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คัณฐีธัมมปทัฏฐกถา
ยกศัพทแปล ภาค ๓
เรื่องภิกษุ ๕๐๐ ผูขวนขวายในปฐวีกถา
๑. ๑/๕ ตั้งแต เต กิร ภวควตา สทฺธึ ชนปทจาริก
เปนตนไป.
กิร ไดยินวา เต ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. เหลานั้น จริตฺวา เที่ยว
ไปแลว ชนปทาจาริก สูที่จาริกในชนบท สทฺธึ กับ ภควตา ดวย
พระผูมีพระภาคเจา อาคนฺตฺวา มาแลว เชตวน สูพ ระเชตวัน
นิสินฺนา นั่งแลว อุปฏานสาลาย ในศาลาอันเปนที่บํารุง สายณฺหสมเย ในสมัยแหงวันในเวลาเย็น กเถสุ กลาวแลว ปวีกถ ซึ่ง
ถอยคําเปนเครื่องพรรณนาซึ่งแผนดินวา อสุกคามโต อสุกคามคมนฏาเน อ. ทีอ่ ันเปนที่ไป จากบานโนน สูบานโนน สม เปนที่สม่ํา
เสมอ (โหติ ) ยอมเปน ---- วิสม เปนที่มีความสม่ําเสมอไปปราศ
แลว ---- --- กทฺทมพหุล เปนที่มีเปอกตมมาก ---- ---- สกฺขรพหุล เปน
ที่มีกอนกรวดมาก ---- ---- กาฬมตฺติก เปนที่มีดินอันดํา ---- อสุกคามโต
อสุกคามคมนฏาเน อ. ที่อันเปนที่ไปจากบานโนนสูบานโนน ตมฺพมตฺติก เปนที่มีดินอันแดง (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ อตฺตโน
๑

๑. ประโยคทีล่ ะไว เวลาแปลเขียนเพิ่มใหเต็มทุกประโยค ฯ
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คตตคตฏาเน ในที่แหงตนไปแลวและไปแลว
สตฺถา อ. พระศาสดา อาคนฺตฺวา เสด็จมาแลว ปุจฺฉิตฺวา ตรัส
ถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. สนฺนิสินนฺ า
เปนผูนั่งประชุมกันแลว กถาย ดวยถอยคํา กาย นุ อะไรหนอ
อตฺถ ยอมมี เอตรหิ ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ (วจเน) ครั้นเมื่อคํา
วา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ มย อ. ขาพระองค ท. (สนฺนสิ ินฺนา)
เปนผูนั่งประชุมกันแลว ปวีกถาย ดวยถอยคําเปนเครื่องพรรณนา
ซึ่งแผนดิน อมฺเหหิ วิจริตฏาเน ในที่อันขาพระองค ท. เที่ยว
ไปแลว (อมฺห) ยอมมี (เอตรหิ) ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ (เตหิ
ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺเต กราบทูลแลว วตฺวา ตรัส
แลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. เอสา ปวี อ. แผนดินนั่น พาหิรปวี นาม ชื่อวาเปนแผนดินอันมีในภายนอก (โหติ) ยอมเปน
ตุมฺเหหิ อชฺฌตฺติกปวิย ปริกมฺม กาตุ อ. อันเธอ ท. กระทํา
ซึ่งอันบริกรรม ในแผนดินอันเปนไปในภายใน วฏฏติ ยอมควร อิติ
ดังนี้ อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. เทฺว ๒ อิมา
เหลานี้วา
โก อ. ใคร วิเชสฺสติ จักรูแ จง อิม ปวึ จ
ซึ่งแผนดินนี้ดวย (อิม) ยมโลก จ ซึ่งยมโลก
นี้ดวย อิม สเทวก มนุสฺสโลก จ ซึ่งมนุษยโลกนี้ อันเปนไปกันดวยเทวโลกดวย โก อ. ใคร
ปเจสฺสติ จักเลือก ธมฺมปท ซึ่งบทแหงธรรม
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(มยา) สุเทสิต อันเราแสดงไวดีแลว กุสโล
มาลากาโร ปุปฺผ (ปจินนฺโต) อิว ราวกะ อ.
นายมาลาการ ผูฉลาด เลือกอยู ซึ่งดอกไม เสโข
อ. พระเสขะ วิเชสฺสติ จักรูแจง (อิม) ปวึ จ
ซึ่งแผนดินนี้ดวย (อิม) ยมโลก จ ซึ่งยมโลก
นี้ดวย อิม สเทวก มนุสฺสโลก จ ซึ่งมนุษยโลกนี้ อันเปนไปกับดวยเทวโลกดวย เสโข อ.
พระเสขะ ปเจสฺสติ จักเลือก ธมฺมปท ซึ่งบท
แหงธรรม (มยา) สุเทสิต อันเราแสดงไวดีแลว
กุลโล มาลากาโร ปุปฺผ (ปจินนฺโต) อิว ราวกะ
อ. นายมาลาการ ผูฉ ลาด เลือกอยู ซึ่งดอกไม
อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา โก อ. ใคร (วิเชสฺสติ) จักรูแจง
ปวึ ซึ่งแผนดิน อิม นี้ คือวา อตฺตภาวสงฺขาต อันบัณฑิตนับ
พรอมแลววาอัตภาพ (อติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้น
หนา (ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสองแหงบทวา โก อิม อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา วิชานิสฺสติ จักรูแจง คือวา ปฏิวชิ ฺฌสิ ฺสติ
จักแทงตลอด คือ สจฺฉกิ ริสฺสติ จักกระทําใหแจง าเณน ดวยญาณ
อตฺตโน ของตน อิติ ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา วิเชสฺสติ อิติ
ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา จตุพฺพิธ อปายโลก จ ซึง่ โลกคืออบาย
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อันมีอยาง ๔ ดวย (อิต)ิ ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา ยมโลกฺจ
อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา (สตฺถา) อ. พระศาสดา ปุจฺฉติ ยอม
ตรัสถามวา โก อ. ใคร วิเชสฺสติ จักรูแจง คือวา วิชานิสฺสติ จัก
รูชัด คือวา ปฏิวิชฺฌิสฺสติ จักแทงตลอด คือวา สจฺฉิกริสฺสติ จัก
กระทําใหแจง อิม มนุสสฺ โลก เทวโลเกน สทฺธึ จ ซึ่งมนุษยโลกนี้
กับดวยเทวโลกดวย อิติ ดังนี้ (อิติ) ดังนี้ (ปททฺวยสฺส) แหง
หมวดสองแหงบทวา อิม สเทวก อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา โก อ. ใคร วิเจสฺสติ จักเลือก คือวา
วิจินิสฺสติ จักคัดเลือก คือวา อุปปริกขฺ ิสฺสติ จักเขาไปพิจารณาเห็น
คือวา ปฏวิชฌ
ฺ ิสฺสติ จักแทงตลอด คือวา สจฺฉิกริสฺสติ จักกระทําให
แจง ธมฺมปท ซึ่งบทแหงธรรม สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมสงฺขาต อัน
บัณฑิตนับพรอมแลววาธรรมอันมีในฝกฝายแหงพระปญญาเปนเครื่อง
ตรัสรู ๓๗ สุเทสิต ชื่อวาอันเราแสดงไวดีแลว (ตสฺส ธมฺมปทสฺส)
กถิตตฺตา เพราะความที่แหงบทแหงธรรมนั้น เปนบทอันเรากลาวแลว
ยถาสภาวโต ตามสภาพอยางไร กุสโล มาลากาโร ปุปฺผ วิจินนฺโต
วิย ราวกะ อ. นายมาลาการผูฉลาด เลือกอยู ซึ่งดอกไม อิติ ดังนี้
(คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา โก ธมฺมปท สุเทสิต
อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา สตฺตวิโธ อริยปุคฺคโล อ. พระอริยบุคคล
ผูมีอยาง ๗ กตฺวา กระทํา โสตาปตฺติมคฺคฏ อริยปุคฺคล ซึ่งพระ
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อริยบุคคล ผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค อาทึ ใหเปนตน ยาว เพียงใด
อรหตฺตมคฺคฏา อริยปุคคฺ ลา แตพระอริยบุคคล ผูตั้งอยูในอรหัตมรรค เสโข ชื่อวาพระเสขะ สิกฺขนโต เพราะอันตองศึกษา สิกฺขา
ซึ่งสิกขา ท. ติสฺโส ๓ อิมา เหลานี้ อิติ คือ อธิสีลสิกฺขา อ. สิกขา
คือศีลอันยิ่ง อธิจิตฺตสิกฺขา อ. สิกขาคือจิตอันยิ่ง อธิปฺาสิกฺขา
อ. สิกขาคือปญญาอันยิ่ง อปกฑฺฒนฺโต คราไปปราศอยู ฉนฺทราค
ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจแหงความพอใจ ตโต อตฺตภาวโต จาก
อัตภาพนั้น อรหตฺตมคฺเคน ดวยอรหัตมรรค วิเชสฺสติ ชื่อวาจัก
รูแจง คือวา วิชานิสิสติ ชื่อวา จักรูชดั คือวา ปฏิวิชฺฌิสฺสติ ชื่อวา
จักแทงตลอด คือวา สจฺฉิกริสฺสติ ชือ่ วาจักกระทําใหแจง ปวึ ซึ่ง
แผนดิน อิม นี้ คือวา อตฺตภาวสงฺขาต อันบัณฑิตนับพรอมแลววา
อัตภาพ (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา เสโข อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา โสเอว เโข อ. พระเสขะนั้นนั่นเทียว
วิเชสฺสติ จักรูแจง คือว วิชานิสฺสติ จักรูชัด คือวา ปฏิวิชฌ
ฺ ิสสฺ ติ
จักแทงตลอด คือวา สจฺฉิกริสฺสติ จักกระทําใหแจง ตถา วุตฺตปฺปการ
ยมโลก จ ซึง่ ยมโลก อันมีประการแหงคําอันเรากลาวแลว เหมือน
อยางนั้นดวย อิม มนุสฺสโลก สห เทเวหิ สเทวก จ ซึ่งมนุษยโลกนี้
กับดวยเทวโลก ท. ชื่อวาอันเปนไปกับดวยเทวโลกดวย (อิติ) ดังนี้
(ปทสฺส) แหงบทวา ยมโลกฺจ อิติ ดังนี้เปนตน ฯ เสโข อ. พระ
อริยบุคคลผูตองศึกษา สตฺตวิโธ ผูมีอยาง ๗ โสเอว นั้นนั่นเทียว
เสโข อิติ ชือ่ วาพระเสขะ ฯ
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(อตฺโถ) อ. อธิบายวา มาลากาโร อ. นายมาลาการ กุสโล
ผูฉลาด ปวิสิตฺวา เขาไปแลว ปุปฺผาราม สูสวนแหงดอกไม วชฺเชตฺวา
เวนแลว ปุปผฺ านิ ซึ่งดอกไม ท. ตรุณมกุลานิ จ ทั้งออนทั้งตูมดวย
ปาณกวิทฺธานิ จ อันสัตวผูมีลมปราณเจาะแลวดวย มิลาตานิ จ อัน
เหี่ยวแหงแลวดวย คณฺิกชาตานิ จ อันมีปมเกิดแลวดวย วิจินาติ
ยอมคัดเลือก ปุปฺผานิ ซึง่ ดอกไม ท. โสภณานิ อันงาม สุชาตานิ
อันเกิดดีแลว ยถา นาม ชื่อฉันใด (เสโข) อ. พระเสขะ ปเจสฺสติ
จักเลือก คือวา วิจินิสฺสติ จักคัดเลือก คือวา อุปปริกฺขิสฺสติ จัก
เขาไปพิจารณาเห็น คือวา ปฏิวิชฌ
ฺ ิสสฺ ติ จักแทงตลอด คือวา สจฺฉิกริสฺสติ จักกระทําใหแจง โพธิปกฺขิยธมฺมปทป แมซึ่งบทแหงธรรม
อันมีในฝกฝายแหงพระปญญาเปนเครื่องตรัสรู อิม นี้ สุกถิต อันอัน
เรากลาวไวดีแลว สุนิทฺทฏิ  ชื่อวาอันเราแสดงออกไวดวยดีแลว
ปฺาย ดวยปญญา เอวเอว ฉันนั้นนั่นเทียว อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องมรีจิกัมมัฏฐานิกเถระ
๒. ๓/๑๐ ตั้งแต โส กิร สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏาน
เปนตนไป.
กิร ไดยินวา โส ภิกฺขุ อง ภิกษุนั้น คเหตฺวา เรียนเอาแลว
กมฺมฏาน ซึ่งพระกรรมฐาน สนฺติเก ในสํานัก สตฺถุ ของพระศาสดา
(จินฺเตตฺวา) คิดแลววา อห อ. เรา กริสฺสามิ จักกระทํา สมณธมฺม
ซึ่งสมณธรรม อิติ ดังนี้ ปวิสิตฺวา เขาไปแลว อรฺ สูปา ฆฏิตฺวา
สืบตอแลว วายมิตฺวา พยายามแลว อสกฺโกนฺโต ไมอาจอยู ปตฺตุ
เพื่ออันบรรลุ อรหตฺต ซึง่ ความเปนแหงพระอรหันต (จินฺเตตฺวา)
คิดแลววา อห อ.เรา กถาเปสฺสามิ จักทูลยังพระศาสดาใหตรัสบอก
กมฺมฏาน ซึ่งพระกรรมฐาน วิเสเสตฺวา ใหพิเศษ อิติ ดังนี้
อาคจฺฉนฺโต เดินมาอยู สนฺติก สูสํานัก สตฺถุ ของพระศาสดา ทิสฺวา
เห็นแลว มรีจึ ซึ่งพยับแดด อนฺตรามคฺเค ในระหวางแหงหนทาง
มรีจิกมฺมฏาน ยังกรรมฐานอันมีพยับแดดเปนอารมณวา อย มรีจิ
อ. พยับแดดนี้ อุฏิตา ตั้งขึ้นแลว คิมฺหสมเย ในสมัยแหงฤดูรอน
ปฺายติ ยอมปรากฏ ทูเร ิตาน ชนาน แกชน ท. ผูยืนอยูแลว
ในที่ไกล รูปคต วิย เปนเพียงดังวาถึงแลวซึ่งความเปนรูป (หุตฺวา)
เปน นเอว ปฺายติ ยอมไมปรากฏนั่นเทียว สนฺติก อาคจฺฉนฺตาน
ชนาน แกชน ท. ผูมาอยู สูที่ใกล ยถา ฉันใด อย อตฺตภาโวป
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แม อ.อัตภาพนี้ เอวรูโป เปนสภาพมีรูปอยางนี้ อุปฺปาทวยตฺเถน
เพราะอรรถวาเกิดขึ้นและเสื่อมไป (โหติ) ยอมเปน (เอว) ฉันนั้น
อิติ ดังนี้ ภาเวนฺโต ใหเปนอยู อาคนฺตฺวา มาแลว มคฺคกิลนฺโต
ผูลําบากแลวในหนทาง นหายิตฺวา สรงน้ําแลว อจิรวติย ในแมน้ํา
ชื่อวาอจิรวดี นิสินฺโน นัง่ แลว ฉายาย ทีร่ มเงา จณฺฑโสตตีเร
ใกลฝงอันมีกระแสน้ําอันเชียว เอกสฺมึ แหงหนึ่ง ทิสฺวา เห็นแลว
เผณปณฺเฑ ซึ่งกอนแหงฟองน้ํา ท. มหนฺเต อันใหญ อุทกเวคาภิฆาเตน
อุฏหิตฺวา ภิชฺชมาเน อันตั้งขึ้นแลว ดวยการกระทบแหงกําลังแหงน้ํา
แตกไปอยู อคฺคเหสิ ไดถือเอาแลว (เผณ) ซึ่งฟองน้ํา (กตฺวา)
กระทํา อารมฺมณ ใหเปนอารมณวา อย อตฺตภาโวป แม อ. อัตภาพนี้
อุปฺปชฺชิตฺวา ภิชฺชนตฺเถน เอวรูโปเอว เปนสภาพมีรูปอยางนี้ เพราะ
อรรถวาเกิดขึ้นแลวแตกไปนั่นเทียว (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา คนฺธกุฏิย ิโต ว ผูประทับยืนอยูแลว
ที่พระคันธกุฎีเทียว ทิสฺวา ทรงเห็นแลว ต เถร ซึ่งพระเถระนั้น
วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขุ ดูกอนภิกษุ เอวเอว อ. อยางนี้นั่นเทียว
อย อตฺตภาโว อ. อัตภาพนี้ เอวรูโป ว อันมีรูปอยางนี้เทียว
อุปฺปชฺชนภิชชฺ นสภาโวเอว เปนของมีอันเกิดขึ้นและอันแตกไปเปน
สภาพนั่นเทียว (โหติ) ยอมเปน เผณปณฺโฑ วิย ราวกะ อ. กอน
แหงฟองน้ํา มรีจิ วิย ราวกะ อ. พยับแดด อิติ ดังนี้ อาห ตรัส
แลว คาถ ซึง่ พระคาถา อิม นี้วา
(ภิกฺขุ) อ. ภิกษุ วิทติ ฺวา รูแลว อิม กาย ซึ่ง
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กายนี้ เผณูปม วามีฟองน้ําเปนเครื่องเปรียบ
อภิสมฺพุธาโน รูพรอมเฉพาะอยู (อิม กาย) ซึ่ง
กายนี้ มรีจิธมฺม วามีพยับแดดเปนธรรม เฉตฺวาน
ตัดแลว ปปุปฺผกานิ ซึ่งพวงดอกไม ท. มารสฺส
ของมาร คจฺเฉ พึงถึง อทสฺสน ซึ่งที่เปนที่ไมเห็น
มจฺจุราชสฺส แหงมัจจุผูพระราชา อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา วิทิตฺวา รูแลว กาย ซึ่งกาย อิม นี้
คือวา เกสาทิสมุหสงฺขาต อันบัณฑิตนับพรอมแลววาประชุมแหงสวน
มีผมเปนตนวา เผณปณฺฑสริกฺขโก ชื่อวาอันบัณฑิตพึงเห็นสมดวยกอน
แหงฟองน้ํา อพลทุพฺพลอนทฺธนิยตาวกาลิกตฺเถน เพราะอรรถวาไมมี
กําลัง และมีกําลังอันโทษประทุษรายแลว และไมควรแกกาลนานและ
เปนไปตลอดกาลเพียงนั้น อิติ ดังนี้ (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ
ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหงบทวา เผณูปม อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา อภิสมฺพุธาโน รูพรอมเฉพาะอยู คือวา
พุชฺฌนฺโต รูอ ยู คือวา ชานนฺโต ทราบอยูวา มรีจิ อ. พยับแดด
รูปคต วิย เปนเพียงดังวาถึงแลวซึ่งความเปนรูป คยฺหุปคา วิย เปน
เพียงดังวาเขาถึงซึ่งความเปนวัตถุอันบุคคลผูถือเอา โหติ ยอมมี ชนาน
แกชน ท. ิตาน ผูยืนอยูแลว ทูเร ในที่ไกล ริตตฺ า เปนธรรมชาติ
เปลา ตุจฺฉา เปนธรรมชาติวาง อคยฺหุปคา เปนธรรมชาติเขาถึง
ซึ่งความเปนวัตถุอันบุคคลไมพึงถือเอา (หุตฺวา) เปน สมฺปชฺชติ
ยอมถึงพรอม ชนาน แกชน ท. อุปคจฺฉนฺตาน ผูเขาไปอยู สนฺติเก
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ในที่ใกล ยถา ฉันใด อย กาโยป แม อ. กายนี้ มรีจิธมฺโม ชื่อวา
เปนสภาพมีพยับแดดเปนธรรม (โหติ) ยอมเปน ขณิกอิตฺตรปจฺจุปกฺานตฺเถน เพราะอรรถวาเปนไปในขณะและปรากฏนิดหนอย เอว
ืฉันนั้น อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา มรีจิธมฺม อิติ
ดังนี้เปนตน ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ภิกฺขุ อ. ภิกษุ ขีณาสโว ผูมีอาสวะ
สิ้นแลว ฉินทฺ ิตฺวา ตัดแลว วฏฏานิ ซึง่ วัฏฏะ ท. เตภูมิกานิ อัน
เปนไปในภูมิ ๓ ปปุปฺผกสงฺขาตานิ อันบัณฑิตนับพรอมแลววาพวง
ดอกไม มารสฺส ของมาร อริยมคฺเคน ดวยอริยมรรค คจฺเฉยฺย พึง
ถึง อทสฺสน ซึ่งที่เปนที่ไมเห็น คือวา อวิสย ซึ่งที่ไมเปนวิสัย
มจฺจุราชสฺส แหงมัจจุผูพระราชา คือวา มหานิพฺพาน ซึ่งมหานิพพาน
อมต อันเปนอมตะ อิติ ดังนี้ (ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสองแหง
บทวา มารสฺส ปปุปฺผกานิ อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
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เรื่องพระเจาวิฑูฑภะ
๓. ๕/๕ ตั้งแต สาวตฺถิย มหาโกสลรฺโ ปุตฺโต เปนตนไป.
ตโย กุมารา อ. พระกุมาร ท. ๓ อิเม เหลานี้ อิติ คือ
ปุตฺโต อ. พระโอรส มหาโกสลรฺโ ของพระราชาพระนามวามหาโกศล สาวตฺถิย ในเมืองสาวัตถี ปเสนทิกุมาโร นาม พระนามวา
ปเสนทิกุมาร ลิจฺฉวิกุมาโร อ. พระกุมารของเจาลิจฉวี เวสาลิย ใน
เมืองไพศาลี มหาลิ นาม พระนามวามหาสี มลฺลราชปุตฺโต
อ. พระโอรสของเจามัลละ กุสินาราย ในเมืองกุสินารา พนฺธุโล นาม
พระนามวาพันธุละ คนฺตฺวา เสด็จไปแลว ตกฺกสิล สูเมืองตักกสิลา
สิปฺปุคฺคหณคฺถ เพื่ออันทรงเรียนเอาซึ่งศิลปะ สนฺติเก ในสํานัก
อาจริยสฺส ของอาจารย ทิสาปาโมกฺขสฺส ชื่อวาทิสาปาโมกข สมาคตา
เสด็จมาพรอมแลว สาลาย ที่ศาลา พหินคเร ในภายนอกแหงพระนคร
ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแลว (อตฺตโน) อาคตการณ จ ซึ่งเหตุแกง
พระองคเสด็จมาแลวดวย กุล จ ซึ่งตระกูลดวย นาม จ ซึ่งพระนาม
ดวย อฺมฺสฺส ของกันและกัน สหายกา ทรงเปนพระสหายกัน
หุตฺวา เปน อุปสงฺกมิตฺวา เสด็จเขาไปหาแลว อาจริย ซึ่งอาจารย
เอกโต ว โดยความเปนอันเดียวกันเทียว อุคฺคหิตสิปฺปา ผูมีศิลปะอัน
ทรงเรียนเอาแลว น จิรสฺสเอว ตอกาลไมนานนั่นเทียว อาปุจฺฉิตฺวา
ทรงอําลาแลว อาจริย ซึ่งอาจารย นิกขฺ มิตฺวา เสด็จออกไปแลว
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เอกโต ว โดยความเปนอันเดียวกันเทียว อคมสุ ไดเสด็จไปแลว
สกสกฏานานิ สูที่อันเปนของพระองคและอันเปนของพระองค ท. ฯ
เตสุ ตีสุ กุมาเรสุ ในพระกุมาร ท. ๓ เหลานั้นหนา ปเสนทิกุมาโร อ. พระปเสนทิกุมาร ทสฺเสตฺวา ทรงแสดงแลว สิปฺป ซึ่ง
ศิลปะ ปตุ แกพระบิดา ปตรา อันพระบิดา ปสนฺเนน ผูทรงเลื่อมใส
แลว อภิสิตโฺ ต ทรงอภิเษกแลว รชฺเช ในความเปนแหงพระราชา ฯ
มหาลิกุมาโร อ. พระกุมารพระนามวามหาลี ทสฺเสนฺโต เมื่อทรงแสดง
สิปฺป ซึ่งศิลปะ ลิจฺฉวีน แกเจาลิจฉวี ท. ทสฺเสสิ ทรงแสดงแลว
อุสฺสาเหน ดวยพระอุตสาหะ มหนฺเตน อันใหญ ฯ อกฺขีนิ อ. พระ
นัยนตา ท. ตสฺส มหาลิกุมารสฺส ของพระกุมารพระนามวามหาลีนั้น
ภิชฺชิตฺวา อคมสุ ไดแตกไปแลว ฯ ลิจฺฉวิราชาโน อ. เจาลิจฉวี ท.
(มนฺเตตฺวา) ทรงปรึกษากันแลววา อโห วต โอหนอ อาจริโย
อ. พระอาจารย อมฺหาก ของเรา ท. ปตฺโต ทรงถึงแลว อกฺขวิ ินาส
ซึ่งความพินาศแหงพระนัยนตา มย อ. เรา ท. น ปริจฺจชิสฺสาม จักบํารุง
ไมสละรอบ ต อาจริย ซึง่ พระอาจารยนั้น อุปฏหิสฺสาม จักบํารุง
น อาจริย ซึง่ พระอาจารยนั้น อิติ ดังนี้ อทสุ ไดถวายแลว ทฺวาร
ซึ่งประตู เอก ประตูหนึ่ง สตสหสฺสุฏานก อันเปนที่ตั้งขึ้นแหงแสน
แหงทรัพย ตสฺส มหาลิโน แกพระกุมารพระนามวามหาลีนั้น ฯ
โส มหาลิ อ. พระกุมารพระนามวามหาลีนั้น นิสฺสาย ทรงอาศัยแลว
ต ทฺวาร ซึ่งประตูนั้น ลิจฺฉวิราชปุตฺเต ยังโอรสของเจาลิจฉวี ท.
ปฺจสเต ผูมีรอยหาเปนประมาณ สิกฺขาเปนฺโต ทรงใหศึกษาอยู
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สิปฺป ซึ่งศิลปะ วสิ ประทับอยูแลว
พนฺธุลกุมาโร อ. พระกุมารพระนามวาพันธุละ (วจเน) ครั้น
เมื่อพระดํารัสวา (พนฺธุโล) อ. เจาพันธุละ กปฺเปตุ จงตัด อิเม
สฏิกลาเป ซึ่งมัด ๖๐ ท. เหลานี้ อิติ ดังนี้ มลฺลราชกุเลหิ อันตระกูล
แหงเจามัลละ ท. วุตฺเต ตรัสแลว อุลฺลงฺฆิตฺวา ทรงกระโดดขึ้นไป
แลว อากาส สูอากาศ อสีติหตฺถ อันมีศอก ๘๐ เปนประมาณ
กปฺเปนฺโต ตัดอยู สฏิกลาเป ซึ่งมัด ๖๐ ท. สฏี เวฬู คเหตฺวา
มชฺเฌ อยสลาก ปกฺขิปตฺวา (มลฺลราชกุเลหิ) อุสสฺ าเปตฺวา ปเต
อันตระกูลแหงเจามัลละ ท. ทรงถือเอาแลว ซึ่งไมไผ ท. ๖๐ ทรง
ใสเขาไปแลว ซึ่งซี่อันเปนวิการแหงเหล็ก ในทามกลาง ทรงยกขึ้น
ตั้งไวแลว อสินา ดวยดาบ อคมาสิ ไดไปแลว ฯ
โส พนฺธุลกุมาโร อ. พระกุมารพระนามวาพันธุละนั้น สุตฺวา
ทรงสดับแลว สทฺท ซึ่งเสียงวา กิริ อิติ ดังนี้ อยสลากาย ของซี่
อันเปนวิการแหงเหล็ก โอสานกลาเป ในมัดอันเปนที่สุดลง ปุจฺฉิตฺวา
ตรัสถามแลววา เอต วตฺถุ อ. วัตถุนนั่ กึ อะไร อิติ ดังนี้ สุตฺวา
ทรงสดับแลว สพฺพกลาเปสุ อยสลากรน (มลฺลราชกุเลหิ) ปตภาว
ซึ่งความที่แหงซี่อันเปนวิการแหงเหล็ก ท. เปนซี่อันตระกูลแหงเจา
มัลละ ท. ทรงตั้งไวแลว ในมัดทั้งปวง ท. ฉฑฺเฑตฺวา ทรงทิ้งแลว
อสึ ซึ่งดาบ โรทมาโน ทรงกันแสงอยู วตฺวา ตรัสแลววา าติสุหสฺเชสุ ในญาติและสหายผูมีใจดี ท. เอตฺตเกสุ ผูมีประมาณเทานี้
มยฺห ของเราหนา เอโกป ปุคฺคโล อ. บุคคลแมคนหนึ่ง สสิเนโห
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เปนผูเปนไปกับดวยความสิเนหา หุตฺวา เปน น อาจิกฺขิ ไมบอกแลว
อิม การณ ซึ่งเหตุนี้ หิ ก็ สเจ ถาวา อห อ. เรา ชาเนยฺย พึง
รูไซร อห อ.เรา ฉินฺเทยฺย พึงตัด อยสลากาย สทฺท อนุฏาเปนฺโต ว
ไมยังเสียง ของซี่อันเปนวิการแหงเหล็กใหตั้งขึ้นอยูเทียว อิติ ดังนี้
กเถสิ กราบทูลแลววา อห อ. หมอมฉัน อิเม มลฺลราชาโน จักยัง
เจามัลละ ท.เหลานี้ สพฺเพป แมทั้งปวง มาเรตฺวา จักใหทิวงคตแลว
กาเรสฺส จักยังบุคคลใหกระทํา รชฺช ซึ่งความเปนแหงพระราชา อิติ
ดังนี้ มาตาปตูน แกพระมารดาและพระบิดา ท. (มาตาปตูหิ) วาริโต
ผูอันพระมารดาและพระบิดา ท. ทรงหามแลว นานปฺปกาเรน โดย
ประการตาง ๆ วา ตาต แนะพอ อิท กรณ อ. อันกระทํานี้ ปเวณิรชฺช นาม ชือ่ วาเปนความเปนแหงพระราชาตามประเพณี (โหติ)
ยอมเปน (ตยา) อันเจา น ลพฺภา ไมได กาตุ เพื่ออันกระทํา
เอว อยางนี้ อิติ ดังนี้เปนตน (วตฺวา) ทูลแลววา เตนหิ ถา
อยางนั้น อห อ. หมอมฉัน คมิสฺสามิ จักไป สนฺติก สูสํานัก
สหายสฺส ของพระสหาย มม ของหมอมฉัน อิติ ดังนี้ อคมาสิ
ไดเสด็จไปแลว สาวตฺถึ สูเมืองสาวัตถี ฯ
ปเสนทิราชา อ. พระราชาพระนามวาปเสนทิ สุตฺวา ทรงสดับ
แลว อาคมน ซึ่งการเสด็จมา ตสฺส พนฺธุลสฺส แหงเจาพันธุละนั้น
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา เสด็จตองรับแลว ปเวเสตฺวา ทรงยังเจาพันธุละใหเสด็จ
เขาไปแลว นคร สูพระนคร สกฺกาเรน ดวยสักการะ มหานฺเตน
อันใหญ เปสิ ทรงตั้งไวแลว เสนาปติฏาเน ในตําแหนงแหง
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เสนาบดี ฯ โส พนฺธโุ ล อ. เจาพันธุละนั้น ปกฺโกสาเปตฺวา ทรงยัง
บุคคลใหรองเรียกมาแลว มาตาปตโร ซึ่งพระมารดาและพระบิดา ท.
กปฺเปสิ ทรงสําเร็จแลว วาส ซึ่งอันประทับอยู ตตฺถเอว สาวตฺถิย
ในเมืองสาวัตถีนั้นนั่นเทียว ฯ
๔. ๑๐/๙ ตั้งแต กปฺปโกป น จิรสฺเสว อุกฺกณฺิตวฺ า
เปนตนไป.
กปฺปโกป แม อ. ดาบสชื่อวากัปปกะ อุกกฺ ณฺิตฺวา กระสันขึ้น
แลว น จิรสฺสเอว ตอกาลไมนานนั่นเทียว อาจริเยน ปุนปฺปุน
วาริยมาโนป ผูแมอันอาจารยหามอยู บอย ๆ วตฺวา เรียนแลววา
อห อ. กระผม น สกฺโกมิ ยอมไมอาจ อิติ ดังนี้ ปกฺกามิ หลีก
ไปแลว ฯ ปน แตวา (โส กปฺปโก) อ. ดาบสชื่อวากัปปกะนั้น
อคนฺตฺวา ไมไปแลว สนฺติก สูสํานัก อิตเรส ตาปสาน ของดาบส
ท. เหลานอกนี้ สุณนฺโต ฟงอยู ปวตฺตึ ซึ่งความเปนไป อาจริยสฺส
แหงอาจารย วสิ อยูแลว าเน ในที่ อวิทูเร อันไมไกล ฯ
อปรภาเค ในกาลเปนสวนอื่นอีก กุจฺฉิโรโค อ.โรคในทอง อุปฺปชฺชิ
เกิดขึ้นแลว อาจริยสฺส แกอาจารย อนุสฺสรนฺตสฺส ผูตามระลึกถึงอยู
อนฺเตวาสิเก ซึ่งอันเตวาสิก ท. ฯ ราชา อ. พระราชา เวชฺเชหิ ยัง
หมอ ท. ติกจิ ฺฉาเปติ ยอมทรงใหเยียวยา ฯ โรโค อ. โรค น วูปสมฺมติ ยอมไมเขาไปสงบวิเศษ ฯ ตาปโส อ. พระดาบส อาห ทูล
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แลววา มหาราช ดูกอนมหาบพิตร ตฺว อ. พระองค อิจฺฉสิ ยอม
ทรงปรารถนา เม โรค วูปสมิตุ เพื่ออันยังโรค ของอาตมภาพ ให
เขาไปสงบวิเศษหรือ อิติ ดังนี้ ฯ (ราชา) อ. พระราชา (อาห)
ตรัสแลววา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ สเจ ถาวา อห อ. ขาพเจา
สกฺกุเณยฺย พึงอาจไซร อห อ. ขาพเจา กเรยฺย พึงกระทํา ผาสุก
ซึ่งความสบาย โว แกทาน ท. อิทานิเอว ในกาลนี้นั่นเทียว อิติ
ดังนี้ ฯ (ตาปโส) อ. พระดาบส (อาห) ทูลแลววา มหาราช
ดูกอนมหาบพิตร สเจ ถาวา ตฺว อ. พระองค อิจฺฉสิ ยอมทรง
ปรารถนา ผาสุก ซึ่งความสบาย เม แกอาตมภาพไซร ตฺว อ. พระองค
เปเสหิ จงทรงสงไป ม ซึ่งอาตมภาพ สนฺติก สูส ํานัก อนฺเตวาสิกาน
ของอันเตวาสิก ท. อิติ ดังนี้ ฯ
ราชา อ. พระราชา (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา) ทรงรับพรอมแลววา
ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ สาธุ อ. ดีละ อิติ ดังนี้ ต เกสวตาปส
ยังพระดาบสพระนามวาเกสวะนั้น นิปชฺชาเปตฺวา ใหนอนแลว มฺจเก
บนเตียงนอย อุยฺโยเชสิ ทรงสงไปแลว อมจฺเจ ซึ่งอํามาตย ท.
จตฺตาโร ๔ นารทามจฺจปฺปมุเข ผูมีอํามาตยชื่อวานารทะเปนหัวหนา
(วจเนน) ดวยพระดํารัสวา ตุมฺเห อ. ทาน ท. ตฺวา ทราบแลว
ปวตฺตึ ซึ่งความเปนไป อยฺยสฺส แหงพระผูเปนเจา มม ของฉัน
ปหิเณยฺยาถ พึงสงไป สาสน ซึ่งสาสน มยฺห เพื่อฉัน อิติ ดังนี้ ฯ
กปฺปกนฺเตวาสิโก อ. อันเตวาสิกชื่อวากัปปกะ สุตวฺ า ฟงแลว อาคมน
ซึ่งการมา อาจริยสฺส แหงอาจารย กตฺวา กระทําแลว ปจฺจุคฺคมน
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ซึ่งการตอนรับ (วจเน) ครั้นเมื่อคําวา อิตเร ตาปสา อ. ดาบส ท.
เหลานอกนี้ (วสนฺติ) ยอมอยู กห าเน ณ ที่ไหน อิติ ดังนี้
(อาจริเยน) อันอาจารย วุตฺเต กลาวแลว อาเห เรียนแลววา กิร
ไดยินวา (เต ตาปสา) อ. ดาบส ท. เหลานั้น วสนฺติ ยอมอยู
อสุกฏาเน ในที่โนน อิติ ดังนี้ ฯ เตป ตาปสา อ. ดาบส ท.
แมเหลานั้น สุตฺวา ฟงแลว อาจริยสฺส อาคตภาว ซึ่งความที่แหง
อาจารยเปนผูมาแลว สโมสริตฺวา ประชุมกันแลว ตตฺถเอว เน
ในที่นั้นนั่นเทียว ทตฺวา ถวายแลว อุณฺโหทก ซึ่งน้ําอันรอน
อาจริยสฺส แกอาจารย อทสุ ไดถวายแลว ผลาผล ซึ่งผลไมใหญ
และผลไมนอย ฯ ตขณเอว ในขณะนั้นนั่นเทียว โรโค อ. โรค
วูปสมิ เขาไปสงบวิเศษแลว ฯ
โส เกสวตาปโส อ. พระดาบสพระนามวาเกสวะนั้น สุวณฺณวณฺโณ เปนผูมีวรรณะเพียงดังวาวรรณะแหงทอง กติปาเหนเอว โดย
วันแมเล็กนอยนั่นเทียว อโหสิ ไดเปนแลว ฯ อถ ครั้นนั้น นารโท
อ. อํามาตยชื่อวานารทะ ปุจฺฉิ เรียถามแลว น เกสวตาปส ซึ่งพระ
ดาบสพระนามวาเกสวะนั้นวา
เกสิ ขาแตพระดาบสชื่อวาเกสี ภควา ผูมีโชค
ตฺว อ. ทาน ชหิตฺวาน ละแลว มนุสฺสินฺท ราชาน
ซึ่งพระราชาผูเปนจอมแหงมนุษย สพฺพกามสมิทฺธนิ  ผูยังสมบัติอันสัตวพึงใครทั้งปวงใหสําเร็จ
รมสิ ยอมยินดี อสฺสเม ในอาศรม กปฺปสฺส
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ของดาบสชื่อวากัปปกะ กถ นุ อยางไรหนอ
อิติ ดังนี้ ฯ
(เกสวตาปโส) อ. พระดาบสพระนามวา
เกสวะ (อาห) ตรัสแลววา (วจนานิ) อ. คํา ท.
สาทูนิ อันไพเราะ รมณียานิ อันบุคคลพึงยินดี
(สนฺติ) มีอยู รุกขฺ า อ.ตนไม ท. มโนรมา
อันเปนที่ยินดีแหงใจ สนฺติ มีอยู นารท ดูกอน
นารทะ กปฺปสฺส สุภาสิตานิ วจนานิ อ. คํา ท.
อันดาบสชื่อวากัปปกะกลาวดีแลว ม ยังเรา
รมยนฺติ ยอมใหยินดี อิติ ดังนี้ ฯ
(นารโท) อ. อํามาตยชื่อวานารทะ (อาห)
กราบเรียนแลววา ตฺว อ. ทาน ภุตฺวา เปนผู
บริโภคแลว โอทน ซึ่งขาวสุก สาลีน แหงขาว
สาลี ท. สุจิมสูปเสจน อันเจือดวยเนื้ออันสะอาด
(อสิ) ยอมเปน สามากนิวารา อ. ขาวฟางและ
ลูกเดือย ท. อโสณา อันไมมีรสเค็ม ต ยังทาน
สาทยนฺติ ยอมใหยนิ ดี กถ อยางไร อิติ ดังนี้ ฯ
(เกสวตาปโส) อ. พระดาบสพระนามวา
เกสวะ (อาห) ตรัสแลววา (ปุคคฺ โล) อ. บุคคล
วิสิสฏโ ผูคุนเคยกันแลว ภฺุเชยฺย พึงบริโภค
(อาหาร) ซึ่งอาหาร อสาทุ วา อันไมอรอยหรือ
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ยทิวา สาทุ หรือวาอันอรอย อปฺป วา อันนอย
หรือ อทิวา พหุ หรือวาอันมาก ยตฺถ าเน
ในทีใ่ ด (ตตฺถ เน ภุตฺตาหาโร) อ. อาหารอัน
อันบุคคลบริโภคแลวในที่นั้น (สาธุ) เปนคุณ
ยังประโยชนใหสําเร็จ (โหติ) ยอมเปน (หิ)
เพราะวา รสา อ. รส ท. วิสฺสาสปรมา เปนรส
มีความคุนเคยเปนอยางยิ่ง (โหนฺติ) ยอมเปน
อิติ ดังนี้ (อิติ) ดังนี้ ฯ
๕. ๑๔/๖ ตั้งแต เอโก ปุริโส อตฺตโน อาวุธ เปนตนไป.
เอโก ปุริโส อ. บุรุษคนหนึ่ง ปมฺมุสฺสิตฺวา ลืมทั่วแลว อาวุธ
ซึ่งอาวุธ อตฺตโน ของตน นิวตฺโต กลับแลว คณฺหนฺโต ถือเอาอยู ต
อาวุธ ซึ่งอาวุธนั้น สุตฺสา สดับแลว อกฺโกสนสทฺท ซึ่งเสียงแหงการ
ดา วิฑูฑภกุมารสฺส ซึ่งพระกุมารพระนามวาวิฑูฑภะ ปุจฺฉิตฺวา ถาม
แลว ต อนฺตร ซึ่งโทษนั้น ตฺวา ทราบแลววา วาสภขตฺติยา
อ. พระนางวาสภขัตติยา ชาตา เกิดแลว กุจฺฉิมฺหิ ในทอง ทาสิยา ของ
นางทาสี มหานามสกฺกสฺส ของเจาศากยะพระนามวามหานามะ อิติ
ดังนี้ กเถสิ กลาวแลว พลกายสฺส แกหมูแหงพล ฯ มหาโกลาหล
อ. ความโกลาหลอันใหญวา กิร ไดยนิ วา วาสภขตฺติยา อ. พระนาง
วาสภขัตติยา ทาสีธีตา เปนธิดาของนางทาสี (โหติ) ยอมเปน อิติ
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ดังนี้ อโหสิ ไดมีแลว ฯ วิฑูฑโภ อ. พระกุมารพระนามวาวิฑูฑภะ
สุตฺวา ทรงสดับแลว ต วจน ซึ่งคํานั้น เปสิ ทรงตั้งไวแลว
จิตฺต ซึ่งพระทัยวา เอเต สากิยา อ.เจาศากยะ ท.เหลานั่น โธวนฺตุ
จงลาง มม นิสินฺนผลก ซึ่งแผนกระดานแหงเรานั่งแลว ขีโรทเกน
ดวยน้ําอันเจือดวยน้ํานม ตาว กอน ปน แตวา (มม) รชฺเช
ปติฏิตกาเล ในกาลแหงเราดํารงอยูแลว ในความเปนแหงพระราชา
อห อ. เรา คเหตฺวา จักถือเอาแลว คลโลหิต ซึง่ เลือดในลําพระศอ
เอเตส สากิยาน ของเจาศากยะ ท. เหลานั่น โธวิสสฺ ามิ จักลาง มม
นิสินฺนผลก ซึ่งแผนกระดานแหงเรานั่งแลว อิติ ดังนี้ ฯ ตสฺมึ
วิฑูฑเภ ครั้นเมื่อพระกุมารพระนามวาวิฑูฑภะนั้น คเต เสด็จถึงแลว
สาวตฺถึ ซึ่งเมืองสาวัตถี อมจฺจา อ. อํามาตย ท. อาโรจยึสุ กราบทูล
แลว ปวตฺตึ ซึ่งความเปนไป สพฺพ ทัง้ ปวง รฺโ แกพระราชา ฯ
ราชา อ. พระราชา กุชฺฌิตฺวา ทรงพระพิโรธแลววา (สากิยา)
อ. เจาศากยะ ท. อทสุ ไดใหแลว ทาสีธีตร ซึ่งธิดาของนางทาสี
มยฺห แกเรา อิติ ดังนี้ สากิยาน ตอเจาศากยะ ท. อจฺฉินฺทิตฺวา
ทรงริบแลว (อตฺตนา) ทินฺนปริหาร ซึ่งเครื่องบริหารอันพระองค
พระราชทานแลว วาสภขตฺติยาย จ แกพระนางวาสภขัตติยาดวย
ปุตฺตสฺส จ แกพระโอรสดวย ทาเปสิ ทรงยังบุคคลใหใหแลว ทาสทาสีหิ ลทฺธพฺพมตฺตเอว วตฺถุ ซึ่งวัตถุอันสักวาอันทาสและทาสี ท.
พึงไดนั่นเทียว ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา คนฺตฺวา เสด็จไปแลว
ราชนิเวสน สูพระราชนิเวศน นิสีทิ ประทับนั่งแลว กติปาหจฺจเยน
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โดยอันลวงไปแหงวันแมเล็กนอย ตโต ทิวโต แตวันนั้น ฯ ราชา
อ. พระราชา อาคนฺตฺวา เสด็จมาแลว วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแลว
อาห กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ กิร ไดยินวา
ทาสีธีตา อ. ธิดาของทาสี าตเกหิ อันพระญาติ ท. ตุมฺหาก ของ
พระองค ท. ทินฺนา ประทานแลว มยฺห แกหมอมฉัน เตน การเณน
เพราะเหตุนั้น อห อ.เหมอมฉัน อจฺฉินฺทิตฺวา ริบแลว ปริหาร
ซึ่งเครื่องบริหาร อสฺสา วาสภขตฺติยาย ของพระนางวาสภขัตติยานั้น
สปุตฺตาย ผูเปนไปกับดวยบุตร ทาเปสึ ยังบุคคลใหใหแลว ทาสทาสีหิ
ลทฺธพฺพมตฺตเอว วตฺถุ ซึง่ วัตถุอักสักวาอันทาสและทาสี ท. พึงไดนั่น
เทียว อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา (วตฺวา) ตรัสแลววา มหาราช ดูกอน
มหาบพิตร อยุตฺตั กมฺม อ. กรรมอันไมควรแลว สากิเยหิ อันเจา
ศากยะ ท. กต ทรงกระทําแลว สมชาติกา ธีตา อ. พระธิดาผูมี
พระชาติอันเสมอกัน ททนฺเตหิ นาม สากิเยหิ ทาตพฺพา พึงเปนผู
อันเจาศากยะ ท. ชื่อวาผูเมื่อประทาน พึงประทาน อสฺส พึงเปน
มหาราช ดูกอ นมหาบพิตร ปน ก็ อห อ. อาตมภาพ วทามิ จะ
กลาววา วาสภขตฺติยา อ. พระนางวาสภขัตติยา ขตฺติยราชธีตา เปน
พระธิดาของพระราชาผูกษัตริย (หุตฺวา) เปน ลภิ ทรงไดแลว
อภิเสก ซึ่งการอภิเษก เคเห ในพระตําหนัก ขตฺติยรฺโ ของพระ
ราชาผูกษัตริย วิฑูฑโภป แม อ. พระกุมารพระนามวาวิฑูฑภะ ปฏิจฺจ
ทรงอาศัยแลว ขตฺติยราชานเอว ซึ่งพระราชาผูกษัตริยนั่นเทียว ชาโต
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ประสูติแลว มาตุโคตฺต นาม ชื่อ อ. โคตรของมารดา กริสฺสติ จัก
กระทํา กึ ซึง่ อะไร ปตุโคตฺตเอว อ. พระโคตรของพระบิดานั่นเทียว
ปมาณ เปนประมาณ (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ต กะพระองค
โปราณกปณฺฑิตา อ.บัณฑิตผูมีในกอน ท. อทสุ ไดพระราชทานแลว
อคฺคมเหสิฏาน ซึ่งตําแหนงแหงพระอัครมเหสี หลิทฺทิตฺถิยา แก
หญิงผูขัดสน กฏหาริกาย ผูนําไปซึ่งฟน จ ก็ ชาตกุมาโร อ. พระ
กุมารผูประสูติแลว กุจฉฺ ิมฺหิ ในทอง ตสฺสา ทลิทฺทิตฺถิยา ของหญิง
ผูขัดสนนั้น ปตฺวา ทรงถึงแลว รชฺช ซึ่งความเปนแหงพระราชา
พาราณสิย ในเมืองพาราณสี ทฺวาทสโยชนิกาย อันประกอบดวย
โยชน ๑๒ กฏวาหนราชา นาม เปนผูทรงพระนามวากัฏฐวาหนราชา
ชาโต เกิดแลว อิติ ดังนี้ กเถสิ ตรัสแลว กฏหาริยชาตก ซึ่ง
กัฏฐหาริยชาดก ฯ ราชา อ. พระราชา สุตฺวา ทรงสดับแลว ธมฺมกถ
ซึ่งพระธรรมกกา ตุสิตฺวา ทรงยินดีแลววา กิร ไดยินวา ปตุโคตฺตเอว
อ. พระโคตรของพระบิดานั่นเทียว ปมาณ เปนประมาณ (โหติ)
ยอมเปน อิติ ดังนี้ ทาเปสิ ทรงยับบุคคลใหใหแล มาตาปุตฺตาน
ปกติปริหารเอว ซึ่งเครื่องบริหารตามปกติ แกพระมารดาและพระโอรส
ท. นั่นเทียว ฯ
๖. ๒๑/๒๐ ตั้งแต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปน าตกา เปนตนไป.
ปน ก็ าตกา อ. พระญาติ ท. สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ของพระ
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สัมมาสัมพุทธเจา อสตฺตฆาตกา นาม ชื่อวาผูฆาซึ่งสัตวหามิได
มรนฺตาป แมเมื่อจะตาย น โวโรเปนฺติ ยอมไมปลงลง ชีวิต ซึ่ง
ชีวิต ปเรส สตฺตาน ของสัตว ท. เหลาอื่น ฯ เต สากิยา อ. เจา
ศากยะ ท.เหลานั้น จินฺตยึสุ คิดแลววา มย อ.เรา ท. สิกฺขิตหตฺถา
เปนผูมีมืออันศึกษาแลว กตุปาสนา เปนผูมีเครื่องผูกสอดอันกระทํา
แลว มหิสฺสาสา เปนผูมีอันหัดปรือมาก (อมฺห) ยอมเปน ปน
แตวา อมฺเหหิ อันเรา ท. น โข สกฺกา ไมอาจแล โวโรเปตุ
เพื่ออันปลงลง ปร สตฺต ซึ่งสัตวอื่น ชีวิตา จากชีวิต มย อ.เรา ท.
ทสฺเสตฺวา จักแสดงแลว กมฺม ซึ่งกรรม อตฺตโน ของตน ปลาเปสฺสาม
จักใหหนีไป อิติ ดังนี้ ฯ เต สากิยา อ.เจาศากยะ ท. เหลานั้น
กตสนฺนาหา ผูมีเครื่องผูกสอดอันกระทําแลว นิกขฺ มิตฺวา ออกไปแลว
อารภึสุ เริ่มแลว ยุทฺธ ซึง่ การรบ ฯ สรา อ. ลูกศร ท. เตหิ สากิเยหิ
ขิตฺตา อันอันเจาศากยะ ท.เหลานั้น ยิงไปแลว คจฺฉนฺติ ยอมไป
อนฺตรนฺตา ในระหวางและระหวาง ปุริสาน ของบุรุษ ท. วิฑูฑภสฺส
ของพระราชาพระนามวาวิฑูฑภะ นิกฺขมนฺติ ยอมออกไป ผลกนฺตรกณฺณฉิทฺทนฺตราทีหิ อนฺตเรหิ โดยระหวาง ท. มีระหวางแหงโล
และระหวางแหงชองของหูเปนตน ฯ
วิฑูฑโภ อ. พระราชาพระนามวาวิฑูฑภะ ทิสฺวา ทรงเห็นแลว
(อาห) ตรัสแลววา ภเณ แนะพนาย สากิยา อ.เจาศากยะ ท.
วทนฺติ ยอมตรัสวา มย อ.เรา ท. อสตฺตฆาตกา เปนผูฆาซึ่งสัตว
หามิได (อมฺห) ยอมเปน อิติ ดังนี้ นนุ มิใชหรือ จ ปน ก็แล
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อถ ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้น (สนฺเต) มีอยู (สากิยา) อ. เจา
ศากยะ ท. ปุริเส ยังบุรษุ ท. เม ของฉัน นาเสนฺติ ยอมใหฉิบหาย
อิติ ดังนี้ ฯ อถ ครั้งนั้น เอโก ปุริโส อ. บุรุษคนหนึ่ง ทรงกลับ
แลว โอโลเกสิ ทรงตรวจดูแลว กึ หรือ อิติ ดังนี้ น วิฑูฑภ
กะพระราชาพระนามวิฑูฑภะนั้น ฯ (โส วิฑูฑโภ) อ. พระราชา
พระนามวาวิฑูฑภะนั้น (อาห) ตรัสแลววา สกิยา อ.เจาศากยะ ท.
ปุริเส ยังบุรษุ ท. เม ของฉัน นาเสนฺติ ยอมใหฉิบหาย อิติ ดังนี้ ฯ
(โส ปุริโส) อ. บุรุษนั้น (อาห) ทูลแลววา ปุริโส อ. บุรุษ
โกจิ ไร ๆ ตุมฺหาก ของพระองค ท. มโต นาม ชื่อวาตายแลว
นตฺถิ ยอมไมมี อิงฺฆ เชิญเถิด ตุมฺเห อ. พระองค ท. คณาเปถ
จงทรงยังบุคคลใหนับ เต ปุริเส ซึ่งบุรุษ ท. เหลานั้นเถิด อิติ
ดังนี้ ฯ (โส วิฑูฑโภ) อ. พระราชาพระนามวาวิฑูฑภะนั้น คณาเปนฺโต ทรงยังบุคคลใหนับอยู น ปสฺสิ ไมทรงเห็นแลว ขย ซึ่ง
ความสิ้นไป เอกสฺสป ปุริสสฺส แหงบุรุษแมคนหนึ่ง ฯ
โส วิฑฑ
ู โภ อ. พระราชพระนามวาวิฑูฑภะนั้น นิวตฺติตฺวา
เสด็จกลับแลว ตดต านดต จากที่นั้น อาห ตรัสแลววา ภเณ
แนะพนาย เย เย ชนา อ. ชน ท. เหลใดเหลาใด ภณนฺติ ยอม
กลาววา มย อ. เรา ท. สากิยา เปนเจาศากยะ อมฺห ยอมเปน อิติ
ดังนี้ ตุมฺเห อ. ทาน ท. เต เต สพฺเพ ชเน ยังชน ท. เหลานั้น
เหลานั้น ทั้งปวง มาเรถ จงใหตาย ปน แตวา ตุมเฺ ห อ. ทาน ท.
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เทถ จงให ชีวิต ซึ่งชีวิต ิตาน ชนาน แกชน ท. ผูยืนอยูแลว
สนฺติเก ในสํานัก มหานามสกฺกสฺส ของเจาศากยะพระนามวามหานามะ
มาตามหสฺส ผูเปนพระเจาตา เม ของฉัน อิติ ดังนี้ ฯ
สากิยา อ. เจาศากยะ ท. อปฺปสฺสนฺตา เมื่อไมเห็น คเหตพฺพคฺคหณ ซึ่งเครื่องถือเอาอันตนพึงถือเอา เอกจฺเจ สากิยา อ. เจา
ศากยะ ท.บางพวก ติณ ฑสิตฺวา (อฏสุ) ไดยืนคาบเอาแลว ซึ่ง
หญา เอกจฺเจ สากิยา อ. เจาศากยะ ท. บางพวก นฬ คเหตฺวา
อฏสุ ไดยนื ถือเอาแลว ซึ่งไมออ (สากิยา) อ. เจาศากยะ ท.
(วิฑูฑภปุริเสหิ) อันบุรษุ ของพระราชาพระนามวาวิฑูฑภะ ท. ปุจฺฉิตา
ถามแลววา ตุมฺเห อ. ทาน ท. สากิยา เปนเจาศากยะ (อตฺถ)
ยอมเปน (กึ) หรือ (อุทาหุ) หรือวา ตุมฺเห อ. ทาน ท. โน
(สากิยา) เปนผูไมใชเจาศากยะ (อตฺถ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ เต
สากิยา อ.เจาศากยะ ท. เหลานั้น มรนฺตาป แมเมื่อจะตาย น ภณนฺติ
ยอมไมกลาว มุสาวาท ซึง่ มุสาวาท ยสฺมา เหตุใด ตสฺมาเพราะ
เหตุนั้น ติณ ฑสิตฺวา ิตา สากิยา อ. เจาศากยะ ท. ผูยืนคาบเอา
แลว ซึ่งหญา วทนฺติ ยอมกลาววา มย อ. เรา ท. โน สาโก
เปนผูไมใชเจาศากยะ (อมฺห) ยอมเปน ติณ อ. หญา อิติ ดังนี้
นฬ คเหตฺวา ิตา สากิยา อ. เจาศากยะ ท. ผูยืนถือเอาแลว ซึ่ง
ไมออ วทนฺติ ยอมกลาววา มย อ. เรา ท. โน สาโก เปนผูไมใช
เจาศากยะ (อมฺห) ยอมเปน นโฬ อ. ไมออ อิติ ดังนี้ เต
สากิยา จ อ. เจาศากยะ ท. เหลานั้นดวย มหานามสฺส สนฺติเก ิตา
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สากิยา จ อ. เจาศากยะ ท. ผูยืนอยูแลว ในสํานัก ของเจาศากยะ
พระนามวามหานามะดวย ลภึสุ ไดแลว ชีวิต ซึ่งชีวิต ฯ
เตสุ สากิเยสุ ในเจาศากยะ ท. เหลานั้นหนา ติณ ฑสิตฺวา
ิตา สากิยา อ. เจาศากยะ ท. ผูยืนคาบเอาแลว ซึ่งหญา ติณสากิยา
นาม ชื่อวาเปนเจาศากยะหญา (ชาตา) เกิดแลว นฬ คเหตฺวา
ิตา สากิยา อ. เจาศากยะ ท. ผูยืนถือเอาอยูแลว ซึ่งไมออ นฬสากิยา
นาม ชื่อวาเปนเจาศากยะไมออ ชาตา เกิดแลว ฯ (วิฑูฑโภ)
อ. พระราชาพระนามวาวิฑูฑภะ ฆาตาเปนฺโต ทรงยังราชบุรุษใหฆาอยู
อวเสเส ชเน ซึ่งชน ท. ผูเหลือลง อวิสฺสชฺเชตฺวา ไมทรงสละวิเศษ
ทารเก ซึ่งเด็ก ท. ขีรปเกป ผูแมดื่มซึ่งนม โลหิตนทึ ยังแมน้ํา
คือเลือด ปวตฺเตตฺวา ใหเปนไปแลว โธวาเปสิ ทรงยังราชบุรุษให
ลางแลว ผลก ซึ่งแผนกระดาน คลโลหิเตน ดวยเลือดในลําพระศอ
เตส สากิยาน ของเจาศากยะ ท. เหลานั้น ฯ สากิยวโส อ. วงศของ
เจาศากยะ วิฑูฑเภน อันพระราชาพระนามวาวิฑูฑภะ อุปจฺฉินฺโน
ทรงเขาไปตัดขาดแลว เอว อยางนี้ ฯ
๗. ๒๓/๒๒ ตั้งแต มหาชโน กถ สมุฏาเปสิ สากิยาน
เปนตนไป.
มหาชโน อ.มหาชน กถ ยังถอยคําวา มรณ อ. ความตาย
สากิยาน แหงเจาศากยะ ท. อยุตฺต ไมสมควรแลว สากิยา อ. เจา

ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๓ - หนาที่ 27

ศากยะ ท. (วิฑูฑเภน) อันพระราชาพระนามวาวิฑูฑภะ โกฏเฏตฺวา
ทุบแลว โกฏเฏตฺวา ทุบแลว เอว นาม ชื่ออยานี้ มาเรตพฺพา
พึงใหตาย อิติ เพราเหตุนั้น เอต มรณ อ. ความตายนั่น อนุจฺฉวิก
เปนการสมควร (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ สมุฏาเปสิ ใหตั้งขึ้น
พรอมแลว ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว ต กถ ซึ่งถอย
คํานั้น อาห ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. มรณ อ. ความตาย
เอว อยางนี้ สากิยาน แหงเจาศากยะ ท. อยุตฺต ไมสมควรแลว
อิมสฺมึ อตฺตภาเว ในอัตภาพนี้ กิฺจาป แมโดยแท ปน ถึงอยางนั้น
มรณ อ. ความตาย เอเตหิ สากิเยหิ ลทฺธ อันเจาศากยะ ท. เหลา
นั่นไดแลว ยุตฺตเอว สมควรแลวนั่นเทียว กตปาปกมฺมวเสน ดวย
อํานาจแหงกรรมอันลามกอันตนกระทําแลว ปุพฺเพ ในกาลกอน อิติ
ดังนี้ ฯ (ภิกขฺ ู) อ. ภิกษุ ท. (ปุจฺฉึสุ) ทูลถามแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ ปน ก็ เอเต สากิยา อ. เจาศากยะ ท. เหลานั่น
อกสุ ไดกระทําแลว กึ กมฺม ซึ่งกรรมอะไร ปุพฺเพ ในกาลกอน
อิติ ดังนี้ ฯ (สตฺถา) อ. พระศาสดา (อาห) ตรัสแลววา (สากิยา)
อ. เจาศากยะ ท. หุตฺวา เปน เอกโต โดยความเปนอันเดียวกัน
ปกฺขิปสุ โปรยแลว วิส ซึ่งยาพิษ นทิย ในแมนา้ํ ปุพฺเพ ในกาล
กอน อิติ ดังนี้ ฯ
ปุเนกทิวส ในวันหนึ่งอีก ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. กถ ยังถอยคําวา
วิฑูฑโภ อ. พระราชาพระนามวาวิฑูฑภะ สากิเย ยังเจาศากยะ ท.
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เอตฺตเก ผูมีประมาณเทานี้ มาเรตฺวา ทรงใหตายแลว อาคจฺฉนฺโต
เสด็จมาอยู มโนรเถ ครัน้ เมื่อมโนรถ อตฺตโน ของพระองค อตฺถต
อปฺปตฺเตเอว ไมถึงแลว ซึ่งที่สุดนั่นเทียว อาทาย ทรงพาเอาแลว
เอตฺตก ชน ซึ่งชนผูมีประมาณเทานี้ สมุทฺทมจฺแกจฺฉปภกฺโข เปน
ภักษาของปลาและเตาในสมุทร ชาโต เกิดแลว อิติ ดังนี้ สมุฏาเปสุ
ใหตั้งขึ้นพรอมแลว ธมฺมสภาย ในธรรมสภา ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา อาคนฺตฺวา เสด็จมาแลว ปุจฺฉิตฺวา
ตรัสถามแลววา ภิกฺเขเว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. สนฺนิสินฺนา
เปนผูนั่งประชุมกันแลว กถาย ดวยถอยคํา กาย นุ อะไรหนอ
อตฺถ ยอมมี เอตรหิ ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ (วจเน) ครั้นเมื่อคํา
วา มย อ. ขาพระองค ท. (สนฺนิสินนฺ า) เปนผูนั่งประชุมกันแลว
อิมาย นาม กถาย ดวยถอยคําชื่อนี้ (อมฺห) ยอมมี (เอตรหิ)
ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ (เตหิ ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺเต
กราบทูลแลว วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. มโนรเถ
ครั้นเมื่อมโนรถ อิเมส สตฺตาน ของสัตว ท. เหลานี้ มตฺถก อปฺปตฺเตเอว ไมถึงแลว ซึ่งที่สุดนั่นเทียว มจฺจุราชา อ.มัจจุผูพระราชา
ฉินฺทิตฺวา ตัดแลว ชีวิตินฺทฺริย ซึ่งอินทรียคือชีวิต นิมุชชฺ าเปติ ยอม
ใหจมลง จตุราปายสมุทฺเท ในสมุทธคืออบาย ๔ มโหโฆ วิย ราวกะ
อ. หวงน้ําอันใหญ อชฺโฌตฺถรนฺโต ทวมทับอยู คาม ซึ่งชาวบาน
สุตฺต ผูหลับแลว อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา
อิม นี้วา
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หิ ก็ มจฺจุ อ. มัจจุ อาทาย คจฺฉติ ยอมพาเอาไป
นร ซึ่งนระ ปจินนฺต ผูเลือกเก็บอยู ปุปฺผานิเอว
ซึ่งดอกไม ท. นั่นเทียว พฺยาสตฺตมนส ผูมใี จอัน
ของแลวในอารมณอันมีอยางตาง ๆ มโหโฆ อิว
ราวกะ อ. หวงน้ําอันใหญ (อาทาย คจฺฉนฺโต)
พาเอาไปอยู คาม ซึ่งชาวบาน สุตฺต ผูหลับแลว
อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ลคฺคมานส ผูมีฉันทะอันมีในใจอันของ
แลว อารมฺมเณ ในอารมณ สมฺปตฺเต วา อันถึงพรอมแลวหรือ
อสมฺปตฺเต วา หรือวาอันไมถึงพรอมแลว (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ
ในบท ท. เหลานั้นหนา (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา
พฺยาสตฺตมนส นร อิติ ดังนี้ ฯ
อิท อตฺถรูป อ. อรรถรูปนี้วา มาลากาโร อ. นายมาลาการ
ปวิสิตฺวา เขาไปแลว ปุปฺผาราม สูสวนแหงดอกไม (จินฺเตตฺวา)
คิดแลววา อห อ.เรา ปจินิสฺสามิ จักเลือกเก็บ ปุปฺผานิ ซึ่งดอกไม ท.
อิติ ดังนี้ อคฺคเหตฺวา ไมถือเอาแลว ปุปฺผานิ ซึ่งดอกไม ท. ตโต
ปุปฺผารามโต จากสวนแหงดอกไมนั้น อฺมฺ คจฺฉ ปฏเนฺโต
สกเล ปุปฺผาราเม มน เปเสสิ วา ปรารถนาอยู ซึง่ กออื่น ชื่อ
วาสงไปแลว ซึ่งใจ ในสวนแหงดอกไมทั้งสิ้นหรือ อิโต คจฺฉโต จ
ปุปฺผานิ ปจินิสฺสามิ อิติ (จินฺเตตฺวา) ตโต คจฺฉโต ปุปฺผานิ
อคฺคเหตฺวา อฺตฺถ าเน มน เปเสติ วา หรือวา คิดแลววา
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ก็ อ. เรา จักเลือกเก็บ ซึง่ ดอกไม ท. จากกอนี้ ดังนี้ ไมถือเอาแลว
ซึ่งดอกไม ท. จากกอนั้น ยอมสงไป ซึ่งใจ ในที่อื่น ปจินนฺโต เลือก
เก็บอยู ตเอว คจฺฉ ซึ่งกอนั้นนั่นเทียว อาปชฺชติ ชือ่ วายอมถึงทั่ว
ปมาท ซึ่งความประมาท ยถา ฉันใด เอกจฺโจ นโร อ. นระบางคน
ปุปฺผารามสทิส ปฺจกามคุณมชฺฌ โอตริตฺวา มโนรม รูป ลภิตฺวา
มโนรมาน สทฺทคนฺธรสโผฏพฺพาน อฺตร อารมฺมณ ปฏเติ วา
ขามลงแลว สูทามกลางแหงกามคุณ ๕ อันเชนกับดวยสวนแหงดอกไม
ไดแลว ซึ่งรูป อันเปนที่ยินดีแหงใจ ยอมปรารถนาซึ่ง - แหงเสียง
และกลิ่นและรสและโผฏฐัพพะ ท. อันเปนที่ยินดีแหงใจหนา อารมณ
อยางใดอยางหนึ่งหรือ เตสุ สทฺทาทีสุ อารมฺมเณสุ อฺตร อารมฺมณ
ลภิตฺวา อฺตร อารมฺมณ ปฏฌติ วา หรือวาไดแลว ซึ่ง - ใน
อารมณ ท. มีเสียงเปนตน เหลานั้นหนา อารมณอยางใดอยางหนึ่ง
ยอมปรารถนา ซึ่งอารมณ อยางใดอยางหนึ่ง รูปเอว ลภิตฺวา อฺตร
อารมฺมณ ปฏฌนฺโต ตเอว อารมฺมณ อสฺสาเทติ วา ไดแลว ซึ่ง
รูปนั่นเทียว ปรารถนาอยู ซึ่งอารมณอยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวายอม
ยินดีซึ่งอารมณนั้นนั่นเทียวหรือ สทฺทาทีสุ อารมฺมเณสุ อฺตร
อารมฺมณ (ลภิตฺวา อฺตร อารมฺมณ ปฏเนฺโต ต ลทฺธารมฺมณ
อสฺสาเทติ) วา หรือวา ไดแลว ซึ่ง - ในอารมณ ท. มีเสียงเปนตน
หนา อารมณอยางใดอยางหนึ่ง ปรารถนาอยู ซึ่งอารมณอยางใดอยาง
หนึ่ง ชื่อวายอมยินดี ซึ่งอารมณอันตนไดแลวนั้น เอวเอว ฉันนั้น
นั่นเทียว ฯ นโย อ. นัย โคมหิสทาสีทาสเขตฺตวตฺถุคามนิคมชนปทาทีสุ
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ในโคและกระบือและทาสีและทาสและนาและสวนและบานและนิคมและ
ชนบทเปนตน ท. เอโสเอว นี้นั่นเทียว (นโย) อ. นัย ปริเวณวิหารปตฺตจีวราทีสุ ในบริเวณและวิหารและบาตรและจีวรเปนตน ท.
ปพฺพชิตานป แมของบรรพชิต ท. (เอโสเอว) นี้นนั่ เทียว นร ซึ่ง
นระ พฺยาสตฺตมนส ผูมีใจอันของแลวในอารมณอันมีอยางตาง ๆ
กามคุเณ ในกามคุณ สมฺปตฺเต วา อันถึงพรอมแลวหรือ อสมฺปตฺเต
วา หรือวาอันไมถึงพรอมแลว ปจินนฺต ผูเลือกเก็บอยู ปุปฺผานิเอว
ซึ่งดอกไม ท. นั่นเทียว ปฺจกามคุณสงฺขาตานิ อันบัณฑิตนับพรอม
แลววากามคุณ ๕ เอว อยางนี้ อิติ ดวยประการฉะนี้ (อิติ) ดังนี้
(ภควตา) วุตฺต เปนคําอธิบายอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว โหติ
ยอมเปน ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา สุปน นาม ชื่อ อ. ความหลับ
สุปนวเสน ดวยอํานาจแหงความหลับ เคหภิตฺติอาทีน สมฺภาราน
แหงสัมภาระ ท. มีฝาแหงเรือนเปนตน คามสฺส ของบาน นตฺถิ ยอม
ไมมี ปน แตวา (คาโม) อ. บาน สุตโฺ ต นาม ชื่อวาเปนบาน
หลับแลว อุปาทาย เพราะเปรียบเทียบ สตฺตาน สุตฺตปฺปมตฺตต ซึ่ง
ความที่แหงสัตว ท. เปนผูประมาทแลวเพียงดังวาหลับแลว โหติ ยอม
เปน มจฺจุ อ.มัจจ อาทาย คจฺฉติ ยอมพาเอาไป (นร) ซึ่งนระ
มโหโฆ อิว ราวกะ อ. หวงน้ําอันใหญ อายตคมฺภีโร ทั้งกวางทั้งลึก
โยชนานิ สิน้ โยชน ท. เทฺว ๒ ตีณิ ๓ (อาทาย คจฺฉนฺโต) พา
เอาไปอยู คาม ซึ่งชาวบาน สุตฺต ผูหลับแลว เอว อยางนี้ คือวา
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มโหโฆ อ. หวงน้ําอันใหญ โส นั้น คาม ยังชาวบาน ต นั้น
สพฺพ ทั้งปวง อิตฺถีปุริสโคมหิสกุกฺกุฏาทีสุ กฺจิ สติต อนวเสเสตฺวา
ไมยัง ในหญิงและบุรุษและโคและกระบือและไกเปนตน ท.หนา สัตว
อะไร ๆ ใหเหลือลง ปาเปตฺวา ใหถึงแลว สมุทฺท ซึ่งสมุทร กโรติ
ยอมกระทํา มจฺฉกจฺฉปภกฺข ใหเปนภักษาของปลาและเตา ยถา ฉันใด
มรณมจฺจุ อ. มัจจุคือความตาย อาทาย พาเอาแลว นร ซึ่งนระ
พฺยาสตฺตมนส ผูมีใจอันของแลวในอารมณ อันมีอยางตาง ๆ คือวา
ฉินฺทิตฺวา ตัดแลว ชีวิตินฺทฺริย ซึ่งอินทรียคือชีวิต อสฺส นรสฺส
ของนระนั้น นิมุชชฺ าเปติ ยอมใหจมลง จตุราปายสมุทฺเท ในสมุทร
คืออบาย ๔ เอวเอว ฉันนั้นนั่นเทียว อิติ ดังนี้ (ปททฺวยสฺส)
แหงหมวดสอง แหงบทวา สุตฺต คาม อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องมัจฉริโกสิยเศรษฐี
๘. ๓๕/๑๗ ตั้งแต ปุนทิวเส สายณฺหสมเย ธมฺมสภาย
เปนตนไป.
ปุนทิวเส ในวันใหม ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท. สนฺนปิ ติตา ผูประชุม
กันแลว ธมฺมสภาย ในธรรมสภา สายณฺหสมเย ในสมัยแหงวันใน
เวลาเย็น กเถนตา นิสีทสึ ุ นั่งกลาวอยูแลว คุณกถ ซึ่งถอยคําเปน
เครื่องพรรณนาซึ่งคุณ เถรสฺส ของพระเถระวา อาวุโส แนะผูมีอายุ ท.
ตุมฺเห อ. หาน ท. ปสฺสถ จงดู อานุภาว ซึ่งอานุภาพ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส ของพระเถระชื่อวามหาโมคคัลลานะเถิด (โส มหาโมคคลฺลานตฺเถโร) อ. พระเถระชื่อวามหาโมคคัลลานะนั้น อนุปหจฺจ
นาม ชื่อวาไมเขาไปกระทบแลว สทฺธ ซึ่งศรัทธา อนุปหจฺจ ไมเขา
ไปกระทบแลว โภเค ซึง่ โภคะ ท. ทมิตฺวา ทรมานแลว มจฺฉริเสฏึ ซึ่งเศรษฐีผูมีความตระหนี่ มุหตุ ฺเตน โดยครูเดียว กตฺวา
กระทําแลว นิพฺพิเสวน ใหเปนผูมีความเสพผิดออกแลว คาหาเปตฺวา
ยังเศรษฐีใหถือเอาแลว ปูเว ซึ่งขนม ท. อาเนตฺวา นํามาแลว
เชตวน สูพระเชตวัน กตฺวา กระทําแลว สมฺมุข ใหเปนผูมีหนา
พรอม สตฺถุ ตอพระศาสดา ปติฏาเปสิ ยังเมียและผัวใหตั้งอยูเฉพาะ
แลว โสตาปตฺติผเล ในโสดาปตติผล อโห โอ เถโร อ. พระเถระ
มหานุภาโว เปนผูมีอานุภาพอันใหญ (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
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สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว กถ ซึ่งถอยคํา ภิกฺขูน
ของภิกษุ ท. โสตธาตุยา ดวยพระโสตธาตุ ทิพฺพาย อันเปนทิพ
อาคนฺตฺวา เสด็จมาแลว ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอ น
ภิกษุ ท. ตุมเฺ ห อง เธอ ท. สนฺนิสินนฺ า เปนผูนั่งประชุมกันแลว กถาย
ดวยถอยคํา กาย นุ อะไรหนอ อตฺถ ยอมมี เอตรหิ ในกาลบัดนี้
อิติ ดังนี้ (วจเน) ครั้นเมื่อคําวา มย อ. ขาพระองค ท. (สนฺน-ิ
สินฺนา) เปนผูนั่งประชุมกันแลว อิมาย นาม กถาย ดวยถอยคําชื่อ
นี้ (อมฺห) ยอมมี (เอตรหิป ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ (เตหิ ภิกฺขูหิ)
อันภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺเต กราบทูลแลว ปสสิตฺวา ทรงสรรเสริญ
แลว เถร ซึง่ พระเถระวา ภิกฺขเว ดูกอ นภิกษุ ท. (กุล อ. ตระกูล)
ภิกฺขุนา อันภิกษุ กุลทมเกน นาม ชือ่ วาผูทรมานซึ่งตระกูล อนุปหจฺจ
ไมเขาไปกระทบแลว สทฺธ ซึ่งศรัทธา อนุปหจฺจ ไมเขาไปกระทบ
แลว โภเค ซึ่งโภคะ ท. กุล อกิลเมตฺวา ไมยังตระกูลใหลําบากแลว
อวิเหเตฺวา ไมยังตระกูลใหชอกช้ําแลว ภมเรน วิย ผูเพียงดังวา
ภมเร คณฺหนฺเตน คาบเอาอยู เรณุ ซึ่งละออง ปุปฺผโต จากดอกไม
อุปสงฺกมิตฺวา เขาไปหาแลว ชานาเปตพฺพ พึงใหรู พุทฺธคุณ ซึ่ง
พระคุณของพระพุทธเจา โมคฺคลฺลาโน อ. ภิกษุชอื่ วาโมคคัลลานะ
ปุตฺโต ผูเปนบุตร มม ของเรา ตาทิโส เปนผูเชนนั้น (โหติ)
ยอมเปน อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
ภมโร อ. ภมร ปุปฺผ วณฺณคนฺธ อเหย ไมยงั
ดอกไม ยังสีและกลิน่ ใหชอกช้ําอยู อาทาย คาบ
๑

๑. ยกขึ้นเปนประธานแทน กุล ก็ได.
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เอาแลว รส ซึ่งรส ปเลติ ยอมบินไป ยถาป
แมฉันใด มุนี อ.มุนี จเร พึงเที่ยวไป คาเม
ในบาน เว ฉันนั้น อิติ ดังนี้ ฯ
มธุกรชาติ อ. ชาติของสัตวตัวกระทําซึ่งน้ําหวาน ยากาจิ ชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ภมโร อิติ ชื่อวาภมร ตตฺถ คาถาย ในพระคาถานั้น ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา (ภมโร) อ. ภมร จรนฺโต เมื่อบินเที่ยว
ไป ปุปฺผาราเม ในสวนแหงดอกไม ปุปฺผ จ วณฺณ จ คนฺธ จ
อเหเนฺโต ไมยังดอกไมดวย ยังสีดวย ยังกลิ่นดวย ใหชอกช้าํ อยู
คือวา (ปุปฺผ จ วณฺณ จ คนฺธ จ) อวินาเสนฺโต ไมยังดอกไม
ดวย ยังสีดวย ยังกลิ่นดวย ใหฉิบหายอยู จรติ ยอมบนเที่ยวไป
อิติ ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา ปุปฺผ อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา (ภมฺโร) อ. ภมร จริตฺวา ครั้นบิน
เที่ยวไปแลว เอว อยางนี้ ปวิตฺวา ดื่มแลว รส ซึ่งรส ยาวทตฺถ
กําหนดเพียงใดแตความตองการ อาทาย คาบเอาแลว อปรป รส
ซึ่งรสแมอื่นอีก มธุกรณตฺถาย เพื่อประโยชนแกอันกระทําซึ่งน้ําหวาน
ปเลติ ยอมบินไป (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา ปเลติ อิติ
ดังนี้ ฯ
โส ภมโร อ. ภมรนัน้ อชฺโฌคาเหตฺวา รอนลงแลว วนคหน
สูชัฏแหงปา เอก ชัฏหนึง่ เปตฺวา วางไวแลว รส ซึ่งรส
รชมิสฺสก อันเจือดวยธุลี ต นั้น รุกขฺ สุสิเร ที่โพรงของตนไม
เอกสฺมึ ที่หนึ่ง กโรติ ยอมกระทํา มธุรส ซึ่งรสของน้ําหวาน มธุ
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ใหเปนน้ําผึ้ง อนุปุพฺเพน ตามลําดับ ปุปฺผ วา อ. ดอกไมหรือ
อสฺส ปุปฺผสฺส วณฺณคนฺธ วา หรือวา อ. สีและกลิ่น ของดอกไม
นั้น น วิคจฺฉติ ยอมไมไปปราศ จริตปฺปจฺจยา เพราะปจจัยคืออันเที่ยว
ไป ปุปฺผาราเม ในสวนแหงดอกไม ตสฺส ภมรสฺส แหงภมรนั้น
อถโข ที่แท สพฺพ ปุปฺผวณฺณคนฺธ อ. ดอกไมและสีและกลิ่นทั้งปวง
ปากติกเอว เปนของตั้งอยูตามปกตินั่นเทียว โหติ ยอมเปน ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา อนาคาริยมุนิ อ. พระมุนผี ูไมมีเรือน
เสขาเสขเภโท ผูตางดวยพระเสขะและพระอเสขะ คณฺหนฺโต จรติ
ยอมเที่ยวไปรับเอาอยู ภิกฺข ซึ่งภิกษา คาเม ในบาน กุลปฏิป ฏิยา
ตามลําดับแหงตระกูล เอว ฉันนั้น อิติ ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหง
บาทแหงพระคาถาวา เอว คาเม มุนี จเร อิติ ดังนี้ ฯ
หิ จริงอยู สทฺธาหานิ วา อ. ความเสื่อมแหงศรัทธาหรือ
โภคหานิ วา หรือวา อ. ความเสื่อมแหงโภคะ น โหติ ยอมไมมี
กุลาน แกตระกูล ท. จรณปฺปจฺจยา เพราะปจจัยคืออันเที่ยวไป คาเม
ในบาน ตสฺส มุนิโน แหงพระมุนีนั้น สทฺธาป อ. ศรัทธาก็ดี
โภคาป อ. โภคะ ท. ก็ดี ปากติกา ว เปนของตั้งอยูตามปกติเทียว
โหนฺติ ยอมเปน จ ปน ก็แล (เต เสขาเสขมุนโย) อ. พระเสขมุนีและพระอเสขมุนี ท. เหลานั้น จริตฺวา ครั้นเที่ยวไปแลว เอว
อยางนี้ นิกฺขมิตฺวา ออกไปแลว เสขมุนิ อ. พระเสขมุนี ปฺาเปตฺวา ปูลาดแลว สงฺฆาฏึ ซึ่งผาสังฆาฏิ อุทกผาสุกฏาเน ในที่
อันเปนที่สบายดวยน้ํา พหิคาเม ในภายนอกแหงบาน นิสินฺโน นั่ง

ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๓ - หนาที่ 37

แลว ปจฺจเวกฺขนฺโต พิจารณาเห็นเฉพาะอยู (ปณฺฑปาต) ซึ่งบิณฑบาต อกฺขภฺชนวณปฏิจฺฉาทนปุตฺตมสุปมาวเสน ดวยอํานาจแหงอัน
เปรียบดวยน้ํามันเปนเครื่องหยอดซึ่งเพลา และผาเปนเครื่องปดซึ่งแผล
และเนื้อแหงบุตร ปริภฺุชิตฺวา ฉันแลว ปณฺฑปาต ซึ่งบิณฑบาต
อนุปวิสิตฺวา เขาไปแลวตามลําดับ วนสณฺฑ สูชฏั แหงปา ตถารูป
อันมีรูปอยางนั้น สมฺมสนฺโต พิจารณาอยู อชฺฌตฺติกกมฺมฏาน ซึ่ง
พระกรรมฐานอันเปนไปในภายใน กโรติ ยอมกระทํา จตฺตาโร
มคฺเค จ ซึ่งมรรค ท. ๔ ดวย จตฺตาริ ผลานิ จ ซึง่ ผล ท. ๔ ดวย
หตฺถคตานิเอว ใหเปนคุณไปแลวในมือนั่นเทียว ตาว กอน ปน
สวนวา อเสขมุนิ อ. พระอเสขมุนี อนุยฺุชติ ยอมตามประกอบ
ทิฏธมฺมสุขวิหาร ซึ่งธรรมเปนเครื่องอยูเปนสุขในธรรมอันตนเห็น
แลว ฯ อสฺส อเสขมุนิโน ภมเรน สทฺธึ มธุกรณสริกฺขตา อ.
ความที่แหงพระอเสขมุนีนั้น เปนผูอันบัณฑิตพึงเห็นเสมอดวยการ
กระทําซึ่งน้ําหวาน กับดวยภมร อย นี้ (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต
เวทิตพฺพา พึงทราบ ปน แตวา ขีณาสโว อ. พระขีณาสพ
(สตฺถารา) อันพระศาสดา อธิปฺเปโต ทรงพระประสงคเอาแลว
อิธ าเน ในที่นี้ ฯ
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เรือ่ งปาฏิกาชีวก
๙. ๔๐/๖ ตั้งแต อถ น สตฺถา กึ อุปาสิเก จิตฺต เปนตนไป.
อถ. ครัง้ นั้น สตฺถา อ. พระศาสดา (อาห) ตรัสแลววา
อุปาสิเก ดูกอนอุบาสิกา ตฺว อ. ทาน น สกฺโกสิ ยอมไมอาจ
กาตุ เพื่ออันกระทํา จิตฺต ซึ่งจิต เทสนานุคต ใหเปนธรรมชาติไป
ตามแลวซึ่งเทศนา กึ หรือ อิติ ดังนี้ น อุปาสิก กะอุบาสิกานั้น ฯ
(สา อุปาสิกา) อ. อุบาสิกานั้น (อาห) ทูลแลววา ภนฺเต ขาแต
พระองคผูเจริญ จิตฺต อ. จิต เม ของหมอมฉัน อุปคต เขาถึงแลว
อฺถตฺต ซึ่งความเปนโดยประการอื่น กถาย เพราะถอยคํา เอตสฺส
อาชีวกสฺส ของอาชีวกนั่น อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา เอวรูปสฺส วิสภาคชนสฺส กถิต กถ นาม อาวชฺชิตุ อ. อันรําพึงถึงชื่อซึ่งถอยคํา อัน
อันชนผูมีสวนเสมอไปปราศแลว ผูมรี ูปอยางนี้ กลาวแลว น วฏฏติ
ยอมไมควร เอวรูป อสม กถ อนาหริตฺวา อตฺตโน กตากตเอว
กิจฺจ โอโลเกตุ อ. อันไมนํามาแลว ซึ่งถอยคําอันไมเสมอ อันมีรูป
อยางนี้ แลดูซึ่งกิจ อันอันตนกระทําแลวและไมกระทําแลว ของตน
นั่นเทียว วฏฏติ ยอมสมควร อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่ง
พระคาถา อิม นี้วา
วิโลมานิ อ. คําแสยงขน ท. ปเรส ชนาน ของ
ชน ท. เหลาอื่น (ปุคฺคเลน) อันบุคคล น
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(มนสิกาตพฺพานิ) ไมพึงกระทําไวในใจ กตากต
กิจฺจ อ. กิจ อันตนกระทําแลวและไมกระทําแลว
ปเรส ชนาน ของชน ท. เหลาอื่น (ปุคฺคเลน)
อันบุคคล น (โอโลเกตพฺพ) ไมควรแลดู
(ปุคฺคโล) อ. บุคคล อเวกฺเขยฺย พึงพิจารณาดู
กิจฺจานิ ซึ่งกิจ ท. กตานิ จ อันตนกระทํา
แลวดวย อกตานิ จ อันตนไมกระทําแลวดวย
อตฺตโน ว ของตนเทียว อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโต) อ. อรรถวา วิโลมานิ อ. คําแสยงขน ท. คือวา
ผรุสานิ อ. คําหยาบ ท. คือวา มมฺมจฺเฉทวจนานิ อ. คําอันเปนเหตุ
ตัดเสียซึ่งความรัก ท. ปเรส ชนาน ของชน ท. เหลาอื่น (ปุคฺคเลน)
อันบุคคล ย มนสิกาตพฺพานิ ไมควรกระทําไวในใจ (อิติ) ดังนี้
ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหง
พระคาถาวา น ปเรส วิโลมานิ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา กตาต นาม กิจฺจ อ. กิจ ชื่อวาอัน
ตนกระทําแลวและไมกระทําแลว ปเรส ชนาน ของชน ท. เหลาอื่น
(ปุคฺคเลน) อันบุคคล น โอโลเตพฺพ ไมควรแลดู เอว อยางนี้วา
อสุโก อุปาสโก อ. อุบาสกคนโนน อสฺสทฺโธ เปนผูไมมีศรัทธา
อปฺปสนฺโน เปนผูไมเลื่อมใสแลว (โหติ) ยอมเปน กฏจฺฉุภิกฺขาทีนิ
วตฺถูนิ อ. วัตถุ ท. มีภิกษาอันบุคคลพึงถือเอาดวยทัพพีเปนตน เคเห
ในเรือน อสฺส อุปาสกสฺส ของอุบาสกคนนั้น (เตน อุปาสเกน)
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อันอุบาสกนั้น นอป ทียนฺติ แมยอมไมถวาย สลากภตฺตาทีนิ ภตฺตานิ
อ. ภัต ท. มีสลากภัตเปนตน (เตน อุปาสเกน) อันอุบาสกนั้น
น (ทียนฺติ) ยอมไมถวาย จีวราทิปฺปจฺจยทาน อ. การถวายซึ่งปจจัย
มีจีวรเปนตน น อตฺถิ ยอมไมมี เอตสฺส อุปาสกสฺส แกอุบาสกนั่น
ตถา อนึ่ง อสุกา อุปาสิกา อ. อุบาสิกาคนโนน อสฺสทฺธา เปนคน
ไมมีศรัทธา อปฺปสนฺนา เปนคนไมเลื่อมใสแลว อสฺสทฺธา เปนคน
ไมมีศรัทธา อปฺปสนฺนา เปนคนไมเลื่อมใสแลว (โหติ) ยอมเปน
กฏจฺฉุภิกฺขาทีนิ วตฺถูนิ อ. วัตถุ ท. มีภิกษาอันบุคคลพึงถือเอาดวยทัพพี
เปนตน เคเห ในเรือน อสฺสา อุปาสิกาย ของอุบาสิกานั้น (ตาย
อุปาสิกาย) อันอุบาสิกานั้น นอป ทียนฺติ แมยอมไมถวาย สลากภตฺทาทีนิ ภตฺตานิ อ. ภัต ท. มีลากภัตเปนตน (ตาย อุปาสิกาย)
อันอุบาสิกานั้น น (ทียนฺติ) ยอมไมถวาย จีวราทิปฺปจฺจยทาน
อ. การถวายซึ่งปจจัยมีจีวรเปนตน น อตฺถิ ยอมไมมี เอติสฺสา
อุปาสิกาย แกอุบาสิกานั่น ตถา อนึ่ง อสุโก ภิกขฺ ุ อ. ภิกฺษรุ ปู โนน
อสฺสทฺโธ ผูไ มมีศรัทธา อปฺปสนฺโน ผูไมเลื่อมใสแลว นอป กโรติ
แมยอมไมกระทํา อุปชฺฌายวตฺต ซึ่งวัตรเพื่ออุปชฌาย น (กโรติ)
ยอมไมกระทํา อาจริยวตฺต ซึ่งวัตรเพื่ออุปชฌาย น (กโรติ) ยอม
ไมกระทํา อาคนฺตุกวตฺต ซึ่งวัตรเพื่ออาคันตุกะ น (กโรติ) ยอม
ไมกระทํา คมิกวตฺต ซึ่งวัตรเพื่อภิกษุผูเตรียมจะไป น (กโรติ) ยอม
ไมกระทํา เจติยงฺคณวตฺต ซึ่งวัตรที่ลานแหงพระเจดีย น (กโรติ) ยอม
ไมกระทํา อุโปสถาคารวตฺต ซึ่งวัตรในเรือนแหงอุโบสถ น (กโรติ)
ยอมไมกระทํา วตฺต ซึ่งวัตร โภชนสาลาย ที่ศาลาอันเปนที่ฉัน
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น (กโรติ) ยอมไมกระทํา ชนฺตาฑรวตฺตาทีนิ วตฺตานิ ซึ่งวัตร ท.
มีวัตรในเรือนไฟเปนตน ธูตงฺค อ. ธุดงค กิฺจิ นอยหนึ่ง นอป
อตฺถิ แมยอมไมมี อสิส ภิกฺขุโน แกภิกษุนั้น อุสสฺ าหมตฺตป คุณชาต อ. คุณชาติแมสักวาความอุตสาหะ ภาวนารามตาย เพื่อความ
เปนแหงบุคคลผูมีภาวนาเปนที่มายินดี น (อตฺถิ) ยอมไมมี อสฺส
ภิกฺขุโน แกภิกษุนั้น อิติ ดังนี้ (อิติ) ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหง
บาทพระคาถาวา น ปเรสั กตากต อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา กุลปุตฺโต อ. กุลบุตร สทฺธาปพฺพชิโต
ผูบวชแลวดวยศรัทธา อนุสฺสรนฺโต ตามระลึกถึงอยู อิม โอวาท
ซึ่งพระโอวาทนี้วา ปพฺพชิเตน อันบรรพชิต ปจฺจเวกฺขิตพฺพ พึง
พิจารณาเห็นเฉพาะ อภิณฺห เนือง ๆ วา รตฺตินฺทิวา อ. คืนและวัน ท.
เม ของเรา ภูตสฺส ผูเปนแลว กถ อยางไร วีติปตนฺติ ยอมตก
ลวงไปวิเศษ อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้ โอโลเกยฺย พึงแลดู กตากตานิ
กิจฺจานิ ซึ่งกิจ ท. อันตนกระทําแลวและไมกระทําแลว อตฺตโน ของ
ตน เอว อยางนี้วา อห อ. เรา น อสกฺขึ ไมไดอาจแลว อนิจฺจ
ทุกฺข อนตฺตา อิติ ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา โยคกฺเขม กาตุ เพื่ออัน
ยกขึ้น ซึ่งลักษณะ ๓ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แลวกระทํา ให
เปนแดนเกษมจากกิเลสเปนเครื่องประกอบ กึ นุ โข หรือหนอแล
อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา
อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก
๑๐. ๔๒/๔ ตั้งแต โสป ตเถว อุโปสถิโก หุตฺวา สตฺถาร
เปนตนไป.
โสป ฉตฺตปาณิอุปาสโก อ. อุบาสกชื่อวาฉันตตปาณิแมนั้น
อุโปสถิโก เปนผูรักษาซึ่งอุโบสถ หุตฺวา เปน ตถาเอว เหมือน
อยางนั้นนั่นเทียว อุปสงฺกมิตฺวา เขาไปเฝาแลว สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา
วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแลว สุณนฺโต นิสีทิ นั่งฟงอยูแลว ธมฺมกถ
ซึ่งพระธรรมกถา ฯ ตสฺมึ สมเย ในสมัยนั้น ราชา อ. พระราชา
ปเสนทิโกสโล พระนามวาปเสนทิโกศล อคมาสิ ไดเสด็จไปแลว
อุปฏาน สูที่เปนที่บํารุง สตฺถุ แหงพระศาสดา ฯ
อุปาสโก อ. อุบาสก ทิสฺวา เห็นแลว ต ราชาน ซึ่งพระราชา
นั้น อาคจฺฉนฺต ผูเสด็จมาอยู จินนฺเตตฺวา คิดแลววา (มยา) อัน
เรา อุฏาตพฺพ นุ โข พึงลุกขึ้นหรือหนอแล (อุทาหุ) หรือวา
(มยา) อันเรา โน (อุฏาตพฺพ) ไมพึงลุกขึ้น อิติ ดังนี้ น อุฏ หิ
ไมลุกขึ้นแลว (จินิตเนน) ดวยอันคิดวา อห อ. เรา นิสินฺโน
เปนผูนั่งแลว สนฺติเก ในสํานัก อคฺคราชสฺส ของพระราชาผูเลิศ
(อมฺหิ) ยอมเปน ตสฺส เม ปเทสราชาน ทิสฺวา อุฏาตุ อ. อัน
อันเรานั้น เห็นแลว ซึ่งพระราชาในประเทศ ลุกขึ้น น ยุตฺต ไม
ควรแลว ปน ก็ ราชา อ. พระราชา โข แล กุชฌ
ฺ ิสฺสติ จักทรง
กริ้ว เม ตอเรา อนุฏหนฺตสฺส ผูไมลุกขึ้นอยู เอตสฺมึ รฺเ
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ครั้นเมื่อพระราชานั่น กุชฌ
ฺ นฺเตป แมทรงกริ้วอยู อห อ. เรา นเอว
อุฏหิสฺสามิ จักไมลุกขึน้ นั่นเทียว หิ เพราะวา ราชา อ. พระราชา
ราชาน ทิสฺวา อุฏหนฺเตน มยา ครุกโต เปนผูอันเรา ผูเห็นแลว
ซึ่งพระราชา ลุกขึ้นอยู กระทําใหหนักแลว โหติ ยอมเปน สตฺถา
อ. พระศาสดา (มยา ครุกโต) เปนผูอ ันเรากระทําใหหนักแลว
(โหติ) ยอมเปน โน หามิได อห อ. เรา นเอว อุฏหิสฺสามิ
จักไมลุกขึ้นนั่นเทียว อิติ ดังนี้ ฯ
จ ก็ ปณฺฑิตปุริสา นาม ชื่อ อ. บุรุษผูเปนบัณฑิต ท. ทิสฺวา
เห็นแลว (ปุคฺคล) ซึ่งบุคคล ครุตราน ชนาน สนฺติเก นิสีทิตฺวา
อนุฏาหนฺต ผูนั่งแลว ในสํานัก ของชน ท. ผูเปนที่เคารพกวา ไม
ลุกขึ้นอยู น กุชฺฌนฺติ ยอมไมโกรธ ฯ ปน แตวา ราชา อ. พระ
ราชา ทิสฺวา ทรงเห็นแลว ต อุปาสก ซึ่งอุบาสกนั้น อนุฏหนฺต
ผูไมลุกขึ้นอยู กุปตมานโส ผูมีฉันทะอันมีในพระทัยทรงกําเริบแลว
วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแลว สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา นิสีทิ ประทับนั่ง
แลว เอกมนฺต ณ สวนสุดขางหนึ่ง ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา ตฺวา ทรงทราบแลว (รฺโ) กุปต ภาว ซึ่งความที่แหงพระราชาทรงเปนผูกําเริบแลว กเถสิ ตรัสแลว
คุณกถ ซึ่งพระดํารัสเปนเครื่องพรรณนาซึ่งคุณ อุปาสกสฺส ของ
อุบาสกวา มหาราช ดูกอนมหาบพิตร อุปาสโก อ. อุบาสก ฉตฺตปาณิ
ชื่อวาฉัตตปาณิ อย นี้ ปณฺฑิโต เปนบัณฑิต ทิฏ ธมฺโม เปนผู
มีธรรมอันตนเห็นแลว ติปฏกธโร เปนผูทรงไวซึ่งปฎก ๓ อตฺถา-
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นตฺถกุสโล เปนผูฉลาดในความเจริญและความฉิบหายมิใชความเจริญ
(โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ จิตฺต อ. พระหฤทัย รฺโ ของ
พระราชา ตสฺส อุปาสกสฺส คุณกถ สุณนฺตสฺสเอว ผูทรงสดับอยู
ซึ่งถอยคําเปนเครื่องพรรณนาซึ่งคุณ ของอุบาสกนั้นนั่นเทียว มุทุก
เปนธรรมชาติออนโยน ชาต เกิดแลว ฯ
อถ ครัง้ นั้น เอกทิวส ในวันหนึง่ ราชา อ. พระราชา ิโต
ประทับยืนอยูแลว อุปริปาสาเท ในเบื้องบนแหงปราสาท ทิสฺวา
ทรงเห็นแลว ฉตฺตปาณิอุปาสก ซึ่งอาบาสกชื่อวาฉัตตปาณิ กตภตฺตกิจฺจ
ผูมีกิจดวยภัตอันกระทําแลว ฉตฺต อาทาย อุปหน อารุยฺห ราชงฺคเณน
คจฺฉนฺต ผูถอื เอาแลว ซึ่งรม ขึ้นแลว สูรองเทา เดินไปอยู โดยเนิน
ของพระราชา ปกฺโกสาเปสิ ทรงยังราชบุรุษใหรอ งเรียกมาแลว ฯ
โส อุปาสโก อ. อุบาสกนั้น อปเนตฺวา นําไปปราศแลว ฉตฺตุปาหนา
ซึ่งรมและรองเทา ท. อุปสงฺกมิตฺวา เขาไปเฝาแลว ราชาน ซึง่ พระ
ราชา วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแลว อฏาสิ ไดยินอยูแลว ฯ อถ
ครั้งนั้น ราชา อ. พระราชา อาห ตรัสแลววา อุปาสก ดูกอน
อุบาสก โภ ผูเจริญ ฉตฺตุปาหน อ. รมและรองเทา เต อันทาน
อปนีต นําไปปราศแลว กึ เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ น อุปาสก
กะอุบาสกนั้น ฯ (โส อุปาสโก) อ. อุบาสกนั้น (อาห) กราบทูล
แลววา อห อ. ขาพระองค สุตฺวา สดับแลววา ราชา อ. พระราชา
ปกฺโกสติ ยอมทรงรองเรียกหา อิติ ดังนี้ อาคโต เปนผูมาแลว
อมฺหิ ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ (ราชา) อ. พระราชา (อาห) ตรัส
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แลววา อมฺหาก ราชภาโว อ. ความที่แหงเรา ท. เปนพระราชา
ตุมฺเหหิ าโต จักเปนอาการอันทาน ท. รูแลว อชฺช ในวันนี้
ภวิสฺสติ จักเปน อิติ ดังนี้ ฯ (อุปาสโก) อ.อุบาสก (อาห)
กราบทูลแลววา มย อ. ขาพระองค ท. ชานาม ยอมรู ตุมฺหาก
ราชภาว ซึ่งความที่แหงพระองค ท. เปนพระราชา สทาป แมในกาล
ทุกเมื่อ อิติ ดังนี้ ฯ
(ราชา) อ.พระราชา (อาห) ตรัสแลววา เอว ครั้นเมื่อ
ความเปนอยางนี้ (สนฺเต) มีอยู ปุริมทิวเส ในวันอันมีในกอน
ตฺว อ. ทาน นิสินฺโน นั่งแลว สนฺติเก ในสํานัก สตฺถุ ของพระ
ศาสดา ทิสฺวา เห็นแลว ม ซึ่งเรา น อุฏหิ ไมลกุ ขึ้นแลว
กสฺมา เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ ฯ (อุปาสโก) อ. อุบาสก
(อาห) กราบทูลแลววา มหาราช ขาแตพระมหาราชเจา อห อ.
ขาพระองค นิสินฺโน นั่งแลว สนฺติเก ในสํานัก อคฺคราชสฺส ของ
พะราชาผูเลิศ ทิสฺวา เห็นแลว ปเทสราชาน ซึ่งพระราชาในประเทศ
อุฏาหนฺโต ลุกขึ้นอยู อคารโว พึงเปนผูไมเคารพ สตฺถริ ในพระ
ศาสดา ภเวยฺย พึงเปน ตสฺมา เพราะเหตุนั้น อห อ. ขาพระองค
น อุฏหึ ไมลุกขึ้นแลว อิติ ดังนี้ ฯ (ราชา) อ. พระราชา
(อาห) ตรัสแลววา โภ ดูกอนผูเจริญ (เอต วตฺถุ) อ. เรื่องนั่น
โหตุ จงมีเถิด เอต วตฺถุ อ. เรื่องนั่น ติกฺตุ จงตั้งอยูเถิด กิร
ไดยินวา ตุมฺเห อ. ทาน ท. กุสลา เปนผูฉลาด อตฺถานตฺถาน ใน
ความเจริญและความฉิบหายมิใชความเจริญ ท. ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกาน
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อันเปนไปในธรรมอันตนเห็นแลว และเปนไปในภพเปนที่ไปในเบื้อง
หนาพรอม ติปฏกธรา เปนผูทรงไวซึ่งปฎก ๓ (หุตฺวา) เปน
วาเจถ จงบอก ธมฺม ซึ่งธรรม อมฺหาก แกเรา ท. อนฺเตปุเร ใน
ภายในแหงบุรีเถิด อิติ ดังนี้ ฯ (อุปาสโก) อ. อุบาสก (อาห)
กราบทูลแลววา เทว ขาแตสมมติเทพ (มยา) อันขาพระองค
น สกฺกา ไมอาจ อิติ ดังนี้ ฯ (ราชา) อ. พระราชา (อาห)
ตรัสแลววา (ตยา) อันทาน (น สกฺกา) ไมอาจ กึการณา เพราะ
เหตุอะไร อิติ ดังนี้ ฯ (อุปาสโก) อ. อุบาสก (อาห) กราบทูล
แลววา เทว ขาแตสมมติเทพ ราชเคห นาม ชื่อ อ. พระราชมณเฑียร
มหาสาวชฺช เปนที่เปนไปกับดวยโทษอันใหญ (โหติ) ยอมเปน
ทุยุตฺตสุยุตฺตกานิ กมฺมานิ อ. กรรม ท. อันบุคคลประกอบชั่วแลวและ
ประกอบดีแลว เอตฺถ ราชเคเห ในพระราชมณเฑียรนี้ ครุกานิ เปน
กรรมหนัก (โหนฺติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
(ราชา) อ. พระราชา (อาห) ตรัสแลววา ตุมฺเห อ. ทาน ท.
มา วเทถ จงอยากลาว เอว อยางนี้ ตุมฺเห อ. ทาน ท. มา กโรถ
จงอยากระทํา กุกฺกุจฺจ ซึง่ ความรังเกียจวา ปุริมทิวเส ในวันอันมีใน
กอน อห อ. เรา ทิสฺวา เห็นแลว ม ซึง่ เรา น อุฏ ิโต เปนผู
ไมลุกขึ้นแลว อมฺหิ ยอมเปน อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้ ฯ (อุปาสโก)
อ. อุบาสก (อาห) กราบทูลแลววา เอทว ขาแตสมมติเทพ วิจรณฏาน นาม ชื่อ อ. ที่อันเปนที่เที่ยวไป คิหีน แหงคฤหัสถ ท. สาวชฺช
เปนที่เปนไปกับดวยโทษ (โปติ) ยอมเปน ตุมฺเห อ. พระองค ท.
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ปกฺโกสาเปตฺวา ทรงยังราชบุรุษใหรองเรียกมาแลว ปพฺพชิต ซึง่
บรรพชิต เอก รูปหนึ่ง วาเจถ จงทรงยังบรรพชิตใหบอก ธมฺม
ซึ่งธรรมเถิด อิติ ดังนี้ ฯ ราชา อ. พระราชา อุยฺโยเชตฺวา ทรง
สงไปแลว ต อุปาสก ซึ่งอุบาสกนั้น (วจเนน) ดวยพระดํารัสวา
โภ ดูกอนผูเจริญ สาธุ อ. ดีละ ตุมฺเห อ. ทาน ท. คจฺฉถ จงไป
เถิด อิติ ดังนี้ คนฺตฺวา เสด็จไปแลว สนฺติก สูสํานัก สตฺถุ ของ
พระศาสดา ยาจิ ทูลขอแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ มลฺลิกา
เทวี จ อ. พระเทวีพระนามวามัลลิกาดวย วาสภขตฺติยา จ อ. พระนาง
วาสภขัตติยาดวย วทนฺติ ยอมกลาววา มย อ. หมอมฉัน ท. ปริยาปุณิสฺสาม จักเลาเรียน ธมฺม ซึ่งธรรม อิติ ดังนี้ ตุมฺเห อ. พระองค ท. สทฺธึ พรอม ภิกฺขุสเตหิ ดวยรอยแหงภิกษุ ท. ปฺจหิ ๕
คนฺตฺวา จงเสด็จไปแลว เคห สูตําหนัก มม ของหมอมฉัน นิพทฺธ
เนืองนิตย อุทฺทิสถ จงทรงแสดงขึ้น ธมฺม ซึ่งธรรม ตาส เทวีน
แกพระเทวี ท. เหลานั้นเถิด อิติ ดังนี้ สตฺถาร กะพระศาสดา ฯ
(สตฺถา) อ. พระศาสดา (อาห) ตรัสแลววา มหาราช
ดูกอนมหาบพิตร เอกฏานคมน นาม ชื่อ อ. การไปสูที่อันเดียวกัน
นิพทฺธ เนืองนิตย นตฺถิ ยอมไมมี พุทฺธาน แกพระพุทธเจา ท.
อิติ ดังนี้ ฯ (ราชา) อ. พระราชา (อาห) ทูลแลววา ภนฺเต
ขาแตพระองคผูเจริญ เตนหิ ถาอยางนั้น ตุมฺเห อ. พระองค ท.
เทถ ขอจงทรงประทาน อฺ ภิกฺขุ ซึ่งภิกษุรูปอื่นเถิด อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา อกาสิ ไดทรงกระทําแลว (นิมนฺตน) ซึง่ อัน
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นิมนต ภาร ใหเปนภาระ อานนฺทตฺเถรสฺส ของพระเถระชื่อวาอานนท ฯ
เถโร อ. พระเถระ คนฺตฺวา ไปแลว อุทฺทิสติ ยอมแสดงขึ้น อุทฺเทส
ซึ่งอุทเทส ตาส เทวีน แกพระเทวี ท.เหลานั้น นิพทฺธ เนืองนิตย ฯ
ตาสุ เทวีสุ ในพระเทวี ท. เหลานั้นหนา มลฺลกิ า อ. พระเทวี
พระนามวามัลลิกา คเหตฺวา ทรงเรียนเอาแลว สชฺฌายิตฺวา ทรง
สาธยายแลว ปฏิจฺฉาเปสิ ทรงยังพระเถระใหรับรองแลว อุทฺเทส
ซึ่งอุทเทส สกฺกจฺจ โดยเคารพ ฯ ปน สวนวา วาสภขตฺติยา
อ. พระนางวาสภขัตติยา นเอว คณฺหาติ ยอมไมทรงเรียนเอานั่นเทียว
น สชฺฌายติ ยอมไมทรงสาธยาย น สกฺโกติ ยอมไมอาจ ปฏิจฺฉาเปตุ
เพื่ออันยังพระเถระใหรับรอง อุทฺเทส ซึ่งอุทเทส สกฺกจฺจ โดยเคารพ ฯ
อถ ครัง้ นั้น เอกทิวส ในวันหนึง่ สตฺถา อ. พระศาสดา
ปุจฺฉิ ตรัสถามแลว เถร ซึ่งพระเถระวา อานนฺท ดูกอนอานนท
อุปาสิกา อ. อุบาสิกา ท. ปริยาปุณนฺติ เลาเรียนอยู ธมฺม ซึ่งธรรม
กึ หรือ อิติ ดังนี้ ฯ (เถโร) อ. พระเถระ (อาห) กราบทูล
แลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ อาม พระเจาขา (อุปาสิกา)
อุบาสิกา ท. (ปริยาปุณนฺติ) เลาเรียนอยู (ธมฺม) ซึ่งธรรม อิติ
ดังนี้ ฯ (สตฺถา) อ. พระศาสดา (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแลววา กา
อุปาสิกา อ. อุบาสิกาคนไหน คณฺหาติ ยอมเรียนเอา สกฺกจฺจ โดย
เคารพ อิติ ดังนี้ ฯ (เถโร) อ. พระเถระ (อาห) กราบทูล
แลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ มลฺลิกา อ. พระเทวีพระนาม
วามัลลิกา คณฺหาติ ยอมทรงเรียนเอา สกฺกจฺจ โดยเคารพ สชฺฌายติ
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ยอมทรงสาธยาย สกฺกจฺจ โดยเคารพ สกฺโกติ ยอมทรงอาจ ปฏิจฺฉาเปตุ
เพื่ออันยังขาพระองคใหรับรอง อุทฺเทส ซึ่งอุทเทส สกฺกจฺจ โดยเคารพ
ปน สวนวา าติธีตา อ. ธิดาแหงพระญาติ ตุมฺหาก ของพระองค ท.
นเอว สกฺกจฺจ คณฺหาติ ยอมไมทรงเรียนเอา โดยเคารพนั่นเทียว
น (สกฺกจฺจ) สชฺฌายติ ยอมไมทรงสาธยาย โดยเคารพ น (สกฺกจฺจ)
อุทฺเทส ปฏิจฺฉาเปตุ สกฺโกติ ยอมไมทรงอาจเพื่ออันยังขาพระองคให
รับรอง ซึ่งอุทเทส โดยเคารพ อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว วจน ซึ่งคํา
เถรสฺส ของพระเถระ วตฺวา ตรัสแลววา อานนฺท ดูกอนอานนท
มยา กถิตธมฺโม นาม ชื่อ อ. ธรรมอันเรากลาวแลว อผโล เปน
ธรรมมีผลหามิได โหติ ยอมมี (ปุคฺคลสฺส) แกบคุ คล อสฺสุณนฺตสฺส
ผูไมฟงอยู อคฺคณฺหนฺตสฺส ผูไมเรียนเอาอยู อสชฺฌายนฺตสฺส ผูไม
สาธยายอยู อเทเสนฺตสฺส ผูไมแสดงอยู สกฺกจฺจ โดยเคารพ ปุปฺผ
วิยะ ราวกะ อ. ดอกไม วณฺณสมฺปนฺน อันถึงพรอมแลวดวยสี อคนฺธก
อันมีกลิ่นหามิได ปน แตวา (โส มยา กถิตธมฺโม) อ. ธรรมอัน
อันเรากลาวแลวนั้น มหปฺผโล เปนธรรมมีผลมาก มหานิสโส เปน
ธรรมมีอานิสงสมาก โหติ ยอมมี (ปุคฺคลสฺส) แกบุคคล กโรนฺตสฺส
ผูกระทําอยู สวนาทีนิ กิจฺจานิ ซึ่งกิจ ท. มีการฟงเปนตน สจฺกจจ
โดยเคารพ อิติ ดังนี้ อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระ
คาถา ท. เทฺว ๒ อิมา เหลานี้วา
ปุปฺผ อ. ดอกไม รุจริ  อันงาม วณฺณวนฺต เปน
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ดอกไมมีสี อคนฺธก เปนดอกไมมีกลิ่นหามิได
(โหติ) ยอมเปน ยถาป แมฉันใด วาจา อ. วาจา
สุภาสิตา อันเปนสุภาษิต อผลา เปนวาจามีผล
หามิได โหติ ยอมมี อกุพฺพโต ปุคฺคลสฺส แก
บุคคลผูไ มกระทําอยู เอว ฉันนั้น ปุปฺผ อ. ดอกไม
รุจริ  อันงาม วณฺณวนฺต เปนดอกไมมีสี สคนฺธก
เปนดอกไมเปนไปกับดวยกลิ่น (โหติ) ยอมเปน
ยถาป แมฉันใด วาจา อ.วาจา สุภาสิตา อัน
เปนสุภาษิต สผลา เปนวาจาเปนไปกับดวยผล
โหติ ยอมมี สุกุพฺพโต ปุคฺคลสฺส แกบุคคลผู
กระทําดีอยู เอว ฉันนั้น อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา โสภน อันงาม (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ
ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหงบทวา รุจิร อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา วณฺณสณฺานสมฺปนฺน เปนดอกไม
ถึงพรอมแลวดวยสีและสัณฐาน (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา
วณฺณวนฺต อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา คนฺธรหิต เปนดอกไมเวนแลวจากกลิ่น
คือวา ปาลิภทฺทคิริกณฺณิกกุสุมาทิเภท เปนดอกไมตางดวยดอกไมมี
ดอกหงอนไกและดอกกรรณิกาเขาและดอกคําเปนตน (อิติ) ดังนี้
(ปทสฺส) แหงบทวา อคนฺธก อิติ ดังนี้
(อตฺโถ) อ. อรรถวา พุทฺธวจน อ. พระพุทธพจน เตปฏก
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คือประชุมแหงปฎก ๓ วาจา นาม ชือ่ วาวาจา สุภาสิตา อันเปน
สุภาษิต ต พุทฺธวจน อ. พระพุทธพจนนั้น วณฺณสณานสมฺปนฺนอคนฺธกปุปฺผสทิส เปนเชนกับดวยดอกไม ทั้งถึงพรอมแลวดวยสีและ
สัณฐาน ทั้งมีกลิ่นหามิได (โหติ) ยอมเปน ปน เหมือนอยางวา
ปุปฺผ อ. ดอกไม อคนฺธก เปนดอกไมมีกลิ่นหามิได (โหติ) ยอม
เปน โย ปุคคฺ โล อ. บุคคลใด ธาเรติ ยอมทรงไว ต ปุปฺผ ซึ่ง
ดอกไมนั้น คนฺโธ อ. กลิ่น น ผรติ ยอมไมแผไป สรีเร ในสรีระ
ตสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลนั้น ยถา ฉันใด โย ปุคคโล อ. บุคคลใด
น สมาจรติ ยอมไมประพฤติโดยเอื้อเฟอดวยดี น ธมฺม ซึ่งธรรมนั้น
สวนาทีหิ กิจฺเจหิ ดวยกิจ ท. มีการฟงเปนตน สกฺกจฺจ โดยเคารพ
เอตป พุทฺธวจน อ. พระพุทธพจนแมนั้น น อาวหติ ยอมไมนํามา
สุตคนฺธ จ ซึ่งกลิ่นคือการฟงดวย ธารณคนฺธ จ ซึ่งกลิ่นคือการทรง
จําดวย ปฏปตฺติคนฺธ จ ซึ่งกลิ่นคือการปฏิบัติดวย อผล ชื่อวาเปน
คุณชาติมีผลหามิได โหติ ยอมมี ตสฺส ปุคฺคลสฺส แกบุคคลนัน้
อสมาจรนฺตสฺส ผูไมประพฤติโดยเอื้อเฟอดวยดีอยู (ต พุทฺธวจน)
ซึ่งพระพุทธนั้น สกฺกจฺจ โดยเคารพ อกุพฺพโต ชือ่ วาผูไมกระทําอยู
ย กิจฺจ อ. กิจใด (อตฺตนา) อันตน กตฺตพฺพ พึงกระทํา ตตฺถ
พุทฺธวจเน ในพระพุทธพจนนั้น ต กิจฺจ ซึ่งกิจนั้น (อิติ) ดังนี้
(คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา เอว สุภาสิตา วาจา อิติ
ดังนี้ ฯ
เตน การเณน เพราะเหตุนั้น (วจน) อ. พระดํารัสวา วาจา
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อ. วาจา สุภาสิตา อันเปนสุภาษิต อผลา เปนวาจามีผลหามิได
โหติ ยอมมี อกุพฺพโต ปุคฺคลสฺส แกบุคคลผูไมกระทําอยู เอว
ฉันนั้น อิติ ดังนี้ (ภควตา) อันพระผูมีพระภาคเจา วุตฺต ตรัส
แลว ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา จมฺปกนีลุปปฺ ลาทิเภท เปนดอกไมตางดวย
ดอกไมมีดอกจําปาและดอกอุบลเขียวเปนตน (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส)
แหงบทวา สคนฺธก อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา คนฺโธ อ.กลิน่ ผรติ ยอมแผไป สรีเร
ในสรีระ ธาเรนฺตสฺส ปุคคฺ ลสฺส ของบุคคลผูทรงไวอยู ต ปุปผฺ  ซึ่ง
ดอกไมนั้น ยถา ฉันใด วาจาป แม อ. วาจา สุภาสิตา อันเปน
สุภาษิต เตปฏกพุทฺธวจนสงฺขาตา อันบัณฑิตนับพรอมแลววาพระ
พุทธพจน คือประชุมแหงปฎก ๓ สผลา เปนวาจาเปนไปกับดวยผล
โหติ ยอมมี คือวา มหปฺผลา ชื่อวาเปนวาจามีผลมาก มหานิสสา
เปนวาจามีอานิสงสมาก อาวหนโต เพราะอันนํามา สุตคนฺธธารณคนฺธปฏิปตฺติคนฺธาน ซึ่งกลิ่นคือการฟง และกลิ่นคือการทรงจํา และกลิ่นคือ
การปฏิบัติ ท. โหติ ยอมมี สุกุพฺพโต ปุคฺคลสฺส แกบุคคลผูกระทําดีอยู
คือวา โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด กโรติ ยอมกระทํา กตฺตพฺพ กิจฺจ ซึ่ง
กิจอันตนพึงกระทํา ตตฺถ พุทฺธวจเน ในพระพุทธพจนนั่น สวนาทีหิ
กิจฺเจหิ ดวยกิจ ท. มีการฟงเปนตน สกฺกจฺจ โดยเคารพ อสฺส ปุคฺคลสฺส
แกบุคคลนั้น อิติ ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา เอว อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
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เรือ่ งนางวิสาขา
๑๑. ๕๗/๙ ตั้งแต อถ เสฺว มม ธีตา คมิสสฺ ตีติ เปนตนไป.
อถ ครัง้ นั้น (เสฏี) อ. เศรษฐี (จินฺเตตฺวา) คิดแลววา
เสฺว วันพรุง ธีตา อ. ธิดา มม ของเรา คมิสฺสติ จักไป อิติ ดังนี้
นิสินฺโน นั่งแลว คพฺเภ ในหอง ธีตร ยังธิดา นิสที าเปตฺวา ใหนั่ง
แลว สมีเป ในที่ใกล อทาสิ ไดใหแลว โอวาท ซึ่งโอวาทวา อมฺม
ดูกอนแม ปติกุเล วสนฺตยิ า นาม อิตถฺ ิยา อิม จ อิม จ อาจาร รกฺขิตุ
อ. อันหญิง ชื่อวาผูอยูในตระกูลของผัว รักษา ซึ่งมารยาท
นี้ดวย นี้ดวย วฏฏติ ยอมควร อิติ ดังนี้ ฯ มิคารเสฏี อ. เศรษฐีชื่อ
วามิคาระ อยป แมนี้ นิสนิ ฺโน นั่งแลว อนนฺตรคพฺเภ ในหองอัน
เปนลําดับ อสฺโสสิ ไดฟง แลว โอวาท ซึ่งโอวาท ธนฺชยเสฏิโน
ของเศรษฐีชื่อวาธนญชัย ฯ
โสป เสฏี อ. เศรษฐีแมนั้น โอวทิ โอวาทแลว ธีตร ซึง่ ธิดา
เอว อยางนี้ ทตฺวา ใหแลว โอวาท ซึง่ โอวาท ทสวิธ อันมีอยาง ๑๐
อิม นี้วา อมฺม ดูกอนแม อนฺโตอคฺติ อ. ไฟในภายใน สสุรกุเล
วสนฺติยา นาม อิตฺถถิ า อันหญิงชื่อวาผูอยู ในตระกูลแหงพอผัว น
นีหริตพฺโพ ไมพึงนําออกไป พหิ ในภายนอก พหิอคฺคิ อ. ไฟใน
ภายนอก (สสุรกุเล วสนฺติยา อิตฺถิยา) อันหญิงผูอยู ในตระกูลแหง
พอผัว น ปเวเสตพฺโพ ไมพึงใหเขาไป อนฺโต ในภายใน (อุปกรณ-
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วตฺถุ) อ. วัตถุอันเปนเครื่องอุปกรณ (สสุรกุเล วสนฺติยา อิตฺถิยา)
อันหญิงผูอยู ในตระกูลแหงพอผัว ทาตพฺพ พึงให ททนฺตสฺสเอว
ปุคฺคลสฺส แกบุคคลผูใหอยูนั่นเทียว (อุปกรณวตฺถุ) อ. วัตถุเปนเครื่อง
อุปกรณ (สสุรกุเล วสนฺติยา อิตฺถิยา) อันหญิงผูอยู ในตระกูล
แหงพอผัว น ทาตพฺพ ไมพึงให อททนฺตสฺส ปุคฺคลสฺส แกบุคคลผูไม
ใหอยู (อุปกรณวตฺถุ) อ. วัตถุอันเปนเครื่องอุปกรณ (สสุรกุเล
วสนฺติยา อิตฺถิยา) อันหญิงผูอยู ในตระกูลแหงพอผัว ทาตพฺพ พึงให
(ปุคฺคลสฺส) แกบุคคล ททนฺตสฺสอป ผูใหอยูบาง อททนฺตสฺสอป ผูไมให
อยูบาง (สสุรกุเล วสนฺติยา อิตฺถิยา) อันหญิงผูอยู ในตระกูลแหง
พอผัว นิสีทิตพฺพ พึงนั่ง สุข เปนสุข (สสุรกุเล วสนฺติยา อิตฺถิยา)
อันหญิงผูอยู ในตระกูลแหงพอผัว ภฺุชิตพฺพ พึงบริโภค สุข เปน
สุข (สสุรกุเล วสนฺติยา อิตฺถิยา) อันหญิงผูอยู ในตระกูลแหงพอ
ผัว นิปชฺชิตพฺพ พึงนอน สุข เปนสุข อคฺคิ อ. ไฟ (สสุรกุเล วสนฺติยา อิตฺถิยา) อันหญิงผูอยู ในตระกูลแหงพอผัว ปริจริตพฺโพ พึง
บําเรอ อนฺโตเทวตา อ. เทวดาในภายใน (สสุรกุเล วสนฺติยา อิตฺถิยา)
อันหญิงผูอยู ในตระกูลแหงพอผัว นมสฺสิตพฺพา พึงนอบนอม อิติ
ดังนี้ เสนิโย ยังเสนา ท. สพฺพา ทั้งปวง สนฺนิปาเตตฺวา ใหประชุมกัน
แลว ปุนทิวเส ในวันใหม คเคตฺวา ยึดเอาแลว กุฏมฺพิเก ซึ่งกุฎมพี ท.
อฏ ๘ (กตฺวา) กระทํา ปาฏิโภเค ใหเปนผูค้ําประกัน มชฺเฌ ในทาม
กลาง ราชเสนาย แหงเสนาของพระราชา วตฺวา กลาวแลววา สเจ ถาวา
โทโส อ. โทษ อุปฺปชฺชติ ยอมเกิดขึ้น ธีตุ แกธดิ า เม ของฉัน (มม
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ธีตุ) คตฏาเน ในที่แหงธิดาของฉันไปแลวไซร (โส โทโส) อ. โทษ
นั้น ตุมฺเหหิ อันทาน ท. โสเธตพฺโพ พึงใหหมดจด อิติ ดังนี้ ธีตร
ยังธิดา ปสาเธตฺวา ใหประดับแลว มหาลตาปสาธเนน ดวยเครื่อง
ประดับชื่อวามหาลดา นวโกฏิอคฺฆนเกน อันถึงคาซึ่งโกฏิ ๙ ทตฺวา
ใหแลว จตุปฺปฺาสโกฏิธน ซึ่งทรัพยอันมีโกฏิ ๕๔ เปนประมาณ
นหานจุณฺณมูลก อันเปนมูลคาแหงจุณอันเปนเครื่องอาบน้ํา อาโรเปตฺวา
ยกขึ้นแลว ยาน สูยาน เภรี ยังชาวกลอง จาราเปสิ ใหเที่ยวไปแลว
ภุตฺตคาเมสุ ในบานอันตนใชสอยแลว ท. จุทฺทสสุ ๑๔ อนุราธปุรมตฺเตสุ อันมีอนุราธบุรีเปนประมาณ สนฺตเกสุ อันเปนของมีอยู อตฺตโน
ของตน สามนฺตา โดยรอบ สาเกตสฺส แหงเมืองสาเกต (าปนตถ)
เพื่ออันยังบุคคลใหรูวา (ชนา) อ. ชน ท. คนฺตุกามา ผูใครเพื่ออันไป
สทฺธึ กับ ธีตรา ดวยธิดา มม ของเรา คจฺฉนฺตุ จงไปเถิด อิติ ดังนี้ ฯ
จุทฺทสคามา อ. ชาวบาน ๑๔ ตําบล ท. สทฺท สุตฺวา ว ฟงแลว
ซึ่งเสียงเทียว นิกฺขมึสุ ออกไปแลว กฺจิ อเสเสตฺวา ไมยังใคร ๆ ให
เหลือ (จินฺตเนน) ดวยอันคิดวา คมนกาเล ในกาลอันเปนที่ไป
อยฺยาย แหงพระแมเจา อมฺหาก ของเรา ท. กึ ปโยชน อ. ประโยชน
อะไร อิธ าเน ในที่นี้ อมฺหาก ของเรา ท. อิติ ดังนี้ ฯ ธนฺชยเสฏีป แม อ. เศรษฐีชื่อวาธนญชัย กตฺวา กระทําแลว สกฺการ ซึ่ง
สักการะ รฺโ จ แกพระราชาดวย มิคารเสฏิโน จ แกเศรษฐีชื่อวา
มิคาระดวย อนุคนฺตฺวา ตามไปแลว โถก หนอยหนึ่ง อุยฺโยเชสิ สง
ไปแลว ธีตร ซึ่งธิดา สทฺธึ พรอม เตหิ ชเนหิ ดวยชน ท. เหลานั้น ฯ
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๑๒. ๖๔/๑๙ ตั้งแต สตฺถา ตฺว พหิสาณิย วา นิสีท เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา (วตฺวา) ตรัสแลววา ตฺว อ. ทาน พหิสาณิย นิสีท วา จงนั่ง ในภายนอกแหงมานก็ตาม ปรกุฑฺเฑ (นิสีทา)
วา จงนั่ง ที่ฝาเรือนของบุคคลอื่นก็ตาม ปรเสเล (นิสีท) วา จงนั่ง
ที่ภูเขาลูกอื่นก็ตาม ปรจกฺกวาเฬ วา ปน นิสีท ก็หรือวา จงนั่ง ที่
จักรวาลอื่น อห อ. เรา พุทฺโธ นาม ชือ่ วาผูเปนพระพุทธเจา สกฺโกมิ
ยอมอาจ ต มม สทฺท สาเวตุ เพื่ออันยังทานใหสดับ ซึ่งเสียงของเรานั้น
อิติ ดังนี้ มหาชมฺพุกฺขนฺเธ คเหตฺวา จาเลนฺโต วิย จ ราวกะวาทรงจับ
แลว ทีล่ ําตนของตนหวาใหญ ใหหวั่นไหวอยูดวย อมตวสฺส วสฺสนฺโต
วิย จ ราวกะวาทรงยังฝนอันเปนอมตะใหตกอยูดวย อารภิ ทรงเริ่มแลว
อนุปุพฺพีกถ ซึ่งอนุบุพพีกถา เทเสตุ เพื่ออันทรงแสดง ธมฺม ซึ่งธรรม ฯ
ปน ก็ สมฺมาสมฺพุทฺเธ ครั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา เทเสนฺเต
ทรงแสดงอยู ธมฺม ซึ่งธรรม (ชนา) อ. ชน ท. ปุรโต ิตาป ผูยืนอยู
แลว ขางหนาก็ดี ปจฺฉโต ิตาป ผูยืนอยูแลว ขางหลังก็ดี จกฺกวาฬสต
จกฺกวาฬสหสฺส อติกฺกมิตฺวา ิตาป ผูยืนอยูแลว กาวลวง ซึ่งรอยแหง
จักรวาล ซึ่งพันแหงจักรวาลก็ดี อกนิฏภวเน ิตาป ผูยืนอยูแลว ใน
ภพชื่อวาอกนิฏฐะก็ดี วทนฺติ ยอมกลาววา สตฺถา อ. พระศาสดา โอโลเกติ ทรงแลดูอยู มมเอว ซึ่งเรานั่นเทียว เทเสติ ทรงแสดงอยู ธมฺม
ซึ่งธรรม มยฺหเอว แกเรานั่นเทียว อิติ ดังนี้ ฯ หิ แทจริง สตฺถา อ.
พระศาสดา ต ต ปุคฺคล โอโลเกนฺโต วิย จ ทรงเปนผูเพียงดังวาแล
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ดูอยู ซึ่งบุคคลนั้นนั้นดวย เตน เตน ปุคฺคเลน สทฺธึ สลฺลปนฺโต วิย จ
ทรงเปนผูเพียงดังวาทรงสนทนาอยู กับดวยบุคคลนั้นนั้นดวย โหติ
ยอมเปน ฯ
กิจ ไดยินวา พุทฺธา อ. พระพุทธเจา ท. จนฺทุปมา ผูเปรียบดวย
พระจันทร ขายนฺติ ยอมทรงปรากฏ ิตา วิย เปนราวกะวาประทับยืนอยู
แลว อภิมุเข ในที่มีหนาเฉพาะ ิตาน สตฺตาน ของสัตว ท. ผูยืน
อยูแลว ยตฺถ กถฺถจิ าเน ในที่ที่ใดที่หนึ่ง (หุตฺวา) เปน จนฺโท อ.
พระจันทร ิโต ตั้งอยูแลว คคณมชฺเฌ ในทามกลางแหงทองฟา
ขายติ ยอมปรากฏ สพฺพสตฺตาน แกสัตวทั้งปวง ท. วา จนฺโท อ.
พระจันทร (ิโต) ตั้งอยูแลว อุปริ ในเบื้องบน มยฺห ของเรา
จนฺโท อ.พระจันทร (ิโต) ตั้งอยูแลว อุปริ ในเบื้องบน มยฺห
ของเรา อิติ ดังนี้ ยถา ฉันใด เอวเอว ฉันนั้นนั่นเทียว ฯ
กิร ไดยนิ วา อิท พุทฺธาน เอว ภูตตฺต อ. ความที่แหงพระ
พุทธเจา ท. ทรงเปนผูเปนแลว อยางนี้ เตส พุทธฺ าน อลงฺกตสีส
ฉินฺทิตฺวา สุอฺชนอกฺขีนิ อุปฺปาเฏตฺวา หทยมส อุพฺพตฺเตตฺวา ปรสฺส
ปุคฺคลสฺส ทาสตฺถาย ชาลิสทิเส ปุตฺเต กณฺหาชินาสทิสา ธีตโร มทฺทีสทิสา
ปชาปติโย ปริจฺจชิตฺวา ทินฺนทานสฺส ผล เปนผลของทาน อันอันพระ
พุทธเจา ท. เหลานั้น ทรงตัดแลว ซึ่งพระเศียรอันทรงประดับแลว
ทรงควักขึ้นแลว ซึ่งพระนัยนตาอันหยอดดวยดี ท. ทรงชําแหละแลว
ซึ่งเนื้อแหงพระหทัย ทรงบริจาครอบแลว ซึ่งพระโอรส ท. ผูเชนกับ
ดวยพระชาลี ซึ่งพระธิดา ท. ผูเชนกับดวยพระนางกัณหาชินา ซึ่งพระ
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ปชาบดี ท. ผูเชนกับดวยพระนางมัทรี ใหแลว เพื่อประโยชนแกความ
เปนทาส ของบุคคลอื่น (โหติ) ยอมเปน ฯ
มิคารเสฏีป แม อ. เศรษฐีชื่อวามิคาระ ตถาคเต ครั้นเมื่อพระ
ตถาคต ธมฺมเทสน ยังพระธรรมเทศนา วินิวตฺเตนฺเต ทรงใหเปนไป
วิเศษอยู วินิวตฺเตนฺเต ทรงใหเปนไปวิเศษอยู พหิสาณิย นิสินฺโน ฯ
นั่งแลว ในภายนอกแหงมานเทียว ปติฏาย ตั้งอยูเฉพาะแลว โสตาปตฺติผเล ในโสดาปตติผล สหสฺสนยปฺปฏิมณฺฑิเต อันประดับแลวดวย
นัยอันมีพันเปนประมาณ สมนฺนาคโต มาตามพรอมแลว อจลสทฺธาย
ดวยศรัทธาอันไมหวั่นไหว นิกฺกงฺโข เปนผูไมมีความสงสัย ตีสุ รตเนสุ
ในรตนะ ท. ๓ หุตฺวา เปน อุกฺขิปตฺวา ยกขึ้นแลว สาณิกณฺณ ซึ่งชาย
ของมาน อาคนฺตฺวา มาแลว คาเหตฺวา คาบแลว ถน ซึ่งนม สุณิสาย
ของหญิงสะใภ มุเขน ดวยปกา เปสิ ตั้งไวแลว ต วิสาข ซึง่ นาง
วิสาขานั้น มาติฏาเน ในตําแหนงแหงมารดา (วจเนน) ดวยคําวา ตฺว
อ. เจา มาตา เปนมารดา เม ของฉัน (อสิ) ยอมเปน ปฏาย จํา
เดิม อชฺชโต แตวันนี้ อิติ ดังนี้ ฯ (วิสาขา) อ. นางวิสาขา มิคารมาตา
นาม เปนผูชื่อวามิคารมารดา ชาตา เกิดแลว ปฏาย จําเดิม ตโต
กาลโต แกกาลนั้น ลภิตฺวา ไดแลว ปุตฺต ซึ่งบุตร ปจฺฉาภาเค ใน
กาลเปนสวนภายหลัง อกาสิ ไดกระทําแลว (วจน) ซึ่งคําวา มิคาโร
อ. มิคาระ อิติ ดังนี้ นาม ใหเปนเชือ่ อสฺส ปุตฺตสฺส ของบุตรนั้น ฯ
มหาเสฏี อ. มหาเศรษฐี วิสฺสชฺเชตฺวา ปลอยแลว ถน ซึ่งนม
สุณิสาย ของหญิงสะใภ คนฺตฺวา ไปแลว ปติตฺวา ลมลงแลว ปาเทสุ
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ใกลพระบาท ท. ภควโต ของพระผูมีพระภาคเจา ปาเท ปาณีหิ ปริสมฺพาหนฺโต จ นวดฟนอยู ซึ่งพระบาท ท. ดวยฝามือ ท. ดวย มุเขน
ปริจุมฺพนฺโต จ จุมพิตอยู ดวยปากดวย สาเวตฺวา ยังพระศาสดาใหทรง
สดับแลว นาม ซึ่งชื่อ ติกฺขตฺตุ ๓ ครั้งวา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ
อห อ. ขาพระองค มิคาโร เปนผูชื่อวามิคาระ (อมฺหิ) ยอมเปน อิติ
ดังนี้ วตฺวา กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ อห อ.
ขาพระองค น ชานามิ ยอมไมทราบวา ทินฺน ทาน อ. ทานอันบุคคล
ใหแลว เอตฺถ สาสเน ในศาสนานี้ มหปฺผล เปนทานมีผลมาก (โหติ)
ยอมเปน อิติ ดังนี้ เอตฺตก กาล สิ้นกาลอันมีประมาณเทานี้ อิทานิ ใน
กาลนี้ ทานผล อ. ผลแหงทาน เม อันขาพระองค าต ทราบแลว
นิสฺสาย เพราะอาศัย สุณิส ซึ่งหญิงสะใภ อห อ. ขาพระองค มุตฺโต
เปนผูพนแลว สพฺพาปายทุกฺขา จากทุกขในอบายทั้งปวง อมฺหิ ยอม
เปน สุณิสา อ. หญิงสะใภ เม ของขาพระองค อาคจฺฉนฺตี เมื่อมา
อิม เคห สูเรือนนี้ อาคตา มาแลว อตฺถาย เพื่อประโยชน หิตาย
เพื่อเกื้อกูล สุขาย เพื่อความสุข มม แกขาพระองค อิติ ดังนี้ อาห
กราบทูลแลว คาถ ซึ่งคาถา อิม นี้วา
ทินฺท ทาน อ. ทานอันบุคคลใหแลว ยตฺถ เขตฺเต
ในเขตใด มหปฺผล เปนทานมีผลมาก (โหติ)
ยอมเปน โส อห อ. ขาพระองคนั้น ปชานามิ
ยอมรูทวั่ (ต เขตฺต) ซึ่งเขตนั้น อชฺช ในวันนี้
สุณิสา อ. หญิงสะใภ ภทฺทา ผูเจริญ อาคตา มา
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แลว ฆร สูเรือน เม อตฺถาย วต เพื่อประโยชน
แกขาพระองคหนอ อิติ ดังนี้ ฯ
๑๓. ๖๖/๑๕ ตั้งแต วิสาขาป ตโต ปฏาย ทานาทีนิ
เปนตนไป.
วิสาขาป แม อ. นางวิสาขา กโรนฺตี กระทําอยู ปฺุานิ ซึ่ง
บุญ ท. ทานาทีนิ มีทานเปนตน ปฏาน จําเดิม ตโต กาลโต แต
กาลนั้น ลภิตฺวา ไดแลว วเร ซึ่งพร ท. อฏ ๘ สนฺติกา จากสํานัก
สตฺถุ ของพระศาสดา ปฺายมานา ปรากฏอยู จนฺทเลขา วิย ราวกะ
อ. รอยขีดแหงพระจันทร คคณตเล ที่พื้นแหงทองฟา ปาปุณิ ถึงแลว
วุฑฺฒึ ซึ่งความเจริญ ปุตฺตธีตาหิ ดวยบุตรและธิดา ท. ฯ
กิร ไดยนิ วา ปตฺตา อ. บุตร ท. ทส ๑๐ ธีตโร อ. ธิดา ท.
ทส ๑๐ อเหสุ ไดมีแลว ตสฺสา วิสาขาย แกนางวิสาขานั้น ทส ปุตฺตา
จ อ. บุตร ท. ๑๐ ดวย ทส ธีตโร จ อ. ธิดา ท.๑๐ ดวย อเหสุ ได
มีแลว เตสุ ปุตฺเตสุ ในบุตร ท. เหลานั้นหนา เอเกกสฺส ปุตฺตสฺส แก
บุตรคนหนึ่งคนหนึ่ง ทส ปุตฺตา จ อ. บุตร ท. ๑๐ ดวย ทส ธีตโร จ
อ. ธิดา ท. ๑๐ ดวย (อเหสุ) ไดมีแลว เตสุ ปุตฺเตสุ ในบุตร ท.
เหลานั้นหนา เอเกกสฺส ปุตฺตสฺส แกบุตรคนหนึ่งคนหนึ่ง จตฺตาริ สตานิ
จ อ. รอย ท. ๔ ดวย อฏ ปาณสหสฺสานิ จ อ. พันแหงสัตวผูมีลม
ปราณ ท. ๘ ดวย วีสาธิกานิ อันยิ่งดวย ๒๐ ปวตฺตานิ อันเปนไป
แลว ปุตฺตนตฺตปนตฺตสนฺตานวเสน ดวยอํานาจแหงความสืบตอแหง
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บุตรและหลานและเหลน อเหสุ ไดมแี ลว อสฺสา วิสาขาย แกนาง
วิสาขานั้น เอว อยางนี้ อิติ ดวยประการฉะนี้ ฯ (วิสาขา) อ. นาง
วิสาขา อฏาสิ ไดดํารงอยูแลว วีสวสฺสสต ตลอดรอยแหงป ๒๐ สย
เอง ปลิต นาม ชื่อ อ. ผมหงอก เอกป แมเสนหนึ่ง สีเส บนศีรษะ
น อโหสิ ไมไดมีแลว ฯ (วิสาขา) อ. นางวิสาขา โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา
วิย เปนผูเพียงดังวาประกอบดวยอันแสดงขึ้นซึ่งกาลฝน ๑๖ อโหสิ ได
เปนแลว นิจฺจ เปนนิจ ฯ
(ชนา) อ. ชน ท. ทิสฺวา เห็นแลว ต วิสาข ซึ่งนางวิสาขานั้น
ปุตฺตนตฺตปริวาร ผูมีบุตรและหลานเปนบริวาร คจฺฉนฺตี ผูไปอยู วิหาร
สูวิหาร ปฏิปุจฺฉิตาโร เปนผูถามตอบวา เตฺถ อิตฺถีสุ ในหญิง ท.
เหลานี้หนา กตมา อิตฺถี อ. หญิงคนไหน วิสาขา เปนนางวิสาขา
(โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ โหนฺติ ยอมเปน ฯ เย ชนา อ. ชน ท.
เหลาใด ปสฺสนฺติ ยอมเห็น น วิสาข ซึ่งนางวิสาขานั้น คจฉนฺต ผู
ไปอยู (เต ชนา) อ. ชน ท. เหลานั้น จินฺเตนฺติ ยอมคิดวา อิทานิ
ในกาลนี้ อยฺยา อ. พระแมเจา คจฺฉตุ จงไป โถก หนอยหนึ่งเถิด
อยฺยา อ. พระแมเจา โน ของเรา ท. คจฺฉมานา ว ไปอยูเทียว โสภติ
ยอมงาม อิติ ดังนี้ ฯ เย ชนา อ. ชน ท. เหลาใด ปสฺสนฺติ ยอมเห็น
นั วิสาข ซึ่งนางวิสาขานั้น ิต ผูยืนอยูแลว นิสนิ ฺน ผูนั่งแลว นิปนฺน
ผูนอนแลว (เต ชนา) อ. ชน ท. เหลานั้น จินฺเตนฺติ ยอมคิดวา
อิทานิ ในกาลนี้ (อยฺยา) อ. พระแมเจา นิปชฺชตุ จงนอน โถก หนอย
หนึ่งเถิด อยฺยา อ. พระแมเจา โน ของเรา ท. นิปนฺนา ว นอนแลวเทียว
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โสภติ ยอมงาม อิติ ดังนี้ ฯ สา วิสาขา อ.นางวิสาขานั้น (เกนจิ)
น วตฺตพฺพา เปนผูอันใคร ๆ พึงกลาวไมไดวา (วิสาขา) อ. นางวิสาขา
น โสภติ ยอมไมงาม อิริยาปเถสุ ในอิริยาบถ ท. จตูสุ ๔ หนา อสุกอิริยาปเถน ดวยอิริยาบถโนน อิติ ดังนี้ อโหสิ ไดเปนแลว อิติ ดวย
ประการฉะนี้ ฯ ปน ก็ (วิสาขา) อ. นางวิสาขา ธาเรติ ยอมทรงไว
ถาม ซึ่งเรี่ยวแรง หตฺถีน ของชาง ท. ปฺจนฺน โข ๕ แล ฯ
ราชา อ. พระราชา สุตฺวา ทรงสดับแลววา กิร ไดยินวา วิสาขา
อ. นางวิสาขา ธาเรติ ยอมทรงไว ถาม ซึ่งเรี่ยวแรง หตฺถีน ของ
ชาง ท. ปฺจนฺน ๕ อิติ ดังนี้ วีมสิตุกาโม ทรงเปนผูใครเพื่ออันทดลอง
ถาม ซึ่งเรี่ยวแรง (หุตฺวา) เปน วิชฺสชฺชาเปสิ ทรงยังบุรุษใหปลอยแลว
หตฺถึ ซึ่งชาง วิหาร คนฺตฺวา ธมฺม สุตวฺ า อาคมนเวลาย ในเวลาอัน
เปนที่ไป สูวิหาร แลวฟง ซึ่งธรรม แลวมา ตสฺสา วิสาขาย แหงนาง
วิสาขานั้น ฯ โส หตฺถี อ. ชางนัน อุกฺขิปตฺวา ยกขึ้นแลว โสณฺฑ ซึ่ง
งวง วิสาขาภิมุโข ผูมีหนาเฉพาะตอนางวิสาขา อคมาสิ ไดไปแลว ฯ
ปริวริตฺถิโย อ. หญิงผูเปนบริวาร ท. ตสฺสา วิสาขาย ของนางวิสาขา
นั้น ปฺจสตา ผูมีรอยหาเปนประมาณ เอกจฺจา บางพวก ปลายึสุ หนี
ไปแลว เอกจฺจา อิตฺถิโย อ. หญิง ท. บางพวก อปริจฺจชิตฺวา ไมสละรอบ
แลว น วิสาข ซึ่งนางวิสาขานั้น (วจเน) ครั้นเมื่อคําวา อิท การณ
อ. เหตุนี้ กึ อะไร อิติ ดังนี้ (วิสาขาย) อันนางวิสาขา วุตฺเต กลาว
แลว วทึสุ กลาวแลววา อยฺเย ขาแตแมเจา กิร ไดยินวา ราชา อ.
พระราชา วีมสิตุกาโม ผูใครเพื่ออันทดลอง ถาม ซึ่งเรี่ยวแรง เต ของ
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ทาน วิสฺสชฺชาเปสิ ทรงยังราชบุรุษใหปลอยแลว หตฺถึ ซึ่งชาง อิติ
ดังนี้ ฯ
วิสาขา อ. นางวิสาขา จินฺเตตฺวา คิดแลววา กึ ปโยชน อ. ประโยชนอะไร อิม หตฺถึ ทิสฺวา ปลายิเตน ดวยการเห็น ซึ่งชางนี้ แลวหนี
ไป อห อ. เราคณฺหิสฺสามิ จักจับเอา ต หตฺถึ ซึ่งชางนั้น กถ นุ โข
อยางไร หนอแล อิติ ดังนี้ (จินฺเตตฺวา) คิดแลววา สเจ ถาวา อห อ.
เรา คณฺหิสฺสามี จักจับ ต หตฺถึ ซึ่งชางนั้น ทฬฺห อยางมั่นไซร (โส
หตฺถี) อ. ชางนั้น วินสฺเสยฺย พึงพินาศ อิติ ดังนี้ คเหตฺวา จับแลว
โสณฺฑาย ทีง่ วง องฺคุลีหิ ดวยนิ้วมือ ท. ทฺวีหิ ๒ ปฏิปฺปณาเมสิ ยัง
ชางใหนอมกลับไปแลว ฯ หตฺถี อ. ชาง น อสกฺขิ ไมไดอาจแลว
สณฺาตุ เพื่ออันดํารงไวดวยดี อตฺตาน ซึ่งตน อุกกฺ ุฏิโก เปนสัตวกระหยง หุตฺวา เปน ปติ ลมลงแลว ราชงฺคเณ ที่เนินของพระราชา ฯ สา
วิสาขา อ. นางวิสาขานั้น สปริวารา ผูเปนไปกับดวยบริวาร อคมาสิ
ไดไปแลว เคห สูเรือน โสตฺถินา โดยสวัสดี ฯ
๑๔. ๗๓/๑๐ ตั้งแต สา วิหารมหสฺส นิฏิตทิวเส เปนตนไป.
วิหารมหสฺส นิฏิตทิวเส ในวันแหงการฉลองซึ่งวิหารสําเร็จแลว
วฑฺฒมานกจฺฉายาย เวลาย ในเวลา อันมีเงาอันเจริญอยู สา วิสาขา อ.
นางวิสาขานั้น ปุตฺตนตฺตปริวุตา ผูอันบุตรและหลานแวดลอมแลว
(จินฺเตตฺวา) คิดแลววา ย ย วตฺถุ อ. เรื่องใดใด มยา อันเรา ปตฺถิต
ปรารถนาแลว ปุพฺเพ ในกาลกอน สพฺพเอว (ต ต) วตฺถุ อ. เรือ่ ง
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นั้นนั้นทั้งปวงนั่นเทียว ปตฺต ถึงแลว มตฺถก ซึ่งทีส่ ุด อิติ ดังนี้ อนุปริยายนฺตี เดินเวียนรอบอยู ปาสาท ซึ่งปราสาท อุทาเนสิ เปลงแลว
อุทาน ซึ่งอุทาน อิม นี้ มธุรสทฺเทน ดวยเสียงอันไพเราะ คาถาหิ
ดวยคาถา ท. ปฺจหิ ๕ วา
สงฺกปฺโป อ. ความดําริวา อห อ.เรา ทสฺสามิ จัก
ถวาย นวปฺปาสาท ซึ่งปราสาทหลังใหม สุธามตฺติกเลปน อันฉาบทาดวยปูนขาวและดินเหนียว
(กตฺวา) กระทํา วิหารทาน ใหเปนการถวายซึ่ง
วิหาร กทา ในกาลไร (อิติ) ดังนี้ ปูรโต เต็ม
แลว มยฺห แกเรา ฯ สงฺกปฺโป อ. ความดําริวา
อห อ. เรา ทสฺสามิ จักถวาย มฺจป จ ซึง่ เตียง
และตั่งดวย ภิสิพิมโฺ พหนานิ จ ซึ่งฟูกและหมอน
ท. ดวย (กตฺวา) กระทํา เสนาสนภณฺฑ ใหเปน
ภัณฑะเพื่อเสนาสนะ กทา ในกาลไร (อิติ) ดังนี้
ปูริโต เต็มแลว มยฺห แกเรา ฯ สงฺกปฺโป อ. ความ
ดําริวา อห อ. เรา ทสฺสามิ จักถวาย สลากภตฺต
ซึ่งภัตตามสลาก สุจมิ สูปเสจน อันเจือดวยเนื้อ
อันสะอาด (กตฺวา) กระทํา โภชนทาน ใหเปน
การถวายซึ่งโภชนะ กทา ในกาลไร (อิติ) ดังนี้
ปูริโต เต็มแลว มยฺห แกเรา ฯ สงฺกปฺโป อ. ความ
ดําริวา อห อ. เรา ทสฺสามิ จักถวาย กาสิกวตฺถ

ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๓ - หนาที่ 65

จ ซึ่งผากาสิกพัสตรดวย โขมกปฺปาสิกานิ จ ซึ่ง
ผาเปลือกไมและผาฝาย ท. ดวย (กตฺวา) กระทํา
จีวรทาน ใหเปนการถวายซึ่งจีวร กทา ในกาลไร
(อิติ) ดังนี้ ปูริโต เต็มแลว มยฺห แกเรา ฯ
สงฺกปฺโป อ. ความดําริวา อห อ. เรา ทสฺสามิ
จักถวาย สปฺปนวนีต จ ซึ่งเนยใสและเนยขนดวย
มธุเตล จ ซึ่งน้ําผึ้งและน้ํามันดวย ผาณิต จ ซึ่ง
น้ําออยดวย (กตฺวา) กระทํา เภสชฺชทาน ใหเปน
การถวายซึ่งเภสัช กทา ในกาลไร (อิติ) ดังนี้
ปูริโต เต็มแลว มยฺห แกเรา อิติ ดังนี้ ฯ
ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. สุตฺวา สดับแลว สทฺท ซึง่ เสียง ตสฺสา วิสาขาย
ของนางวิสาขานั้น อาโรจยึสุ กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองค
ผูเจริญ คายน นาม ชื่อ อ. การขับรอง วิสาขาย แหงนางวิสาขา
อมฺเหหิ น ทิฏปุพฺพ เปนธรรมชาติอันขาพระองค ท. ไมเคยเห็นแลว
อทฺธาเน ในกาลนาน เอตฺตเก อันมีประมาณเทานี้ (โหติ) ยอมเปน
อชฺช ในวันนี้ สา วิสาขา อ. นางวิสาขานั้น ปุตฺตนตฺตปริวุตา ผูอัน
บุตรและหลานแวดลอมแลว คายมานา ขับรองอยู อนุปริยายติ เดิน
เวียนรอบอยู ปาสาท ซึ่งปราสาท ปตฺต อ. ดี อสฺสา วิสาขาย ของ
นางวิสาขานั้น กุปต กําเริบแลว กึ นุ โข หรือหนอแล อุทาหุ หรือวา
(สา วิสาขา) อ. นางวิสาขานั้น อุมฺมตฺติกา เปนผูเปนบา ชาตา เกิด
แลว อิติ ดังนี้ สตฺถุ แกพระศาสดา ฯ
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สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา ภิกขฺ เว ดูกอนภิกษุ ท.
ธีตา อ. ธิดา มยฺห ของเรา น คายติ ยอมไมขับรอง ปน แตวา
อชฺฌาสโย อ.อัธยาศัย อตฺตโน ของตน อสฺสา วิสาขาย ของนาง
วิสาขานั้น ปริปุณฺโณ เต็มรอบแลว สา วิสาขา อ. นางวิสาขานั้น
ตุฏมานสา ผูมีฉันทะอันมีในใจอันยินดีแลววา เม ปตฺถิตปตฺถนา อ.
ความปรารถนาอันเราปรารถนาแลว ปตฺตา ถึงแลว มตฺถก ซึ่งที่
สุด อิติ ดังนี้ อุทาเนนฺตี วิจรติ ยอมเที่ยวไปเปลงอยู อุทาน ซึ่ง
อุทาน อิติ ดังนี้ (วจเน) ครั้นเมื่อคําวา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ
ปน ก็ ปตฺถนา อ. ความปรารถนา ตาย วิสาขาย อันนางวิสาขานั้น
ปตฺถิตา ปรารถนาแลว กทา ในกาลไร อิติ ดังนี้ (เตหิ ภิกฺขูหิ) อัน
ภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺเต กราบทูลแลว (วตฺวา) ตรัสแลววา ภิกฺขเว
ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. สุณสิ ฺสถ จักฟงหรือ อิติ ดังนี้
(วจเน) ครั้นเมื่อคําวา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ มย อง ขา
พระองค ท. สุณิสฺสาม จักฟง อิติ ดังนี้ (เตหิ ภิกขฺ ูหิ) อันภิกษุ ท.
เหลานั้น วุตฺเต กราบทูลแลว อาหริ ทรงนํามาแลว อตีต วตฺถุ ซึ่ง
เรื่องอันลวงไปแลว ฯ
๑๕. ๗๖/๓ ตั้งปต อิติ โข ภิกฺขเว น มยฺห ธีตา เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท.
ธีตา อ. ธิดา มยฺห ของเรา น คายติ ยอมไมขับรอง อิติ โข
ดวยประการฉะนี้แล ปน แตวา (มม ธีตา) อ. ธิดาของเรา ทิสฺวา
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เห็นแลว นิปฺผตฺตึ ซึ่งความสําเร็จ ปตฺถิตปฺปตฺถนาย แหงความ
ปรารถนาอันตนปรารถนาแลว อุทาเนติ ยอมเปลง อุทาน ซึง่ อุทาน
อิติ ดังนี้ เทเสนฺโต เมื่อจะทรงแสดง ธมฺม ซึ่งธรรม วตฺวา ตรัสแลว
วา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. มาลากาโร อ. นายมาลาการ เฉโก ผู
เฉียบแหลม กตฺวา กระทําแลว ราสึ ซึ่งกอง มหนฺต อันใหญ นานาปุปฺผาน แหงดอกไมตาง ๆ ท. กโรติ ยอมกระทํา มาลาคุเณ ซึ่งพวง
แหงดอกไม ท. นานปฺปกาเร อันมีประการตาง ๆ ยถา นาม ชื่อฉันใด
จิตฺต อ. จิต วิสาขาย ของนางวิสาจา นมติ ยอมนอมไป กาตุ เพื่อ
อันกระทํา กุสลานิ ซึ่งกุศล ท. นานปฺปการานิ อันมีประการตาง ๆ
เอวเอว ฉันนั้นนั่นเทียว อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา
อิม นี้วา
(มาลากาโร) อ. นายมาลาการ กยิรา พึงกระทํา
มาลาคุเณ ซึ่งพวงแหงดอกไม ท. พหู มาก
ปุปฺผราสิมฺหา จากกองแหงดอกไม ยถาป แม
ฉันใด กุสล อ. กุศล พหุ อันมาก มจฺเจน อันสัตว
ผูมีอันจะพึงตายเปนสภาพ ชาเตน ผูเกิดแลว
กตฺตพฺพ พึงกระทํา เอว ฉันนัน้ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ราสิมฺหา จากกอง ปุปฺผาน แหงดอกไม
ท. นานปฺปการาน อันมีประการตาง ๆ (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ใน
บท ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหงบทวา ปุปฺผราสิมฺหา อิติ ดังนี้ ฯ
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(อตฺโถ) อ. อรรถวา กเรยฺย พึงกระทํา (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส)
แหงบทวา กยิรา อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา มาลาวิกติโย ซึ่งชนิดแหงดอกไม ท.
นานปฺปการา อันมีประการตาง ๆ วณฺฏิกมาลาทิเภทา อันตางดวย
ดอกไมมีดอกไมอันมีขั้ว เอกโต ขางเดียว เปนตน (อิติ) ดังนี้
(ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสองแหงบทวา มาลาคุเณ พหู อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา กุสล อ. กุศล พหุ อันมาก จีวรทานาทิเภท อันตางดวยกุศลมีการถวายซึ่งจีวรเปนตน สตฺเตน อันสัตว
ลทฺธนาเมน ผูมีชื่ออันไดแลววา มจฺโจ ชื่อวามัจจะ อิติ ดังนี้ (อตฺตโน)
มริตพฺพสภาวตาย เพราะความที่แหงตนเปนผูมีอันจะพึงตายเปนสภาพ
กตฺตพฺพ พึงกระทํา (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา มจฺเจน อิติ
ดังนี้ ฯ
ปุปฺผราสิคฺคหณ อ. การถือเอาซึ่งบุปผราสิ ตตฺถ คาถาย ใน
พระคาถานั้น พหุปุปฺผทสฺสนตฺถ เปนเหตุมีอันแสดงซึ่งดอกไมมากเปน
อรรถ (โหติ) ยอมเปน ฯ หิ ก็ สเจ ถาวา ปุปฺผานิ อ. ดอกไม ท.
อปฺปานิ อันนอย โหนฺติ มีอยูไซร จ สวนวา ม าลากาโร อ. นาย
มาลาการ เฉโก ผูเฉียบแหลม นเอว พหู มาลาคุเณ กาตุ สกฺโกติ
ยอมไมอาจ เพื่ออันกระทํา อ. นายมาลาการ ผูไมเฉียบแหลม ปุปฺเผสุ
ครั้นเมื่อดอกไม ท. อปฺเปสุป อันนอยบาง พหูสุป อันมากบาง วิชฺช-
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มาเนสุ มีอยู น สกฺโกติเอว ยอมไมอาจนั่นเทียว ปน แตวา ปุปฺเผสุ
ครั้นเมื่อดอกไม ท. พหูสุ อันมาก สติ มีอยู มาลากาโร อ. นาย
มาลาการ เฉโก ผูเฉียบแหลม ทกฺโข ผูขยัน กุสโล ผูฉลาด กโรติ
ยอมกระทํา มาลาคุเณ ซึ่งพวงแหงดอกไม ท. พหู มาก (ยถา) ฉันใด
สเจ ถาวา สทฺธา อ. ศรัทธา เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลบางคน
มนฺทา โหติ จ เปนธรรมชาตินอย ยอมเปนดวย โภคา พหู สวิชฺชนฺติ จ
อ. โภคะ ท. อันมาก มีอยูดวย ไซร (โส ปุคฺคโล) อ. บุคคลนัน้
นเอว พหูนิ กุสลานิ กาตุ สกฺโกติ ยอมไมอาจ เพื่ออันกระทํา ซึ่งกุศล
ท. อันมากนัน่ เทียว ปน ก็แล มนฺทาย สทฺธาย (สมานาย) จ เมื่อ
ศรัทธาอันนอย มีอยูดวย มนฺเทสุ โภเคสุ (สมาเนสุ) จ ครั้นเมื่อ
โภคะ ท. อันนอย มีอยูด วย (โส ปุคฺคโล) อ. บุคคลนั้น น สกฺโกติ
ยอมไมอาจ ปน อนึ่ง อุฬาราย สทฺธาย (สมานาย) จ ครั้นเมื่อ
ศรัทธา อันอุฬาร มีอยูดว ย มนฺเทสุ โภเคสุ (สมาเนสุ) จ ครัน้ เมื่อ
โภคะ ท. อันนอย มีอยูด วย (โส ปุคฺคโล) อ. บุคคลนั้น น สกฺโกติเอว ยอมไมอาจนั่นเทียว ปน อนึ่ง อุฬาราย สทฺธาย จ ครัน้ เมื่อ
ศรัทธา อันอุฬารดวย อุฬาเรสุ โภเคสุ จ ครั้นเมื่อโภคะ ท. อันอุฬาร
ดวย สติ มีอยู (โส ปุคคฺ โล) อ. บุคคลนั้น สกฺโกติ ยอมอาจ อุปาสิกา
อ. อุบาสิกา วิสาขา ชื่อวาวิสาขา ตถารูปา ว เปนผูมีรูปอยางนั้นเทียว
(โหติ) ยอมเปน เอต คาถาปพนฺธวจน อ. คําอันเปนคาถาประพันธ
นี้วา
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(มาลากาโร) อ. นายมาลาการ กยิรา พึงกระทํา
มาลาคุเณ ซึ่งพวงแหงดอกไม ท. พหู อันมาก
ปุปฺผราสิมฺหา จากกองแหงดอกไม ยถาป แมฉัน
ใด กุสล อ. กุศล พหุ อันมาก มจฺเจน อันสัตว
ผูมีอันจะพึงตายเปนสภาพ ชาเตน ผูเกิดแลว
กตฺตพฺพ พึงกระทํา เอว ฉันนัน้ อิติ ดังนี้
(ภควตา) อันพระผูมีพระภาคเจา สนฺธาย วุตฺต ตรัสแลว ทรงหมายเอา
ต วิสาข ซึ่งนางวิสาขานั้น ฯ
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เรื่องปญหาของพระอานนทเถระ
๑๖. ๗๙/๒ ตั้งแต อิท โข ต อานนฺท คนฺธชาต ยสฺส
เปนตนไป.
(สตฺถา) อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา อานนฺท ดูกอ น
อานนท คนฺโธ อ. กลิ่น ยสฺส คนฺธชาตสฺส ของคันธชาติใด คจฺฉติ
ยอมฟุงไป อนุวาตป สูที่ตามซึ่งลมบาง คนฺโธ อ. กลิ่น (ยสฺส คนฺธชาตสฺส) ของคันธชาติใด คจฺฉติ ยอมฟุงไป ปฏิวาตป สูที่ทวนแก
ลมบาง คนฺโธ อ. กลิ่น (ยสฺส คนฺธชาตสฺส) ของคันธชาติใด คจฺฉติ
ยอมฟุงไป อนุวาตปฺปฏวาตป สูที่ตามซึ่งลมและทวนแกลมบาง คนฺธ.
ชาต อ. คันธชาติ ต นัน้ อิท โข นี้แล อิติ ดังนี้ อภาสิ ไดทรง
ภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
ปุปฺผคนฺโธ อ. กลิ่นของดอกไม น เอติ ยอมไม
ฟุงไป ปฏิวาต สูที่ทวนแกลม จนฺทน วา อ. กลิ่น
ของจันทนหรือ ตครมลฺลิกา วา หรือวา อ. กลิ่น
ของกฤษณาและกะลําพัก น เอติ ยอมไมฟงุ ไป
(ปฏวาต) สูที่ทวนแกลม จ สวนวา คนฺโธ อ.
กลิ่น สต ของสัตบุรุษ ท. เอติ ยอมฟุงไป ปฏิวาต
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สูที่ทวนแกลม (หิ) เพราะวา สปฺปุริโส อ. สัต
บุรุษ ปวายติ ยอมขจรขจายไป ทิสา ตลอดทิศ ท.
สพฺพา ทั้งปวง สีลคนฺโธ อ. กลิน่ ของศีล อนุตฺตโร
เปนกลิน่ ยอดเยี่ยม คนฺธชาตาน กวาคันธชาติ ท.
เอเตส เหลานั้น จนฺทน วา คือ อ. กลิ่นของ
จันทนหรือ ตตร วาป คือ แมหรือวา อ.กลิ่น
ของกฤษณา อุปฺปล อถ คือ อ. กลิ่นของดอก
อุบลหรือ วสฺสิกี อถ คือ หรือวา อ. กลิ่นของ
ดอกมะลิ (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปาริจฺฉตฺตกรุกฺโข อ. ตนไมชื่อวาแค
ฝอย ตาวตึสภวเน ในภพชื่อวาดาวดึงส โยชนสติโก เปนตนไมประกอบ
ดวยรอยแหงโยชน อายามโต จ โดยยาวดวย วิตฺถารโต จ โดยกวาง
ดวย (โหติ) ยอมเปน อาภา อ. รัศมี ปุปฺผาน ของดอกไม ท. ตสฺส
ปาริจฺฉตฺตกรุกฺขสฺส ของตนไมชื่อวาแคฝอยนั้น คจฺฉติ ยอมฟุงไป
ปฺาสโยชนานิ ตลอดโยชน ๕๐ ท. คนฺโธ อ. กลิ่น (ตสฺส ปาริจฺฉตฺตกรุกฺขสฺส ปุปฺผาน) ของดอกไม ท. ของตนไมชื่อวาแคฝอยนั้น
(คจฺฉติ) ยอมฟุงไป โยชนสต ตลอดรอยแหงโยชน โสป คนฺโธ อ.
กลิ่นแมนั้น คจฺฉติ ยอมฟุงไป อนุวาตเอว สูที่ตามซึ่งลมนั่นเที่ยว ปน
แตวา (โส คนฺโธ) อ. กลิ่นนั้น นสกฺโกติ ยอมไมอาจ คนฺตุ เพื่อ
อันฟุงไป ปฏิวาต สูที่ทวนแกลม อฑฺฒงฺคุลป แมสิ้นนิ้วมือทั้งกึ่ง
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ปุปฺผคนฺโธ อ. กลิ่นของดอกไม เอวรูโปป แมอนั มีรูปอยางนี้ น
เอติ ยอมไมฟุงไป ปฏิวาต สูที่ทวนแกลม (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ
ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหงบทวา น ปุปฺผคนฺโธ อิติ
ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา จนฺทนคนฺโธ อ. กลิ่นของจันทน (อิติ)
ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา จนฺทน อิติ ดังนี้ ฯ
อิเมสป คนฺธชาตาน คนฺโธเอว อ. กลิ่น ของคันธชาติ ท.
แมเหลานี้นั่นเทียว (ภควตา) อันพระผูมีพระภาคเจา อธิปฺเปโต
ทรงพระประสงคเอาแลว (ปเทน) ดวยบทวา ตครมลฺลกิ า วา อิติ
ดังนี้ ฯ
หิ จริงอยู (คนฺโธ) อ. กลิ่น โลหิตจนฺทนสฺสอป ของจันทน
อันแดงก็ดี ตครมลฺลิกายป ของกฤษณาและกะลําพักก็ดี อคฺคสฺส อัน
เปนเลิศ สารคนฺธาน ของกลิ่นอันเกิดจากแกน ท. ยาติ ยอมฟุงไป
อนุวาตเอว สูที่ตามซึ่งลมนั่นเทียว โน (ยาติ) ยอมไมฟุงไป ปฏิวาต
สูที่ทวนแกลม ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปน สวนวา สีลคนฺโธ อ. กลิ่นของศีล
สปฺปุริสาน ของสัตบุรุษ ท. คือวา พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธสาวกาน ของ
พระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจาและพระสาวกของพระพุทธเจา ท.
เอติ ยอมฟุงไป ปฏิวาต สูที่ทวนแกลม (อิติ) ดังนี้ (ปททฺวยสฺส)
แหงหมวดสองแหงบทวา สตฺจ คนฺโธ อิติ ดังนี้ ฯ
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(ปุจฺฉา) อ. อันถามวา (คนฺโธ) อ. กลิ่น (สต) ของสัตบุรุษ ท. (เอติ) ยอมฟุงไป (ปฏิวาต) สูที่ทวนแกลม กึการณา
เพราะเหตุอะไร (อิติ) ดังนี้ ฯ
(วิสฺสชฺชน) อ. อันเฉลยวา (หิ) เพราะวา สปฺปุริโส อ.
สัตบุรุษ ปวายติ ยอมขจรขจายไป ทิสา ตลอดทิศ ท. สพฺพา ทั้งปวง
อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อธิบายวา สปฺปุริโส อ. สัตบุรุษ อชฺโฌตฺถริตฺวา
คจฺฉติ ยอมฟุงทวมทับไป ทิสา ตลอดทิศ ท. สพฺพา ทั้งปวง สีลคนฺเธน
ดวยกลิ่นของศีล ยสฺมา เหตุใด ตสฺมา เพราะเหตุนั้น (โส สปฺปุริโส)
อ. สัตบุรุษนัน้ (เกนจิ) อันใคร ๆ วตฺตพฺโพ พึงกลาววา คนฺโธ อ.
กลิ่น ตสฺส สปฺปุริสสฺส ของสัตบุรุษนั้น เอติ ยอมฟุงไป ปฏิวาต สูที่
ทวนแกลม อิติ ดังนี้ เตน การเณน เพราะเหตุนั้น (วจน) อ. พระ
ดํารัสวา เอติ ยอมฟุงไป ปฏิวาต สูทที่ วนแกลม อิติ ดังนี้ (ภควตา)
อันพระผูมีพระภาคเจา วุตฺต ตรัสแลว (อิติ) ดังนี้ (คาถาปาทสฺส)
แหงบาทแหงพระคาถาวา สพฺพา ทิสา สปฺปุริโส ปวายติ อิติ ดังนี้ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ชาติสุมนา อ. ดอกมะลิโดยชาติ (อิติ)
ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา วสฺสิกี อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา สีลคนฺโธ ว อ. กลิ่นของศีลเทียว
สปฺปุริสาน ของสัตบุรุษ ท. สีลวนฺตาน ผูมีศีล อนุตฺตโร เปนกลิ่น
ยอดเยี่ยม คนฺธโต กวากลิ่น คนฺธชาตาน ของคันธชาติ ท. จนฺทนาทีน
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มีจันทนเปนตน อิเมส เหลานี้ คือวา อสทิโส เปนกลิ่นเชนกับหามิได
คือวา อปฺปฏิภาโค เปนกลิ่นมีสวนเปรียบหามิได (โหติ) ยอมเปน
(อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา เอเตส อิติ ดังนี้ เปนเตน ฯ

ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๓ - หนาที่ 76

เรื่องถวายบิณฑบาตพระมหากัสสปเถระ
๑๗. ๘๑/๑๔ ตั้งแต เถโรป ทุคฺคตาน สงฺคห กริสฺสามีติ
เปนตนไป.
เถโรป แม อ. พระเถระ นคราภิมุโข ผูมีหนาเฉพาะตอพระ
นคร คจฺฉนฺโต เดินไปอยู (จินฺตเนน) ดวยอันคิดวา อห อ. เรา
กริสฺสามิ จักกระทํา สงฺคห ซึ่งการสงเคราะห ทุคฺคตาน ชนาน แก
ชน ท. ผูถึงแลวซึ่งความลําบาก อิติ ดังนี้ ทิสฺวา เห็นแลว ต วิถึ
ซึ่งถนนสายนั้น พหินคเรเอว ในภายนอกแหงพระนครนั่นเทียว โอโลเกนฺโต แลดูอยู อทฺทส ไดเห็นแลว เทฺว ชเน ซึง่ ชน ท. ๒ ฯ
ตสฺมึ ขเณ ในขณะนั้น สกฺโก อ. ทาวสักกะ ปสาเรติ ทรงขึงอยู
ตนฺต ซึ่งหูก สุชาตา อ. นางสุชาดา วฏเฏติ กรออยู ตสร ซึ่ง
หลอด ฯ เถโร อ. พระเถระ จินฺเตสิ คิดแลววา อิเม ชนา อ. ชน
ท. เหลานี้ กโรนฺติ ยอมกระทํา กมฺม ซึ่งการงาน (อตฺตโน)
มหลฺลกกาเลป แมในกาลแหงตนเปนคนแก ทุคฺคตตโร ชโน อ. ชน
ผูถึงแลวซึ่งความลําบากกวา อิเมหิ ชเนหิ กวาชน ท. เหลานี้ นตฺถิ
มฺเ ชะรอยจะไมมี อิมสฺมึ นคเร ในนครนี้ อห อ. เรา คเหตฺวา
จักรับเอาแลว อุฬุงฺกมตฺตป ภตฺต ซึง่ ภัตแมอันมีกระบวยเปนประมาณ
อิเมหิ ชเนหิ ทินฺน อันชน ท. เหลานีถ้ วายแลว กริสฺสามิ จัก
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กระทํา สงฺคห ซึ่งการสงเคราะห อิเมส ชนาน แกชน ท. เหลานี้
อิติ ดังนี้ ฯ โส เถโร อ. พระเถระนั้น เตส ชนาน เคหาภิมุโข
ว เปนผูมีหนาเฉพาะตอเรือน ของชน ท. เหลานัน้ เทียว อโหสิ
ไดเปนแลว ฯ
สกฺโก อ. ทาวสักกะ ทิสฺวา ทรงเห็นแลว ต เถร ซึ่งพระ
เถระนั้น อาคจฺฉนฺต ผูมาอยู อาห ตรัสแลววา ภทฺเท แนะนางผู
เจริญ อยฺโย อ. พระผูเปนเจา มยฺห ของเรา อาคจฺฉติ มา
อยู อิโต ขางนี้ ตฺว อ.เธอ อปสฺสนฺตี วิย เปนผูเพียงดังวาไม
เห็นอยู ต เถร ซึ่งพระเถระนั้น หุตฺวา เปน นิสีท จงนั่งเถิด มย
อ. เรา ท. วฺเจตฺวา ลวงแลว น เถร ซึ่งพระเถระนั้น ขเณน
โดยขณะ ทสฺสาม จักถวาย ปณฺฑปาต ซึ่งบิณฑบาต อิติ ดังนี้ สุช
กะนางสุชาดา ฯ เถโร อ. พระเถระ อาคนฺตฺวา มาแลว อฏาสิ
ไดยืนอยูแลว เคหทฺวาเร ที่ประตูแหงเรือน ฯ เตป ชนา อ. ชน
ท. แมเหลานั้น อปสฺสนฺตา วิย เปนผูเพียงดังวาไมเห็นอยู (หุตฺวา)
เปน กโรนฺตา กระทําอยู อตฺตโน กมฺมเอว ซึ่งการงาน ของตน
นั่นเทียว โถก กาล ยังกาลหนอยหนึ่ง อาคมึสุ ใหมาแลว ฯ อถ
ครั้งนั้น สกฺโก อ. ทาวสักกะ อาห ตรัสแลววา เถโร วิย ราวกะ
อ. พระเถระ เอโก รูปหนึ่ง ิโต ยืนอยูแลว เคหทฺวาเร ที่ประตู
แหงเรือน ตฺว อ. เธอ อุปธาเรหิ จงใครครวญ ตาว กอนเถิด
อิติ ดังนี้ ฯ (สุชาตา) อ. นางสุชาดา (อาห) ทูลแลววา สามิ
ขาแตนาย ตุมฺเห อ. ทาน ท. คนฺตฺวา จงไปแลว อุปธาเรถ จง
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ใครครวญเถิด อิติ ดังนี้ ฯ
โส สกฺโก อ. ทาวสักกะนั้น นิกฺขมิตฺวา เสด็จออกไปแลว เคหา
จากเรือน วนฺทิตฺวา ไหวแลว เถร ซึ่งพระเถระ ปฺจปฺปติฏิเตน
ดวยอันตั้งไวเฉพาะแหงองค ๕ โอลมฺพิตฺวา ทรงหอยลงแลว ชนฺนุกานิ
ซึ่งเขา ท. หตฺเถหิ ดวยพระหัตถ ท. อุโภหิ ทั้งสอง ตรัสแลววา
อยฺโย อ. พระผูเปนเจา กตรตฺเถโร นุ โข เปนพระเถระรูปไหน
หนอแล (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ โอสกฺกิตฺวา ทรงยอลงแลว
โถก หนอยหนึ่ง วตฺวา ตรัสแลววา อกฺขีนิ อ. นัยนตา ท. เม
ของขาพเจา ธูมายนฺติ ยอมประพฤติเปนควัน อิติ ดังนี้ เปตฺวา
ทรงวางไวแลว หตฺถ ซึง่ พระหัตถ นลาเฏ ที่พระนลาฏ โอโลเกตฺวา
ทรงแลดูแลว อุทฺธ ในเบือ้ งบน อาห ตรัสแลววา อโห โอ ทุกฺข
อ. ทุกข มหากสฺสปตฺเถโร อ. พระเถระชื่อวามหากัสสปะ อยฺโย ผู
พระเปนเจา โน ของเรา ท. อาคโต มาแลว กุฏิทฺวาร สูประตู
แหงกระทอม เม ของเรา จิรสฺส ตอกาลนาน กิฺจิ วตฺถุ อ. วัตถุ
อะไร ๆ เคเห ในเรือน อตฺถิ นุ โข มีอยูหรือหนอแล อิติ ดังนี้ ฯ
สุชาตา อ. นางสุชาดา โถก อากุลา วิย เปนผูเพียงดับวากุลีกุจอ
หนอยหนึ่ง หุตฺวา เปน อทสิ ไดใหแลว ปฏิวจน ซึ่งคําตอบวา
สามิ ขาแตนาย (กิฺจิ วตฺถุ) อ. วัตถุอะไร ๆ (เคเห) ในเรือน
อตฺถิ มีอยู อิติ ดังนี้ ฯ
สกฺโก อ. ทาวสักกะ (วตฺวา) ตรัสแลววา ภนฺเต ขาแตทาน
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ผูเจริญ ตุมฺเห อ. ทาน ท. อจินฺเตตฺวา ไมคิดแลววา (ทาน) อ.
ทาน ลูข วา เศราหมองหรือ ปณีต วา หรือวาประณีต อิติ ดังนี้
กโรถ ขอจงกระทํา สงฺคห ซึ่งการสงเคราะห โน แกขาพเจา ท.
เถิด อิติ ดังนี้ คณฺหิ รับเอาแลว ปตฺต ซึ่งบาตร ฯ เถโร อ.พระ
เถระ (จินฺเตตฺวา) คิดแลววา เอเตหิ ชเนหิ ทินฺน ทาน อ. ทาน
อันชน ท. เหลานั่น ถวายแลว สาก โหตุ วา จงเปนน้ําผักดอง
จงเปนหรือ กุณฺฑกมุฏิ (โหตุ) วา หรือวา จงเปนกําแหงรํา จง
เปน อห อ. เรา กริสฺสามิ จักกระทํา สงฺคห ซึ่งการสงเคราะห เนส
ชนาน แกชน ท. เหลานั้น อิติ ดังนี้ อทาสิ ไดใหแลว ปตฺต
ซึ่งบาตร ฯ โส สกฺโก อ. ทาวสักกะนั้น ปวิสิตฺวา เขาไปแลว
อนฺโตเคห สูภายในแหงเรือน อุทฺธริตฺวา คดขึ้นแลว ฆฏิโอทน ซึ่ง
ขาวสุกในหมอ ฆฏิโต จากหมอ ปตฺต ยังบาตร ปูเรตฺวา ใหเต็ม
แลว เปสิ ทรงตั้งไวแลว หตฺเถ ในมือ เถรสฺส ของพระเถระ ฯ
๑๘. ๘๕/๑๒ ตั้งแต สุตฺเต ปน เอตฺตกเมว อาคต
เปนตนไป.
ปน ก็ เอตฺตกเอว วจน อ. คําอันมีประมาณเทานี้นั่นเทียววา
ภควา อ. พระผูมีพระภาคเจา อสฺโสสิ โข ไดทรงสดับแลวแล (สทฺท)
ซึ่งเสียง สกฺกสฺส ของทาวสักกะ เทวานมินฺทสฺส ผูเปนจอมแหงเทพ
ท. อพฺภุคฺคนฺตฺวา ผูทรงเหาะขึ้นไปแลว เวหาส สูเวหาส อุทาเนนฺตสฺส
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ทรงเปลงอยู อุทาน ซึ่งพระอุทานวา
อโห โอ ทาน อ. ทาน ปรมทาน อันเปนทาน
อยางเยีย่ ม (มยา) อันเรา สุปติฏ ิต ตั้งไวดวย
ดีแลว กสฺสเป ในพระเถระชื่อวากัสสปะ อโห
โอ ทาน อ. ทาน ปรมทาน อันเปนทานอยาง
เยี่ยม (มยา) อันเรา สุปติฏิต ตั้งไวดวยดีแลว
กสฺสเป ในพระเถระชื่อวากัสสปะ อิติ ดังนี้
ติกฺขตฺตุ ๓ ครั้ง อากาเส ในอากาส อนฺตลิกฺเข ในกลางหาว โสตธาตุยา ดวยพระโสตธาตุ ทิพฺพาย อันเปนทิพ วิสุทฺธาย อันหมดจด
วิเศษแลว อติกฺกนฺตมานุสิกาย อันเปนของมีอยูของมนุษยอันกาวลวง
แลว (อิติ) ดังนี้ อาคต มาแลว สุตฺเต ในพระสูตร ฯ
อถโข ครั้งนั้นแล ภควา อ. พระผูมีพระภาคเจา วิทิตฺวา ทรง
ทราบแลว เอต อตฺถ ซึ่งเนื้อความนั่น อุทาเนสิ ทรงเปลงแลว
อุทาน ซึ่งพระอุทาน อิม นี้วา
เทวา อ. เทวดาและมนุษย ท. ปหยนฺติ ยอมกระหยิม่ ภิกฺขุโน ตอภิกษุ ปณฺฑปาติกสฺส ผูมีการ
เที่ยวไปเพื่อกอนขาว อตฺตภรสฺส ผูเลี้ยงซึ่งตน
อนฺโปสิโน ผูเลี้ยงซึ่งบุคคลอื่นโดยปกติหามิได
ตาทิโน ผูคงที่ อุปสนฺตสฺส ผูเขาไปสงบแลว
สตีมโต ผูมีสติ สทา ในกาลทุกเมื่อ อิติ ดังนี้
ตาย เวลาย ในเวลานั้น ฯ

ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๓ - หนาที่ 81

จ ก็แล (ภควา) อ. พระผูมีพระภาคเจา อุทาเนตฺวา ครั้น
ทรงเปลงแลว อิม อุทาน ซึ่งพระอุทานนี้ วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว
ดูกอนภิกษุ ท. สกฺโก อ. ทาวสักกะ เทวานมินฺโท ผูเปนจอมแหงเทพ
ท. อาคนฺตฺวา เสด็จมาแลว อทาสิ ไดทรงถวายแลว ปณฺฑปาต ซึ่ง
บิณฑบาต ปุตฺตสฺส แกบุตร มม ของเรา สีลคนฺเธน เพราะกลอน
แหงศีล อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
ตครจนฺทนี อ. กลิ่นแหงกฤษณาและจันทน โย
อย นีใ้ ด คนฺโธ อ. กลิ่น (โส) อย นี้นั้น
อปฺปมตฺโต เปนกลิ่นมีประมาณอันนอย (โหติ)
ยอมเปน จ สวนวา คนฺโธ อ. กลิ่น สีลวต
ปุคฺคลาน ของบุคคล ท. ผูมีศีล โย ใด (โส
สีลวต ปุคฺคลาน คนฺโธ) อ. กลิน่ ของบุคคล
ท. ผูม ศี ีลนั้น อุตฺตโม เปนกลิ่นสูงสุด (หุตฺวา)
เปน วาติ ยอมฟุงไป เทเวสุ ในเทวดาและ
มนุษย ท. อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปริตฺตปฺปมาโณ เปนกลิน่ มีประมาณนิด
หนอย (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานัน้ หนา (ปทสฺส)
แหงบทวา อปฺปมตฺโต อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปน สวนวา สีลคนฺโธ อ. กลิ่นแหงศีล
สีลวนฺตาน ปุคฺคลาน ของบุคคล ท. ผูมีศีล โย ใด โส สีลวนฺตาน
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ปุคฺคลาน สีลคนฺโธ อ. กลิ่นแหงศีล ของบุคคล ท. ผูมีศีลนัน้
ปริตฺตโก เปนกลิ่นนิดหนอย โหติ ยอมเปน น หามิได ตคเร
(คนฺโธ) วิย จ ราวกะ อ. กลิ่น ในกฤษณาดวย โลหิตจนฺทเน
(คนฺโธ) วิย จ ราวกะ อ. กลิ่น ในจันทนอันแดงดวย คือวา อุฬาโร
เปนกลิ่นอุฬาร (หุตฺวา) เปน วิปฺผาริโต แผซานไปแลว อติวิย
เกินเปรียบ เตนเอว การเณน เพราะเหตุนั้นนั่นเทียว (สีลคนฺโธ)
อ. กลิ่นแหงศีล อุตฺตโม เปนกลิ่นสูงสุด คือวา วโร เปนกลิ่น
ประเสริฐ คือวา เสฏโ เปนกลิ่นประเสริฐที่สุด หุตฺวา เปน วาติ
ยอมฟุงไป เทเวสุ ในเทวดาและมนุษย ท. คือวา วาติ ยอมขจรไป
เทเวสุ จ ในเทวดา ท. ดวย มนุสฺเสสุ จ ในมนุษย ท. ดวย
สพฺพตฺถกเอว าน ตลอดที่อันมีประโยชนทั้งปวงนั่นเทียว คือวา
โอตฺถรนฺโต คจฺฉติ ยอมทวมทับไปอยู อิติ ดังนี้ (ปททฺวยสฺส)
แหงหมวดสองแหงบทวา โย จ สีลวต อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องโคธิกเถระปรินิพพาน
๑๙. ๘๖/๑๙ ตั้งแต โส หิ อายสฺมา อิสิคิลิปสฺเส เปนตนไป.
หิ ความพิสดารวา โส อายสฺมา อ. ทานผูมีอายุนั้น วิหรนฺโต
อยู กาลสิลาย ใกลกาลสิลา อิสิคิลิปสฺเส ณ ขางแหงภูเขาชื่อวา
อิสิคิลิ อปฺปมตฺโต เปนผูไมประมาทแลว อาตาป เปนผูมีความ
เพียรเรื่องยังกิเลสใหเรารอน ปหิตตฺโต เปนผูมีตนอันสงไปแลว
(หุตฺวา) เปนผุสิตฺวา ถูกตองแลว เจโตวิมุตฺตึ ซึ่งเจโตวิมุติ
สามายิก อันเปนไปในสมัย ปริหายิ เสื่อมรอบแลว ตโต เจโตวิมุตฺติโต
จากเจโตวิมุตินั้น วเสน ดวยอํานาจ โรคสฺส แหงโรค อนุสายิกสฺส
อันนอนตาม เอาสฺส อยางหนึ่ง ฯ โส โคธิกตฺเถโร อ. พระเถระ
ชื่อวาโคธิกะนั้น ฌาน ยังฌาน ทุติยป ที่ ๒ บาง ตติยป ที่ ภ บาง
นิพฺพตฺเตตฺว ใหบังเกิดแลว ฉกฺขตฺตุ ๖ ครั้ง ปริหีโน เสื่อมรอบ
แลว อุปฺปาเทตฺวา ยังฌานใหเกิดขึ้นแลว วาเร ในวาระ สตฺตเม
ที่ ๗ จินฺเตสิ คิดแลววา อห อ. เรา ปริหีโน เปนผูเสื่อมรอบแลว
ฌานา จากฌาน ฉกฺขตฺตุ ๖ ครั้ง (อมฺหิ) ยอมเปน ปน ก็ คติ
อ. คติ ปริหีนชฺฌานสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลผูมีฌานอันเสื่อมรอบ
แลว โข แล อนิยตา ไมแนนอนแลว อห อ. เรา อาหริสฺสามิ
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จักนํามา สตฺถ ซึ่งศาสตรา อิทานิเอว ในกาลนี้นนั่ เทียว อิติ ดังนี้
คเหตฺวา ถือเอาแลว เกโสโรปนสตฺถ ซึ่งศาสตราอันเปนเครื่องปลง
ลงซึ่งผม นิปชฺชิ นอนแลว มฺจเก บนเตียงนอย ฉินฺทิตุ เพือ่ อัน
ตัด คลนาฬึ ซึ่งกานแหงคอ ฯ
มาโร อ.มาร ตฺวา ทราบแลว จิตฺต ซึ่งจิต ตสฺส โคธิกตฺเถรสฺส ของพระเถระชื่อวาโคธิกะนั้น (จินฺเตตฺวา) คิดแลววา ภิกฺขุ
อ. ภิกษุ อย นี้ สตฺถ อาหริตุกาโม เปนผูใครเพื่ออันนํามา ซึ่ง
ศาสตรา (โหติ) ยอมเปน ปน ก็ ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. สตฺถ
อาหรนฺตา โข เมื่อนํามา ซึ่งศาสตราแล นิรเปกฺขา เปนผูไมมีความ
เยื่อใย ชีวิเต ในชีวิต โหนฺติ ยอมเปน เต ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท.
เหลานั้น ปฏเปตฺวา เริ่มตั้งไวแลว วิปสฺสนั ซึ่งวิปสสนา ปาปุณนฺติ
ยอมบรรลุ อรหตฺป แมซงึ่ ความเปนแหงพระอรหันต สเจ ถาวา
อห อ. เรา วาเรสฺสามิ จักหาม เอต ภิกฺขุ ซึ่งภิกษุนั่นไซร (โส
ภิกฺขุ) อ. ภิกษุนั้น น กริสฺสติ จักไมกระทํา วจน ซึ่งคํา เม
ของเรา อห อ.เรา สตฺถาร ยังพระศาสดา วาราเปสฺสามิ จักให
ทรงหาม อิติ ดังนี้ อุปสงฺกมิตฺวา เขาไปเฝาแลว สตฺถาร ซึ่งพระ
ศาสดา อฺาตกเวเสน ดวยเพศอันบุคคลไมรูแลว อาห กราบทูล
แลว เอว อยางนี้วา
มหาวีร ขาแตพระมหาวีรเจา มหาปฺุ ผูท รงมี
บุญมาก ชล ผูทรงรุง เรือง อิทฺธยิ า ดวยพระฤทธิ์
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ยสสา ดวยพระยศ สพฺพเวรภยาตีต ผูทรงลวงไป
แลว ซึง่ เวรและภัยทั้งปวง จกฺขมุ ผูมีพระจักษุ
อห อ. ขาพระองค วนฺทามิ ยอมถวายบังคม ปาเท
ซึ่งพระบาท ท. มหาวีร ขาแตพระมหาวีรเจา
สาวโก อ. พระสาวก เต ของพระองค มรณาภิภู
ผูอันความตายครอบงํา อากงฺขติ ยอมจํานงหวัง
เจตยติ ยอมคิด มรณ ซึ่งความตาย ชุตินฺธร ขา
แตพระองคผูทรงไวซึ่งความรุงเรือง ตฺว อ. พระ
องค นิเสธ ขอจงทรงหาม ต สาวก ซึ่งพระ
สาวกนัน้ ภควา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ชเนสุต ผูทรงปรากฏในหมูชน สาวโก อ. พระสาวก
ตุยฺห ของพระองค รโต ยินดีแลว สาสเน ใน
ศาสนา อปฺปตฺตมานโส ผูมีฉันทะอันมีในใจอัน
ไมบรรลุแลว เสโข ผูยังตองศึกษา กริยา พึง
กระทํา กาล ซึ่งกาละ กถ หิ อยางไรแล อิติ
ดังนี้ ฯ
ตสฺมึ ขเณ ในขณะนั้น สตฺถ อ. ศาสตรา เถเรน อาหริต
เปนวัตถุอันพระเถระนํามาแลว โหติ ยอมเปน ฯ สตฺถา อ. พระ
ศาสดา วิทิตฺวา ทรงทราบแลววา อย มาณโว อ. มาณพนี้ มาโร
เปนมาร (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่ง
พระคาถา อิม นี้วา
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ธีรา อ. ปราชญ ท.กุพฺพนฺติ ยอมกระทํา เอว
หิ อยางนี้แล น อวกงฺขนฺติ ยอมไมจํานงหวัง
ชีวิต ซึง่ ชีวิต โคธิโก อ. กุลบุตรชื่อวาโคธิกะ
อพฺพุยหฺ ถอนขึ้นแลว ตณฺห ซึง่ ตัณหา สมฺล
อันเปนไปกับดวยรากเหงา ปรินพิ ฺพุโต ปรินิพพาน
แลว อิติ ดังนี้ ฯ
อถโข ครั้งนั้นแล ภควา อ. พระผูมีพระภาคเจา อคมาสิ ได
เสด็จไปแลว เถรสฺส สตฺถ อาหริตฺวา นิปนฺนฏาน สูที่แหงพระ
เถระ นํามาแลว ซึ่งศาสตรา นอนแลว สทฺธึ พรอม ภิกฺขูหิ ดวย
ภิกษุ ท. สมฺพหุเลหิ ผูมากพรอม ฯ ตสฺมึ ขเณ ในขณะนั้น มาโร
อ. มาร ปาปมา ผูมีบาป (จินฺเตตฺวา) คิดแลววา ปฏิสนฺธิวิฺาณ
อ. ปฏิสนธิวญ
ิ ญาณ อิมสฺส โคธิกสฺ ของกุลบุตรชื่อวาโคธิกะนี้
ปติฏิต ตั้งอยูเฉพาะแลว กตฺถ นุ โข าเน ณ ที่ไหนหนอแล
อิติ ดังนี้ ธูมราสิ วิย จ เปนผูเพียงดังวากลุมแหงควันดวย ติมิรปฺุโช
วิย จ เปนผูเพียงดังกอนแหงเมฆดวย หุตฺวา เปน สมนฺเวสติ
แสวงหาดวยดีอยู วิฺาน ซึ่งวิญญาณ เอรสฺส ของพระเถระ
สพฺพทิสาสุ ในทิศทั้งปวง ท. ฯ
ภควา อ. พระผูมีพระภาคเจา ทสฺเสตฺวา ทรงแสดงแลว
(มารสฺส) ธูมติมิรภาว ซึ่งความที่แหงมารเปนผูเพียงดังวาควันและ
เมฆ ต นั้น ภิกฺขูน แกภกิ ษุ ท. อาห ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอน
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ภิกษุ ท. มาโร อ. มาร ปาปมา ผูมีบาป เอโส โข นั้นแล สมนฺเวสติ
ยอมแสวงหาดวยดี วิฺาณ ซึ่งวิญญาณ กุลปุตฺตสฺส ของกุลบุตร
โคธิกสฺส ชือ่ วาโคธิกะ (จินฺตเนน) ดวยอันคิดวา วิฺาณ อ.
วิญญาณ กุลปุตฺตสฺส ของกุลบุตร โคธิกสฺส ชื่อวาโคธิกะ ปติกฺิต
ตั้งอยูเฉพาะแลว กตฺถ าเน ณ ที่ไหน อิติ ดังนี้ ภิกฺขเว ดูกอ น
ภิกษุ ท. กุลปุตฺโต อ. กุลบุตร โคธิโก ชื่อวาโคธิกะ วิฺาเณน
มีวิญญาณ อปฺปติฏิเตนเอว อันไมตั้งอยูเฉพาะแลวนั่นเทียว
ปรินิพฺพุโต ปรินิพพานแลว อิติ ดังนี้ ฯ
มาโรป แม อ.มาร อสกฺโกนฺโต ไมอาจอยู ทฏุ เพื่ออัน
เห็น วิฺาณฏาน ซึ่งที่เปนที่ตั้งแหงวิญญาณ ตสฺส โคธิกาสฺส ของ
กุลบุตรชื่อวาโคธิกะนั้น กุมารวณฺโณ เปนผูมีวรรณะเพียงดังวาวรรณะ
แหงกุมาร หุตฺวา เปน อาทาย ถือเอาแลว เพลุวปณฺฑุวีณ ซึ่งพิณ
อันเหลืองเพียงดังวามะตูม อุปสงฺกมิตฺวา เขาไปเฝาแลว สตฺถาร ซึ่ง
พระศาสดา ปุจฺฉิ ทูลถามแลววา
อห อ. ขาพระองค อนฺเวส แสวงหาอยู อุทฺธ จ
ในเบื้องบนดวย อโธ จ ในเบื้องต่ําดวย ติริย จ
ในเบื้องขวางดวย ทิสาสุ จ ในทิศใหญ ท. ดวย
วิทิสาสุ จ ในทิศเฉลียง ท. ดวย น อธิคจฺฉามิ
ยอมไมถึงทับ โส โคธิโก อ. กุลบุตรชื่อวาโคธิกะ
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นั้น คโต ไปแลว กุหึ าเน ณ ที่ไหน อิติ
ดังนี้ ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา อาห ตรัสแลววา
โย โคธิโก อ. กุลบุตรชื่อวาโคธิกะใด ธีโร ผู
เปนปราชญ ธีติสมฺปนฺโน ผูถึงพรอมแลวดวย
ปญญาเปนเครื่องทรงจํา ฌายี ผูม ีความเพง ฌานรโต ผูยินดีแลวในฌาน สทา ในกาลทุกเมื่อ
อนุยุชฺ  ตามประกอบอยู (วิริย) ซึ่งความเพียร
อโหรตฺต ตลอดวันและคืน อนิกามย ผูไมใครอยู
ชีวิต ซึง่ ชีวิต (โส โคธิโก) อ. กุลบุตรชื่อวา
โคธิกะนั้น ชิตฺวาน ชนะแลว เสน ซึ่งเสนา
มจฺจุโน ของมัจจุ อนาคนฺตวา ไมมาแลว ปุนพฺภว
สูภพใหม อพฺพุยฺห ถอนขึ้นแลว ตณฺห ซึ่งตัณฆา
สมูล อันเปนไปกับดวยรากเหงา ปรินิพฺพุโต
ปรินิพพานแลว อิติ ดังนี้
น มาร กะมารนั้น ฯ เอว วจเน ครั้นเมื่อพระดํารัสอยางนี้
(สตฺถารา) อันพระศาสดา วุตฺเต ตรัสแลว
วีณา อ. พิณ อภสฺสถ ไดพลัดตกแลว กจฺฉา
จากรักแร ตสฺส มารสฺส ของมารนั้น โสกปเรตสฺส
ผูมีความเศราโศกอันไปแลวในเบื้องหนา ตโต
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ลําดับนัน้ ใส ยกฺโข อ. ยักษนั้น ทุมฺมโน ผูมี
ใจอันโทษประทุษรายแลว อนฺตรธายถ อันตรธาน
แลว ตตฺถเอว าเน ในที่นั้นนั่นเทียว อิติ ดวย
ประการฉะนี้ ฯ
สตฺถาป แม อ.พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา ปาปม ดู
กอนมารผูมีบาป กึ ปโยชน อ. ประโยชนอะไร เต ของเธอ โคธิกสฺส
กุลปุตฺตสฺส นิพฺพตฺตฏาเนน ดวยที่แหงกุลบุตรชือ่ วาโคธิกะบังเกิดแลว
หิ เพราะวา สตป อ. รอยก็ดี สหสฺสป อ. พันก็ดี ตุมฺหาทิสาน
ชนาน แหงชน ท. ผูเชนกับดวยเธอ น สกฺโกติ ยอมไมอาจ ทฏุ
เพื่ออันเห็น ตสฺส โคธิกกุลปุตฺตสฺส นิพฺพตฺตฏาน ซึ่งที่แหงกุลบุตร
ชื่อวาโคธิกะนั้นบังเกิดแลว อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระ
คาถา อิม นีว้ า
มาโร อ. มาร น วินทฺ ติ ยอมไมประสพ มคฺค
ซึ่งหนทาง เตส ขีณาสวาน ของพระขีณาสพ
ท. เหลานั้น สมฺปนฺนสีลาน ผูมศี ีลอันถึงพรอม
แลว อปฺปมาทวิหาริน ผูม ีปกติอยูดวยความไม
ประมาท วิมุตฺตาน ผูพนวิเศษแลว สมฺมทฺา
เพราะรูโ ดยชอบ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา กุลปุตฺโต อ. กุลบุตร โคธิโก ชื่อวา
โคธิกะ วิฺาเณน มีวิญญาณ อปฺปติฏิเตน อันไมตั้งอยูเฉพาะ
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แลว ปรินิพฺพุโต ปรินิพพานแลว ยถา ฉันใด จ ก็ เย ขีณาสวา
อ. พระขีณาสพ ท. เหลาใด ปรินิพฺพายนฺติ ยอมปรินิพพาน เอว
ฉันนั้น เตส ขีณาสวาน ของพระขีณาสพ ท. เหลานั้น (อิติ)
ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานัน้ หนา (ปทสฺส) แหงบทวา
เตส อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปริปุณฺณสีลาน ผูมีศีลอันเต็มรอบแลว
(อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา สมฺปนฺนสีลาน อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา วิหรนฺตาน ผูอยู อปฺปมาเทน ดวย
ความไมประมาท สติอวิปฺปวาสสงฺขาเตน อันบัณฑิตนับพรอม
แลววา ความไมอยูปราศจากสติ (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา
อปฺปมาทวิหาวิน อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา วิมุตฺตาน ผูพนวิเศษแลว วิมุตฺตีหิ
ดวยวิมุติ ท. ปฺจหิ ๕ อิมาหิ เหลานี้ อิติ คือ ตทงฺควิมุตฺติยา
ดวยตทังควิมุติ วิกฺขมฺภนวิมุตฺติยา ดวยวิกขันภนวิมุติ สมุจฺเฉทวิมุตฺติยา
ดวยสมุจเฉทวิมุติ ปฏิปสฺสทฺธิวิมุตฺติยา ดวยปฏิปส สัทธิวิมุติ นิสฺสรณวิมุตฺติยา ดวยนิสสรณวิมุติ ชานิตฺวา เพราะรู เหตุนา โดยเหตุ
คือวา นเยน โดยนัย คือวา การเณน โดยการณ (อิติ) ดังนี้
(คาถาปาทสฺส) แหงบทแหงพระคาถาวา สมฺมทฺา วิมุตฺตาน อิติ
ดังนี้ ฯ
(อตฺโต) อ. อรรถวา มาโร อ.มาร มคฺคนฺโตป แมแสวง
หาอยู สพฺพตฺถาเมน ดวยเรี่ยวแรงทั้งปวง น วินทฺ ติ ชื่อวายอมไม
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ประสพ คือวา น ปฏิลภติ ชื่อวายอมไมไดเฉพาะ คือวา น ปสฺสติ
ชื่อวายอมไมเห็น เอวรูปาน มหาขีณาสวาน คตมคฺค ซึ่งหนทางแหง
พระมหาขีณาสพ ท. ผูมรี ูปอยางนี้ไปแลว อิติ ดังนี้ (คาถาปาทสฺส)
แหงบาทแหงพระคาถาวา มาโร มคฺค น วินฺทติ อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องนายครหทิน
๒๐. ๙๑/๗ ตั้งแต โส ตสฺมึ ทฺวินฺน เคหาน อนฺตเร
เปนตนไป.
โส สิรคิ ุตฺโต อ. นายสิริคุตนั้น ขนาเปตฺวา ยังบุคคลใหขุดแลว
อาวาฏ ซึ่งหลุม ทีฆ อันยาว อุภโต ปสฺสโต โดยขางทั้งสอง อนฺตเร
ในระหวาง ทฺวินฺน เคหาน แหงเรือน ท. ๒ ตสฺมึ นิเวสเน ในที่
เปนที่อยูนั้น ปูราเปสิ ยังหลุมใหเต็มแลว คูถกลลสฺส ดวยเปอกตม
อันระคนแลวดวยคูถ โกฏาเปตฺวา ยังบุคคลใหตอกแลว ขานุเก
ซึ่งหลัก ท. ปริยนฺเตสุ ณ ที่สุดรอบ ท. ทฺวีสุ ๒ พหิอาวาเฏ ใน
ภายนอกแหงหลุม พนฺธาเปตฺวา ยังบุคคลใหตอกแลว รชฺชุโย ซึ่งเชือก
ท. เตสุ ขานุเกสุ ที่หลัก ท. เหลานั้น ปาเปตฺวา ยังบุคคลใหตั้ง
ไวแลว อุปริมปาเท ซึ่งเทาอันมีในเบื้องหนา ท. อาสนาน แหง
อาสนะ ท. ปุริมปสฺเส ที่ขางอันมีในเบื้องหนา อาวาฏสฺส แหงหลุม
ปาเปสิ ยังบุคคลใหตั้งไวแลว ปจฺฉิมปาเท ซึ่งเทาอันมีในเบื้องหลัง
ท. (อาสนาน) แหงอาสนะ ท. รชฺชุเกสุ บนเชือก ท. มฺมาโน
สําคัญอยูวา (นิคฺคณฺา) อ. นิครนถ ท. อวสิรา เปนผูมีหัวลง
(หุตฺวา) เปน ปติสฺสนฺติ จักตกไป เอว (อตฺตโน) นิสินฺนกาเลเอว
ในกาลแหงตนนั่งแลว อยางนี้นั่นเทียว อิติ ดังนี้ ทาเปสิ ยังบุคคล
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ใหใหแลว ปจฺจตฺถรณานิ ซึ่งเครื่องปูลาด ท. อุปริ ในเบื้องบน
อาสนาน แหงอาสนะ ท. ยถา อาวาโฏ น ปฺายติ เอว โดยอ. หลุม ยอมไมปรากฏ โดยประการใด ประการนั้น โธวาเปตฺวา
ยังบุคคลใหลางแลว จาฏิโย ซึ่งตุม ท. มหนฺตมหนฺตา ทั้งใหญ
ทั้งใหญ พนฺธาเปตฺวา ยังบุคคลใหผูกแลว มุขานิ ซึ่งปาก ท. กทลิปณฺเณหิ จ ดวยใบแหงกลวย ท. ดวย ปโลติกาหิ จ ดวยผาเกา
ท. ดวย ปาเปสิ ยังบุคคลใหตั้งไวแลว ตา จาฏิโย ซึ่งตุม ท. เหลา
นั้น ตุจฺฉาเอว อันเปลานั่นเทียว ปจฺฉาภาเค ที่สวนภายหลัง เคหสฺส
แหงเรือน กตฺวา กระทํา ยาคุภตฺตสิตฺถสปฺปผาณิตปูวจุณฺณมกฺขิตา
ใหเปนตุมอันขาวยาคูและเมล็ดแหงภัตและเนยในและน้ําออยและจุณแหง
ขนมเปอนแลว พหิ ในภายนอก ฯ
ครหทินฺโน อ. นายครหทิน คนฺตฺวา ไปแลว ฆร สูเรือน
ตสฺส สิริคุตฺตสฺส ของนายสิริคุตนั้น เวเคน โดยเร็ว ปาโต ว แต
เชาเทียว ปุจฺฉิ ถามแลววา สกฺกาโร อ. สักการะ (ตยา) อันทาน
สชฺชิโต ตระเตรียมแลว อยฺยาน เพื่อพระผูเปนเจา ท. หรือ อิติ
ดังนี้ ฯ (สิรคิ ุตฺโต) อ. นายสิริคุต (อาห) กลาวแลววา สมฺม
แนะสหาย อาม เออ (สกฺกาโร) อ. สักการะ (มยา) อันเรา
สชฺชิโต ตระเตรียมแลว (อยฺยาน) เพื่อพระผูเปนเจา ท. อิติ ดังนี้ ฯ
(ครหทินฺโน) อ. นายครหทิน (ปุจฺฉิ) ถามแลววา ปน ก็ เอโส
สกฺกาโร อ. สักการะนั่น (ตยา) อันทาน (สชฺชิโต) ตระเตรียม
แลว กห เน ณ ที่ไหน อิติ ดังนี้ ฯ (สิริคุตฺโต) อ. นายสิร-ิ
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คุต (อาห) กลาวแลววา ยาคุ อ. ขาวยาคู (มยา) อันเรา
(สชฺชิตา) ตระเตรียมแลว จาฏีสุ ในตุม ท. เอตฺตกาสุ อันมี
ประมาณเทานี้ เอตาสุ เหลานี้ ภตฺต อ.ภัต (มยา) อันเรา
(สชฺชิต) ตระเตรียมแลว เอตฺตกาสุ จาฎีสุ ในตุม ท. อันมีประมาณ
เทานี้ สปฺปผาณิตปูวาทีนิ วตฺถูนิ อ. วัตถุ ท. มีเนยใสและน้ําออย
และขนมเปนตน (มยา) อันเรา (สชฺชิตานิ) ตระเตรียมแลว
เอตฺตากาสุ จาฏีสุ ในตุม ท. อันมีประมาณเทานี้ อาสนานิ อ. อาสนะ
ท. (มยา) อันเรา ปฺตฺตานิ ปูลาดแลว อิติ ดังนี้ ฯ โส
ครหทินฺโน อ. นายครหทินนั้น วตฺวา กลาวแลววา สาธุ อ. ดีละ
อิติ ดังนี้ คโต ไปแลว ฯ
นิคฺคณฺา อ. นิครนถ ท. ปฺจสตา ผูมีรอยหาเปนประมาณ
อาคมึสุ มาแลว ตสฺส ครหทินฺนสฺส คตกาเล ในกาลแหงนายครหทินนั้นไปแลว ฯ สิริคุตฺโต อ. นายสิรคิ ุต นิกฺขมิตฺวา ออกไปแลว
เคหา จากเรือน วนฺทิตฺวา ไหวแลว นิคฺคณฺเ ซึ่งนิครนถ ท.
ปฺจปฺปติฏิเตน ดวยอันตั้งไวเฉพาะแหงองค ๕ ปคฺคยฺห ิโต ยืน
ประคองแลว อฺชลึ ซึ่งอัญชลี ปุรโต ขางหนา เตส นิคฺคณฺาน
แหงนิครนถ ท. เหลานั้น จินฺเตสิ คิดแลววา กิร ไดยินวา ตุมฺเห
อ. ทาน ท. ชานาถ ยอมรู สพฺพ การณ ซึ่งเหตุทั้งปวง อตีตาทิเภท
อันตางดวยเหตุมีเหตุอันเปนอดีตเปนตน เอว วจน อ. คําอยางนี้
อุปฏาเกน อันอุปฏฐาก ตุมฺหาก ของทาน ท. กถิต กลาวแลว
มยฺห แกเรา สเจ ถาวา ตุมฺเห อ. ทาน ท. ชานาถ ยอมรู สพฺพ
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การณ ซึ่งเหตุทั้งปวงไซร ตุมฺเห อ. ทาน ท. มา ปวิสถ จงอยา
เขาไป เคห สูเรือน มยฺห ของเรา หิ เพราะวา ยาคุ อ. ขาวยาคู
นเอว อตฺถิ ยอมไมมีนั่นเทียว โว เพื่อทาน ท. ปวิฏาน ผูเขาไป
แลว เคห สูเ รือน มม ของเรา ภตฺตาทีนิ วตฺถูนิ อ. วัตถุ ท. มี
ภัตเปนตน น (อตฺถิ) ยอมไมมี (โว) เพื่อทาน ท. (ปวิฏาน)
ผูเขาไปแลว (เคห) สูเรือน (มม) ของเรา สเจ ถาวา ตุมฺเห
อ. ทาน ท. อชานิตฺวา ไมรูแลว ปวิสิสฺสถ จักเขาไปไซร อห อ. เรา
โว ยังทาน ท. ปาเตตฺวา จักใหตกไปแลว คูถอาวาเฏ ในหลุมแหง
คูถ โปเถสฺสามิ จักโบย อิติ ดังนี้ ฯ
(สิริคุตฺโต) อ. นายสิริคุต จินฺเตตฺวา ครั้นคิดแลว เอว อยางนี้
อทาสิ ไดใหแลว สฺ ซึ่งความหมายรูวา ตุมฺเห อ. ทาน ท. ตฺวา
พึงรูแลว นิสีทนภาว ซึ่งความเปนคืออันนั่ง เอเตส นิคฺคณฺาน
แหงนิครนถ ท. เหลานั่น ตฺวา พึงยืนอยูแลว ปจฺฉิมปสฺเส ที่ขาง
อันมีในเบื้องหลัง อปเนยฺยาถ พึงนําออก ปจฺจตฺถรณานิ ซึ่งเครื่อง
ปูลาด ท. อุปริ ในเบื้องบน อาสนาน แหงอาสนะ ท. ตานิ
ปจฺจตฺถรณานิ อ. เครื่องปูลาด ท. เหลานั้น มา มกฺขิยึสุ อยาเปอน
แลว อสุจินา ดวยของไมสะอาด อิติ ดังนี้ ปุริสาน แกบรุ ุษ ท. ฯ
อถ ครั้งนั้น (สิริคุตฺโต) อ. นยสิริคุต อาห กลาวแลววา ภนฺเต
ขาแตทานผูเจริญ ตุมฺเห อ. ทาน ท. เอถ จงมา อิโต ขางนี้เถิด
อิติ ดังนี้ นิคฺคณฺเ กะนิครนถ ท. ฯ
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๒๑. ๙๗/๔ ตั้งแต สตฺถา สาธูติ วตฺวา เอกโก ว
เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา สาธุ อ. ดีละ อิติ
ดังนี้ เอกโก ว ผูพระองคเดียวเทียว ปาวิสิ ไดเสด็จเขาไปแลว ฯ
ครหทินฺโน อ. นายครหทิน ปตฺวา ถึงแลว องฺคารกาสุ ซึ่งหลุม
แหงถานเพลิง อปสกฺกิตฺวา ถอยไปแลว ิโต ยืนอยูแลว อาห
กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ ตุมเฺ ห อ. พระองค ท.
ยาถ จงเสด็จไป ปุรโต ขางหนาเถิด อิติ ดังนี้ ฯ อถ ครั้งนั้น
สตฺถา อ. พระศาสดา ปสาเรสิ ทรงเหยียดออกแลว ปาท ซึ่งพระ
บาท องฺคารกาสุมตฺถเก บนที่สุดแหงหลุมแหงถานเพลิง กิลฺช อ.
เสื่อลําแพน อนฺตรธายิ อันตรธานแลว ปทุมานิ อ. ดอกปทุม ท.
จกฺกมตฺตานิ อันมีลอเปนประมาณ อุฏหึสุ ตั้งขึ้นแลว ภินฺทิตวฺ า
ทําลาย องฺคารกาสุ ซึ่งหลุมแหงถานเพลิง ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา
อกฺกมนฺโต เสด็จเหยียบอยู ปทุมกณฺณิกา ซึ่งชอแหงดอกปทุม ท. คนฺตฺวา
เสด็จไปแลว นิสีทิ ประทับนั่งแลว ปฺตฺตพุทฺธาสเน บนพระพุทธอาสนอันบุคคลปูลาดแลว ฯ ภิกฺขูป แม อ.ภิกษุ ท. คนฺตฺวา ไป
แลว นิสีทึสุ นั่งแลว อาสเน บนอาสนะ ตถาเอว เหมือนอยางนั้น
นั่นเทียว ฯ ฑาโห อ. ความเรารอน อุฏหิ ตั้งขึ้นแลว กายโต
แตกาย ครหทินฺนสฺส ของนายครหทิน ฯ
โส ครหทินฺโน อ. นายครหทินนั้น คนฺตฺวา ไปแลว เวเคน
โดยเร็ว อุปสงฺกมิตฺวา เขาไปหาแลว สิริคุตฺต ซึ่งนายสิริคุต อาห
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กลาวแลววา สามิ แนะนาย ตฺว อ. ทาน ตาณ จงเปนที่ตานทาน
เม แหงขาพเจา โหหิ จงเปนเถิด อิติ ดังนี้ ฯ (สิรคิ ุตฺโต) อ. นาย
สิริคุต (อาห) กลาวแลววา เอต การณ อ. เหตุนั่น กึ อะไร
อิติ ดังนี้ ฯ (ครหทินฺโน) อ. นายครหทิน (อาห) กลาวแลววา
ยาคุ วา อ. ขาวยาคูหรือ ภตฺตาทีนิ วตฺถูนิ วา หรือวา อ. วัตถุ ท.
มีภัตเปนตน นตฺถิ ยอมไมมี เคเห ในเรือน ภิกฺขุสตาน เพื่อรอย
แหงภิกษุ ท. ปฺจนฺน ๕ อห อ. เรา กโรมิ จะกระทํา กึ นุ
โข ซึ่งอะไรหนอแล อิติ ดังนี้ ฯ (สิรคิ ุตฺโต) อ. นายสิริคุต (ปุจฺฉิ)
ถามแลววา ปน ก็ กึ อ. อะไร ตยา อันทาน กต กระทําแลว
อิติ ดังนี้ ฯ (ครหทินฺโน) อ. นายครหทิน (อาห) กลาวแลววา
อห อ. เรา กาเรสึ ยังบุคคลใหกระทําแลว อาวาฏ ซึ่งหลุม มหนฺต
อันใหญ องฺคารปูร อันเต็มดวยถานเพลิง อนฺตเร ในระหวาง ทฺวินฺน
เคหาน แหงเรือน ท. ๒ (จินฺตเนน) ดวยอันคิดวา อห อ. เรา
ปาเตตฺวา จักยังภิกษุใหตกไปแลว ตตฺถ องฺคารกาสุย ในหลุมแหง
ถานเพลิงนั้น นิคฺคณฺหิสฺสามิ จักขมขี่ อิติ ดังนี้ อถ ครั้งนั้น มหาปทุมานิ อ. ดอกปทุมอันใหญ ท. อุฏ หึสุ ตั้งขึ้นแลว ภินฺทิตวฺ า
ทําลาย น องฺคารกาสุ ซึ่งหลุมแหงถานเพลิงนั้น สพฺเพ ภิกฺขู อ.
ภิกษุ ท. ทั้งปวง อกฺกมิตฺวา เหยียบแลว ปทุมกณฺณิกา ซึ่งชอของ
ดอกปทุม ท. คนฺตฺวา ไปแลว นิสินฺนา นั่งแลว ปฺตฺตาสเน บน
อาสนะอันบุคคลปูลาดแลว อิทานิ ในกาลนี้ อห อ. เรา กโรมิ จะ
กระทํา กึ ซึง่ อะไร อิติ ดังนี้ ฯ
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(สิริคุตฺโต) อ. นายสิริคุต (ปุจฺฉิ) ถามแลววา ตฺว อ. ทาน
ทสฺเสสิ แสดงแลววา จาฏิโย อ. ตุม ท. เอตฺตกา อันมีประมาณ
เทานี้ (จาฏิโย) เปนตุม ยาคุยา แหงขาวยาคู (โหนฺติ) ยอมเปน
เอตฺตกา จากฺโย อ. ตุม ท. อันมีประมาณเทานี้ (จาฏิโย) เปนตุม
ภตฺตาทีน วตฺถูน แหงวัตถุ ท. มีภัตเปนตน (โหนฺติ) ยอมเปน
อิติ ดังนี้ มยฺห แกเรา อิทานิเอว ในกาลนี้นั่นเทียว นนุ มิใชหรือ
อิติ ดังนี้ ฯ (ครหทินฺโน) อ. นายครหทิน (อาห) กลาวแลววา
สามิ แนะนาย ต วจน อ. คํานั้น มุสา เปนคําเท็จ (โหติ) ยอม
เปน จาฏิโย อ. ตุม ท. ตุจฺฉา ว เปนตุมเปลาเทียว (โหนฺติ) ยอม
เปน อิติ ดังนี้ ฯ (สิริคุตฺโต) อ. นายสิริคุต (อาห) กลาวแลววา
เอต ปพฺพ อ. ขอนั่น โหตุ จงมีเถิด ตฺว อ. ทาน คจฺฉ จงไป
โอโลเกหิ จงแลดู ยาคุอาทีนิ วตฺถูนิ ซึ่งวัตถุ ท. มีขาวยาคูเปนตน
ตาสุ จาฏีสุ ใสตุม ท. เหลานั้นเถิด อิติ ดังนี้ ฯ
ตขณเอว ในขณะนั้นนั่นเทียว ยาคุ อ. ขาวยาคู ยาสุ จาฏีสุ
ในตุม ท. เหลาใด (เตน ครหทินฺเนน) อันนายครหทินนั้น วุตฺตา
กลาวแลว ตา จาฏิโย อ. ตุม ท. เหลานั้น ปูรึสุ เต็มแลว ยาคุยา
ดวยขาวยาคู ภตฺตาทีนิ วตฺถูนิ อ. วัตถุ ท. มีภัตเปนตน ยาสุ จาฏีสุ
ในตุม ท. เหลาใด (เตน ครหทินฺเนน) อันนายครหทินนั้น วุตฺตานิ
กลาวแลว ตา จาฏิโย อ. ตุม ท. เหลานั้น ภตฺตาทีน วตฺถูน
ปริปุณฺณา ว เปนตุมเต็มรอบแลว ดวยวัตถุ ท. มีภัตเปนตนเทียว
อเปสุ ไดเปนแลว ฯ สรีร อ. สรีระ ครหทินฺนสฺส ของนายครหทิน
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ปูริต เต็มแลว ปติปาโมชฺเชน ดวยปติและปราโมทย ทิสฺวา เพราะ
เห็น ต สมฺปตฺตึ ซึ่งสมบัตินั้น จิตฺต อ. จิต ปสนฺน เลื่อมใสแลว ฯ
โส ครหทินโฺ น อ. นายครหทินนั้น ปริวิสิตฺวา อังคาสแลว ภิกฺขุสงฺฆ
ซึ่งหมูแหงภิกษุ พุทฺธปฺปมุข อันมีพระพุทธเจาทรงเปนประธาน สกฺกจฺจ
โดยเคารพ กตภตฺตกิจฺจสฺส สตฺถโุ น อนุโมทน กาเรตุกาโม เปนผู
ใครเพื่ออันยังพระศาสดา ผูมีกิจดวยพระกระยาหารอันทรงกระทําแลว
ใหทรงกระทํา ซึ่งอันอนุโมทนา (หุตฺวา) เปน คณฺหิ รับเอาแลว
ปตฺต ซึ่งบาตร ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา กโรนฺโต เมื่อจะทรงกระทํา อนุโมทน
ซึ่งอันอนุโมทนา วตฺนา ตรัสแลววา อิเม สตฺตา อ. สัตว ท. เหลานี้
น ชานนฺติ ยอมไมรู คุร ซึ่งคุณ มม สาวกาน จ แหงสาวก ท.
ของเราดวย พุทฺธสาสนสฺส จ แหงพระพุทธศาสนาดวย ปฺาจกฺขุโน
อภาเวนเอว เพราะความไมมี แหงจักษุคือปญญานั่นเทียว ปฺาจกฺขุวิรหิตา สตฺตา อ. สัตว ท. ผูเวนแลวจากจักษุคือปญญา อนฺธา
นาม ชื่อวาเปนผูบอด (โหนฺติ) ยอมเปน ปฺวนฺโต สตฺตา
อ. สัตว ท. ผูมีปญญา สจกฺขุกา นาม ชื่อวาเปนผูเปนไปกับดวยจักษุ
(โหนฺติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่ง
พระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
ปทุม อ. ดอกปทุม สุจิคนฺธ อันมีกลิ่นอันสะอาด
ชาเยถ พึงเกิด สงฺการธานสฺมึ ในที่แหงอยากเยื่อ
อุชฺฌิตสฺมึ อันอันบุคคลทิ้งแลว มหาปเถ ใกลทาง
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ใหญ ตตฺถ ปทุเม อ. ดอกปทุมนัน้ มโนรม เปน
ที่ยินดีแหงใจ ภเวยฺย พึงเปน ยถา ฉันใด
สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก อ. สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา สงฺการภูเตสุ ปุถุชฺชเนสุ ครั้นเมือ่ ปุถุชน
ท. ผูเปนเพียงดังวาหยากเยื่อเปนแลว (ชาเตสุ)
เกิดแลว อติโรจติ ยอมรุงเรืองลวง ปุถุชฺเชน ซึ่ง
ปุถุชน ท. อนฺธภูเต ผูเปนคนบอดเปนแลว
ปฺาย ดวยปญญา เอว ฉันนัน้ อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา สงฺการฏานสฺมึ ในที่แหงหยากเยื่อ คือวา
กจวรราสิมฺหิ ที่กองแหงหยากเยื่อ อิติ ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท
ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหงบทวา สงฺการธานสฺมึ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ฉฑฺฑิตสฺมึ อันบุคคลทิ้งแลว มหามคฺเค
ใกลหนทางใหญ (อิติ) ดังนี้ (ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสองแหง
บทวา อุชฺฌติ สฺมึ มหาปเถ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา สุรภิคนฺธ อันมีกลิ่นอันบุคคลพึงยินดี
ดวยดี (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา สุจิคนฺธ อิติ ดังนี้ ฯ
(วิคฺคโห) อ. วิเคราะห (อิธ ปเท) ในบทนีว้ า มโนรม
อิติ ดังนี้ (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต (กาตพฺโพ) พึงกระทํา มโน
อ. ใจ รมติ ยอมยินดี เอตฺถ ปทุเม ในดอกปทุมนี้ อิติ เพราะเหตุนั้น
(อิท ปทุม) อ. ดอกปทุมนี้ มโนรม ชื่อวาเปนที่ยินดีแหงใจ (โหติ)
ยอมเปน ฯ
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(อตฺโถ) อ. อรรถวา สงฺการมิวภูเตสุ ผูเปนเพียงดังวาหยาก
เยื่อเปนแลว (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา สงฺการภูเตสุ อิติ
ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา โลกิยมหาชเน ซึ่งโลกิยมหาชน ท.
เอวลทฺธนาเม ผูมีชื่ออันไดแลวอยางนี้ ปุถูน กิเลสาน ชนนโต เพราะ
อันยังกิเลส ท. อันหนาใหเกิด (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา
ปุถุชชฺ เน อิติ ดังนี้ ฯ
อิท อตฺถรูป อ.อรรถรูปนี้วา ปทุม อ. ดอกปทุม สุจิคนฺธ
อันมีกลิ่นอันสะอาด ชาเยถ พึงเกิด สงฺการธานสฺมึ อสุจิเชคุจฺฉปฏิกฺกูเลป
แมในที่แหงหยากเยื่อ คือวา ในของอันปฏิกูลไมสะอาดทั้งนาเกลียด
ฉฑฺฑิเต อันอันบุคคลทิ้งแลว มหาปเถ ใกลทางใหญ ต ปทุม อ. ดอก
ปทุมนั้น มโนรม เปนทีย่ ินดีแหงใจ คือวา ปย เปนที่รัก มนาป
เปนที่ยังใจใหเอิบอาบ ราชราชมหามตฺตาทีน อิสฺสรชนาน แหง
อิสรชน ท. มีพระราชาและมหาอํามาตยของพระราชาเปนตน คือวา
(ราชราชมหามตฺตาทีน อิสฺสรชนาน) อุปริมตฺถเก ปติฏานรหเอว
พึงเปนของควรแกอันตั้งไวเฉพาะ ในเบื้องบนแหงกระหมอม แหง
อิสรชน ท. มีพระราชาและมหาอํามาตยของพระราชาเปนตนนั่นเทียว
ภเวยฺย พึงเปน ยถา นาม ชื่อฉันใด สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก อ. สาวก
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา คือวา ภิกฺขุ อ. ภิกษุ ขีณาสโว ผูมีอาสวะ
สิ้นแลว ปุถชุ ฺชเนสุ ครั้นเมื่อปุถุชน ท. สงฺการภูเตสุป ผูแมเปนเพียง
ดังวาหยากเยื่อเปนแลว ชาเตสุ เกิดแลว นิพฺพตฺโตป ผูแมบังเกิดแลว
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อนฺตเร ในระหวาง มหาชนสฺส แหงมหาชน นิปปฺ ฺสฺส ผูมีปญญา
ออกแลว อจกฺขุกสฺส ผูมใิ ชผูมีจักษุ (วิโรจติ) ชื่อวายอมรุงเรืองวิเศษ
คือวา (โสภติ) ชื่อวายอมงาม (อติกฺกมิตฺวา) กาวลวง (ปุถุชชฺ เน)
ซึ่งปุถุชน ท. (อนฺธภูเต) ผูเปนคนบอดเปนแลว ปฺาพเลน ดวย
กําลังแหงปญญา อตฺตโน ของตน กาเมสุ อาทีนว จ เนกฺขมฺเม
อานิสส จ ทสฺวา นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิโต ผูเห็นซึ่งโทษในกาม ท. ดวย
ซึ่งอานิสงส ในเนกขัมมะดวย แลวจึงออกบวชแลว (วิโรจติ) ชื่อวา
ยอมรุงเรืองวิเศษ คือวา (โสภติ) ชื่อวายอมงาม (อติกฺกมิตฺวา) กาว
ลวง (ปุถชุ ฺชเน) ซึ่งปุถุชน ท. (อนฺธภูเต) ผูเปนคนบอดเปนแลว
ปพฺพชฺชามตฺเตนป คุเณน ดวยคุณแมสักวาอันบรรพชา อาโรเปตฺวาป
แมยกขึ้นแลว สีลสมาธิปฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนานิ ซึ่งศีลและ
สมาธิและปญญาและวิมุติและวิมุติญาณทัสสนะ ท. อุตฺตรึ ยิ่งขึ้น ตโต
ปพฺพชฺชามตฺตคุณโต กวาคุณอันสักวาอันบรรพชานั้น วิโรจติ ชื่อวา
ยอมรุงเรืองวิเศษ คือวา โสภติ ชื่อวายอมงาม อติกฺกมิตฺวา กาวลวง
ปุถุชชฺ เน ซึ่งปุถุชน ท. อนฺธภูเต ผูเปนคนบอดเปนแลว เอวเอว
ฉันนั้นนั่นเทียว อิติ ดังนี้ (ภควตา) วุตฺต เปนอรรถรูปอันพระผู
มีพระภาคเจาตรัสแลว โหติ ยอมเปน ฯ
เทสนาวสาเน ในกาลเปนที่สุดลงแหงเทศนา ธมฺมาภิสมโย
อ. การตรัสรูพ รอมเฉพาะซึ่งธรรม อโหสิ ไดมีแลว ปาณสหสฺสาน
แกพันแหงสัตวผูมีลมปราณ ท. จตุราสีติยา ๘๔ ฯ ครหทินฺโน จ อ.
นายครหทินดวย สิริคุตฺโต จ อ. นายสิริคุตดวย ปาปุณึสุ บรรลุแลว
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โสตาปตฺติผล ซึ่งโสดาปตติผล ฯ เต ชนา อ. ชน ท. เหลานั้น
วิปฺปกฺกิรึสุ หวานแลว ธน ซึ่งทรัพย อตฺตโน ของ สพฺพ ทั้งปวง
พุทฺธสาสเน ในพระพุทธศาสนา ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา อุฏาย
เสด็จลุกขึ้นแลว อาสนา จากพระอาสนะ อคมาสิ ไดเสด็จไปแลว
วิหาร สูวิหาร ฯ
ภิกฺขู อง ภิกษุ ท. กถ ยังถอยคําวา อโห โอ พุทฺธคุณา นาม
ชื่อ อ. พระคุณของพระพุทธเจา ท. อจฺฉริยา เปนพระคุณนาอัศจรรย
(โหนฺติ) ยอมเปน ปทุมานิ อ. ดอกปทุม ท. อุฏ หึสุ ตั้งขึ้นแลว
ภนฺทิตฺวา ทําลาย ขทิรงฺคารราสึ ซึ่งกองแหงถานเพลิงของไมตะเคียน
ตถารูป นาม ชื่ออันมีรูปอยางนั้น อิติ ดังนี้ สมุฏ าเปสุ ใหตั้งขึ้น
พรอมแลว ธมฺมสภาย ในธรรมสภา สายณฺหสมเย ในสมัยแหงวัน
ในเวลาเย็น ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา อาคนฺตฺวา เสด็จมาแลว ปุจฺฉิตฺวา ตรัส
ถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. สนฺนิสินนฺ า
เปนผูนั่งประชุมกันแลว กถาย ดวยถอยคํา กาย นุ อะไรหนอ อตฺถ
ยอมมี เอตรหิ ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ (วจเน) ครั้นเมื่อคําวา มย
อ. ขาพระองค ท. (สนฺนสิ ินฺนา) เปนผูนั่งประชุมกันแลว อิมาย นาม
กถาย ดวยถอยคําชื่อนี้ (อมฺห) ยอมมี (เอตรหิ) ในกาลบัดนี้ (อิติ)
ดังนี้ (เตหิ ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺเต กราบทูลแลว วตฺวา
ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ปทุมานิ อ. ดอกปทุม ท. อุฏิตานิ
ตั้งขึ้นแลว องฺคารราสิโต จากกองแหงถานเพลิง มม เพื่อเรา พุทฺธภูตสฺส
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ผูเปนพระพุทธเจาเปนแลว เอตรหิ ในกาลบัดนี้ ย ใด (ต มม เอตรหิ
พุทฺธภูตสฺส องฺคารราสิโต ปทุมาน อุฏิตตฺต) อ. ความที่แหงดอก
ปทุม ท. เปนดอกไมตั้งขึ้นแลว จากกองแหงถานเพลิง เพื่อเรา
ผูเปนพระพุทธเจาเปนแลว ในกาลบัดนี้นั้น อนจฺฉริย เปนคุณชาติ
ไมนาอัศจรรย (โหติ) ยอมเปน ปุพฺเพ ในกาลกอน ตานิ ปทุมานิ
ท. เหลานั้น อุฏหึสุ ตั้งขึ้นแลว เม เพื่อเรา โพธิสตฺตภูตสฺสอป
ผูแมเปนพระโพธิสัตวเปนแลว วตฺตมานสฺส ผูเปนไปอยู ปเทสาเณ
ในญาณอันเปนเครื่องแนะนํา อิติ ดังนี้ เตหิ ภิกฺขหู ิ ยาจิโต ผูอ ัน
ภิกษุ ท. เหลานั้นทูลวิงวอนแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ
(ตานิ ปทุมานิ) อ. ดอกปทุม ท. เหลานั้น (อุฏหึสุ) ตั้งขึ้นแลว
(เต) เพื่อพระองค (โพธิสตฺตภูตสฺส) ผูเปนพระโพธิสัตวเปนแลว
(วตฺตมานสฺส) ผูเปนไปอยู (ปเทสาเณ) ในญาณอันเปนเครื่อง
แนะนํา กทา ในกาลไร ตุมฺเห อ. พระองค ท. อาจิกฺขถ ของจงตรัส
บอก โน แกขาพระองค ท. เถิด อิติ ดังนี้ อาหริตฺวา ทรงนํามา
แลว อตีต วตฺถุ ซึ่งเรื่องอันลวงไปแลว วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ ตรัส
ใหพิสดารแลว ขทิรงฺคารชาตก ซึ่งชาดกอันบัณฑิตนับพรอมแลวดวย
ถานเพลิงแหงไมตะเคียน อิม นี้วา
อห อ. เรา อุทฺธปาโท ผูมีเทาในเบื้องบน อวสิโร
ผูมหี ัวลง ปตามิ จะตก นิรย สูเหว กาม โดยแท
อห อ. เรา น กริสฺสามิ จักไมกระทํา อนริย กมฺม
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ซึ่งกรรมอันมิใชอริยะ หนฺท เอาเถิด ตฺว อ. ทาน
ปฏิคฺคห จงรับเอา ปณฺฑ ซึ่งกอนขาวเถิด อิติ
ดังนี้ อิติ ดังนี้แล ฯ
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เรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่ง
๒๒. ๑๐๑/๑๗ ตั้งแต โส อวสฺส มยา คนฺตพฺพ กุมุทุปปฺ เลหิ
เปนตนไป.
โส ปุรโิ ส อ. บุรุษนั้น จินฺเตนฺโต คิดอยูวา มยา อันเรา คนฺตพฺพ
พึงไป อวสฺส แนแท อรุณวตี มตฺติกา นาม ชื่อ อ. ดินเหนียวอันมี
สีเพียงดังวาสีแหงอรุณ สทฺธึ พรอม กุมุทุปฺปเลหิ ดวยดอกโกมุท
และดอกอุบล ท. อุปฺปชฺชติ ยอมเกิดขึ้น นาคภวเน ในภพของนาค
อห อ. เรา ลภิสฺสามิ จักได กุหึ าเน ณ ที่ไหน อิติ ดังนี้ มรณภยภีโต
ผูกลัวแลวแตภัยคือความตาย คนฺตฺวา ไปแลว เคห สูเรือน อาห
กลาวแลววา ภทฺเท แนะนางผูเจริญ ภตฺต อ. ภัต เม เพื่อฉัน
นิฏิต สําเร็จแลวหรือ อิติ ดังนี้ ฯ (ภริยา) อ. ภรรยา (อาห)
กลาวแลววา สามิ ขาแตนาย (ภตฺต) อ. ภัต (เต) เพื่อทาน (ติฏติ)
ยอมตั้งอยู อุทฺธนมตฺถเก บนที่สุดแหงเตา อิติ ดังนี้ ฯ โส ปุรโิ ส อ. บุรุษ
นั้น ภตฺต อ. ภัต โอตรติ ยอมขามลง ยาว เพียงใด อสกฺโกนฺโต
ไมอาจอยู สนฺธาเรตุ เพื่ออันทรงไวพรอม ตาว เพียงนั้น อสกฺโกนฺโต
ยังภรรยาใหนําไปแลว กฺชิก ซึ่งน้ําขาว อุฬุงฺเกน ดวยกระบวย
โอปเฬตฺวา บีบลงแลว ภตฺต ซึ่งภัต อลฺลเอว อันสดนั่นเทียว สทฺธึ
กับ พยฺชเนน ดวยกัน ยถาลทฺเธน อันตนไดแลวอยางไร ปจฺฉย
ในกระเชา อาทาย ถือเอาแลว ปกฺขนฺโต แลนไปแลว มคฺค สิ้นหนทาง
โยชนิก อันประกอบดวยโยชน ตสฺส ปุริสฺส เมือ่ บุรุษนั้น คจฺฉนฺตสฺสเอว
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ไปอยูนั่นเทียว ภตฺต อ.ภัต ปกฺก เปนภัตสุกแลว อโหสิ ไดเปน
แลว ฯ
โส ปุรโิ ส อ. บุรุษนั้น อปเนตฺวา นําไปปราศแลว ภตฺต ซึ่ง
ภัต โถก หนอยหนึ่ง อนุจฺฉิฏ กตฺวา ว กระทํา ใหเปนภัตไม
เปนเดนเทียว ภฺุชนฺโต บริโภคอยู ทิสฺวา เห็นแลว อทฺธิก ซึ่ง
บุคคลผูเดินทางไกล เอก คนหนึ่ง (อาห) กลาวแลววา มยา อปนีต
โถก อนุจฺฉิฏ ภตฺตเอว อ. ภัตอันไมเปนเดน หนอยหนึ่ง อัน
ขาพเจานําไปปราศแลวนั่นเทียว อตฺถิ มีอยู สามิ แนะนาย ตฺว อ. ทาน
คเหตฺวา ถือเอาแลว ภฺุช จงบริโภคเถิด อิติ ดังนี้ ฯ โส อทฺธิโก
อ. บุคคลผูเดินทางไกลนั้น คณฺหิตฺวา ถือเอาแลว ภฺุชิ บริโภคแลว ฯ
อิตโรป ปุริโส อ. บุรุษแมนอกนี้ ภฺุชิตฺวา บริโภคแลว ขิปตฺวา
หวานไปแลว ภตฺตมุฏึ ซึ่งกําแหงภัต เอก กําหนึ่ง อุทเก ในน้ํา
วิกฺขาเลตฺวา บวนแลว มุข ซึ่งปาก อนุสฺสาเวสิ ยังบุคคลใหสดับ
ตามแลว ติกฺขตฺตุ ๓ ครัง้ วา นาคา จ อ. เทวดา ท. ดวย อธิวตฺถา ผูอยู
ทับแลว นทีปเทเส ในประเทศแหงแมน้ํา อิมสฺมึ นี้ สุณนฺตุ จงฟง
วจน ซึ่งคํา เม ของขาพเจา ราชา อ. พระราชา กตฺตุกาโม เปนผู
ใครเพื่ออันกระทํา อาณ ซึ่งอาชญา มยฺห แกขาเจา (หุตฺวา) เปน
ม ยังขาพเจา อาณาเปสิ ใหรูทั่วแลว (วจเนน) ดวยคําวา ตฺว
อ. ทาน อาหร จงนํามา อรุณวตีมตฺติก ซึ่งดินเหนียวอันมีสีเพียง
ดังวาสีแหงอรุณ สทฺธึ พรอม กุมุทุปปฺ เลหิ ดวยดอกโกมุทและดอก
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อุบล ท. อิติ ดังนี้ จ ก็ ภตฺต อ. ภัต เม อันขาพเจา ทินฺน ใหแลว
อทฺธิกมนุสฺสสฺส แกมนุษยผูเดินทางไกล ต ภตฺต อ. ภัตนั้น สหสฺสานิสส
เปนภัตมีอานิสงสอันบัณฑิตกําหนดแลวดวยพัน (โหติ) ยอมเปน
(ภตฺต) อ. ภัต (มยา) อันขาพเจา ทินฺน ใหแลว มจฺฉาน แก
ปลา ท. อุทเก ในน้ํา ต ภตฺต อ. ภัตนั้น ตานิสส เปนภัตมีอานิสงส
อันบัณฑิตกําหนดแลวดวยรอย (โหติ) ยอมเปน อห อ. ขาพเจา
เทมิ ยอมให ปฺุผล ซึง่ ผลแหงบุญ เอตฺตก อันมีประมาณเทานี้
กตฺวา กระทํา ปตฺตึ ใหเปนสวนบุญ ตุมฺหาก แกทาน ท. ตุมฺเห
อ. ทาน ท. อาหรถ จงนํามา อรุณวตีมตฺติก ซึ่งดินเหนียวอันมีสีเพียง
ดังวาสีแหงอรุณ สทฺธึ พรอม กุมุทุปปฺ เลหิ ดวยดอกโกมุทและดอก
อุบล ท. มยฺห แกขาพเจา อิติ ดังนี้ สทฺเทน ดวยเสียง มหนฺเตน อันดัง ฯ
นาคราชา อ. นาคผูพระราชา อธิวตฺโถ ผูอยูทับแลว ตตฺถ
ปเทสสฺมึ ในประเทศนั้น สุตฺวา ฟงแลว สทฺท ซึ่งเสียง ต นั้น คนฺตฺวา
ไปแลว สนฺติก สูสํานัก ตสฺส ปุริสสฺส ของบุรุษนั้น มหลฺลกเวเสน
ดวยเพศของบุรุษแก อาห กลาวแลววา ตฺว อ. ทาน วเทสิ กลาวแลว
กึ วจน ซึ่งคําอะไร อิติ ดังนี้ ฯ โส ปุริโส อ. บุรุษนั้น วตฺวา
กลาวแลว ตถาเอว เหมือนอยูนั้นนั่นเทียว ปุนป แมอีก (วจเน)
ครั้นเมื่อคําวา ตฺว อ. ทาน เทหิ จงให ปตฺตึ ซึ่งสวนบุญ ต นั้น
มยฺห แกขาพเจา อิติ ดังนี้ (นาครฺา) อันนาคผูพระราชา วุตฺเต
กลาวแลว อาห กลาวแลววา สามิ ขาแตนาย อห อ. ขาพเจา เทมิ
ยอมให อิติ ดังนี้ (วจเน) ครั้นเมื่อคําวา ตฺว อ. ทาน เทหิ จงให
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อิติ ดังนี้ (นาครฺา) อันนาคผูพระราชา วุตฺเต กลาวแลว ปุนป
แมอีก อาห กลาวแลววา สามิ ขาแตนาย อห อ. ขาพเจา เทมิ
ยอมให อิติ ดังนี้ ฯ โส นาคราชา อ. นาคผูพระราชานั้น อาหราเปตฺวา ยังบุรุษใหนํามาแลว ปตฺตึ ซึง่ สวนบุญ วาเร สิ้นวาระ ท. เทฺว
๒ ตโย ๓ เอว อยางนี้ อทาสิ ไดใหแลว อรุณวตีมตฺติก ซึ่งดินเหนียว
อันมีสีเพียงดังวาสีแหงอรุณ สทฺธึ พรอม กุมุทุปฺปเลหิ ดวยดอกโกมุท
และดอกอุบล ท. ฯ
๒๓. ๑๐๖/๑๙ ตั้งแต อตีเต วีสติวสฺสสหสฺสายุเกสุ มนุสฺเสสุ
เปนตนไป.
(ภควา) อ. พระผูมีพระภาคเจา (อาห) ตรัสแลววา อตีเต
กาเล ในกาลอันลวงไปแลว มนุสฺเสสุ ครั้นเมื่อมนุษย ท. วีสติวสฺสสหสฺสายุเกสุ ผูมีอายุมีพันแหงป ๒๐ เปนประมาณ (สมาเนสุ) มีอยู
ภควา อ. พระผูมีพระภาคเจา กสฺสโป ทรงพระนามวากัสสปะ
อุปฺปชฺชิตฺวา ทรงอุบัติแลว โลเก ในโลก จรมาโน เสด็จเที่ยวไปอยู
จาริก สูที่จาริก สทฺธึ พรอม ขีณาสวสหสฺเสหิ ดวยพันแหงพระขีณาสพ
ท. วีสติยา ๒๐ อคมาสิ ไดเสด็จไปแลว พาราณสึ สูเมืองพาราณสี ฯ
พาราณสีวาสิโน ชนา อ.ชน ท. ผูมปี กติอยูในเมืองพาราณสี เทฺวป
๒ คนบาง ตโยป ๓ คนบาง พหุตราป มากวาบาง หุตฺวา เปน
เอกโต โดยความเปนอันเดียวกัน อาคนฺตุกทาน ยังทานเพื่ออาคันตุกะ
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ปวตฺตยึสุ ใหเปนไปแลว ฯ ตทา ในกาลนั้น เสฏิปุตฺตา อ. บุตร
ของเศรษฐี ท. จตฺตาโร ๔ จตฺตาฬีสโกฏิวิภวา ผูม ีโภคะอันบุคคลพึง
เสวยมีโกฏิ ๔๐ เปนประมาณ พาราณสิย ในเมืองพาราณสี สหายกา
เปนผูเปนสหายกัน อเหสุ ไดเปนแลว ฯ เต เสฏิปุตฺตา อ. บุตรของ
เศรษฐี ท. เหลานั้น มนฺตยึสุ ปรึกษากันแลววา พหุธน อ. ทรัพย
อันมาก (อตฺถิ) มีอยู เคเห ในเรือน อมฺหาก ของเรา ท. มย อ.เรา
ท. กโรม จะกระทํา กึ ซึ่งอะไร เตน ธเนน ดวยทรัพยนั้น อิติ ดังนี้ ฯ
พุทฺเธ ครั้นเมื่อพระพุทธเจา เวรูเป ผูมีรูปอยางนี้ จรมาเน
เสด็จเที่ยวไปอยู จาริก สูที่จาริก เตสุ เสฏิปุตฺเตสุ ในบุตรของเศรษฐี
ท. เหลานั้นหนา เอโก เสฏิปุตฺโต อง บุตรของเศรษฐีคนหนึ่ง อวตฺวา
ไมกลาวแลววา มย อ. เรา ท. ทสฺสาม จักถวาย ทาน ซึ่งทาน มย
อ. เรา ท. กริสฺสาม จักกระทํา ปูช ซึง่ การบูชา มย อ. เรา ท. รกฺขิสฺสาม
จักรักษา สีล ซึ่งศีล อิติ ดังนี้ อาห กลาวแลว เอว อยางนี้วา
มย อ. เรา ท. ปวนฺตา ดืม่ อยู สุร ซึ่งสุรา ติขิณ อันกลา ขาทนฺตา
เคี้ยวกินอยู มธุรมส ซึ่งเนื้ออันอรอย วิจริสฺสาม จักเที่ยวไป อิท
ชีวต อ. ชีวิตนี้ อมฺหาก ของเรา ท. สผล เปนธรรมชาติเปนไปกับ
กับผล (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ตาว กอน ฯ อปโร เสฏิปุตฺโต
อ. บุตรของเศรษฐีคนอื่นอีก อาห กลาวแลว เอว อยางนี้วา มย อ. เรา
ท. ภฺุชนฺตา บริโภคอยู คนฺธสาลิตณฺฑุลภตฺต ซึ่งภัตแหงขาวสาร
แหงขาวสาลีอันหอม ติวสฺสิก อันบุคคลเก็บไวตลอดป ๓ นานคฺครเสหิ
ดวยรสอันเลิศตาง ๆ ท. วิจริสฺสาม จักเที่ยวไป อิติ ดังนี้ ฯ อปโร
ิ
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เสฏิปุตฺโต อ. บุตรของเศรษฐีคนอื่นอีก อาห กลาวแลว เอว อยาง
นี้วา มย อ. เรา ท. ปาจาเปตฺวา ยังบุคคลใหทอดแลว ขชฺชวิกตึ
ซึ่งชนิดแหงของเคี้ยว นานปฺปการ อันมีประการตาง ๆ ขาทนฺตา
เคี้ยวกินอยู วิจริสฺสาม จักเที่ยวไป อิติ ดังนี้ ฯ อปโร เสฺิปุตฺโต
อ. บุตรของเศรษฐีคนอื่นอีก อาห กลาวแลว เอว อยางนี้วา สมฺม
แนะสหาย มย อ. เรา ท. น กริสฺสาม จักไมกระทํา กิฺจิ กมฺม ซึ่ง
การงานอะไร ๆ อฺป แมอื่น อิตฺถโิ ย อ. หญิง ท. (วจเน) ครั้น
เมื่อคําวา มย อ. เรา ท. ทสฺสาม จักให ธน ซึ่งทรัพย อิติ ดังนี้
(อมฺเหหิ) อันเรา ท. วุตฺเต กลาวแลว อนิจฺฉมานา นาม ชื่อวา
ไมปรารถนาอยู นตฺถิ ยอมไมมี ตสฺมา เพราะเหตุนั้น มย อ. เรา ท.
ปโยเชตฺวา ประกอบแลว ธน ซึ่งทรัพย ปโลเภตฺวา ประเลาประโลม
แลว กริสฺสาม จักกระทํา ปรทาริกกมฺม ซึ่งกรรมอันบุคคลพึงกระทํา
ดวยทาระของบุรุษอื่น อิติ ดังนี้ ฯ
สพฺเพ เสฏิปุตฺตา อ. บุตรของเศรษฐี ท. ทัง้ ปวง (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา) รับเอาพรอมแลววา สาธุ อ.ดีละ สาธุ อ. ดีละ อิติ ดังนี้
อฏสุ ไดตั้งอยูแลว กถาย ในถอยคํา ตสฺส เสฏิปุตฺตสฺส ของบุตร
ของเศรษฐีนั้น ฯ เต เสฏิปุตฺตา อ. บุตรของเศรษฐี ท. เหลานั้น
เปเสตฺวา สงไปแลว ธน ซึ่งทรัพย อิตฺถีน เพื่อหญิง ท. อภิรปู าน
ผูมีรูปงาม ปฏาย จําเดิม ตโต กาลโต แตกาลนัน้ กตฺวา กระทํา
แลว ปรทาริกกมฺม ซึ่งกรรมอันบุคคลพึงกระทําดวยทาระของบุรุษอื่น
วีสติวสฺสสหสฺสาน ตลอดพันแหงป ๒๐ ท. กตฺวา กระทําแลว กาล
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ซึ่งกาละ นิพฺพตฺตา บังเกิดแลว อวีจมิ หานิรเย ในนรกใหญชอื่ วา
อเวจี ฯ เต เสฏิปุตฺตา อ. บุตรของเศรษฐี ท. เหลานั้น ปจิตฺวา
ไหมแลว นิรเย ในนรก พุทฺธนฺตร สิ้นพุทธันดร เอก หนึ่ง กตฺวา
กระทําแลว กาล ซึ่งกาละ ตตฺถ นิรเย ในนรกนัน้ นิพฺพตฺติตฺวา
บังเกิดแลว โลหกุมฺภิยา ในโลหกุมภี สฏิโยชนิกาย อันประกอบดวย
โยชน ๖๐ ปกฺกาวเสเสน วิปาเกน เพราะผลอันเหลือลงจากกรรมอัน
เผล็ดผลแลว ปตฺวา ถึงแลว เหฏิมตล ซึ่งพื้นอันมีภายใต วสฺสสหสฺเสหิ โดยพันแหงป ท. ตึสาย ๓๐ ปตฺวา ถึงแลว กุมฺภิมขุ  ซึ่งปาก
แหงหมอ วสฺสสหสฺเสหิ โดยพันแหงป ท. ตึสาย ๓๐ ปุน อีก วตฺตุกามา
เปนผูใครเพื่ออันกลาว คาถ ซึ่งคาถา เอเกก คาถาหนึ่งคาถาหนึ่ง หุตฺวา
เปน อสกฺโกนฺตา เมื่อไมอาจ วตฺตุ เพื่ออันกลาว วตฺวา กลาวแลว
อกฺขร ซึ่งอักษร เอเกก อักษรหนึ่งอักษรหนึ่ง ปริวตฺติตฺวา เปนไปรอบ
แลว ปวิฏา เขาไปแลว กุมฺภึเอว สูก ุมภีนั่นเทียว ปุน อีก มหาราช
ดูกอนมหาบพิตร ตฺว อ. พระองค วเทหิ จงกลาวเถิด กึสทฺโท นาม
ชื่อ อ. เสียงอะไร เต อันพระองค สุโต ทรงสดับแลว ปม กอน
อิติ ดังนี้ ฯ
(ราชา) อ. พระราชา (อาห) ทูลแลววา ภนฺเต ขาแต
พระองคผูเจริญ สทฺโท อ. เสียงวา ทุ อิติ ดังนี้ (มยา) อันหมอมฉัน
(สุโต) สดับแลว อิติ ดังนี้ ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา ทสฺเสนฺโต
เมื่อจะทรงแสดง เตน สตฺเตน อปริปุณฺณ กตฺวา วุตฺตคาถ ซึ่งคาถา
อันอันสัตวนั้นกลาวแลว กระทําใหเปนคาถาไมเต็มรอบแลว กตฺวา
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ทรงกระทํา ปริปุณฺณ ใหเปนคาถาเต็มรอบแลว อาห ตรัสแลว เอว
อยางนี้วา
โน อง เรา ท. เอส เหลาใด โภเคสุ ครั้นเมือ่
โภคะ ท. วิชฺชมาเนสุ มีอยู น ททามฺห เส ไม
ถวายแลวสิ (ทาน) ซึ่งทาน น อกมฺห ไมได
กระทําแลว ทีป ซึง่ เกาะ อตฺตโน เพื่อตน (เต
มย) อ. เรา ท. เหลานั้น อชีวมิ ฺหา ไดเปนอยูแลว
ทุชฺชีวิต เปนอยูอยางลําบาก อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครัง้ นั้น (สตฺถา) อ. พระศาสดา ปกาเสตฺวา ครั้งทรง
ประกาศแลว อตฺถ ซึ่งเนื้อความ อิมิสฺสา คาถาย แหงพระคาถานี้
รฺโ แกพระราชา ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแลววา มหาราช ดูกอน
มหาบพิตร ทุติยสทฺโท อ. เสียงที่ ๒ เต อันพระองค (สุโต) ทรง
สดับแลว (กึ) อยางไร ตติยสทฺโท อ. เสียงที่ ๓ (เต) อันพระองค
(สุโต) ทรงสดับแลว (กึ) อยางไร จตุตฺถสทฺโท อ. เสียงที่ ๔ (เต)
อันพระองค สุโต ทรงสดับแลว (กึ) อยางหร อิติ ดังนี้ (วจเน)
ครั้นเมื่อพระดํารัสวา (สทฺโท) อ. เสียง (มยา) อันหมอมฉัน (สุโต)
สดับแลว เอว นาม ชื่ออยางนี้ อิติ ดังนี้ (รฺา) อันพระราชา
วุตฺเต ทูลแลว อวเสส คาถ ปริปูเรนฺโต เมื่อจะทรงยังคาถาอัน
เหลือลงใหเต็มรอบ อาห ตรัสแลววา
วสฺสสหสฺสานิ อ. พันแหงป ท. สฏี ๖๐ (อมฺหาก)
เมื่อเรา ท. (อคฺคินา) อันไฟ ปจฺจมานาน ไหมอยู
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นิรเย ในนรก ปริปุณฺณานิ เต็มรอบแลว สพฺพโส
โดยประการทั้งปวง อนฺโต อ. ที่สุด ภวิสฺสติ จักมี
กทา ในกาลไร อนฺโต อ. ที่สุด นตฺถิ ยอมไมมี
อนฺโต อ. ที่สุด (ภวิสฺสติ) จักมี กุโต านโต
แตที่ไหน อนฺโต อ. ที่สุด น ปฏิทิสฺสติ ยอม
ไมปรากฏเฉพาะ มาริสา แนะทานผูเชนกับดวยเรา
ท. หิ เพราะวา ปาป กมฺม อ. กรรมอันลามก มม
จ อันเราดวย ตุยฺห จ อันทานดวย ปกต กระทํา
ไวกอนแลว ตทา ในกาลนั้น โส อห อ. เรานั้น
คนฺตฺวา ไปแลว อิโต านโต จากที่นี้ ลทฺธาน ได
แลว โยนึ ซึ่งกําเนิด มานุสึ อันเปนของมีอยูข อง
มนุษย วทฺู ผูรซู ึ่งคําอันยาจกจะพึงกลาว สีลสมฺปนฺโน ผูถึงพรอมแลวดวยศีล กาหามิ จักกระทํา
กุสล ซึง่ กุศล พหุ ใหมาก นูน แน อิติ ดังนี้ ฯ
(สตฺถา) อ. พระศาสดา วตฺวา ครั้นตรัสแลว คาถา ซึ่งคาถา ท.
อิมา เหลานี้ ปฏิปาฏิยา ตามลําดับ ปกาเสตฺวา ทรงประกาศแลว
อตฺถ ซึ่งเนื้อความ อาห ตรัสแลววา มหาราช ดูกอ นมหาบพิตร เต
จตฺตาโร ชนา อ. ชน ท. ๔ เหลานั้น วตฺตุกามา ผูใครเพื่ออันกลาว
คาถ ซึ่งถาถา เอเกก คาถาหนึ่งคาถาหนึ่ง อสกฺโกนฺตา เมื่อไมอาจ
วตฺตุ เพื่ออันกลาว วตฺวา กลาวแลว อกฺขร ซึ่งอักษร เอเกกเอว
ตัวหนึ่งตัวหนึ่งนั่นเทียว ปวิฏา เขาไปแลว ต โลหกุมฺภึเอว สู
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โลหกุมภีนั้นนั่นเทียว ปุน อีก อิติ โข ดวยประการฉะนี้แล อิติ ดังนี้ ฯ
กิร ไดยินวา เต ชนา อ. ชน ท. เหลานั้น เหฏา ภสฺสนิตาเอว
พลัดตกไปอยู ในภายใตนั่นเทียว ปฏาย จําเดิม รฺา ปเสนทิโกสเลน
ตสฺส สทฺทสฺส สุตกาลโต แตกาลแหงเสียงนั้น อันพระราชาพระนาม
วาปเสนทิโกศล ทรงสดับแลว น อติกฺกมฺติ ยอมไมกาวลวง
วสฺสสหสฺส ซึ่งพันแหงป เอก หนึ่ง อชฺชอป แมในวันนี้ ฯ มหาสเวโค
อ. ความสังเวชอันใหญ อุปฺปชฺชิ เกิดขึ้นแลว รฺโ แกพระราชา
สุตฺวา เพราะทรงสดับ ต เทสน ซึ่งเทศนานั้น ฯ
โส ราชา อ. พระราชานั้น จินฺเตตฺวา ทรงดําริแลววา ปรทาริกกมฺม
นาม ชื่อ อ. กรรมอันบุคคลพึงกระทําดวยทาระของบุรุษอื่น อิท นี้
ภาริย วต เปนกรรมหนักหนอ (โหติ) ยอมเปน กิร ไดยินวา (ชนา)
อ. ชน ท. ปจิตฺวา ไหมแลว อวีจินิรเย ในนรกชือ่ วาอเวจี เอก
พุทฺธนฺตร สิน้ พุทธันดรหนึ่ง จุตา เคลื่อนแลว ตโต อวีจินิรยโต
จากนรกชื่อวาอเวจีนั้น นิพฺพตฺติตฺวา บังเกิดแลว โลหกุมฺภิยา ใน
โลหกุมภี สฏิโยชนิกาย อันประกอบดวยโยชน ๖๐ ปจิตฺวา ไหมแลว
ตตฺถ โลหกุมฺภิยา ในโลหกุมภีนั้น สฏิวสฺสหสฺสานิ สิ้นพันแหงป ๖๐
ท. มุจฺจนกาโล อ. กาลอันเปนที่พน ทุกฺขา จากทุกข น ปฺายติ
ยอมไมปรากฏ เตส ชนาน แกชน ท. เหลานั้น เอวป แมอยางนี้ อหป
แม อ. เรา กตฺวา กระทําแลว สิเนห ซึ่งความสิเนหา ปรทาเร
ในทาระของบุรุษอื่น น ลภึ ไมไดแลว นิทฺท ซึง่ ความหลับ สพฺพรตฺตึ
ตลอดราตรีทั้งปวง อิทานิ ในกาลนี้ อห อ. เรา น พนฺธิสฺสามิ จักไมผูก
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มานส ซึ่งฉันทะอันมีในใจ ปรทาเร ในทาระของบุรุษอื่น ปฏาย จําเดิม
อิโต กาลโต แตกาลนี้ อิติ ดังนี้ อาห กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแต
พระองคผูเจริญ รตฺติยา ทีฆภาโว อ. ความที่แหงราตรีเปนราตรียาว
มยา อันหมอมฉัน าโต ทราบแลว อชฺช ในวันนี้ อิติ ดังนี้
ตถาคต กะพระตถาคต ฯ
โสป ปุริโส อ. บุรุษแมนั้น นิสินโฺ น นั่งแลว ตตฺถเอว เน
ในที่นั้นนั่นเทียว สุตฺวา ฟงแลว ต กถ ซึ่งถอยคํานั้น (จินฺเตตฺวา)
คิดแลววา พลวปฺปจฺจโย อ. ปจจัยอันมีกําลัง เม อันเรา ลทฺโธ ได
แลว อิติ ดังนี้ อาห กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ
รตฺติยา ทีฆภาโว อ. ความที่แหงราตรีเปนราตรียาว รฺา อันพระ
ราชา าโต ทรงทราบแลว อชฺช ในวันนี้ ตาว กอน ปน สวนวา
อห อ. ขาพระองค อฺาสึ ไดทราบแลว โยชนสฺส ทีฑภาว ซึ่งความ
ที่แหงโยชนเปนที่ไกล สยเอว เองนั่นเทียว หีโย วันวาน อิติ ดังนี้
สตฺถาร กะพระศาสดา ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา สสนฺเทตฺวา ทรงเทียบเคียงแลว กถ
ซึ่งถอยคํา ทฺวินฺนป ชนาน ของชน ท. แม ๒ วตฺวา ตรัสแลววา
รตฺติ อ. ราตรี เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลบางคน ทีฑา เปน
ธรรมชาติยาว โหติ ยอมเปน โยชน อ. โยชน เอกจฺจสฺส ปุคฺคสฺส
ของบุคคลบางคน ทีฑ เปนโยชนไกล โหติ ยอมเปน ปน สวนวา
สสาโร อ. สงสาร พาลสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลผูเปนพาล ทีโฆ เปน
สภาพยาว (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ เทเสนฺโต เมื่อจะทรงแสดง
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ธมฺม ซึ่งธรรม อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
รตฺติ อ. ราตรี ชาครโต ปุคฺคลสฺส ของบุคคลผู
ตื่นอยู ทีฑา เปนธรรมชาติยาว (โหติ) ยอมเปน
โยชน อ. โยชน สนฺตสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคล
ผูลาแลว ทีฆ เปนโยชนไกล (โหติ) ยอมเปน
สสาโร อ. สงสาร พาลาน ชนาน ของชน ท.
ผูเปนพาล อวิชานต ผูไมรแู จงอยู สทฺธมฺม ซึ่ง
พระสัทธรรม ทีโฆ เปนสภาพยาว (โหติ) ยอม
เปน อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา รตฺติ นาม ชื่อ อ. ราตรี เอสา นั่น
ติยามมตฺตา ว เปนธรรมชาติมียาม ๓ เปนประมาณเทียว (โหติ) ยอม
เปน ปน แตวา (รตฺติ) อ. ราตรี ชาครนฺตสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคล
ผูตื่นอยู ทีฆา เปนธรรมชาติยาว โหติ ยอมเปน คือวา ขายติ ยอม
ปรากฏ ทิคุณติคุณา วิย หุตฺวา เปนเปนราวกะวาคูณดวยสองและคูณดวย
สาม (ปุคฺคโล) อ. บุคคล อตฺตาน มฺกุณสงฺฆสฺส ภตฺต กตฺวา ยาว
สุริยุคฺคมนา สมฺปริวตฺตก เสมาโน มหากุสีโตป ผูเกียจครานมาก ผู
กระทําซึ่งตนใหเปนอาหารของหมูแหงเรือด นอนกลิ้งเกลือกอยู เพียงใด
แตอันขึ้นไปแหงพระอาทิตยก็ดี สุโภชน ภฺุชิตวฺ า สิริสยเน สยมาโน
กามโภคีป ผูบริโภคซึ่งกามโดยปกติ ผูบริโภคแลวซึ่งโภชนะอันดี นอน
อยู บนที่เปนที่นอนอันเปนสิริก็ดี น ชานาติ ยอมไมรู ตสฺสา รตฺติยา
ทีฑภาว ซึ่งความที่แหงราตรีนั้น เปนธรรมชาติยาว ปน สวนวา
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สพฺพรตฺตึ ปธาน ปทหนฺโต โยคาวจโร จ อ. พระโยคาวจร เริ่มตั้ง
อยู ซึ่งความเพียร ตลอดราตรีทั้งปวงดวย (สพฺพรตฺตึ) ธมฺมกถ กเถนฺโต
ธมฺมกถิโก จ อ. พระธรรมกถึก กลาวอยู ซึ่งธรรมกถา ตลอดราตรี
ทั้งปวงดวย (สพฺพรตฺตึ) อาสนสมีเป นิสีทิตฺวา ธมฺม สุณนฺโต ปุคฺคโล
จ อ. บุคคล ผูนั่งแลว ในที่ใกลแหงอาสนะ ฟงอยู ซึ่งธรรม ตลอด
ราตรีทั้งปวงดวย สีสโรคาทีหิ โรเคหิ ผุฏโ  วา หตฺถปาทจฺเฉทาทีนิ
ทุกฺขการณานิ ปตฺโต วา เวทนาภิภูโต ปุคฺคโล จ อ. บุคคล ผูอัน
โรค ท. มีโรคในศีรษะเปนตน ถูกตองแลวหรือ หรือวาผูถึงแลว ซึ่ง
เหตุแหงทุกข ท. มีการตัดซึ่งมือและเทาเปนตน ผูอันเวทนาครอบงํา
แลวดวย รตฺตึ มคฺคปฏปนฺโน อทฺธโิ ก ปุคฺคโล จ อ. บุคคล ผูเดิน
ไปสูทางไกล ผูดําเนินไปแลว สูหนทาง ตลอดราตรีดวย ชานาติ ยอมรู
(ตสฺสา รตฺติยา ทีฑภาว) ซึ่งความที่แหงราตรีนั้น เปนธรรมชาติยาว
(อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหง
บทวา ทีฑา อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา โยชนป แม อ.โยชน จตุคฺคาวุตมตฺตเอว
เปนโยชนมคี าวุต ๔ เปนประมาณนั่นเทียว (โหติ) ยอมเปน ปน
แตวา (โยชน) อ.โยชน (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล สนฺตสฺส ผูลาแลว
คือวา กิลนฺตสฺส ผูลําบากแลว ทีฆ เปนโยชนไกล โหติ ยอมเปน
คือวา ขายติ ยอมปรากฏ ทฺวิคุณ ติคณ
ุ  วิย (หุตฺวา) เปนเปน
ราวกะวาคูณดวยสองคูณดวยสาม หิ จริงอยู (ปุคฺคโล) อ. บุคคล
สกลทิวส มคฺค คนฺตฺวา กิลนฺโต ผูไปแลว สูหนทาง ตลอดวันทั้งสิ้น
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ลําบากแลว ทิสฺวา เห็นแลว อาคจฺฉนฺตั ปุคฺคล ซึง่ บุคคลผูมาอยู
ปฏิปถ สูทางกลับ ปุจฺฉิตฺวา ถามแลววา คาโม อ. บาน ปุรโต
ขางหนา กีวทูโร เปนบานไกลเพียงใด (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้
(วจเน) ครั้นเมื่อคําวา โยชน อ. โยชน อิติ ดังนี้ (เตน ปุคฺคเลน)
อันบุคคลนั้น วุตฺเต กลาวแลว คนฺตฺวา ไปแลว โถก หนอยหนึ่ง
ปุจฺฉิตฺวา ถามแลว อปรป ปุคฺคล ซึ่งบุคคลแมอื่นอีก (วจเน) ครั้น
เมื่อคําวา โยชน อ. โยชน ปุคฺคล ซึง่ บุคคลแมยื่นอีก (วจเน) ครั้น
แมนั้น วุตฺเต กลาวแลว คนฺตฺวา ไปแลว โถก หนอยหนึ่ง ปุน อีก
ปุจฺฉติ ยอมถาม อปรป ปุคฺคล ซึ่งบุคคลแมอื่นอีก โสป ปุคฺคโล
อ. บุคคลแมนั้น วทติ ยอมกลาววา โยชน อ. โยชน อิติ ดังนี้ เต
ชนา อ. ชน ท. เหลานั้น (เตน อทฺธิเกน) ปุจฺฉิตปุจฺฉิตา ผูอัน
บุคคลผูเดินไปสูทางไกลนั้นถามแลวและถามแลว วทนฺติ ยอมกลาววา
โยชน อ. โยชน อิติ ดังนี้ (โส อทฺธโิ ก) อ. บุคคลผูเดินไปสูทา
ไกลนั้น (จินฺเตตฺวา) คิดแลววา โยชน อ. โยชน อิท นี้ ทีฆ วต
เปนโยชนไกลหนอ (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ มฺติ ยอมสําคัญ
เอก โยชน ซึ่งโยชนหนึ่ง เทฺว ตีณิ โยชนานิ วิย ราวกะ อ. โยชน
ท. ๒,๓ (อิต)ิ ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา โยชน อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปน สวนวา สสาโร อ. สงสาร (ชนาน)
ของชน ท. พาลาน ผูเปนพาล อชานนฺตาน ผูไมรูอยู อิธโลกปรโลกตฺถ
ซึ่งประโยชนในโลกนี้และโลกในเบือ้ งหนา คือวา อสกฺโกนฺตาน ผูไม
อาจอยู กาตุ เพื่ออันกระทํา ปริยนฺต ซึ่งที่สุดรอบ สสารวฏฏสฺส แหง
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สังสารวัฏ อวิชานต ผูชอื่ วาไมรูแจงอยู (อริยา) อ. พระอริยเจา ท.
ตฺวา ทราบแลว สทฺธมฺม ซึ่งพระสัทธรรม สตฺตตฺตึสโพธิปกขิกาทิเภท อันตางดวยธรรมมีธรรมอันมีในฝกผายแหงพระปญญา
เปนเครื่องตรัสรู ๓๗ เปนตน ย ใด กโรนฺติ ยอมกระทํา อนฺต ซึ่ง
ที่สุด สสารสฺส แหงสงสาร ต สทฺธมฺม ซึ่งพระสัทธรรมนั้น ทีโฆ
นาม ชื่อวา เปนสภาพยาว โหติ ยอมเปน หิ จริงอยู โส สสาโร
อ. สงสารนั้น ทีโฆ นาม ชื่อวาเปนสภาพยาว อตฺตโน ธมฺมตายเอว
ตามธรรมดาของตนนั่นเทียว (โหติ) ยอมเปน จ จริงอยู เอต วจน
อ. พระดํารัสนี้วา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. สสาโร อ. สงสาร อย นี้
อนมตคฺโค เปนสภาพมีเบื้องตนและที่สุดอันใคร ๆ ไปตามอยูรูไมได
แลว (โหติ) ยอมเปน ปุพฺพา อ.เบื้องตน โกฏิ อ. ที่สุด น
ปฺายติ ยอมไมปรากฏ อิติ ดังนี้ (ภควตา) อันพระผูมีพระภาคเจา
วุตฺตป แมตรัสแลว ปน แตวา (สสาโร) อ. สงสาร พาลาน ชนาน
ของชน ท. ผูเปนพาล อสกฺโกนฺตาน ผูไมอาจอยู กาตุ เพื่ออันกระทํา
ปริยนฺต ซึ่งที่สุดรอบ อติที่โฆเอว เปนสภาพยาวยิ่งนั่นเทียว (โหติ)
ยอมเปน อิติ ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา พาลาน อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
๒๔. ๑๑๒/๑๙ ตั้งแต อถ น สา อาห กึ มยฺห ตยิ เปนตนไป.
อถ ครั้งนั้น สา เทวี อ. พระเทวีนั้น อาห ทูลแลววา กึ
ปโยชน อ. ประโยชนอะไร มยฺห ของหมอมฉัน ปฏิพทฺธ เนื่องเฉพาะ
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แลว ตยิ ในพระองค ปน ก็ สามิโก อ. พระสวามี เม ของหมอมฉัน
อย นี้ ทาตา เปนผูประทาน อิสฺสริยสฺส ซึ่งความเปนใหญ (โหติ)
ยอมเปน อห อ. หมอมฉัน อวนฺทิตฺวา ไมถวายบังคมแลว อิม สามิก
ซึ่งพระสวามีนี้ วนฺทิสฺสามิ จักถวายบังคม ต ซึ่งพระองค กสฺมา เพราะ
เหตุอะไร อิติ ดังนี้ น ราชาน กะพระราชานั้น ฯ รุกฺขเทวตา อ.
รุกขเทวดา ตสฺส ชนสฺส เมื่อชนนั้น ปสฺสนฺตสฺสเอว เห็นอยูนั่นเทียว
วตฺวา กลาวแลววา ภทฺเท ขาแตพระเทวีผูเจริญ เอว อ. อยางนั้น ภทฺเท
ขาแตพระเทวีผูเจริญ เอว อ. อยางนั้น อิติ ดังนี้ ปูเชสิ บูชาแลว ต
เทวี ซึ่งพระเทวีนั้น ปุปฺผมุฏินา ดวยกําแหงดอกไม ฯ ราชา อ. พระราชา อาห ตรัสแลว ปุน อีกวา สเจ ถาวา ตฺว อ. ทาน น วนฺทสิ
ยอมไมไหว ม ซึ่งเราไซร ตฺว อ. ทาน น วนฺทสิ ยอมไมไหว เทวต
ซึ่งเทวดา มหานุภาว ผูมีอานุภาพอันมาก เอว อยงนี้ รชฺชสิรทิ ายิก
ผูใหซึ่งสิริในความเปนแหงพระราชา มยฺห ของเรา กสฺมา เพราะเหตุ
อะไร อิติ ดังนี้ ฯ (เทวี) อ. พระเทวี (อาห) ทูลแลววา มหาราช
ขาแตพระมหาราชเจา ราชาโน อ. พระราชา ท. ตยา อันพระองค
ตฺวา ทรงดํารงอยูแลว ปฺุ ในบุญ อตฺตโน ของพระองค คหิตา
ทรงจับแลว (ราชาโน) อ. พระราชา ท. เทวตาย อันเทวดา คเหตฺวา
จับแลว ทินนฺ า ถวายแลว น หามิได อิติ ดังนี้ ฯ เทวตา อ. เทวดา
วตฺวา ทูลแลววา ภทฺเท ขาแตพระเทวีผูเจริญ เอว อ. อยางนั้น
ภทฺเท ขาแตพระเทวีผูเจริญ เอว อ. อยางนั้น อิติ ดังนี้ ปูเชสิ บูชาแลว
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ต เทวี ซึ่งพระเทวีนั้น ตถาเอว เหมือนอยางนั้นนั่นเทียว ปุนป
แมอีก ฯ
สา เทวี อ.พระเทวีนั้น อาห ทูลแลววา ตฺว อ. พระองค
วเทสิ ตรัสแลววา ราชาโน อ. พระราช ท. เอตฺตกา ผูมีประมาณ
เทานี้ เทวตาย อันเทวดา คเหตฺวา จับแลว ทินฺนา ถวายแลว เม
แกเรา อิติ ดังนี้ อิทานิ ในกาลนี้ รุกฺโข อ. ตนไม อคฺคินา อันไฟ
ทฑฺโฒ ไหมแลว วามปสฺเส ที่ขางเบื้องซาย อุปริ ในเบื้องบน เทวตาย
แหงเทวดา เต ของพระองค สา เทวดา อ. เทวดานั้น น อสกฺขิ
ไมไดอาจแลว ต อคฺคึ นิพฺพาเปตุ เพื่ออันยังไฟนั้นใหดับ กสฺมา
เพราะเหตุอะไร ยทิ ผิวา (เทวดา) อ. เทวดา (เต) ของพระองค
มหานุภาวา เปนผูมีอานุภาพอันมาก เอว อยางนี้ (โหติ) ยอมเปน
ไซร อิติ ดังนี้ ราชาน กะพระราชา ปุน อีก ฯ เทวดา อ. เทวดา
วตฺวา ทูลแลววา ภทฺเท ขาแตพระเทวีผูเจริญ เอว อ. อยางนั้น
ภทฺเท ขาแตพระเทวีผูเจริญ เอว อ. อยางนั้น อิติ ดังนี้ ปูเชสิ บูชา
แลว ต เทวึ ซึ่งพระเทวีนั้น ตถาเอว เหมือนอยางนั้นนั่นเทียว ปุนป
แมอีก ฯ สา เทวี อ. พระเทวีนั้น กถยมานา ิตา ประทับยืนตรัส
อยูแลว โรติ จเอว ทรงกันแสงแลวดวยนั่นเทียว หสิ จ ทรงหัวเราะ
แลวดวย ฯ อถ ครั้งนั้น ราชา อ.พระราชา อาห ตรัสแลววา ตฺว
อ. ทาน อุมมฺ ตฺติกา เปนผูเปนบา อสิ ยอมเปน กึ หรือ อิติ ดังนี้ น
เทวึ กะพระเทวีนั้น ฯ (เทวี) อ. พระเทวี (อาห) ตรัสแลววา เทว
ขาแตสมมฺติเทพ ตฺว อ. พระองค วเทสิ ตรัสแลว เอว อยางนี้ กสฺมา
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เพราะเหตุอะไร มาทิสิโย อิตฺถิโย อ. หญิง ท. ผูเชนกับดวยหมอมฉัน
อุมฺมตฺติกา เปนผูเปนบา โหนฺติ ยอมเปน น หามิได อิติ ดังนี้ ฯ
(ราชา) อ. พระราชา (อาห) ตรัสแลววา อถ ครั้นเมื่อความเปน
อยางนั้น (สนฺเต) มีอยู ตฺว อ. ทาน โรทสิ จเอว ยอมกันแสงดวย
นั่นเทียว หสิ จ หัวเราะแลวดวย กึการณา เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ ฯ
(เทวี) อ. พระเทวี วตฺวา ทูลแลววา มหาราช ขาแตมหาราชเจา ตฺว อ. พระองค สุณาหิ จงทรงสดับเถิด หิ ก็ อตีเต กาเล ใน
กาลอันลวงไปแลว อห อ. หมอมฉัน กุลธีตา เปนกลุธิดา หุตฺวา เปน
วสนฺตี อยู ปติกุเล ในตระกูลของผัว ทิสฺวา เห็นแลว ปาหุน ซึ่ง
แขก สหายก ผูเปนสหาย สามิกสฺส ของสามี อาคต ผูมาแลว ปจิตุกามา
ผูใครเพื่ออันหุง ภตฺต ซึง่ ภัต ตสฺส ปาหุนกสิส เพื่อแขกนั้น ทตฺวา ให
แลว กหาปณ ซึ่งกหาปณะ ทาสิย แกนางทาสี (วจเนน) ดวยคําวา
ตฺว อ. ทาน อาหร จงนํามา มส ซึ่งเนื้อ อิติ ดังนี้ (วจเน) ครั้นเมื่อ
คําวา มส อ. เนื้อ นตฺถิ ยอมไมมี อิติ ดังนี้ ตาย ทาสิยา อันนางทาสี
นั้น อลภิตฺวา ไมไดแลว มส ซึ่งเนื้อ อาคตาย มาแลว วุตฺเต กลาว
แลว ฉินฺทิตฺวา ตัดแลว สีส ซึ่งศีรษะ เอฬิกาย ของแมแพะ สยิตาย
ตัวนอนแลว ปจฺฉิมภาเค ในสวนอันมีในเบื้องหลัง เคหสฺส แหงเรือน
ภตฺต ยังภัต สมฺปาเทสึ ใหถึงพรอมแลว สา อห อ. หมอมฉันนั้น
ฉินฺทิตฺวา ตัดแลว สีส ซึ่งศีรษะ เอกิสฺสา เอฬิกาย ของแมแพะตัวหนึ่ง
ปจิตฺวา ไหมแลว นิรเย ในนรก ปาปุณึ ถึงแลว สีสจฺเฉท ซึ่งการตัด
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ซึ่งศีรษะ โลมคณนาย ดวยการนับซึ่งขน ตสฺสา เอฬิกาย ของแมแพะ
นั้น ปกฺกาวเสเสน วิปาเกน เพราะผลอันเหลือลงจากกรรมอันเผล็ดผล
แลว อห อ. หมอมฉัน อนุสฺสรนฺตี ตามระลึกถึงอยู ทุกฺข ซึ่งทุกข ตว
ของพระองค มหนฺต อันใหญ เอว อยางนี้วา ตฺว อ. พระองค วธิตฺวา
ทรงฆาแลว ชน ซึ่งชน เอตฺตก ผูมีประมาณเทานั้น มุจฺจิสฺสสิ จักทรง
พน ทุกฺขา จากทุกข กทา ในกาลไร อิติ ดังนี้ โรทามิ ยอมกันแสง
อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
อห อ. หมอมฉัน ฉินฺทิตฺวา ตัดแลว กณฺ ซึ่ง
คอ เอกิสฺสา เอฬิกาย ของแมแพะตัวหนึ่ง ปจฺจิส
ไหมแลว (นิรเย) ในนรก โลมคณนาย ดวยการ
นับซึ่งขน ขตฺติย ขาแตพระองคผูกษัตริย ตฺว
อ. พระองค เฉตฺวานน ทรงตัดแลว กณฺเ ซึ่งคอ
ท. พหุนฺน ชนาน ของชน ท. มาก กาหสิ จัก
ทรงกระทํา กถ อยางไร อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ
๒๕. ๑๑๕/๔ ตั้งแต เถร กิร ราชคห นิสฺสาย เปนตนไป.
กิร ไดยินวา สทฺธิวิหาริกา อ. สัทธิวิหาริก ท. เทฺว ๒ อุปฏหึสุ
บํารุงแลว เถร ซึ่งพระเถระ ราชคห นิสฺสาย ปปปฺ ลิคูหาย วสนฺต
ผูอาศัย ซึ่งเมืองราชคฤห แลวอยู ในปปผลิคูหา ฯ เตุ ทฺวีสุ
ภิกฺขุสุ ในภิกษุ ท. ๒ เหลานั้นหนา เอโก ภิกฺขุ อ. ภิกษุรูปหนึ่ง กโรติ
ยอมกระทํา วตฺต ซึ่งวัตร สกฺกจฺจ โดยเคารพ เอโก ภิกฺขุ อ. ภิกษุ
รูปหนึ่ง ทสฺเสนฺโต แสดงอยู วตฺต ซึง่ วัตร เตน ภิกฺขุนา กต
อันภิกษุนั้นกระทําแลว อตฺตนา กต วตฺต วิย ราวกะ อ. วัตร
อันตนกระทําแลว ตฺวา ทราบแลว มุโขทกทนฺตกฏาน (เตน
ภิกฺขุนา) ปฏิยาทิตภาว ซึ่งความที่แหงน้ําเปนเครื่องลางซึ่งหนา และ
ไมเปนเครื่องชําระซึ่งฟน ท. เปนของอันภิกษุนั้นตระเตรียมแลว วทติ
ยอมเรียนวา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ มุโขทกทนฺตกฏานิ อ. น้ํา
เปนเครื่องลางซึ่งหนาและไมเปนเครื่องชําระซึ่งฟน ท. (มยา) อัน
กระผม ปฏิยาทิตานิ ตระเตรียมแลว ตุมฺเห อ. ทาน ท. โธวถ จงลาง
มุข ซึ่งหนาเถิด อิติ ดังนี้ วทติ ยอมเรียน เอวเอว เหมือนอยางนั้น
นั่นเทียว ปาทโธวนนหานาทิกาเลป แมในกาลแหงกิจมีการลางซึ่งเทา
และการสรงน้ําเปนตน ฯ อิตโร ภิกขฺ ุ อ. ภิกษุรปู นอกนี้ จินเฺ ตสิ
คิดแลววา อย ภิกฺขุ อ. ภิกษุนี้ ทสฺเสติ ยอมแสดง วตฺต
ซึ่งวัตร มยา กต อันเรากระทําแลว อตฺตนา กต วตฺต วิย ราวกะ
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อ. วัตรอันตนกระทําแลว นิจฺจกาล ตลอดกาลเปนนิจ (เอต ปพฺพ)
อ. ขอนั่น โหตุ จงมีเถิด อห อ. เรา กริสฺสามิ จักกระทํา (มยา)
กตฺตพฺพ กิจฺจ ซึ่งกิจอันเราพึงกระทํา อสฺส ภิกฺขุโน ภิกษุนั้น
อิติ ดังนี้ ตสฺส ภิกฺขุโน เมื่อภิกษุนั้น ภฺุชิตฺวา ฉันแลว สุปนตสฺสเอว หลับอยูนั่นเทียว มหาโนทก ยังน้ําอันเปนเครื่องอาบน้ํา
ตาเปตฺวา ใหรอนแลว กตฺวา กระทําแลว กูเฏ ในหมอ เอกสฺมึ
ใบหนึ่ง เปสิ ตั้งไวแลว ปฏิโกฏเก ที่หลังแหงซุม ปน แตวา
(โส ภิกฺขุ) อ. ภิกษุนั้น เสเสตฺวา เหลือไวแลว อุทก ซึ่งน้ํา
นาฬิมตฺต อันมีทะนานเปนประมาณ อุทกตาปนภาชเน ในภาชนะ
อันเปนเครื่องยังน้ําใหรอน เปสิ ตั้งไวแลว (กตฺวา) กระทํา
มฺุจนฺต ใหเปนน้ําปลอยอยู อุสุม ซึ่งไออุน ฯ
อิตโร ภิกฺขุ อ. ภิกษุรูปนอกนี้ ปพุชฺฌิตฺวา ตื่นแลว สายณฺหสมเย ในสมัยแหงวันในเวลาเย็น ทิสวฺ า เห็นแลว อุสุม ซึ่งไออุน
นิกฺขมนฺต อันไหลออกไปอยู (จินฺเตตฺวา) คิดแลววา อุทก อ. น้ํา
อุทก ตาเปตฺวา โกฏเก (เตน ภิกฺขุนา) ปต จักเปนน้ําอัน
ภิกษุนั้น ยังน้ําใหรอนแลว ตั้งไวแลว ในซุม ภวิสฺสติ จักเปน อิติ
ดังนี้ คนฺตฺวา ไปแลว เวเคน โดยเร็ว วนฺทิตฺวา ไหวแลว เถร
ซึ่งพระเถระ วตฺว กราบเรียนแลววา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ อุทก
อ. น้ํา (มยา) อันกระผม ปต ตั้งไวแลว โกฏเก ในซุม ตุมฺเห
อ. ทาน ท. นหายถ จงสรงน้ําเถิด อิติ ดังนี้ ปาวิสิ ไดเขาไปแลว
โกฏก สูซมุ เถเรน สทฺธึเอว พรอมดวยพระเถระนั่นเทียว ฯ เถโร
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อ. พระเถระ อปสฺสนฺโต เมื่อไมเห็น อุทก ซึ่งน้ํา อาห กลาวแลววา
อาวุโส ดูกอนผูมีอายุ อุทก อ. น้ํา (ตยา) อันเธอ (ปต)
ตั้งไวแลว กห าเน ในที่ไหน อิติ ดังนี้ ฯ ทหโร อ.ภิกษุหนุม
คนฺตฺวา ไปแลว อคฺคิสาล สูโรงแหงไฟ อุฬุงฺก ยังกระบวย โอตาเรตฺวา ใหขามลงแลว ภาชเน ในภาชนะ ตฺา ทราบแลว (ตสฺส
ภาชนสฺส) ตุจฺฉภาว ซึ่งความที่แหงภาชนะนั้นเปนภาชนะเปลา อุชฺฌายนฺโต ยกโทษอยูวา ตุมฺเห อ. ทาน ท. ปสฺสถ จงดู กมฺม ซึ่งกรรม
ทุพฺพินีตสฺส ภิกฺขุโน ของภิกษุผูอันบุคคลแนะนําแลวโดยยาก (โส
ภิกฺขุ) อ. ภิกษุนั้น อาโรเปตฺวา ยกขึ้นแลว ตุจฺฉภาชน ซึ่งภาชนะ
อันเปลา อุทฺธเน บนเตา คโต ไปแลว กุหึ เน ณ ที่ไหน อห
อ. กระผม อาโรเจสึ เรียนบอกแลว สฺาย ดวยความหมายรูวา
อุทก อ. น้ํา (อตฺถิ) มีอยู โกฏเก ในซุม อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้
อาทาย ถือเอาแลว ฆฏ ซึ่งหมอ อคมาสิ ไดไปแลว ติตฺถ สู
ทาน้ํา ฯ
อิตโรป ภิกฺขุ อ. ภิกษุแมรูปนอกนี้ อาหริตฺวา นํามาแลว
อุทก ซึ่งน้ํา ปฏิโกฏกโต จากซุมขางหลัง เปสิ ตั้งไวแลว
โกฏเก ในซุม ฯ เถโรป แม อ. พระเถระ จินฺเตสิ คิดแลววา
อย ทหโร อ. ภิกษุหนุมรูปนี้ วตฺวา กลาวแลววา อทก อ. น้ํา เม
อันกระผม ตาเปตฺวา ใหรอนแลว ปต ตั้งไวแลว โกฏเก ในซุม
ภนิเต ขาแตทานผูเจริญ ตุมฺเห อ. ทาน ท. เอถ จงมาเถิด นหายถ
จงสรงน้ําเถิด อิติ ดังนี้ อุชฺฌายนฺโต ยกโทษอยู อิทานิ ในกาลนี้
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อาทาย ถือเอาแลว ฆฏ ซึ่งหมอ คจฺฉติ เดินไปอยู ติตฺถ สูทาน้ํา
เอต การณ อ.เหตุนั่น กึ นุโข อะไรหนอแล อิติ ดังนี้ อุปธาเรนฺโต ใครครวญอยู ตฺวา ทราบแลววา เอโส ทหโร อ. ภิกษุ
หนุมนั่น ปกาเสสิ ประกาศแลว วตฺต ซึ่งวัตร อิมินา ภิกฺขุนา กต
อันภิกษุนี้กระทําแลว อตฺตนา กต วตฺต วิย ราวกะ อ. วัตร
อันตนกระทําแลว เอตฺตก กาล สิ้นกาลอันมีประมาณเทานี้ อิติ
ดังนี้ อทาสิ ไดใหแลว โอวาท ซึ่งโอวาทวา อาวุโส ดูกอนผูมีอายุ
ภิกฺขุนา นาม อตฺตนา กตเอว วตฺต (วตฺต อตฺตนา) กต อิติ
วตฺตุ อ. อันชื่ออันภิกษุกลาว ซึ่งวัตรอันตนกระทําแลวนั่นเทียววา
อ. วัตร อันตนกระทําแลว ดังนี้ วฏฏติ ยอมควร (ภิกฺขุนา อตฺตนา)
อกต วตฺต (วตฺต อตฺตนา กต อิติ วตฺตุ) อ. อันภิกษุกลาว
ซึ่งวัตรอันตนไมกระทําแลววา อ. วัตรอันตนกระทําแลว ดังนี้ โน
(วฏฏติ) ยอมไมควร อิทานิ ในกาลนี้ ตฺว อ. เธอ วตฺวา กลาว
แลววา อุทก อ. น้ํา (มยา) อันกระผม ปต ตั้งไวแลว โกฏเก
ในซุม ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ ตุมฺเห อ. ทาน ท. นหายถ จง
สรงน้ําเถิด อิติ ดังนี้ มยิ ครั้งเมื่อเรา ปวิสิตฺวา เขาไปแลว ิเต
ยืนอยูแลว อาทาย ถือเอาแลว ฆฏ ซึง่ หมอ อุชฺฌายนฺโต คจฺฉสิ
ยอมเดินโพนทนาไปอยู ปพฺพชิตสฺส นาม เอว กาตุ อ.อันชื่ออัน
บรรพชิตกระทํา อยางนี้ น วฏฏติ ยอมไมควร อิติ ดังนี้ สาย
อาคนฺตฺวา นิสินฺสฺส ภิกขฺ ุโน แกภิกษุ ผูมาแลว นั่งแลว ในเวลา
เย็น ฯ
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โส ภิกขฺ ุ อ. ภิกษุนนั้ กุชฺฌิตฺวา โกรธแลววา ตุมฺเห อ.ทาน ท.
ปสฺสถ จงดู กมฺม ซึ่งกรรม เถรสฺส ของพระเถระ (เถโร)
อ. พระเถระ นิสฺสาย อาศัยแลว อุทกมตฺต การณ ซึ่งเหตุอันมีน้ํา
เปนประมาณ วเทสิ กลาวแลว เอว อยางนี้ ม กะเรา อิติ ดังนี้
น ปาวิสิ ไมไดเขาไปแลว ปณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต สทฺธึ กับ เถเรน
ดวยพระเถระ ปุนทิวเส ในวันใหม ฯ เถโร อ. พระเถระ อคมาสิ
ไดไปแลว เอก ปเทส สูป ระเทศหนึ่ง สทฺธึ กับ อิตเร ภิกฺขุนา
ดวยภิกษุรูปนอกนี้ ฯ โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุนั้น ตสฺมึ เถเร ครั้นเมือ่
พระเถระนั้น คเต ไปแลว คนฺตฺวา ไปแลว อุปฏากกุล สูตระกูลของอุปฏฐาก เถรสฺส ของพระเถระ (อุปฏาเกน) ปุฏโ ผู
อันอุปฏฐากเรียนถามแลววา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ เถโร อาห
กลาวแลววา อผาสุก อ. ความไมสบาย ชาต เกิดแลว เถรสฺส แก
พระเถระ (เถโร) อ. พระเถระ นิสินฺโน นั่งแลว วิหาเรเอว ใน
วิหารนั่นเทียว อิติ ดังนี้ ฯ (อุปฏาโก) อ. อุปฏฐาก (อาห)
เรียนแลววา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ ปน ก็ (ตยา) ลทฺธุ อ.
อันทานได กึ ซึ่งอะไร วฏฏติ ยอมควร อิติ ดังี้ ฯ (ภิกฺขุ)
อ. ภิกษุ (อาห) กลาวแลววา กิร ไดยินวา ตุมฺเห อ. ทาน ท.
เทถ จงให อาหาร ซึ่งอาหาร เอวรูป นาม ชื่ออันมีรูปอยางนี้
อิติ ดังนี้ ฯ (อุปฏากา) อ. อุปฏฐาก ท. สมฺปาเทตฺวา ยังอาหาร
ใหถึงพรอมแลว อทสุ ไดถวายแลว เตน ภิกฺขุนา วุตฺตนิยาเมนเอว
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โดยทํานองแหงคําอันภิกษุนั้นกลาวแลวนั่นเทียว ฯ โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุ
นั้น ภฺุชิตฺวา ฉันแลว ต อาหาร ซึง่ อาหารนั้น อนฺตรามคฺเค ว
ในระหวางแหงหนทางเทียว คโต ไปแลว วิหาร สูวิหาร ฯ
เถโรป แม อ. พระเถระ ลภิตฺวา ไดแลว สุขุมวตฺถ ซึ่งผา
เนื้อละเอียด มหนฺต ผืนใหญ (อตฺตโน) คตฏาเน ในที่แหงตน
ไปแลว อทาสิ ไดใหแลว คตทหรสฺส แกภิกษุหนุมผูไปแลว สทฺธึ
กับ อตฺตนา ดวยตน ฯ โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุนั้น รชิตฺวา ยอมแลว
ต สุขุมวตฺถ ซึ่งผาเนื้อละเอียดนั้น อกาสิ ไดกระทําแลว นิวาสนปารุปน ใหเปนผาเปนเครื่องนุงและเปนเครื่องหม อตฺตโน ของตน ฯ
ปุนทิวเส ในวันใหม เถโร อ. พระเถระ คนฺตฺวา ไปแลว อุปฏากกุล สูตระกูลของอุปฏฐาก ต นั้น (วจเน) ครั้นเมื่อคําวา ภนฺเต
ขาแตทานผูเจริญ อาหาโร อ. อาหาร อมฺเหหิ อันกระผม ท.
(ตฺวา) ทราบแลววา กิร ไดยินวา อผาสุก อ. ความไมสบาย
ชาต เกิดแลว ตุมฺหาก แกทาน ท. อิติ ดังนี้ ปฏิยาเทตฺวา จัดแจง
แลว ทหเรน วุตฺตนิยาเมนเอว โดยทํานองแหงคําอันภิกษุหนุมกลาว
แลวนั่นเทียว เปสิโต สงไปแลว ผาสุก อ. ความสําราญ ชาต
เกิดแลว โว แกทาน ท. ปริภฺุชิตฺวา เพราะฉันหรือ อิติ ดังนี้
(อุปฏาเกหิ) อันอุปฏฐาก ท. วุตฺเต เรียนแลว ตุณฺหี เปนผูนิ่ง
อโหสิ ไดเปนแลว ฯ ปน ก็ (เถโร) อ. พระเถระ คนฺตฺวา ไป
แลว วิหาร สูวิหาร อาห กลาวแลว เอว อยางนี้วา อาวุโส ดูกอน
ผูมีอายุ กิร ไดยินวา หีโย วันวาน เอว นาม กมฺม อ. กรรมชือ่
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อยางนี้ ตยา อันเธอ กต กระทําแลว อิท กมฺม อ. กรรมนี้
อนนุจฺฉวิก เปนกรรมไปสมควร ปพฺพชิตาน แกบรรพชิต ท. (โหติ)
ยอมเปน (ปพฺพชิเตน) วิฺตฺตึ กตฺวา ภฺุชิตุ อ. อันบรรพชิต
กระทํา ซึ่งวิญญัติ แลวฉัน น วฏฏติ ยอมไมสมควร อิติ ดังนี้
ทหร กะภิกษุหนุม ต นัน้ สาย วนฺทิตฺวา นิสินฺน ผูไหวแลว นั่งแลว
ในเวลาเย็น ฯ
โส ภิกขฺ ุ อ. ภิกษุนนั้ กุชฺฌิตฺวา โกรธแลว พนฺธิ ผูกแลว
อาฆาต ซึ่งความอาฆาต เถเร ในพระเถระวา ปุริมทิวเส ในวันอัน
มีในกอน (เถโร) อ. พระเถระ นิสฺสาย อาศัยแลว อุทกมตฺต
การณ ซึ่งเหตุอันมีน้ําเปนประมาณ กตฺวา กระทําแลว ม ซึ่งเรา
มุสาวาทึ ใหเปนผูมีปกติกลาวเท็จ วเทสิ กลาวแลววา (ปพฺพชิเตน)
วิฺตฺตึ กตฺวา ภฺุชิตุ อ. อันบรรพชิตกระทํา ซึง่ วิญญัติ และฉัน
น วฏฏติ ยอมไมสมควร อิติ ดังนี้ ม กะเรา อตฺตโน อุปฏากกุเล ภตฺตมุฏิยา (มยา) ภุตฺตการณา เพราะเหตุแหงกําแหงภัต
อันเราฉันแลว ในตระกูลแหงอุปฏฐาก ของตน อชฺช ในวันนี้ วตฺถป
แม อ. ผา เตน เถเรน อันพระเถระนั้น ทินฺน ใหแลว อตฺตโน
อุปฏากสฺสเอว ภิกฺขุโน แกภิกษุผูเปนอุปฏฐาก ของตนนั่นเทียว
กมฺม อ. กรรม เถรสฺส ของพระเถระ ภาริย เปนกรรมหนัก อโหสิ
ไดเปนแลว อห อ. เรา ชานิสฺสามิ จักรู กตฺตพฺพยุตฺตก กมฺม ซึ่ง
กรรม อันควรแลวแกความเปนกรรมอันเราพึงกระทํา อสฺส เถรสฺส
แกพระเถระนั้น อิติ ดังนี้ เถเร ครั้นเมื่อพระเถระ ปวิสนฺเต เขาไป
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อยู คาม สูบา น ปุนทิวเส ในวันใหม โอหิยิตฺวา เหลือลงแลว วิหาเร
ในวิหาร สย เอง คเหตฺวา ถือเอาแลว ทณฺฑ ซึ่งทอนไม ภินฺทิตฺวา
ทําลายแลว ปริโภคภาชนาทีนิ วตฺถนู ิ ซึ่งวัตถุ ท. มีภาชนะอันเปน
เครื่องบริโภคเปนตน ทตฺวา ใหแลว อคฺคึ ซึ่งไฟ ปณฺณสาลาย ที่
บรรณศาลา เถรสฺส ของพระเถระ ย วตฺถุ อ. วัตถุใด (อคฺคินา)
อันไฟ น ฌายติ ยอมไมไหม ปหรนฺโต ทุบอยู ต วตฺถุ ซึ่งวัตถุนั้น
มุคฺคเรน ดวยคอน ภินฺทิตฺวา ทําลายแลว นิกฺขมิตฺวา ออกไปแลว
ปลาโต หนีไปแลว กตฺวา กระทําแลว กาล ซึ่งกาล นิพฺพตฺติ
บังเกิดแลว อวีจิมหานิรเย ในนรกใหญชื่อวาอเวจี ฯ มหาชโน อ.
มหาชน กถ ยังถอยคําวา กิร ไดยินวา สทฺธิวิหาริโก อ. สัทธิวิหาริก
เถรสฺส ของพระเถระ อสหนฺโต ไมอดทนอยู โอวาทมตฺต การณ
ซึ่งเหตุอันมีการโอวาทเปนประมาณ กุชฺฌิตฺวา โกรธแลว ฌาเปตฺวา
ยังไฟใหไหมแลว ปณฺณสาล ซึ่งบรรณศาลา ปลาโต หนีไปแลว
อิติ ดังนี้ สมุฏาเปสิ ใหตั้งขึ้นพรอมแลว ฯ
๒๖. ๑๑๘/๒ ตั้งแต อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต
เปนตนไป.
อตีเต กาเล ในกาลอันลวงไปแลว พฺรหฺมทตฺเต ครั้นเมื่อพระ
ราชาพระนามวาพรหมทัต กาเรนฺเต ทรงยังบุคคลใหกระทําอยู รชฺช
ซึ่งความเปนแหงพระราชา พาราณสิย ในเมืองพาราณสี สิงฺคิลสกุโณ
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อ. นกชื่อวาขมิ้น เอโก ตัวหนึ่ง กตฺวา กระทําแลว กุลาวก ซึ่งรัง
วสิ อยูแลว หิมวนฺตปฺปเทเส ในประเทศชื่อวาหิมวันต ฯ อถ ครั้งนั้น
เอกทิวส ในวันหนึ่ง เทเว ครั้นเมื่อฝน วสฺสนฺเต ตกอยู มกฺกโฏ
อ. ลิง เอโก ตัวหนึ่ง กมฺปมาโน หวัน่ ไหวอยู สีเตน เพราะความ
หนาว อคมาสิ ไดไปแลว ต ปเทส สูประเทศนั้น ฯ สิงฺคิโล อ.
นกขมิ้น ทิสวฺ า เห็นแลว ต มกฺกฏ ซึง่ ลิงนั้น อาห กลาวแลว
คาถ ซึ่งคาถาวา
วานร แนะลิง สีส จ อ. ศีรษะดวย หตฺถปาทา
จ อ. มือและเทา ท. ดวย เต ของทาน (อตฺถิ)
มีอยู มนุสฺสสฺส (สีสหตฺถปาทา) อิว ราวกะ
อ. ศีรษะและมือและเทา ท. ของมนุษย อถ ครั้น
เมื่อความเปนอยางนั้น (สนฺเต) มีอยู อคาร
อ. เรือน เต ของทาน น วิชฺชติ ยอมไมมี เกน
นุ วณฺเณน เพราะเหตุอะไรหนอ อิติ ดังนี้ ฯ
มกฺกโฏ อ. ลิง จินฺเตตฺวา คิดแลววา หตฺถปาทา อ. มือและ
เทา ท. เม ของเรา อตฺถิ มีอยู กิฺจาป แมก็จริง ปน ถึงอยาง
นั้น อห อ. เรา วิจาเรตฺวา พิจารณาแลว กเรยฺย พึงกระทํา อคาร
ซึ่งเรือน ยาย ปฺาย ดวยปญญาใด สา ปฺา อ. ปญญานั้น
เม ของเรา นตฺถิ ยอมไมมี อิติ ดังนี้ ปกาเสตุกาโม ผูใครเพื่ออัน
ประกาศ ต อตฺถ ซึ่งเนื้อความนั้น อาห กลาวแลว คาถ ซึ่งคาถา
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อิม นี้วา
สิงฺคิล แนะนกขมิ้น สีส จ อ. ศีรษะดวย หตฺถปาทา จ อ. มือและเทา ท.ดวย เม ของเรา
(อตฺถิ) มีอยู มนุสฺสสฺส (สีสหตฺถปาทา) อิว
ราวกะ อ. ศีรษะและมือและเทา ท. ของมนุษย
(ปณฺฑิตา) อ. บัณฑิต ท. อาหุ กลาวแลวา ยา
ปฺา อ. ปญญาใด เสฏา เปนธรรมชาติประ
เสริฐทีส่ ุด มนุสฺเสสุ ในมนุษย ท. (โหติ)
ยอมเปน (อิติ) ดังนี้ สา ปฺา อ. ปญญานั้น
น วิชฺชติ ยอมไมมี เม แกเรา อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครัง้ นั้น สิงฺคิโล อ. นกขมิ้น ครหนฺโต เมื่อจะติเตียน น
มกฺกฏ ซึ่งลิงนั้นวา ฆราวาโส อ. การอยูครองซึ่งเรือน อิชฺฌสิ ฺสติ
จักสําเร็จ ตว แกทาน เอวรูปสฺส ผูม ีรูปอยางนี้ กถ อยางไร อิติ
ดังนี้ อาห กลาวแลว คาถาทฺวย ซึ่งหมวดสองแหงคาถา อิม นีว้ า
สุขภาโว อ. ภาวะแหงความสุข น วิชฺชติ ยอม
ไมมี (ปุคฺคลสฺส) แกบุคคล อนวฏิตจิตสฺส
ผูมีจิตอันไมตั้งลงแลว ลหุจิตฺตสฺส ผูมีจิตอันเบา
ทุพฺภิโน ผูเปนปกติประทุษรายตอมิตร อทฺธุวสีลสฺส
ผูมีปกติไมยั่งยืน นิจฺจ เปนนิจ กป แนะลิง โส ตฺว
อ. ทานนั้น กรสฺสุ จงกระทํา อานุภาว ซึ่งอานุ-
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ภาพเถิด วีติวตฺตสฺสุ จงเปนไปลวงวิเศษ สีลิย
ซึ่งความเปนปกติเถิด กรสฺสุ จงกระทํา กฏิก
ซึ่งกระทอม สีตวาตปริตฺตาณ อันเปนเครื่องตาน
ทานรอบซึ่งความหนาวและลมเถิด อิติ ดังนี้ ฯ
มกฺกโฏ อ. ลิง (จินฺเตตฺวา) คิดแลววา อย สิงฺคิโล อ.
นกขมิ้นนี้ กโรติ ยอมกระทํา ม ซึ่งเรา อนวฏิตจิตฺต ใหเปนผูมีจิต
อันไมตั้งลงแลว ลหุจิตฺต ใหเปนผูมีจิตอันเบา มิตฺตทุพฺภี ใหเปนผู
มีปกติประทุษรายตอมิตร อทฺธุวสีล ใหเปนผูมีปกติไมยั่งยืน อิทานิ
ในกาลนี้ อห อ. เรา ทสฺเสสฺสามิ จักแสดง (มม) ทุพฺภิภาว ซึ่ง
ความที่แหงเราเปนผูประทุษรายตอมิตร อสฺส สิงฺคิลสฺส แกนกขมิ้นนั้น
อิติ ดังนี้ วิทฺธเสตฺวา ขยี้แลว กุลาวก ซึ่งรัง วิปปฺ กฺกีริ โปรยลงแลว ฯ
สกุโณ อ. นก ตสฺมึ มกฺกเฏ ครั้นเมือ่ ลิงนั้น กุลาวก คณฺหนฺเตเอว
จับเอาอยู ซึ่งรังนั่นเทียว นิกฺขมิตฺวา บินออกไปแลว เอเกน ปสฺเสน
โดยขางขางหนึ่ง ปลายิ บินหนีไปแลว ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา อาหริตฺวา ครั้นทรงนํามาแลว อิม
ธมฺมเทสน ซึ่งพระธรรมเทศนานี้ ชาตก ยังชาดก สโมธาเนสิ ทรง
ใหตั้งลงพรอมแลว (วจเนน) ดวยพระดํารัสวา มกฺกโฏ อ. ลิง ตทา
ในกาลนั้น กุฏิทูสกภิกขฺ ุ เปนภิกษุผูประรายซึ่งกุฎี อโหสิ ไดเปนแลว
(เอตรหิ) ในกาลบัดนี้ สิงฺคิลสกุโณ อ. นกชื่อวาขมิ้น (ตทา) ใน
กาลนั้น กสฺสโป เปนภิกษุชื่อวากัสสปะ (อโหสิ) ไดเปนแลว (เอ-
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ตรหิ) ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ ชาตก สโมธาเนตฺวา ครั้นทรงยัง
ชาดกใหตั้งลงพรอมแลว วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ
ท. (โส ภิกฺข)ุ อ. ภิกษุนนั้ (กุชฺฌิตฺวา) โกรธแลว (โอวาเท)
ในเพราะโอวาท (ทูเสติ) ยอมประทุษราย (กุฏึ) ซึ่งกุฎี เอว อยางนี้
อิทานิเอว ในกาลนี้นั่นเทียว น หามิได โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุนั้น กุชฺฌิตฺวา
โกรธแลว โอวาเท ในเพราะโอวาท ทูเสสิ ประทุษรายแลว กุฏึ
ซึ่งกุฎี ปุพฺเพป แมในกาลกอน นิวาโส อ. การอยู กสฺสปสฺส แหง
ภิกษุชื่อวากัสสปะ ปุตฺตสฺส ผูเปนบุตร มม ของเรา เอกกสฺสเอว
ผูเดียวนั่นเทียว เสยฺโย เปนอาการประเสริฐกวา วสนโต กวาการ
อยู สทฺธึ กับ พาเลน ดวยชนพาล เอวรูเปน ผูมีรปู อยางนี้ (โหติ)
ยอมเปน อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
เจ หากวา (ปุคฺคโล) อ. บุคคล จร เมื่อเที่ยว
ไป น อธิคจฺเฉยฺย ไมพึงถึงทับ (สหายก) ซึง่
สหาย เสยฺย ผูประเสริฐกวา สทิส ผูเชนกับ
(คุเณน) ดวยคุณ อตฺตโน ของตนไซร (โส
ปุคฺคโล) อ. บุคคลนั้น กยิรา พึงกระทํา เอกจริย ซึง่ การเที่ยวไปแหงบุคคลผูเดียว ทฬฺห ใหมั่น
(หิ) เพราะวา สหายตา อ. คุณเครื่องความเปน
แหงสหาย นตฺถิ ยอมไมมี พาเล ในเพราะชน
พาล อิติ ดังนี้ ฯ
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อิริยาปถจาร อคฺคเหตฺวา มนสา จาโร อ. การไมถือเอา ซึ่ง
การเที่ยวไปดวยอิริยาบถ แลวเที่ยวไป ดวยใจ (ปณฺฑิเตน) อัน
บัณฑิต เวทิตพฺโพ พึงทราบ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา
(ปเท) ในบทวา จร อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อธิบายวา ปริเยสนฺโต แสวงอยู กลฺยาณมิตฺต
ซึ่งมิตรผูดีงาม อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา เจ หากวา (ปุคฺคโล) อ. บุคคล น
ลเภยฺย ไมพงึ ได (สหายก) ซึ่งสหาย อธิกตร วา ผูยิ่งกวาหรือ สทิส
วา หรือวาผูเชนกับ สีลสมาธิปฺาคุเณหิ ดวยคุณคือศีลและสมาธิ
และปญญา ท. อตฺตโน ของตน (อิติ) ดังนี้ (คาถาปาทสฺส)
แหงบาทแหงพระคาถาวา เสยฺย สทิสมตฺตโน อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา หิ ก็ (ปุคฺคโล) อ. บุคคล ลภมาโน
เมื่อได เอเตสุ สหายเกสุ ในสหาย ท. เหลานั่นหนา เสยฺย สหายก
ซึ่งสหายผูประเสริฐกวา วฑฺฒติ ยอมเจริญ สีลาทีหิ คุเณหิ ดวยคุณ
ท. มีศลี เปนตน ลภมาโน เมื่อได สทิส สหายก ซึ่งสหายผูเชนกับ
น ปริหายติ ยอมไมเสื่อมรอบ (สีลาทีหิ คุเณหิ) จากคุณ ท. มีศีล
เปนตน ปน แตวา (โส ปุคฺคโล) อ. บุคคลนั้น วสนฺโต อยูอยู
เอกโต โดยความเปนอันเดียวกัน สทฺธึ กับ หีเนน สหายเกน ดวย
สหายผูเลว กโรนฺโต กระทําอยู สมฺโภคปริโภค ซึ่งการสมโภคและ
การบริโภค เอกโต โดยความเปนอันเดียวกัน ปริหายติ ยอมเสื่อมรอบ
สีลาทีหิ คุเณหิ จากคุณ ท. มีศลี เปนตน เตน การเณน เพราะ
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เหตุนั้น (วจน) อ. พระดํารัสวา ปุคฺคโล อ. บุคคล เอวรูโป
ผูมีรูปอยางนี้ (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต น เสวิตพฺโพ ไมพึงเสพ น
ภชิตพฺโพ ไมพึงคบ น ปยิรุปาสิตพฺโพ ไมพึงเขาไปนั่งใกล อฺตฺร
เวน อนุทฺทยาย จากความเอ็นดู อฺตฺร เวน อนุกมฺปาย จาก
ความอนุเคราะห อิติ ดังนี้ (ภควตา) อันพระผูมีพระภาคเจา วุตฺต
ตรัสแลว ตสฺมา เพราะเหตุนั้น สเจ ถาวา (ปุคฺคโล) อ. บุคคล
ปฏิจฺจ อาศัยแลว การุ
ฺ  ซึ่งความการุญ (จินฺเตตฺวา) คิดแลววา
อย ปุคฺคโล อ. บุคคลนี้ นิสฺสาย อาศัยแลว ม ซึ่งเรา วฑฺฒิสฺสติ
จักเจริญ สีลาทีหิ คุเณหิ ดวยคุณ ท. มีศีลเปนตน อิติ ดังนี้ อปฺปจฺจาสึสนฺโต ไมหวังเฉพาะอยู กิฺจิ ซึ่งอะไร ๆ ตมฺหา ปุคฺคลา
จากบุคคลนั้น สกฺโกติ ยอมอาจ สงฺคณฺหิตุ เพื่ออันสงเคราะห ต
ปุคฺคล ซึ่งบุคคลนั้นไซร อิติ เอต สงฺคณฺหณ อ. การสงเคราะห
อยางนี้นั่น กุสล เปนกุศล (โหติ) ยอมเปน เจ หากวา (โส
ปุคฺคโล) อ. บุคคลนั้น โน สกฺโกติ ยอมไมอาจ (สงฺคณฺหิตุ) เพื่อ
อันสงเคราะหไซร (โส ปุคฺคโล) อ. บุคคลนั้น กยิรา พึงกระทํา
เอกจริย ซึ่งการเที่ยวไปแหงบุคคลผูเดียว ทฬฺห ใหเปนธรรมชาติมั่น
คือวา กตฺวา พึงกระทําแลว เอกีภาวเอว ซึ่งความเปนแหงบุคคลผูมี
ตนเปนคนเดียวนั่นเทียว ถิร ใหเปนของมั่นคง เอกโก ว ผูเดียว
เทียว วิหเรยฺย พึงอยู สพฺพิริยาปเถสุ ในอิรยิ าบถทั้งปวง ท. (อิติ)
ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา เอกจริย อิติ ดังนี้ ฯ
(ปุจฺฉา) อ. อันถามวา (ปุคฺคโล) อ. บุคคล (กยิรา) พึง
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กระทํา (เอกจริย) ซึ่งการเที่ยวไปแหงบุคคลผูเดียว (ทฬฺห) ใหมั่น
กึการณา เพราะเหตุอะไร (อิติ) ดังนี้ ฯ
(วิสฺสชฺชน) อ. อันเฉลยวา (หิ) เพราะวา สหายตา อ.
คุณเครื่องความเปนแหงสหาย นตฺถิ ยอมไมมี พาเล ในเพราะชนพาล
อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อธิบายวา จูฬสีล อ. จุลศีล มชฺฌมิ สีล อ. มัชฌิมศีล มหาสีล อ. มหาศีล กถาวตฺถนู ิ อ. กถาวัตถุ ท. ทส ๑๐
ธูตงฺคคุณา อ. คุณคือธุดงค ท. เตรส ๑๓ วิปสฺสนาคุณา อ. คุณคือ
วัปสสนา ท. มคฺคา อ. มรรค ท. จตฺตาโร ๔ ผลานิ อ. ผล ท.
จตฺตาริ ๔ วิชฺชา อ. วิชชา ท. ติสฺโส ๓ อ. อภิญญา ท. ฉ ๖
สหายตา นาม ชื่อวาคุณเครื่องความเปนแหงสหาย อย สหายตาคุโณ อ. คุณเครื่องคือความเปนแหงสหายนี้ นตฺถิ ยอมไมมี นิสฺสาย
เพราะอาศัย พาล ซึ่งชนพาล อิติ ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาท
แหงพระคาถาวา นตฺถิ พาเล สหายตา อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องอานันทเศรษฐี
๒๗. ๑๒๐/๑๒ ตั้งแต โส อนฺวฑฺฒมาส าตเก เปนตนไป.
โส อานนฺทเสฏี อ. เศรษฐีชื่อวาอานนทนั้น าตเก ยังญาติ ท.
สนฺนิปาเตตฺวา ใหประชุมกันแลว อนฺวฑฺฒมาส ตลอดเดือนทั้งกึ่ง
โดยลําดับ โอวทติ ยอมโอวาท ปุตฺต ซึ่งบุตร มูลสิรึ นาม ชือ่ วา
มูลสิริ เวลาสุ ในเวลา ท. ตีสุ ๓ เอว อยางนี้วา ตฺว อ.เจา มา
อกริ อยางไดกระทําแลว สฺ ซึ่งความหมายรูวา จตฺตาฬีสโกฏิธน
อ. ทรัพยอันมีโกฏิ ๔๐ เปนประมาณ อิท นี้ พหุ เปนทรัพยมาก
(โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ธน อ. ทรัพย วิชฺชมาน อันมีอยู
(ตยา) อันเจา น ทาตพฺพ ไมควรให ธน อ.ทรัพย นว ใหม
(ตยา) อันเจา อุปฺปาเทตฺพฺพ พึงใหเกิดขึ้น หิ เพราะวา (ปุคฺคลสฺส)
เมื่อบุคคล กโรนฺตสฺส กระทําอยู กหาปณ ซึ่งกหาปณะ เอเกกป
แมอันหนึ่งอันหนึ่ง วย ใหเปนของเสื่อมไป ธน อ. ทรัพย
ขิยติเอว ยอมสิ้นไปนั่นเทียว ตสฺมา เพราะเหตุนั้น
ปณฺฑิโต อ.บุคคลผูเปนบัณฑิต ทิสฺวา เห็นแลว
อฺชนาน ขย จ ซึ่งความสิ้นไปแหงยาเปนเครื่อง
หยอด ท. ดวย อุปจิกาน อาจย จ ซึ่งอันกอขึ้น
แหงปลวก ท. ดวย มธูน สมาหาร จ ซึ่งอัน
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ประมวลมา แหงตัวผึ้ง ท. ดวย อาวเส พึงอยู
ครอบครอง ฆร ซึ่งเรือน อิติ ดังนี้ ฯ
อปเรน สมเยน โดยสมัยอื่นอีก โส อานนฺทเสฏี อ. เศรษฐี
ชื่อวาอานนทนั้น อนาจิกฺขิตฺวา ไมบอกแลว ปฺจมหานิธึ ซึ่งขุมทรัพย
อันใหญ ๕ อตฺตโน ของตน ปุตฺตสฺส แกบุตร ธนนิสฺสิโต ผูอ าศัย
แลวซึ่งทรัพย มจฺเฉรมลมลิโน ผูหมนหมองเพราะมลทินคือความ
ตระหนี่ กตฺวา กระทําแลว กาล ซึ่งกาละ คณฺหิ ถือเอาแลว ปฏิสนฺธิ
ซึ่งปฏิสนธิ กุจฺฉิมฺหิ ในทอง จณฺฑาลิยา ของหญิงจัณฑาล เอกิสฺสา
คนหนึ่ง กุลสหสฺส อ.พันแหงตระกูล จณฺฑาลาน แหงจัณฑาล ท.
ปฏิวสติ ยอมอยูเฉพาะ ทฺวารคามเก ในบานใกลประตู เอกสฺมึ บาน
หนึ่ง นครสฺส แหงพระนคร ตสฺสเอว นั้นนั่นเทียว ตตฺถ กุลสหสฺเส
ในพันแหงตระกูลนั้น ฯ ราชา อ. พระราชา สุตฺวา ทรงสดับแลว
กาลกิริย ซึ่งการกระทําซึ่งกาละ ตสฺส อานนฺทเสฏิโน แหงเศรษฐี
ชื่อวาอานนทนั้น ปกฺโกสาเปตฺวา ทรงยังราชบุรุษใหรองเรียกมาแลว
มูลสิรึ ซึ่งมูลสิริ ปุตฺต ผูเ ปนบุตร อสฺส อานนฺทเสฏิสฺส ของ
เศรษฐีชื่อวาอานนทนั้น เปสิ ทรงตั้งไวแลว เสฏิฏาเน ใน
ตําแหนงแหงเศรษฐี ฯ
จณฺฑาลกุลสหสฺส อ. พันแหงตระกูลแหงจัณฑาล ตป แมนั้น
กตฺวา กระทําแลว กมฺม ซึ่งการงาน ภติยา เพื่อคาจาง เอกโต ว
โดยความเปนอันเดียวกันเทียว ชีวมาน เปนอยู นเอว ภตึ อภติ
ยอมไมได ซึ่งคาจางนั่นเทียว น (ลภติ) ยอมไมได ภตฺตปณฺฑป
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แมซึ่งกอนแหงภัต ปร อื่น ยาปนมตฺตโต จากภัตอันเปนเครื่องยัง
อัตภาพใหเปนไปเปนประมาณ ปฏาย จําเดิม ปฏิสนฺธิคฺคหณกาลโต
แตกาลอันเปนที่ถือเอาซึ่งปฏิสนธิ ตสฺส ทารกสฺส แหงเด็กนั้น ฯ เต
จณฺฑาลา อ. คนจัณฑาล ท. เหลานั้น (วตฺวา) กลาวแลววา เอตรหิ
ในกาลบัดนี้ มย อ. เรา ท. กโรนฺตาป แมกระทําอยู กมฺม ซึ่ง
การงาน ลภาม ยอมไมได ปณฺฑมตฺต วตฺถุ ซึ่งวัตถุอันมีกอนขาว
เปนประมาณ กาลกณฺณยิ า อันหญิงกาลภัณณี ภวิตพฺพ พึงมี อนฺตเร
ในระหวาง อมฺหาก แหงเรา ท. อิติ ดังนี้ มาตาปตโร อ. มารดา
และบิดา ท. ตสฺส ทารกสฺส ของเด็กนั้น วิสุ เปนแผนก โหนฺติ
ยอมเปน ยาวเพียงใด วิภชิตฺวา แยกแลว เทฺว โกฏาสา หุตฺวา
เปนผูเปนสวน ๒ ตาว เพียงนั้น นีหรึสุ นําออกไปแลว มาตร ซึ่ง
มารดา ตสฺส ทารกสฺส ของเด็กนั้น (จินฺตเนน) ดวยอันคิดวา
กาลกณฺณี อ. หญิงกาลกัณณี อุปฺปนฺนา เกิดขึ้นแลว อิมสฺมึ กุเล
ในตระกูลนี้ อิติ ดังนี้ ฯ
โส ทารโก อ. เด็กนั้น กุจฺฉิคโต เปนผูไปแลวในทอง อสฺสา
อิตฺถิยา ของหญิงนั้น (โหติ) ยอมเปน ยาว เพียงใด (สา อิตฺถี)
อ. หญิงนั้น ลภิตฺวา ไดแลว ยปนมตฺตป ภตฺต ซึง่ ภัตแมอันมีภัต
เปนเครื่องยังอัตภาพใหเปนไปเปนประมาณ กิจฺเฉน โดยฝดเคือง
ตาว เพียงนั้น วิชายิ คลอดแลว ปุตตฺ  ซึ่งบุตร ฯ หตฺถปาทา จ
อ. มือและเทา ท. ดวย อกฺขีนิ จ อ. นัยนตา ท. ดวย กณฺณา จ
อ. หู ท. ดวย นาสา จ อ. จมูก ดวย มุข จ อ. ปาก ดวย ตสฺส
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ทารกสฺส ของเด็กนั้น น อเหสุ ไมไดมีแลว ยถาฏาเน ในที่อยาง
ใด ฯ โส ทารโก อ. เด็กนั้น สมนฺนาคโต มาตามพรอมแลว องฺคเวกลฺเลน ดวยความบกพรองแหงอวัยวะ เอวรูเปน อันมีรูปอยางนี้
วิรูโป เปนผูมีรูปอันแปลก อติวิย เกินเปรียบ ปสุปสาจโก วิย ราวกะ
อ. ปศาจผูเลนซึ่งฝุน อโหสิ ไดเปนแลว ฯ เอว ครั้นเมื่อความเปน
อยางนี้ สนฺเตป แมมีอยู มาตา อ.มารดา น ปริจฺจชิ ไมสละรอบ
แลว น ทารก ซึ่งเด็กนั้น ฯ หิ จริงอยู สิเนโห อ. ความ สิเนหา
วสิตปุตฺตสฺมึ ในบุตรผูอยูแลว กุจฺฉิสฺมึ ในทอง มาตุ ของมารดา
พลวา เปนสภาพมีกําลัง โหติ ยอมเปน ฯ
สา อิตฺถี อ. หญิงนั้น โปสยมานา เลี้ยงดูอยู น ทารก ซึ่ง
เด็กนั้น กิจฺเฉน โดยฝดเคือง อลภิตฺวา ไมไดแลว กิฺจิ วตฺถุ ซึ่ง
วัตถุอะไร ๆ (อตฺตโน) ต ทารก อาทาย คตทิวเส ในวันแหงตน
พาเอาแลว ซึ่งเด็กนั้น ไปแลว ลภติ ยอมได ภตึ ซึ่งการรับจาง
(อตฺตโน) เคเห กตฺวา สยเอว คตทิวเส ในวันแหงตน กระทําแลว
ในเรือน ไปแลว เองนั่นเทียว ฯ อถ ครั้นนั้น (ตสฺส ทารกสฺส)
ปณฺฑาย จริตฺวา ชีวิตุ สมตฺถกาเล ในกาลแหงเด็กนั้น เปนผูส ามารถ
เพื่ออันเที่ยวไป เพื่อกอนขาว แลวเปนอยู สา อิตถฺ ี อ. หญิง
นั้น เปตฺวา วางไวแลว กปาล ซึ่งกระเบื้อง หตฺเถ ในมือ (วตฺวา)
กลาวแลววา ตาต ดูกอนพอ มหาทุกฺข อ. ทุกขอนั ใหญ มยา อันฉัน
นิสฺสาย อาศัยแลว ต ซึ่งเจา ปตฺต ถึงแลว อิทานิ ในกาลนี้ อห
อ. ฉัน น สกฺโกมิ ยอมไมอาจ โปเสตุ เพื่ออันเลี้ยงดู ต ซึ่งเจา

ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๓ - หนาที่ 144

ปฏยตฺตภตฺตาทีนิ วตฺถูนิ อ. วัตถุ ท. มีภัตอันบุคคลจัดแจงแลวเปนตน
กปณทฺธิกาทีน ชนาน เพื่อชน ท. มีคนกําพราและคนเดินทางไกล
เปนตน อตฺถิ มีอยู อิมสฺมึ นคเร ในพระนครนี้ ตฺว อ. เจา
จริตฺวา จงเที่ยวไปแลว ภิกฺขาย เพื่อภิกษา ตตฺถ นคเร ในพระ
นครนั้น ชีวาหิ จงเปนอยูเถิด อิติ ดังนี้ น ทารก กะเด็กนั้น
วิสฺสชฺเชสิ ปลอยไปแลว ต ทารก ซึ่งเด็กนั้น ฯ
๒๘. ๑๒๒/๘ ตั้งแต สตฺถา มูลสิรึ อามนฺเตตฺวา ชานาสิ
เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา อามนฺเตตฺวา ตรัสเรียกแลว มูลสิรึ ซึ่ง
เศรษฐีชื่อวามูลสิริ ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแลววา ตฺว อ. ทาน ชานาสิ
ยอมทราบ เอต ทารก ซึง่ เด็กนั่นหรือ อิติ ดังนี้ (วจเน) ครั้น
เมื่อคําวา อห อ. ขาพระองค น ชานามิ ยอมไมทราบ อิติ ดังนี้
(มูลสิรินา) อันเศรษฐีชื่อวามูลสิริ วุตเตฺ กราบทูลแลว วตฺวา
ตรัสแลววา (โส ทารโก) อ. เด็กนั้น อานนฺทเสฏี คือ อ. เศรษฐี
ชื่อวาอานนท ปตา ผูเปนบิดา เต ของทาน อิติ ดังนี้ อาจิกฺขาเปตฺวา ทรงยังเด็กใหบอกแลว (วจเนน) ดวยพระพระดํารัสวา
อานนฺทเสฏิ ดูกอนอานันทเศรษฐี ตฺว อ. ทาน อาจิกฺขาหิ จงบอก
ปฺจมาหานิธึ ซึ่งขุมทรัพยอันใหญ ๕ เต ของทาน ปุตฺตสฺส แกบุตร
เถิด อิติ ดังนี้ ต มูลสิรึ ยังเศรษฐีชื่อวามูลสิรินั้น อสทฺทหนฺต ผูไม
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เชื่ออยู สทฺทหาเปสิ ทรงใหเชื่อแลว ฯ โส มูลสิริ อ. เศรษฐีชื่อ
วามูลสิรินั้น อคมาสิ ไดถึงแลว สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา สรณ วา
เปนสรณะ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา เทเสนฺโต เมื่อจะทรงแสดง ธมฺม ซึ่ง
ธรรม ตสฺส มูลสิรโิ น แกเศรษฐีชื่อวามูลสิรินั้น อาห ตรัสแลว คาถ
ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
พาโล อ. ชนพาล วิหฺติ ยอมเดือดรอนวา
ปุตฺตา อ. บุตร ท. เม ของเรา อตฺถิ มีอยู ธน
อ. ทรัพย (เม) ของเรา อตฺถิ มีอยู อิติ ดังนี้
อตฺตา หิ อ. ตนแล นตฺถิ ยอมไมมี อตฺตโน
แกตน ปุตฺตา อ. บุตร ท. (ภวิสฺสนฺติ) จักมี
กุโต านโต แตที่ไหน ธน อ.ทรัพย (ภวิสสติ) จักมี กุโต านโต แตที่ไหน อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. เนื้อความ ตสฺสา คาถาย แหงพระคาถานั้นวา พาโล
อ. ชนพาล หฺติ ยอมลําบาก ปุตฺตตณฺหาย จเอว ดวยความอยาก
ในบุตรดวยนั่นเทียว ธนตณฺหาย จ ดวยความอยากในทรัพยดวยวา
ปุตฺตา อ. บุตร ท. เม ของเรา อตฺถิ มีอยู ธน อ. ทรัพย เม ของเรา
อตฺถิ มีอยู อิติ ดังนี้ วิหฺติ ชื่อวายอมเดือดรอน คือวา ทุกขฺ ิยติ
ชื่อวายอมประพฤติเปนทุกข คือวา วิหฺติ ยอมเดือดรอนวา ปุตฺตา
อ. บุตร ท. เม ของเรา นสฺสึสุ ฉิบหายแลว อิติ ดังนี้ วิหฺติ
ยอมเดือดรอนวา (ปุตฺตา) อ. บุตร ท. (เม) ของเรา นสฺสนฺติ
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ฉิบหายอยู อิติ ดังนี้ วิหฺติ ยอมเดือดรอนวา (ปุตฺตา) อ. บุตร ท.
(เม) ของเรา นสฺสิสฺสนฺติ จักฉิบหาย อิติ ดังนี้ ฯ นโย อ. นัย
ธเนป แมในทรัพย เอโสเอว นี้นั่นเทียว ฯ
(พาโล) ชนพาล วิหฺติ ยอมเดือดรอน อากาเรหิ ดวยอาการ
ท. ฉหิ ๖ อิติ ดวยประการฉะนี้ (พาโล) อ. ชนพาล วายมนฺโตป
แมพยายามอยู ถลปถชลปถาทีสุ เนสุ ในที่ ท. มีทางบนบกและทาง
บนน้ําเปนตน รตฺตึ จ ในกลางคืนดวย ทิวา จ ในกลางวันดวย
นานปฺปการโต โดยประการตาง ๆ (จิตฺตเนน) ดวยอันคิดวา อห
อ. เรา โปเสสฺสามิ จักเลี้ยงดู ปุตฺเต ซึ่งบุตร ท. อิติ ดังนี้ วิหฺติ
ชื่อวายอมเดือดรอน กโรนฺโตป แมกระทําอยู กสิวณิชฺชาทีนิ กมฺมานิ
ซึ่งการงาน ท. มีการไถและการคาขายเปนตน (จินฺตเนน) ดวยอันคิดวา
อห อ. เรา ธน ยังทรัพย อุปฺปาเทสฺสามิ จักใหเกิดขึ้น อิติ ดังนี้
วิหฺติเอว ชื่อวายอมเดือดรอนนั่นเทียว ฯ
จ ก็ (พาลสฺส) เมื่อชนพาล วิหฺนฺตสฺส เดือดรอนอยู เอว
อยางนี้ อตฺตา หิ อ. ตนแล นตฺถิ ชือ่ วายอมไมมี อตฺตโน แกตน
คือวา อสฺส พาลสฺส เมื่อชนพาลนั้น อสกฺโกนฺตสฺส ไมอาจอยู กาตุ
เพื่ออันกระทํา อตฺตาน ซึ่งตน ทุกฺขิต ผูถึงแลวซึง่ ทุกข วิฆาเตน
เพราะความคับแคน เตน นั้น สุขิต ใหเปนผูถึงแลวซึ่งความสุข
ปวตฺติยป แมในกาลเปนที่เปนไป อตฺตา หิ อ. ตนแล นตฺถิ ชื่อวา
ยอมไมมี อตฺตโน แกตน คือวา (อสฺส พาลสฺส) เมื่อชนพาลนั้น
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นิปนฺนสฺส นอนแลว มรณมฺเจ บนเตียงอันเปนที่ตาย เวทนาหิ อัน
เวทนา ท. มรณนฺติกาหิ อันมีความตายเปนที่สุด ปริฑยฺหมานสฺส เผาอยู
อคฺคิชาลาหิ (ปริฑยฺหมาโน ปุคฺคโล) วิย ราวกะ อ. บุคคล ผูอันเปลว
แหงไฟ ท. เผาอยู สนฺธิพนฺธเนสุ ครั้นเมื่อเครื่องตอและเครื่องผูก ท.
ฉิชฺชมาเนสุ ขาดไปอยู อฏิสงฺฆาเตสุ ครั้นเมื่อรางแหงกระดูก ท.
ภิชฺชมาเนสุ แตกไปอยู (ตสฺส พาลสฺส) เมื่อชนพาลนั้น นิมฺมิเลตฺวา
ปรโลก (ปสฺสนฺตสฺสอป) หลับตาแลว เห็นอยู ซึ่งโลกในเบื้องหนาบาง
อุมฺมิเลตฺวา อิธโลก ปสฺสนฺตสฺสอป ลืมตาแลว เห็นอยู ซึ่งโลกนี้บาง
อตฺตา หิ อ. ตนแล ทิวเส ทิวเส ทฺวิกขฺ ตฺตุ นหาเปตฺวา ติกฺขตฺตุ
โภเชตฺวา คนฺธมาลาทีหิ วตฺถูหิ อลงฺกริตฺวา ยาวชีว (ปุคฺคเลน)
โปสิโตป ผูแมอันบุคคล ใหอาบน้ําแลว ๒ ครั้ง ในวันในวัน ใหบริโภค
แลว ๓ ครั้ง ประดับแลว ดวยวัตถุ ท. มีของหอมและดอกไมเปนตน
เลี้ยงดูแลว กําหนดเพียงใดแหงชีวิต นตฺถิ ชื่อวายอมไมมี อตฺตโน
แกตน (อตฺตโน) อสมตฺถตาย เพราะความที่แหงตนเปนผูไมสามารถ
กาตุ เพื่ออันกระทํา ทุกฺขปริตฺตาณ ซึ่งเครื่องตานทานรอบซึ่งทุกข
สหายภาเวน โดยความเปนแหงสหาย ปุตฺตา อ. บุตร ท. (ภวิสสฺ นฺติ)
จักมี กุโต านโต แตที่ไหน ธน อ. ทรัพย (ภวิสสฺ ติ) จักมี กุโต
านโต แตที่ไหน คือวา ปุตฺตา วา อ. บุตร ท. หรือ ธน วา หรือวา
อ. ทรัพย กริสฺสนฺติ จักกระทํา กึเอว ซึ่งอะไรนั่นเทียว ตสฺมึ สมเย
ในสมัยนั้น อานนฺทเสฏิโนป แมเมือ่ เศรษฐีชื่อวาอานนท กสฺสจิ กิฺจิ
อทตฺวา ปุตฺตสฺส อตฺถาย ธน สณฺเปตฺวา ปุพฺเพ มรณมฺเจ
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นิปนฺนสฺส วา ไมใหแลวซึ่งอะไร ๆ แกใคร ๆ ตัง้ ไวดวยดีแลว ซึ่งทรัพย
เพื่อประโยชน แกบุตร นอนแลว บนเตียงอันเปนที่ตาย ในกาลกอน
ก็ดี อิทานิ อิม ทุกฺข ปตฺตสฺส วา ถึงแลว ซึ่งความทุกขนี้ ในกาลนี้ก็ดี
ปุตฺตา อ. บุตร ท. (ภวิสสฺ นฺติ) จักมี กุโต านโต แตที่ไหน ธน
อ. ทรัพย (ภวิสฺสติ) จักมี กุโต านโต แตที่ไหน คือวา ปุตฺตา
วา อ. บุตร ท. หรือ ธน วา หรือวา อ. ทรัพย กึ ทุกฺข หรึสุ วา
นําไปแลว ซึ่งทุกขอะไรหรือ กึ สุข อุปฺปาทยึสุ วา หรือวายังความสุข
อะไร ใหเกิดขึ้นแลว อิติ ดังนี้ (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต (เวทิตพฺโพ)
พึงทราบ ฯ
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เรื่องโจรทําลายปม
๒๙. ๑๒๔/๔ ตั้งแต เต กิร เทฺว สหายกา เปนตนไป.
กิจ ไดยินวา เต เทฺว โจรา อ. โจร ท. ๒ เหลานั้น สหายกา
ผูเปนสหายกัน คนฺตฺวา ไปแลว เชตวน สูพระเชตวัน สทฺธึ กับ
มหาชเนน ดวยมหาชน คจฺฉนฺเตน ผูไปอยู ธมฺมสฺสวนตฺถาย เพื่อ
ตองการแกอันฟงซึ่งธรรม เอโก โจโร อ. โจรคนหนึ่ง อสฺโสสิ ไดฟง
แลว ธมฺมกถ ซึ่งธรรมกถา ฯ เอโก โจโร อ. โจรคนหนึ่ง โอโลเกสิ
แลดูแลว อตฺตนา คยฺหุปค วตฺถุ ซึง่ วัตถุ อันเขาถึงซึ่งความเปนวัตถุ
อันตนควรถือเอา ฯ เตสุ ทฺวีสุ โจเรสุ ในโจร ท. ๒ เหลานั้นหนา ธมฺม
สุณนฺโต โจโร อ. โจรผูฟงอยู ซึ่งธรรม ปาปุณิ บรรลุแลว โสตาปตฺติปล
ซึ่งโสดาปตติผล ฯ อิตโร โจโร อ. โจรคนนอกนี้ ลภิ ไดแลว
ปฺจมาสกมตฺต ธน ซึ่งทรัพย อันมีมาสก ๕ เปนประมาณ เอกสฺส
อุปาสกสฺส ทุสฺสนฺเต พทฺธ อันอุบาสกคนหนึ่ง ผูกไวแลว ทีช่ าย
แหงผา ฯ ต ธน อ. ทรัพยนั้น ปากวตฺต เปนของเปนไปเพื่อวัตถุอัน
บุคคลพึงหุงตม เคเห ในเรือน ตสฺส ของเขา ชาต เกิดแลว น ปจฺจติ
ยอมไมสําเร็จ เคเห ในเรือน อิตรสฺส โจรสฺส ของโจรคนนอกนี้ ฯ
อถ ครัง้ นั้น สหายกโจโร อ. โจรผูเปนสหาย สทฺธึ พรอม ภริยาย
ดวยภรรยา อตฺตโน ของตน อุปฺผณฺฑิยมาโน เมื่อจะเยาะเยย น
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โสตาปนฺนโจร ซึ่งโจรผูเปนโสดาบันนั้น อาห กลาวแลววา ตฺว อ.ทาน
ปากวตฺตมูลป แมยังมูลคาของวัตถุอันเปนไปเพื่อวัตถุอันบุคคลพึงหุงตม
เคเห ในเรือน อตฺตโน ของตน น นิปฺผาเทสิ ยอมไมใหสําเร็จได
(อตฺตโน) อติปณฺฑิตตาย เพราะความที่แหงตนเปนคนฉลาดกินไป
อิติ ดังนี้ ฯ อิตโร โสตาปนฺนโจโร อ. โจรผูเปนโสดาบันคนนอกนี้
(จินฺเตตฺวา) คิดแลววา อย มม สหายโก อ. สหายของเรานี้ มฺติ
ยอมสําคัญ อตฺตโน ปณฺฑิตภาว ซึ่งความที่แหงตนเปนคนฉลาด
(อตฺตโน) พาลภาเวนเอว วต เพราะความที่แหงตนเปนคนโงนั่น
เทียวหนอ อิติ ดังนี้ คนฺตฺวา ไปแลว เชตวน สูพระเชตวัน สทฺธึ
พรอม าตีหิ ดวยญาติ ท. อาโรเจตุ เพื่ออันกราบทูล ต ปวตฺตึ ซึ่ง
ความเปนไปทั่วนั้น สตฺถุ แดพระศาสดา อาโรเจสิ กราบทูลแลว ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา เทเสนฺโต เมื่อจะทรงแสดง ธมฺม ซึง่ ธรรม
ตสฺส โสตาปนฺนโจรสฺส แดโจรผูเปนโสดาบันนั้น อาห ตรัสแลว คาถ
ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด พาโล ผูเปนคนโง มฺติ
ยอมสําคัญ (อตฺตโน) พาลฺย ซึง่ ความที่แหงตน
เปนคนโง โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น ปณฺฑิโต วาป
เปนผูฉลาดไดบาง (โหติ) ยอมเปน เตน การเณน
เพราะเหตุนั้น จ สวนวา (โย ปุคฺคโล) อ.
บุคคลใด พาโล ผูเปนคนโง ปณฺฑิตมานี เปนผู
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มีความสําคัญวาเปนคนฉลาด (โหติ) ยอมเปน
โส เว ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้นแล (มยา) อันเรา
วุจฺจติ ยอมเรียกวา พาโล อ. คนโง อิติ ดังนี้ อิติ
ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด พาโล เปนคนโง
คือวา อปณฺฑิโต เปนคนไมฉลาด สมาโน เปนอยู อตฺตนา ดวยตน
มฺติ ยอมสําคัญ คือวา ชานาติ ยอมทราบ อตฺตโน พาลฺย ซึ่งความ
ที่แหงตนเปนคนโง คือวา (อตฺตโน) พาลภาว ซึง่ ความที่แหงตนเปน
คนพาล ต นั้นวา อห อ. เรา พาโล เปนคนโง (อมฺหิ) ยอมเปน
อิติ ดังนี้ (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปททฺวยสฺส)
แหงหมวดสองแหงบทวา โย พาโล อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ.อรรถวา โส บุคฺคโล อ. บุคคลนัน้ ปณฺฑิโต วาป
เปนคนฉลาดไดบางหรือ ปณฺฑิตสทิโส วาป หรือวาเปนผูเชนกับดวย
คนฉลาดไดบาง โหติ ยอมเปน เตน การเณน เพราะเหตุนั้น (อิติ)
ดังนี้ (ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสองแหงบทวา เตน โส อิติ ดังนี้ ฯ
หิ เพราะวา โส ปุคคฺ โล อ. บุคคลนั้น ชานมาโน ทราบอยูวา
อห อ. เรา พาโล เปนคนโง (อมฺหิ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ อุปสงฺกมฺโต
เขาไปหาอยู ปยิรุปาสนฺโต เขาไปนั่งใกลอยู อฺ ปุคฺคล ซึง่ บุคคลอื่น
ปณฺฑิต ผูฉลาด เตน ปณฺฑิเตน โอวทิยมาโน อนุสาสิยมาโน ผูอัน
คนฉลาดนั้น กลาวสอนอยู พร่ําสอนอยู ปณฺฑติ ภาวตฺถาย เพื่อประโยชน
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แกความเปนแหงคนฉลาด อุคฺคณฺหิตฺวา เรียนเอาแลว ต โอวาท ซึ่ง
โอวาทนั้น ปณฺฑิโต วา เปนคนฉลาดไดหรือ ปณฺฑิตตโร วา หรือวา
เปนคนฉลาดกวาได โหติ ยอมเปน ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา จ สวนวา โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด พาโล
เปนคนโง สมาโน เปนอยู ปณฺฑิตมานี ว เปนผูมีความสําคัญวาตน
เปนคนฉลาดเทียว เอว อยางนี้วา อฺโ ปุคฺคโล อ. บุคคลอื่น โก
คือ อ. ใคร พหุสฺสุโต เปนผูมีพระพุทธพจนอันตนสดับแลวมาก
ธมฺมกถิโก เปนพระธรรมกถึก วินยธโร เปนผูทรงซึ่งวินัย ธูตวาโท
เปนผูมีวาทะเปนเครื่องกลาวซึ่งคุณเปนเครื่องกําจัดกิเลส สทิโส เชนกับ
มยา ดวยเรา อตฺถิ มีอยู อิติ ดังนี้ โหติ ยอมเปน โส ปุคคฺโล อ.
บุคคลนั้น อนุปสงฺกมนฺโต ไมเขาไปหาอยู อปยิรปุ าสนฺโต ไมเขาไป
นั่งใกลอยู อฺ ปุคฺคล ซึ่งบุคคลอื่น ปณฺฑิต ผูฉลาด นเอว อุคฺคณฺหาติ
ยอมไมเรียนเอานั่นเทียว ปริยตฺตึ ซึ่งปริยัติ น ปฏิปตฺตึ ปูเรติ ยอม
ไมยังการปฏิบัติใหเต็ม ปาปุคณาติ ยอมถึง เอกนฺต พาลภาวเอว ซึ่ง
ความเปนแหงบุคคลผูโงโดยสวนเดียวนั่นเทียว โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น
(โหติ) ยอมเปน คณฺิเภทกโจโร วิย ราวกะ อ. โจรผูทําลายซึ่งปม
(อิติ) ดังนี้ (ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสองแหงบทวา ส เว พาโล
อิติ ดังนี้ ฯ เตน การเณน เพราะเหตุนั้น (วจน) อ. พระดํารัสวา
ส เว พาโลติ วุจฺจติ อิติ ดังนี้ (ภควตา) อันพระผูมีพระภาคเจา
วุตฺต ตรัสแลว ฯ
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เรื่องนายสุปปพุทธกุฏฐิ
๓๐. ๑๒๘/๑๐ ตั้งแต ตทา หิ สุปฺปพุทฺธกุฏิ ปริสปริยนฺเต
เปนตนไป.
หิ ก็ ตทา ในกาลนัน้ สุปฺปพุทธฺ กุฏิ อ. บุรุษผูเปนโรคเรื้อน
ชื่อวาสุปปพุทธะ นิสินฺโน นั่งแลว ปริสปริยนฺเต ณ ที่สุดรอบแหง
บริษัท สุตฺวา สดับแลว ธมฺมเทสน ซึ่งพระธรรมเทศนา ภควโต
ของพระผูมีพระภาคเจา ปตฺวา บรรลุแลว โสตาปตฺติผล ซึ่งโสดา
ปตติผล อาโรเจตุกาโม เปนผูใครเพื่ออันกราบทูล อตฺตนา ปฏิลทฺธคุณ
ซึ่งคุณอันตนไดเฉพาะแลว สตฺถุ แดพระศาสดา (หุตฺวา) เปน
อวิสหนฺโต เมื่อไมอาจ โอคาหิตุ เพื่อหยั่งลง ปริสมชฺเฌ ในทามกลาง
แหงบริษัท อคมาสิ ไดไปแลว วิหาร สูวิหาร มหาชนสฺ สตฺถาร
วนฺทิตฺวา อนุคนฺตฺวา นิวตฺตกาเล ในกาลแหงมหาชน ถวายบังคมแลว
ซึ่งพระศาสดา ตามไปแลว กลับแลว ฯ
ตสฺมึ ขเณ ในขณะนั้น เทวราชา อ. เทวดาผูพระราชา สกฺโก
พระนามวาสักกะ ตฺวา ทรงทราบแลววา สุปฺปพุทฺธกุฎิ อ. บุรุษ
ผูเปนโรคเรื้อนชื่อวาสุปปพุทธะ อย นี้ กาตุกาโม เปนผูใครเพื่ออัน
กระทํา อตฺตนา สตฺถุ สาสเน ปฏิลทฺธคุณ ซึ่งคุณอันตนไดเฉพาะแลว
ในพระศาสนา ของพระศาสดา ปากฏ ใหเปนคุณปรากฏแลว (โหติ)
ยอมเปน อิติ ดังนี้ (จินฺเตตฺวา) ทรงดําริแลววา อห อ. เรา วีมสิสฺสามิ
จักทดลอง น สุปฺปพุทฺธ ซึ่งนายสุปปพุทธะนั้น อิติ ดังนี้ คนฺตฺวา
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เสด็จไปแลว ิโต ประทับยืนอยูแลว อากาเส ในอากาศ อโวจ
ไดตรัสแลว เอต วจน ซึ่งคํานี้วา สุปฺปพุทฺธ ดูกอนสุปปพุทธะ ตฺว
อ. ทาน มนุสสฺ ทลิทฺโท เปนมนุษยผูขัดสน มนุสฺสวราโก เปนมนุษย
ผูยากไร (อสิ) ยอมเปน อห อ. เรา ทสฺสามิ จักให ธน ซึ่งทรัพย
อปริยนฺต อันมีที่สุดรอบหามิได เต แกทาน ตฺว อ. ทาน วเทหิ
จงกลาววา พุทฺโธ อ. พระพุทธเจา น พุทฺโธ เปนผูไมใชพระพุทธเจา
(โหติ) ยอมเปน ธมฺโม อ. พระธรรม น ธมฺโม เปนสภาพไมใช
พระธรรม (โหติ) ยอมเปน สงฺโฆ อ. พระสงฆ น สงฺโฆ เปนผู
ไมใชพระสงฆ (โหติ) ยอมเปน อล อ. อยาเลย พุทเฺ ธน ดวยพระพุทธเจา เม แกเรา อล อ. อยาเลย ธมฺเมน ดวยพระธรรม เม
แกเรา อล อ. อยาเลย สงฺเฆน ดวยพระสงฆ เม แกเรา อิติ ดังนี้
อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครัง้ นั้น โส สุปฺปพุทฺโธ อ. นายสุปปพุทธะนั้น อาห กลาว
แลววา ตฺว อ. ทาน โก เปนใคร (อสิ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ น
สกฺก กะทาวสักกะนั้น ฯ (สกฺโก) อ. ทาวสักกะ (อาห) ตรัสแลววา
อห อ. เรา สกฺโก เปนทาวสักกะ (อมฺหิ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
(สุปฺปพุทฺโธ) อ. นายสุปปพุทธะ (อาห) กลาวแลววา อนฺธพาล
แนะทานผูอันธพาล อหิริก ผูไมมีความละอาย ตฺว อ.ทาน น ยุตฺตรูโป
เปนผูมีรูปอันไมควรแลว กเถตุ เพื่ออันกลาว สทฺธึ กับ มยา ดวยเรา
อสิ ยอมเปน ตฺว อ. ทาน วเทสิ กลาวแลววา ตฺว อ. ทาน ทุคฺคโต
เปนผูถึงแลวซึ่งความลําบาก ทลิทโฺ ท เปนคนขัดสน กปโณ เปนคน
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กําพรา (อสิ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ม กะเรา อห อ. เรา ทุคฺคโต
เปนผูถึงแลวซึ่งความลําบาก (อมฺหิ) ยอมเปน นเอว หามิไดนั่นเทียว
ทลิทฺโท เปนคนขัดสน (อมฺหิ) ยอมเปน น หามิได อห อ. เรา
สุขปฺปตฺโต เปนผูถึงแลวซึ่งความสุข มหทฺธโน เปนคนมีทรัพยมาก
อสฺมิ ยอมเปน หิ เพราะวา สตฺตวิธอริยธนานิ อ. อริยทรัพยอันมี
อยาง ๗ ท. อิมานิ เหลานี้ (วุตฺตานิ) อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
แลววา
เอตา ธนา อ. ทรัพย ท. เหลานี้ สทฺธาธน จ คือ
อ. ทรัพยคือศรัทธาดวย สีลธน จ คือ อ. ทรัพย
คือศีลดวย หิรี (ธน) จ คือ อ. ทรัพยคือหิริดวย
โอตฺตปฺปย ธน จ คือ อ. ทรัพยคือโอตตัปปะดวย
สุตธน จ คือ อ. ทรัพยคือสุตะดวย จาโค (ธน)
จ คือ อ. ทรัพยคือจาคะดวย ปฺา เว สตฺตม
ธน จ คือ อ. ทรัพยที่ ๗ คือปญญาแล อตฺถิ มีอยู
ยสฺส ปุคฺคลสฺส แกบุคคลใด อิตถฺ ิยา วา คือ
แกหญิงหรือ ปุริสสฺส วา คือหรือวา แกบุรุษ
(ปณฺฑิตา) อ. บัณฑิต ท. อาหุ เรียกแลว ต ปุคฺคล
ซึ่งบุคคลนั้นวา อทลิทฺโท เปนคนขัดสนหามิได
อิติ ดังนี้ ชีวิต อ. ชีวิต ตสฺส ปุคฺคลสฺส ของ
บุคคลนั้น อโมฆ เปนธรรมชาตไมเปลา (โหติ)
ยอมเปน อิติ ดังนี้
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สนฺติ มีอยู เยส ชนาน แกชน ท. เหลาใด เต ชนา อ. ชน ท. เหลานั้น
พุทฺเธหิ วา อันพระพุทธเจา ท. หรือ ปจฺเจกพุทฺเธหิ วา หรือวา อัน
พระปจเจกพุทธเจา ท. น วุจฺจนฺติ ยอมไมเรียกวา ทลิทฺทา เปนคน
ขัดสน อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้ ฯ
๓๑. ๑๒๙/๒๐ ตั้งแต สา กิร เอกา ยกฺขินี ปุกฺกุสาติกุลปุตฺต
เปนตนไป.
กิร ไดยินวา ตรุณวจฺฉคาวี อ. แมโคตัวมีลูกออน สา นัน้ ยกฺขินี
เปนนางยักษิณี เอกา ตนหนึ่ง คาวี เปนแมโค หุตฺวา เปน โวโรเปสิ
ปลงลงแลว ชเน ซึ่งชน ท. จตฺตาโร ๔ อิเม เหลานี้ อิติ คือ
ปุกฺกุสาติกุลปุตฺต ซึ่งกุลบุตรชื่อวาปุกกุสาติ พาหิยทารุจิริย ซึ่งนายพาหิยทารุจิริยะ ตมฺพทาิกโจรฆาตก ซึ่งบุรุษผูฆาซึ่งโจรชื่อวาตัมพทาฐิกะ
สุปฺปพุทฺธกุฏึ ซึ่งบุรุษผูเปนโรคเรื้อนชื่อวาสุปปพุทธะ ชีวติ า จากชีวิต
อตฺตภาเว สิ้นอัตภาพ ท. สต อันมีรอ ยเปนประมาณ สต อันมีรอย
เปนประมาณ ฯ กิร ไดยินวา อตีเต กาเล ในกาลอันลวงไปแลว เต
ชนา อ. ชน ท. เหลานั้น เสฏิปุตฺตา เปนบุตรของเศรษฐี จตฺตาโร ๔
หุตฺวา เปน เนตฺวา นําไปแลว คณฺก ซึ่งหญิงแพศยา นครโสภินึ ผูมี
ความงามในพระนคร เอก คนหนึ่ง อุยฺยาน สูสวน อนุภวิตฺวา เสวยแลว
สมฺปตฺตึ ซึ่งสมบัติ ทิวส ตลอดวัน มนฺตยึสุ ปรึกษากันแลว เอว
อยางนี้วา อฺโ ปุคฺคโล อ. บุคคลอื่น นตฺถิ ยอมไมมี อิมสฺมึ าเน
ในที่นี้ มย อ. เรา ท. คเหตฺวา ถือเอาแลว กหาปณสหสฺส จ ซึ่งพัน
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แหงกหาปณะดวย สพฺพ ปสาธนภณฺฑ จ ซึ่งสิ่งของอันเปนเครื่องประดับ
ทั้งปวงดวย อมฺเหหิ ทินฺน อันอันเรา ท. ใหแลว อิมิสฺสา อิตฺถิยา
แกหญิงนี้ อิม อิตฺถึ ยังหญิงนี้ มาเรตฺวา ใหตายแลว คจฺฉาม จงไปเถิด
อิติ ดังนี้ สายณฺหสมเย ในสมัยแหงวันในเวลาเย็น ฯ
สา คณิกา อ. หญิงเพศยานั้น สุตฺวา ฟงแลว กถ ซึ่งถอยคํา
เตส เสฏิปุตฺตาน ของบุตรของเศรษฐี ท. เหลานั้น (จินฺเตตฺวา)
คิดแลววา อิเม ชนา อ. ชน ท. เหลานี้ นิลฺลชฺชา ผูมีความละอาย
ออกแลว อภิรมิตฺวา ยินดียิ่งแลว สทฺธึ กับ มยา ดวยเรา ม มาเรตุกามา
เปนผูใครเพื่ออันยังเราใหตาย (โหนฺติ) ยอมเปน อิทานิ ในกาลนี้
อห อ. เรา ชานิสฺสามิ จักรู กตฺตพฺพยุตฺตตก กมฺม ซึ่งกรรมอันควรแลว
แกความเปนกรรมอันเราพึงกระทํา เตส ชนาน แกชน ท. เหลานั้น
อิติ ดังนี้ เตหิ ชเนหิ มาริยมานา ผูอันชน ท. เหลานั้นใหตายอยู อกาสิ
ไดกระทําแลว ปตฺถน ซึง่ ความปรารถนาวา อห อ. เรา ยกฺขินี เปน
นางยักษิณี หุตฺวา เปน สมตฺถา พึงเปนผูสามารถ เต ชเน มาเรตุ
เพื่ออันยังชน ท. เหลานั้นใหตาย เอเต ชนา อ. ชน ท. เหลานั่น ม
ยังเรา มาเรนฺติ ยอมใหตาย ยถา ฉันใด เอวเอว ฉันนั้นนั่นเทียว
ภเวยฺย พึงเปน อิติ ดังนี้ ฯ
ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. สมฺพหุลา ผูมากพรอม อาโรเจตฺวา กราบทูล
แลว กาลกิรยิ  ซึ่งการกระทําซึ่งกาละ ตสฺส สุปฺปพุทฺธสฺส ของนาย
สุปปพุทธะนั้น ภควโต แดพระผูมีพระภาคเจา ปุจฺฉึสุ ทูลถามแลววา
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คติ อ. คติ ตสฺส สุปฺปพุทฺธสฺส ของนายสุปปพุทธะนั้น กา เปนอยางไร
(โหติ) ยอมเปน (โส สุปฺปพุทโธ) อ. นายสุปปพุทธะนั้น ปตฺโต
ถึงแลว (อตฺตโน) กุฏิภาว ซึ่งความที่แหงตนเปนโรคเรื้อน การเณน
เพราะเหตุ เกนเอว อะไรนั่นเทียว อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา พฺยากริตฺวา ทรงกระทําใหแจงแลว
โสตาปตฺติผล ปตฺวา ตสฺส สุปฺปพุทฺธสฺส ตาวตึสภวเน อุปฺปนฺนภาว จ
ซึ่งความที่แหงนายสุปปพุทธะนั้น เปนผูบรรลุ ซึ่งโสดาปตติผล แลวจึง
เกิดขึ้นแลว ในภพชื่อวาดาวดึงสดวย ตครสิขิปฺปจฺเจกพุทฺธ ทิสฺวา
นิฏุหิตฺวา อปพฺยาม กตฺวา ทีฆรตฺต นิรเย ปจิตฺวา วิปากาวเสเสน
อิทานิ (อตฺตโน) กุฏิภาวปฺปตฺตึ จ ซึ่งอันเห็นแลว ซึ่งพระปจเจก
พุทธเจานามวาตครสิขี ถมแลว กระทําแลว ใหมีในเบื้องซาย ไหมแลว
ในนรก สิ้นราตรีนาน ถึงซึ่งความที่แหงตนเปนคนโรคเรื้อ ในกาลนี้
เพราะผลอันเหลือลงดวย วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท.
อิเม สตฺตา อ. สัตว ท.เหลานี้ กโรนฺตา วิจรนฺติ ยอมเที่ยวไปกระทําอยู
กมฺม ซึ่งกรรม กฏกวิปาก อันมีผลอันเผ็ดรอน อตฺตโน แกตน
อตฺตนา ว ดวยตนเทียว อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต
เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดง ซึ่งธรรม อาห ตรัสแลว คาถ
ซึ่งพระคาถา (อิม) นี้วา
พาลา อ. คนเขลา ท. ทุมฺเมธา ผูมีปญญาชั่ว อตฺตนา
มีตน อมิตฺเตน อิว เปนเพียงดังวาศัตรูผูมิใชมิตร
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(หุตฺวา) เปน กโรนฺตา จรนฺติ ยอมเที่ยวไป
กระทําอยู ย กมฺม อ. กรรมใด กฏกปฺผล เปนกรรม
มีผลอันเผ็ดรอน โหติ ยอมเปน (ต) กมฺม ซึ่ง
กรรมนัน้ ปาปก อันลามก อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา กโรนฺตา วิจรนฺติ ยอมเที่ยวไปกระทําอยู
อกุสลเอว ซึ่งอกุศลนั่นเทียว จตูหิ อิริยาปเถหิ ดวยอิริยาบถ ท. ๔
(อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหงบทวา
จรนฺติ อิติ ดังนี้ ฯ
อชานนฺตา ชนา อ. ชน ท. ผูไมรูอยู อิธโลกตฺถ จ ซึ่งประโยชน
ในโลกนี้ดวย ปรโลกตฺถ จ ซึ่งประโยชนในโลกเบื้องหนาดวย พาลา
นาม ชื่อวาคนเขลา อิธ ปเท ในบทนี้วา พาลา อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ทุปฺปฺา ผูมีปญญาชั่ว (อิติ) ดังนี้
(ปทสฺส) แหงบทวา ทุมฺเมธา อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา อมิตฺตภูเตน เวรินา วิย เปนเพียงดังวา
คนมีเวร ผูเปนศัตรูเปนแลว หุตฺวา เปน (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส)
แหงบทวา อมิตฺเตเนว อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ติขิณผล เปนกรรมมีผลเขมแข็ง คือวา
ทุกฺขผล เปนกรรมมีทุกขเปนผล อิติ ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา
กฏกปฺผล อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องชาวนา
๓๒. ๑๓๒/๔ ตั้งแต สตฺถา อานนฺทตฺเถเรน ปจฺฉาสมเณน
เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา อานนฺทตฺเถเรน มีพระเถระชื่อวาอานนท
ปจฺฉาสมเณน ผูเปนสมณะในเบื้องหลัง อคมาสิ ไดเสด็จไปแลว ตตฺถ
าเน ในที่นั้น ฯ กสโก อ. ชาวนา ทิสฺวา เห็นแลว สตฺถาร ซึง่
พระศาสดา คนฺตฺวา ไปแลว วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแลว ภควนฺต ซึ่ง
พระผูมีพระภาคเจา อารภิ เริ่มแลว กสิตุ เพื่ออันไถ ปุน อีก ฯ สตฺถา
อ. พระศาสดา อวตฺวา ไมตรัสแลว กิฺจิ วจน ซึ่งพระดํารัสอะไร ๆ
สทฺธึ กับ เตน กสเกน ดวยชาวนานั้น คนฺตฺวา เสด็จไปแลว สหสฺสตฺถวิกาย
ปติตฏาน สูที่แหงถุงแหงพันแหงทรัพยตกแลว ทิสฺวา ทรงเห็นแลว.
ต สหสฺสตฺถวิก ซึ่งถุงแหงพันแหงทรัพยนั้น อาห ตรัสแลววา อานนฺท
ดูกอนอานนท ตฺว อ. เธอ ปสฺส จงดูเถิด อาสีวิโส อ. อสรพิษ อิติ
ดังนี้ อานนฺทตฺเถร กะพระเถระชื่อวาอานนท ฯ (อานนฺทตฺเถโร)
อ. พระเถระชื่อวาอานนท (อาห) กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแต
พระองคผูเจริญ อห อ. ขาพระองค ปสฺสามิ ยอมเปน (อาสีวิโส)
อ. อสรพิษ โฆรวิโส เปนงูมีพิษราย (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
กสโก อ. ชาวนา สุตฺวา สดับแลว ต กถ ซึง่ ถอยคํานั้น จินฺตเตตฺวา
คิดแลววา เอต าน อ. ที่นั่น จรณฏาน เปนสถานที่อันเปนที่เที่ยวไป
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เวลาย วา ในเวลาหรือ อเวลาย วา หรือวาในเวลาอันไมสมควร มม
แหงเรา (โหติ) ยอมเปน กิร ไดยินวา อาสีวิโส อ. อสรพิษ อตฺถิ
มีอยู เอตฺถ าเน ในที่นั่น อิติ ดังนี้ สตฺถริ ครั้นเมื่อพระศาสดา
วตฺวา ตรัสแลว เอตฺตก วจน ซึ่งพระดํารัส อันมีประมาณเทานี้ ปกฺกนฺเต
เสด็จหลีกไปแลว อาทาย ถือเอาแลว ปโตทยฏึ ซึ่งคันแหงปฏัก คโต
ไปแลว (จินตฺ เนน) ดวยอันคิดวา อห อ. เรา น อาสีวิส ยังอสรพิษนั้น
มาเรสฺสามิ จักใหตาย อิติ ดังนี้ ทิสวฺ า เห็นแลว สหสฺสตฺถวิก ซึ่งถุง
แหงพันแหงทรัพย (จินฺเตตฺวา) คิดแลววา (ต วจน) อ. พระดํารัสนั้น
อิม สหสฺสตฺถวิก สนฺธาย สตฺถารา กถิต จักเปนพระดํารัสอันพระศาสดา
ทรงหมายเอา ซึ่งถุงแหงพนแหงทรัพยนี้ ตรัสแลว ภวิสฺสติ จักเปน
อิติ ดังนี้ อาทาย ถือเอาแลว ต สหสฺสตฺถวิก ซึง่ ถุงแหงพันแหงทรัพยนั้น
นิวตฺโต กลับแลว เปตฺวา วางไวแลว ต สหสฺสตฺถวิก ซึ่งถุงแหงพัน
แหงทรัพยนั้น เอกมนฺเต ในสวนสุดขางหนึ่ง (อตฺตโน) อพฺยตฺตตาย
เพราะความที่แหงตนเปนคนไมเฉียบแหลม ปฏิจฺฉาเทตฺวา ปกปดแลว
ปสุน ดวยดินรวน อารภิ เริ่มแลว กสิตุ เพื่ออันไถ ปุน อีก ฯ
มนุสฺสาป แม อ. มนุษย ท. รตฺติยา เมื่อราตรี วิภาตาย สวางแลว
ทิสฺวา เห็นแลว โจเรหิ กตกมฺม ซึ่งกรรมอันอันโจร ท. กระทําแลว
เคเห ในเรือน คจฺฉนฺตา ไปอยู ปทานุปท สูรอยเทาตามซึ่งรอยเทา
คนฺตฺวา ไปแลว ต เขตฺต สูนานั้น ทิสฺวา เห็นแลว โจเรหิ ภณฺฑสฺส
ภาชิตฏาน ซึ่งที่แหงสิ่งของ อันโจร ท. แบงกันแลว ตตฺถ เขตฺเต
ในนานั้น อทฺทสสุ ไดเห็นแลว ปทวลฺช ซึ่งเครื่องใชสอยคือรอยเทา
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กสกสฺส ของชาวนา ฯ เต มนุสฺสา อ. มนุษย ท.เหลานั้น คนฺตฺวา
ไปแลว ปทานุสาเรน ตามแนวแหงรอยเทา ตสฺส กสกสฺส ของชาวนา
นั้น ทิสฺวา เห็นแลว (เตน กสเกน) ถวิกาย ปตฏาน ซึ่งที่แหงถุง
อันชาวนานั้นวางไวแลว วิยูหิตฺวา คุยแลว ปสุ ซึ่งดินรวน อาทาย
ถือเอาแลว ถวิก ซึ่งถุง ตชฺเชตฺวา คุกคามแลววา ตฺว อ. ทาน วิลุมฺปตฺวา
ปลนแลว เคห ซึ่งเรือน วิจรสิ ยอมเที่ยวไป เขตฺต กสมาโน วิย
เปนราวกะวาไถอยู ซึ่งนา (หุตฺวา) เปน อิติ ดังนี้ โปเถตฺวา โบยแลว
ทณฺเฑน ดวยทอนไม เนตฺวา นําไปแลว ทสฺสยึสุ ทูลแสดงแลว
รฺโ แดพระราชา ฯ ราชา อ. พระราชา สุตฺวา ทรงสดับแลว ต
ปวตฺตึ ซึ่งความเปนไปทั่วนั้น อาณาเปสิ ทรงยังราชบุรุษใหรทู ั่วแลว
วธ ซึ่งการฆา ตสฺส กสกสฺส ซึ่งชาวนานั้น ฯ ราชปุริสา อ. ราชบุรุษ ท.
พนฺธิตฺวา ผูกมัดแลว ต กสก ซึ่งชาวนานั้น (กตฺวา) กระทํา
ปจฺฉาพาหุ ใหเปนผูมีแขนในเบื้องหลัง ตาเลนฺตา เฆี่ยนอยู กสาหิ
ดวยหวาย ท. นยึสุ นําไปแลว อาฆาต สูที่เปนที่ฆา ฯ
โส กสโก อ. ชาวนานั้น (ราชปุริเสหิ) ตาลิยมาโน ผูอันราชบุรุษ ท. เฆี่ยนอยู กสาหิ ดวยหวาย ท. อวตฺวา ไมกลาวแลว อฺ
วจน ซึ่งคําอื่น กิฺจ อะไร ๆ วทนฺโต กลาวอยูวา (สตฺถา) อ. พระ
ศาสดา (อาห) ตรัสแลววา อานนฺท ดูกอนอานนท ตฺว อ.เธอ ปสฺส
จงดูเถิด อาสีวิโส อ. อสรพิษ อิติ ดังนี้ (อานนฺทตฺเถโร) อ. พระเถระ
ชื่อวาอานนท (อาห) ทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ อห
อ. ขาพระองค ปสฺสามิ ยอมเห็น (โส อาสีวิโส) อ. อสรพิษนั้น
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โฆรวิโส เปนงูมีพิษราย (โหติ) ยอมเปน (อิติ) ดังนี้ อิติ ดังนี้
คจฺฉติ เดินไปอยู ฯ อถ ครั้นนั้น ราชปุริสา อ. ราชบุรุษ ท. ปุจฺฉิตฺวา
ถามแลว น กสก ซึ่งชาวนานันวา ตฺว อ. ทาน กเถสิ กลาวแลว
กถ ซึ่งถอยคํา สตฺถุ จเอว ของพระศาสดาดวยนั่นเทียว อานนฺทตฺเถรสฺส
จ ของพระเถระชื่อวาอานนทดวย เอต การณ อ. เหตุนั่น กึ นาม
ชื่อวาอะไร อิติ ดังนี้ (วจเน) ครั้นเมื่อคําวา อห อ. เรา ลภมาโน
เมื่อได ทกฺุ เพื่ออันเฝา ราชาน ซึ่งพระราชา กเถสฺสามิ จักกลาว
อิติ ดังนี้ (กสเกน) อันชาวนา วุตฺเต กลาวแลว เนตฺวา นําไปแลว
สนฺติก สูสํานัก รฺโ ของพระราชา กถยึสุ กราบทูลแลว ต ปวตฺตึ
ซึ่งความเปนไปทั่วนั้น รฺโ แดพระราชา ฯ
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เรื่องนายสุมนมาลาการ
๓๓. ๑๓๔/๑๐ ตั้งแต โส กิร เทวสิก พิมฺพิสารราชาน เปนตนไป.
กิร ไดยินวา โส สมุนมาลากาโร อ. นายมาลาการชื่อวาสุมนะนั้น
อุปฏหนิโต บํารุงอยู พิมฺพิสารราชาน ซึ่งพระราชาพระนามวาพิมพิสาร
สุมนปุปฺผนาฬีหิ ดวยทะนานแหงดอกไมชื่อวามะลิ ท. อฏหิ ๘ ปาโต ว
แตเชาเทียว เทวสิก ทุกวัน อฏฏหาปเณ ลภติ ยอมได ซึ่ง
กหาปณา ๘,๘ ท. ฯ อถ ครั้นนั้น เอกทิวส ในวันหนึ่ง ตสฺมึ สุมนมาลากาเร ครั้นเมื่อนายมาลาการชื่อวาสมุนะนั้น คเหตฺวา ถือเอาแลว
ปุปฺผานิ ซึ่งดอกไม ท. ปวิฏมตฺเต เปนผูสักวาเขาไปแลว นคร
สูพระนคร (สมาเน) เปนอยู ภควา อ. พระผูมีพระภาคเจา มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ผูอันหมูแหงภิกษุหมูใหญแวดลอมแลว วิสสฺ ชฺเชนฺโต
ทรงเปลงอยู ฉพฺพณฺณรสิโย ซึ่งพระรัศมีอันมีวรรณะ ๖ ท. ปาวิสิ ได
เสด็จเขาไปแลว นคร สูพ ระนคร ปณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต พุทฺธนุกาเวน
ดวยอานุภาพของพระพุทธเจา มหตา อันใหญ พุทฺธลีฬฺหาย ดวยพระ
ลีลาของพระพุทธเจา มหติยา อันใหญ ฯ
หิ จริงอยู เอกทา ในกาลบางคราว ภควา อ. พระผูมีพระภาคเจา
ปฏิจฺฉาเทตฺวา ทรงปกปดแลว ฉพฺพณฺณรสิโย ซึง่ พระรัศมีอันพรรณะ
๖ ท. จีวเรน ดวยพระจีวร วิจรติ ยอมเสด็จเที่ยวไป อฺตโร
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ปณฺฑปาติโก ภิกฺขุ วิย ราวกะ อ. ภิกษุผูเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต รูปใด
รูปหนึ่ง คจฺฉนฺโต วิย ราวกะวาเสด็จไปอยู ปจฺจุคฺคมน สูที่เปนที่
ตอนรับ องฺคุลิมาลสฺส ซึ่งภิกษุชื่อวาองคุลิมาล ตึสโยชนมคฺค สิ้นหนทาง
มีโยชน ๓๐ เปนประมาณ เอกทา ในกาลบางคราว (ภควา) อ. พระผูมี
พระภาคเจา วิสฺสชฺเชนฺโต ทรงเปลงอยู ฉพฺพณฺณรสิโย ซึ่งพระรัศมี
อันมีพรรณะ ๖ ท. (วิจรติ) ยอมเสด็จเที่ยวไป (คจฺฉนฺโต) วิย ราวกะวา
เสด็จไปอยู กปลวตฺถุปฺปเวสนาทีสุ กาเลสุ ในกาล ท. มีกาลเปนที่เสด็จ
เขาไปสูกรุงกบิลพัสดุเปนตน ฯ ตสฺมึป ทิวเส ในวันแมนั้น (ภควา)
อ. พระผูมีพระภาคเจา วิสฺสชฺเชตฺวา ทรงเปลงแลว ฉพฺพณฺณรสิโย
ซึ่งพระรัศมีอันมีพรรณะ ๖ ท. สรีรโต จากพระสรีระ ปาวิสิ ไดเสด็จ
เขาไปแลว ราชคห สูเมืองราชคฤห พุทฺธานุภาเวน ดวยอานุภาพของ
พระพุทธเจา มหตา อันใหญ พุทฺธลีฬฺหาย ดวยพระลีลาของพระพุทธเจา
มหติยา อันใหญ ฯ
อถ ครัง้ นั้น มาลากาโร อ. นายมาลาการ ทิสฺวา เห็นแลว
อตฺตภาว ซึ่งพระอัตภาพ ภควโต ของพระผูมีพระภาคเจา รตนคฺฆิยกาฺจนคฺฆิยสทิส อันเชนกับดวยแกวอันมีราคาและทองอันมีราคา
โอโลเกตฺวา แลดูแลว (สรีร) ซึ่งพระสรีระ ทฺวตฺตึสมาหาปุริสลกฺขณปฺปฏิมณฺฑิต อันประดับแลวดวยพระลักษณะของพระมหาบุรุษ ๓๒
อสีตฺยานุพฺฺชนสิริโสภคฺค อันเลิศดวยความงามดวยพระสิริคืออนุพยัญชนะ ๘๐ ปสนฺนจิตโฺ ต ผูมีจิตอันเลื่อมใสแลว จินฺเตตฺวา คิดแลววา
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อห อ. เรา กโรมิ จะกระทํา อธิการ ปูช ซึ่งการบูชาอันบุคคลพึงกระทํา
ใหยิ่ง สตฺถุ แกพระศาสดา กึ นุ โข อยางไรหนอแล อิติ ดังนี้
อปสฺสนฺโต เมื่อไมเห็น อฺ วตฺถุ ซึ่งวัตถุอื่น จินฺเตตฺวา คิดแลววา
อห อ. เรา ปูเชสฺสามิ จักบูชา ภควนฺต ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา อิเมหิ
ปุปฺเผหิ ดวยดอกไม ท. เหลานี้ อิติ ดังนี้ จินฺเตสิ คิดแลว ปุน อีกวา
อิมานิ ปุปฺผานิ อ. ดอกไม ท. เหลานี้ อุปฏานปุปฺผานิ เปนดอกไม
อันเปนเครื่องบํารุง รฺโ ซึ่งพระราชา นิพทฺธ เนืองนิตย (โหนฺติ)
ยอมเปน ราชา อ. พระราชา อลภนฺโต เมื่อไมทรงได อิมานิ ปุปฺผานิ
ซึ่งดอกไม ท. เหลานี้ ม พนฺธาเปยฺย วา พึงทรงยังบุคคลใหผูกมัด
ซึ่งเราหรือ (ม) ฆาตาเปยฺย วา หรือวา พึงทรงยังบุคคลใหขับไล ซึ่งเรา
จากแวนแควน อห อ. เรา กโรมิ จะกระทํา กึ นุ โข อยางไรหนอแล
อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครัง้ นั้น เอต จินฺตน อ. ความคิดนี้วา ราชา อ. พระราชา
ม ฆาเตตุ วา จงทรงฆา ซึ่งเราก็ตาม (ม) รฏโต ปพฺพาเชตุ วา
จงทรงขับไล ซึ่งเรา จากแวนแควนก็ตาม หิ ก็ โส ราชา อ. พระ
ราชานั้น ททมาโนป แมเมื่อพระราชทาน มยฺห แกเรา ทเทยฺย
พึงพระราชทาน ธน ซึง่ ทรัพย ชีวิตมตฺต อันสัตววาเปนเครื่องเปนอยู
อิมสฺมึ อตฺตภาเว ในอัตภาพนี้ ปน สวนวา ปูชา อ. การบูชา สตฺถุ
ซึ่งพระศาสดา อล พอ หิตาย จเอว เพื่อเกื้อกูลดวยนั่นเทียว สุขาย จ
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เพื่อความสุขดวย เม แกเรา กปฺปโกฏีสุ ในโกฏิแหงกัป ท. อเนกาสุ
อันมิใชหนึ่ง อิติ ดังนี้ อโหสิ ไดมีแลว อสฺส มาลาการสฺส แกนาย
มาลาการนั้น ฯ โส มาลากาโร อ. นายมาลาการนั้น ปริจฺจชิ สละรอบแลว
ชีวิต ซึ่งชีวิต อตฺตโน ของตน ตถาคตสฺส เพื่อพระตถาคต ฯ โส
มาลากาโร อ. นายมาลาการนั้น (จินเฺ ตตฺวา) คิดแลววา ปสนฺนจิตฺต
อ. จิตอันเลื่อมใสแลว เม ของเรา น ปฏิกุฏติ ยอมไมกลับกลอก ยาว
เพียงใด อห อ. เรา กริสสฺ ามิ จักกระทํา ปูช ซึ่งการบูชา ตาวเทว
เพียงนั้นนั่นเทียว อิติ ดังนี้ หฏปฺปหฏโ เปนผูร าเริงแลวและราเริง
ทั่วแลว อุทคฺคุทคฺโค เปนผูฟูขึ้นและฟูขึ้น (หุตฺวา) เปน ปูเชสิ
บูชาแลว สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา ฯ
๓๔. ๑๓๘/๑๘ ตั้งแต อานนฺทตฺเถโร จินฺเตสิ อชฺช ปาโต ว
เปนตนไป.
อานนฺทตฺเถโร อ. พระเถระชื่อวาอานนท จินฺเตสิ คิดแลววา
อชฺช ในวันนี้ สีหนาทสหสฺสานิ จเอว อ. พันแหงสีหนาท ท. ดวยนั่นเทียว
เจลุกฺเขปสหสฺสานิ จ อ. พันแหงอันยกขึ้นซึ่งทอนผา ท. ดวย ปวตฺตนฺติ
เปนไปอยู ปฏาย จําเดิม ปาโต ว แตเชาเทียว วิปาโก อ. วิบาก
มาลาการสฺส ของนายมาลาการ โก นุ โข เปนอยางไรหนอแล (โหติ)
ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ โส อานนฺทตฺเถโร อ. พระเถระชื่อวาอานนทนั้น
ปุจฺฉิ ทูลถามแลว สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา ฯ
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อถ ครัง้ นั้น สตฺถา อ. พระศาสดา (วตฺวา) ตรัสแลววา อานนฺท
ดูกอนอานนท ตฺว อ. เธอ มา สลฺลกฺเขสิ อยากําหนดแลววา กมฺม
อ. กรรม อปฺปมตฺตก อันมีประมาณอันนอย มาลากาเรน อันนายมาลาการ
อิมินา นี้ กต กระทําแลว อิติ ดังนี้ หิ ก็ อย มาลากาโร อ. นาย
มาลาการนี้ ปริจฺจชิตฺวา สละรอบแลว ชีวิต ซึ่งชีวิต มยฺห เพื่อเรา
อกาสิ ไดกระทําแลว ปูช ซึ่งการบูชา โส มาลากาโร อ. นายมาลาการ
นั้น จิตฺต ยังจิต ปสาเทตฺวา ใหเลื่อมใสแลว มยิ ในเรา เอว อยางนี้
น คมิสฺสติ จักไมไป ทุคฺคตึ สูทุกคติ สตสหสฺส ตลอดแสน กปฺปาน
แหงกัป ท. อิติ ดังนี้ น อานนฺทตฺเถร กะพระเถระชื่อวาอานนทนั้น
อาห ตรัสแลววา
(มาลากาโร) อ. นายมาลาการ ตฺวา จักดํารงอยูแลว
เทวมนุสฺเสสุ ในเทวดาและมนุษย ท. น คมิสฺสติ
จักไมไป ทุคฺคตึ สูท ุคติ สตสหสฺส ตลอดแสน
กปฺปาน แหงกัป ท. (ต ทุคฺคตึ อคมน) อ. การ
ไมไป สูทุคตินั้น ผล เปนผล เอตสฺส กมฺมโุ น
ของกรรมนั่น (โหติ) ยอมเปน (มาลากาโร)
อ. นายมาลาการ ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ จักเปนพระปจเจกสัมพุทธเจา สุมโน นาม ชื่อวาสุมนะ
ภวิสฺสติ จักเปน ปจฺฉา ในภายหลัง อิติ ดังนี้ ฯ
ปน ก็ สตฺถุ วิหาร คนฺตฺวา คนฺธกุฎึ ปวิสนกาเล ในกาล
อันเปนที่เสด็จไป สูพระวิหาร แลวเสด็จเขาไป สูพระคันธกุฎี แหง
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พระศาสดา ตานิ ปุปฺผานิ อ. ดอกไม ท. เหลานัน้ ปตึสุ ตกแลว
ทฺวารโกฏเก ที่ซุมแหงประตู ฯ
สายณฺหสมเย ในสมัยแหงวันในเวลาเย็น ภิกขฺ ู อ. ภิกษุ ท.
กถ ยังถอยคําวา อโห โอ กมฺม อ. กรรม มาลาการสฺส ของนาย
มาลาการ อจฺฉริย เปนกรรมนาอัศจรรย (โหติ) ยอมเปน (มาลากาโร) อ. นายมาลาการ ปริจฺจชิตฺวา สละรอบแลว ชีวิต ซึ่งชีวิต
ธรมานกพุทฺธสฺส เพื่อพระพุทธเจาผูยังทรงพระชนมอยู กตฺวา กระทํา
แลว ปุปฺผปูช ซึ่งการบูชาดวยดอกไม ลภิ ไดแลว สพฺพฏก นาม
ชื่อซึ่งหมวด ๘ แหงวัตถุทั้งปวง ตขณเอว ในขณะนั้นนั่นเทียว อิติ
ดังนี้ สมุฏาเปสุ ใหตั้งขึ้นพรอมแลว ธมฺมสภาย ในธรรมสภา ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา นิกฺขมิตฺวา เสด็จออกไปแลว คนฺธกุฏิโต
จากพระคันธกุฎี คนฺตฺวา เสด็จไปแลว ธมฺมสภ สูธรรมสภา ติณฺณ
คมนาน แหงการเสด็จไป ท. ๓ หนา อฺตเรน คนเนน ดวยการ
เสด็จไป อยางใดอยางหนึ่ง นิสีทิตฺวา ประทับนั่งแลว พุทฺธาสเน
บนพระพุทธอาสน ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแลววา ภิกขฺ เว ดูกอนภิกษุ
ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. สนฺนิสินฺนา เปนผูนั่งประชุมกันแลว กถาย
ดวยถอยคํา กาย นุ อะไรหนอ อตฺถ ยอมมี เอตรหิ ในกาลบัดนี้
อิติ ดังนี้ (วจเน) ครั้นเมื่อคําวา มย อ. ขาพระองค ท. (สนฺนสิ ินฺนา)
เปนผูนั่งประชุมกันแลว อิมาย นาม กถาย ดวยถอยคําชื่อนี้ (อมฺหฺ
ยอมมี (เอตรหิ) ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ (เตหิ ภิกฺขูหิ) อัน
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ภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺเต กราบทูลแลว วตฺวา ตรัสแลววา ภิกขฺ เว
ดูกอนภิกษ ท. อาม เออ ปจฺฉานุตปฺป อ. ความตามเดือนรอน
ในภายหลัง น โหติ ยอมไมมี ยสฺส กมฺมสฺส (ปุคฺคเลน) กตตฺตา
เพราะความที่แหงกรรมใด เปนกรรมอันบุคคลกระทําแลว โสมนสฺสเอว
อ. ความโสมนัสนั่นเทียว อุปฺปชฺชติ ยอมเกิดขึ้น (อตฺตโน) อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขเณ ในขณะแหงตนตามระลึกถึงแลวและตามระลึกถึง
แลว (ยสฺส กมฺมสฺส ปุคคฺ เลน กตตฺตา) เพราะความที่แหงกรรม
ใด เปนกรรมอันบุคคลกระทําแลว (ต) กมฺม อ. กรรมนั้น
เอวรูป อันมีรูปอยางนี้ (ปุคฺคเลน) อันบุคคล กตฺตพฺพเอว พึง
กระทํานั่นเทียว อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต
เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดง ซึ่งธรรม อาห ตรัสแลว คาถ
ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
จ ก็ (ปุคฺคโล) อ. บุคคล กตฺวา กระทําแลว
ย กมฺม ซึ่งกรรมใด น อนุตปฺปติ ยอมไม
เดือดรอนในภายหลัง ปตีโต เปนผูเอิบอิ่มแลว
สุมโน เปนผูมีใจดี (หุตฺวา) เปน ปฏิเสวติ
ยอมเสวย วิปาก ซึง่ ผล ยสฺส กมฺมสฺส ของ
กรรมใด ต กมฺม อ. กรรมนั้น กต อันบุคคล
กระทําแลว สาธุ เปนกรรมยังประโยชนใหสําเร็จ
(โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
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(อตฺโถ) อ. อรรถวา (ปุคฺคโล) อ. บุคคล กตฺวา กระทํา
แลว กมฺม ซึ่งกรรม ย ใด คือวา เทวมนุสฺสสมฺปตฺตีน จเอว
นิพฺพานสมฺปตฺติยา จ นิพฺพตฺตนสมตฺถ อันสามารถในอันยังสมบัติ
แหงเทวดาและมนุษย ท. ดวยนั่นเทียว ยังสมบัติคือพระนิพพานดวย
ใหบังเกิด คือวา สุขุทฺรย อันมีสุขเปนกําหร น อนุตปฺปติ ยอม
ไมเดือนรอนในภายหลัง อถโข ที่แท (โส ปุคฺคโล) อ. บุคคลนั้น
ปติเวเคน ปตีโต จ ชื่อวาเปนผูเอิบอิ่มแลว เพราะกําลังแหงปติดวย
โสมนสฺสเวเคน สุมโน จ ชื่อวาเปนผูมีใจดี เพราะกําลังแหงความ
โสมนัสดวย หุตฺวา เปน (อตฺตโน) อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขเณ ในขณะ
แหงตนตามระลึกแลวและตามระลึกแลว คือวา ปติโสมนสฺสชาโต
เปนผูมีปติและโสมนัสอันเกิดแลว อายตึ ตอไป หุตฺวา เปน ปฏิเสวติ
ยอมเสวย วิปาก ซึ่งผล ทิฏธมฺเมเอว ในธรรมอันตนเห็นแลวนั่น
เทียว ต กมฺม อ. กรรมนั้น กต อันบุคคลกระทําแลว สาธุ เปน
กรรมยังประโยชนใหสําเร็จ คือวา สุนฺทร เปนกรรมดี คือวา สิลิฏก
เปนกรรมสละสลวย (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ
ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสองแหงบทวา
ย กตฺวา อิติ ดังนี้ เปนตน ฯ
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เรื่องอุบลวรรณาเถรี
๓๕. ๑๔๑/๑๐ ตั้งแต มาตุลปุตโฺ ต ปนสฺสา นนฺทมาณโว
เปนตนไป.
ปน ก็ นนฺทมาณโว อ. มาณพชือ่ วานันทะ มาตุลปุตฺโต
ผูเปนบุตรของลุง อสฺสา เถริยา ของพระเถรีนั้น ปฏิพทฺธจิตฺโต
เปนผูมีจิตอันเนื่องเฉพาะแลว ปฏาย จําเดิม (ตสฺส เถริยา)
คิหิกาลโต แตกาลแหงพระเถรีนั้นเปนคฤหัสถ (หุตฺวา) เปน สุตฺวา
สดับแลว ตสฺสา เถริยา อาคตภาว ซึ่งความที่แหงพระเถรีนั้น เปน
ผูมาแลว คนฺตฺวา ไปแลว อนฺธวน สูอ ันธวัน เถริยา อาคมนโต
ปุเรตรเอว กอนกวา กวาการมา แหงพระเถรีนั่นเทียว ปวิสิตฺวา
เขาไปแลว ต กุฏกิ  สูกระทอมนั้น นิลีโน แอบแลว เหฏามฺเจ
ในภายใตแหงเตียง เถริยา เมื่อพระเถรี อาคนฺตวา มาแลว ปวิสติ ฺวา
เขาไปแลว กุฏิก สูกระทอม ปธาย ปดแลว ทฺวาร ซึ่งประตู
นิสินฺนมตฺตาย เปนผูสักวานั่งแลว มฺจเก บนเตียงนอย (สมานาย)
เปนอยู อนฺธกาเร ครั้นเมื่ออันธการ จกฺขุปเถ ในคลองแหงจักษุ
อวิคเตเอว ไมไปปราศแลวนั่นเทียว (ตสฺสา เถริยา) อาคตตฺตา
เพราะความที่แหงพระเถรีนั้น เปนผูม าแลว อาตปโต จากแดด พหิ
ในภายนอก นิกฺขมิตฺวา ออกไปแลว เหฏามฺจโต จากภายใตแหงเตียง
อภิรุยฺห ขึ้นไปเฉพาะแลว มฺจก สูเตียงนอย เถริยา วาริยมาโน
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ผูอันพระเถรีหามอยูวา พาล แนะคนเขลา ตฺว อ. เธอ มา นสฺสิ
อยาฉิบหายแลว พาล แนะคนเขลา ตฺว อ. เธอ มา นสฺสิ อยา
ฉิบหายแลว อิติ ดังนี้ อภิภวิตฺวา ครอบงําแลว กตฺวา กระทําแลว
อตฺตโน ปฏิิตกมฺม ซึ่งกรรมอันตนปรารถนาแลว ปายาสิ ไดเดิน
ไปแลว ฯ
อถ ครัง้ นั้น มหาปวี อ. แผนดินอันใหญ อสกฺโกนฺตี วิย
อันเพียงดังวาไมอาจอยู ธาเรตุ เพื่ออันทรงไว อคุณ ซึ่งโทษมิใชคุณ
อสฺส นนฺทมาณวสฺส ของมาณพชื่อวานันทะนั้น ภิชฺชิ แตกแลว
เทฺวธา โดยสวนสอง ฯ โส นนฺทมาณโว อ. มาณพชื่อวานันทะนั้น
ปวิฏโ เขาไปแลว ปวึ สูแผนดิน คนฺตฺวา ไปแลว นิพฺพตฺติ
บังเกิดแลว มหาอวีจิมฺหิ ในมหาอเวจี ฯ เถรีป แม อ. พระเถรี
อาโรเจสิ บอกแลว ต อตฺถ ซึ่งเนื้อความนั้น ภิกฺขุนีน แก
ภิกษุณี ท. ฯ ภิกฺขุนิโย อ. ภิกษุณี ท. อาโรเจสุ บอกแลว ต อตฺถ
ซึ่งเนื้อความนั้น ภิกฺขูน แกภิกษุ ท. ฯ ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. อาโรเจสุ
กราบทูลแลว ภควโต แดพระผูมีพระภาคเจา ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว ต อตฺถ ซึ่ง
เนื้อความนั้น อามนฺเตตฺวา ตรัสเรียกแลว ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท. (วติวา)
ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ภิกฺขุภิกฺขุนีอุปาสกอุปาสิกาสุ
ในภิกษุและภิกษุณีและอุบาสกและอุบาสิกา ท. หนา โย โกจิ ปุคฺคโล
อ. บุคคลผูใดผูหนึ่ง กโรนฺโต เมื่อกระทํา ปาปกมฺม ซึ่งกรรมอันลามก
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หฏปฺปหฏโ เปนผูราเริงแลวและราเริงทั่วแลว อุทคฺคุทคฺโค วิย
เปนผูเพียงดังวาฟูขึ้นและฟูขึ้น (หุตฺวา) เปน กโรติ ยอมกระทําได
ปุริโส วิย ราวกะ อ. บุรษุ ขาทมาโน เคี้ยวกินอยู มธุสกฺขราทีสุ
วตฺถูสุ ในวัตถุ ท. มีน้ําผึ้งและน้ําตาลกรวดเปนตนหนา มธุรรส
ซึ่งรสแหงของหวาน กฺจิเอว บางอยางนั่นเทียว อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม
อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
ปาป อ. บาป น ปจฺจติ ยอมไมเผล็ดผล ยาว
เพียงใด พาโล อ. คนเขลา มฺติ ยอมสําคัญ
มธุวา วาเพียงดังน้ําหวาน ตาว เพียงนั้น จ ก็
ยทา เมือ่ ใด ปาป อ. บาป ปจฺจติ ยอมเผล็ด
ผล พาโล อ. คนเขลา นิคจฺฉติ ยอมเขาถึง
ทุกขฺ  ซึง่ ทุกข อถ เมื่อนั้น อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา หิ ก็ พาลสฺส เมื่อคนเขลา กโรนฺตสฺส
กระทําอยู ปาป ซึ่งบาป คือวา อกุสลกมฺม ซึ่งกรรมอันเปนอกุศล
ต กมฺม อ. กรรมนั้น อุปฏาติ ยอมปรากฏ มธุ วิย ราวกะ
อ. น้ําผึ้ง คือวา มธุรรส วิย ราวกะ อ. รสแหงของหวาน คือวา
อิฏ กนฺต มนาป วตฺถุ วิย ราวกะ อ. วัตถุ อันเปนที่ปรารถนา
อันเปนที่ใคร อันเปนที่ยงั ใจใหเอิบอาบ โส พาโล อ. คนเขลานั้น
มฺติ ยอมสําคัญ ต ปาป ซึ่งบาปนั้น มุธุ วิย ราวกะ อ. น้าํ ผึ้ง
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อิติ ดวยประการฉะนี้ (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้น
หนา (ปทสฺส) แหงบทวา มธุวา อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา กาล ตลอดกาล ยตฺตก อันมีประมาณ
เทาใด (อิติ) ดังนี้ (สทฺทสฺส) แหงศัพทวา ยาว อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา (ปาป) อ. บาป น เทติ ยอมไมให
วิปาก ซึ่งผล ทิฏธมฺเม วา ในธรรมอันตนเห็นแลวหรือ สมฺปราเย
วา หรือวาในภพเปนที่ไปในเบื้องหนาพรอม (ยาว) เพียงใด (พาโล)
อ. คนเขลา มฺติ ยอมสําคัญ น ปาป ซึ่งบาปนั้น เอว อยางนี้
ตาว เพียงนั้น (อิติ) ดังนี้ (ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสองแหงบทวา
ปาป น ปจฺจติ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปน ก็ ยทา ในกาลใด อสฺส พาลสฺส
เมื่อคนเขลานั้น (ปุคฺคเลน) ทิฏธมฺเม วิวิธา กมฺมกรณา กริยมานสฺส
วา อันบุคคลกระทําอยู ดวยกรรมกร อันมีอยางตาง ๆ ในธรรมอันตน
เห็นแลวหรือ สมฺปราเย นิรยาทีสุ อปาเยสุ มหาทุกฺข อนุภวนฺตสฺส วา
หรือวาเสวยอยู ซึ่งทุกขอันใหญ ในอาบาย ท. มีนรกเปนตน ในภพเปนที่
ไปในเบื้องหนาพรอม ต ปาป อ. บาปนั้น ปจฺจติ ชื่อวายอมเผล็ดผล
อถ ในกาลนั้น พาโล อ. คนเขลา โส นั้น นิคจฺฉติ ยอมเขาถึง คือ
วา วินฺทติ ยอมประสบ คือวา ปฏิลภติ ยอมไดเฉพาะ ทุกฺข ซึ่งทุกข
อิติ ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา ยทา จ อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
เทสนาวสาเน ในกาลเปนที่สุดลงแหงเทศนา พหู ชนา อ. ชน
ท. มาก ปาปุณึสุ บรรลุแลว โสตาปตฺติผลาทีนิ อริยผลานิ ซึ่งอริยผล
ท. มีโสดาปตติผลเปนตน ฯ อปเรน สมเยน โดยสมัยอื่นอีก มหาชโน
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อ. มหาชน กถ ยังถอยคําวา ขีณาสวาป แม อ. พระขีณาสพ
ท. มฺเ ชะรอย สาทิยนฺติ จะยินดี กามสุข ซึ่งความสุขในกาม
เสวนฺติ จะเสพ กาม ซึง่ กาม น เสวิสฺสนฺติ จักไมเสพ กึ เพราะเหตุ
อะไร หิ เพราะวา เอเต ขีณาสวา อ. พระขีณาสพ ท. เหลานั่น
โกฬาปรุกฺขา เปนตนไมอันผุ (โหนฺติ) ยอมเปน น หามิได วมฺมิกา
เปนจอมปลวก (โหนฺติ) ยอมเปน น หามิได อลฺลมสสรีราเอว
เปนผูมีเนื้อและสรีระอันสดนั่นเทียว (โหนฺติ) ยอมเปน ตสฺมา เพราะ
เหตุนั้น เอเตป ขีณาสวา อ. พระขีณาสพ ท. แมเหลานั่น สาทิยนฺติ
ยอมยินดี กามสุข ซึ่งความสุขในกาม เสวนฺติ ยอมเสพ กาม ซึ่งกาม
อิติ ดังนี้ สมุฏาเปสิ ใหตั้งขึ้นพรอมแลว ธมฺมสภาย ในธรรมสภา ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา อาคนฺตฺวา เสด็จมาแลว ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. สนฺนิสินนฺ า
เปนผูนั่งประชุมกันแลว กถาย ดวยถอยคํา กาย นุ อะไรหนอ อตฺถ
ยอมมี เอตรหิ ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ (วจเน) ครั้นเมื่อคําวา มย
อ. ขาพระองค ท. (สนฺนสิ ินฺนา) เปนผูนั่งประชุมกันแลว อิมาย
นาม กถาย ดวยถอยคําชื่อนี้ (อมฺห) ยอมมี (เอตรหิ) ในกาล
บัดนี้ อิติ ดังนี้ (เตหิ ภิกขฺ ูหิ) อันภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺเต
กราบทูลแลว (วตฺวา) ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ขีณาสวา
อ. พระขีณาสพ ท. น สาทิยนฺติ ยอมไมยินดี กามสุข ซึ่งความ
สุขในกาม น เสวนฺติ ยอมไมเสพ กาม ซึ่งกาม หิ เหมือนอยางวา
อุทกพินฺทุ อ. หยาดแหงน้ํา ปติต อันตกไปแลว ปทุมปตฺเต บนใบ
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ของปทุม น ลิปฺปติ ยอมไมติดอยู น สณฺาติ ยอมไมติดตั้งอยูดวยดี
วินิวฏเฏตฺวา ปตติเอว กลิ้งไปแลว ยอมตกไปนั่นเทียว ยถา ฉันใด
จ อนึ่ง สาสโป อ. เมล็ดผักกาด น ลิปฺปติ ยอมไมติดอยู น
สณฺาติ ยอมไมตั้งอยูดวยดี อารคฺเค บนปลายแหงเหล็กแหลม วิน-ิ
วฏเฏติวา ปตติเอว กลิ้งไปแลว ยอมตกไปนั่นเทียว ยถา ฉันใด
กาโม อ. กาม ทุวิโธป แมอันมีอยางสอง น ลิปปฺ ติ ยอมไมซึมซาบ
น สณฺาติ ยอมไมตั้งอยูดวยดี จิตฺเต ในจิต ขีณาสวสฺส ของพระ
ขีณาสพ เอว ฉันนั้น อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต
เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม อาห ตรัสแลว คาถ
ซึ่งพระคาถา พฺราหฺมณวคฺเค ในพราหมณวรรค อิม นี้วา
โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด น ลิปปฺ ติ ยอมไม
ติดอยู กาเมสุ ในกาม ท. วาริ โปกฺขรปตฺเต
(อลิปฺปนฺโต) อิว ราวกะ อ. น้ํา ไมซึมซาบอยู
บนใบแหงบัว อารคฺเค สาสโป (อลิปฺปนฺโต)
อิว ราวกะ อ. เมล็ดผักกาด ไมติดอยู บน
ปลายแหงเหล็กแหลม อห อ. เรา พฺรูมิ ยอม
เรียก ต ปุคฺคล ซึ่งบุคคลนั้น พฺราหมฺณ วาเปน
พราหมณ อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องชัมพุกาชีวก
๓๖. ๑๕๒/๑๓ ตั้งแต สตฺถา มหาชนสฺส ปริวิตกฺก ตฺวา
เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา ตฺวา ทรงทราบแลว ปริวิตกฺก
ซึ่งความปริวิตก มหาชนสฺส แหงมหาชน อาห ตรัสแลววา ชมฺพุก
ดูกอนชัมพุกะ ตฺว อ. ทาน ฉินฺทาหิ จงตัด กงฺข ซึ่งความสงสัย
อุปฏากาน แหงอุปฏฐาก ท. ตว ของทานเถิด อิติ ดังนี้ ฯ โส
ชมฺพุโก อ. ภิกษุชื่อวาชัมพุกะนั้น วตฺวา กราบทูลแลววา ภนฺเต
ขาแตพระองคผูเจริญ อหป แม อ. ขาพระองค ปจฺจาสึสามิ ยอม
หวังเฉพาะ เอตฺตกเอว การณ ซึ่งเหตุอันมีประมาณเทานี้นั่นเทียว อิติ
ดังนี้ สมาปชฺชิตฺวา เขาแลว จตุตฺถชฺฌาน ซึ่งฌานที่ ๔ อุฏาย
ลุกขึ้นแลว อพฺภุคฺคนฺตฺวา เหาะขึ้นไปแลว เวหาส สูเวหาส ตาปฺปมาณ
อันมีตนตาลเปนประมาณ วตฺวา กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแต
พระองคผูเจริญ ภควา อ. พระผูมีพระภาคเจา สตฺถา ทรงเปน
พระศาสดา เม ของขาพระองค (โหติ) ยอมเปน อห อ. ขาพระองค
สาวโก เปนสาวก อสฺมิ ยอมเปน อิติ ดังนี้ โอรุยหฺ ลงแลว
วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแลว อพฺภุคฺคนฺตฺวา เหาะขึ้นไปแลว เวหาส
สูเวหาส สตฺตตาลมตฺต อันมีตนตาล ๗ เปนประมาณ เอว อยางนี้
อิติ คือ ทฺวติ าลมตฺต อันมีตนตาล ๒ เปนประมาณ ติตาลมตฺต
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อันมีตนตาล ๓ เปนประมาณ ปุน อีก โอรุยฺห ลงแลว ชานาเปสิ
ยังมหาชนใหรูแลว อตฺตโน สาวกภาว ซึ่งความที่แหงตนเปนสาวก ฯ
มหาชโน อ. มหาชน ทิสฺวา เห็นแลว ต การณ ซึ่งเหตุนั้น จินฺเตสิ
คิดแลววา อโห โอ พุทฺธา นาม ชื่อ อ. พระพุทธเจา ท. อจฉริยา
เปนผูนาอัศจรรย อโนมคุณา เปนผูมีพระคุณไมต่ําทราม (โหนฺติ)
ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา กเถนฺโต เมื่อจะตรัส สทฺธึ กับมหาชเนน
ดวยมหาชน อาห ตรัสแลว เอว อยางนี้วา อย ชมฺพุโก อ. ภิกษุ
ชื่อวาชัมพุกะนี้ เปตฺวา วางไวแลว ตุมฺเหหิ อาภตสกฺการ ซึ่งสักการะ
อันทาน ท. นํามาแลว ชิวฺหคฺเค ที่ปลายแหงลิ้น กุสคฺเคน ดวย
ปลายแหงหญาคา เอตฺตก กาล สิ้นกาลอันมีประมาณเทานี้ นิวุตฺโถ
อยูแลว อิธ าเน ในที่นี้ (จินฺตเนน) ดวยอันคิดวา อห อ. เรา
ตปจรณ ยังการประพฤติซึ่งตบะ ปูเรมิ จะใหเต็ม อิติ ดังนี้ สเจ ถาวา
(อย ชมฺพุโก) อ. ภิกษุชื่อวาชัมพุกะนี้ ตปจรณ ยังการประพฤติซึ่งตบะ
ปูเรยฺย พึงใหเต็ม วสฺสต ตลอดรอยแหงป อิมินา อุปาเยน โดยอุบาย
นี้ไซร จ ก็ ภตฺตจฺเฉทนกุสลเจตนา อ. กุศลเจตนาอันเปนเหตุตัดเสีย
ซึ่งภัต อสฺส ชมฺพุกสฺส ของชัมพุกะนั้น อิทานิ กุล วา ภตฺต วา กุกฺกุจฺจายิตฺวา อภฺุชนฺตสฺส ผูประพฤติรังเกียจแลว ซึ่งตระกูลหรือ หรือวา
ซึ่งภัต ไมบริโภคอยู ในกาลนี้ ยา ใด ตปจรณ อ. การประพฤติซึ่งตบะ
ต นั้น ฯ อคฺฆติ ยอมไมถึงคา กล ซึง่ เสี้ยว โสฬสึป แมที่ ๑๖ ตสฺสา
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กุสลเจตนาย แหงกุศลเจตนานั้น อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม
เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม อาห ตรัสแลว
คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นีว้ า
พาโล อ. คนพาล ภฺุเชถ พึงบริโภค โภชน
ซึ่งโภชนะ กุสคฺเคน ดวยปลายแหงหญาคา มาเส
ในเดือน มาเส ในเดือน โส พาโล อ. คนพาลนั้น
น อคฺฆติ ยอมไมถึงคา กล ซึ่งเสี้ยว โสฬสึ
ที่ ๑๖ สงฺขาตธมฺมาน อริยปุคฺคลาน แหงพระ
อริยบุคคล ท. ผูมีธรรมอันบัณฑิตนับพรอมแลว
อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. เนื้อความวา สเจ ถาวา พาโล อ. บุคคลผูเปนพาล
คือวา อปริฺาตธมฺโม ผูมีธรรมอันไมกําหนดรูแลว ปริพาหิโร
ผูเหินหาง สีลาทิคุณา จากคุณมีศีลเปนตน ปพฺพชิโต บวชแลว
ติตฺถายตเน ในลัทธิแหงเดียรถีย ภฺุชนฺโต บริโภคอยู โภชน ซึ่ง
โภชนะ กุสคฺเคน ดวยปลายแหงหญาคา มาเส ในเดือน มาเส ใน
เดือน สมฺปตฺเต อันถึงพรอมแลว (อาสาย) ดวยความหวังวา อห
อ. เรา ตปจรณ ยังการประพฤติซึ่งตบะ ปูเรสฺสามิ จักใหเต็ม อิติ
ดังนี้ ภฺุเชถ ชื่อวาพึงบริโภค โภชน ซึ่งโภชนะ วสฺสสต ตลอด
รอยแหงป ฯ

ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๓ - หนาที่ 181

เทสนา อ. เทศนา ปุคฺคลาธิฏานา อันมีบุคคลเปนที่ตั้งวา
(อริยปุคฺคลา) อ. พระอริยบุคคล ท. าตธมฺมา ผูมีธรรมอันรูแลว
คือวา ตูลิตธมฺมา ผูมีธรรมอันชั่งไดแลว (ภควตา) อันพระผูมี
พระภาคเจา วุจฺจนฺติ ยอมตรัสเรียก สงฺขาตธมฺมา ชื่อวาผูมีธรรมอัน
บัณฑิตนับพรอมแลว เตสุ อริยปุคฺคเลสุ ในพระอริยบุคคล ท.
เหลานั้นหนา โสตาปนฺโน อ. พระโสดาบัน เหฏิมโกฏิยา โดยที่สุด
แหงพระอริยบุคคลผูมีในภายใต สงฺขาตธมฺโม ชื่อวาเปนผูมีธรรม
อันบัณฑิตนับพรอมแลว (โหติ) ยอมเปน ขีณาสโว อ. พระขีณาสพ
อุปริมโกฏิยา โดยที่สุดแหงพระอริยบุคคลผูมีในเบื้องบน (สงฺขาตธมฺโม)
ชื่อวาเปนผูมีธรรมอันบัณฑิตนับพรอมแลว (โหติ) ยอมเปน โส
พาโล อ. ชนผูเปนพาลนั้น น อคฺฆติ ยอมไมถึงคา โสฬสึ กล
ซึ่งเสี้ยวที่ ๑๖ อิเมส อริยปุคฺคลาน แหงพระอริยบุคคล ท. เหลานี้
สงฺขาตธมฺมาน ผูมีธรรมอันบัณฑิตนับพรอมแลว อิติ ดังนี้ (คาถาปาททฺวยสฺส) แหงหมวดสองแหงบาทแหงพระคาถาวา น โส สงฺขาตธมฺมาน กล อคฺฆติ โสฬสึ อิติ ดังนี้ (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต
(เวทิตพฺพา) พึงทราบ ฯ
ปน สวนวา อย อตฺโถ อ. เนื้อความนี้วา จ ก็ เจตนา อ.
เจตนา ตสฺส พาลสฺส ของชนผูเปนพาลนั้น ตถา ตปจรณ ปูเรนฺตสฺส
ผูยังการประพฤติซึ่งตบะใหเต็มอยู เหมือนอยางนั้น วสฺสสต ตลอด
รอยแหงป ยา ใด ปวตฺตเจตนา อ. เจตนาอันเปนไปแลว ตาว-
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ทีฆรตฺต ตลอดราตรีอันยาวนานเพียงนั้น สา นั้น น อคฺฆติ ยอม
ไมถึงคา กล ซึ่งเสี้ยว โสฬสึ ที่ ๑๖ ยา จ สงฺขาตธมฺมาน อริยปุคฺคลาน กุล วา ภตฺต วา กุกฺกุจฺจายิตฺวา อภฺุชนฺตาน เอกา
ภตฺตจฺเฉทนกุสลเจตนา ตสฺสา เจตนาย แหง - ก็ อ. เจตนาอันเปน
กุศลอันเปนเหตุตัดเสียซึ่งภัต ของพระอริยบุคคล ท. ผูมีธรรมอัน
บัณฑิตนับพรอมแลว ผูป ระพฤติรังเกียจแลว ซึ่งตระกูลหรือ หรือวา
ซึ่งภัต ไมบริโภคอยู ดวงหนึ่งอันใด เจตนานั้น (อิติ) ดังนี้ เอตฺถ
คาถาปาททฺวเย ในหมวดสองแหงบาทแหงพระคาถานี้ (ปณฺฑิเตน)
อันบัณฑิต (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ
อิท อตฺถรูป อ. อรรถรูปนี้วา ย ผล อ. ผลใด กตฺวา กระทําแลว
ย ตสฺสา สงฺขาตธมฺมาน อริยปุคคลาน เจตนาย ผล ต ผล ซึ่งอ. ผลของเจตนา ของพระอริยบุคคล ท. ผูมีธรรมอันบัณฑิตนับพรอม
แลว นั้นใด ผลนั้น โสฬสโกฏาเส ใหเปนสวน ๑๖ กตฺวา กระทํา
เอเกก โกฏาส ซึ่งสวน สวนหนึ่งสวนหนึ่ง ตโต โสฬสโกฏาสโต
จากสวน ๑๖ นั้น โสฬสโกฏาเส ใหเปนสวน ๑๖ ปุน อีก เอกสฺส
โกฏาสสฺส ของสวนสวนหนึ่ง ตโต ปจฺฉิมโสฬสโกฏาสโต จากสวน
๑๖ อันมีในเบื้องหลังนั้น ตเอว ผล อ. ผลนั้นนั่นเทียว มหนฺตตร
เปนธรรมชาติใหญกวา ตปจรณโต กวาการประพฤติซึ่งตบะ ตสฺส
พาลสฺส แหงชนผูเปนพาลนั้น (โหติ) ยอมเปน (อิติ) ดังนี้
(ภควตา) วุตฺต เปนอรรถรูปอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว โหติ
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ยอมเปน อิติ ดังนี้ ตสฺสา คาถาย แหงพระคาถานั้น (ปณฺฑิเตน)
อันบัณฑิต (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ
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เรื่องอหิเปรต
๓๗. ๑๕๔/๘ ตั้งแต เอกสฺมึ หิ ทิวเส ชฏิลสหสฺสสฺส
เปนตนไป.
หิ ความพิสดารวา เอกสฺมึ ทิวเส ในวันหนึง่ ชฏิลสหสฺสสฺส
อพฺภนฺตโร อายสฺมา ลกฺขณตฺเถโร จ อ. พระเถระชื่อวาลักขณะ
ผูมีอายุ ผูมีในภายใน แหงพันแหงชฎิลดวย (อายสฺมา) มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร จ อ. พระเถระชื่อวามหาโมคคัลลานะผูมีอายุดวย โอตรนฺติ
ขามลงอยู คิชฌกูฏโต จากภูเขาชื่อวาคิชฌกูฏ (จินฺตเนน) ดวยอัน
คิดวา มย อ. เรา ท. จริสฺสาม จักเที่ยวไป ปณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต
ราชคเห ในเมืองราชคฤห อิติ ดังนี้ ฯ เตสุ เถเรสุ ในพระเถระ
ท. เหลานั้นหนา มหาโมคฺคลฺลาโน อ. พระเถระชื่อวามหาโมคคัลลานะ
อายสฺมา ผูมีอายุ ทิสฺวา เห็นแลว อหิเปต ซึ่งอหิเปรต เอก ตนหนึ่ง
อกาสิ ไดกระทําแลว สิต ซึ่งอันยิ้มแยม ปาตุ ใหเปนธรรมชาติ
ปรากฏ ฯ อถ ครั้งนั้น ลกฺขณตฺเถโร อ. พระเถระชื่อวาลักขณะ ปุจฺฉิ
ถามแลว การณ ซึ่งเหตุวา อาวุโส แนะผูมีอายุ ตฺว อ. ทาน กโรสิ
ยอมกระทํา สิต ซึ่งอันแยม ปาตุ ใหเปนธรรมชาติปรากฏ กสฺมา
เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ น มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร กะพระเถระ
ชื่อวามหาโมคคัลลานะนั้น ฯ (มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร) อ. พระเถระ
ชื่อวามหาโมคคัลลานะ (อาห) กลาวแลววา อาวุโส แนะผูมอี ายุ
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(อย กาโล) อ. กาลนี้ อกาโล โข เปนกาลไมสมควรแล วิสชฺเชตุ
เพื่ออันเฉลย อิมสฺส ปฺหสฺส ซึ่งปญหานี้ (โหติ) ยอมเปน ตฺว
อ. ทาน ปุจฺเฉยฺยาสิ พึงถาม ม ซึ่ง ผม สนฺติเก ในสํานัก ภควโต
ของพระผูมีพระภาคเจา อิติ ดังนี้ ฯ
เตสุ เถเรสุ ครั้นเมื่อพระเถระ ท. เหลานั้น จริตฺวา เที่ยวไป
แลว ราชคเห ในเมืองราชคฤห ปณฑ
ฺ าย เพื่อบิณฑบาต คนฺตฺวา
ไปแลว สนฺติก สูสํานัก ภควโต ของพระผูมีพระภาคเจา นิสินฺเนสุ
นั่งแลว ลกฺขณตฺเถโร อ. พระเถระชือ่ วาลักขณะ ปุจฺฉิ ถามแลววา
โมคฺคลฺลาน แนะโมคคัลลานะ อาวุโส ผูมีอายุ ตฺว อ. ทาน โอตรนฺโต
ขามลงอยู คิชฺฌกูฏา จากภูเขาชื่อวาคิชฌกูฏ กริตวฺ า กระทําแลว
สิต ซึ่งอันแยม ปาตุ ใหเปนธรรมชาติปรากฏ มยา สิตการณ ปุฏโ
ผูอันผมถามแลว ซึ่งเหตุแหงอันแยม อวจ ไดกลาวแลววา ตฺว อ.
ทาน ปุจฺเฉยฺยาสิ พึงถาม ม ซึ่งผม สนฺติเก ในสํานัก ภควโต
ของพระผูมีพระภาคเจา อิติ ดังนี้ อิทานิ ในกาลนี้ ตฺว อ. ทาน
กเถหิ จงกลาว ต การณ ซึ่งเหตุนั้นเถิด อิติ ดังนี้ ฯ
เถโร อ. พระเถระ อาห กลาวแลววา อาวุโส แนะผูมีอายุ
อห อ. ผม ทิสฺวา เห็นแลว เอก อหิเปต ซึ่งอหิเปรตตนหนึ่ง อกาสึ
ไดกระทําแลว สิต ซึ่งอันแยม ปาตุ ใหเปนธรรมชาติปรากฏ อตฺตภาโว
อ. อัตภาพ ตสฺส อหิเปตสฺส ของอหิเปรตนั้น เอวรูโป เปนสภาพ
มีรูปอยางนี้ (โหติ) ยอมเปน สีส อ. ศีรษะ อสฺส เปตสฺส ของเปรต
นั้น มนุสฺสสีส วิย ราวกะ อ. ศีรษะของมนุษย อตฺตภาโว อ. อัตภาพ

ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๓ - หนาที่ 186

เสโส อันเหลือ อสฺส เปตสฺส ของเปรตนั้น อหิสสฺ (อตฺตภาโว) วิย
ราวกะ อ. อัตภาพของงู เอโส อหิเปโต นาม ชื่อ อ. อหิเปรตนั่น
ปฺจวีสติโยชนิโก เปนสัตวประกอบดวยโยชน ๒๕ ปมาณโต ดวย
ประมาณ (โหติ) ยอมเปน อคฺคิชาลา อ. เปลวแหงไฟ ท. อุฏ ิตา
อันตั้งขึ้นแลว สีสโต จากศีรษะ ตสฺส เปตสฺส ของเปรตนั้น คจฺฉนฺติ
ยอมลามไป ยาว เพียงใด นงฺคุฏา แตทาง อุฏิตา อคฺคิชาลา อ.
เปลวแหงไฟ ท. อันตั้งขึ้นแลว นงฺคุฏโต แตหาง (ตสฺส เปตสฺส)
ของเปรตนั้น (คจฺฉนฺติ) ยอมลามไป ยาว เพียงใด สีสา แตศีรษะ
อฏิตา อคฺคิชาลา อ. เปลวแหงไฟ ท. อันตั้งขึ้นแลว มชฺเฌ ในทาม
กลาง (ตสฺส เปตสฺส) ของเปรตนั้น คจฺฉนฺติ ยอมลามไป ปสฺสานิ
สูขาง ท. เทฺว ๒ อุฏิตา อคฺคิชาลา อ. เปลวแหงไฟ ท. อันตั้งขึ้นแลว
ปสฺเสหิ จากขาง ท. ทฺวีหิ ๒ (ตสฺส เปตสฺส) ของเปรตนั้น โอสรนฺติ
ยอมรวมลง มชฺเฌ ในทามกลาง อิติ ดังนี้ ฯ
กิร ไดยินวา อตฺตภาโว อ. อัตภาพ ทฺวินฺนเอว เปตาน ของเปรต
ท. ๒ นั่นเทียว ปฺจวรสติโยชนิโก เปนสภาพประกอบดวยโยชน ๒๕
(โหติ) ยอมเปน (อตฺตภาโว) อ. อัตภาพ อวเสสาน เปตาน
ของเปรต ท. ที่เหลือลง ติคาวุตปฺปมาโณ เปนสภาพมีคาวุต ๓ เปน
ประมาณ (โหติ) ยอมเปน (อตฺตภาโว) อ. อัตภาพ อิมสฺส
อหิเปตสฺส จเอว ของอหิเปรตนี้ดวยนั่นเทียว กากเปตสฺส จ ของกากเปรตดวย ปฺจวีสติโยชนิโก เปนสภาพประกอบดวยโยชน ๒๕ (โหติ)
ยอมเปน เตสุ ทฺวีสุ เปเตสุ ในเปรต ท. ๒ เหลานั้นหนา อย
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อหิเปโต อ. อหิเปรตนี้ (โหติ) ยอมมี ตาว กอน ฯ
มหาโมคฺคลฺลาโน อ. พระเถระชือ่ วามหาโมคคัลลานะ ทิสฺวา
เห็นแลว กากเปตป แมซึ่งกากเปรต ปจฺจมาน ผูอันไฟไหมอยู
คิชฺฌกูฏมตฺถเก บนยอดแหงภูเขาชื่อวาคิชฌกูฏ ปุจฺฉนฺโต เมื่อจะภาม
ปุพฺพกมฺม ซึง่ กรรมในกาลกอน ตสฺส กากเปตสฺส ของกากเปรตนั้น
อาห กลาวแลว คาถ ซึ่งคาถา อิม นีว้ า
ชิวหฺ า อ. ลิ้น (เต) ของทาน ปฺจโยชนิกา
เปนลิ้นประกอบดวยโยชน ๕ (โหติ) ยอมเปน
สีส อ. ศีรษะ เต ของทาน นวโยชน เปนศีรษะ
มีโยชน ๙ (โหติ) ยอมเปน กาโย อ. กาย
ตุยฺห ของทาน อจฺจคุ ฺคโต ขึ้นไปลวงแลว
ปฺจวีสติโยชน สิ้นโยชน ๒๕ ตฺว อ. ทาน
กริตฺวาน กระทําแลว กมฺม ซึ่งกรรม กึ นุ อะไรหนอ
ปตฺโต เปนผูถึงแลว ทุกฺข ซึ่งทุกข อีทิส
อันเชนนี้ อสิ ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครัง้ นั้น เปโต อ. เปรต อาจิกฺขนฺโต เมื่อจะบอก อสฺส
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส แกพระเถระชื่อวามหาโมคคัลลานะนั้น วตฺวา
กลาวแลว คาถ ซึ่งคาถา วา
โมคฺคลฺลาน ขาแตทา นโมคคัลลานะ ภนฺเต ผูเจริญ
อห อ. ขาพเจา อาหเรสึ ไดกลืนกินแลว ภตฺต ซึ่ง
ภัต อภิหฏ อันบุคคลนําไปเฉพาะแลว สงฺฆสฺส
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เพื่อสงฆ กสฺสปสฺส ของพระพุทธเจาทรงพระนาม
วากัสสปะ มเหสิโน ผูแสวงหาซึ่งคุณอันใหญ
โดยปกติ ยถิจฺฉก ตามปรารถนา อิติ ดังนี้
อาห กลาวแลววา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ กสฺสปพุทฺธกาเล
ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวากัสสปะ ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท.
สมฺพหุลา ผูมากพรอม ปวิสึสุ เขาไปแลว คาม สูบาน ปณฺฑาย
เพื่อบิณฑบาต ฯ มนุสฺสา อ. มนุษย ท. ทิสฺวา เห็นแลว เถเร ซึ่ง
พระเถระ ท. สมฺปยายมานา ประพฤติเปนที่รักดวยดีอยู นิสที าเปตฺวา
ยังพระเถระใหนั่งแลว อาสนสาลาย ที่ศาลาอันเปนที่นั่ง โธวิตฺวา
ลางแลว ปาเท ซึ่งเทา ท. มกฺเขตฺวา ทาแลว เตเลน ดวยน้ํามัน
ปาเยตฺวา ยังพระเถระใหดื่มแลว ยาคุ ซึ่งขาวยาคู ทตฺวา ถวายแลว
ขชฺชก ซึ่งวัตถุอันบุคคลพึงเคี้ยว ปณฺฑปาตกาล ยังกาลแหงบิณฑบาต
อาคมมยมานา ใหมาอยู สุณนฺตา นิสีทึสุ นั่งฟงอยูแลว ธมฺม ซึ่งธรรม ฯ
ธมฺมกถาวสาเน ในกาลเปนที่สุดลงแหงธรรมกถา (มนุสฺสา) อ. มนุษย
ท. อาทาย ถือเอาแลว ปตฺเต ซึ่งบาตร ท. เถราน ของพระเถระ
ท. ปูเรตฺวา ยังบาตรใหเต็มแลว นานคฺครสโภชนสฺส ดวยโภชนะ
อันประกอบแลวดวยรสอันเลิศตาง ๆ เคเห ในเรือน อตฺตโน ของตน
อตฺตโน ของตน อาหรึสุ นํามาแลว ฯ ตทา ในกาลนั้น อห อ.
ขาพเจา กาโก เปนกา หุตฺวา เปน นิสินฺโน จับแลว ฉทนปฏเ 
ที่หลังแหงชายคา อาสนสาลาย แหงศาลาอันเปนที่นั่ง ทิสฺวา เห็นแลว
ต โภชน ซึง่ โภชนะนั้น อคฺคเหสึ ไดคาบเอาแลว กพเฬ ซึ่งคําขาว
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ท. ตโย ๓ มุข ยังปาก ปูเรนฺโต ใหเต็มอยู ติกฺขตฺตุ ๓ ครั้ง เอเกน
มนุสฺเสน คหิตปตฺตโต จากบาตรอันมนุษยคนหนึ่งถือเอาแลว ปน
ก็ ต ภตฺต อ. ภัตนั้น สนฺตก เปนภัตเปนของมีอยู สงฺฆสฺส ของ
สงฆ (โหติ) ยอมเปน นเอว หามิไดนั่นเทียว สงฺฆสฺส นิยเมตฺวา
(ปุคฺคเลน) ทินฺน เปนภัตอันบุคคลกําหนดถวายแลว แกสงฆ (โหติ)
ยอมเปน น หามิได ภิกฺขูหิ คหิตาวเสสก เปนภัตเหลือลงจากภัต
อันภิกษุ ท. รับเอาแลว อตฺตโน เคห เนตฺวา มนุสฺเสหิ ภฺุชิตพฺพก
เปนภัตอันมนุษย ท. นําไปแลว สูเรือนของตน พึงบริโภค (โหติ)
ยอมเปน น หามิได เกวล สงฺฆ อุททฺ ิสฺส (ปุคฺคเลน) อภิหฏมตฺตเอว
เปนภัตสักวาอันบุคคลนําไปเฉพาะแลว อุทิศเฉพาะสงฆ อยางเดียว
นั่นเทียว (โหติ) ยอมเปน กพฬา อ. คําขาว ท. ตโย ๓ มยา
อันขาพเจา อหิตา คาบเอาแลว ตโต ปตฺตโต จากบาตรนั้น เอตฺตก
กมฺม อ. กรรมอันมีประมาณเทานี้ ปุพฺพกมฺม เปนกรรมในกาลกอน
เม ของขาพเจา (โหติ) ยอมเปน โส อห อ. ขาพเจานั้น กตฺวา
กระทําแลว กาล ซึ่งกาละ ปจิตฺวา ไหมแลว อวีจิมฺหิ ในนรกชื่อ
วาอเวจี วิปาเกน เพราะผล ตสฺส กมฺมสฺส ของกรรมนั้น กากเปโต
หุตฺวา นิพฺพตฺโต บังเกิดแลว เปนเปนกากเปรต อิทานิ ในกาลนี้
ปจฺจนุโภมิ เสวยเฉพาะอยู อิท ทุกฺข ซึ่งความทุกขนี้ คิชฌกูเฏ
ที่ภูเขาชื่อวาคิชฌกูฏ ปกฺกาวเสเสน วิปาเกน เพราะวิบากอันเหลือลง
จากกรรมอันเผล็ดผลแลว ตตฺถ กมฺเม ในเพราะกรรมนั้น อิติ ดังนี้ ฯ
อิท วตฺถุ อ. เรื่องนี้ กากเปตวตฺถุ เปนเรื่องของกากเปรต (โหติ)
ยอมเปน ฯ
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ปน แตวา เถโร อ. พระเถระ อาห กลาวแลววา อห อ. ผม
ทิสฺวา เห็นแลว อหิเปต ซึ่ง อหิเปรต อกาสึ ไดกระทําแลว สิต
ซึ่งอันแยม ปาตุ ใหเปนธรรมชาติปรากฏ อิติ ดังนี้ อิธ วตฺถมุ ฺหิ
ในเรื่องนี้ ฯ อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา สกฺขิ ทรงเปนพยาน
อสฺส เถรสฺส ของพระเถระนั้น หุตฺวา เปน อาห ตรัสแลววา ภิกฺขเว
ดูกอนภิกษุ ท. โมคฺคลฺลาโน อ. ภิกษุชื่อวาโมคคัลลานะ อาห กลาว
แลว สจฺจ วจน ซึ่งคําอันจริง ปน ก็ เอโส เปโต อ. เปรตนั่น
มย อันเรา ทิฏโ เห็นแลว (มม) สมฺโพธิปฺปตฺตทิวเสเอว ใน
วันแหงเราบรรลุแลวซึ่งสัมโพธิญาณนั่นเทียว อปจ ก็แตวา อห อ.
เรา น กเถสึ ไมกลาวแลว ปรานุทยาย ดวยความเอ็นดูตอบุคคลอื่นวา
เอ ชนา อ. ชน ท. เหลาใด น สทฺทเหยฺยุ ไมพึงเชื่อ วจน ซึ่งคํา
เม ของเรา (ต อสทฺทหน) อ. ความไมเชื่อนั้น ภเวยฺย พึงมี อหิตาย
เพื่อความไมเกื้อกูล เตส ชนาน แกชน ท. เหลานัน้ อิติ ดังนี้ อิติ
ดังนี้ ฯ
๓๘. ๑๕๗/๑๓ ตั้งแต สตฺถา อิม ตสฺส ปุพพฺ กมฺม กเถตฺวา
เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา กเถตฺวา ครั้นตรัสแลว ปุพฺพกมฺม ซึง่
กรรมในกาลกอน ตสฺส เปตสฺส ของเปรตนั้น อิม นี้ (วตฺวา)
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ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ปาปกมฺม นาม ชื่อ อ. กรรม
อันลามก เอต นั่น ขีรสทิส เปนเชนกับดวยน้ํานม (โหติ) ยอมเปน
ขีร อ. น้ํานม ทุยฺหมานเอว อันบุคคลรีดอยูนั่นเทียว น ปริณมติ
ยอมไมแปรไป ยถา ฉันใด กมฺม อ. กรรม กริยมานเอว อันบุคคล
กระทําอยูนั่นเทียว น วิปจฺจติ ยอมไมเผล็ดผล ตถา ฉันนั้น ปน
แตวา ยทา ในกาลใด (กมฺม) อ. กรรม วิปจฺจติ ยอมเผล็ดผล
ตทา ในกาลนั้น (ปุคฺคโล) อ. บุคคล โยเชติ ยอมประกอบ ทุกฺเขน
ดวยทุกข เอวรูเปน อันมีรูปอยางนี้ อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม อาห
ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
หิ ก็ กมฺม อ. กรรม ปาป อันลามก กต อัน
บุคคลกระทําแลว น มุจฺจติ ยอมไมปลอยไป
สชฺชขุ ีร อิว ราวะ อ. น้ํานมในวันมีอยูวันนี้
(อมุจฺจนฺต) ไมแปรไปอยู (ปาปกฺมฺม) อ. กรรม
อันลามก ฆหนฺต อนฺเวติ ยอมไหมไปอยู พาล
ซึ่งคนพาล ปาวโก อิว ราวกะ อ. ไฟผูเผาผลาญ
ภสฺมาจฉนฺโน อันเถากลบแลว อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ขีร อ. น้ํานม นิกฺขนฺต อันไหลออกแลว
ถเนหิ จากนม ท. เธนุยา ของแมโคนม ตขณเอว ในขณะนั้นนั่นเทียว
อพฺภุณฺห อันอุนยิ่ง น มุจฺจติ ยอมไมเปลี่ยนไป คือวา น ปริณมติ
ยอมไมแปรไป (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา
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(ปทสฺส) แหงบทวา สชฺชุขีรว อิต ดังนี้ ฯ
อิท อตฺถรูป อ. อรรถรูปนี้วา สชฺชุขีร อ. น้ํานมในวันมีอยูวันนี้
อิท นี้ น มุจฺจติ ยอมไมเปลี่ยนไป คือวา น ปริณมติ ยอมไมแปรไป
คือวา น ชหติ ยอมไมละ ปกตึ ซึง่ ปกติ ตขณเอว ในขณะนั้นนั่นเทียว
ปน แตวา (ขีร) อ. น้ํานม (ปุคฺคเลน) อันบุคคล ทูหิตฺวา รีดแลว
คหิต ถือเอาแลว ยสฺมึ ภาชเน ในภาชนะใด (ปุคคฺ โล) อ. บุคคล น
ปกฺขิปติ ยอมไมใสเขา ตกฺกาทิอมฺพิล ซึ่งของเปรี้ยวมีเปรียงเปนตน
ตตฺถ ภาชเน ในภาชนะนั้น ยาว เพียงใด คือวา (ขีร) อ. น้ํานม
น ปาปุณาติ ยอมไมถึง อมฺพิลภาชน ซึ่งภาชนะแหงของเปรี้ยว
ทธิภาชนาทิก มีภาชนะแหงนมสมเปนลน ยาว เพียงใด (ต ขีร)
อ.น้ํานมนั้น อวิชหิตฺวา ไมสละวิเศษแลว ปกตึ ซึง่ ปกติ ตาว เพียงนั้น
ชหติ ยอมละ ปจฺฉา ในภายหลัง ยถา ฉันใด ปาปกมฺมป แม อ.
กรรมอันลามก กริยมานเอว อันบุคคลกระทําอยูนั่นเทียว น ปจฺจติ
ยอมไมเผล็ดผล เอวเอว ฉันนั้นนั่นเทียว ยทิ ผิวา (ปาปกมฺม)
อ. กรรมอันลามก วิปจฺเจยฺย พึงเผล็ดผลไซร โกจิ อ. ใคร ๆ น
วิสเหยฺย ไมพึงอาจ กาตุ เพื่ออันกระทํา ปาปกมฺม ซึ่งกรรมอันลามก
ปน ก็ ขนฺธา อ. ขันธ ท. กุสลาภินิพฺพตฺตา อันบังเกิดเฉพาะแลว
ดวยกุศล ธรนฺติ ยอมทรงไว ยาว เพียงใด เต ขนฺธา อ. ขันธ
ท. เหลานั้น รกฺขนฺติ ยอมรักษา น ปุคฺคล ซึ่งบุคคลนั้น ตาว เพียงนั้น
ขนฺเธสุ ครั้งเมื่อขันธ ท. นิพฺพตฺเตสุ บังเกิดแลว อปาเย ในอบาย
เภทา เพราะความแตกไป เตส ขนฺธาน แหงขันธ ท. เหลานัน้
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(ปาปกมฺม) อ. กรรมอันลามก วิปจฺจติ ยอมเผล็ดผล จ ก็ (ต
ปาปกมฺม) อ. กรรมอันลามกนั้น วิปจฺจมาน เมื่อเผล็ดผล ฑหนฺต
อนฺเวติ ชื่อวายอมไหมไปอยู พาล ซึ่งคนพาล (อิติ) ดังนี้ (ภควตา)
วุตฺต เปนอรรถรูปอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว โหติ ยอมเปน ฯ
(ปุจฺฉา) อ. อันถามวา (ปาปกมฺม) อ. กรรมอันลามก (ฑหนฺต
อนฺเวติ) ยอมไหมไปอยู (พาล) ซึ่งคนพาล กึ วิย ราวกะ อ. อะไร
(อิติ) ดังนี้ ฯ
(วิสฺสชฺชน) อ. อันเฉลยวา (ปาปกมฺม) อ. กรรมอันลามก
(ฑหนฺต อนฺเวติ) ยอมไหมไปอยู (พาล) ซึ่งคนพาล ปาวโก อิว
ราวกะ อ. ไฟผูเผาพลาญ ภสฺมาจฺฉนฺโน อันเถากลบแลว อิติ
ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อธิบายวา หิ เหมือนอยางวา วีตจฺฉิตงฺคาโร
อ. ถานเพลิงอันมีเปลวไปปราศแลว ฉาริกาย ปฏิจฺฉนฺโน อัน
เถากลบแลว อกฺกนฺโตป แมอันบุคคลเหยียบแลว น ฑหติ ยอม
ไมไหม ตาว กอน (ตสฺส วีตจฺฉิตงฺคารสฺส) ฉาริกาย ปฏิจฺฉนฺนตฺตา
เพราะความที่แหงถานเพลิงอันมีเปลวไปปราศแลวนั้น เปนถานอัน
เถากลบแลว ปน แตวา (วีตจฺฉิตงฺคาโร) อ. ถานเพลิงอันมีเปลว
ไปปราศแลว ฉาริก ยังเถา ตาเปตฺวา ใหรอนแลว ฑหนฺโต คจฺฉติ
ยอมไหมไปอยู ยาว เพียงใด มตฺถลุงคา แตมันสมอง จมฺมาทีน
องฺคาน ฑหนวเสน ดวยอํานาจแหงอันไหมซึ่งอวัยวะ ท. มีหนังเปนตน
ยถา ฉันใด ปาปกมฺมป แม อ. กรรมอันลามก เยน ปุคฺคเลน กต
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เปนกรรมอันบุคคลใดกระทําแลว โหติ ยอมเปน ฑหนฺต อนุคจฺฉติ
ยอมตามไหมไปอยู ต พาล ซึ่งคนพาลนั้น นิพฺพตฺต ผูบังเกิดแลว
นิรยาทีสุ อปาเยสุ ในอบาย ท. มีนรกเปนตน อตฺตภาเว ในอัตภาพ
ทุติเย วา ทีส่ องหรือ ตติเย วา หรือวาที่สาม เอวเอว ฉันนั้นนั่นเทียว
อิติ ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา ภสฺมาจฺฉนฺโนว
ปาวโก อิติ ดังนี้ ฯ

ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๓ - หนาที่ 195

เรื่องสัฏฐีกูฏเปรต
๓๙. ๑๕๙/๒ ตั้งแต ปุริมนเยเนว มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร
เปนตนไป.
หิ ความพิสดารวา มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร อ. พระเถระชื่อวา
มหาโมคคัลลานะ สทฺธึ พรอม ลกฺขณตฺเถเรน ดวยพระเถระชื่อวา
ลักขณะ โอโรหนฺโต ลงอยู คิชฺฌกูฏา จากภูเขาชื่อวาคิชฌกูฏ กตฺวา
กระทําแลว สิต ซึ่งอันแยม ปเทเส ในประเทศ อฺตรสฺมึ แหงใด
แหงหนึ่ง ปุริมนเยนเอว โดยนัยอันมีในกอนนั่นเทียว เถเรน สิตการณ
ปุฏโ ผูอันพระเถระถามแลว ซึ่งเหตุแหงอันแยม วตฺวา กลาวแลว
วา ตฺว อ. ทาน ปุจฺเฉยฺยาสิ พึงถาม ม ซึ่งผม สนฺติเก ในสํานัก
ภควโต ของพระผูมีพระภาคเจา อิติ ดังนี้ (ลกฺขณตฺเถเรน) ปุฏโ
ผูอันพระเถระชื่อวาลักขณะถามแลว ปุน อีก (มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส)
ปณฺฑาย จริตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา นิสินฺนกาเล ใน
กาลแหงพระเถระชื่อวามหาโมคคัลลานะ เที่ยวไปแลว เพื่อบิณฑบาต
เขาไปเฝาแลว ซึ่งพระศาสดา ถวายบังคมแลวนั่งแลว อาห กลาว
แลววา อาวุโส แนะผูมอี ายุ อห อ. ผม อทฺทส ไดเห็นแลว เอก
เปต ซึ่งเปรตตนหนึ่ง อตฺตภาเวน โดยอัตภาพ ติคาวุตปฺปมาเณน
อันมีคาวุต ๓ เปนประมาณ อยกูฏสหสฺสานิ อ. พันแหงคอนอันเปน
วิการแหงเหล็ก ท. สฏี ๖๐ อาทิตฺตานิ อันรอนทั่วแลว สมฺปชฺชลิตานิ
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อันรุงเรืองดวยดีแลว ปติตฺวา ตกแลว อุปริมตฺถเก ในเบื้องบนแหง
กระหมอม ตสฺส เปตสฺส ของเปรตนั้น อุฏหนฺติ ยอมตั้งขึ้น ภินฺทนฺติ
ทําลายอยู สีส ซึ่งศีรษะ สีส อ. ศีรษะ ภินฺน อันแตกแลว ภินนฺ 
อันแตกแลว สมุฏหติ ยอมตั้งขึ้นพรอม ปุน อีก อตฺตภาโว อ. อัตภาพ
เอวรูโป อันมีรูปอยางนี้ มยา น ทิฏ ปุพฺโพ เปนสภาพอันผมไม
เคยเห็นแลว อิมินา อตฺตภาเวน โดยอัตภาพนี้ (โหติ) ยอมเปน
อห อ. ผม ทิสฺวา ครั้นเห็นแลว ต อตฺตภาว ซึ่งอัตภาพนั้น อกาสึ
ไดกระทําแลว สิต ซึ่งอันแยม ปาตุ ใหเปนธรรมชาติปรากฏ อิติ ดังนี้ ฯ
หิ จริงอยู คาถาปพนฺธวจน อ. คําอันเปนคาถาประพันธ อัน
มีคําวา
กูฏสหสฺสานิ อ. พันแหงคอน ท. สฏี ๖๐
ปริปุณณ
ฺ านิ เต็มรอบแลว สพฺพโส โดยประการ
ทั้งปวง นิปตนฺติ ยอมตกลง สีเส บนศีรษะ
ตุยฺห ของทาน โอภินฺทนฺติเอว ทําลายอยูนั่นเทียว
มตฺถก ซึ่งกระหมอม (ตุยฺห) ของทาน อิติอาทิ
ดังนี้เปนตน
(มหาโมคฺคลฺลานตฺเถเรน) อันพระเถระชื่อวามหาโมคคัลลานะ สนฺธาย
วุตฺต กลาวหมายเอาแลว อิมเอว เปต ซึ่งเปรตนี้นั่นเทียว เปตวตฺถุมฺหิ
ในเรื่องแหงเปรต ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว กถ ซึ่งถอยคํา
เถรสฺส ของพระเถระ อาห ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท.
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เอโส สตฺโต อ. สัตวนั่น มยาป แมอนั เรา โพธิมณฺเฑ นิสินฺเนนเอว
ผูนั่งแลว ที่ควงแหงตนโพธิ์นั่นเทียว ทิฏโ  เห็นแลว อห อ. เรา
น กเถสึ ไมกลาวแลว อนุกมฺปาย ดวยความอนุเคราะห ปเรส ชนาน
ตอชน ท. เหลาอื่นวา จ ปน ก็แล เย ชนา อ. ชน ท. เหลาใด
น สทฺทเหยฺยุ ไมพึงเชื่อ วจน ซึ่งคํา เม ของเรา (ต อสทฺทหน)
อ. ความไมเชื่อนั้น ภเวยฺย พึงมี อหิตาย เพื่อความไมเกื้อกูล เตส
ชนาน แกชน ท. เหลานั้น อิติ ดังนี้ ปน แตวา อิทานิ ในกาลนี้
อห อ. เรา สกฺขิ เปนผูเปนพยาน โมคฺคลฺลานสฺส ของภิกษุชื่อวา
โมคคัลลานะ หุตฺวา เปน กเถมิ ยอมกลาว อิติ ดังนี้ ฯ
๔๐. ๑๖๐/๓ ตั้งแต อเถกทิวส ราชา อุยฺยาน คจฺฉนฺโต
เปนตนไป.
อถ ครัง้ นั้น เอกทิวส ในวันหนึง่ ราชา อ. พระราชา คจฺฉนฺโต
เสด็จไปอยู อุยฺยาน สูพระอุทยาน ปาปุณิ เสด็จถึงแลว ต ปเทส
ซึ่งประเทศนั้น ฯ ทารกา อ.เด็ก ท. กตฺวา กระทําแลว ปสปฺป
ซึ่งบุรุษเปลี้ย ปาโรหนฺตเร ในระหวางแหงยานไทร ปลายึสุ หนีไป
แลว ฯ ฉิทฺทจฺฉายา อ. เงาแหงชอง ผริ แผไปแลว สรีร ตลอด
พระสรีระ รฺโ ของพระราชา ปวิฏสฺส ผูเสด็จเขาไปแลว รุกฺขมูล
สูโคนของตนไม ิตมชฺฌนฺติเก กาเล ในกาลอันมีในที่สุดแหงทามกลาง
อันตั้งอยูแลว ฯ โส ราชา อ. พระราชานั้น (จินฺเตตฺวา) ทรงดําริ
แลววา เอต กมฺม อ. กรรมนี้ กึ นุ โข อะไรหนอแล อิติ ดังนี้
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โอโลเกนฺโต ทรงแลดูอยู อุทฺธ ในเบื้องบน ทิสฺวา ทรงเห็นแลว
หตฺถิรูปกาทีนิ รูปกานิ ซึ่งรูป ท. มีรูปของชางเปนตน รุกฺขปณฺเณสุ
ที่ใบของตนไม ท. ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแลววา เอต กมฺม อ. กรรมนั่น
กมฺม เปนกรรม กสฺส ของใคร (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ สุตฺวา
ทรงสดับแลววา (เอต กมฺม) อ. กรรมนั่น (กมฺม) เปนกรรม
ปสปฺปโน ของบุรุษเปลี้ย (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ปกฺโกสาเปตฺวา ทรงยังราชบุรุษใหรองเรียกมาแลว ต ปสปฺป ซึ่งบุรษุ
เปลี้ยนั้น อาห ตรัสแลววา ปุโรหิโต อ. ปุโรหิต มยฺห ของฉัน
อติมธุโร เปนผูมีปากจัด (หุตฺวา) เปน อปฺปมตฺตเกป วจเน ครั้น
เมื่อคําแมอันมีประมาณอันนอย (มยา) อันฉัน วุตเฺ ต กลาวแลว
ภณนฺโต กลาวอยู พหุ วจน ซึ่งคํามาก อุปทฺทเวติ ยอมเบียดเบียน
ม ซึ่งฉัน ตฺว อ. เธอ สกฺขิสฺสสิ จักอาจ ขิปตุ เพื่ออันดีด อชลณฺฑิกา
ซึ่งคูถของแพะ ท. นาฬิมตฺตา อันมีทะนานเปนประมาณ มุเข ในปาก
ตสฺส ปุโรหิตสฺส ของปุโรหิตนั้น หรือ อิติ ดังนี้ ฯ (ปสปฺป)
อ. บุรุษเปลี้ย (อาห) กราบทูลแลววา เทว ขาแตสมมติเทพ อห
อ. ขาพระองค สกฺขิสฺสามิ จักอาจ ตุมฺเห อ. พระองค ท.อาหราเปตฺวา
จงทรงยังราชบุรุษใหนํามาแลว อชลณฺฑิกา ซึ่งคูถแหงแพะ ท. นิสีทถ
จงประทับนั่ง อนฺโตสาณิย ในภายในแหงมาน สทฺธึ กับ ปุโรหิเตน
ดวยปุโรหิต อห อ. ขาพระองค ชานิสฺสามิ จักรู กตฺตพฺพ กมฺม
ซึ่งกรรมอันขาพระองคพึงกระทํา เอตฺถ วตฺถุมหฺ ิ ในเรื่องนี้ อิติ
ดังนี้ ฯ
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ราชา อ. พระราชา อกาสิ ไดทรงกระทําแลว ตถา เหมือน
อยางนั้น ฯ อิตโร ปสปฺป อ. บุรุษเปลี้ยนอกนี้ กาเรตฺวา ยังบุคคล
ใหกระทําแลว ฉิทฺท ซึ่งชอง สาณิยา ที่มาน กตฺตริยคฺเคน ดวย
ปลายแหงกรรไกร ปุโรหิตสฺส เพื่อปุโรหิต กเถนฺตสฺส กลาวอยู สทฺธึ
กับ รฺา ดวยพระราชา มุเข ครั้นเมื่อปาก วิวฏมตฺเต เปนสักวาอัน
ปุโรหิตเปดแลว (สมาเน) เปนอยู ขิป ดีดแลว อชลณฺฑิก ซึ่ง
คูถแหงแพะ เอเกก กอนหนึ่งกอนหนึ่ง ฯ ปุโรหิโต อ. ปุโรหิต คิลิ
กลืนกินแลว อชลณฺฑิก ซึ่งคูถแหงแพะ ปวิฏ อันเขาไปแลว
ปวิฏ อันเขาไปแลว มุข สูปาก ฯ ปสปฺป อ. บุรษุ เปลี้ย อชลณฺฑิกาสุ
ครั้นเมื่อคูถของแพะ ท. ขีณาสุ สิ้นแลว สาณึ ยังมาน จาเลสิ ให
หวั่นไหวแลว ฯ ราชา อ.พระราชา ตฺวา ทรงทราบแลว อชลณฺฑิกาน
ขีณภาว ซึ่งความที่แหงคูถแหงแพะ ท. เปนของสิ้นแลว สฺาย
ดวยความหมายรู ตาย นัน้ อาห ตรัสแลววา อาจริย ขาแตอาจารย
อห อ. ฉัน กเถนฺโต เมือ่ กลาว สทฺธึ กับ ตุมฺเหหิ ดวยทาน ท.
น สกฺขิสฺสามิ จักไมอาจ นิตฺถริตุ เพือ่ อันจดจํา กถ ซึ่งถอยคํา ตุมฺเห
อ. ทาน ท. คิลิตฺวาป แมกลืนกินแลว อชลณฺฑิกา ซึ่งคูถแหงแพะ ท.
นาฬิมตฺตา อันมีทะนานเปนประมาณ น อาปชฺชถ ยอมไมทั่วถึง
(อตฺตโน) ตุณฺหีภาว ซึ่งความที่แหงตนเปนผูนิ่ง (อตฺตโน) อติมุขรตาย เพราะความที่แหงตนเปนผูมีปากจัด อิติ ดังนี้ ฯ
พฺราหฺมโณ อ. พราหมณ อาปชฺชิตฺวา ถึงทั่วแลว (อตฺตโน)
มงฺกุภาว ซึ่งความที่แหงตนเปนผูเกอ น อสกฺขิ ไมไดอาจแลว มุข

ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๓ - หนาที่ 200

วิวริตฺวา รฺา สทฺธึ สลฺลปตุ เพื่ออันเปด ซึ่งปาก แลวปราศรัย
กับดวยพระราชา ปฏาย จําเดิม ตโต กาลโต แตกาลนั้น ฯ ราชา
อ. พระราชา ปกฺโกสาเปตฺวา ทรงยังราชบุรุษใหรอ งเรียกมาแลว
ปสปฺป ซึ่งบุรุษเปลี้ย (วตฺวา) ตรัสแลววา สุข อ. ความสุข เม
อันฉัน ลทฺธ ไดแลว นิสฺสาย เพราะอาศัย ต ซึง่ ทาน อิติ ดังนี้
ตุฏโ ทรงยินดีแลว ทตฺวา พระราชทานแลว สพฺพฏก นาม ชื่อ
ซึ่งหมวด ๘ แหงวัตถุทั้งปวง ตสฺส ปสปฺปโน แกบุรุษเปลี้ยนั้น
อทาสิ ไดพระราชทานแลว คามวเร ซึ่งบานสวย ท. จตฺตาโร ๔
ทิสาสุ ในทิศ ท. จตูสุ ๔ นครสฺส แหงพระนคร ฯ อมจฺโจ อ. อํามาตย
อตฺถธมฺมานุสาสโก ผูพร่ําสอนซึ่งอรรถและธรรม รฺโ ของพระราชา
วิทิตฺวา ทราบแลว ต อตฺถ ซึ่งเนื้อความนั้น อาห กลาวแลว
คาถ ซึ่งคาถา อิม นี้วา
สิปฺปก นาม ชือ่ อ. ศิลปะ อป ยาทิสกีทิส
แมอันเชนใดเชนหนึ่ง สาธุ โข เปนุคณยัง
ประโยชนใหสําเร็จแล (โหติ) ยอมเปน ตฺว
อ. ทาน ปสฺส จงดูเถิด คามา อ. บาน ท.
จตุทฺทิสา อันมีในทิศ ๔ (ปสปฺปนา) อัน
บุรุษเปลี้ย ลทฺธา ไดแลว ขฺชปฺปหาเรน ดวย
การดีดซึ่งมูลแพะ อิติ ดังนี้ ฯ

ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๓ - หนาที่ 201

๔๑. ๑๖๒/๑๗ ตั้งแต สตฺถา อิมมสฺส ปุพพฺ กมฺม กเถตฺวา
เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา กเถตฺวา ครั้นตรัสแลว ปุพฺพกมฺม ซึ่ง
กรรมในกาลกอน อสฺส เปตสฺส ของเปรตนั้น อิม นี้ (วตฺวา)
ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. สิปฺป วา อ. ศิลปะหรือ อิสฺสริย วา
หรือวา อ. ความเปนใหญ อุปฺปชฺชมาน เมื่อจะเกิดขึ้น พาลสฺส นาม
ชื่อวาแกคนพาล อุปฺปชฺชติ ยอมเกิดขึ้น อนตฺถาย เพื่อความฉิบหาย
มีใชความเจริญ หิ ดวยวา พาโล อ. คนพาล ลภิตฺวา ไดแลว
สิปฺป วา ซึ่งศิลปะหรือ อิสฺสริย วา หรือวา ซึ่งความเปนใหญ
กโรติ ยอมกระทํา อตฺตโน อนตฺถเอว ซึ่งความฉิบหายมิใชความเจริญ
แกตนนั่นเทียว อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อ
จะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่ง
พระคาถา อิม นี้วา
ตฺต อ. ความเปนคืออันรู ชายติ ยอมเกิด
พาลสฺส แกคนพาล อนตฺถาย เพื่อความฉิบหาย
มิใชความเจริญ ยาวเทว เพียงใดนั่นเทียว (ต
ตฺต) อ.ความเปนคืออันรูนั้น มุทฺธ ยังปญญา
ชื่อวามุทธา อสฺส พาลสฺส ของคนพาลนั้น วิปาตย
ใหตกไปอยู หนฺติ ยอมฆา สุกกฺ ส ซึ่งสวนกุศล
พาลสฺส ของคนพาล (ตาวเทว) เพียงนั้นนั่น
เทียว อิติ ดังนี้ ฯ
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(สทฺโท) อ. ศัพทวา ยาวเทว อิติ ดังนี้ ตตฺถ คาถาย ใน
พระคาถานั้น นิปาโต เปนนิบาต อวธิปริจฺเฉทนตฺเถ ในอรรถวา
เปนเครื่องกําหนดซึ่งเขตแดน (โหติ) ยอมเปน ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ชานนภาโว อ.ความเปนคืออันรู (อิติ)
ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา ตฺต ยอมเปน ฯ
(ปุคฺคโล) อ. บุคคล ชานาติ ยอมรู ยป สิปฺป ซึ่งศิลปะ
แมใด ิโต ตั้งอยูแลว ยมฺหิ อิสฺสริเย วา ในความเปนใหญใดหรือ
ยาย ยสสมฺปตฺติยา วา หรือวาในความถึงพรอมดวยยศใด ชเนน
อันชน ายติ ยอมรู คือวา ปากโฏ เปนผูปรากฏแลว คือวา
ปฺาโต เปนผูอันบุคคลรูทั่วแลว โหติ ยอมเปน เอต ตฺต อิติ
วจน อ.คําวา ตฺต ดังนี้นั่น นาม เปนชื่อ ตสฺสา สิปฺปอิสฺสริยยสสมฺปตฺติยา ของศิลปะและความเปนใหญและความถึงพรอมดวยยศนั้น
(โหติ) ยอมเปน ฯ
หิ จริงอยู สิปฺป วา อ. ศิลปะหรือ อิสฺสริยาทิภาโว วา หรือวา
อ. ภาวะมีความเปนใหญเปนตน ชายติ ยอมเกิด พาลสฺส แกคนพาล
อนตฺถายเอว เพื่อความฉิบหายมิใชความเจริญนั่นเทียว คือวา โส พาโล
อ.คนพาลนั้น นิสฺสาย อาศัยแลว ต สิปฺปอิสฺสริยาทิภาว ซึ่งศิลปะ
และภาวะมีความเปนใหญเปนตนนั้น กโรติ ยอมกระทํา อตฺตโน
อนตฺถเอว ซึ่งความฉิบหายมิใชความเจริญ แกตนนั่นเทียว ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา วินาเสติ ยอมใหพินาศ (อิติ) ดังนี้
(ปทสฺส) แหงบทวา หนฺติ อิติ ดังนี้ ฯ
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(อตฺโถ) อ. อรรถวา กุสลโกฏาส ซึ่งสวนแหงกุศล (อิต)ิ
ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา สุกฺกส อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อธิบายวา หิ ก็ สิปฺป วา อ. ศิลปะหรือ อิสฺสริย
วา หรือวา อ. ความเปนใหญ อุปฺปชฺชมาน เมื่อจะเกิดขึ้น พาลสฺส
แกคนพาล อุปฺปชฺชติ ยอมเกิดขึ้น กุสลโกฏาส ฆาเตนฺตเอว ฆาอยู
ซึ่งสวนแหงกุศลนั่นเทียว (อิติ) ดังนี้ ฯ
(เอต ปท) อ. บทนีว้ า มุทฺธ อิติ ดังนี้ นาม เปนชื่อ ปฺาย
ของปญญา (โหติ) ยอมเปน ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา วิทฺธสมาน กําจัดอยู (อิติ) ดังนี้
(ปทสฺส) แหงบทวา วิปาตย อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อธิบายวา หิ ก็ ต ตฺต อ. ความเปนคือฉัน
รูนั้น หนนฺต ฆาอยู สุกกฺ ส ซึ่งสวนกุศล ตสฺส พาลสฺส ของคนพาล
นั้น มุทฺธ ยังมุทฺธา ปฺาสงฺขาต อันบัณฑิตนับพรอมแลววาปญญา
วินิปาเตนฺต ใหตกไปวิเศษอยู คือวา วิทฺธเสนฺตเอว กําจัดอยูนั่นเทียว
หนฺติ ชื่อวายอมฆา อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องพระสุธรรมเถระ
๔๒. ๑๖๕/๑๓ ตั้งแต สตฺถา ตยา อุปาสโก สทฺโธ ปสนฺโน
เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา (วตฺวา) ตรัสแลววา อุปาสโก อ. อุบาสก
สทฺโธ ผูมีศรัทธา ปสนฺโน เลื่อมใสแลว ตยา อันเธอ ขุสิโต ดาแลว
หีเนน วจเนน ดวยคําอันเลว อิติ ดังนี้ อาโรเปตฺวา ทรงยกขึ้น
แลว โทส ซึ่งโทษ ตสฺสเอว สุธมฺมตฺเถรสฺส แกพระเถระชื่อวา
สุธรรมนั้นนัน่ เทียว กาเรตฺวา ทรงยังสงฆใหกระทําแลว ปฏิสาราณียกมฺม ซึ่งกรรมอันบุคคลพึงยังกันและกันใหระลึกเฉพาะ เปเสสิ
ทรงสงไปแลว (วจเนน) ดวยพระดํารัสวา ตฺว อ. เธอ คจฺฉ
ไปเถิด ตฺว อ.เธอ จิตฺตคหปตึ ยังคฤหบดีชื่อวาจิตตะ ขมาเปหิ
จงใหอดโทษเถิด อิติ ดังนี้ ฯ โส สุธมฺมตฺเถโร อ. พระเถระชื่อวา
สุธรรมนั้น คนฺตฺวา ไปแลว ตตฺถ าเน ในที่นั้น วตฺวาป แม
กลาวแลววา คหปติ ดูกอนคฤหบดี เอโส โทโส อ.โทษนั่น โสโส
เปนโทษ มยฺหเอว ของอาตมภาพนั่นเทียว (โหติ) ยอมเปน ตฺว
อ. ทาน ขมาหิ จงอดโทษ เม แกอาตมภาพเถิด อิติ ดังนี้ เตน
คหปตินา ปฏิกฺขิตฺโต ผูอ ันคฤหบดีนั้นหามแลว (วจเนน) ดวยคํา
วา อห อ. ขาพเจา น ขมามิ จะไมอดโทษ อิติ ดังนี้ มงฺกุภูโต
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ผูเปนคนเกอเปนแลว น อสกฺขิ ไมไดอาจแลว ต จิตฺต ขมาเปตุ
เพื่ออันยังคฤหบดีชื่อวาจิตตะนั้นใหอดโทษ ปจฺจาคมาสิ กลับมาแลว
สนฺติก สูสํานัก สตฺถุ ของพระศาสดา ปุนเอว อีกนั่นเทียว ฯ สตฺถา
อ. พระศาสดา ชานนฺโตป แมทรงทราบอยูวา อุปาสโก อ. อุบาสก
อิติ ดังนี้ (จินฺเตตฺวา) ทรงพระดําริแลววา เอโส สุธมฺโม อ. ภิกษุ
ชื่อวาสุธรรมนั้น มานตฺถทฺโธ ผูกระดางเพราะมานะ คนฺตฺวา ไปแลว
ตึสโยชนมคฺค สิ้นหนทางอันมีโยชน ๓๐ เปนประมาณ ปจฺจาคจฺฉตุ
จงกลับมาเถิด อิติ ดังนี้ ขมาปนุปาย อนาจิกฺขิตฺวา ว ไมตรัสบอก
แลว ซึ่งอุบายอันเปนเครื่องยังอุบาสกใหอดโทษเทียว อุยฺโยเชสิ ทรง
สงไปแลว ฯ
อถ ครัง้ นั้น อสฺส สุธมฺมตฺเถรสฺส ปุน อาคตกาเล ในกาล
แหงพระเถระชื่อวาสุธรรมนั้นมาแลวอีก ทตฺวา ทรงประทานแลว
อนุทูต ซึ่งภิกษุผูอนุทูต นีหตมานสฺส สุธมฺมตฺเถรสฺส แกพระเถระ
ชื่อวาสุธรรม ผูมีมานะอันนําออกไปแลว วตฺวา ตรัสแลววา ตฺว
อ.เธอ คจฺฉ จงไป ตฺว อ. เธอ คนฺคฺวา จงไปแลว สทฺธึ กับ
อิมินา อนุทูเตน ดวยภิกษุผูเปนอนุทูตนี้ อุปาสก ยังอุบาสก ขมาเปหิ
จงใหอดโทษเถิด อิติ ดังนี้ (วตฺวา) ตรัสแลววา สมเณน นาม
กาตุ อ.อันชือ่ อันสมณะกระทํา มาน วา ซึ่งมานะหรือ อิสฺส วา
หรือวาซึ่งความริษยาวา วิหาโร อ. วิหาร มยฺห ของเรา นิวาสนฏาน
อ. ที่อันเปนที่อยู มยฺห ของเรา อุปาสโก อ. อุบาสก มยฺห ของเรา
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อุปาสิกาโย อ. อุบาสิกา ท. มยฺห ของเรา อิติ ดังนี้ น วฏฏติ
ยอมไมควร หิ เพราะวา (สมณสฺส) เมื่อสมณะ กโรนฺตสฺส
กระทําอยู เอว อยางนี้ กิเลสา อ. กิเลส ท. อิสฺสามานาทโย มี
ความริษยาและมานะเปนตน วฑฺฒนฺติ ยอมเจริญ อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม
อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
พาโล ภิกฺขุ อ.ภิกษุผูเปนพาล อิจฺเฉยฺย พึง
ปรารถนา อสนฺต ภาว จ ซึ่งความยกยอง อัน
ไมมีอยูด วย ภิกฺขูสุ ปุเรกฺขาร จ ซึ่งการกระทําไว
ในเบื้องหนา ในภิกษุ ท. ดวย อาวาเสสุ อิสสฺ ริย
จ ซึ่งความเปนใหญ ในอาวาส ท. ดวย ปรกุเลสุ
ปูชา จ ซึ่งการบูชา ท. ในตระกูลของบุคคลอื่น
ท. ดวย สงฺกปฺโป อ. ความดําริวา คิหิปพฺพชิตา
อ. คฤหัสถและบรรพชิต ท. อุโภ ทั้งสอง มฺนฺตุ
จงสําคัญ (กมฺม) ซึง่ การงาน กต อันตนกระทํา
แลว อติวสา อ. อํานาจอันยิ่ง ท. อสฺสุ จงมี
มมเอว แกเรานั่นเทียว กิจฺจากิจเฺ จสุ ในกิจใหญ
และกิจนอย ท. หนา กิสฺมิฺจิ กิจฺเจ ในกิจ
อะไร ๆ อิติ ดังนี้ (อุปฺปชฺชติ) ยอมเกิดขึ้น
พาลสฺส แกภกิ ษุผูเปนพาล อิจฺฉา จ อ. ความ
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อยากดวย มาโน จ อ. มานะดวย วฑฺฒติ ยอม
เจริญ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ภิกฺขุ อ. ภิกษุ พาโล ผูเปนพาล อิจฺเฉยฺย
พึงปรารถนา สมฺภาวน ซึ่งความยกยอง อวิชฺชมาน อันไมมีอยู คือ
วา พาโล ภิกฺขุ อ. ภิกษุผเู ปนพาล อสฺสทฺโธ เปนผูไ มมีศรัทธา ทุสฺสีโล
เปนผูมีศีลอันโทษประทุษรายแลว อปฺปสฺสุโต เปนผูมีพระพุทธพจน
อันสดับแลวนอย อวิวิตฺโต เปนผูไมสงัดแลว กุสีโต เปนผูเกียจคราน
แลว อนุปฏิตสฺสติ เปนผูมีสติอันไมเขาไปตั้งไวแลว อสมาหิโต เปน
ผูไมตั้งลงดวยดีแลว ทุปปฺ ฺโ เปนผูมีปญญาอันชั่ว อกฺขณ
ี าสโว
เปนผูมีอาสวะอันไมสิ้นแลว สมาโน เปนอยู อิจฺฉติ ยอมปรารถนา
สมฺภาวน ซึ่งความยกยอง อสนฺต อันไมมีอยู อิม นี้วา อโห วต
โอหนอ ชโน อ.ชน ชาเนยฺย พึงรู ม ซึ่งเราวา อย ภิกฺขุ อ. ภิกษุนี้
สทฺโธ เปนผูม ีศรัทธา สีลวา เปนผูมีศีล พหุสฺสุโต เปนผูมีพระพุทธพจนอันสดับแลวมาก ปวิวิตฺโต เปนผูสงัดทั่วแลว อารทฺธวิริโย
เปนผูมีความเพียรอันปรารภแลว อุปฏิตสฺสติ เปนผูมีสติอันเขาไปตั้ง
ไวแลว สมาหิโต เปนผูตั้งมั่นดวยดีแลว ปฺวา เปนผูมีปญญา
ขีณาสโว เปนผูมีอาสวะอันสิ้นแลว (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ อิติ
ดังนี้ (พาโล) อสฺสทฺโธ ว สมาโน (อย ภิกฺขุ) ปาปจฺฉตานิทฺเทเส
(สารีปุตฺตตฺเถเรน) วุตฺตนเยนเอว โดยนัยแหงคําวา อ. ภิกษุผเู ปนพาล
เปนผูไมมีศรัทธาเทียว เปนอยู ยอมปรารถนาวา อ. ชน จงรู ซึ่ง
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เราวา อ. ภิกษุนี้ เปนผูมีศรัทธา ยอมเปน ดังนี้เปนตน ดังนี้ ดังนี้
เปนตน อันพระเถระชื่อวาสารีบุตร กลาวแลว ในปาปจฉตานิทเทส
นั่นเทียว (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส)
แหงบทวา อสนฺต อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปริวาร ซึ่งบริวาร (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส)
แหงบทวา ปุเรกฺขาร อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อธิบายวา (พาโล) อ. ภิกษุผูเปนพาล ตฺวา
ตั้งอยูแลว อิจฺฉาจาเร ในความประพฤติดวยอํานาจแหงความอยาก
เอว อยางนี้วา อโห วต โอหนอ ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. สกลวิหาเร
ในวิหารทั้งสิ้น ปริวาเรตฺวา แวดลอมแลว ม ซึ่งเรา ปุจฺฉนฺตา ถามอยู
ปฺห ซึ่งปญหา วิหเรยฺยุ พึงอยู อิติ ดังนี้ ปุเรกฺขาร ภิกฺขูสุ อิจฺฉติ จ
ชื่อวายอมปรารถนา ซึ่งการกระทําไวในเบื้องหนา ในภิกษุ ท. ดวย
(อิติ) ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา สงฺฆิเกสุ อาวาเสสุ จ ในอาวาส ท. อัน
เปนของมีอยูของสงฆดวย (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา อาวาเสสุ
อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อธิบายวา ปณีตเสนาสนานิ อ. เสนาสนะอันประณีต
ท. วิหารมชฺเฌ ในทามกลางแหงวิหาร ยานิ เหลาใด (พาโล)
อ. ภิกษุผูเปนพาล วิจาเรนฺโต จัดแจงอยู ตานิ ปณีตเสนาสนานิ
ซึ่งเสนาสนะอันประณีต ท. เหลานั้น ภิกฺขูน เพื่อภิกษุ ท. สนฺทิฏสมฺภตฺตาทีน มีภิกษุผูอันตนเห็นดวยดีแลวและอันตนคบดวยดีแลว
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เปนตน อตฺตโน ของตน (วจเนน) ดวยคําวา ตุมฺเห อ.ทาน
ท. วสถ จงอยู อิธ เสนาสเน ในเสนาสนะนี้เถิด อิติ ดังนี้ ปลิพุทฺธนฺโต
เกียดกันอยู วรเสนาสน ซึ่งเสนาสนะอันประเสริฐ สยป แมเอง
วิจาเรนฺโต จัดแจงอยู ลามกเสนาสนานิ จเอว ซึ่งเสนาสนะอันลามก ท.
ดวยนั่นเทียว อมนุสฺสปริคฺคหิตานิ เสนาสนานิ จ ซึ่งเสนาสนะ ท.
อันอมนุษยถือเอารอบแลวดวย ปจฺจนฺติมานิ อันมีในที่สุดเฉพาะ
อาคนฺตุกภิกฺขูน เพื่อภิกษุผูอาคันตุกะ ท. เสสาน ผูเหลอ (วจเนน)
ดวยคําวา ตุมฺเห อ. ทาน ท. วสถ จงอยู อิธ เสนาสเน ในเสนาสนะนี้เถิด อิติ ดังนี้ อาวาเสสุ อิสฺสริย อิจฺฉติ จ ชื่อวายอมปรารถนา
ซึ่งความเปนใหญ ในอาวาส ท. ดวย (อิติ) ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา (พาโล) อ. ภิกษุผูเปนพาล นเอว
(อิจฺฉติ) ยอมไมปรารถนานั่นเทียว (จตุปฺปจฺจยปูช) ซึ่งการบูชาดวย
ปจจัย ๔ (กุเลสุ) ในตระกูล ท. มาตาปตูน ของมารดาและบิดา ท.
น (อิจฺฉติ) ยอมไมปรารถนา (จตุปฺปจฺจยปูช) ซึ่งการบูชาดวย
ปจจัย ๔ (กุเลสุ) ในตระกูล ท. าตกาน ของญาติ ท. อิจฺฉติ
ยอมปรารถนา จตุปฺปจฺจยปูช ซึ่งการบูชาดวยปจจัย ๔ กุเลสุ ใน
ตระกูล ท. ปเรสเอว ชนาน ของชน ท. เหลาอื่นนั่นเทียว เอว
อยางนี้วา อโห วต โอหนอ อิเม ชนา อ. ชน ท. เหลานี้ ทเทยฺยุ
พึงถวาย มยฺหเอว แกเรานั่นเทียว น (ทเทยฺยุ) ไมพึงถวาย อฺเส
ภิกฺขูน แกภกิ ษุ ท. เหลาอื่น อิติ ดังนี้ (อิติ) ดังนี้ (คาภาปาทสฺส)
แหงบาทแหงพระคาถาวา ปูชา ปรกุเลสุ จ อิติ ดังนี้ ฯ

ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๓ - หนาที่ 210

(อตฺโถ) อ. อรรถวา จ ก็ สงฺกปฺโป อ. ความดําริวา คิหี
จ อ. คฤหัสถ ท. ดวย ปพฺพชิตา จ อ. บรรพชิต ท. ดวย อุโภป
แมทั้งสอง มฺนฺตุ จงสําคัญ กต กมฺม ซึ่งการงานอันตนกระทําแลว
คือวา ปรินิฏิต อันสําเร็จแลว นิสฺสาย เพราะอาศัย มเอว ซึ่ง
เรานั่นเทียว เอว อยางนี้วา นวกมฺม อ. นวกรรม ยงฺกิฺจิ อยางใด
อยางหนึ่ง (ปุคฺคเลน) อันบุคคล กต กระทําแลว วิหาเร ในวิหาร
อุโปสถาคาราทิกรณวเสน ดวยอํานาจแหงอันกระทําซึ่งนวกรรมมีเรือน
แหงอุโบสถเปนตน ต นวกมฺม อ. นวกรรมนั้น สพฺพ ทั้งปวง เถเรน
อันพระเถระ อมฺหาก ของเรา ท. กต กระทําแลว อิติ ดังนี้ อิติ
ดังนี้ อุปฺปชฺชติ ยอมเกิดขึ้น ยสฺส พาลสฺส แกภกิ ษุ ผูเปนพาลใด
(อิติ) ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา มเมว กต
มฺนฺตุ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา สงฺกปฺโป อ. ความดําริวา คิหี จ
อ. คฤหัสถ ท. ดวย ปพฺพชิตา จ อ. บรรพชิต ท. ดวย สพฺเพป
แมทั้งปวง วตฺตนฺตุ จงเปนไป วเส ในอํานาจ มมเอว ของเรา
นั่นเทียว คือวา (คิหิปพฺพชิเตหิ) สกฏโคณวาสีผรสุอาทีนิ วตฺถูนิ
ลทฺธพฺพานิ โหนฺตุ วา อ. วตฺถุ ท. มีเกวียนและโคและมีดและขวาน
เปนตน จงเปนวัตถุอันคฤหัสถและบรรพชิต ท. พึงได จงเปนหรือ
(คิหิปพฺพชิเตหิ) อนฺตมโส ยาคุมตฺตป วตฺถุ ตาเปตฺวา ปวนาทีนิ
กิจฺจานิ (ลทฺธพฺพานิ โหนฺตุ) วา หรือวา อ. กิจ ท. มีการยังวัตถุ
แมสักวาขาวยาคูใหรอน แลวดื่มเปนตน โดยที่สดุ จงเปนกิจอันคฤหัสถ
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และบรรพชิต ท. พึงได จงเปน (เต คิหิปพฺพชิตา) อ. คฤหัสถและ
บรรพชิต ท. เหลานั้น วตฺตนฺตุ จงเปนไป วเส ในอํานาจ มมเอว
ของเรานั่นเทียว คือวา อาปุจฺฉิตฺวา จงถามโดยเอื้อเฟอแลว มเอว
ซึ่งเรานั่นเทียว กโรนฺตุ จงกระทํา กิจฺจากิจฺเจสุ ในกิจใหญและกิจนอย ท.
เอวรูเปสุ อันมีรูปอยางนี้หนา คือวา ขุทฺทกมหนฺเตสุ กรณีเยสุ ใน
กิจอันตนพึงกระทํา ท. ทั้งเล็กทั้งใหญหนา กิสฺม
ิ ฺจิ กิจฺเจ ในกิจอะไร ๆ
คือวา เอกกิจฺเจป แมในกิจอันหนึ่ง อิติ ดังนี้ อุปฺปชฺชติ ยอมเกิดขึ้น
(ตสฺส พาลสฺส) แกภิกษุผูเปนพาลนั้น (อิติ) ดังนี้ (คาถาปาทสฺส)
แหงบาทแหงพระคาถาวา มเมว อติวสา อสฺสุ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา สา อิจฺฉา จ อ. ความอยากนั้นดวย อย
เอวรูโป สงฺกปฺโป จ อ. ความดําริ อันมีรูปอยางนี้นี้ดวย อุปปฺ ชฺชติ
ยอมเกิดขึ้น ยสฺส พาลสฺส แกภิกษุผูเปนพาลใด วิปสฺสนา อ. วิปสสนา
นเอว วฑฺฒติ ยอมไมเจริญนั่นเทียว มคฺคผลานิ อ. มรรคและผล ท.
น วฑฺฒนฺติ ยอมไมเจริญ ตสฺส พาลสฺส แกภิกษุผูเปนพาลนั้น ปน
แตวา ฉสุ ทฺวาเรสุ อุปฺปชฺชนกตณฺหา จ เอว อ. ตัณหาอันเกิดขึ้น
ในทวาร ท. ๖ ดวยนั่นเทียว นววิธมาโน จ อ. มานะอันมีอยาง ๙
ดวย วฑฺฒติ ยอมเจริญ อสฺส พาลสฺส แกภิกษุผูเปนพาลนั้น เกวล
อยางเดียว อุทก วิย ราวกะ อ. น้ํา (วฑฺฒนฺต) เจริญอยู สมุททฺ สฺส
แกสมุทร จนฺโททเย ในกาลเปนที่ขึ้นไปแหงพระจันทร อิติ ดังนี้
(ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสองแหงบทวา อิติ พาลสฺส อิติ ดังนี้ ฯ
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๕๓. ๑๗๐/๑๖ ตั้งแต อานนฺทตฺเถโร สตฺถาร วนฺทิตฺวา
เปนตนไป.
อานนฺทตฺเถโร อ. พระเถระชื่อวาอานนท วนฺทิตฺวา ถวาย
บังคมแลว สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา อาห กราบทูลแลววา ภนฺเต
ขาแตพระองคผูเจริญ (จิตฺโต) อ.คฤหบดีชื่อวาจิตตะ อาคจฺฉนฺโตป
แมเมื่อมา สนฺติก สูสํานัก ตุมฺหาก ของพระองค ท. อาคโต มาแลว
มาเสน โดยเดือน วุตฺโถ อยูแลว อิธอป าเน ในที่แมน้ํา มาสเอว
สิ้นเดือนนั่นเทียว อทาสิ ไดถวายแลว ทาน ซึ่งทาน (เทวมนุสฺเสหิ)
อาภตปณฺณากาเรนเอว ดวยเครื่องบรรณาการอันเทวดาและมนุษย
ท. นํามาแลวนั่นเทียว เอตฺต กาล ตลอดกาลอันมีประมาณเทานี้
กิร ไดยินวา อิทานิ ในกาลนี้ (โส จิตฺโต) อ. คฤหบดีชื่อวาจิตตะนั้น
กตฺวา กระทําแลว สกฏสตานิ ซึ่งรอยแหงเกวียน ท. ปฺจ ๕ ตุจฺฉานิ
ใหเปนเกวียนเปลา คมิสฺสติ จักไป มาเสนเอว โดยเดือนนั่นเทียว
ปน ก็ เทวมนุสฺสา อ. เทวดาและมนุษย ท. อุฏาย ลุกขึ้นแลว
(วตฺวา) กลาวแลววา อยฺย ขาแตเจาพระคุณ คมนกมฺม อ. กรรม
คือการไป ตุจฺฉสกเฏหิ ดวยเกวียนอันเปลา ท. ตยา อันทาน กต
กระทําแลว อิติ ดังนี้ อสฺส จิตฺตสฺส แกคฤหบดีชื่อวาจิตตะนั้น สกฏานิ
ยังเกวียน ท. ปูรยึสุ ใหเต็มแลว รตเนหิ ดวยรัตนะ ท. สตฺตหิ ๗
กิร ไดยินวา (โส จิตฺโต) อ. คฤหบดีชอื่ วาจิตตะนั้น ปฏิชคฺคนฺโต
ปฏิบัติอยู มหาชน ซึ่งมหาชน (เทวมนุสฺเสหิ) อาภตปณฺณากาเรนเอว
ดวยเครื่องบรรณาการ อันเทวดาและมนุษย ท. นํามาแลวนั่นเทียว
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อตฺตโน เพื่อตน ปุน อีก คมิสฺสติ จักไป ภนฺเต ขาแตพระองค
ผูเจริญ ปน ก็ สกฺกาโร อ. สักการะ อย นี้ อุปฺปชฺชติ ยอมเกิดขึ้น
เอตสฺส จิตฺตสฺส แกคฤหบดีชื่อวาจิตตะนั่น ตุมฺหาก สนฺติก อาคจฺฉนฺตสฺสเอว ผูมาอยู สูสาํ นัก ของพระองค ท. นัน่ เทียว กึ หรือ
อุทาหุ หรือวา (อย สกฺกาโร) อ. สักการะนี้ อุปฺปชิชติ ยอมเกิดขึ้น
(เอตสฺส จิตฺตสฺส) แกคฤหบดีชื่อวาจิตตะนั่น อฺตฺถ าเน
คจฺฉนฺตสฺสอป แมผูไปอยู ในที่อื่น อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา อานนฺท
ดูกอนอานนท (จิตฺตสฺส) เมื่อคฤหบดีชื่อวาจิตตะ มม สนฺติก
อาคจฺฉนฺตสฺสอป มาอยู สูสํานัก ของเราก็ดี อฺตฺถ เน
คจฺฉนฺตสฺสอป ไปอยู ในที่อื่นก็ดี (สกฺกาโร) อ. สักการะ อุปปฺ ชฺชติเอว
ยอมเกิดขึ้นนั่นเทียว หิ เพราะวา อย อุปาสโก อ. อุบาสกนี้
สทฺโธ เปนผูม ีศรัทธา ปสนฺโน เปนผูเลื่อมใสแลว สมฺปนฺนสีโล
เปนผูมีศีลอันถึงพรอมแลว (โหติ) ยอมเปน เอวรูโป อุปาสโก
อ. อุบาสกผูมีรูปอยางนี้ ภชติ ยอมคบ ย ย ปเทส ซึ่งประเทศใดใด
ลาภสกฺกาโร อ. ลาภและสักการะ นิพฺพตฺตติ ยอมบังเกิด อสฺส
อุปาสกสฺส แกอุบาสกนั้น ตตฺถ ตตฺถเอว ปเทเส ในประเทศนั้นนั้น
นั่นเทียว อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา ปกิณฺณกวคฺเค
ในปกิณณกวรรค อิม นีว้ า
(ปุคฺคโล) อ. บุคคล สทฺโธ ผูม ศี รัทธา
สมฺปนฺโน ผูถึงพรอมแลว สีเลน ดวยศีล ยโส-
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โภคสมปฺปโต ผูเพรียบพรอมแลวดวยยศและ
โภคะ ภชติ ยอมคบ ย ย ปเทส ซึ่งประเทศ
ใดใด (เทวมนุสฺเสหิ) ปูชิโต เปนผูอันเทวดาและ
มนุษย ท.บูชาแลว ตตฺถ ตตฺถเอว ปเทเส
ในประเทศนั้นนั้นนั่นเทียว (โหติ) ยอมเปน
อิติ ดังนี้ ฯ

ประโยค๒ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๓ - หนาที่ 215

เรื่องวนวาสีติสสเถระ
๔๔. ๑๗๘/๑๑ ตั้งแต อาปณิโก จินฺเตสิ อย ปุริโส อตฺตโน
เปนตนไป.
อาปณิโก อ. ชาวรานตลาด จินฺเตสิ คิดแลววา อย ปุริโส
อ. บุรุษนี้ อาคจฺฉนฺโต มาอยู ธมมตาย ตามธรรมดา อตฺตโน
ของตน อาห กลาวแลววา ตฺว อ. ทาน ปฏิจฺฉาเทหิ จงปกปด
กมฺพเล ซึ่งผาขนสัตว ท. ตว ของทานเถิด อิติ ดังนี้ ม กะเรา
อหป แม อ. เรา อวจ ไดกลาวแลววา สเจ ถาวา โส สามเณโร
อ. สามเณรนั้น คณฺหาติ ยอมถือเอา ทินฺนก กมฺพล ซึ่งผาขนสัตว อัน
บุคคลถวายแลวไซร สเจ ถาวา อห อ เรา อิจฺฉามิ ยอมปรารถนาไซร
ทสฺสามิ จักถวาย สนฺตก ซึ่งวัตถุอันเปนของมีอยู มม ของเรา เจ
หากวา อห อ. เรา โน (อิจฺฉามิ) ยอมไมปรารถนาไซร น
ทสฺสามิ จักไมถวาย อิติ ดังนี้ ปน แตวา (มม) เมื่อเรา อเทนฺตสฺส
ไมถวายอยู ทิฏก กมฺพล ซึ่งผาขนสัตว อันสามเณรเห็นแลว
ลชฺชา อ. ความละอาย อุปฺปชฺชติ จะเกิดขึ้น (มม) เมื่อเรา
ปฏิจฺฉาเทนฺตสฺส ปกปดอยู สนฺตก ซึ่งวัตถุอันเปนของมีอยู อตฺตโน
ของตน โทโส อ. โทษ นตฺถิ ยอมไมมี กมฺพลสเตสุ ในรอยแหง
ผาขนสัตว ท. ปฺจสุ ๕ อิเมสุ เหลานี้หนา เทฺว กมฺพลา อ. ผาขนสัตว
ท. ๒ สตสหสฺสคฺฆนิกา เปนผาประกอบดวยราคาซึ่งแสน (โหนฺติ)
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ยอมเปน อิเม กมฺพเล (มยา) ปฏิจฺฉาเทตุ อ. อันเราปกปด
ซึ่งผาขนสัตว ท. เหลานี้ วฏฏติ ยอมควร อิติ ดังนี้ สมฺพนฺธิตฺวา
ผูแลว ทส ซึง่ ชาย ทสาย ดวยชาย ปกฺขิปตฺวา โยนไปแลว
อนฺตเร ในระหวาง เตส กมฺพลสตาน แหงรอยแหงผาขนสัตว ท.
เหลานั้น ปฏิจฺฉาเทสิ ปกปดแลว เทวฺป กมฺพเล ซึ่งผาขนสัตว ท.
แม ๒ ฯ
สามเณโรป แม อ. สามเณร ปาปุณิ ถึงแลว ต ปเทส
ซึ่งประเทศนั้น สทฺธึ พรอม ภิกฺขุสหสฺเสน ดวยพันแหงภิกษุ ฯ
ปุตฺตสิเนโห ความสิเนหาเพียงดังวาบุตร อุปฺปชฺชิ เกิดขึ้นแลว
อาปณิกสฺส แกชาวรานตลาด สามเณร ทิสฺวา ว เพราะเห็น
ซึ่งสามเณรเทียว ฯ สกลสรีร อ. สรีระทั้งสิ้น ปริปุณฺร เปนสรีระเต็ม
รอบแลว สิเนเหน ดวยความสิเนหา อโหสิ ไดเปนแลว ฯ โส
อาปณิโก อ. ชาวรานตลอดนั้น จินฺเติ คิดแลววา กมฺพลานิ อ.
ผาขนสัตว ท. ติฏนฺตุ จงตั้งไวเถิด อิม สามเณร ทิสฺวา หทยมสป
(มยา) ทาตุ อ. อันเราเห็นแลว ซึ่งสามเณรนี้ ใหแมซึ่งเนื้อแหง
หัวใจ ยุตฺตรูป เปนของมีรูปสมควรแลว (โหติ) ยอมเปน อิติ
ดังนี้ ฯ โส อาปณิโก อ. ชาวรานตลาดนั้น นีหริตวฺ า นําออกแลว
กมฺพเล ซึ่งผาขนสัตว ท.เทฺวป แม ๒ เต เหลานั้น เปตฺวา วางไว
แลว ปาทมูเล ณ ทีใ่ กลแหงเทา สามเณรสฺส ของสามเณร วนฺทิตฺวา
ไหวแลว อวจ ไดเรียนแลววา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ อห อ.
ขาพเจา ภาคี พึงเปนผูมีสวน ตยา ทิฏธมฺมสฺส แหงธรรมอัน
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ทานเห็นแลว อสฺส พึงเปน อิติ ดังนี้ ฯ โสป สามเณโร อ.
สามเณรแมนั้น อกาสิ ไดกระทําแลว อนุโมทน ซึ่งอันอนุโมทนาวา
เอว ตยา วุตฺตวจน อ. คําอันทานกลาวแลว อยางนี้ โหตุ จงมีเถิด
อิติ ดังนี้ อสฺส อาปณิกสฺส แกชาวรานตลาดนั้น ฯ สามเณโร
อ. สามเณร ลภิ ไดแลว กมฺพลสตานิ ซึ่งรอยแหงผาขนสัตว ท.
ปฺจ ๕ อนฺโตนคเรป แมในภายในแหงพระนคร ฯ (สามเณโร)
อ. สามเณร ลภิตฺวา ไดแลว กมฺพลสหสฺส ซึ่งพันแหงผาขนสัตว
เอกนิวเสเอว ในวันหนึ่งนั่นเทียว เอว อยางนี้ อทาสิ ไดถวายแลว
ภิกฺขุสหสฺสสฺส แกพันแหงภิกษุ ฯ
อถ ครัง้ นั้น (ภิกฺขุ) อ. ภิกษุ ท. กรึสุ กระทําแลว (วจน)
ซึ่งคําวา กมฺพลทายกติสฺโส อ. สามเณรชื่อวากัมพลทายกติสสะ อิติ
ดังนี้ นาม ใหเปนชื่อ อสฺส สามเณรสฺส ของสามเณรนั้น ฯ
(สามเณเรน) ทินฺนกมฺพโล อ. ผาขนสัตวอันสามเณรถวายแลว
นามกรณทิวเส ในวันอันเปนที่กระทําซึ่งชื่อ ปาปุณิ ถึงแลว
กมฺพลสหสฺสภาว ซึ่งความเปนแหงพันแหงผาขนสัตว (อตฺตโน)
สตฺตวสฺสิกกาเล ในกาลแหงตนมีกาลฝน ๗ เอว ดวยประการฉะนี้ ฯ
หิ ก็ อปฺป วตฺถุ อ.วัตถุอันนอย (ปุคฺคเลน) ทินฺน อันอันบุคคลให
แลว ยตฺถ าเน ในฐานะใด พหุ เปนของมาก โหติ ยอมเปน
พหุ วตฺถุ อ. วัตถุอันมาก (ปุคฺคเลน) ทินฺน อันบุคคลใหแลว
ยตฺถ าเน ในฐานะใด พหุตร เปนของมากกวา (โหติ) ยอม
เปน (ต) าน อ. ฐานะนั้น อฺ อื่น เปตฺวา เวน พุทฺธสาสน
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ซึ่งพระพุทธศาสนา นตฺถิ ยอมไมมี เตน การเณน เพราะเหตุนั้น
ภควา อ. พระผูมีพระภาคเจา อาห ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท.
อปฺป วตฺถุ อ. วัตถุอันนอย (ปุคฺคเลน) ทินฺน อันอันบุคคล
ใหแลว ภิกขฺ ุสงฺเฆ ในหมูแหงภิกษุ ยถารูเป อันมีรูปอยางใด พหุ
เปนของมาก โหติ ยอมเปน พหุ วตฺถุ อ. วัตถุอนั มาก (ปุคฺคเลน)
ทินฺน อันบุคคลใหแลว (ยถารูเป ภิกขฺ ุสงฺเฆ) ในหมูแหงภิกษุ
อันมีรูปอยางใด พหุตร เปนของมากกวา (โหติ) ยอมเปน อย
ภิกฺขุสงฺโฆ อ. หมูแหงภิกษุนี้ ตถารูโป เปนผูมีรปู อยางนั้น (โหติ)
ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ สามเณโรป แม อ. สามเณร สตฺตวสฺสิโก
ผูมีกาลฝน ๗ ลภิ ไดแลว กมฺพลสหสฺส ซึ่งพันแหงผาขนสัตว
นิสฺสนฺเทน วิปาเกน ดวยผลเปนเครื่องหลั่งไหลออก กมฺพลสฺส
แหงผาขนสัตว เอกสฺส ผืนหนึ่ง เอว ดวยประการฉะนี้ ฯ
๔๕. ๑๘๕/๖ ตั้งแต สตฺถา สามเณเรน สทฺธึ สมธุเรน
เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา คจฺฉนฺโต เสด็จไปอยู สมธุเรน ดวย
พระธุระอันเสมอ สทฺธึ กับ สามเณเรน ดวยสามเณร ปุจฺฉนฺโต
ตรัสถามอยู อุปาสเกน ทสฺสิตปฺปเทเส ซึ่งประเทศอันอุบาสก
แสดงแลว ท. ตสฺส สามเณรสฺส แกสามเณรนั้น ปุพฺเพ ในกาล
กอนวา สามเณร ดูกอนสามเณร อย ปเทโส อ. ประเทศนี้ โก
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นาม ชื่อวาเปนประเทศอะไร (โหติ) ยอมเปน อย ปเทโส อ.
ประเทศนี้ โก นาม ชื่อวาเปนประเทศอะไร (โหติ) ยอมเปน
อิติ ดังนี้ อคมาสิ ไดเสด็จไปแลว ฯ สามเณโรป แม อ.สามเณร
อาจิกฺขนฺโต ว กราบทูลบอกอยูวา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ
อย ปเทโส อ. ประเทศนี้ อิตฺถนฺนาโม เปนประเทศมีชื่ออยางนี้
(โหติ) ยอมเปน อย ปเทโส อ. ประเทศนี้ อิตฺถนฺนาโม เปน
ประเทศมีชื่ออยางนี้ (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้เทียว อคมาสิ
ไดไปแลว ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา คนฺตฺวา เสด็จไปแลว วสนฏาน
สูที่อันเปนที่อยู ตสฺส สามเณรสฺส ของสามเณรนั้น อภิรุหิ เสด็จขึ้น
ไปเฉพาะแลว ปพฺพตมตฺถก สูยอดแหงภูเขา ฯ ปน ก็ มหาสมุทฺโท
อ. มหาสมุทร ปฺายติ ยอมปรากฏ ชนาน แกชน ท. ิตาน
ผูยืนอยูแลว ตตฺถ ปพฺพตมตฺถเก บนยอดแหงภูเขานั้น ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา ปุจฺฉิ ตรัสถามแลว สามเณร ซึ่งสามเณรวา ติสฺส ดูกอนติสสะ ตฺว อ. เธอ ิโต ยืนอยูแลว ปพฺพตมตฺถเก บนยอดแหงภูเขา โอโลเกตฺวา แลดูแลว อิโต จ ขางนี้ดวย
อิโต จ ขางนี้ดวย ปสฺสสิ ยอมเห็น กึ ซึ่งอะไร อิติ ดังนี้ ฯ (สามเณโร)
อ. สามเณร (อาห) กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ
(อห) อ. ขาพระองค (ิโต) ยืนอยูแลว (ปพฺพตมตฺถเก) บน
ยอดแหงภูเขา (โอโลเกตฺวา) แลดูแลว (อิโต จ ) ขางนี้ดวย
(อิโต จ) ขางนี้ดวย (ปสฺสามิ) ยอมเห็น มหาสมุทฺท ซึ่งมหาสมุทร
อิติ ดังนี้ ฯ (สตฺถา) อ. พระศาสดา (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแลววา
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ตฺว อ. เธอ ทิสฺวา เห็นแลว สมุทฺท ซึ่งสมุทร จินฺเตสิ คิดแลว
กึ อยางไร อิติ ดังนี้ ฯ (สามเณโร) อ. สามเณร (อาห)
กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ อห อ. ขาพระองค
จินฺเตสึ คิดแลว อิท การณ ซึ่งเหตุนี้วา มม ทุกฺขิตกาเล ในกาล
แหงเราถึงแลวซึ่งความทุกข มม เมื่อเรา โรทนฺตสฺส รองไหอยู
อสฺสุนา อันน้ําตา อติเรกตเรน อันยิง่ กวา มหาสมุทฺเทหิ กวา
มหาสมุทร ท. จตูหิ ๔ ภวิตพฺพ พึงมี อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้ ฯ
(สตฺถา) อ. พระศาสดา (อาห) ตรัสแลววา ติสฺส ดูกอน
ติสสะ สาธุ อ. ดีละ สาธุ อ. ดีละ เอต ปพฺพ อ. ขอนั่น (โหติ)
ยอมมี เอว อยางนี้ หิ เพราะวา ปคฺฆริตอสฺสุ อ. น้ําตาอันไหล
ออกแลว เอเกสฺส สตฺตสฺส ทุกฺขิตกาเล ในกาลแหงสัตว ผูหนึ่ง
ผูหนึ่ง ถึงแลวซึ่งทุกข จตูหิ มหาสมุทฺเทหิ อติเรกตรเอว เปนน้ํา
ยิ่งกวา กวามหาสมุทร ท. ๔ นั่นเทียว (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
จ ปน ก็แล (สตฺถา) อ. พระศาสดา วตฺวา ครั้นตรัสแลว อิท
วจน ซึ่งพระดํารัสนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
ชล อ. น้ํา สมุทฺเทสุ ในสมุทร ท. จตูสุ ๔
ปริตฺตก เปนน้ํานิดหนอย (โหติ) ยอมเปน
อสฺสุชล อ. น้ําคือน้ําตา นรสฺส ของนระ ทุกเฺ ขน
ผุฏสฺส ผูอันทุกขถกู ตองแลว โสจโต ผูเศรา
โศกอยู อนปฺปก เปนน้ําไมนอย พหุ เปนน้ํา
มาก ตโต จตูสุ สมุทฺเทสุ ชลโต กวาน้ํา
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ในสมุทร ท. ๔ นั้น (โหติ) ยอมเปน สมฺม
แนะสหาย ตุว อ. ทาน ปมชฺชสิ ประมาณอยู
กึการณา เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครัง้ นั้น (สตฺถา) อ. พระศาสดา ปุจฺฉิ ตรัสถามแลว
น สามเณร ซึ่งสามเณรนั้นวา ติสฺส ดูกอนติสสะ ตฺว อ. เธอ
วสสิ ยอมอยู กห าเน ณ ที่ไหน อิติ ดังนี้ ฯ (สามเณโร) อ.
สามเณร (อาห) กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ
อห อ. ขาพระองค (วสามิ) ยอมอยู อิมสฺมึ ปพฺภาเร ที่เงื้อมนี้
อิติ ดังนี้ ฯ (สตฺถา) อ. พระศาสดา (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแลววา
ปน ก็ ตฺว อ. เธอ วสนฺโต อยู ตตฺถ ปพฺภาเร ที่เงื้อมนั้น
จินฺเตสิ คิดแลว กึ อยางไร อิติ ดังนี้ ฯ (สามเณโร) อ. สามเณร
(อาห) กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ อห อง
ขาพระองค จินฺเตสึ คิดแลววา ปริจฺเฉโท อ. การกําหนด สรีรนิกฺเขปสฺส
ซึ่งอันทอดทิ้งซึ่งสรีระ มยา มรนฺเตน อิมสฺมึ าเน กตสฺส อันเรา
ผูเมื่อจะตาย กระทําแลว ในที่นี้ นตฺถิ ยอมไมมี อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้ ฯ
(สตฺถา) อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา ติสฺส ดูกอน
ติสสะ สาธุ อ. ดีละ สาธุ อ. ดีละ เอต ปพฺพ อ. ขอนั่น (โหติ) ยอมมี
เอว อยางนี้ หิ เพราะวา อิเมส สตฺตาน ปวิย นิปชฺชิตฺวา อมตฏาน
นาม ชื่อ อ. ที่อันสัตว ท. เหลานี้ ไมนอนตายแลว บนแผนดิน
นตฺถิ ยอมไมมี อิติ ดังนี้ กเถสิ ตรัสแลว อุปสาฬฺหกชาตก ซึ่ง
ชาดกอันบัณฑิตกําหนดแลวดวยพราหมณชื่อวาอุปสาฬหกะ ทุกนิปาเต
ในทุกนิบาต อิม นี้วา
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สหสฺสานิ อ. พัน ท. จตุทฺทส ๑๔ อุปสาฬฺหกนามาน พฺราหฺมณาน แหงพราหมณ ท. ผูมชี ื่อวา
อุปสาฬหกะ (อคฺคินา) อันไฟ ทฑฺฒานิ ไหม
แลว อสฺมึ ปเทเส ในประเทศนี้ อนามต าน
อ. ที่อันสัตวไมเคยตายแลว นตฺถิ ยอมไมมี
โลเก ในโลก สจฺจ จ อ. ความสัตยดวย ธมฺโม
จ อ. ธรรมดวย อหึสา จ อ. ความไมเบียด
เบียนดวย สฺโม จ อ. ความสํารวมดวย ทโม
จ อ. ความฝกดวย (อตฺถิ) มีอยู อมฺหิ าเน
ในทีใ่ ด อริยา อ. พระอริยเจา ท. เสวนฺติ ยอมเสพ
เอต าน ซึ่งที่นั่น เอต าน อ. ที่นั่น อนามต
เปนที่อนั สัตวไมเคยตายแลว โลเก ในโลก
(โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
(สตฺเตสุ) ครั้นเมื่อสัตว ท. กตฺวา กระทําแลว สรีรนิกฺเขป
ซึ่งอันทอดทิ้งซึ่งสรีระ ปวิย บนแผนดิน มรนฺเตสุ ตายอยู
สตฺตา อ. สัตว ท. มรนฺตา นาม ชื่อวาตายอยู ปเทเส ในประเทศ
อมตปุพฺเพ อันตนไมเคยตายแลว นตฺถิ ยอมไมมี อิติ ดวยประการ
ฉะนี้ ฯ ปน สวนวา อานนฺทตฺเถรสทิสา เถรา อ. พระเถระ ท.
ผูเชนกับดวยพระเถระชื่อวาอานนท ปรินิพฺพายนฺติ ยอมปรินพิ พาน
ปเทเส ในประเทศ อมตปุพฺเพ อันสัตวไมเคยตายแลว ฯ
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๔๖. ๑๘๘/๕ ตั้งแต ภิกฺขูน ธมฺมสภาย กถา อุทปาทิ อโห
เปนตนไป.
กถา อ. ถอยคําวา อโห วต โอหนอ ติสฺสสามเณโร อ.
สามเณรชื่อวาติสสะ กโรติ ยอมกระทํา ทุกฺกร กมฺม ซึ่งกรรมอัน
บุคคลกระทําไดโดยยาก าตกา อ. ญาติ ท. อสฺส สามเณรสฺส
ของสามเณรนั้น อทสุ ไดถวายแลว อปฺโปทกมธุปายาสเอว ซึ่งขาว
มธุปายาสอันมีน้ํานอยนั่นเทียว ภิกฺขุสตาน แกรอ ยแหงภิกษุ ท. ปฺจนฺน
๕ มงฺคเลสุ ในมงคล ท. สตฺตสุ ๗ ปฏาย จําเดิม ปฏิสนฺธิคฺคหณโต
แตกาลเปนที่ถือเอาซึ่งปฏิสนธิ อทสุ ไดถวายแลว อปฺโปทกมธุปายาสเอว ซึ่งขาวมธุปายาสอันมีน้ําอันนอยนั่นเทียว ภิกฺขุสงฺฆสฺส แกหมูแหง
ภิกษุ พุทฺธปฺปมุขสฺส อันมีพระพุทธเจาทรงเปนประธาน อนฺโตวิหาเร ในภายในแหงวิหาร ทิวสานิ สิ้นวัน ท. สตฺต ๗ (ตสฺส
ติสฺสสามเณรสฺส) ปพฺพชิตกาเล ในกาลแหงสามเณร ชื่อวาติสสะนั้น
บวชแลว (ติสฺสสามเณโร) อ. สามเณรชื่อวาติสสะ ปพฺพชิตฺวา ครั้น
บวชแลว ปวิสนฺโต เขาไปอยู คาม สูบาน ทิวเส ในวัน อฏเม
ที่ ๘ ลภิ ไดแลว ปณฺฑปาตสหสฺส ซึ่งพันแหงบิณฑบาต สทฺธึ
พรอม สาฎกสหสฺเสน ดวยพันแหงผาสาฎก ทิวเสหิ โดยวัน ท.
ทฺวีหิเอว ๒ นั่นเทียว ลภิ ไดแลว กมฺพลสหสฺส ซึ่งพันแหงผาขน
สัตว ปุเนกทิวส ในวันหนึ่งอีก มหาลาภสกฺกาโร อ. ลาภและสักการะ
อันใหญ อุปปฺ ชฺชิ เกิดขึ้นแลว วสนกาเล ในกาลอันเปนที่อยู อิธเน ในที่นี้ อสิส สามเณรสฺส ของสามเณรนั้น อิติ ดวยประการ-
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ฉะนี้ อิทานิ ในกาลนี้ (โส สามเณโร) อ. สามเณรนั้น ฉฑฺเฑตฺวา
ทิ้งแลว ลาภสกฺการ ซึ่งลาภและสักการะ เอวรูป อันมีรูปอยางนี้
ปวิสิตฺวา เขาไปแลว อรฺ สูปา ยาเปติ ยอมยังอัตภาพใหเปนไป
มิสฺสกาหาเรน ดวยอาหารอันเจือปน สามเณโร อ. สามเณร ทุกฺกรการโก วต เปนผูกระทําซึ่งกรรมอันบุคคลกระทําไดโดยยากหนอ
(โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ อุทปาทิ ไดเกิดขึ้นแลว ภิกฺขูน แก
ภิกษุ ท. ธมฺมสภาย ในธรรมสภา ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา อาคนฺตฺวา เสด็จมาแลว ปุจฺฉิตฺวา ตรัส
ถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. สนฺนิสินนฺ า
เปนผูนั่งประชุมกันแลว กถาย ดวยถอยคํา กาย นุ อะไรหนอ
อตฺถ ยอมมี เอตรหิ ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ (วจเน) ครั้นเมื่อ
คําวา มย อ. ขาพระองค ท. (สนฺนิสนิ ฺนา) เปนผูนั่งประชุมกันแลว
อิมาย นาม กถาย ดวยถอยคําชื่อนี้ (อมฺห) ยอมมี (เอตรหิ)
ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ (เตหิ ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท. เหลานั้น
วุตฺเต กราบทูลแลว (วตฺวา) ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท.
อาม เออ ลาภูปนิสา นาม ปฏิปทา อ. ขอปฏิบัติ ชื่อวาอันเปน
เหตุเขาไปอาศัยซึ่งลาภ เอสา นั่น อฺา เปนอยางอื่น (โหติ)
ยอมเปน ปฏิปทา อ. ขอปฏิบัติ นิพพฺ านคามินี อันมีปกติยังสัตวให
ถึงซึ่งพระนิพพาน อฺา เปนอยางอื่น (โหติ) ยอมเปน หิ ก็
อปยา อ. อบาย ท. จตฺตาโร ๔ วิวฏทฺวาราเอว อันมีประตูอันเปด
แลวนั่นเทียว ติฏนฺติ ยอมตั้งอยู ภิกฺขุโน เพื่อภิกษุ รกฺขนฺตสฺส
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ผูรักษาอยู ลาภูปนิส ปฏิปท ซึ่งขอปฏิบัติอันเปนเหตุเขาไปอาศัยซึ่ง
ลาภ อารฺกาทิธูตงฺสมาทานวเสน ดวยอํานาจแหงการสมาทานซึ่ง
ธุดงคมีการอยูในปาเปนตน (อาสาย) ดวยความหวังวา อห อ. เรา
ลภิสฺสามิ จักได ลาภ ซึ่งลาภ เอว ดวยอาการอยางนี้ อิติ ดังนี้ ปน
สวนวา (ภิกฺขุ) อ. ภิกษุ ปหาย ละแลว ลาภสกฺการ ซึ่งลาภและสักการะ อุปฺปนฺน อันเกิดขึ้นแลว ปฏิปทาย ดวยขอปฏิบัติ นิพพฺ านคามินิยา
อันมีปกติยังสัตวใหถึงซึ่งพระนิพพาน ปวิสิตฺวา เขาไปแลว อรฺ
สูปา ฆเฏนฺโต สืบตออยู วายมนฺโต พยายามอยู คณฺหติ ยอมยึดเอา
อรหตฺต ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม อาห
ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
ภิกขฺ ุ อ. ภิกษุ สาวโก ผูเปนสาวก พุทฺธสฺส
ของพระพุทธเจา อภิฺาย รูยงิ่ แลว เอต
อตฺถ ซึง่ เนื้อความนั่น เอว อยางนี้วา หิ ก็
ลาภูปนิสา ปฏิปทา อ. ขอปฏิบตั ิ อันเปนเหตุ
เขาไปอาศัยซึ่งลาภ อฺา เปนอยางอื่น โหติ)
ยอมเปน นิพฺพานคามินี ปฏิปทา อ. ขอปฏิบัติ
อันมีปกติยังสัตวใหถึงซึ่งพระนิพพาน อฺา เปน
อยางอืน่ (โหติ) ยอมเปน (อิต)ิ ดังนี้ น
อภินนฺเทยฺย ไมพึงเพลิดเพลินยิ่ง สกฺการ ซึง่
สักการะ อนุพฺรหู เย พึงพอกพูน วิเวก ซึ่งวิเวก
อิติ ดังนี้ ฯ
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(อตฺโถ) อ. อรรถวา เอสา ลาภูปนิสา นาม ปฏิปทา อ.
ขอปฏิบัติ ชือ่ วาอันเปนเหตุเขาไปอาศัยซึ่งลาภนั่น อฺาเอว เปน
อยางอื่นนั่นเทียว (โหติ) ยอมเปน ปฏิปทา อ. ขอปฏิบัติ นิพพฺ านคามินี อันมีปกติยังสัตวใหถึงซึ่งพระนิพพาน อฺา เปนอยางอื่น
(โหติ) ยอมเปน หิ จริงอยู ลาภุปฺปาทเกน ภิกฺขุนา โถก
อกุสลกมฺม กาตุ อ. อันภิกษุ ผูยังลาภใหเกิดขึ้น กระทํา ซึ่งกรรม
อันเปนอกุศล หนอยหนึ่ง วฏฏติ ยอมควร กายวงฺกาทีนิ อกุสลกมฺมานิ
อ. กรรมอันเปนอกุศล ท. มีการคดแหงกายเปนตน (ลาภุปฺปาทกภิกฺขุนา)
กตฺตพฺพานิ เปนกรรมอันภิกษุผูยังลาภใหเกิดขึ้น พึงกระทํา โหนฺติ
ยอมเปน หิ ดวยวา ยสฺมึ กาเล ในกาลใด (ลาภุปปฺ าทกภิกฺขุ)
อ. ภิกษุผูยังลาภใหเกิดขึ้น กโรติ กระทําอยู กายวงฺกาทีสุ อกุสลกมฺเมสุ
ในกรรมอันเปนอกุศล ท. มีการคดแหงกายเปนตนหนา กิฺจิ อกุสลกมฺม ซึ่งกรรมอันเปนอกุศลบางอยาง ตทา ในกาลนั้น ลาโภ อ. ลาภ
อุปฺปชฺชติ ยอมเกิดขึ้น หิ ก็ (ภิกฺขุโน) เมื่อภิกษุ อกตฺวา ไมกระทํา
แลว วงฺก ซึง่ การคด หตฺถ ยังมือ อุชกุ เอว อันตรงนั่นเทียว
โอตาเรตฺวา ใหขามลงแลว ปายาสปาฏิย ในถาดแหงขาวปายาส
อุกฺขิปนฺตสฺส ยกขึ้นอยู หตฺโถ อ. มือ มกฺขิตมตฺตโก ว เปนมือ
สักวาอันขาวปายาสเปอนแลวเทียว โหติ ยอมเปน ปน แตวา
(ภิกขุโน) เมือ่ ภิกษุ กตฺวา กระทําแลว วงฺก ซึ่งการคด (หตฺถ)
ยังมือ โอตาเรตฺวา ใหขามลงแลว อุกขฺ ิปนฺตสฺส ยกขึ้นอยู (หตฺโถ)
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อ. มือ ปายาสปณฺฑ อุทฺธรนฺโต ว ชอนขึ้นอยู ซึ่งกอนแหงขาว
ปายาสเทียว นิกฺขมติ ยอมออกไป เอว กายวงฺกาทีนิ อกุสลกมฺมานิ
กรณกาเลเอว ในกาลอันเปนที่กระทําซึ่งกรรมอันเปนอกุศล ท. มีการ
คดแหงกายเปนตน อยางนี้นั่นเทียว ลาภสกฺกาโร อ. ลาภและสักการะ
อุปฺปชฺชติ ยอมเกิดขึ้น อย ปฏิปทา อ. ขอปฏิบัตินี้ ลาภูปนิสา
ชื่อวาเปนขอปฏิบัติเปนเหตุเขาไปอาศัยซึ่งลาภ อธมฺมิกา อันประกอบ
ดวยธรรมหามิได (โหตฺ) ยอมเปน ปน แตวา ลาโภ อ. ลาภ
อุปฺปนฺโน อันเกิดขึ้นแลว การเณหิ ดวยเหตุ ท. เอวรูเปหิ อันมี
รูปอยางนี้ อิติ คือ อุปธิสมฺปทา อ. ความพรอมดวยมารยาท
จีวรธารณ อ. การทรงไวซึ่งจีวร พาหุสจฺจ อ. ความเปนแหงบุคคลผู
มีพระพุทธพจนอันสดับแลวมาก ปริวาโร อ. ความมีบริวาร อรฺวาโส อ. การอยูในปา ธมฺมิโก นาม ชื่อวาเปนลาภประกอบดวย
ธรรม โหติ ยอมเปน ปน ก็ กายวงฺกาทีนิ อกุสลกมฺมานิ อ. กรรม
อันเปนอกุศล ท. มีการคดแหงกายเปนตน ภิกฺขุนา อันภิกษุ นิพฺพานคามินีปฏิปท ปูเรนฺเตน ผูเมื่อยังขอปฏิบัติอันมีปกติยังสัตวใหถึงซึ่ง
พระนิพพานใหเต็ม ปหาตพฺพานิ พึงละ (นิพฺพานคามินีปฏิปท ปูเรนฺเตน
ภิกฺขุนา) อนนฺเธนเอว อนฺเธน วิย อมูเคน เอว มูเคน วิย อพธิเรนเอว
พธิเรน วิย ภวิตุ อ. อันอันภิกษุ ผูเมื่อยังขอปฏิบัติอันมีปกติยังสัตว
ใหถึงซึ่งพระนิพพานใหเต็ม เปนเปนผูไมบอดนั่นเทียว เปนผูเพียงดัง
วาบอด เปนผูไมใบนั่นเทียว เปนผูเพียงดังวาใบ เปนผูไมหนวกนั่น
เทียว เปนผูเพียงดังวาหนวด วฏฏติ ยอมสมควร (นิพฺพานคามินี-
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ปฏิปท ปูเรนฺเตน ภิกฺขุนา) อสเน อมาเยน ภวิตุ อ. อันภิกษุ
ผูเมื่อยังขอปฏิบัติอันมีปกติยังสัตวใหถึงซึ่งพระนิพพานใหเต็ม เปนเปน
ผูไมโออวด เปนผูไมมีมายา วฏฏติ ยอมสมควร (อิติ) ดังนี้
ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (คาถาปาทสฺส) แหงบาท
แหงพระคาถาวา อฺา หิ ลาภูปนิสา อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา ภิกฺขุ อ. ภิกษุ สาวโก ชือ่ วาผูเปนสาวก
สวนนฺเต ชาตตฺเถน วา เพราะอรรถวาเกิดแลว ในที่สุดแหงการ
ฟงหรือ โอวาทานุสาสนึ สวนตฺเถน วา หรือวา เพระอรรถวาฟง
ซึ่งโอวาทและอนุสาสนี พุทฺธสฺส ปณฺฑิตสฺส ของบัณฑิตผูชื่อวาพุทธะ
พุชฺฌนตฺเภน เพราะอรรถวาตรัสรู สงฺขตาสงฺขตธมฺมาน ซึ่ง
ธรรมอันปจจัยปรุงแตงแลวและไมปรุงแตงแลว ท. สพฺเพส ทั้วปวง
ตฺวา ทราบแลว เอต ปฏปท ซึ่งขอปฏิบัตินั่น ลาภุปฺปาทนปฺปฏิปท
จ คือซึ่งขอปฏิบัติอันเปนเหตุยังลาภใหเกิดขึ้นดวย นิพฺพานคามินีปฏิปท
จ คือ ซึ่งขอปฏิบัติอันมีปกติยังสัตวใหถึงซึ่งพระนิพพานดวย เอว
อยางนี้ น อภินนฺเทยฺย ไมพึงเพลิดเพลินยิ่ง จตุปฺปจฺจยสกฺการ
ซึ่งสักการะคือปจจัย ๔ อธมฺมิก อันประกอบดวยธรรมหามิได คือวา
น ปฏิกฺโภเสยฺย ไมพึงคัดคาน ตเอว ธมฺมิก จตุปฺปจฺจยสกฺการ
ซึ่งสักการะคือปจจัย ๔ อันประกอบดวยธรรมนัน้ นั่นเทียว อนุพฺรูเหยฺย พึงพอกพูน วิเวก ซึ่งวิเวก กายวิเวกาทิก อันมีความสงัด
แหงกายเปนตน ฯ กายสฺส เอกีภาโว อ. ความที่แหงกายเปนสภาพ
โดดเดี่ยว ตตฺถ วิเวเกสุ ในวิเวก ท. เหลานั้นหนา กายวิเวโก
อิติ ชื่อวากายวิเวก สมาปตฺติโย อ. สมาบัติ ท. อฏ ๘ จิตตฺ วิเวโก
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อิติ ชื่อวาจิตตวิเวก นิพฺพาน อ. พระนิพพาน อุปธิวิเวกโก อิติ
ชื่อวาอุปธิวิเวก เตสุ วิเวกเกสุ ในวิเวก ท. เหลานัน้ หนา กายวิเวโก
อ. กายวิเวก วิโนเทติ ยอมบรรเทา คณสงฺคณิก ซึ่งการคลุกคลีดวย
หมู จิตฺตวิเวโก อ. จิตตวิเวก วิโนเทติ ยอมบรรเทา กิเลสสงฺคณิก
ซึ่งการคลุกคลีดวยกิเลส อุปธิวิเวโก อ. อุปธิวิเวก วิโนเทติ ยอม
บรรเทา สงฺขารสงฺคณิก ซึ่งการคลุกคลีดวยสังขาร กายวิเวกโก อ.
กายวิเวก ปจฺจโย เปนปจจัย จิตฺตวิเวกสฺส แหงจิตตวิเวก โหติ ยอมเปน
จิตฺตวิเวโก อ. จิตตวิเวก ปจฺจโย เปนปจจั อุปธิวิเวกสฺส แหงอุปธิวิเวก
โหติ ยอมเปน จ จริงอยู เอต วจน อ. คํานี้วา กายวิเวโก วูปกฏกายาน
เนกฺขมฺมาภิรตาน ปุคฺคลาน (โหติ) จ อ. กายวิเวก ยอมมีแกบุคคล
ท. ผูมีกายอันหลีกออกแลว ผูยินดียิ่งแลวในเนกขัมมะดวย จิตฺตวิเวโก
ปริสุทฺธจิตฺตาน ปรมโวทานปฺปตฺตาน ปุคฺคลาน (โหติ) จ อ.
จิตตวิเวก ยอมมี แกบุคคล ท. ผูมีจิตอันหมดจดรอบแลว ผูบ รรลุ
แลวซึ่งความผองแผวอยางยิ่งดวย อุปธิวิเวก ยอมมี แกบุคคล ท. ผูไม
มีอุปธิ ผูถึงแลวซึ่งพระนิพพานอันมีสังขารไปปราศแลวดวย อิติ ดังนี้
(สารีปุตฺตตฺเถเรน) อันพระเถระชื่อวาสารีบุตร วุตฺตป แมกลาวแลว
พฺรูหเย พึงพอกพูน คือวา วฑฺเฒยฺย พึงเจริญ วิเวก ซึ่งวิเวก
ติวิธ อันมีอยาง ๓ อิม นี้ คือวา อุปสมฺปชฺช พึงเขาถึงแลว (อิม
ติวิธ วิเวก) ซึ่งวิเวก อันมีอยาง ๓ นี้ วิหเรยฺย พึงอยู อิติ ดังนี้
(ปทสฺส) แหงบทวา เอวเมต อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
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