุ ฯ
โพธิสตฺโต ภริยาทีน โอวาท อทาสิ มรณสฺสตึ ภาเวถ ตุมฺหาก
มรณภาว สลฺลกฺเขถ อิเมสฺจ สตฺตาน มรณ ธุว ชีวติ 
อทฺธุว สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา ขยวยธมฺมิโน รตฺติฺจ ทิวา
จ อปฺปมตฺตา โหถาติ ฯ เต ตสฺโสวาเท ตฺวา มรณสฺสตึ
ภาเวสุ ฯ อเถกทิวส โพธิสตฺโต ปุตฺเตน สทฺธึ เขตฺต คนฺตฺวา
กสติ ฯ ปุตโฺ ต กจวร สงฺกฑฺฒิตฺวา ฌาเปสิ ฯ ตสฺสาวิทูเร เอกสฺมึ
วมฺมิเก อาสีวิโส อตฺถิ ฯ ธูโม ตสฺส อกฺขีนิ ปหริ ฯ โส กุทโฺ ธ
นิกฺขมิตฺวา ต ฑสิ ฯ โส มริตฺวาว ปติ ฯ โพธิสตฺโต ตสฺส
มตภาว ตฺวา ต อุกฺขปิ ตฺวา เอกสฺมึ รุกฺขมูเล นิปชฺชาเปตฺวา
อโรทนฺโตว ภิชชฺ นธมฺม ภินฺน มรณธมฺม มต สพฺเพ สงฺขารา
อนิจฺจา มรณนิปฺผตฺติกาติ อนิจฺจภาวเมว สลฺลกฺเขตฺวา เขตฺต
กสนฺโต เขตฺตสมีเป คจฺฉนฺต เอก ปฏิวิสฺสก ปุริส ทิสฺวา ตาต
เคห คจฺฉสีติ ปุจฺฉิ ฯ อามาติ ฯ เตนหิ อมฺหากมฺป ฆร คนฺตวฺ า
พฺราหฺมณึ วเทยฺยาสิ อชฺช กิร ปุพฺเพ วิย ทฺวินฺน ภตฺต
อนาหริตฺวา เอกสฺเสว อาหเรยฺยาถ ปุพฺเพ จ เอกิกา ทาสี
อาหรติ อชฺช ปน จตฺตาโรป ชนา อาคจฺเฉยฺยาถาติ ฯ โส
คนฺตฺวา ตเถว กเถสิ ฯ เต สพฺเพป ตตฺถ คนฺตฺวา ต มต ทิสฺวา
คนฺธปุปฺเผหิ ปูเชตฺวา ฌาเปสุ ฯ เอกสฺสาป โรทิต วา ปริเทวิต
วา นาโหสิ เอกพินฺทุมตฺตมฺป อสฺสุ นาโหสิ ฯ สพฺเพ เหเต
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สุภาวิตมรณสฺสติโน ฯ เตส คุณเตเชน สกฺกสฺส ภวน อุณฺห ชาต ฯ
สกฺโก อาวชฺเชนฺโต ต การณ ตฺวา ปสนฺนจิตฺโต ตตฺถ คนฺตฺวา เต
อโสจนการณ ปุจฺฉิ ฯ เตปสฺส กเถสุ ฯ เตสุ หิ โพธิสตฺโต เอวมาห
[๕๗๓] อุรโคว ตจ ชิณฺณ
หิตฺวา คจฺฉติ สนฺตนน
เอว สรีเร นิพฺโภเค
เปเต กาลากเต สติ
ฑยฺหมาโน น ชานาติ าตีน ปริเทวิต ฯ
ตสฺมา เอต ม โสจามิ คโต โส ตสฺส ยา คตีติ ฯ
ตตฺถ อุรโควาติ ยถา อุรโค ชิณฺณ ตจ หิตฺวา อนเปกฺโข
หุตฺวา ฉฑฺเฑตฺวา คจฺฉติ ฯ สนฺตนุนฺติ อตฺตโน สรีร ฯ นิพโฺ ภเคติ
ชีวิตินฺทฺริยาภาเวน โภครหิเต ฯ เปเตติ ปรโลก ปฏิคเต ฯ
กาลกเตติ กตกาเล กตมรเณติ อตฺโถ ฯ สตีติ ตสฺมึ เม
ปุตฺเต เปเต มรณกาล กตฺวา วิคเต สติ โก รุณฺเณน วา
ปริเทเวน วา อตฺโถ ฯ ฑยฺหมาโนติ ยเถว หิ อยสูเลหิ
วชฺฌิตฺวา ฑยฺหมาโน สุขทุกฺข น ชานาติ เอว าตีน ปริเทวน
น ชานาติ ฯ ตสฺมาติ เตน การเณนาห เอต น โสจามิ ยา
จสฺส อตฺตโน คติ ต โส คโตติ ฯ
พฺราหฺมณีป อาห
[๕๗๔] อนวฺหาโต ตโต อาคา อนนฺุาโต อิโต คโต
ยถาคโต ตถา คโต
ตตฺถ กา ปริเทวนา
ฑยฺหมาโน น ชานาติ ... คโต โส ตสฺส ยา คตีติ ฯ
ตตฺถ อนวฺหาโตติ อย มยา ปรโลกโต อนวฺหาโต อยาจิโตว ฯ
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อาคาติ อมฺหาก เคห อาคโต ฯ อิโตติ มนุสสฺ โลกโต
คจฺฉนฺโตป มยา อนนฺุาโตว คโต ฯ ยถาคโตติ อาคจฺฉนฺโตป
ยถา อตฺตโน รุจิยา อาคโต คจฺฉนฺโต ตเถว คโต ฯ ตตฺถาติ
ตสฺมึ ตสฺส อิโต คมเน กา ปริเทวนา ฯ
กนิฏภคินีป อาห
[๕๗๕] สเจ โรเท กิสา อสฺส ตสฺสา เม กึ ผล สิยา
าติมิตฺตสุหชฺชาน ภิยฺโย โน อรตี สิยา
ฑยฺหมาโน น ชานาติ ... ตสฺส ยา คตีติ ฯ
ตตฺถ โรเทติ ยทิ อห เชฏภาตริ มเต โรเทยฺย ฯ กิสา
อสฺสนฺติ กิสสรีรา ภเวยฺย ภาตุ ปน เม ตปฺปจฺจยา วุฑฺฒิ นาม
นตฺถีติ ทสฺเสติ ฯ กึ ผลนฺติ ตสฺสา เม โรทนฺติยา โก อานิสโส
ภเวยฺย อวุฑฺฒิ ปน ปฺายตีติ ทีเปติ ฯ าติมิตฺตสุหชฺชานนฺติ
าติมิตฺตสุหทาน ฯ อยเมว ปาโ ฯ ภิยฺโย โนติ เย
อมฺหาก าตี จ มิตฺตา จ สุหชฺชา จ เตส อติเรกตรา
อรติ สิยา ฯ
ภริยาปสฺส อาห
[๕๗๖] ยถาป ทารโก จนฺท คจฺฉนฺต อนุโรทติ
เอว สมฺปทเมเวต โย เปตมนุโสจติ
ฑยฺหมาโน ...
ยา คตีติ ฯ
ตตฺถ ทารโกติ ยุตฺตายุตฺต ลพฺภนียาลพฺภนีย อชานนฺโต
พาลทารโก มาตุ อุจฺฉงฺเค นิสนิ ฺโน ปุณฺณจนฺท อากาเสน คจฺฉนฺต
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ทิสฺวา อมฺม จนฺท เม เทหิ จนฺท เม เทหีติ ปุนปฺปุน โรทติ ฯ
เอว สมฺปทเมเวตนฺติ เอว นิปฺผตฺติกเมว ตสฺส เอต อนุโสจน
โหติ โย เปต กาลกต อนุโสจติ ฯ อิโตปจ นิรตฺถกตร ฯ
กึการณา ฯ โส หิ วิชชฺ มาน จนฺท อนุโสจติ มยฺห ปน ปติ
มโต เอตรหิ อวิชฺชมาโนติ ฯ
ทาสีป อาห
[๕๗๗] ยถา พฺรหฺเม อุทกุมฺโภ ภินฺโน อปฺปฏิสนฺธิโย
เอว สมฺปทเมเวต
โย เปตมนุโสจติ
ฑยฺหมาโน ...
ยา คตีติ ฯ
ตตฺถ อุทกุมฺโภติ อุทกกุมฺโภ อุกฺขิปยมาโน ปติตฺวา
สตฺตธา ภินฺโน โย เปต อนุโสจติ ตสฺสาป เอต อนุโสจน เอว
นิปฺผตฺติกเมว โหติ มตสฺส ปุน ชีวาเปตุ อสกฺกุเณยฺยตฺตา ฯ อิทฺธิมตา ว
อิทฺธานุภาเวน ภินฺน กุมภฺ  สนฺธหิตฺวา อุทกสฺส ปูเรตุ สกฺกา ภเวยฺย
กาลกโต ปน อิทฺธิพเลนาป น สกฺกา ปฏิปากติก กาตุนฺติ ฯ
[๕๗๘] สกฺโก สพฺเพส ธมฺมกถ สุตฺวา ปสีทติ ฺวา อิโต ปฏาย
สหตฺถา กมฺม มา กริตฺถ อห สกฺโก เทวราชา ตุมฺหาก เคเห
อปริมาณสตฺตรตนานิ กริสฺสามิ ตุเมฺห ทาน เทถ สีล รกฺขถ
อุโปสถ อุปวสถาติ วตฺวา ตถา กตฺวาว สกฏานเมว คโต ฯ
อิติ เต ปฺจ ชนา อโสจนมูลก อปริมิตธน ปฏิลภึสุ ฯ
สตฺถาป มตปุตฺตสฺส เอกสฺส กุฏมฺพิกสฺส โสก นีหริตุ อิม
อตีตวตฺถุ อาหริตฺวา สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน โส
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กุฏมฺพิโก โสก วิโนเทตฺวา โสตาปนฺโน ชาโต ฯ
ปฺจกนิปาตสฺส ปมวคฺเค อุรคชาตกวณฺณนาย ปฺจชนวตฺถุ ฯ
[๕๗๙] อตีเต สาวตฺถีวาสี ธงฺโก นาม ราชา พาราณสีรชฺช
คเหตฺวา ฆต นาม ราชาน สงฺขลิกาหิ พนฺธาเปตฺวา พนฺธนาคาเร
ปกฺขิปาเปสิ ฯ ฆตราชา นฏ อโสจนฺโต กสิณ สมนฺนาหริตฺวา
ฌาน นิพฺพตฺเตตฺวา อากาเส ปลฺลงฺเกน นิสีทิ ฯ ธงฺกราชา สรีเร
อุปฺปนฺนฑาโห อุฏหิตฺวา ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ฆตรฺโ
สุวณฺณาทาสปทุมสสฺสิริก มุข ทิสฺวา ต อโสจนการณ ปุจฺฉิ ฯ
โส ตสฺส กเถนฺโต ตตฺเถว ธงฺกราชชาตเก อิมา คาถาโย อภาสิ
นาพฺภตีตหโร โสโก นานาคตสุขาวโห
ตสฺมา ธงฺก น โสจามิ นตฺถิ โสเก ทุตียตา
โสจ ปณฺฑุกิโส โหติ ภตฺตฺจสฺส น รุจฺจติ
อมิตฺตา สุมนา โหนฺติ สลฺลวิทธฺ สฺส รุปฺปโตติ ฯ
ตตฺถ นาพฺภตีตหโรติ นาพฺภตีตาหาโร ฯ อยเมว วา
ปาโ ฯ โสโก นาม อพฺภตีต อติกฺกนฺต นิรุทธฺ  อฏงฺคต ปุน
นาหรติ ฯ ทุตียตาติ สหายตา ฯ อตีตาหรเณน วา อนาคตาหรเณน
วา โสโก นาม กสฺสจิ สหาโย น โหติ ฯ เตนาป การเณนาห
น โสจามิ ฯ โสจนฺติ โสจนฺโต ฯ สลฺลวิทฺธสฺส รุปฺปโตติ
โสกสลฺเลน วิทฺธสฺส เตน ฆฏฏิยมานสฺส ทิฏา วต โน ปจฺจามิตฺตสฺส ปฏีติ อมิตฺตา สุมนา โหนฺติ เตนาปห น โสจามีติ
๑

๒

๑. ชาตกฏกถา ๔/๔๓๐. ๒. ชาตกฏกถา. ๔/๔๓๘.
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อตฺโถ ฯ
ต สุตฺวา ธงฺกราชา ต ขมาเปตฺวา รชฺช ปฏิจฺฉาเทตฺวา
สาวตฺถิเมว ปกฺกามิ ฯ ฆตราชาป รชฺช อมจฺจาน นิยฺยาเทตฺวา
หิมวนฺตปฺปเทส คนฺตฺวา ปพฺพชิตฺวา อปริหีนชฺฌาโน พฺรหฺมโลกูปโค
อโหสิ ฯ
เอว โส ทุกฺขธมฺเมน ผุฏโป อโสจิตฺวา ฌาน นิพฺพตฺเตสิ ฯ
ฆตราชวตฺถุ ฯ
จตุกฺกสฺส ทุติยวคฺเค มตโรทนชาตเก ตสฺเสว ตติยวคฺเค
อนนุโสจิยชาตเก อตีตวตฺถุมฺป โอโลเกตพฺพ ฯ
[๕๘๐] อปจ ปุถชุ ชฺ โน นาม สพฺพทา อโสโก ภวิตุ น
สกฺโกติเยว ฯ ตสฺมา โสกการเณหิ โลกธมฺเมหิ ผุฏโ  ปม
โสจิโตป สมาโน ปจฺฉา ต ธมฺมสฺสวนาทินา วิโนเทยฺย เอว
กโรนฺโต หิ สุข วินฺทติ ฯ อฺตรพฺราหฺมณาทโย เจตฺถ นิทสฺสน ฯ
เอโก กิร สาวตฺถีวาสี พฺราหฺมโณ อจิรวตีตีเร เขตฺต กตฺวา
ปริณเต สสฺเส เสฺวว ลายิสฺสามีติ สนฺนิฏาน กตฺวา นิปชฺชิ ฯ
ต ปน รตฺตึ อจิรวติยา อุปริ กรกวสฺส วสฺสิ ฯ มโหโฆ เอกนาฬิมตฺตมฺป อเสเสตฺวา สพฺพ สสฺส สมุทฺท ปเวเสติ ฯ พฺราหฺมโณ
โอเฆสุ โอสฺสกฺกิเตสุ สสฺสวินาส ทิสฺวา พลวโสกาภิภูโต หตฺเถน
อุร สนฺธาเรตฺวา เคห คนฺตฺวา วิปฺปลปนฺโต นิปชฺชิ ฯ สตฺถา
ตสฺส ปมมคฺโคปนิสฺสย ทิสฺวา กตภตฺตกิจฺโจ เอกโกว ตสฺส
๑

๒

๓

๑. ชาตกฏกถา. ๔/๔๓๘. ๒. ชาตกฏกถา. ๔/๒๙๕. ๓. ชาตกฏกถา. ๔/๓๔๒.
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เคห คนฺตฺวา ปฺตฺตาสเน นิสินโฺ น สุตฺตนิปาตสฺส จตุตฺถวคฺเค
วุตฺตนเยน กาม กามยมานสฺสาติ กามสุตฺต เทเสสิ ฯ โส
ธมฺมสฺสวนสปฺปาย ปฏิลภิตฺวา โสก วิโนเทตฺวา วิปสฺสิตวฺ า
เทสนาวสาเน โสตาปนฺโน ชาโต พฺราหฺมณีปสฺส โสตาปนฺนา ฯ
สุตฺตนิปาเต กามสุตฺตสฺส เจว ทฺวาทสนิปาเต กามชาตกสฺส
จ อตฺถวณฺณนาย อฺตรพฺราหฺมณวตฺถุ ฯ
[๕๘๑] เอโกป สาวตฺถีวาสี กุฏม ฺพิโก เชฏภาตุ กาลกิรยิ าย
โสกาภิภูโต น นหายติ น ภฺุชติ น วิลิมฺปติ ปาโตว สุสาน
คนฺตฺวา โรทติ ฯ สตฺถา ตสฺส ปมมคฺโคปนิสฺสย ทิสฺวา กตภตฺตกิจฺโจ เอก ปจฺฉาสมณ อาทาย ตสฺส เคห คนฺตฺวา ปฺตฺตาสเน
นิสินฺโน สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา ภิชฺชิตพฺพยุตฺตก ภิชฺชติ น
ตตฺถ จินฺเตตพฺพนฺติ วตฺวา มตโรทนชาตก กเถตฺวา สจฺจานิ
ปกาเสสิ ฯ สจฺจปริโยสาเน กุฏมฺพิโก โสตาปนฺโน ฯ
เอโกป มตภริโย กุฏมฺพิโก ตเถว โสกาภิภูโต อโหสิ ฯ
สตฺถา ปุริมนเยเนว ตสฺส เคห คนฺตฺวา อนนุโสจิยชาตก กเถสิ ฯ
โสป สจฺจปริโยสาเน โสตาปนฺโน ฯ
เอวมิเม ปม โสจิตา หุตฺวา ปจฺฉา ต วิโนเทตฺวา สุข
วินฺทึสุ ฯ
อโสกจิตฺตกถา ฯ
๑

๒

๓

๔

๕

๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๘๔. ๒. ป. โช. ขุ. สุ. ๒/๓๙๙. ๓. ชาตกฏกถา ๖/๑๐๕.
๔. ชาตกฏกถา. ๔/๒๐๔. ๕. ชาตกฏกถา. ๔/๓๔๒.
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วิรชจิตฺตกถา
[๕๘๒] รชา นาม ราคโทสโมหา ฯ เต หิ ยถา ปกติรโช
ยตฺถ ยตฺถ ปติโต ต ต มลิน กโรติ เอว ต ต จิตฺต มลิน
กโรนฺติ ฯ ตสฺมา มลินกรเณน รโชสมตฺตา รโช วิยาติ รชาติ
วุจฺจนฺติ ฯ ตถา หิ ภควา ชีวกสฺส นิเวสเน นิสินฺโนเอว เวฬุวเน
นิสินฺนสฺส จูฬปนฺถกสฺส โอภาส ผริตฺวา อิมา ติสฺโส คาถา อภาสิ
[๕๘๓] ราโค รโช น จ ปน เรณุ วุจฺจติ
ราคสฺเสต อธิวจน รโชติ
เอต รช วิปฺปชหิตฺวา ภิกฺขโว
วิหรนฺติ เต วีตรชสฺส สาสเน ฯ
โทโส รโช น จ ปน เรณุ วุจฺจติ ...
โมโห รโช น จ ปน เรณุ วุจฺจติ ...
วิหรนฺติ เต วีตรชสฺส สาสเนติ ฯ
ตตฺถ ราโค รโช อริยสฺส วินเย น จ ปน เรณุ วุจฺจติ
รโชติ ฯ ตสฺมา จิตฺตสฺส มลินภาวกรณโต ราคสฺเสต อธิวจน
รโชติ ฯ เอต ราคสงฺขาต รช ฯ วิปฺปชหิตฺวาติ อคฺคมคฺเคน
วิเสสโต ปชหนเหตุ ฯ วิหรนฺติ เตติ เต ปชหนกา ปณฺฑิตา หุตฺวา
วิหรนฺติ วีตรชสฺส สพฺพโส ปหีนราคาทิรชสฺส หุตฺวา พุทธฺ สฺเสว
ภควโต สาสเนติ ฯ
[๕๘๔] กามฺเจเต รโชสมตาย เอกสมา ฯ วิเสโส ปน เตส
อตฺเถว ฯ วุตฺตฺเจต ติกงฺคุตฺตเร ทุติยปณฺณาสกสฺส ทุติยวคฺเค
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สเจ ภิกฺขเว อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอว ปุจฺเฉยฺยุ ตโยเม
อาวุโส ธมฺมา กตเม ตโย ราโค โทโส โมโห อิเม โข
อาวุโส ตโย ธมฺมา อิเมส อาวุโส ติณฺณ ธมฺมาน โก วิเสโส
โก อธิปฺปายโส กินฺนานากรณนฺติ ฯ เอว ปุฏา ตุมฺเห ภิกขฺ เว
เตส อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน เอว พฺยากเรยฺยาถ ราโค
โข อาวุโส อปฺปสาวชฺโช ทนฺธวิราคี โทโส มหาสาวชฺโช
ขิปฺปวิราคี โมโห มหาสาวชฺโช ทนฺธวิราคีติ ฯ
ติตฺถิยสุตตฺ ปาลิ ฯ
[๕๘๕] ตตฺถ ราโค โขติ รชนวเสน ปวตฺตราโค ฯ
อปฺปสาวชฺโชติ โลกวชฺชวเสนป วิปากวชฺชวเสนปติ ทฺวีหิ การเณหิ
อปฺปสาวชฺโช อปฺปโทโสติ อตฺโถ ฯ กถ ฯ มาตาปตโร หิ
ภคินีอาทโย จ ปุตฺตภาติกาน อาวาหวิวาหมงฺคล นาม กโรนฺติ ฯ
เอว ตาเวส โลกวชฺชวเสน อปฺปสาวชฺโช ฯ สทารสนฺโตสมูลิกา
ปน อปาเย ปฏิสนฺธิ นาม น โหตีติ เอว วิปากวชฺชวเสน
อปฺปสาวชฺโช ฯ ทนฺธวิราคีติ วิรชฺชมาโน ปเนส สณิก วิรชฺชติ
เตลมสิราโค วิย จิร อนุพนฺธติ เทฺว ตีณิ ภวนฺตรานิ คนฺตฺวาป
น วิคจฺฉตีติ ทนฺธวิราคี ฯ ตตฺรีท วตฺถุ
[๕๘๖] เอโก กิร ปุริโส ภาตุ ชายาย มิจฺฉาจาร จรติ ฯ
ตสฺสาป อิตฺถิยา อตฺตโน สามิกโต โสเยว ปยตโร อโหสิ ฯ
สา ต อาห อิมสฺมึ การเณ มม ปกาเส ชาเต มหตี ครหา
๑

๒

๑. องฺ. ติก. ๒๐/๒๕๖. ๒. มโน. ปู. ๒/๒๔๙.
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ภวิสฺสติ ตว ภาติก ฆาเตหีติ ฯ โส ตาย ติกฺขตฺตุ วุจฺจมาโน
วจน คเหตฺวา เชฏภาตร ฆาเตสิ ฯ อิตโร ภริยาย สิเนห ปริจฺจชิตุ
อสกฺโกนฺโต ตสฺมึเยว เคเห มหาธมฺมนี หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ โส
ตสฺสา ิตายป นิสินฺนายป คนฺตฺวา สรีเร ปตติ ฯ อถ น สา
โสเยว อย ภวิสฺสตีติ ฆาตาเปสิ ฯ โส ปุน ตสฺสา สิเนเหน
ตสฺมึเยว เคเห กุกกฺ ุโร หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ โส ปทสา คมนกาลโต
ปฏาย ตสฺสา ปจฺฉโต ปจฺฉโต จรติ อรฺ คจฺฉนฺติยาป
สทฺธึเยว คจฺฉติ ฯ ต ทิสฺวา มนุสฺสา นิกฺขนฺโต สุนขลุทฺทโก
กตร าน คมิสฺสตีติ อุปฺผณฺเฑนฺติ ฯ สา ปุน ต ฆาตาเปสิ ฯ
โสป ปุน ตสฺมึ เคเห วจฺฉโก หุตวฺ า นิพฺพตฺติตฺวา ตเถวสฺสา
ปจฺฉโต จรติ ฯ ตทาป ต ทิสฺวา มนุสฺสา นิกฺขนฺโต โคปาลโก
กตฺถ คาวิโย จริสฺสนฺตีติ อุปฺผณฺเฑนฺติ ฯ สา ตสฺมึป าเน ต
ฆาตาเปสิ ฯ โส ตทาป ตสฺสา อุปริ สิเนห ฉินฺทติ ุ อสกฺโกนฺโต
จตุตฺถวาเร ตสฺสาเยว กุจฺฉิมฺหิ ชาติสฺสโร หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ โส
ปฏิปาฏิยา จตูสุ อตฺตภาเวสุ ตาย ฆาติตภาว ทิสฺวา เอวรูปาย
นาม ปจฺจตฺถิกาย กุจฺฉิมฺหิ นิพฺพตฺโตสฺมีติ ตโต ปฏาย ตสฺสา
หตฺเถน อตฺตาน ผุสิตุ น เทติ ฯ สเจ ต สา ผุสติ กนฺทติ
โรทติ ฯ อถ น อยฺยิกาว ปฏิชคฺคติ ฯ ต อปรภาเค วุฑฺฒิปฺปตฺต
อยฺยโก อาห ตาต กสฺมา ตฺว มาตุ หตฺเถน อตฺตาน ผุสิตุ น
เทสีติ ฯ โส เนสา มยฺห มาตา ปจฺจามิตฺตา เอสาติ สพฺพ ปวตฺตึ
อาโรเจสิ ฯ อยฺยโก ต อาลิงฺคิตฺวา โรทิตฺวา เอหิ ตาต กึ
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อมฺหาก อีทิเส าเน นิวาเสนาติ ต อาทาย นิกฺขมิตฺวา เอก วิหาร
อคมาสิ ฯ เต อุโภป ปพฺพชิตฺวา ตตฺถ วสนฺตา อรหตฺต ปาปุณึสุ ฯ
อติจาริณิตฺถีวตฺถุ ฯ
[๕๘๗] มหาสาวชฺโชติ ทฺวีหิป การเณหิ มหาสาวชฺโช ฯ กถ ฯ
โทเสน หิ ทุฏโ หุตฺวา มาตริป อปรชฺฌติ ปตริป ภคินีอาทีสุป
ปพฺพชิเตสุป ฯ โส คตคตฏาเนสุ อย ปุคฺคโล มาตาปตูสุป
อปรชฺฌติ ภคินีอาทีสุป ปพฺพชิเตสุปติ ครห ลภติ ฯ เอวนฺตาว
โลกวชฺชวเสน มหาสาวชฺโช ฯ โทสวเสน ปน กเตน อนนฺตริยกมฺเมน กปฺป นิรเย ปจฺจติ ฯ เอว วิปากวชฺชวเสน มหาสาวชฺโช ฯ
ขิปฺปวิราคีติ ขิปฺป วิรชฺชติ ฯ โทเสน หิ ทุฏโ มาตาปตูสุป
เจติเยป โพธิมฺหิป ปพฺพชิเตสุป อปรชฺฌิตฺวา มยฺห ขมถาติ อจฺจย
เทเสติ ฯ ตสฺส สห ขมาปเนน ต กมฺม ปฏิปฺปากติกเมว โหติ ฯ
โมโหป ทฺวีเหว การเณหิ มหาสาวชฺโช ฯ กถ ฯ โมเหน หิ มูฬฺโห
หุตฺวา มาตาปตูสุป เจติเยป โพธิมฺหปิ  ปพฺพชิเตสุป อปรชฺฌติ ฺวา
คตคตฏาเนสุ ครห ลภติ ฯ เอวนฺตาว โลกวชฺชวเสน มหาสาวชฺโช ฯ
โมหวเสน ปน กเตน อนนฺตริยกมฺเมน กปฺป นิรเย ปจฺจติ ฯ
เอว วิปากวชฺชวเสน มหาสาวชฺโช ฯ ทนฺธวิราคีติ สณิก วิรชฺชติ ฯ
โมเหน มูฬฺเหน หิ กต กมฺม สณิก มุจฺจติ ฯ ยถา หิ อจฺฉจมฺม
สตกฺขตฺตุมฺป โธวิยมาน อปณฺฑร โหติ เอวเมว โข โมหมูฬฺเหน
กต กมฺม สีฆ น มุจฺจติ สณิกเมว มุจฺจตีติ ตพฺพณฺณนา ฯ
๑

๑. มโน. ปู. ๒/๒๔๙.
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ปาลิย โก อธิปฺปายโสติ เอตฺถ โก อธิกปฺปโยโคติ
อตฺโถ ฯ โลกวชฺชวเสนาติ โลกิยมหาชเนหิ ปกติยา
ครหิตพฺพวชฺชวเสน ฯ วิปากวชฺชวเสนาติ วิปากสฺส อปายสวตฺตนิกสฺส
วชฺชวเสนาติ ตฏฏีกา ฯ
[๕๘๘] กามฺเจเต ทนฺธวิราคิตาทินา วิเสสา โหนฺติ
อนฺธตมเหตุตาย ปน เอกสมาว ฯ เตนาห ภควา ภิกฺขูน
อนตฺถชนโน โลโภ
โลโภ จิตฺตปฺปโกปโน
ภยมนฺตรโต ชาต
ตฺชโน นาวพุชฺฌติ
ลุทฺโธ อตฺถ น ชานาติ
ลุทฺโธ ธมฺม น ปสฺสติ
อนฺธตม ตทา โหติ
ย โลโภ สหเต นร ฯ
อนตฺถชนโน โทโส
โทโส จิตฺตปฺปโกปโน
ภยมนฺตรโต ชาต
ตฺชโน นาวพุชฺฌติ
ทุฏโ อตฺถ น ชานาติ
ทุฏโ ธมฺม น ปสฺสติ
อนฺธตม ตทา โหติ
ย โทโส สหเต นร ฯ
อนตฺถชนโน โมโห ...
ตฺชโน นาวพุชฺฌติ
มูฬฺโห อตฺถ น ชานาติ ... ย โมโห สหเต นรนฺติ ฯ
อิติวุตฺตเก ติกนิปาตสฺส จตุตฺถวคฺเค มลสุตฺตปาลิ ฯ
[๕๘๙] อตฺตโน ปเรสฺจ อนตฺถ ชเนตีติ อนตฺถชนโน ฯ
จิตฺตปฺปโกปโนติ จิตฺตสงฺโขภโน ฯ โลโภ หิ โลภนีเย วตฺถสุ ฺมึ
อุปฺปชฺชมาโน จิตฺต สงฺโขเภนฺโต วิปริณาเมนฺโต วิการ อาปาเทนฺโต
๑

๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๙๕.
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อุปฺปชฺชติ ปสาทนาทิวเสน ปวตฺติตุ น เทติ ฯ ภยมนฺตรโต ชาต
ตฺชโน นาวพุชฺฌตีติ ต โลภสงฺขาต อนฺตรโต อพฺภนฺตเร อตฺตโน
จิตฺเตเยว ชาต อนตฺถชนนจิตฺตปฺปโกปนาทึ ภย ภยเหตุ อย
พาลมหาชโน นาวพุชฺฌติ ฯ ลุทฺโธ อตฺถ น ชานาตีติ อตฺตตฺถาทิเภท
อตฺถ หิต ลุทฺธปุคฺคโล ยถาภูต น ชานาติ ฯ ธมฺม น ปสฺสตีติ
ทสกุสลกมฺมปถธมฺมมฺป ลุทฺโธ โลเภน อภิภูโต น ปสฺสติ ปจฺจกฺขโต
น ชานาติ ปเคว อุตฺตริมนุสฺสธมฺม ฯ อนฺธตมนฺติ อนฺธภาวกรตม ฯ
ยนฺติ ยตฺถ ฯ ภุมฺมตฺเถ เอต ปจฺจตฺตวจน ฯ ยสฺมึ กาเล โลโภ
สหเต อภิภวติ นร อนฺธตม ตทา โหตีติ ฯ ยนฺติ วา
การณวจน ฯ ยสฺมา โส โลโภ อุปปฺ ชฺชมาโน นร สหเต ตสฺมา
อนฺธตม ตทา โหตีติ โยชนา ยตสทฺทาน เอกนฺตสมฺพนฺธภาวโต ฯ
อถวา ยนฺติ กิริยาปรามสน ฯ โลโภ สหเตติ เอตฺถ ยเทต
โลภสฺส สหน อภิภวน วุตฺต เอต อนฺธภาวกรสฺส ตมสฺส คมน
อุปฺปาโทติ อตฺโถ ฯ อถวา ย นร โลโภ สหเต อภิภวติ ตสฺส
อนฺธตม ตทา โหติ ฯ ตโต จ ลุทโฺ ธ อตฺถ น ชานาติ ลุทฺโธ
ธมฺม น ปสฺสตีติ ตพฺพณฺณนา ฯ
[๕๙๐] อนฺตรโต ชาตนฺติ อพฺภนฺตเร อุปฺปนฺน ฯ อตฺถ น
ชานาตีติ วุฑฺฒิอตฺถ น ชานาติ ฯ ธมฺม น ปสฺสตีติ สมถวิปสฺสนาธมฺม น ปสฺสติ ฯ อนฺธตมนฺติ อนฺธภาวกรตม พหลตม วา ฯ
สหเตติ อภิภวตีติ สตฺตกงฺคุตฺตเร ทุติยปณฺณาสกวณฺณนา ฯ
๑

๒

๑. ป. ที. อิติ. ๓๖๐. ๒. มโน. ปู. ๓/๒๒๑.
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อนฺตรโตติ อพฺภนฺตรโต จิตฺตโต วาติ ตฏฏีกา ฯ
[๕๙๑] เอวเมเต ทนฺธวิราคิตาทินา วิเสสภูตา อนฺธตมเหตุตาย
เอกสมา ฯ ราคาทโย ยถาวุตฺตตฺเถน รชาติ เวทิตพฺพา ฯ วิคตา
เต รชา เอตสฺมาติ วิรช จิตฺต ฯ ตมฺปตฺตุกาเมน ปน โลภเนยฺยาทีสุ อารมฺมเณสุ น โลภาทโย อุปฺปาเทตพฺพา ตทงฺควเสนาป
ปหาตพฺพา ฯ โย หิ ตทงฺคมตฺเตน เต น ปชหิ โส ทุกขฺ 
วินฺทติ ฯ ตตฺรีมานิ วตฺถูนิ
[๕๙๒] เวสาลิย เอโก นหาปโต สทฺโธ ปสนฺโน ติสรณคโต
สมาทินฺนปฺจสีโล อโหสิ ราชราโชโรธาทีน มสฺสุกรณเกสสณฺปนาทิกิจฺจกโร ฯ โส เอกทิวส ราชนิเวสเน กมฺม กาตุ คจฺฉนฺโต
อตฺตโน ปุตฺต คเหตฺวา คโต ฯ ปุตฺโต ปนสฺส ตตฺถ คนฺตฺวา
เอก เทวจฺฉรปฺปฏิภาค อลงฺกตปฺปฏิยตฺต ลิจฺฉวิราชกุมาริก ทิสฺวา
กิเลสวเสน ปฏิพทฺธจิตฺโต หุตฺวา เคห คนฺตฺวา เอต ลภมาโน
ชีวิสฺสามิ อลภมานสฺส เม เอตฺเถว มรณนฺติ อาหารุปจฺเฉท
กตฺวา มฺจก ปริสฺสชฺชติ ฺวา นิปชฺชิ ฯ อถ น ปตา ตาต อวตฺถุมฺหิ
ฉนฺทราค มา กริ หีนชจฺโจ ตฺว นหาปตปุตฺโต ลิจฺฉวิกุมาริกา
ราชธีตา ชาติสมฺปนฺนา น สา ตุยฺห อนุจฺฉวิกา อฺ เต
ชาติโคตฺเตหิ สทิส กุมาริก อาเนสฺสามีติ อาห ฯ โส ปตุ กถ
อคฺคเหตฺวา ตทงฺคมตฺเตนาป ราค อปฺปหาย ตตฺเถว สุสฺสติ ฺวา
กาลมกาสิ ฯ ทุกนิปาตสฺส ปมวคฺเค สิคาลชาตกวณฺณนาย นหาปต๑

๑. ชาตกฏกถา. ๓/๖.
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ปุตฺตวตฺถุ ฯ
[๕๙๓] อตีเต พาราณสิย กิตวาโส นาม ราชา อโหสิ ฯ
ตสฺส ปุตฺโต ทุฏกุมาโร นาม อุปราชา ฯ ตสฺส ปน ชาตกาเล
ลกฺขณปากา มหาราช อย ปานีย อลภิตฺวา มริสฺสตีติ อาหสุ ฯ
ราชาปสฺส ปานีย อลภิตฺวา มรณภเยน จตูสุ นครทฺวาเรสุ
อนฺโตนคเร จ ตตฺถ ตตฺถ โปกฺขรณิโย กาเรสิ ฯ จตุกฺกาทีสุ
มณฺฑเป กาเรตฺวา ปานียจาฏิโย ปาเปสิ ฯ อเถกทิวส อุปราชา
ปาโตวุยฺยาน คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค ปจฺเจกพุทฺธ ปสฺสิ ฯ มหาชโนป
ปจฺเจกพุทฺธ ทิสฺวา ตเมว วนฺทติ ปสสติ อฺชลิฺจสฺส ปคฺคณฺหาติ ฯ
โส อิเม มาทิเสน สทฺธึ คจฺฉนฺตา อิม มุณฺฑก วนฺทนฺติ ปสสนฺติ
อฺชลึ ปคฺคณฺหนฺตีติ กุปโต หุตฺวา หตฺถิโต โอรุยฺห ปจฺเจกพุทฺธสฺส
หตฺถโต ปตฺต คเหตฺวา ภูมิย ปาเตตฺวา สทฺธึ ภตฺเตน
มทฺทิตฺวา ปาทปฺปหาเรน จุณฺณวิจุณฺณ อกาสิ ฯ ปจฺเจกพุทฺโธ
นฏโ วตาย สตฺโตติ ตสฺส มุข โอโลเกสิ ฯ อถ โส อห
สมณ กิตวาสรฺโ ปุตฺโต นาเมน ทุฏกุมาโร นาม ตฺว
เม กุทฺโธ อกฺขีนิ อุมฺมิเลตฺวา โอโลเกนฺโต กึ กริสฺสสีติ อาห ฯ
ปจฺเจกพุทฺโธ ฉินฺนภตฺโต หุตฺวา เวหาเสน นนฺทมูลกปฺปพฺภารเมว
คโต ฯ ต ขณฺเว อุปราชสฺส ปาปกมฺม ปริปจฺจิ ฯ ฑยฺหามีติ
อุปฺปนฺนสรีรฑาโห ตตฺเถว ปติ ฯ ยตฺตก ปานีย สพฺพ ต
ฉิชฺชิ ฯ มาติกาป สุสฺสึสุ ฯ โส ปานีย อลภิตฺวา ตตฺเถว กาล
กตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติ ฯ
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เอว โส พาโล โมหมูฬฺโห โทเสน ทุฏโ อกุชฺฌิตพฺเพ
กุชฺฌิตฺวา ตทงฺคมตฺเตนาป อปฺปหาย มหาทุกขฺ  วินฺทติ ฯ
ทุกนิปาตสฺส สตฺตมวคฺเค ธมฺมทฺธชชาตกวณฺณนาย ทุฏกุมารวตฺถุ ฯ
[๕๙๔] เอวเมเต ตทงฺคมตฺเตนาป อปฺปชหนฺตา ทุกฺข วินทฺ ึสุ
ปชหนฺตา ตุ สุข ฯ ตตฺรีท วตฺถุ
อตีเต พาราณสีรฺโ เทฺว ปุตฺตา อเหสุ ฯ เตสุ เชฏโ
อุปราชา หุตฺวา ปตริ กาลกเต รชฺช อนิจฺฉนฺโต กนิฏสฺส ทตฺวา
ปจฺจนฺต คนฺตฺวา เอก เสฏิกุล นิสสฺ าย สหตฺถา กมฺม กโรนฺโต
ชีวิต กปฺเปสิ ฯ อปรภาเค เสฏี ตสฺส ราชกุมารภาว ตฺวา
กมฺม กาตุ อทตฺวา กุมารปริหาเรเนว ต ปฏิชคฺคิตฺวา อปรภาเค
ต อาห สามิ มย ตุมฺเห โปเสม กนิฏภาติกสฺส ปณฺณ
เปเสตฺวา อมฺหาก พลึ หาเรถาติ ฯ โส ตถา อกาสิ ฯ ราชาป
สาธูติ วตฺวา เตส พลึ วิชฺสชฺเชสิ ฯ อถ น สกลคามวาสิโนป
วทึสุ มยป ตุมฺหากฺเว พลึ ทสฺสาม อมฺหากมฺป พลึ
วิสฺสชฺชาเปถาติ ฯ โส เตสมฺป อตฺถาย กนิฏสฺส ปณฺณ เปเสสิ ฯ
ตโต ปฏาย เต ตสฺเสว พลึ อทสุ ฯ อถสฺส มหาลาโภ
นิพฺพตฺติ ฯ ตณฺหาปสฺส มหตี ชาตา ฯ โส อปรภาเค สพฺพมฺป
ต ชนปท ยาจิ อุปรชฺช ยาจิ ฯ กนิฏโ ปสฺส อทาสิเยว ฯ โส
วฑฺฒมานตณฺโห อุปรชฺเชนาป อสนฺตุฏโ รชฺช คณฺหสิ ฺสามีติ
ชานปทปริวุโต พหินคเร ตฺวา รชฺช วา เม เทตุ ยุทฺธ วาติ
๑

๑. ชาตกฏกถา. ๓/๔๒๘.
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ปหิณิ ฯ กนิฏโ อย พาโล ปุพฺเพ รชฺชมฺป ปฏิกฺขิปตฺวา อิทานิ
ยุทฺเธน คณฺหิตุมิจฺฉติ สเจ โข ปนาห อิม ยุทฺเธน มาเรสฺสามิ
ครหา เม ภวิสฺสติ กึ เม รชฺเชนาติ จินฺเตตฺวา ตสฺส รชฺช
อทาสิ ฯ โส รชฺช คเหตฺวา กนิฏสฺส อุปรชฺช ทตฺวา ตณฺหาวสิโก
หุตฺวา เอเกน รชฺเชน อสนฺตุฏโ เทฺว ตีณิ รชฺชานิ ปฏเตฺวา
ตณฺหาย โกฏึ นาทฺทส ฯ ต การณ ตฺวา สกฺโก เทวราชา
ต สิกฺขาเปตุกาโม มาณวกเวเสน ต อุปสงฺกมิตฺวา อห มหาราช
ผีตานิ ตีณิ นครานิ ปสฺสามิ อห เต อตฺตโน อานุภาเวน เตสุ
รชฺช คเหตฺวา ทสฺส ปปฺจ อกตฺวา สีฆ คนฺตุ วฏฏตีติ วตฺวา
สกฏานเมว คโต ฯ โลภวสิโก ราชา สาธูติ วตฺวา สกฺกานุภาเวน โก วา ตฺว กุโต วา อาคโตติ ปุจฺฉิตุ อสกฺโกนฺโตว
อมจฺเจ ปกฺโกสาเปตฺวา เตส ตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ อมจฺจา
สกลนคเร อุปธาเรนฺตา ต มาณวก น ปสฺสึสุ ฯ ราชา โทมนสฺสปฺปตฺโต ตีสุ นคเรสุ รชฺช นฏ มหนฺเตนมฺหิ ยเสน ปริหีโนติ
ปุนปฺปุน จินฺเตสิ ฯ อถสฺส ตณฺหาวสิกสฺส สรีรฑาโห อุปปฺ ชฺชิ ฯ
สรีเร ปริฑยฺหนฺเต อุทร โขเภตฺวา โลหิตปฺปกฺขนฺทิกา อุทปาทิ ฯ
เอก ภาชน ปวิสติ เอก นิกฺขมติ ฯ เวชฺชา ติกจิ ฺฉิตุ น
สกฺโกนฺติ ฯ ตทา โพธิสตฺโต ตกฺกสิลโต สิปปฺ านิ อุคฺคณฺหิตฺวา
พาราณสิย มาตาปตูน สนฺติก อาคนฺตฺวา รฺโ ปวตฺตึ สุตฺวา
ราชาน ติกจิ ฺฉิตุกาโม ต อุปสงฺกมิตฺวา โรคนิทาน ปุจฺฉิ ฯ ราชา
ตณฺห นิสฺสาย พฺยาธิ อุปฺปนฺโน สเจ ติกิจฺฉิตุ สกฺโกสิ
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ติกิจฺฉาหีติ อาห ฯ กึ มหาราช โสจนาย ตานิ นครานิ สกฺกา
ลทฺธุนฺติ ฯ น สกฺกา ตาตาติ ฯ โพธิสตฺโต เอว สนฺเต กสฺมา
โสจสิ มหาราช สพฺพเมว หิ สวิฺาณกอวิฺาณกวตฺถุ
อตฺตโน อาทึ กตฺวา ปหาย คมนีย จตูสุ นคเรสุ รชฺช คเหตฺวา
เอกปฺปหาเรเนว จตสฺโส ภตฺตปาติโย น ภฺุชิสฺสสิ น จตูสุ สยเนสุ
สยิสฺสสิ น จตฺตาริ วตฺถยุคานิ อจฺฉาเทสฺสสิ ตณฺหาวสิเกน
ภวิตุ น วฏฏติ อยฺหิ ตณฺหา นาม วฑฺฒมานา จตูหิ อปาเยหิ
มุจฺจิตุ น เทตีติ วตฺวา ตสฺส กามชาตเก กาม กามยมานสฺสาติ
อาทิกาหิ อฏหิ คาถาหิ ธมฺม เทเสสิ ฯ ต สุตฺวา ราชา
ตทงฺควเสน ตณฺห ปหาย อโรโค หุตฺวา อฏ เต ภาสิตา คาถา
สพฺพา โหนฺติ สหสฺสโิ ยติ วตฺวา ต อฏหิ สหสฺเสหิ ปูเชสิ ฯ
โพธิสตฺโต รฺโ ธมฺม กเถนฺโตเยว รฺโ เสตจฺฉตฺเต
โอทาตกสิณชฺฌาน อุปปฺ าเทตฺวา วิกฺขมฺภนวเสน ราค ปหาย กิฺจิ
อคฺคเหตฺวาว อปฺปมตฺโต หุตฺวา ธมฺม จร มหาราชาติ
โอวทิตฺวา อากาเสน หิมวนฺต คนฺตฺวา ปพฺพชิตฺวา อปริหีนชฺฌาโน
พฺรหฺมโลกูปโค อโหสิ ฯ
ตณฺหาวสิกราชวตฺถุ ฯ
[๕๙๕] ตสฺมา โลภาทีนิ ปหาย ปฏิปชฺชิตพฺพ ฯ เอว
ปฏิปชฺชนฺโต หิ วิรช จิตฺต ปตฺตุ สกฺโกติ ฯ เตนาห ภควา มลสุตฺเต
๑

๒

๑. ชาตกฏกถา. ๖/๑๐๕. ๒. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๙๕.
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โย จ โลภ ปหนฺตฺวาน โลภเนยฺเย น ลุพฺภติ
โลโภ ปหิยฺยเต ตมฺหา อุทวินฺทุว โปกฺขรา ฯ
โย จ โทส ปหนฺตฺวาน โทสเนยฺเย น ทุสฺสติ
โทโส ปหิยฺยเต ตมฺหา ตาลปกฺกว พนฺธนา ฯ
โย จ โมห ปหนฺตฺวาน โมหเนยฺเย น มุยหฺ ติ
โมห วิหนฺติ โส สพฺพ อาทิจฺโจวุทยนฺตมนฺติ ฯ
[๕๙๖] ตตฺถ โย จ โลภ ปหนฺตฺวานาติ โย ปุพฺพภาเค
ตทงฺควเสน วิกฺขมฺภนวเสน จ ยถารห สมถวิปสฺสนาหิ โลภ
ปชหิตฺวา ตถาปชหนเหตุ โลภเนยฺเย ทิพฺเพป รูปาทิเก อุปฏิเต
น ลุพฺภติ พลววิปสฺสนานุภาเวน ฯ โลโภ ปหิยฺยเต ตมฺหาติ
ตสฺมา อริยปุคฺคลา อริยมคฺเคน โลโภ ปหิยฺยติ อจฺจนฺตเมว
ปริจฺจชิยติ ฯ ยถา กึ ฯ อุทวินฺทุว โปกฺขราติ ปทุมินิปณฺณโต
อุทกวินฺทุ วิย ฯ ตาลปกฺกว พนฺธนาติ ตาลผล วิย อุสุมุปฺปาเทน
วณฺฏโต ตติยมคฺคฺาณุปฺปาเทน ตสฺส จิตฺตโทโส ปหียติ ปริจฺจชิยตีติ อตฺโถ ฯ วิหนฺติ โสติ โส อริยปุคฺคโล สพฺพ อนวเสส
โมห จตุตฺถมคฺเคน วิหนติ วิทฺธมติ สมุจฺฉินฺทติ อาทิจฺโจ วิย
อุทย อุคฺคจฺฉนฺโต อนฺธการนฺติ ตพฺพณฺณนา ฯ
วิรชจิตฺตกถา ฯ
๑

๑. ป. ที. อิติ. ๓๖๒.
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เขมจิตฺตกถา
[๕๙๗] เขม นาม จตูหิ โยเคหิ เขมจิตฺต ฯ ยทิป โลภทิฏิโมหวเสน ตโยว โยคา กามโยคาทินามโต ปน เต จตฺตาโร
โหนฺติ ฯ ตพฺพิคฺคหาทิ ปน วฏฏสฺมึ โยเชนฺตตี ิ โยคา ฯ
ปฺจกามคุณิโก ราโค กามโยโค ฯ รูปารูปภเวสุ ฉนฺทราโค
ภวโยโค ฯ ตถา ฌานนิกนฺติ สสฺสตทิฏิสหคโต จ ราโค ฯ
ทฺวาสฏิทิฏิโย ทิฏิโยโค ฯ จตูสุ สจฺเจสุ อฺาณ อวิชฺชาโยโค ฯ กาเมสุ วา โยเชตีติ กามโยโค ฯ ภเวสุ โยเชตีติ
ภวโยโค ฯ ทิฏีสุ โยเชตีติ ทิฏิโยโค ฯ อวิชชฺ าย โยเชตีติ
อวิชฺชาโยโค ฯ เหฏา วุตฺตธมฺมาน อธิวจนนฺติ เอว จตุกฺกงฺคุตฺตเร
ปมปณฺณาสกสฺส ปมวคฺเค ทสมสุตฺตวณฺณนาย วุตฺต ฯ
[๕๙๘] โยเชนฺตีติ กมฺม วิปาเกน ภวาทึ ภวนฺตราทีหิ ทุกฺเขน
สตฺต โยเชนฺติ ฆเฏนฺติ ฯ กามนตฺเถน กาโม จ โส ยถาวุตฺเตนตฺเถน
โยโค จาติ กามโยโค ฯ ภวโยโค นาม ภวราโคติ ทสฺเสตุ
รูปารูปภเวสูติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ ปโม อุปปตฺติภเวสุ ราโค
ทุติโย กมฺมภเวสุ ตติโย ภวทิฏิสหคโต ยถา รชนตฺเถน
ราโค เอว ยฺุชนตฺเถน โยโคติ วุตฺโต ฯ จตูสุ สจฺเจสุ
อฺาณนฺติ อิท สุตฺตนฺตนย นิสสฺ าย วุตฺต สุตฺตนฺตสวณฺณนา
เหสาติ ฯ ตทนฺโตคธตฺตา วา ปุพฺพนฺตาทีนนฺติ ตฏฏกี า ฯ
๑

๑. มโน. ปู. ๒/๓๓๕.
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[๕๙๙] ตตฺถ กามโยคภวโยคอวิชฺชาโยเคสุ วตฺตพฺพ โลภโมเหสุ วุตฺตเมว ฯ ทิฏิโยเค ตุ เหฏา อาคาริยวินเย ฯ อปจ
โย ตทงฺควเสนาป ทิฏิโยค ปชหติ ตสฺส จิตฺต เขม โหติ ฯ
ตมฺป มงฺคล นาม ฯ ตตฺรีท วตฺถุ
ภควติ ปรินิพฺพุเต ธมฺมวินย สงฺคายิตุ อุจฺจินิตฺวา คหิเตสุ
เถเรสุ ยาว วสฺสูปคมนา อฺเสุ จ เถเรสุ สกสกปริสาย สทฺธึ
ตตฺถ ตตฺถ วสนฺเตสุ อายสฺมา กุมารกสฺสโป ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ
สทฺธึ เสตพฺยนคร ปตฺวา สีสปาวเน วสิ ฯ อถ ปายาสิ นาม
ราชฺโ มหตา ชนกาเยน ปริวุโต เถร อุปสงฺกมิตฺวา ปฏิสณฺาร
กตฺวา นิสินฺโน นตฺถิ ปรโลโกติอาทินา อตฺตโน ทิฏ ิคต ปกาเสสิ ฯ
ราชฺโติ อนภิสิตฺโต ราชาติ ปายาสิสุตฺตวณฺณนา ฯ
อนภิสติ ฺโต ราชาติ ขตฺติยชาติโก อภิเสก อปฺปตฺโตติ
ตฏฏีกา ฯ
[๖๐๐] อถ น เถโร ทีฆนิกายมหาวคฺคาวสานภูต ปายาสิสุตฺต
เทเสตฺวา ต วิปรีตคฺคาหโต วิเวเจตฺวา ทิฏิสมฺปทาย ปติฏาเปสิ ฯ
โส วิสุทฺธิทฏิ ิโก หุตฺวา สมณพฺราหฺมณกปณทฺธิกาทีน ทาน เทนฺโต
อนุฬารชฺฌาสยตาย ลูข อทาสิ ฆาสจฺฉาทนมตฺต กาณาชิก พิลงฺคทุติย
โจลกานิ จ วตฺถานิ ฯ เอวมฺปเนส อสกฺกจฺจ ทาน ทตฺวา
กาล กตฺวา จาตุมฺมหาราชิเกสุ สฺุเ เสรีสเก รชตวิมาเน
นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺส ปน กิจฺจากิจฺเจสุ ยุตฺตปฺปยุตฺโต อุตฺตโร นาม
๑

๒

๓

๑. สุ. วิ. ๒/๕๔๒. ๒. ที. มหา. ๑๐/๓๕๒. ๓. สี. โถกานิ จ วตฺถานิ.
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มาณโว อโหสิ ทาเน พฺยาวโฏ ฯ โส สกฺกจฺจ ทาน ทตฺวา
ตาวตึเสสุ ทฺวาทสโยชนิเก วิมาเน นิพฺพตฺติ ฯ อายสฺมา ควมฺปติ
ปน ปกติยา ปุพฺพาจิณฺณวเสน ทิวาวิหารตฺถาย ตเทว สฺุ
เสรีสก วิมาน อภิกฺขณ คจฺฉติ ฯ ต กิรสฺส อุตุสุข โหติ ฯ
โส เอกทิวส ตตฺถ คนฺตฺวา ปายาสิเทวปุตฺต ทิสฺวา โกสิ ตฺว
อาวุโสติ ปุจฺฉิ ฯ อห ปายาสิ ราชฺโ อิธุปปนฺโนติ ฯ นนุ
ตฺว มิจฺฉาทิฏิโก วิปรีตทสฺสโน กถมิธุปปนฺโนติ ฯ อยฺเยนมฺหิ
กุมารกสฺสปตฺเถเรน มิจฺฉาทสฺสนโต วิเวจิโต ปฺุกิริยาย
อสกฺกจฺจการิตาย ปน สฺุวิมาเน นิพฺพตฺโต สาธุ ภนฺเต
มนุสฺสโลก คตกาเล มม ปริชนสฺส อาโรเจถ ปายาสิ ราชฺโ
อสกฺกจฺจ ทาน ทตฺวา สฺุ เสรีสก วิมาน อุปปนฺโน ตุมเฺ ห
ปน สกฺกจฺจ ปฺุานิ กตฺวา ตตฺรปุ ปตฺติยา จิตฺต ปณิทหถาติ ฯ
เถโร ตสฺสานุกมฺปาย ตถา อกาสิ ฯ เตป เถรสฺส วจน สุตวฺ า
ตถาจิตฺต ปณิธาย สฺุเ เสรีสเก วิมาเน นิพฺพตฺตึสุ ฯ
อุตฺตรวิมานเสรีสกวิมานปายาสิสุตฺตวณฺณนาสุ ปายาสิราชวตฺถุ ฯ
[๖๐๑] เอว ราชฺโ อตฺตโน จิตฺต ตทงฺควเสน ทิฏิโยคโต
เขม กตฺวา สคฺคูปปนฺโน ฯ ตสฺมาสฺส ตมฺป จิตฺต มงฺคล นาม ฯ
ยทิป เหฏา วุตฺตนเยน อโสกาทิ ติวิธมฺป จิตฺต มงฺคล โหติ
อฺสฺส ปน จิตฺต น สพฺพทา อโสกฺจ วิรชฺจ โหติ
ขีณาสวสฺเสว โหติ ฯ ตสฺมา อฏกถาจริเยหิ อโสก นาม
๑

๒

๑. ปายาสิราชฺวตฺถูติ ภวิตพฺพ. ๒. สี. วิรชฺจ เขมฺจ.
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ขีณาสวสฺเสว จิตฺต ยถา จ อโสก เอว วิรช เขมนฺติ
เอวมุกฺกฏวเสน วตฺวา ปุน ตสฺส มงฺคลตฺต ทสฺเสนฺเตหิ เอว
เตน เตนากาเรน ตมฺหิ ตมฺหิ ปวตฺติกฺขเณ คเหตฺวา นิทฺทิฏวเสน
ติวิธมฺป อปฺปวตฺตกฺขนฺธตาทิโลกุตฺตมภาวาวหนโต อาหุเนยฺยาทิภาวาวหนโต จ มงฺคลนฺติ เวทิตพฺพนฺติ วุตฺต ฯ
[๖๐๒] ตตฺถ อปฺปวตฺตกฺขนฺธภาโว นาม ปุนพฺภโว
อุปาทินฺนกปฺปวตฺตสฺส อปฺปวตฺติ ฯ วุตฺตฺหิ อฏสาลินิย สเจ อรหโต
อรหตฺตมคฺโค อภาวิโต อภวิสฺส รูปารูปภเวสุ อุปาทินฺนกปฺปวตฺต
ปวตฺเตยฺย ฯ กสฺมา ฯ ตสฺส ปวตฺติยา เหตูน อตฺถิตาย ฯ รูปราโค
อรูปราโค มาโน อุทฺธจฺจ อวิชฺชา มานานุสโย ภวราคานุสโย
อวิชฺชานุสโยติ อิเม ปน อฏ กิเลเส โส มคฺโค อุปฺปชฺชมาโนว
สมุคฺฆาเฏติ อิทานิ กุโต ขีณาสวสฺส ปุนพฺภเว อุปาทินฺนกปฺปวตฺต
ปวตฺติสฺสติ ฯ เอว อรหตฺตมคฺโค อุปาทินฺนกปฺปวตฺต อปฺปวตฺต
กุรุมาโน อุปาทินฺนกโต วุฏาตีติ ฯ
[๖๐๓] ตาทิภาโว ตุ กถ อรหา อิฏานิฏเ ตาทีติ ฯ อรหา
ลาเภป ตาทิ อลาเภป ยเสป อยเสป ปสสายป นินฺทายป สุเขป
ทุกฺเขป ตาทิ เอกฺเจ พาห คนฺเธน ลิมฺเปยฺยุ เอกฺเจ พาห
วาสิยา ตจฺเฉยฺยุ อมุสฺมึ นตฺถิ ราโค อมุสฺมึ นตฺถิ ปฏิฆ ฯ
อนุนยปฺปฏิฆวิปฺปหีโน อุคฺฆาฏินิคฺฆาฏิวีติวตฺโต อนุโรธวิโรธสมติก-ฺ
กนฺโต เอว อรหา อิฏานิฏเ ตาทีติ เอว ปรมตฺถสุตฺตนิทฺเทเส
๑

๒

๓

๑. ปุนพฺภเวติ ยุตฺตตร. ๒. อฏสาลินี. ๓๖๔. ๓. ขุ. มหา. ๒๙/๑๓๘.
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ธมฺมเสนาปตินา วุตฺโต ฯ
[๖๐๔] อิฏ านิฏเ ตาทีติ อิฏ ารมฺมเณ จ อนิฏารมฺมเณ
จ อนุนยปฺปฏิฆ มฺุจิตฺวา ิตตฺตา ทฺวีสุ ตาทิ ฯ ลาเภ อลาเภติ
จตุนฺน ปจฺจยาน ลาเภป อลาเภป ฯ ยเสปติ ปริวาเรป ฯ อยเสปติ
ปริวารวิปตฺติยาป ฯ ปสสายปติ วณฺณภณนายป ฯ นินฺทายปติ
ครหายป ฯ สุเขปติ กายิกสุเขป ฯ ทุกฺเขปติ กายิกทุกฺเขป ฯ
เอกฺเจ พาห คนฺเธน ลิมฺเปยฺยุนฺติ สเจ เอก พาห จตุชฺชาติยคนฺเธน เลป อุปรุปริ ทเทยฺยุ ฯ วาสิยา ตจฺเฉยฺยุนฺติ ยทิ เอก
พาห วฑฺฒกิวาสิยา ตจฺเฉตฺวา ตนน กเรยฺยุ ฯ อมุสมฺ ึ นตฺถิ
ราโคติ อมุสฺมึ คนฺธเลปเน สิเนโห น สวิชฺชติ ฯ อมุสมฺ ึ นตฺถิ
ปฏิฆนฺติ อมุสฺมึ วาสิยา ตจฺฉเน ปฏิหนนสงฺขาต ปฏิฆ โกป น
สวิชฺชติ ฯ อนุนยปฺปฏิฆวิปฺปหีโนติ สิเนหฺจ โกปฺจ ปชหิตฺวา
ิโต ฯ อุคฺฆาฏินิคฺฆาฏิวีติวตฺโตติ อนุนยวเสน อนุคฺคหฺจ
ปฏิฆวเสน นิคฺคหฺจ อติกฺกมิตฺวา ิโต ฯ อนุโรธวิโรธสมติกฺกนฺโตติ
อนุนยฺจ ปฏิฆฺจ สมฺมา อติกฺกนฺโตติ ตพฺพณฺณนา ฯ
[๖๐๕] อาหุเนยฺโยติ อาหุติสงฺขาต ปณฺฑปาต ปฏิคฺคเหตุ
ยุตฺโต ฯ ปาหุเนยฺโยติ ปาหุนกภตฺตสฺส อนุจฺฉวิโก ฯ ทกฺขิเณยฺโยติ
ทสวิธทานวตฺถุปริจฺจาควเสน สทฺธาทานสงฺขาตาย ทกฺขิณาย
อนุจฺฉวิโก ฯ อฺชลิกรณีโยติ อฺชลิปฺปคฺคหณสฺส อนุจฺฉวิโก ฯ
อนุตตฺ ร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ สพฺพโลกสฺส อสทิส ปฺ๑

๒

๓

๑. สทิโสติป ปาโ. ๒. ลาเภป อลาเภปติ ภวิตพฺพ. ๓. ส. โช. ขุ. มหา. ๑/๓๐๔.
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ปฺุวิรุหนฏานนฺติ ติกงฺคุตฺตเร ทุติยปณฺณาสกวณฺณนา ฯ
[๖๐๖] อาเนตฺวา หุนิตพฺพนฺติ อาหุน ฯ อาหุตีติ จ อตฺถโต
เอกนฺติ อาห อาหุติสงฺขาตนฺติ ฯ ทูรโตป อาเนตฺวา สีลวนฺเตสุ
ทาตพฺพสฺเสต อธิวจน ฯ ปณฺฑปาตนฺติ จ นิทสฺสนมตฺต ฯ อาเนตฺวา
หุนิตพฺพานฺหิ จีวราทีน จตุนฺนป ปจฺจยานเมต อธิวจน ปาหุนนฺติ ฯ
ต อรหตีติ ปาหุเนยฺโย ฯ ยุตฺโตติ ตสฺส มหปฺผลภาวกรณโต
ปฏิคฺคเหตุ อนุจฺฉวิโก ฯ ปาหุนกภตฺตสฺสาติ ทิสาวิทิสโต อาคตาน
ปยมนาปาน าติมิตฺตาน อตฺถาย สกฺกาเร ปฏิยตฺตสฺส
อาคนฺตุกภตฺตสฺส ฯ ตฺหิ เปตฺวา เต ตถารูเป ปาหุนเก สงฺฆสฺเสว
ทาตุ ยุตฺต ฯ สงฺโฆว ต ปฏิคฺคเหตุ ยุตฺโต ฯ สงฺฆสทิโส หิ
ปาหุนโก นตฺถิ ฯ ตถา เหส เอกสฺมึ พุทฺธนฺตเร วีติวตฺเต ทิสฺสติ กทาจิ
อสงฺเขยฺเยป กปฺเป จ วีตวิ ตฺเต อพฺโพกิณฺณฺจ ปยมนาปตฺตากาเรหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ฯ เอว ปาหุนมสฺส ทาตุ ยุตฺต
ปาหุนฺจ ปฏิคฺคเหตุ ยุตฺโตติ ปาหุเนยฺโย ฯ อยฺเหตฺถ อธิปฺปาโย
าติมิตฺตา วิปฺปวุตฺถา นจิรสฺเสว สมาคจฺฉนฺติ อนวฏิตา จ เตสุ
ปยมนาปตา น เอวฺจาย สงฺโฆ ตสฺมา สงฺโฆว ปาหุเนยฺโยติ ฯ
ทกฺขนฺติ เอตาย สตฺตา ยถาธิปฺเปตาหิ สมฺปตฺตีหิ วฑฺฒนฺตีติ ทกฺขิณา
ปรโลก สทฺทหิตฺวา ทาตพฺพทาน ฯ ต ทาน วา ทกฺขิณ อรหติ
ทกฺขิณาย วา หิโต ตสฺสา มหปฺผลกรณตาย วา วิโสเธตีติ
๑

๒

๓

๑. มโน. ปู. ๒/๒๙๖ ๒. ปยมนาปตฺตาเรหีตปิ . สี. ปยมนาปกาเรหิ. ๓. ธมฺเมหีติ
กตฺถจิ น ทิสฺสติ.

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 467

ทกฺขิเณยฺโย ฯ ปฺุตฺถิเกหิ อฺชลิ กรณียา เอตฺถาติ อฺชลิกรณีโย ฯ อุโภ หตฺเถ สิรสิ ปติฏ าเปตฺวา สพฺพโลเกน กริยมาน
อฺชลิกมฺม อรหตีติ วา อฺชลิกรณีโย ฯ เตนาห อฺชลิป-ฺ
ปคฺคหณสฺส อนุจฺฉวิโกติ ฯ ยทิป ปาลิย อนุตตฺ รนฺติ วุตฺต
นตฺถิ อิโต อุตฺตร วิสิฏ นฺติ อนุตฺตร ฯ สมมฺป นตฺถีติ ทสฺเสนฺโต
อสทิสนฺติอาทิมาห ฯ ขิตฺต วุตฺต พีช มหปฺผลภาวกรเณน ตายติ
รกฺขติ ขิปนฺติ วปนฺติ เอตฺถ พีชานีติ วา เขตฺต เกทาราทิ ฯ เขตฺต
วิย เขตฺต ฯ ปฺุาน เขตฺต ปฺุกฺเขตฺต ฯ ยถา หิ รฺโ
วา อมจฺจสฺส วา สาลีน วา ยวาน วา วิรุหนฏาน รฺโ
สาลิกฺเขตฺต ยวกฺเขตฺตนฺติ วุจฺจติ เอว สงฺโฆ สพฺพโลกสฺส ปฺุาน
วิรุหนฏาน ฯ สงฺฆ นิสสฺ าย หิ โลกสฺส นานปฺปการหิตสุขสวตฺตนิยานิ
ปฺุานิ วิรุหนฺติ ตสฺมา สงฺโฆ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ
ตฏฏีกา ฯ
[๖๐๗] เอวเมต อปฺปวตฺตกฺขนฺธตาทิภาวาวหนโต มงฺคล ฯ
ยทิป อเสขาน จตุจฺจตฺตาฬีสนฺติ วจนโต เตตฺตึสวิธกุสลากุสลสฺส
เหฏิมผลตฺตยสฺส วีถมิ ุตฺตานฺจ นวมหคฺคตวิปากาน วเสน ปฺจจตฺตาฬีสวชฺชิตานิ เสสานิ เตวีสติกามาวจรวิปากวีสติกิริยาอรหตฺตผลวเสน จตุจฺจตฺตาฬีส วีถิจิตฺตานิ ขีณาสวสฺส สมฺภวนฺติ ฯ อิธ
ปน น กมฺปติ อโสก วิรช เขมนฺติ วจนโต อรหตฺตผลจิตฺตเมว
ลพฺภติ เยน สมนฺนาคตสฺส เทวาปสฺส จิตฺต ทฏุ น สกฺโกนฺติ ฯ
๑

๑. ขิตฺตพีชนฺตปิ . สี. เขตฺเต วุตฺต พีช.
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วุตฺตฺเหต ภควตา อุทานสฺส ทุติยวคฺเค ภทฺทิยสุตฺเต ต วิคตภย
สุขึ อโสก เทวา นานุภวนฺติ ทสฺสนายาติ ฯ
[๖๐๘] ตตฺถ ต วิคตภยนฺติ ต ขีณาสว ภยเหตุวิคเมน
วิคตภย วิเวกสุเขน จ อคฺคผลสุเขน จ สุขึ วิคตภยตฺตาเอว
อโสก ฯ เทวา นานุภวนฺติ ทสฺสนายาติ ภาวิตมคฺเค เปตฺวา
สพฺเพป อุปปตฺติเทวา วายมนฺตาป จิตฺตวารทสฺสนวเสน ทฏุ น
อภิสมฺภุนนฺติ น สกฺโกนฺติ ปเคว มนุสฺสา ฯ เสขาป หิ ปุถุชชฺ นา
วิย อรหโต จิตฺตปฺปวตฺตึ น ชานนฺตีติ ตพฺพณฺณนา ฯ
[๖๐๙] ตตฺถ ปุถชุ ฺชโน เจโตปริยฺาณสฺส ลาภี ปุถุชชฺ นานเยว
จิตฺต ชานาติ น อริยาน ฯ อริเยสุป เหฏิโม อุปริมสฺส
จิตฺต น ชานาติ อุปริโม ปน เหฏิมสฺส ชานาตีติ ปาฏิกวคฺเค
สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา ติกงฺคุตฺตเร ทุติยปณฺณาสกสฺส ปมวคฺเค
สงฺครสุตฺตวณฺณนา จ ฯ
[๖๑๐] กิมฺปนิท เจโตปริยฺาณ ปรสฺส จิตฺต ปริจฺฉิชฺช
ชานนฺต อิทธฺ ิจิตฺตภาวโต อวิเสสโต สพฺเพสมฺป จิตฺต ชานาตีติ
โนติ ทสฺเสนฺโต ตตฺถาติอาทิมาห ฯ น อริยานนฺติ เยน จิตเฺ ตน
เต อริยา นาม ชาตา ต โลกุตฺตรจิตฺต น ชานาติ อุปริมสฺส
จิตฺต น ชานาติ อปฺปฏิวิทฺธภาวโต ฯ ยถา หิ ปุถุชชฺ โน สพฺเพสมฺป
อริยาน โลกุตฺตรจิตฺต น ชานาติ อปฺปฏิวิทฺธตฺตา เอว อริโยป ฯ
๑

๒

๓

๔

๑. ขุ. อุ. ๒๕/๑๐๑. ๒. ป. ที. ขุ. อุ. ๒๐๕. ๓. สุ. วิ. ๓/๙๔. ๔. มโน.
ปู. ๒/๑๙๙.
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อุปริโม ปน เหฏิมสฺส ชานาติ ปฏิวิทฺธตฺตาติ อธิปฺปาโยติ
สมฺปสาทนียฏีกา ฯ
[๖๑๑] อริยานนฺติ อริยาน มคฺคผลจิตฺต น ชานาตีติ อตฺโถ ฯ
ตฺหิ เตน อนธิคตตฺตา เจโตปริยฺาเณนาป น สกฺกา วิฺาตุ ฯ
อฺ จิตฺต ปน ชานาติเยว ฯ เหฏิโม อุปริมสฺส จิตฺต น
ชานาตีติอาทีนิ จ มคฺคผลจิตฺตเมว สนฺธาย วุตฺตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ
โสตาปนฺนาทโยป หิ อตฺตนา อธิคตเมว ผล ปเรหิ อุปฺปาทิต
เจโตปริยฺาเณน ชานิตุ สกฺโกนฺติ น อตฺตนา อนธิคตนฺติ
ติกงฺคุตฺตรฏีกา ฯ
อยมตฺโถ อฏกถากณฺเฑ ปริตฺตารมฺมณตฺติกวณฺณนายมฺป
โอโลเกตพฺโพ ฯ
เขมจิตฺตกถา ฯ
เอวมิมายป คาถาย อกมฺปตจิตฺต อโสกจิตฺต วิรชจิตฺต
เขมจิตฺตนฺติ มงฺคลจตุกฺก วุตฺต ฯ อิทป ปฺยาวตฺตนฺติ ฯ
ทสมคาถายตฺถวณฺณนา ฯ
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เอกาทสมคาถายตฺถวณฺณนา
[๖๑๒] เอว เทวปุตฺเตน ปุฏโ ภควา ปมทุติยจฺฉฏาสุ
ตีณิ ตีณิ ตติยจตุตฺถปฺจมอฏมนวมทสมาสุ จตฺตาริ จตฺตาริ
สตฺตมาย ปฺจ จาติ ทสหิ คาถาหิ อฏตฺตึสมงฺคลานิ กเถตฺวา
อิทานิ ตานิ ถุนนฺโต เอตาทิสานิ กตฺวานาติ เอกาทสม
คาถมาห ฯ
ตตฺถ ฯ อิมานิ วิย ตานิ ทิสฺสนฺตีติ อีทิสานิ ฯ อิมสทฺทูปปโท
ทุส เปกฺขเนติ ธาตุ ฯ กฺวิ ฯ อิยตมกิเอสานมนฺตสฺสโร ทีฆ
กฺวจิ ทุสสฺส คุณ โทร สกฺขี จาติ สุตฺเตน ธาตฺวนฺตสฺส โลโป
กฺวิมฺหีติ ธาตฺวนฺตสฺส โลเป สมฺปตฺเต สการาเทโส กฺวิโลโป
จ ฯ อิยตาทิสุตฺเตเนว อุการสฺส อิการสงฺขาต คุณ กตฺวา
อิมสทฺทสฺส อิการสฺส ทีโฆ มการสฺส จ โลโปติ นฺยาสมติ ฯ
รูปสิทฺธยิ นฺตุ อิ อิติ นิปาตเนน อิมสทฺทสฺสกิ าเร ตสฺสิมนิ า
ทีเฆ จ กเต สฺยาทุปฺปตฺตีติ วุตฺต ฯ
๑

๒

๓

๔

๑. สี. เอตานิ. ๒. สี. กฺวิ เจติ กฺวิปฺปจฺจโย. ธาตฺวนฺตสฺส โลโป กฺวิมฺหีติ
ธาตฺวนฺตสฺส โลเป สมฺปตฺเต อิยตมกิเอสานมนฺตสฺสโร ทีฆ กฺวจิ ทุสฺส คุณ โทร
สกฺขี จาติ สการาเทโส. กฺวิโลโป เจติ กฺวิสสฺ โลโป จ. อิยตาทิสุตฺเตเนว
ทุสสฺสุการสฺสิการสงฺขาต คุณ กตฺวา อิมสทฺทสฺสิการกสฺส ทีเฆ มการสฺส จ โลเป กเต
สฺยาทุปฺปตฺติ ตถาป เปกฺขนตฺเถ ทุสธาตุ อปฺปสิทฺธา. ตถา หิ รูปสิทฺธิยนฺตุ กฺวิ
ทิสสฺส คุณนฺติ ทิสฺสเต. อาจริยาน มตเภโทติ ายเต.
ตตฺถ อิ อิติ นิปาตเนนอิมสทฺทสฺสิกาเรตสฺสิมินา ทีเฆ จ กเต สฺยาทุปปฺ ตฺตีติ
วุตฺต. ๓. ทุสสฺสูติ ยุตฺตตร. ๔. นฺยาสคนฺเถ มติ นฺยาสการกสฺส วา มตีติ
อตฺโถ. นาสมตีติป ปาโ.

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 471

[๖๑๓] เอตานิ อีทิสานิ เอตาทิสานิ ฯ ปรโลเป ปุพฺพทีโฆ ฯ
เตนฏกถาย เอตาทิสานีติ เอตานิ อีทิสานีติ วตฺวา ปุน ตทตฺถ
วิสยฺจ ทสฺเสตุ มยา วุตฺตปฺปการานิ พาลาน อเสวนาทีนีติ วุตฺต ฯ
วุตฺตปฺปการานีติ หิ เอเตน อีทสิ สทฺทตฺถมาห ฯ อเสวนาทีนีติ
เอเตน เอตสทฺทสฺส วิสย ฯ ตตฺถ เอตานีติ อตฺโถ ฯ เอตอิมสทฺทา
หิ สมานตฺถา ฯ เตน อุโปสถกฺขนฺธกวณฺณนายมฺป เอตานิ
ปุพฺพกรณนฺติ อิมานิ จตฺตาริ ปุพฺพกรณนฺติ วุตฺต ฯ
สจฺจวิภงฺควณฺณนายมฺป อิทมฺปติ เอตมฺปติ วุตฺต ฯ สทฺทนีติยมฺป
ตสทฺโท ปรมฺมุขวจโน เอตสทฺโท สมีปวจโน อิทสทฺโท อจฺจนฺตสมีปวจโนติ วุตฺต ฯ อาธุนิกา ตุ เอตสทฺทสฺส ตสทฺทสมานตฺถต
วทนฺติ ฯ ตทยุตฺต ยถาวุตฺตวิโรธโต ฯ อปจ เกน เตตาทิโส
วณฺโณติ เอตฺถ เตติ ตว เอตาทิโสติ เอทิโส เอตรหิ
ยถาทิสฺสมาโนติ อตฺโถติ ปมปฏวิมานวณฺณนาย วุตฺตตฺตา อิธาป
เอตาทิสานิ อิทานิ ยถาวุตฺตานีติ อตฺโถป ยุชฺชเตว ฯ
[๖๑๔] กตฺวานาติ กริตฺวา ฯ โหนฺตีติ วจนเสโส ฯ เตนฏกถาย เอว เทวปุตฺต เย เอตาทิสานิ กโรนฺติ เต ยสฺมา สพฺพตฺถ
โสตฺถึ คจฺฉนฺติ ตสฺมา ต พาลาน อเสวนาทิ อฏตฺตึสวิธมฺป เตส
เอตาทิสการกาน มงฺคล อุตฺตม เสฏ ปวรนฺติ คณฺหาหีติ วุตฺต ฯ
[๖๑๕] สพฺพตฺถาติ ขนฺธกฺกิเลสาภิสงฺขารเทวปุตฺตมารปฺปเภเทสุ
๑

๒

๓

๑. เอตฺถนฺตเร อิมานีติ ภวิตพฺพ. ๒. สมนฺต. ๓/๑๕๒. ๓. สมฺ. วิ. ๑๔๐.
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จตูสุ ปจฺจตฺถิเกสุ ฯ ขนฺธกวคฺคสฺมิฺหิ อายสฺมา ราโธ ภควนฺต
เอตทโวจ มาโร มาโรติ ภนฺเต วุจฺจติ กตโม นุ โข ภนฺเต
มาโรติ ฯ รูป โข ราธ มาโร เวทนา มาโร สฺา มาโร
สงฺขารา มาโร วิฺาณ มาโรติ วุตฺต ฯ
ตตฺถ มาโรติ มรณ วุจฺจติ ยสฺมา ปน รูปาทิวินิมุตฺต
มรณ นาม นตฺถิ เตนสฺส ภควา รูป โข ราธ มาโรติ
อาทิมาหาติ ตพฺพณฺณนา ฯ
[๖๑๖] รูปาทิวินิมุตฺต มรณ นาม นตฺถิ รูปาทีนเยว ภงฺเค
มรณสมฺาติ ตฏฏีกา ฯ
อตฺตโน วิสย อติกกฺ มิตุ ปฏิปนฺเน สตฺเต มาเรตีติ มาโรติ
มารสยุตฺตวณฺณนา ฯ
มาเรตีติ วิพาเธติ ฯ วิปตฺติอาทีหิ สโยชนฺหิ สาธูน
ปรมตฺถโต มรณนฺติ ตฏฏกี า ฯ
สตฺเต อนตฺเถ นิโยเชนฺโต มาเรตีติ มาโรติ อฏกงฺคุตฺตรวณฺณนา ฯ
อนตฺเถ นิโยเชนฺโต คุณมารเณน มาเรติ วิราควิคนฺธเนน
วา ชาตินิมติ ฺตตาย ตตฺถ ตตฺถ ชาต มาเรนฺโต วิย โหตีติ
มาเรตีติ มาโรติ วุตฺตนฺติ ตฏฏีกา ฯ
[๖๑๗] มปราชิตาติ มกาโร ปทสนฺธิกรณมตฺโต ฯ อปราช
อปราชย อิตา คตาติ อตฺโถ ฯ ปราชย น คจฺฉนฺตีติ อธิปฺปาโย ฯ
๑

๒

๓

๔

๑. ส. ขนฺธ. ๑๗/๒๓๑. ๒. สา. ป. ๒/๔๐๙. ๓. สา. ป. ๑/๑๙๘. ๔. มโน. ปู. ๓/๓๑๒.
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กตฺถ น คจฺฉนฺติ ฯ สพฺพตฺถ ฯ อิทฺหิ อาธารวจน ฯ เย
ปน จตูสุ ปจฺจตฺถิเกสุ เอเกนาป อปราชิตา หุตฺวา สยเมว เต
จตฺตาโร มาเร ปราชิตาติ วุตฺต โหตีติ วุตฺตตฺตา สพฺพตฺถาติ
นิทฺธารณเมตนฺติ วทนฺติ เต เอว วตฺตพฺพา ฯ เอตาทิสานิ มงฺคลานิ
กตฺวา จตูหิ มาเรหิ อปราชิตา หุตฺวาติ อิทมฺป อฏกถาย
วุตฺต ฯ ตพฺพเสน ตุมฺหาก มเตน สพฺพตฺถาติ สพฺเพหีติ อตฺถ
คเหตฺวา กตฺตาติ วา อปาทานนฺติ วา วตฺตพฺพ สิยา ฯ น
เจว ทฏพฺพ ฯ สพฺพเมตฺหิ อธิปฺปายตฺถวเสน วุตฺต ฯ ตสฺมา
สพฺพตฺถาติ อาธาโรเยวาติ นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ ฯ
กงฺขาวิตรณิย ปาราชิโก โหตีติ ปราชิโตว โหติ ปราชย
อาปนฺโนติ วุตฺต ฯ
ปราชิตสทฺโท อุปสคฺคสฺส วุทฺธึ กตฺวา ตการสฺส จ กการ
กตฺวา ปาราชิโก โหตีติ นิทฺทิฏโติ ตฏฏีกา ฯ
ตสฺมา อิธาป อปาราชิตาติ อปราชย อิตาติ วุตฺตตฺโถ
ยุชฺชเตว ฯ
[๖๑๘] สพฺพตฺถาติ อิธโลกปรโลเกสุ านจงฺกมาทีสุ จ ฯ
โสตฺถินฺติ โสตฺถิ ฯ พินทฺ าคโม ฯ เตนฏกถาย อนุนาสิโก เจตฺถ
คาถาพนฺธสุขตฺถ วุตฺโตติ วุตฺต ฯ
[๖๑๙] ยมฺปเนตฺถ ฉนฺทานุรกฺขนตฺถนฺติ จ วุตฺติรกฺขนตฺถนฺติ จ
๑

๒

๑. ปราเชตฺวาติ ยุตฺตตร. ๒. กงฺ. วิ. ๑/๔๒.
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สุอุจฺจารณตฺถนฺติ จ วุตฺต ต โลโลปจารมตฺตวเสน วุตฺตนฺติ
ทฏพฺพ ฯ น หิ ภควา ฉนฺทฺจ วุตฺติฺจ รกฺขติ นาป
สุอุจฺจารณตฺถ อกฺขรโลปาทิก กโรติ ฯ โย หิ สาสงฺโก สภโย
โส อฺเส ปณฺฑิตาน สนฺติกา อุปฺปชฺชนกนินฺทาภเยน ฉนฺทฺจ
วุตฺติฺจ รกฺขติ สุอุจฺจารณตฺถฺจ อกฺขรโลปาทิก กโรติ ฯ ภควา
ปน นิราสงฺโก นิพฺภโย ภควโต จ วจเน ขลิต นตฺถิ โส
กถ ปรปฺปวาท ปฏิจฺจ ฉนฺทฺจ วุตฺติฺจ รกฺขิสฺสติ สุอุจฺจารณตฺถฺจ
อกฺขรโลปาทิก กริสฺสติ ฯ วุตฺตฺเจต อภิธมฺมฏีกาย ภควา ปน
วจนครุลหุภาว น คเณติ โพธเนยฺยานมฺปน อชฺฌาสยานุโลมโต
ธมฺมสภาว อวิโลเมนฺโต ตถา ตถา เทสน นิสฺสาเมตีติ ฯ
น กตฺถจิ อกฺขราน พหุตา วา อปฺปตา วา โจเทตพฺพาติ
สนฺธิกปฺปสทฺทนีติย วุตฺต ฯ
ตสฺมา คาถาพนฺธสุขตฺถนฺติ อิทมฺป เตเนว นเยน เวทิตพฺพ ฯ
[๖๒๐] อนุนาสิโกติ เอเตน จ ปฺจม ลหุ สพฺพตฺถาติ
วาโทป ปฏิเสธิโต โหติ ฯ เนปาติกปทวิภตฺตสฺมิฺหิ โสตฺถึ
ปสฺสามิ ปาณิน โสตฺถินามฺหิ สมุฏิโตติ เอว โสตฺถิสทฺโท อลุตฺตวิภตฺติโก หุตฺวา อุปโยคกรณวจนวเสน ทฺวิปฺปกาโร ทิฏโ 
สทิส ตีสุ ลิงฺเคสุ
สพฺพาสุ จ วิภตฺติสุ
วจเนสุ จ สพฺเพสุ
ยนฺนเพฺยติ ตทพฺยยนฺติ
วจเนน กิฺจาป วิรุชฺฌติ เอตสฺส ปน เสสา วิภตฺติโย ปฏิจฺจ
๑

๑. โลปจารมตฺตวเสนาติป. สี. โลโกปจารมตฺตวเสน.
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วโย นตฺถีติ อพฺยยตฺตา นิปาตปเทสุ สงฺคโหเยว กาตพฺโพติ
อยมตฺโถ วุตฺโต ฯ ตสฺมา นิปาโต โสตฺถิสทฺโทติ ทฏพฺโพ ฯ
ปจฺจตฺตพหุวจนนฺเตฺวตฺถ ลุตฺต ฯ เตนฏกถาย พาลเสวนาทีหิ
เย อุปฺปชฺเชยฺยุ อาสวา วิฆาตปริฬาหา เตส อภาวา โสตฺถิ
อนุปทฺทวา อนุปสฏา เขมิโน อปฺปฏิภยาติ วุตฺต ฯ
[๖๒๑] ตตฺถ อาสวา วิฆาตปริฬาหาติ จตฺตาโร อาสวา จ
อฺเ จ วิฆาตกรา กิเลสปริฬาหา วิปากปริฬาหา วา ฯ จกฺขุทฺวาเร
หิ อิฏารมฺมณ อาปาถคต กามสฺสาทวเสน อสฺสาทยโต อภินนฺทโต
กามาสโว อุปฺปชฺชติ ฯ อีทิส อฺสฺมิมฺป สุคติภเว ลภิสฺสามีติ
ภวปฺปฏนาย อสฺสาทยโต ภวาสโว อุปฺปชฺชติ ฯ สตฺโตติ วา
สตฺตสฺสาติ วา คณฺหนฺตสฺส ทิฏาสโว อุปฺปชฺชติ ฯ สพฺเพเหว
สหชาต อฺาณ อวิชฺชาสโว ฯ เตหิ สมฺปยุตฺตา อปเรเอว
กิเลสา วิฆาตปริฬาหา อายตึ วา เตส วิปากาติ สพฺพาสวสุตฺตวณฺณนา ฉกฺกงฺคุตฺตเร อาหุเนยฺยสุตฺตวณฺณนา จ ฯ
[๖๒๒] วิฆาตกราติ จิตฺตวิฆาตกรา กายจิตฺตทุกฺขนิพฺพตฺตกา
วา ฯ ยถาวุตฺตกฺกิเลสเหตุกทาหานุพนฺธา วิปากาเอว วิปากปริฬาหา ฯ ยถา ปเนตฺถ อาสวา อฺเ จ วิฆาตกรณกฺกิเลสา
วิปากปริฬาหา สมฺภวนฺติ ต ทสฺเสตุ จกฺขทุ ฺวาเร หีติอาทิ
วุตฺตนฺติ ตฏฏีกา ฯ
๑

๒

๓

๑. อาสววิฆาตปริฬาหา เตส อภาวา โสตฺถึ คจฺฉนฺตีติ ทิสฺสติ. ๒. ป. สู. ๑/๑๐๖
๓. มโน. ปู. ๓/๑๕๘.
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อาสวสรูปนฺตุ สฏีกาสุ นิกฺเขปกณฺฑสงฺคีติสุตฺตสพฺพาสวสุตฺตวณฺณนาสุ โอโลเกตพฺพ ฯ สงฺเขปโต ปน ทิฏิสหิโต สพฺพกามาวจรธมฺมวิสโย โลโภ กามาสโว ทิฏิรหิโต รูปาวจรกมฺมุปปตฺติภววิสโย โลโภ ภวาสโว ทฺวาสฏิทิฏิโย ทิฏาสโว
โมโห อวิชชฺ าสโวติ ทฏพฺพ ฯ
[๖๒๓] ตนฺเตสนฺติ เย เอตาทิสานิ มงฺคลานิ กตฺวา โหนฺติ
เต ยสฺมา สพฺพตฺถ อปราชิตา หุตฺวา โสตฺถิ โสตฺถิภูตา สพฺพตฺถ
คจฺฉนฺติ ตสฺมา ตฺว เตส เอตาทิสการกาน ต พาลาเสวนาทิ
อฏตฺตึสวิธ มงฺคล อุตตฺ ม เสฏ ปวรนฺติ คณฺหาหิ เทวเตติ
อตฺโถ ฯ เอตฺถ จ เอตาทิสานีติ เภทาเปกฺขวเสน วุตฺต ตนฺติ
ชจฺจาเปกฺขวเสน ยถา มงฺคลานิ อจินฺตยุ พฺรหู ิ มงฺคลนฺติ
จ ฯ สพฺพตฺถ โสตฺ อิติ รคโณ ถึ คจฺฉนฺติ อิติ มคโณ ฯ
อยมฺป คาถา ปฺยาวตฺต นาม ฯ
[๖๒๔] เอวมิมาย คาถาย ภควา เทสน นิฏาเปสิ ฯศ
เทสนาวสาเน โกฏิสตสหสฺสเทวตาโย อรหตฺตมฺปตฺตา ฯ เหฏิมผลตฺตยมฺปตฺตา คณนปถ วีติวตฺตา ฯ ตา สพฺพาป ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา ตตฺเถว อนฺตรธายึสุ ฯ
อานนฺทตฺเถโร ปน ปฺหาปุจฺฉกเมว สนฺธาย อิทมโวจ
ภควา อตฺตมนา สา เทวตา ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ตตฺเถว อนฺตรธายีติ อาห ฯ เอเตน
๑

๒

๑. สี. รูปารูปาวจรกมฺมุปปตฺติภววิสโย ฯ ๒. สี. กตฺตาโร ฯ
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ปาเทน มงฺคลสุตฺตสฺส ปริโยสานกลฺยาณตา ทีปตา โหติ ฯ
ตตฺถ อิทนฺติ เอเตน พหู เทวา มนุสฺสา จาติอาทิก
สพฺพมฺป ปรามสติ ฯ ยทิป ปมคาถา เทวตาย วุตฺตา เถโร ปน
อตฺตโน สตฺถารา เทสิต ต สนฺธาย เอว วทติ ฯ สตฺถา กิรสฺส
ทุติยทิวเส สพฺพ กเถสิ ฯ เตนฏกถาย อถ ภควา ทุติยทิวเส
อานนฺทตฺเถร อามนฺเตสิ อิม อานนฺท รตฺตึ อฺตรา เทวตา
ม อุปสงฺกมิตฺวา มงฺคลปฺห ปุจฺฉิ อถสฺสาห อฏตฺตึส มงฺคลานิ
อภาสึ อุคฺคณฺห อานนฺท อิม มงฺคลปริยาย อุคฺคณฺหิตฺวา ภิกฺขู
วาเจหีติ ฯ เถโร อุคฺคณฺหติ ฺวา ภิกฺขู วาเจสีติ วุตฺต ฯ
[๖๒๕] อิทานิ สพฺพมงฺคเลสุ าณปริจยปาฏวตฺถ อยมาทิโต
ปภูติ โยชนา อฏกถาจริเยหิ กตา ฯ เอวมิเม อิธโลกปรโลกโลกุตฺตรสุขกามา สตฺตา พาลชนเสวน ปหาย ปณฺฑิต นิสสฺ าย
ปูชเนยฺเย ปูเชนฺตา ปฏิรูปเทสวาเสน ปุพฺเพกตปฺุตาย จ กุสลุป-ฺ
ปตฺติย โจทิยมานา อตฺตาน สมฺมาปณิธาย พาหุสจฺจสิปฺปวินเยหิ
อลงฺกตตฺตภาวา วินยานุรปู  สุภาสิต ภาสมานา ยาว คิหิภาว น
วิชหนฺติ ตาว มาตาปตุอุปฏาเนน ปุราณอิณมูล วิโสธยมานา
ปุตฺตทารสฺส สงฺคเหน นวอิณมูล ปโยชยมานา อนากุลกมฺมนฺตตาย
ธนธฺาทิสมิทฺธึ ปาปุณนฺตา ทาเนน โภคสาร ธมฺมจริยาย ชีวิตสารฺจ คเหตฺวา าติสงฺคเหน สกชนหิต อนวชฺชกมฺมนฺตตาย
ปรชนหิตฺจ กโรนฺตา ปาปวิรติยา ปรุปฆาต มชฺชปานสยเมน
๑

๑. ป. โช. ขุ. ขุ. ๑๗๑ ฯ
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อตฺตุปฆาตฺจ วิวชฺชิตฺวา ธมฺเมสุ อปฺปมาเทน กุสลปกฺเข วฑฺเฒตฺวา
วฑฺฒิตกุสลตาย คิหิพฺยฺชน โอหาย ปพฺพชิตภาเว ปติฏิตาป
พุทฺธพุทฺธสาวกุปชฺฌายาจริยาทีสุ คารเวน นิวาเตน จ วตฺตสมฺปท
อาราเธตฺวา สนฺตุฏิยา ปจฺจยเคธ ปหาย กตฺุตาย สปฺปุรสิ ภูมิย
ตฺวา ธมฺมสฺสวเนน จิตฺตลีนต ปหาย ขนฺติยา สพฺพปริสสฺ เย
อภิภวิตฺวา โสวจสฺสตาย สนาถ อตฺตาน กตฺวา สมณทสฺสเนน
ปฏิปตฺติโยค สมฺปสฺสนฺตา ธมฺมสากจฺฉาย กงฺขฏานิเยสุ กงฺข
ปฏิวิโนเทตฺวา อินฺทฺริยสวรตเปน สีลวิสุทฺธึ สมณธมฺมพฺรหฺมจริเยน
จิตฺตวิสุทฺธึ ตโตปรา จ จตสฺโส วิสุทฺธิโย สมฺปาเทตฺวา อิมาย
ปฏิปทาย สจฺจทสฺสนปริยาย าณทสฺสนวิสุทฺธึ ปตฺวา อรหตฺตผลาขฺย นิพฺพาน สจฺฉิกโรนฺติ ย สจฺฉิกตฺวา สิเนรุปพฺพโต วิย
วาตวุฏีหิ อฏหิ โลกธมฺเมหิ อกมฺปมานจิตฺตา อโสกา วิรชา
เขมิโน โหนฺติ เย จ เขมิโน โหนฺติ เต สพฺพตฺถ อปราชิตา๙
โหนฺติ สตฺพตฺถ จ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ ฯ เตนาห ภควา เอตาทิสานิ
กตฺวาน ... ตนฺเตส มงฺคลมุตฺตมนฺติ ฯ
อิท สุตฺต สุตฺตนิปาตสฺส ทุติยวคฺเค ขุทฺทกปาเ จาติ ทฺวีสุ
าเนสุ สงฺคีต ขุทฺทกนิกายปริยาปนฺนนฺติ ฯ
[๖๒๖] เอตฺตาวตา จ
[๑]

๒

๓

๑. เอตฺถนฺตเร ปน ธมฺเมสูติ ปท ทิสฺสติ ฯ ๒. อริยสจฺจทสฺสนปริยายนฺติ. สี.
อริยสจฺจทสฺสนปริโยสาน ฯ ๓. อรหตฺตผลสงฺขฺย. สี. อรหตฺตผลสงฺขาต ฯ
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ปฏิฺาตา มยา เอสา
ยา มงฺคลตฺถทีปนี
อานยิตวฺ าน สารตฺถ
อเนก ปฏกตฺตยา
กตา สา นิฏิตา สุฏุ
ปสฺสิตพฺพา หิ วิฺุนา
ปสฺสนฺเตน อิม ลทฺธา
เฉกตา สพฺพมงฺคเล
สุตฺตาภิธมฺมวินเยสุ วิจาราโณ
สิรฺยาทิมงฺคลภิธานยุโตรุเถโร
อุสฺสาหวา รจยิ พุทฺธวิรสฺส สิสฺโส
มงฺคลตฺถทีปนิมิมตฺถรสาภิราม ฯ
[๖๒๗] อิจฺจาย นวปุรสฺส ทกฺขิณทิสาภาเค คาวุเต าเน
วิวิตฺเต สมฺปตฺตาน ปสาทชนเก สฺุาคาเร วสนฺเตน วิเวกาภิรเตน
มหุสฺสาเหน ติปฏกธเรน สทฺธาพุทฺธิวิริยปฺปฏิมณฺฑิเตน สกปเรส
โกสลฺลมิจฺฉนฺเตน สิริมงฺคโลติ ครูหิ คหิตนาเมน มหาเถเรน
ปรเมนฺเท นวปุเร อิสสฺ รสฺส ลกวฺหยราชนตฺตุโน ราชาติราชสฺส
มนุชินฺทสฺส สพฺพราชูน ติลกภูตสฺส ปรมสฺสทฺธสฺส ปฏิตสพฺพฺตฺาณสฺส พุทฺธสาสเน ปสนฺนสฺส กาเล ฉฬาสีตฺยาธิกฏสตสกฺกราเช
มกฺกฏวสฺเส กตา มงฺคลตฺถทีปนี ฯ สา อนฺตรายวชฺชา สิชฺฌติ ฺถ
ยถา ตถา ปชายาสา สุนฺทรกา ยา สิทฺธา ภวต สกลาว สา
อาสา ฯ
๑

๑. สี. คาหิตนาเมน มหาเถเรน ปรมเมตฺเตน นวปุเร อิสฺสรสฺส ลงฺกาวฺหยสฺส
ราชนตฺตุโน ราชาธิราชสฺส สพฺพราชูน ติลกภูตสฺส ปรมสทฺธสฺส ปตฺถิตสพฺพฺุตาณสฺส พุทฺธสาสเน ปสนฺนสฺส กาเล ฉฬาสีตฺยาธิกฏสตสกฺกราเช กกฺกฏวสฺเส
กตาย มงฺคลตฺถทีปนี ฯ
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กุรุตา เม อิม ปตฺต
ย ปฺุ สุขทายก
เตน ปฺุเน เม สิทฺธา ปชาสา ภวต สุภา ฯ
จกฺกวาเฬสุนนฺเตสุ
สมนฺตานนฺตเทหิโน
สทา ภทฺรานิ ปสฺสนฺตุ
สุขิโน ทีฆมายุกา ฯ
พุทฺเธ ปสนฺนา จ ปสนฺนธมฺมา
สงฺเฆ ปสนฺนา จถ ปฺุกามา
เอวปการาหิ จ เต ลภนฺต
อาสาย สิทฺธ อถ ทุกฺขโมกฺข ฯ
อหนฺตุ (๒) อุตฺตม ผล
อรหตฺตนฺติ สฺิต๑

กุรุตา เม อิม ลทฺธ
ย ปฺุ สุขทายก
เตน ปฺุเน สพฺพาย
ปชาย ภวต สุภ.
จกฺกวาเฬสฺวนฺเตสุ
สมนฺตานนฺตเทหิโน
๑. สี. สงฺเฆ ปสนฺนา ปุถุ ปฺุกามา
เอวปกาเรหิ จ เต ลภนฺตุ
อาสายสิทฺธ อถ ทุกฺขโมกฺข.
๒. สี. อหนฺตุ อุตฺตมผล
อรหตฺตนฺติ สฺิต
อลงฺกต สุคุเณหิ
ลเภยฺย ภวอนฺติเม.
ยทา โขริยเมตฺเตยฺโย
อุปฺปนฺโน โลกนายโก
ตทาห สมฺมุขี เหสฺส
ตสฺส ธมฺม สุเณยฺยห
ตสฺส ธมฺม สุณิตฺวาน
คจฺเฉยฺย ปุริม ผล
ตทา อลงฺกโต เหสฺส
คุเณหิ สกเลหิป
สเจ เหตฺถ ผล คจฺเฉ
สสรนฺโต ภวาภเว
ปาปมิตฺเต น เสเวยฺย
เสเวยฺย ปุริสุตฺตเม.
กุทิฏิยา น สยฺุเช
สยฺุเชห สุทิฏิยา
ทานาทิสยุโต โหมิ
ปสนฺโน โลกสมฺมโต.
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ลงฺกต สพฺพคุเณหิ
ยทา หฺยริยเมตฺเตยฺโย
ตทาห สมฺมขุ ีภูโต
ตสฺส ธมฺม สุณิตฺวาน
ตทาหลงฺกโต สิย
สเจ เนตฺถ ผล คจฺเฉ
ปาปมิตตฺ  น เสเวยฺย
กุทิฏ ิยา น สยุเช
ทานาทิสยุตฺโต โหมิ
ชาติสฺสโร มหาปฺโ

ลเภยฺย ภวอนฺติเม ฯ
อุปฺปนฺโน โลกนายโก
ตสฺส ธมฺม สุเณยฺย ต
คจฺเฉยฺย ปรม ผล
คุเณหิ สกเลหิป ฯ
สสรนฺโต ภวาภเว
เสเวยฺย ปุริสุตฺตเม
สยุเชห สุทิฏิยา ฯ
ปสนฺโน โลกสมฺมโต
อกฺขุพฺโภ สาครูปโม

ชาติสฺสโร มหาปฺโ อกฺโขโภ สาครูปโม
สพฺพธมฺมานเฉโกห
ภเวยฺย ชาติชาติย.
จิร ติฏตุ สทฺธมฺโม
โลกนาถสฺส สาสน
ปสนฺนา โหนฺตุ สพฺเพป ปาณิโน พุทฺธสาสเน.
เทโว โลเก ปวสฺสนฺโต
สมิทฺธึ เนตุ เมทนึ
สมฺมา ธาร ปเวจฺฉนฺโต
รกฺขตุ ภูมิม สทา.
มาตา ปตา จ อตฺรช
นิจฺจ รกฺขนฺตุ ปุตฺตก
เอว ธมฺเมน ราชาโน
ชน รกฺขนฺตุ สพฺพทาติ.
มงฺคลตฺถทีปนี
สมฺปุณฺณา ฯ
นิพฺพานปจฺจโย โหตุ ฯ
ยาว พุทฺโธติ นามมฺป โลเก วตฺตติ ตาทิโน
ติฏต สาสน ตาว
เทเสนฺตุ โสตุมิจฺฉตนฺติ.
สิทฺธิรตฺถุ ฯ
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สพฺพธมฺมาน เฉโกห ภเวยฺย ชาติชาติย ฯ
จิร ทิปปฺ ตุ สทฺธมฺโม
โลกนาถสฺส สาสน
ปสนฺนา โหนฺตุ สพฺเพป ปาณิโน พุทฺธสาสเน ฯ
เทโว กาเล ปวสฺสนฺโต สมิทธฺ  เนตุ เมทนึ
สมฺมา ธาร ปเวจฺฉนฺโต รกฺขนฺตุ ภูมิช สทา
มาตา ปตา จ อตฺรช
นิจฺจ รกฺขนฺติ ปุตฺตก
ชน รกฺขนฺตุ สพฺพทาติ ฯ
เอว ธมฺเมน ราชาโน
มงฺคลตฺถทีปนี สมฺปุณฺณา ฯ
ยาว พุทฺโธติ นามมฺป
โลเก วตฺตติ ตาทิโน
ติฏตุ สา นย ตาว
ทสฺเสนฺตี โสตุมิจฺฉตนฺติ
๑

๒

๑. มงฺคลทีปนี อฏกถา สมตฺตาติป ปาา ฯ ๒. อย คาถา กตฺถจิ น ทิสฺสติ ฯ

