ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 1

๔. ปุปฺผวคฺควณฺณนา
---------๑. ปวีกถาปสุต ปฺจสตภิกฺขุ วตฺถุ. [ ๓๓ ]
โก อิม ปวึ วิเชสฺสตีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา สาวตฺถิย
วิหรนฺโต ปวีกถาปสุเต ปฺจสเต ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.
เต กิร ภควตา สทฺธึ ชนปทจาริก จริตฺวา เชตวน อาคนฺตฺวา
สายณฺหสมเย อุปฏานสาลาย นิสนิ ฺนา อตฺตโน คตคตฏาเน
อสุกคามโต อสุกคามคมนฏาเน สม วิสม กทฺทมพหุล สกฺขรพหุล
กาฬมตฺติก ตมฺพมตฺติกนฺติ ปวีกถ กเถสุ. สตฺถา อาคนฺตฺวา "กาย
นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินนฺ าติ ปุจฺฉิตฺวา, "ภนฺเต อมฺเหหิ
วิจริตฏาเน ปวีกถายาติ วุตฺเต, "ภิกฺขเว เอสา พาหิรปวี นาม
ตุมฺเหหิ อชฺฌตฺติกปวิย ปริกมฺม กาตุ วฏฏตีติ วตฺวา อิมา เทฺว
คาถา อภาสิ
"โก อิม ปวึ วิเชสฺสติ
ยมโลกฺจ อิม สเทวก ?
โก ธมฺมปท สุเทสิต
กุสโล ปุปฺผมิว ปเจสฺสติ ?
เสโข ปวึ วิเชสฺสติ
ยมโลกฺจ อิม สเทวก
๑

๑. สี. ม. ยุ. อตฺตนา.
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เสโข ธมฺมปท สุเทสิต
กุสโล ปุปฺผมิว ปเจสฺสตีติ. "
ตตฺถ "โก อิมนฺติ โก อิม อตฺตภาวสงฺขาต ปวึ.
วิเชสฺสตีติ อตฺตโน าเณน วิชานิสสฺ ติ ปฏิวชิ ฺฌสิ ฺสติ สจฺฉิกริสฺสตีติ อตฺโถ. ยมโลกฺจาติ จตุพฺพิธ อปายโลกฺจ. อิม
สเทวกนฺติ อิม มนุสฺสโลกฺจ เทวโลเกน สทฺธึ โก วิเชสฺสติ
วิชานิสฺสติ ปฏิวิชฺฌิสฺสติ สจฺฉิกริสฺสตีติ ปุจฺฉติ. โก ธมฺมปท
สุเทสิตนฺติ ยถาสภาวโต กถิตตฺตา สุเทสิต สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมสงฺขาต ธมฺมปท กุสโล มาลากาโร ปุปฺผ วิจินนฺโต วิย โก
วิเจสฺสติ วิจินิสฺสติ อุปปริกฺขิสฺสติ ปฏิวิชฺฌิสฺสติ สจฺฉิกริสฺสตีติ
อตฺโถ. เสโขติ อธิสีลสิกฺขา อธิจิตฺตสิกฺขา อธิปฺาสิกฺขาติ
อิมา ติสฺโส สิกฺขา สิกฺขนโต โสตาปตฺติมคฺคฏ อาทึ กตฺวา ยาว
อรหตฺตมคฺคฏา สตฺตวิโธ เสโข อิม อตฺตภาวสงฺขาต ปวึ
อรหตฺตมคฺเคน ตโต ฉนฺทราค อปกฑฺฒนฺโต วิเชสฺสติ วิชานิสฺสติ
ปฏิวิชฺฌิสฺสติ สจฺฉิกริสฺสติ. ยมโลกฺจาติ ตถา วุตฺตปฺปการ
ยมโลกฺจ อิม มนุสฺสโลกฺจ สห เทเวหิ สเทวก เสฺวว วิเชสฺสติ
วิชานิสฺสติ ปฏิวิชฺฌิสฺสติ สจฺฉิกริสสฺ ติ. เสโขติ เสฺวว สตฺตวิโธ
เสโข. ยถา นาม กุสโล มาลากาโร ปุปฺผาราม ปวิสิตฺวา
ตรุณมกุลานิ ปาณกวิทฺธานิ จ มิลาตานิ จ คณฺิกชาตานิ จ
ปุปฺผานิ วชฺเชตฺวา โสภณานิ สุชาตานิ ปุปฺผานิ วิจินาติ เอวเมว
อิม สุกถิต สุนิทฺทิฏ โพธิปกฺขิยธมฺมปทป ปฺาย ปเจสฺสติ
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วิจินิสฺสติ อุปปริกฺขิสฺสติ ปฏิวิชฌ
ฺ ิสฺสติ สจฺฉิกริสฺสตีติ.
สตฺถา สยเมว ปฺห วิสฺสชฺเชสิ. เทสนาวสาเน ปฺจสตา
ภิกฺขู สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณึสุ. สมฺปตฺตปริสายป
สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.
ปวีกถาปสุตปฺจสตภิกฺขุ วตฺถุ.
---------๒. มรีจิกมฺมฏานิก ตฺเถร วตฺถุ. [ ๓๔ ]
เผณูปมนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา สาวตฺถิย วิหรนฺโต
อฺตร มรีจิกมฺมฏานิก ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา สมณธมฺม
กริสฺสามีติ อรฺ ปวิสิตฺวา ฆฏิตวฺ า วายมิตฺวา อรหตฺต ปตฺตุ
อสกฺโกนฺโต วิเสเสตฺวา กมฺมฏาน กถาเปสฺสามีติ สตฺถุ สนฺติก
อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค มรีจึ ทิสวฺ า ยถาย คิมฺหสมเย อุฏ ิตา
มรีจิ ทูเร ิตาน รูปคต วิย ปฺายติ สนฺติก อาคจฺฉนฺตาน
เนว ปฺายติ อย อตฺตภาโวป อุปฺปาทวยตฺเถน เอวรูโปติ
มรีจิกมฺมฏาน ภาเวนฺโต อาคนฺตฺวา มคฺคกิลนฺโต อจิรวติย
นหายิตฺวา เอกสฺมึ จณฺฑโสตตีเร ฉายาย นิสินฺโน อุทกเวคาภิฆาเตน
อุฏหิตฺวา มหนฺเต เผณปณฺเฑ ภิชฺชมาเน ทิสฺวา อย อตฺตภาโวป
อุปฺปชฺชิตฺวา ภิชฺชนตฺเถน เอวรูโปเยวาติ อารมฺมณ อคฺคเหสิ. สตฺถา
คนฺธกุฏิย ิโต ว ต เถร ทิสฺวา เอวเมว ภิกฺขุ เอวรูโปวาย
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อตฺตภาโว เผณปณฺโฑ วิย มรีจิ วิย อุปฺปชฺชนภิชฺชนสภาโวเอวาติ วตฺวา อิม คาถมาห
" เผณูปม กายมิม วิทิตฺวา
มรีจิธมฺม อภิสมฺพุธาโน
เฉตฺวาน มารสฺส ปปุปฺผกานิ
อทสฺสน มจฺจรุ าชสฺส คจฺเฉติ."
ตตฺถ เผณูปมนฺติ อิม เกสาทิสมุหสงฺขาต กาย อพลทุพฺพลอนทฺธนิยตาวกาลิกตฺเถน เผณปณฺฑสริกฺขโกติ วิทิตฺวา. มรีจิธมฺมนฺติ ยถา มรีจิ ทูเร ิตาน รูปคต วิย คยฺหุปคา วิย โหติ
สนฺติเก อุปคจฺฉนฺตาน ริตฺตา ตุจฺฉา อคยฺหุปคา สมฺปชฺชติ
เอว ขณิกอิตฺตรปจฺจุปฏานตฺเถน อย กาโยป มรีจิธมฺโมติ
อภิสมฺพุธาโน พุชฺฌนฺโต ชานนฺโตติ อตฺโถ. มารสฺส ปปุปผฺ กานีติ
มารสฺส ปปุปฺผกสงฺขาตานิ เตภูมิกานิ วฏฏานิ อริยมคฺเคน ฉินฺทิตฺวา
ขีณาสโว ภิกฺขุ มจฺจุราชสฺส อทสฺสน อวิสย อมต มหานิพฺพาน
คจฺเฉยฺยาติ.
คาถาปริโยสาเน เถโร สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปตฺวา สตฺถุ
สุวณฺณวณฺณ สรีร โถเมนฺโต วณฺเณนฺโต วนฺทนฺโต อาคโตติ.
มรีจิกมฺมฏานิกตฺเถร วตฺถ.ุ
-----------๑

๑. สี. ยุ. อิมนฺติ.
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๓. วิฑูฑภ วตฺถุ. [ ๓๕ ]
ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺตนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา สาวตฺถิย
วิหรนฺโต สปริส โอเฆน อชฺโฌตฺถริตฺวา มาริต วิฑูฑภ อารพฺภ
กเถสิ.
ตตฺราย อนุปุพฺพีกถา สาวตฺถยิ  มหาโกสลรฺโ ปุตฺโต
ปเสนทิกุมาโร นาม เวสาลิย ลิจฺฉวิกุมาโร มหาลิ นาม กุสินาราย
มลฺลราชปุตโฺ ต พนฺธุโล นามาติ อิเม ตโย ทิสาปาโมกฺขสฺสาจริยสฺส
สนฺติเก สิปปฺ ุคฺคหณตฺถ ตกฺกสิล คนฺตฺวา พหินคเร สาลาย สมาคตา
อฺมฺสฺส อาคตการณฺจ กุลฺจ นามฺจ ปุจฺฉิตฺวา สหายกา
หุตฺวา เอกโตว อาจริย อุปสงฺกมิตฺวา น จิรสฺเสว อุคฺคหิตสิปฺปา
อาจริย อาปุจฺฉิตฺวา เอกโตว นิกฺขมิตฺวา สกสกฏานานิ อคมสุ.
เตสุ ปเสนทิกุมาโร ปตุ สิปฺป ทสฺเสตฺวา ปสนฺเนน ปตรา รชฺเช
อภิสิตฺโต. มหาลิกุมาโร ลิจฺฉวีน สิปฺป ทสฺเสนฺโต มหนฺเตน
อุสฺสาเหน ทสฺเสสิ. ตสฺส อกฺขีนิ ภิชฺชิตฺวา อคมสุ. ลิจฺฉวิราชาโน
อโห วต อมฺหาก อาจริโย อกฺขิวินาส ปตฺโต น ต ปริจฺจชิสฺสาม
อุปฏหิสฺสาม นนฺติ ตสฺส สตสหสฺสุฏานก เอก ทฺวาร อทสุ.
โส ต นิสฺสาย ปฺจสเต ลิจฺฉวิราปุตฺเต สิปฺป สิกขฺ าเปนฺโต วสิ.
พนฺธุลกุมาโร สฏี เวฬู คเหตฺวา มชฺเฌ อยสลาก ปกฺขิปต ฺวา
สฏิกลาเป อุสฺสาเปตฺวา ปเต มลฺลราชกุเลหิ อิเม กปฺเปตูติ
๑

๑. วิฏฏภนฺติป ปท ทิสฺสติ.
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วุตฺเต อสีติหตฺถ อากาส อุลลฺ งฺฆิตฺวา อสินา กปฺเปนฺโต อคมาสิ.
โส โอสานกลาเป อยสลากาย กิรีติ สทฺท สุตฺวา กิเมตนฺติ
ปุจฺฉิตฺวา สพฺพกลาเปสุ อยสลากาน ปตภาว สุตฺวา อสึ ฉฑฺเฑตฺวา
โรทมาโน มยฺห เอตฺตเกสุ าติสุหชฺเชสุ เอโกป สสิเนโห หุตฺวา
อิม การณ นาจิกฺขิ สเจ หิ อห ชาเนยฺย อยสลากาย สทฺท
อนุฏาเปนฺโตว ฉินฺเทยฺยนฺติ วตฺวา สพฺเพปเม มาเรตฺวา รชฺช
กาเรสฺสนฺติ มาตาปตูน กเถสิ ปเวณิรชฺช นาม ตาต อิท
น ลพฺภา เอว กาตุนฺติ นานปฺปกาเรน วาริโต เตนหิ มม
สหายสฺส สนฺติก คมิสฺสามีติ สาวตฺถึ อคมาสิ. ปเสนทิราชา
ตสฺสาคมน สุตฺวา ปจฺจุคฺคนฺตฺวา มหนฺเตน สกฺกาเรน นคร
ปเวเสตฺวา เสนาปติฏาเน เปสิ. โส มาตาปตโร ปกฺโกสาเปตฺวา
ตตฺเถว วาส กปฺเปสิ.
อเถกทิวส ราชา อุปริปาสาเท ิโต อนฺตรวีถึ โอโลกยมาโน
อนาถปณฺฑิกสฺส จูฬอนาถปณฺฑิกสฺส วิสาขาย สุปฺปวาสายาติ
เอเตส เคเห ภตฺตกิจฺจตฺถาย คจฺฉนฺเต อเนกสหสฺเส ภิกฺขู ทิสฺวา
กห อยฺยา คจฺฉนฺตีติ ปุจฺฉิตฺวา เทว อนาถปณฺฑิกสฺส เคเห
นิจฺจภตฺต สลากภตฺต คิลานภตฺตาทีน อตฺถาย เทวสิก เทฺว ภิกฺขุสหสฺสานิ คจฺฉนฺติ จูฬอนาถปณฺฑิกสฺส เคห ปฺจสตา ภิกฺขู
นิจฺจ คจฺฉนฺติ ตถา วิสาขาย ตถา สุปฺปวาสายาติ วุตฺเต สยป
ภิกฺขุสงฺฆ อุปฏหิตุกาโม วิหาร คนฺตฺวา ภิกฺขุสหสฺเสน สทฺธึ
สตฺถาร นิมนฺเตตฺวา สตฺตาห สหตฺถา ทาน ทตฺวา สตฺตเม ทิวเส
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สตฺถาร วนฺทิตฺวา ภนฺเต ปฺจหิ เม ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ นิพทฺธ
ภิกฺข คณฺหถาติ อาห. มหาราช พุทฺธา นาม เอกฏาเน นิพทฺธ
ภิกฺข น คณฺหนฺติ พหู พุทฺธาน อาคมน ปจฺจาสึสนฺตีติ. เตนหิ
เอก ภิกฺขุ นิพทฺธ เปเสถาติ. สตฺถา อานนฺทตฺเถรสฺส ภารมกาสิ.
ราชา ภิกฺขุสงฺเฆ อาคเต ปตฺต คเหตฺวา อิเม นาม ปริวิสนฺตูติ
อวิจาเรตฺวา สตฺตาห สยเมว ปริวิสิตฺวา อฏเม ทิวเส วิกฺขิตฺโต
ปปฺจ อกาสิ. ราชกุเล จ นาม อนาณตฺตา อาสนานิ ปฺาเปตฺวา
ภิกฺขู นิสีทาเปตฺวา ปริวิสิตุ น ลภนฺติ. ภิกฺขู น มย อิธ าตุ
สกฺขิสฺสามาติ พหู ปกฺกมึสุ. ราชา ทุติยทิวเสป ปมชฺช.ิ ทุติยทิวเสป
พหู ปกฺกมึสุ. ตติยทิวเสป ปมชฺช.ิ ตทา อานนฺทตฺเถร เอกกเมว
เปตฺวา อวเสสา ปกฺกมึสุ.
ปฺุวนฺตา นาม การณวสิกา โหนฺติ กุลาน ปสาท รกฺขนฺติ.
ตถาคตสฺส จ สารีปุตตฺ ตฺเถโร มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโรติ เทฺว
อคฺคสาวกา เขมา อุปฺปลวณฺณาติ เทฺว อคฺคสาวิกา อุปาสเกสุ
จิตฺโต คหปติ หตฺถโก อาฬวโกติ เทฺว อคฺคสาวกา อุปาสิกาสุ
เวฬุกณฺฏกี นนฺทมาตา ขุชฺชุตฺตราติ เทฺว อคฺคสาวิกา อิติ อิเม
อฏ ชเน อาทึ กตฺวา านนฺตรปฺปตฺตา สพฺเพป สาวกา เอกเทเสน
ทสนฺน ปารมีน ปูริตตฺตา มหาปฺุา อภินีหารสมฺปนฺนา.
อานนฺทตฺเถโรป กปฺป สตสหสฺส ปูริตปารมี อภินหี ารสมฺปนฺโน
มหาปฺุโ อตฺตโน การณวสิกตาย กุลสฺส ปสาท รกฺขนฺโต
อฏาสิ. ต เอกกเมว นิสีทาเปตฺวา ปริวิสึสุ. ราชา ภิกฺขูน
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คตกาเล อาคนฺตฺวา ขาทนียโภชนียานิ ตเถว ิตานิ ทิสฺวา กึ
อยฺยา นาคมึสูติ ปุจฺฉิตฺวา อานนฺทตฺเถโร เอกโกว อาคโต
เทวาติ สุตฺวา อทฺธา เอตฺตกมฺเม เฉทนมกสูติ ภิกฺขูน กุทฺโธ
สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา ภนฺเต มยา ปฺจนฺน ภิกฺขุสตาน ภิกฺขา
ปฏิยตฺตา อานนฺทตฺเถโร กิร เอกโก ว อาคโต ปฏิยตฺตภิกฺขา
ตเถว ิตา ปฺจสตา ภิกฺขู มม เคเห สฺ น กรึสุ กินฺนุ
โข การณนฺติ อาห. สตฺถา ภิกฺขูน โทส อวตฺวา มหาราช มม
สาวกาน ตุมฺเหหิ สทฺธึ วิสฺสาโส นตฺถิ เตน น คตา ภวิสฺสนฺตีติ
วตฺวา กุลาน อนุปคมนการณฺจ อุปคมนการณฺจ ปกาเสนฺโต
ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา อิม สุตฺตมาห
นวหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคต กุล อนุปคนฺตฺวา จ
นาล อุปคนฺตุ อุปคนฺตฺวา จ นาล อุปนิสีทิตุ. กตเมหิ นวหิ
น มนาเปน ปจฺจุฏเนฺติ น มนาเปน อภิวาเทนฺติ น มนาเปน
อาสน เทนฺติ สนฺตมสฺส ปริคุยฺหนฺติ พหุกมฺหิ โถก เทนฺติ
ปณีตมฺหิ ลูข เทนฺติ อสกฺกจฺจ เทนฺติ โน สกฺกจฺจ น อุปนิสีทนฺติ
ธมฺมสฺสวนาย ภาสนฺตสฺส น รฺชิยนฺติ. อิเมหิ โข ภิกฺขเว นวหิ
องฺเคหิ สมนฺนาคต กุล อนุปคนฺตฺวา จ นาล อุปคนฺตุ อุปคนฺตฺวา จ
นาล อุปนิสีทิตุ.
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๑. องฺ. นวก. ๒๓/๔๐๑. ๒-๓. ปาลิย จสทฺทฏาเนสุ วาสทฺโท ทิสฺสติ.
๔. พหุกมฺป. ๕. ปณีตมฺป. ๖. ภาสิตมสฺส. ๗. รมิสฺสนฺติ. ๘-๙. ปาลิย
จสทฺทฏาเนสุ วาสทฺโท ทิสฺสติ. สุกฺกปกฺเข ปน เอกสทิสเมว. . ว.

๙
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นวหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคต กุล อนุปคนฺตฺวา จ อล
อุปคนฺตุ อุปคนฺตฺวา จ อล อุปนิสที ิตุ. กตเมหิ นวหิ มนาเปน
ปจฺจุฏเนฺติ มนาเปน อภิวาเทนฺติ มนาเปน อาสน เทนฺติ
สนฺตมสฺส น ปริคุยฺหนฺติ พหุกมฺหิ พหุก เทนฺติ ปณีตมฺหิ ปณีต
เทนฺติ สกฺกจฺจ เทนฺติ โน อสกฺกจฺจ อุปนิสีทนฺติ ธมฺมสฺสวนาย
ภาสนฺตสฺส รฺชิยนฺติ. อิเมหิ โข ภิกขฺ เว นวหิ องฺเคหิ สมนฺนาคต
กุล อนุปคนฺตฺวา จ อล อุปคนฺตุ อุปคนฺตฺวา จ อล อุปนิสีทิตุนฺติ.
อิติ โข มหาราช มม สาวกา ตุมฺหาก สนฺติกา วิสฺสาส
อลภนฺตา น คตา ภวิสฺสนฺติ โปราณกปณฺฑิตา หิ อวิสฺสาสนียฏาเน
สกฺกจฺจ อุปฏิยมานาป มรณนฺติก เวทน ปตฺวา วิสฺสาสิกฏานเมว
คมึสูติ กทา ภนฺเตติ รฺา ปุฏโ อตีต อาหริ
อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต เกสโว
นาม ราชา รชฺช ปหาย อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิ. ต ปฺจ ปุริสสตานิ
อนุปพฺพชึสุ. โส เกสวตาปโส นาม อโหสิ. ปสาธนกปฺปโก ปนสฺส
อนุปพฺพชิตฺวา กปฺปโก นาม อนฺเตวาสิโก อโหสิ. เกสวตาปโส
ปริสาย สทฺธึ อฏ มาเส หิมวนฺเต วสิตฺวา วสฺสารตฺเต
โลณมฺพิลเสวนตฺถาย พาราณสึ ปตฺวา ภิกฺขาย นคร ปาวิสิ.
อถ น ราชา ทิสฺวา ปสีทิตฺวา จาตุมฺมาส อตฺตโน สนฺติเก
วสนตฺถาย ปฏิฺ คเหตฺวา อุยฺยาเน วสาเปนฺโต สาย ปาต ตสฺส
อุปฏาน คจฺฉติ. อวเสสา ตาปสา กติปาห วสิตฺวา หตฺถิสทฺทาทีหิ
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อุพฺพาฬฺหา อาจริย อุกฺกณฺิตมฺหา คจฺฉามาติ อาหสุ. กหนฺตาตาติ.
หิมวนฺต อาจริยาติ. ราชา อมฺหาก อาคตทิวเสเยว จาตุมฺมาส
อิธ วสนตฺถาย ปฏิฺ คณฺหิ กถ คมิสฺสถ ตาตาติ. ตุมฺเหหิ
อมฺหาก อนาจิกฺขิตฺวาว ปฏิฺา ทินฺนา มย อิธ น สกฺโกม
วสิตุ อิโต อวิทูเร ตุมฺหาก ปวตฺติสฺสวนฏาเน วสิสฺสามาติ
วนฺทิตฺวา ปกฺกมึสุ. กปฺปกนฺเตวาสิเกน สทฺธึ อาจริโย โอหิยิ. ราชา
อุปฏาน อาคโต กุหึ อยฺยาติ ปุจฺฉิ. อุกฺกณฺิตมฺหาติ วตฺวา
หิมวนฺต คตา มหาราชาติ. กปฺปโกป น จิรสฺเสว อุกฺกณฺิตฺวา
อาจริเยน ปุนปฺปุน วาริยมาโนป น สกฺโกมีติ วตฺวา ปกฺกามิ.
อิตเรส ปน สนฺติก อคนฺตฺวา อาจริยสฺส ปวตฺตึ สุณนฺโต อวิทูเร
าเน วสิ. อปรภาเค อาจริยสฺส อนฺเตวาสิเก อนุสฺสรนฺตสฺส
กุจฺฉิโรโค อุปฺปชฺช.ิ ราชา เวชฺเชหิ ติกิจฺฉาเปติ. โรโค น วูปสมฺมติ.
ตาปโส อาห มหาราช อิจฺฉสิ เม โรค วูปสมิตุนฺติ. ภนฺเต
สจาห สกฺกเุ ณยฺย อิทาเนว โว ผาสุก กเรยฺยนฺติ. มหาราช
สเจ เม ผาสุก อิจฺฉสิ ม อนฺเตวาสิกาน สนฺติก เปเสหีติ. ราชา
สาธุ ภนฺเตติ ต มฺจเก นิปชฺชาเปตฺวา นารทามจฺจปฺปมุเข
จตฺตาโร อมจฺเจ มม อยฺยสฺส ปวตฺตึ ตฺวา มยฺห สาสน
ปหิเณยฺยาถาติ อุยโฺ ยเชสิ. กปฺปกนฺเตวาสิโก อาจริยสฺสาคมน สุตฺวา
ปจฺจุคฺคมน กตฺวา อิตเร กหนฺติ วุตฺเต อสุกฏาเน กิร วสนฺตีติ
อาห. เตป อาจริยสฺสาคตภาว สุตฺวา ตตฺเถว สโมสริตฺวา อาจริยสฺส
อุณฺโหทก ทตฺวา ผลาผล อทสุ. ตขณฺเว โรโค วูปสมิ. โส
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กติปาเหเนว สุวณฺณวณฺโณ อโหสิ. อถ น นารโท ปุจฺฉิ
" มนุสฺสินฺท ชหิตฺวาน
สพฺพกามสมิทฺธิน
กถนฺนุ ภควา เกสิ
กปฺปสฺส รมสิ อสฺสเมติ.
สาทูนิ รมณียานิ
สนฺติ รุกขฺ า มโนรมา
สุภาสิตานิ กปฺปสฺส
นารท รมยนฺติ มนฺติ.
สาลีน โอทน ภุตวฺ า
สุจิมสูปเสจน
กถ สามากนิวารา
อโลณา สาทยนฺติ ตนฺติ.
อสาทท ยทิวา สาทท
อปฺป วา ยทิวา พหห
วิสสฺ ฏโ ยตฺถ ภฺุเชยฺย วิสฺสาสปรมา รสาติ."
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนนฺโต
ตทา ราชา โมคฺคลฺลาโน อโหสิ นารโท สารีปุตฺโต กปฺปกนฺเตวาสิโก อานนฺโท เกสวตาปโส อหเมวาติ วตฺวา เอว มหาราช
ปุพฺเพ ปณฺฑิตา มรณนฺติก เวทน ปตฺวา วิสฺสาสิกฏาน อคมสุ
มม สาวกา ตุมฺหาก สนฺติเก วิสฺสาส น ลภนฺติ มฺเติ อาห.
ราชา ภิกฺขสุ งฺเฆน สทฺธึ มยา วิสฺสาส กาตุ วฏฏติ กถนฺน-ุ
โข กริสฺสามีติ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส าติธีตร เคเห กาตุ วฏฏติ
เอว สนฺเต ทหรา จ สามเณรา จ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส าติ
ราชาติ มม สนฺติก วิสสฺ ฏา นิพทฺธ อาคมิสฺสนฺตีติ จินฺเตตฺวา
เอก เม ธีตร เทนฺตูติ สากฺยาน สนฺติก สาสน เปเสสิ กตรสกฺกสฺส
ธีตาติ ปุจฺฉิตฺวา อาคจฺเฉยฺยาถาติ วตฺวา ทูเต อาณาเปสิ. ทูตา
๑

๑. ขุ. ชา. จตุกกฺ . ๒๗/๑๖๐. ตทฏกถา. ๔/๔๐๕.
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คนฺตฺวา สากิเย ทาริก ยาจึสุ. เต สนฺนปิ ติตฺวา ปกฺขนฺตริโย ราชา
สเจ น ทสฺสาม วินาเสสฺสติ โน น โข ปน อมฺเหหิ กุเลน
สทิโส กินนฺ ุ โข กาตพฺพนฺติ จินฺตยึสุ. มหานาโม มม ทาสิยา
กุจฺฉิสฺมึ ชาตา วาสภขตฺติยา นาม ธีตา รูปโสภคฺคปฺปตฺตา อตฺถิ
ต ทสฺสามาติ วตฺวา ทูเต อาห สาธุ รฺโ ทาริก ทสฺสามาติ.
กสฺส ธีตาติ. สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส จูฬปตุ ปุตฺตสฺส มหานามสกฺกสฺส
ธีตา วาสภขตฺติยา นามาติ. เต คนฺตฺวา รฺโ อาโรจยึสุ. ราชา
ยทิ เอว สาธุ สีฆ อาเนถ ขตฺติยา จ นาม พหุมายา ทาสีธีตรป
ปหิเณยฺยุ ปตรา สทฺธึ เอกภาชเน ภฺุชนฺตึ อาเนยฺยาถาติ เปเสสิ.
เต คนฺตฺวา เทว ตุมฺเหหิ สทฺธึ เอกโต ภฺุชนฺตึ ราชา อิจฺฉตีติ
อาหสุ. มหานาโม สาธุ ตาตาติ ต อลงฺการาเปตฺวา อตฺตโน
ภฺุชนกาเล ต ปกฺโกสาเปตฺวา ตาย สทฺธึ เอกโต ภฺุชนาการ
ทสฺเสตฺวา ทูตาน นิยฺยาเทสิ. เต ต อาทาย สาวตฺถึ คนฺตฺวา ต
ปวตฺตึ รฺโ อาโรเจสุ. ราชา ตุฏมานโส ต ปฺจนฺน อิตฺถีสตาน
เชฏก กตฺวา อคฺคมเหสิฏาเน อภิสิฺจิ. สา น จิรสฺเสว
สุวณฺณวณฺณ ปุตฺต วิชายิ. อถสฺส นามคฺคหณทิวเส ราชา
อยฺยิกาย สนฺติก เปเสสิ สากฺยราชธีตา วาสภขตฺติยา ปุตฺต
วิชาตา กิมสฺส นาม กโรนฺตูติ. ต ปน สาสน คเหตฺวา คโต
อมจฺโจ โถก พธิรธาตุโก. โส คนฺตฺวา รฺโ อยฺยิกาย อาโรเจสิ.
สา ต ปวตฺตึ สุตฺวา วาสภขตฺติยา ปุตฺต อวิชายิตฺวาป สพฺพ
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. ตนฺติ นตฺถิ. ๒. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร อตฺตโนติ อตฺถิ.
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ธน อภิภวิ อิทานิ ปน รฺโ อติวิย วลฺลภา ภวิสฺสตีติ อาห.
พธิรามจฺโจ วลฺลภาติ วจน ทุสฺสุต สุตฺวา วิฑูฑโภติ สลฺลกฺเขตฺวา
ราชาน อุปคนฺตฺวา เทว กุมารสฺส วิฑูฑโภติ นาม กโรถาติ อาห.
ราชา โปราณก โน กุลสนฺตก นาม ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา
วิฑูฑโภติ นาม อกาสิ. อถสฺส ทหรกาเลเยว ราชา สตฺถุ ปย
กโรมีติ เสนาปติฏาน อทาสิ. โส กุมารปริหาเรน วฑฺฒนฺโต
สตฺตวสฺสิกกาเล อฺเส กุมาราน มาตามหกุลโต หตฺถิรูปกอสฺสรูปกาทีนิ อาหริยมานานิ ทิสฺวา มาตร ปุจฺฉิ อมฺม อฺเส
มาตามหกุลโต ปณฺณากาโร อาหริยติ มยฺห โกจิ กิฺจิ น เปเสติ
กึ ตฺว นิมมฺ าตาปติกาติ. อถ น สา ตาต ตว สกฺยราชาโน
มาตามหา ทูเร ปน วสนฺติ เตน เต น กิฺจิ เปเสนฺตีติ วฺเจสิ.
ปุน โสฬสวสฺสิกกาเล อมฺม มาตามหกุล ปสฺสติ ุกาโมมฺหีติ วตฺวา
อล ตาต กึ ตตฺถ คนฺตฺวา กริสฺสสีติ วาริยมาโนป ปุนปฺปนุ 
ยาจิ. อถสฺส มาตา เตนหิ คจฺฉาติ สมฺปฏิจฺฉิ. โส ปตุ
อาโรเจตฺวา มหนฺเตน ปริวาเรน นิกขฺ มิ. วาสภขตฺติยา ปุเรตรเมว
ปณฺณ เปเสสิ อห อิธ สุข วสามิ มาสฺส กิฺจิ สามิโน อนฺตร
ทสฺสยึสูติ. สากิยา วิฑูฑภสฺสาคมน ตฺวา วนฺทิตุ น สกฺกาติ
ตสฺส ทหรทหเร กุมาเร ชนปท ปหิณิตฺวา ตสฺมึ กปลปุร สมฺปตฺเต
สณฺาคาเร สนฺนิปตึสุ. กุมาโร ตตฺถ คนฺตฺวา อฏาสิ. อถ น
อยนฺเต ตาต มาตามโห อย มาตุโลติ วทึส.ุ โส สพฺเพ
วนฺทมาโน วิจริตฺวา เอกป อตฺตาน วนฺทนฺต อทิสฺวา กินฺนุ โข
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ม วนฺทนฺตา นตฺถีติ ปุจฺฉิ. สากิยา ตาต กนิฏกุมารา เต
ชนปท คตาติ วตฺวา ตสฺส มหนฺต สกฺการ กรึส.ุ โส กติปาห
วสิตฺวา มหนฺเตน ปริวาเรน นครา นิกฺขมิ. อเถกา ทาสี สณฺาคาเร
ตสฺส นิสินนฺ ผลก อิท วาสภขตฺติยาย ทาสิยา ปุตฺตสฺส นิสินฺนผลกนฺติ
อกฺโกสิตฺวา อกฺโกสิตฺวา ขีโรทเกน โธวติ. เอโก ปุริโส อตฺตโน
อาวุธ ปมฺมสุ ฺสิตฺวา นิวตฺโต ต คณฺหนฺโต วิฑูฑภกุมารสฺส
อกฺโกสนสทฺท สุตฺวา ต อนฺตร ปุจฉฺ ิตฺวา วาสภขตฺติยา ทาสิยา
กุจฺฉิมฺหิ มหานามสกฺกสฺส ชาตาติ ตฺวา พลกายสฺส กเถสิ.
วาสภขตฺติยา กิร ทาสีธีตาติ มหาโกลาหล อโหสิ. ต สุตฺวา
วิฑูฑโภ เอเต ตาว มม นิสินฺนผลก ขีโรทเกน โธวนฺตุ อห ปน
รชฺเช ปติฏ ิตกาเล เอเตส คลโลหิต คเหตฺวา มม นิสินฺนผลก
โธวิสฺสามีติ จิตฺต เปสิ. ตสฺมึ สาวตฺถึ คเต อมจฺจา สพฺพ ปวตฺตึ
รฺโ อาโรจยึสุ. ราชา มยฺห ทาสีธีตร อทสูติ สากิยาน
กุชฺฌิตฺวา วาสภขตฺติยาย จ ปุตฺตสฺส จ ทินฺนปริหาร อจฺฉินฺทิตฺวา
ทาสทาสีหิ ลทฺธพฺพมตฺตเมว ทาเปสิ. ตโต กติปาหจฺจเยน สตฺถา
ราชนิเวสน คนฺตฺวา นิสีทิ. ราชา อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา ภนฺเต
ตุมฺหาก กิร าตเกหิ ทาสีธีตา มยฺห ทินฺนา เตนสฺสา อห
สปุตฺตาย ปริหาร อจฺฉินฺทิตฺวา ทาสทาสีหิ ลทฺธพฺพมตฺตเมว
ทาเปสินฺติ อาห. สตฺถา อยุตฺต มหาราช สากิเยหิ กต ททนฺเตหิ
นาม สมชาติกา ทาตพฺพา อสฺส ต ปน มหาราช วทามิ
๑

๒

๑. โปราณโปฏเก เตน นิสนิ ฺน ผลกนฺติ ทิสฺสติ. ๒. สี.ยุ. โธวาเปสฺสามีติ.
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วาสภขตฺติยา ขตฺติยราชธีตา ขตฺติยรฺโ เคเห อภิเสก ลภิ
วิฑูฑโภป ขตฺติยราชานเมว ปฏิจฺจ ชาโต มาตุโคตฺต นาม กึ
กริสฺสติ ปตุโคตฺตเมว ปมาณนฺติ โปราณกปณฺฑิตา ทลิททฺ ิตฺถิยา
กฏหาริกาย อคฺคมเหสิฏาน อทสุ ตสฺสา จ กุจฺฉิมฺหิ ชาตกุมาโร
ทฺวาทสโยชนิกาย พาราณสิย รชฺช ปตฺวา กฏวาหนราชา นาม
ชาโตติ กฏหาริยชาตก กเถสิ. ราชา ธมฺมกถ สุตฺวา ปตุโคตฺตเมว
กิร ปมาณนฺติ ตุสิตฺวา มาตาปุตฺตาน ปกติปริหารเมว ทาเปสิ.
พนฺธุลเสนาปติสฺสป โข กุสินาราย มลฺลราชธีตา มลฺลิกา นาม
ภริยา ทีฆรตฺต น วิชายิ. อถ น พนฺธุโล อตฺตโน กุลฆรเมว คจฺฉาติ
อุยฺโยเชสิ. สา สตฺถาร ทิสฺวาว คมิสฺสามีติ เชตวน ปวิสิตฺวา
ตถาคต วนฺทิตฺวา ิตา กห คจฺฉสีติ วุตฺตา สามิโก ม ภนฺเต
กุลฆร เปเสตีติ อาห. กึการณาติ. วฺฌา กิรสฺมิ อปุตฺติกาติ.
ยทิ เอว คมนกิจฺจ นตฺถิ นิวตฺตสฺสูติ. สา ตุฏมานสา หุตฺวา
สตฺถาร วนฺทิตฺวา นิเวสน คนฺตฺวา กสฺมา นิวตฺตาสีติ วุตฺเต
ทสพเลน นิวตฺติตมฺหีติ อาห. พนฺธุโล ทิฏ ภวิสฺสติ ทีฆทสฺสินา การณนฺติ สมฺปฏิจฺฉิ. สา น จิรสฺเสว คพฺภ ปฏิลภิตฺวา
อุปฺปนฺนโทหฬา โทหโฬ เม อุปฺปนฺโนติ อาโรเจสิ. กึ โทหโฬติ.
เวสาลีนคเร คณราชกุลาน อภิเสกมงฺคลโปกฺขรณิย โอตริตฺวา
นหาตฺวา ปานีย ปาตุกามมฺหิ สามีต.ิ พนฺธุโล สาธูติ วตฺวา
สหสฺสตฺถามธนน คเหตฺวา ต รถ อาโรเปตฺวา สาวตฺถิโต นิกขฺ มิตฺวา
๑

๒

๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓. ตทฏกถา. ๑/๒๐๔. ๒. สี. ยุ. วุตฺตา.

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 16

รถ ปาเชนฺโต มหาลิลจิ ฺฉวิโน ทินนฺ ทฺวาเรน เวสาลึ ปาวิสิ.
มหาลิลิจฺฉวิโน จ ทฺวารสมีเปเอว นิเวสน โหติ. โส รถสฺส
อุมฺมาเร ปฏิฆาตสทฺท สุตฺวาว พนฺธุลสฺส รถสทฺโทติ ตฺวา
อชฺช ลิจฺฉวีน ภย อุปปฺ ชฺชิสฺสตีติ อาห. โปกฺขรณิยา อนฺโต จ
พหิ จ อารกฺโข พลวา อุปริ โลหชาล ปตฺถฏ สกุณานป
โอกาโส นตฺถิ. พนฺธลุ เสนาปติ ปน รถา โอตริตฺวา อารกฺขเก
มนุสฺเส เวตฺเตน ปหรนฺโต ปลาเปตฺวา โลหชาล ฉินฺทิตฺวา
อนฺโตโปกฺขรณิยา ภริย นหาเปตฺวา สยป นหาตฺวา ปุน ต รถ
อาโรเปตฺวา นครา นิกฺขมิตฺวา อาคตมคฺเคเนว ปายาสิ. อารกฺขกา
ลิจฺฉวีน อาโรเจสุ. ลิจฉฺ วิราชาโน กุชฺฌิตฺวา ปฺจ รถสตานิ
อารุยฺห พนฺธุลมลฺล คณฺหิสฺสามาติ นิกฺขมึสุ. ต ปวตฺตึ มหาลิสฺส
อาโรเจสุ. มหาลิ มา คมิตฺถ โส หิ โว สพฺเพ ฆาเตสฺสตีติ
อาห. เตป มย คมิสฺสามเอวาติ วทึสุ. เตนหิ รถจกฺกสฺส
ยาว นาภิโต ปวึ ปวิฏ ฏาน ทิสวฺ า นิวตฺเตยฺยาถ ตโต
อนิวตฺตนฺตา ปุรโต อสนิสทฺท วิย สุณิสฺสถ ตมฺหา านา
นิวตฺเตยฺยาถ ตโต อนิวตฺตนฺตา ตุมฺหาก รถธุเรสุ ฉิทฺท ปสฺสสิ ฺสถ
ตมฺหา านา นิวตฺเตยฺยาเถว ปุรโต มา คมิตฺถาติ อาห.
เต ตสฺส วจเนนานิวตฺติตฺวา ต อนุพนฺธึสุเยว. มลฺลิกา ทิสวฺ า
รถา สามิ ปฺายนฺตีติ อาห. เตนหิ เอกสฺเสว รถสฺส
ปฺายนกาเล อาโรเจยฺยาสีติ. สา ยทา สพฺเพ เอโก วิย
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. อารกฺขา. ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตโต อนิวตฺเตนฺตาติ อตฺถิ.
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หุตฺวา ปฺายึสุ ตทา เอกเมว สามิ รถสีส ปฺายตีติ
อาห. พนฺธโุ ล เตนหิ อิมา รสฺมโิ ย คณฺหาติ ตสฺสา รสฺมโิ ย
ทตฺวา รเถ ิโตว ธนุ อาโรเปสิ. รถจกฺก ยาว นาภิโต ปวึ
ปาวิสิ. ลิจฺฉวิโน ต าน ทิสฺวา น นิวตฺตึสุ. อิตโร โถก คนฺตฺวา
ชิย โปเถสิ. อสนิสทฺโท วิย อโหสิ. เต ตโตป น นิวตฺตึสุ
อนุพนฺธนฺตา คจฺฉนฺเตว. พนฺธุโล รเถ ิตโก ว เอก สร ขิป.
โส ปฺจนฺน รถสตาน รถสีเส ฉิทฺท กตฺวา ปฺจ ราชสตานิ
ปริกรพนฺธนฏาเน วินวิ ิชฺฌิตฺวา ปวิย ปาวิสิ. เต อตฺตโน
วิทฺธภาว อชานิตฺวา ติฏ เร ติฏ เรติ วทนฺตา อนุพนฺธึสุเยว.
พนฺธุโล รถ เปตฺวา ตุมฺเห มตกา มตเกหิ สทฺธึ มยฺห ยุทธฺ 
นาม นตฺถีติ อาห. มตกา นาม อมฺหาสทิสา น โหนฺตีติ. เตนหิ
สพฺพปจฺฉิมสฺส ปริกร โมเจถาติ. เต โมจยึสุ. โส มุตฺตมตฺเตเยว
มริตฺวา ปติ. อถ เน สพฺเพป ตุมฺเห เอวรูปา อตฺตโน อตฺตโน
ฆรานิ คนฺตฺวา สวิธาตพฺพ สวิทหิตฺวา ปุตฺตทาร อนุสาสิตฺวา
สนฺนาห โมเจถาติ อาห. เต ตถา กตฺวา สพฺเพป ชีวิตกฺขย
ปตฺตา. พนฺธุโลป มลฺลิก สาวตฺถึ อาเนสิ. สา โสฬสกฺขตฺตุ ยมเก
ยมเก ปุตฺเต วิชายิ. สพฺเพป สูรา ถามสมฺปนฺนา อเหสุ. สพฺพสิปฺปาน
นิปฺผตฺตึ ปาปุณึสุ. เอเกกสฺส ปุริสสหสฺส ปริวาโร อโหสิ. ปตรา
สทฺธึ ราชนิเวสน คจฺฉนฺเตหิ เตเหว ราชงฺคณ ปริปูร.ิ
อเถกทิวส วินิจฺฉเย กุฏฏฏปราชิตา มนุสฺสา พนฺธุล อาคจฺฉนฺต
๑

๒

๑. คจฺฉึสุเยวาติ ยุตฺตตร ภเวยฺย. ๒. นสทฺโท นตฺถิ.
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ทิสฺวา มหาวิรว วิรวนฺตา วินิจฺฉยมจฺจาน กุฏฏฏกรณ ตสฺส อาโรเจสุ.
โส วินิจฺฉย คนฺตฺวา ต อฏฏ ตีเรตฺวา สามิกเมว สามิก อกาสิ.
มหาชโน มหาสทฺเทน สาธุการ ปวตฺเตสิ. ต สุตฺวา ราชา กึ
อิทนฺติ ปุจฉฺ ิตฺวา ตมตฺถ สุตฺวา ตุสิตฺวา สพฺเพป เต อมจฺเจ
หราเปตฺวา พนฺธุลสฺเสว วินิจฺฉย นิยฺยาเทสิ. โส ตโต ปฏาย
สมฺมา วินิจฺฉยิ. ตโต โปราณกวินิจฺฉยิกา อมจฺจา ลฺจ อลภนฺตา
อปฺปลาภา หุตฺวา พนฺธุโล รชฺช ปตฺเถตีติ ราชกุเล ปริภินฺทสึ ุ.
ราชา เตส กถ คเหตฺวา จิตฺต นิคฺคเหตุ นาสกฺขิ อิมสฺมึ อิเธว
ฆาติยมาเน ครหา เม อุปฺปชฺชิสฺสตีติ ปุน จินฺเตตฺวา ปยุตฺตปุริเสหิ
ปจฺจนฺต ปหราเปตฺวา พนฺธุล ปกฺโกสาเปตฺวา ปจฺจนฺโต กิร
กุปโต ตฺว ปุตฺเตหิ สทฺธึ คนฺตฺวา โจเร คณฺหาติ ปหิณิตฺวา
เอตฺเถวสฺส ทฺวตฺตึสาย ปุตฺเตหิ สห สีส ฉินฺทิตฺวา อาหรถาติ
เตน สทฺธึ อฺเป สมตฺเถ มหาโยเธ เปเสสิ. ตสฺมึ ปจฺจนฺต
คจฺฉนฺเตเยว เสนาปติ กิราคจฺฉตีติ ปยุตฺตโจรา ปลายึสุ. โส
ต ปเทส อาวาสาเปตฺวา สณฺาเปตฺวา นิวตฺติ. อถสฺส นครโต
อวิทูเร าเน เต โยธา สทฺธึ ปุตฺเตหิ สีส ฉินฺทึสุ.
ต ทิวส มลฺลิกาย เทวิยา ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ เทฺว
อคฺคสาวกา นิมนฺติตา โหนฺติ. อถสฺสา ปุพฺพณฺเหเยว สามิกสฺส
เต สทฺธึ ปุตฺเตหิ สีส ฉินฺทนฺตีติ ปณฺณ อาหริตฺวา อทสุ. สา ต
ปวตฺตึ ตฺวา กสฺสจิ อวตฺวา ปณฺณ อุจฺฉงฺเค กตฺวา ภิกฺขุสงฺฆเมว
๑

๑. สี. ม. ยุ. ต สุตฺวาติ นตฺถิ.
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ปริวิสิ. อถสฺสา ปริจาริกาโย ภิกฺขนู  ภตฺต ทตฺวา สปฺปจาฏึ
อาหรนฺติโย เถราน ปุรโต จาฏึ ภินทฺ ึสุ. ธมฺมเสนาปติ เภทนธมฺม
ภินฺน น จินฺเตตพฺพนฺติ อาห. สา อุจฺฉงฺคโต ปณฺณ นีหริตฺวา
ทฺวตฺตึสาย ปุตฺเตหิ สทฺธึ ปตุ สีส ฉินฺทนฺตีติ เม อิม ปณฺณ
อาหรึสุ อห อิท สุตฺวาป น จินฺเตสึ สปฺปจาฏิยา ภินฺนาย กึ
จินฺเตสฺสามิ ภนฺเตติ อาห. ธมฺมเสนาปติ
" อนิมิตฺตมนฺาต
มจฺจาน อิธ ชีวิต
กสิรฺจ ปริตฺตฺจ
ตฺจ ทุกฺเขน สยุตฺตนฺติ "
อาทีนิ วตฺวา ธมฺม เทเสตฺวา อุฏายาสนา วิหาร อคมาสิ. สาป
ทฺวตฺตึสสุณิสาโย ปกฺโกสาเปตฺวา ตุมฺหาก สามิกา นิรปราธา
อตฺตโน ปุรมิ กมฺมผล ลภึสุ ตุมฺเห มา โสจิตฺถ มา ปริเทวิตฺถ
รฺโ อุปริ มโนปโทส มา กริตฺถาติ โอวทิ. รฺโ จรปุริสา
ต กถ สุตฺวา เตส นิทโฺ ทสภาว รฺโ กถยึส.ุ ราชา สเวคปฺปตฺโต
ตสฺสา นิเวสน คนฺตฺวา มลฺลิกฺจ สุณิสาโย จสฺสา ขมาเปตฺวา
มลฺลิกาย วร อทาสิ. สา วโร คหิโต เม โหตูติ วตฺวา ตสฺมึ
คเต มตกภตฺต ทตฺวา นหาตฺวา ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา เทว
ตุมฺเหหิ เม วโร ทินฺโน มยฺหฺจ อฺเน อตฺโถ นตฺถิ
ทฺวตฺตึสาย จ เม สุณิสาน มมฺจ กุลฆรคมน อนุชานาถาติ อาห.
ราชา สมฺปฏิจฺฉิ. สยป ทฺวตฺตึสสุณิสา ยถาสกานิ กุลานิ เปเสสิ.
สา กุสินาราย อตฺตโน กุลฆร อคมาสิ. ราชาป พนฺธุลเสนาปติโน
๑

๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๔๗.
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ภาคิเนยฺยสฺส ทีฆการายนสฺส นาม เสนาปติฏาน อทาสิ. โส ปน
มาตุโล เม อิมินา มาริโตติ รฺโ โอตาร คเวสนฺโต วิจรติ.
ราชา กิร นิรปราธสฺส พนฺธุลสฺส มาริตกาลโต ปฏาย วิปปฺ ฏิสารี
หุตฺวา จิตฺตสฺสาท น ลภติ รชฺชสุข นานุโภติ.
ตทา สตฺถา สากิยาน เมทฬุป นาม นิคม นิสฺสาย วิหรติ.
ราชา ตตฺถ คนฺตฺวา อารามโต อวิทเู ร ขนฺธาวาร นิวาเสตฺวา
มหนฺเตน ปริวาเรน สตฺถาร วนฺทิสสฺ ามีติ วิหาร คนฺตฺวา ปฺจ
ราชกกุธภณฺฑานิ ทีฆการายนสฺส ทตฺวา เอกโกว คนฺธกุฏึ ปาวิสิ.
สพฺพ ธมฺมเจติยสุตฺตนิยาเมน เวทิตพฺพ. ตสฺมึ คนฺธกุฏึ ปวิฏเ
ทีฆการายโน ตานิ ราชกกุธภณฺฑานิ คเหตฺวา วิฑูฑภ ราชาน
กตฺวา รฺโ เอก อสฺส เอกฺจ อุปฏานการิก มาตุคาม
เปตฺวา นิวตฺเตตฺวา สาวตฺถึ อคมาสิ. ราชา สตฺถารา สทฺธึ
ปยกถ กเถตฺวา นิกฺขนฺโต เสน อทิสฺวา ต มาตุคาม ปุจฺฉิตฺวา
ต ปวตฺตึ สุตฺวา ภาคิเนยฺย อาทาย คนฺตฺวา วิฑูฑภ คเหสฺสามีติ
ราชคหนคร คจฺฉนฺโต วิกาเล ทฺวาเรสุ ปทหิเตสุ นคร ปตฺวา
เอกิสฺสา สาลาย นิปชฺชติ ฺวา วาตาตปกิลนฺโต รตฺติภาเค ตตฺเถว
กาลมกาสิ. วิภาตาย รตฺติยา เทว โกสลนรินฺท อนาโถ ชาโตสีติ
วิลปนฺติยา ตสฺสา อิตฺถยิ า สทฺท สุตฺวา รฺโ อาโรเจสุ. โส
มาตุลสฺส มหนฺเตน สกฺกาเรน สรีรกิจจฺ  กาเรสิ.
วิฑูฑโภป รชฺช ลภิตฺวา ต เวร สริตฺวา สพฺเพป สากิเย
๑

๑. ม. ม. ๑๓/๕๐๖.
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มาเรสฺสามีติ มหติยา เสนาย นิกฺขมิ. ต ทิวส สตฺถา ปจฺจูสกาเล
โลก โอโลเกนฺโต าตสงฺฆวินาส ทิสฺวา าติสงฺคห กาตุ วฏฏตีติ
จินฺเตตฺวา ปุพฺพณฺหสมเย ปณฺฑาย จริตฺวา ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต
คนฺธกุฏิย สีหเสยฺย กปฺเปตฺวา สายณฺหสมเย อากาเสน คนฺตฺวา
กปลวตฺถุสามนฺเต กพรจฺฉาเย รุกฺขมูเล นิสีทิ. ตโต วิฑูฑภสฺส
รชฺชสีมาย มหนฺโต สณฺฑจฺฉาโย นิโคฺรธรุกฺโข อตฺถิ. วิฑูฑโภ
สตฺถาร ทิสวฺ า อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา ภนฺเต กึการณา เอวรูปาย
อุณฺหเวลาย อิมสฺมึ กพรจฺฉาเย รุกขฺ มูเล นิสินนฺ ตฺถ เอตสฺมึ
สณฺฑจฺฉาเย นิโคฺรธมูเล นิสีทถ ภนฺเตติ วตฺวา โหตุ มหาราช
าตกาน ฉายา นาม สีตลาติ วุตฺเต าตกาน รกฺขณตฺถาย
สตฺถา อาคโต ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา นิวตฺติตฺวา
สาวตฺถิเมว ปจฺจาคมิ. สตฺถาป อุปฺปติตฺวา เชตวนเมว คโต.
ราชา สากิยาน โทส สริตฺวา ทุตยิ มฺป นิกฺขมิตฺวา ตตฺเถว
สตฺถาร ปสฺสิตฺวา ปุน นิวตฺติ. ตติยวาเรป นิกขฺ มิตฺวา ตตฺเถว
สตฺถาร ปสฺสิตฺวา นิวตฺติ. จตุตฺถวาเร ปน ตสฺมึ นิกฺขนฺเต สตฺถา
สากิยาน ปุพฺพกมฺม โอโลเกตฺวา เตส นทิย วิสปกฺขิปนปาปกมฺมสฺส
อปฺปฏิพาหิยภาว ตฺวา จตุตฺถวาเร นาคมาสิ. วิฑูฑโภ สากิเย
ฆาเตสฺสามีติ มหนฺเตน พเลน นิกฺขมิ.
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปน าตกา อสตฺตฆาตกา นาม มรนฺตาป
ปเรส ชีวิต น โวโรเปนฺติ. เต จินฺตยึสุ มย สิกฺขิตหตฺถา
กตุปาสนา มหิสฺสาสา น โข ปน สกฺกา อมฺเหหิ ปร ชีวิตา
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โวโรเปตุ อตฺตโน กมฺม ทสฺเสตฺวา ปลาเปสฺสามาติ. เต กตสนฺนาหา
นิกฺขมิตฺวา ยุทฺธ อารภึสุ. เตหิ ขิตตฺ า สรา วิฑฑ
ู ภสฺส ปุริสาน
อนฺตรนฺตเรน คจฺฉนฺติ ผลกนฺตรกณฺณจฺฉิทฺทนฺตราทีหิ นิกฺขมนฺติ.
วิฑูฑโภ ทิสฺวา นนุ ภเณ สากิยา อสตฺตฆาตกมฺหาติ วทนฺติ
อถ จ ปน เม ปุริเส นาเสนฺตีติ. อถ น เอโก ปุรโิ ส อาห
กึ สามิ นิวตฺติตฺวา โอโลเกสีติ. สากิยา เม ปุริเส นาเสนฺตีติ.
ตุมฺหาก โกจิ ปุริโส มโต นาม นตฺถิ อิงฺฆ เน คณาเปถาติ.
คณาเปนฺโต เอกสฺสป ขย น ปสฺส.ิ โส ตโต นิวตฺติตฺวา เย
เย ภเณ สากิยมฺหาติ ภณนฺติ สพฺเพ มาเรถ มาตามหสฺส ปน
เม มหานามสกฺกสฺส สนฺติเก ิตาน ชีวิต เทถาติ อาห. สากิยา
คเหตพฺพคฺคหณ อปสฺสนฺตา เอกจฺเจ ติณ ฑสิตฺวา เอกจฺเจ นล
คเหตฺวา อฏสุ ตุมฺเห สากิยา โนติ ปุจฺฉิตา ยสฺมา เต มรนฺตาป
มุสาวาท น ภณนฺติ ตสฺมา ติณ ฑสิตฺวา ิตา โน สาโก
ติณนฺติ วทนฺติ นล คเหตฺวา ิตา โน สาโก นโฬติ วทนฺติ.
เต จ มหานามสฺส สนฺติเก ิตา จ ชีวิต ลภึสุ. เตสุ ติณ
ฑสิตฺวา ิตา ติณสากิยา นาม นล คเหตฺวา ิตา นฬสากิยา
นาม ชาตา. อวเสเส ขีรปเกป ทารเก อวิสฺสชฺเชตฺวา ฆาตาเปนฺโต
โลหิตนทึ ปวตฺเตตฺวา เตส คลโลหิเตน ผลก โธวาเปสิ. เอว
สากิยวโส วิฑูฑเภน อุปจฺฉินฺโน. โส มหานามสกฺก คาหาเปตฺวา
นิวตฺโต ปาตราสเวลาย ปาตราส กริสฺสามาติ เอกสฺมึ าเน
โอตริตฺวา โภชเน อุปนีเต เอกโต ภฺุชิสฺสามาติ อยฺยก
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ปกฺโกสาเปสิ. ขตฺติยา ปน ชีวิต จชนฺตาป ทาสีปุตฺเตน สทฺธึ
น ภฺุชนฺติ ตสฺมา มหานาโม เอก สร โอโลเกตฺวา กิลิฏคตฺโตมฺหิ นหายิสฺสามิ ตาตาติ อาห. สาธุ อยฺยก นหายถาติ.
โส อย ม เอกโต อภฺุชนฺต ฆาเตสฺสติ สยเมว เม มต
เสยฺโยติ เกเส มฺุจิตฺวา อคฺเค คณฺึ กตฺวา เกเสสุ ปาทงฺคุฏเก
ปเวเสตฺวา อุทเก นิมชุ ชฺ ิ. ตสฺส คุณเตเชน นาคภวน อุณฺหาการ
ทสฺเสสิ. นาคราชา กินฺนุ โขติ อุปธาเรนฺโต ทิสฺวา ตสฺส สนฺติก
อาคนฺตฺวา ผเณ นิสีทาเปตฺวา นาคภวน ปเวเสสิ. โส ทฺวาทสวสฺสานิ
ตตฺเถว วสิ. วิฑูฑโภป มยฺห อยฺยโก อิทานิ อาคมิสฺสตีติ
อาคมยมาโนว นิสีทิ ตสฺมึ อติจิรายนฺเต สเร วิจินาเปตฺวา
ทีปาโลเกน ปุริสพฺภนฺตรานิป โอโลเกตฺวา อทิสฺวา คโต ภวิสฺสตีติ
ปกฺกามิ. โส รตฺติภาเค อจิรวตึ ปตฺวา ขนฺธาวาร นิเวเสสิ. เอกจฺเจ
อนฺโตนทิย วาลิกาปุลิเน นิปชฺชึสุ เอกจฺเจ พหิ ถเล อนฺโตฎ
นิปนฺเนสุป ปุพฺเพ อกตปาปกมฺมา อตฺถิ พหิ นิปนฺเนสุป ปุพฺเพ
กตปาปกมฺมา อตฺถิ เตส นิปนฺนฏาเนสุ กิปลฺลกิ า อุฏหึสุ. เต
มยฺห นิปนฺนฏาเน กิปลฺลิกา มยฺห นิปนฺนฏาเน กิปลลฺ ิกาติ
อุฏ หิตฺวา อกตปาปกมฺมา อุตฺตริตฺวา ถเล นิปชฺชึสุ กตปาปกมฺมา
โอตริตฺวา วาลิกาปุลิเน นิปชฺชึส.ุ ตสฺมึ ขเณ มหาเมโฆ อุฏ หิตฺวา
ฆนกรกวสฺส วสฺสิ. นทิยา โอโฆ อาคนฺตฺวา วิฑูฑภ สทฺธึ ปริสาย
สมุทฺทเมว ปาเปสิ. สพฺเพ ตตฺถ มจฺฉกจฺฉปภกฺขา อเหสุ.
มหาชโน กถ สมุฏ าเปสิ สากิยาน มรณ อยุตฺต เอวนฺนาม
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โกฏเฏตฺวา โกฏเฏตฺวา สากิยา มาเรตพฺพาติ อนุจฺฉวิกเมตนติ.
สตฺถา ต กถ สุตฺวา ภิกฺขเว อิมสฺมึ อตฺตภาเว กิฺจาป สากิยาน
เอว มรณ อยุตฺต ปุพฺเพ กตปาปกมฺมวเสน ปน ยุตฺตเมว เอเตหิ
ลทฺธนฺติ อาห. กึ ปน ภนฺเต เอเต ปุพฺเพ อกสูติ. ปุพฺเพ
เอกโต หุตฺวา นทิย วิส ปกฺขิปสูติ.
ปุเนกทิวส ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ วิฑูฑโภ
เอตฺตเก สากิเย มาเรตฺวา อาคจฺฉนฺโต อตฺตโน มโนรเถ มตฺถก
อปฺปตฺเต เอว เอตฺตก ชน อาทาย สมุทฺทมจฺฉกจฺฉปภกฺโข ชาโตติ.
สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต ภิกฺขเว อิเมส สตฺตาน มโนรเถ
มตฺถก อปฺปตฺเต เอว มจฺจุราชา สุตฺต คาม อชฺโฌตฺถรนฺโต มโหโฆ
วิย ชีวิตินฺทฺริย ฉินฺทิตฺวา จตุราปายสมุทฺเท นิมชุ ฺชาเปตีติ วตฺวา
อิม คาถมาห
" ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺต
พฺยาสตฺตมนส นร
สุตตฺ  คาม มโหโฆว
มจฺจุ อาทาย คจฺฉตีติ."
ตตฺถ พฺยาสตฺตมนส นรนฺติ สมฺปตฺเต วา อสมฺปตฺเต วา
ลคฺคมานส. อิท วุตฺต โหติ ยถา มาลากาโร ปุปผฺ าราม ปวิสิตฺวา
ปุปฺผานิ ปจินิสฺสามีติ ตโต ปุปฺผานิ อคฺคเหตฺวา อฺมฺ วา
คจฺฉ ปฏเนฺโต สกเล ปุปฺผาราเม มน เปเสสิ อิโต จ ปุปฺผานิ
ปจินิสฺสามีติ ตโต ปุปฺผานิ อคฺคเหตฺวา อฺตฺถ มน เปเสติ ตเมว
คจฺฉ ปจินนฺโต ปมาท อาปชฺชติ เอวเมว เอกจฺโจ ปุปฺผารามสทิส
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ปฺจกามคุณมชฺฌ โอตริตฺวา มโนรม รูป ลภิตฺวา มโนรมาน
สทฺทคนฺธรสโผฏพฺพาน อฺตร ปฏเติ เตสุ วา อฺตร ลภิตฺวา
อฺตร ปฏเติ รูปเมว วา ลภิตฺวา อฺตร ปฏเนฺโต ตเมว
อสฺสาเทติ สทฺทาทีสุ วา อฺตร. เอเสว นโย โคมหิสทาสีทาส เขตฺต วตฺถุ คาม นิคมชนปทาทีสุ ปพฺพชิตานมฺป ปริเวณวิหารปตฺตจีวราทีสูติ เอว ปฺจกามคุณสงฺขาตานิ ปุปฺผานิ เอว ปจินนฺต
สมฺปตฺเต วา อสมฺปตฺเต วา กามคุเณ พฺยาสตฺตมนส นร.
สุตฺต คามนฺติ คามสฺส เคหภิตฺติอาทีน สุปนวเสน สุปน
นาม นตฺถิ สตฺตาน ปน สุตฺตปฺปมตฺตต อุปาทาย สุตฺโต นาม
โหติ เอว สุตฺต คาม เทฺว ตีณิ โยชนานิ อายตคมฺภีโร มโหโฆว
มจฺจุ อาทาย คจฺฉติ ยถา โส มโหโฆ อิตฺถีปุริสโค มหิส กุกฺกุฏาทีสุ
กฺจิ อนวเสเสตฺวา สพฺพนฺต คาม สมุทฺท ปาเปตฺวา มจฺฉกจฺฉปภกฺข
กโรติ เอวเมว พฺยาสตฺตมนส นร มรณมจฺจุ อาทาย ชีวิตินฺทฺริยมสฺส
ฉินฺทิตฺวา จตุราปายสมุทฺเท นิมุชชฺ าเปตีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปตฺตา. มหาชนสฺส
สาตฺถิกา เทสนา ชาตาติ.
วิฑูฑภ วตฺถุ.
-------๑

๑. ม. ยุ. อฺ.
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๔. ปติปูชิกา วตฺถุ. [ ๓๖ ]
ปุปฺผานิ เหวาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา สาวตฺถิย วิหรนฺโต
ปติปูชิก นาม อิตฺถึ อารพฺภ กเถสิ.
วตฺถุ ตาวตึสเทวโลเก สมุฏิต. ตตฺถ กิร มาลาภารี นาม
เทวปุตฺโต อจฺฉราสหสฺสปริวุโต อุยฺยาน ปาวิสิ. ปฺจสตา เทวธีตโร
รุกฺข อารุยฺห ปุปฺผานิ ปาเตนฺติ. ปฺจสตา ตาหิ ปาติตานิ ปุปฺผานิ
คเหตฺวา เทวปุตฺต อลงฺกโรนฺติ. ตาสุ เอกา เทวธีตา รุกฺขสาขายเมว
จุตา. สรีร ทีปสิขา วิย นิพฺพายิ. สา สาวตฺถิย เอกสฺมึ กุลเคเห
ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา ชาตกาเล ชาติสฺสรา หุตฺวา มาลาภาริเทวปุตฺตสฺส
ภริยมฺหีติ อนุสฺสรนฺตี วุฑฺฒิมนฺวาย คนฺธมาลาทิปูช กตฺวา สามิกสฺส
สนฺติเก อภินิพฺพตฺตึ ปฏเสิ. สา โสฬสวสฺสกาเล ปรกุล คตาป
สลากภตฺต ปกฺขิกภตฺต วสฺสาวาสิกาทีนิ ทตฺวา อย เม สามิกสฺส
สนฺติเก นิพฺพตฺตนตฺถาย ปจฺจโย โหตูติ วทติ. อถสฺสา ภิกฺขู อย
อุฏาย สมุฏาย ปติเมว ปฏเตีติ ปติปูชิกาติ นาม กรึสุ.
สาป นิพทฺธ อาสนสาล ปฏิชคฺคติ ปานีย อุปฏเปติ อาสนานิ
ปฺาเปติ. อฺเป มนุสฺสา สลากภตฺตาทีนิ ทาตุกามา อมฺม
อิมานิป ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปฏิปาเทยฺยาสีติ อาหริตฺวา เทนฺติ. สาป เอเตน
นิยาเมน อาคจฺฉนฺตี คจฺฉนฺตี เอกปทวาเร ฉปฺปฺาสกุสลธมฺเม
ปฏิลภิ. ตสฺสา กุจฺฉิย คพฺโภ สมุฏ หิ. สา ทสมาสจฺจเยน ปุตฺต
๑

๑. สจฺจกาโรติป ปท.
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วิชายิ. ตสฺส ปทสา คมนกาเล อฺมฺป อฺมฺปติ จตฺตาโร
ปุตฺเต ลภิ. สา เอกทิวส ทาน ทตฺวา ปูช กตฺวา ธมฺม สุตฺวา
สิกฺขาปทานิ รกฺขิตฺวา ทิวสปริโยสาเน ตขณ นิพฺพตฺเตน เกนจิ
โรเคน กาล กตฺวา อตฺตโน สามิกสฺเสว สนฺติเก นิพฺพตฺติ.
อิตราป เอตฺตก กาล เทวปุตฺต อลงฺกโรนฺติ เอว. เทวปุตฺโต
ต ทิสฺวา ตฺว ปาโต ปฏาย น ทิสสฺ สิ กุหึ คตาสีติ อาห.
จุตามฺหิ สามีติ. กึ วเทสีติ. เอวเมต สามีติ. กุหึ นิพพฺ ตฺตาสีติ.
สาวตฺถิย กุลเคเหติ. กิตฺตก กาล ตตฺถ ิตาสีติ. ทสมาสจฺจเยน
มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขมิตฺวา โสฬสวสฺสกาเล ปติกลุ  คนฺตฺวา จตฺตาโร
ปุตฺเต วิชายิตฺวา ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา ตุมฺเห ปฏเตฺวา
อาคนฺตฺวา ตุมฺหากเมว สนฺติเก นิพฺพตฺตมฺหิ สามีติ. มนุสฺสาน
กิตฺตก อายุนฺติ. วสฺสสตมตฺตนฺติ. เอตฺตกเมวาติ. อาม สามีต.ิ
เอตฺตก อายุ คเหตฺวา นิพฺพตฺตา มนุสฺสา กินฺนุ โข สุตฺตปฺปมตฺตา
กาล อติกฺกาเมนฺติ อุทาหุ ทานาทีนิ ปฺุานิ กโรนฺตีติ. กึ
วเทถ สามิ อสงฺเขยฺย อายุ คเหตฺวา นิพฺพตฺตา วิย อชรามรา
วิย นิจฺจปฺปมตฺตา มนุสฺสาติ. มาลาภาริเทวปุตฺตสฺส มหาสเวโค
อุทปาทิ วสฺสสตมตฺต อายุ คเหตฺวา นิพฺพตฺตา มนุสฺสา กิร
ปมตฺตา นิปชฺชิตฺวา นิทฺทายนฺติ กทา นุ โข ทุกฺขา มุจฺจิสฺสนฺตีติ.
อมฺหาก ปน วสฺสสต ตาวตึสาน เทวาน เอโก รตฺตินฺทิโว
ตาย รตฺติยา ตึส รตฺติโย มาโส เตน มาเสน ทฺวาทสมาสิโก
๑

๑. นิพฺพตฺตามฺหีติ ภวิตพฺพ.
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สวจฺฉโร เตน สวจฺฉเรน ทิพฺพ วสฺสสหสฺส อายุปฺปมาณ. ต
มนุสฺสคณนาย ติสฺโส วสฺสโกฏิโย สฏี จ วสฺสสตสหสฺสานิ
ตสฺมา ตสฺส เทวปุตฺตสฺส เอกทิวโสป นาติกฺกนฺโต มุหุตฺตสทิโส ว
กาโล อโหสิ. เอว อปฺปายุกาน ปมาโท นาม อติวิย อยุตฺโตติ.
ปุนทิวเส ภิกฺขู คาม ปวิฏา อาสนสาล อปฺปฏิชคฺคติ 
อาสนานิ อปฺปฺตฺตานิ ปานีย อนุปฏปต ทิสฺวา กห ปติปูชิกาติ
อาหสุ. ภนฺเต กห ตุมฺเห ต ทกฺขิสฺสถ หีโย อยฺเยสุ ภฺุชิตฺวา
คเตสุ สายณฺหสมเย มตาติ. ต สุตฺวา ปุถุชชฺ นภิกฺขู เอติสฺสา
อุปการ สรนฺตา อสฺสูนิ สนฺธาเรตุ นาสกฺขึสุ ขีณาสวาน ธมฺมสเวโค
อุทปาทิ. เต ภตฺตกิจฺจ กตฺวา วิหาร คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา
ปุจฺฉึสุ ภนฺเต ปติปูชกิ า นาม อุปาสิกา อุฏาย สมุฏาย
นานปฺปการานิ ปฺุานิ กตฺวา สามิกเมว ปฏเสิ สา อิทานิ
มตา กห นุ โข นิพพฺ ตฺตาติ. อตฺตโน สามิกสฺเสว สนฺติเก
ภิกฺขเวติ. นตฺถิ ภนฺเต สามิกสฺส สนฺติเกติ. น สา ภิกฺขเว
เอต สามิก ปฏเสิ ตาวตึสภวเน ตสฺสา มาลาภาริเทวปุตฺโต
นาม สามิโก สา ตสฺส ปุปฺผปลนฺธนฏานโต จวิตฺวา ปุน คนฺตฺวา
ตสฺเสว สนฺติเก นิพฺพตฺตาติ. เอว กิร ภนฺเตติ. อาม ภิกฺขเวติ.
อโห ปริตฺต ภนฺเต สตฺตาน ชีวิต ปาโตว อมฺเห ปริวิสิตฺวา
สาย อุปฺปนฺนพฺยาธินา มตาติ. สตฺถา อาม ภิกฺขเว ปริตฺต สตฺตาน
ชีวิต นาม เตเนวิเม สตฺเต วตฺถุกาเมหิ เจว กิเลสกาเมหิ จ
อติตฺเต เอว อนฺตโก อตฺตโน วเส วตฺเตตฺวา กนฺทนฺเต ปริเทวนฺเต
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คเหตฺวา คจฺฉตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
" ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺต
พฺยาสตฺตมนส นร
อติตฺตเยว กาเมสุ
อนฺตโก กุรเุ ต วสนฺติ. "
ตตฺถ ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺตนฺติ ปุปฺผาราเม มาลากาโร
นานาปุปฺผานิ วิย อตฺตภาวปฺปฏิพทฺธานิ เจว อุปกรณปฺปฏิพทฺธานิ จ
กามคุณปุปฺผานิ โอจินนฺตเมว. พฺยาสตฺตมนส นรนฺติ อสมฺปตฺเตสุ
ปตฺถนาวเสน สมฺปตฺเตสุ เคธวเสน วิวิเธนากาเรน อาสตฺตจิตฺต.
อติตฺตเยว กาเมสูติ วตฺถกุ ามกิเลสกาเมสุ ปริเยสเนนป ปฏิลาเภนป
ปริโภเคนป นิธาเนนป อติตฺต เอว สมาน. อนฺตโก กุรุเต วสนฺติ
มรณสงฺขาโต อนฺตโก กนฺทนฺต ปริเทวนฺต คเหตฺวา คจฺฉนฺโต
อตฺตโน วส ปาเปตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ. เทสนา
มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตาติ.
ปติปูชิกา วตฺถ.ุ
--------

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 30

มจฺฉริโกสิยเสฏิ วตฺถุ. [ ๓๗ ]
ยถาป ภมโร ปุปฺผนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา สาวตฺถิย
วิหรนฺโต มจฺฉริโกสิยเสฏึ อารพฺภ กเถสิ.
วตฺถุ ราชคเห สมุฏ ิต. ราชคหนครสฺส กิร อวิทูเร สกฺกร
นาม นิคโม อโหสิ ตตฺเถโก มจฺฉรี โกสิโย นาม เสฏี
อสีติโกฏิวิภโว ปฏิวสติ. โส ติณคฺเคน เตลพินฺทมุ ฺป ปเรส น เทติ.
น อตฺตนา ปริภฺุชติ. อิติสฺส ต วิภวชาต เนว ปุตฺตทาราทีน
น สมณพฺราหฺมณาน อตฺถ อนุโภติ รกฺขสปริคฺคหิตา โปกฺขรณี
วิย อปริโภค ติฏตีติ.
สตฺถา เอกทิวส ปจฺจูสสมเย มหากรุณาสมาปตฺติโต วุฏาย
สกลโลกธาตุย โพธเนยฺยพนฺธเว โอโลเกนฺโต ปฺจุ ตฺตาฬีสโยชนมตฺถเก วสนฺตสฺส เสฏิโน สปชาปติกสฺส โสตาปตฺติผลสฺส
อุปนิสฺสย อทฺทส. ตโต ปุริมทิวเส ปน โส ราชาน อุปฏาตุ
ราชเคห คนฺตฺวา ราชุปฏาน กตฺวา อาคจฺฉนฺโต เอก ฉาตชฺฌตฺต
ชนปทมนุสสฺ  กุมฺมาสปูว กปลฺลปูว ขาทนฺต ทิสฺวา ตตฺถ ปปาส
อุปฺปาเทตฺวา อตฺตโน ฆร คนฺตฺวา จินฺเตสิ สจาห กปลฺลปูว
ขาทิตุกาโมมฺหีติ วกฺขามิ พหู มยา สทฺธึ ขาทิตุกามา ภวิสฺสนฺติ
เอว เม พหูนิ ติล ตณฺฑุล สปฺปผ าณิตาทีนิ ปริกฺขย คมิสฺสนฺติ
น กสฺสจิ กเถสฺสามีติ ตณฺห อธิวาเสนฺโต จรติ. โส คจฺฉนฺเต
๑

๑. สี. ม. มจฺฉริยโกสิยเสฏิ วตฺถุ.
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คจฺฉนฺเต กาเล อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต ธมนิสนฺถตคตฺโต ชาโต ตโต
ตณฺห อธิวาเสตุ อสกฺโกนฺโต คพฺภ ปวิสิตฺวา มฺจก อุปคุยฺหิตฺวา
นิปชฺช.ิ เอว คโตป ธนหานิภเยน กสฺสจิ กิฺจิ น กเถสิ.
อถ น ภริยา อุปสงฺกมิตฺวา ปฏ ึ ปริมชฺชิตวฺ า กินฺเต สามิ
อผาสุกนฺติ ปุจฺฉิ. น เม กิฺจิ อผาสุก อตฺถีติ. กินฺนุ โข
เต ราชา กุปโตติ. ราชาป เม น กุปฺปตีติ. อถ กินฺเต
ปุตฺตธีตาหิ วา ทาสกมฺมกราทีหิ วา กิฺจิ อมนาป กต อตฺถีติ.
เอวรูปป นตฺถีติ. กิสฺมึ ปน เต ตณฺหา อตฺถีติ. เอว วุตฺเตป
ธนหานิภเยน กิฺจิ อวตฺวา นิสฺสทฺโทว นิปชฺชิ. อถ น ภริยา
กเถหิ สามิ กิสฺมึ เต ตณฺหาติ อาห. โส วจน ปริคิลนฺโต
วิย อตฺถิ เม ตณฺหาติ อาห. กึ ตณฺหา สามีติ. กปลฺลปูว
ขาทิตุกาโมมฺหตี ิ. อถ กิมตฺถ เม น กเถสิ กึ ตฺว ทลิทฺโทสิ
อิทานิ สกลสกฺกรนิคมวาสีน ปโหนเก กปลฺลปูเว ปจิสสฺ ามีติ.
กินฺเต เอเตหิ อตฺตโน กมฺม กตฺวา ขาทิสฺสนฺตีติ. เตนหิ
เอกรจฺฉวาสีน ปโหนเก กปลฺลปูเว ปจิสฺสามีติ. ชานามห ตว
มหทฺธนภาวนฺติ. อิมสฺมึ เคหสามนฺเต สพฺเพส ปโหนก กตฺวา
ปจามีติ. ชานามห ตว มหชฺฌาสยภาวนฺติ. เตนหิ เต ปุตตฺ ทารมตฺตสฺเสว ปโหนก กตฺวา ปจามีติ. กินฺเต เอเตหีติ. กึ
ปน ตุยฺหฺจ มยฺหฺจ ปโหนก กตฺวา ปจามีติ. ตฺว กึ กริสสฺ สีติ.
เตนหิ เอกกสฺเสว เต ปโหนก กตฺวา ปจามีติ. อิมสฺมึ าเน
ปจฺจมาเน พหู ปจฺจาสึสนฺติ สกลตณฺฑุเล เปตฺวา ภินฺนตณฺฑุเล จ
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อุทฺธนกปลฺลานิ จ อาทาย โถก ขีรสปฺปมธุผาณิตฺจ คเหตฺวา
สตฺตภูมิกสฺส ปาสาทสฺส อุปริมตล อารุยฺห ปจ ตตฺถาห เอกโก ว
นิสีทิตฺวา ขาทิสฺสามีติ. สา สาธูติ ปฏิสฺสุณติ ฺวา คเหตพฺพ
คาหาเปตฺวา ปาสาท อารุยฺห ทาสิโย วิสฺสชฺเชตฺวา เสฏึ
ปกฺโกสาเปสิ. โส อาทิโต ปฏาย ทฺวารานิ ปทหนฺโต สพฺพทฺวาเรสุ
สูจิฆฏิกานิ ทตฺวา สตฺตม ตล อภิรหุ ิตฺวา ตตฺถป ทฺวาร ปทหิตฺวา
นิสีทิ. ภริยาปสฺส อุทฺธเน อคฺคึ ชาเลตฺวา กปลฺล อาโรเปตฺวา
ปูเว ปจิตุ อารภิ.
อถ สตฺถา ปาโต ว มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร อามนฺเตสิ
เอโส โมคฺคลฺลาน ราชคหสฺส อวิทูเร สกฺกรนิคเม มจฺฉริเสฏี
กปลฺลปูเว ขาทิสฺสามีติ อฺเส ทสฺสนภเยน สตฺตภูมิเก ปาสาเท
กปลฺลปูเว ปาจาเปติ ตฺว ตตฺถ คนฺตฺวา เสฏึ ทเมตฺวา นิพฺพิเสวน
กตฺวา อุโภป ชายปติเก ปูเว จ ขีรสปฺปมธุผาณิตานิ จ คาหาเปตฺวา อตฺตโน พเลน เชตวน อาเนหิ อชฺชาห ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ
สทฺธึ วิหาเรเยว นิสีทิสฺสามิ ปูเวเหว ภตฺตกิจฺจ กริสฺสามีติ อาห.
เถโรป สาธุ ภนฺเตติ สตฺถุ วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตาวเทว อิทฺธิพเลน
ต นิคม คนฺตฺวา ตสฺส ปาสาทสฺส สีหปฺชรทฺวาเร สุนิวตฺโถ
สุปารุโต อากาเส เอว มณิรูปก วิย อฏาสิ. มหาเสฏิโน เถร
ทิสฺวาว หทยมส กมฺป. โส อห เอวรูปานเยว ภเยน อิม าน
อาคโต อยฺจ อาคนฺตฺวา วาตปานทฺวาเร ิโตติ คเหตพฺพคฺคหณ อปสฺสนฺโต อคฺคิมฺหิ ปกฺขติ ฺตโลณสกฺขรา วิย โรเสนฺโต
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ตฏตฏายนฺโต เอวมาห สมณ อากาเส ตฺวา กึ ลภิสฺสสิ
อากาเส อปเท ปท ทสฺเสตฺวา จงฺกมนฺโตป เนว ลภิสฺสสีติ.
เถโร ตสฺมึเอว าเน อปราปร จงฺกมิ. เสฏี จงฺกมนฺโต
กึ ลภิสฺสสิ อากาเส ปลฺลงฺเกน นิสีทนฺโตป น ลภิสฺสสิเยวาติ
อาห. เถโร ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา นิสที ิ. อถ น อากาเส
นิสินฺโน กึ ลภิสฺสสิ อาคนฺตฺวา วาตปานอุมฺมาเร ิโตป น
ลภิสฺสสีติ อาห. เถโร อุมฺมาเร อฏาสึ. อถ น อุมฺมาเร ิโต
กึ ลภิสฺสสิ ธูมายนฺโตป น ลภิสฺสสิเยวาติ อาห. เถโรป
ธูมายิ. สกลปาสาโท เอกธูโม อโหสิ. เสฏิโน อกฺขีน สูจิยา
วิชฺฌนกาโล วิย อโหสิ. เคหชฺฌายนภเยน ต ปชฺชลนฺโตป
น ลภิสฺสสีติ อวตฺวา อย สมโณ สุฏุ ลคฺโค อลทฺธา น
คมิสฺสติ เอกมสฺส ปูว ทาเปสฺสามีติ ภริย อาห ภทฺเท เอก
ขุทฺทกปูว ปจิตฺวา สมณสฺส ทตฺวา อุยฺโยเชหิ นนฺติ. สา โถกเอว
ปฏ กปลฺลปาติย ปกฺขิป. มหาปูโว หุตฺวา สกลปาตึ
ปูเรตฺวา อุทฺธุมาโต อฏาสิ. เสฏี ต ทิสฺวา พหุ ตยา ปฏ
คหิต ภวิสสฺ ตีติ สยเมว ทพฺพิกณฺเณน โถก ปฏ คเหตฺวา
ปกฺขิป. ปูโว ปุริมปูวโต มหนฺตตโร ชาโต. เอว ย ย ปจติ
โส โส มหนฺตมหนฺโต ว โหติ. โส นิพฺพินโฺ น ภริย อาห
ภทฺเท อิมสฺส เอก ปูว เทหีติ. ตสฺสา ปจฺฉิโต เอก คณฺหนฺติยา
สพฺเพ เอกาพทฺธา อลฺลยิ ึสุ. สา เสฏึ อาห สามิ สพฺเพ ปูวา
เอกาพทฺธา วิสุ กาตุ น สกฺโกมีต.ิ อห กริสฺสามีติ โสป
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กาตุ นาสกฺขิ. อุโภป ชนา โกฏิย คเหตฺวา กฑฺฒนฺตาป วิโยเชตุ
นาสกฺขึสุเอว. อถสฺส ปูเวหิ สทฺธึ วายมนฺตสฺเสว สรีรโต
เสทา มุจฺจึสุ ปปาสา อุปจฺฉิชฺชิ. ตโต ภริย อาห ภทฺเท น
เม ปูเวหิ อตฺโถ สมณสฺส เทหีติ. สา ปจฺฉึ อาทาย เถร
อุปสงฺกมิ. เถโร อุภินฺนป ธมฺม เทเสสิ ติณฺณ รตนาน คุณ
กเถสิ อตฺถิ ทินฺน อตฺถิ ยิฏนฺติ ทินฺนทานาทีน ผล คคณตเล
จนฺท วิย ทสฺเสสิ. ต สุตฺวา ปสนฺนจิตฺโต เสฏี ภนฺเต อาคนฺตฺวา
อิมสฺมึ ปลฺลงฺเก นิสีทิตวฺ า ปริภฺุชถาติ อาห. เถโร มหาเสฏิ
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปูเว ขาทิสฺสามีติ ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ
วิหาเร นิสนิ ฺโน ตุมฺหาก รุจิยา สติ เสฏิ ภริย ปูเว จ
ขีราทีนิ จ คณฺหาเปถ สตฺถุ สนฺติก คมิสฺสามาติ อาห. กห
ปน ภนฺเต เอตรหิ สตฺถาติ. อิโต ปฺจุ ตฺตาฬีสโยชนมตฺถเก
เชตวนวิหาเร เสฏีติ. ภนฺเต กาล อนติกฺกมิตฺวา เอตฺตก
อทฺธาน กถ คมิสฺสามาติ. มหาเสฏิ ตุมฺหาก รุจิยา สติ
อห โว อตฺตโน พเลน เนสฺสามิ ตุมฺหาก ปาสาเท โสปาณสีส
อตฺตโน าเน เอว ภวิสฺสติ โสปาณปริโยสาน ปน เชตวนทฺวารโกฏเก ภวิสฺสติ อุปริปาสาทา เหฏาโอตรณกาลมตฺเตเนว
เชตวน เนสฺสามีติ. โส สาธุ ภนฺเตติ สมฺปฏิจฺฉิ. เถโร โสปาณสีส
ตตฺเถว กตฺวา โสปาณปาทมูล เชตวนทฺวารโกฏเก โหตูติ อธิฏาสิ.
ตเถว อโหสิ. เถโร เสฏิฺจ ภริยฺจ อุปริปาสาทา เหฏา๑

๒

๑. สี. ยุ. อิทฺธิพเลน. ๒. สี. ยุ. เหฏาปาสาท.
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โอตรณกาลโต ขิปฺปตร เชตวน สมฺปาเปสิ. เต อุโภป สตฺถาร
อุปสงฺกมิตฺวา กาล อาโรเจสุ. สตฺถา ภตฺตคฺค ปวิสิตฺวา ปฺตฺตพุทฺธาสเน นิสีทิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน. มหาเสฏี พุทฺธปฺปมุขสฺส
ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทกฺขิโณทก อทาสิ. ภริยา ตถาคตสฺส ปตฺเต ปูว
ปติฏาเปสิ. มหาเสฏีป ภริยาย สทฺธึ ยาวทตฺถ ปูว ขาทิ.
ปูวาน ปริโยสานเมว น ปฺายติ. สกลวิหาเร ภิกฺขูนฺจ
วิฆาสาทานฺจ ทินฺเนสุป ปริยนฺโต น ปฺายเตว. ภนฺเต
ปูวา ปริกฺขย น คจฺฉนฺตีติ ภควโต อาโรเจสุ. เตนหิ เชตวนทฺวารโกฏเก ฉฑฺเฑถาติ อาห. เต ทฺวารโกฏกสฺส อวิทูเร
ปพฺภารฏาเน ฉฑฺฑยึสุ. อชฺชาป ต าน กปลฺลปูวปพฺภารนฺเตฺวว
ปฺายติ. มหาเสฏี สห ภริยาย ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ. ภควา อนุโมทน อกาสิ. อนุโมทนาวสาเน อุโภป
โสตาปตฺติผเล ปติฏาย สตฺถาร วนฺทิตฺวา ทฺวารโกฏเก โสปาณ
อารุยฺห อตฺตโน ปาสาเทเยว ปติฏ หึสุ. ตโต ปฏาย เสฏี
อสีติโกฏิธน พุทฺธสาสเนเยว วิกฺกิร.ิ
ปุนทิวเส สายณฺหสมเย ธมฺมสภาย สนฺนิปติตา ภิกฺขู ปสฺสถาวุโส มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส อานุภาว อนุปหจฺจ นาม สทฺธ
อนุปหจฺจ โภเค มจฺฉริเสฏึ มุหุตฺเตน ทมิตฺวา นิพฺพิเสวน กตฺวา
ปูเว คาหาเปตฺวา เชตวน อาเนตฺวา สตฺถุ สมฺมุข กตฺวา โสตาปตฺติผเล ปติฏาเปสิ อโห มหานุภาโว เถโรติ เถรสฺส คุณกถ
กเถนฺตา นิสีทึสุ. สตฺถา ทิพฺพาย โสตธาตุยา ภิกฺขูน กถ สุตฺวา
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อาคนฺตฺวา กาย นุตถฺ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต ภิกขฺ เว กุลทมเกน นาม
ภิกฺขุนา อนุปหจฺจ สทฺธ อนุปหจฺจ โภเค กุล อกิลเมตฺวา อวิเหเตฺวา ปุปฺผโต เรณุ คณฺหนฺเตน ภมเรน วิย อุปสงฺกมิตฺวา
พุทฺธคุณ ชานาเปตพฺพ ตาทิโส มม ปุตฺโต โมคฺคลฺลาโนติ เถร
ปสสิตฺวา อิม คาถมาห
" ยถาป ภมโร ปุปฺผ
วณฺณคนฺธ อเหย
ปเลติ รสมาทาย
เอว คาเม มุนี จเรติ. "
ตตฺถ ภมโรติ ยากาจิ มธุกรชาติ. ปุปฺผนฺติ ปุปฺผาราเม
จรนฺโต ปุปฺผฺจ วณฺณฺจ คนฺธฺจ อเหเนฺโต อวินาเสนฺโต
จรตีติ อตฺโถ. ปเลตีติ เอว จริตฺวา ยาวทตฺถ รส ปวิตฺวา
อปรมฺป มธุกรณตฺถาย อาทาย ปเลติ. โส เอก วนคหน
อชฺโฌคาเหตฺวา เอกสฺมึ รุกฺขสุสิเร ต รชมิสฺสก รส เปตฺวา
อนุปุพฺเพน มธุรส มธุ กโรติ น ตสฺส ปุปฺผาราเม จริตปฺปจฺจยา
ปุปฺผ วณฺณคนฺธ วาสฺส วิคจฺฉติ อถโข สพฺพ ปากติกเมว
โหติ. เอว คาเม มุนี จเรติ เอว เสขาเสขเภโท อนาคาริยมุนิ
กุลปฏิปาฏิยา คาเม ภิกขฺ  คณฺหนฺโต จรตีติ อตฺโถ. น หิ
ตสฺส คาเม จรณปฺปจฺจยา กุลาน สทฺธาหานิ วา โภคหานิ วา
โหติ สทฺธาป โภคาป ปากติกาว โหนฺติ เอว จริตฺวา จ ปน
นิกฺขมิตฺวา เสขมุนิ ตาว พหิคาเม อุทกผาสุกฏาเน สงฺฆาฏึ
๑

๑. สี. ยุ. เอว.

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 37

ปฺาเปตฺวา นิสินฺโน อกฺขภฺชนวณปฏิจฺฉาทนปุตฺตมสุปมาวเสน
ปจฺจเวกฺขนฺโต ปณฺฑปาต ปริภฺุชิตฺวา ตถารูป วนสณฺฑ อนุปวิสิตฺวา
อชฺฌตฺติกกมฺมฏาน สมฺมสนฺโต จตฺตาโร มคฺเค จตฺตาริ จ
ผลานิ หตฺถคตาเนว กโรติ อเสขมุนิ ปน ทิฏธมฺมสุขวิหารมนุยฺุชติ. อยมสฺส ภมเรน สทฺธึ มธุกรณสริกฺขตา เวทิตพฺพา
อิธ ปน ขีณาสโว อธิปฺเปโต.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ. สตฺถา อิม
ธมฺมเทสน วตฺวา อุตฺตรึป เถรสฺส คุณ ปกาเสตุ น ภิกฺขเว
อิทาเนว โมคฺคลฺลาเนน มจฺฉริเสฏี ทมิโต ปุพฺเพป น ทเมตฺวา
กมฺมผลสมฺพนฺธ ชานาเปสิเอวาติ อิมมตฺถ ปกาเสนฺโต อตีต
อาหริตฺวา
" อุโภ ขฺชา อุโภ กุณี
อุโภ วิสมจกฺขุกา
อุภนิ ฺน ปฬกา สีเส
นาห ชานามิ อิลฺลิสนฺติ "
อิม อิลฺลีสชาตก กเถสีติ.
มจฺฉริโกสิยเสฏิ วตฺถ.ุ
----------๑

๒

๑. สี. ยุ. ชาตา. ๒. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๕. ตทฏกถา. ๒/๑๖๓.
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๖. ปาฏิกาชีวก วตฺถุ. [ ๓๘ ]
น ปเรส วิโลมานีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา สาวตฺถิย
วิหรนฺโต ปาฏิก นาม อาชีวก อารพฺภ กเถสิ.
สาวตฺถยิ  กิร เอกา คหปตานี ปุตฺตฏาเน เปตฺวา ปาฏิก
นาม อาชีวก ปฏิชคฺคติ. ตสฺสานนฺตรฆเรสุ มนุสสฺ า สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา อาคนฺตฺวา อโห อจฺฉริยา พุทธฺ าน ธมฺมเทสนาติ
นานปฺปกาเรหิ พุทฺธคุเณ วณฺเณนฺติ. สา พุทฺธาน คุณกถ สุตฺวา
วิหาร คนฺตฺวา ธมฺม โสตุกามา ตมตฺถ อาชีวกสฺส กเถตฺวา
คจฺฉิสฺสามห พุทฺธสฺส สนฺติก อยฺยาติ อาห. โส มา คจฺฉาหีติ
นิวาเรตฺวา ต ปุนปฺปุน ยาจมานมฺป นิวาเรสิ เอว. สา อย
มม วิหาร คนฺตฺวา ธมฺม โสตุ น เทติ สตฺถาร นิมนฺเตตฺวา อิเธว
ธมฺม สุณิสสฺ ามีติ สายณฺหสมเย ปุตฺต ปกฺโกสิตฺวา คจฺฉ
สฺวาตนาย สตฺถาร นิมนฺเตหีติ เปเสสิ. โส คจฺฉนฺโต ปมตร
อาชีวกสฺส วสนฏาน คนฺตฺวา ต วนฺทิตฺวา นิสีทิ. อถ น โส
กห คจฺฉสีติ อาห. มาตุ วจเนน สตฺถาร นิมนฺเตตุ คจฺฉามีติ.
มา ตสฺส สนฺติก คจฺฉาหีติ. อล อยฺย คจฺฉิสฺสามหนฺติ.
เอตสฺส กตสกฺการ อุโภป ขาทิสฺสาม มา คจฺฉาติ. อล
อยฺย มาตา เม ตชฺเชสฺสตีติ. เตนหิ คจฺฉ คนฺตฺวา จ ปน
นิมนฺเตตฺวา อมฺหาก เคห อสุกฏาเน วา อสุกวีถิย วา อสุกมคฺเคน วา คนฺตพฺพนฺติ มา อาจิกฺข สนฺติเก ิโต วิย อฺเน
๑

๑. สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร มม มาตุ ภายามีติ อตฺถิ.
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มคฺเคน คจฺฉนฺโต วิย ปลายิตฺวา เอหีติ. โส อาชีวกสฺส กถ
สุตฺวา สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา นิมนฺเตตฺวา อาชีวเกน วุตฺตนิยาเมเนว
สพฺพ กตฺวา ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา กินฺเต กตนฺติ ปุฏโ 
สพฺพ กต อยฺยาติ อาห. ภทฺทกนฺเต กต ตสฺส กตสกฺการ
อุโภป ขาทิสฺสามาติ วตฺวา ปุนทิวเส อาชีวโก ปาโต ว ต
เคห อคมาสิ. ต คเหตฺวา ปจฺฉาคพฺเภ นิสที าเปสุ. ปฏิวิสฺสกมนุสฺสา ต เคห อลฺลโคมเยน อุปลิมฺปตฺวา ลาชปฺจมานิ
ปุปฺผานิ วิกกฺ ิริตฺวา สตฺถุ นิสีทนตฺถาย มหารห อาสน ปฺาเปสุ.
พุทฺเธหิ สทฺธึ อปริจิตมนุสฺสา หิ อาสนปฺตฺตึ น ชานนฺติ.
พุทฺธานฺจ มคฺคเทสเกน กิจฺจ นาม นตฺถิ โพธิมูเล ทสสหสฺส-ี
โลกธาตุ กมฺเปตฺวา สมฺโพธึ ปตฺตทิวเสเยว หิ เนส อย มคฺโค
นิรย คจฺฉติ อย ติรจฺฉานโยนึ อย เปตฺติวิสย อย มนุสฺสโลก
อย เทวโลก อย อมตมหานิพฺพานนฺติ สพฺเพ มคฺคา อาวิภูตา
คามนิคมาทีน มคฺเค วตฺตพฺพเมว นตฺถิ ตสฺมา สตฺถา ปาโต ว
ปตฺตจีวรมาทาย มหาอุปาสิกาย เคหทฺวาร คโต. สา เคหา
นิกฺขมิตฺวา สตฺถาร ปฺจปติฏิเตน วนฺทิตฺวา อนฺโตฆเร ปเวเสตฺวา อาสเน นิสีทาเปตฺวา ทกฺขิโณทก ทตฺวา ปณีเตน ขาทนีเยน
โภชนีเยน ปริวิสิ. อุปาสิกา กตภตฺตกิจฺจสฺส สตฺถุโน อนุโมทน
กาเรตุกามา ปตฺต คณฺห.ิ สตฺถา มธุรสฺสเรน อนุโมทนธมฺมกถ
อารภิ. อุปาสิกา สาธุ สาธูติ สาธุการ ททมานา ธมฺม สุณิ.
อาชีวโก ปจฺฉาคพฺเภ นิสินฺโนว ตสฺสา สาธุการ ทตฺวา ธมฺม
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สุณนฺติยา สทฺท สุตฺวา สนฺธาเรตุ นาสกฺขิ น อิทาเนว สา
มยฺหนฺติ นิกฺขมิตฺวา นฏาสิ กาฬกณฺณิ เอตสฺส เอต สกฺการ
กโรหีติ นานปฺปกาเรน อุปาสิกฺจ สตฺถารฺจ อกฺโกสนฺโต
ปลายิ. อุปาสิกา ตสฺส กถาย ลชฺชติ า อฺถตฺต คต จิตฺต
เทสนานุสาเรน เปเสตุ นาสกฺขิ. อถ น สตฺถา กึ อุปาสิเก จิตฺต
เทสนานุคต กาตุ น สกฺโกสีติ. ภนฺเต เอตสฺส เม กถาย
จิตฺต อฺถตฺต อุปคตนฺติ. สตฺถา เอวรูปสฺส วิสภาคชนสฺส
กถิต กถ นาม อาวชฺชิตุ น วฏฏติ เอวรูป อสมนฺนาหริตฺวา
อตฺตโน กตากตเมว โอโลเกตุ วฏฏตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
" น ปเรส วิโลมานิ
น ปเรส กตากต
อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย
กตานิ อกตานิ จาติ."
ตตฺถ น ปเรส วิโลมานีติ ปเรส วิโลมานิ ผรุสานิ
มมฺมจฺเฉทวจนานิ น มนสิกาตพฺพานิ. น ปเรส กตากตนฺติ
อสุโก อุปาสโก อสฺสทฺโธ อปฺปสนฺโน นาปสฺส เคเห กฏจฺฉุภิกฺขาทีนิ ทียนฺติ น สลากภตฺตาทีนิ น จีวราทิปฺปจฺจยทาน
เอตสฺส อตฺถิ ตถา อสุกา อุปาสิกา อสฺสทฺธา อปฺปสนฺนา
นาปสฺสา เคเห กฏจฺฉุภิกฺขาทีนิ ทียนฺติ น สลากภตฺตาทีนิ น
จีวราทิปฺปจฺจยทาน เอติสฺสา อตฺถิ ตถา อสุโก ภิกฺขุ อสฺสทฺโธ
อปฺปสนฺโน นาป อุปชฺฌายวตฺต กโรติ น อาจริยวตฺต น
อาคนฺตุกวตฺต น คมิกวตฺต น เจติยงฺคณวตฺต น อุโปสถา๑

๑. สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร าณนฺติ อตฺถิ.
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คารวตฺต น โภชนสาลาย วตฺต น ชนฺตาฆรวตฺตาทีนิ นาปสฺส
กิฺจิ ธูตงฺค อตฺถิ น ภาวนารามตาย อุสฺสาหมตฺตมฺปติ เอว
ปเรส กตากต นาม น โอโลเกตพฺพ. อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺยาติ
กถมฺภูตสฺส เม รตฺตินฺทิวา วีติปตนฺตีติ ปพฺพชิเตน อภิณหฺ  ปจฺจเวกฺขิตพฺพนฺติ อิม โอวาท อนุสฺสรนฺโต สทฺธาปพฺพชิโต กุลปุตฺโต
กินฺนุ โข อห อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตาติ ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา
โยคกฺเขม กาตุ นาสกฺขินฺติ เอว อตฺตโน กตากตานิ โอโลเกยฺยาติ.
เทสนาวสาเน อุปาสิกา โสตาปตฺติผเล ปติฏิตา. เทสนา
มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตาติ.
ปาฏิกาชีวก วตฺถ.ุ
------๗. ฉตฺตปาณิอุปาสก วตฺถุ. [ ๓๙ ]
ยถาป รุจิร ปุปฺผนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา สาวตฺถิย
วิหรนฺโต ฉตฺตปาณิอุปาสก อารพฺภ กเถสิ.
สาวตฺถยิ  หิ ฉตฺตปาณิ นาม อุปาสโก ติปฏกธโร อนาคามี.
โส ปาโตว อุโปสถิโก หุตฺวา สตฺถุ อุปฏาน อคมาสิ.
อนาคามิอริยสาวกาน หิ สมาทานวเสน อุโปสถกมฺม นาม นตฺถิ.
มคฺเคเนว เตส พฺรหฺมจริยฺจ เอกภตฺติกฺจ อาคต. เตเนวาห ๓
๑

๒

๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๙๒. ๒. อิโต ปร อโหสีติ ปเทน ภวิตพฺพ.
๓. ม. ม. ๑๓/๓๗๕.
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ฆฏิกาโร โข มหาราช กุมฺภกาโร เอกภตฺติโก พฺรหฺมจารี
สีลวา กลฺยาณธมฺโมติ. เอว อนาคามิโน ปกติยาว เอกภตฺติกา
จ พฺรหฺมจาริโน จ โหนฺติ. โสป ตเถว อุโปสถิโก หุตฺวา สตฺถาร
อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา ธมฺมกถ สุณนฺโต นิสที ิ. ตสฺมึ สมเย
ราชา ปเสนทิโกสโล สตฺถุ อุปฏาน อคมาสิ. อุปาสโก ต
อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา อุฏาตพฺพ นุ โข โนติ จินฺเตตฺวา อห
อคฺคราชสฺส สนฺติเก นิสินฺโน ตสฺส เม ปเทสราชาน ทิสฺวา
อุฏาตุ น ยุตฺต ราชา โข ปน เม อนุฏหนฺตสฺส กุชฺฌิสฺสติ
เอตสฺมึ กุชฌ
ฺ นฺเตป เนว อุฏหิสฺสามิ ราชาน ทิสฺวา อุฏหนฺเตน
หิ ราชา ครุกโต โหติ โน สตฺถา เนว อุฏหิสฺสามีติ น
อุฏหิ. ปณฺฑิตปุริสา จ นาม ครุตราน สนฺติเก นิสีทิตวฺ า
อนุฏหนฺต ทิสฺวา น กุชฺฌนฺติ. ราชา ปน ต อนุฏหนฺต
ทิสฺวา กุปตมานโส สตฺถาร วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ. สตฺถา
กุปตภาว ตฺวา มหาราช อย ฉตฺตปาณิ อุปาสโก ปณฺฑิโต
ทิฏธมฺโม ติปฏกธโร อตฺถานตฺถกุสโลติ อุปาสกสฺส คุณกถ
กเถสิ. รฺโ ตสฺส คุณกถ สุณนฺตสฺเสว จิตฺต มุทุก ชาต.
อเถกทิวส ราชา อุปริปาสาเท ิโต ฉตฺตปาณิอุปาสก
กตภตฺตกิจฺจ ฉตฺตมาทาย อุปาหน อารุยฺห ราชงฺคเณน คจฺฉนฺต
ทิสฺวา ปกฺโกสาเปสิ. โส ฉตฺตุปาหนา อปเนตฺวา ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ. อถ น ราชา อาห โภ
๑

๑. อิโต ปร ตสฺสาติ ปเทน ภวิตพฺพ.
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อุปาสก กินเฺ ต ฉตฺตุปาหน อปนีตนฺติ. ราชา ปกฺโกสตีติ สุตฺวา
อาคโตมฺหีติ. อชฺช อมฺหาก ราชภาโว ตุมฺเหหิ าโต ภวิสฺสตีติ.
สทาป มย ตุมฺหาก ราชภาว ชานามาติ. เอว กสฺมา ปุริมทิวเส
สตฺถุ สนฺติเก นิสินโฺ น ม ทิสฺวา น อุฏหีติ. มหาราช อคฺคราชสฺส สนฺติเก นิสินฺโน ปเทสราชาน ทิสฺวา อุฏหนฺโต สตฺถริ
อคารโว ภเวยฺย ตสฺมา น อุฏหินฺต.ิ โหตุ โภ ติฏเตต
ตุมฺเห กิร ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกาน อตฺถานตฺถาน กุสลา ติปฏกธรา อมฺหาก อนฺเตปุเร ธมฺม วาเจถาติ. น สกฺกา เทวาติ.
กึการณาติ. ราชเคห นาม มหาสาวชฺช ทุยุตฺตสุยุตฺตกานิ
ครุกาเนตฺถ เทวาติ. มา เอว วเทถ ปุริมทิวเส ม ทิสฺวา น
อุฏิโตมฺหีติ มา กุกกฺ ุจฺจ กโรถาติ. เทว คิหีน วิจรณฏาน นาม
สาวชฺช เอก ปพฺพชิต ปกฺโกสาเปตฺวา ธมฺม วาเจถาติ. ราชา
สาธุ โภ คจฺฉถ ตุมฺเหติ ต อุยฺโยเชตฺวา สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา
สตฺถาร ยาจิ ภนฺเต มลฺลิกา จ เทวี วาสภขตฺติยา จ ธมฺม
ปริยาปุณิสฺสามาติ วทนฺติ ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ นิพทฺธ มม
เคห คนฺตฺวา ตาส ธมฺม อุทฺทิสถาติ. พุทฺธาน นิพทฺธ เอกฏานคมน นาม นตฺถิ มหาราชาติ. เตนหิ ภนฺเต อฺ ภิกฺขุ
เทถาติ. สตฺถา อานนฺทตฺเถรสฺส ภารมกาสิ. เถโร นิพทฺธ คนฺตฺวา
ตาส อุทฺเทส อุทฺทิสติ. ตาสุ มลฺลิกา สกฺกจฺจ คเหตฺวา สชฺฌายิตฺวา อุทฺเทส ปฏิจฺฉาเปสิ. วาสภขตฺติยา ปน เนว สกฺกจฺจ
๑

๑. สี. ม. ยุ. อาจริย.
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คณฺหาติ น สชฺฌายติ น อุทฺเทส ปฏิจฺฉาเปตุ สกฺโกติ.
อเถกทิวส สตฺถา เถร ปุจฺฉิ กึ อานนฺท อุปาสิกา ธมฺม
ปริยาปุณนฺตีติ. อาม ภนฺเตติ. กา สกฺกจฺจ คณฺหาตีติ.
มลฺลิกา ภนฺเต สกฺกจฺจ คณฺหาติ สกฺกจฺจ สชฺฌายติ สกฺกจฺจ
อุทฺเทส ปฏิจฺฉาเปตุ สกฺโกติ ตุมฺหาก ปน าติธีตา เนว สกฺกจฺจ
คณฺหาติ น สชฺฌายติ น อุทฺเทส ปฏิจฺฉาเปตุ สกฺโกตีติ. สตฺถา
เถรสฺส วจน สุตฺวา อานนฺท มยา กถิตธมฺโม นาม สกฺกจฺจ
อสฺสุณนฺตสฺส อคฺคณฺหนฺตสฺส อสชฺฌายนฺตสฺส อเทเสนฺตสฺส
วณฺณสมฺปนฺน อคนฺธก ปุปฺผ วิย อผโล โหติ สกฺกจฺจ ปน
สวนาทีนิ กโรนฺตสฺส มหปฺผโล โหติ มหานิสโสติ วตฺวา อิมา
เทฺว คาถา อภาสิ
" ยถาป รุจิร ปุปฺผ
วณฺณวนฺต อคนฺธก
เอว สุภาสิตา วาจา
อผลา โหติ อกุพฺพโต
ยถาป รุจิร ปุปฺผ
วณฺณวนฺต สคนฺธก
เอว สุภาสิตา วาจา
สผลา โหติ สุกุพฺพโตติ."
ตตฺถ รุจิรนฺติ โสภน. วณฺณวนฺตนฺติ วณฺณสณฺานสมฺปนฺน. อคนฺธกนฺติ คนฺธรหิต ปาลิภทฺทก คิริกณฺณิก ชยกุสุมาทิเภท. เอว สุภาสิตา วาจาติ สุภาสิตา วาจา นาม เตปฏก
พุทฺธวจน ต วณฺณ สณฺานสมฺปนฺน อคนฺธก ปุปผฺ สทิส. ยถา ปน
อคนฺธก ปุปผฺ  โย น ธาเรติ ตสฺส สรีเร คนฺโธ น ผรติ เอว
เอตป โย น สกฺกจฺจ สวนาทีหิ น สมาจรติ ตสฺส สกฺกจฺจ
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อสมาจรนฺตสฺส ย ตตฺถ กตฺตพฺพ ต อกุพฺพโต สุตคนฺธ ธารณคนฺธ
ปฏิปตฺติคนฺธฺจ น อาวหติ อผล โหติ เตน วุตฺต เอว สุภาสิตา
วาจา อผลา โหติ อกุพพฺ โตติ. สคนฺธกนฺติ. จมฺปกนีลุปฺปลาทิเภท. เอวนฺติ ยถา ต ปุปฺผ ธาเรนฺตสฺส สรีเร คนฺโธ ผรติ
เอว เตปฏกพุทฺธวจนสงฺขาตา สุภาสิตา วาจาป สุกุพฺพโต โย
สกฺกจฺจ สวนาทีหิ ตตฺถ กตฺตพฺพ กโรติ อสฺส ปุคฺคลสฺส สผลา
โหติ สุตคนฺธ ธารณคนฺธ ปฏิปตฺติคนฺธาน อาวหนโต มหปฺผลา
โหติ มหานิสสาติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปตฺตา. เทสนา
มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตาติ.
ฉตฺตปาณิอุปาสก วตฺถ
-------๘. วิสาขา วตฺถุ. [ ๔๐ ]
ยถาป ปุปฺผราสิมฺหาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา สาวตฺถึ
อุปนิสฺสาย ปุพฺพาราเม วิหรนฺโต วิสาข อุปาสิก อารพฺภ กเถสิ.
สา กิร องฺครฏเ ภทฺทิยนคเร เมณฺฑกเสฏิปุตตฺ สฺส ธนฺชยเสฏิโน อคฺคมเหสิยา สุมนาเทวิยา กุจฺฉิสฺมึ นิพฺพตฺติ. ตสฺสา
สตฺตวสฺสิกกาเล สตฺถา เสลพฺราหฺมณาทีน โพธเนยฺยพนฺธวาน
อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ ทิสฺวา มหาภิกฺขุสงฺฆปริวาโร จาริก จรมาโน
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ต นคร ปาปุณิ. ตสฺม
ิ ฺจ สมเย เมณฺฑโก คหปติ ตสฺมึ นคเร
ปฺจนฺน มหาปฺุาน เชฏโก หุตฺวา เสฏิฏ าน กาเรติ.
ปฺจ มหาปฺุา นาม เมณฺฑโก เสฏี จนฺทปทุมา นาม
ตสฺเสว เชฏกภริยา ตสฺเสว เชฏกปุตฺโต ธนฺชโย นาม ตสฺส
ภริยา สุมนาเทวี นาม เมณฺฑกเสฏิสฺส ทาโส ปุณฺโณ นามาติ.
น เกวลฺจ เมณฺฑกเสฏีเยว พิมฺพิสารรฺโ ปน วิชิเต
ปฺจ อมิตโภคา นาม อเหสุ โชติโย ชฏิโล เมณฺฑโก
ปุณฺณโก กากวลฺลิโยติ. เตสุ อย เมณฺฑกเสฏี ทสพลสฺส
อตฺตโน นคร สมฺปตฺตภาว ตฺวา ปุตฺตสฺส ธนฺชยเสฏิโน
ธีตร วิสาข ทาริก ปกฺโกสาเปตฺวา อาห อมฺม ตุยฺหป มงฺคล
อมฺหากป มงฺคล ตว ปริวาเรหิ ปฺจหิ ทาริกาสเตหิ สทฺธึ
ปฺจ รถสตานิ อารุยฺห ปฺจหิ ทาสีสเตหิ ปริวุตา ทสพลสฺส
ปจฺจุคฺคมน กโรหีติ. สา สาธูติ ปฏิสฺสุณิตฺวา ตถา อกาสิ.
การณาการเณสุ ปน กุสลตฺตา ยาวติกา ยานสฺส ภูมิ ยาเนน
คนฺตฺวา ยานา ปจฺโจโรหิตฺวา ปตฺติกาว สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา
วนฺทิตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ. อถสฺสา ปุพฺพจริยวเสน สตฺถา ธมฺม
เทเสสิ. สา เทสนาวสาเน ปฺจหิ ทาริกาสเตหิ สทฺธึ โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ. เมณฺฑกเสฏีป โข สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา
ธมฺมกถ สุตวฺ า โสตาปตฺติผเล ปติฏาย สฺวาตนาย นิมนฺเตตฺวา
ปุนทิวเส อตฺตโน นิเวสเน ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน พุทฺธปฺปมุข
ภิกฺขุสงฺฆ ปริวิสิตฺวา เอเตเนว อุปาเยน อฑฺฒมาส มหาทาน
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อทาสิ. สตฺถา ภทฺทิยนคเร ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา ปกฺกามิ.
เตน โข ปน สมเยน พิมฺพิสาโร จ ปเสนทิโกสโล จ
อฺมฺ ภคินีปติกา โหนฺติ. อเถกทิวส โกสลราชา จินฺเตสิ
พิมฺพิสารสฺส วิชิเต ปฺจ อมิตโภคา มหาปฺุา วสนฺติ มยฺห
วิชิเต เอโกป ตาทิโส นตฺถิ ยนฺนนู าห พิมฺพสิ ารสฺส สนฺติก
คนฺตฺวา เอก มหาปฺุ ยาเจยฺยนฺติ. โส ตตฺถ คนฺตฺวา รฺา
กตปฏิสนฺถาโร กึการณา อาคโตสีติ ปุฏโ ตุมฺหาก วิชิเต
ปฺจ อมิตโภคา มหาปฺุา วสนฺติ ตโต เอก คเหตฺวา คมิสฺสามีติ
อาคโตมฺหิ เตสุ เม เอก เทถาติ อาห. มหากุลานิ อมฺเหหิ
จาเลตุ น สกฺกาติ. อห อลทฺธา น คมิสฺสามีติ. ราชา อมจฺเจหิ
สทฺธึ มนฺเตตฺวา โชติยาทีน มหากุลาน จาลน นาม ปวิยา
จาลนสทิส เมณฺฑกมหาเสฏิสฺส ปุตฺโต ธนฺชยเสฏี นาม
อตฺถิ เตน สทฺธึ มนฺเตตฺวา ว ปฏิวจน เต ทสฺสามีติ วตฺวา ต
ปกฺโกสาเปตฺวา ตาต โกสลราชา เอก ธนเสฏึ คเหตฺวา
คมิสฺสามีติ วทติ ตฺว เตน สทฺธึ คจฺฉาหีติ. ตุมฺเหสุ ปหิณนฺเตสุ
คมิสฺสามิ เทวาติ. เตนหิ ปริวจฺฉ กตฺวา คจฺฉ ตาตาติ. โส
อตฺตโน กตฺตพฺพยุตฺตก อกาสิ. ราชาปสฺส มหนฺต สกฺการ กตฺวา
อิม อาทาย คจฺฉถาติ ปเสนทิโกสลราชาน อุยฺโยเชสิ. โส ต
อาทาย สพฺพตฺถ เอกรตฺติวาเสน คจฺฉนฺโต เอก ผาสุกฏาน
ปตฺวา นิวาส คณฺหิ. อถ น ธนฺชยเสฏี ปุจฉฺ ิ อิท กสฺส
วิชิตนฺติ. มยฺห เสฏีติ. กีวทูโร อิโต สาวตฺถีติ. สตฺต-
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โยชนมตฺถเกติ. อนฺโตนคร สมฺพาธ อมฺหาก ปริชโน มหนฺโต
สเจ โรเจถ อิเธว วเสยฺยาม เทวาติ. ราชา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตสฺมึ าเน นคร มาเปตฺวา ตสฺส ทตฺวา อคมาสิ. ตสฺมึ
ปเทเส สาย วสนฏานสฺส คหิตตฺตา นครสฺส สาเกตนฺเตฺวว
นาม อโหสิ.
สาวตฺถยิ มฺป โข มิคารเสฏิโน ปุตฺโต ปุณณ
ฺ วฑฺฒนกุมาโร
นาม วยปฺปตฺโต อโหสิ. อถ น มาตาปตโร วทึสุ ตาต ตว
รุจฺจนฏาเน เอก ทาริก อุปธาเรหีติ. มยฺห เอวรูปาย ภริยาย
กิจฺจ นตฺถีต.ิ ปุตฺต มา เอว กริ กุล นาม อปุตฺตก น
ติฏตีติ. โส ปุนปฺปุน วุจฺจมาโน เตนหิ ปฺจกลฺยาณสมนฺนาคต ทาริก ลภมาโน ตุมฺหาก วจน กริสฺสามีติ อาห. กานิ
ปเนตานิ ปฺจ กลฺยาณานิ นาม ตาตาติ. เกสกลฺยาณ มสกลฺยาณ
อฏิกลฺยาณ ฉวิกลฺยาณ วยกลฺยาณนฺติ.
มหาปฺุาย หิ อิตฺถิยา เกสา โมรกลาปสทิสา หุตฺวา
มฺุจิตฺวา วิสฺสฏา นิวาสนนฺต ปหริตฺวา นิวตฺติตฺวา อุทธฺ คฺคา
ติฏนฺติ อิท เกสกลฺยาณ นาม. ทนฺตาวรณ พิมฺพผลสทิส
วณฺณสมฺปนฺน สม สุผสุ ฺสิต โหติ อิท มสกลฺยาณ นาม. ทนฺตา
สุกฺกา สมา อวิวรา อุสฺสาเปตฺวา ปตวชิรปนฺตี วิย สมุจฺฉินฺนสงฺขปนฺตี วิย จ โสภนฺติ อิท อฏิกลฺยาณ นาม. กาฬิยา
วณฺณกาทีหิ อวิลิตฺโตเอว ฉวิวณฺโณ สินิทฺโธ นีลุปฺปลทามสทิโส
โหติ โอทาตาย กณฺณิการปุปฺผทามสทิโส โหติ อิท ฉวิกลฺยาณ
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นาม. ทสกฺขตฺตุ วิชาตาป โข ปน สกึ วิชาตา วิย อวิคตโยพฺพนา ว โหติ อิท วยกลฺยาณ นามาติ.
อถสฺส มาตาปตโร อฏุตฺตรสตพฺราหฺมเณ นิมนฺเตตฺวา
โภเชตฺวา ปฺจกลฺยาณสมนฺนาคตา อิตฺถิโย นาม โหนฺตีติ
ปุจฺฉึสุ. อาม โหนฺตีติ. เตนหิ เอวรูป ทาริก ปริเยสิตุ อฏ
ชนา คจฺฉนฺตูติ พหุธน ทตฺวา อาคตกาเล จ โว กาตพฺพ
ชานิสฺสาม คจฺฉถ เอวรูปป ทาริก ปริเยสถ ทิฏ กาเล จ อิม
ปลนฺเธยฺยาถาติ สตสหสฺสคฺฆนิก สุวณฺณมาล ทตฺวา อุยฺโยเชสุ.
เต มหนฺตมหนฺตานิ นครานิ คนฺตฺวา ปริเยสมานา ปฺจกลฺยาณสมนฺนาคต ทาริก อทิสฺวา นิวตฺตติ ฺวา อาคจฺฉนฺตา วิวฏนกฺขตฺตทิวเส สาเกต อนุปฺปตฺตา อชฺช อมฺหาก กมฺม นิปปฺ ชฺชิสฺสตีติ
จินฺตยึสุ. ตสฺมึ ปน นคเร อนุสวจฺฉร วิวฏนกฺขตฺต นาม โหติ.
ตทา พหิอนิกฺขมนกุลานิป ปริวาเรน สทฺธึ เคหา นิกฺขมิตฺวา
อปฺปฏิจฺฉนฺเนน สรีเรน ปทสาว นทีตีร คจฺฉนฺติ. ตสฺมึ ทิวเส
ขตฺติยมหาสาลาทีน ปุตฺตาป อตฺตโน สมานชาติก มนาป กุลทาริก ทิสฺวา มาลาคุเลน ปริกฺขิปสฺสามาติ ต ต มคฺค นิสฺสาย
ติฏนฺติ. เตป พฺราหฺมณา นทีตีเร เอก สาล ปวิสิตฺวา อฏสุ. ตสฺมึ
ขเณ วิสาขา ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกา หุตฺวา สพฺพาภรณปฺปฏิมณฺฑิตา ปฺจหิ กุมารีสเตหิ ปริวุตา นทึ คนฺตฺวา นหายิสฺสามีติ
ต ปเทส ปตฺตา. อถโข เมโฆ อุฏหิตฺวา ปาวสฺสิ. ปฺจสตา
กุมาริโย เวเคน คนฺตฺวา สาล ปวิสสึ ุ. พฺราหฺมณา โอโลเกนฺตา
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ตาสุ เอกป ปฺจกลฺยาณสมนฺนาคต น ปสฺสสึ ุ. วิสาขา ปกติคมเนเนว สาล ปาวิสิ. วตฺถาภรณานิ เตมึสุ. พฺราหฺมณา ตสฺสา
จตฺตาริ กลฺยาณานิ ทิสฺวา ทนฺเต ปสฺสิตุกามา อลสชาติกา
อมฺหาก ธีตา เอติสฺสา สามิโก กฺชิกมตฺตมฺป น ลภิสฺสติ
มฺเติ อฺมฺ กถยึสุ. อถ เน วิสาขา อาห ก วเทถ
ตุมฺเหติ. ต กเถม อมฺมาติ. มธุโร กิร ตสฺสา สทฺโท กสตาลสฺสโร วิย นิจฺฉรติ. อถ เน ปุน มธุรสทฺเทน กึการณา
กเถถาติ ปุจฺฉิ. ตว ปริวาริตฺถิโย วตฺถาลงฺกาเร อเตเมตฺวา
เวเคน สาล ปวิฏา ตุยฺห เอตฺตก าน เวเคน อาคมนมตฺตมฺป
นตฺถิ วตฺถาภรณานิ เตเมตฺวา อาคตาสิ ตสฺมา กเถมาติ. ตาตา
มา เอว วเทถ อห เอตาหิ พลวตรา การณ ปน สลฺลกฺเขตฺวา
ชเวน นาคตมฺหีติ. กึ อมฺมาติ. ตาตา จตฺตาโร ชนา ชวมานา
น โสภนฺติ อปรมฺป เอก การณ อตฺถีติ. กตเม จตฺตาโร
ชวมานา น โสภนฺติ อมฺมาติ. ตาตา อภิสิตฺโต ราชา ตาว
สพฺพาภรณปฺปฏิมณฺฑิโต กจฺฉ พนฺธิตฺวา ราชงฺคเณ ชวมาโน
น โสภติ กึ อย ราชา คหปติโก วิย ธาวตีติ อฺทตฺถุ
ครห ลภติ สณิก คจฺฉนฺโต ว โสภติ รฺโ มงฺคลหตฺถีป
อลงฺกโต ชวมาโน น โสภติ วารณลีฬฺหาย คจฺฉนฺโต ว โสภติ
ปพฺพชิโต ชวมาโน น โสภติ กึ อย สมโณ คิหี วิย ธาวตีติ
เกวล ครหเมว ลภติ สมิตคมเนน ปน โสภติ อิตฺถี ชวมานา
น โสภติ กึ เอสา อิตฺถี ปุริโส วิย ธาวตีติ ครหิตพฺพา ว
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โหติ ปกติคมเนน โสภติ อิเม จตฺตาโร ชวมานา น โสภนฺติ
ตาตาติ. กตม ปเนก อปร การณ อมฺมาติ. ตาตา มาตาปตโร นาม ธีตร องฺคปฺปจฺจงฺคานิ สณฺเปตฺวา โปเสนฺติ มย
หิ วิกกฺ ีณิยภณฺฑ นาม อมฺเห ปรกุล เปสนตฺถาย โปเสนฺติ
สเจ ชวมานาน นิวตฺถทุสฺสกณฺเณ วา อกฺกมิตฺวา ภูมิย วา
ปกฺขลิตฺวา ปติตกาเล หตฺโถ วา ปาโท วา ภิชฺเชยฺย กุลสฺเสว
ภาโร ภเวยฺยาม ปสาธนภณฺฑ ปน เตเมตฺวา สุกฺขิสฺสติ อิม
การณ สลฺลกฺเขตฺวา น ธาวิตมฺหิ ตาตาติ. พฺราหฺมณา ตสฺสา
กถนกาเล ทนฺตสมฺปตฺตึ ทิสฺวา เอวรูปา โน สมฺปตฺติ น ทิฏปุพฺพาติ ตสฺสา สาธุการ ทตฺวา อมฺม ตุยฺเหเวสา อนุจฺฉวิกาติ
วตฺวา ต สุวณฺณมาล ปลนฺธยึสุ. อถ เน ปุจฉฺ ิ กตรนครโต
อาคตตฺถ ตาตาติ. สาวตฺถิโต อมฺมาติ. เสฏิกุล กตร
นามาติ. มิคารเสฏี นาม อมฺมาติ. อยฺยปุตฺโต โก นามาติ.
ปุณฺณวฑฺฒนกุมาโร นาม อมฺมาติ. สา สมานชาติก โน กุลนฺติ
อธิวาเสตฺวา ปตุ สาสน ปหิณิ อมฺหาก รถ เปเสนฺตูติ. กิฺจาป
หิ สา อาคมนกาเล ปทสา อาคตา สุวณฺณมาลาย ปน ปลนฺธนกาลโต ปฏาย ตถา คนฺตุ น ลภติ อิสฺสรทาริกา รถาทีหิ
คจฺฉนฺติ อิตรา ปกติยานก อภิรุหนฺติ ฉตฺต วา ตาลปณฺณ วา
อุปริ กโรนฺติ ตสฺมึป อสติ นิวตฺถสาฏกสฺส ทสนฺต อุกฺขิปตฺวา
องฺเส ขิปนฺติเอว. ตสฺสา ปน ปตา ปฺจ รถสตานิ เปเสสิ.
๑

๑. สี. ม. ยุ. ปกติคมเนน โสภตีติ นตฺถิ.
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สา สปริวารา รถ อารุยหฺ คตา. พฺราหฺมณาป เอกโตว อคมสุ.
อถ เน เสฏี ปุจฺฉิ กุโต อาคตตฺถาติ. สาวตฺถิโต มหาเสฏีติ.
เสฏี กตโร นามาติ. มิคารเสฏี นามาติ. ปุตฺโต โก
นามาติ. ปุณฺณวฑฺฒนกุมาโร นามาติ. ธน กิตฺตกนฺติ. จตฺตาฬีส
โกฏิโย มหาเสฏีติ. ธน ตาว อมฺหาก ธน อุปาทาย กากณิกมตฺต ทาริกาย ปน อารกฺขมตฺตาย ลทฺธกาลโต ปฏาย กึ
อฺเน การเณนาติ อธิวาเสสิ. โส เตส สกฺการ กตฺวา เอกาห
ทฺวีห วสาเปตฺวา อุยฺโยเชสิ. เต สาวตฺถึ คนฺตฺวา ลทฺธา โน
ทาริกาติ อาโรจยึสุ. กสฺส ธีตาติ. ธนฺชยเสฏิโนติ. โส
มหากุลสฺส เม ทาริกา ลทฺธา ขิปฺปเมว น อาเนตุ วฏฏตีติ
ตตฺถ คมนตฺถ รฺโ อาโรเจสิ. ราชา มหากุล เอต มยา
พิมฺพิสารสฺส สนฺติกา อาเนตฺวา สาเกเต นิเวสิต ตสฺส สมฺมาน
กาตุ วฏฏตีติ อหป คมิสฺสามีติ อาห. โส สาธุ เทวาติ วตฺวา
ธนฺชยเสฏิโน สาสน เปเสสิ มยิ อาคจฺฉนฺเต ราชาป
อาคมิสฺสติ มหนฺต ราชพล เอตฺตกสฺส ชนสฺส กาตพฺพยุตฺตก
กาตุ สกฺขิสสฺ สิ น สกฺขิสฺสสีติ. อิตโรป สเจป ทส ราชาโน
อาคจฺฉนฺติ อาคจฺฉนฺตูติ ปฏิสาสน เปเสสิ. มิคารเสฏี ตาวมหนฺเต
นคเร เคหโคปกมตฺต เปตฺวา เสสชน อาทาย คนฺตฺวา อฑฺฒโยชนมคฺเค ตฺวา อาคตมฺหาติ สาสน ปหิณิ. ธนฺชยเสฏี
พหุปณฺณาการ เปเสตฺวา ธีตรา สทฺธึ มนฺเตสิ อมฺม สสุโร กิร
๑

๑. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร มิคารเสฏิสฺสาติ อตฺถิ.
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เต โกสลรฺา สทฺธึ อาคโต ตสฺส กตร เคห ปฏิชคฺคิตพฺพ
รฺโ กตร อุปราชาทีน กตรานีติ. ปณฺฑติ า เสฏิธีตา วชิรคฺคติขิณฺาณา กปฺปสตสหสฺส ปตฺถิตปฺปตฺถนา อภินีหารสมฺปนฺนา
สสุรสฺส เม อสุก เคห ปฏิชคฺคถ รฺโ อสุก อุปราชาทีน
อสุกานีติ สวิทหิตฺวา ทาสกมฺมกเร ปกฺโกสาเปตฺวา เอตฺตกา
รฺโ กตฺตพฺพกิจฺจ กโรถ เอตฺตกา อุปราชาทีน หตฺถิอสฺสาทโยป ตุมฺเหเยว ปฏิชคฺคถ อสฺสพนฺธาทโยป อาคนฺตฺวา มงฺคลจฺฉณ
อนุภวิสฺสนฺตีติ สวิทหิ. กึการณา มย วิสาขาย มงฺคลฏาน
คนฺตฺวา น กิฺจิ ลภิมหฺ อสฺสรกฺขณาทีนิ กโรนฺตา สุข น
วิจริมฺหาติ เกจิ วตฺตุ มา ลภึสุ. ตทิวสเมว วิสาขาย ปตา
ปฺจสเต สุวณฺณกาเร ปกฺโกสาเปตฺวา ธีตุ เม มหาลตาปสาธน
นาม กโรถาติ รตฺตสุวณฺณสฺส นิกฺขสหสฺส ตทนุรูปานิ จ รชตมณิมุตฺตาปวาฬวชิราทีนิ ทาเปสิ. ราชา กติปาห วสิตฺวา ธนฺชยเสฏิสฺส สาสน ปหิณิ น สกฺกา เสฏินา อมฺหาก ภรณโปสน
กาตุ ทาริกาย คมนกาล ชานาตูติ. โสป รฺโ สาสน เปเสสิ
อิทานิ วสฺสกาโล อาคโต น สกฺกา จาตุมฺมาส วิจริตุ ตุมฺหาก
พลกายสฺส ย ย ลทฺธุ วฏฏติ สพฺพนฺต มม ภาโร มยา
เปสิตกาเล เทโว คมิสฺสตีติ. ตโต ปฏาย สาเกตนคร นิจฺจนกฺขตฺต
วิย อโหสิ. ราชาน อาทึ กตฺวา สพฺเพส มาลาคนฺธวตฺถาทีนิ
ปฏิยตฺตาเนว โหนฺติ. เต เต ชนา จินฺตยึสุ เสฏี อมฺหากเมว
สกฺการ กโรตีติ. เอว ตโย มาสา อติกฺกนฺตา ปสาธน ปน น ตาว
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นิฏาติ. กมฺมาธิฏายิกา อาคนฺตฺวา เสฏิโน อาโรเจสุ อฺ
อสนฺต นาม นตฺถิ พลกายสฺส ปน ภตฺตปจนทารูนิ นปฺปโหนฺตีติ.
คจฺฉถ ตาตา อิมสฺมึ นคเร ปริชณ
ิ ฺณหตฺถิสาลาทโย เจว
ชิณฺณกานิ จ เคหานิ คเหตฺวา ปจถาติ. เอว ปจนฺตานป อฑฺฒมาโส อติกฺกนฺโต. ตโต ปุนป ทารูนิ นตฺถีติ อาโรจยึสุ. อิมสฺมึ
กาเล น สกฺกา ทารูนิ ลทฺธุ ทุสฺสโกฏาคารานิ วิวริตฺวา
ถูลสาฏเกหิ วฏฏโิ ย กตฺวา เตลจาฏีสุ เตเมตฺวา ภตฺต ปจถาติ.
เต อฑฺฒมาส ตถา อกสุ. เอว จตฺตาโร มาสา อติกฺกนฺตา.
ปสาธนมฺป นิฏิต.
ตสฺมึ ปลนฺธเน จตสฺโส วชิรนาฬิโย อุปโยค อคมสุ
มุตฺตาน เอกาทส นาฬิโย ปวาฬสฺส พาวีสติ นาฬิโย มณีน
เตตฺตึส นาฬิโย. อิติ เอเตหิ จ อฺเหิ จ รตเนหิ นิฏาน
อคมาสิ. อสุตฺตมย ปสาธน รชเตน สุตฺตกิจฺจ กรึสุ ต สีเส
ปฏิมุกฺก ปาทปฺปฏึ คจฺฉติ. ตสฺมึ ตสฺมึ าเน มุทฺทิกา โยเชตฺวา
กตา สุวณฺณมยา คณฺิกา โหนฺติ รชตมยา ปาสกา มตฺถกมชฺเฌ เอกา มุทฺทิกา ทฺวีสุ กณฺณปฺปฏีสุ เทฺว คลวาฏเก
เอกา ทฺวีสุ ชนฺนุเกสุ เทฺว ทฺวีสุ กปฺปเรสุ เทฺว ทฺวีสุ กฏิปฺปเทเสสุ
เทฺวติ. ตสฺมึ โข ปน ปสาธเน เอก โมร กรึสุ. ตสฺส ทกฺขิณปสฺเส
สุวณฺณมยานิ ปฺจ ปตฺตสตานิ อเหสุ วามปสฺเส ปฺจ ปตฺตสตานิ ตุณฺฑ ปวาฬมย อกฺขีนิ มณิมยานิ ตถา คีวา จ ปฺฉานิ
๑

๒

๓

๓

๑. สี. ยุ. ตสฺมึ.เป. อคมาสีติ นตฺถิ. ๒. ม. ชตฺตูสุ. ๓. สี. ม. ยุ.....ปกฺเข.
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จ ปตฺตนาฬิโย รชตมยา ตถา ชงฺฆา. โส วิสาขาย มตฺถกมชฺเฌ
ปพฺพตกูเฏ ตฺวา นจฺจนมยูโร วิย ขายติ. ปตฺตนาฬิสหสฺสสฺส
สทฺโท ทิพพฺ สงฺคีต วิย ปฺจงฺคิกตุริยโฆโส วิย จ ปวตฺตติ.
สนฺติก อุปคตาเยว ตสฺส อโมรภาว ชานนฺติ. ปสาธน นวโกฏิอคฺฆนก อโหสิ. สตสหสฺส หตฺถกมฺมมูล ทียิตฺถ.
กิสฺส ปน นิสฺสนฺเทน ตาเยต ปสาธน ลทฺธนฺติ. สา กิร
กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล วีสติยา ภิกฺขุสหสฺสาน จีวรสาฏก
ทตฺวา สุตฺตมฺป สูจิโยป รชนมฺป อตฺตโน สนฺตกเมว อทาสิ.
ตสฺส จีวรทานสฺส นิสสฺ นฺเทน อิม ปสาธน ลภิ. อิตฺถีน หิ
จีวรทาน มหาลตาปสาธเนน มตฺถก ปปฺโปติ ปุริสาน อิทฺธิมยปตฺตจีวเรนาติ.
เอว มหาเสฏี จตูหิ มาเสหิ ธีตุ ปริวจฺฉ กตฺวา ตสฺสา
เทยฺยธมฺม ททมาโน กหาปณปูรานิ ปฺจ สกฏสตานิ อทาสิ
สุวณฺณภาชนปูรานิ ปฺจ สกฏสตานิ รชตภาชนปูรานิ ปฺจ
ตมฺพภาชนปูรานิ ปฺจ กสภาชนปูรานิ ปฺจ สุตฺตวตฺถโกเสยฺยวตฺถปูรานิ ปฺจ สปฺปปูรานิ ปฺจ เตลปูรานิ ปฺจ ผาณิตปูรานิ
ปฺจ สาลิตณฺฑุลปูรานิ ปฺจ นงฺคลผาลาทิอุปกรณปูรานิ ปฺจ
สกฏสตานิ อทาสิ. เอว กิรสฺส อโหสิ มม ธีตาย คตฏาเน
อสุเกน นาม เม อตฺโถติ มา ปรสฺส เคหทฺวาร ปหิณีติ
ตสฺมา สพฺพุปกรณานิ ทาเปสิ. เอเกกสฺมึ รเถ สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิตา ติสฺโส ติสฺโส วณฺณทาสิโย เปตฺวา ปฺจ รถสตานิ
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อทาสิ เอตฺตกา นหาเปนฺติโย โภเชนฺติโย อลงฺกโรนฺติโย วิจรถาติ
ทิยฑฺฒสหสฺสปริจาริกาโย อทาสิ. อถสฺส เอตทโหสิ มม ธีตุ
คาโว ทสฺสามีติ. โส ปุริเส อาณาเปสิ คจฺฉถ ภเณ จูฬวชสฺส
ทฺวาร วิวริตวฺ า ตีสุ คาวุเตสุ ติสฺโส เภริโย คเหตฺวา ติฏถ
ปุถุลโต อุสภมตฺเต าเน อุโภสุ ปสฺเสสุ ติฏถ คาวีน ตโต
ปร คนฺตุ มา เทถ เอว ิตกาเล เภริสฺ กเรยฺยาถาติ. เต
ตถา อกสุ. เต คาวีน วชโต นิกฺขมิตวฺ า คาวุต คตกาเล เภริสฺ
อกสุ ปุน อฑฺฒโยชน คตกาเล เภริสฺ อกสุ ปุน ติคาวุต
คตกาเล ปุถลุ โต คมนฺจ นิวาเรสุ. เอว ทีฆโต ติคาวุเต ปุถุลโต
อุสภมตฺเต าเน คาวิโย อฺมฺ นิฆสนฺติโย อฏสุ. มหาเสฏี
มม ธีตุ เอตฺตกา คาโว อล ทฺวาร ปทหถาติ วชทฺวาร
ปทหาเปสิ. ตสฺมึ ปทหิเต วิสาขาย ปฺุผเลน พลวคาโว จ
เธนุโย จ อุปฺปติตฺวา นิกฺขมึสุ. มนุสฺสาน นิวาเรนฺตานเมว สฏิสหสฺสา พลวคาโว จ สฏิสหสฺสา เธนุโย จ นิกขฺ นฺตา ตตฺตกา
พลววจฺฉา ตาส เธนูน อุสภา อนุพนฺธา อเหสุ. กิสฺส ปน
นิสฺสนฺเทน เอว คาโว คตาติ. นิวาเรนฺตาน นิวาเรนฺตาน ทินฺนทานสฺส ผเลน. สา กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล กิกิสฺส รฺโ
สตฺตนฺน ธีตาน กนิฏ า สงฺฆทาสี นาม หุตฺวา วีสติยา ภิกฺข-ุ
สหสฺสาน ปฺจโครสทาน ททมานา ทหรานฺจ สามเณรานฺจ
ปตฺต ปทหิตฺวา อล อลนฺติ นิวาเรนฺตานป อิท มธุร อิท
๑

๑. สี. ยุ. อนุพนฺธาติ นตฺถิ.
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มนาปนฺติ อทาสิ. เอว ตสฺส นิสฺสนฺเทน ตา วาริยมานาป คาโว
นิกฺขมึสุ. เสฏินา เอตฺตกสฺส ธนสฺส ทินฺนกาเล เสฏิภริยา อาห
ตุมฺเหหิ มยฺห ธีตุ สพฺพ สวิทหิต เวยฺยาวจฺจกรา ปน ทาสทาสิโย น สวิทหิตา กึการณาติ. มม ธีตริ สสิเนหนิสฺสิเนหาน
ชานนตฺถ อห หิ ตาย สทฺธึ อคจฺฉมานเก คีวาย คเหตฺวา น
ปหิณามิ ยาน อารุยฺห คมนกาเลเยว ปน เอตาย สทฺธึ คนฺตุกามา
คจฺฉนฺตุ มา อคนฺตุกามาติ วกฺขามีติ.
อถ เสฺว มม ธีตา คมิสฺสตีติ คพฺเภ นิสินฺโน ธีตร สมีเป
นิสีทาเปตฺวา อมฺม ปติกุเล วสนฺติยา นาม อิมฺจ อิมฺจ
อาจาร รกฺขิตุ วฏฏตีติ โอวาท อทาสิ. อยมฺป มิคารเสฏี
อนนฺตรคพฺเภ นิสินโฺ น ธนฺชยเสฏิโน โอวาท อสฺโสสิ. โสป
เสฏี ธีตร เอว โอวทิ อมฺม สสุรกุเล วสนฺติยา นาม อนฺโตอคฺคิ
พหิ น นีหริตพฺโพ พหิอคฺคิ อนฺโต น ปเวเสตพฺโพ ททนฺตสฺเสว
ทาตพฺพ อททนฺตสฺส น ทาตพฺพ ททนฺตสฺสาป อททนฺตสฺสาป
ทาตพฺพ สุข นิสีทิตพฺพ สุข ภฺุชิตพฺพ สุข นิปชฺชิตพฺพ อคฺคิ
ปริจริตพฺโพ อนฺโตเทวตา นมสฺสิตพฺพาติ อิม ทสวิธ โอวาท
ทตฺวา ปุนทิวเส สพฺพา เสนิโย สนฺนิปาเตตฺวา ราชเสนาย มชฺเฌ
อฏ กุฏมฺพเิ ก ปาฏิโภเค คเหตฺวา สเจ เม คตฏาเน ธีตุ
โทโส อุปฺปชฺชติ ตุมฺเหหิ โสเธตพฺโพติ วตฺวา นวโกฏิอคฺฆนเกน
มหาลตาปสาธเนน ธีตร ปสาเธตฺวา นหานจุณฺณมูลก จตุปฺปณฺณาสโกฏิธน ทตฺวา ยาน อาโรเปตฺวา สาเกตสฺส สามนฺตา
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อตฺตโน สนฺตเกสุ อนุราธปุรมตฺเตสุ จุทฺทสสุ ภุตฺตคาเมสุ เภริฺจาราเปสิ มม ธีตรา สทฺธึ คนฺตุกามา คจฺฉนฺตูติ. สทฺท สุตฺวา ว
อมฺหาก อยฺยาย คมนกาเล กึ อมฺหาก อิธาติ จุทฺทสคามา
กิฺจิ อเสเสตฺวา นิกฺขมึสุ. ธนฺชยเสฏีป รฺโ จ มิคารเสฏิโน
จ สกฺการ กตฺวา โถก อนุคนฺตฺวา เตหิ สทฺธึ ธีตร อุยฺโยเชสิ.
มิคารเสฏี สพฺพปจฺฉโต ยานเก นิสีทิตฺวา คจฺฉนฺโต พลกาย
ทิสฺวา เก นาเมเตติ ปุจฺฉิ. สุณิสาย โว เวยฺยาวจฺจกรา
ทาสีทาสาติ. เอตฺตเก โก โปเสสฺสติ โปเถตฺวา เต ปลาเปถ
อปลายนฺเต อิโต นิกฺกฑฺฒถาติ. วิสาขา ปน อเปถ มา วาเรถ
พลเมว พลสฺส ภตฺต ทสฺสตีติ อาห. เสฏี เอว วุตฺเตป อมฺม
นตฺถิ อมฺหาก เอเตหิ อตฺโถ โก เอเต โปเสสฺสตีติ เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ โปถาเปตฺวา ปลาเปตฺวา เสสเก อล อมฺหาก
เอตฺตเกหีติ คเหตฺวา ปายาสิ.
อถ วิสาขา สาวตฺถีนครทฺวาร สมฺปตฺตกาเล จินฺเตสิ
ปฏิจฺฉนฺนยานสฺมึ นุ โข นิสีทิตฺวา ปวิสิสฺสามิ อุทาหุ รเถ ตฺวาติ.
อถสฺสา เอตทโหสิ ปฏิจฺฉนฺนยาเนน เม ปวิสนฺติยา มหาลตาปสาธนสฺส วิเสโส น ปฺายิสฺสตีติ. สา สกลนครสฺส อตฺตาน
ทสฺเสนฺตี รเถ ตฺวา นคร ปาวิสิ. สาวตฺถีวาสิโน วิสาขาย
สมฺปตฺตึ ทิสฺวา เอสา กิร วิสาขา นาม เอวรูปา อย สมฺปตฺติ
เอติสฺสาว อนุจฺฉวิกาติ อาหสุ. อิติ สา มหาสมฺปตฺติยา เสฏิโน
๑

๑. สพฺพตฺถ จุทฺทสคาเมติ ทิสฺสติ. อยฺจ อุปจารโวหาโร นาม.
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เคห ปาวิสิ. อาคตทิวเส จสฺสา สกลนครวาสิโน อมฺหาก
ธนฺชยเสฏี อตฺตโน นคร สมฺปตฺตาน มหาสกฺการ อกาสีติ
ยถาพล ปณฺณาการ ปหิณึสุ. วิสาขา ปหิตปฺปหิต ปณฺณาการ
ตสฺมึเยว นคเร อฺมฺเสุ กุเลสุ สพฺพตฺถกเมว ทาเปสิ. อิติ
สา อิท มยฺห มาตุ เทถ อิท มยฺห ปตุ เทถ อิท มยฺห ภาตุ
เทถ อิท มยฺห ภคินิยา เทถาติ เตส เตส วยานุรูป ปยวจน วตฺวา
ปณฺณาการ เปเสนฺตี สกลนครวาสิโน าตเก วิย อกาสิ.
อถสฺสา รตฺติภาคสมนนฺตเร อาชฺวฬวาย คพฺภวุฏ าน
อโหสิ. สา ทาสีหิ ทณฺฑทีปเก คาหาเปตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา
วฬว อุณฺโหทเกน นหาเปตฺวา เตเลน มกฺขาเปตฺวา อตฺตโน
วสนฏานเมว อคมาสิ.
มิคารเสฏี ปุตฺตสฺส อาวาหมงฺคล กโรนฺโต ธุรวิหาเร
วสนฺตป ตถาคต อมนสิกตฺวา ทีฆรตฺต นคฺคสมเณสุ ปติฏ ิเตน
เปเมน โจทิยมาโน มยฺห อยฺยานป สกฺการ กริสฺสามีติ เอกทิวส
อเนกสเตสุ นวภาชเนสุ นิรุทกปายาส ปจาเปตฺวา ปฺจสเต อเจลเก
นิมนฺตาเปตฺวา อนฺโตเคห ปเวเสตฺวา อาคจฺฉตุ เม สุณิสา
อรหนฺโต วนฺทตูติ วิสาขาย สาสน ปหิณิ. สา อรหนฺโตติ วจน
สุตฺวา โสตาปนฺนา อริยสาวิกา หฏตุฏา หุตฺวา เตส โภชนฏาน
อาคนฺตฺวา เต โอโลเกตฺวา เอวรูปา หิโรตฺตปฺปวิรหิตา อรหนฺโต
นาม น โหนฺติ กสฺมา ม สสุโร ปกฺโกสาเปสีติ เสฏึ ครหิตฺวา
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. คตทิวเส. ๒. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร สทฺธินฺติ อตฺถิ.
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อตฺตโน วสนฏานเมว คตา. อเจลกา ต ทิสวฺ า สพฺเพ เอกปฺปหาเรเนว เสฏึ ครหึสุ กึ ตฺว คหปติ อฺ นาลตฺถ สมณสฺส
โคตมสฺส สาวิก มหากาฬกณฺณึ อิธ ปเวเสสิ เวเคน ต อิมสฺมา
เคหา นิกฺกฑฺฒาเปหีติ. โส น สกฺกา มยา อิเมส วจนมตฺเตเนว
นิกฺกฑฺฒาเปตุ มหากุลสฺส สา ธีตาติ จินฺเตตฺวา อยฺยา ทหรา นาม
ชานิตฺวา วา อชานิตฺวา วา กเรยฺย ตุมฺเห ตุณฺหี โหถาติ เต
อุยฺโยเชตฺวา มหารเห อาสเน นิสีทติ ฺวา สุวณฺณปาติย อปฺโปทก
มธุปายาส ปริภฺุชติ. ตสฺมึ สมเย เอโก ปณฺฑจาริกตฺเถโร
ปณฺฑาย จรนฺโต ต นิเวสน ปาวิสิ. วิสาขา สสุร วีชมานา ิตา
ต ทิสฺวา สสุรสฺส อาจิกฺขิตุ อยุตฺตนฺติ ยถา โส เถร ปสฺสติ
เอว อปคนฺตฺวา อฏาสิ. โส ปน พาโล เถร ทิสวฺ าป อปสฺสนฺโต
วิย หุตฺวา อโธมุโข ภฺุชเตว. วิสาขา เถร ทิสฺวาป เม สสุโร
สฺ น กโรตีติ ตฺวา อติจฺฉถ ภนฺเต มยฺห สสุโร ปุราณ
ขาทตีติ อาห. โส นิคฺคณฺเหิ กถิตกาเล อธิวาเสตฺวาป ปุราณ
ขาทตีติ วุตฺตกฺขเณเยว หตฺถ อปเนตฺวา อิม ปายาส อิโต หรถ
เอต อิมสฺมา เคหา นิกฺกฑฺฒถ อย ม เอวรูเป มงฺคลกาเล
อสุจิขาทก นาม กโรตีติ อาห. ตสฺมึ โข ปน นิเวสเน สพฺเพ
ทาสกมฺมกรา วิสาขาย สนฺตกา ว อุปคนฺตุ น วิสหนฺติ. โก น หตฺเถ
วา ปาเท วา คณฺหิสฺสติ มุเขน กเถตุ สมตฺโถป นตฺถิ. วิสาขา
สสุรสฺส กถ สุตฺวา อาห ตาต น เอตฺตเกเนว มย นิกฺขมาม นาห
๑

๒

๑. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร นิสินฺโนติ อตฺถิ. ๒. สี. ยุ. อุปคนฺตุ น วิสหนฺตีติ นตฺถิ.
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ตุมฺเหหิ อุทกติตฺถโต กุมฺภทาสี วิย อานีตา ธรมานกมาตาปตูน
ธีตโร นาม น เอตฺตเกเนว นิกฺขมนฺติ เอเตเนว เม การเณน ปตา
อิธาคมนกาเล อฏ กุฏม ฺพิเก ปกฺโกสาเปตฺวา สเจ เม ธีตุ โทโส
อุปฺปชฺชติ โสเธยฺยาถาติ วตฺวา ม เตส หตฺเถ เปสิ เต ปกฺโกสาเปตฺวา มยฺห โทส โสธาเปถาติ. เสฏี กลฺยาณ เอสา กเถตีติ
อฏ กุฏมฺพิเก ปกฺโกสาเปตฺวา อย ทาริกา มงฺคลกาเล นิสีทิตวฺ า
สุวณฺณปาติย นิรุทกปายาส ปริภฺุชนฺต ม อสุจิขาทโกติ วทติ
อิมิสฺสา โทส อาโรเปตฺวา อิม อิโต นิกฺกฑฺฒถาติ. เอว กิร
อมฺมาติ. นาห เอว วทามิ เอกสฺมึ ปน ปณฺฑจาริกตฺเถเร
ฆรทฺวาเร ิเต สสุโร เม อปฺโปทก มธุปายาส ปริภฺุชนฺโต ต น
มนสิกโรติ อห มยฺห สสุโร อิมสฺมึ อตฺตภาเว ปฺุ น กโรติ
ปุราณปฺุเมว ขาทตีติ จินฺเตตฺวา อติจฺฉถ ภนฺเต มยฺห สสุโร
ปุราณ ขาทตีติ อวจ เอตฺถ เม โก โทโสติ. อยฺย อิธ โทโส นตฺถิ
อมฺหาก ธีตา ยุตฺต กเถติ ตฺว กสฺมา กุชฺฌสีติ. อยฺยา เอส ตาว
โทโส มา โหตุ อย ปน เอกทิวส มชฺฌิมยาเม ทาสทาสีหิ ปริวุตา
ปจฺฉาเคห อคมาสีติ. เอว กิร อมฺมาติ. ตาตา นาห อฺเน
การเณน คตา อิมสฺมึ ปน เคเห อาชานียวฬวาย วิชาตาย
สฺป อกตฺวา นิสีทติ ุ อยุตฺตนฺติ ทณฺฑทีปเก คาหาเปตฺวา
ทาสีหิ สทฺธึ คนฺตฺวา วฬวาย วิชาตาย ปริหาร การาเปสึ เอตฺถ
เม โก โทโสติ. อยฺย อมฺหาก ธีตา ตว เคเห ทาสีหิป
อกตฺตพฺพกมฺม กโรติ ตฺว เอตฺถ กึ โทส ปสฺสสีต.ิ อยฺยา อิธาป
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ตาว โทโส มา โหตุ อิมิสฺสา ปน ปตา อิธาคมนกาเล อิม
โอวทนฺโต คุยฺหปฺปฏิจฺฉนฺเน ทส โอวาเท อทาสิ เตส อตฺถ น
ชานามิ เตส เม อตฺถ กเถตุ อิมิสฺสา ปน ปตา อนฺโตอคฺคิ
พหิ น นีหริตพฺโพติ อาห สกฺกา นุ โข อมฺเหหิ อุภโต ปฏิวิสสฺ กเคหาน อคฺคึ อทตฺวา วสิตุนฺติ. เอว กิร อมฺมาติ. ตาตา มยฺห
ปตา น เอต สนฺธาย กเถสิ อิท ปน สนฺธาย กเถสิ อมฺม ตว
สสฺสุ สสุร สามิกาน อคุณ ทิสฺวา พหิ ตสฺมึ ตสฺมึ เคเห ตฺวา มา
กเถสีติ เอวรูเปน หิ อคฺคินา สทิโส อคฺคิ นาม นตฺถีติ. อยฺยา
เอต ตาว โหตุ อิมิสฺสา ปน ปตา พาหิรโต อคฺคิ น อนฺโต
ปเวเสตพฺโพติ อาห กึ สกฺกา อมฺเหหิ อนฺโตอคฺคิมฺหิ นิพฺพุเต
พาหิรโต อคฺคึ อนาหริตุนฺติ. เอว กิร อมฺมาติ. ตาตา มยฺห ปตา
น เอต สนฺธาย กเถสิ อิท ปน สนฺธาย กเถสิ สเจ เต ปฏิวิสฺสกเคเหสุ อิตฺถิโย วา ปุริสา วา สสฺสุ สสุร สามิกาน อคุณ กเถนฺติ
เตหิ กถิต อาหริตฺวา อสุโก นาม ตุมหฺ าก เอว อคุณ กเถตีติ ปุน
มา กเถยฺยาสีติ เอเตน หิ อคฺคินา สทิโส อคฺคิ นาม นตฺถีติ. เอว
อิมสฺมึ การเณ สา นิทโฺ ทสา อโหสิ. ยถา จ เอตฺถ เอว
เสเสสุป. เตสุ ปน อย อธิปฺปาโย ยป หิ ตสฺสา ปตรา อมฺม เย
ททนฺติ เตสเยว ทาตพฺพนฺติ วุตฺต ต ยาจิต อุปกรณ คเหตฺวา เย
ปฏิเทนฺติ เตสเยว ทาตพฺพนฺติ สนฺธาย วุตฺต. เย น เทนฺติ เตส
น ทาตพฺพนฺติ อิทป เย ยาจิตก คเหตฺวา น ปฏิเทนฺติ เตส น
ทาตพฺพนฺติ สนฺธาย วุตฺต. ททนฺตสฺสาป อททนฺตสฺสาป ทาตพฺพนฺติ
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อิท ปน ทลิทฺเทสุ าติมิตฺเตสุ สมฺปตฺเตสุ เต ปฏิทาตุ สกฺโกนฺตุ
วา มา วา เตส ทาตุเมว วฏฏตีติ สนฺธาย วุตฺต. สุข นิสีทิตพฺพนฺติ
อิทป สสฺสุ สสุร สามิเก ทิสฺวา วุฏาตพฺพฏาเน นิสีทิตุ น
วฏฏตีติ สนฺธาย วุตฺต. สุข ภฺุชิตพฺพนฺติ อิท ปน สสฺสุ สสุรสามิเกหิ ปุเรตร อภฺุชิตฺวา เต ปริวิสิตฺวา สพฺเพหิ ลทฺธาลทฺธ
ตฺวา ปจฺฉา สย ภฺุชิตุ วฏฏตีติ สนฺธาย วุตฺต. สุข นิปชฺช-ิ
ตพฺพนฺติ อิทป สสฺสุ สสุร สามิเกหิ ปุเรตร สยน อารุยฺห น
นิปชฺชิตพฺพ เตส กตฺตพฺพยุตฺตก วตฺตปฺปฏิวตฺต กตฺวา ปจฺฉา สย
นิปชฺชิตุ ยุตตฺ นฺติ อิท สนฺธาย วุตฺต. อคฺคิ ปริจริตพฺโพติ อิท ปน
สสฺสุป สสุรป สามิกป อคฺคิกฺขนฺธ วิย อุรคราชาน วิย จ
กตฺวา ปสฺสติ ุ วฏฏตีติ สนฺธาย วุตฺต. อนฺโตเทวตา นมสฺสิตพฺพาติ
อิทป สสฺส
ุ ฺจ สสุรฺจ สามิกฺจ เทวต วิย กตฺวา ทฏุ วฏฏตีติ
สนฺธาย วุตฺต. เอว เสฏี อิเมส ทสนฺน โอวาทาน อตฺถ สุตฺวา
ปฏิวจน อปสฺสนฺโต อโธมุโข นิสีทิ.
อถ น กุฏมฺพิกา กึ เสฏิ อฺโป อมฺหาก ธีตุ โทโส
อตฺถีติ ปุจฺฉึสุ. นตฺถิ อยฺยาติ. อถ กสฺมา น นิทโฺ ทส อการเณน
เคหา นิกฺกฑฺฒาเปสีติ. เอว วุตฺเต วิสาขา อาห ตาตา กิฺจาป
มยฺห สสุรสฺส วจเนน ปมเมว คมน น ยุตฺต ปตา ปน เม
อาคมนกาเล มม โทสโสธนตฺถาย ม ตุมฺหาก หตฺเถ เปสิ ตุมฺเหหิ
จ เม นิทโฺ ทสภาโว าโต อิทานิ มยฺห คนฺตุ ยุตฺตนฺติ ทาสีทาเส
๑

๑. สี. ยุ. โทสาโทสโสธนตฺถาย.
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ยานาทีนิ สชฺชาเปถาติ อาณาเปสิ. อถ น เสฏี เต กุฏมฺพิเก
คเหตฺวา อมฺม มยา อชานิตฺวา กถิต ขมาหิ เมติ อาห. ตาต
ตุมฺหาก ขมิตพฺพ ตาว ขมามิ อห ปน พุทฺธสาสเน อเวจฺจปฺปสนฺนสฺส กุลสฺส ธีตา น มย วินา ภิกฺขุสงฺเฆน วตฺตาม สเจ
มม รุจิยา ภิกฺขุสงฺฆ ปฏิชคฺคิตุ ลภามิ วสิสฺสามีติ. อมฺม ตฺว
ยถารุจิยา ตว สมเณ ปฏิชคฺคาหีติ อาห. วิสาขา ทสพล นิมนฺตาเปตฺวา ปุนทิวเส นิเวสน ปเวเสสิ. นคฺคสมณาป สตฺถุ มิคารเสฏิโน เคหคมนภาว สุตฺวา คนฺตฺวา เคห ปริวาเรตฺวา นิสีทึสุ.
วิสาขา ทกฺขิโณทก ทตฺวา สพฺโพ สกฺกาโร ปฏิยาทิโต สสุโร
เม อาคนฺตฺวา ทสพล ปริวิสตูติ สาสน เปเสสิ. อถ น อาคนฺตุกาม
อาชีวกา มา โข ตฺว คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส สนฺติก คจฺฉาติ
นิวาเรสุ. โส สุณิสา เม สยเมว ปริวสิ ตูติ ปหิณิ. สา พุทฺธปฺปมุข
ภิกฺขุสงฺฆ ปริวิสิตฺวา นิฏิเต ภตฺตกิจฺเจ ปุน สาสน เปเสสิ
สสุโร เม อาคนฺตฺวา ธมฺมกถ สุณาตูติ. อถ น อิทานิ อคมน
นาม อติวิย อยุตฺตนฺติ ธมฺม โสตุกามตาย คจฺฉนฺต ปุน เต อาหสุ
เตนหิ สมณสฺส โคตมสฺส ธมฺม สุณนฺโต พหิสาณิย นิสที ิตฺวา
สุณาหีติ ปุเรตรเมวสฺส คนฺตฺวา สาณึ ปริกฺขิปส ุ. โส คนฺตฺวา
พหิสาณิย นิสีทิ. สตฺถา ตฺว พหิสาณิย วา นิสที ปรกุฑฺเฑ วา
ปรเสเล วา ปรจกฺกวาเฬ วา ปน นิสีท อห พุทฺโธ นาม
สกฺโกมิ ต มม สทฺท สาเวตุนฺติ มหาชมฺพุกฺขนฺเธ คเหตฺวา จาเลนฺโต
วิย อมตวสฺส วสฺสนฺโต วิย จ ธมฺม เทเสตุ อนุปุพฺพีกถ อารภิ.
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สมฺมาสมฺพุทฺเธ ปน ธมฺม เทเสนฺเต ปุรโต ิตาป ปจฺฉโต ิตาป
จกฺกวาฬสต จกฺกวาฬสหสฺส อติกกฺ มิตฺวา ิตาป อกนิฏภวเน
ิตาป สตฺถา มฺเว โอโลเกติ มยฺหเมว ธมฺม เทเสตีติ
วทนฺติ. สตฺถา หิ ต ต โอโลเกนฺโต วิย เตน เตน สทฺธึ
สลฺลปนฺโต วิย จ โหติ. จนฺทุปมา กิร พุทฺธา ยถา จนฺโท
คคณมชฺเฌ ิโต มยฺห อุปริ จนฺโท มยฺห อุปริ จนฺโทติ
สพฺพสตฺตาน ขายติ เอวเมว ยตฺถ กตฺถจิ ิตาน อภิมุเข ิตา
วิย ขายนฺติ. อิท กิร เตส อลงฺกตสีส ฉินฺทิตฺวา สุอฺชนอกฺขีนิ
อุปฺปาเฏตฺวา หทยมส อุพฺพตฺเตตฺวา ปรสฺส ทาสตฺถาย ชาลิสทิเส
ปุตฺเต กณฺหาชินาสทิสา ธีตโร มทฺทีสทิสา ปชาปติโย ปริจจฺ ชิตฺวา
ทินฺนทานสฺส ผล. มิคารเสฏีป ตถาคเต ธมฺมเทสน วินิวตฺเตนฺเต
วินิวตฺเตนฺเต พหิสาณิย นิสินฺโน ว สหสฺสนยปฺปฏิมณฺฑิเต โสตาปตฺติผเล ปติฏาย อจลสทฺธาย สมนฺนาคโต ตีสุ รตเนสุ นิกฺกงฺโข
หุตฺวา สาณิกณฺณ อุกฺขปิ ตฺวา อาคนฺตฺวา สุณิสาย ถน มุเขน
คเหตฺวา ตฺว เม อชฺชโต ปฏาย มาตาติ ต มาติฏาเน เปสิ.
ตโต ปฏาย มิคารมาตา นาม ชาตา. ปจฺฉาภาเค ปุตฺต ลภิตฺวา
มิคาโรติสฺส นาม อกาสิ. มหาเสฏี สุณิสาย ถน วิสฺสชฺเชตฺวา
คนฺตฺวา ภควโต ปาเทสุ ปติตฺวา ปาเท ปาณีหิ จ ปริสมฺพาหนฺโต
มุเขน จ ปริจุมฺพนฺโต มิคาโร อห ภนฺเตติ ติกฺขตฺตุ นาม
สาเวตฺวา อห ภนฺเต เอตฺตก กาล เอตฺถ ทินฺน มหปฺผลนฺติ น
ชานามิ อิทานิ เม สุณสิ  นิสฺสาย าต สพฺพา อปายทุกฺขา
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มุตฺโตมฺหิ สุณิสา เม อิม เคห อาคจฺฉนฺตี มม อตฺถาย หิตาย
สุขาย อาคตาติ วตฺวา อิม คาถมาห
" โสห อชฺช ปชานามิ
ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล
อตฺถาย วต เม ภทฺทา
สุณิสา ฆรมาคตาติ. "
วิสาขา ปุนทิวสตฺถายป สตฺถาร นิมนฺเตสิ. ปุนทิวเสป สสฺสุ
โสตาปตฺติผล ปตฺตา. ตโต ปฏาย ต เคห สาสนสฺส วิวฏทฺวาร
อโหสิ. ตโต เสฏี จินฺเตสิ พหูปการา เม สุณิสา ปณฺณาการมสฺสา
กริสฺสามิ เอติสฺสา หิ ภาริย ปสาธน นิจฺจกาล ปสาธิตุ น
สกฺกา สลฺลหุกมสฺสา ทิวา จ รตฺโต จ สพฺพิริยาปเถสุ ปสาธนโยคฺค
ปสาธน กาเรสฺสามีติ สตสหสฺสคฺฆนิก ฆนมฏก นาม ปสาธน
กาเรตฺวา ตสฺมึ นิฏิเต พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ นิมนฺเตตฺวา สกฺกจฺจ
โภเชตฺวา วิสาข โสฬสหิ คนฺโธทกฆเฏหิ นหาเปตฺวา สตฺถุ สมฺมุเข
เปตฺวา สตฺถาร วนฺทาเปสิ. สตฺถา อนุโมทน กตฺวา วิหารเมว คโต.
วิสาขาป ตโต ปฏาย ทานาทีนิ ปฺุานิ กโรนฺตี สตฺถุ
สนฺติกา อฏ วเร ลภิตฺวา คคณตเล จนฺทเลขา วิย ปฺายมานา
ปุตฺตธีตาหิ วุฑฺฒึ ปาปุณิ. ตสฺสา กิร ทส ปุตฺตา ทส ธีตโร อเหสส
เตสุ เอเกกสฺส ทส ทส ปุตฺตา จ ธีตโร จ อเหสุ เตสุป เอเกกสฺส
ทส ทส ปุตตฺ า จ ธีตโร จาติ เอวมสฺสา ปุตฺตนตฺตปนตฺตสนฺตานวเสน ปวตฺตานิ วีสาธิกานิ จตฺตาริ สตานิ อฏ จ ปาณสหสฺสานิ อเหสุ. สย วีสวสฺสสต อฏาสิ สีเส เอกป ปลิต นาม
๑

๑. ม. ยุ. วิสาขา วีสติปุตฺตา
นตฺตา จ จตุโร สตา
ปนตฺตา อฏสหสฺสา ชมฺพุทีเปสุ ปากฏาติ.
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นาโหสิ นิจจฺ  โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา วิย อโหสิ. ต ปุตฺตนตฺตปริวาร
วิหาร คจฺฉนฺตึ ทิสฺวา กตมา เอตฺถ วิสาขาติ ปฏิปุจฺฉิตาโร
โหนฺติ. เย น คจฺฉนฺตึ ปสฺสนฺติ อิทานิ โถก คจฺฉตุ คจฺฉมานา ว
โน อยฺยา โสภตีติ จินฺเตนฺติ. เย น ิต นิสินฺน นิปนฺน ปสฺสนฺติ
อิทานิ โถก นิปชฺชตุ นิปนฺนาว โน อยฺยา โสภตีติ จินฺเตนฺติ.
อิติ สา จตูสุ อิริยาปเถสุ อสุกอิริยาปเถ นาม น โสภตีติ น
วตฺตพฺพา อโหสิ. ปฺจนฺน โข ปน หตฺถีน ถาม ธาเรติ. ราชา
วิสาขา กิร ปฺจนฺน หตฺถีน ถาม ธาเรตีติ สุตฺวา ตสฺสา วิหาร
คนฺตฺวา ธมฺม สุตฺวา อาคมนเวลาย ถาม วีมสิตุกาโม หตฺถึ
วิสฺสชฺชาเปสิ. โส โสณฺฑ อุกฺขิปตฺวา วิสาขาภิมุโข อคมาสิ. ตสฺสา
ปริวาริตฺถิโย ปฺจสตา เอกจฺจา ปลายึสุ เอกจฺจา น อปริจฺจชิตฺวา
กิมิทนฺติ วุตฺเต ราชา กิร เต อยฺเย ถาม วีมสิตุกาโม หตฺถึ
วิสฺสชฺชาเปสีติ วทึสุ. วิสาขา อิม ทิสฺวา กึ ปลายิเตน กถนฺนุ โข
ต คณฺหิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา สเจ ต ทฬฺห คณฺหิสสฺ ามิ วินสฺเสยฺยาติ
ทฺวีหิ องฺคุลหี ิ โสณฺฑาย คเหตฺวา ปฏิปฺปณาเมสิ. หตฺถี อตฺตาน
สณฺาตุ นาสกฺขิ ราชงฺคเณ อุกฺกุฏโิ ก หุตฺวา ปติ. มหาชโน
สาธุการ อทาสิ. สา สปริวารา โสตฺถินา เคห อคมาสิ.
เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิย วิสาขา มิคารมาตา พหุปุตฺตา
โหติ พหุนตฺตา อโรคปุตฺตา อโรคนตฺตา อภิมงฺคลสมฺมตา.
ตาวตเกสุ ปุตฺตนตฺตสหสฺเสสุ เอโกป อนฺตรา มรณปฺปตฺโต นาม
๑

๑. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร นาติ อตฺถิ.
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นาโหสิ. สาวตฺถีวาสิโน มงฺคเลสุ ฉเณสุ วิสาข ปม นิมนฺเตตฺวา
โภเชนฺติ. อเถกสฺมึ อุสฺสวทิวเส มหาชเน มณฺฑิตปฺปสาธิเต ธมฺมสฺสวนาย วิหาร คจฺฉนฺเต วิสาขาป นิมนฺติตฏาเน ภฺุชิตฺวา
มหาลตาปสาธน ปสาเธตฺวา มหาชเนน สทฺธึ วิหาร คนฺตฺวา
อาภรณานิ มฺุจิตฺวา ทาสิยา อทาสิ ย สนฺธาย วุตฺต เตน
โข ปน สมเยน สาวตฺถิย อุสฺสโว โหติ มนุสฺสา อลงฺกตปฏิยตฺตา
อาราม คจฺฉนฺติ. วิสาขาป มิคารมาตา อลงฺกตปฏิยตฺตา วิหาร
คจฺฉติ. อถโข วิสาขา มิคารมาตา อาภรณานิ มฺุจิตฺวา อุตฺตราสงฺเค ภณฺฑิก พนฺธิตฺวา ทาสิยา อทาสิ หนฺท เช อิม ภณฺฑิก
คณฺหาหีติ. สา กิร วิหาร คจฺฉนฺตี เอวรูป มหคฺฆ ปสาธน สีเส
ปฏิมุกฺก ยาวปาทปฺปฏึ อลงฺการ อลงฺกริตฺวา วิหาร ปวิสติ ุ
อยุตฺตนฺติ ต มฺุจิตฺวา ภณฺฑิก กตฺวา อตฺตโน ปฺุเเนว นิพฺพตฺตาย
ปฺจหตฺถิตฺถามธราย ทาสิยา หตฺเถ อทาสิ. สา เอว ต คณฺหติ ุ
สกฺโกติ เตน ต อาห อมฺม อิม ปสาธน คณฺห สตฺถุ
สนฺติกา นิวตฺตนกาเล ปสาเธสฺสามิ นนฺติ. ต ปน ทตฺวา ฆนมฏก
ปสาธน ปสาเธตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา ธมฺม อสฺโสสิ. ธมฺมสฺสวนาวสาเน ภควนฺต วนฺทิตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ. สาปสฺสา
ทาสี ต ปสาธน ปมฺมฏุ า. ธมฺม สุตวฺ า ปน ปกฺกนฺตาย ปริสาย
สเจ กิฺจิ ปมฺมุฏ โหติ ต อานนฺทตฺเถโร ปฏิสาเมติ. อิติ โส
ต ทิวส มหาลตาปสาธน ทิสฺวา สตฺถุ อาโรเจสิ ภนฺเต วิสาขา
๑

๑. มหาวิภงฺค. ๒/๔๘๙.
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ปสาธน ปมฺมุสฺสิตฺวา คตาติ. เอกมนฺเต เปหิ อานนฺทาติ. เถโร
ต อุกฺขิปตฺวา โสปาณปสฺเส ลคฺเคตฺวา เปสิ. วิสาขาป สุปฺปยาย
สทฺธึ อาคนฺตุกคมิกคิลานาทีน กตฺตพฺพยุตฺตก ชานิสฺสามีติ อนฺโตวิหาเร วิจริ. ตา ปน อุปาสิกาโย อนฺโตวิหาเร ทิสฺวา สปฺปมธุเตลาทีหิ อตฺถิกา ปกติยาว ทหรา จ สามเณรา จ ถาลกาทีนิ
คเหตฺวา อุปสงฺกมนฺติ. ตสฺมึป ทิวเส ตเถว กรึสุ. อเถก คิลาน
ทิสฺวา สุปฺปย า เกนตฺโถ อยฺยสฺสาติ ปุจฺฉิตฺวา ปฏิจฺฉาทนีเยนาติ
วุตฺเต โหตุ อยฺย เปเสสฺสามีติ ทุติยทิวเส กปฺปยมส อลภนฺตี
อตฺตโน อูรมุ เสน กตฺตพฺพกิจฺจ กตฺวา ปุน สตฺถริ ปสาเทน
ปากติกสรีราว อโหสิ. วิสาขาป คิลาเน ทหเร จ สามเณเร จ
โอโลเกตฺวา อฺเน ทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา วิหารุปจาเร ิตา
อมฺม ปสาธน อาหร ปสาเธสฺสามีติ อาห. ตสฺมึ ขเณ สา ทาสี
ปมฺมุสฺสิตฺวา นิกฺขนฺตภาว ตฺวา อยฺเย ปมฺมฏุ มฺหีติ อาห.
เตนหิ คนฺตฺวา คณฺหิตฺวา เอหิ สเจ ปน มยฺห อยฺเยน อานนฺทตฺเถเรน อุกฺขปิ ตฺวา อฺสฺมึ าเน ปต โหติ มา อาหเรยฺยาสิ
อยฺยสฺเสว ต มยา ปริจจฺ ตฺตนฺติ. ชานาติ กิร สา มนุสฺสาน
ปมฺมุฏภณฺฑก เถโร ปฏิสาเมตีติ ตสฺมา เอวมาห. เถโรป ต
ทาสึ ทิสฺวาว กิมตฺถ อาคตาสีติ ปุจฺฉิตฺวา อยฺยาย เม ปสาธน
ปมฺมุสฺสิตฺวา อาคตมฺหีติ วุตฺเต เอตสฺมึ เม โสปาณปสฺเส ปต
คณฺหาหีติ อาห. สา อยฺย ตุมฺหาก หตฺเถน อามฏภณฺฑก
มยฺห อยฺยาย อนาหรณีย กตนฺติ วตฺวา ตุจฺฉหตฺถาว คนฺตฺวา
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กึ อมฺมาติ วิสาขาย ปุฏา ตมตฺถ อาโรเจสิ. อมฺม นาห มม
อยฺเยน อามฏภณฺฑก ปลนฺธิสฺสามิ ปริจฺจตฺต มยา อยฺยาน ปน
ปฏิชคฺคิตุ ทุกฺข ต วิสฺสชฺเชตฺวา กปฺปยภณฺฑ อุปเนสฺสามิ คจฺฉ ต
อาหราหีติ. สา คนฺตฺวา อาหริ. วิสาขา ต อปลนฺธิตฺวา กมฺมาเร
ปกฺโกสาเปตฺวา อคฺฆาเปสิ. เตหิ นว โกฏิโย อคฺฆติ การาปณิย
ปน สตสหสฺสนฺติ วุตฺเต ปสาธน ยาเน เปตฺวา เตนหิ ต
วิกฺกีณถาติ อาห. ตตฺตก ธน ทตฺวา คณฺหิตุ น โกจิ สกฺขิสฺสติ ต
หิ ปสาธน ปสาเธตุ อนุจฺฉวิกา อิตฺถิโย ทุลฺลภา. ปวีมณฺฑลสฺมึ
หิ ติสโฺ สว อิตฺถิโย มหาลตาปสาธน ลภึสุ วิสาขา มหาอุปาสิกา
พนฺธุลมลฺลเสนาปติสฺส ภริยา มลฺลกิ า พาราณสีเสฏิโน ธีตาติ
ตสฺมา วิสาขา สยเมว ตสฺส มูล ทตฺวา สตสหสฺสาธิกา นวโกฏิโย
สกเฏ อาโรเปตฺวา วิหาร เนตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา ภนฺเต มยฺห
อยฺเยน อานนฺทตฺเถเรน มม ปสาธน หตฺเถน อามฏ เตนามฏกาลโต ปฏาย น สกฺกา มยา ปลนฺธิตุ ต ปน วิสฺสชฺเชตฺวา
กปฺปย อุปเนสฺสามีติ วิกฺกีณาเปนฺตี อฺ คณฺหิตุ สมตฺถ อทิสฺวา
อหเมวสฺส มูล คาหาเปตฺวา อาคตา จตูสุ ปจฺจเยสุ กตรปฺปจฺจเย
อุปเนมิ ภนฺเตติ. ปาจีนทฺวาเร สงฺฆสฺส วสนฏาน กาตุ เต
ยุตฺต วิสาเขติ. ยุตฺต ภนฺเตติ วิสาขา ตุฏมานสา นวโกฏีหิ
ภูมิเมว คณฺหิ อปราหิ นวโกฏีหิ วิหาร กาตุ อารภิ.
อเถกทิวส สตฺถา ปจฺจูสสมเย โลก โวโลเกนฺโต เทวโลกา
จวิตฺวา ภทฺทิยนคเร เสฏิกุเล นิพฺพตฺตสฺส ภทฺทิยสฺส นาม เสฏิ-
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ปุตฺตสฺส อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ ทิสฺวา อนาถปณฺฑิกสฺส เคเห ภตฺตกิจฺจ
กตฺวา อุตฺตรทฺวาราภิมุโข อโหสิ. ปกติยาป สตฺถา วิสาขาย เคเห
ภิกฺข คณฺหิตฺวา ทกฺขณ
ิ ทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา เชตวเน วสติ อนาถปณฺฑิกสฺส เคเห ภิกฺข คณฺหิตฺวา ปาจีนทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา
ปุพฺพาราเม วสติ. อุตฺตรทฺวาร สนฺธาย คจฺฉนฺตเยว ภควนฺต ทิสฺวา
จาริก ปกฺกมิสฺสตีติ ชานนฺติ. วิสาขาป ตทิวส สตฺถา อุตฺตรทฺวาราภิมุโข คโตติ สุตวฺ า ว เวเคน คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา อาห
จาริก คนฺตุกามตฺถ ภนฺเตติ. อาม วิสาเขติ. ภนฺเต เอตฺตก
ธน ปริจฺจชิตฺวา ตุมฺหาก วิหาร กาเรมิ นิวตฺตถ ภนฺเตติ. อนิวตฺตคมน อิท วิสาเขติ. สา อทฺธา เหตุสมฺปนฺน กฺจิ ปสฺสติ
ภควาติ จินฺเตตฺวา เตนหิ ภนฺเต มยฺห กตากตวิชานนก เอก
ภิกฺขุ นิวตฺตาเปตฺวา คจฺฉถาติ อาห. ย โรเจสิ ตสฺส ปตฺต คณฺห
วิสาเขติ. สา กิฺจาป อานนฺทตฺเถร ปยายติ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร อิทฺธิมา เอต เม นิสฺสาย กมฺม ลหุ นิปฺปชฺชิสฺสตีติ ปน
จินฺเตตฺวา เถรสฺส ปตฺต คณฺหิ. เถโร สตฺถาร โอโลเกสิ. สตฺถา
ตว ปริวาเร ปฺจสเต ภิกฺขู คเหตฺวา นิวตฺต โมคฺคลฺลานาติ.
โส ตถา อกาสิ. ตสฺสานุภาเวน ปฺาสสฏิโยชนานิป รุกฺขตฺถาย
จ ปาสาณตฺถาย จ คตา มนุสฺสา มหนฺเต มหนฺเต รุกฺเข จ
ปาสาเณ จ คเหตฺวา ตทิวสเมว อาคจฺฉนฺติ เนว สกเฏ รุกขฺ ปาสาเณ อาโรเปนฺตา กิลมนฺติ น อกฺโข ภฺชติ น จิรสฺเสว
เทฺวภูมิก ปาสาท กรึส.ุ เหฏาภูมิย ปฺจ คพฺภสตานิ อุปริภูมิย
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ปฺจ คพฺภสตานีติ คพฺภสหสฺสปฏิมณฺฑิโต ปาสาโท อโหสิ.
สตฺถา นวหิ มาเสหิ จาริก จริตฺวา ปุน สาวตฺถึ อคมาสิ. วิสาขายป
ปาสาเท กมฺม นวหิ เอว มาเสหิ นิฏิต. ปาสาทกูฏ ฆนโกฏิมรตฺตสุวณฺเณเนว สฏิอุทกฆฏคฺคณฺหนก กาเรสิ. สตฺถา เชตวนมหาวิหาร คจฺฉตีติ สุตฺวา ปจฺจุคฺคมน กตฺวา สตฺถาร อตฺตโน วิหาร
เนตฺวา ปฏิฺ คณฺหิ ภนฺเต อิม จาตุมฺมาส ภิกฺขุสงฺฆ คเหตฺวา
อิเธว วสถ ปาสาทมห กริสฺสามีติ. สตฺถา อธิวาเสสิ. สา ตโต
ปฏาย พุทธฺ ปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส วิหาเรเยว ทาน เทติ. อถสฺสา
เอกา สหายิกา สหสฺสคฺฆนิก เอก วตฺถ อาทาย อาคนฺตฺวา
สหายิเก อห อิม วตฺถ ตว ปาสาเท ภุมฺมตฺถรณสงฺเขเปน
อตฺถริตุกามา อตฺถรณฏาน เม อาจิกฺขถาติ อาห. สหายิเก
สเจ ตฺยาห โอกาโส นตฺถีติ วกฺขามิ ตฺว เม โอกาส อทาตุกามาติ
มฺิสฺสสิ สยเมว ปาสาทสฺส เทฺว ภูมิโย คพฺภสหสฺสฺจ
โอโลเกตฺวา อตฺถรณฏาน ชานาหีติ. สา สหสฺสคฺฆนิก วตฺถ
คเหตฺวา ตตฺถ ตตฺถ วิจรนฺตี ตโต อปฺปตรมูล วตฺถ อทิสฺวา
นาห อิมสฺมึ ปาสาเท ปฺุภาค ลภามีติ โทมนสฺสปฺปตฺตา
เอกสฺมึ าเน โรทนฺตี อฏาสิ. อถ น อานนฺทตฺเถโร ทิสฺวา
กสฺมา โรทสีติ ปุจฺฉิ. สา ตมตฺถ อาโรเจสิ. เถโร มา จินฺตยิ
อห เต อตฺถรณฏาน อาจิกฺขิสฺสามีติ วตฺวา โสปาเณ ปาทปฺุฉนก กตฺวา อตฺถราหิ ภิกฺขู ปาเท โธวิตฺวา ปม ตตฺถ ปาท
ปฺุฉิตฺวา อนฺโต ปวิสิสฺสนฺติ เอวนฺเต มหปฺผล ภวิสฺสตีติ อาห.
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วิสาขาย กิเรต อสลฺลกฺขิตฏาน. วิสาขา จตฺตาโร มาเส อนฺโตวิหาเร พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทาน อทาสิ. โอสานทิวเส
ภิกฺขุสงฺฆสฺส จีวรสาฏเก อทาสิ. สงฺฆนวเกน ลทฺธจีวรสาฏกา สหสฺส
อคฺฆึสุ. สพฺเพส ปตฺตานิ ปูเรตฺวา เภสชฺช อทาสิ. ทานปริจฺจาเค
นว โกฏิโย อคมสุ. อิติ วิหารสฺส ภูมิคฺคหเณ นว โกฏิโย
วิหารการาปเน นว วิหารมเห นวาติ สพฺพาป สตฺตวีสติ โกฏิโย
พุทฺธสาสเน ปริจฺจชิ. อิตฺถีภาเว ตฺวา มิจฺฉาทิฏิกสฺส เคเห
วสมานาย เอวรูโป ปริจฺจาโค นาม อฺิสฺสา นตฺถิ.
สา วิหารมหสฺส นิฏิตทิวเส วฑฺฒมานกจฺฉายาย ปุตฺตนตฺตปริวุตา ย ย มยา ปุพฺเพ ปตฺถิต สพฺพเมว มตฺถก ปตฺตนฺติ
ปาสาท อนุปริยายนฺตี ปฺจหิ คาถาหิ มธุรสทฺเทน อิม อุทาน
อุทาเนสิ
" กทาห นวปฺปาสาท
สุธามตฺติกเลปน
วิหารทาน ทสฺสามิ
สงฺกปฺโป มยฺห ปูริโต.
กทาห มฺจปฺจ
ภิสิพิมโฺ พหนานิ จ
เสนาสนภณฺฑ ทสฺสามิ
สงฺกปฺโป มยฺห ปูริโต.
กทาห สลากภตฺต
สุจมิ สูปเสจน
โภชนทาน ทสฺสามิ
สงฺกปฺโป มยฺห ปูริโต.
กทาห กาสิกวตฺถ
โขมกปฺปาสิกานิ จ
จีวรทาน ทสฺสามิ
สงฺกปฺโป มยฺห ปูริโต.
๑

๒

๑. ปตฺเต ( ? ) ๒. สี. ม. ยุ. ปาสาท รมฺม.
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กทาห สปฺปนวนีต
มธุเตลฺจ ผาณิต
เภสชฺชทาน ทสฺสามิ
สงฺกปฺโป มยฺห ปูริโตติ. "
ภิกฺขู ตสฺสา สทฺท สุตฺวา สตฺถุ อาโรจยึสุ ภนฺเต อมฺเหหิ
เอตฺตเก อทฺธาเน วิสาขาย คายน นาม น ทิฏปุพฺพ สา อชฺช
ปุตฺตนตฺตปริวุตา คายมานา ปาสาท อนุปริยายติ กินฺนุ ขฺวสฺสา ปตฺต
กุปต อุทาหุ อุมฺมตฺติกา ชาตาติ. สตฺถา น ภิกฺขเว มยฺห ธีตา
คายติ อตฺตโน ปนสฺสา อชฺฌาสโย ปริปุณฺโณ สา ปตฺถิตปฺปตฺถนา เม มตฺถก ปตฺตาติ ตุฏมานสา อุทาน อุทาเนนฺตี วิจรตีติ
วตฺวา กทา ปน ภนฺเต ตาย ปตฺถนา ปตฺถิตาติ วุตฺเต สุณิสฺสถ
ภิกฺขเวติ สุณิสฺสาม ภนฺเตติ วุตฺเต อตีต อาหริ
ภิกฺขเว อิโต กปฺปสตสหสฺสมตฺถเก ปทุมุตตฺ โร นาม พุทฺโธ
โลเก นิพฺพตฺติ ตสฺส วสฺสสตสหสฺส อายุ อโหสิ ขีณาสวาน
สตสหสฺส ปริวาโร นคร หสวตี นาม ปตา สุนนฺโท นาม ราชา
มาตา สุชาตา นาม เทวี. ตสฺส สตฺถุ อคฺคุปฏายิกา อุปาสิกา
อฏ วเร ยาจิตฺวา มาติฏาเน ตฺวา สตฺถาร จตูหิ ปจฺจเยหิ
ปฏิชคฺคนฺตี สาย ปาต อุปฏาน คจฺฉติ. ตสฺสา เอกา สหายิกา
ตาย สทฺธึ นิพทฺธ วิหาร คจฺฉติ. สา ตสฺสา สตฺถารา สทฺธึ
วิสฺสาเสน กถนฺจ วลฺลภภาวฺจ ทิสฺวา กินฺนุ โข กตฺวา เอว
พุทฺธาน วลฺลภา โหตีติ จินฺเตตฺวา สตฺถาร ปุจฺฉิ ภนฺเต เอสา อิตฺถี
ตุมฺหาก กึ โหตีติ. อุปฏายิกาน อคฺคาติ. ภนฺเต กึ กตฺวา
อุปฏายิกาน อคฺคา โหตีติ. กปฺปสตสหสฺส ปตฺถน ปฏเตฺวาติ.
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อิทานิ ปฏเตฺวา ลทฺธุ สกฺกา ภนฺเตติ. อาม สกฺกาติ. เตนหิ
ภนฺเต ภิกฺขสุ ตสหสฺเสน สทฺธึ สตฺตาห มยฺห ภิกฺข คณฺหถาติ
อาห. สตฺถา อธิวาเสสิ. สา สตฺตาห ทาน ทตฺวา โอสานทิวเส
จีวรสาฏเก ทตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา ปาทมูเล นิปชฺชิตฺวา ภนฺเต
นาห อิมสฺส ทานสฺส ผเลน เทวิสสฺ ริยาทีน อฺตร ปฏเมิ
ตุมฺหาทิสสฺส พุทฺธสฺส สนฺติเก อฏ วเร ลภิตฺวา มาติฏาเน
ตฺวา จตูหิ ปจฺจเยหิ ปฏิชคฺคิตุ สมตฺถาน อคฺคา ภเวยฺยนฺติ
ปตฺถน ปฏเสิ. สตฺถา สมิชฺฌิสฺสติ นุ โข อิมสิ ฺสา ปตฺถนาติ
อนาคต อาวชฺเชนฺโต กปฺปสตสหสฺส โอโลเกตฺวา กปฺปสตสหสฺสปริโยสาเน โคตโม นาม พุทฺโธ อุปปฺ ชฺชิสฺสติ ตทา ตฺว วิสาขา
นาม อุปาสิกา หุตฺวา ตสฺส สนฺติเก อฏ วเร ลภิตฺวา มาติฏาเน
ตฺวา จตูหิ ปจฺจเยหิ ปฏิชคฺคนฺตีน อุปฏายิกาน อคฺคา ภวิสฺสสีติ
อาห. ตสฺสา สา สมฺปตฺติ เสฺวว ลทฺธพฺพา วิย อโหสิ. สา
ยาวตายุก ปฺุ กตฺวา ตโต จุตา เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา
เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺตี กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล กิกิสฺส กาสีรฺโ
สตฺตนฺน ธีตาน กนิฏา สงฺฆทาสี นาม หุตฺวา ปรกุล อคนฺตฺวา
ตาหิ ภคินีหิ สทฺธึ ทีฆรตฺต ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธปาทมูเลป อนาคเต ตุมฺหาทิสสฺส พุทฺธสฺส สนฺติเก
อฏ วเร ลภิตฺวา มาติฏาเน ตฺวา จตุปฺปจฺจยทายิกาน อคฺคา
ภเวยฺยนฺติ ปตฺถน อกาสิ ตโต ปฏาย ปน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺตี
อิมสฺมึ อตฺตภาเว เมณฺฑกเสฏิปุตฺตสฺส ธนฺชยเสฏิโน ธีตา
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หุตฺวา นิพฺพตฺติ มยฺห สาสเน พหูนิ ปฺุานิ อกาสิ.
อิติ โข ภิกฺขเว น มยฺห ธีตา คายติ ปตฺถิตปฺปตฺถนาย ปน
นิปฺผตฺตึ ทิสฺวา อุทาน อุทาเนตีติ วตฺวา สตฺถา ธมฺม เทเสนฺโต
ภิกฺขเว ยถา นาม เฉโก มาลากาโร นานาปุปฺผาน มหนฺต ราสึ
กตฺวา นานปฺปกาเร มาลาคุเณ กโรติ เอวเมว วิสาขาย นานปฺปการานิ กุสลานิ กาตุ จิตฺต นมตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
" ยถาป ปุปฺผราสิมฺหา
กยิรา มาลาคุเณ พหู
เอว ชาเตน มจฺเจน
กตฺตพฺพ กุสล พหุนฺติ. "
ตตฺถ ปุปฺผราสิมฺหาติ นานปฺปการาน ปุปผฺ าน ราสิมฺหา.
กยิราติ กเรยฺย. มาลาคุเณ พหูติ เอกโต วณฺฏกิ มาลาทิเภทา
นานปฺปการา มาลาวิกติโย. มจฺเจนาติ มริตพฺพสภาวตาย มจฺโจติ
ลทฺธนาเมน สตฺเตน จีวรทานาทิเภท พหุ กุสล กตฺตพฺพ. ตตฺถ
ปุปฺผราสิคฺคหณ พหุปุปผฺ ทสฺสนตฺถ. สเจ หิ อปฺปานิ ปุปฺผานิ โหนฺติ
มาลากาโร จ เฉโก เนว พหู มาลาคุเณ กาตุ สกฺโกติ อจฺเฉโก ปน
อปฺเปสุป พหูสุป ปุปฺเผสุ วิชชฺ มาเนสุ น สกฺโกติเยว พหูสุ ปน
ปุปฺเผสุ สติ เฉโก มาลากาโร ทกฺโข กุสโล พหู มาลาคุเณ
กโรติ เอวเมว สเจ เอกจฺจสฺส สทฺธา มนฺทา โหติ โภคา จ พหู
สวิชฺชนฺติ เนว สกฺโกติ พหูนิ กุสลานิ กาตุ มนฺทาย จ ปน
สทฺธาย มนฺเทสุ จ โภเคสุ น สกฺโกติ อุฬาราย จ ปน สทฺธาย
มนฺเทสุ จ โภเคสุ น สกฺโกติเยว อุฬาราย จ ปน สทฺธาย
อุฬาเรสุ จ โภเคสุ สติ สกฺโกติ ตถารูปาว วิสาขา อุปาสิกา ต
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สนฺธาเยต วุตฺต
" ยถาป ปุปฺผราสิมฺหา
กยิรา มาลาคุเณ พหู
เอว ชาเตน มจฺเจน
กตฺตพฺพ กุสล พหุนฺติ. "
เทสนาวสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุ. มหาชนสฺล
สาตฺถิกา เทสนา ชาตาติ.
วิสาขา วตฺถ.ุ
---------๙. อานนฺทตฺเถรปฺห วตฺถุ. [ ๔๑ ]
น ปุปผฺ คนฺโธ ปฏิวาตเมตีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา
สาวตฺถิย วิหรนฺโต อานนฺทตฺเถรสฺส ปฺห วิสฺสชฺเชนฺโต กเถสิ.
เถโร กิร สายณฺหสมเย ปฏิสลฺลีโน จินฺเตสิ ภควตา
มูลคนฺโธ สารคนฺโธ ปุปฺผคนฺโธติ ตโย อุตฺตมคนฺธา วุตฺตา เตส
อนุวาตเมว คนฺโธ คจฺฉติ โน ปฏิวาต อตฺถิ นุ โข ต คนฺธชาต ยสฺส
ปฏิวาตป คนฺโธ คจฺฉตีติ. อถสฺส เอตทโหสิ กึ มยฺห อตฺตนา
วินิจฺฉิเตน สตฺถารเยว ปุจฺฉิสฺสามีติ. โส สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา
ปุจฺฉิ. เตน วุตฺต อถโข อายสฺมา อานนฺโท สายณฺหสมย
ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
๑

๒

๓

๑. องฺ. ติก. ๒๐/๒๙๐. ๒. สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโตติ อิเม ปาลิย น ทิสฺสนฺติ.
๓. เอตฺถนฺตเร จ ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ. เอกมนฺต นิสินฺโน
โข อายสฺมา อานนฺโทติ ทิสฺสติ.
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ภควนฺต เอตทโวจ ตีณิมานิ ภนฺเต คนฺธชาตานิ เยส อนุวาตเมว
คนฺโธ คจฺฉติ โน ปฏิวาต. กตมานิ ตีณิ มูลคนฺโธ สารคนฺโธ
ปุปฺผคนฺโธติ. อิมานิ โข ภนฺเต ตีณิ คนฺธชาตานิ เยส อนุวาตเมว
คนฺโธ คจฺฉติ โน ปฏิวาต. อตฺถิ นุ โข ภนฺเต กิฺจิ คนฺธชาต
ยสฺส อนุวาตป คนฺโธ คจฺฉติ ปฏิวาตป คนฺโธ คจฺฉติ อนุวาตปฺ
ปฏิวาตป คนฺโธ คจฺฉตีติ. อถสฺส ภควา ปฺห วิสฺสชฺเชนฺโต
อตฺถานนฺท คนฺธชาต ยสฺส อนุวาตป คนฺโธ คจฺฉติ ปฏิวาตป
คนฺโธ คจฺฉติ อนุวาตปฺปฏิวาตป คนฺโธ คจฺฉตีติ. กตม ปน
ต ภนฺเต คนฺธชาต ยสฺส อนุวาตป คนฺโธ คจฺฉติ ปฏิวาตป
คนฺโธ คจฺฉติ อนุวาตปฺปฏิวาตป คนฺโธ คจฺฉตีติ. อิธานนฺท ยสฺมึ
คาเม วา นิคเม วา อิตฺถี วา ปุริโส วา พุทฺธ สรณ คโต โหติ ธมฺม
สรณ คโต โหติ สงฺฆ สรณ คโต โหติ ปาณาติปาตา ปฏิวริ โต
โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต
โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
ปฏิวิรโต โหติ สีลวา โหติ กลฺยาณธมฺโม วิคตมลมจฺเฉเรน
เจตสา อคาร อชฺฌาวสติ มุตฺตจาโค ปยตปาณิ โวสฺสคฺครโต
ยาจโยโค ทานสวิภาครโต ตสฺส ทิสาสุ สมณพฺราหฺมณา วณฺณ
ภาสนฺติ อสุกสฺมึ นาม คาเม วา นิคเม วา อิตฺถี วา ปุรโิ ส วา
พุทฺธ สรณ คโต โหติ .เป. ทานสวิภาครโตติ. เทวตาปสฺส
วณฺณ ภาสนฺติ อสุกสฺมึ นาม คาเม วา นิคเม วา อิตฺถี วา ปุริโส
๑

๑. อิติสทฺโท นตฺถิ. . ว.
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วา พุทฺธ สรณ คโต โหติ .เป. ทานสวิภาครโตติ. อิท โข ต
อานนฺท คนฺธชาต ยสฺส อนุวาตป คนฺโธ คจฺฉติ ปฏิวาตป คนฺโธ
คจฺฉติ อนุวาตปฺปฏิวาตป คนฺโธ คจฺฉตีติ วตฺวา อิมา คาถา
อภาสิ
" น ปุปฺผคนฺโธ ปฏิวาตเมติ
น จนฺทน ตครมลฺลิกา วา
สตฺจ คนฺโธ ปฏิวาตเมติ.
สพฺพา ทิสา สปฺปุริโส ปวายติ.
จนฺทน ตคร วาป
อุปฺปล อถ วสฺสิกี
เอเตส คนฺธชาตาน
สีลคนฺโธ อนุตฺตโรติ. "
ตตฺถ น ปุปฺผคนฺโธติ ตาวตึสภวเน ปาริจฺฉตฺตกรุกฺโข
อายามโต จ วิตฺถารโต จ โยชนสติโก ตสฺส ปุปฺผาน อาภา
ปฺาสโยชนานิ คจฺฉติ คนฺโธ โยชนสต โสป อนุวาตเมว คจฺฉติ
ปฏิวาต ปน อฑฺฒงฺคุลป คนฺตุ น สกฺโกติ เอวรูโปป น ปุปฺผคนฺโธ
ปฏิวาตเมติ. จนฺทนนฺติ จนฺทนคนฺโธ. ตครมลฺลิกา วาติ อิเมสป
คนฺโธ เอว อธิปฺเปโต. สารคนฺธาน อคฺคสฺส หิ โลหิตจนฺทนสฺสาป
ตครมลฺลิกายป อนุวาตเมว ยาติ โน ปฏิวาต. สตฺจ คนฺโธติ
สปฺปุริสาน ปน พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธสาวกาน สีลคนฺโธ ปฏิวาตเมติ.
กึการณา สพฺพา ทิสา สปฺปุริโส ปวายตีติ ยสฺมา สปฺปุรโิ ส
๑

๒

๑. วตฺวา อิมา คาถา อภาสีติ น ทิสฺสนฺติ. . ว. ๒. จนฺทน.เป. อนุตฺตโรติ
น ทิสฺสติ. . ว.
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สีลคนฺเธน สพฺพา ทิสา อชฺโฌตฺถริตฺวา คจฺฉติ ตสฺมา ตสฺส
คนฺโธ ปฏิวาตเมตีติ วตฺตพฺโพ เตน วุตฺต ปฏิวาตเมตีติ. วสฺสิกีติ
ชาติสุมนา. เอเตสนฺติ อิเมส จนฺทนาทีน คนฺธชาตาน คนฺธโต
สีลวนฺตาน สปฺปุริสาน สีลคนฺโธ ว อนุตฺตโร อสทิโส อปฺปฏิภาโคติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปตฺตา. เทสนา
มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตาติ.
อานนฺทตฺเถรปฺห วตฺถุ.
-----------๑๐. มหากสฺสปตฺเถร ปณฑ
ฺ ปาทาน วตฺถุ. [ ๔๒ ]
อปฺปมตฺโต อย คนฺโธติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต มหากสฺสปตฺเถรสฺส ปณฺฑปาตทาน อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ หิ ทิวเส เถโร สตฺตาหจฺจเยน นิโรธา วุฏาย
ราชคเห สปทาน ปณฑ
ฺ าย จริสฺสามีติ นิกฺขมิ. ตสฺมึ สมเย
สกฺกสฺส เทวรฺโ ปริจาริกา กกุฏปาทินิโย ปฺจสตา อจฺฉราโย
เถรสฺส ปณฑ
ฺ ปาต ทสฺสามาติ อุสฺสาหชาตา ปฺจ ปณฺฑปาตสตานิ สชฺเชตฺวา อาทาย อนฺตรามคฺเค ตฺวา ภนฺเต อิม ปณฺฑปาต คณฺหถ สงฺคห โน กโรถาติ วทึสุ. คจฺฉถ ตุมฺเห อห
ทุคฺคตาน สงฺคห กริสฺสามีติ. ภนฺเต มา โน นาเสถ สงฺคห โน
๑

๑. มหากสฺสปตฺเถรปณฺฑปาตทินฺนวตฺถูติ สพฺพตฺถ ทิสฺสติ.
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กโรถาติ. เถโร ตฺวา ปุน ปฏิกฺขปิ ตฺวา อปคนฺตุ อนิจฺฉมานา
ยาจนฺติโย อตฺตโน ปมาณ น ชานาถ อปคจฺฉถาติ อจฺฉร ปหริ.
ตา เถรสฺส อจฺฉรสทฺท สุตฺวา สนฺถมฺภิตฺวา าตุ อสกฺโกนฺติโย
ปลายิตฺวา เทวโลกเมว คนฺตฺวา สกฺเกน กห คตตฺถาติ ปุฏา
สมาปตฺติวุฏิตสฺส มหากสฺสปตฺเถรสฺส ปณฺฑปาต ทสฺสามาติ
คตมฺหา เทวาติ. ทินฺโน ปน โวติ. คณฺหิตุ น อิจฺฉตีติ. กึ
กเถสีติ. ทุคคฺ ตาน สงฺคห กริสฺสามีติ อาห เทวาติ. ตุมฺเห
เกนากาเรน คตาติ. อิมนิ าว เทวาติ. สกฺโก ตุมฺหาทิสิโย
เถรสฺส ปณฑ
ฺ ปาต กึ ทสฺสนฺตีติ สย ทาตุกาโม หุตฺวา ชราชิณฺโณ
มหลฺลโก ขณฺฑทนฺโต ปลิตเกโส โอภคฺคสรีโร มหลฺลกตนฺตวาโย
หุตฺวา สุชมฺป เทวธีตร ตถารูปเมว มหลฺลิก กตฺวา เอก เปสการวีถึ
มาเปตฺวา ตนฺต ปสาเรนฺโต อจฺฉิ.
เถโรป ทุคฺคตาน สงฺคห กริสฺสามีติ นคราภิมุโข คจฺฉนฺโต
พหินคเร เอว ต วีถึ ทิสวฺ า โอโลเกนฺโต เทฺว ชเน อทฺทส. ตสฺมึ
ขเณ สกฺโก ตนฺต ปสาเรติ สุชาตา ตสร วฏเฏติ. เถโร จินฺเตสิ
อิเม มหลฺลกกาเลป กมฺม กโรนฺติ อิมสฺมึ นคเร อิเมหิ ทุคฺคตตโร
นตฺถิ มฺเ อิเมหิ ทินนฺ  อุฬุงฺกมตฺตมฺป คเหตฺวา อิเมส สงฺคห
กริสฺสามีติ. โส เตส เคหาภิมุโขว อโหสิ. สกฺโก ต อาคจฺฉนฺต
ทิสฺวา สุช อาห ภทฺเท มยฺห อยฺโย อิโต อาคจฺฉติ ต อปสฺสนฺตี
วิย หุตฺวา นิสีท ขเณน น วฺเจตฺวา ปณฺฑปาต ทสฺสามาติ.
เถโร อาคนฺตฺวา เคหทฺวาเร อฏาสิ. เตป อปสฺสนฺตา วิย อตฺตโน
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กมฺมเมว กโรนฺตา โถก อาคมึสุ. อถ สกฺโก เคหทฺวาเร เอโก
เถโร วิย ิโต อุปธาเรหิ ตาวาติ อาห. คนฺตฺวา อุปธาเรถ สามีติ.
โส เคหา นิกฺขมิตฺวา เถร ปฺจปฺปติฏิเตน วนฺทิตฺวา อุโภหิ
หตฺเถหิ ชนฺนุกานิ โอลมฺพิตฺวา นิตฺถุนนฺโต อุฏ าย กตรตฺเถโร นุ
โข อยฺโยติ โถก โอสกฺกิตฺวา อกฺขีนิ เม ธูมายนฺตีติ. วตฺวา
นลาเฏ หตฺถ เปตฺวา อุทฺธ โอโลเกตฺวา อโห ทุกฺข อยฺโย
โน มหากสฺสปตฺเถโร จิรสฺส เม กุฏทิ ฺวาร อาคโต อตฺถิ นุ โข
กิฺจิ เคเหติ อาห. สุชาตา โถก อากุลา วิย หุตฺวา อตฺถิ สามีติ
ปฏิวจน อทาสิ. สกฺโก ภนฺเต ลูข วา ปณีต วาติ อจินฺเตตฺวา
สงฺคห โน กโรถาติ ปตฺต คณฺหิ. เถโร เอเตหิ ทินฺน สาก วา
โหตุ กุณฺฑกมุฏิ วา สงฺคห เนส กริสฺสามีติ ปตฺต อทาสิ. โส
อนฺโตเคห ปวิสิตฺวา ฆฏิโอทน นาม ฆฏิโต อุทฺธริตฺวา ปตฺต ปูเรตฺวา
เถรสฺส หตฺเถ เปสิ. โส อโหสิ ปณฺฑปาโต อเนกสูปพฺยฺชโน
สกลราชคหนคร คนฺเธน อชฺโฌตฺถริ. ตทา เถโร จินฺเตสิ อย
ปุริโส อปฺเปสกฺโข ปณฺฑปาโต มเหสกฺโข สกฺกสฺส โภชนสทิโส
โก นุ โข เอโสติ. อถ น สกฺโกติ ตฺวา อาห ภาริย เต กมฺม กต
ทุคฺคตาน สมฺปตฺตึ วิลุมปฺ นฺเตน อชฺช มยฺห ทาน ทตฺวา โกจิเทว
ทุคฺคโต เสนาปติฏาน วา เสฏิฏาน วา ลเภยฺยาติ. มยา
ทุคฺคตตโร นตฺถิ ภนฺเตติ. กึการณา ตฺว ทุคฺคโต เทวโลเก รชฺชสิรึ
อนุภวนฺโตติ. ภนฺเต เอวนฺนาเมต มยา ปน อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ
กลฺยาณกมฺม กต พุทฺธุปปฺ าเท วตฺตมาเน กลฺยาณกมฺม กตฺวา
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จูฬรถเทวปุตฺโต มหารถเทวปุตฺโต อเนกวณฺณเทวปุตฺโตติ อิเม ตโย
สมานเทวปุตฺตา มม อาสนฺนฏาเน นิพฺพตฺตา มยา เตชวนฺตตรา
อหฺหิ เตสุ เทวปุตฺเตสุ นกฺขตฺต กีฬิสฺสามาติ ปริจฺจาริกาโย
คเหตฺวา อนฺตรวีถึ โอติณฺเณสุ ปลายิตฺวา เคห ปวิสามิ เตส หิ
สรีรโต เตโช มม สรีร โอตฺถรติ มม สรีรโต เตโช เตส สรีร น
โอตฺถรติ โก มยา ทุคฺคตตโร ภนฺเตติ. เอว สนฺเตป อิโต ปฏาย
มยฺห มา เอว วฺเจตฺวา ทาน อทาสีติ. วฺเจตฺวา ตุมฺหาก ทาเน
ทินฺเน มยฺห กุสล อตฺถิ นตฺถีติ. อตฺถิ อาวุโสติ. เอว สนฺเต
กุสลกมฺมกรณ นาม มยฺห ภาโร ภนฺเตติ. โส เอว วตฺวา เถร
วนฺทิตฺวา สุช อาทาย เถร ปทกฺขิณ กตฺวา เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา
" อโห ทาน ปรมทาน
กสฺสเป สุปติฏิตนฺติ "
อุทาน อุทาเนสิ.
เตน วุตฺต เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป. เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา มหากสฺสโป
ปปฺผลิคุหาย วิหรติ สตฺตาห เอกปลฺลงฺเกน นิสินฺโน โหติ อฺตร
สมาธึ สมาปชฺชิตฺวา. อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป ตสฺส สตฺตาหสฺส
อจฺจเยน ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏาสิ. อถโข อายสฺมโต มหากสฺสปสฺส ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏิตสฺส เอตทโหสิ ยนฺนูนาห
ราชคห ปณฑ
ฺ าย ปวิเสยฺยนฺติ. เตน โข ปน สมเยน ปฺจมตฺตานิ
เทวตาสตานิ อุสฺสุกฺก อาปนฺนานิ โหนฺติ อายสฺมโต มหากสฺสปสฺส
๑

๒

๑. ขุ. อุ. ๒๕/๑๑๔. ๒. ปาลิย โหติสทฺโท นตฺถิ.
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ปณฺฑปาตปฺปฏิลาภาย. อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป ตานิ ปฺจมตฺตานิ เทวตาสตานิ ปฏิกฺขิปตฺวา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย ราชคห ปณฺฑาย ปาวิสิ. เตน โข ปน สมเยน
สกฺโก เทวานมินฺโท อายสฺมโต มหากสฺสปสฺส ปณฺฑปาต ทาตุกาโม โหติ เปสการกวณฺณ อภินิมฺมินิตฺวา ตนฺต วายมาโน
สุชาตา อสุรกฺา ตสร วฏเฏติ. อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป
เยน สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมิ อทฺทสา โข
สกฺโก เทวานมินฺโท อายสฺมนฺต มหากสฺสป ทูรโต ว อาคจฺฉนฺต
ทิสฺวา ฆรา นิกฺขมิตฺวา ปจฺจุคฺคนฺตฺวา หตฺถโต ปตฺต คเหตฺวา
ฆร ปวิสิตฺวา ฆฏิโอทน อุทฺธริตฺวา ปตฺต ปูเรตฺวา อายสฺมโต
มหากสฺสปสฺส อทาสิ. โส อโหสิ ปณฺฑปาโต อเนกสูโป อเนกพฺยฺชโน. อถโข อายสฺมโต มหากสฺสปสฺส เอตทโหสิ โก นุ โข
อย สตฺโต ยสฺสาย เอวรูโป อิทฺธานุภาโวติ. อถโข อายสฺมโต
มหากสฺสปสฺส เอตทโหสิ สกฺโก โข อย เทวานมินฺโทติ. วิทิตวฺ า
สกฺก เทวานมินฺท เอตทโวจ กต โข เต อิท โกสิย มา ปุนป
เอวรูปมกาสีติ. อมฺหากป ภนฺเต กสฺสป ปฺุเนตฺโถ อมฺหากป
ปฺุเน กรณียนฺติ. อถโข สกฺโก เทวานมินฺโท อายสฺมนฺต มหากสฺสป อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา อากาเส
อนฺตลิกฺเข ติกฺขตฺตุ อุทาน อุทาเนสิ
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๑. วินาตีติ ทิสฺสติ. ๒. ปูเรตีติ. ๓. เอตฺถนฺตเร จ ราชคเห สปทาน ปณฺฑาย
จรมาโนติ. ๔. ทิสฺวานาติ. ๕. ฆฏิยา โอทนนฺติ ทิสฺสติ. ๖. สกฺโก นุ โขติ.
๗. อิติ วิทิตฺวาติ. ๘. ปฺุเน อตฺโถติ. . ว.
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" อโห ทาน ปรมทาน
กสฺสเป สุปติฏิต
อโห ทาน ปรมทาน
กสฺสเป สุปติฏิต
อโห ทาน ปรมทาน
กสฺสเป สุปติฏิตนฺติ. "
ภควา วิหาเร ิโต เอว ตสฺส สทฺท สุตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา
ปสฺสถ ภิกขฺ เว สกฺก เทวานมินฺท อุทาน อุทาเนตฺวา อากาเสน
คจฺฉนฺตนฺติ อาห. กึ ปน เตน กต ภนฺเตติ. วฺเจตฺวา เตน
มยฺห ปุตฺตสฺส กสฺสปสฺส ปณฺฑปาโต ทินฺโน ต ทตฺวา ตุฏมานโส
อุทาน อุทาเนนฺโต คจฺฉตีติ. เถรสฺส ปณฺฑปาต ทาตุ วฏฏตีติ
กถนฺเตน ภนฺเต าตนฺติ. ภิกฺขเว มม ปุตฺตสทิสนฺนาม ปณฺฑปาติก
เทวาป มนุสฺสาป ปหยนฺตีติ วตฺวา สยป อุทาน อุทาเนสิ.
สุตฺเต ปน เอตฺตกเมว อาคต อสฺโสสิ โข ภควา ทิพฺพาย
โสตธาตุยา วิสุทฺธาย อติกฺกนฺตมานุสิกาย สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส
เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา อากาเส อนฺตลิกฺเข ติกฺขตฺตุ อุทาน
อุทาเนนฺตสฺส
" อโห ทาน ปรมทาน
กสฺสเป สุปติฏิต
อโห ทาน ปรมทาน
กสฺสเป สุปติฏิตนฺติ."
อถโข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ
" ปณฺฑปาติกสฺส ภิกฺขุโน
อตฺตภรสฺส อนฺโปสิโน
เทวา ปหยนฺติ ตาทิโน
อุปสนฺตสฺส สทา สตีมโตติ."
๑

๑. อิเม วิสมสมปาทา น ทิสฺสนฺติ. . ว.

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 86

อิมฺจ อุทาน อุทาเนตฺวา ภิกฺขเว สกฺโก เทวานมินฺโท
มม ปุตฺตสฺส สีลคนฺเธน อาคนฺตฺวา ปณฺฑปาต อทาสีติ วตฺวา
อิม คาถมาห
" อปฺปมตฺโต อย คนฺโธ
ยฺวาย ตครจนฺทนี
โย จ สีลวต คนฺโธ
วาติ เทเวสุ อุตฺตโมติ. "
ตตฺถ อปฺปมตฺโตติ ปริตฺตปฺปมาโณ. โย จ สีลวตนฺติ
โย ปน สีลวนฺตาน สีลคนฺโธ โส ตคเร วิย โลหิตจนฺทเน วิย จ
ปริตฺตโก น โหติ อติวิย อุฬาโร วิปฺผาริโต เตเนว การเณน
วาติ เทเวสุ อุตฺตโม วโร เสฏโ หุตวฺ า เทเวสุ จ มนุสฺเสสุ จ
สพฺพตฺถกเมว วาติ โอตฺถรนฺโต คจฺฉตีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปตฺตา. เทสนา
มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตาติ.
มหากสฺสปตฺเถร ปณฺฑปาตทาน วตฺถุ.
-----------๑๑. โคธิกตฺเถรปรินิพฺพาน วตฺถ.ุ [ ๔๓ ]
เตส สมฺปนฺนสีลานนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา ราชคห
อุปนิสฺสาย เวฬุวเน วิหรนฺโต โคธิกตฺเถรสฺส ปรินิพฺพาน อารพฺภ
กเถสิ.
โส หิ อายสฺมา อิสิคิลิปสฺเส กาลสิลาย วิหรนฺโต อปฺปมตฺโต
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อาตาป ปหิตตฺโต สามายิก เจโตวิมุตฺตึ ผุสิตฺวา เอกสฺส อนุสายิกสฺส
โรคสฺส วเสน ตโต ปริหายิ. โส ทุติยมฺป ตติยมฺป ฉกฺขตฺตุ
ฌาน นิพฺพตฺเตตฺวา ปริหีโน สตฺตเม วาเร อุปปฺ าเทตฺวา จินฺเตสิ
อห ฉกฺขตฺตุ ฌานา ปริหีโน ปริหีนชฺฌานสฺส โข ปน อนิยตา
คติ อิทาเนว สตฺถ อาหริสฺสามีติ เกโสโรปนสตฺถ คเหตฺวา คลนาลึ
ฉินฺทิตุ มฺจเก นิปชฺชิ. มาโร ตสฺส จิตฺต ตฺวา อย ภิกฺขุ
สตฺถ อาหริตุกาโม สตฺถ อาหรนฺตา โข ปน ชีวิเต นิรเปกฺขา
โหนฺติ เต วิปสฺสน ปฏเปตฺวา อรหตฺตป ปาปุณนฺติ สจาห เอต
วาเรสฺสามิ น เม วจน กริสฺสติ สตฺถาร วาราเปสฺสามีติ
อฺาตกเวเสน สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา เอวมาห
" มหาวีร มหาปฺุ
อิทฺธิยา ยสสา ชล
สพฺพเวรภยาตีต
ปาเท วนฺทามิ จกฺขุม.
สาวโก เต มหาวีร
มรณ มรณาภิภู
อากงฺขติ เจตยติ
ต นิเสธ ชุตินฺธร.
กถ หิ ภควา ตุยหฺ 
สาวโก สาสเน รโต
อปฺปตฺตมานโส เสโข
กาล กยิรา ชเนสุตาติ. "
ตสฺมึ ขเณ เถเรน สตฺถ อาหริต โหติ. สตฺถา มาโร
อยนฺติ วิทิตฺวา อิม คาถมาห
" เอว หิ ธีรา กุพพฺ นฺติ
นาวกงฺขนฺติ ชีวิต
สมูล ตณฺห อพฺพุยฺห
โคธิโก ปรินิพฺพุโตติ."
๑

๑. ส. ส. ๑๕/๑๗๗.
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อถโข ภควา สมฺพหุเลหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ เถรสฺส สตฺถ อาหริตฺวา
นิปนฺนฏาน อคมาสิ. ตสฺมึ ขเณ มาโร ปาปมา กตฺถ นุ โข
อิมสฺส ปฏิสนฺธิวิฺาณ ปติฏิตนฺติ ธูมราสิ วิย ติมิรปฺุโช วิย จ
หุตฺวา สพฺพทิสาสุ เถรสฺส วิฺาณ สมนฺเวสติ. ต ภควา ธูมติมิรภาว ภิกฺขูน ทสฺเสตฺวา เอโส โข ภิกขฺ เว มาโร ปาปมา โคธิกสฺส
กุลปุตฺตสฺส วิฺาณ สมนฺเวสติ กตฺถ โคธิกสฺส กุลปุตฺตสฺส
วิฺาณ ปติฏิตนฺติ อปฺปติฏิเตเนว ภิกฺขเว วิฺาเณน โคธิโก
กุลปุตฺโต ปรินิพฺพุโตติ อาห. มาโรป ตสฺส วิฺาณฏาน ทฏุ
อสกฺโกนฺโต กุมารวณฺโณ หุตฺวา เพลุวปณฺฑุวีณ อาทาย สตฺถาร
อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิ
" อุทฺธ อโธ จ ติริย
ทิสาสุ จ วิทสิ าสุ จ
อนฺเวส นาธิคจฺฉามิ
โคธิโก โส กุหึ คโตติ."
อถ น สตฺถา อาห
" โย ธีโร ธีติสมฺปนฺโน ฌายี ฌานรโต สทา
อโหรตฺต อนุยฺุช
ชีวิต อนิกามย
ชิตวฺ าน มจฺจุโน เสน
อนาคนฺตฺวา ปุนพฺภว
สมูล ตณฺห อพฺพุยฺห
โคธิโก ปรินิพฺพุโตติ. "
เอว วุตฺเต
๑

๒

๓

๔

๕

๑. สี. ยุ. สมนฺเนสติ. ๒. สี. ยุ. กุมารวณฺณี. ม. กุมารวณฺณ. ๓. สี. ม. ยุ. ทิสา
อนุทิสาสฺวห. ๔. สี. ยุ. โส. ๕. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร มาโร ปาปมา ภควนฺต
คาถาย อชฺฌภาสีติ อตฺถิ.
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" ตสฺส โสกปเรตสฺส
วีณา กจฺฉา อภสฺสถ
ตโต โส ทุมมฺ โน ยกฺโข
ตตฺเถวนฺตรธายถาติ. "
สตฺถาป กินฺเต ปาปม โคธิกสฺส กุลปุตฺตสฺส นิพฺพตฺตฏาเนน ตสฺส หิ นิพพฺ ตฺตฏาน ตุมฺหาทิสาน สตมฺป สหสฺสมฺป
ทฏุ น สกฺโกตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
" เตส สมฺปนฺนสีลาน
อปฺปมาทวิหาริน
สมฺมทฺา วิมตุ ฺตาน
มาโร มคฺค น วินฺทตีติ. "
ตตฺถ เตสนฺติ ยถา อปฺปติฏิเตน วิฺาเณน โคธิโก
กุลปุตฺโต ปรินิพฺพุโต เย จ เอว ปรินิพฺพายนฺติ เตส. สมฺปนฺนสีลานนฺติ ปริปุณฺณสีลาน. อปฺปมาทวิหารินนฺติ สติอวิปฺปวาสสงฺขาเตน อปฺปมาเทน วิหรนฺตาน. สมฺมทฺา วิมุตฺตานนฺติ
เหตุนา นเยน การเณน ชานิตฺวา ตทงฺควิมุตฺติยา วิกฺขมฺภนวิมุตฺติยา สมุจฺเฉทวิมุตฺติยา ปฏิปสฺสทฺธิวิมุตฺติยา นิสฺสรณวิมุตฺติยาติ
อิมาหิ ปฺจหิ วิมุตฺตีหิ วิมุตฺตาน. มาโร มคฺค น วินฺทตีติ
เอวรูปาน มหาขีณาสวาน สพฺพตฺถาเมน มคฺคนฺโตป มาโร คตมคฺค
น วินฺทติ น ปฏิลภติ น ปสฺสตีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปตฺตา. เทสนา
มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตาติ.
โคธิกตฺเถร ปรินิพพฺ าน วตฺถ.ุ
----------------
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๑๒. ครหทินฺน วตฺถุ. [ ๔๔ ]
ยถา สงฺการธานสฺมินฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต ครหทินฺน นาม นิคฺคณฺสาวก อารพฺภ กเถสิ.
สาวตฺถยิ  หิ สิริคุตโฺ ต จ ครหทินฺโน จ เทฺว สหายกา
อเหสุ. เตสุ สิริคุตฺโต อุปาสโก. ครหทินฺโน นิคคฺ ณฺสาวโก. ต
นิคฺคณฺา อภิกฺขณ เอว วทนฺติ ตว สหายก สิรคิ ุตฺต กึ ตฺว
สมณ โคตม อุปสงฺกมสิ ตสฺส สนฺติเก กึ ลภิสฺสสีติ วตฺวา
ยถา อมฺเห อุปสงฺกมิตฺวา อมฺหาก เทยฺยธมฺม ทสฺสติ กึ เอว
โอวทิตุ น วฏฏตีติ. ครหทินฺโน เตส วจน สุตฺวา อภิกฺขณ
คนฺตฺวา ิตนิสินฺนฏานาทีสุ สิริคุตตฺ  เอว วเทสิ สมฺม กินฺเต
สมเณน โคตเมน ต อุปสงฺกมิตฺวา กึ ลภิสฺสสิ กินฺเต มม อยฺเย
อุปสงฺกมิตฺวา เตส ทาน ทาตุ น วฏฏตีติ. สิริคตุ ฺโต ตสฺส กถ
สุตฺวาป พหุทิวเส ตุณฺหี หุตฺวา นิพพฺ ิชฺชิตฺวา เอกทิวส สมฺม ตฺว
อภิกฺขณ อาคนฺตฺวา ม ิตฏานาทีสุ เอว วเทสิ สมณ โคตม
อุปสงฺกมิตฺวา กึ ลภิสฺสสิ มม อยฺเย อุปสงฺกมิตฺวา เตส ทาน
เทหีติ กเถหิ ตาว เม ตว อยฺยา กึ ชานนฺตีติ. อโห สามิ
มา เอว วทิ มม อยฺยาน อฺาตนฺนาม นตฺถิ สพฺพ อตีตานาคตปฺปจฺจุปฺปนฺน สพฺพ กายวจีมโนกมฺม อิท ภวิสฺสติ อิท น
ภวิสฺสตีติ สพฺพ ภพฺพาภพฺพ ชานนฺตีติ. ชานนฺตตี ิ วเทสีติ. อาม
วเทมีติ. ยทิ เอว ภาริยนฺเต กต เอตฺตก กาล มยฺห เอตมตฺถ
อนาจิกฺขนฺเตน อชฺช มยา อยฺยาน าณานุภาโว าโต คจฺฉ
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สมฺม อยฺเย มม วจเนน นิมนฺเตหีติ. โส นิคฺคณฺาน สนฺติก
คนฺตฺวา เต วนฺทิตฺวา มยฺห สหายโก สิริคุตฺโต สฺวาตนาย ตุมฺเห
นิมนฺเตตีติ อาห. สิริคุตฺเตน สาม ตฺว วุตฺโตติ. อาม อยฺยาติ. เต
หฏตุฏา หุตฺวา นิปผฺ นฺน โน กิจฺจ สิริคุตฺตสฺส อมฺเหสุ
ปสนฺนกาลโต ปฏาย กา นาม สมฺปตฺติ อมฺหาก น ภวิสฺสตีติ วทึสุ.
สิริคุตฺตสฺสาป มหนฺต นิเวสน. โส ตสฺมึ ทฺวินฺน เคหาน อนฺตเร อุภโต
ทีฆ อาวาฏ ขนาเปตฺวา คูถกลลสฺส ปูราเปสิ พหิอาวาเฏ ทฺวสี ุ
ปริยนฺเตสุ ขานุเก โกฏฏาเปตฺวา เตสุ รชฺชุโย พนฺธาเปตฺวา
อาสนาน อุปริมปาเท อาวาฏสฺส ปุรมิ ปสฺเส ปาเปตฺวา ปจฺฉิมปาเท
รชฺชุเกสุ ปาเปสิ เอว นิสินฺนกาเลเยว อวสิรา ปติสฺสนฺตีติ
มฺมาโน ยถา อาวาโฏ น ปฺายติ เอว อาสนาน อุปริ
ปจฺจตฺถรณานิ ทาเปสิ มหนฺตมหนฺตา จาฏิโย โธวาเปตฺวา กทลิปณฺเณหิ จ ปโลติกาหิ จ มุขานิ พนฺธาเปตฺวา ตา ตุจฺฉา เอว
เคหสฺส ปจฺฉาภาเค พหิยาคุภตฺตสิตฺถ สปฺป ผาณิต ปูวจุณฺณ มกฺขิตา
กตฺวา ปาเปสิ. ครหทินฺโน ปาโตว ตสฺส ฆร เวเคน คนฺตฺวา
อยฺยาน สกฺกาโร สชฺชิโตติ ปุจฺฉิ. อาม สมฺม สชฺชิโตติ. กห
ปเนโสติ. เอตาสุ เอตฺตกาสุ จาฏีสุ ยาคุ เอตฺตกาสุ ภตฺต
เอตฺตกาสุ สปฺป ผาณิต ปูวาทีนิ อาสนานิ ปฺตฺตานีติ. โส สาธูติ
วตฺวา คโต. ตสฺส คตกาเล ปฺจสตา นิคฺคณฺา อาคมึสุ. สิริคุตฺโต
เคหา นิกฺขมิตฺวา ปฺจปฺปติฏิเตน นิคฺคณฺเ วนฺทิตฺวา เตส ปุรโต
อฺชลึ ปคฺคยฺห ิโต จินฺเตสิ ตุมฺเห กิร อตีตาทิเภท สพฺพ
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ชานาถ เอว ตุมฺหาก อุปฏาเกน มยฺห กถิต สเจ สพฺพ ตุมฺเห
ชานาถ มยฺห เคห มา ปวิสถ มม เคห ปวิฏาน หิ โว เนว ยาคุ
อตฺถิ น ภตฺตาทีนิ สเจ อชานิตฺวา ปวิสิสฺสถ คูถอาวาเฏ โว ปาเตตฺวา
โปเถสฺสามีติ เอว จินฺเตตฺวา ปุริสาน สฺ อทาสิ เอเตส
นิสีทนภาว ตฺวา ปจฺฉิมปสฺเส ตฺวา อาสนาน อุปริ ปจฺจตฺถรณานิ
อปเนยฺยาถ มา ตานิ อสุจินา มกฺขิยึสูติ. อถ นิคคฺ ณฺเ อิโต เอถ
ภนฺเตติ อาห. นิคฺคณฺา ปวิสิตฺวา ปตฺถริตาสเนสุ นิสีทิตุ อารภึสุ. อถ
เน มนุสฺสา วทึสุ อาคเมถ ภนฺเต มา ตาว นิสีทถาติ. กึการณาติ.
อมฺหาก เคห ปวิฏาน อยฺยาน วตฺต ตฺวา นิสีทิตุ วฏฏตีติ. กึ
กาตุ วฏฏติ อาวุโสติ. อตฺตโน อตฺตโน ปตฺตาสนมูเลสุ ตฺวา
สพฺเพหิ เอกปฺปหาเรเนว นิสีทิตุ วฏฏตีติ. อิท กิร โส เอกสฺมึ
อาวาเฏ ปติเต มา อวเสสา นิสีทึสูติ กาเรสิ. เต สาธูติ วตฺวา
อิเมหิ กถิตกถ อมฺเหหิ กาตุ วฏฏตีติ จินฺตยึสุ. อถ สพฺเพ อตฺตโน
อตฺตโน ปตฺตาสนมูเล ปฏิปาฏิยา อฏสุ. อถ เน ภนฺเต ขิปปฺ 
เอกปฺปหาเรเนว นิสีทถาติ วตฺวา เตส นิสีทนภาว ตฺวา อาสนาน
อุปริ ปจฺจตฺถรณานิ นีหรึสุ. นิคฺคณฺา เอกปฺปหาเรเนว นิสินฺนา
รชฺชูน อุปริ ปตา อาสนปาทา ภฏา. นิคฺคณฺา อวสิรา อาวาเฏ
ปตึสุ. สิริคตุ ฺโต เตสุ ปติเตสุ ทฺวาร ปทหิตฺวา อุตฺติณฺณุตฺติณฺเณ
อตีตานาคตปฺปจฺจุปฺปนฺน กสฺมา น ชานาถาติ ทณฺเฑหิ โปถาเปตฺวา
เอตฺตก เอเตส วฏฏิสฺสตีติ ทฺวาร วิวราเปสิ. เต นิกฺขมิตฺวา
ปลายิตุ อารภึสุ. คมนมคฺเค ปน เตส สุทฺธาปริกมฺมกต ภูมึ ปจฺฉิล
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การาเปสิ. เต ตตฺถ อสณฺหิตฺวา ปติเต ปติเต ปุน โปถาเปตฺวา
อล เอตฺตก ตุมฺหากนฺติ อุยฺโยเชสิ. เต นาสิตมฺหา ตยา นาสิตมฺหา ตยาติ กนฺทนฺตา อุปฏากสฺส เคหทฺวาร อคมสุ. ครหทินฺโน
เตส ต วิปปฺ การ ทิสฺวา กุทโฺ ธ นาสิตมฺหิ สิรคิ ุตฺเตน หตฺถ
ปสาเรตฺวา วนฺทนฺตาน ฉ เทวโลเก ยถารุจิยา ทาตุ สมตฺเถ นาม
ปฺุกฺเขตฺตภูเต มม อยฺเย โปถาเปตฺวา พฺยสน ปาเปสีติ ราชกุล คนฺตฺวา ตสฺส กหาปณสหสฺส ทณฺฑ กาเรสิ. อถสฺส ราชา
สาสน เปเสสิ. โส คนฺตฺวา ราชาน วนฺทิตฺวา เทว อุปปริกฺขิตฺวา
ทณฺฑ คณฺหิสฺสถ มา อนุปปริกฺขติ ฺวาติ อาห. อุปปริกฺขิตฺวา
คณฺหิสฺสามีติ. สาธุ เทว เตนหิ คณฺหาหีติ. เตนหิ ภณาหีติ. เทว
มยฺห สหายโก นิคฺคณฺสาวโก ม อุปสงฺกมิตฺวา ิตนิสินฺนฏานาทีสุ
อภิณฺห เอว วเทสิ สมฺม กินฺเต สมเณน โคตเมน ต อุปสงฺกมิตฺวา
กึ ลภิสฺสตีติ อิท อาทึ กตฺวา สิริคุตฺโต สพฺพ ต ปวตฺตึ อาโรเจตฺวา
เทว สเจ อิมสฺมึ การเณ ทณฺฑ คเหตุ ยุตฺต คณฺหถาติ. ราชา
ครหทินฺน โอโลเกตฺวา สจฺจ กิร เต เอว วุตฺตนฺติ อาห. สจฺจ
เทวาติ. ตฺว เอตฺตกมฺป อชานนฺเต สตฺถาโรติ คเหตฺวา วิจรนฺโต
สพฺพ ชานนฺตีติ กึการณา ตถาคตสาวกสฺส กเถสิ ตยา อาโรปตทณฺโฑ ตุยฺหเมว โหตูติ. เอว เสฺวว ทณฺฑ ปาปโต ตสฺเสว กุลุปกา
โปเถตฺวา นีหฏา.
โส ต กุชฺฌิตฺวา ตโต ปฏาย อฑฺฒมาสมตฺต สิริคุตฺเตน
สทฺธึ อกเถตฺวา จินฺเตสิ เอว วิจริตุ มยฺห อยุตฺต เอตสฺส
๑

๑. สี. ยุ. นาคฺฆติ.
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กุลุปกานป มยา พฺยสน กาตุ วฏฏตีติ สิริคุตฺต อุปสงฺกมิตฺวา อาห
สหาย สิริคตุ ฺตาติ. กึ สมฺมาติ. าติสุหชฺชาน นาม กลโหป
โหติ วิวาโทป ตฺว กิฺจิ น กเถสิ กสฺมา เอว กโรสีติ. สมฺม
ตว มยา สทฺธึ อกถนโต น กเถมิ ย กต กตเมว ต น มย เมตฺตึ
ภินฺทิสฺสามาติ.
ตโต ปฏาย อุโภป เอกฏาเน ติฏนฺติ นิสีทนฺติ. อเถกทิวส
สิริคุตฺโต ครหทินฺน อาห กินฺเต นิคฺคณฺเหิ เต อุปสงฺกมิตฺวา
กึ ลภิสฺสสิ มม สตฺถาร อุปสงฺกมิตุ วา อยฺยาน ทาน ทาตุ วา
กินฺเต น วฏฏตีติ. โสป เอตเมว ปจฺจาสึสติ เตนสฺส กณฺฑุวณฏาเน นเขน วิเลขิต วิย อโหสิ. โสป สิริคุตฺต ตว สตฺถา กึ
ชานาตีติ ปุจฺฉิ. อมฺโภ มา เอว วท สตฺถุ เม อชานิตพฺพ นาม
นตฺถิ อตีตาทิเภท สพฺพ ชานาติ โสฬสหากาเรหิ สตฺตาน จิตฺต
ปริจฺฉินฺทตีติ. เอว น ชานามิ กสฺมา มยฺห เอตฺตก กาล น กเถสิ
เตนหิ คจฺฉ สตฺถาร สฺวาตนาย นิมนฺเตหิ โภเชสฺสามิ ปฺจหิ
ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ มม ภิกฺข คณฺหิตุ วเทหีติ. สิริคุตฺโต สตฺถาร
อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอวมาห ภนฺเต มม สหายโก ครหทินฺโน
ตุมฺเห นิมนฺตาเปติ ปฺจหิ กิร ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ เสฺว ตสฺส ภิกฺข
คณฺหถ ปุริมทิวเส โข ปน ตสฺส กุลปุ กาน มยา อิท นาม กต มยา
กตสฺส ปฏิกกฺ รณป น ชานามิ ตุมฺหาก สุทฺธจิตฺเตน ภิกฺข ทาตุกามตป น ชานามิ อาวชฺเชตฺวา ยุตฺตฺเจ อธิวาเสถ โน เจ มา
อธิวาสยิตฺถาติ. สตฺถา กึ นุ โข โส อมฺหาก ทาตุกาโมติ
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อาวชฺเชตฺวา อทฺทส ทฺวนิ ฺน เคหาน อนฺตเร มหนฺต อาวาฏ
ขนาเปตฺวา อสีติสกฏมตฺตานิ ขทีรทารูนิ อาหราเปตฺวา ปูเรตฺวา
อคฺคึ ทตฺวา อมฺเห องฺคารอาวาเฏ ปาเตตฺวา นิคฺคณฺหิตุกาโมติ
ปุน อาวชฺเชสิ กินฺนุ โข ตตฺถ คตปฺปจฺจยา อตฺโถ อตฺถิ นตฺถีติ
ตโต อิท อทฺทส อห องฺคารอาวาเฏ ปาท ปสาเรสฺสามิ ต
ปฏิจฺฉาเทตฺวา ปตกิลฺช อนฺตรธายิสฺสติ องฺคารกาสุ ภินทฺ ิตฺวา
จกฺกมตฺต มหาปทุม อุฏหิสฺสติ อถาห ปทุมกณฺณิก อกฺกมนฺโต
คนฺตฺวา อาสเน นิสีทิสสฺ ามิ ปฺจสตาป ภิกฺขู ตเถว คนฺตฺวา
นิสีทิสฺสนฺติ มหาชโน สนฺนิปติสฺสติ อห ตสฺมึ สมาคเม ทฺวีหิ
คาถาหิ อนุโมทน กริสสฺ ามิ อนุโมทนาปริโยสาเน จตุราสีติยา
ปาณสหสฺสาน ธมฺมาภิสมโย ภวิสฺสติ สิริคุตฺโต จ ครหทินฺโน จ
โสตาปนฺนา ภวิสฺสนฺติ อตฺตโน ธนราสึ สาสเน วิกฺกิริสฺสนฺติ อิม
กุลปุตฺต นิสฺสาย มยา คนฺตุ วฏฏตีติ ภิกฺข อธิวาเสสิ. สิริคุตฺโต
สตฺถุ อธิวาสน วิทิตฺวา ครหทินฺนสฺส อาโรเจตฺวา โลกเชฏสฺส
สกฺการ กโรหีติ อาห. ครหทินฺโน อิทานิสฺส กตฺตพฺพยุตฺตก
ชานิสฺสามีติ ทฺวินฺน เคหาน อนฺตเร มหนฺต อาวาฏ ขนาเปตฺวา
อสีติสกฏานิ ขทีรทารูนิ อาหราเปตฺวา อคฺคึ ทตฺวา สพฺพรตฺตึ
ธูมาเปตฺวา ขทีรงฺคารราสึ กาเรตฺวา อาวาฏมตฺถเก รุกฺขปทรานิ
เปตฺวา กิลฺเชน ปฏิจฺฉาเทตฺวา โคมเยน ลิมฺปาเปตฺวา เอเกน
ปสฺเสน ทุพฺพลทณฺฑเก อตฺถริตฺวา คมนมคฺค กาเรสิ เอว อกฺกนฺตกฺ๑

๒

๑. สี. ยุ. อสีติสกฏมตฺตานิ. ๒. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร ปูเรตฺวาติ อตฺถิ.
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กนฺตกาเล ทณฺฑเกสุ ภคฺเคสุ ปริวตฺติตฺวา องฺคารกาสุย ปติสฺสนฺตีติ
มฺมาโน เคหปจฺฉาภาเค สิริคุตฺเตน ปตนิยาเมเนว จาฏิโย
ปาเปสิ อาสนานิป ตเถว ปฺาเปสิ. สิริคุตฺโต ปาโตว ตสฺส
เคห คนฺตฺวา กโต เต สมฺม สกฺกาโรติ อาห. อาม สมฺมาติ.
กห ปเนโสติ. เอหิ ปสฺสามาติ สพฺพ สิริคุตฺเตน ทสฺสิตนิยาเมเนว
ทสฺเสสิ. สิรคิ ุตฺโต สาธุ สมฺมาติ อาห. มหาชโน สนฺนิปติ. มิจฺฉาทิฏิเกน หิ นิมนฺติเต สตฺถริ มหนฺโต สนฺนิปาโต โหติ. มิจฺฉาทิฏิกาป สมณสฺส โคตมสฺส วิปฺปการ ปสฺสิสฺสามาติ สนฺนิปตนฺติ.
สมฺมาทิฏิกาป อชฺช สตฺถา มหาธมฺมเทสน เทเสสฺสติ พุทฺธวิสย
พุทฺธลีฬฺห อุปธาเรสฺสามาติ สนฺนิปตนฺติ. ปุนทิวเส สตฺถา ปฺจหิ
ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ ครหทินฺนสฺส เคหทฺวาร อคมาสิ. โส เคหา
นิกฺขมิตฺวา ปฺจปติฏิเตน วนฺทิตฺวา ปุรโต อฺชลึ ปคฺคยฺห ิโต
จินฺเตสิ ภนฺเต ตุมฺเห กิร อตีตาทิเภท สพฺพ ชานาถ สตฺตาน
โสฬสหากาเรหิ จิตฺต ปริจฺฉินฺทถาติ เอว ตุมฺหาก อุปฏาเกน มยฺห
กถิต สเจ ชานาถ มยฺห เคห มา ปวิสถ ปวิฏาน หิ โว เนว
ยาคุ อตฺถิ น ภตฺตาทีนิ สพฺเพ โข ปน ตุมฺเห องฺคารกาสุย ปาเตตฺวา
นิคฺคณฺหิสฺสามีติ เอว จินฺเตตฺวา สตฺถุ ปตฺต คเหตฺวา อิโต เอตุ
ภควาติ วตฺวา ภนฺเต อมฺหาก เคห อาคตาน วตฺต ตฺวา อาคนฺตุ
วฏฏตีติ อาห. กึ กาตุ วฏฏติ อาวุโสติ. เอเกกสฺส ปวิสิตฺวา
ปุรโต คนฺตฺวา นิสินฺนกาเล ปจฺฉา อฺเน อาคนฺตุ วฏฏตีติ.
๑

๑. สี. ม. สเจ น ชานาถ.
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เอว กิรสฺส อโหสิ ปุรโต คจฺฉนฺต องฺคารกาสุย ปติต ทิสฺวา
อวเสสา นาคจฺฉิสฺสนฺติ เอเกกเมว ปาเตตฺวา นิคฺคณฺหิสฺสามีติ.
สตฺถา สาธูติ วตฺวา เอกโก ว ปาวิสิ. ครหทินฺโน องฺคารกาสุ
ปตฺวา อปสกฺกิตฺวา ิโต ปุรโต ยาถ ภนฺเตติ อาห. อถ สตฺถา
องฺคารกาสุมตฺถเก ปาท ปสาเรสิ กิลฺช อนฺตรธายิ องฺคารกาสุ
ภินฺทิตฺวา จกฺกมตฺตานิ ปทุมานิ อุฏหึสุ. สตฺถา ปทุมกณฺณิกา
อกฺกมนฺโต คนฺตฺวา ปฺตฺตพุทฺธาสเน นิสีทิ. ภิกฺขูป ตเถว คนฺตฺวา
อาสเน นิสีทึสุ. ครหทินฺนสฺส กายโต ฑาโห อุฏหิ. โส เวเคน
คนฺตฺวา สิรคิ ุตฺต อุปสงฺกมิตฺวา สามิ ตาณ เม โหหีติ อาห.
กิเมตนฺติ. ปฺจนฺน ภิกขฺ ุสตาน เคเห ยาคุ วา ภตฺตาทีนิ วา
นตฺถิ กึ นุ โข กโรมีติ. กึ ปน ตยา กตนฺติ. อห ทฺวินฺน เคหาน
อนฺตเร มหนฺต อาวาฏ องฺคารปูร กาเรสึ ตตฺถ ปาเตตฺวา
นิคฺคณฺหิสฺสามีติ อถ น ภินฺทิตฺวา มหาปทุมานิ อุฏหึสุ สพฺเพ
ปทุมกณฺณิกา อกฺกมิตฺวา คนฺตฺวา ปฺตฺตาสเน นิสินฺนา อิทานิ
กึ กโรมีติ. นนุ ตฺว อิทาเนว มยฺห เอตฺตกา จาฏิโย ยาคุยา
เอตฺตกา ภตฺตาทีนนฺติ ทสฺเสสีติ. มุสา ต สามิ ตุจฺฉาว จาฏิโยติ.
โหตุ คจฺฉ ตาสุ จาฏีสุ ยาคุอาทีนิ โอโลเกหีติ. ตขณฺเว เตน
ยาสุ จาฏีสุ ยาคุ วุตฺตา ตา ยาคุยา ปูรึสุ ยาสุ ภตฺตาทีนิ วุตฺตานิ
ตา ภตฺตาทีน ปริปุณฺณาว อเหสุ. ต สมฺปตฺตึ ทิสฺวา ครหทินฺนสฺส
สรีร ปติปาโมชฺเชน ปูรติ  จิตฺต ปสนฺน. โส สกฺกจฺจ พุทฺธปฺปมุข
ภิกฺขุสงฺฆ ปริวิสิตฺวา กตภตฺตกิจฺจสฺส สตฺถุโน อนุโมทน กาเรตุ-
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กาโม ปตฺต คณฺหิ. สตฺถา อนุโมทน กโรนฺโต อิเม สตฺตา
ปฺาจกฺขุโน อภาเวเนว มม สาวกาน พุทฺธสาสนสฺส จ คุณ น
ชานนฺติ ปฺาจกฺขุวิรหิตา อนฺธา นาม ปฺวนฺโต สจกฺขุกา
นามาติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
" ยถา สงฺการธานสฺมึ
อุชฺฌิตสฺมึ มหาปเถ
ปทุม ตตฺถ ชาเยถ
สุจิคนฺธ มโนรม
เอว สงฺการภูเตสุ
อนฺธภูเต ปุถุชฺชเน
อติโรจติ ปฺาย
สมฺมาสมฺพุทธฺ สาวโกติ."
ตตฺถ สงฺการธานสฺมินฺติ สงฺการฏานสฺมึ กจวรราสิมฺหีติ
อตฺโถ. อุชฌ
ฺ ิตสฺมึ มหาปเถติ มหามคฺเค ฉฑฺฑิตสฺมึ. สุจิคนฺธนฺติ
สุรภิคนฺธ. มโนรมนฺติ มโน เอตฺถ รมตีติ มโนรม. สงฺการภูเตสูติ สงฺการมิวภูเตสุ. ปุถุชฺชเนติ ปุถูน กิเลสาน ชนนโต
เอวลทฺธนาเม โลกิยมหาชเน. อิท วุตฺต โหติ ยถา นาม มหาปเถ
ฉฑฺฑิเต สงฺการธานสฺมึ อสุจิเชคุจฺฉปฏิกฺกูเลป สุจิคนฺธ ปทุม
ชาเยถ ต ราชราชมหามตฺตาทีน มโนรม ปย มนาป อุปริมตฺถเก
ปติฏานารหเมว ภเวยฺย เอวเมว สงฺการภูเตสุป ปุถชุ ฺชเนสุ
ชาเตสุ นิปปฺ ฺสฺส มหาชนสฺส อจกฺขุกสฺส อนฺตเร นิพฺพตฺโตป
อตฺตโน ปฺาพเลน กาเมสุ อาทีนว เนกฺขมฺเม จ อานิสส
ทิสฺวา นิกขฺ มิตฺวา ปพฺพชิโต ปพฺพชฺชามตฺเตนป ตโต อุตฺตรึ
สีลสมาธิปฺปฺา วิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนานิ อาโรเปตฺวาป สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก ขีณาสโว ภิกฺขุ อนฺธภูเต ปุถุชชฺ เน อติกฺกมิตฺวา

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 99

วิโรจติ โสภตีติ.
เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสาน ธมฺมาภิสมโย
อโหสิ. ครหทินฺโน จ สิริคุตฺโต จ โสตาปตฺติผล ปาปุณึสุ. เต
สพฺพ อตฺตโน ธน พุทธฺ สาสเน วิปฺปกฺกิรึสุ. สตฺถา อุฏายาสนา
วิหาร อคมาสิ.
ภิกฺขู สายณฺหสมเย ธมฺมสภาย กถ สมุฏ าเปสุ อโห
อจฺฉริยา พุทฺธคุณา นาม ตถารูป นาม ขทีรงฺคารราสึ ภินฺทติ ฺวา
ปทุมานิ อุฏ หึสูติ. สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตถฺ ภิกฺขเว เอตรหิ
กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต อนจฺฉริย
ภิกฺขเว ย มม เอตรหิ พุทฺธภูตสฺส องฺคารราสิโต ปทุมานิ
อุฏิตานิ ตานิ ปุพฺเพ ปเทสาเณ วตฺตมานสฺส โพธิสตฺตภูตสฺสาป
เม อุฏหึสูติ วตฺวา กทา ภนฺเต อาจิกฺขถ โนติ เตหิ ยาจิโต
อตีต อาหริตฺวา
" กาม ปตามิ นิรย
อุทฺธปาโท อวสิโร
นานริย กริสสฺ ามิ
หนฺท ปณฺฑ ปฏิคคฺ หาติ "
อิม ขทีรงฺคารชาตก วิตฺถาเรตฺวา กเถสีติ.
ครหทินฺนวตฺถุ.
ปุปฺผวคฺควณฺณนา นิฏิตา.
จตุตฺโถ วคฺโค.
--------๑

๒

๑. อุทฺธปาโทติป อตฺถิ. ๒. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๑๓. ตทฏกถา ๑/๓๓๘.
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๕. พาลวคฺค วณฺณนา
-------๑. อฺตรปุริส วตฺถุ. [ ๔๕ ]
ทีฆา ชาครโต รตฺตีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต ปเสนทิโกสลฺเจว อฺตรฺจ ปุริส อารพฺภ กเถสิ.
ราชา กิร ปเสนทิโกสโล เอกสฺมึ ฉณทิวเส อลงฺกตปฺปฏิยตฺต สพฺพเสต เอก ปุณฺฑรีก นาม หตฺถึ อารุยฺห มหนฺเตน
ราชานุภาเวน นคร ปทกฺขิณ กโรติ. อุสฺสารณาย วตฺตมานาย
เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ โปถิยมาโน มหาชโน ปลายนฺโต คีว ปริวตฺเตตฺวาป
โอโลเกติเยว. ราชูน กิร สุทินฺนทานสฺเสต ผล. อฺตรสฺสาป
ทุคฺคตปุริสสฺส ภริยา สตฺตภูมิกสฺส ปาสาทสฺส อุปริมตเล ิตา
เอก วาตปานสฺส กวาฏ วิวริตฺวา ราชาน โอโลเกตฺวา ว
อปคจฺฉิ. รฺโ ปุณฺณจนฺโท วลาหกนฺตร ปวิฏโ วิย อุปฏาสิ.
โส ตสฺสา ปฏิพทฺธจิตฺโต หตฺถิกฺขนฺธโต ปตนาการปฺปตฺโต วิย
หุตฺวา ขิปฺป นคร ปทกฺขิณ กตฺวา อนฺเตปุร ปวิสติ ฺวา เอก วิสฺสาสิก
อมจฺจ อาห อสุกฏาเน เต มยา โอโลกิตปาสาโท ทิฏโติ.
อาม เทวาติ. ตตฺเถก อิตฺถึ อทฺทสาติ. อทฺทส เทวาติ. คจฺฉ
ตสฺสา สสฺสามิกอสฺสามิกภาว ชานาหีติ. โส คนฺตฺวา ตสฺสา สสฺสามิกภาว ตฺวา อาคนฺตฺวา รฺโ สสฺสามิกาติ อาโรเจสิ. อถ
รฺา เตนหิ ตสฺสา สามิก ปกฺโกสาหีติ วุตฺเต โส คนฺตฺวา
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เอหิ โภ ราชา ต ปกฺโกสตีติ อาห. โส ภริย เม นิสฺสาย
ภเยน อุปฺปนฺเนน ภวิตพฺพนฺติ จินฺเตตฺวา รฺโ อาณ ปฏิพาหิตุ
อสกฺโกนฺโต คนฺตฺวา ราชาน วนฺทิตวฺ า อฏาสิ. อถ น ราชา ม
อุปฏาหีติ อาห. อล เทว อห อตฺตโน กมฺม กตฺวา ตุมฺหาก สุงฺก
ททามิ สา เอว เม ชีวิกา โหตูติ. ตว สุงฺเกน มยฺห อตฺโถ นตฺถิ
อชฺชโต ปฏาย ม อุปฏาหีติ ตสฺส ผลกฺจ อาวุธฺจ ทาเปสิ.
เอว กิรสฺส อโหสิ กฺจิเทวสฺส โทส อาโรเปตฺวา ฆาเตตฺวา
ภริย คณฺหิสฺสามีติ. อถ น โส มรณภยภีโต อปฺปมตฺโต หุตฺวา
อุปฏาสิ. ราชา ตสฺส วิวร อปสฺสนฺโต กามปริฬาเห วฑฺฒนฺเต
เอกมสฺส โทส อาโรเปตฺวา ราชาณ กริสฺสามีติ ต ปกฺโกสาเปตฺวา
เอวมาห อมฺโภ อิโต ปฺจโยชนมตฺถเก นทิยา อสุกฏาน นาม
คนฺตฺวา สาย มม นหานเวลาย กุมทุ ุปฺปลานิ เจว อรุณวตีมตฺติกฺจ
อาหร สเจ ตสฺมึ ขเณ นาคจฺเฉยฺยาสิ อาณ เต กริสฺสามีติ.
เสวโก กิร จตูหิป ทาเสหิ กิลิฏตโร. ธนกฺกีตาทโย หิ ทาสา สีส
เม รุชฺชติ ปฏิ เม รุชชฺ ตีติ วตฺวา อจฺฉิตุ ลภนฺติ. เสวกสฺเสต นตฺถิ
อาณตฺตกมฺม กาตุเมว วฏฏติ ตสฺมา โส อวสฺส มยา คนฺตพฺพ
กุมุทุปฺปเลหิ สทฺธึ อรุณวตีมตฺติกา นาม นาคภวเน อุปฺปชฺชติ
อห กุหึ ลภิสฺสามีติ จินฺเตนฺโต มรณภยภีโต เคห คนฺตฺวา ภทฺเท
นิฏิต เม ภตฺตนฺติ อาห. อุทฺธนมตฺถเก สามีติ. โส ยาว
ภตฺต โอตรติ ตาว สนฺธาเรตุ อสกฺโกนฺโต อุฬงุ ฺเกน กฺชิก
๑

๑. สี. ยุ. วฑฺฒนฺโต.
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หราเปตฺวา ยถาลทฺเธน พฺยฺชเนน สทฺธึ อลฺลเมว ภตฺต ปจฺฉิย
โอปเฬตฺวา อาทาย โยชนิก มคฺค ปกฺขนฺโต ตสฺส คจฺฉนฺตสฺเสว
ภตฺต ปกฺก อโหสิ. โส อนุจฺฉิฏ กตฺวาว โถก ภตฺต อปเนตฺวา
ภฺุชนฺโต เอก อทฺธิก ทิสฺวา มยา อปนีต โถก อนุจฺฉิฏ
ภตฺตเมว อตฺถิ คเหตฺวา ภฺุช สามีติ. โส คณฺหิตฺวา ภฺุชิ.
อิตโรป ภฺุชิตฺวา เอก ภตฺตมุฏึ อุทเก ขิปตฺวา มุข วิกฺขาเลตฺวา
มหนฺเตน สทฺเทน อิมสฺมึ นทีปเทเส อธิวตฺถา นาคา สุปณฺณา
เทวตา จ วจน เม สุณนฺตุ ราชา มยฺห อาณ กตฺตุกาโม กุมุทุปฺปเลหิ
สทฺธึ อรุณวตีมตฺติก อาหราติ ม อาณาเปสิ อทฺธิกมนุสฺสสฺส
จ เม ภตฺต ทินฺน ต สหสฺสานิสส อุทเก มจฺฉาน ทินฺน ต
สตานิสส เอตฺตก ปฺุผล ตุมฺหาก ปตฺตึ กตฺวา เทมิ มยฺห
กุมุทุปฺปเลหิ สทฺธึ อรุณวตีมตฺติก อาหรถาติ ติกฺขตฺตุ อนุสฺสาเวสิ.
ตตฺถ อธิวตฺโถ นาคราชา ต สทฺท สุตฺวา มหลฺลกเวเสน ตสฺส
สนฺติก คนฺตฺวา กึ วเทสีติ อาห. โส ปุนป ตเถว วตฺวา มยฺห
ต ปตฺตึ เทหีติ วุตฺเต เทมิ สามีติ อาห ปุนป เทหีติ วุตฺเต เทมิ
สามีติ อาห. เอว โส เทฺว ตโย วาเร ปตฺตึ อาหราเปตฺวา
กุมุทุปฺปเลหิ สทฺธึ อรุณวตีมตฺติก อทาสิ.
ราชา ปน จินฺเตสิ มนุสฺสา นาม พหุมนฺตา สเจ โส
เกนจิ อุปาเยน ลเภยฺย กิจฺจ เม น นิปฺปชฺเชยฺยาติ. โส สกาลสฺเสว
ทฺวาร ปทหาเปตฺวา มุททฺ ิก อตฺตโน สนฺติก อาหราเปสิ. อิตโรป
ปุริโส รฺโ นหานเวลายเมว อาคนฺตฺวา ทฺวาร อลภนฺโต ทฺวาร-
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ปาล ปกฺโกสิตฺวา ทฺวาร วิวราติ อาห. น สกฺกา วิวริตุ
ราชา สกาลสฺเสว มุทฺทิก ราชเคห หราเปสีติ. โส ราชทูโต อห
ทฺวาร วิวราติ วตฺวาป ทฺวาร อลภนฺโต นตฺถิ เม อิทานิ ชีวิต กินฺนุ
โข กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ทฺวารสฺส อุปริอุมฺมาเร มตฺติกาปณฺฑ
ขิปตฺวา ตสฺสุปริ ปุปฺผานิ ลคฺเคตฺวา มหาสทฺท กโรนฺโต อมฺโภ
นครวาสิโน มยา รฺโ อาณตฺติยา กตภาว ชานาถ ราชา ม
อการเณน วินาเสตุกาโมติ ติกฺขตฺตุ วิรวิตฺวา กตฺถ นุ โข
คมิสฺสามีติ จินฺเตนฺโต ภิกฺขู นาม มุทุหทยา วิหาร คนฺตฺวา
นิปชฺชิสฺสามีติ สนฺนิฏานมกาสิ. อิเม นาม สตฺตา สุขิตกาเล
ภิกฺขูน อตฺถิภาวป อชานิตฺวา ทุกฺขาภิภูตาว วิหาร คนฺตุกามา
โหนฺติ ตสฺมา โสป อฺ เม ตาณ นตฺถีติ วิหาร คนฺตฺวา
เอกสฺมึ ผาสุกฏาเน นิปชฺช.ิ รฺโป ต รตฺตึ นิทฺท อลภนฺตสฺส
อิตฺถึ อนุสสฺ รนฺตสฺส กามปริฬาโห อุปฺปชฺชิ. โส จินฺเตสิ
วิภาตกฺขเณเยว ต ปุริส ฆาเตตฺวา ต อิตฺถึ อาเนสฺสามีติ.
ตสฺมึ ขเณเยว สฏิโยชนิกาย โลหกุมฺภิยา นิพฺพตฺตา จตฺตาโร
ปุริสา ปกฺกฏุ ิตาย อุกฺขลิยา ตณฺฑุลา วิย สมฺปริวตฺตกา ปจฺจมานา
ตึสาย วสฺสสหสฺเสหิ เหฏิมตล ปตฺวา อปเรหิ ตึสาย วสฺสสหสฺเสหิ
ปุน มุขวฏฏึ ปาปุณึสุ. เต สีส อุกฺขปิ ตฺวา อฺมฺ โอโลเกตฺวา
เอเกก คาถ วตฺตุกามา วตฺตุ อสกฺโกนฺตา เอเกก อกฺขร วตฺวา
ปริวตฺติตฺวา โลหกุมฺภิเมว ปวิฏา. ราชา นิททฺ  อลภนฺโต มชฺฌิมยามสมนนฺตเร ต สทฺท สุตฺวา ภีโต อุตฺรสฺตมานโส กินฺนุ โข
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มยฺห ชีวิตนฺตราโย ภวิสสฺ ติ อุทาหุ อคฺคมเหสิยา อุทาหุ เม รชฺช
วินสฺสิสฺสตีติ จินฺเตนฺโต สกลรตฺตึ อกฺขีนิ นิมมฺ ิลิตุ นาสกฺขิ. โส
อรุณุคฺคมนกาเลเยว ปุโรหิต ปกฺโกสาเปตฺวา อาจริย มชฺฌิมยามสมนนฺตเร มหนฺตา เภรวสทฺทา สุตา รชฺชสฺส วา มเหสิยา
วา มยฺห วา กสฺส อนฺตราโย ภวิสฺสตีติ น ชานามิ เตน เม ตฺว
ปกฺโกสิโตติ อาห. มหาราช กินฺเต สทฺทา สุตาติ. อาจริย ทุอิติ
สอิติ นอิติ โสอิติ อิเม สทฺเท อสฺโสสึ อิเมส นิปฺผตฺตึ อุปธาเรหีติ.
พฺราหฺมณสฺส มหนฺธการ ปวิฏสฺส วิย น กิฺจิ ปฺายติ. น
ชานามีติ วุตฺเต ปน ลาภสกฺกาโร เม ปริหายิสสฺ ตีติ ภายิตฺวา
ภาริย มหาราชาติ อาห. กึ อาจริยาติ. ชีวิตนฺตราโย เต
ปฺายตีติ. โส ทิคุณ ภีโต อาจริย อตฺถิ กิฺจิ ปฏิฆาตการณนฺติ
อาห. อตฺถิ มหาราช มา ภายิ อห ตโย เวเท ชานามีติ. กึ ปน
ลทฺธุ วฏฏตีติ. สพฺพสต ยฺ ยชิตฺวา ชีวิต ลภิสสฺ สิ เทวาติ. กึ
ลทฺธุ วฏฏตีติ. หตฺถิสต อสฺสสต อุสภสต เธนุสต อชสต อุรพฺภสต
กุกฺกุฏสต สูกรสต ทารกสต ทาริกาสตนฺติ เอว เอเกก ปาณชาตึ
สต สต กตฺวา คณฺหาเปนฺโต สเจ มิคชาติเมว คณฺหาเปสฺสามิ
อตฺตโน ขาทนียเมว คณฺหาเปตีติ วกฺขนฺตีติ ตสฺมา หตฺถิ อสฺสมนุสฺเสป คณฺหาเปสิ. ราชา มม ชีวิตเมว มยฺห ลาโภติ จินฺเตตฺวา
สพฺพปาเณ สีฆ คณฺหาติ อาห. อาณตฺตมนุสฺสา อธิกตเร คณฺหึสุ.
วุตฺตป เจต โกสลสยุตฺเต เตน โข ปน สมเยน รฺโ
๑

๑. ส. ส. ๑๕/๑๐๙.
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ปเสนทิโกสลสฺส มหายฺโ ปจฺจุปฏิโต โหติ ปฺจ จ อุสภสตานิ ปฺจ จ วจฺฉตรสตานิ ปฺจ จ วจฺฉตริสตานิ ปฺจ จ
อชสตานิ ปฺจ จ อุรพฺภสตานิ ถุณูปนีตานิ โหนฺติ ยฺตฺถาย
เยปสฺส เต โหนฺติ ทาสาติ วา ทาสีติ วา เปสฺสาติ วา
กมฺมกราติ วา เตป ทณฺฑตชฺชิตา ภยตชฺชิตา อสฺสุมุขา รุทมานา
ปริกมฺมานิ กโรนฺตีติ.
มหาชโน อตฺตโน อตฺตโน าตีน อตฺถาย ปริเทวมาโน มหาสทฺทมกาสิ. มหาปวีอุทฺริยนสทฺโท วิย อโหสิ. อถ มลฺลกิ า เทวี
ต สุตฺวา รฺโ สนฺติก คนฺตฺวา กึ นุ โข เต มหาราช อินฺทฺรยิ านิ
อปากติกานิ กิลนฺตรูปา วิย ปฺายถาติ ปุจฺฉิ. กึ ตุยฺห
มลฺลิเก ตฺว มม กณฺณมูเล อาสีวิส คจฺฉนฺต น ชานาสีติ. กึ ปเนต
เทวาติ. รตฺติภาเค เม เอวรูโป นาม สทฺโท สุโต โสห ปุโรหิต
ปุจฺฉิตฺวา ชีวิตนฺตราโย เต ปฺายติ สพฺพสต ยฺ ยชิตฺวา
ชีวิต ลภิสฺสสีติ สุตฺวา มม ชีวิตเมว มยฺห ลาโภติ อิเม ปาเณ
คณฺหาเปสินฺติ. มลฺลิกา เทวี อนฺธพาโลสิ มหาราช กิฺจาป
มหาภกฺโขสิ อเนกสูปพฺยฺชนวิกตึ โภชนโทณปาก ภฺุชสิ ทฺวีสุ
รฏเสุ รชฺช กาเรสิ ปฺา ปน เต มนฺทาติ อาห. กสฺมา
เอว วเทสีติ. กห ตยา อฺสฺส มรเณน อฺสฺส ชีวิตลาโภ
ทิฏปุพฺโพ อนฺธพาลสฺส พฺราหฺมณสฺส กถ คเหตฺวา กสฺมา มหาชนสฺส อุปริ ทุกฺข ขิปสิ ธูรวิหาเร สเทวกสฺส โลกสฺส อคฺคปุคฺคโล
๑

๒

๑. ปาลิย อยมฺปาโ น ทิสฺสติ . ว. ๒. สี. ม. ยุ....วิกติก.
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อตีตาทีสุ อปฺปฏิหตาโณ สตฺถา วสติ ต ปุจฺฉิตฺวา ตสฺโสวาท
กโรหีติ.
อถโข ราชา สลฺลหุเกหิ ยาเนหิ มลฺลิกาย สทฺธึ วิหาร คนฺตฺวา
มรณภยตชฺชโิ ต กิฺจิ วตฺตุ อสกฺโกนฺโต สตฺถาร วนฺทิตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ. อถ น สตฺถา หนฺท กุโต นุ ตฺว มหาราช อาคจฺฉสิ
ทิวา ทิวสฺสาติ ปมตร อาลป. โสป ตุณฺหีเยว นิสีทิ. ตโต มลฺลิกา
ภควโต อาโรเจสิ ภนฺเต รฺา กิร มชฺฌิมยามสมนนฺตเร สทฺโท
สุโต อถ น ปุโรหิตสฺส อาโรเจสิ ปุโรหิโต ชีวิตนฺตราโย เต
ภวิสฺสติ ตสฺส ปฏิฆาตนตฺถาย สพฺพสเต ปาเณ คเหตฺวา เตส
คลโลหิเตน ยฺเ ยิฏเ ชีวิต ลภิสฺสสีติ อาห ราชา ปาเณ พหู
คณฺหาเปสิ เตนาย มยา อิธานีโตติ. เอว กิร มหาราชาติ. เอว
ภนฺเตติ. กินฺเต สทฺโท สุโตติ. โส อตฺตนา สุตนิยาเมน อาจิกฺขิ.
ตถาคตสฺส ต สุตฺวา ว เอโกภาโส อโหสิ. อถ น สตฺถา อาห
มา ภายิ มหาราช ตว อนฺตราโย นตฺถิ ปาปกมฺมิโน สตฺตา
อตฺตโน ทุกขฺ  อาวิกโรนฺตา เอวมาหสูติ. กึ ปน เตหิ ภนฺเต
กตนฺติ. ภควา เตส กมฺม อาจิกฺขิตุ เตนหิ มหาราช สุณาหีติ
วตฺวา อตีต อาหริ
อตีเต วีสติวสฺสสหสฺสายุเกสุ มนุสฺเสสุ กสฺสโป ภควา โลเก
อุปฺปชฺชิตฺวา วีสติยา ขีณาสวสหสฺเสหิ สทฺธึ จาริก จรมาโน
พาราณสึ อคมาสิ. พาราณสีวาสิโน เทฺวป ตโยป พหุตราป เอกโต
หุตฺวา อาคนฺตุกทาน ปวตฺตยึสุ. ตทา พาราณสิย จตฺตาฬีสโกฏิ-
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วิภวา จตฺตาโร เสฏิปุตฺตา สหายกา อเหสุ. เต มนฺตยึสุ
อมฺหาก เคเห พหุธน เตน กึ กโรมาติ. เอวรูเป พุทฺเธ จาริกฺจรมาเน
ทาน ทสฺสาม ปูช กริสฺสาม สีล รกฺขิสสฺ ามาติ อวตฺวา เตสุ
เอโก ตาว เอวมาห ติขิณ สุร ปวนฺตา มธุรมส ขาทนฺตา วิจริสฺสาม
อิท อมฺหาก ชีวิต สผลนฺติ. อปโร เอวมาห ติวสฺสิก คนฺธสาลิตณฺฑุลภตฺต นานคฺครเสหิ ภฺุชนฺตา วิจริสฺสามาติ. อปโร
เอวมาห นานปฺปการ ขชฺชวิกตึ ปาจาเปตฺวา ขาทนฺตา วิจริสฺสามาติ.
อปโร เอวมาห สมฺม อฺป กิฺจิ น กริสฺสาม ธน
ทสฺสามาติ วุตฺเต อนิจฺฉมานา นาม อิตฺถิโย นตฺถิ ตสฺมา ธน
ปโยเชตฺวา ปโลเภตฺวา ปรทาริกกมฺม กริสฺสามาติ. สาธุ สาธูติ
สพฺเพ ตสฺส กถาย อฏสุ. เต ตโต ปฏาย อภิรปู าน อิตฺถีน ธน
เปเสตฺวา วิสติวสฺสสหสฺสานิ ปรทาริกกมฺม กตฺวา กาล กตฺวา
อวีจิมหานิรเย นิพฺพตฺตา. เต เอก พุทฺธนฺตร นิรเย ปจิตฺวา ตตฺถ
กาล กตฺวา ปกฺกาวเสเสน สฏิโยชนิกาย โลหกุมฺภิยา นิพฺพตฺติตฺวา
ตึสาย วสฺสสหสฺเสหิ เหฏิมตล ปตฺวา ปุน ตึสาย วสฺสสหสฺเสหิ
กุมฺภิมุข ปตฺวา เอเกก คาถ วตฺตุกามา หุตฺวา วตฺตุ อสกฺโกนฺตา
เอเกก อกฺขร วตฺวา ปุน ปริวตฺติตฺวา กุมฺภิเมว ปวิฏา วเทหิ
มหาราช ปม เต กึสทฺโท นาม สุโตติ. ทุอิติ ภนฺเต สทฺโทติ.
สตฺถา เตน อปริปุณฺณ กตฺวา วุตฺตคาถ ปริปุณฺณ กตฺวา ทสฺเสนฺโต
เอวมาห
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" ทุชฺชีวิตมชีวิมหฺ า
เยสนฺโน น ททามฺห เส
วิชชฺ มาเนสุ โภเคสุ
ทีป นากมฺห อตฺตโนติ. "
อถ รฺโ อิมิสฺสา คาถาย อตฺถ ปกาเสตฺวา กินฺเต มหาราช
ทุติยสทฺโท ตติยสทฺโท จตุตฺถสทฺโท สุโตติ ปุจฺฉิตฺวา เอวนฺนามาติ วุตฺเต อวเสส ปริปเู รนฺโต อาห
" สฏี วสฺสสหสฺสานิ
ปริปุณฺณานิ สพฺพโส
นิรเย ปจฺจมานาน
กทา อนฺโต ภวิสฺสติ
นตฺถิ อนฺโต กุโต อนฺโต น อนฺโต ปฏิทิสฺสติ
ตทา หิ ปกต ปาป
มม ตุยฺหฺจ มาริสา.
โสห นูน อิโต คนฺตฺวา
โยนึ ลทฺธาน มานุสึ
วทฺู สีลสมฺปนฺโน
กาหามิ กุสล พหุนฺติ."
ปฏิปาฏิยา อิมา คาถา วตฺวา อตฺถ ปกาเสตฺวา อิติ โข
มหาราช เต จตฺตาโร ชนา เอเกก คาถ วตฺตุกามา วตฺตุ อสกฺโกนฺตา
เอเกกเมว อกฺขร วตฺวา ปุน ต โลหกุมภฺ ิเมว ปวิฏาติ อาห.
รฺา กิร ปเสนทิโกสเลน ตสฺส สทฺทสฺส สุตกาลโต
ปฏาย เต เหฏา ภสฺสนฺตา เอว อชฺชาป เอก วสฺสสหสฺส
นาติกฺกมนฺติ. รฺโ ต เทสน สุตฺวา มหาสเวโค อุปฺปชฺช.ิ โส
ภาริย วติท ปรทาริกกมฺม นาม เอก กิร พุทฺธนฺตร อวีจินิรเย
ปจิตฺวา ตโต จุตา สฏิโยชนิกาย โลหกุมฺภิยา นิพฺพตฺติตฺวา
ฏสฏิวสฺสสหสฺสานิ ปจิตฺวา เอวป เตส ทุกฺขา มุจฺจนกาโล
๑

๒

๑. ขุ. เปต. ๒๖/๒๕๗. ๒. สี. ม. ยุ. ตตฺถ สฏิวสฺสสหสฺสานิ.
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น ปฺายติ อหมฺป ปรทาเร สิเนห กตฺวา สพฺพรตฺตึ นิทฺท น ลภึ
อิทานิ อิโต ปฏาย ปรทาเร มานส น พนฺธิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
ตถาคต อาห ภนฺเต อชฺช มยา รตฺติยา ทีฆภาโว าโตติ.
โสป ปุริโส ตตฺเถว นิสนิ ฺโน ต กถ สุตฺวา ลทฺโธ เม พลวปฺปจฺจโยติ สตฺถาร อาห ภนฺเต รฺา ตาว อชฺช รตฺติยา ทีฆภาโว
าโต อห ปน หีโย สยเมว โยชนสฺส ทีฆภาว อฺาสินฺติ.
สตฺถา ทฺวินนฺ มฺป กถ สสนฺเทตฺวา เอกจฺจสฺส รตฺติ ทีฆา โหติ
เอกจฺจสฺส โยชน ทีฆ โหติ พาลสฺส ปน สสาโร ทีโฆติ วตฺวา
ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" ทีฆา ชาครโต รตฺติ
ทีฆ สนฺตสฺส โยชน
ทีโฆ พาลาน สสาโร
สทฺธมฺม อวิชานตนฺติ. "
ตตฺถ ทีฆาติ รตฺติ นาเมสา ติยามมตฺตาว ชาครนฺตสฺส
ปน ทีฆา โหติ ทิคุณติคุณา วิย หุตฺวา ขายติ ตสฺสา ทีฆภาว
อตฺตาน มงฺกุณสงฺฆสฺส ภตฺต กตฺวา ยาว สุริยุคฺคมนา สมฺปริวตฺตก
เสมาโน มหากุสีโตป สุโภชน ภฺุชิตฺวา สิรสิ ยเน สยมาโน กามโภคีป น ชานาติ สพฺพรตฺตึ ปน ปธาน ปทหนฺโต โยคาวจโร จ
ธมฺมกถ กเถนฺโต ธมฺมกถิโก จ อาสนสมีเป นิสีทิตฺวา ธมฺม
สุณนฺโต จ สีสโรคาทีหิ ผุฏโ วา หตฺถปาทจฺเฉทาทีนิ ปตฺโต วา
เวทนาภิภูโต จ รตฺตึ มคฺคปฏิปนฺโน อทฺธิโก จ ชานาติ. โยชนนฺติ
โยชนมฺป จตุคฺคาวุตมตฺตเมว สนฺตสฺส ปน กิลนฺตสฺส ทีฆ โหติ
ทฺวิคุณ ติคุณ วิย ขายติ. สกลทิวส หิ มคฺค คนฺตฺวา กิลนฺโต
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ปฏิปถ อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา ปุรโต คาโม กีวทูโรติ ปุจฺฉิตฺวา
โยชนนฺติ วุตฺเต โถก คนฺตฺวา อปรมฺป ปุจฺฉิตฺวา เตนาป โยชนนฺติ
วุตฺเต ปุน โถก คนฺตฺวา อปรป ปุจฺฉติ. โสป โยชนนฺติ วทติ เต
ปุจฺฉิตปุจฺฉิตา โยชนนฺติ วทนฺติ ทีฆ วติท โยชนนฺติ เอก โยชน
เทฺว ตีณิ โยชนานิ วิย มฺติ. พาลานนฺติ อิธโลกปรโลกตฺถ
ปน อชานนฺตาน พาลาน สสารวฏฏสฺส ปริยนฺต กาตุ อสกฺโกนฺตาน
ย สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิกาทิเภท สทฺธมฺม ตฺวา สสารสฺส อนฺต
กโรนฺติ ต สทฺธมฺม อวิชานต สสาโร ทีโฆ นาม โหติ. โส หิ
อตฺตโน ธมฺมตาย เอว ทีโฆ นาม. วุตฺตมฺปเจต อนมตคฺโคย
ภิกฺขเว สสาโร ปุพฺพา โกฏิ น ปฺายตีติ. พาลาน ปน ปริยนฺต
กาตุ อสกฺโกนฺตาน อติทีโฆเอวาติ.
เทสนาวสาเน โส ปุริโส โสตาปตฺติผล ปตฺโต. อฺเป พหู
โสตาปตฺติผลาทีนิ ปตฺตา. มหาชนสฺส สาตฺถิกา เทสนา ชาตาติ.
ราชา สตฺถาร วนฺทิตฺวา คจฺฉนฺโต ว เต สตฺเต พนฺธนา
โมเจสิ. ตตฺถ อิตฺถีปุริสา พนฺธนา มุตฺตา สีส นหาตฺวา สกานิ
เคหานิ คจฺฉนฺตา จิรฺชีวตุ โน อยฺยา มลฺลิกา เทวี ย นิสฺสาย
ชีวิต ลภิมฺหาติ มลฺลิกาย คุณ กถยึส.ุ สายณฺหสมเย ธมฺมสภาย กถ
สมุฏาเปสุ อโห ปณฺฑิตา วตาย มลฺลิกา อตฺตโน ปฺ นิสฺสาย.
เอตฺตกสฺส ชนสฺส ชีวิตทาน อทาสีติ. สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย
นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินนฺ าติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ
๑

๑. ส. นิทาน. ๑๖/๒๑๒.
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วุตฺเต น ภิกฺขเว มลฺลกิ า อิทาเนว อตฺตโน ปฺ นิสฺสาย
มหาชนสฺส ชีวิตทาน เทติ ปุพฺเพป อทาสิเยวาติ วตฺวา ตมตฺถ
ปกาเสนฺโต อตีต อาหริ
อตีเต พาราณสีรฺโ ปุตฺโต เอก นิโคฺรธรุกฺข อุปสงฺกมิตฺวา
ตตฺถ นิพฺพตฺตาย เทวตาย อายาจิ สามิ เทวราช อิมสฺมึ
ชมฺพุทีเป เอกสตราชาโน เอกสตอคฺคมเหสิโย สจาห ปตุ อจฺจเยน
รชฺช ลภิสฺสามิ เอเตส คลโลหิเตน พลึ กริสฺสามีติ. โส ปตริ
กาลกเต รชฺช ปตฺวา เทวตาย เม อานุภาเวน รชฺช ปตฺต
พลิมสฺสา กริสฺสามีติ มหติยา เสนาย นิกฺขมิตฺวา เอก ราชาน
อตฺตโน วเส วตฺเตตฺวา เตน สทฺธึ อปรมฺป อปรมฺปติ สพฺเพ
ราชาโน อตฺตโน วเส กตฺวา สทฺธึ อคฺคมเหสีหิ อาทาย คจฺฉนฺโต
อุคฺคเสนสฺส นาม สพฺพกนิฏสฺส รฺโ ธมฺมทินฺนา นาม อคฺคมเหสี ครุคพฺภา ต โอหาย คนฺตวฺ า เอตฺตก ชน วิสปานก
ปาเยตฺวา มาเรสฺสามีติ รุกขฺ มูล โสธาเปสิ.
เทวตา จินฺเตสิ อย ราชา เอตฺตเก ราชาโน คณฺหนฺโต ม
นิสฺสาย คณฺหาติ เตส คลโลหิเตน มยฺห พลิกมฺม กาตุกาโม สเจ
ปนาย เอเต ฆาเตสฺสติ ชมฺพุทีเป ราชวโส อุจฺฉิชชฺ ิสฺสติ รุกฺขมูลป
เม อสุจิ ภวิสฺสติ สกฺขิสสฺ ามิ นุ โข ต นิวาเรตุนฺติ. สา อุปธาเรนฺตี
นาห สกฺขิสสฺ ามีติ ตฺวา อฺ เทวต อุปสงฺกมิตฺวา ตมตฺถ
อาโรเจตฺวา ตฺว สกฺขิสฺสสีติ อาห. ตายป ปฏิกขฺ ิตฺตา อฺป
อฺปติ เอว สกลจกฺกวาฬเทวตาโย อุปสงฺกมิตฺวา ตาหิป ปฏิก-ฺ
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ขิตฺตา จตุนฺน มหาราชาน สนฺติก คนฺตฺวา มย น สกฺโกม อมฺหาก
ปน ราชา อมฺเหหิ ปฺุเน จ ปฺาย จ วิสิฏโ  ต ปุจฺฉาติ
เตหิป ปฏิกขฺ ิตฺตกาเล สกฺก อุปสงฺกมิตฺวา ตมตฺถ อาโรเจตฺวา
เทว ตุมฺเหสุ อปฺโปสฺสุกกฺ ตฺต อาปนฺเนสุ ขตฺติยวโส อุจฺฉิชฺชสิ ฺสติ
ตสฺส ปฏิสรณ โหถาติ อาห. สกฺโก อหป ต ปฏิพาหิตุ น
สกฺขิสฺสามิ อุปาย ปน เต วกฺขามีติ วตฺวา อุปาย อาจิกฺขิ คจฺฉ
ตฺว รฺโ ปสฺสนฺตสฺเสว รตฺตวตฺถ นิวาเสตฺวา อตฺตโน รุกขฺ โต
นิกฺขมิตฺวา คมนาการ ทสฺเสหิ อถ ต ราชา เทวตา เม คจฺฉติ
นิวตฺตาเปสฺสามิ นนฺติ นานปฺปกาเรน ยาจิสฺสติ อถ น วเทยฺยาสิ
ตฺว เอกสตราชาโน สทฺธึ อคฺคมเหสีหิ อาเนตฺวา เตส คลโลหิเตน
พลึ กริสฺสามีติ มยฺห อายาจิตฺวา อุคฺคเสนสฺส รฺโ เทวึ โอหาย
อาคโต นาห ตาทิสสฺส มุสาวาทิสฺส พลึ สมฺปฏิจฺฉิสฺสามีติ เอว กิร
วุตฺเต ราชา ต อานาเปสฺสติ สา รฺโ ธมฺม เทเสตฺวา เอตฺตกสฺส
ชนสฺส ชีวิตทาน ทสฺสตีติ. อิมินา การเณน สกฺโก เทวตาย อิม
อุปาย อาจิกฺขิ. เทวตา ตถา อกาสิ. ราชาป ต อานาเปสิ.
สา อาคนฺตฺวา เตส ราชูน ปริยนฺเต นิสินฺนมฺป อตฺตโน
ราชานเมว วนฺทิ. ราชา มยิ สพฺพเสฏเก ิเต สพฺพกนิฏ อตฺตโน
สามิก วนฺทตีติ ตสฺสา กุชฺฌิ. อถ น สา อาห กึ มยฺห ตยิ
ปฏิพทฺธ อย ปน เม สามิโก อิสฺสริยสฺส ทาตา อิม อวนฺทิตฺวา
กสฺมา ต วนฺทิสฺสามีติ. รุกฺขเทวตา ปสฺสนฺตสฺเสว ตสฺส ชนสฺส
๑

๑. สี. ยุ. ต ปุจฺฉาติ วทึสุ. สา คนฺตฺวา สกฺกสฺส ตมตฺถ อาโรเจตฺวา.
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เอว ภทฺเท เอว ภทฺเทติ วตฺวา ต ปุปผฺ มุฏินา ปูเชสิ. ปุน
ราชา อาห สเจ ม น วนฺทสิ มยฺห รชฺชสิริทายิก เอว มหานุภาว
เทวต กสฺมา น วนฺทสีติ. มหาราช ตยา อตฺตโน ปฺุเ ตฺวา
ราชาโน คหิตา น เทวตาย คเหตฺวา ทินฺนาติ. ปุนป ต เทวตา
เอว ภทฺเท เอว ภทฺเทติ วตฺวา ตเถว ปูเชสิ. ปุน สา ราชาน
อาห ตฺว เทวตาย เม เอตฺตกา ราชาโน คเหตฺวา ทินฺนาติ
วเทสิ อิทานิ เต เทวตาย อุปริ วามปสฺเส รุกฺโข อคฺคินา ทฑฺโฒ
สา ต อคฺคึ นิพฺพาเปตุ กสฺมา นาสกฺขิ ยทิ เอว มหานุภาวาติ.
ปุนป ต เทวตา เอว ภทฺเท เอว ภทฺเทติ วตฺวา ตเถว ปูเชสิ.
สา กถยมานา ิตา โรทิ เจว หสิ จ. อถ น ราชา กึ
อุมฺมตฺติกาสีติ อาห. กสฺมา เทว เอว วเทสิ น มาทิสิโย
อุมฺมตฺติกา โหนฺตีติ. อถ กึการณา โรทสิ เจว หสิ จาติ. สุณาหิจ
มหาราช อหฺหิ อตีเต กุลธีตา หุตวฺ า ปติกุเล วสนฺตี สามิกสฺส
สหายก ปาหุนก อาคต ทิสฺวา ตสฺส ภตฺต ปจิตุกามา มส
อาหราติ ทาสิยา กหาปณ ทตฺวา ตาย มส อลภิตฺวา อาคตาย
นตฺถิ มสนฺติ วุตฺเต เคหสฺส ปจฺฉิมภาเค สยิตาย เอฬิกาย สีส
ฉินฺทิตฺวา ภตฺต สมฺปาเทสึ สาห เอกิสฺสา เอฬิกาย สีส ฉินฺทติ ฺวา
นิรเย ปจิตฺวา ปกฺกาวเสเสน ตสฺสา โลมคณนาย สีสจฺเฉท ปาปุณึ
ตฺว เอตฺตก ชน วธิตฺวา กทา ทุกฺขา มุจฺจิสฺสสีติ เอว มหนฺต
ตว ทุกฺข อนุสฺสรนฺตี โรทามีติ วตฺวา อิม คาถมาห

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 114

" เอกิสฺสา กณฺ ฉินฺทิตฺวา
โลมคณนาย ปจฺจิส
พหุนฺน กณฺเ เฉตฺวาน
กถ กาหสิ ขตฺติยาติ."
อถ กสฺมา เต หสิตนฺติ. เอตสฺมา ทุกฺขา มุตฺตมฺหีติ
ตุสิตฺวา หสึ มหาราชาติ. ปุนป ต เทวตา เอว ภทฺเท เอว
ภทฺเทติ วตฺวา ปุปฺผมุฏินา ปูเชสิ. ราชา อโห ภาริย เม กมฺม
อย กิร เอก เอฬิก วธิตฺวา นิรเย ปจิตฺวา ปกฺกาวเสเสน
ตสฺสา โลมคณนาย สีสจฺเฉท ปาปุณิ อห เอตฺตก ชน วธิตฺวา
กทา โสตฺถึ ปาปุณิสฺสามีติ สพฺเพ ราชาโน โมเจตฺวา อตฺตนา
มหลฺลกตเร วนฺทิตฺวา ทหรตราน อฺชลึ ปคฺคยฺห สพฺเพ ขมาเปตฺวา
สกสกฏานเมว ปหิณิ.
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา เอว ภิกขฺ เว น อิทาเนว
มลฺลิกา อตฺตโน ปฺ นิสฺสาย มหาชนสฺส ชีวิตทาน เทติ ปุพฺเพป
อทาสิเยวาติ วตฺวา อตีต สโมธาเนสิ ตทา พาราณสีราชา ปเสนทิโกสโล อโหสิ ธมฺมทินฺนา เทวี มลฺลกิ า รุกฺขเทวตา อหเมวาติ.
เอว อตีต สโมธาเนตฺวา ปุน ธมฺม เทเสนฺโต ภิกฺขเว ปาณาติปาโต นาม อกตฺตพฺพยุตฺตโก ปาณาติปาติโน หิ ทีฆรตฺต โสจนฺตีติ
วตฺวา อิม คาถมาห
" เอวฺเจ สตฺตา ชาเนยฺยุ
ทุกฺขาย ชาติสมฺภโว
น ปาโณ ปาณิน หฺเ
ปาณฆาตี หิ โสจตีติ.
อฺตรปุริส วตฺถ.ุ
---------๑

๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๖. ตทฏกถา. ๑/๒๕๓.
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๒. มหากสฺสปตฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริก วตฺถุ. [ ๔๖ ]
จรฺเจ นาธิคจฺเฉยฺยาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา สาวตฺถิย
วิหรนฺโต มหากสฺสปตฺเถรสฺส สทฺธิวหิ าริก อารพฺภ กเถสิ.
เทสนา ราชคเห สมุฏิตา. เถร กิร ราชคห นิสฺสาย
ปปฺผลิคุหาย วสนฺต เทฺว สทฺธิวิหาริกา อุปฏหึสุ. เตสุ เอโก สกฺกจฺจ
วตฺต กโรติ เอโก เตน กต วตฺต อตฺตนา กต วิย ทสฺเสนฺโต
มุโขทกทนฺตกฏาน ปฏิยาทิตภาว ตฺวา ภนฺเต มุโขทกทนฺตกฏานิ ปฏิยาทิตานิ มุข โธวถาติ วทติ ปาทโธวนนหานาทิกาเลป
เอวเมว วทติ. อิตโร จินฺเตสิ อย นิจฺจกาล มยา กต วตฺต
อตฺตนา กต วิย ทสฺเสติ โหตุ กตฺตพฺพมสฺส กริสสฺ ามีติ ตสฺส
ภฺุชิตฺวา สุปนฺตสฺเสว นหาโนทก ตาเปตฺวา เอกสฺมึ กุเฏ กตฺวา
ปฏิโกฏเก เปสิ อุทกตาปนภาชเน ปน นาฬิมตฺต อุทก เสเสตฺวา
อุสุม มฺุจนฺต เปสิ. อิตโร สายณฺหสมเย ปพุชฺฌิตฺวา อุสุม
นิกฺขมนฺต ทิสฺวา อุทก ตาเปตฺวา โกฏเก อุทก ปต ภวิสสฺ ตีติ
เวเคน คนฺตฺวา เถร วนฺทิตฺวา ภนฺเต โกฏเก อุทก ปต
นหายถาติ วตฺวา เถเรน สทฺธึเยว โกฏก ปาวิสิ. เถโร อุทก
อปสฺสนฺโต กห อุทก อาวุโสติ อาห. ทหโร อคฺคิสาล คนฺตฺวา
ภาชเน อุฬุงกฺ  โอตาเรตฺวา ตุจฺฉภาว ตฺวา ปสฺสถ ทุพฺพินีตสฺส
กมฺม ตุจฺฉภาชน อุทฺธเน อาโรเปตฺวา กุหึ คโต อห โกฏเก
อุทกนฺติ สฺาย อาโรเจสินฺติ อุชฺฌายนฺโต ฆฏ อาทาย ติตฺถ
๑

๑. สี. ยุ. กตฺ ตพฺพยุตฺ ตมสฺส.
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อคมาสิ. อิตโรป ปฏิโกฏกโต อุทก อาหริตวฺ า โกฏเก เปสิ.
เถโรป จินฺเตสิ อย ทหโร อุทก เม ตาเปตฺวา โกฏเก ปต เอถ
ภนฺเต นหายถาติ วตฺวา อิทานิ อุชฌ
ฺ ายนฺโต ฆฏ อาทาย ติตฺถ
คจฺฉติ กินฺนุ โข เอตนฺติ อุปธาเรนฺโต เอตฺตก กาล เอส ทหโร
อิมินา กต วตฺต อตฺตนา กต วิย ปกาเสสีติ ตฺวา สาย อาคนฺตฺวา
นิสินฺนสฺส โอวาท อทาสิ อาวุโส ภิกฺขุนา นาม อตฺตนา กตเมว
กตนฺติ วตฺตุ วฏฏติ โน อกต ตฺว อิทานิ โกฏเก อุทก ปต
นหายถ ภนฺเตติ วตฺวา มยิ ปวิสิตฺวา ิเต ฆฏ อาทาย อุชฺฌายนฺโต
คจฺฉสิ ปพฺพชิตสฺส นาม เอว กาตุ น วฏฏตีติ. โส ปสฺสถ
เถรสฺส กมฺม อุทกมตฺต นิสฺสาย ม เอว วเทสีติ กุชฌ
ฺ ิตฺวา
ปุนทิวเส เถเรน สทฺธึ ปณฺฑาย น ปาวิสิ. เถโร อิตเรน สทฺธึ เอก
ปเทส อคมาสิ. โส ตสฺมึ คเต เถรสฺส อุปฏากกุล คนฺตฺวา
เถโร กห ภนฺเตติ ปุฏโ เถรสฺส อผาสุก ชาต วิหาเรเยว
นิสินฺโนติ อาห. กึ ปน ภนฺเต ลทฺธุ วฏฏตีติ. เอวรูป กิร
นาม อาหาร เทถาติ. เตน วุตฺตนิยาเมเนว สมฺปาเทตฺวา อทสุ. โส
อนฺตรามคฺเคว ต ภฺุชิตฺวา วิหาร คโต. เถโรป คตฏาเน มหนฺต
สุขุมวตฺถ ลภิตฺวา อตฺตนา สทฺธึ คตทหรสฺส อทาสิ. โส ต รชิตฺวา
อตฺตโน นิวาสนปารุปน อกาสิ. เถโร ปุนทิวเส ต อุปฏากกุล
คนฺตฺวา ภนฺเต ตุมฺหาก กิร อผาสุก ชาตนฺติ อมฺเหหิ ทหเรน
วุตฺตนิยาเมเนว ปฏิยาเทตฺวา อาหาโร เปสิโต ปริภฺุชิตฺวา โว
ผาสุก ชาตนฺติ วุตฺเต ตุณฺหี อโหสิ. วิหาร ปน คนฺตฺวา ต ทหร
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สาย วนฺทิตวฺ า นิสินฺน เอวมาห อาวุโส ตยา กิร หีโย เอว
นาม กต อิท ปพฺพชิตาน อนนุจฺฉวิก วิฺตฺตึ กตฺวา ภฺุชิตุ น
วฏฏตีติ. โส กุชฺฌิตฺวา เถเร อาฆาต พนฺธิ ปุริมทิวเส อุทกมตฺต
นิสฺสาย ม มุสาวาทึ กตฺวา อชฺช อตฺตโน อุปฏากกุเล ภตฺตมุฏิยา
ภุตฺตการณา ม วิฺตฺตึ กตฺวา ภฺุชิตุ น วฏฏตีติ วเทสิ
วตฺถมฺป เตน อตฺตโน อุปฏากสฺเสว ทินฺน อโห เถรสฺส ภาริย
กมฺม ชานิสฺสามิสฺส กตฺตพฺพยุตฺตกนฺติ ปุนทิวเส เถเร คาม
ปวิสนฺเต สย วิหาเร โอหียิตฺวา ทณฺฑ คเหตฺวา ปริโภคภาชนาทีนิ
ภินฺทิตฺวา เถรสฺส ปณฺณสาลาย อคฺคึ ทตฺวา ย น ฌายติ ต
มุคฺคเรน ปหรนฺโต ภินทฺ ิตฺวา นิกฺขมิตฺวา ปลาโต กาล กตฺวา
อวีจิมหานิรเย นิพฺพตฺติ. มหาชโน กถ สมุฏาเปสิ เถรสฺส
กิร สทฺธิวิหาริโก โอวาทมตฺต อสหนฺโต กุชฌ
ฺ ิตฺวา ปณฺณสาล
ฌาเปตฺวา ปลาโตติ.
อเถโก ภิกฺขุ อปรภาเค ราชคหา นิกฺขมิตฺวา สตฺถาร ทฏุกาโม เชตวน คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา สตฺถารา ปฏิสนฺถาร
กตฺวา กุโต อาคโตสีติ ปุฏโ ราชคหโต ภนฺเตติ อาห. มม
ปุตฺตสฺส มหากสฺสปสฺส ขมนียนฺติ. ขมนีย ภนฺเต เอโก ปนสฺส
สทฺธิวิหาริโก โอวาทมตฺเตน กุชฺฌติ ฺวา ปณฺณสาล ฌาเปตฺวา
ปลาโตติ. สตฺถา น โส อิทาเนว โอวาท สุตฺวา กุชฺฌติ ปุพฺเพป
กุชฺฌิเยว น จ อิทาเนว กุฏึ ทูเสติ ปุพฺเพป ทูเสสิเยวาติ วตฺวา
อตีต อาหริ
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อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต หิมวนฺตปฺปเทเส เอโก สิงฺคิลสกุโณ กุลาวก กตฺวา วสิ. อเถกทิวส เทเว
วสฺสนฺเต เอโก มกฺกโฏ สีเตน กมฺปมาโน ต ปเทส อคมาสิ.
สิงฺคิโล ต ทิสฺวา คาถมาห
" มนุสฺสสฺเสว เต สีส
หตฺถปาทา จ วานร
อถ เกน นุ วณฺเณน
อคารนฺเต น วิชฺชตีติ. "
มกฺกโฏ กิฺจาป เม หตฺถปาทา อตฺถิ ยาย ปน ปฺาย
วิจาเรตฺวา อคาร กเรยฺย สา เม ปฺา นตฺถีติ จินฺเตตฺวา ตมตฺถ
ปกาเสตุกาโม อิม คาถมาห
" มนุสฺสสฺเสว เม สีส
หตฺถปาทา จ สิงฺคิล
ยาหุ เสฏา มนุสฺเสสุ
สา เม ปฺา น วิชฺชตีติ. "
อถ น เอวรูปสฺส ตว กถ ฆราวาโส อิชฺฌิสสฺ ตีติ ครหนฺโต
สิงฺคิโล อิม คาถาทฺวยมาห
" อนวฏิตจิตฺตสฺส
ลหุจิตฺตสฺส ทุพฺภิโน
นิจจฺ  อทฺธุวสีลสฺส
สุขภาโว น วิชฺชติ.
โส กรสฺสานุภาว ตฺว
วีติวตฺตสฺสุ สีลิย
สีตวาตปริตฺตาณ
กรสฺสุ กุฏกิ  กปติ. "
มกฺกโฏ อย ม อนวฏิตจิตฺต ลหุจิตฺต มิตตฺ ทุพฺภึ อทฺธุวสีล
กโรติ อิทานิสฺส ทุพฺภิภาว ทสฺเสสฺสามีติ กุลาวก วิทฺธเสตฺวา
วิปฺปกฺกีริ. สกุโณ ตสฺมึ กุลาวก คณฺหนฺเตเยว เอเกน ปสฺเสน
๑

๑

๑

๑. ขุ. ชา. จตุกกฺ . ๒๗/๑๒๔. ตทฏกถา. ๔/๓๑๕.
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นิกฺขมิตฺวา ปลายิ.
สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ตทา
มกฺกโฏ กุฏิทูสกภิกฺขุ อโหสิ สิงฺคิลสกุโณ กสฺสโปติ ชาตก
สโมธาเนตฺวา เอว ภิกฺขเว น อิทาเนว ปุพฺเพป โส โอวาเท
กุชฺฌิตฺวา กุฏึ ทูเสสิ มม ปุตฺตสฺส กสฺสปสฺส เอวรูเปน พาเลน
สทฺธึ วสนโต เอกกสฺเสว นิวาโส เสยฺโยติ วตฺวา อิม คาถมาห
" จรฺเจ นาธิคจฺเฉยฺย
เสยฺย สทิสมตฺตโน
เอกจริย ทฬฺห กยิรา
นตฺถิ พาเล สหายตาติ. "
ตตฺถ จรนฺติ อิริยาปถจาร อคฺคเหตฺวา มนสา จาโร
เวทิตพฺโพ กลฺยาณมิตฺต ปริเยสนฺโตติ อตฺโถ. เสยฺย สทิสมตฺตโนติ
อตฺตโน สีลสมาธิปฺาคุเณหิ อธิกตร วา สทิส วา น ลเภยฺย เจ.
เอกจริยนฺติ เอเตสุ หิ เสยฺย ลภมาโน สีลาทีหิ วฑฺฒติ สทิส
ลภมาโน น ปริหายติ หีเนน ปน สทฺธึ เอกโต วสนฺโต เอกโต
สมฺโภคปริโภค กโรนฺโต สีลาทีหิ ปริหายติ. เตน วุตฺต เอวรูโป
ปุคฺคโล น เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ น ปยิรุปาสิตพฺโพ อฺตฺร
อนุทฺทยาย อฺตฺร อนุกมฺปายาติ. ตสฺมา สเจ การฺุ ปฏิจฺจ
อย ม นิสสฺ าย สีลาทีหิ วฑฺฒิสฺสตีติ ตมฺหา ปุคฺคลา กิฺจิ
อปฺปจฺจาสึสนฺโต ต สงฺคณฺหิตุ สกฺโกติ อิจฺเจต กุสล โน เจ
สกฺโกติ เอกจริย ทฬฺห กยิรา เอกีภาวเมว ถิร กตฺวา สพฺพิริยาปเถสุ
เอกโกว วิหเรยฺย. กึการณา นตฺถิ พาเล สหายตาติ
สหายตา นาม จูฬสีล มชฺฌิมสีล มหาสีล ทส กถาวตฺถูนิ เตรส
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ธูตงฺคคุณา วิปสฺสนาคุณา จตฺตาโร มคฺคา จตฺตาริ ผลานิ ติสโฺ ส
วิชฺชา ฉ อภิฺา อย สหายตาคุโณ พาล นิสฺสาย นตฺถีติ.
เทสนาวสาเน อาคนฺตุกภิกฺขุ โสตาปตฺติผล ปตฺโต. อฺเป
พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ. เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา
อโหสีติ.
มหากสฺสปตฺเถรสฺสสทฺธิวิหาริกวตฺถุ.
--------------๓. อานนฺทเสฏิ วตฺถุ. [ ๔๗ ]
ปุตฺตา มตฺถิ ธนมตฺถีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา สาวตฺถิย
วิหรนฺโต อานนฺทเสฏึ อารพฺภ กเถสิ.
สาวตฺถยิ  กิร อานนฺทเสฏี นาม อสีติโกฏิวิภโว มหามจฺฉรี
อโหสิ. โส อนฺวฑฺฒมาส าตเก สนฺนิปาเตตฺวา ปุตฺต มูลสิรึ
นาม ตีสุ เวลาสุ เอว โอวทติ อิท จตฺตาฬีสโกฏิธน พหูติ สฺ
มา อกริ วิชชฺ มาน ธน น ทาตพฺพ นว ธน อุปปฺ าเทตพฺพ
เอเกกมฺป หิ กหาปณ วย กโรนฺตสฺส ธน ขิยเตว ตสฺมา
" อฺชนาน ขย ทิสฺวา
อุปจิกานฺจ อาจย
มธูนฺจ สมาหาร
ปณฺฑิโต ฆรมาวเสติ. "
โส อปเรน สมเยน อตฺตโน ปฺจมหานิธึ ปุตฺตสฺส
อนาจิกฺขิตฺวา ธนนิสฺสิโต มจฺเฉรมลมลิโน กาล กตฺวา ตสฺเสว นครสฺส
๑

๑. สี. ยุ. นิปฺผาเทตพฺพ.
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เอกสฺมึ ทฺวารคามเก จณฺฑาลาน กุลสหสฺส ปฏิวสติ ตตฺเถกิสฺสา
จณฺฑาลิยา กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ. ราชา ตสฺส กาลกิริย สุตฺวา
ปุตฺตมสฺส มูลสิรึ ปกฺโกสาเปตฺวา เสฏิฏาเน เปสิ. ตมฺป
จณฺฑาลกุลสหสฺส เอกโตว ภติยา กมฺม กตฺวา ชีวมาน ตสฺส
ปฏิสนฺธิคฺคหณกาลโต ปฏาย เนว ภตึ ลภติ น ยาปนมตฺตโต
ปร ภตฺตปณฺฑมฺป. เต มย เอตรหิ กมฺม กโรนฺตาป ปณฺฑมตฺต น
ลภาม อมฺหาก อนฺตเร กาลกณฺณิยา ภวิตพฺพนฺติ เทฺว โกฏาสา
หุตฺวา ยาว ตสฺส มาตาปตโร วิสุ โหนฺติ ตาว วิภชิตฺวา อิมสฺมึ
กุเล กาลกณฺณี อุปฺปนฺนาติ ตสฺส มาตร นีหรึสุ. ยาวสฺสา โส
กุจฺฉิคโต ตาว ยาปนมตฺตมฺป กิจฺเฉน ลภิตฺวา ปุตฺต วิชายิ. ตสฺส
หตฺถปาทา จ อกฺขีนิ จ กณฺณา จ นาสา จ มุขฺจ น ยถาฏาเน
อเหสุ. โส เอวรูเปน องฺคเวกลฺเลน สมนฺนาคโต ปสุปสาจโก วิย
อติวิย วิรูโป อโหสิ. เอว สนฺเตป น มาตา น ปริจฺจชิ. มาตุ กุจฺฉิย
วสิตปุตฺตสฺมึ หิ สิเนโห พลวา โหติ. สา ต กิจฺเฉน โปสยมานา ต
อาทาย คตทิวเส กิฺจิ อลภิตฺวา เคเห กตฺวา สยเมว คตทิวเส ภตึ
ลภติ. อถ น ปณฺฑาย จริตฺวา ชีวติ ุ สมตฺถกาเล สา กปาล
หตฺเถ เปตฺวา ตาต มยา ต นิสฺสาย มหาทุกฺข ปตฺต อิทานิ น
สกฺโกมิ ต โปเสตุ อิมสฺมึ นคเร กปณทฺธิกาทีน ปฏิยตฺตภตฺตาทีนิ
อตฺถิ ตตฺถ ภิกฺขาย จริตฺวา ชีวาหีติ ต วิสฺสชฺเชสิ. โส ฆรปฺปฏิปาฏิยา จรนฺโต อานนฺทเสฏิกาเล นิพฺพตฺตฏาน คนฺตฺวา ชาติสฺสโร
๑

๑. สี. ม. ยุ. ตาต มย.เป. มหาทุกฺข ปตฺตา.
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หุตฺวา อตฺตโน เคห ปาวิสิ. ตีสุ น ทฺวารโกฏเกสุ น โกจิ
สลฺลกฺเขสิ. จตุตฺถทฺวารโกฏเก มูลสิริเสฏิโน ปุตฺตกา ทิสฺวา
อุพฺพิคฺคหทยา ปโรทึสุ. อถ น เสฏิปุริสา นิกฺขม กาลกณฺณีติ
โปเถนฺตา นีหริตฺวา สงฺการฏาเน ขิปสุ. สตฺถา อานนฺทตฺเถเรน
ปจฺฉาสมเณน ปณฺฑาย จรนฺโต ต าน ปตฺโต เถร โอโลเกตฺวา
เตน ปุฏโ  ต ปวตฺตึ อาจิกฺขิ. เถโร มูลสิรึ ปกฺโกสาเปสิ.
มหาชนกาโย สนฺนิปติ. สตฺถา มูลสิรึ อามนฺเตตฺวา ชานาสิ เอตนฺติ
ปุจฺฉิตฺวา น ชานามีติ วุตฺเต ปตา เต อานนฺทเสฏีติ วตฺวา
ต อสทฺทหนฺต อานนฺทเสฏิ ปุตฺตสฺส เต ปฺจมหานิธึ อาจิกฺขาหีติ
อาจิกฺขาเปตฺวา สทฺทหาเปสิ. โส สตฺถาร สรณ อคมาสิ. สตฺถา
ตสฺส ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" ปุตฺตา มตฺถิ ธนมตฺถิ
อิติ พาโล วิหฺติ
อตฺตา หิ อตฺตโน นตฺถิ
กุโต ปุตฺตา กุโต ธนนฺติ. "
ตสฺสตฺโถ ปุตฺตา เม อตฺถิ ธน เม อตฺถิ อิติ พาโล
ปุตฺตตณฺหาย เจว ธนตณฺหาย จ หฺติ วิหฺติ ทุกฺขียติ
ปุตฺตา เม นสฺสึสูติ วิหฺติ นสฺสนฺตีติ วิหฺติ นสฺสิสฺสนฺตีติ วิหฺติ. ธเนป เอเสว นโย. อิติ ฉหากาเรหิ วิหฺติ
ปุตฺเต โปเสสฺสามีติ รตฺติฺจ ทิวา จ ถลปถชลปถาทีสุ
นานปฺปการโต วายมนฺโตป วิหฺติ ธน อุปฺปาเทสฺสามีติ
กสิวณิชฺชาทีนิ กโรนฺโตป วิหฺเตว เอว วิหฺนฺตสฺส จ
๑

๑. สี. ปุตฺตา มตฺถิ. ธนมฺมตฺถิ ม. ปุตฺตมตฺถิ ธนมตฺถิ. ยุ. ปุตตฺ า มตฺถิ ธน มตฺถิ.
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อตฺตา หิ อตฺตโน นตฺถิ เตน วิฆาเตน ทุกฺขิต อตฺตาน สุขิต กาตุ
อสกฺโกนฺตสฺส ปวตฺติยมฺปสฺส อตฺตา หิ อตฺตโน นตฺถิ มรณมฺเจ
นิปนฺนสฺส มรณนฺติกาหิ เวทนาหิ อคฺคิชาลาหิ วิย ปริฑยฺหมานสฺส
ฉิชฺชมาเนสุ สนฺธิพนฺธเนสุ ภิชฺชมาเนสุ อฏิสงฺฆาเตสุ นิมฺมิเลตฺวา
ปรโลก อุมมฺ ิเลตฺวา อิธโลก ปสฺสนฺตสฺสาป ทิวเส ทิวเส ทฺวกิ ฺขตฺตุ
นหาเปตฺวา ติกฺขตฺตุ โภเชตฺวา คนฺธมาลาทีหิ อลงฺกริตฺวา ยาวชีว
โปสิโตป สหายภาเวน ทุกฺขปริตฺตาณ กาตุ อสมตฺถตาย อตฺตา หิ
อตฺตโน นตฺถิ กุโต ปุตตฺ า กุโต ธน ปุตฺตา วา ธน วา ตสฺมึ
สมเย กิเมว กริสฺสนฺติ อานนฺทเสฏิโนป กสฺสจิ กิฺจิ อทตฺวา
ปุตฺตสฺสตฺถาย ธน สณฺเปตฺวา ปุพฺเพ วา มรณมฺเจ นิปนฺนสฺส
อิทานิ วา อิม ทุกฺข ปตฺตสฺส กุโต ปุตฺตา กุโต ธน ปุตฺตา
วา ธน วา กึ ทุกฺข หรึสุ กึ วา สุข อุปฺปาทยึสูติ.
เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสาน ธมฺมาภิสมโย
อโหสิ. เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสีติ.
อานนฺทเสฏิ วตฺถุ.
-------๑

๑. สี. ยุ. ปุฏโป. ม. อุปฏาย.
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๔. คณฺิเภทกโจร วตฺถุ. [ ๔๘ ]
โย พาโล มฺตี พาลฺยนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา
เชตวเน วิหรนฺโต คณฺิเภทกโจเร อารพฺภ กเถสิ.
เต กิร เทฺว สหายกา ธมฺมสฺสวนตฺถาย คจฺฉนฺเตน มหาชเนน
สทฺธึ เชตวน คนฺตฺวา เอโก ธมฺมกถ อสฺโสสิ. เอโก อตฺตนา
คยฺหุปค โอโลเกสิ. เตสุ ธมฺม สุณนฺโต โสตาปตฺติผล ปาปุณิ.
อิตโร เอกสฺส ทุสฺสนฺเต พทฺธ ปฺจมาสกมตฺต ลภิ. ตสฺส ต เคเห
ปากวตฺต ชาต อิตรสฺส เคเห น ปจฺจติ. อถ น สหายกโจโร
อตฺตโน ภริยาย สทฺธึ อุปฺผณฺฑิยมาโน ตฺว อติปณฺฑิตตาย อตฺตโน
เคเห ปากวตฺตมูลมฺป น นิปฺผาเทสีติ อาห. อิตโร พาลภาเวเนว
วตาย อตฺตโน ปณฺฑิตภาว มฺตีติ ต ปวตฺตึ สตฺถุ อาโรเจตุ
าตีหิ สทฺธึ เชตวน คนฺตฺวา อาโรเจสิ. สตฺถา ตสฺส ธมฺม
เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" โย พาโล มฺตี พาลฺย
ปณฺฑิโต วาป เตน โส
พาโล จ ปณฺฑิตมานี
ส เว พาโลติ วุจฺจตีติ. "
ตตฺถ โย พาโลติ โย อตฺตนา พาโล อปณฺฑโิ ต สมาโน
พาโล อหนฺติ ต อตฺตโน พาลฺย พาลภาว มฺติ ชานาติ.
เตน โสติ เตน การเณน โส ปุคฺคโล ปณฺฑิโต วาป โหติ
ปณฺฑิตสทิโส วาป. โส หิ พาโล อหนฺติ ชานมาโน อฺ
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. อตฺตโน. ๒. ม. เตสุ เอโก ธมฺม สุณมาโน.
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ปณฺฑิต อุปสงฺกมนฺโต ปยิรุปาสนฺโต เตน ปณฺฑิตภาวตฺถาย
โอวทิยมาโน อนุสาสิยมาโน ต โอวาท อุคฺคณฺหิตฺวา ปณฺฑิโต วา
โหติ ปณฺฑติ ตโร วา. ส เว พาโลติ โย จ พาโล สมาโน โก
อฺโ มยา สทิโส พหุสฺสุโต ธมฺมกถิโก วินยธโร ธูตวาโท
อตฺถีติ เอว ปณฺฑิตมานี ว โหติ โส อฺ ปณฺฑิต อนุปสงฺกมนฺโต
อปยิรุปาสนฺโต เนว ปริยตฺตึ อุคฺคณฺหาติ น ปฏิปตฺตึ ปูเรติ เอกนฺต
พาลภาวเมว ปาปุณาติ โส คณฺิเภทกโจโร วิย. เตน วุตฺต
ส เว พาโลติ วุจฺจตีติ.
เทสนาวสาเน อิตรสฺส าตเกหิ สทฺธึ มหาชโน โสตาปตฺติผล
ปาปุณีติ.
คณฺิเภทกโจร วตฺถ.ุ
---------๕. อุทายิตฺเถร วตฺถุ. [ ๔๙ ]
ยาวชีวมฺป เจ พาโลติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อุทายิตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร มหาเถเรสุ ปกฺกนฺเตสุ ธมฺมสภ คนฺตฺวา ธมฺมาสเน
นิสีทิ. อถ น เอกทิวส อาคนฺตุกภิกฺขู ทิสฺวา อย พหุสฺสุโต
มหาเถโร ภวิสฺสตีติ มฺมานา ขนฺธาทิปฺปฏิสยุตฺต ปฺห
ปุจฺฉิตฺวา กิฺจิ อชานมาน โก เอโส พุทฺเธหิ สทฺธึ เอกวิหาเร
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วสมาโน ขนฺธธาตุอายตนมตฺตมฺป น ชานาตีติ ครหิตฺวา ต
ปวตฺตึ ตถาคตสฺส อาโรเจสุ. อถ สตฺถา เตส ธมฺม เทเสนฺโต
อิม คาถมาห
" ยาวชีวมฺป เจ พาโล
ปณฺฑิต ปยิรุปาสติ
น โส ธมฺม วิชานาติ
ทพฺพิ สูปรส ยถาติ."
ตสฺสตฺโถ พาโล นาเมส ยาวชีวมฺป ปณฺฑิต อุปสงฺกมนฺโต
ปยิรุปาสนฺโต อิท พุทฺธวจน เอตฺตก พุทฺธวจนนฺติ เอว ปริยตฺติธมฺม
วา อย วิหาโร อย อาจาโร อย โคจโร อิท สาวชฺช อิท
อนวชฺช อิท เสวิตพฺพ อิท น เสวิตพฺพ อิท ปฏิวชิ ฺฌิตพฺพ อิท
สจฺฉิกาตพฺพนฺติ เอว ปฏิปตฺติปฺปฏิเวธธมฺม วา น ชานาติ. ยถา กึ
ทพฺพิ สูปรส ยถาติ ยถา หิ ทพฺพิ ยาว ปริกฺขยา นานปฺปการาย
สูปวิกติยา สมฺปริวตฺตมานาป อิท โลณิก อิท อโลณิก อิท
ติตฺตก อิท ขาริก อิท กฏก อิท อมฺพิล อิท อนมฺพิล อิท
กสาวนฺติ สูปรส น ชานาติ เอวเมว พาโล ยาวชีว ปณฺฑิต
ปยิรุปาสมาโน วุตฺตปฺปการ ธมฺม น ชานาตีติ.
เทสนาวสาเน อาคนฺตุกภิกฺขูน อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูติ.
อุทายิตฺเถรวตฺถุ.
---------
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๖. ปาเยฺยกภิกฺขุ วตฺถุ. [ ๕๐ ]
มุหุตฺตมป เจ วิฺูติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต ตึสมตฺเต ปาเยฺยเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.
เตส หิ ภควา อิตฺถึ ปริเยสนฺตาน กปฺปาสิกวนสณฺเฑ ปม
ธมฺม เทเสสิ. ตทา สพฺเพ ว เอหิภิกฺขุภาว ปตฺวา อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา หุตฺวา เตรส ธูตงฺคานิ สมาทาย วตฺตมานา ปุนป ทีฆสฺส
อทฺธุโน อจฺจเยน สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา อนมตคฺคธมฺมเทสน สุตฺวา
ตสฺมึเยว อาสเน อรหตฺต ปาปุณึสุ. ภิกฺขู อโห วติเมหิ ภิกฺขูหิ
ขิปฺปเมว ธมฺโม วิฺาโตติ ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ. ต
สุตฺวา สตฺถา น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพป อิเม ตึสมตฺตา สหายกา
ธุตฺตา หุตฺวา ตุณฺฑิลชาตเก มหาตุณฺฑิลสฺส ธมฺมเทสน สุตฺวา
ขิปฺปเมว ธมฺม วิฺาย ปฺจ สีลานิ สมาทยึสุ เต เตเนว
อุปนิสฺสเยน เอตรหิ นิสนิ ฺนาสเนเยว อรหตฺต ปตฺตาติ วตฺวา ธมฺม
เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" มุหุตฺตมป เจ วิฺู
ปณฺฑิต ปยิรุปาสติ
ขิปฺป ธมฺม วิชานาติ
ชิวหฺ า สูปรส ยถาติ. "
ตสฺสตฺโถ วิฺู ปณฺฑิตปุริโส มุหุตฺตมฺป เจ อฺ ปณฺฑิต
ปยิรุปาสติ โส ตสฺส สนฺติเก อุคฺคณฺหนฺโต ปริปุจฺฉนฺโต ขิปฺปเมว
ปริยตฺติธมฺม วิชานาติ ตโต กมฺมฏาน กถาเปตฺวา ปฏิปตฺติย
๑

๑. ปาเวยฺยเกติป ปท.
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ฆเฏนฺโต วายมนฺโต ยถา นาม อนุปหตชิวฺหาปสาโท ปุรโิ ส
รสวิชานนตฺถ ชิวฺหคฺเค เปตฺวาเอว โลณิกาทิเภท รส วิชานาติ
เอว ปณฺฑิโต ขิปฺปเมว โลกุตฺตรธมฺมมฺป วิชานาตีติ.
เทสนาวสาเน พหู ภิกฺขู อรหตฺต ปาปุณึสูติ.
ปาเยฺยกภิกฺขุวตฺถุ.
--------๗. สุปปฺ พุทฺธกุฏิ วตฺถุ. [ ๕๑ ]
จรนฺติ พาลา ทุมฺเมธาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต สุปฺปพุทฺธกุฏึ อารพฺภ กเถสิ.
อิท สุปปฺ พุทฺธวตฺถุ อุทาเน อาคตเมว. ตทา หิ สุปฺปพุทฺธกุฏิ
ปริสปริยนฺเต นิสินฺโน ภควโต ธมฺมเทสน สุตวฺ า โสตาปตฺติผล
ปตฺวา อตฺตนา ปฏิลทฺธคุณ สตฺถุ อาโรเจตุกาโม ปริสมชฺเฌ
โอคาหิตุ อวิสหนฺโต มหาชนสฺส สตฺถาร วนฺทิตฺวา อนุคนฺตฺวา
นิวตฺตกาเล วิหาร อคมาสิ. ตสฺมึ ขเณ สกฺโก เทวราชา อย
สุปฺปพุทฺธกุฏิ อตฺตนา สตฺถุ สาสเน ปฏิลทฺธคุณ ปากฏ กาตุกาโมติ
ตฺวา วีมสิสฺสามิ นนฺติ คนฺตฺวา อากาเส ิโต เอตทโวจ
สุปฺปพุทฺธ ตฺว มนุสฺส ทลิทฺโท มนุสฺสวราโก อหนฺเต อปริยนฺต
ธน ทสฺสามิ พุทฺโธ น พุทฺโธ ธมฺโม น ธมฺโม สงฺโฆ น สงฺโฆ
๑

๑. ขุ. อุ. ๒๕/๑๔๖.
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อล เม พุทฺเธน อล เม ธมฺเมน อล เม สงฺเฆนาติ วเทหีติ.
อถ น โส อาห โกสิ ตฺวนฺติ. อห สกฺโกติ. อนฺธพาล
อหิริก ตฺว มยา สทฺธึ กเถตุ น ยุตฺตรูโปสิ ตฺว ม ทุคฺคโต
ทลิทฺโท กปโณติ วเทสิ เนวาห ทุคฺคโต น ทลิทฺโท สุขปฺปตฺโต
อหมสฺมิ มหทฺธโน
" สทฺธาธน สีลธน
หิรี โอตฺตปฺปย ธน
สุตธนฺจ จาโค จ
ปฺา เว สตฺตม ธน
ยสฺส เอตา ธนา อตฺถิ
อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา
อทลิทฺโทติ ต อาหุ
อโมฆ ตสฺส ชีวิตนฺติ "
เยส หิ อิมานิ สตฺตวิธอริยธนานิ สนฺติ น เต พุทฺเธหิ วา
ปจฺเจกพุทฺเธหิ วา ทลิททฺ าติ วุจฺจนฺตีติ. สกฺโก ตสฺส กถ สุตฺวา ต
อนฺตรามคฺเค โอหาย สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา สพฺพ ต วจนปฺปฏิวจน
สตฺถุ อาโรเจสิ. อถ น ภควา อาห น โข สกฺก สกฺกา ตาทิสาน
สเตนป สหสฺเสนป สุปปฺ พุทฺธกุฏึ พุทฺโธ น พุทฺโธติ วา ธมฺโม น
ธมฺโมติ วา สงฺโฆ น สงฺโฆติ วา กถาเปตุนฺติ. สุปฺปพุทฺโธป
โข สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา สตฺถารา กตปฺปฏิสมฺโมทโน อตฺตนา
ปฏิลทฺธคุณ สตฺถุ อาโรเจตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ. อถ น
อจิรปกฺกนฺต คาวี ตรุณวจฺฉา ชีวิตา โวโรเปสิ.
สา กิร เอกา ยกฺขนิ ี ปุกฺกุสาติกุลปุตฺต พาหิยทารุจีริย
ตมฺพทาิกโจรฆาตก สุปฺปพุทฺธกุฏินฺติ อิเม จตฺตาโร ชเน สต
๑

๒

๓

๑. ม. ยุ. หิริ โอตฺตปฺปย. ๒. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔. ๓. สี. ม. ยุ. สตฺถูติ นตฺถิ.
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สต อตฺตภาเว คาวี หุตวฺ า ชีวิตา โวโรเปสิ. เต กิร อตีเต
จตฺตาโร เสฏิปุตฺตา หุตฺวา เอก นครโสภินึ คณิก อุยฺยาน เนตฺวา
ทิวส สมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา สายณฺหสมเย เอว มนฺตยึสุ อิมสฺมึ
าเน อฺโ นตฺถิ อิมิสฺสา อมฺเหหิ ทินฺน กหาปณสหสฺสฺจ
สพฺพฺจ ปสาธนภณฺฑ คเหตฺวา อิม มาเรตฺวา คจฺฉามาติ. สา เตส
กถ สุตฺวา อิเม นิลลฺ ชฺชา มยา สทฺธึ อภิรมิตวฺ า อิทานิ ม
มาเรตุกามา ชานิสฺสามิ เตส กตฺตพฺพยุตฺตกนฺติ เตหิ มาริยมานา
อห ยกฺขินี หุตฺวา ยถา ม เอเต มาเรนฺติ เอวเมว เต มาเรตุ
สมตฺถา ภเวยฺยนฺติ ปตฺถน อกาสิ.
สมฺพหุลา ภิกฺขู ตสฺส กาลกิริย ภควโต อาโรเจตฺวา ตสฺส
กา คติ เกเนว การเณน กุฏิภาว ปตฺโตติ ปุจฉฺ ึสุ. สตฺถา
โสตาปตฺติผล ปตฺวา ตสฺส ตาวตึสภวเน อุปฺปนฺนภาวฺจ ตครสิขิปฺปจฺเจกพุทฺธ ทิสฺวา นิฏุหิตฺวา อปพฺยาม กตฺวา ทีฆรตฺต นิรเย
ปจิตฺวา วิปากาวเสเสน อิทานิ กุฏ ิภาวปฺปตฺติฺจ พฺยากริตฺวา
ภิกฺขเว อิเม สตฺตา อตฺตนา ว อตฺตโน กฏกวิปาก กมฺม
กโรนฺตา วิจรนฺตีติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา อุตฺตรึ ธมฺม
เทเสนฺโต คาถมาห
" จรนฺติ พาลา ทุมฺเมธา
อมิตฺเตเนว อตฺตนา
กโรนฺตา ปาปก กมฺม
ย โหติ กฏกปฺผลนฺติ."
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ตสฺส นิสฺสนฺเทน อิเม มาเรสีติ อตฺถิ. ๒. สี. ม. ยุ.
เอตฺถนฺตเร อิมนฺติ อตฺถิ.
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ตตฺถ จรนฺตีติ จตูหิ อิริยาปเถหิ อกุสลเมว กโรนฺตา
วิจรนฺติ. พาลาติ อิธโลกตฺถฺจ ปรโลกตฺถฺจ อชานนฺตา อิธ
พาลา นาม. ทุมฺเมธาติ ทุปฺปฺา. อมิตฺเตเนวาติ อมิตฺตภูเตน
วิย เวรินา หุตฺวา. กฏกปฺผลนฺติ ติขิณผล ทุกฺขผล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
สุปฺปพุทฺธกุฏิวตฺถุ
--------๘. กสก วตฺถ.ุ [ ๕๒ ]
น ต กมฺม กต สาธูติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต เอก กสก อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร สาวตฺถิโต อวิทูเร เอก เขตฺต กสติ. โจรา อุทกนิทฺธมเนน นคร ปวิสิตวฺ า เอกสฺมึ อฑฺฒกุเล อุมฺมงฺค ภินฺทิตฺวา
ปวิสิตฺวา พหุ หิรฺสุวณฺณ คเหตฺวา อุทกนิทธฺ มเนเนว นิกฺขมึสุ.
เอโก โจโร เต วฺเจตฺวา เอก สหสฺสตฺถวิก โอวฏฏิกาย กตฺวา ต
เขตฺต คนฺตฺวา เตหิ สทฺธึ ภณฺฑ ภาเชตฺวา อาทาย คจฺฉนฺโต
โอวฏฏิกโต ปตมาน สหสฺสตฺถวิก น สลฺลกฺเขสิ.
ตทิวส สตฺถา ปจฺจูสสมเย โลก โอโลเกนฺโต ต กสก
อตฺตโน าณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏ ทิสฺวา กินนฺ ุ โข ภวิสสฺ ตีติ
อุปธาเรนฺโต อิท อทฺทส อย กสโก ปาโตว กสิตุ คมิสฺสติ
ภณฺฑสามิกาป โจราน อนุปท คนฺตฺวา สหสฺสตฺถวิก ตสฺส เขตฺเต
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ทิสฺวา เอต คณฺหิสฺสนฺติ ม เปตฺวา ตสฺส อฺโ สกฺขิ นาม น
ภวิสฺสติ โสตาปตฺติมคฺคสฺส อุปนิสฺสโยปสฺส อตฺถิ ตตฺถ มยา คนฺตุ
วฏฏตีติ. โสป กสโก ปาโต ว กสิตุ คโต. สตฺถา อานนฺทตฺเถเรน
ปจฺฉาสมเณน ตตฺถ อคมาสิ. กสโก สตฺถาร ทิสฺวา คนฺตฺวา
ภควนฺต วนฺทิตฺวา ปุน กสิตุ อารภิ. สตฺถา เตน สทฺธึ กิฺจิ
อวตฺวา สหสฺสตฺถวิกาย ปติตฏาน คนฺตฺวา ต ทิสฺวา อานนฺทตฺเถร
อาห ปสฺส อานนฺท อาสีวิโสติ. ปสฺสามิ ภนฺเต โฆรวิโสติ.
กสโก ต กถ สุตฺวา มม เวลาย วา อเวลาย วา จรณฏานเมต
อาสีวิโส กิเรตฺถ อตฺถีติ จินฺเตตฺวา สตฺถริ เอตฺตก วตฺวา ปกฺกนฺเต
มาเรสฺสามิ นนฺติ ปโตทยฏึ อาทาย คโต สหสฺสตฺถวิก ทิสฺวา
อิม สนฺธาย สตฺถารา กถิต ภวิสฺสตีติ ต อาทาย นิวตฺโต
อพฺยตฺตตาย ต เอกมนฺเต เปตฺวา ปสุนา ปฏิจฺฉาเทตฺวา ปุน กสิตุ
อารภิ. มนุสสฺ าป วิภาตาย รตฺติยา เคเห โจเรหิ กตกมฺม ทิสฺวา
ปทานุปท คจฺฉนฺตา ต เขตฺต คนฺตฺวา ตตฺถ โจเรหิ ภณฺฑสฺส
ภาชิตฏาน ทิสฺวา กสกสฺส ปทวลฺช อทฺทสสุ. เต ตสฺส
ปทานุสาเรน คนฺตฺวา ถวิกาย ปตฏาน ทิสฺวา ปสุ วิยูหิตฺวา ถวิก
อาทาย ตฺว เคห วิลุมฺปต ฺวา เขตฺต กสมาโน วิย วิจรสีติ
ตชฺเชตฺวา ทณฺเฑน โปเถตฺวา เนตฺวา รฺโ ทสฺสยึสุ. ราชา ต
ปวตฺตึ สุตฺวา ตสฺส วธ อาณาเปสิ. ราชปุริสา ต ปจฺฉาพาหุ
พนฺธิตฺวา กสาหิ ตาเลนฺตา อาฆาตน นยึส.ุ โส กสาหิ ตาลิยมาโน
อฺ กิฺจิ อวตฺวา ปสฺส อานนฺท อาสีวิโสติ ปสฺสามิ ภนฺเต
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โฆรวิโสติ วทนฺโต คจฺฉติ. อถ น ราชปุริสา สตฺถุ เจว อานนฺทตฺเถรสฺส จ กถ กเถสิ กินฺนาเมตนฺติ ปุจฺฉิตฺวา ราชาน ทฏุ
ลภมาโน กเถสฺสามีติ วุตฺเต รฺโ สนฺติก เนตฺวา รฺโ ต
ปวตฺตึ กถยึสุ. อถ น ราชา กสฺมา เอว กเถสีติ ปุจฺฉิ. โสป
นาห เทว โจโรติ วตฺวา กสนตฺถาย นิกฺขนฺตกาลโต ปฏาย
สพฺพ ต ปวตฺตึ รฺโ อาจิกฺขิ. ราชา ตสฺส กถ สุตฺวา อย ภเณ
โลเก อคฺคปุคฺคล สตฺถาร สกฺขึ อปทิสติ น ยุตตฺ  เอตสฺส โทส
อาโรเปตุ อหเมตฺถ กตฺตพฺพ ชานิสฺสามีติ ต อาทาย สายณฺหสมเย
สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา สตฺถาร ปุจฺฉิ ภควา กจฺจิ ตุมฺเห อานนฺทตฺเถเรน สทฺธึ เอตสฺส กสกสฺส กสนฏาน คตาติ. อาม มหาราชาติ.
กึ โว ตตฺถ ทิฏนฺติ. สหสฺสตฺถวิกา มหาราชาติ. ทิสฺวา กึ
อโวจุตฺถาติ. อิท นาม มหาราชาติ. ภนฺเต สจาย ปุริโส
ตุมฺหาทิส อปทิส นากริสฺส น ชีวิต ลภิสฺส ตุมฺเหหิ ปน กถิตกถ
กเถตฺวา เตน ชีวิต ลทฺธนฺติ. ต สุตฺวา สตฺถา อาม มหาราช
อหมฺป เอตฺตกเมว วตฺวา คโต ปณฺฑิเตน นาม ย กมฺม กตฺวา
ปจฺฉานุตปฺป โหติ น ต กตฺตพฺพนฺติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" น ต กมฺม กต สาธุ
ย กตฺวา อนุตปฺปติ
ยสฺส อสฺสุมุโข โรท
วิปาก ปฏิเสวตีติ."
ตตฺถ ย กตฺวาติ ย นิรยาทีสุ นิพฺพตฺตนสมตฺถ ทุกฺขุทฺรยิ 
กมฺม กตฺวา อนุสฺสรนฺโต อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขเณ อนุตปฺปติ
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อนุโสจติ ต กต น สาธุ น สุนฺทร น สิลฏิ ก. ยสฺส อสฺสุมุโขติ
ยสฺส อสฺสูหิ ตินฺตมุโข โรทนฺโต วิปาก อนุโภตีติ.
เทสนาวสาเน กสกอุปาสโก โสตาปตฺติผล ปตฺโต. สมฺปตฺตภิกฺขูป พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
กสก วตฺถุ.
-------๙. สุมนมาลาการ วตฺถ.ุ [ ๕๓ ]
ตฺจ กมฺม กต สาธูติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต สุมน นาม มาลาการ อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร เทวสิก พิมฺพิสารราชาน ปาโต ว อฏหิ สุมนปุปฺผนาฬีหิ อุปฏหนฺโต อฏฏกหาปเณ ลภติ. อเถกทิวส ตสฺมึ
ปุปฺผานิ คเหตฺวา นคร ปวิฏมตฺเต ภควา มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต
ฉพฺพณฺณรสิโย วิสฺสชฺเชนฺโต มหตา พุทฺธานุภาเวน มหติยา
พุทฺธลีฬฺหาย นคร ปณฺฑาย ปาวิสิ. ภควา หิ เอกทา ฉพฺพณฺณรสิโย
จีวเรน ปฏิจฺฉาเทตฺวา อฺตโร ปณฺฑปาติโก วิย วิจรติ ตึสโยชนมคฺค องฺคุลิมาลสฺส ปจฺจุคฺคมน คจฺฉนฺโต วิย เอกทา ฉพฺพณฺณรสิโย วิสฺสชฺเชนฺโต กปลวตฺถุปฺปเวสนาทีสุ วิย. ตสฺมึป ทิวเส สรีรโต
ฉพฺพณฺณรสิโย วิสฺสชฺเชตฺวา มหตา พุทฺธานุภาเวน มหติยา พุทฺธลีฬฺหาย ราชคห ปาวิสิ. อถ มาลากาโร ภควโต รตนคฺฆิยกาฺจ-
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นคฺฆิยสทิส อตฺตภาว ทิสฺวา ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปฺปฏิมณฺฑิต
อสีตฺยานุพฺยฺชนสิริโสภคฺค โอโลเกตฺวา ปสนฺนจิตฺโต กินนฺ ุ โข
สตฺถุ อธิการ กโรมีติ จินฺเตตฺวา อฺ อปสฺสนฺโต อิเมหิ ปุปฺเผหิ
ภควนฺต ปูเชสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ปุน จินฺเตสิ อิมานิ รฺโ นิพทฺธ
อุปฏานปุปฺผานิ ราชา อิมานิ อลภนฺโต ม พนฺธาเปยฺย วา
ฆาตาเปยฺย วา รฏโต วา ปพฺพาเชยฺย กินฺนุ โข กโรมีติ. อถสฺส
เอตทโหสิ ราชา ม ฆาเตตุ วา รฏโต วา ปพฺพาเชตุ โส หิ
มยฺห ททมาโนป อิมสฺมึ อตฺตภาเว ชีวิตมตฺต ธน ทเทยฺย สตฺถุ
ปูชา ปน เม อเนกาสุ กปฺปโกฏีสุ อล หิตาย เจว สุขาย จาติ
อตฺตโน ชีวิต ตถาคตสฺส ปริจฺจชิ. โส ยาว เม ปสนฺนจิตฺต
น ปฏิกฏุ ติ ตาวเทว ปูช กริสฺสามีติ หฏปฺปหฏโ อุทคฺคุทคฺโค
สตฺถาร ปูเชสิ. กถ ปม ตาว เทฺว ปุปฺผมุฏิโย ตถาคตสฺส
อุปริ ขิป. ตา อุปริมตฺถเก วิตาน หุตฺวา อฏสุ. อปรา เทฺว
มุฏิโย ขิป. ตา ทกฺขิณหตฺถปสฺเสน มาลาปฏิจฺฉนฺเนน โอตริตฺวา
อฏสุ. อปรา เทฺว มุฏิโย ขิป. ตา ปฏิปสฺเสน โอตริตวฺ า
ตเถว อฏสุ. อปรา เทฺว มุฏิโย ขิป. ตา วามหตฺถปสฺเสน
โอตริตฺวา ตเถว อฏสุ. เอว อฏ นาฬิโย อฏ มุฏิโย หุตฺวา
จตูสุ าเนสุ ตถาคต ปริกฺขิปสุ. ปุรโต คมนทฺวารมตฺตเมว อโหสิ.
ปุปฺผาน วณฺฏานิ อนฺโตมุขานิ อเหสุ ปตฺตานิ พหิมุขานิ. ภควา
รชตปฏฏปริกฺขิตฺโต วิย หุตฺวา ปายาสิ. ปุปฺผานิ อจิตฺตกานิป
๑

๒

๑. ชีวนมตฺตนฺติ ปเทน ภวิตพฺพ. ๒. มาลาปฏิจฺฉเทน. ( ? )
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สจิตฺตก นิสสฺ าย อภิชชฺ ติ ฺวา อปติตฺวา สตฺถารา สทฺธึเยว คจฺฉนฺติ
ิตฏาเน ติฏนฺติ. สตฺถุ สรีรโต สตสหสฺสวิชฺชุลตา วิย รสิโย
นิกฺขมึสุ. ปุรโต จ ปจฺฉโต จ ทกฺขิณโต จ วามโต จ สีสมตฺถกโต
จ นิกฺขนฺตรสิโย นิกฺขมึสุ. เอกาป สมฺมุขสมฺมุขฏาเนน อปลายิตฺวา
สพฺพาป สตฺถาร ติกฺขตฺตุ ปทกฺขณ
ิ  กตฺวา ตรุณตาลกฺขนฺธปฺปมาณา
หุตฺวา ปุรโตเยว ธาวนฺติ. สกลนคร สงฺขุภิ. อนฺโตนคเร นว
โกฏิโย พหินคเร นว โกฏิโยติ อฏารสสุ โกฏีสุ เอโกป
ปุริโส วา อิตฺถี วา ภิกขฺ  คเหตฺวา น นิกฺขมนฺโต นาม นตฺถิ.
มหาชโน สีหนาท นทนฺโต เจลุกฺเขปสหสฺสานิ กโรนฺโต สตฺถุ
ปุรโตว คจฺฉติ. สตฺถาป มาลาการสฺส คุณ ปากฏ กาตุ ติคาวุเต
นคเร เภริจรณมคฺเคเนว อจริ. มาลาการสฺส สกลสรีร ปฺจวณฺณาย ปติยา ปริปูร.ิ โส โถกฺเว ตถาคเตน สทฺธึ จริตฺวา
มโนสิลารเส นิมุคฺโค วิย พุทฺธรสีน อนฺโต ปวิฏโ สตฺถาร
โถเมตฺวา วนฺทิตฺวา ตุจฺฉปจฺฉิเมว คเหตฺวา เคห อคมาสิ.
อถ น ภริยา ปุจฺฉิ กห ปุปฺผานีติ. สตฺถา เม ปูชิโตติ.
รฺโ อิทานิ กึ กริสฺสสีติ. ราชา ม ฆาเตตุ วา รฏโต วา
ปพฺพาเชตุ อห ชีวิต ปริจฺจชิตฺวา สตฺถาร ปูเชสึ สพฺพปุปฺผานิ อฏ
มุฏิโย อเหสุ เอวรูปา นาม ปูชา ชาตา มหาชโน อุกฺกุฏิสหสฺสานิ กโรนฺโต สตฺถารา สทฺธึ จรติ โย เอส มหาชนสฺส
อุกฺกุฏิสทฺโท ตสฺมึ าเน เอโสติ. อถสฺส ภริยา อนฺธพาลา เอวรูเป
ปาฏิหาริเย ปสาท อชเนตฺวา ต อกฺโกสิตฺวา ราชาโน นาม จณฺฑา
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สกึ กุทฺธา หตฺถปาทาทิจฺเฉทเนน พหุมฺป อนตฺถ กโรนฺติ ตยา
กตกมฺเมน มยฺหมฺป อนตฺโถ สิยาติ ปุตฺเต อาทาย ราชกุล คนฺตฺวา
รฺา ปกฺโกสิตฺวา กึ เอตนฺติ ปุจฺฉิตา อาห มม สามิโก
ตุมฺหาก อุปฏานปุปฺเผหิ สตฺถาร ปูเชตฺวา ตุจฺฉหตฺโถ ฆร อาคนฺตฺวา
กห ปุปฺผานีติ มยา ปุฏโ อิทนฺนาม วเทสิ อห ต ปริภาสิตฺวา
ราชาโน นาม จณฺฑา สกึ กุทฺธา หตฺถปาทาทิจฺเฉทเนน พหุมฺป
อนตฺถ กโรนฺติ ตยา กตกมฺเมน มยฺหมฺป อนตฺโถ สิยาติ ต
ฉฑฺเฑตฺวา อิธาคตา เตน กตกมฺม สุกต วา โหตุ ทุกฺกฏ วา
ตสฺเสเวต มยา ฉฑฺฑิตภาว ชานาหิ เทวาติ. ราชา ปมทสฺสเนเนว
โสตาปตฺติผล ปตฺโต สทฺธาสมฺปนฺโน อริยสาวโก จินฺเตสิ อโห
อย อิตฺถี อนฺธพาลา เอวรูเป คุเณ ปสาท น อุปฺปาเทสีติ. โส กุทฺโธ
วิย หุตฺวา กึ อมฺม วเทสิ มยฺห อุปฏานปุปฺเผหิ เตน ปูชา กตาติ.
อาม เทวาติ. ภทฺทกนฺเต กต ต ฉฑฺเฑนฺติยา มม ปุปฺเผหิ
ปูชาการกสฺส อห กตฺตพฺพยุตฺตก ชานิสฺสามีติ ต อุยโฺ ยเชตฺวา
เวเคน สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา สตฺถารา สทฺธึเยว วิจริ.
สตฺถา ตสฺส จิตฺตปฺปสาท ตฺวา เภริจรณวีถิยา นคร จริตฺวา
รฺโ เคหทฺวาร อคมาสิ. ราชา ปตฺต คเหตฺวา สตฺถาร เคห
ปเวเสตุกาโม อโหสิ. สตฺถา ปน ราชงฺคเณเยว นิสีทนาการ ทสฺเสสิ.
ราชา ต ตฺวา สีฆ มณฺฑป กโรถาติ ตขณฺเว มณฺฑป
การาเปสิ. นิสีทิ สตฺถา สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน. กสฺมา ปน สตฺถา
ราชเคห น ปาวิสิ เอว กิรสฺส อโหสิ สจาห อนฺโต ปวิสิตวฺ า
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นิสีเทยฺย มหาชโน ม ทฏุ น ลเภยฺย มาลาการสฺส คุโณ
ปากโฏ น ภเวยฺย ราชงฺคเณ ปน ม นิสินฺน มหาชโน ทฏุ
ลภิสฺสติ มาลาการสฺส คุโณ ปากโฏ ภวิสฺสตีติ. คุณวนฺตาน หิ
คุณ พุทฺธาเยว ปากฏ กาตุ สกฺโกนฺติ อวเสสชโน คุณวนฺตาน
คุณ กเถนฺโต มจฺฉรายติ. จตฺตาโร ปุปฺผปฏฏา จตุทฺทิส อฏสุ.
มหาชโน สตฺถาร ปริวาเรสิ. ราชา พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ ปณีเตน
อาหาเรน ปริวิสิ. สตฺถา ภตฺตกิจฺจาวสาเน อนุโมทน กตฺวา ปุรมิ นเยเนว จตูหิ ปุปฺผปฏเฏหิ ปริกฺขิตฺโต สีหนาท นทนฺเตน มหาชเนน
ปริวุโต วิหาร อคมาสิ. ราชา สตฺถาร อนุคนฺตฺวา นิวตฺโต มาลาการ
ปกฺโกสาเปตฺวา มม อาหริตพฺพปุปฺเผหิ กินฺติ วตฺวา สตฺถาร ปูเชสีติ
ปุจฺฉิ. มาลากาโร ราชา ฆาเตตุ วา รฏโต วา ปพฺพาเชตูติ
ชีวิต ปริจฺจชิตฺวา สตฺถาร ปูเชสึ เทวาติ อาห. ราชา ตฺว
มหาปุริโส นามาติ วตฺวา อฏ หตฺถี จ อสฺเส จ ทาเส จ
ทาสิโย จ มหาปสาธนานิ จ อฏ กหาปณสหสฺสานิ จ ราชกุลโต
นีหริตฺวา สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิตา อฏ นาริโย อฏ คามวเร
จาติ อิม สพฺพฏก นาม ทาน อทาสิ.
อานนฺทตฺเถโร จินฺเตสิ อชฺช ปาโตว ปฏาย สีหนาทสหสฺสานิ เจว เจลุกฺเขปสหสฺสานิ จ ปวตฺตนฺติ โก นุ โข
มาลาการสฺส วิปาโกติ. โส สตฺถาร ปุจฺฉิ. อถ น สตฺถา อานนฺท
อิมินา มาลากาเรน อปฺปมตฺตก กมฺม กตนฺติ มา สลฺลกฺเขสิ
อยฺหิ มยฺห ชีวิต ปริจฺจชิตฺวา ปูช อกาสิ โส เอว มยิ จิตตฺ 
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ปสาเทตฺวา กปฺปาน สตสหสฺส ทุคฺคตึ น คมิสฺสตีติ
" กปฺปาน สตสหสฺส
ทุคฺคตึ น คมิสฺสติ
ตฺวา เทวมนุสฺเสสุ
ผล เอตสฺส กมฺมุโน
ปจฺฉา ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ สุมโน นาม ภวิสฺสตีติ "
อาห. สตฺถุ ปน วิหาร คนฺตฺวา คนฺธกุฏึ ปวิสนกาเล ตานิ
ปุปฺผานิ ทฺวารโกฏเก ปตึสุ.
สายณฺหสมเย ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อโห
อจฺฉริย มาลาการสฺส กมฺม ธรมานกพุทฺธสฺส ชีวิต ปริจฺจชิตฺวา
ปุปฺผปูช กตฺวา ตขณฺเว สพฺพฏกนฺนาม ลภีติ. สตฺถา คนฺธกุฏิโต
นิกฺขมิตฺวา ติณฺณ คมนาน อฺตเรน คมเนน ธมฺมสภ คนฺตฺวา
พุทฺธาสเน นิสีทิตฺวา กาย นุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนิสนิ ฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต อาม ภิกฺขเว ยสฺส กมฺมสฺส
กตตฺตา ปจฺฉานุตปฺป น โหติ อนุสสฺ ริตานุสฺสริตกฺขเณ โสมนสฺสเมว
อุปฺปชฺชติ เอวรูป กมฺม กตฺตพฺพเมวาติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" ตฺจ กมฺม กต สาธุ
ย กตฺวา นานุตปฺปติ
ยสฺส ปตีโต สุมโน
วิปาก ปฏิเสวตีติ."
ตตฺถ ย กตฺวาติ ย เทวมนุสฺสสมฺปตฺตีนฺเจว นิพฺพานสมฺปตฺติยา จ นิพฺพตฺตนสมตฺถ สุขุทรฺ ิย กมฺม กตฺวา นานุตปฺปติ
อถโข ทิฏ ธมฺเมเยว อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขเณ ปติเวเคน ปตีโต
โสมนสฺสเวเคน จ สุมโน หุตฺวา อายตึ ปติโสมนสฺสชาโต หุตฺวา
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วิปาก ปฏิเสวติ ต กมฺม กต สาธุ สุนฺทร สิลฏิ กนฺติ.
เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสาน ธมฺมาภิสมโย
อโหสีติ.
สุมนมาลาการ วตฺถ.ุ
-------๑๐. อุปฺปลวณฺณาเถรี วตฺถ.ุ [ ๕๔ ]
มธุวา มฺตี พาโลติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อุปปฺ ลวณฺณาเถรึ อารพฺภ กเถสิ.
สา กิร ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส ปาทมูเล ปตฺถน ปฏเปตฺวา
กปฺปสตสหสฺส ปฺุานิ กุรุมานา เทเวสุ จ มนุสฺเสสุ จ สสรนฺตี
อิมสฺมึ พุทฺธปุ ฺปาเท เทวโลกโต จวิตฺวา สาวตฺถิย เสฏิกุเล ปฏิสนฺธึ
คณฺหิ. นีลปุ ฺปลคพฺภสมานวณฺณตาย จสฺสา อุปฺปลวณฺณาเตฺวว
นาม อกสุ. อถสฺสา วยปฺปตฺตกาเล สกลชมฺพุทีเป ราชาโน จ
เสฏิโน จ เสฏิสฺส สนฺติก ปณฺณาการ ปหิณึสุ ธีตร อมฺหาก
เทตูติ. อปฺปหิณนฺโต นาม นาโหสิ. ตโต เสฏี จินฺเตสิ อห
สพฺเพส มน คเหตุ น สกฺขิสฺสามิ อุปาย ปเนก กริสฺสามีติ. โส
ธีตร ปกฺโกสิตฺวา อมฺม ปพฺพชิตุ สกฺขิสฺสสีติ อาห. ตสฺสา
ปจฺฉิมภวิกตฺตา ปตุ วจน สีเส อาสิตฺตสตปากเตล วิย อโหสิ
ตสฺมา ปตร ปพฺพชิสฺสามิ ตาตาติ อาห. โส ตสฺสา มหนฺต
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สกฺการ กตฺวา ต ภิกฺขุนูปสฺสย เนตฺวา ปพฺพาเชสิ. ตสฺสา อจิรปฺปพฺพชิตาย เอว อุโปสถาคาเร ตาลวาโร ปาปุณิ. สา ทีป ชาเลตฺวา
อุโปสถาคาร สมฺมชฺชิตวฺ า ทีปสิขาย นิมิตฺต คณฺหิตฺวา ิตา ว
ปุนปฺปุน โอโลกยมานา เตโชกสิณารมฺมณ ฌาน นิพฺพตฺเตตฺวา
ตเมว ปาทก กตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ สทฺธึ ปฏิสมฺภิทาหิ เจว
อภิฺาหิ จ. สา อปเรน สมเยน ชนปทจาริก จริตฺวา ปจฺจาคตา
อนฺธวน ปาวิสิ. ตทา ภิกฺขุนีน อรฺวาโส อปฺปฏิกฺขิตฺโต โหติ.
อถสฺสา มนุสฺสา ตตฺถ กุฏิก กตฺวา มฺจก ปฺาเปตฺวา สาณิยา
ปริกฺขิปสุ. สา สาวตฺถยิ  ปณฺฑาย ปวิสิตฺวา นิกฺขมิ. มาตุลปุตฺโต
ปนสฺสา นนฺทมาณโว คิหิกาลโต ปฏาย ปฏิพทฺธจิตฺโต ตสฺสา
อาคตภาว สุตฺวา เถริยา อาคมนโต ปุเรตรเมว อนฺธวน คนฺตฺวา
ต กุฏิก ปวิสิตฺวา เหฏามฺเจ นิลีโน เถริยา อาคนฺตฺวา กุฏิก
ปวิสิตฺวา ทฺวาร ปธาย มฺจเก นิสินฺนมตฺตาย พหิ อาตปโต
อาคตตฺตา จกฺขุปเถ อนฺธกาเร อวิคเตเยว เหฏามฺจโต นิกฺขมิตฺวา
มฺจก อภิรยุ ฺห มา นสฺสิ พาล มา นสฺสิ พาลาติ เถริยา
วาริยมาโน อภิภวิตฺวา อตฺตโน ปฏิตกมฺม กตฺวา ปายาสิ. อถสฺส
อคุณ ธาเรตุ อสกฺโกนฺตี วิย มหาปวี เทฺวธา ภิชฺช.ิ โส ปวึ
ปวิฏโ คนฺตฺวา มหาอวีจิมฺหิ นิพพฺ ตฺติ. เถรีป ตมตฺถ ภิกขฺ ุนีน
อาโรเจสิ. ภิกฺขุนิโย ภิกฺขูน ตมตฺถ อาโรเจสุ. ภิกฺขู ภควโต อาโรเจสุ.
ต สุตฺวา สตฺถา ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา ภิกฺขเว ภิกฺขุภิกฺขุนีอุปาสกอุปาสิกาสุ โย โกจิ พาโล ปาปกมฺม กโรนฺโต มธุสกฺขราทีสุ
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กฺจิเทว มธุรรส ขาทมาโน ปุรโิ ส วิย หฏปฺปหฏโ อุทคฺคุทคฺโค
วิย กโรตีติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" มธุวา มฺตี พาโล
ยาว ปาป น ปจฺจติ
ยทา จ ปจฺจตี ปาป
อถ (พาโล) ทุกฺข นิคจฺฉตีติ. "
ตตฺถ มธุวาติ พาลสฺส หิ ปาป อกุสลกมฺม กโรนฺตสฺส ต
กมฺม มธุ วิย มธุรรส วิย อิฏ กนฺต มนาป วิย อุปฏาติ อิติ น
โส มธธว มฺติ. ยาวาติ ยตฺตก กาล. ปาป น ปจฺจตีติ
ทิฏธมฺเม วา สมฺปราเย วา วิปาก น เทติ ตาว น เอว มฺติ.
ยทา จาติ ยทา ปนสฺส ทิฏธมฺเม วา วิวิธา กมฺมกรณา
กริยมานสฺส สมฺปราเย วา นิรยาทีสุ มหาทุกฺข อนุภวนฺตสฺส ต
ปาป ปจฺจติ อถ โส พาโล ทุกฺข นิคจฺฉติ วินฺทติ ปฏิลภตีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ. อปเรน สมเยน
ธมฺมสภาย มหาชโน กถ สมุฏาเปสิ ขีณาสวาป มฺเ กามสุข
สาทิยนฺติ กาม เสวนฺติ กึ น เสวิสฺสนฺติ น เหเต โกฬาปรุกฺขา น
วมฺมิกา อลฺลมสสรีราเยว ตสฺมา เอเตป กามสุข สาทิยนฺติ กาม
เสวนฺตีติ. สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตถฺ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย
สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต น ภิกฺขเว ขีณาสวา
กามสุข สาทิยนฺติ น กาม เสวนฺติ ยถา หิ ปทุมปตฺเต ปติต
อุทกพินฺทุ น ลิปฺปติ น สณฺาติ วินิวฏเฏตฺวา ปตเตว ยถา จ
อารคฺเค สาสโป น ลิปปฺ ติ น สณฺาติ วินิวฏเฏตฺวา ปตเตว
๑

๑. ปจฺฉา วุตฺเตน น สเมติ. ตถาหิ วกฺขติ กาย นุตฺถ ภิกฺขเวติอาทึ.
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เอว ขีณาสวสฺส จิตฺเต ทุวิโธป กาโม น ลิปฺปติ น สณฺาตีติ
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม พฺราหฺมณวคฺเค คาถมาห
" วาริ โปกฺขรปตฺเตว
อารคฺเคริว สาสโป
โย น ลิปฺปติ กาเมสุ
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ. "
อิมิสฺสา อตฺโถ พฺราหฺมณวคฺเคเยว อาวิภวิสฺสติ. สตฺถา ปน
ราชาน ปเสนทิโกสล ปกฺโกสาเปตฺวา มหาราช อิมสฺมึ สาสเน
ยเถว กุลปุตตฺ า เอว กุลธีตโรป มหนฺต าติคณฺจ โภคกฺขนฺธฺจ
ปหาย ปพฺพชิตฺวา อรฺเ วิหรนฺติ ตา อรฺเ วิหรมานา
ราครตฺตา ปาปปุคฺคลา โอมานาติมานวเสน วิเหเนฺติป พฺรหฺมจริยนฺตรายป ปาเปนฺติ ตสฺมา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส อนฺโตนคเร วสนฏาน
กาตุ วฏฏตีติ. ราชา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา นครสฺส เอกปสฺเส
ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส วสนฏาน กาเรสิ. ตโต ปฏาย ภิกฺขุนิโย
อนฺโตคาเมเยว วสนฺติ.
อุปฺปลวณฺณาเถรี วตฺถุ.
-------๑๑. ชมฺพกุ าชีวกวตฺถุ. [ ๕๕ ]
มาเส มาเส กุสคฺเคนาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต ชมฺพุกาชีวก อารพฺภ กเถสิ.
อตีเต กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล คามวาสี เอโก กุฏมพฺ ิโก
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เอกสฺส เถรสฺส วิหาร กตฺวา ตตฺถ วิหรนฺต จตูหิ ปจฺจเยหิ
อุปฏหิ. เถโร ตสฺส เคเห นิพทฺธ ภฺุชติ. อเถโก ขีณาสโว
ภิกฺขุ ทิวา ปณฺฑาย จรนฺโต ตสฺส เคหทฺวาร ปาปุณิ. กุฏมฺพโิ ก ต
ทิสฺวา ตสฺส อิริยาปเถ ปสนฺโน เคห ปเวเสตฺวา สกฺกจฺจ ปณีเตน
โภชเนน ปริวิสิตฺวา ภนฺเต อิม สาฏก รชิตฺวา นิวาเสยฺยาถาติ
มหนฺต สาฏก ทตฺวา ภนฺเต เกสา โว ทีฆา ตุมฺหาก เกโสโรปนตฺถาย
นหาปต อาเนสฺสามิ สยนตฺถาย มฺจก คาหาเปตฺวา
อาคมิสฺสามีติ อาห. นิพทฺธ เคเห ภฺุชนฺโต กุลปุ โก ภิกฺขุ ตสฺส ต
สกฺการ ทิสวฺ า จิตฺต ปสาเทตุ นาสกฺขิ อยนฺต มุหุตฺต ทิฏกสฺส
เอวรูป สกฺการ กโรติ นิพทฺธ เคเห ภฺุชนฺตสฺส ปน มยฺห น
กโรตีติ จินฺเตตฺวา วิหาร อคมาสิ. อิตโรป เตเนว สทฺธึ คนฺตฺวา
กุฏมฺพิเกน ทินฺน สาฏก รชิตฺวา นิวาเสสิ. กุฏม ฺพิโกป นหาปต
อาทาย คนฺตฺวา เถรสฺส เกเส โอหาราเปตฺวา มฺจก อตฺถราเปตฺวา
ภนฺเต อิมสฺมึเยว มฺจเก สยถาติ วตฺวา เทฺวป เถเร สฺวาตนาย
นิมนฺเตตฺวา ปกฺกามิ. เนวาสิโก ตสฺส สกฺการ กยิรมาน อธิวาเสตุ
นาสกฺขิ. อถสฺส โส สาย เถรสฺส นิปนฺนฏาน คนฺตฺวา จตูหากาเรหิ
[๒]- อกฺโกสิ อาวุโส อาคนฺตุก กุฏม ฺพิกสฺส เคเห ภตฺต ภฺุชนโต
วรตร มีฬฺห ขาทิตุ กุฏม ฺพิเกน อานีตนหาปเตน เกโสโรปนโต
วรตร ตาลฏิเกน เกเส ลฺุจาเปตุ กุฏมฺพิเกน ทินฺนสาฏก
๑

๑. พ. ยุ. เอตฺถนฺตเร จ โวติ อตฺถิ. สี. โวติ อตฺถิ. ๒. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร
เถรนฺติ อตฺถิ.
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นิวาสนโต วรตร นคฺเคน จริตุ กุฏม ฺพิเกน อาภตมฺจเก นิปชฺชนโต
วรตร ภูมิย นิปชฺชิตุนฺติ. เถโรป มา เอส พาโล ม นิสฺสาย
นสฺสีติ นิมนฺตน อนาทยิตฺวา ปาโต ว อุฏาย ยถาสุข อคมาสิ.
เนวาสิโกป ปาโต ว วิหาเร กตฺตพฺพวตฺต กตฺวา ภิกฺขาจารเวลาย
อิทานิป อาคนฺตุโก นิททฺ ายติ คณฺฑิสทฺเทน ปพุชฺเฌยฺยาติ สฺาย
นขปฏเเนว คณฺฑึ ปหริตฺวา คาม ปณฺฑาย ปาวิสิ. กุฏมฺพิโกป
สกฺการ กตฺวา เถราน อาคมนมคฺค โอโลเกนฺโต เนวาสิก ทิสฺวา
ภนฺเต เถโร กุหินฺติ ปุจฉฺ ิ. อถ น เนวาสิโก มา อาวุโส
อวจ ตุยฺห กุลุปโก หีโย ตว นิกฺขนฺตเวลาย โอวรก ปวิสิตฺวา
นิทฺท โอกฺกนฺโต ปาโต ว ปฏาย มม วิหารสมฺมชฺชนสทฺทมฺป
ปานียฆฏปริโภชนียฆเฏสุ อุทกาสิฺจนสทฺทมฺป คณฺฑิสทฺทมฺป
กโรนฺตสฺส น ชานาตีติ อาห. กุฏมพฺ ิโก จินฺเตสิ ตาทิสาย อิริยาปถสมฺปตฺติยา สมนฺนาคตสฺส เม อยฺยสฺส ยาว อิมมฺหา กาลา
นิทฺทายน นาม นตฺถิ ม ปน ตสฺส สกฺการ กโรนฺต ทิสฺวา
อทฺธา อิมินา ภทนฺเตน กิฺจิ วุตฺต ภวิสฺสตีติ. โส อตฺตโน
ปณฺฑิตภาเวน ต สกฺกจฺจ โภเชตฺวา ตสฺส ปตฺต สาธุก โธวิตฺวา
นานคฺครสโภชนสฺส ปูเรตฺวา ภนฺเต สเจ เม อยฺย ปสฺเสยฺยาถ
อิมมสฺส ปณฺฑปาต ทเทยฺยาถาติ อาห. อิตโร ต คเหตฺวา ว
จินฺเตสิ สเจ โส เอวรูป ปณฺฑปาต ภฺุชิสฺสติ อิมสฺมึเยว าเน
ปลุทฺโธ ภวิสฺสตีติ อนฺตรามคฺเค ต ปณฺฑปาต ฉฑฺเฑตฺวา เถรสฺส
๑

๑. สี. ยุ. อาวุโส กึ วเทถ.
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วสนฏาน คนฺตฺวา ต ตตฺถ โอโลเกนฺโต นาทฺทส. อถ น เอตฺตกสฺส
กมฺมสฺส กตตฺตา วีสติวสฺสสหสฺสานิ กโตป สมณธมฺโม รกฺขิตุ
นาสกฺขิ. อายุหปริโยสาเน ปน อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติตฺวา เอก พุทฺธนฺตร
มหาทุกฺข อนุภวิตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท ราชคหนคเร เอกสฺมึ
พหุอนฺนปาเน กุลฆเร นิพฺพตฺติ.
โส ปทสา คมนกาลโต ปฏาย เนว สยเน สยิตุ น ภตฺต
ภฺุชิตุ อิจฺฉติ อตฺตโน สรีรวลฺชเมว ขาทติ. พาลตาย อชานนฺโต
กโรตีติ น โปสึสุ. มหลฺลกกาเลป วตฺถ นิวาเสตุ น อิจฺฉติ นคฺโค
วิจรติ ภูมิย สยติ อตฺตโน สรีรวลฺชเมว ขาทติ. อถสฺส มาตาปตโร
นาย กุลฆรสฺส อนุจฺฉวิโก อาชีวกาน เอส อนุจฉฺ วิโกติ เตส
สนฺติก เนตฺวา อิม ทารก ปพฺพาเชถาติ อทสุ. อถ น เต ปพฺพาเชสุ
ปพฺพาเชตฺวา จ ปน คลปฺปมาเณ อาวาเฏ เปตฺวา ทฺวินฺน องฺสกูฏาน
อุปริ ปทรานิ ทตฺวา เตส อุปริ นิสที ิตฺวา ตาลฏิขณฺเฑน เกเส
ลฺุจึสุ. อถ เน ตสฺส มาตาปตโร สฺวาตนาย นิมนฺเตตฺวา ปกฺกมึสุ.
ปุนทิวเส อาชีวกา เอหิ คาม ปวิสิสฺสามาติ ต วทึสุ. โส คจฺฉถ
ตุมฺเห อห อิเธว ภวิสฺสามีติ น อิจฺฉิ. อถ น ปุนปฺปุน วตฺวา
อนิจฺฉมาน โอหาย อคมสุ. โสป เตส คตภาว ตฺวา วจฺจกุฏิยา
ทฺวาร วิวริตฺวา โอรุยฺห อุโภหิ หตฺเถหิ อาโลปการก คูถ ขาทติ.
อาชีวกา ตสฺส อนฺโตคามโต อาหาร ปหิณึส.ุ ตมฺป น อิจฺฉติ
ปุนปฺปุน วุจฺจมาโนป น เม อิมินา อตฺโถ ลทฺโธ เม อาหาโรติ.
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. ชตฺตูน. ๒. สี. ม. ยุ. ปทร. ๓. สี. ม. ยุ. ขาทิ.

๓
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กห ลทฺโธติ. อิเธว ลทฺโธติ. เอว ทุตเิ ย ตติเย จตุตฺเถ ทิวเสป
เตหิ พหุมฺป วุจฺจมาโน อห อิเธว ภวิสฺสามีติ คาม คนฺตุ น
อิจฺฉติ. อาชีวกา อย ทิวเส ทิวเส เนว คาม ปวิสิตุ น อมฺเหหิ
ปหิต อาหาร อาหริตุ อิจฺฉติ อิเธว เม ลทฺโธติ วทติ กินฺนุ
โข กโรติ ปริคฺคณฺหิสฺสาม นนฺติ คาม ปวิสนฺตา เอก เทฺว ชเน
ตสฺสป ปริคฺคณฺหนตฺถ โอหาย คมึสุ. เต ปจฺฉโต คจฺฉนฺตา วิย
หุตฺวา นิลียสึ ุ. โสป เตส คตภาว ตฺวา ปุริมนเยเนว วจฺจกุฏึ
โอรุยฺห คูถ ขาทติ. อิตเร ตสฺส กิริย ทิสฺวา อาชีวกาน อาโรจยึสุ.
ต สุตฺวา อาชีวกา อโห ภาริย กมฺม สเจ สมณสฺส โคตมสฺส
สาวกา ชาเนยฺยุ อาชีวกา คูถ ขาทมานา วิจรนฺตีติ อมฺหาก
อกิตฺตึ ปกาเสยฺยุ นาย อมฺหาก อนุจฺฉวิโกติ ต อตฺตโน สนฺตกิ า
นีหรึสุ. โส เตหิ นีหริโต. มหาชนสฺส อุจฺจารกรณฏาเน ปตฺถโต
เอโก ปฏิปาสาโณ อตฺถิ. ตสฺมึ มหนฺต โสณฺฑิ. ปฏิปาสาณ
นิสฺสาย มหาชนสฺส อุจฺจารกรณฏาน โหติ. โส ตตฺถ คนฺตฺวา รตฺตึ
คูถ ขาทิตฺวา มหาชนสฺส สรีรวลฺชนตฺถาย อาคมนกาเล เอเกน
หตฺเถน ปาสาณสฺส เอก ปสฺส โอลุพฺภ เอก ปาท อุกฺขิปตฺวา
ชนฺนุเก เปตฺวา อุทฺธวาตาภิมุโข มุข วิวริตฺวา ติฏติ. มหาชโน
ต ทิสฺวา อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา ภนฺเต กสฺมา อยฺโย มุข วิวริตฺวา
ิโตติ ปุจฺฉติ. อห วาตภกฺโข อฺโ เม อาหาโร นตฺถีติ.
อถ กสฺมา เอก ปาท อุกฺขิปตฺวา ชนฺนุเก กตฺวา ิโตสิ ภนฺเตติ.
อห อุคฺคตตโป โฆรตโป มยา ทฺวหี ิ ปาเทหิ อกฺกนฺตา ปวี
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กมฺปติ ตสฺมา เอก ปาท อุกฺขิปตฺวา ชนฺนุเก กตฺวา ิโตมฺหิ
อหฺหิ ิตโกว วีตินาเมมิ น นิสีทามิ น นิปชฺชามีติ. มนุสฺสา นาม
เยภุยฺเยน วจนมตฺตเมว สทฺทหนฺติ ตสฺมา อโห อจฺฉริย เอวรูปาป
นาม ตปสฺสโิ น โหนฺติ น โน เอวรูโป ทิฏปุพฺโพติ เยภุยฺเยน
องฺคมคธวาสิโน สงฺขุภิตฺวา มาเส มาเส มหนฺต สกฺการ อภิหรนฺติ.
โส อห วาตเมว ภกฺขามิ น อฺ อาหาร อาหรามิ อฺ หิ เม
ขาทนฺตสฺส ตโป นสฺสตีติ เตหิ อภิหต น กิฺจิ อิจฺฉติ. มนุสฺสา มา
โน ภนฺเต นาเสถ ตุมฺหาทิเสน โฆรตเปน ปริโภโค กโต อมฺหาก
ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย สวตฺตตีติ ปุนปฺปุน ยาจนฺติ. ตสฺส เม
อฺโ อาหาโร น รุจฺจตีติ มหาชนสฺส ปน ยาจนาย ปฬิโต
เตหิ อาภตานิ สปฺปผาณิตาทีนิ กุสคฺเคน ชิวฺหคฺเค เปตฺวา คจฺฉถ
อล โว เอตฺตก หิตาย สุขายาติ อุยฺโยเชสิ. เอว โส ปฺจปณฺณาส
วสฺสานิ นคฺโค คูถ ขาทนฺโต เกเส ลฺุจนฺโต ภูมิย สยมาโน
วีตินาเมสิ.
พุทฺธานป โข ปจฺจูสกาเล โลก โวโลกน อวิชหิตเมว โหติ
ตสฺมา เอกทิวส ภควโต ปจฺจูสสมเย โลก โวโลเกนฺตสฺส อย
ชมฺพุกาชีวโก าณชาลสฺส อนฺโต ปฺายิ. สตฺถา กินฺนุ โข
ภวิสฺสตีติ อาวชฺชิตฺวา ตสฺส สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสย
ทิสฺวา อห เอต อาทึ กตฺวา เอก คาถ ภาสิสฺสามิ คาถาปริโยสาเน
จตุราสีติยา ปาณสหสฺสาน ธมฺมาภิสมโย ภวิสฺสติ อิม กุลปุตฺต
นิสฺสาย มหาชโน โสตฺถภิ าว ปาปุณิสฺสตีติ ตฺวา ปุนทิวเส ราชคเห
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ปณฺฑาย จริตฺวา ปณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺโต อานนฺทตฺเถร อาห อานนฺท
ชมฺพุกาชีวกสฺส สนฺติก คมิสฺสามีติ. ภนฺเต กึ ตุมเฺ หเยว คมิสฺสถาติ.
อาม อหเมวาติ. เอว วตฺวา สตฺถา วฑฺฒมานกจฺฉายาย ตสฺส
สนฺติก ปายาสิ. เทวตา จินฺตยึสุ สตฺถา สาย ชมฺพุกาชีวกสฺส
สนฺติก คจฺฉติ โส จ เชคุจฺเฉ อุจฺจารปสฺสาวฏาเน ทนฺตกฏกฺกิลิฏเ ปฏิปาสาเณ วสติ เทว วสฺสาเปตุ วฏฏตีติ อตฺตโน
อานุภาเวน ตมุหุตฺตเยว เทว วสฺสาเปสุ. ปฏิปาสาโณ สุจิ
นิมฺมโล อโหสิ. อถสฺส อุปริ ปฺจวณฺณ ปุปฺผวสฺส วสฺสาปยึสุ.
สตฺถา สาย ชมฺพุกาชีวกสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ชมฺพุกาติ สทฺทมกาสิ.
ชมฺพุโก โก นุ โข เอส ทุชฺชาโน ม ชมฺพุกวาเทน วทตีติ
จินฺเตตฺวา โก เอโสติ อาห. อห ชมฺพุกาติ. กึ มหาสมณาติ.
อชฺช เม เอกรตฺตึ อิธ วสนฏาน เทหีติ. นตฺถิ มหาสมณ
อิมสฺมึ าเน วสนฏานนฺติ. ชมฺพุก มา เอว กริ เอกรตฺตึ เม
วสนฏาน เทหิ ปพฺพชิตา นาม ปพฺพชิต ปฏเนฺติ มนุสฺสา
มนุสฺส ปสโว ปสุนฺติ. กึ ปน ตฺว ปพฺพชิโตสีติ. อาม ปพฺพชิโตมฺหีติ.
สเจ ตฺว ปพฺพชิโต กหนฺเต ลาพุก กห ธูมกฏจฺฉุโก กห
ยฺสุตฺตกนฺติ. อตฺเถต มยฺห วิสุ วิสุ ปน คเหตฺวา จรณ
ทุกฺขนฺติ อพฺภนฺตเรเยว คเหตฺวา จรามีติ. โส จริสสฺ สิ ตฺว เอต
อคฺคณฺหิตฺวาติ กุชฺฌ.ิ อถ น สตฺถา อาห โหตุ ชมฺพุก มา
กุชฺฌ วสนฏาน เม อาจิกฺขาหีติ. นตฺถิ มหาสมณ เอตฺถ
๑

๑. สี. ม. ยุ. สายนฺติ นตฺถิ.
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วสนฏานนฺติ. สตฺถา ตสฺส วสนฏานโต อวิทูเร เอก ปพฺภาร
อตฺถิ ต นิททฺ ิสนฺโต เอตสฺมึ ปพฺภาเร โก วสตีติ อาห. น โกจิ
มหาสมณาติ. เตนหิ เอต มยฺห เทหีติ. ตฺวฺเว ชานาหิ
มหาสมณาติ. สตฺถา ปพฺภาเร นิสีทน ปฺาเปตฺวา นิสีทิ.
อถ ปมยาเม จตฺตาโร มหาราชาโน จตุทฺทิสา เอโกภาส
กโรนฺตา อุปฏาน อาคมึสุ. ชมฺพุโก โอภาส ทิสฺวา กึโอภาโส
นาเมโสติ จินฺเตสิ. มชฺฌมิ ยาเม สกฺโก เทวราชา อาคมิ. ชมฺพโุ ก
ตมฺป ทิสฺวา โก นาเมโสติ จินฺเตสิ. ปจฺฉิมยาเม เอกาย องฺคุลิยา
เอก ทฺวีหิ เทฺว ฯ เป ฯ ทสหิ ทส จกฺกวาฬานิ โอภาเสตุ สมตฺโถ
มหาพฺรหฺมา สกลอรฺ เอโกภาส กโรนฺโต อาคมิ. ชมฺพุโก
ตมฺป ทิสฺวา โก นุ โข เอโสติ จินฺเตตฺวา ปาโตว สตฺถุ สนฺติก
คนฺตฺวา ปฏิสนฺถาร กตฺวา เอกมนฺต ิโต สตฺถาร ปุจฺฉิ มหาสมณ
ตุมฺหาก สนฺติก จตสฺโส ทิสา โอภาเสนฺโต ปมยาเม โก อาคโตติ.
จตฺตาโร มหาราชาโนติ. กึการณาติ. ม อุปฏาตุนฺติ. กึ ปน
ตฺว จตูหิ มหาราเชหิ อุตฺตริตโรติ. อาม ชมฺพุก อหฺหิ ราชูน
อติราชาติ. มชฺฌิมยาเม ปน โก อาคโตติ. สกฺโก เทวราชาติ.
กึการณาติ. ม อุปฏาตุเมวาติ. กึ ปน ตฺว สกฺกเทวราชโตป
อุตฺตริตโรติ. อาม ชมฺพกุ สกฺกโตป อุตฺตริตโรมฺหิ เอโส ปน
มยฺห คิลานุปฏาโก กปฺปยการกสามเณรสทิโสติ. ปจฺฉิมยาเม
สกลอรฺ โอภาเสตฺวา โก อาคโตติ. ย นิสสฺ าย โลเก
พฺราหฺมณาทโยป ขิปตฺวา ปกฺขลิตฺวา นโม มหาพฺรหฺมุโนติ วทนฺติ
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โสเอว มหาพฺรหฺมาติ. กึ ปน ตฺว มหาพฺรหฺมุนาป อุตฺตริตโรติ.
อาม ชมฺพุก อหฺหิ พฺรหฺมุนาป อติพฺรหฺมาติ. อจฺฉริโยสิ ตฺว
มหาสมณ มยฺห ปน ปฺจปณฺณาสวสฺสานิ อิธ วสนฺตสฺส เอเตสุ
เอโกป ม อุปฏาตุ นาคตปุพฺโพ อหฺหิ เอตฺตก อทฺธาน วาตภกฺโข
หุตฺวา ิตโกว วีตินาเมสึ น ตาว เต มยฺห อุปฏาน อาคตปุพฺพาติ.
อถ น สตฺถา อาห ชมฺพุก ตฺว โลกสฺมึ อนฺธพาล มหาชน
วฺจยมาโน มป วฺเจตุกาโม ชาโต นนุ ตฺว ปฺจปณฺณาสวสฺสานิ
คูถเมว ขาทสิ ภูมิยเยว นิปชฺชิ นคฺโค หุตฺวา วิจริ ตาลฏิขณฺเฑน
เกเส ลฺุจิ อถ จ ปน โลก วฺเจนฺโต อห วาตภกฺโขมฺหิ
เอกปาเทน ติฏามิ น นิสีทามิ น นิปชฺชามีติ วเทสิ มป
วฺเจตุกาโมสิ ปุพฺเพป ตฺว ปาปก ลามิก ทิฏึ นิสฺสาย เอตฺตก
กาล คูถภกฺโขสิ ภูมิสโย นคฺโค วิจรนฺโต ตาลฏิขณฺเฑน
เกสลฺุจน ปตฺโต อิทานิป ปาปก ลามิก ทิฏิเมว คณฺหาสีติ.
กึ ปน มยา กต มหาสมณาติ. อถสฺส สตฺถา ปุพฺเพ กตกมฺม
อาจิกฺขิ. ตสฺส สตฺถริ กเถนฺเตเยว สเวโค อุปฺปนฺโน หิโรตฺตปฺป
อุปฏิต. โส อุกฺกุฏโิ ก นิสีท.ิ อถสฺส สตฺถา อุทกสาฏก ขิปตฺวา
อทาสิ. โส ต นิวาเสตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีท.ิ
สตฺถาปสฺส อนุปุพฺพีกถ กเถตฺวา ธมฺม เทเสสิ. โส เทสนาวสาเน
สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา อุฏายาสนา
ปพฺพชฺชฺจ อุปสมฺปทฺจ ยาจิ. เอตฺตาวตาสฺส ปุริมกมฺม ปริกฺขีณ.
อยฺหิ ขีณาสวมหาเถร จตูหิ อกฺโกเสหิ อกฺโกสิตฺวา ยาวาย
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มหาปวี ติคาวุตาธิก โยชน อุสฺสนฺนา ตาว อวีจิมฺหิ ปจิตฺวา
ตตฺถ ปกฺกาวเสเสน ปฺจปณฺณาสวสฺสานิ อิม วิปฺปการ ปตฺโต
เตนสฺส ต กมฺม ขีณ วีสติวสฺสสหสฺสานิ อิมินา กตสฺส สมณธมฺมสฺส
ผล นาเสตุ น สกฺกา ตสฺมา ต สตฺถา ทกฺขิณหตฺถ ปสาเรตฺวา
เอหิ ภิกฺขุ จร พฺรหฺมจริยนฺติ อาห. ตาวเทวสฺส คิหิลิงฺค
อนฺตรธายิ อฏปริกฺขารธโร สฏิวสฺสตฺเถโร วิย อโหสิ.
องฺคมคธวาสีน ตสฺส สกฺการ คเหตฺวา อาคตทิวโส กิเรส
ตสฺมา อุภยรฏวาสิโน สกฺการ คเหตฺวา อาคตา ตถาคต ทิสวฺ า
กินฺนุ โข อมฺหาก อยฺโย ชมฺพุโก มหา อุทาหุ สมโณ โคตโมติ
จินฺเตตฺวา สเจ สมโณ โคตโม มหา ภเวยฺย อย สมณสฺส
โคตมสฺส สนฺติก คจฺเฉยฺย ชมฺพุกาชีวกสฺส ปน มหนฺตตาย สมโณ
โคตโม อิมสฺส สนฺติก อาคโตติ จินฺตยึสุ. สตฺถา มหาชนสฺส
ปริวิตกฺก ตฺวา ชมฺพุก ตว อุปฏากาน กงฺข ฉินฺทาหีติ อาห.
โส อหมฺป ภนฺเต เอตฺตกเมว ปจฺจาสึสามีติ วตฺวา จตุตฺถชฺฌาน
สมาปชฺชิตฺวา อุฏาย ตาลปฺปมาณ เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา สตฺถา
เม ภนฺเต ภควา สาวโกหมสฺมีติ วตฺวา โอรุยฺห วนฺทิตฺวา ปุน
ทฺวิตาลมตฺต ติตาลมตฺตนฺติ เอว สตฺตตาลมตฺต เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา
โอรุยฺห อตฺตโน สาวกภาว ชานาเปสิ. ต ทิสฺวา มหาชโน อโห
พุทฺธา นาม อจฺฉริยา อโนมคุณาติ จินฺเตสิ. สตฺถา มหาชเนน
สทฺธึ กเถนฺโต เอวมาห อย เอตฺตก กาล ตุมฺเหหิ อาภตสกฺการ
กุสคฺเคน ชิวฺหคฺเค เปตฺวา ตปจรณ ปูเรมีติ อิธ นิวุตฺโถ สเจ
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อิมินา อุปาเยน วสฺสสต ตปจรณ ปูเรยฺย ยา จ อสฺส อิทานิ
กุล วา ภตฺต วา กุกฺกุจฺจายิตฺวา อภฺุชนฺตสฺส ภตฺตจฺเฉทนกุสลเจตนา ตสฺสา ต ตปจรณ โสฬสึป กล นาคฺฆตีติ อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" มาเส มาเส กุสคฺเคน
พาโล ภฺุเชถ โภชน
น โส สงฺขาตธมฺมาน
กล อคฺฆติ โสฬสินฺติ."
ตสฺสตฺโถ สเจ พาโล อปริฺาตธมฺโม สีลาทิคุณา ปริพาหิโร
ติตฺถายตเน ปพฺพชิโต ตปจรณ ปูเรสฺสามีติ มาเส มาเส สมฺปตฺเต
กุสคฺเคน โภชน ภฺุชนฺโต วสฺสสต ภฺุเชถ โภชน. น โส
สงฺขาตธมฺมาน กล อคฺฆติ โสฬสินฺติ สงฺขาตธมฺมา วุจฺจนฺติ
าตธมฺมา ตูลิตธมฺมา เตสุ เหฏิมโกฏิยา โสตาปนฺโน สงฺขาตธมฺโม
อุปริมโกฏิยา ขีณาสโว อิเมส สงฺขาตธมฺมาน โส พาโล
กล นาคฺฆติ โสฬสินฺติ ปุคฺคลาธิฏานา เทสนา. อย ปเนตฺถ
อตฺโถ ยา จ ตสฺส ตถา ตปจรณ ปูเรนฺตสฺส วสฺสสต เจตนา ยา จ
สงฺขาตธมฺมาน กุล วา ภตฺต วา กุกฺกุจฺจายิตฺวา อภฺุชนฺตาน
เอกา ภตฺตจฺเฉทนกุสลเจตนา ตสฺสา เจตนาย สา ตาวทีฆรตฺต
ปวตฺตเจตนา โสฬสึ กล นาคฺฆติ. อิท วุตฺต โหติ ย ตสฺสา
สงฺขาตธมฺมาน เจตนาย ผล ต โสฬสโกฏาเส กตฺวา ตโต เอเกก
ปุน โสฬสโกฏาเส กตฺวา ตโต เอกสฺส โกฏาสสฺส ย ผล
ตเทว ตสฺส พาลสฺส ตปจรณโต มหนฺตตรนฺติ.
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เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสาน ธมฺมาภิสมโย
อโหสีติ.
ชมฺพุกาชีวก วตฺถุ.
-------๑๒. อหิเปต วตฺถุ. [ ๕๖ ]
น หิ ปาป กต กมฺมนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต อฺตร อหิเปต อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ หิ ทิวเส ชฏิลสหสฺสสฺส อพฺภนฺตโร อายสฺมา
ลกฺขณตฺเถโร จ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร จ ราชคเห ปณฺฑาย
จริสฺสามาติ คิชฺฌกูฏโต โอตรนฺติ. เตสุ อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน
เอก อหิเปต ทิสฺวา สิต ปาตฺวากาสิ. อถ น ลกฺขณตฺเถโร กสฺมา
อาวุโส สิต ปาตุ กโรสีติ การณ ปุจฺฉิ. อกาโล โข อาวุโส
อิมสฺส ปฺหสฺส วิสชฺเชตุ ภควโต สนฺติเก ม ปุจฺเฉยฺยาสีติ.
เตสุ ราชคเห ปณฺฑาย จริตฺวา ภควโต สนฺติก คนฺตฺวา นิสินฺเนสุ
ลกฺขณตฺเถโร ปุจฺฉิ อาวุโส โมคฺคลฺลาน ตฺว คิชฌ
ฺ กูฏา โอตรนฺโต
สิต ปาตุ กริตฺวา มยา สิตการณ ปุฏโ ภควโต สนฺติเก ม
ปุจฺเฉยฺยาสีติ อวจ กเถหิ อิทานิ ต การณนฺติ. เถโร อาห อห
อาวุโส เอก อหิเปต ทิสฺวา สิต ปาตฺวากาสึ ตสฺส เอวรูโป
อตฺตภาโว มนุสฺสสีส วิย อสฺส สีส อหิสฺส วิยสฺส เสโส อตฺตภาโว
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อหิเปโต นาเมส ปมาณโต ปฺจวีสติโยชนิโก ตสฺส สีสโต
อุฏิตา อคฺคิชาลา ยาว นงฺคุฏา คจฺฉนฺติ นงฺคุฏโต อุฏิตา ยาว
สีสา มชฺเฌ อุฏิตา เทฺว ปสฺสานิ คจฺฉนฺติ ทฺวีหิ ปสฺเสหิ อุฏิตา
มชฺเฌ โอสรนฺตีติ. ทฺวินนฺ เมว กิร เปตาน อตฺตภาโว ปฺจวีสติโยชนิโก อวเสสาน ติคาวุตปฺปมาโณ อิมสฺส เจว อหิเปตสฺส
กากเปตสฺส จ ปฺจวีสติโยชนิโก เตสุ อยนฺตาว อหิเปโต.
กากเปตมฺป มหาโมคฺคลฺลาโน คิชฺฌกูฏมตฺถเก ปจฺจมาน
ทิสฺวา ตสฺส ปุพฺพกมฺม ปุจฺฉนฺโต อิม คาถมาห
" ปฺจโยชนิกา ชิวฺหา
สีสนฺเต นวโยชน
กาโย อจฺจุคฺคโต ตุยฺห
ปฺจวีสติโยชน
กินนฺ ุ กมฺม กริตฺวาน
ปตฺโตสิ ทุกฺขมีทิสนฺติ. "
อถสฺส เปโต อาจิกฺขนฺโต
" อห ภนฺเต โมคฺคลฺลาน กสฺสปสฺส มเหสิโน
สงฺฆสฺสาภิหฏ ภตฺต
อาหเรสึ ยถิจฺฉกนฺติ "
คาถ วตฺวา อาห ภนฺเต กสฺสปพุทฺธกาเล สมฺพหุลา ภิกฺขู คาม
ปณฺฑาย ปวิสึสุ. มนุสฺสา เถเร ทิสฺวา สมฺปยายมานา อาสนสาลาย
นิสีทาเปตฺวา ปาเท โธวิตฺวา เตเลน มกฺเขตฺวา ยาคุ ปาเยตฺวา
ขชฺชก ทตฺวา ปณฺฑปาตกาล อาคมยมานา ธมฺม สุณนฺตา นิสีทึสุ.
ธมฺมกถาวสาเน เถราน ปตฺเต อาทาย อตฺตโน อตฺตโน เคเห
นานคฺครสโภชนสฺส ปูเรตฺวา อาหรึสุ. ตทาห กาโก หุตฺวา อาสนสาลาย ฉทนปฏเ นิสนิ ฺโน ต ทิสฺวา เอเกน คหิตปตฺตโต ติกฺขตฺตุ
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มุข ปูเรนฺโต ตโย กพเฬ อคฺคเหสึ ต ปน ภตฺต เนว สงฺฆสฺส
สนฺตก น สงฺฆสฺส นิยเมตฺวา ทินฺน น ภิกฺขูหิ คหิตาวเสสก
อตฺตโน เคห เนตฺวา มนุสฺเสหิ ภฺุชิตพฺพก เกวล สงฺฆ อุททฺ ิสฺส
อภิหฏมตฺตเมว ตโต มยา ตโย กพฬา คหิตา เอตฺตก เม
ปุพฺพกมฺม สฺวาห กาล กตฺวา ตสฺส กมฺมสฺส วิปาเกน อวีจิมฺหิ
ปจิตฺวา ตตฺถ ปกฺกาวเสเสน อิทานิ คิชฺฌกูเฏ กากเปโต หุตฺวา
นิพฺพตฺโต อิท ทุกฺข ปจฺจนุโภมีติ. อิท กากเปต วตฺถุ.
อิธ ปน เถโร อหิเปต ทิสฺวา สิต ปาตฺวากาสินฺติ อาห.
อถสฺส สตฺถา สกฺขิ หุตวฺ า สจฺจ ภิกฺขเว โมคฺคลฺลาโน อาห
มยา ปเนส สมฺโพธิปฺปตฺตทิวเสเยว ทิฏโ อปจาห เย เม วจน น
สทฺทเหยฺยุ เตส อหิตาย ภเวยฺยาติ ปรานุทยาย น กเถสินฺติ
อาห. ลกฺขณสยุตฺเตป หิ มหาโมคฺคลฺลาเนน ทิฏกาเลเยว สตฺถา
ตสฺส สกฺขิ หุตฺวา วีสติวตฺถูนิ กเถสิ. อิทมฺป เตน ตเถว กถิต. ต
สุตฺวา ภิกฺขู ตสฺส ปุพฺพกมฺม ปุจฺฉึสุ. สตฺถาป เตส กเถสิ
อตีเต กิร พาราณสึ นิสฺสาย นทีตีเร ปจฺเจกพุทฺธสฺส
ปณฺณสาล กรึสุ. โส ตตฺถ วิหรนฺโต นิพทฺธ นคเร ปณฺฑาย จรติ.
นาคราป สาย ปาต คนฺธปุปฺผาทิหตฺถา ปจฺเจกพุทฺธสฺส อุปฏาน
คจฺฉนฺติ. เอโก พาราณสีวาสี ปุริโส ต มคฺค นิสฺสาย เขตฺต กสิ.
มหาชโน สาย ปาต ปจฺเจกพุทฺธสฺส อุปฏาน คจฺฉนฺโต ต เขตฺต
มทฺทนฺโต คจฺฉติ. กสโก มา เม เขตฺต มทฺทถาติ วาเรนฺโตป
๑

๑. ส. นิ. ๑๖/๒๙๘.
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วาเรตุ นาสกฺขิ. อถสฺส เอตทโหสิ สเจ อิมสฺมึ าเน ปจฺเจกพุทฺธสฺส
ปณฺณสาลา น ภเวยฺย น เม เขตฺต มทฺเทยฺยุนฺติ. โส ปจฺเจกพุทฺธสฺส
ปณฺฑาย ปวิฏกาเล ปริโภคภาชนานิ ภินฺทิตฺวา ปณฺณสาล ฌาเปสิ.
ปจฺเจกพุทฺโธ ต ฌาม ทิสฺวา ยถาสุข ปกฺกามิ. มหาชโน คนฺธมาล
อาทาย อาคโต ฌาม ปณฺณสาล ทิสวฺ า กห นุ โข โน อยฺโย
คโตติ อาห. โสป มหาชเนเนว สทฺธึ อาคโต มหาชนมชฺเฌ ิตโก
เอวมาห มยา ตสฺส ปณฺณสาลา ฌาปตาติ. อถ น คณฺหถ อิม
ปาป นิสฺสาย มย ปจฺเจกพุทฺธ ทฏุ น ลภิมฺหาติ ทณฺฑาทีหิ
โปเถตฺวา ชีวิตกฺขย ปาเปสุ. โส อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติตฺวา ยาวาย
ปวี โยชนมตฺต อุสฺสนฺนา ตาว นิรเย ปจิตฺวา ปกฺกาวเสเสน
คิชฺฌกูเฏ อหิเปโต หุตฺวา นิพฺพตฺติ.
สตฺถา อิม ตสฺส ปุพฺพกมฺม กเถตฺวา ภิกฺขเว ปาปกมฺม
นาเมต ขีรสทิส ยถา ขีร ทุยฺหมานเมว น ปริณมติ ตถา กมฺม
กริยมานเมว น วิปจฺจติ ยทา ปน วิปจฺจติ ตทา เอวรูเปน
ทุกฺเขน โยเชตีติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" น หิ ปาป กต กมฺม
สชฺชุขีรว มุจจฺ ติ
ฑหนฺต พาลมนฺเวติ
ภสฺมาจฺฉนฺโนว ปาวโกติ. "
ตตฺถ สชฺชุขีรนฺติ ตขณฺเว เธนุยา ถเนหิ นิกฺขนฺต
อพฺภุณฺห ขีร น มุจฺจติ น ปริณมติ. อิท วุตฺต โหติ ยถา อิท
สชฺชุขีร ตขณฺเว น มุจฺจติ น ปริณมติ ปกตึ น ชหติ ยสฺมึ
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ปน ภาชเน ทูหิตฺวา คหิต ยาว ตตฺถ ตกฺกาทิอมฺพิล น ปกฺขิปติ
ยาว ทธิภาชนาทิก อมฺพิลภาชน น ปาปุณาติ ตาว ปกตึ อวิชหิตฺวา
ปจฺฉา ชหติ เอวเมว ปาปกมฺมป กริยมานเมว น ปจฺจติ ยทิ
วิปจฺเจยฺย น โกจิ ปาปกมฺม กาตุ วิสเหยฺย ยาว ปน
กุสลาภินิพฺพตฺตา ขนฺธา ธรนฺติ ตาว เต น รกฺขนฺติ เตส เภทา
อปาเย นิพพฺ ตฺเตสุ ขนฺเธสุ วิปจฺจติ วิปจฺจมานฺจ ฑหนฺต
พาลมนฺเวติ. กึ วิยาติ. ภสฺมาจฺฉนฺโนว ปาวโกติ ยถา หิ ฉาริกาย
ปฏิจฺฉนฺโน วีตจฺฉิตงฺคาโร อกฺกนฺโตป ฉาริกาย ปฏิจฺฉนฺนตฺตา น
ตาว ฑหติ ฉาริก ปน ตาเปตฺวา จมฺมาทีน ฑหนวเสน ยาว
มตฺถลุงฺคา ฑหนฺโต คจฺฉติ เอวเมว ปาปกมฺมป เยน กต โหติ
ต พาล ทุติเย วา ตติเย วา อตฺตภาเว นิรยาทีสุ นิพฺพตฺต
ฑหนฺต อนุคจฺฉตีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
อหิเปต วตฺถุ.
-------๑๓. สฏิกูฏเปต วตฺถุ. [ ๕๗ ]
ยาวเทว อนตฺถายาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต สฏิกูฏเปต อารพฺภ กเถสิ.
๑

๑. สี. ยุ. ทุยหฺ ติ ฺวา.
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ปุริมนเยเนว หิ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร ลกฺขณตฺเถเรน สทฺธึ
คิชฺฌกูฏา โอโรหนฺโต อฺตรสฺมึ ปเทเส สิต กตฺวา เถเรน
สิตการณ ปุฏโ ภควโต สนฺติเก ม ปุจฺเฉยฺยาสีติ วตฺวา ปณฺฑาย
จริตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา นิสินฺนกาเล ปุน ปุฏโ
อห อาวุโส เอก เปต อทฺทส ติคาวุตปฺปมาเณน อตฺตภาเวน
ตสฺส สฏี อยกูฏสหสฺสานิ อาทิตฺตานิ สมฺปชฺชลิตานิ อุปริมตฺถเก
ปติตฺวา อุฏหนฺติ สีส ภินฺทนฺติ ภินฺน ภินฺน ปุน สมุฏหติ อิมินา
อตฺตภาเวน มยา เอวรูโป อตฺตภาโว น ทิฏปุพฺโพ อหนฺต
ทิสฺวา สิต ปาตฺวากาสินฺติ อาห. เปตวตฺถุสฺมึ หิ
" สฏี กูฏสหสฺสานิ
ปริปุณฺณานิ สพฺพโส
สีเส ตุยฺห นิปตนฺติ
โอภินฺทนฺเตว มตฺถกนฺติอาทิ
อิมเมว เปต สนฺธาย วุตตฺ . สตฺถา เถรสฺส กถ สุตฺวา ภิกฺขเว
มยาเปส สตฺโต โพธิมณฺเฑ นิสินฺเนเนว ทิฏโ  เย จ ปน เม วจน
น สทฺทเหยฺยุ เตส อหิตาย ภเวยฺยาติ ปเรส อนุกมฺปาย น กเถสึ
อิทานิ ปน โมคฺคลฺลานสฺส สกฺขิ หุตฺวา กเถมีติ อาห. ต สุตวฺ า
ภิกฺขู ตสฺส ปุพฺพกมฺม ปุจฺฉึสุ. สตฺถาป เตส กเถสิ
อตีเต กิร พาราณสิย สาลิตฺตกสิปฺเป นิปผฺ ตฺตึ ปตฺโต
เอโก ปสปฺป อโหสิ. โส นครทฺวาเร เอกสฺส วฏฏรุกฺขสฺส
เหฏา นิสนิ ฺโน สกฺขรานิ ขิปตฺวา ตสฺส ปณฺณานิ ฉินฺทนฺโต
หตฺถิรูปก โน ทสฺเสหิ อสฺสรูปก โน ทสฺเสหีติ คามทารเกหิ
๑

๒

๑. สี. ยุ. โอตรนฺโต. ๒. ขุ. เปต. ๒๖/๒๕๘.
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วุจฺจมาโน อิจฺฉิติจฺฉิตานิ รูปานิ ทสฺเสตฺวา เตส สนฺติกา ขาทนียาทีนิ
ลภติ. อเถกทิวส ราชา อุยฺยาน คจฺฉนฺโต ต ปเทส ปาปุณิ.
ทารกา ปสปฺป ปาโรหนฺตเร กตฺวา ปลายึสุ. รฺโ ิตมชฺฌนฺติเก
รุกฺขมูล ปวิฏสฺส ฉิทฺทจฺฉายา สรีร ผริ. โส กินนฺ ุ โข เอตนฺติ
อุทฺธ โอโลเกนฺโต รุกฺขปณฺเณสุ หตฺถิรูปกาทีนิ ทิสฺวา กสฺเสต
กมฺมนฺติ ปุจฉฺ ิตฺวา ปสปฺปโนติ สุตฺวา ต ปกฺโกสาเปตฺวา อาห
มยฺห ปุโรหิโต อติมุขโร อปฺปมตฺตเกป วุตฺเต พหุ ภณนฺโต ม
อุปทฺทเวติ สกฺขิสฺสสิ ตสฺส มุเข นาฬิมตฺตา อชลณฺฑิกา ขิปตุนฺติ.
สกฺขิสฺสามิ เทว อชลณฺฑิกา อาหราเปตฺวา ปุโรหิเตน สทฺธึ
ตุมฺเห อนฺโตสาณิย นิสีทถ อหเมตฺถ กตฺตพฺพ ชานิสฺสามีติ. ราชา
ตถา อกาสิ. อิตโร กตฺตริยคฺเคน สาณิยา ฉิทฺท กาเรตฺวา ปุโรหิตสฺส
รฺา สทฺธึ กเถนฺตสฺส มุเข วิวฏมตฺเต เอเกก อชลณฺฑิก ขิป.
ปุโรหิโต มุข ปวิฏ ปวิฏ คิล.ิ ปสปฺป ขีณาสุ อชลณฺฑิกาสุ
สาณึ จาเลสิ. ราชา ตาย สฺาย อชลณฺฑิกาน ขีณภาว ตฺวา
อาห อาจริย อห ตุมฺเหหิ สทฺธึ กเถนฺโต กถ นิตฺถริตุ น สกฺขิสสฺ ามิ
ตุมฺเห อติมขุ รตาย นาฬิมตฺตา อชลณฺฑิกา คิลิตฺวาป ตุณหฺ ีภาว
นาปชฺชถาติ. พฺราหฺมโณ มงฺกุภาว อาปชฺชิตฺวา ตโต ปฏาย มุข
วิวริตฺวา รฺา สทฺธึ สลฺลปตุ นาสกฺขิ. ราชา ปสปฺป
ปกฺโกสาเปตฺวา ต นิสฺสาย เม สุข ลทฺธนฺติ ตุฏโ ตสฺส
สพฺพฏก นาม ทตฺวา นครสฺส จตูสุ ทิสาสุ จตฺตาโร คามวเร
๑

๒

๑. สี. ยุ. อิจฺฉติ ิจฺฉิตาน. ๒. สี. ยุ. กาเรสิ.
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อทาสิ. ตมตฺถ วิทิตฺวา รฺโ อตฺถธมฺมานุสาสโก อมจฺโจ อิม
คาถมาห
" สาธุ โข สิปฺปกนฺนาม อป ยาทิสกีทิส
ปสฺส ขฺชปฺปหาเรน
ลทฺธา คามา จตุทฺทิสาติ. "
(โส ปน อมจฺโจ เตน สมเยน อหเมว ภควา อโหสิ.) อเถโก ปุริโส
ปสปฺปนา ลทฺธสมฺปตฺตึ ทิสฺวา จินฺเตสิ อยนฺนาม ปสปฺป หุตฺวา
อิม สิปฺป นิสฺสาย มหาสมฺปตฺตึ ปตฺโต มยาเปต สิกฺขิตุ วฏฏตีติ.
โส ต อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา อิม เม อาจริย สิปฺป เทหีติ
อาห. น สกฺกา ตาต ทาตุนฺติ. โส เตน ปฏิกฺขิตโฺ ต โหตุ
อาราเธสฺสามิ นนฺติ ตสฺส หตฺถปาทปริกมฺมาทีนิ กโรนฺโต จิรสฺส ต
อาราเธตฺวา ปุนปฺปุน ยาจิ. ปสปฺป อย เม อติวิย อุปการโกติ
ต ปฏิพาหิตุ อสกฺโกนฺโต สิปฺป สิกขฺ าเปตฺวา นิปฺผนฺน เต ตาต
สิปฺป อิทานิ กึ กริสฺสสีติ อาห. พหิ คนฺตฺวา สิปฺป วีมสิสฺสามีติ.
กึ กริสฺสสีต.ิ คาวึ วา มนุสฺส วา ปหริตฺวา มาเรสฺสามีติ.
ตาต คาวึ มาเรนฺตสฺส สต ทณฺโฑ โหติ มนุสฺส มาเรนฺตสฺส
สหสฺส ตฺว สปุตฺตทาโรป ต นิตฺถริตุ น สกฺขิสสฺ สิ มา วินสฺส
ยมฺหิ ปหเฏ ทณฺโฑ นตฺถิ ตาทิส นิมฺมาตาปติก กฺจิ อุปธาเรหีติ.
โส สาธูติ สกฺขเร อุจฺฉงฺเค กตฺวา ตาทิส อุปธารยมาโน วิจรนฺโต
คาวึ ทิสฺวา อย สสฺสามิกาติ ปหริตุ น วิสหิ มนุสฺส ทิสฺวา
อย สมาตาปติโกติ ปหริตุ น วิสหิ. เตน จ สมเยน สุเนตฺโต
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๓๕. ตทฏกถา. ๒/๒๗๖.
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นาม ปจฺเจกพุทฺโธ นคร นิสฺสาย ปณฺณสาลาย วิหรติ. โส ต
ปณฺฑาย ปวิสนฺต นครทฺวารนฺตเร ิต ทิสฺวา อย นิมฺมาตาปติโก
อิมสฺมึ ปหเฏ ทณฺโฑ นตฺถิ อิม ปหริตฺวา สิปฺป วีมสิสฺสามีติ
ปจฺเจกพุทฺธสฺส ทกฺขิณกณฺณโสต สนฺธาย สกฺขร ขิป. ทกฺขิเณน
กณฺณโสเตน ปวิสิตฺวา วาเมน นิกขฺ มิ. ทุกฺขา เวทนา อุปฺปชฺช.ิ
ปจฺเจกพุทฺโธ ภิกฺขาย จริตุ นาสกฺขิ อากาเสน ปณฺณสาล คนฺตฺวา
ปรินิพฺพายิ. มนุสฺสา ปจฺเจกพุทฺเธ อนาคจฺฉนฺเต กิฺจิ อผาสุก
ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา ต ปรินิพฺพุต ทิสฺวา โรทึสุ
ปริเทวึสุ. โสป มหาชน คจฺฉนฺต ทิสฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา ปจฺเจกพุทฺธ
สฺชานิตฺวา อย ปณฺฑาย ปวิสนฺโต ทฺวารนฺตเร มม สมฺมุขีภูโต
อห อตฺตโน สิปฺป วีมสนฺโต อิม ปหรินฺติ อาห. มนุสฺสา อิมินา
กิร ปาเปน ปจฺเจกพุทฺโธ ปหโฏ คณฺหถ คณฺหถาติ โปเถตฺวา
ตตฺเถว น ชีวิตกฺขย ปาเปสุ. โส อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติตฺวา ยาวาย
มหาปวี โยชน อุสฺสนฺนา ตาว ปจิตฺวา วิปากาวเสเสน
คิชฺฌกูฏมตฺถเก สฏิกูฏเปโต หุตฺวา นิพฺพตฺติ.
สตฺถา อิมมสฺส ปุพฺพกมฺม กเถตฺวา ภิกฺขเว พาลสฺส นาม
สิปฺป วา อิสฺสริย วา อุปฺปชฺชมาน อนตฺถาย อุปฺปชฺชติ พาโล
หิ สิปฺป วา อิสฺสริย วา ลภิตฺวา อตฺตโน อนตฺถเมว กโรตีติ
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
๑

๒

๑. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร สาติ อตฺถิ.ม.โส ๒. สี. อิม ตสฺส. ม. ตสฺส อิม.
ยุ. อิมมสฺส.
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" ยาวเทว อนตฺถาย
ตฺต พาลสฺส ชายติ
หนฺติ พาลสฺส สุกฺกส
มุทฺธมสฺส วิปาตยนฺติ."
ตตฺถ ยาวเทวาติ อวธิปริจฺเฉทนตฺเถ นิปาโต. ตฺตนฺติ
ชานนภาโว. ยมฺป สิปฺป ชานาติ ยมฺหิ วา อิสฺสริเย ยาย วา
ยสสมฺปตฺติยา ิโต ชเนน ายติ ปากโฏ ปฺาโต โหติ ตสฺเสต
นาม. สิปฺป วา หิ อิสฺสริยาทิภาโว วา พาลสฺส อนตฺถาเยว ชายติ
ต นิสฺสาย โส อตฺตโน อนตฺถเมว กโรติ. หนฺตตี ิ วินาเสติ.
สุกฺกสนฺติ กุสลโกฏาส. พาลสฺส หิ สิปฺป วา อิสฺสริย วา
อุปฺปชฺชมาน กุสลโกฏาส ฆาเตนฺตเมว อุปปฺ ชฺชติ. มุทธฺ นฺติ
ปฺาเยต นาม. วิปาตยนฺติ วิทฺธสมาน. ตสฺส หิ ต สุกกฺ ส
หนนฺต ปฺาสงฺขาต มุทฺธ วินิปาเตนฺต วิทฺธเสนฺตเมว หนตีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
สฏิกูฏเปต วตฺถุ.
------๑๔. สุธมฺมตฺเถร วตฺถุ. [ ๕๘ ]
อสนฺต ภาวมิจฺเฉยฺยาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต สุธมฺมตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
เทสนา ปน มจฺฉิกาสณฺเฑ สมุฏาย สาวตฺถิย นิฏิตา.
๑

๑. สี. ยุ.....อิสฺสริเย ยเส สมฺปตฺติยฺจ.
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มจฺฉิกาสณฺฑนครสฺมึ หิ จิตฺโต คหปติ ปฺจวคฺคิยาน อพฺภนฺตร
มหานามตฺเถร นาม ปณฺฑาย จรมาน ทิสฺวา ตสฺส อิริยาปเถ
ปสีทิตฺวา ปตฺตมาทาย เคห ปเวเสตฺวา โภเชตฺวา ภตฺตกิจฺจาวสาเน
ธมฺมกถ สุณนฺโต โสตาปตฺติผล ปตฺวา อจลสทฺโธ หุตฺวา อมฺพาฏกวนนฺนาม อตฺตโน อุยยฺ าน สงฺฆาราม กตฺตุกาโม เถรสฺส หตฺเถ
อุทก ปาเตตฺวา นิยฺยาเทสิ. ตสฺมึ ขเณ ปติฏิต พุทฺธสาสนนฺติ
อุทกปริยนฺต กตฺวา มหาปวี กมฺป. มหาเสฏี อุยฺยาเน มหาวิหาร
กาเรตฺวา สพฺพทิสาหิ อาคตภิกฺขูน วิวฏทฺวาโร อโหสิ. มจฺฉิกาสณฺเฑ
สุธมฺมตฺเถโร นาม เนวาสิโก อโหสิ. อปเรน สมเยน จิตฺตสฺส
คุณกถ สุตฺวา เทฺว อคฺคสาวกา ตสฺส สงฺคห กตฺตุกามา มจฺฉิกาสณฺฑ
อคมสุ. จิตฺโต คหปติ เตส อาคมน สุตฺวา อฑฺฒโยชนมคฺค
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา เต อาทาย อตฺตโน วิหาร ปเวเสตฺวา อาคนฺตุกวตฺต
กตฺวา ภนฺเต โถก ธมฺมกถ โสตุกาโมมฺหีติ ธมฺมเสนาปตึ ยาจิ.
อถ น เถโร อุปาสก อทฺธาเนนมฺหา กิลนฺตรูปา อปจ โถก
สุณาหีติ ตสฺส ธมฺมกถ กเถสิ. โส เถรสฺส ธมฺมกถ สุณนฺโต ว
อนาคามิผล ปาปุณิ. โส เทฺว อคฺคสาวเก วนฺทิตฺวา ภนฺเต เสฺว
ภิกฺขุสหสฺเสน สทฺธึ มม เคเห ภิกฺข คณฺหถาติ นิมนฺเตตฺวา ปจฺฉา
เนวาสิก สุธมฺมตฺเถร ตุมฺเหป ภนฺเต เสฺว เถเรหิ สทฺธึ
อาคจฺเฉยฺยาถาติ นิมนฺเตสิ. โส อย ม ปจฺฉา นิมนฺเตตีติ กุทฺโธ
ปฏิกฺขิปตฺวา ปุนปฺปุน ยาจิยมาโนป ปฏิกฺขิปเอว. อุปาสโก
๑

๑. สี. ยุ. นิมนฺเตสีติ.
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ปฺายิสฺสถ ภนฺเตติ ปกฺกมิตฺวา ปุนทิวเส อตฺตโน นิเวสเน
มหาทาน สชฺเชสิ. สุธมฺมตฺเถโรป ปจฺจูสกาเลเยว กีทโิ ส นุ โข
คหปตินา อคฺคสาวกาน สกฺกาโร สชฺชิโต เสฺว คนฺตฺวา ปสฺสิสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา ปาโตว ปตฺตจีวรมาทาย ตสฺส เคห อคมาสิ. โส
คหปตินา นิสีทถ ภนฺเตติ วุจฺจมาโนป นาห นิสีทามิ ปณฺฑาย
จริสฺสามีติ วตฺวา อคฺคสาวกาน ปฏิยาทิตสกฺการ โอโลเกตฺวา
คหปตึ ชาติยา ฆฏเฏตุกาโม อุฬาโร เต คหปติ สกฺกาโร
อปเจตฺถ เอกฺเว นตฺถีติ อาห. กึ ภนฺเตติ. ติลสงฺคุลิกา
คหปตีติ วตฺวา คหปตินา กาโกปมาย อปสาทิโต กุชฌ
ฺ ติ ฺวา เอโส
เต คหปติ อาวาโส ปกฺกมิสฺสามหนฺติ วตฺวา ยาวตติย วาริยมาโนป
ปกฺกมิตฺวา สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา จิตฺเตน จ คหปตินา อตฺตนา
จ วุตฺตวจน อาโรเจสิ. สตฺถา ตยา อุปาสโก สทฺโธ ปสนฺโน
หีเนน ขขสิโตติ ตสฺเสว โทส อาโรเปตฺวา ปฏิสารณียกมฺม กาเรตฺวา
คจฺฉ จิตฺตคหปตึ ขมาเปหีติ เปเสสิ. โส ตตฺถ คนฺตฺวา คหปติ
มยฺเหเวโส โทโส ขมาหิ เมติ วตฺวาป นาห ขมามีติ เตน
ปฏิกฺขิตฺโต มงฺกุภูโต ต ขมาเปตุ นาสกฺขิ ปุนเทว สตฺถุ สนฺติก
ปจฺจาคมาสิ. สตฺถา นาสฺส อุปาสโก ขมิสฺสตีติ ชานนฺโตป
มานตฺถทฺโธ เอส ตึสโยชนมคฺค คนฺตฺวา ปจฺจาคจฺฉตูติ ขมาปนุปาย
อนาจิกฺขิตฺวาว อุยโฺ ยเชสิ. อถสฺส ปุน อาคตกาเล นีหตมานสฺส
อนุทูต ทตฺวา คจฺฉ อิมนิ า สทฺธึ คนฺตฺวา อุปาสก ขมาเปหีติ
วตฺวา สมเณน นาม มยฺห วิหาโร มยฺห นิวาสนฏาน มยฺห
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อุปาสโก มยฺห อุปาสิกาโยติ มาน วา อิสฺส วา กาตุ น วฏฏติ
เอว กโรนฺตสฺส หิ อิสสฺ ามานาทโย กิเลสา วฑฺฒนฺตีติ อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ
" อสนฺต ภาวมิจเฺ ฉยฺย
ปุเรกฺขารฺจ ภิกฺขุสุ
อาวาเสสุ จ อิสฺสริย
ปูชา ปรกุเลสุ จ
มเมว กต มฺนฺตุ
คิหิปพฺพชิตา อุโภ
มเมว อติวสา อสฺสุ
กิจจฺ ากิจฺเจสุ กิสฺมิฺจิ
อิติ พาลสฺส สงฺกปฺโป อิจฉฺ า มาโน จ วฑฺฒตีติ. "
ตตฺถ อสนฺตนฺติ พาโล ภิกฺขุ อวิชฺชมาน สมฺภาวน
อิจฺเฉยฺย อสฺสทฺโธว สมาโน สทฺโธติ ม ชโน ชานาตูติ อิจฺฉตีติ
ปาปจฺฉตานิทฺเทเส วุตฺตนเยเนว พาโล อสฺสทฺโธ ทุสฺสีโล อปฺปสฺสุโต
อวิวิตฺโต กุสีโต อนุปฏิตสฺสติ อสมาหิโต ทุปปฺ ฺโ อกฺขีณาสโว
สมาโน อโห วต ม ชโน อย สทฺโธ สีลวา พหุสฺสุโต ปวิวิตฺโต
อารทฺธวิริโย อุปฏิตสฺสติ สมาหิโต ปฺวา ขีณาสโวติ ชาเนยฺยาติ
อิม อสนฺต สมฺภาวน อิจฺฉติ. ปุเรกฺขารนฺติ ปริวาร. อโห วต ม
สกลวิหาเร ภิกฺขู ปริวาเรตฺวา ปฺห ปุจฺฉนฺตา วิหเรยฺยุนฺติ เอว
อิจฺฉาจาเร ตฺวา ปุเรกฺขารฺจ ภิกฺขูสุ อิจฺฉติ. อาวาเสสูติ
สงฺฆิเกสุ จ อาวาเสสุ. ยานิ วิหารมชฺเฌ ปณีตเสนาสนานิ ตานิ
อตฺตโน สนฺทิฏสมฺภตฺตาทีน ภิกฺขูน ตุมฺเห อิธ วสถาติ วิจาเรนฺโต
สยมฺป วรเสนาสน ปลิพุทฺธนฺโต เสสาน อาคนฺตุกภิกฺขูน ปจฺจนฺติมานิ
๑

๒

๑. ปาลิย อิสฺสาติ ทิสฺสติ. ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๔๗๓.
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ลามกเสนาสนานิ เจว อมนุสฺสปริคฺคหิตานิ จ ตุมฺเห อิธ วสถาติ
วิจาเรนฺโต อาวาเสสุ จ อิสฺสริย อิจฉฺ ติ. ปูชา ปรกุเลสุ จาติ
เนว มาตาปตูน น าตกาน ปเรสเยว กุเลสุ อโห วติเม
มยฺหเมว ทเทยฺยุ น อฺเสนฺติ เอว จตุปฺปจฺจยปูช อิจฺฉติ.
มเมว กต มฺนฺตูติ ยสฺส จ พาลสฺส ยงฺกิฺจิ วิหาเร
อุโปสถาคาราทิกรณวเสน กต นวกมฺม ต สพฺพ อมฺหาก เถเรน
กตนฺติ เอว คิหี จ ปพฺพชิตา จ อุโภป มเมว นิสฺสาย กต
ปรินิฏิต มฺนฺตูติ สงฺกปฺโป อุปฺปชฺชติ. มเมว อติวสา อสฺสูติ
คิหี จ ปพฺพชิตา จ สพฺเพป มเมว วเส วตฺตนฺตุ สกฏโคณวาสีผรสุอาทีนิ วา ลทฺธพฺพานิ โหนฺตุ อนฺตมโส ยาคุมตฺตมฺป ตาเปตฺวา
ปวนาทีนิ วา เอวรูเปสุ กิจฺจากิจฺเจสุ ขุทฺทกมหนฺเตสุ กรณีเยสุ
กิสฺมิฺจิ เอกกิจฺเจป มเมว วเส วตฺตนฺตุ มฺเว อาปุจฺฉิตฺวา
กโรนฺตูติ สงฺกปฺโป อุปฺปชฺชติ. อิติ พาลสฺสาติ ยสฺส พาลสฺส
สา จ อิจฺฉา อยฺจ เอวรูโป สงฺกปฺโป อุปฺปชฺชติ ตสฺส เนว
วิปสฺสนา น มคฺคผลานิ วฑฺฒนฺติ เกวล ปนสฺส ฉนฺทาทโย
สมุทฺทสฺส อุทก วิย ฉสุ ทฺวาเรสุ อุปฺปชฺชนกตณฺหา เจว
นววิธมาโน จ วฑฺฒตีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
สุธมฺมตฺเถโรป อิม โอวาท สุตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา
อุฏายาสนา ปทกฺขิณ กตฺวา เตน อนุทูเตน ภิกฺขุนา สทฺธึ คนฺตฺวา
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. ยา จ. ๒. สี. ยุ. จนฺโททเย. ต ยุตฺตตร.
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อุปาสกสฺส จกฺขุปเถ อาปตฺตึ ปฏิกฺกริตฺวา อุปาสก ขมาเปสิ. โส
อุปาสเกน ขมามห ภนฺเต สเจ มยฺห โทโส อตฺถิ ขมถ เมติ
ปฏิกฺขมาปโต สตฺถารา ทินฺเน โอวาเท ตฺวา กติปาเหเนว สห
ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ. อุปาสโกป จินฺเตสิ มยา สตฺถาร
อทิสฺวาว โสตาปตฺติผล ปตฺต อทิสฺวาเยว อนาคามิผเล ปติฏิโต
สตฺถารเมว ทฏุ วฏฏตีติ. โส ติลตณฺฑุลสปฺปผาณิตวตฺถจฺฉาทนาทิปุณฺณานิ ปฺจ สกฏสตานิ โยชาเปตฺวา เย สตฺถาร ทฏุกามา
คจฺฉนฺตุ ปณฺฑปาตาทีหิ น กิลมิสฺสนฺตีติ ภิกฺขุสงฺฆสฺส อาโรจาเปตฺวา
ภิกฺขุนีสงฺฆสฺสป อุปาสกานมฺป อุปาสิกานมฺป อาโรจาเปสิ. เตน
สทฺธึ ปฺจสตา ภิกฺขู จ ภิกฺขุนิโย จ อุปาสกา จ อุปาสิกาโย จ
นิกฺขมึสุ. โส เตสฺเจว อตฺตโน จ ปริสายาติ ติณฺณ ชนสหสฺสาน
ยถา ตึสโยชนมคฺเค ยาคุภตฺตาทีหิ กิฺจิ เวกลฺล นาโหสิ ตถา
สวิทหิ. ตสฺส ปน นิกขฺ นฺตภาว ตฺวา โยชเน โยชเน เทวตา
ขนฺธาวาร พนฺธิตฺวา ทิพฺเพหิ ยาคุขชฺชกภตฺตปานกาทีหิ ต มหาชน
อุปฏหึสุ. กสฺสจิ เกนจิ เวกลฺล นาโหสิ. เอว เทวตาหิ อุปฏิยมาโน
เทวสิก โยชน คจฺฉนฺโต มาเสน สาวตฺถึ ปาปุณิ. ปฺจ สกฏสตานิ
ยถาปูราเนว อเหสุ. เทวตาหิ เจว มนุสฺเสหิ จ อภิหฏปณฺณาการ
วิสฺสชฺเชนฺโต อคมาสิ. สตฺถา อานนฺทตฺเถร อาห อานนฺท อชฺช
วฑฺฒมานกจฺฉายาย จิตฺโต คหปติ ปฺจหิ อุปาสกสเตหิ ปริวุโต
อาคนฺตฺวา ม วนฺทิสฺสตีติ. กึ ปน ภนฺเต ตสฺส ตุมฺหาก วนฺทนกาเล
๑

๑. สี. ยุ. อามนฺเตสิ.
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กิฺจิ ปาฏิหาริย ภวิสฺสตีติ. ภวิสฺสติ อานนฺทาติ. กึ ภนฺเตติ.
ตสฺส อาคนฺตฺวา ม วนฺทนกาเล ราชมาเนน อฏกรีสมตฺเต
ปเทเส ชนฺนุมตฺเตน โอธินา ปฺจวณฺณาน ทิพฺพปุปฺผาน ฆนวสฺส
วสฺสิสฺสตีติ. ต กถ สุตวฺ า นครวาสิโน เอว มหาปฺุโ กิร
จิตฺโต นาม คหปติ อาคนฺตฺวา อชฺช สตฺถาร วนฺทิสฺสติ เอวรูป กิร
ปาฏิหาริย ภวิสฺสติ มยมฺป ต มหาปฺุ ทฏุ ลภิสฺสามาติ
ปณฺณาการ อาทาย มคฺคสฺส อุโภสุ ปสฺเสสุ อฏสุ. วิหารสมีป
อาคตกาเล ปฺจ ภิกฺขุสตานิ ปม อาคมึสุ. จิตฺโต คหปติ
อมฺมา ตุมฺเห ปจฺฉโต อาคจฺฉถาติ อุปาสิกาโย วตฺวา สย
ปฺจหิ อุปาสกสเตหิ ปริวุโต สตฺถุ สนฺติก อคมาสิ. พุทฺธาน
สมฺมุขฏาเน ปน ิตา วา นิสินฺนา วา น อิโต เอโต วา โหนฺติ
พุทฺธวีถิยา ทฺวีสุ ปสฺเสสุ นิจฺจลาว ติฏนฺติ. จิตฺโต คหปติ
มหนฺต พุทฺธวีถึ โอกฺกมิ. ตีณิ ผลานิ ปตฺเตน อริยสาวเกน
โอโลกิโตโลกิตฏาน กมฺป. เอโส กิร จิตฺโต คหปตีติ มหาชโน
โอโลเกสิ. โส สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา ฉพฺพณฺณาน พุทฺธรสีน อนฺโต
ปวิสิตฺวา ทฺวีสุ โคปฺผเกสุ สตฺถุ ปาเท คเหตฺวา วนฺทิ. ตขณฺเว
วุตฺตปฺปการ ปุปฺผวสฺส วสฺสิ. สาธุการสหสฺสานิ ปวตฺตึสุ. โส
เอกมาส สตฺถุ สนฺติเก วสมาโนว สกล พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ
วิหาเรเยว นิสีทาเปตฺวา มหาทาน อทาสิ. อตฺตนา สทฺธึ อาคเตป
อนฺโตวิหาเรเยว กตฺวา ปฏิชคฺคิ. เอกทิวสป อตฺตโน สกเฏสุ กิฺจิ
๑

๑. สี. ม. ยุ. เอตฺโต.
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คเหตพฺพ นาโหสิ. เทวมนุสฺเสหิ อาภตปณฺณากาเรเนว สพฺพกิจฺจานิ
อกาสิ. โส สตฺถาร วนฺทิตฺวา อาห ภนฺเต อห ตุมฺหาก ทาน
ทสฺสามีติ อาคจฺฉนฺโต มาส อนฺตรามคฺเค อโหสึ อิธ เม มาโส
วีติวตฺโต มยา อาภต กิฺจิ คเหตุ น ลภามิ เอตฺตก กาล
เทวมนุสฺเสหิ อาภตปณฺณากาเรเนว ทาน อทาสึ โสห สเจป อิธ
สวจฺฉร วสิสฺสามิ เนว มม เทยฺยธมฺม ทาตุ ลภิสฺสามิ สกฏานิ
โอตาเรตฺวา คนฺตุ อิจฺฉามิ ปฏิสามนฏาน เม อาโรจาเปถาติ.
สตฺถา อานนฺทตฺเถร อาห อานนฺท อุปาสกสฺส เอก ปเทส ตุจฺฉ
กาเรตฺวา เทหีติ. เถโร ตถา อกาสิ. กปฺปยภูมิ กิร จิตฺตสฺส
คหปติโน อนฺุาตา. อุปาสโกป อตฺตนา สทฺธึ อาคเตหิ ตีหิ
ชนสหสฺเสหิ สทฺธึ ตุจฺฉสกเฏหิ ปุน มคฺค ปฏิปชฺช.ิ เทวมนุสฺสา
อุฏาย อยฺย ตยา ตุจฺฉสกเฏหิ คมนกมฺม กตนฺติ สตฺตหิ
รตเนหิ สกฏานิ ปูรยึส.ุ โส อตฺตโน อาภตปณฺณากาเรหิ มหาชน
ปฏิชคฺคนฺโต อคมาสิ.
อานนฺทตฺเถโร สตฺถาร วนฺทิตฺวา อาห ภนฺเต ตุมฺหาก
สนฺติก อาคจฺฉนฺโตป มาเสน อาคโต อิธาป มาสเมว วุตฺโถ
เอตฺตก กาล อาภตปณฺณากาเรเนว ทาน อทาสิ อิทานิ ปฺจ
สกฏสตานิ ตุจฺฉานิ กตฺวา มาเสเนว กิร คมิสสฺ ติ เทวมนุสฺสา
ปนสฺส อุฏ าย อยฺย ตยา ตุจฺฉสกเฏหิ คมนกมฺม กตนฺติ สกฏานิ
สตฺตหิ รตเนหิ ปูรยึสุ ปุน อตฺตโน อาภตปณฺณากาเรเนว
๑

๑. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร โสติ อตฺถิ. ม. โส ปุน.
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กิร มหาชน ปฏิชคฺคนฺโต คมิสฺสติ กึ ปน ภนฺเต เอตสฺส ตุมฺหาก
สนฺติก อาคจฺฉนฺตสฺเสว อย สกฺกาโร อุปฺปชฺชติ อุทาหุ อฺตฺถ
คจฺฉนฺตสฺสาป อุปฺปชฺชตีติ. อานนฺท มม สนฺติก อาคจฺฉนฺตสฺสาป
อฺตฺถ คจฺฉนฺตสฺสาป อุปฺปชฺชเตว อยฺหิ อุปาสโก สทฺโธ
ปสนฺโน สมฺปนฺนสีโล เอวรูโป ย ย ปเทส ภชติ ตตฺถ ตตฺเถวสฺส
ลาภสกฺกาโร นิพฺพตฺตตีติ วตฺวา สตฺถา อิม ปกิณฺณกวคฺเค
คาถมาห
" สทฺโธ สีเลน สมฺปนฺโน ยโสโภคสมปฺปโต
ย ย ปเทส ภชติ
ตตฺถ ตตฺเถว ปูชิโตติ. "
อตฺโถ ปนสฺสา ตตฺเถว อาวิภวิสฺสติ. เอว วุตฺเต อานนฺทตฺเถโร
จิตฺตสฺส ปุพฺพกมฺม ปุจฺฉิ. อถสฺส สตฺถา กเถนฺโต อาห
อานนฺท อย ปทุมตุ ฺตรสฺส ภควโต ปาทมูเล กตาภินีหาโร
กปฺปสตสหสฺส เทวมนุสฺเสสุ สสริตฺวา กสฺสปพุทฺธกาเล มิคลุทฺทกกุเล
นิพฺพตฺโต วุฑฺฒิมนฺวาย เอกทิวส เทเว วสฺสนฺเต มิคมารณตฺถาย
สตฺตึ อาทาย อรฺ คนฺตฺวา มิเค โอโลเกนฺโต เอกสฺมึ อกตปพฺภาเร
สีส ปารุปตวฺ า เอก ภิกขฺ ุ นิสินฺน ทิสฺวา เอโก อยฺโย สมณธมฺม
กโรนฺโต นิสินฺโน ภวิสสฺ ติ ภตฺตมสฺส อาหริสฺสามีติ เวเคน เคห
คนฺตฺวา เอกสฺมึ อุทฺธเน หีโย อาภตมส ปจาเปตฺวา เอกสฺมึ อุทฺธเน
ภตฺต ปจาเปตฺวา อฺเ ปณฺฑจาริเก ภิกฺขู ทิสวฺ า เตสป ปตฺเต
อาทาย ปฺตฺตาสเน นิสีทาเปตฺวา ภิกฺข สมฺปาเทตฺวา อยฺเย
ปริวิสถาติ อฺ อาณาเปตฺวา ต ภตฺต ปฏเก ปกฺขิปตฺวา อาทาย

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 172

คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค นานาปุปฺผานิ โอจินิตฺวา ปตฺตปูเฏ กตฺวา
เถรสฺส นิสนิ ฺนฏาน คนฺตฺวา ภนฺเต มยฺห สงฺคห กโรถาติ วตฺวา
ปตฺตมาทาย ภตฺตสฺส ปูเรตฺวา เถรสฺส หตฺเถ เปตฺวา เตหิ ปุปฺเผหิ
ปูช กตฺวา ยถา เม อย รสปณฺฑปาโต ปุปฺผปูชาย สทฺธึ จิตฺต
โตเสสิ เอว นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน ปณฺณาการสหสฺสานิ
อาคนฺตฺวา มยฺห จิตฺต โตเสนฺตุ ปฺจวณฺณกุสุมวสฺสฺจ วสฺสตูติ
ปตฺถน เปสิ. โส ยาวชีว กุสล กตฺวา เทวโลเก นิพฺพตฺติ.
นิพฺพตฺตฏาเน ชานุมตฺเตน โอธินา ทิพฺพปุปฺผวสฺส วสฺสิ. อิทานิปสฺส
ชาตทิวเส เจว อิธ จ อาคตสฺส ปุปฺผวสฺสวสฺสนฺจ ปณฺณาการาภิหาโร จ สตฺตหิ รตเนหิ สกฏปูรณฺจ ตสฺเสว กมฺมสฺส
นิสฺสนฺโทติ.
สุธมฺมตฺเถร วตฺถ.ุ
-------๑๕. วนวาสิติสฺสตฺเถร วตฺถ.ุ [ ๕๙ ]
อฺา หิ ลาภูปนิสาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต วนวาสิติสฺสตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
เทสนา ราชคเห สมุฏิตา. สารีปุตฺตตฺเถรสฺส กิร ปตุ
วงฺคนฺตพฺราหฺมณสฺส สหายโก มหาเสนพฺราหฺมโณ นาม ราชคเห
๑

๒

๓

๑. สี. ยุ. ปตฺต คเหตฺวา. ๒. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร อาทายาติ อตฺถิ.
๓. สี. ยุ. นามาติ นตฺถิ.
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วสติ. สารีปุตฺตตฺเถโร เอกทิวส ปณฑ
ฺ าย จรนฺโต ตสฺมึ อนุกมฺปาย
ตสฺส เคหทฺวาร อคมาสิ. โส ปน ปริกฺขีณวิภโว ทลิทฺโท ชาโต.
โส มม ปุตโฺ ต มยฺห เคหทฺวาเร ปณฺฑาย จริตุ อาคโต ภวิสฺสติ
อหฺจมฺหิ ทุคฺคโต มม ปุตฺโต มยฺห ทุคฺคตภาว น ชานาติ
มฺเ นตฺถิ เม โกจิ เทยฺยธมฺโมติ ตสฺส สมฺมุขา ภวิตุ อสกฺโกนฺโต
นิลียิ. เถโรป อปรมฺป ทิวส อคมาสิ. พฺราหฺมโณ ตเถว นิลยี ิ.
กิฺจิเทว ลภิตฺวา ทสฺสามีติ จินฺเตนฺโต นาลภิ. อเถกทิวส เอกสฺมึ
พฺราหฺมณวาจเก ถุลฺลสาฏเกน สทฺธึ ปายาสปาตึ ลภิตฺวา อาทาย
เคห คนฺตฺวาว เถร อนุสฺสริ อิม ปณฺฑปาต มยา เถรสฺส
ทาตุ วฏฏตีติ. เถโรป ตขณฺเว ฌาน สมาปชฺชิตฺวา สมาปตฺติโต
วุฏาย ต พฺราหฺมณ ทิสฺวา พฺราหฺมโณ เทยฺยธมฺม ลภิตฺวา มม
อาคมน ปจฺจาสึสติ มยา ตตฺถ คนฺตุ วฏฏตีติ สงฺฆาฏึ ปารุปต ฺวา
ปตฺตมาทาย ตสฺส เคหทฺวาเร ิตเมว อตฺตาน ทสฺเสสิ. พฺราหฺมณสฺส
เถร ทิสฺวาว จิตฺต ปสีทิ. อถ น อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา ปฏิสนฺถาร
กตฺวา อนฺโตเคเห นิสีทาเปตฺวา ปายาสปาตึ คเหตฺวา เถรสฺส ปตฺเต
อากิริ. เถโร อุปฑฺฒ ปฏิจฺฉิตฺวา หตฺเถน ปตฺต ปทหิ. อถ น
พฺราหฺมโณ ภนฺเต เอกสฺส ปฏิวึสมตฺโตว อย ปายาโส ปรโลกสงฺคห เม กโรถ มา อิธโลกสงฺคห นิรวเสสเมว ทาตุกาโมมฺหีติ
สพฺพ อากิร.ิ เถโร ตตฺเถว ปริภฺุชิ. อถสฺส ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน
ตมฺป สาฏก ทตฺวา วนฺทิตฺวา เอวมาห ภนฺเต อหมฺป ตุมฺเหหิ
๑

๑. สี. ม. ยุ. ชาโตติ นตฺถิ.
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ทิฏธมฺมเมว ปาปุเณยฺยนฺติ. เถโร เอว โหตุ พฺราหฺมณาติ ตสฺส
อนุโมทน กตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกมนฺโต อนุปุพฺเพน จาริก
จรมาโน เชตวน อคมาสิ.
ทุคฺคตกาเล ทินฺนทาน ปน อติวิย หาเสตีติ พฺราหฺมโณป ต
ทาน ทตฺวา ปสนฺนจิตฺโต โสมนสฺสชาโต เถเร อธิมตฺตสิเนหมกาสิ.
โส เถเร สิเนเหเนว กาล กตฺวา สาวตฺถิย เถรสฺส อุปฏากกุเล
ปฏิสนฺธึ คณฺหิ. ตขณฺเว ปนสฺส มาตา กุจฺฉิย เม คพฺโภ
ปติฏิโตติ สามิกสฺส อาโรเจสิ. โส ตสฺสา คพฺภปริหาร อทาสิ.
ตสฺสา อจฺจุณฺหอติสีตอติอมฺพิลาทิปริโภค วชฺเชตฺวา สุเขน คพฺภ
ปริหรมานาย เอวรูโป โทหโฬ อุปฺปชฺชิ อโห วตาห สารีปุตฺตตฺเถรปฺปมุขานิ ปฺจ ภิกขฺ ุสตานิ นิมนฺเตตฺวา เคเห นิสีทาเปตฺวา
อสมฺภินฺนขีรปายาส ทตฺวา สยมฺป กาสาววตฺถานิ ปริทหิตฺวา
สุวณฺณสรก อาทาย อาสนปริยนฺเต นิสีทิตฺวา เอตฺตกาน ภิกฺขูน
อุจฺฉิฏปายาส ปริภฺุเชยฺยนฺติ. ตสฺสา กิร โส กาสายวตฺถปริทหนโทหโฬ กุจฺฉิย ปุตฺตสฺส พุทฺธสาสเน ปพฺพชฺชาย ปุพฺพนิมิตฺต
อโหสิ. อถสฺสา าตกา ธมฺมิโก โน ธีตาย โทหโฬติ สารีปุตฺตตฺเถร
สงฺฆตฺเถร กตฺวา ปฺจนฺน ภิกฺขุสตาน อสมฺภินฺนขีรปายาส อทสุ.
สาป เอก กาสาว นิวาเสตฺวา เอก ปารุปตฺวา สุวณฺณสรก
คเหตฺวา อาสนปริยนฺเต นิสินฺนา อุจฺฉิฏปายาส ปริภฺุชิ. โทหโฬ
ปฏิปฺปสฺสมฺภิ. ตสฺสา ยาว คพฺภวุฏานา อนฺตรนฺตรา กตมงฺคเลสุป
ทสมาสจฺจเยน ปุตฺต วิชาตาย กตมงฺคเลสุป สารีปุตฺตตฺเถรปฺปมุขาน
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ปฺจนฺน ภิกฺขุสตาน อปฺโปทกมธุปายาสเมว อทสุ. ปุพฺเพ กิเรส
ทารเกน พฺราหฺมณกาเล ทินฺนปายาสสฺส นิสฺสนฺโท. ชาตมงฺคลทิวเส
ปน ต ทารก ปาโต ว นหาเปตฺวา มณฺเฑตฺวา สิริสยเน สตสหสฺสคฺฆนิกสฺส กมฺพลสฺส อุปริ นิปชฺชาเปสุ. โส ตตฺถ นิปนฺนโก ว เถร
โอโลเกตฺวา อย เม ปุพพฺ าจริโย มยา เอต นิสฺสาย อย
สมฺปตฺติ ลทฺธา มยา อิมสฺส เอก ปริจฺจาค กาตุ วฏฏตีติ
สิกฺขาปทคฺคหณตฺถาย นียมาโน ต กมฺพล จูฬงฺคุลิยา เวเตฺวา
อคฺคเหสิ. อถสฺส องฺคุลิยา กมฺพโล ลคฺโคติ หริตุ อารภึสุ. โส
ปโรทิ. าตกา อเปถ มา ทารก โรทาเปถาติ กมฺพเลเนว สทฺธึ
อานยึสุ. โส เถร วนฺทนกาเล กมฺพลโต องฺคุลึ อปกฺกฑฺฒิตฺวา
กมฺพล เถรสฺส ปาทมูเล ปาเตสิ. อถ าตกา ทหเรน กุมาเรน
อชานิตฺวา กตนฺติ อวตฺวา ปุตฺเตน โน ทินฺน ปริจฺจตฺตเมว โหตุ
ภนฺเตติ วตฺวา ภนฺเต สตสหสฺสคฺฆนิเกน กมฺพเลเนว ปูชาการกสฺส
ตุมฺหาก ทาสสฺส สิกฺขาปทานิ เทถาติ อาหสุ. โก นามาย ทารโกติ.
ภนฺเต อยฺเยน สมานนามโกติ. ติสฺโส นาเมส ภวิสฺสตีติ. เถโร
กิร คิหิกาเล อุปติสฺสมาณโว นาม อโหสิ. มาตาปสฺส จินฺเตสิ
น มยา ปุตฺตสฺส อชฺฌาสโย ภินทฺ ิตพฺโพติ. เอว ทารกสฺส
นามกรณมงฺคล กตฺวา ปุน ตสฺส อาหารปริโภคมงฺคเลป ปุน ตสฺส
กณฺณวิชฺฌนมงฺคเลป ทุสฺสคฺคหณมงฺคเลป จูฬากรณมงฺคเลป
สารีปุตฺตตฺเถรปฺปมุขาน ปฺจนฺน ภิกฺขุสตาน อปฺโปทกมธุปายาสเมว
๑

๑. สี. ม. ยุ. สพฺโพ.
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อทสุ. ทารโก วุฑฺฒิมนฺวาย สตฺตวสฺสิกกาเล มาตร อาห อมฺม
เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามีติ. สา สาธุ ตาต ปุพฺเพวาห น มยา
ปุตฺตสฺส อชฺฌาสโย ภินฺทิตพฺโพติ มน อกาสึ ปพฺพช ปุตฺตกาติ
เถร นิมนฺตาเปตฺวา ตสฺส อาคตสฺส ภิกฺข ทตฺวา ภนฺเต ตุมฺหาก
ทาโส ปพฺพชิสฺสามีติ วทติ อิม อาทาย สาย วิหาร คมิสฺสามาติ
เถร อุยฺโยเชตฺวา สายณฺหสมเย มหนฺเตน สกฺการสมฺมาเนน
ปุตฺตมาทาย วิหาร คนฺตฺวา เถรสฺส นิยฺยาเทสิ. เถโร เตน สทฺธึ
กเถสิ ติสฺส ปพฺพชฺชา นาม ทุกฺกรา อพฺภุณฺเหน อตฺเถ สติ
สีตล ลภติ สีตเลน อตฺเถ สติ อพฺภณ
ุ ฺห ลภติ ปพฺพชิตา นาม
กิจฺเฉน ชีวนฺติ ตฺวฺจ สุเขธิโตติ. ภนฺเต อห ตุมฺเหหิ วุตฺตนิยาเมน
สพฺพ กาตุ สกฺขิสฺสามีติ. เถโร สาธูติ วตฺวา ตสฺส ปฏิกูลมนสิการวเสน ตจปฺจกกมฺมฏาน อาจิกฺขิตฺวา ต ปพฺพาเชสิ. สกลมฺป
หิ ทฺวตฺตึสาการ กเถตุ วฏฏติเยว สพฺพ กเถตุ อสกฺโกนฺเตน
ตจปฺจก กเถตพฺพเมว อิท หิ กมฺมฏาน สพฺพพุทฺธาน อวิชหิตเมว.
เกสาทีสุ เอเกกโกฏาเส อรหตฺตปฺปตฺตาน ภิกฺขูนมฺป ภิกฺขุนีนมฺป
อุปาสกานมฺป อุปาสิกานมฺป ปริจฺเฉโท นตฺถิ. อพฺยตฺตา ภิกฺขู
ปน ปพฺพาเชนฺตา อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสย นาเสนฺติ ตสฺมา เถโร
กมฺมฏาน อาจิกฺขิตฺวาว ปพฺพาเชตฺวา ทสสุ สีเลสุ ปติฏาเปสิ.
มาตาปตโร ปุตฺตสฺส ปพฺพชิตสฺส สกฺการ กโรนฺตา สตฺตาห
วิหาเรเยว พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส อปฺโปทกมธุปายาสเมว
๑

๑. สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ปนาติ อตฺถิ.
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อทสุ. ภิกฺขูป นิพทฺธ อปฺโปทกมธุปายาส ปริภฺุชิตุ น สกฺโกมาติ
อุชฺฌายึสุ. ตสฺสป มาตาปตโร สตฺตเม ทิวเส สาย เคห อคมสุ.
สามเณโร อฏเม ทิวเส ภิกฺขูหิ สทฺธึ ปณฺฑาย ปาวิสิ.
สาวตฺถวี าสิโน สามเณโร กิร อชฺช ปณฺฑาย ปวิสิสฺสติ
สกฺการมสฺส กริสฺสามาติ ปฺจหิ สาฏกสเตหิ จุมฺพิฏกานิ กตฺวา
ปฺจ ปณฺฑปาตสตานิ สชฺเชตฺวา อาทาย ปฏิปเถ ตฺวา อทสุ.
ปุนทิวเส วิหารสฺส อุปวน อาคนฺตฺวา อทสุ. เอว สามเณโรศ
ทฺวีเหว ทิวเสหิ สาฏกสหสฺเสน สทฺธึ ปณฺฑปาตสหสฺส ลภิตฺวา
ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทาเปสิ. พฺราหฺมณกาเล ทินฺนสฺส ถุลลฺ สาฏกสฺส กิเรส
นิสฺสนฺโท. อถสฺส ภิกขฺ ู ปณฺฑปาตทายกติสฺโสติ นาม กรึสุ.
ปุเนกทิวส สามเณโร สีตกาเล วิหารจาริก จรนฺโต ภิกฺขู ตตฺถ
ตตฺถ อคฺคิสาลาทีสุ วิสิพฺเพนฺเต ทิสฺวา อาห กึ ภนฺเต วิสิพฺเพนฺตา
นิสินฺนตฺถาติ. สีต โน ปเฬติ สามเณราติ. ภนฺเต สีตกาเล
นาม กมฺพล ปารุปตุ วฏฏติ โส หิ สีต ปฏิพาหิตุ สมตฺโถติ.
สามเณร ตฺว มหาปฺุโ กมฺพล ลเภยฺยาสิ อมฺหาก กุโต
กมฺพโลติ. เตนหิ ภนฺเต กมฺพลตฺถิกา มยา สทฺธึ อาคจฺฉนฺตูติ
สกลวิหาเร อาโรจาเปสิ. ภิกฺขู สามเณเรน สทฺธึ คนฺตฺวา กมฺพล
อาหริสฺสามาติ สตฺตวสฺสิกสามเณร นิสฺสาย สหสฺสมตฺตา ภิกฺขู
นิกฺขมึสุ. โส เอตฺตกาน ภิกฺขูน กุโต กมฺพเล ลภิสฺสามีติ จิตฺตมฺป
อนุปฺปาเทตฺวา เต อาทาย นคราภิมุโข ปายาสิ. สุทินฺนสฺส หิ
๑

๒

๑. สี. ยุ. จุมฺพฏกานิ. ๒. สี. ม. ยุ. ปเฬตีติ นตฺถิ.
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ทานสฺส เอวรูโป อานุภาโว โหติ. โส พหินคเรเยว ฆรปฏิปาฏิยา
จรนฺโต ปฺจ กมฺพลสตานิ ลภิตฺวา อนฺโตนคร ปาวิสิ. มนุสสฺ า อิโต
จิโต จ กมฺพเล อาหรนฺติ. เอโก ปน ปุรโิ ส อาปณทฺวาเรน
คจฺฉนฺโต ปฺจ กมฺพลสตานิ ปสาเรตฺวา นิสินนฺ  เอก อาปณิก
ทิสฺวา อาห อมฺโภ เอโก สามเณโร กมฺพเล สหรนฺโต อาคจฺฉติ
ตว กมฺพเล ปฏิจฺฉาเทหีติ. กึ ปน โส ทินฺนเก คณฺหาติ อุทาหุ
อทินฺนเกติ. ทินฺนเก คณฺหาตีติ. เอว สนฺเต สเจ อิจฺฉิสฺสามิ
ทสฺสามิ โน เจ น ทสฺสามิ คจฺฉ ตฺวนฺติ อุยฺโยเชสิ. มจฺฉริโน หิ
อนฺธพาลา เอว ปเรสุ ทาน ททมาเนสุ มจฺฉรายิตฺวา อสทิสทาน
ทิสฺวา มจฺฉรายนฺโต กาโล วิย นิรเย นิพฺพตฺตนฺติ. อาปณิโก
จินฺเตสิ อย ปุริโส อตฺตโน ธมฺมตาย อาคจฺฉมาโน ตว กมฺพเล
ปฏิจฺฉาเทหีติ ม อาห อหมฺป สเจ โส ทินฺนก คณฺหาติ อห มม
สนฺตก สเจ อิจฺฉามิ ทสฺสามิ โน เจ น ทสฺสามีติ อวจ ทิฏก
ปน อเทนฺตสฺส ลชฺชา อุปฺปชฺชติ อตฺตโน สนฺตก ปฏิจฺฉาเทนฺตสฺส
โทโส นตฺถิ อิเมสุ ปฺจสุ กมฺพลสเตสุ เทฺว กมฺพลา สตสหสฺสคฺฆนิกา
อิเม ปฏิจฺฉาเทตุ วฏฏตีติ เทฺวป กมฺพเล ทสาย ทส สมฺพนฺธติ ฺวา
เตส อนฺตเร ปกฺขิปตฺวา ปฏิจฺฉาเทสิ. สามเณโรป ภิกฺขุสหสฺเสน
สทฺธึ ต ปเทส ปาปุณิ. อาปณิกสฺส สามเณร ทิสฺวาว ปุตฺตสิเนโห
อุปฺปชฺชิ. สกลสรีร สิเนเหน ปริปุณณ
ฺ  อโหสิ โส จินฺเตสิ ติฏนฺตุ
กมฺพลานิ อิม ทิสฺวา หทยมสมฺป ทาตุ ยุตฺตรูปนฺติ. โส เต เทฺวป
กมฺพเล นีหริตฺวา สามเณรสฺส ปาทมูเล เปตฺวา วนฺทิตฺวา ภนฺเต
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ตยา ทิฏธมฺมสฺส ภาคี อสฺสนฺติ อวจ. โสปสสฺ เอว โหตูติ
อนุโมทน อกาสิ. สามเณโร อนฺโตนคเรป ปฺจ กมฺพลสตานิ ลภิ.
เอว เอกทิวเสเยว กมฺพลสหสฺส ลภิตฺวา ภิกฺขุสหสฺสสฺส อทาสิ.
อถสฺส กมฺพลทายกติสฺโสติ นาม กรึสุ. เอว นามกรณทิวเส
ทินฺนกมฺพโล สตฺตวสฺสิกกาเล กมฺพลสหสฺสภาว ปาปุณิ. พุทฺธสาสน
หิ เปตฺวา นตฺถฺ าน ยตฺถ อปฺป ทินฺน พหุ โหติ พหุ ทินฺน
พหุตร เตนาห ภควา ตถารูโปย ภิกขฺ เว ภิกฺขุสงฺโฆ ยถารูเป
ภิกฺขุสงฺเฆ อปฺป ทินฺน พหุ โหติ พหุ ทินฺน พหุตรนฺติ. เอว
สามเณโรป เอกสฺส กมฺพลสฺส นิสฺสนฺเทน สตฺตวสฺสิโก กมฺพลสหสฺส
ลภิ.
ตสฺส เชตวเน วิหรนฺตสฺส อภิกฺขณ าติทารกา สนฺติก
อาคนฺตฺวา กถาสลฺลาป กโรนฺติ. โส จินฺเตสิ มยา อิธ วสนฺเตน
าติทารเกสุ อาคนฺตฺวา กเถนฺเตสุ อกเถตตป น สกฺกา เอเตหิ สทฺธึ
กถาปปฺเจน อตฺตโน ปติฏ กาตุ น สกฺกา ยนฺนูนาห สตฺถุ
สนฺติเก กมฺมฏาน อุคคฺ เหตฺวา อรฺ ปวิเสยฺยนฺติ. โส สตฺถาร
อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา ยาว อรหตฺตา กมฺมฏาน กถาเปตฺวา
อุปชฺฌาย วนฺทิตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย วิหารา นิกฺขมิตฺวา จินฺเตสิ
สเจ อาสนฺนฏาเน วสิสฺสามิ าตกา ม ปกฺโกสิสฺสนฺตีติ
วีสติโยชนสตมคฺค อคมาสิ. อเถเกน คามทฺวาเรน คจฺฉนฺโต เอก
มหลฺลกปุริส ทิสฺวา ปุจฉฺ ิ กินฺนุ โข อุปาสก อิมสฺมึ ปเทเส
วสนฺตาน อารฺกวิหาโร อตฺถีต.ิ อตฺถิ ภนฺเตติ. เตนหิ เม มคฺค
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อาจิกฺขาติ. มหลฺลกอุปาสกสฺส ปน ต ทิสฺวา ปุตฺตสิเนโห อุทปาทิ.
อถสฺส ตตฺเถว ิโต อนาจิกฺขิตฺวา เอหิ ภนฺเต อาจิกฺขิสฺสามิ
เตติ วตฺวา ต คเหตฺวา ว อคมาสิ. สามเณโร เตน สทฺธึ คจฺฉนฺโต
อนฺตรามคฺเค นานาปุปฺผผลปฏิมณฺฑิเต ฉปฺปฺจปฺปเทเส ทิสฺวา อย
อุปาสก กึ ปเทโส นามาติ ปุจฺฉิ. โสปสฺส เตส นามานิ อาจิกฺขนฺโต
อารฺกวิหาร ปตฺวา อิท ภนฺเต ผาสุกฏาน อิธ วสาหีติ วตฺวา
ภนฺเต โก นาม ตฺวนฺติ นาม ปุจฺฉิตฺวา อห วนวาสิติสฺโส นาม
อุปาสกาติ วุตฺเต เสฺว อมฺหาก คาเม ปณฺฑาย จริตุ วฏฏตีติ
วตฺวา นิวตฺติตฺวา อตฺตโน คามเมว คโต วนวาสิติสฺสตฺเถโร นาม
วิหาร อาคโต ตสฺส ยาคุภตฺตาทีนิ ปฏิยาเทถาติ มนุสฺสาน อาโรเจสิ.
สามเณโร ปมเมว ติสฺโส นาม หุตฺวา ตโต ปณฺฑปาตทายกติสฺโส
กมฺพลทายกติสฺโส วนวาสิติสฺโสติ อิมานิ ตีณิ นามานิ ลภิตฺวา
สตฺตวสฺสพฺภนฺตเร จตฺตาริ นามานิ ลภิ. โส ปุนทิวเส ปาโตว ต
คาม ปณฺฑาย ปาวิสิ. มนุสฺสา ภิกขฺ  ทตฺวา วนฺทึสุ. สามเณโร
สุขิตา โหถ ทุกฺขา มุจฺจถาติ อาห. เอกมนุสฺโสป ตสฺส ภิกฺข
ทตฺวา ปุน เคห คนฺตุ นาสกฺขิ. สพฺเพ โอโลเกนฺตา ว อฏสุ. โสป
อตฺตโน ยาปนมตฺต คณฺหิ. สกลคามวาสิโน ตสฺส ปาทมูเล อุเรน
นิปชฺชิตฺวา ภนฺเต ตุมฺเหสุ อิม เตมาส อิธ วสนฺเตสุ มย
ตีณิ สรณานิ คเหตฺวา ปฺจสุ สีเลสุ ปติฏาย มาสสฺส อฏ
อุโปสถกมฺมานิ กริสฺสาม อิธ วสนตฺถาย โน ปฏิฺ เทถาติ. โส
อุปการ สลฺลกฺเขตฺวา เตส ปฏิฺ ทตฺวา นิพทฺธ ตตฺเถว ปณฺฑาย
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จริ วนฺทิตวนฺทิตกฺขเณ จ สุขิตา โหถ ทุกฺขา มุจฺจถาติ ปททฺวยเมว
กเถตฺวา ปกฺกามิ. โส ตตฺถ ปมมาสฺจ ทุติยมาสฺจ วีตินาเมตฺวา
ตติยมาเส คจฺฉนฺเต สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ.
อถสฺส ปวาเรตฺวา วุตฺถวสฺสกาเล อุปชฺฌาโย สตฺถาร
อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา อาห ภนฺเต ติสฺสสามเณรสฺส สนฺติก
คจฺฉามีติ. คจฺฉ สารีปุตฺตาติ. โส อตฺตโน ปริวาเร ปฺจสเต
ภิกฺขู อาทาย ปกฺกมนฺโต อาวุโส โมคฺคลฺลาน อห ติสฺสสามเณรสฺส
สนฺติก คจฺฉามีติ อาห. โมคฺคลฺลานตฺเถโร อหมฺป อาวุโสช
คจฺฉิสฺสามีติ ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ นิกฺขมิ. เอเตเนวุปาเยน
มหากสฺสปตฺเถโร อนุรทุ ฺธตฺเถโร อุปาลิตฺเถโร ปุณฺณตฺเถโรติ
สพฺเพ มหาสาวกา ปฺจหิ ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ นิกฺขมึสุ.
สพฺเพสมฺป มหาสาวกาน ปริวารา จตฺตาฬีสภิกฺขุสหสฺสานิ อเหสุ.
เต วีสติโยชนสต มคฺค คนฺตฺวา โคจรคาม สมฺปตฺเต สามเณรสฺส
นิพทฺธุปฏาโก อุปาสโก คามทฺวาเรเยว ทิสฺวา ปจฺจุคฺคนฺตฺวา
วนฺทิ. อถ น สารีปุตฺตตฺเถโร ปุจฺฉิ อตฺถิ นุ โข อุปาสก อิมสฺมึ
ปเทเส อารฺกวิหาโรติ. อตฺถิ ภนฺเตติ. สภิกฺขุโกติ. สภิกฺขุโก
ภนฺเตติ. โก นาม ตตฺถ วสตีติ. วนวาสิติสฺโส ภนฺเตติ. เตนหิ
มคฺค โน อาจิกฺขาติ. เก ตุมฺเห ภนฺเตติ. มย สามเณรสฺส
สนฺติก อาคตาติ. อุปาสโก เต โอโลเกตฺวา ธมฺมเสนาปตึ อาทึ
กตฺวา สพฺเพป มหาสาวเก สฺชานิ. โส นิรนฺตร ปติยา ผุฏสรีโร
๑

๑. สี. สพฺโพป. ๒. สี. ยุ. ปริวาโร.

๒
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หุตฺวา ติฏถ ตาว ภนฺเตติ เวเคน คาม ปวิสิตฺวา เอเต อยฺยา
สารีปุตฺตตฺเถร อาทึ กตฺวา อสีติมหาสาวกา อตฺตโน อตฺตโน
ปริวาเรหิ สทฺธึ สามเณรสฺส สนฺติก อาคตา มฺจปปจฺจตฺถรณทีปเตลาทีนิ คเหตฺวา เวเคน นิกฺขมถาติ อุคฺโฆเสสิ. มนุสฺสา
ตาวเทว มฺจาทีนิ คเหตฺวา เถราน ปทานุปทิกา หุตฺวา เถเรหิ
สทฺธึเยว วิหาร ปวิสึสุ. สามเณโร ภิกฺขุสงฺฆ สฺชานิตฺวา กติปยาน
มหาเถราน ปตฺตจีวรานิ ปฏิคฺคเหตฺวา วตฺตมกาสิ. ตสฺส เถราน
วสนฏาน สวิทหนฺตสฺส ปตฺตจีวเร ปฏิสาเมนฺตสฺเสว สมนฺธกาโร
ชาโต. สารีปุตฺตตฺเถโร อุปาสเก อาห คจฺฉถ อุปาสกา ตุมฺหาก
อนฺธกาโร ชาโตติ. ภนฺเต อชฺช ธมฺมสฺสวนทิวโส น มย
คมิสฺสาม ธมฺม สุณิสฺสาม อิโต ปุพฺเพ ธมฺมสฺสวนมฺป โน นตฺถีติ.
เตนหิ สามเณร ทีป ชาเลตฺวา ธมฺมสฺสวนกาล อุคฺโฆเสหีติ.
โส ตถา อกาสิ. อถ น เถโร อาห ติสฺส ตว อุปฏากา ธมฺม
โสตุกามมฺหาติ วทนฺติ กเถหิ เตส ธมฺมนฺติ. อุปาสกา เอกปฺปหาเรเนว
อุฏาย ภนฺเต อมฺหาก อยฺโย สุขิตา โหถ ทุกฺขา มุจฺจถาติ
อิมานิ เทฺว ปทานิ เปตฺวา อฺ ธมฺมกถ น ชานาติ อมฺหาก
อฺ ธมฺมกถิก เทถาติ วทึสุ. สามเณโร ปน อรหตฺต ปตฺวาป เนว
เตส ธมฺมกถ กเถสิ. ตทา ปน น อุปชฺฌาโย สามเณร กถ
ปน สุขิตา โหนฺติ ทุกฺขา มุจฺจนฺติ อิเมส โน ทฺวนิ ฺน ปทาน อตฺถ
กเถหีติ อาห. โส สาธุ ภนฺเตติ จิตฺตวีชนึ คเหตฺวา ธมฺมาสน
อภิรุยฺห ปฺจหิ นิกาเยหิ อตฺถฺจ การณฺจ อากฑฺฒิตฺวา ฆนวสฺส
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วสฺสนฺโต จาตุทีปกมหาเมโฆ วิย ขนฺธธาตุอายตนโพธิปกฺขิยธมฺเม
วิภชนฺโต อรหตฺตนิกูเฏน ธมฺมกถ กเถตฺวา ภนฺเต เอว อรหตฺตปฺปตฺตสฺส สุข โหติ อรหตฺตปฺปตฺโตเยว ทุกฺขา มุจฺจติ เสสชนา
ชาติทุกฺขาทีหิ เจว นิรยทุกฺขาทีหิ จ น ปริมุจฺจนฺตีติ อาห. สาธุ
สามเณร สุกถิโต เต ปทภาโณ อิทานิ สรภาณ ภณาหีติ. โส
สรภาณมฺป ภณิ. อรุเณ อุคฺคจฺฉนฺเต สามเณรสฺส อุปฏากมนุสฺสา
เทฺว ภาคา อเหสุ. เอกจฺเจ น วต โน อิโต ปุพฺเพ เอวรูโป
กกฺขโฬ ทิฏ ปุพฺโพ กถฺหิ นาม เอวรูป ธมฺมกถ ชานนฺโต
เอตฺตก กาล มาตาปตุฏาเน ตฺวา อุปฏหนฺตาน มนุสฺสาน
เอกมฺป ธมฺมปท น กเถสีติ กุชฺฌึส.ุ เอกจฺเจ ลาภา วต โน เย มย
เอวรูป ภทนฺต คุณ วา อคุณ วา อชานนฺตาป อุปฏหิมฺหา อิทานิ
ปนสฺส สนฺติเก ธมฺม โสตุ ลภิมฺหาติ ตุสฺสึสุ. สมฺมาสมฺพุทฺโธป
ต ทิวส ปจฺจูสสมเย โลก โอโลเกนฺโต วนวาสิติสฺสสฺส อุปฏาเก
อตฺตโน าณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏเ ทิสฺวา กินนฺ ุ โข ภวิสสฺ ตีติ
อาวชฺชนฺโต อิมมตฺถ อุปธาเรสิ วนวาสิติสฺสสฺส อุปฏากา
เอกจฺเจ กุทฺธา เอกจฺเจ ตุฏา มยฺห ปุตฺตสฺส ปน สามเณรสฺส
กุทฺธา นิรยคามิโน ภวิสสฺ นฺติ คนฺตพฺพเมว ตตฺถ มยา มยิ คเต
สพฺเพป เต สามเณเร เมตฺตจิตฺต กตฺวา ทุกฺขา มุจฺจิสฺสนฺตีติ.
เตป มนุสฺสา ภิกฺขุสงฺฆ นิมนฺเตตฺวา คาม คนฺตฺวา มณฺฑป กาเรตฺวา
ยาคุภตฺตาทีนิ สมฺปาเทตฺวา อาสนานิ ปฺาเปตฺวา สงฺฆสฺส อาคมน
โอโลเกนฺตา นิสีทึส.ุ ภิกฺขูป สรีรปฏิชคฺคน กตฺวา ภิกฺขาจารเวลาย
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คาม ปวิสนฺตา สามเณร ปุจฺฉึสุ กึ นุ ติสฺส อมฺเหหิ สทฺธึ
คมิสฺสสิ อุทาหุ ปจฺฉาติ. มม คมนเวลายเมว คมิสฺสามิ คจฺฉถ
ตุมฺเห ภนฺเตติ. ภิกฺขู ปตฺตจีวรมาทาย ปาวิสึสุ. สตฺถา เชตวนสฺมึเยว
จีวร ปารุปต ฺวา ปตฺตมาทาย เอกจิตฺตกฺขเณเนว คนฺตฺวา ภิกฺขูน
ปุรโต ิตเมว อตฺตาน ทสฺเสสิ. สมฺมาสมฺพุทฺโธ อาคโตติ
สกลคาโม สงฺขุภิตฺวา เอกโกลาหโล อโหสิ. มนุสฺสา อุทคฺคจิตฺตา
พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ นิสีทาเปตฺวา ยาคุ ทตฺวา ขชฺชก อทสุ.
สามเณโร ภตฺเต อนิฏ ิเตเยว อนฺโตคาม ปาวิสิ. คามวาสิโน
นีหริตฺวา ตสฺส สกฺกจฺจ ภิกฺข อทสุ. โส ยาปนมตฺต คเหตฺวา
สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา ปตฺต อุปนาเมสิ. สตฺถา อาหร ติสฺสาติ
หตฺถ ปสาเรตฺวา ปตฺต คเหตฺวา ปสฺส สารีปุตฺต ตว สามเณรสฺส
ปตฺตนฺติ เถรสฺส ทสฺเสสิ. เถโร สตฺถุ หตฺถโต ปตฺต คเหตฺวา
สามเณรสฺส ทตฺวา คจฺฉ อตฺตโน ปตฺตฏาเน นิสีทิตฺวา ภตฺตกิจฺจ
กโรหีติ อาห. คามวาสิโน พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ ปริวิสิตฺวา สตฺถาร
อนุโมทน ยาจึสุ. สตฺถา อนุโมทน กโรนฺโต เอวมาห ลาภา โว
อุปาสกา เย ตุมฺเห อตฺตโน กุลุปก สามเณร นิสฺสาย สารีปตุ ฺต
โมคฺคลฺลาน กสฺสปนฺติ อสีติมหาสาวเก ทสฺสนาย ลภถ อหมฺป
ตุมฺหาก กุลปุ กเมว นิสสฺ าย อาคโต พุทฺธทสฺสนมฺป โว อิม
นิสฺสาเยว ลทฺธ ลาภา โว สุลทฺธ โวติ. มนุสฺสา จินฺตยึสุ อโห
อมฺหาก ลาภา พุทฺธานฺเจว ภิกฺขสุ งฺฆสฺส จ อาราธนสมตฺถ
อมฺหาก อยฺย ทสฺสนาย ลภาม เทยฺยธมฺมฺจสฺส ทาตุ ลภามาติ.
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สามเณรสฺส กุทฺธมนุสฺสา ตุสฺสึสุ. ตุฏมนุสฺสา ภิยฺโยโส มตฺตาย
ปสีทึสุ. อนุโมทนาวสาเน จ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.
สตฺถา อุฏายาสนา ปกฺกามิ. มนุสฺสา สตฺถาร อนุคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา
นิวตฺตึสุ.
สตฺถา สามเณเรน สทฺธึ สมธุเรน คจฺฉนฺโต สามเณร อย
ปเทโส โก นาม อย ปเทโส โก นามาติ ปุพฺเพ ตสฺส อุปาสเกน
ทสฺสิตปฺปเทเส ปุจฺฉนฺโต อคมาสิ. สามเณโรป ภนฺเต อย
อิตฺถนฺนาโม อย อิตฺถนฺนาโมติ อาจิกฺขมาโน ว อคมาสิ. สตฺถา ตสฺส
วสนฏาน คนฺตฺวา ปพฺพตมตฺถก อภิรุหิ. ตตฺถ ิตาน ปน
มหาสมุทฺโท ปฺายติ. สตฺถา สามเณร ปุจฺฉิ ติสฺส ปพฺพตมตฺถเก
ิโต อิโต จิโต จ โอโลเกตฺวา กึ ปสฺสสีติ. มหาสมุทฺท
ภนฺเตติ. สมุทฺท ทิสฺวา กึ จินฺเตสีติ. มม ทุกฺขิตกาเล โรทนฺตสฺส
จตูหิ มหาสมุทฺเทหิ อติเรกตเรน อสฺสุนา ภวิตพฺพนฺติ อิท ภนฺเต
จินฺเตสินฺติ. สาธุ สาธุ ติสฺส เอวเมต เอเกกสฺส หิ สตฺตสฺส
ทุกฺขิตกาเล ปคฺฆริตอสฺสุ จตูหิ มหาสมุทฺเทหิ อติเรกตรเมวาติ.
อิทฺจ ปน วตฺวา อิม คาถมาห
" จตูสุ สมุทฺเทสุ ชล ปริตฺตก
ตโต พหุ อสฺสุชล อนปฺปก
ทุกฺเขน ผุฏสฺส นรสฺส โสจโต
กึการณา สมฺม ตุว ปมชฺชสีติ."
อถ น ปุน ปุจฺฉิ ติสฺส กห วสสีติ. อิมสฺมึ ปพฺภาเร ภนฺเตติ.
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ตตฺถ ปน วสนฺโต กึ จินฺเตสีติ. มยา มรนฺเตน อิมสฺมึ าเน
กตสฺส สรีรนิกฺเขปสฺส ปริจฺเฉโท นตฺถีติ จินฺเตสึ ภนฺเตติ. สาธุ
สาธุ ติสฺส เอวเมต อิเมส หิ สตฺตาน ปวิย นิปชฺชิตฺวา
อมตฏาน นาม นตฺถีติ วตฺวา
" อุปสาฬฺหกนามาน
สหสฺสานิ จตุทฺทส
อสฺมึ ปเทเส ทฑฺฒานิ
นตฺถิ โลเก อนามต.
ยมฺหิ สจฺจฺจ ธมฺโม จ อหึสา สฺโม ทโม
เอตทริยา เสวนฺติ
เอต โลเก อนามตนฺติ "
อิม ทุกนิปาเต อุปสาฬฺหกชาตก กเถสิ. อิติ ปวิย สรีรนิกฺเขป
กตฺวา มรนฺเตสุ อมตปุพฺเพ ปเทเส มรนฺตา นาม นตฺถ.ิ
อานนฺทตฺเถรสทิสา ปน อมตปุพฺเพ ปเทเส ปรินิพฺพายนฺติ.
อานนฺทตฺเถโร กิร วีสวสฺสสติกกาเล อายุสงฺขาร โอโลเกนฺโต
ปริกฺขีณภาว ตฺวา อิโต สตฺตเม ทิวเส ปรินพิ พฺ ายิสฺสามีติ
อาโรเจสิ. ต ปวตฺตึ สุตฺวา โรหิณีนทิยา อุภยตีรวาสิเกสุ มนุสฺเสสุ
โอริมตีรวาสิกา มย เถรสฺส พหุปการา อมฺหาก สนฺติเก ปรินิพฺพายิสฺสตีติ วทึสุ. ปาริมตีรวาสิกา มย เถรสฺส พหุปการา อมฺหาก
สนฺติเก ปรินิพฺพายิสฺสตีติ. เถโร เตส วจน สุตวฺ า อุภยตีรวาสิโนป
มยฺห อุปการกาว อิเม นาม อนุปการาติ น สกฺกา วตฺตุ
สจาห โอริมตีเร ปรินพิ ฺพายิสฺสามิ ปาริมตีรวาสิโน ธาตุคฺคหณตฺถ
เตหิ สทฺธึ กลห กริสฺสนฺติ สเจ ปาริมตีเร ปรินพิ ฺพายิสฺสามิ
๑

๑. ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๕๗. ตทฏกถา. ๓/๗๐.
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โอริมตีรวาสิโน ตถา กริสฺสนฺติ กลโห อุปฺปชฺชมาโนป ม นิสฺสาเยว
อุปฺปชฺชิสฺสติ วูปสมมาโนป ม นิสสฺ าเยว วูปสมิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา๏
โอริมตีรวาสิโนป มยฺห อุปการกา ปาริมตีรวาสิโนป มยฺห
อุปการกา อนุปการโก นาม นตฺถิ โอริมตีรวาสิโน โอริมตีเรเยว
สนฺนิปตนฺตุ ปาริมตีรวาสิโน ปาริมตีเรเยวาติ อาห. ตโต สตฺตเม
ทิวเส มชฺเฌ นทิยา สตฺตตาลปฺปมาเณ อากาเส ปลฺลงฺเกน นิสที ิตฺวา
มหาชนสฺส ธมฺม กเถตฺวา มม สรีร มชฺเฌ ภิชชฺ ิตฺวา เอโก
ภาโค โอริมตีเร ปตตุ เอโก ปาริมตีเรติ อธิฏาย ยถานิสินฺโน ว
เตโชธาตุ สมาปชฺชิ. อคฺคิชาลา อุฏหึสุ. สรีร มชฺเฌ ภิชฺชิตฺวา
เอโก ภาโค โอริมตีเร ปติ เอโก ปาริมตีเร. มหาชโน ปริเทวิ.
ปวีอุทฺริยนสทฺโท วิย อาโรทนสทฺโท อโหสิ สตฺถุ ปรินพิ ฺพาเน
อาโรทนสทฺทโตป การฺุตโร. มนุสฺสา จตฺตาโร มาเส โรทนฺตา
ปริเทวนฺตา สตฺถุ ปตฺตจีวรคฺคาหเก ติฏนฺเต สตฺถุ ิตกาโล วิย
โน อโหสิ อิทานิ โน สตฺถา ปรินิพฺพุโตติ วิปฺปลปนฺตา วิจรึสุ.
ปุน สตฺถา สามเณร ปุจฺฉิ ติสฺส อิมสฺมึ วนสณฺเฑ ทีปอาทีน
สทฺเท น ภายสีติ. น ภายามิ ภควา อปจ โข ปน เอเตส
สทฺท สุตฺวา วนรติ นาม อุปฺปชฺชตีติ วตฺวา สฏิมตฺตาหิ คาถาหิ
วนวณฺณ นาม กเถสิ. อถ น สตฺถา ติสฺสาติ อามนฺเตสิ. กึ
ภนฺเตติ. มย คจฺฉาม ตฺว คมิสฺสสิ นิวตฺติสฺสสีติ. มยฺห อุปชฺฌาเย
ม อาทาย คจฺฉนฺเต คมิสฺสามิ นิวตฺเตนฺเต นิวตฺติสฺสามิ ภนฺเตติ.
สตฺถา ภิกฺขสุ งฺเฆน สทฺธึ ปกฺกามิ. สามเณรสฺส ปน นิวตฺติตุเมว
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อชฺฌาสโย. เถโร ต ตฺวา ติสฺส สเจ นิวตฺติตุกาโม นิวตฺตาหีติ
อาห. โส สตฺถารฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ วนฺทิตฺวา นิวตฺติ. สตฺถา
เชตวนเมว อคมาสิ.
ภิกฺขูน ธมฺมสภาย กถา อุทปาทิ "อโห วต ติสฺสสามเณโร
ทุกฺกร กโรติ ปฏิสนฺธคิ ฺคหณโต ปฏายสฺส าตกา สตฺตสุ
มงฺคเลสุ ปฺจนฺน ภิกขฺ ุสตาน อปฺโปทกมธุปายาสเมว อทสุ
ปพฺพชิตกาเล อนฺโตวิหาเร พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส สตฺต
ทิวสานิ อปฺโปทกมธุปายาสเมว อทสุ ปพฺพชิตฺวา อฏเม ทิวเส คาม
ปวิสนฺโต ทฺวีเหว ทิวเสหิ สาฏกสหสฺเสน สทฺธึ ปณฺฑปาตสหสฺส ลภิ
ปุเนกทิวส กมฺพลสหสฺส ลภิ อิติสสฺ อิธ วสนกาเล มหาลาภสกฺกาโร
อุปฺปชฺชิ อิทานิ เอวรูป ลาภสกฺการ ฉฑฺเฑตฺวา อรฺ ปวิสิตฺวา
มิสฺสกาหาเรน ยาเปติ ทุกฺกรการโก วต สามเณโรติ. สตฺถา
อาคนฺตฺวา "กาย นุตถฺ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา, "อิมาย นามาติ วุตฺเต อาม ภิกฺขเว ลาภูปนิสา
นาเมสา อฺา นิพฺพานคามินี ปฏิปทา อฺา; 'เอว ลาภ
ลภิสฺสามีติ หิ อารฺกาทิธูตงฺคสมาทานวเสน ลาภูปนิส รกฺขนฺตสฺส
ภิกฺขุโน จตฺตาโร อปายา วิวฏทฺวาราเยว ติฏนฺติ, นิพฺพานคามินิยา
ปน ปฏิปทาย อุปฺปนฺน ลาภสกฺการ ปหาย อรฺ ปวิสติ ฺวา
ฆเฏนฺโต วายมนฺโต อรหตฺต คณฺหตีติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม
เทเสนฺโต อิม คาถมาห
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"อฺา หิ ลาภูปนิสา
อฺา นิพฺพานคามินี
เอวเมต อภิฺาย
ภิกฺขุ พุทฺธสฺส สาวโก
สกฺการ นาภินนฺเทยฺย
วิเวกมนุพรฺ ูหเยติ. "
ตตฺถ อฺา หิ ลาภูปนิสาติ ลาภูปนิสา นาเมสา อฺา
เอว อฺา นิพฺพานคามินี ปฏิปทา. ลาภุปฺปาทเกน หิ ภิกขฺ ุนา
โถก อกุสลกมฺม กาตุ วฏฏติ. กายวงฺกาทีนิ กตฺตพฺพานิ โหนฺติ.
ยสฺมึ หิ กาเล กายวงฺกาทีสุ กิฺจิ กโรติ ตทา ลาโภ อุปฺปชฺชติ.
ปายาสปาฏิย หิ วงฺก อกตฺวา อุชุกเมว หตฺถ โอตาเรตฺวา
อุกฺขิปนฺตสฺส หตฺโถ มกฺขิตมตฺตโก ว โหติ วงฺก กตฺวา โอตาเรตฺวา
อุกฺขิปนฺตสฺส ปน ปายาสปณฺฑ อุทฺธรนฺโตว นิกฺขมติ เอว
กายวงฺกาทีนิ กรณกาเลเยว ลาภสกฺกาโร อุปปฺ ชฺชติ อย
อธมฺมิกา ลาภูปนิสา. อุปธิสมฺปทา จีวรธารณ พาหุสจฺจ ปริวาโร
อรฺวาโสติ เอวรูเปหิ ปน การเณหิ อุปฺปนฺโน ลาโภ ธมฺมิโก
นาม โหติ. นิพฺพานคามินีปฏิปท ปูเรนฺเตน ปน ภิกฺขุนา กายวงฺกาทีนิ
ปหาตพฺพานิ อนนฺเธเนว อนฺเธน วิย อมูเคเนว มูเคน วิย
อพธิเรเนว พธิเรน วิย ภวิตุ วฏฏติ อสเน อมาเยน ภวิตุ
วฏฏติ. เอวเมตนฺติ เอว ลาภุปฺปาทนปฺปฏิปทฺจ นิพฺพานคามินีปฏิปทฺจ เอต ตฺวา สพฺเพส สงฺขตาสงฺขตธมฺมาน พุชฺฌนตฺเถน
พุทฺธสฺส สวนนฺเต ชาตตฺเถน โอวาทานุสาสนึ วา สวนตฺเถน
สาวโก ภิกขฺ ุ อธมฺมิก จตุปฺปจฺจยสกฺการ นาภินนฺเทยฺย ตเมว
ธมฺมิก น ปฏิกฺโกเสยฺย กายวิเวกาทิก วิเวก อนุพฺรูหเย ตตฺถ
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กายวิเวโกติ กายสฺส เอกีภาโว จิตฺตวิเวโกติ อฏ สมาปตฺติโย
อุปธิวิเวโกติ นิพฺพาน เตสุ กายวิเวโก คณสงฺคณิก วิโนเทติ
จิตฺตวิเวโก กิเลสสงฺคณิก วิโนเทติ อุปธิวิเวโก สงฺขารสงฺคณิก
วิโนเทติ กายวิเวโก จิตตฺ วิเวกสฺส ปจฺจโย โหติ จิตฺตวิเวโก
อุปธิวิเวกสฺส ปจฺจโย โหติ วุตฺตมฺป เจต กายวิเวโก จ
วูปกฏกายาน เนกฺขมฺมาภิรตาน จิตฺตวิเวโก จ ปริสุทฺธจิตฺตาน
ปรมโวทานปฺปตฺตาน อุปธิวิเวโก จ นิรุปธีน ปุคฺคลาน วิสงฺขารคตานนฺติ อิม ติวิธ วิเวก พฺรูเหยฺย วฑฺเฒยฺย อุปสมฺปชฺช
วิหเรยฺยาติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
วนวาสิติสฺสตฺเถร วตฺถ.ุ
พาลวคฺค วณฺณนา นิฏิตา.
ปฺจโม วคฺโค.
----------๑

๑. ขุ. มหา. ๒๙/๑๗๒.

