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๖. ปณฺฑิตวคฺควณฺณนา
-----๑. ราธตฺเถรวตฺถุ. [ ๖๐ ]
"นิธีนว ปวตฺตารนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อายสฺมนฺต ราธ อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร คิหิกาเล สาวตฺถิย ทุคฺคตพฺราหฺมโณ อโหสิ.
โส "ภิกฺขูน สนฺติเก ชีวสิ ฺสามีติ จินฺเตตฺวา วิหาร คนฺตฺวา
อปหริต กโรนฺโต ปริเวณ สมฺมชฺชนฺโต มุขโธวนาทีนิ ททนฺโต
วิหาเร วสิ. ภิกฺขูป น สงฺคณฺหึสุ ปพฺพาเชตุ ปน น อิจฺฉนฺติ.
โส ปพฺพชฺช อลภมาโน กิโส อโหสิ.
อเถกทิวส สตฺถา ปจฺจูสกาเล โลก โวโลเกนฺโต ต
พฺราหฺมณ ทิสฺวา "กินนฺ ุ โขติ อุปธาเรนฺโต อรหา ภวิสฺสตีติ
ตฺวา สายณฺหสมเย วิหารจาริก จรนฺโต วิย พฺราหฺมณสฺส
สนฺติก คนฺตฺวา "พฺราหฺมณ กึ กโรนฺโต วิจรสีติ อาห.
"ภิกฺขูน วตฺตปฺปฏิวตฺต กโรมิ ภนฺเตติ อาหฺ "ลภสิ เตส
สนฺติกา สงฺคหนฺติ. "อาม ภนฺเต อาหารมตฺต ลภามิ น ปน ม
ปพฺพาเชนฺตีติ. สตฺถา เอตสฺมึ นิทาเน ภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาตาเปตฺวา
ตมตฺถ ปุจฺฉิตฺวา "ภิกฺขเว อตฺถิ โกจิ อิมสฺส พฺราหฺมณสฺส
อธิการ สรนฺโตติ ปุจฺฉิ. สารีปุตฺตตฺเถโร "อห ภนฺเต สรามิ,
๑

๑. สี. ม. ยุ. กโรนฺโต.
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อย เม ราชคเห ปณฺฑาย จรนฺตสฺส อตฺตโน อภิหฏ กฏจฺฉุภิกฺข
ทาเปสิ อิมสฺสาห อธิการ สรามีติ อาห. โส สตฺถารา กึ ปน
เต สารีปุตฺต เอว กโตปการ ทุกฺขโต โมเจตุ น วฏฏตีติ วุตฺเต
สาธุ ภนฺเต ปพฺพาเชสฺสามีติ ต พฺราหฺมณ ปพฺพาเชสิ. ตสฺส
ภตฺตคฺเค อาสนปริยนฺเต อาสน ปาปุณาติ ยาคุภตฺตาทีหิ กิลมติ.
เถโร ต อาทาย จาริก ปกฺกามิ อภิกฺขณ น อิทนฺเต กตฺตพฺพ
อิทนฺเต น กตฺตพฺพนฺติ โอวทิ อนุสาสิ. โส สุวโจ อโหสิ
ปทกฺขิณคฺคาหี ตสฺมา ยถานุสิฏ ปฏิปชฺชมาโน กติปาเหเนว
อรหตฺต ปาปุณิ. เถโร ต อาทาย สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา
นิสีทิ. อถ น สตฺถา ปฏิสนฺถาร กตฺวา อาห สุวโจ นุ โข
เต สารีปุตฺต อนฺเตวาสิโกติ อาม ภนฺเต อติวิย สุวโจ
กิสฺมิฺจิ โทเส วุจฺจมาเนป น กุทฺธปุพฺโพติ. สารีปุตฺต เอวรูเป
สทฺธิวิหาริเก ลภมาโน กิตฺตเก คณฺเหยฺยาสีติ. ภนฺเต พหุเกป
คณฺเหยฺยาเมวาติ.
อเถกทิวส ธมฺมสภาย ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ สารีปุตฺตตฺเถโร
กิร กตฺู กตเวที กฏจฺฉุภิกฺขามตฺต อุปการ สริตฺวา ทุคฺคตพฺราหฺมณ
ปพฺพาเชสิ ราธตฺเถโรป โอวาทกฺขโม โอวาทกฺขมเมว
ลภีติ. สตฺถา เตส กถ สุตฺวา น ภิกฺขเว อิทาเนว ปุพฺเพป
สารีปุตฺโต กตฺู กตเวทีเยวาติ วตฺวา ตมตฺถ ปกาเสตุ
๑

๑. โอวาทกเมว. [ ? ]
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อลีนจิตฺต นิสฺสาย
ปหฏา มหตี จมู
โกสล เสนาสนฺตุฏ
ชีวคฺคาห อคาหยิ
เอว นิสฺสยสมฺปนฺโน
ภิกฺขุ อารทฺธวีริโย
ภาวย กุสล ธมฺม
โยคกฺเขมสฺส ปตฺติยา
ปาปุเณ อนุปุพฺเพน
สพฺพสโยชนกฺขยนฺติ
อิม ทุกนิปาเต อลีนจิตฺตชาตก วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ. ตทา กิร
วฑฺฒกีหิ ปาทสฺส อโรคกรณภาเวน กต อตฺตโน อุปการ ตฺวา
สพฺพเสตสฺส หตฺถิโปตกสฺส ทายโก เอกจาริโก หตฺถี สารีปุตฺตตฺเถโร
อโหสิ. เอว เถร อารพฺภ ชาตก กเถตฺวา ราธตฺเถร อารพฺภ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนา นาม ราเธน วิย สุวเจน ภวิตพฺพ โทส
ทสฺเสตฺวา โอวทิยมาเนนป น กุชฌ
ฺ ิตพฺพ โอวาททายโก ปน
นิธิอาจิกฺขนโก วิย ทฏพฺโพติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม
เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" นิธีนว ปวตฺตาร
ย ปสฺเส วชฺชทสฺสิน
นิคคฺ ยฺหวาทึ เมธาวึ
ตาทิส ปณฺฑิต ภเช
ตาทิส ภชมานสฺส
เสยฺโย โหติ น ปาปโยติ. "
ตตฺถ นิธีนนฺติ ตตฺถ ตตฺถ นิทหิตฺวา ปตาน หิรฺสุวณฺณาทิปูราน นิธิกุมฺภนี . ปวตฺตารนฺติ กิจฺฉชีวิเก ทุคฺคตมนุสฺเส
อนุกมฺป กตฺวา เอหิ สุเขน เต ชีวิตุปาย ทสฺเสสฺสามีติ นิธิฏาน
เนตฺวา หตฺถ ปสาเรตฺวา อิม คเหตฺวา สุข ชีวาติ อาจิกฺขนฺตาร
๑

๒

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๕๒. ตทฏกถา. ๓/๒๓. ๒. สี. อาจิกฺขาตาร. ม. ยุ. อาจิกฺขิตาร.
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วิย. วชฺชทสฺสินนฺติ เทฺว วชฺชทสฺสิโน อิมินา น อสารุปฺเปน
วา ขลิเตน วา สงฺฆมชฺเฌ นิคฺคณฺหิสฺสามีติ รนฺธคเวสโก จ
อฺาตฺาปนตฺถาย
าต อนุคฺคณฺหนตฺถาย สีลาทีนมสฺส
วุฑฺฒิกามตาย ต ต วชฺช โอโลกเนน อุลลฺ ุมฺปนวเสน สภาวสณฺิโต
จ อยมิธาธิปฺเปโต ยถา ทุคฺคตมนุสฺโส อิม คณฺหาหีติ ตชฺเชตฺวาป
โปเถตฺวาป นิธึ ทสฺสิโต โกป น กโรติ ปมุทโิ ตว โหติ เอวเมว
เอวรูเป ปุคฺคเล อสารุปฺป วา ขลิต วา ทิสฺวา อาจิกฺขนฺเต โกโป
น กาตพฺโพ ตุฏเเนว ภวิตพฺพ ภนฺเต มหนฺต โว กมฺม กต
มยฺห อาจริยุปชฺฌายฏาเน ตฺวา โอวทนฺเตหิ ปุนป ม
โอวเทยฺยาถาติ ปวาเรตพฺพเมว. นิคคฺ ยฺหวาทินฺติ เอกจฺโจ หิ
สทฺธิวิหาริกาทีน อสารุปฺป วา ขลิต วา ทิสฺวา อย เม
มุโขทกทานาทีหิ สกฺกจฺจ อุปฏหติ สเจ ต วกฺขามิ น ม
อุปฏหิสฺสติ เอว เม ปริหานิ ภวิสฺสตีติ วตฺตุ อวิสหนฺโต น
นิคฺคยฺหวาที นาม โหติ โส อิมสฺมึ สาสเน กจวร อากิรติ. โย
ปน ตถารูป วชฺช ทิสวฺ า วชฺชานุรปู  ตชฺเชนฺโต ปณาเมนฺโต
ทณฺฑกมฺม กโรนฺโต วิหารา นีหรนฺโต สิกฺขาเปติ. อย นิคคฺ ยฺหวาที
นาม เสยฺยถาป สมฺมาสมฺพุทฺโธ. วุตฺตฺเหต นิคฺคยฺห นิคฺคยฺหาห
อานนฺท วกฺขามิ ปคฺคยฺห ปคฺคยฺหาห อานนฺท วกฺขามิ โย
สาโร โส สฺสตีติ. เมธาวินฺติ ธมฺโมชปฺาย สมนฺนาคต.
ตาทิสนฺติ เอวรูป ปณฺฑิต ภเชยฺย ปยิรุปาเสยฺย ตาทิส หิ
๑

๑. ม. อุ. ๑๔/๒๔๕. ตตฺถ ปน...ปวยฺห ปวยฺหาหนฺติ ทิสสฺ ติ.
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อาจริย ภชมานสฺส อนฺเตวาสิกสฺส เสยฺโย โหติ น ปาปโย
วุฑฺฒิเยว โหติ น ปริหานีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ราธตฺเถรวตฺถุ.
------------๒. อสฺสชิปนุ พฺพสุกวตฺถุ. [ ๖๑ ]
โอวเทยฺยานุสาเสยฺยาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อสฺสชิปุนพฺพสุเก อารพฺภ กเถสิ.
เทสนา ปน กิฏาคิริสฺมึ สมุฏิตา. เต กิร กิฺจาป
อคฺคสาวกาน สทฺธิวิหาริกา อลชฺชิโน ปน อเหสุ ปาปภิกฺขู. เต
ปาปเกหิ อตฺตโน ปริวาเรหิ ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ กิฏาคิริสฺมึ
วิหรนฺตา มาลาวจฺฉ โรเปนฺติป โรปาเปนฺติปติอาทิก นานปฺปการ
อนาจาร กโรนฺตา กุลทูสกกมฺม กตฺวา ตโต อุปปฺ นฺเนหิ ปจฺจเยหิ
ชีวิต กปฺเปนฺตา ต อาวาส เปสลาน ภิกฺขูน อนาวาส อกสุ.
สตฺถา ต ปวตฺตึ สุตฺวา เตส ปพฺพาชนียกมฺมกรณตฺถาย สปริวาเร
เทฺว อคฺคสาวเก อามนฺเตตฺวา คจฺฉถ สารีปุตฺตา เตสุ เย
ตุมฺหาก วจน น กโรนฺติ เตส ปพฺพาชนียกมฺม กโรถ เย
ปน กโรนฺติ เต โอวทถ อนุสาสถ โอวทนฺโต หิ อนุสาสนฺโต
อปณฺฑิตานเยว อปฺปโ ย โหติ ปณฺฑิตาน ปน ปโย โหติ
มนาโปติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
๑

๓

๑. ม. เอตฺถนฺตเร เทฺว ภิกฺขูติ อตฺถิ. ๒. วินยปฏก มหาวิภงฺค. ๑/๔๑๕.
๓. ม. เอตฺถนฺตเร อมนาโปติ อตฺถิ.

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (จตุตฺโถ ภาโค) - หนาที่ 6

" โอวเทยฺยานุสาเสยฺย
อสพฺภา จ นิวารเย
สต หิ โส ปโย โหติ
อสต โหติ อปฺปโยติ. "
ตตฺถ โอวเทยฺยาติ อุปฺปนฺเน วตฺถุสฺมึ วทนฺโต โอวทติ
นาม อนุปปฺ นฺเน วตฺถสุ ฺมึ อยโสป เต สิยาติอาทิวเสน อนาคต
วชฺช ทสฺเสนฺโต อนุสาสติ นาม สมฺมุขา วทนฺโต โอวทติ นาม
ปรมฺมุขา ทูต วา สาสน วา เปเสนฺโต อนุสาสติ นาม สกึ
วทนฺโตป โอวทติ นาม ปุนปฺปุน วทนฺโต อนุสาสติ นาม
โอวทนฺโตเอว วา อนุสาสติ นามาติ เอว โอวเทยฺย อนุสาเสยฺย.
อสพฺภาติ อกุสลธมฺมา นิวาเรยฺย กุสลธมฺเม ปติฏาเปยฺยาติ
อตฺโถ. สตนฺติ โส เอวรูโป ปุคฺคโล พุทฺธาทีน สปฺปุริสาน
ปโย โหติ เย ปน อทิฏธมฺมา วิติณฺณปรโลกา อามิสจกฺขุกา
ชีวิตตฺถาย ปพฺพชิตา เตส อสต โส โอวาทโก อนุสาสโก
น ตฺว อมฺหาก อุปชฺฌาโย น อาจริโย กสฺมา อมฺเห
โอวทสีติ เอว มุขสตฺตีหิ วิชฺฌนฺตาน อปฺปโ ย โหตีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.
สารีปุตตฺ โมคฺคลฺลานาป ตตฺถ คนฺตฺวา เต ภิกฺขู โอวทึสุ
อนุสาสึสุ. เตสุ เอกจฺเจ โอวาท สมฺปฏิจฺฉิตฺวา สมฺมา วตฺตึสุ
เอกจฺเจ วิพฺภมึสุ เอกจฺเจ ปพฺพาชนียกมฺม ปาปุณึสูติ.
อสฺสชิปุนพฺพสุกวตฺถุ.
-------------
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๓. ฉนฺนตฺเถรวตฺถุ. [ ๖๒ ]
น ภเช ปาปเก มิตฺเตติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต ฉนฺนตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
โส กิรายสฺมา อมฺหาก อยฺยปุตฺเตน สทฺธึ มหาภินิกฺขมน
นิกฺขมนฺโต ตทา อฺ เอกมฺป น ปสฺสามิ อิทานิ ปน อห
สารีปุตฺโต นาม อห โมคฺคลฺลาโน นาม มย อคฺคสาวกมฺหาติ
วตฺวา อิเม วิจรนฺตีติ เทฺว อคฺคสาวเก อกฺโกสติ. สตฺถา ภิกฺขูน
สนฺติกา ต ปวตฺตึ สุตฺวา ฉนฺนตฺเถร ปกฺโกสาเปตฺวา โอวทิ.
โส ตขณฺเว ตุณฺหี หุตฺวา ปุน คนฺตฺวา เถเร อกฺโกสติเยว.
เอว ยาวตติย อกฺโกสนฺต ปกฺโกสาเปตฺวา สตฺถา โอวทิตฺวา
ฉนฺน เทฺว อคฺคสาวกา นาม ตุยฺห กลฺยาณมิตฺตา อุตฺตมปุริสา
เอวรูเป กลฺยาณมิตฺเต เสวสฺสุ ภชสฺสูติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" น ภเช ปาปเก มิตฺเต
น ภเช ปุริสาธเม
ภเชถ มิตฺเต กลฺยาเณ
ภเชถ ปุริสุตฺตเมติ."
ตสฺสตฺโถ กายทุจฺจริตาทิอกุสลกมฺมาภิรตา ปาปมิตฺตา นาม
สนฺธิจฺเฉทนาทิเก วา เอกวีสติอเนสนาปเภเท วา อฏาเน นิโยชกา
ปุริสาธมา นาม อุโภป เอเต ปาปมิตฺตา เจว ปุรสิ าธมา จ เต
๑

๑. เวฬุทาน ปตฺตทาน ปุปฺผทาน ผลทาน ทนฺตกฏทาน มุโขทกทาน สินานทาน จุณฺณทาน
มตฺติกาทาน ปาตุกมฺยตา มุคคฺ สุปฺปตา ปาริภฏยตา ชงฺฆเปสนิก เวชฺชกมฺม ทูตกมฺม ปหิณคมน
ปณฺฑปฏิปณฑ
ฺ ทานานุปฺปทาน วตฺถุวิชฺชา เขตฺตวิชฺชา นกฺขตฺตวิชฺชา องฺควิชฺชาติ เมตฺตสุตฺตวณฺณนานโย.

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (จตุตฺโถ ภาโค) - หนาที่ 8

น ภเชยฺย น ปยิรุปาเสยฺย วิปริตา ปน กลฺยาณมิตฺตา เจว
สปฺปุริสา จ เต ภเชถ ปยิรปุ าเสถาติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.
ฉนฺนตฺเถโร ปน โอวาท สุตฺวาป ปุริมนเยเนว ปุน ภิกขฺ ู
อกฺโกสติ ปริภาสติ. ปุนป สตฺถุ ภิกขฺ ู อาโรจยึสุ. สตฺถา ภิกฺขเว
มยิ ธรนฺเต ฉนฺน สิกฺขาเปตุ น สกฺขิสฺสถ มยิ ปน ปรินิพฺพุเต
สกฺขิสฺสถาติ วตฺวา ปรินพิ ฺพานกาเล อายสฺมตา อานนฺเทน ภนฺเต
กถ ฉนฺนตฺเถเร อมฺเหหิ ปฏิปชฺชติ พฺพนฺติ วุตฺเต อานนฺท
ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน พฺรหฺมทณฺโฑ ทาตพฺโพติ อาณาเปสิ. โส สตฺถริ
ปรินิพฺพุเต อานนฺทตฺเถเรน อาโรปต พฺรหฺมทณฺฑ สุตฺวา ทุกฺขี
ทุมฺมโน ติกขฺ ตฺตุ มุจฺฉิโต ปปติตฺวา มา ม ภนฺเต นาสยิตฺถาติ
ยาจิตฺวา สมฺมา วตฺต ปูเรนฺโต น จิรสฺเสว สห ปฏิสมฺภิทาหิ
อรหตฺต ปาปุณีติ.
ฉนฺนตฺเถรวตฺถุ.
----------
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๔. มหากปฺปน ตฺเถรวตฺถุ. [ ๖๓ ]
ธมฺมปติ สุข เสตีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต มหากปฺปนตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
ตตฺราย อนุปุพฺพีกถา อตีเต กิรายสฺมา มหากปฺปโน
ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส ปาทมูเล กตาภินีหาโร สสาเร สสรนฺโต
พาราณสิโต อวิทูเร เอกสฺมึ เปสการคาเม เชฏกเปสกาโร
หุตฺวา นิพฺพตฺติ. ตทา สหสฺสมตฺตา ปจฺเจกพุทฺธา อฏ มาเส
หิมวนฺเต วสิตฺวา วสฺสิเก จตฺตาโร มาเส ชนปเท วสนฺติ. เต
เอกวาร พาราณสิยา อวิทูเร โอตริตฺวา เสนาสนกรณตฺถาย
หตฺถกมฺม ยาจถาติ รฺโ สนฺติก อฏ ปจฺเจกพุทฺเธ ปหิณึสุ.
ตทา ปน รฺโ วปฺปมงฺคลกาโล โหติ. โส ปจฺเจกพุทฺธา
กิราคตาติ สุตฺวา นิกฺขมิตฺวา อาคตการณ ปุจฉฺ ิตฺวา อชฺช
ภนฺเต โอกาโส นตฺถิ เสฺว อมฺหาก วปฺปมงฺคล ตติยทิวเส
กริสฺสามีติ วตฺวา ปจฺเจกพุทฺเธ อนิมนฺเตตฺวาว ปาวิสิ.
ปจฺเจกพุทฺธา อฺ คาม ปวิสิสฺสามาติ ปกฺกมึสุ. ตสฺมึ ขเณ
เชฏกเปสการสฺส ภริยา เกนจิเทว กรณีเยน พาราณสึ คจฺฉนฺตี
เต ปจฺเจกพุทฺเธ ทิสฺวา วนฺทิตฺวา กึ ภนฺเต อเวลาย อยฺยา
อาคตาติ ปุจฺฉิตฺวา อาทิโต ปฏาย ต ปวตฺตึ สุตฺวา สทฺธา
ปฺาสมฺปนฺนา อิตฺถี เสฺว ภนฺเต อมฺหาก ภิกฺข คณฺหถาติ
นิมนฺเตสิ. พหุกา มย ภคินีติ. กิตฺตกา ภนฺเตติ. สหสฺสมาตฺตา
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ภคินีติ ภนฺเต อิมสฺมึ คาเม สหสฺสมตฺตา วสิมฺหา เอเกโก
เอเกกสฺส ภิกฺข ทสฺสติ ภิกฺข อธิวาเสถ อหเมว ตุมฺหาก
วสนฏานป การาเปสฺสามีติ อาห. ปจฺเจกพุทฺธา อธิวาสยึสุ. สา
คาม ปวิสิตฺวา อุคฺโฆเสสิ อห สหสฺสมตฺเต ปจฺเจกพุทฺเธ ทิสฺวา
นิมนฺเตสึ อยฺยาน นิสีทนฏาน สวิทหถ ยาคุภตฺตาทีนิ
สมฺปาเทถาติ คามมชฺเฌ มณฺฑป การาเปตฺวา อาสนานิ ปฺาเปตฺวา
ปุนทิวเส ปจฺเจกพุทฺเธ นิสีทาเปตฺวา ปณีเตน โภชเนน ปริวิสติ ฺวา
ภตฺตกิจฺจาวสาเน ตสฺมึ คาเม สพฺพา อิตฺถิโย อาทาย ตาหิ สทฺธึ
ปจฺเจกพุทฺเธ วนฺทิตฺวา เตมาส วสนตฺถาย ปฏิฺ คเหตฺวา ปุน
คาเม อุคฺโฆเสสิ อมฺมตาตา เอเกกกุลโต เอเกโก ปุริโส วาสีอาทีนิ
คเหตฺวา อรฺ ปวิสติ ฺวา ทพฺพสมฺภาเร อาหริตฺวา อยฺยาน
วสนฏาน กโรตูติ. คามวาสิโน ตสฺสา วจเน ตฺวา เอเกโก เอเกก
กตฺวา สทฺธึ รตฺติฏานทิวาฏาเนหิ ปณฺณสาลาสหสฺส กาเรตฺวา
อตฺตโน อตฺตโน ปณฺณสาลาย วสฺสูปคเต ปจฺเจกพุทฺเธ อห
สกฺกจฺจ อุปฏหิสฺสามิ อห สกฺกจฺจ อุปฏหิสฺสามีติ อุปฏหึสุ.
วสฺส วุตฺถกาเล อตฺตโน อตฺตโน ปณฺณสาลาย วสฺส วุตฺถาน
ปจฺเจกพุทฺธาน จีวรสาฏเก สชฺเชถาติ สมาทเปตฺวา เอเกกสฺส
สหสฺสมูล จีวร ทาเปสิ. ปจฺเจกพุทฺธา วุตฺถวสฺสา อนุโมทน
กตฺวา ปกฺกมึสุ. คามวาสิโนป อิม ปฺุ กตฺวา ตโต จุตา
ตาวตึสภวเน นิพฺพตฺติตฺวา คณเทวปุตฺตา นาม อเหสุ. เต ตตฺถ
๑

๒

๓

๑. ม. เอตฺถนฺตเร ขาทนีเยนาติ อตฺถิ. ๒. สี. ยุ. ติจวี ร. ๓. ม. อิโต.
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ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล พาราณสิย
กุฏมฺพิกเคเหสุ นิพฺพตฺตึสุ. เชฏกเปสกาโร เชฏกกุฏมพฺ ิกสฺส
ปุตฺโต อโหสิ. ภริยาปสสฺ เชฏกกุฏม ฺพิกสฺเสว ธีตา อโหสิ. ตา
สพฺพาป วยปฺปตฺตา ปรกุล คจฺฉนฺติโย เตสเยว เคหานิ อคมสุ.
อเถกทิวส วิหาเร ธมฺมสฺสวน สงฺฆุฏ. สตฺถา ธมฺม
เทเสตีติ สุตฺวา สพฺเพป เต กุฏมฺพิกา ธมฺม สุณิสสฺ ามาติ ภริยาย
สทฺธึ วิหาร อคมสุ. เตส วิหารมชฺฌ ปวิฏกฺขเณ วสฺส อุฏ หิ.
เยส กุลุปกา วา าตี วา สามเณราทโย อตฺถิ เต เตส
ปริเวณานิ ปวิสึสุ. เต ปน ตถารูปาน นตฺถิตาย กตฺถจิ ปวิสติ ุ
อวิสหนฺตา วิหารมชฺเฌเยว อฏสุ. อถ เน เชฏกกุฏมฺพิโก อาห
ปสฺสถ อมฺหาก วิปฺปการ กุลปุตฺเตหิ นาม เอตฺตเกน ลชฺชติ ุ
ยุตฺตนฺติ. อยฺย กึ กโรมาติ. มย วิสสฺ าสิกฏานสฺส อภาเวน
อิม วิปฺปการ ปตฺตา สพฺเพ ธน สหริตฺวา ปริเวณ กโรมาติ.
สาธุ อยฺยาติ. เชฏโก สหสฺส อทาสิ เสสา ปฺจ ปฺจ
สตานิ อิตฺถโิ ย อฑฺฒเตยฺยานิ อฑฺฒเตยฺยานิ สตานิ. เต ต ธน
สหริตฺวา สหสฺสกูฏาคารปริวาร สตฺถุ วสนตฺถาย มหาปริเวณ นาม
อารภึสุ. นวกมฺมสฺส มหนฺตตาย ธเน อปฺปโหนฺเต ปุพฺเพ
ทินฺนธนโต ปุน อุปฑฺฒุปฑฺฒ อทสุ. นิฏิเต ปริเวเณ วิหารมห
กโรนฺตา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส สตฺตาห มหาทาน ทตฺวา
วีสติยา ภิกขฺ ุสหสฺสาน จีวรานิ สชฺชยึสุ. เชฏกกุฏมฺพิกสฺส ปน
ภริยา สพฺเพหิ สมภาคิก อกตฺวา อตฺตโน ปฺาย ิตา
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อติเรกตร กตฺวา สตฺถาร ปูเชสฺสามีติ อโนชปุปฺผวณฺเณน
สหสฺสมูเลน สาฏเกน สทฺธึ อโนชปุปฺผจงฺโคฏก คเหตฺวา
อนุโมทนกาเล สตฺถาร อโนชปุปฺเผหิ ปูเชตฺวา ต สาฏก สตฺถุ
ปาทมูเล เปตฺวา ภนฺเต นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน อโนชปุปฺผวณฺณเยว เม สรีร โหตุ อโนชาเอว จ เม นาม โหตูติ
ปตฺถน เปสิ. สตฺถา เอว โหตูติ อนุโมทน อกาสิ. เต
สพฺเพป ยาวตายุก ตฺวา ตโต จุตา เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา อิมสฺมึ
พุทฺธุปฺปาเท เทวโลกา จวิตฺวา เชฏกกุฏมฺพิโก กุกกฺ ุฏวตีนคเร
ราชกุเล นิพพฺ ตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต มหากปฺปนราชา นาม อโหสิ
เสสา อมจฺจกุเลสุ นิพฺพตฺตึสุ เชฏกกุฏมฺพิกสฺส ภริยา มทฺทรฏเ
สาคลนคเร ราชกุเล นิพฺพตฺติ อโนชปุปฺผวณฺณเมวสฺสา สรีร
อโหสิ. อโนชาเตฺววสฺสา นาม กรึสุ สา วยปฺปตฺตา กปฺปนรฺโ
เคห คนฺตฺวา อโนชาเทวี นาม อโหสิ เสสิตฺถิโยป อมจฺจกุเลสุ
นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺตา เตสเยว อมจฺจปุตฺตาน เคหานิ อคมสุ.
เต สพฺเพป รฺโ สมฺปตฺติสทิส สมฺปตฺตึ อนุภวึสุ. ยทา ราชา
สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิโต หตฺถึ อภิรุหิตฺวา วิจรติ ตทา เตป
ตเถว วิจรนฺติ. ตสฺมึ อสฺเสน วา รเถน วา วิจรนฺเต เตป
ตเถว วิจรนฺติ. เอว เต เอกโต หุตฺวา กตาน ปฺุาน
อานุภาเวน เอกโตว สมฺปตฺตึ อนุภวึสุ. รฺโ ปน พโล
พลวาหโน ปุปฺโผ ปุปผฺ วาหโน สุปตฺโตติ ปฺจ อสฺสา โหนฺติ.
๑

๑. สากลนคเรติป อตฺถิ.
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ราชา เตสุ สุปตฺต สย อาโรหติ. อิตเร จตฺตาโร อสฺสาโรหาน
สาสนาหรณตฺถาย อทาสิ. ราชา เต ปาโตว โภเชตฺวา คจฺฉถ
เทฺว วา ตีณิ วา โยชนานิ อาหิณฺฑิตฺวา พุทฺธสฺส วา ธมฺมสฺส
วา สงฺฆสฺส วา อุปฺปนฺนภาว ตฺวา มยฺห สุขสาสน อาหรถาติ
เปเสสิ. เต จตูหิ ทฺวาเรหิ นิกฺขมิตฺวา เทฺว ตีณิ โยชนานิ
อาหิณฺฑิตฺวา สาสน อลภิตฺวา ปจฺจาคจฺฉนฺติ.
อเถกทิวส ราชา สุปตฺต นาม อสฺสมารุยฺห อมจฺจสหสฺสปริวุโต อุยยฺ าน คจฺฉนฺโต กิลนฺตรูเป ปฺจสตมตฺเต วาณิชเก
นคร ปวิสนฺเต ทิสฺวา อิเม อทฺธานกิลนฺตา อทฺธา อิเมส
สนฺติกา เอก ภทฺทก สาสน โสสฺสามีติ เต ปกฺโกสาเปตฺวา
กุโต อาคจฺฉถาติ ปุจฺฉิ. อตฺถิ เทว อิโต วีสติโยชนสตมตฺถเก
สาวตฺถี นาม นคร ตโต อาคจฺฉามาติ. อตฺถิ ปน โว
เทเส กิฺจิ สาสน อุปฺปนฺนนฺติ. เทว อฺ กิฺจิ นตฺถิ
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปน อุปฺปนฺโนติ. ราชา ตาวเทว ปฺจวณฺณาย
ปติยา ผุฏ สรีโร กิฺจิ สลฺลกฺเขตุ อสกฺโกนฺโต มุหตุ ฺต
วีตินาเมตฺวา ตาตา กึ วเทถาติ ปุจฺฉิ. พุทฺโธ เทว
อุปฺปนฺโนติ. ราชา ทุติยป ตติยป ตเถว วีตินาเมตฺวา จตุตฺถวาเร
กึ วเทถ ตาตาติ ปุจฉฺ ิตฺวา พุทฺโธ เทว อุปปฺ นฺโนติ
วุตฺเต ตาตา สตสหสฺส โว ทมฺมีติ วตฺวา อปรป กิฺจิ
สาสน อตฺถิ ตาตาติ ปุจฺฉิ. อตฺถิ เทว ธมฺโม อุปฺปนฺโนติ.
ราชา ตป สุตฺวา ปุริมนเยเนว ตโย วาเร วีตนิ าเมตฺวา
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จตุตฺถวาเร ธมฺโมติ ปเท วุตฺเต อิธาป โว สตสหสฺส
ทมฺมีติ วตฺวา อปรป สาสน อตฺถิ ตาตาติ ปุจฺฉิ. อตฺถิ
เทว สงฺฆรตน อุปฺปนฺนนฺติ. ราชา ตป สุตฺวา ตเถว ตโย
วาเร วีตินาเมตฺวา จตุตฺถวาเร สงฺโฆติ ปเท วุตฺเต อิธาป
โว สตสหสฺส ทมฺมีติ วตฺวา อมจฺจสหสฺส โอโลเกตฺวา ตาตา
กึ กริสฺสถาติ ปุจฺฉิ. เทว กึ กริสฺสถาติ. อห ตาตา พุทฺโธ
อุปฺปนฺโน ธมฺโม อุปฺปนฺโน สงฺโฆ อุปฺปนฺโนติ สุตฺวา น ปุน
นิวตฺติสฺสามิ สตฺถาร อุทฺทิสฺส คนฺตฺวา ตสฺส สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามีติ.
มยป เทว ตุมฺเหหิ สทฺธึ ปพฺพชิสสฺ ามาติ. ราชา สุวณฺณปฏเฏ
อกฺขรานิ ลิขาเปตฺวา วาณิชเก อาห อโนชา นาม เทวี ตุมฺหาก
ตีณิ สตสหสฺสานิ ทสฺสติ เอวฺจ ปน วเทยฺยาถ รฺา กิร เต
อิสฺสริย วิสสฺ ฏ ยถาสุข สมฺปตฺตึ ภฺุชาหีติ สเจ ปน โว ราชา
กหนฺติ ปุจฉฺ ิสฺสติ สตฺถาร อุทฺทิสสฺ ปพฺพชิสสฺ ามีติ วตฺวา คโตติ
อาโรเจยฺยาถาติ. อมจฺจาป อตฺตโน อตฺตโน ภริยาน ตเถว
สาสนานิ ปหิณึสุ. ราชา วาณิชเก อุยฺโยเชตฺวา อมจฺจสหสฺสปริวุโต
ตขณฺเว นิกฺขมิ.
สตฺถาป ตทิวส ปจฺจูสกาเล โลก โวโลเกนฺโต
มหากปฺปนราชาน สปริวาร ทิสฺวา อย มหากปฺปโน วาณิชกาน
สนฺติกา ติณฺณ รตนาน อุปฺปนฺนภาว สุตฺวา เตส วจน ตีหิ
สตสหสฺเสหิ ปูเชตฺวา รชฺช ปหาย อมจฺจสหสฺสปริวุโต ม อุททฺ ิสฺส
ปพฺพชิตุกาโม เสฺว นิกขฺ มิสฺสติ โส สปริวาโร สห ปฏิสมฺภทิ าหิ
๑

๑. ม. เอตฺถนฺตเร อสฺส อภิรุยฺหาติ อตฺถิ.
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อรหตฺต ปาปุณิสฺสติ ปจฺจุคฺคมนมสฺส กริสฺสามีติ ปุนทิวเส จกฺกวตฺติ
วิย ขุทฺทกคามโภชก ปจฺจุคฺคจฺฉนฺโต สยเมว ปตฺตจีวร คเหตฺวา
วีสติโยชนสตมคฺค ปจฺจุคฺคนฺตฺวา จนฺทภาคาย นทิยา ตีเร นิโคฺรธรุกฺขมูเล ฉพฺพณฺณรสฺมิโย วิสฺสชฺเชนฺโต นิสีท.ิ ราชาป อาคจฺฉนฺโต
เอก นทึ ปตฺวา กา นาเมสาติ ปุจฺฉิ. อารวปจฺฉา นาม
เทวาติ. กิมสฺสา ปริมาณ ตาตาติ. คมฺภีรโต คาวุต ปุถลุ โต
เทฺว คาวุตานิ เทวาติ. อตฺถิ ปเนตฺถ นาวา วา อุฬุมฺโป วาติ.
นตฺถิ เทวาติ. นาวาทีนิ โอโลเกนฺตาน อมฺหาก ชาติ ชร
อุปเนติ ชรา มรณ อห นิพฺเพมติโก หุตฺวา ตีณิ รตนานิ อุทฺทิสฺส
นิกฺขนฺโต เตส อานุภาเวน อิท อุทก วิย มา อโหสีติ ติณณ
ฺ 
รตนาน คุณ อาวชฺเชตฺวา อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ
พุทฺธานุสฺสตึ อนุสฺสรนฺโต สปริวาโร อสฺสสหสฺเสน อุทกปฏเ
ปกฺขนฺทิ. สินฺธวา ปฏิปาสาเณ วิย ปกฺขนฺทึสุ. ขุราน อคฺคา เนว
เตมึสุ. โส ต อุตฺตริตฺวา ปุรโต คจฺฉนฺโต อปรป นทึ ทิสฺวา
อย กา นามาติ ปุจฺฉิ. นีลวาหนา นาม เทวาติ. กิมสฺสา
ปริมาณนฺติ. คมฺภีรโตป ปุถุลโตป อฑฺฒโยชน เทวาติ. เสส
ปุริมสทิสเมว. ต ปน นทึ ทิสฺวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโมติ
ธมฺมานุสฺสตึ อนุสฺสรนฺโต ปกฺขนฺทิ. ตป นทึ อติกฺกมิตฺวา อปรป
นทึ ทิสฺวา อย กา นามาติ ปุจฺฉิ. จนฺทภาคา นาม เทวาติ.
๑

๒

๓

๔

๑. คนฺตฺวา [ ? ] ๒. อปรจฺฉาติป อตฺถิ. ๓. กตฺถจิ อคฺคาเนวาติ ทิสฺสติ.
๔. ม. เอตฺถนฺตเร คจฺฉนฺโตติ อตฺถิ.
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กิมสฺสา ปริมาณนฺติ. คมฺภีรโตป ปุถุลโตป โยชน เทวาติ. เสส
ปุริมสทิสเมว. อิม ปน นทึ ทิสฺวา สุปฏิปนฺโน ภควโต
สาวกสงฺโฆติ สงฺฆานุสฺสตึ อนุสฺสรนฺโต ปกฺขนฺทิ. ต ปน นทึ
อติกฺกมิตฺวา คจฺฉนฺโต สตฺถุ สรีรโต ฉพฺพณฺณรสฺมิโย อทฺทส.
นิโคฺรธรุกฺขสฺส สาขาวิฏปปลาสานิ โสวณฺณมยานิ วิย อเหสุ. ราชา
จินฺเตสิ อย โอภาโส เนว จนฺทสฺส น สุรยิ สฺส น เทว มารพฺรหฺม นาค สุปณฺณาทีน อฺตรสฺส อทฺธา สตฺถาร อุทฺทิสฺส
อาคจฺฉนฺโต มหาโคตมพุทฺเธน ทิฏโ ภวิสฺสามีติ. โส ตาวเทว
อสฺสปฏิโต โอตริตฺวา โอนตสรีโร รสฺมีน อนุสาเรน สตฺถาร
อุปสงฺกมิตฺวา มโนสิลารเส นิมุชชฺ นฺโต วิย พุทฺธรสฺมีน อนฺโต
ปวิสิตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ สทฺธึ อมจฺจสหสฺเสน.
สตฺถา อนุปุพฺพีกถ กเถสิ. เทสนาวสาเน ราชา สปริวาโร
โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ. อถ สพฺเพว อุฏหิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจึสุ.
สตฺถา อาคมิสฺสติ นุ โข อิเมส กุลปุตฺตาน อิทฺธิมยปตฺตจีวรนฺติ
อุปธาเรนฺโต อิเม กุลปุตฺตา ปจฺเจกพุทฺธสหสฺสสฺส จีวรสหสฺส
อทสุ กสฺสปพุทฺธกาเล วีสติยา ภิกขฺ ุสหสฺสานป วีสติ จีวรสหสฺสานิ
อทสุ อนจฺฉริย อิเมส อิทฺธิมยปตฺตจีวราคมนนฺติ ตฺวา
ทกฺขิณหตฺถ ปสาเรตฺวา เอถ ภิกฺขโว จรถ พฺรหฺมจริย สมฺมา
ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ อาห. เต ตาวเทว อฏปริกฺขารธรา
วสฺสสติกตฺเถรา วิย หุตฺวา เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา ปจฺโจโรหิตฺวา
[ ? ] สตฺถาร วนฺทิตฺวา นิสีทึสุ.
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เตป วาณิชกา ราชกุล คนฺตวฺ า รฺา ปหิตสาสน
อาโรจาเปตฺวา เทวิยา. อาคจฺฉนฺตูติ วุตฺเต ปวิสิตฺวา วนฺทิตฺวา
เอกมนฺต อฏสุ. อถ เน เทวี ปุจฉฺ ิ ตาตา กึการณา
อาคตตฺถาติ. มย รฺา ตุมฺหาก สนฺติก ปหิตา ตีณิ กิร โน
สตสหสฺสานิ เทถาติ. ตาตา อติพหุ ภณถ กึ ตุมฺเหหิ รฺโ
กต กิสฺมึ โว ราชา ปสนฺโน เอตฺตก ธน ทาเปสีติ. เทวิ น
อฺ กิฺจิ กต รฺโ ปน สาสน อาโรจยิมฺหาติ. สกฺกา ปน
ตาตา มยฺหป อาโรเจตุนฺติ. สกฺกา เทวีติ. เตนหิ ตาตา
วเทถาติ. เทวิ พุทโฺ ธ โลเก อุปฺปนฺโนติ. สาป ต สุตฺวา
ปุริมนเยเนว ปติยา ผุฏ สรีรา ติกขฺ ตฺตุ กิฺจิ อสลฺลกฺเขตฺวา
จตุตฺถวาเร พุทฺโธติ ปท สุตฺวา ตาตา อิมสฺมึ ปเท รฺา
กึ ทินฺนนฺติ. สตสหสส เทวีติ. ตาตา นานุจฺฉวิก รฺา กต
เอวรูป สาสน สุตฺวา ตุมฺหาก สตสหสฺส ททมาเนน อห หิ โว มม
ทุคฺคตปณฺณากาเร ตีณิ สตสหสฺสานิ ทมฺมิ อปร ตุมฺเหหิ กึ
อาโรจิตนฺติ. อิทฺจิทฺจาติ อปรานิป เทฺว สาสนานิ อาโรเจสุ.
เทวี ปุริมนเยเนว ปติยา ผุฏสรีรา ติกฺขตฺตุ กิฺจิ อสลฺลกฺเขตฺวา
จตุตฺถวาเร ตเถว สุตฺวา ตีณิ ตีณิ สตสหสฺสานิ ทาเปสิ. เอว
เต สพฺพานิ ทฺวาทส สตสหสฺสานิ ลภึสุ. อถ เน เทวี ปุจฺฉิ
ราชา กห ตาตาติ. เทวิ สตฺถาร อุทฺทิสฺส ปพฺพชิสฺสามีติ
๑

๑. สี. ยุ. อทาสิ เทวีติ.
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คโตติ. มยฺห เตน กึ สาสน ทินนฺ นฺติ. สพฺพ กิร เตน
ตุมฺหาก อิสฺสริย วิสฺสฏ ตุมฺเห กิร ยถารุจิยา สมฺปตฺตึ
อนุภวถาติ. อมจฺจา ปน กห ตาตาติ. เตป รฺา สทฺธึเยว
ปพฺพชิสฺสามาติ คตา เทวีติ. สา เตส ภริยาโย ปกฺโกสาเปตฺวา
อมฺมา ตุมฺหาก สามิกา รฺา สทฺธึ ปพฺพชิสสฺ ามาติ คตา
ตุมฺเห กึ กริสฺสถาติ. กึ ปน เตหิ อมฺหาก สาสน ปหิต
เทวีติ. เตหิ กิร อตฺตโน สมฺปตฺติ ตุมฺหาก วิสฺสฏา ตุมฺเห
กิร ต ยถารุจิยา ปริภฺุชถาติ. ตุมฺเห ปน เทวิ กึ กริสฺสถาติ.
อมฺมา โส ตาว ราชา สาสน สุตฺวา มคฺเค ิตโกว ตีหิ
สตสหสฺเสหิ ตีณิ รตนานิ ปูเชตฺวา เขฬปณฺฑ วิย สมฺปตฺตึ ปหาย
ปพฺพชิสฺสามีติ นิกฺขนฺโต มยา ปน ติณฺณ รตนาน สาสน สุตฺวา
ตีณิ รตนานิ นวหิ สตสหสฺเสหิ ปูชติ านิ น โข ปเนสา สมฺปตฺติ
นาม รฺโเยว ทุกฺขา มยฺหป ทุกฺขาเยว โก รฺโ ฉฑฺฑิต
เขฬปณฺฑ ชนฺนุเกหิ ปติฏหิตฺวา มุเขน คณฺหิสฺสติ น มยฺห
สมฺปตฺติยา อตฺโถ อหป สตฺถาร อุททฺ ิสฺส คนฺตฺวา ปพฺพชิสฺสามีติ.
เทวิ มยป ตุมฺเหหิเยว สทฺธึ ปพฺพชิสฺสามาติ. สเจ สกฺโกถ
สาธุ อมฺมาติ. สกฺโกม เทวีติ. เตนหิ เอถาติ รถสหสฺส
โยชาเปตฺวา รถ อารุยฺห ตาหิ สทฺธึ นิกฺขมิตฺวา อนฺตรามคฺเค
ปมนทึ ทิสฺวา ยถา รฺา ปุฏ  ตเถว ปุจฺฉิตฺวา สพฺพ
ปวตฺตึ สุตฺวา รฺโ คมนมคฺค โอโลเกถาติ วตฺวา สินฺธวาน
๑

๑. สี. ม. ยุ. คตมคฺค.
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ปทวลฺช น ปสฺสาม เทวีติ วุตฺเต ราชา ตีณิ รตนานิ
อุทฺทิสฺส นิกฺขนฺโตสฺมีติ สจฺจกิริย กตฺวา คโต ภวิสฺสติ อหป ตีณิ
รตนานิ อุททฺ ิสฺส นิกฺขนฺตา เตสเมว อานุภาเวน อิท อุทก อุทก
วิย มา อโหสีติ ติณฺณ รตนาน คุณ อนุสฺสริตฺวา รถสหสฺส
เปเสสิ. อุทก ปฏิปาสาณสทิส อโหสิ. จกฺกาน อกฺขคฺคเนมิวฏฏิโย
เนว เตมึสุ. เอเตเนว อุปาเยน อิตราป เทฺว นทิโย อุตฺตริ.
สตฺถา ตสฺสา อาคมนภาว ตฺวา ยถา อตฺตโน สนฺติเก
นิสินฺนา ภิกขฺ ู น ปฺายนฺติ เอวมกาสิ. สาป คจฺฉนฺตี คจฺฉนฺตี
สตฺถุ สรีรโต นิกฺขนฺตรสฺมิโย ทิสฺวา ตเถว จินฺเตตฺวา สตฺถารๆ
อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต ิตา ปุจฺฉิ ภนฺเต มหากปฺปโน
ตุมฺเห อุทฺทสิ ฺส นิกฺขนฺโต อาคเตตฺถ มฺเ กห โส อมฺหากป
น ทสฺเสถาติ. นิสีทถ ตาว อิเธว ต ปสฺสิสฺสถาติ. ตา
สพฺพาป ตุฏจิตฺตา อิเธว กิร นิสนิ ฺนา สามิเก ปสฺสิสฺสามาติ
นิสีทึสุ. สตฺถา อนุปุพฺพีกถ กเถสิ. อโนชา เทวี เทสนาวสาเน
สปริวารา โสตาปตฺติผล ปาปุณิ. มหากปฺปนตฺเถโร ตาส วฑฺฒิต
ธมฺมเทสน สุณนฺโต สปริวาโร สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ.
ตสฺมึ ขเณ สตฺถา ตาส เต ภิกฺขู อรหตฺต ปตฺเต ทสฺเสสิ. ตาส
กิร อาคตกฺขเณเยว อตฺตโน สามิเก กาสาวธเร มุณฺฑสิเร ทิสฺวา
จิตฺต เอกคฺค น ภเวยฺย เตน มคฺคผลานิ ปตฺตุ น สกฺกุเณยฺยุ
ตสฺมา อจลสฺสทฺธาย ปติฏิตกาเล ตาส เต ภิกขฺ ู อรหตฺต ปตฺเต
ทสฺเสสิ. ตาป เต ทิสฺวา ปฺจปฺปติฏิเตน วนฺทิตฺวา ภนฺเต
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ตุมฺหาก ตาว ปพฺพชิตกิจฺจ มตฺถก ปตฺตนฺติ วตฺวา สตฺถาร
วนฺทิตฺวา เอกมนฺต ิตา ปพฺพชฺช ยาจึสุ. เอว กิร วุตฺเต
สตฺถา อุปฺปลวณฺณาย อาคมน จินฺเตสีติ เอกจฺเจ วทนฺติ. สตฺถา
ปน ตา อุปาสิกาโย อาห สาวตฺถึ คนฺตฺวา ภิกฺขุนูปสฺสเย
ปพฺพชถาติ. ตา อนุปพุ ฺเพน จาริกฺจรมานา อนฺตรามคฺเค
มหาชเนน อภิหฏสกฺการสมฺมานา ปทสาว วีสติโยชนสติก มคฺค
คนฺตฺวา ภิกขฺ ุนูปสฺสเย ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต ปาปุณึสุ. สตฺถาป
ภิกฺขุสหสฺส อาทาย อากาเสเนว เชตวน อคมาสิ.
ตตฺร สุท อายสฺมา มหากปฺปโ น รตฺติฏ านทิวาฏานาทีสุ
อโห สุข อโห สุขนฺติ อุทาน อุทาเนนฺโต วิจรติ. ภิกฺขู ภควโต
อาโรเจสุ ภนฺเต มหากปฺปโน อโห สุข อโห สุขนฺติ อุทาน
อุทาเนนฺโต วิจรติ อตฺตโน รชฺชสุข อารพฺภ กเถติ มฺเติ.
สตฺถา ต ปกฺโกสาเปตฺวา สจฺจ กิร ตฺว กปฺปน กามสุข รชฺชสุข อารพฺภ
อุทาน อุทาเนสีติ. ภควา เม ภนฺเต ต อารพฺภ อุทานภาว วา
อนุทานภาว วา ชานาตีติ. สตฺถา น ภิกฺขเว มม ปุตฺโต กามสุข
รชฺชสุข อารพฺภ อุทาน อุทาเนติ ปุตฺตสฺส ปน เม ธมฺมปติ
อุปฺปชฺชติ โส อมตมหานิพฺพาน อารพฺภ เอว อุทาน อุทาเนตีติ
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" ธมฺมปติ สุข เสติ
วิปฺปสนฺเนน เจตสา
อริยปฺปเวทิเต ธมฺเม
สทา รมติ ปณฺฑิโตติ. "
๑

๒

๑. ม. เอตฺถนฺตเร กามสุขนฺติ อตฺถิ. ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นาม ธมฺมรติ นามาติ อตฺถิ.

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (จตุตฺโถ ภาโค) - หนาที่ 21

ตตฺถ ธมฺมปตีติ ธมฺมปายโก ธมฺม ปวนฺโตติ อตฺโถ.
ธมฺโม จ นาเมส น สกฺกา ภาชเนน ยาคุอาทีนิ วิย ปาตุ นววิธ
ปน โลกุตฺตรธมฺม นามกาเยน ผุสนฺโต อารมฺมณโต สจฺฉิกโรนฺโต
ปริฺาภิสมยาทีหิ ทุกขฺ าทีนิ อริยสจฺจานิ ปฏิวิชฺฌนฺโต ธมฺม
ปวติ นาม. สุข เสตีติ เทสนาสีสมตฺตเมต. จตูหิป อิริยาปเถหิ
สุข วิหรตีติ อตฺโถ. วิปฺปสนฺเนนาติ อนาวิเลน นิรุปกฺกิเลเสน.
อริยปฺปเวทิเตติ พุทฺธาทีหิ อริเยหิ ปเวทิเต สติปฏานาทิเภเท
โพธิปกฺขิยธมฺเม. สทา รมตีติ เอวรูโป ธมฺมปติ วิปฺปสนฺเนน
เจตสา วิหรนฺโต ปณฺฑิจฺเจน สมนฺนาคโต สทา รมติ อภิรมตีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุนฺติ.
มหากปฺปนตฺเถรวตฺถุ.
----------๕. ปณฺฑิตสามเณรวตฺถุ. [ ๖๔ ]
อุทก หิ นยนฺตีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต ปณฺฑิตสามเณร อารพฺภ กเถสิ.
อตีเต กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺโธ วีสติขีณาสวสหสฺส ปริวาโร
พาราณสึ อคมาสิ. มนุสฺสา อตฺตโน พล สลฺลกฺเขตฺวา อฏป
ทสป เอกโต หุตฺวา อาคนฺตุกทานานิ อทสุ. อเถกทิวส สตฺถา
ภตฺตกิจฺจาวสาเน เอว อนุโมทน อกาสิ อุปาสกา อิเธกจฺโจ
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อตฺตโน สนฺตกเมว ทาตุ วฏฏติ กึ ปเรน สมาทปเตนาติ
อตฺตนา ว ทาน เทติ ปร น สมาทเปติ โส นิพพฺ ตฺตฏาเน
โภคสมฺปท ลภติ โน ปริวารสมฺปท เอกจฺโจ ปร สมาทเปติ
อตฺตนา น เทติ โส นิพฺพตฺตฏาเน ปริวารสมฺปท ลภติ
โน โภคสมฺปท เอกจฺโจ อตฺตนาป น เทติ ปรมฺป น
สมาทเปติ โส นิพฺพตฺตฏาเน เนว โภคสมฺปท ลภติ โน
ปริวารสมฺปท วิฆาสาโท หุตฺวา ชีวติ เอกจฺโจ อตฺตนา จ
เทติ ปรฺจ สมาทเปติ โส นิพฺพตฺตฏาเน โภคสมฺปทมฺป
ลภติ ปริวารสมฺปทมฺปติ. ต สุตฺวา สมีเป ิโต เอโก
ปณฺฑิตปุริโส จินฺเตสิ อหนฺทานิ ตถา กริสฺสามิ ยถา เม
เทฺว สมฺปตฺติโย ภวิสฺสนฺตีติ. โส สตฺถาร วนฺทติ ฺวา อาห ภนฺเต
เสฺว มยฺห ภิกฺข คณฺหถาติ. กิตฺตเกหิ ภิกฺขูหิ อตฺโถติ. กิตฺตโก
ปน โว ภนฺเต ปริวาโรติ. วีสติ ภิกฺขุสหสฺสานีติ. ภนฺเต
สพฺเพหิ สทฺธึ เสฺว มยฺห ภิกฺข คณฺหถาติ. สตฺถา อธิวาเสสิ. โส
คาม ปวิสิตฺวา อมฺมตาตา เสฺว มยา พุทฺธปฺปมุโข ภิกฺขุสงฺโฆ
นิมนฺติโต ตุมฺเห ยตฺตกาน ภิกฺขูน สกฺโกถ ตตฺตกาน เทถาติ
อาโรเจตฺวา วิจรนฺโต อตฺตโน พล สลฺลกฺเขตฺวา มย ทสนฺน
ทสฺสาม มย วีสติยา. มย สตสฺส มย ปฺจนฺน สตานนฺติ วุตฺเต
สพฺเพส วจน อาทิโต ปฏาย ปณฺเณ อาโรเปสิ. เตน จ
สมเยน ตสฺมึ นคเร อติทุคฺคตภาเวเนว มหาทุคฺคโตติ ปฺาโต
๑

๒

๓

๑. สี. ม. นิพฺพตนิพฺพตตฺตฏาเน. ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ทาตุนฺติ อตฺถิ.
๓. ม. เอตฺถนฺตเร ทานนฺติ อตฺถิ.
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เอโก ปุรโิ ส อตฺถิ. โส ตป สมฺมุขาคต ทิสฺวา สมฺม มหาทุคฺคต
มยา สฺวาตนาย พุทฺธปฺปมุโข ภิกฺขุสงฺโฆ นิมนฺติโต เสฺว
นครวาสิโน ทาน ทสฺสนฺติ ตฺว กตี ภิกฺขู โภเชสฺสสีติ. สามิ
มยฺห กึ ภิกฺขูหิ ภิกฺขหู ิ นาม สธนาน อตฺโถ มยฺห ปน เสฺว
ยาคุอตฺถาย ตณฺฑุลนาฬีมตฺตป นตฺถิ อห ภตึ กตฺวา ชีวามิ กึ
เม ภิกฺขูหีติ. สมาทปเกน นาม พฺยตฺเตน ภวิตพฺพ ตสฺมา โส
เตน นตฺถีติ วุตฺเตป ตุณฺหีภูโต อหุตฺวา เอวมาห สมฺม
มหาทุคฺคต อิมสฺมึ นคเร สุโภชน ภฺุชิตฺวา สุขุมวตฺถนิวตฺถา
นานาภรณปฺปฏิมณฺฑิตา สิริสยเน สยมานา พหู ชนา สมฺปตฺตึ
อนุภวนฺติ ตฺว ปน ทิวส ภตึ กตฺวา กุจฺฉิปูรมตฺตป น ลภสิ
เอว สนฺเตป อห ปุพฺเพป กิฺจิ อกตตฺตา กิฺจิ น ลภามีติ
น ชานาสีติ. ชานามิ สามีติ. อถ กสฺมา อิทานิ ปฺุ น
กโรสิ ตฺว ยุวา พลสมฺปนฺโน กึ ตยา ภตึ กตฺวาป ยถาพล
ทาน ทาตุ น วฏฏตีติ. โส ตสฺมึ กเถนฺเต สเวคปฺปตฺโต หุตฺวา
มยฺหป เอก ภิกฺขุ ปณฺเณ อาโรเปหิ กฺจิเทว ภตึ กตฺวา
เอกสฺส ภิกฺข ทสฺสามีติ อาห. อิตโร กึ เอเกน ภิกฺขุนา ปณฺเณ
อาโรปเตนาติ น อาโรเปสิ. มหาทุคฺคโตป เคห คนฺตฺวา ภริย
อาห ภทฺเท นครวาสิโน เสฺว สงฺฆสฺส ภตฺต กโรนฺติ อหป
สมาทปเกน เอกสฺส ภิกฺข เทหีติ วุตฺโต มย เสฺว เอกสฺส ภิกฺข
ทสฺสามาติ. อถสฺส ภริยา มย ทลิทฺทา กสฺมา ตยา ปฏิสฺสุตนฺติ
อวตฺวาว สามิ ภทฺทก เต กต มย ปุพฺเพป กิฺจิ อทตฺวา
๑

๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปฺุนฺติ อตฺถิ.
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อิทานิ ทุคฺคตา ชาตา มย อุโภป ภตึ กตฺวา เอกสฺส ภิกฺข
ทสฺสามาติ วตฺวา อุโภป นิกฺขมิตฺวา ภติฏาน อคมสุ. มหาเสฏี
มหาทุคฺคต ทิสฺวา กึ สมฺม มหาทุคฺคต ภตึ กริสฺสสีติ ปุจฺฉิ.
อาม อยฺยาติ. กึ กริสฺสสีติ. ย ตุมฺเห กาเรสฺสถาติ. เตนหิ
มย เสฺว เทฺว ตีณิ ภิกฺขุสตานิ โภเชสฺสาม เอหิ ทารูนิ ผาเลหีติ
วาสีผรสุ นีหริตฺวา ทาเปสิ. มหาทุคฺคโต พาฬฺห กจฺฉ พนฺธิตฺวา
อุสฺสาหปฺปตฺโต วาสึ ปหาย ผรสุ คณฺหนฺโต ผรสุ หิตฺวา วาสึ
คณฺหนฺโต ทารูนิ ผาเลติ. อถ น เสฏี อาห สมฺม ตฺว อชฺช
อติวิย อุสฺสาหปฺปตฺโต กมฺม กโรสิ กึ นุ โข การณนฺติ. สามิ
เอก ภิกฺขุ โภเชสฺสามีติ. ต สุตฺวา เสฏี ปสนฺนมานโส จินฺเตสิ
อโห อิมินา ทุกฺกร กต อห ทุคฺคโตติ ตุณฺหีภาว
อนาปชฺชิตฺวา ภตึ กตฺวา เอก ภิกขฺ ุ โภเชสฺสามีติ วทตีติ.
เสฏิภริยาป ตสฺส ภริย ทิสฺวา อมฺม กึ กมฺม กริสฺสสีติ
ปุจฺฉิตฺวา ย ตุมฺเห กาเรถาติ วุตฺเต อุทุกฺขลสาล ปเวเสตฺวา
สุปฺปมุสลาทีนิ ทาเปสิ. สา นจฺจนฺตี วิย ตุฏหฏา วีหี โกฏเฏติ
เจว โอผุนาติ จ. อถ น เสฏิภริยา ปุจฺฉิ อมฺม อติวิย
ตุฏหฏา กมฺม กโรสิ กินฺนุ โข การณนฺติ. อยฺเย อิม ภตึ
กตฺวา มยป เอก ภิกฺขุ โภเชสฺสามาติ. ต สุตฺวา เสฏิภริยาป
ตสฺส อโห อย ทุกฺกรการิกาติ ปสีทิ. เสฏี มหาทุคฺคตสฺส
ทารูน ผาลิตกาเล อยนฺเต ภตีติ สาลีน จตสฺโส นาฬิโย
ทาเปตฺวา อยนฺเต ตุฏ ิทาโยติ อปราป จตสฺโส นาฬิโย
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ทาเปสิ. โส เคห คนฺตฺวา ภริย อาห มยา ภตึ กตฺวา
สาลิ ลทฺโธ อย นิวาโป ภวิสฺสติ ตยา ลทฺธาย ภติยา
ทธิเตลกฏกภณฺฑานิ คณฺหาหีติ. เสฏิภริยา ปน ตสฺสา เอก
สปฺปกรณฺฑกฺเจว ทธิภาชนฺจ กฏกภณฺฑฺจ สุทฺธสาลิตณฺฑุลนาฬิฺจ ทาเปสิ. อิติ อุภนิ ฺนป นว ตณฺฑุลนาฬิโย อเหสุ. เต
เทยฺยธมฺโม โน ลทฺโธติ ตุฏหฏา ปาโตว อุฏหึสุ. ภริยา
มหาทุคฺคต อาห คจฺฉ สามิ ปณฺณ ปริเยสิตฺวา อาหราติ. โส
อนฺตราปเณ ปณฺณ อทิสวฺ า นทีตีร คนฺตฺวา อยฺยาน โภชน
ทาตุ ลภิสสฺ ามีติ ปหฏมานโส คายนฺโต ปณฺณ อุจฺจินาติ.
มหาชาล ขิปตฺวา ิตเกวฏโฏ มหาทุคฺคตสฺส สทฺเทน ภวิตพฺพนฺติ
ต ปกฺโกสิตวฺ า ปุจฺฉิ อติวิย ตุฏจิตฺโต คายสิ กินฺนุ โข
การณนฺติ. ปณฺณ อุจฺจินามิ สมฺมาติ. กึ กริสสฺ สีติ. เอก
ภิกฺขุ โภเชสฺสามีติ. อโห สุหโิ ต ภิกฺขุ โย ตว ปณฺณ
ขาทิสฺสตีติ. กึ กโรมิ สมฺม อตฺตนา ลทฺธปณฺเณน โภเชสฺสามีติ.
เตนหิ เอหีติ. กึ กโรมิ สมฺมาติ. อิเม มจฺเฉ คเหตฺวา
ปาทคฺฆนกานิ อฑฺฒคฺฆนกานิ กหาปณคฺฆนกานิ จ อุทฺทานานิ
กโรหีติ. โส ตถา อกาสิ. พทฺธพทฺเธ มจฺเฉ นครวาสิโน
นิมนฺติตนิมนฺติตภิกฺขูน อตฺถาย หรึสุ. ตสฺส มจฺฉุทฺทานานิ
กโรนฺตสฺเสว ภิกฺขาจารเวลา สมฺปาปุณิ. โส เวล สลฺลกฺเขตฺวา
คมิสฺสามิ สมฺม ภิกฺขูน อาคมนเวลาติ อาห. อตฺถิ ปน กิฺจิ
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร อชฺชาติอตฺถิ. ๒. สี. ม. ยุ. อโห สุขิโต ภิกฺขุ โส ตว
กึ ปณฺณ ขาทิสฺสตีติ.
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มจฺฉุทฺทานนฺติ. นตฺถิ สมฺม สพฺพานิ ขีณานีติ. เตนหิ มยา อตฺตโน
อตฺถาย วาลิกาย นิกฺขนิตฺวา จตฺตาโร โรหิตมจฺฉา ปตา สเจป
ภิกฺขุ โภเชตุกาโม อิเม คเหตฺวา คจฺฉาติ เต ตสฺส อทาสิ.
ต ทิวส ปน สตฺถา ปจฺจูสกาเล โลก โวโลเกนฺโต
มหาทุคฺคต อตฺตโน าณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏ ทิสฺวา กินนฺ ุ
โข ภวิสฺสตีติ อาวชฺเชนฺโต มหาทุคฺคโต เอก ภิกฺขุ
โภเชสฺสามีติ ภริยาย สทฺธึ หิยฺโย ภตึ อกาสิ กตรนฺนุ โข ภิกขฺ ุ
ลภิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา มนุสฺสา ปณฺเณ อาโรปตสฺาย ภิกฺขุ
คเหตฺวา อตฺตโน อตฺตโน เคเหสุ นิสีทาเปสฺสนฺติ มหาทุคฺคโต
ม เปตฺวา อฺ ภิกฺขุ น ลภิสฺสตีติ อุปธาเรสิ. พุทฺธา กิร
ทุคฺคเตสุ อนุกมฺป กโรนฺติ. ตสฺมา สตฺถา ปาโตว สรีรกิจจฺ 
กตฺวา มหาทุคฺคต สงฺคณฺหิสฺสามีติ คนฺธกุฏึ ปวิสิตฺวา นิสีทิ.
มหาทุคฺคเตป มจฺเฉ คเหตฺวา เคห ปวิสนฺเต สกฺกสฺส
ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน อุณฺหาการ ทสฺเสสิ. โส กินฺนุ โข การณนฺติ
โอโลเกนฺโต หิยฺโย มหาทุคฺคโต เอกสฺส ภิกขฺ ุโน ภิกฺข
ทสฺสามีติ อตฺตโน ภริยาย สทฺธึ ภตึ อกาสิ กตร นุ โข ภิกฺขุ
ลภิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา นตฺเถตสฺส อฺโ ภิกฺขุ สตฺถา ปน
มหาทุคฺคตสฺส สงฺคห กริสฺสามีติ คนฺธกุฏิย นิสินฺโนว มหาทุคฺคโต
อตฺตโน อุปกปฺปนก ยาคุภตฺต ปณฺณสูเปยฺยป ตถาคตสฺส ทเทยฺย
ยนฺนูนาห มหาทุคฺคตสฺส เคห คนฺตฺวา ภตฺตการกกมฺม กเรยฺยนฺติ
อฺาตกเวเสน ตสฺส เคหสมีป คนฺตฺวา อตฺถิ นุ โข กสฺสจิ กิฺจิ
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ภติยา กตฺตพฺพนฺติ ปุจฺฉิ. มหาทุคฺคโต ต ทิสฺวา อาห สมฺม กึ
กมฺม กริสฺสสีติ. อห สามิ สพฺพสิปฺปโก มยฺห อชานนสิปฺป
นาม นตฺถิ ยาคุภตฺตาทีนิป สมฺปาเทตุ ชานามีติ. สมฺม มย
ตว กมฺเมน อตฺถิกา ตุยฺห ปน ทาตพฺพ ภตึ น ปสฺสามาติ.
กึ ปน เต กตฺตพฺพนฺติ. เอกสฺส ภิกขฺ ุสฺส ภิกฺข ทาตุกาโมมฺหิ
ตสฺส ยาคุภตฺตสวิธาน อิจฺฉามีติ. สเจ ภิกฺขุสฺส ภิกฺข ทสฺสสิ
น เม ภติยา อตฺโถ กึ มม ปฺุ ทาตุ น วฏฏตีติ. เอว
สนฺเต สาธุ สมฺม ปวิสาติ. โส ตสฺส เคห ปวิสิตวฺ า ตณฺฑุลาทีนิ
อาหราเปตฺวา ตฺว คจฺฉ อตฺตโน ปตฺตภิกฺขุ อาเนหีติ ต
อุยฺโยเชสิ. ทานเวยฺยาวฏิโกป ปณฺเณ อาโรปตนิยาเมเนว เตส เตส
เคหานิ ภิกฺขู ปหิณิ. มหาทุคฺคโต ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา มยฺห
ปตฺตภิกฺขุ เทหีติ อาห. โส ตสฺมึ ขเณ สตึ ลภิตฺวา อห ตว
ภิกฺขุ ปมฺมฏุ โติ อาห. มหาทุคฺคโต ติขิณาย สตฺติยา กุจฺฉิย
ปหโฏ วิย สมฺม กสฺมา ม นาเสสิ อหป ตยา หิยฺโย
สมาทปโต ภริยาย สทฺธึ ทิวส ภตึ กตฺวา อชฺช ปาโตว
ปณฺณตฺถาย นทีตีเร อาหิณฺฑิตฺวา อาคโต เทหิ เม เอก ภิกฺขุนฺติ พาหา
ปคฺคยฺห ปริเทวิ. มนุสสฺ า สนฺนิปติตฺวา กิเมต มหาทุคฺคตาติ
ปุจฺฉึสุ. โส ตมตฺถ อาโรเจสิ. เต เวยฺยาวฏิก ปุจฺฉึสุ สจฺจ กิร
สมฺม ตยา เอส ภตึ กตฺวา เอกสฺส ภิกฺขุสฺส ภิกขฺ  เทหีติ
สมาทปโตติ. อาม อยฺยาติ. ภาริย เต กมฺม กต โย เอตฺตเก
ภิกฺขู สวิทหนฺโต เอตสฺส เอก ภิกฺขุ นาทาสีติ. โส เตส วจเนน
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ภติยา กตฺตพฺพนฺติ ปุจฺฉิ. มหาทุคฺคโต ต ทิสฺวา อาห สมฺม กึ
กมฺม กริสฺสสีติ. อห สามิ สพฺพสิปฺปโก มยฺห อชานนสิปฺป
นาม นตฺถิ ยาคุภตฺตาทีนิป สมฺปาเทตุ ชานามีติ. สมฺม มย
ตว กมฺเมน อตฺถิกา ตุยฺห ปน ทาตพฺพ ภตึ น ปสฺสามาติ.
กึ ปน เต กตฺตพฺพนฺติ. เอกสฺส ภิกขฺ ุสฺส ภิกฺข ทาตุกาโมมฺหิ
ตสฺส ยาคุภตฺตสวิธาน อิจฺฉามีติ. สเจ ภิกฺขุสฺส ภิกฺข ทสฺสสิ
น เม ภติยา อตฺโถ กึ มม ปฺุ ทาตุ น วฏฏตีติ. เอว
สนฺเต สาธุ สมฺม ปวิสาติ. โส ตสฺส เคห ปวิสิตวฺ า ตณฺฑุลาทีนิ
อาหราเปตฺวา ตฺว คจฺฉ อตฺตโน ปตฺตภิกฺขุ อาเนหีติ ต
อุยฺโยเชสิ. ทานเวยฺยาวฏิโกป ปณฺเณ อาโรปตนิยาเมเนว เตส เตส
เคหานิ ภิกฺขู ปหิณิ. มหาทุคฺคโต ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา มยฺห
ปตฺตภิกฺขุ เทหีติ อาห. โส ตสฺมึ ขเณ สตึ ลภิตฺวา อห ตว
ภิกฺขุ ปมฺมฏุ โติ อาห. มหาทุคฺคโต ติขิณาย สตฺติยา กุจฺฉิย
ปหโฏ วิย สมฺม กสฺมา ม นาเสสิ อหป ตยา หิยฺโย
สมาทปโต ภริยาย สทฺธึ ทิวส ภตึ กตฺวา อชฺช ปาโตว
ปณฺณตฺถาย นทีตีเร อาหิณฺฑิตฺวา อาคโต เทหิ เม เอก ภิกฺขุนฺติ พาหา
ปคฺคยฺห ปริเทวิ. มนุสสฺ า สนฺนิปติตฺวา กิเมต มหาทุคฺคตาติ
ปุจฺฉึสุ. โส ตมตฺถ อาโรเจสิ. เต เวยฺยาวฏิก ปุจฺฉึสุ สจฺจ กิร
สมฺม ตยา เอส ภตึ กตฺวา เอกสฺส ภิกฺขุสฺส ภิกขฺ  เทหีติ
สมาทปโตติ. อาม อยฺยาติ. ภาริย เต กมฺม กต โย เอตฺตเก
ภิกฺขู สวิทหนฺโต เอตสฺส เอก ภิกฺขุ นาทาสีติ. โส เตส วจเนน
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ปตฺเตนาติ. มหาทุคฺคโต น กสฺสจิ ทสฺสามิ น เม ธเนน
อตฺโถ สตฺถารเยว โภเชสฺสามีติ อาห. อวเสสา ต ยาจิตฺวา
ปตฺต อลภิตฺวา นิวตฺตึสุ. ราชา ปน มหาทุคฺคโต ธเนน
ปโลภิยมาโนป สตฺถุ ปตฺต น เทติ สตฺถารา จ สย ทินฺน โกจิ
คเหตุ น สกฺโกติ อิมสฺส เทยฺยธมฺโม นาม กิตฺตโก ภวิสฺสติ
อิมินา เทยฺยธมฺมสฺส ทินฺนกาเล สตฺถาร อาทาย เคห เนตฺวา
มยฺห สมฺปาทิต อาหาร ทสฺสามีติ จินฺเตตฺวา สตฺถารา สทฺธเึ ยว
อคมาสิ. สกฺโกป เทวราชา ยาคุภตฺตปณฺณาทีนิ สมฺปาเทตฺวา
สตฺถุ นิสีทนารห อาสน ปฺาเปตฺวา นิสที ิ. มหาทุคฺคโต
สตฺถาร เนตฺวา ปวิสถ ภนฺเตติ อาห. วสนเคหฺจสฺส นีจ
โหติ อโนนเตน ปวิสิตุ น สกฺกา พุทฺธา จ นาม เคห
ปวิสนฺตา น โอนมิตฺวา ปวิสนฺติ เคห หิ ปวิสนกาเล มหาปวี
วา เหฏา โอคจฺฉติ เคห วา อุทฺธ คจฺฉติ. อิท เตส
สุทินฺนสฺส ทานสฺส ผล. ปุน นิกฺขมิตฺวา คตกาเล สพฺพ ปากติกเมว
โหติ ตสฺมา สตฺถา ิตโกว เคห ปวิสิตฺวา สกฺเกน ปฺตฺตาสเน
นิสีทิ. สตฺถริ นิสินฺเน ราชา อาห สมฺม มหาทุคฺคต ตยา
อมฺหาก ยาจนฺตานป สตฺถุ ปตฺโต น ทินฺโน ปสฺสาม ตาว
กีทิโส เต สตฺถุ สกฺกาโร กโตติ. อถ สกฺโก ยาคุภตฺตาทีนิ
วิวริตฺวา ทสฺเสสิ. เตส วาสคนฺโธ สกลนคร ฉาเทตฺวา อฏาสิ.
ราชา ยาคุอาทีนิ โอโลเกตฺวา ภควนฺต อาห ภนฺเต อห
มหาทุคฺคตสฺส เทยฺยธมฺโม กิตฺตโก ภวิสฺสติ อิมินา เทยฺยธมฺเม
๑

๑. อุคฺคจฺฉตีติป ทิสฺสติ.
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ทินฺเน สตฺถาร เคห เนตฺวา อตฺตโน สมฺปาทิต อาหาร ทสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา อาคโต มยา เอวรูโป อาหาโร น ทิฏปุพฺโพ
มยิ อิธ ิเต มหาทุคฺคโต อติกิลเมยฺย คจฺฉามหนฺติ สตฺถาร
วนฺทิตฺวา ปกฺกามิ.
สกฺโกป สตฺถาร ยาคุอาทีนิ ทตฺวา สกฺกจฺจ ปริวิสิ สตฺถาป
กตภตฺตกิจฺโจ อนุโมทน กตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ. สกฺโก
มหาทุคฺคตสฺส สฺ อทาสิ. โส ปตฺต คเหตฺวา สตฺถาร อนุคจฺฉิ.
สกฺโก นิวตฺติตฺวา มหาทุคฺคตสฺส เคหทฺวาเร ิโต อากาส
โอโลเกสิ. อากาสโต สตฺตรตนวสฺส วสฺสิตฺวา ตสฺส เคเห
สพฺพภาชนานิ ปูเรตฺวา สกล เคห ปูเรสิ. ตสฺส เคเห โอกาโส
นาโหสิ. ตสฺส ภริยา ทารเก หตฺเถสุ คเหตฺวา นีหริตฺวา พหิ
อฏาสิ. โส สตฺถาร อนุคนฺตฺวา นิวตฺโต ทารเก พหิ ทิสฺวา
กึ อิทนฺติ ปุจฺฉิ. สามิ สกล โน เคห สตฺตหิ รตเนหิ
ปริปุณฺณ ปวิสิตุ โอกาโส นตฺถีติ. โส อชฺเชว เม ทาเนน
วิปาโก ทินโฺ นติ จินฺเตตฺวา รฺโ สนฺติก คนฺตฺวา ราชาน
วนฺทิตฺวา กสฺมา อาคโตสีติ วุตฺเต อาห เทว เม เคห
สตฺตหิ รตเนหิ ปุณฺณ ต ธน คณฺหถาติ. ราชา อโห พุทฺธาน
ทินฺนทาน อชฺเชว มตฺถก ปตฺตนฺติ จินฺเตตฺวา ต อาห กึ เต
ลทฺธุ วฏฏตีติ. ธนาหรณตฺถาย สกฏสหสฺส เทถาติ. ราชา
สกฏสหสฺส เปเสตฺวา ธน อาหราเปตฺวา ราชงฺคเณ โอกิราเปสิ. ตาลปฺปมาโณ
ราสิ อโหสิ. ราชา นาคเร สนฺนิปาตาเปตฺวา อิมสฺมึ นคเร อตฺถิ
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กสฺสจิ เอตฺตก ธนนฺติ ปุจฺฉิ. นตฺถิ เทวาติ. เอว มหาธนสฺส
กึ กาตุ วฏฏตีติ. เสฏิฏาน เทวาติ. ราชา ตสฺส มหาสกฺการ
กตฺวา เสฏิฏาน ทาเปสิ. อถสฺส ปุพฺเพ เอกสฺส เสฏิโน
เคหฏาน อาจิกฺขิตฺวา เอตฺถ ชาตคจฺเฉ หาเรตฺวา เคห
อุฏาเปตฺวา วสาหีติ อาห. ตสฺส ตณฺาน โสเธตฺวา สม กตฺวา
ภูมิยา ขนิยมานาย อฺมฺ อาหจฺจ นิธิกุมฺภิโย อุฏหึสุ. รฺโ
อาโรจิเต ตว ปฺุเเนว นิพฺพตฺตา ตฺวเมว คณฺหาหีติ อาห.
โส เคห กาเรตฺวา สตฺตาห พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส มหาทาน
อทาสิ. ตโต ปรป ยาวตายุก ติฏ นฺโต ปฺุานิ กริตฺวา
อายุหปริโยสาเน เทวโลเก นิพฺพตฺโต เอก พุทฺธนฺตร ทิพฺพสมฺปตฺตึ
อนุภวิตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปปฺ าเท ตโต จุโต สาวตฺถิย สารีปุตฺตตฺเถรสฺส
อุปฏากกุเล เชฏธีตุ กุจฉฺ ิย ปฏิสนฺธึ คณฺหิ.
อถสฺสา มาตาปตโร คพฺภสฺส ปติฏิตภาว ตฺวา
คพฺภปริหาร อทสุ. ตสฺสาปเรน สมเยน เอวรูโป โทหโฬ อุปปฺ ชฺชิ
อโห วตาห ธมฺมเสนาปตึ อาทึ กตฺวา ปฺจนฺน ภิกฺขุสตาน
โรหิตมจฺฉรเสน ทาน ทตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ นิวาเสตฺวา
อาสนปริยนฺเต นิสินฺนา เตส ภิกฺขูน อุจฺฉิฏภตฺต ภฺุเชยฺยนฺติ.
สา มาตาปตูน อาจิกฺขิตฺวา ตถา อกาสิ. โทหโฬ ปฏิปฺปสฺสมฺภิ.
อถสฺสา ตโต ปเรสุป สตฺตสุ มงฺคเลสุ โรหิตมจฺฉรเสเนว
ธมฺมเสนาปติตฺเถรปฺปมุขานิ ปฺจ ภิกฺขุสตานิ โภเชสุ. สพฺพ
๑

๒

๑. สี. ยุ. โสเธตต. ๒. สี. ยุ. สุตฺวา.
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ติสฺสกุมารสฺส วตฺถุมฺหิ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ. อิมสฺส ปน
มหาทุคฺคตกาเล ทินฺนสฺส โรหิตมจฺฉรสทานสฺเสว นิสสฺ นฺโท.
นามคฺคหณทิวเส ปนสฺส ภนฺเต ทาสสฺส โว สิกฺขาปทานิ
เทถาติ มาตรา วุตฺเต เถโร อาห โก นาโม อย ทารโกติ.
ภนฺเต อิมสฺส กุจฺฉิย ปฏิสนฺธิคฺคหณกาลโต ปฏาย อิมสฺมึ
เคเห ชฬา เอฬมูคาป ปณฺฑิตา ชาตา ตสฺมา เม ปุตฺตสฺส
ปณฺฑิตทารโกเตฺวว นาม ภวิสฺสตีติ. เถโร สิกฺขาปทานิ อทาสิ.
ชาตทิวสโต ปฏาย ปนสฺส นาห มม ปุตฺตสฺส อชฺฌาสย
ภินฺทิสฺสามีติ มาตุ จิตฺต อุปฺปชฺช.ิ โส สตฺตวสฺสิกกาเล มาตร
อาห อห เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามีติ. สา สาธุ ตาต
อห ตว อชฺฌาสย น ภินฺทิสฺสามิจฺเจว มน อุปฺปาเทสินฺติ
วตฺวา เถร นิมนฺเตตฺวา โภเชตฺวา ภนฺเต ทาโส โว ปพฺพชิตุกาโม
อห อิม สายณฺหสมเย วิหาร เนสฺสามีติ เถร อุยฺโยเชตฺวา าตเก
สนฺนิปาเตตฺวา มม ปุตตฺ สฺส คิหิกาเล กตฺตพฺพ สกฺการ อชฺเชว
กริสฺสามาติ มหนฺต สกฺการ กาเรตฺวา ต อาทาย วิหาร คนฺตฺวา
อิม ภนฺเต ปพฺพาเชถาติ เถรสฺส อทาสิ. เถโร ปพฺพชฺชาย
ทุกฺกรภาว อาจิกฺขิตฺวา กริสฺสามห ภนฺเต ตุมฺหาก โอวาทนฺติ
วุตฺเต เตนหิ เอหีติ เกเส เตเมตฺวา ตจปฺจกกมฺมฏาน
อาจิกฺขิตฺวา ปพฺพาเชสิ. มาตาปตโรปสฺส สตฺตาห วิหาเรเยว
วสนฺตา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส โรหิตมจฺฉรเสเนว ทาน
๑

๒

๑. พาลวคฺควณฺณนาย วนวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุนาเมน อาคตมิท. ๒. โก นามาติ ภวิตพฺพ. . ว.
โกนาโมติ วา ภวิตพฺพ โกนาโม เต อุปชฺฌาโยติอาทีสุ วิย.
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ทตฺวา สตฺตเม ทิวเส สาย เคห อคมสุ.
เถโร อฏเม ทิวเส อนฺโตคาม คจฺฉนฺโต ต อาทาย
ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ น อคมาสิ. กึการณา น ตาวสฺส
จีวรปตฺตคฺคหณานิ วา อิริยาปโถ วา ปาสาทิโก โหติ อปจ วิหาเร
เถรสฺส กตฺตพฺพวตฺต อตฺถิ เถโรปจ ภิกฺขุสงฺเฆ อนฺโตคาม ปวิฏเ
สกลวิหาร วิจรนฺโต อสมฺมฏฏาน สมฺมชฺชติ ฺวา ตุจฺฉภาชเนสุ
ปานียปริโภชนียานิ อุปฏเปตฺวา ทุนฺนิกฺขิตฺตานิ มฺจปาทีนิ
ปฏิสาเมตฺวา ปจฺฉา คาม ปวิสติ อปจ ติตฺถิยา ตุจฺฉวิหาร ปวิสิตฺวา
ปสฺสถ สมณสฺส โคตมสฺส สาวกาน นิสินฺนฏานานีติ วตฺตุ มา
ลภึสูติ สกลวิหาร ปฏิชคฺคิตฺวา ปจฺฉา คาม ปวิสติ ตสฺมา
ต ทิวสป สามเณเรเนว ปตฺตจีวร คาหาเปตฺวา ทิวาตร คาม
ปาวิสิ. สามเณโร อุปชฺฌาเยน สทฺธึ คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค
มาติก ทิสฺวา ภนฺเต อิท กินฺนามาติ ปุจฺฉิ. มาติกา นาม
สามเณราติ. อิมาย กึ กโรนฺตีติ. อิโต จิโต จ อุทก
หริตฺวา อตฺตโน สสฺสกมฺม กโรนฺตีติ. กึ ปน ภนฺเต อุทกสฺส
จิตฺต อตฺถีต.ิ นตฺถาวุโสติ. เอวรูป อจิตฺตก อตฺตโน
อิจฺฉิติจฺฉิตฏาน หรนฺติ ภนฺเตติ. อามาวุโสติ. โส จินฺเตสิ
สเจ เอวรูปมฺป อจิตฺตก อตฺตโน อิจฺฉิติจฺฉิตฏาน หริตฺวา
กมฺม กโรนฺติ กสฺมา สจิตฺตกาป จิตฺต อตฺตโน วเส วตฺเตตฺวา
สมณธมฺม กาตุ น สกฺขิสฺสนฺตีติ. โส ปุรโต คจฺฉนฺโต
๑

๑. สี. ม. ยุ. คามนฺติ นตฺถิ.
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อุสุกาเร สรทณฺฑก อคฺคิมฺหิ ตาเปตฺวา อกฺขิโกฏิยา โอโลเกตฺวา
อุชุ กโรนฺเต ทิสฺวา ภนฺเต อิเม เก นามาติ ปุจฺฉิ. อุสุการา
นามาวุโสติ. กึ ปน เต กโรนฺตีติ. อคฺคิมฺหิ ตาเปตฺวา
สรทณฺฑก อุชุ กโรนฺตตี ิ. สจิตฺตโก ภนฺเต เอโสติ. อจิตฺตโก
อาวุโสติ. โส จินฺเตสิ สเจ อจิตฺตก คเหตฺวา อคฺคิมฺหิ
ตาเปตฺวา อุชุ กโรนฺติ กสฺมา สจิตฺตกาป อตฺตโน จิตฺต
วเส วตฺเตตฺวา สมณธมฺม กาตุ น สกฺขิสฺสนฺตีติ. อถ ปุรโต
คนฺตฺวา อรเนมินาภิอาทีนิ ตจฺฉนฺเต ทิสฺวา ภนฺเต อิเม เก
นามาติ ปุจฺฉิ. ตจฺฉกา นามาวุโสติ. กึ ปน เต กโรนฺตีติ.
ทารูนิ คเหตฺวา ยานกาทีน จกฺกานิ กโรนฺติ อาวุโสติ.
เอตานิ ปน สจิตฺตกานิ ภนฺเตติ. อจิตฺตกานิ อาวุโสติ.
อถสฺส เอตทโหสิ สเจ อจิตฺตกานิ กฏกลิงฺครานิ คเหตฺวา
จกฺกาทีนิ กโรนฺติ สจิตฺตกา กสฺมา อตฺตโน จิตฺต วเส
วตฺเตตฺวา สมณธมฺม กาตุ น สกฺขิสฺสนฺตีติ. โส อิมานิ
การณานิ ทิสฺวา ภนฺเต สเจ ตุมหฺ าก ปตฺตจีวร ตุมฺเห
คณฺเหยฺยาถ อห นิวตฺเตยฺยนฺติ. เถโร อย อธุนา ปพฺพชิโต
ทหรสามเณโร ม อนุพนฺธมาโน เอว วทตีติ จิตฺต อนุปฺปาเทตฺวาว อาหร สามเณราติ วตฺวา อตฺตโน ปตฺตจีวร
อคฺคเหสิ. สามเณโรป อุปชฺฌาย วนฺทิตฺวา นิวตฺตนฺโต ภนฺเต
มยฺห อาหาร อาหรนฺตา โรหิตมจฺฉรเสเนว อาหเรยฺยาถาติ อาห.
กห ลภิสฺสามิ อาวุโสติ. ภนฺเต สเจ อตฺตโน ปฺุเน
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อลภนฺตา มม ปฺุเน ลภิสฺสถาติ อาห. เถโร ทหรสามเณรสฺส
พหิ นิสินฺนกสฺส ปริปนฺโถป ภเวยฺยาติ กฺุจิก ทตฺวา มยฺห
วสนคพฺภสฺส ทฺวาร วิวริตฺวา อนฺโต ปวิสิตฺวา นิสีเทยฺยาสีติ
อาห. โส ตถา กตฺวา อตฺตโน กรชกาเย าณ โอตาเรตฺวา
อตฺตภาว สมฺมสนฺโต นิสที ิ.
อถสฺส คุณเตเชน สกฺกสฺส อาสน อุณฺหาการ ทสฺเสสิ.
โส กินฺนุ โข การณนฺติ อุปธาเรนฺโต ปณฺฑิตสามเณโร
อุปชฺฌายสฺส ปตฺตจีวร ทตฺวา สมณธมฺม กริสฺสามีติ นิวตฺโต
มยาป ตตฺถ คนฺตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา จตฺตาโร มหาราเช
อามนฺเตตฺวา วิหารสฺส อุปวเน วิจรนฺเต สกุเณ ปลาเปตฺวา
สมนฺตา อารกฺข คณฺหถาติ วตฺวา จนฺทเทวปุตฺต จนฺทมณฺฑล
อากฑฺฒิตฺวา คณฺหาหีติ สุรยิ เทวปุตฺต สุริยมณฺฑล อากฑฺฒิตฺวา
คณฺหาหีติ วตฺวา สย คนฺตฺวา อาวิฺชนรชฺชฏุ  าเน อารกฺข
คเหตฺวา อฏาสิ. วิหาเร ปุราณปณฺณสฺสาป สทฺโท นาโหสิ.
สามเณรสฺส จิตฺต เอกคฺค อโหสิ. โส อนฺตราภตฺเตเยว
อตฺตภาว สมฺมสิตฺวา ตีณิ ผลานิ ปาปุณิ. เถโรป สามเณโร
วิหาเร นิสนิ ฺโน ตสฺส อุปกปฺปนก โภชน อสุกกุเล นาม
สกฺกา ลทฺธนุ ฺติ เอก เปมคารวยุตฺต อุปฏากกุล อคมาสิ.
ตตฺถ จ มนุสฺสา ต ทิวส โรหิตมจฺเฉ ลภิตฺวา เถรสฺเสว
อาคมน โอโลเกนฺตา นิสีทึสุ. เต เถร อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา
ภนฺเต ภทฺทก โว กต อิธาคจฺฉนฺเตหีติ อนฺโต ปเวเสตฺวา
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ยาคุขชฺชกาทีนิ ทตฺวา โรหิตมจฺฉรเสน ปณฺฑปาต อทสุ. เถโร
หรณาการ ทสฺเสสิ. มนุสฺสา ปริภฺุชถ ภนฺเต หรณกภตฺตป
ลภิสฺสถาติ วตฺวา เถรสฺส ภตฺตกิจฺจาวสาเน ปตฺต โรหิตมจฺฉรสโภชนสฺส
ปูเรตฺวา อทสุ. เถโร สามเณโร เม ฉาโตติ
สีฆ อคมาสิ. สตฺถาป ต ทิวส สกาลสฺเสว ภฺุชิตฺวา วิหาร
คนฺตฺวา ปณฺฑิตสามเณโร อุปชฺฌายสฺส ปตฺตจีวร ทตฺวา
สมณธมฺม กริสฺสามีติ นิวตฺโต นิปปฺ ชฺชิสฺสติ นุ โข อสฺส
ปพฺพชิตกิจฺจนฺติ อุปธาเรนฺโต ติณฺณ ผลาน ปตฺตภาว ตฺวา
อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสโย อตฺถิ นตฺถีติ อาวชฺเชนฺโต อตฺถีติ
ทิสฺวา ปุเรภตฺตเมว อรหตฺต ปตฺตุ สกฺขิสฺสติ น สกฺขิสฺสตีติ
อุปธาเรนฺโต สกฺขิสฺสตีติ อฺาสิ. อถสฺส เอตทโหสิ สารีปุตโฺ ต
สามเณรสฺส ภตฺตมาทาย สีฆมาคจฺฉติ อนฺตรายปสฺส กเรยฺย
ทฺวารโกฏเก อารกฺข คเหตฺวา นิสีทิสฺสามิ อถ น จตฺตาโร ปฺเห
ปุจฺฉิสฺสามิ ตสฺมึ วิสฺสชฺชมาเน สามเณโร สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต
ปาปุณิสฺสตีติ ตโต คนฺตฺวา ทฺวารโกฏเก ตฺวา สมฺปตฺต
เถร จตฺตาโร ปฺเห ปุจฺฉิ. ปุฏปฺเห เถโร วิสฺสชฺเชสิ.
ตตฺริท ปุจฺฉาวิสฺสชฺชน สตฺถา กิร น อาห สารีปุตฺต
กินฺเต ลทฺธนฺติ. อาหาโร ภนฺเตติ. อาหาโร นาม กิมาหรติ
สารีปุตฺตาติ. เวทน ภนฺเตติ. เวทนา กิมาหรติ สารีปุตฺตาติ.
รูป ภนฺเตติ. รูป ปน กิมาหรติ สารีปุตฺตาติ. ผสฺส ภนฺเตติ.
๑

๑. สี. ยุ. คมนาการ.
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ตตฺราย อธิปฺปาโย ชิฆจฺฉิเตน หิ ปริภุตฺโต อาหาโร ตสฺส
ขุท ปฏิหนิตฺวา สุข เวทน อาหรติ. อาหารปริโภเคน สุขิตสฺส
สุขาย เวทนาย อุปฺปชฺชมานาย สรีเร วณฺณสมฺปตฺติ โหติ
เอว เวทนา รูป อาหรติ สุขิโต ปน อาหารชรูปวเสน
อุปฺปนฺนสุขโสมนสฺโส อิทานิ เม อสฺสาโท ชาโตติ นิปฺปชฺชนฺโต
วา นิสีทนฺโต วา สุขสมฺผสฺส ปฏิลภติ.
เอว อิเมสุ จตูสุ ปฺเหสุ วิสฺสชฺชิเตสุ สามเณโร สห
ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปตฺโต. สตฺถาป เถร อาห คจฺฉ
สารีปุตฺต ตว สามเณรสฺส ภตฺต เทหีติ. เถโร คนฺตฺวา ทฺวาร
อาโกเฏสิ. สามเณโร นิกฺขมิตฺวา เถรสฺส หตฺถโต ปตฺต
คเหตฺวา เอกมนฺต เปตฺวา ตาลวณฺเฏน เถร วีชิ. อถ น
เถโร อาห สามเณร ภตฺตกิจฺจ กโรหีติ. ตุมฺเห ปน ภนฺเตติ.
กต มยา ภตฺตกิจฺจ ตฺว กโรหีติ. สตฺตวสฺสิโก ทารโก
ปพฺพชิตฺวา อฏเม ทิวเส ตขณ วิกสิตปทุมสทิโส อรหตฺต ปตฺโต
ภตฺตปกฺขิปนฏาน ปจฺจเวกฺขนฺโต นิสีทิตฺวา ภตฺตกิจฺจมกาสิ.
เตน ปตฺต โธวิตฺวา ปฏิสามิตกาเล จนฺทเทวปุตฺโต จนฺทมณฺฑล
วิสฺสชฺเชสิ สุริยเทวปุตฺโต สุริยมณฺฑล วิสฺสชฺเชสิ จตฺตาโร มหาราชา
จตุทฺทิส อารกฺข วิสฺสชฺเชสุ สกฺโก เทวราชา อาวิฺชนเก
อารกฺข วิสฺสชฺเชสิ สุริโย มชฺฌฏานโต คลิตฺวา คโต.
ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ ฉายา อธิกปฺปมาณา ชาตา สุริโย
๑

๒

๑.สี. ยุ. อรหตฺต ปตฺโตติ นตฺถิ. ๒. สี. ยุ. ปจฺจเวกฺขณฏาน.
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มชฺฌฏานโต คลิตฺวา คโต สามเณเรน จ อิทาเนว ภุตฺต
กินฺนุ โข เอตนฺติ. สตฺถา ต ปวตฺตึ ตฺวา อาคนฺตฺวา ปุจฺฉิ
ภิกฺขเว กึ กเถถาติ. อิทนฺนาม ภนฺเตติ. อาม ภิกฺขเว
ปฺุวโต สมณธมฺม กรณกาเล จนฺโท เทวปุตฺโต จนฺทมณฺฑล
สุริโย เทวปุตฺโต สุริยมณฺฑล อากฑฺฒิตฺวาว คณฺหิ จตฺตาโร
มหาราชา วิหารุปวเน จตุทฺทิส อารกฺข คณฺหึสุ สกฺโก เทวราชา
อาคนฺตฺวา อาวิฺชนเก อารกฺข คณฺหิ อหป พุทฺโธมฺหีติ
อปฺโปสฺสุกฺโก นิสีทิตุ นาลตฺถ คนฺตฺวา ทฺวารโกฏเก มม
ปุตฺตสฺส อารกฺข อคฺคเหสึ เนตฺติเก จ มาติกาย อุทก หรนฺเต
อุสุกาเร จ อุสุ อุชช กโรนฺเต ตจฺฉเก จ ทารูนิ ตจฺฉนฺเต ทิสฺวา
เอตฺตก อารมฺมณ คเหตฺวา ปณฺฑิตา อตฺตาน ทเมตฺวา อรหตฺต
คณฺหนฺติเยวาติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" อุทก หิ นยนฺติ เนตฺติกา
อุสุการา นมยนฺติ เตชน
ทารุ นมยนฺติ ตจฺฉกา
อตฺตาน ทมยนฺติ ปณฺฑิตาติ. "
ตตฺถ อุทกนฺติ ปวิยา ถลฏาน ขนิตฺวา อาวาฏฏาน
ปูเรตฺวา มาติก วา กตฺวา รุกฺขโทณึ วา เปตฺวา อตฺตนา
อิจฺฉิติจฺฉิตฏาน อุทก เนนฺตีติ เนตฺติกา. เตชนนฺติ กณฺฑ. อิท
วุตฺต โหติ เนตฺติกา อตฺตโน รุจิยา อุทก นยนฺติ อุสุการาป
ตาเปตฺวา เตชน นมยนฺติ อุชช กโรนฺติ ตจฺฉกาป เนมิอาทีน อตฺถาย
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ตจฺฉนฺตา ทารูนิ นมยนฺติ อตฺตโน รุจิยา อุชช วา วงฺก วา
กโรนฺติ เอว เอตฺตก อารมฺมณ กตฺวา ปณฺฑิตา โสตาปตฺติมคฺคาทีนิ
อุปฺปาเทนฺตา อตฺตาน ทเมนฺติ อรหตฺเต ปน ปตฺเต เอกนฺตทนฺตา
นาม โหนฺตีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ปณฺฑิตสามเณรวตฺถุ.
-----------ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ. [ ๖๕ ]
เสโล ยถาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
ปุถุชชฺ นา กิร สามเณราทโย เถร ทิสฺวา สีเสป กณฺเณสุป
นาสายป คเหตฺวา กึ จูฬปตา สาสนสฺมึ น อุกกฺ ณฺสิ อภิรมสีติ
วทนฺติ. เถโร เตสุ เนว กุชฺฌติ น ทุสฺสติ. ธมฺมสภาย กถ
สมุฏาเปสุ ปสฺสถาวุโส ลกุณฏฺ กภทฺทิยตฺเถร ทิสฺวา สามเณราทโย
เอวฺเจวฺจ วิเหเนฺติ โส เตสุ เนว กุปฺปติ น ทุสฺสตีติ. สตฺถา
อาคนฺตฺวา กึ กเถุ ภิกขฺ เวติ ปุจฺฉิตฺวา อิทนฺนาม ภนฺเตติ
วุตฺเต อาม ภิกฺขเว ขีณาสวา นาม เนว กุปฺปนฺติ น ทุสฺสนฺติ
ฆนเสลสทิสา เหเต อจลา อกมฺปยาติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
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" เสโล ยถา เอกฆโน
วาเตน น สมีรติ
เอว นินฺทาปสสาสุ
น สมิฺชนฺติ ปณฺฑิตาติ. "
ตตฺถ นินฺทาปสสาสูติ กิฺจาป อิธ เทฺว โลกธมฺมา
วุตฺตา อตฺโถ ปน อฏนฺนมฺป วเสน เวทิตพฺโพ. ยถา หิ
เอกฆโน อสุสิโร เสโล ปุรตฺถิมาทิเภเทน วาเตน น สมีรติ น
อิฺชติ น จลติ เอว อฏสุป โลกธมฺเมสุ อชฺโฌตฺถรนฺเตสุ
ปณฺฑิตา น สมิฺชนฺติ ปฏิฆวเสน วา อนุนยวเสน วา น จลนฺติ
น กมฺปนฺตีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ.
----------๗. กาณมาตาวตฺถุ. [ ๖๖ ]
ยถาป รหโท คมฺภโี รติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต กาณมาตร อารพฺภ กเถสิ.
วตฺถุ วินเย อาคตเมว.๑ ตทา ปน กาณมาตรา อตุจฺฉหตฺถ
ธีตร ปติกุล เปเสตุ ปกฺเกสุ ปูเวสุ จตุกฺขตฺตุ จตุนฺน ภิกฺขูน
ทินฺนกาเล สตฺถารา ตสฺมึ วตฺถสุ มฺ ึ สิกฺขาปเท ปฺตฺเต
กาณาย สามิเกน อฺาย ปชาปติยา อานีตาย กาณา ต
ปวตฺตึ สุตวฺ า อิเมหิ เม ฆราวาโส นาสิโตติ ทิฏทิฏเ
๑. มหาวิภงฺค. ๒/๓๒๒.
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ภิกฺขู อกฺโกสติ ปริภาสติ. ภิกฺขู ต วีถึ ปฏิปชฺชติ ุ น วิสหึสุ.
สตฺถา ต ปวตฺตึ ตฺวา ตตฺถ อคมาสิ. กาณมาตา สตฺถาร
วนฺทิตฺวา ปฺตฺตาสเน นิสีทาเปตฺวา ยาคุขชฺชก อทาสิ. สตฺถา
กตปาตราโส กห กาณาติ ปุจฺฉิ. เอสา ภนฺเต ตุมฺเห
ทิสฺวา มงฺกภุ ูตา โรทนฺตี ิตาติ. กึการณาติ. เอสา ภนฺเต
ภิกฺขู อกฺโกสติ ปริภาสติ ตสฺมา ตุมฺเห ทิสฺวา มงฺกุ หุตฺวา
โรทมานา ิตาติ. อถ น สตฺถา ปกฺโกสาเปตฺวา กาเณ
กสฺมา ม ทิสฺวา มงฺกุภูตา นิลียิตฺวา โรทสีต.ิ อถสฺสา มาตา
ตาย กตกิริย อาโรเจสิ. อถ น สตฺถา อาห กึ ปน
กาณมาเต มม สาวกา ตยา ทินนฺ ก คณฺหึสุ อทินฺนกนฺต.ิ
ทินฺนก ภนฺเตติ. สเจ มม สาวกา ปณฺฑาย จรนฺตา ตว
เคหทฺวาร ปตฺตา ตยา ทินฺนก คณฺหึสุ โก เตส โทโสติ.
นตฺถิ ภนฺเต อยฺยาน โทโส เอติสฺสา เอว โทโสติ. สตฺถา
กาณมาห กาเณ มยฺห กิร สาวกา ปณฺฑาย จรมานา อิม
เคหทฺวาร อาคตา อถ เนส ตว มาตรา ปูวา ทินฺนา โก
นาเมตฺถ มม สาวกาน โทโสติ. นตฺถิ ภนฺเต อยฺยาน โทโส
มยฺหเมว โทโสติ. สา สตฺถาร วนฺทิตฺวา ขมาเปสิ. อถสฺสา
สตฺถา อนุปพุ ฺพีกถ กเถสิ. สา โสตาปตฺติผล ปาปุณิ. สตฺถา
อุฏายาสนา วิหาร คจฺฉนฺโต ราชงฺคเณน ปายาสิ. ราชา
ทิสฺวา สตฺถา วิย ภเณติ ปุจฺฉิตฺวา อาม เทวาติ วุตฺเต
คจฺฉถ มม อาคนฺตฺวา วนฺทนภาว อาโรเจถาติ เปเสตฺวา

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (จตุตฺโถ ภาโค) - หนาที่ 42

ราชงฺคเณ ิต สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา ปฺจปติฏิเตน วนฺทิตฺวา
ภนฺเต กห คจฺฉถาติ ปุจฺฉิ. กาณมาตาย เคห มหาราชาติ.
กึการณา ภนฺเตติ. กาณา กิร ภิกฺขู อกฺโกสติ ปริภาสติ
ตการณา คโตมฺหีติ. กึ ปน โว ภนฺเต ตสฺสา อนกฺโกสนภาโว
กโตติ. อาม มหาราช ภิกฺขูนฺจ เม อนกฺโกสิกา กตา
โลกุตฺตรกุฏม ฺพสามินี จาติ. โหตุ ภนฺเต ตุมเฺ หหิ สา โลกุตฺตกุฏมฺพสามินี กตา อห ปน ต โลกิยกุฏมฺพสามินึ กริสฺสามีติ
วตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา ปฏินิวตฺโต ปฏิจฺฉนฺนมหาโยคฺค ปหิณิตฺวา
กาณ ปกฺโกสาเปตฺวา สพฺพาภรเณหิ อลงฺกริตฺวา เชฏธีตุฏาเน
เปตฺวา โย มม ธีตร โปเสตุ สมตฺโถ โส น คณฺหาตูติ อาห
อเถโก สพฺพตฺถกมหามตฺโต อห เทวสฺส ธีตร โปเสสฺสามีติ ต
อตฺตโน เคห เนตฺวา สพฺพ อิสฺสริย ปฏิจฺฉาเปตฺวา ยถารุจึ
ปฺุานิ กโรหีติ อาห. ตโต ปฏาย กาณา จตูสุ ทฺวาเรสุ
ปุริเส เปตฺวา อตฺตนา อุปฏาตพฺเพ ภิกฺขู จ ภิกฺขุนิโย จ น
ลภติ. กาณาย เคหทฺวาเร ปฏิยาเทตฺวา ปต ขาทนียโภชนีย
มโหโฆ วิย ปวตฺตติ. ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ ปุพฺเพ อาวุโส
จตฺตาโร มหลฺลกตฺเถรา กาณาย วิปฺปฏิสาร กรึสุ สา เอว
วิปฺปฏิสารินี หุตฺวาป สตฺถาร อาคมฺม สทฺธาสมฺปท ลภิ สตฺถารา
ปุน ตสฺสา เคหทฺวาร ภิกฺขูน อุปสงฺกมนารห กต อิทานิ
อุปฏาตพฺเพ ภิกฺขู วา ภิกฺขุนิโย วา ปริเยสมานาป น ลภติ
อโห พุทฺธา นาม อจฺฉริยคุณาติ. สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตถฺ
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ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ
วุตฺเต น ภิกฺขเว อิทาเนว เตหิ มหลฺลกภิกฺขูหิ กาณาย
วิปฺปฏิสาโร กโต ปุพฺเพป กรึสุเยว น จ อิทาเนว มยา กาณา
มม วจนการิกา กตา ปุพฺเพป กตาเยวาติ วตฺวา ตมตฺถ
โสตุกาเมหิ ภิกฺขูหิ ยาจิโต
" ยตฺเถโก ลภตี พพฺพุ
ทุติโย ตตฺถ ชายติ
ตติโย จ จตุตฺโถ จ
อิทนฺเต พพฺพุกา พิลนฺติ "
อิม พพฺพุชาตก วิตฺถาเรน กเถตฺวา ตทา จตฺตาโร มหลฺลกภิกฺขู
จตฺตาโร พิฬารา อเหสุ มูสิกา กาณา มณิกาโร อหเมวาติ
ชาตก สโมธาเนตฺวา เอว ภิกฺขเว อตีเตป กาณา ทุมฺมนา
อาวิลจิตฺตา หุตฺวา มม วจเนน ปสนฺนอุทกรหโท วิย วิปฺปสนฺนจิตฺตา
อโหสีติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" ยถาป รหโท คมฺภีโร
วิปฺปสนฺโน อนาวิโล
เอว ธมฺมานิ สุตฺวาน
วิปฺปสีทนฺติ ปณฺฑิตาติ. "
ตตฺถ รหโทติ โย จตุรงฺคินิยาป เสนาย โอคาหนฺติยา
น ขุภติ เอวรูโป อุทกณฺณโว สพฺพากาเรน ปน จตุราสีติโยชนสหสฺสคมฺภีโร นีลมหาสมุทฺโท รหโท นาม ตสฺส หิ เหฏา
จตฺตาฬีสโยชนสหสฺสมตฺเต าเน อุทก มจฺเฉหิ จลติ อุปริ
ตาวตฺตเกเยว าเน อุทก วาเตน จลติ มชฺเฌ จตุโยชนสหสฺสมตฺเต
าเน อุทก นิจฺจล ติฏ ติ อย คมฺภรี รหโท นาม. ธมฺมานีติ
๑

๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๔๔. ตทฏกถา. ๒/๓๖๔.
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เทสนาธมฺมานิ. อิท วุตตฺ  โหติ ยถา โส รหโท อนากุลตาย
วิปฺปสนฺโน อจลตาย อนาวิโล เอว มม เทสนาธมฺม สุตฺวา
โสตาปตฺติมคฺคาทิวเสน นิรุปกฺกิเลสจิตฺตต อาปชฺชนฺตา วิปปฺ สีทนฺติ
ปณฺฑิตา อรหตฺตปฺปตฺตา ปน เอกนฺตวิปฺปสนฺนาว โหนฺตีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
กาณมาตาวตฺถุ.
--------๘. ปฺจสตภิกฺขุวตฺถุ. [ ๖๗ ]
สพฺพตฺถ เว สปฺปรุ ิสา วชนฺตีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา
เชตวเน วิหรนฺโต ปฺจสเต ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.
เทสนา เวรฺชาย สมุฏิตา. ปมโพธิย หิ ภควา
เวรฺช คนฺตฺวา เวรฺเชน พฺราหฺมเณน นิมนฺตโิ ต ปฺจหิ
ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ วสฺส อุปคจฺฉิ. เวรฺโช พฺราหฺมโณ มาราวฏฏเนน
อาวฏโฏ เอกทิวสป สตฺถาร อารพฺภ สตึ น อุปปฺ าเทสิ. เวรฺชาป
ทุพฺภิกฺขา อโหสิ. ภิกฺขู สนฺตรพาหิร เวรฺช ปณฺฑาย จริตฺวา
ปณฺฑปาต อลภนฺตา กิลมึสุ. เตส อสฺสวาณิชกา ปตฺถปตฺถปูลก
ภิกฺข ปฺาเปสุ. เต กิลมนฺเต ทิสฺวา มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร
ปโวช โภเชตุกาโม อุตตฺ รกุรุ จ ปณฺฑาย ปเวเสตุกาโม อโหสิ.
สตฺถา ต ปฏิกฺขิป. ภิกฺขูน เอกทิวสป ปณฺฑปาต อารพฺภ ปริตฺตาโส
นาโหสิ. อิจฺฉาจาร วชฺเชตฺวาว วิหรึสุ. สตฺถา ตตฺถ เตมาส
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วสิตฺวา เวรฺช พฺราหฺมณ อปโลเกตฺวา เตน กตสกฺการสมฺมาโน ต
สรเณสุ ปติฏาเปตฺวา ตโต นิกฺขนฺโต อนุปุพฺเพน จาริกฺจรมาโน
เอกสฺมึ สมเย สาวตฺถึ ปตฺวา เชตวเน วิหาสิ. สาวตฺถีวาสิโน
สตฺถุ อาคนฺตุกภตฺตานิ กรึสุ. ตทา ปน ปฺจสตมตฺตา วิฆาสาทา
ภิกฺขู นิสฺสาย อนฺโตวิหาเรเยว วสนฺติ. เต ภิกฺขูน ภุตฺตาวเสสานิ
ปณีตโภชนานิ ภฺุชิตฺวา นิทฺทายิตฺวา อุฏาย นทีตีร คนฺตฺวา
นทนฺตา วคฺคนฺตา มลฺลมุฏิยุทฺธ ยุชฺฌนฺตา กีฬนฺตา อนฺโตวิหาเรป
พหิวิหาเรป อนาจารเมว จรนฺติ. ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ
ปสฺสถาวุโส อิเม วิฆาสาทา ทุพฺภิกฺขกาเล เวรฺชาย กฺจิ
วิการ น ทสฺเสสุ อิทานิ ปน เอวรูปานิ ปณีตโภชนานิ ภฺุชติ ฺวา
อเนกปฺปการ วิการ ทสฺเสนฺตา วิจรนฺติ ภิกฺขู ปน เวรฺชายป
อุปสนฺตรูปา วิหริตฺวา อิทานิป อุปสนฺตา ว วิหรนฺตีติ. สตฺถา
ธมฺมสภ คนฺตฺวา ภิกฺขเว กึ กเถถาติ ปุจฺฉิตฺวา อิทนฺนามาติ
วุตฺเต ปุพฺเพเปเต คทฺรภโยนิย นิพฺพตฺตา ปฺจสตา คทฺรภา
หุตฺวา ปฺจสตาน อาชานียสินฺธวาน อลฺลรสมุทฺทิกปานกปตาวเสส
อุจฺฉิฏกสฏ อุทเกน มทฺทิตฺวา มกจิปโลติกาหิ ปริสฺสาวิตตฺตา
วาโลทกนฺติ สงฺขฺย คต อปฺปรส นิหีน ปวิตฺวา มธุมตฺตา วิย
นทนฺตา วิจรึสูติ วตฺวา รฺา เตส สทฺท สุตวฺ า ปุจฺฉิเตน
โพธิสตฺเตน รฺโ กถิต เตส กิริย ทสฺเสนฺโต
" วาโลทก อปฺปรส นิหีน
ปตฺวา มโท ชายติ คทฺรภาน
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อิมฺจ ปตฺวาน รส ปณีต
มโท น สฺชายติ สินฺธวาน.
อปฺปมฺปวิตฺวาน นิหีนชจฺโจ
โส มชฺชตี เตน ชนินฺท ผุฏโ
โธรยฺหสีโล จ กุลมฺหิ ชาโต
น มชฺชตี อคฺครส ปวิตฺวาติ "
อิม วาโลทกชาตก วิตฺถาเรน กเถตฺวา เอว ภิกฺขเว
สปฺปุริสา โลภธมฺม วิวชฺเชตฺวา สุขิตกาเลป ทุกฺขิตกาเลป
นิพฺพิการาว โหนฺตีติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม
คาถมาห
" สพฺพตฺถ เว สปฺปุริสา วชนฺติ
น กามกามา ลปยนฺติ สนฺโต
สุเขน ผุฏา อถวา ทุกฺเขน
น อุจฺจาวจ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺตีติ."
ตตฺถ สพฺพตฺถาติ ปฺจกฺขนฺธาทิเภเทสุ สพฺพธมฺเมสุ.
สปฺปุริสาติ สุปุริสา. วชนฺตีติ อรหตฺตมคฺคาเณน อปกฑฺฒนฺตา
ฉนฺทราค วิชหนฺติ. น กามกามาติ กาเม กามยนฺตา กามเหตุ
กามการณา. ลปยนฺติ สนฺโตติ พุทฺธาทโย สนฺโต กามเหตุ เนว
อตฺตนา ลปนฺติ น ปร ลปาเปนฺติ. เย หิ ภิกฺขาย ปวิฏา อิจฺฉาจาเร
ิตา กึ อุปาสก สุข เต ปุตฺตทารสฺส ราโจราทีน วเสน
๑

๒

๑. ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๖๕. ตทฏกถา. ๓/๑๒๖. ๒. ม. โลกธมฺม.
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ทฺวิปทจตุปฺปเทสุ นตฺถิ โกจิ อุปทฺทโวติอาทีนิ วทนฺติ เต ลปยนฺติ
นาม. ตถา ปน วตฺวา อาม ภนฺเต สพฺเพส โน สุข นตฺถิ
โกจิ อุปทฺทโว อิทานิ โน เคห ปหูตนฺนปาน อิเธว วสถาติ
อตฺตาน นิมนฺตาเปตฺวา ลปาเปนฺติ นาม. สนฺโต ปน อิท อุภยป
น กโรนฺติ. สุเขน ผุฏ า อถวา ทุกเฺ ขนาติ เทสนามตฺตเมต.
อฏหิ ปน โลกธมฺเมหิ ผุฏา ตุฏิภาวมงฺกุภาววเสน วา
วณฺณภณนอวณฺณภณนวเสน วา อุจฺจาวจ อาการ ปณฺฑิตา น
ทสฺสยนฺตีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสตู ิ.
ปฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.
---------๙. ธมฺมิกตฺเถรวตฺถุ. [ ๖๘ ]
น อตฺตเหตูติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ธมฺมิกตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
สาวตฺถยิ  กิร เอโก อุปาสโก ธมฺเมน อคาร อชฺฌาวสติ.
โส ปพฺพชิตุกาโม หุตฺวา เอกทิวส ภริยาย สทฺธึ นิสีทิตวฺ า
สุขกถ กเถนฺโต อาห ภทฺเท อิจฺฉามห ปพฺพชิตุนฺติ. เตนหิ
สามิ อาคเมหิ ตาว ยาวาห กุจฺฉิคต ทารก วิชายามีติ. โส
อาคเมตฺวา ทารกสฺส ปทสา คมนกาเล ปุน ต อาปุจฺฉิตฺวา
อาคเมหิ ตาว สามิ ยาว อย วยปฺปตฺโต โหตีติ วุตฺเต กึ
๑

๑. นิมนฺตาเปนฺตา [ ? ]
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มม อิมาย อปโลกิตาย วา อนปโลกิตาย วา อตฺตโน
ทุกฺขนิสฺสรณ กริสฺสามีติ นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิ. โส กมฺมฏาน
คเหตฺวา ฆเฏนฺโต วายมนฺโต อตฺตโน ปพฺพชิตกิจฺจ นิฏาเปตฺวา
เตส ทสฺสนตฺถาย ปุน สาวตฺถึ คนฺตฺวา ปุตฺตสฺส ธมฺมกถ กเถสิ.
โสป นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิ. ปพฺพชิตฺวา จ ปน นจิรสฺเสว อรหตฺต
ปาปุณิ. ปุราณทุติยิกาปสฺส เยส อตฺถาย อห ฆราวาส วเสยฺย
เต อุโภป ปพฺพชิตา อิทานิ เม กึ ฆราวาเสน ปพฺพชิสฺสามีติ
นิกฺขมิตฺวา ภิกฺขุนีน สนฺติเก ปพฺพชิ ปพฺพชิตฺวา จ ปน นจิรสฺเสว
อรหตฺต ปาปุณิ.
อเถกทิวส ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส
ธมฺมิกอุปาสโก อตฺตโน ธมฺเม ปติฏิตตฺตา นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิตฺวา
อรหตฺต ปตฺโต ปุตฺตทารสฺสาป ปติฏา ชาโตติ. สตฺถา
อาคนฺตฺวา กาย นุตถฺ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต ภิกขฺ เว ปณฺฑิเตน นาม
เนว อตฺตเหตุ น ปรสฺส เหตุ สมิทฺธิ อิจฺฉิตพฺพา ธมฺมิเกเนว
ปน ธมฺมปฺปฏิสรเณน ภวิตพฺพนฺติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม
เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" น อตฺตเหตุ น ปรสฺส เหตุ
น ปุตฺตมิจฺเฉ น ธน น รฏ
น อิจฺเฉยฺย อธมฺเมน สมิทฺธมิ ตฺตโน
ส สีลวา ปฺวา ธมฺมิโก สิยาติ. "

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (จตุตฺโถ ภาโค) - หนาที่ 49

ตตฺถ น อตฺตเหตูติ ปณฺฑิโต นาม อตฺตเหตุ วา
ปรสฺส เหตุ วา ปาป น กโรติ. น ปุตฺตมิจฺเฉติ ปุตฺต วา
ธน วา รฏ วา ปาปกมฺเมน น อิจฺเฉยฺย เอตานิป อิจฺฉนฺโต
ปาปกมฺม น กโรติเอวาติ อตฺโถ. สมิทฺธิมตฺตโนติ ยา อตฺตโน
สมิทฺธิ ตป อธมฺเมน น อิจฺเฉยฺย. สมิทฺธิการณาป ปาป น
กโรตีติ อตฺโถ. ส สีลวาติ โย เอวรูโป ปุคฺคโล โส เอว
สีลวา จ ปฺวา จ ธมฺมิโก จ สิยา. น อฺโติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ธมฺมิกตฺเถรวตฺถุ.
---------๑๐. ธมฺมสฺสวนวตฺถุ. [ ๖๙ ]
อปฺปกา เต มนุสฺเสสูติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต ธมฺมสฺสวน. อารพฺภ กเถสิ.
สาวตฺถยิ  กิร เอกวีถิวาสิโน มนุสฺสา สมคฺคา หุตฺวา
คณพนฺเธน ทาน ทตฺวา สพฺพรตฺตึ ธมฺมสฺสวน กาเรสุ สพฺพรตฺตึ
ปน ธมฺม โสตุ นาสกฺขึสุ เอกจฺเจ กามรตินิสฺสิตา หุตฺวา ปุน
เคหเมว คตา เอกจฺเจ โทสนิสฺสิตา หุตฺวา คตา เอกจฺเจ
ปน ถีนมิทธฺ สมงฺคิโน หุตฺวา ตตฺเถว นิสีทิตฺวา จปลายนฺตา
โสตุ นาสกฺขึสุ. ปุนทิวเส ภิกฺขู ต ปวตฺตึ อุทฺทิสฺส ธมฺมสภาย
กถ สมุฏาเปสุ. สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกฺขเว
๑

๑. ม. ตฺวา.
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เอตรหิ กถาย สนฺนิสินนฺ าติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต
ภิกฺขเว อิเม สตฺตา นาม เยภุยฺเยน ภวนิสฺสิตา ภเวสุเยว
ลคฺคา วิหรนฺติ ปารคามิโน นาม อปฺปกาติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ
" อปฺปกา เต มนุสฺเสสุ
เย ชนา ปารคามิโน
อถาย อิตรา ปชา
ตีรเมวานุธาวติ.
เย จ โข สมฺมทกฺขาเต
ธมฺเม ธมฺมานุวตฺติโน
เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ
มจฺจุเธยฺย สุทุตฺตรนฺติ."
ตตฺถ อปฺปกาติ โถกา น พหู. ปารคามิโนติ นิพฺพานคามิโน. อถาย อิตรา ปชาติ ยา ปนาย อวเสสา ปชา
สกฺกายทิฏิตีรเมวานุธาวติ อยเมว พหุตราติ อตฺโถ. สมฺมทกฺขาเตติ
สมฺมา อกฺขาเต สุกถิเต. ธมฺเมติ เทสนาธมฺเม. ธมฺมานุวตฺติโนติ
ต ธมฺม สุตฺวา ตทนุจฺฉวิก ปฏิปท ปูเรตฺวา มคฺคผลสจฺฉิกรณวเสน
ธมฺมานุวตฺติโน. ปารเมสฺสนฺตีติ เต เอวรูปา ชนา นิพฺพานปาร
คมิสฺสนฺติ. มจฺจุเธยฺยนฺติ กิเลสมารสงฺขาตสฺส มจฺจุสฺส นิวาสนฏานภูต
เตภูมิกวฏฏ. สุทุตฺตรนฺติ เย ชนา ธมฺมานุวตฺติโน เต เอต
สุทุตฺตร ทุรติกฺกม มารเธยฺย ตริตฺวา อติกฺกมิตฺวา นิพฺพานปาร
คมิสฺสนฺตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ธมฺมสฺสวนวตฺถุ.
---------
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๑๑. อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถุ. [ ๗๐ ]
กณฺห ธมฺม วิปฺปหายาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อาคนฺตุกภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.
โกสลรฏเ กิร ปฺจสตา ภิกขฺ ู วสฺส วสิตฺวา วุตฺถวสฺสา
สตฺถาร ปสฺสิสฺสามาติ เชตวน คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา
เอกมนฺต นิสีทึสุ. สตฺถา เตส จริยปฏิปกฺข นิสาเมตฺวา ธมฺม
เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ
" กณฺห ธมฺม วิปฺปหาย
สุกฺก ภาเวถ ปณฺฑิโต
โอกา อโนกมาคมฺม
วิเวเก ยตฺถ ทูรม
ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺย
หิตฺวา กาเม อกิฺจโน
ปริโยทเปยฺย อตฺตาน
จิตฺตเกฺลเสหิ ปณฺฑิโต.
เยส สมฺโพธิยงฺเคสุ
สมฺมา จิตฺต สุภาวิต
อาทานปฏินิสฺสคฺเค
อนุปาทาย เย รตา
ขีณาสวา ชุติมนฺโต
เต โลเก ปรินิพฺพุตาติ."
ตตฺถ กณฺห ธมฺมนฺติ กายทุจฺจริตาทิเภท อกุสลธมฺม
วิปฺปหาย ชหิตฺวา. สุกฺก ภาเวถาติ ปณฺฑิโต ภิกขฺ ุ อภินิกฺขมนโต
ปฏาย ยาว อรหตฺตมคฺคา กายสุจริตาทิเภท สุกฺก ธมฺม ภาเวยฺย.
กถ โอกา อโนกมาคมฺมาติ โอก วุจฺจติ อาลโย อโนก วุจฺจติ
อนาลโย อาลยโต นิกฺขมิตฺวา อนาลยสงฺขาต นิพฺพาน ปฏิจฺจ
อารพฺภ ต ปตฺถยมาโน ภาเวยฺยาติ อตฺโถ. ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺยาติ
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ยสฺมึ อนาลยสงฺขาเต วิเวเก นิพฺพาเน อิเมหิ สตฺเตหิ ทูรภิรม
ตตฺร อภิรติมิจฺเฉยฺย. หิตฺวา กาเมติ วตฺถุกามกฺกเิ ลสกาเม หิตฺวา
อกิฺจโน หุตฺวา วิเวเก อภิรติมิจฺเฉยฺยาติ อตฺโถ. จิตฺตเกฺลเสหีติ
ปฺจนีวรเณหิ อตฺตาน โวทาเปยฺย ปริโสเธยฺยาติ อตฺโถ.
สมฺโพธิยงฺเคสูติ โพชฺฌงฺเคสุ. สมฺมา จิตฺต สุภาวิตนฺติ เหตุนา
นเยน จิตฺต สุฏุ ภาวิต วฑฺฒิต. อาทานปฏินิสฺสคฺเคติ อาทาน
วุจฺจติ คหณ ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคสงฺขาเต อคฺคหเณ จตูหิ
อุปาทาเนหิ กิฺจิ อนุปาทยิตฺวา เย รตาติ อตฺโถ. ชุติมนฺโตติ
อานุภาววนฺโต อรหตฺตมคฺคาณชุติยา ขนฺธาทิเภเท ธมฺเม โชเตตฺวา
ิตาติ อตฺโถ. เต โลเกติ เต อิมสฺมึ ขนฺธาทิโลเก ปรินิพฺพุตา นาม
อรหตฺตปฺปตฺติโต ปฏาย กิเลสวฏฏสฺส เขปตตฺตา สอุปาทิเสเสน
จริมจิตฺตนิโรเธน ขนฺธวฏฏสฺส เขปตตฺตา อนุปาทิเสเสน จาติ ทฺวีหิ
ปรินิพฺพาเนหิ ปรินิพฺพุตา อนุปาทาโน วิย ปทีโป อปณฺณตฺติกภาว
คตาติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ
อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถุ.
ปณฺฑิตวคฺควณฺณนา นิฏิตา.
ฉฏโ วคฺโค.
---------
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๗. อรหนฺตวคฺควณฺณนา
------๑. ชีวกวตฺถุ. [ ๗๑ ]
คตทฺธิโนติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา ชีวกมฺพวเน วิหรนฺโต
ชีวเกน ปุฏปฺห อารพฺภ กเถสิ.
ชีวกวตฺถุ ขนฺธเก วิตฺถาริตเมว. เอกสฺมึ หิ สมเย เทวทตฺโต
อชาตสตฺตุนา สทฺธึ เอกโต หุตวฺ า คิชฌ
ฺ กูฏ อภิรุหิตฺวา
ปทุฏจิตฺโต สตฺถาร วธิสฺสามีติ สิล ปวิชฺฌ.ิ ต เทฺว
ปพฺพตกูฏานิ สมฺปฏิจฺฉึสุ. ตโต ภิชฺชิตฺวา คตา ปปฺปฏิกา ภควโต
ปาท อภิหนิตฺวา โลหิต อุปฺปาเทสิ. ภุสา เวทนา ปวตฺตึสุ.
ภิกฺขู สตฺถาร มทฺทกุจฺฉึ นยึสุ. สตฺถา ตโตป ชีวกมฺพวน
คนฺตุกาโม ตตฺถ ม เนถาติ อาห. ภิกฺขู ภควนฺต อาทาย
ชีวกมฺพวน อคมสุ. ชีวโก ต ปวตฺตึ ตฺวา สตฺถุ สนฺติก
คนฺตฺวา วณปฏิกมฺมตฺถาย ติขิณเภสชฺช ทตฺวา วณ พนฺธิตฺวา
สตฺถาร เอตทโวจ ภนฺเต มยา อนฺโตนคเร เอกสฺส มนุสฺสสฺส
เภสชฺช กต ตสฺส สนฺตกิ  คนฺตฺวา อาคมิสฺสามิ อิท เภสชฺช
ยาว มมาคมนา พทฺธนิยาเมเนว ติฏตูติ. โส คนฺตฺวา ตสฺส
ปุริสสฺส กตฺตพฺพกิจฺจ กตฺวา ทฺวาร ปทหนเวลาย อาคจฺฉนฺโต
ทฺวาร น สมฺปาปุณิ. อถสฺส เอตทโหสิ อโห มยา ภาริย
๑

๑. มหาวคฺค. ๕/๑๗๑.
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กมฺม กต ยฺวาห อฺตรสฺส ปุริสสฺส วิย ตถาคตสฺส ปาเท
ติขิณเภสชฺช ทตฺวา วณ พนฺธึ อยนฺตสฺส โมจนเวลา ตสฺมึ
อมุจฺจมาเน สพฺพรตฺตึ ภควโต สรีเร ปริฬาโห อุปฺปชฺชิสฺสตีติ.
ตสฺมึ ขเณ สตฺถา อานนฺทตฺเถร อามนฺเตสิ อานนฺท ชีวโก
สาย อาคจฺฉนฺโต ทฺวาร น สมฺปาปุณิ อย วณสฺส
โมจนเวลาติ ปน จินฺเตสิ โมเจหิ นนฺติ. เถโร โมเจสิ.
วโณ รุกฺขโต ฉลฺลิ วิย อปคโต. ชีวโก อนฺโตอรุเณเยว
สตฺถุ สนฺติก เวเคน อาคนฺตฺวา กินฺนุ โข ภนฺเต สรีเร
โว ปริฬาโห อุปฺปนฺโนติ ปุจฺฉิ. สตฺถา ตถาคตสฺส โข
ชีวก โพธิมณฺเฑเยว สพฺพปริฬาหา วูปสนฺตาติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" คตทฺธิโน วิโสกสฺส
วิปฺปมุตฺตสฺส สพฺพธิ
สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส
ปริฬาโห น วิชฺชตีติ."
ตตฺถ คตทฺธิโนติ คตมคฺคสฺส. กนฺตารทฺธา วฏฏทฺธาติ
เทฺว อทฺธา นาม เตสุ กนฺตาร ปฏิปนฺโน ยาว อิจฺฉิตฏาน
น ปาปุณาติ ตาว อทฺธิโก เอว ตสฺมึ ปน ปตฺเต คตทฺธา
นาม โหติ. วฏฏสนฺนิสสฺ ิตาป สตฺตา ยาว วฏเฏ วสนฺติ ตาว
อทฺธิกาเอว. กสฺมา วฏฏสฺส อเขปตตฺตา. โสตาปนฺนาทโยป
อทฺธิกาเอว. วฏฏ ปน เขเปตฺวา ิโต ขีณาสโว คตทฺธา
นาม โหติ. ตสฺส คตทฺธิโน. วิโสกสฺสาติ วฏฏมูลกสฺส โสกสฺส
วิคตตฺตา วิโสกสฺส. วิปฺปมุตฺตสฺส สพฺพธีติ สพฺเพสุ ขนฺธาทิธมฺเมสุ
๑

๑

๑. ม. คตทฺธิ.
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วิปฺปมุตฺตสฺส. สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺสาติ จตุนฺน คนฺถาน ปหีนตฺตา
สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส. ปริฬาโห น วิชฺชตีติ ทุวิโธ ปริฬาโห
กายิโก จ เจตสิโก จ เตสุ ขีณาสวสฺส สีตณ
ุ ฺหาทิวเสน
อุปฺปชฺชนฺโต กายิกปริฬาโห อนิพฺพโุ ตว. ต สนฺธาย ชีวโก ปุจฺฉิ.
สตฺถา ปน ธมฺมราชตาย เทสนาวิธิกุสลตาย เจตสิกปริฬาหวเสน
เทสน วินิวฏเฏนฺโต อาวุโส ชีวก ปรมตฺเถน หิ เอวรูปสฺส
ขีณาสวสฺส ปริฬาโห น วิชฺชตีติ อาห.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ชีวกวตฺถ.ุ
------๒. มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ. [ ๗๒ ]
อุยฺยฺุชนฺตีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
มหากสฺสปตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ หิ สมเย สตฺถา ราชคเห วุตถฺ วสฺโส อฑฺฒมาสจฺจเยน จาริก ปกฺกมิสฺสามีติ ภิกฺขูน อาโรจาเปสิ. วตฺต
กิเรต พุทฺธาน ภิกฺขูหิ สทฺธึ จาริก จริตุกามาน เอว ภิกฺขู
อตฺตโน ปตฺตปจนจีวรรชนาทีนิ กตฺวา สุข คมิสฺสนฺตีติ อิทานิ
อฑฺฒมาสจฺจเยน จาริก ปกฺกมิสฺสามีติ ภิกฺขูน อาโรจาปน. ภิกฺขูสุ
ปน อตฺตโน ปตฺตปจนาทีนิ กโรนฺเตสุ มหากสฺสปตฺเถโรป จีวรานิ
โธวิ. ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ เถโร กสฺมา จีวรานิ โธวติ อิมสฺมึ นคเร
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อนฺโต จ พหิ จ อฏารส มนุสฺสโกฏิโย วสนฺติ ตตฺถ เย เถรสฺส
น าตกา เต อุปฏากา เย น อุปฏากา เต าตกา เถรสฺส
จตูหิ ปจฺจเยหิ สมฺมาน สกฺการ กโรนฺติ เอตฺตก อุปการ ปหาย
เอส กห คมิสฺสติ สเจป คจฺเฉยฺย มาปมาทกนฺทรโต ปร น
คจฺฉิสฺสตีติ. สตฺถา กิร ย กนฺทร ปตฺวา ปุน นิวตฺเตตพฺพยุตฺตเก
ภิกฺขู ตุมฺเห อิโต ปฏินิวตฺตถ มา ปมชฺชิตฺถาติ วเทติ สา
มาปมาทกนฺทราติ วุจฺจติ ต สนฺธาเยต วุตฺต. สตฺถาป จาริก
ปกฺกมนฺโต จินฺเตสิ อิมสฺมึ นคเร อนฺโต จ พหิ จ อฏารส
มนุสฺสโกฏิโย วสนฺติ มนุสฺสาน มงฺคลามงฺคลฏาเนสุ ภิกฺขูหิ
คนฺตพฺพ โหติ น สกฺกา วิหาร ตุจฺฉ กาตุ กนฺนุ โข
นิวตฺตาเปสฺสามีติ. อถสฺส เอตทโหสิ กสฺสปสฺส เจเต มนุสฺสา
าตกา จ อุปฏากา จ กสฺสป นิวตฺเตตุ วฏฏตีติ. โส เถร
อาห กสฺสป น สกฺกา วิหาร ตุจฺฉ กาตุ มนุสฺสาน
มงฺคลามงฺคลฏาเนสุ ภิกฺขูหิ อตฺโถ โหติ ตฺว อตฺตโน ปริสาย
สทฺธึ นิวตฺตสฺสูติ. สาธุ ภนฺเตติ เถโร ปริส อาทาย นิวตฺติ.
ภิกฺขู อุชฌ
ฺ ายึสุ ทิฏ โว อาวุโส นนุ อิทาเนว อมฺเหหิ
วุตฺต มหากสฺสโป กสฺมา จีวรานิ โธวติ น โส สตฺถารา
สทฺธึ คมิสฺสตีติ ย อมฺเหหิ วุตฺต ตเทว ชาตนฺติ. สตฺถา
ภิกฺขูน กถ สุตฺวา นิวตฺติตฺวา ิโต อาห ภิกฺขเว กินฺนาเมต
กเถถาติ. มหากสฺสปตฺเถร อารพฺภ กเถม ภนฺเตติ อตฺตนา
๑

๑. สี. ตสฺมา.
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กถิตนิยาเมเนว สพฺพ อาโรเจสุ. ต สุตฺวา สตฺถา ภิกฺขเว
ตุมฺเห กสฺสป กุเลสุ เจว ปจฺจเยสุ จ ลคฺโคติ วเทถ โส
มม วจน กริสฺสามีติ นิวตฺโต เอโส หิ ปุพฺเพป ปตฺถน
กโรนฺโตเยว จตูสุ ปจฺจเยสุ อลคฺโค จนฺโทปโม หุตฺวา กุลานิ
อุปสงฺกมิตุ สมตฺโถ ภเวยฺยนฺติ ปตฺถน อกาสิ นตฺเถตสฺส
กุเลสุ วา ปจฺจเยสุ วา สงฺโค อห จนฺโทปมปฺปฏิปทฺเจว
อริยวสปฺปฏิปทฺจ กเถนฺโต กสฺสป อาทึ กตฺวา กเถสินตฺ ิ.
ภิกฺขู สตฺถาร ปุจฺฉึสุ ภนฺเต กทา ปน เถเรน ปตฺถนา ปตาติ.
โสตุกามตฺถ ภิกฺขเวติ. อาม ภนฺเตติ. สตฺถา เตส ภิกฺขเว
อิโต สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก ปทุมตุ ฺตโร นาม พุทฺโธ โลเก
อุทปาทีติ วตฺวา ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล เตน ปต ปตฺถน อาทึ
กตฺวา สพฺพ เถรสฺส ปุพพฺ จริต กเถสิ. ต เถรปาลิย วิตฺถาริตเมว.
สตฺถา ปน อิม เถรสฺส ปุพฺพจริต วิตฺถาเรตฺวา อิติ โข ภิกฺขเว
อห จนฺโทปมปฺปฏิปทฺเจว อริยวสปฺปฏิปทฺจ มม ปุตฺต กสฺสป
อาทึ กตฺวา กเถสึ มม ปุตฺตสฺส ปจฺจเยสุ วา กุเลสุ วา
วิหาเรสุ วา ปริเวเณสุ วา สงฺโค นาม นตฺถิ ปลฺลเล
โอตริตฺวา ตตฺถ จริตฺวา คจฺฉนฺโต ราชหโส วิย กตฺถจิ
อลคฺโคเยว มม ปุตฺโตติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต
อิม คาถมาห
" อุยฺยฺุชนฺติ สตีมนฺโต
น นิเกเต รมนฺติ เต
หสาว ปลฺลล หิตฺวา
โอกโมก ชหนฺติ เตติ. "
๑

๑. ม. นาติ อตฺถิ.
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ตตฺถ อุยฺยฺุชนฺติ สตีมนฺโตติ สติเวปุลฺลปฺปตฺตา ขีณาสวา
อตฺตนา ปฏิวิทฺธคุเณสุ ฌานวิปสฺสนาทีสุ อาวชฺชนสมาปชฺชนวุฏานาธิฏานปฺปจฺจเวกฺขณาหิ อุยยฺ ฺุชนฺติ ฆเฏนฺติ. น นิเกเต
รมนฺติ เตติ เตส อาลเย รติ นาม นตฺถิ. หสาวาติ เทสนาสีสเมต.
อยมฺปเนตฺถ อตฺโถ ยถา โคจรสมฺปนฺเน ปลฺลเล สกุณา อตฺตโน
โคจร คเหตฺวา คมนกาเล มม อุทก มม ปทุม มม อุปฺปล
มม ปุณฺฑรีก มม ติณนฺติ ตสฺมึ าเน กฺจิ อาลย อกตฺวา
อนเปกฺขาว ต ปเทส ปหาย อุปฺปติตฺวา อากาเส กีฬมานา
คจฺฉนฺติ เอวเมเต ขีณาสวา ยตฺถ กตฺถจิ วิหรนฺตาป กุลาทีสุ
อลคฺคาเอว วิหริตฺวา คมนสมเยป ต าน ปหาย คจฺฉนฺตา
มม วิหาโร มม ปริเวณ มม อุปฏากาติ อนาลยา อนเปกฺขาว
คจฺฉนฺติ. โอกโมกนฺติ อาลย สพฺพาลย ปริจฺจชนฺตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ.
----------๓. เพฬฏสีสตฺเถรวตฺถุ. [ ๗๓ ]
เยส สนฺนิจโย นตฺถีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อายสฺมนฺต เพฬฏสีส อารพฺภ กเถสิ.
โส กิรายสฺมา อนฺโตคาเม เอก วีถึ ปณฺฑาย จริตฺวา
๑

๑. สี. กิสฺมึจิ.
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ภตฺตกิจฺจ กตฺวา ปุน อปร วีถึ จริตฺวา สุกฺข กูร อาทาย
วิหาร หริตวฺ า ปฏิสาเมตฺวา นิพทฺธ ปณฺฑปาตปริเยสนนฺนาม
ทุกฺขนฺติ กติปาห ฌานสุเขน วีตินาเมตฺวา อาหาเรน อตฺเถ
สติ ต ปริภฺุชติ. ภิกขฺ ู ตฺวา อุชฺฌายิตฺวา ตมตฺถ ภควโต
อาโรเจสุ. สตฺถา เอตสฺมึ นิทาเน อายตึ สนฺนิธิการ ปริวชฺชนตฺถาย
ภิกฺขูน สิกขฺ าปท ปฺาเปตฺวาป เถเรน ปน อปฺปฺตฺเต
สิกฺขาปเท อปฺปจฺฉต นิสฺสาย กตตฺตา ตสฺส โทสาภาว ปกาเสนฺโต
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" เยส สนฺนิจโย นตฺถิ
เย ปริฺาตโภชนา
สฺุโต อนิมิตฺโต จ
วิโมกฺโข เยส โคจโร
อากาเสว สกุนฺตาน
คติ เตส ทุรนฺวยาติ. "
ตตฺถ สนฺนิจโยติ เทฺว สนฺนิจยา กมฺมสนฺนิจโย จ
ปจฺจยสนฺนิจโย จ เตสุ กุสลากุสลกมฺม กมฺมสนฺนิจโย นาม
จตฺตาโร ปจฺจยา ปจฺจยสนฺนิจโย นาม. ตตฺถ วิหาเร วสนฺตสฺส
ภิกฺขุโน เอก คุฬปณฺฑก จตุพฺภาคมตฺต สปฺป เอกฺจ ตณฺฑุลนาฬึ
เปนฺตสฺส ปจฺจยสนฺนิจโย นตฺถิ ตโต อุตฺตรึ โหติ เยส อย
ทุวิโธ สนฺนิจโย นตฺถิ. ปริฺาตโภชนาติ ตีหิ ปริฺาหิ
ปริฺาตโภชนา ยาคุอาทีน หิ ยาคุภาวาทิชานน าตปริฺา
อาหาเร ปฏิกูลสฺาวเสน ปน โภชนสฺส ปริชานน ตีรณปริฺา
กวฬิงฺการาหาเร ฉนฺทราคาปกฑฺฒนาณ ปหานปริฺา อิมาหิ
ตีหิ ปริฺาหิ เย ปริฺาตโภชนา. สฺุโต อนิมิตฺโต จาติ
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เอตฺถ อปฺปณิหิตวิโมกฺโขป คหิโตเยว. ตีณิป เหตานิ นิพฺพานสฺเสว
นามานิ นิพฺพาน หิ ราคโทสโมหาน อภาเวน สฺุ เตหิ
จ วิมุตฺตนฺติ สฺุโต วิโมกฺโข ต ราคาทินิมิตฺตาน อภาเวน
อนิมิตฺต เตหิ จ วิมุตฺตนฺติ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข ราคาทิปฺปณิธีน
ปน อภาเวน อปฺปณิหิต เตหิ จ วิมุตฺตนฺติ อปฺปณิหโิ ต
วิโมกฺโขติ วุจฺจติ. ผลสมาปตฺติวเสน ต อารมฺมณ กตฺวา
วิหรนฺตาน อย ติวิโธ วิโมกฺโข เยส โคจโร. คติ เตส
ทุรนฺวยาติ ยถา นาม อากาเสน คตาน สกุณาน ปทนิกฺเขปสฺส
อทสฺสเนน คติ ทุรนฺวยา น สกฺกา าตุ เอวเมว เยส
อย ทุวิโธ สนฺนิจโย นตฺถิ อิมาหิ จ ตีหิ ปริฺาหิ
ปริฺาตโภชนา เยสฺจ อย วุตฺตปฺปกาโร วิโมกฺโข โคจโร
เตส ตโย ภวา จตสฺโส โยนิโย ปฺจ คติโย สตฺต
วิฺาณฏิติโย นว สตฺตาวาสาติ อิเมสุ ปฺจสุ โกฏาเสสุ
อิมินา นาม คตาติ คมนสฺส อปฺปฺายนโต คติ ทุรนฺวยา
น สกฺกา ปฺาเปตุนฺติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
เพฬฏสีสตฺเถรวตฺถุ.
----------๑

๑.สี. ม. ยุ. สฺุโต.
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๔. อนุรทุ ฺธตฺเถรวตฺถุ. [ ๗๔ ]
ยสฺสาสวา ปริกฺขีณาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต อนุรุทฺธตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ หิ ทิวเส เถโร ชิณฺณจีวโร สงฺการกูฏาทีสุ จีวร
ปริเยสติ. ตสฺส อิโต ตติเย อตฺตภาเว ปุราณทุติยิกา ตาวตึสภวเน
นิพฺพตฺติตฺวา ชาลินี นาม เทวธีตา อโหสิ. สา เถร โจลกานิ
ปริเยสมาน ทิสฺวา เตรสหตฺถายามานิ จตุหตฺถวิตฺถารานิ ตีณิ
ทิพฺพทุสฺสานิ คเหตฺวา สจาห อิมินา นีหาเรน ทสฺสามิ
เถโร น คณฺหิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา ตสฺส โจลกานิ ปริเยสมานสฺส
ปุรโต เอกสฺมึ สงฺการกูเฏ ยถา เนส ทสนฺตมตฺตเมว
ปฺายติ ตถา เปสิ. เถโร เตน มคฺเคน โจลกปริเยสน
จรนฺโต เตส ทสนฺต ทิสฺวา ตตฺเถว คเหตฺวา อากฑฺฒมาโน
วุตฺตปฺปมาณานิ ทิพฺพทุสฺสานิ ทิสวฺ า อุกฺกฏปสุกูล วต
อิทนฺติ อาทาย ปกฺกามิ. อถสฺส จีวรการทิวเส สตฺถา
ปฺจสตภิกฺขุปริวาโร วิหาร คนฺตฺวา นิสีทิ. อสีติมหาเถราป ตเถว
นิสีทึสุ. จีวร สิพฺเพตุ มหากสฺสปตฺเถโร มูเล นิสีทิ สารีปุตฺตตฺเถโร
มชฺเฌ อานนฺทตฺเถโร อคฺเค. ภิกฺขสุ งฺโฆ สุตฺต วฏเฏสิ.
ต สตฺถา สูจิปาสเก อาวุณิ. มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร เยน
เยนตฺโถ ต ต อุปเนนฺโต วิจริ. เทวธีตาป อนฺโตคาม
ปวิสิตฺวา โภนฺโต อยฺยสฺส โน อนุรุทฺธตฺเถรสฺส จีวร
กโรนฺโต สตฺถา อชฺช อสีติมหาสาวกปริวุโต ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ
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สทฺธึ วิหาเร นิสีทิ ยาคุอาทีนิ อาทาย วิหาร คจฺฉถาติ ภิกฺข
สมาทเปสิ. มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโรป อนฺตราภตฺเต มหาชมฺพเุ ปสึ
อาหริ. ปฺจสตา ภิกฺขู ปริกฺขีณ ขาทิตุ นาสกฺขึสุ. สกฺโก
จีวรกรณฏาเน ปริภณฺฑมกาสิ. ภูมิ อลตฺตกรสรฺชิตา วิย
อโหสิ. ภิกขฺ ูหิ ปริภุตฺตาวเสสาน ยาคุขชฺชกภตฺตาน มหาราสิ
อโหสิ. ภิกขฺ ู อุชฌ
ฺ ายึสุ เอตฺตกาน ภิกฺขูน กึ เอวพหุเกหิ
ยาคุอาทีหิ นนุ นาม ปมาณ สลฺลกฺเขตฺวา เอตฺตกนฺนาม
อาหรถาติ าตกา จ อุปฏากา จ วตฺตพฺพา สิยุ อนุรุทฺธตฺเถโร
อตฺตโน าติอุปฏากาน พหุภาว าเปตุกาโม มฺเติ.
อถ เน สตฺถา กึ ภิกฺขเว กเถถาติ ปุจฺฉิตฺวา ภนฺเต
อิทนฺนามาติ วุตฺเต กึ ปน ตุมฺเห ภิกฺขเว อิท อนุรุทฺเธน
อาหราปตนฺติ มฺถาติ. อาม ภนฺเตติ. น ภิกฺขเว มม
ปุตฺโต อนุรทุ ฺโธ เอวรูป วเทติ น หิ ขีณาสวา ปจฺจยปฏิสยุตฺต
กถ กเถนฺติ อย ปน ปณฺฑปาโต เทวตานุภาเวน นิพฺพตฺโตติ
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" ยสฺสาสวา ปริกฺขีณา
อาหาเร จ อนิสฺสิโต
สฺุโต อนิมิตฺโต จ
วิโมกฺโข ยสฺส โคจโร
อากาเสว สกุนฺตาน
ปทนฺตสฺส ทุรนฺวยนฺติ. "
ตตฺถ ยสฺสาสวาติ ยสฺส จตฺตาโร อาสวา ปริกฺขีณา.
อาหาเร จ อนิสฺสิโตติ อาหารสฺมิฺจ ตณฺหาทิฏินิสฺสเยหิ
อนิสฺสิโต. ปทนฺตสฺส ทุรนฺวยนฺติ ยถา อากาเส คจฺฉนฺตาน
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สกุณาน อิมสฺมึ าเน ปาเทหิ อกฺกมิตฺวา คตา อิท าน
อุเรน ปหริตฺวา คตา อิท สีเสน อิท ปกฺเขหีติ น สกฺกา
าตุ เอวเมว เอวรูปสฺส ภิกฺขุโน นิรยปเทน วา คโต
ติรจฺฉานโยนิปเทน วาติอาทินา นเยน ปท ปฺาเปตุ นาม น สกฺกาติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
อนุรุทฺธตฺเถรวตฺถุ.
--------------๕. มหากจฺจายนตฺเถรวตฺถุ. [ ๗๕ ]
ยสฺสินทฺ ฺริยานีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา ปุพฺพาราเม
วิหรนฺโต มหากจฺจายนตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ หิ สมเย สตฺถา มหาปวารณาย มิคารมาตุ
ปาสาทสฺส เหฏา มหาสาวกปริวุโต นิสีทิ. ตสฺมึ สมเย
มหากจฺจายนตฺเถโร อวนฺตีสุ วิหรติ. โส ปนายสฺมา ทูรโตป
อาคนฺตฺวา ธมฺมสฺสวน ปคฺคณฺหาติเยว. ตสฺมา มหาเถรา นิสีทนฺตา
มหากจฺจายนตฺเถรสฺส อาสน เปตฺวา นิสีทึส.ุ สกฺโก เทวราชา ทฺวีหิ
เทวโลเกหิ เทวปริสาย สทฺธึ อาคนฺตฺวา ทิพฺพคนฺธมาลาทีหิ สตฺถาร
ปูเชตฺวา ิโต มหากจฺจายนตฺเถร อทิสฺวา กินฺนุ โข มม อยฺโย น
ทิสฺสติ สาธุ โข ปนสฺส สเจ อาคจฺเฉยฺยาติ. เถโร ตขณฺเว
อาคนฺตฺวา อตฺตโน อาสเน นิสินฺนเมว อตฺตาน ทสฺเสสิ. สกฺโก เถร
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ทิสฺวา โคปฺผเกสุ ทฬฺห คเหตฺวา อาคโต วต เม อยฺโย อห
อยฺยสฺส อาคมนเมว ปจฺจาสึสามีติ วตฺวา เถรสฺส อุโภหิ หตฺเถหิ
ปาเท สมฺพาหิตฺวา คนฺธมาลาทีหิ ปูเชตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต
อฏาสิ. ภิกขฺ ู อุชฌ
ฺ ายึสุ สกฺโก มุข โอโลเกตฺวา สกฺการ
กโรติ อวเสสมหาสาวกาน เอวรูป สกฺการ อกริตฺวา มหากจฺจายน
ทิสฺวา เวเคน โคปฺผเกสุ คเหตฺวา สาธุ วต เม อยฺโย อาคโต
อห อยฺยสฺส อาคมนเมว ปจฺจาสึสามีติ วตฺวา อุโภหิ หตฺเถหิ
ปาเท สมฺพาหิตฺวา ปูเชตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต ิโตติ. สตฺถา
เตส กถ สุตฺวา ภิกฺขเว มม ปุตฺเตน มหากจฺจายเนน สทิสา
อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารา ภิกฺขู เทวาน ปยาเอวาติ วตฺวา อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" ยสฺสินฺทฺริยานิ สมถงฺคตานิ
อสฺสา ยถา สารถินา สุทนฺตา
ปหีนมานสฺส อนาสวสฺส
เทวาป ตสฺส ปหยนฺติ ตาทิโนติ. "
ตสฺสตฺโถ ยสฺส ภิกฺขุโน เฉเกน สารถินา สุทนฺตา อสฺสา
วิย ฉ อินฺทฺริยานิ สมถ ทนฺตภาว นิพฺพิเสวนภาว คตานิ ตสฺส
นววิธ มาน ปหาย ิตตฺตา ปหีนมานสฺส จตุนฺน อาสวาน
อภาเวน อนาสวสฺส. ตาทิโนติ ตาทิภาวสณฺิตสฺส ตถารูปสฺส
๑

๒

๑. สี. ยุ. อุโภหิ หตฺเถหิ ปาเท สมฺพาหิตฺวาติ นตฺถิ. ๒. สี.ม. ยุ. เทวานมฺป
มนุสฺสานมฺป.
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เทวาป ปหยนฺติ มนุสฺสาป ทสฺสนฺจ อาคมนฺจ ปตฺเถนฺติเยวาติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
มหากจฺจายนตฺเถรวตฺถุ.
---------๖. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ. [ ๗๖ ]
ปวีสโมติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
สารีปุตฺตตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ หิ สมเย อายสฺมา สารีปุตฺโต วุตถฺ วสฺโส จาริก
ปกฺกมิตุกาโม ภควนฺต อาปุจฺฉิตฺวา วนฺทิตฺวา อตฺตโน ปริวาเรน
สทฺธึ นิกฺขมิ. อฺเป พหู ภิกฺขู เถร อนุคจฺฉึสุ. เถโร จ
นามโคตฺตวเสน ปฺายมาเน ภิกขฺ ู นามโคตฺตวเสน กเถตฺวา
นิวตฺเตติ. อฺตโร นามโคตฺตวเสน อปากโฏ ภิกฺขุ อโห วต
มป นามโคตฺตวเสน ปคฺคณฺหนฺโต กเถตฺวา นิวตฺเตยฺยาติ. เถโร
มหาภิกฺขุสงฺฆสฺส อนฺตเร ต น สลฺลกฺเขสิ. โสป อฺเ วิย ภิกฺขู
ม น ปคฺคณฺหาตีติ เถเร อาฆาต พนฺธิ. เถรสฺสป สงฺฆาฏิกณฺโณ
ตสฺส ภิกฺขุโน สรีร ผุสิ. เตนาป อาฆาต พนฺธิเยว. โส อิทานิ เถโร
วิหารุปจาร อติกฺกนฺโต ภวิสฺสตีติ ตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมา ม ภนฺเต สารีปุตฺโต ตุมฺหาก อคฺคสาวโกมฺหีติ
กณฺณสงฺขลึ ภินฺทนฺโต วิย ปหริตฺวา อกฺขมาเปตฺวา ว จาริก
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ปกฺกนฺโตติ อาห. สตฺถา เถร ปกฺโกสาเปสิ. ตสฺมึ ขเณ
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร จ อานนฺทตฺเถโร จ จินเฺ ตสุ อมฺหาก
เชฏภาตรา อิมสฺส ภิกขฺ ุโน อปฺปหฏภาว สตฺถา โน น ชานาติ
สีหนาท ปน นทาเปตุกาโม ภวิสฺสติ ปริส สนฺนิปาเตสฺสามาติ.
เต กฺุจิกหตฺถา ปริเวณทฺวารานิ วิวริตฺวา อภิกฺขมถายสฺมนฺโต
อภิกฺขมถายสฺมนฺโต อิทานิ อายสฺมา สารีปุตฺโต ภควโต สมฺมุขา
สีหนาท นทิสฺสตีติ มหาภิกฺขุสงฺฆ สนฺนิปาเตสุ. เถโรป อาคนฺตฺวา
สตฺถาร วนฺทิตฺวา นิสีท.ิ อถ น สตฺถา ตมตฺถ ปุจฺฉิ. เถโร
นาย ภิกฺขุ มยา ปหโฏติ อวตฺวา ว อตฺตโน คุณกถ กเถนฺโต
ยสฺส นูน ภนฺเต กาเย กายคตา สติ อนุปฏิตา อสฺส โส อิธ
อฺตร สพฺรหฺมจารึ อาสชฺช อปฺปฏินิสฺสชฺช จาริก ปกฺกเมยฺยาติ
วตฺวา เสยฺยถาป ภนฺเต ปวิย สุจึป นิกฺขิปนฺติ อสุจึป
นิกฺขิปนฺตีติอาทินา นเยน อตฺตโน ปวีสมจิตฺตตฺจ อาโปเตโชวาโยรโชหรณจณฺฑาลกุมารกอุสภจฺฉินฺนวิสาณสมจิตฺตตฺจ อหิกุณปาทีหิ
วิย อตฺตโน กาเยน อฏฏิยนฺจ เมทกถาลิกา วิย อตฺตโน
กายสฺส ปริหรณฺจ ปกาเสสิ. อิมาหิ จ ปน นวหิ อุปมาหิ
เถเร อตฺตโน คุณ กเถนฺเต นวสุป วาเรสุ อุทกปริยนฺต กตฺวา
มหาปวี กมฺป. รโชหรณจณฺฑาลกุมารกเมทกถาลิโกปมานมฺปน
อาหรณกาเล ปุถชุ ฺชนภิกฺขู อสฺสูนิ สนฺธาเรตุ นาสกฺขึสุ ขีณาสวาน
ธมฺมสเวโค อุทปาทิ. เถเร อตฺตโน คุณ กเถนฺเตเยว อพฺภาจิกฺขนกภิกฺขุโน สกลสรีเร ฑาโห อุปฺปชฺชิ. โส ตาวเทว
๑

๒
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ภควโต ปาเทสุ นิปติตฺวา อภูตพฺภกฺขานโทส ปกาเสตฺวา อจฺจย
เทเสสิ. สตฺถา เถร อามนฺเตตฺวา สารีปุตฺต ขมาหิ อิมสฺส
โมฆปุริสสฺส โทส ยาวสฺส สตฺตธา มุทฺธา น ผลิสฺสตีติ อาห.
เถโร อุกกฺ ุฏกิ  นิสีทิตฺวา อฺชลึ ปคฺคยฺห ขมามห ภนฺเต ตสฺส
อายสฺมโต ขมตุ จ เม โส อายสฺมา สเจ มยฺห โทโส
อตฺถีติ อาห. ภิกฺขู กถยึสุ ปสฺสถิทานิ อาวุโส เถรสฺส
อโนมคุณตฺต เอวรูปสฺส นาม มุสาวาเทน อพฺภาจิกฺขนกสฺส
ภิกฺขุโน อุปริ อปฺปมตฺตกมฺป โกป วา โทส วา อกตฺวา
สยเมว อุกฺกฏุ ิก นิสีทิตวฺ า อฺชลึ ปคฺคยฺห ขมาเปตีติ. สตฺถา
ต กถ สุตฺวา ภิกฺขเว กึ กเถถาติ ปุจฺฉิตฺวา อิทนฺนาม
ภนฺเตติ วุตฺเต น ภิกฺขเว สกฺกา สารีปุตฺตสทิสาน โกป
วา โทส วา อุปฺปาเทตุ มหาปวีสทิส ภิกฺขเว อินฺทขีลสทิส
ปสนฺนอุทกรหทสทิสฺจ สารีปุตฺตสฺส จิตฺตนฺติ วตฺวา อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" ปวีสโม โน วิรุชฺฌติ
อินฺทขีลูปโม ตาทิ สุพฺพโต
รหโทว อเปตกทฺทโม
สสารา น ภวนฺติ ตาทิโนติ. "
ตสฺสตฺโถ ภิกฺขเว ยถา ปวิย สุจีนิ คนฺธมาลาทีนิป
นิกฺขิปนฺติ อสุจีนิ มุตฺตกรีสาทีนิป นิกฺขิปนฺติ ตถา นครทฺวาเร
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นิขาต อินฺทขีล ทารกาทโย อุมฺมิหนฺติป อูหทนฺติป . อปเร ปน
ต คนฺธมาลาทีหิ สกฺกโรนฺติ ตตฺถ ปวิยา วา อินฺทขีลสฺส
วา เนว อนุโรโธ อุปปฺ ชฺชติ น วิโรโธ เอวเมว ยฺวาย
ขีณาสโว ภิกฺขุ อฏหิ โลกธมฺเมหิ อกมฺปย ภาเวน ตาทิ
วตฺตาน สุนฺทรตาย สุพพฺ โต โส อิเม ม จตูหิ ปจฺจเยหิ
สกฺกโรนฺติ อิเม ปน น สกฺกโรนฺตีติ สกฺการฺจ อสกฺการฺจ
กโรนฺเตสุ เนว อนุรุชฌ
ฺ ติ น วิรชุ ฺฌติ อถโข ปวีสโม จ
อินฺทขีลูปโม เอว จ โหติ. ยถา จ อปคตกทฺทโม รหโท
ปสนฺโนทโก โหติ เอว อปคตกฺกิเลสตาย ราคกทฺทมาทีหิ
อปคตกทฺทโม วิปฺปสนฺโนว โหติ. ตาทิโนติ ตสฺส ปน
เอวรูปสฺส สุคติทุคฺคตีสุ สสรณวเสน สสารา นาม น โหนฺตีติ.
เทสนาวสาเน นว ภิกฺขุสหสฺสานิ สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต
ปาปุณึสูติ.
สารีปุตฺตตฺเถร วตฺถุ.
-------------๗. โกสมฺพีวาสิติสฺสตฺเถร วตฺถ.ุ [ ๗๗ ]
สนฺตนฺตสฺส มน โหตีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต ติสฺสตฺเถรสฺส สามเณร อารพฺภ กเถสิ.
เอโก กิร โกสมฺพีวาสี กุลปุตฺโต สาสเน ปพฺพชิตฺวา
๑

๑. สี. ม. ยุ. โอมุตฺเตนฺติป. ๒. ยุ. อูหทยนฺติป.

๒
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ลทฺธูปสมฺปโท โกสมฺพีวาสิติสฺสตฺเถโรติ ปฺายิ. ตสฺส โกสมฺพิย
วุตฺถวสฺสสฺส อุปฏาโก ติจีวรฺเจว สปฺปผาณิตฺจ อาหริตฺวา
ปาทมูเล เปสิ. อถ น เถโร อาห กิมิท อุปาสกาติ.
นนุ มยา ภนฺเต ตุมฺเห วสฺส วาสิตา อมฺหากฺจ วิหาเร
วุตฺถวสฺสา อิม ลาภ ลภนฺติ คณฺหถ ภนฺเตติ. โหตุ
อุปาสก น มยฺห อิมินา อตฺโถติ. กึการณา ภนฺเตติ. มม
สนฺติเก กปฺปยการโก สามเณโรป นตฺถิ อาวุโสติ. สเจ
ภนฺเต กปฺปย การโก นตฺถิ มม ปุตฺโต อยฺยสฺส สนฺติเก
สามเณโร ภวิสฺสตีติ. เถโร อธิวาเสสิ. อุปาสโก สตฺตวสฺสิก
อตฺตโน ปุตฺต เถรสฺส สนฺติก เนตฺวา อิม ปพฺพาเชถาติ
อทาสิ. อถสฺส เถโร เกเส เตเมตฺวา ตจปฺจกกมฺมฏาน
ทตฺวา ปพฺพาเชสิ. โส ขุรคฺเคเยว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต
ปาปุณิ. เถโร ต ปพฺพาเชตฺวา อฑฺฒมาส ตตฺถ วสิตฺวา
สตฺถาร ปสฺสิสฺสามีติ สามเณร ภณฺฑก คาหาเปตฺวา คจฺฉนฺโต
อนฺตรามคฺเค เอก วิหาร ปาวิสิ. สามเณโร อุปชฺฌายสฺส เสนาสน
คเหตฺวา ปฏิชคฺคิ. ตสฺส ต ปฏิชคฺคนฺตสฺเสว วิกาโล ชาโต
เตน อตฺตโน เสนาสน ปฏิชคฺคิตุ นาสกฺขิ. อถ น อุปฏานเวลาย
อาคนฺตฺวา นิสินฺน เถโร ปุจฺฉิ สามเณร อตฺตโน วสนฏาน
ปฏิชคฺคิตนฺติ. ภนฺเต ปฏิชคฺคิตุ โอกาส นาลตฺถนฺติ. เตนหิ
มม วสนฏาเนเยว วส ทุกฺข อาคนฺตุกฏาเน วสิตุนฺติ ต
คเหตฺวาว เสนาสน ปาวิสิ. เถโร ปน ปุถุชชฺ โน นิปนฺนมตฺโตเยว
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นิทฺท โอกฺกมิ. สามเณโร จินฺเตสิ อชฺช เม อุปชฺฌาเยน
สทฺธึ ตติโย ทิวโส เอกเสนาสเน วสนฺตสฺส สเจ นิปชฺชิตฺวา
นิทฺทายิสฺสามิ เถโร สหเสยฺย อาปชฺเชยฺย นิสินฺนโกว วีตินาเมสฺสามีติ
อุปชฺฌายสฺส มฺจกสมีเป ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา นิสินฺนโกว รตฺตึ
วีตินาเมสิ. เถโร ปจฺจูสกาเล ปจฺจุฏาย สามเณร นิกฺขมาเปตุ
วฏฏตีติ มฺจกปสฺเส ิต วีชนึ คเหตฺวา วีชนีปตฺตกสฺส
อคฺเคน สามเณรสฺส กฏสารก ปหริตฺวา วีชนึ อุทฺธ อุกฺขิปนฺโต
สามเณร พหิ นิกฺขมาติ อาห. วีชนีปตฺตโก อกฺขิมฺหิ ปฏิหฺิ.
ตาวเทว อกฺขิ ภิชชฺ ิ. โส กึ ภนฺเตติ วตฺวา อุฏาย
พหิ นิกฺขมาติ วุตฺเต อกฺขิ เม ภนฺเต ภินฺนนฺติ อวตฺวา
เอเกน หตฺเถน ปฏิจฺฉาเทตฺวา นิกขฺ มิ. วตฺตกรณกาเล จ
ปน อกฺขิ เม ภินฺนนฺติ ตุณฺหี อนิสีทิตฺวา เอเกน หตฺเถน
อกฺขึ คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน มุฏิสมฺมชฺชนึ อาทาย วจฺจกุฏิฺจ
มุขโธวนฏานฺจ สมฺมชฺชิตฺวา มุขโธวโนทกฺจ เปตฺวา ปริเวณ
สมฺมชฺช.ิ โส อุปชฺฌายสฺส ทนฺตกฏ ททมาโน เอเกน หตฺเถน
อทาสิ. อถ น อุปชฺฌาโย อาห อสิกฺขิโต วตาย สามเณโร
อาจริยุปชฺฌายาน เอเกน หตฺเถน ทนฺตกฏ ทาตุ ลภตีติ.
ชานามห ภนฺเต น เอต วตฺตนฺติ เอโก ปน เม หตฺโถ น
ตุจฺโฉติ. กึ สามเณราติ. โส อาทิโต ปฏาย ต ปวตฺตึ
อาโรเจสิ. เถโร สุตฺวาว สวิคฺคมานโส อโห มยา ภาริย
กมฺม กตนฺติ วตฺวา ขมาหิ เม สปฺปุริส นาหเมต ชานามิ
๑

๑. ม. น วฏฏตีติ.
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อวสฺสโย โหหีติ อฺชลึ ปคฺคยฺห สตฺตวสฺสิกทารกสฺส ปาทมูเล
อุกฺกุฏิก นิสที ิ. อถ น สามเณโร อาห นาห ภนฺเต เอตทตฺถาย
กเถสึ ตุมฺหาก จิตฺต อนุรกฺขนฺเตน มยา เอว วุตฺต น เอตฺถ
ตุมฺหาก โทโส อตฺถิ น มยฺห วฏฏสฺเสเวโส โทโส มา
จินฺตยิตฺถ มยา ตุมฺหาก วิปฺปฏิสาร รกฺขนฺเตเนว นาโรจิตนฺติ.
เถโร สามเณเรน อสฺสาสิยมาโนป อนสฺสาสิตฺวา อุปฺปนฺนสเวโค
สามเณรสฺส ภณฺฑ คเหตฺวา สตฺถุ สนฺติก ปายาสิ. สตฺถาปสฺส
อาคมน โอโลเกนฺโตว นิสีทิ. โส คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา
สตฺถารา สทฺธึ ปฏิสมฺโมทน กตฺวา ขมนีย เต ภิกฺขุ น
กิฺจิ อติเรก อผาสุก อตฺถีติ ปุจฺฉิโต อาห ขมนีย ภนฺเต
นตฺถิ เม กิฺจิ อติเรก อผาสุก อปจ โข ปน เม อย
ทหรสามเณโร วิย อฺโ อติเรกคุโณ น ทิฏปุพฺโพติ. กึ
ปน อิมินา กต ภิกฺขูติ. โส อาทิโต ปฏาย สพฺพนฺต ปวตฺตึ
ภควโต อาโรเจตฺวา อาห เอว ภนฺเต มยา ขมาปยมาโน ม
เอว วเทสิ เนเวตฺถ ตุมฺหาก โทโส อตฺถิ น มยฺห วฏฏสฺเสเวโส
โทโส ตุมฺเห มา จินฺตยิตฺถาติ อิติ ม อสฺสาเสสิเยว มยิ
เนว โกป น โทสมกาสิ น เม ภนฺเต เอวรูโป คุณสมฺปนฺโน
ทิฏปุพฺโพติ. อถ น สตฺถา ภิกฺขุ ขีณาสวา นาม น กสฺสจิ
กุปฺปนฺติ น ทุสฺสนฺติ สนฺตินฺทฺริยา สนฺตมานสาว โหนฺตีติ
วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
๑

๑. ปวุตฺตินฺติป ทิสฺสติ.
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" สนฺตนฺตสฺส มน โหติ
สนฺตา วาจา จ กมฺม จ
สมฺมทฺา วิมตุ ฺตสฺส
อุปสนฺตสฺส ตาทิโนติ."
ตตฺถ สนฺตนฺติ ตสฺส ขีณาสวสมณสฺส อภิชฺฌาทีน
อภาเวน มน สนฺตเมว โหติ อุปสนฺต นิพฺพุต ตถา มุสาวาทาทีน
อภาเวน วาจา จ ปาณาติปาตาทีน อภาเวน กายกมฺมฺจ
สนฺตเมว โหติ. สมฺมทฺา วิมุตฺตสฺสาติ นเยน เหตุนา ชานิตฺวา
ปฺจหิ วิมตุ ฺตีหิ วิมุตฺตสฺส อุปสนฺตสฺสาติ อพฺภนฺตเร ราคาทีน
อุปสเมน อุปสนฺตสฺส. ตาทิโนติ ตถารูปสฺส คุณสมฺปนฺนสฺสาติ.
เทสนาวสาเน โกสมฺพีวาสิติสฺสตฺเถโร สห ปฏิสมฺภทิ าหิ
อรหตฺต ปาปุณิ เสสมหาชนสฺสาป สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสีติ.
โกสมฺพีวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ.
------------๘. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ. [ ๗๘ ]
อสฺสทฺโธติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
สารีปุตฺตตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
เอกทิวส หิ ตึสมตฺตา อารฺกา ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติก
คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา นิสที ึสุ. สตฺถา เตส สห ปฏิสมฺภิทาหิ
อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสย วิทิตฺวา สารีปุตฺตตฺเถร อามนฺเตตฺวา
สทฺทหสิ ตฺว สารีปุตฺต สทฺธินฺทฺรยิ  ภาวิต พหุลีกต อมโตคธ
๑

๒

๑. อฺตฺถ เหตุนา นเยนาติ อาคต. ๒. สี. ม. ยุ. อาคนฺตวฺ า.
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โหติ อมตปริโยสานนฺติ เอว ปฺจินฺทฺริยานิ อารพฺภ ปฺห ปุจฺฉิ.
เถโร น ขฺวาห ภนฺเต เอตฺถ ภควโต สทฺธาย คจฺฉามิ
สทฺธินฺทฺริย .เป. อมตปริโยสาน เยส นูเนต ภนฺเต อฺาต
อสฺสุต อทิฏ  อวิทิต อสจฺฉิกต อผุสิต ปฺาย เต ตตฺถ ปเรส
สทฺธาย คจฺเฉยฺยุ สทฺธินทฺ ฺริย ฯ เป ฯ อมตปริโยสานนฺติ เอวนฺต
ปฺห พฺยากาสิ. ต สุตฺวา ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ สารีปุตฺตตฺเถโร
มิจฺฉาคหเณเนว วิสฺสชฺเชสิ อชฺชาป สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส น
สทฺทหิเยวาติ. ต สุตฺวา สตฺถา กินนฺ าเมต ภิกฺขเว วเทถ
อห หิ ปฺจินฺทฺริยานิ อภาเวตฺวา สมถวิปสฺสน อวฑฺเฒตฺวา
มคฺคผลานิ สจฺฉิกาตุ สมตฺโถ นาม อตฺถีติ สทฺทหสิ สารีปตุ ฺตาติ
ปุจฺฉึ โส เอว สจฺฉิกโรนฺโต อตฺถิ นามาติ น สทฺทหามิ
ภนฺเตติ กเถสิ น ทินฺนสฺส วา กตสฺส วา ผลวิปาก น
สทฺทหิ นาป พุทฺธาทีน คุณ น สทฺทหิ โส ปน อตฺตนา
ปฏิลทฺเธสุ ฌานวิปสฺสนามคฺคผลธมฺเมสุ ปเรส สทฺธาย น คจฺฉติ
ตสฺมา อนุปวชฺโชติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต
อิม คาถมาห
" อสฺสทฺโธ อกตฺู จ
สนฺธิจฺเฉโท จ โย นโร
หตาวกาโส วนฺตาโส
ส เว อุตฺตมโปริโสติ."
ตตฺถ อสฺสทฺโธติ อตฺตนา ปฏิวิทฺธคุณ ปเรส กถาย
น สทฺทหตีติ อสฺสทฺโธ อกต นิพฺพาน ชานาตีติ อกตฺู
สจฺฉิกตนิพฺพาโนติ อตฺโถ. วฏฏสนฺธึ สสารสนฺธึ ฉินฺทิตฺวา ิโตติ
๑

๒

๑-๒. สยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค ๑๙/๒๙๒. ตตฺถ ปน...เยสฺหิ ต ภนฺเต อฺาต อทิฏ
อวิทิต...ปฺายาติ ทิสฺสติ.
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สนฺธิจฺเฉโท. กุสลากุสลกมฺมวีชสฺส ขีณตฺตา นิพฺพตฺตนาวกาโส
หโต อสฺสาติ หตาวกาโส. จตูหิ มคฺเคหิ กตฺตพฺพกิจฺจสฺส
กตตฺตา สพฺพาสา อิมินา วนฺตาติ วนฺตาโส. โย ปน เอวรูโป
นโร ส เว ปฏิวิทฺธโลกุตฺตรธมฺมตาย ปุริเสสุ อุตฺตมภาวมฺปตฺโตติ
ปุริสุตฺตโมติ.
คาถาวสาเน เต อารฺกา ตึสมตฺตา ภิกฺขู สห ปฏิสมฺภทิ าหิ
อรหตฺต ปาปุณึสุ เสสมหาชนสฺสาป สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา
อโหสีติ.
สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ.
--------๙. ขทิรวนิยเรวตตฺเถรวตฺถุ. [ ๗๙ ]
คาเม วาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ขทิรวนิยเรวตตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
อายสฺมา หิ สารีปตุ ฺโต สตฺตาสีติโกฏิธน ปหาย ปพฺพชิตฺวา
จาลา อุปจาลา สีสุปจาลาติ ติสฺโส ภคินิโย จุนฺโท
อุปเสโนติ อิเม เทฺว ภาตโร ปพฺพาเชสิ. เรวตกุมาโร เอโก ว
เคเห อวสิฏโ. อถสฺส มาตา จินฺเตสิ มม ปุตฺโต
อุปติสฺโส เอตฺตก ธน ปหาย ปพฺพชิตฺวา ติสฺโส ภคินิโย เทฺว
จ ภาตโร ปพฺพาเชสิ เรวโต เอโกว อวสิฏโ สเจ อิมป
ปพฺพาเชสฺสติ เอตฺตก โน ธน นสฺสิสฺสติ กุลวโส ปจฺฉิชชฺ สิ ฺสติ

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (จตุตฺโถ ภาโค) - หนาที่ 75

ทหรกาเลเยว น ฆราวาเสน พนฺธิสฺสามีติ. สารีปุตฺตตฺเถโรป
ปฏิกจฺเจว ภิกฺขู อาณาเปสิ สเจ อาวุโส เรวโต ปพฺพชิตุกาโม
อาคจฺฉติ อาคตมตฺตเมว น ปพฺพาเชยฺยาถ มม มาตาปตโร
มิจฺฉาทิฏิกา กินฺเตหิ อาปุจฺฉิเตหิ อหเมว ตสฺส มาตา จ
ปตา จาติ. มาตาปสฺส เรวตกุมาร สตฺตวสฺสิกเมว ฆรพนฺธเนน
พนฺธิตุกามา สมชาติเก กุเล กุมาริก วาเรตฺวา ทิวส ววตฺถเปตฺวา
กุมาร มณฺเฑตฺวา ปสาเธตฺวา มหตา ปริวาเรน สทฺธึ อาทาย
กุมาริกาย าติฆร อคมาสิ. อถ เนส กตมงฺคลาน ทฺวินฺนป
าตเกสุ สนฺนิปติเตสุ อุทกปาติย หตฺเถ โอตาเรตฺวา มงฺคลานิ
วตฺวา กุมาริกาย วุฑฺฒึ อากงฺขมานา าตกา ตว อยฺยิกาย
ทิฏธมฺม ปสฺส อยฺยกิ า วิย จิร ชีว อมฺมาติ อาหสุ.
เรวตกุมาโร โก นุ โข อิมิสฺสา อยฺยิกาย ทิฏธมฺโมติ
จินฺเตตฺวา กตรา อิมิสฺสา อยฺยิกาติ ปุจฺฉิ. อถ น อาหสุ
ตาต กึ น ปสฺสสิ อิม วีสวสฺสสติก ขณฺฑทนฺต ปลิตเกส
วลิตตจ ติลกาหตคตฺต โคปานสิวงฺก เอสา เอติสฺสา อยฺยิกาติ.
กึ ปน อยป เอวรูปา ภวิสฺสตีติ. สเจ ชีวิสฺสติ ภวิสฺสติ
ตาตาติ. โส จินฺเตสิ เอวรูปป นาม สรีร ชราย อิม
วิปฺปการ ปาปุณิสฺสติ อิท เม ภาตรา อุปติสฺเสน ทิฏ
ภวิสฺสติ อชฺเชว มยา ปลายิตฺวา ปพฺพชิตุ วฏฏตีติ. อถ น
าตกา กุมาริกาย สทฺธึ เอกยาน อาโรเปตฺวา อาทาย
ปกฺกมึสุ. โส โถก คนฺตฺวา สรีรกิจฺจ อปทิสิตฺวา เปถ ตาว
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ยาน โอตริตฺวา อาคมิสฺสามีติ ยานา โอตริตวฺ า เอกสฺมึ
คุมฺเพ โถก ปปฺจ กตฺวา อคมาสิ. ปุนป โถก คนฺตฺวา
เตเนว อปเทเสน โอตริตฺวา อภิรหุ ิตฺวา ปุนป ตเถว อกาสิ.
อถสฺส าตกา อทฺธา อิมสฺส อุฏานานิ วตฺตนฺตีติ
สลฺลกฺเขตฺวา นาติทฬฺห อารกฺข กรึสุ. โส ปุนป โถก คนฺตฺวา
เตเนว อปเทเสน โอตริตฺวา ตุมฺเห ปาเชนฺตา ปุรโต คจฺฉถ
มย ปจฺฉโต สณิก อาคมิสฺสามาติ วตฺวา โอตริตฺวา คุมฺพาภิมุโข
อโหสิ. าตกาปสฺส ปจฺฉโต อาคมิสฺสตีติ สฺาย ยาน
ปาเชนฺตา อคมสุ. โสป ตโต ปลายิตฺวา เอกสฺมึ ปเทเส
ตึสมตฺตา ภิกฺขู วสนฺติ เตส สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา อาห
ปพฺพาเชถ ม ภนฺเตติ. อาวุโส ตฺว สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิโต
มย เต ราปุตฺตภาว วา อมจฺจปุตฺตภาว วา น ชานาม
กถ ต ปพฺพาเชสฺสามาติ. ตุมฺเห ม ภนฺเต น ชานาถาติ. น
ชานามาวุโสติ. อห อุปติสฺสสฺส กนิฏภาติโกติ. โก เอส
อุปติสฺโส นามาติ. ภนฺเต ภทนฺตา มม ภาตร สารีปุตฺโตติ
วทนฺติ ตสฺมา อุปติสฺโสติ วุตฺเต น ชานนฺตีติ. กึ ปน
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส กนิฏ ภาติโกติ. อาม ภนฺเตติ. เตนหิ
เอหิ ภาตรา เต อนฺุาตเมวาติ วตฺวา ตสฺส อาภรณานิ
โอมฺุจาเปตฺวา เอกมนฺเต ปาเปตฺวา ต ปพฺพาเชตฺวา เถรสฺส
สาสน ปหิณึสุ. เถโร ต สุตฺวา ภควโต อาโรเจสิ ภนฺเต
อารฺกภิกฺขูหิ กิร เรวโต ปพฺพาชิโตติ สาสน ปหิณสึ ุ
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คนฺตฺวา ต ปสฺสิตฺวา อาคมิสฺสามีติ. สตฺถา อธิวาเสหิ ตาว
สารีปุตฺตาติ คนฺตุ นาทาสิ. เถโร ปุน กติปาหจฺจเยน สตฺถาร
อาปุจฺฉิ. สตฺถา อธิวาเสหิ ตาว สารีปุตฺต มยป คมิสฺสามาติ
เนว คนฺตุ อทาสิ.
สามเณโรป สจาห อิธ วสิสฺสามิ าตกา ม อนุพนฺธิตฺวา
ปกฺโกสาเปสฺสนฺตีติ เตส ภิกฺขูน สนฺติกา ยาว อรหตฺตา
กมฺมฏาน อุคฺคณฺหิตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย จาริกฺจรมาโน ตโต
ตึสโยชนิกฏาเน ขทิรวน คนฺตฺวา อนฺโตวสฺเสเยว เตมาสพฺภนฺตเร
สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ. เถโรป ปวาเรตฺวา สตฺถาร
ปุน ตตฺถ คมนตฺถาย อาปุจฺฉิ. สตฺถา มยป คมิสสฺ าม สารีปุตฺตาติ
ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ นิกฺขมิ. โถก คตกาเล อานนฺทตฺเถโร
เทฺวธาปเถ ตฺวา สตฺถาร อาห ภนฺเต เรวตสฺส สนฺติก
คมนมคฺเคสุ อย ปริหารปโถ สฏิโยชนิโก มนุสฺสาวาโส อย
อุชุมคฺโค ตึสโยชนิโก อมนุสฺสปริคฺคหิโต กตเรน คจฺฉามาติ.
สีวลี ปน อานนฺท อมฺเหหิ สทฺธึ อาคโตติ. อาม ภนฺเตติ.
สเจ สีวลี อาคโต อุชมุ คฺคเมว คณฺหาหีติ. สตฺถา กิร อห
ตุมฺหาก ยาคุภตฺต อุปฺปาเทสฺสามิ อุชุมคฺค คณฺหถาติ อวตฺวา
เตส เตส ชนาน ปฺุสฺส วิปากทานฏาน เอตนฺติ ตฺวา
สเจ สีวลี อาคโต อุชมุ คฺค คณฺหาหีติ อาห. สตฺถริ ปน ต
มคฺค ปฏิปนฺเน เทวตา อมฺหาก อยฺยสฺส สีวลิตฺเถรสฺส สกฺการ
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กริสฺสามาติ จินฺเตตฺวา เอเกกโยชเน วิหาเร กาเรตฺวา เอกโยชนโต
อุทฺธ คนฺตุ อทตฺวา ปาโตว อุฏาย ทิพฺพานิ ยาคุอาทีนิ คเหตฺวา
อมฺหาก อยฺโย สีวลิตฺเถโร กห นิสินฺโนติ วิจรนฺติ. เถโร
อตฺตโน อภิหฏ พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทาเปสิ. เอว
สตฺถา สปริวาโร ตึสโยชนิก กนฺตาร สีวลิตฺเถรสฺเสว ปฺุ
อนุภวมาโน อคมาสิ. เรวตตฺเถโรป สตฺถุ อาคมน ตฺวา ภควโต
คนฺธกุฏึ มาเปตฺวา ปฺจ กูฏาคารสตานิ ปฺจ จงฺกมนสตานิ
ปฺจ รตฺตฏิ านทิวาฏานสตานิ จ มาเปสิ. สตฺถา ตสฺส
สนฺติเก มาสมตฺตเมว วสิ. ตสฺมึ วสมาโนป สีวลิตฺเถรสฺเสว
ปฺุ อนุภวิ.
ตตฺถ ปน เทฺว มหลฺลกภิกฺขู สตฺถุ ขทิรวน ปวิสนกาเล
เอว จินฺตยึสุ อย ภิกฺขุ เอตฺตก นวกมฺม กโรนฺโต กึ สกฺขิสสฺ ติ
สมณธมฺม กาตุ สตฺถา สารีปุตฺตสฺส กนิฏโ ติ มุโขโลกนกิจฺจ
กโรนฺโต เอวรูปสฺส นวกมฺมิกสฺส สนฺติก อาคโตติ. สตฺถาป
ต ทิวส ปจฺจูสกาเล โลก โอโลเกนฺโต เต ภิกขฺ ู ทิสฺวา เตส
จิตฺตวาร อฺาสิ ตสฺมา ตตฺถ มาสมตฺต วสิตฺวา นิกฺขมนทิวเส
ยถา เต ภิกขฺ ู อตฺตโน เตลนาฬิฺจ อุทกตุมฺพฺจ อุปาหนา จ
ปมฺมุสฺสนฺติ ตถา อธิฏ หิตฺวา นิกฺขมนฺโต วิหารุปจารโต พหิ
นิกฺขนฺตกาเล อิทฺธึ วิสสฺ ชฺเชสิ. อถ เต ภิกฺขู มยา อิทฺจิทฺจ
ปมฺมุฏ มยาป ปมฺมฏุ นฺติ อุโภป นิวตฺติตฺวา ต าน
๑

๑. สี. ยุ. วิหาร.

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (จตุตฺโถ ภาโค) - หนาที่ 79

อสลฺลกฺเขตฺวา ขทิรรุกฺขกณฺฏเกหิ วิชฺฌิยมานา วิจริตฺวา เอกสฺมึ
ขทิรรุกฺเข โอลมฺพนฺต อตฺตโน ภณฺฑก ทิสฺวา อาทาย ปกฺกมึสุ.
สตฺถาป ภิกขฺ ุสงฺฆ อาทาย ปุน มาสมตฺตเมว สีวลิตฺเถรสฺส ปฺุ
อนุภวมาโน คนฺตฺวา ปุพฺพาราม ปาวิสิ. อถ เต มหลฺลกภิกฺขู
ปาโตว มุข โธวิตฺวา อาคนฺตุกภตฺตทายิกาย วิสาขาย ฆเร
ยาคุ ปวิสฺสามาติ คนฺตฺวา ยาคุ ปวิตฺวา ขชฺชก ขาทิตฺวา นิสีทึสุ.
อถ เน วิสาขา ปุจฺฉิ ตุมฺเห หิ ภนฺเต สตฺถารา สทฺธึ
เรวตตฺเถรสฺส วสนฏาน อคมิตฺถาติ. อาม อุปาสิเกติ. รมณีย
ภนฺเต เถรสฺส วสนฏานนฺติ. กุโต ตสฺส รมณียตา
เสตกณฺฏกขทิรรุกฺขคหน เปตาน นิวาสนฏานสทิส อุปาสิเกติ.
อถฺเ เทฺว ทหรภิกฺขู อาคมึสุ. อุปาสิกา เตสป ยาคุขชฺชกานิ
ทตฺวา ตเถว ปุจฺฉิ. เต อาหสุ น สกฺกา อุปาสิเก วณฺเณตุ
สุธมฺมาเทวสภาสทิส อิทธฺ ิยา อภิสงฺขต วิย เถรสฺส วสนฏานนฺติ.
อุปาสิกา จินฺเตสิ ปม อาคตภิกฺขู อฺถา วทึสุ อิเม
อฺถา วทนฺติ ปม อาคตภิกฺขู กิฺจิเทว ปมฺมุสฺสิตฺวา
อิทฺธิยา วิสสฺ ฏกาเล ปฏินิวตฺติตฺวา คตา ภวิสฺสนฺติ อิเม ปน
อิทฺธิยา อภิสงฺขริตฺวา นิมฺมิตกาเล คตา ภวิสฺสนฺตีติ อตฺตโน
ปณฺฑิตภาเวน เอตมตฺถ ตฺวา สตฺถุ อาคมนกาเล ปุจฺฉิสฺสามีติ
อฏาสิ. ตโต มุหุตฺตสฺเสว สตฺถา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต วิสาขาย
เคห คนฺตฺวา ปฺตฺตาสเน นิสีท.ิ สา พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ
๑

๑. ยุ. ตาปสาน.
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สกฺกจฺจ ปริวิสิตฺวา ภตฺตกิจฺจาวสาเน สตฺถาร วนฺทิตฺวา ปฏิปุจฺฉิ
ภนฺเต ตุมฺเหหิ สทฺธึ คตภิกฺขูสุ เอกจฺเจ เรวตตฺเถรสฺส
วสนฏาน ขทิรคหน อรฺนฺติ วทนฺติ เอกจฺเจ รมณียนฺติ
วทนฺติ กินนฺ ุ โข เอตนฺติ. ต สุตฺวา สตฺถา อุปาสิเก คาโม
วา โหตุ อรฺ วา ยสฺมึ าเน อรหนฺโต วิหรนฺติ ต
รมณียเมวาติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม
คาถมาห
" คาเม วา ยทิวารฺเ
นินฺเน วา ยทิ วา ถเล
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ
ต ภูมริ ามเณยฺยกนฺติ."
ตตฺถ กิฺจาป อรหนฺโต คามนฺเต กายวิเวก น ลภนฺติ
จิตฺตวิเวก ปน ลภนฺเตว เตส หิ ทิพพฺ ปฺปฏิภาคานิป อารมฺมณานิ
จิตฺต จาเลตุ น สกฺโกนฺติ ตสฺมา คาโม วา โหตุ อรฺาทีน
วา อฺตร ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ. ต ภูมริ ามเณยฺยกนฺติ
โส ภูมิปฺปเทโส รมณีโยเอวาติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.
อปเรน สมเยน ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ อาวุโส เกน นุ
โข การเณน อายสฺมา สีวลิตฺเถโร สตฺตทิวสสตฺตมาสาธิกานิ
สตฺต วสฺสานิ มาตุ กุจฉฺ ิย วสิ เกน นิรเย ปจิ เกน เอว
ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต ชาโตติ. สตฺถา ต กถ สุตฺวา ภิกฺขเว
กึ กเถถาติ ปุจฺฉิตฺวา ภนฺเต อิทนฺนามาติ วุตฺเต ตสฺสายสฺมโต
ปุพฺพกมฺม กเถนฺโต อาห
๑

๑. ขุทฺทกนิกายสฺส อุทาเน ปน สุปฺปวาสา โกลิยธีตา สตฺต วสฺสานิ คพฺภ ธาเรติ สตฺตาห
มูฬฺหคพฺภาติ ทิสฺสติ.
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ภิกฺขเว อิโต เอกนวุติกปฺเป วิปสฺสี ภควา โลเก
อุปฺปชฺชิตฺวา เอกสฺมึ สมเย ชนปทจาริก จริตฺวา ปตุ นคร
ปจฺจาคมาสิ. ราชา พุทธฺ ปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส อาคนฺตุกทาน
สชฺเชตฺวา นาคราน สาสน เปเสสิ อาคนฺตฺวา มยฺห ทาเน
สหายกา โหนฺตูติ. เต ตถา กตฺวา รฺา ทินฺนทานโต
อติเรกตร ทสฺสามาติ สตฺถาร นิมนฺเตตฺวา ปุนทิวเส ทาน
ปฏิยาเทตฺวา รฺโ สาสน ปหิณึสุ. ราชา อาคนฺตฺวา เตส
ทาน ทิสฺวา อิโต อธิกตร ทสฺสามีติ ปุนทิวเส สตฺถาร นิมนฺเตสิ.
เนว ราชา นาคเร ปราเชตุ สกฺขิ น นาครา ราชาน. นาครา
ฉฏเ วาเร เสฺวทานิ ยถา อิเมส ทาเน อิทนฺนาม นตฺถีติ น
สกฺกา วตฺตุ เอว ทาน ทสฺสามาติ จินฺเตตฺวา ปุนทิวเส ทาน
ปฏิยาเทตฺวา กินฺนุ โข เอตฺถ นตฺถีติ โอโลเกนฺตา อลฺลมธุเมว
นาทฺทสสุ. ปกฺกมธุ ปน พหุ อตฺถิ. เต อลฺลมธุสฺสตฺถาย จตูสุ
นครทฺวาเรสุ จตฺตาริ สหสฺสานิ คาหาเปตฺวา ปหิณึสุ. อเถโก
ชนปทมนุสโฺ ส คามโภชก ปสฺสิตุ อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค มธุปฏล
ทิสฺวา มกฺขกิ า ปลาเปตฺวา สาข ฉินฺทิตฺวา สาขาทณฺฑเกเนว สทฺธึ
มธุปฏล อาทาย คามโภชกสฺส ทสฺสามีติ นคร ปาวิสิ. มธุอตฺถาย
คโต ต ทิสฺวา อมฺโภ วิกฺกีณิย มธุนฺติ ปุจฺฉิ. น วิกฺกีณิย
สามีติ. หนฺท อิม กหาปณ คเหตฺวา เทหีติ. โส จินฺเตสิ อิท
มธุปฏล ปาทมตฺตป นาคฺฆติ อย ปน กหาปณ เทติ
๑

๑. สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร โหตีติ อตฺถิ.
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พหุกหาปณโก มฺเ มยา วฑฺเฒตุ วฏฏตีติ. อถ น น
เทมีติ อาห. เตนหิ เทฺว กหาปเณ คณฺหาหีติ. ทฺวีหิป น
เทมีติ. เอว ตาว วฑฺเฒสิ ยาว โส เตนหิ อิม สหสฺส
คณฺหาหีติ ภณฺฑิก อุปเนสิ. อถ น โส อาห กินฺนุ โข ตฺว
อุมฺมตฺตโก อุทาหุ กหาปณาน ปโนกาส น ลภสิ ปาทป
อนคฺฆนฺต มธุ สหสฺส คเหตฺวา เทหีติ วเทสิ กินฺนาเมตนฺติ.
ชานามห โภ อิมินา ปน เม กมฺม อตฺถิ เตเนว วทามีติ.
กึ กมฺม สามีติ. อมฺเหหิ วิปสฺสสิ ฺส สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
อฏสฏิสมณสตสหสฺสปริวารสฺส มหาทาน สชฺชิต ตเตฺรก
อลฺลมธุเมว นตฺถิ ตสฺมา เอว คณฺหามีติ. เอว สนฺเต นาห
มูเลน ทสฺสามิ สเจ อหป ทาเน ปตฺตึ ลภามิ ทสฺสามีติ. โส
คนฺตฺวา นาคราน เอตมตฺถ อาโรเจสิ. นาครา ตสฺส สทฺธาย
พลวภาว ตฺวา สาธุ ปตฺติโก โหตูติ ปฏิชานึสุ. เต พุทฺธปฺปมุข
ภิกฺขุสงฺฆ นิสึทาเปตฺวา ยาคุขชฺชก ทตฺวา มหตึ สุวณฺณปาตึ
อาหราเปตฺวา มธุปฏล ปฬาเปสุ. เตเนว มนุสฺเสน ปณฺณาการตฺถาย
ทธิวารโกป อาหโฏ อตฺถิ. โส ตป ทธึ ปาติย อากิริตฺวา เตน
มธุนา สนฺเทตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส อาทิโต ปฏาย
อทาสิ. ต ยาวทตฺถ คณฺหนฺตาน สพฺเพส สมฺปาปุณิ. อุตตฺ รึป
อวสิฏ อโหสิเยว. เอว โถก กถ ตาว พหุนฺน ปาปุณีติ น
จินฺเตตพฺพ. ต หิ พุทฺธานุภาเวน ปาปุณิ. พุทฺธวิสโย น จินฺเตตพฺโพ.
๑

๑. ม. น อคฺฆนก.
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จตฺตาริ หิ อจินฺเตยฺยานีติ วุตฺตานิ ตานิ จินฺเตนฺโต อุมฺมาทสฺเสว
ภาคี โหตีติ. โส ปุรโิ ส เอตฺตก กมฺม กตฺวา อายุหปริโยสาเน
เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา เอตฺตก กาล สสรนฺโต เอกสฺมึ สมเย
เทวโลกา จวิตฺวา พาราณสิย ราชกุเล นิพฺพตฺโต ปตุ อจฺจเยน
รชฺช ปาปุณิ. โส เอก นคร คณฺหิสฺสามีติ คนฺตฺวา ปริวาเรสิ
นาครานฺจ สาสน ปหิณิ รชฺช วา เทนฺตุ ยุทฺธ วาติ. เต
เนว รชฺช ทสฺสาม น ยุทฺธนฺติ วตฺวา จูฬทฺวาเรหิ นิกฺขมิตฺวา
ทารูทกาทีนิ อาหรนฺติ สพฺพกิจฺจานิ กโรนฺติ. อิตโรป จตฺตาริ
มหาทฺวารานิ รกฺขนฺโต สตฺตทิวสสตฺตมาสาธิกานิ สตฺต วสฺสานิ
นคร อุปรุนธฺ ิ. อถสฺส มาตา กึ เม ปุตฺโต กโรตีติ ปุจฺฉิตฺวา
อิทนฺนาม เทวีติ ต ปวตฺตึ สุตฺวา พาโล มม ปุตโฺ ต คจฺฉถ
ตสฺส จูฬทฺวารานิ ปธาย นคร อุปรุนฺธตูติ วเทถาติ. โส มาตุ
สาสน สุตฺวา ตถา อกาสิ. นาคราป พหิ นิกขฺ มิตุ อลภนฺตา
สตฺตเม ทิวเส อตฺตโน ราชาน มาเรตฺวา ตสฺส รชฺช อทสุ.
โส อิม กมฺม กตฺวา อายุหปริโยสาเน อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติตฺวา
ยาวาย มหาปวี โยชนมตฺต อุสฺสนฺนา ตาว นิรเย ปจิตฺวา
จตุนฺน จูฬทฺวาราน ปหิตตฺตา ตโต จุโต เอติสฺสาเอว มาตุ
กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา สตฺตมาสาธิกานิ สตฺต วสฺสานิ
อนฺโตกุจฺฉิสฺมึ วสิ สตฺต ทิวสานิ โยนิมุเข ติรยิ  นิปชฺช.ิ เอว
ภิกฺขเว สีวลี ตทา นคร อุปรุนฺธิตวฺ า คหิตกมฺเมน เอตฺตก
๑

๒

๓

๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๐๔. ๒. ยานิ [ ? ]. ๓. สตฺตมาสาธิกานีติ ยุตฺตตร.

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (จตุตฺโถ ภาโค) - หนาที่ 84

กาล นิรเย ปจิตฺวา จตุนฺน จูฬทฺวาราน ปหิตตฺตา ตสฺสาเยว
มาตุ กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา เอตฺตก กาล กุจฺฉิมฺหิ วสิ
นวมธุโน ทินฺนตฺตา ลาภคฺค ยสคฺคปฺปตฺโต ชาโตติ.
ปุเนกทิวส ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ อโห สามเณรสฺส
ลาโภ อโห ปฺุ เยน เอเกน ปฺจนฺน ภิกฺขุสตาน ปฺจ
กูฏาคารสตานิ กตานีติ. สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกฺขเว
เอตรหิ กถาย สนฺนิสินนฺ าติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต
ภิกฺขเว มยฺห ปุตฺตสฺส เนว ปฺุ อตฺถิ น ปาป อุภยมสฺส
ปหีนนฺติ วตฺวา พฺราหฺมณวคฺเค อิม คาถมาห
" โยธ ปฺฺุจ ปาปฺจ
อุโภ สงฺค อุปจฺจคา
อโสก วิรช สุทฺธ
ตมห พฺรมู ิ พฺราหฺมณนฺติ. "
ขทิรวนิยเรวตตฺเถรวตฺถุ.
---------๑๐. อฺตริติถี วตฺถุ. [ ๘๐ ]
รมณียานีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร อิตฺถึ อารพฺภ กเถสิ.
เอโก กิร ปณฺฑปาติโก ภิกฺขุ สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏาน
คเหตฺวา เอก ชิณฺณุยฺยาน ปวิสิตฺวา สมณธมฺม กโรติ. อถ
เอกา นครโสภินี อิตฺถี ปุริเสน สทฺธึ อห อสุกฏานฺนาม
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คมิสฺสามิ ตตฺถ อาคจฺเฉยฺยาสีติ สงฺเกต กตฺวา อคมาสิ. โส
ปุริโส นาคจฺฉิ. สา ตสฺส อาคมนมคฺค โอโลเกนฺตี ต อทิสฺวา
อุกฺกณฺิตา อิโต จิโต จ วิจรมานา ต อุยฺยาน ปวิสิตฺวา เถร
ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา นิสนิ ฺน ทิสฺวา อิโต จิโต จ โอโลกยมานา
อฺ กฺจิ อทิสฺวา อย ปุรโิ สเอว อิมสฺส จิตฺต โมเหสฺสามีติ
ตสฺส ปุรโต ตฺวา ปุนปฺปุน นิวตฺถสาฏก โมเจตฺวา นิวาเสติ
เกเส มฺุจิตฺวา พนฺธติ ปาณึ ปหริตฺวา หสติ. เถรสฺส สเวโค
อุปฺปชฺชิตฺวา สกลสรีร ผริ. โส กินฺนุ โข อิทนฺติ จินฺเตสิ.
สตฺถาป มม สนฺติกา กมฺมฏาน คเหตฺวา สมณธมฺม กริสฺสามีติ
คตสฺส ภิกฺขุโน กา นุ โข ปวตฺตีติ อุปธาเรนฺโต ต อิตฺถึ ทิสวฺ า
ตสฺสา อนาจารกิริย เถรสฺส จ สเวคุปฺปตฺตึ ตฺวา คนฺธกุฏิย
นิสินโฺ นว เตน สทฺธึ กเถสิ ภิกฺขุ กามคเวสกาน อรมณฏานเมว
วีตราคาน รมณฏาน โหตีติ เอวฺจ ปน วตฺวา โอภาส ผริตฺวา
ตสฺส ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" รมณียานิ อรฺานิ
ยตฺถ น รมตี ชโน
วีตราคา รเมสฺสนฺติ
น เต กามคเวสิโนติ."
ตตฺถ
อรฺานีติ
สุปุปผฺ ิตตรุณวนสณฺฑมณฺฑิตานิ
วิมลสลิลสมฺปนฺนานิ อรฺานิ นาม รมณียานิ. ยตฺถาติ เยสุ
อรฺเสุ วิกสิเตสุ วิย ปทุมวเนสุ คามมกฺขิกา กามคเวสโก
ชโน น รมติ. วีตราคาติ วีตราคา ปน ขีณาสวา ภมรมธุกรา
วิย ปทุมวเนสุ ตถารูเปสุ อรฺเสุ รมิสฺสนฺติ. กึการณา
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น เต กามคเวสิโนติ ยสฺมา เต กามคเวสิโน น โหนฺตีติ
อตฺโถ.
เทสนาวสาเน โส เถโร ยถานิสินฺโน ว สห ปฏิสมฺภิทาหิ
อรหตฺต ปตฺวา อากาเสนาคนฺตฺวา ถุตึ กโรนฺโต ตถาคตสฺส
ปาเท วนฺทิตฺวา อคมาสีติ.
อฺตริตฺถีวตฺถุ.
อรหนฺตวคฺควณฺณนา นิฏิตา.
สตฺตโม วคฺโค.
----------
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๘. สหสฺสวคฺค วณฺณนา
๑. ตมฺพทาิกโจรฆาตก วตฺถ.ุ [ ๘๑]
สหสฺสมป เจ วาจาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต ตมฺพทาิกโจรฆาตก อารพฺภ กเถสิ.
เอกูนปฺจสตา กิร โจรา คามฆาตกาทีนิ กโรนฺตา ชีวติ 
กปฺเปสุ. อเถโก ปุริโส นิพฺพิทฺธปงฺคโล ตมฺพทาิโก เตส สนฺติก
คนฺตฺวา อหป ตุมฺเหหิ สทฺธึ ชีวิสฺสามีติ อาห. อถ น
โจรเชฏกสฺส ทสฺเสตฺวา อยป อมฺหาก สนฺติเก วสิตุ อิจฺฉตีติ
อาหสุ. อถ น โจรเชฏโก โอโลเกตฺวา อย มาตุ ถน ฉินฺทิตฺวา
ปตุ วา คลโลหิต นีหริตฺวา ขาทนสมตฺโถ อติกกฺขโฬติ จินฺเตตฺวา
นตฺเถตสฺส อมฺหาก สนฺติเก วสนกิจฺจนฺติ ปฏิกขฺ ิป. โส เอว
ปฏิกฺขิตฺโตป อคนฺตฺวา เอกนฺตสฺเสว อนฺเตวาสิก อุปฏหนฺโต
อาราเธสิ. โส ต อาทาย โจรเชฏก อุปสงฺกมิตฺวา สามิ
ภทฺทโก เอส อมฺหาก อุปการโก สงฺคณฺหถ นนฺติ ยาจิตฺวา
โจรเชฏก ปฏิจฺฉาเปสิ. อเถกทิวส นาครา ราชปุริเสหิ สทฺธึ
เอกโต หุตฺวา เต โจเร คเหตฺวา วินิจฺฉยามจฺจาน สนฺติก นยึสุ.
อมจฺจา เตส ผรสุนา สีสจฺเฉท อาณาเปสุ. ตโต โก นุ โข
อิเม มาเรสฺสตีติ ปริเยสนฺตา เต มาเรตุ อิจฺฉนฺต กฺจิ อทิสฺวา
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โจรเชฏก อาหสุ ตฺว อิเม มาเรตฺวา ชีวิตฺเจว ลภิสฺสสิ
สมฺมานฺจ มาเรหิ เนติ. โสป อตฺตาน นิสฺสาย วสิตตฺตา
มาเรตุ น อิจฺฉิ. เอเตนุปาเยน เอกูนปฺจสเต ปุจฺฉึสุ. สพฺเพป น
อิจฺฉึสุ. สพฺพปจฺฉา ต นิพฺพิทฺธปงฺคล ตมฺพทาิก ปุจฺฉึสุ. โส
สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เต สพฺเพป มาเรตฺวา ชีวิตฺเจว สมฺมานฺจ
ลภิ. เอเตนุปาเยน นครสฺส ทกฺขณ
ิ ทิสโตป ปฺจ โจรสตานิ
อาเนตฺวา อมจฺจาน ทสฺเสตฺวา เตหิ เตส สีสจฺเฉเท อาณตฺเต
โจรเชฏก อาทึ กตฺวา ปุจฺฉนฺตา กฺจิ มาเรตุ อิจฺฉนฺต อทิสฺวา
ปุริมทิวเส เอโก ปุรโิ ส ปฺจสเต โจเร มาเรสิ กหนฺนุ โข
เอโสติ อสุกฏาเน อมฺเหหิ ทิฏโ ติ วุตฺเต ต ปกฺโกสาเปตฺวา
อิเม มาเรหิ สมฺมาน ลจฺฉสีติ อาณาเปสุ. โส สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เตป มาเรตฺวา สมฺมาน ลภิ. อถ เต ภทฺทโก
อย ปุรโิ ส นิพทฺธ โจรฆาตกเมเวต กริสฺสามาติ มนฺเตตฺวา ตสฺส ต
านนฺตร ทตฺวา สมฺมาน กรึส.ุ โส ปจฺฉิมทิสโตป อุตฺตรทิสโตป
อานีเต ปฺจสเต ปฺจสเต โจเร ฆาเตสิเยว. เอว จตูหิ ทิสาหิ
อานีตานิ เทฺว สหสฺสานิ มาเรตฺวา ตโต ปฏาย เทวสิก เอก
เทฺวติ อานีตานีเต มนุสฺเส มาเรนฺโต ปฺจปณฺณาส สวจฺฉรานิ
โจรฆาตกกมฺม อกาสิ. โส มหลฺลกกาเล เอกปฺปหาเรน สีส
ฉินฺทิตุ น สกฺโกติ เทฺว ตโย วาเร ปหรนฺโต มนุสฺเส กิลเมติ.
นาครา จินฺตยึสุ อฺโป โจรฆาตโก อุปฺปชฺชิสฺสติ อย อติวิย
มนุสฺเส กิลเมติ กึ อิมนิ าติ ตสฺส ต านนฺตร หรึสุ. โส
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ปุพฺเพ โจรฆาตกกมฺม กโรนฺโต อหตสาฏเก นิวาเสตุ นวสปฺปนา
สงฺขต ขีรยาคุ ปาตุ สุมนปุปฺผานิ ปลนฺธิตุ คนฺเธหิ วิลิมฺปตนุ ฺติ
อิมานิ จตฺตาริ น ลภิ. โส านา จาวิตทิวเส ขีรยาคุ เม ปจถาติ
วตฺวา อหตวตฺถสุมนมาลาวิเลปนานิ คาหาเปตฺวา นทึ คนฺตฺวา
นหาตฺวา อหตวตฺถานิ นิวาเสตฺวา มาลา ปลนฺธิตฺวา คนฺเธหิ
อนุลิตฺตคตฺโต เคห อาคนฺตฺวา นิสีทิ. อถสฺส นวสปฺปสงฺขต ขีรยาคุ
ปุรโต เปตฺวา หตฺถโธวโนทก อาหรึสุ.
ตสฺมึ ขเณ สารีปุตฺตตฺเถโร สมาปตฺติโต วุฏาย กตฺถ
นุ โข อชฺช มยา คนฺตพฺพนฺติ อตฺตโน ภิกฺขาจาร โอโลเกนฺโต
ตสฺส เคเห ขีรยาคุ ทิสวฺ า กริสฺสติ นุ โข เม โส ปุรโิ ส
สงฺคหนฺติ อุปธาเรนฺโต ม ทิสฺวา มม สงฺคห กริสฺสติ กริตฺวา
จ ปน มหาสมฺปตฺตึ ลภิสฺสติ อย กุลปุตฺโตติ ตฺวา จีวร
ปารุปตฺวา ปตฺตมาทาย ตสฺส เคหทฺวาเร ิตเมว อตฺตาน ทสฺเสสิ.
โส เถร ทิสวฺ าว ปสนฺนจิตฺโต จินฺเตสิ มยา จิร โจรฆาตกกมฺม
กต พหู มนุสฺสา มาริตา อิทานิ เม เคเห ขีรยาคุ ปฏิยตฺตา
เถโร จ อาคนฺตฺวา มม เคหทฺวาเร ิโต อิทานิ มยา อยฺยสฺส
เทยฺยธมฺม ทาตุ วฏฏตีติ ปุรโต ปต ยาคุ อปเนตฺวา เถร
อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา อนฺโตเคเห นิสีทาเปตฺวา ปตฺเต ขีรยาคุ
อากิริตฺวา นวสปฺป อาสิฺจิตฺวา เถร วีชมาโน อฏาสิ. อถสฺส
ทีฆรตฺต อลทฺธปุพฺพตาย ขีรยาคุ ปาตุ พลวา อชฺฌาสโย อโหสิ.
เถโร ตสฺสชฺฌาสย ตฺวา ต อุปาสก อตฺตโน ยาคุ ปวาติ อาห.
๑

๑. ม. คนฺเธ.
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โส อฺสฺส หตฺเถ วีชนึ ทตฺวา สย ยาคุ ปว.ิ เถโร วีชมาน
ปุริส คจฺฉ อุปาสกเมว วีชาหีติ อาห. โส วีชิยมาโน กุจฺฉิปูร
ยาคุ ปวิตฺวา อาคนฺตฺวา เถร วีชมาโน ตฺวา กตภตฺตกิจฺจสฺส
เถรสฺส ปตฺต อคฺคเหสิ. เถโร ตสฺส อนุโมทน อารภิ. โส
อตฺตโน จิตฺต เถรสฺส ธมฺมเทสนานุคต กาตุ นาสกฺขิ. เถโร
สลฺลกฺเขตฺวา อุปาสก กสฺมา จิตฺต เทสนานุคต กาตุ น สกฺโกสีติ
ปุจฺฉิ. ภนฺเต มยา ทีฆรตฺต กกฺขฬกมฺม กต พหู มนุสฺสา
มาริตา ตมห อตฺตโน กมฺม สรนฺโต จิตฺต อยฺยสฺส เทสนานุคต
กาตุ นาสกฺขินฺติ. เถโร วฺเจสฺสามิ นนฺติ จินฺเตตฺวา กึ
ปน ตฺว อตฺตโน รุจิยา อกาสิ อฺเหิ การิโตสีติ. ราชา ม
การาเปสิ ภนฺเตติ. กึ นุ โข เต อุปาสก เอว สนฺเต อกุสล
โหตีติ. มนฺทธาตุโก อุปาสโก เถเรเนว วุตฺโต นตฺถิ มยฺห
อกุสลนฺติ สฺี หุตฺวา เตนหิ ภนฺเต ธมฺม กเถถาติ. โส
เถเร อนุโมทน กโรนฺเต เอกคฺคจิตฺโต หุตฺวา ธมฺม สุณนฺโต
โสตาปตฺติมคฺคสฺส โอรโต อนุโลมิก ขนฺตึ นิพฺพตฺเตสิ. เถโรป
อนุโมทน กตฺวา ปกฺกามิ. อุปาสก โถก เถร อนุคนฺตฺวา นิวตฺตมาน
เอกา ยกฺขินี เธนุเวเสน อาคนฺตฺวา อุเร ปหริตฺวา มาเรสิ. โส
กาล กตฺวา ตุสิตปุเร นิพฺพตฺติ.
ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏ าเปสุ โจรฆาตโก ปฺจปณฺณาส วสฺสานิ กกฺขฬกมฺม กตฺวา อชฺเชว ตโต มุตฺโต
อชฺเชว เถรสฺส ภิกฺข ทตฺวา อชฺเชว กาลกโต กห นุ โข
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นิพฺพตฺโตติ. สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ
กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต ภิกฺขเว
ตุสิตปุเร โส นิพฺพตฺโตติ อาห. กึ ภนฺเต วเทถ เอตฺตก
กาล เอตฺตเก มนุสฺเส ฆาเตตฺวา ตุสิตวิมาเน นิพฺพตฺโตติ. อาม
ภิกฺขเว มหนฺโต เตน กลฺยาณมิตฺโต ลทฺโธ โส สารีปุตฺตสฺส
ธมฺมเทสน สุตฺวา อนุโลมาณ นิพฺพตฺเตตฺวา อิโต จุโต ตุสิตวิมาเน
นิพฺพตฺโตติ วตฺวา อิม คาถมาห
" สุภาสิต สุณิตฺวาน
นคเร โจรฆาตโก
อนุโลมขนฺตึ ลทฺธาน
โมทติ ติทิวงฺคโตติ. "
ภนฺเต อนุโมทนากถา นาม น พลวา เตน กต อกุสลกมฺม
มหนฺต กถ ตตฺตเกน วิเสส นิพฺพตฺเตสีติ. สตฺถา ภิกฺขเว มยา
เทสิตธมฺมสฺส อปฺป วา พหุ วาติ มา ปมาณ คณฺหถ เอกวาจาป
หิ อตฺถนิสสฺ ิตา เสยฺโยเอวาติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม
เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" สหสฺสมป เจ วาจา
อนตฺถปทสฺหิตา
เอก อตฺถปท เสยฺโย
ย สุตฺวา อุปสมฺมตีติ. "
ตตฺถ สหสฺสมปติ ปริจฺเฉทวจน. เอก สหสฺส เทฺว
สหสฺสานีติ เอว สหสฺเสน เจป ปริจฺฉินฺนา วาจา โหนฺติ
ตา จ อนตฺถปทสฺหิตา อากาสวณฺณปพฺพตวณฺณวนวณฺณาทีนิ
ปกาสเกหิ อนิพฺพานทีปเกหิ อนตฺถเกหิ ปเทหิ สฺหิตา ยาว
๑

๒

๑. พลวตีติ ยุตตฺ ตร. .ว. ๒. อากาสวณฺณน...วณฺณนานีตปิ  ทิสฺสติ. สี. ม. ยุ. อากาสวณฺณนาปพฺพตวณฺณนาวนวณฺณนาทีนิ.
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พหุกา โหนฺติ ตาว ปาปกาเอวาติ อตฺโถ. เอก อตฺถปทนฺติ
ย ปน อย กาโย อย กายคตา สติ ติสฺโส วิชชฺ า อนุปฺปตฺตา
กต พุทฺธาน สาสนนฺติ เอวรูป เอกป อตฺถปท สุตฺวา ราคาทีน
วูปสเมน วูปสมฺมติ ต อตฺถสาธก นิพฺพานปฺปฏิสยุตฺต ขนฺธธาตุ อายตน อินฺทฺริย พลโพชฺฌงฺค สติปฏานปริทีปก เอกป ปท
เสยฺโยเยวาติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ตมฺพทาิกโจรฆาตกวตฺถุ.
------------------๒. ทารุจีริยตฺเถร วตฺถุ. [ ๘๒ ]
สหสฺสมป เจ คาถาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต ทารุจีริยตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ หิ กาเล พหู มนุสฺสา นาวาย มหาสมุทฺท ปกฺขนฺทิตฺวา
อนฺโตมหาสมุทฺเท ภินฺนาย นาวาย มจฺฉกจฺฉปภกฺขา อเหสุ.
เอโกเวตฺถ เอก ผลก คเหตฺวา วายมนฺโต สุปปฺ ารกปฏฏนตีร
โอกฺกมิ. ตสฺส นิวาสนปารุปน นตฺถิ. โส อฺ กิฺจิ อปสฺสนฺโต
สุกฺขกฏทณฺฑก วาเกหิ ปลิเวเตฺวา นิวาสนปารุปน กตฺวา
เทวกุลโต กปาล คเหตฺวา สุปฺปารกปฏฏน อคมาสิ. มนุสฺสา ต
ทิสฺวา ยาคุภตฺตาทีนิ ทตฺวา อย เอโก อรหาติ สมฺภาเวสุ. โส
๑

๒

๑. ม. อนุปฺปตฺโต. ๒. สี. ม. ยุ. สุกฺขกฏทณฺฑเก.
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วตฺเถสุ อุปนีเตสุ สจาห นิวาเสสฺสามิ วา ปารุปสฺสามิ วา.
ลาภสกฺกาโร เม ปริหายิสฺสตีติ อานีตานิ ปกฺขิปตฺวา ทารุจีราเนว
ปริทหิ. อถสฺส พหูหิ อรหาติ วุจฺจมานสฺส เอว เจตโส ปริวิตกฺโก
อุทปาทิ เย โข เกจิ โลเก อรหนฺโต วา อรหตฺตมคฺค วา
สมาปนฺนา อห เตส อฺตโรติ. อถสฺส ปุราณสาโลหิตา
เทวตา เอว จินฺเตสิ.
ปุราณสาโลหิตาติ ปุพฺเพ เอกโต กตสมณธมฺมา. ปุพฺเพ กิร
กสฺสปทสพลสฺส สาสเน โอสกฺกมาเน สามเณราทีน วิปปฺ การ
ทิสฺวา สตฺต ภิกฺขู สเวคปฺปตฺตา ยาว สาสนสฺส อนฺตรธาน น
โหติ ตาว อตฺตโน ปติฏ กริสฺสามาติ สุวณฺณเจติย วนฺทิตฺวา
อรฺ ปวิฏา เอก ปพฺพต ทิสฺวา ชีวิเต สาลยา นิวตฺตนฺตุ
นิราลยา อิม ปพฺพตมภิรุหนฺตูติ วตฺวา นิสฺเสณึ พนฺธิตฺวา สพฺเพป
ต ปพฺพต อภิรุยฺห นิสเฺ สณึ ปาเตตฺวา สมณธมฺม กรึสุ. เตสุ
สงฺฆตฺเถโร เอกรตฺตาติกฺกเมเนว อรหตฺต ปาปุณิ. โส อโนตตฺตทเห
นาคลตาทนฺตกฏ ขาทิตฺวา อุตฺตรกุรุโต ปณฑ
ฺ ปาต อาหริตฺวา เต
ภิกฺขู อาห อาวุโส อิม ทนฺตกฏ ขาทิตฺวา มุข โธวิตฺวา อิม
ปณฺฑปาต ภฺุชถาติ. กิมฺปน ภนฺเต อมฺเหหิ เอว กติกา กตา
โย ปม อรหตฺต ปาปุณาติ เตนาภต ปณฺฑปาต อวเสสา
ภฺุชิสฺสนฺตีติ. โน เหต อาวุโสติ. เตนหิ สเจ มยป ตุมฺเห
วิย วิเสส นิพฺพตฺเตยฺยาม สย อาหริตฺวา ภฺุชิสฺสามาติ น อิจฺฉึสุ.
๑

๑. สี. ม. ยุ. ตานิ.
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ทุติยทิวเส ทุติยตฺเถโร อนาคามิผล ปาปุณิ. โสป ตเถว ปณฺฑปาต
อาหริตฺวา อิตเร นิมนฺเตสิ. เต เอวมาหสุ กึ ปน ภนฺเต อมฺเหหิ
เอว กติกา กตา มหาเถเรน อาภต ปณฺฑปาต อภฺุชิตฺวา
อนุตฺเถเรน อาภต ภฺุชิสฺสามาติ. โน เหต อาวุโสติ. เอว
สนฺเต ตุมฺเห วิย มยป วิเสส นิพฺพตฺเตตฺวา อตฺตโน ปุริสกาเรน
ภฺุชิตุ สกฺโกนฺตา ภฺุชิสฺสามาติ น อิจฺฉึสุ. เตส อรหตฺตปฺปตฺโต
ภิกฺขุ ปรินพิ ฺพายิ อนาคามี พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺติ อิตเร ปฺจ
วิเสส นิพฺพตฺเตตุ อสกฺโกนฺตา สุสฺสิตฺวา สตฺตเม ทิวเส กาล
กตฺวา เทวโลเก นิพฺพตฺตา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท ตโต จวิตฺวา
ตตฺถ ตตฺถ กุลฆเรสุ นิพฺพตฺตึสุ. เตสุ เอโก ปุกกฺ ุสาติ ราชา
อโหสิ เอโก กุมารกสฺสโป เอโก ทารุจีริโย เอโก ทพฺโพ
มลฺลปุตฺโต เอโก สภิโย ปริพฺพาชโกติ. ตตฺถ โย โส พฺรหฺมโลเก
นิพฺพตฺตภิกฺขุ ต สนฺธาเยต วุตฺต ปุราณสาโลหิตา เทวตาติ.
ตสฺส พฺรหฺมุโน เอตทโหสิ อย มยา สทฺธึ นิสฺเสณึ
พนฺธิตฺวา ปพฺพต อภิรหุ ิตฺวา สมณธมฺม อกาสิ อิทานิ อิม ลทฺธึ
คเหตฺวา จรนฺโต วินสฺเสยฺย สเวเชสฺสามิ นนฺติ. อถ น อุปสงฺกมิตฺวา
เอวมาห เนว โข ตฺว พาหิย อรหา นาป อรหตฺตมคฺค สมาปนฺโน
สาป เต ปฏิปทา นตฺถิ ยาย ตฺว อรหา วา อสิ อรหตฺตมคฺค วา
สมาปนฺโนติ. พาหิโย อากาเส ตฺวา กเถนฺต มหาพฺรหฺมาน
โอโลเกตฺวา จินฺเตสิ อโห ภาริย กมฺม กต อห อรหามฺหีติ
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. เตสุ. ๒. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร ปริสุสฺสิตฺวาติ อตฺถิ.
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จินฺเตสึ อยฺจ ม น ตฺว อรหา นาป อรหตฺตมคฺค สมาปนฺโนติ
วทติ อตฺถิ นุ โข โลเก อฺโ อรหาติ. อถ น ปุจฺฉิ อตฺถิ
นุ โข เอตรหิ เทวเต โลเก อรหา วา อรหตฺตมคฺค วา
สมาปนฺโนติ. อถสฺส เทวตา อาจิกฺขิ อตฺถิ พาหิย อุตฺตเรสุ
ชนปเทสุ สาวตฺถี นาม นคร ตตฺถ โส ภควา เอตรหิ วิหรติ อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ โส หิ พาหิย ภควา อรหา เจว อรหตฺตาย จ
ธมฺม เทเสตีติ. พาหิโย รตฺติภาเค เทวตาย กถ สุตฺวา
สวิคฺคมานโส ตขณฺเว สุปฺปารกา นิกฺขมิตวฺ า เอกรตฺติวาเสน
สาวตฺถึ อคมาสิ. สพฺพ วีสโยชนสติก มคฺค เอกรตฺติวาเสเนว
อคมาสิ คจฺฉนฺโต จ ปน เทวตานุภาเวน คโต. พุทฺธานุภาเวนาติป วทนฺติเยว. ตสฺมึ ปน ขเณ สตฺถา สาวตฺถึ
ปณฺฑาย ปวิฏโ โหติ. โส ภุตฺตปาตราเส กายาลสิย วิโมจนตฺถาย
อพฺโภกาเส จงฺกมนฺเต สมฺพหุเล ภิกฺขู กห เอตรหิ สตฺถาติ
ปุจฺฉิ. ภิกฺขู สาวตฺถึ ปณฺฑาย ปวิฏโ ติ วตฺวา ต ปุจฺฉึสุ
ตฺว ปน กุโต อาคโตสีติ. สุปฺปารกโต อาคโตมฺหีติ.
กทา นิกฺขนฺโตสีติ. หิยฺโย สาย นิกฺขนฺโตมฺหีติ. ทูรโตสิ
อาคโต นิสที ตาว ปาเท โธวิตฺวา เตเลน มกฺเขตฺวา โถก
วิสฺสมาหิ อาคตกาเล สตฺถาร ทกฺขิสฺสสีติ. อห ภนฺเต สตฺถุ
วา อตฺตโน วา ชีวิตนฺตราย น ชานามิ เอกรตฺเตเนวมฺหิ กตฺถจิ
อฏตฺวา อนิสีทิตฺวา วีสโยชนสติก มคฺค อาคโต สตฺถาร ปสฺสิตฺวา ว
๑

๑. สี. ยุ. ภุตฺตปาตราโส.
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วิสฺสมิสฺสามีติ. โส เอว วตฺวา ตรมานรูโป สาวตฺถึ ปวิสิตวฺ า
ภควนฺต อโนปมาย พุทธฺ สิริยา ปณฺฑาย จรนฺต ทิสฺวา จิรสฺส
วต เม โคตโม สมฺมาสมฺพุทฺโธ ทิฏโติ ทิฏ ฏานโต ปฏาย
โอนตสรีโร คนฺตฺวา อนฺตรวีถิย ปฺจปฺปติฏิเตน วนฺทติ ฺวา
โคปฺผเกสุ ทฬฺห คเหตฺวา เอวมาห เทเสตุ เม ภนฺเต
ภควา ธมฺม เทเสตุ สุคโต ธมฺม ย มมสฺส ทีฆรตฺต
หิตาย สุขายาติ. อถ น สตฺถา อกาโล ตาว พาหิย
อนฺตรวีถึ ปวิฏโมฺหิ ปณฺฑายาติ ปฏิกฺขิป. ต สุตฺวา พาหิโย
ภนฺเต สสาเร สสรนฺเตน กวฬิงฺการาหาโร น อลทฺธปุพฺโพ
ตุมฺหาก วา มยฺห วา ชีวิตนฺตราย น ชานามิ เทเสเถว
เม ธมฺมนฺติ. สตฺถา ทุติยป ปฏิกฺขิปเ ยว. เอว กิรสฺส อโหสิ
อิมสฺส ม ทิฏกาลโต ปฏาย สกลสรีร นิรนฺตร ปติยา
อชฺโฌตฺถต โหติ พลวปฺปติเวโค ธมฺม สุตฺวาป น สกฺขิสฺสติ
ปฏิวิชฺฌิตุ มชฺฌตฺตุเปกฺขาย ตาว ติฏตุ เอกรตฺเตเนว วีสโยชนสติก
มคฺค อาคตตฺตา ทรโถปสฺส พลวา โสป ตาว ปฏิปฺปสฺสมฺภตูติ
ตสฺมา ทฺวิกขฺ ตฺตุ ปฏิกฺขปิ ตฺวา ตติยป ยาจิโต อนฺตรวีถิย ิโต ว
ตสฺมาติห เต พาหิย เอว สิกฺขิตพฺพ ทิฏเ ทิฏมตฺต
ภวิสฺสตีติอาทินา นเยน ธมฺม เทเสสิ. โส สตฺถุ ธมฺม สุณนฺโตเยว
สพฺพาสเว เขเปตฺวา สห ปฏิสมฺภทิ าหิ อรหตฺต ปาปุณิ
ตาวเทว จ ปน ภควนฺต ปพฺพชฺช ยาจิ ปริปุณฺณนฺเต
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. อนฺตรฆร. ๒. ขุ.อุ. ๒๕/๘๑.
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ปตฺตจีวรนฺติ ปุฏโ น ปริปุณฺณนฺติ อาห. อถ น สตฺถา
เตนหิ ปตฺตจีวร ปริเยสาหีติ วตฺวา ปกฺกามิ. โส กิร
วีสติวสฺสสหสฺสานิ สมณธมฺม กโรนฺโต ภิกฺขุนา นาม อตฺตนา
ปจฺจเย ลภิตฺวา อฺ อโนโลเกตฺวา สยเมว ปริภฺุชิตุ วฏฏตีติ
เอกภิกฺขุสฺสป ปตฺเตน วา จีวเรน วา สงฺคห นากาสิ. เตนสฺส
อิทฺธิมยปตฺตจีวร น อุปฺปชฺชิสฺสตีติ ตฺวา เอหิภิกฺขุภาเวน
ปพฺพชฺช นาทาสิ. ตมฺป ปตฺตจีวร ปริเยสมานเมว เอกา ยกฺขินี
เธนุรูเปน อาคนฺตฺวา วามอูรุมฺหิ ปหริตฺวา ชีวิตกฺขย ปาเปสิ. สตฺถา
ปณฺฑาย จริตฺวา กตภตฺตกิจฺโจ สมฺพหุเลหิ ภิกขฺ ูหิ สทฺธึ นิกฺขมนฺโต
พาหิยสฺส สรีร สงฺการฏาเน ปติต ทิสฺวา ภิกฺขู อาณาเปสิ
ภิกฺขเว เอกสฺมึ เคหทฺวาเร ตฺวา มฺจก อาหราเปตฺวา อิม
สรีร นครโต นีหริตฺวา ฌาเปตฺวา ถูป กโรถาติ. ภิกฺขู ตถา
กรึสุ กตฺวา จ ปน วิหาร คนฺตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา อตฺตนา
กตกิจฺจ อาโรเจตฺวา ตสฺส อภิสมฺปราย ปุจฺฉึสุ. อถ เนส ภควา
ตสฺส ปรินพิ ฺพุตภาว อาจิกฺขิตฺวา เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน
ภิกฺขูน ขิปปฺ าภิฺาน ยทิท พาหิโย ทารุจีริโยติ เอตทคฺเค
เปสิ. อถ น ภิกฺขู ปุจฺฉึสุ ภนฺเต ตุมฺเห พาหิโย ทารุจีริโย
อรหตฺต ปตฺโตติ วเทถ กทา โส อรหตฺต ปตฺโตติ. มม
ธมฺม สุตกาเล ภิกฺขเวติ. กทา ปนสฺส ตุมฺเหหิ ธมฺโม กถิโตติ.
ปณฺฑาย จรนฺเตน อนฺตรวีถิย ตฺวาติ. อปฺปมตฺตโก หิ ภนฺเต
๑

๑. องฺ. เอก. ๒๐/๓๒.
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ตุมฺเหหิ อนฺตรวีถิย ตฺวา กถิตธมฺโม กถ โส ตาวตเกน วิเสส
นิพฺพตฺเตสีติ. อถ เน สตฺถา ภิกฺขเว มม ธมฺม อปฺป วา พหห
วาติ มา มินาถ อเนกานิป หิ คาถาสหสฺสานิ อนตฺถนิสฺสิตานิ น
เสยฺโย อตฺถนิสฺสิต ปน เอกมฺป คาถาปท เสยฺโยติ วตฺวา
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" สหสฺสมป เจ คาถา
อนตฺถปทสฺหิตา
เอก คาถาปท เสยฺโย
ย สุตฺวา อุปสมฺมตีติ. "
ตตฺถ เอก คาถาปทนฺติ อปฺปมาโท อมต ปท ฯ เป ฯ
ยถา มตาติ เอวรูปา เอกา คาถาป เสยฺโยติ อตฺโถ. เสส
ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ทารุจีริยตฺเถรวตฺถุ.
---------๓. กุณฺฑลเกสีเถรี วตฺถุ. [ ๘๓ ]
โย จ คาถา สต ภาเสติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา
เชตวเน วิหรนฺโต กุณฺฑลเกสึ อารพฺภ กเถสิ.
ราชคเห กิร เอกา เสฏิธีตา โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา อภิรปู า
อโหสิ ทสฺสนียา. ตสฺมิฺจ วเย ิตา นาริโย ปุริสชฺฌาสยา
โหนฺติ ปุริสโลลา. อถ น มาตาปตโร สตฺตภูมิกสฺส ปาสาทสฺส
อุปริมตเล สิริคพฺเภ วาเสสุ เอกเมวสฺสา ทาสึ ปริจาริก อกสุ.
๑

๒

๑. สี. มา จินฺตยิตฺถ. ม. มา ปมาณ คณฺหถ. ๒. ม. ทาสิปริจาริก อทสุ.
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อเถก กุลปุตตฺ  โจรกมฺม กโรนฺต คเหตฺวา ปจฺฉาพาหุ พนฺธิตฺวา
จตุกฺเก จตุกฺเก กสาหิ ปหริตฺวา อาฆาตน นยึสุ. เสฏิธีตา
มหาชนสฺส สทฺท สุตฺวา กินฺนุ โข เอตนฺติ ปาสาทตเล ตฺวา
โอโลเกนฺตี ต ทิสฺวา ปฏิพทฺธจิตฺตา หุตฺวา ปตฺถยมานา อาหาร
ปฏิกฺขิปตฺวา มฺจเก นิปชฺช.ิ อถ น มาตา ปุจฺฉิ กึ
อิท อมฺมาติ. สเจ เอต โจโรติ คเหตฺวา นียมาน ปุริส
ลภิสฺสามิ ชีวิสฺสามิ โน เจ ชีวิต เม นตฺถิ อิเธว มริสฺสามีติ.
อมฺม มา เอว กริ อมฺหาก ชาติยา จ โภเคน จ
สทิส อฺ สามิก ลภิสฺสสีติ. มยฺห อฺเน กิจฺจ นตฺถิ
อิม อลภมานา มริสฺสามีติ. มาตา ธีตร สฺาเปตุ อสกฺโกนฺตี
ปตุโน อาโรเจสิ. โสป น สฺาเปตุ อสกฺโกนฺโต กึ
สกฺกา กาตุนฺติ จินฺเตตฺวา ต โจร คาหาเปตฺวา คจฺฉนฺตสฺส
ราชปุริสสฺส สหสฺสภณฺฑิก เปเสสิ อิม คเหตฺวา เอต ปุรสิ 
มยฺห เทหีติ. โส สาธูติ กหาปเณ คเหตฺวา ต มฺุจิตฺวา
อฺ มาเรตฺวา มาริโต เทว โจโรติ รฺโ อาโรเจสิ. เสฏีป
ตสฺส ธีตร อทาสิ. สา สามิก อาราเธสฺสามีติ สพฺพาภรณปฺปฏิมณฺฑิตา สยเมว ตสฺส ยาคุอาทีนิ สวิทหติ. โจโร กติปาหจฺจเยน
จินฺเตสิ กทา นุ โข อิม มาเรตฺวา เอติสฺสา อาภรณานิ
คเหตฺวา เอกสฺมึ สุราเคเห วิกฺกีณติ ฺวา ขาทิตุ ลภิสฺสามีติ.
โส อตฺเถโส อุปาโยติ จินฺเตตฺวา อาหาร ปฏิกฺขปิ ตฺวา มฺจเก
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. ปจฺฉาพาห. ๒. สี.ม.ยุ. เอตฺถนฺตเร ตโต ปฏายาติ อตฺถิ.
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นิปชฺช.ิ อถ น สา อุปสงฺกมิตฺวา กินฺเต สามิ รุชฺชตีติ
ปุจฺฉิ. น กิฺจิ ภทฺเทติ. กจฺจิ ปน เม มาตาปตโร
ตุยฺห กุทฺธาติ. น กุชฺฌนฺติ ภทฺเทติ. อถ กินฺนาเมตนฺติ.
ภทฺเท อห ต ทิวส พนฺธิตฺวา นียมาโน โจรปปาเต อธิวตฺถาย
เทวตาย พลิกมฺม ปฏิสฺสุณิตฺวา ชีวิต ลภึ ตฺวป มยา
ตสฺสาเอว อานุภาเวน ลทฺธา ต เม เทวตาย พลิกมฺม ปตนฺติ
จินฺเตมิ ภทฺเทติ. สามิ มา จินฺตยิ กริสฺสาม พลิกมฺม วเทหิ
เกน อตฺโถติ. อปฺโปทกมธุปายาเสน จ ลาชปฺจมก ปุปฺเผหิ จาติ.
สาธุ สามิ อห ปฏิยาเทสฺสามีติ. สา สพฺพ พลิกมฺม ปฏิยาเทตฺวา
เอหิ สามิ คจฺฉามาติ อาห. เตนหิ ภทฺเท ตว าตเก
นิวตฺเตตฺวา มหคฺฆานิ วตฺถาภรณานิ คเหตฺวา อตฺตาน อลงฺกโรหิ
หสนฺตา กีฬนฺตา สุข คมิสฺสามาติ. สา ตถา อกาสิ. อถ น โส
ปพฺพตปาท คตกาเล อาห ภทฺเท อิโต ปร อุโภ ชนา คมิสฺสาม
เสสชน ยานเกน สทฺธึ นิวตฺเตตฺวา พลิกมฺมภาชน สย อุกฺขปิ ตฺวา
คณฺหาหีติ. สา ตถา อกาสิ. โจโร ต คเหตฺวา โจรปปาตปพฺพต
อภิรุหิ. ตสฺส หิ เอเกน ปสฺเสน มนุสฺสา อภิรุหนฺติ. เอก ปสฺส
ฉินฺนตฏ ปพฺพตมตฺถเก ิตา เตน ปสฺเสน โจเร ปาเตนฺติ เต
ขณฺฑาขณฺฑ หุตฺวา ภูมยิ  ปตนฺติ ตสฺมา โจรปปาโตติ วุจฺจติ.
สา ตสฺส ปพฺพตสฺส มตฺถเก ตฺวา พลิกมฺมนฺเต สามิ กโรหีติ
อาห. โส ตุณหฺ ี อโหสิ. ปุน ตาย กสฺมา สามิ ตุณฺหีภูโตสีติ
วุตฺเต ต อาห น มยฺห พลิกมฺเมน อตฺโถ วฺเจตฺวา ปน ต
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อาทาย อาคโตมฺหีติ. กึการณา สามีติ. ต มาเรตฺวา ตว
อาภรณานิ คเหตฺวา ปลายนตฺถายาติ. สา มรณภยตชฺชิตา อาห
สามิ อหฺจ อาภรณานิ จ เม ตว สนฺตกาเนว กสฺมา
เอว วเทสีติ. โส มา เอว กโรหีติ ปุนปฺปุน ยาจิยมาโนป
มาเรมิเอวาติ อาห. เอว สนฺเต กินฺเต มม มรเณน
อิมานิ อาภรณานิ คเหตฺวา มยฺห ชีวิต เทหิ อิโต ปฏาย
ม มตาติ ธาเรหิ ทาสี วา เต หุตฺวา หตฺถกมฺม กริสฺสามีติ
วตฺวา อิม คาถมาห
อิเม สุวณฺณเกยูรา สพฺเพ เวฬุริยามยา
สพฺพฺจ คณฺห ภทฺทนฺเต มม ทาสิฺจ สาวยาติ .
ต สุตฺวา โจโร เอว กเต ตฺว คนฺตฺวา มาตาปตูน อาจิกฺขิสฺสสิ
มาเรสฺสามิเยว ตฺว มา พาฬฺห ปริเทวีติ วตฺวา อิม คาถมาห
มา พาฬฺห ปริเทเวสิ ขิปฺป พนฺธาหิ ภณฺฑก
น ตุยฺห ชีวิต อตฺถิ สพฺพ คณฺหามิ ภณฺฑกนฺติ.
สา จินเฺ ตสิ อโห อิท กมฺม ภาริย ปฺา นาม น
ปจิตฺวา ขาทนตฺถาย กตา อถ โข วิจารณตฺถาย กตา ชานิสฺสามิสฺส
กตฺตพฺพนฺติ. อถ น สา อาห สามิ ยทา ตฺว โจโรติ
คเหตฺวา นียสิ ตทา อห มาตาปตูน อาจิกฺขึ เต สหสฺส
วิสฺสชฺเชตฺวา ต อานาเปตฺวา เคเห กรึสุ ตโต ปฏาย อห
ตุยฺห อุปการิกา อชฺช เม สุทิฏ กตฺวา อตฺตาน วนฺทิตุ
๑

๒

๑. ม. อิท สุวณฺณเกยูร
มุตฺตา เวฬุริยา พหู
สพฺพ หรสฺสุ ภทฺทนฺเต ม จ ทาสีติ สาวยาติ.
๒. ยุ. เอว กเถตฺวา คนฺตวฺ า.

ประโยค๒ - ธมฺมปทฏฐกถา (จตุตฺโถ ภาโค) - หนาที่ 102

เทหีติ. โส สาธุ ภทฺเท สุทิฏ กตฺวา วนฺทาหีติ วตฺวา
ปพฺพตนฺเต อฏาสิ. อถ น สา ติกฺขตฺตุ ปทกฺขิณ กตฺวา
จตูสุ าเนสุ วนฺทิตฺวา สามิ อิท เม ปจฺฉิมทสฺสน อิทานิ
ตุยฺห วา มม ทสฺสน มยฺห วา ตว ทสฺสน นตฺถีติ ปุรโต
จ ปจฺฉโต จ อาลิงฺคิตฺวา ปมตฺต หุตฺวา ปพฺพตนฺเต ิต
ปฏิปสฺเส ตฺวา เอเกน หตฺเถน ขนฺเธ คเหตฺวา เอเกน
ปฏิกจฺฉาย คเหตฺวา ปพฺพตปปาเต ขิป. โส ปพฺพตกุจฺฉิย
ปฏิหโต ขณฺฑาขณฺฑ หุตฺวา ภูมยิ  ปติ. โจรปปาตมตฺถเก
อธิวตฺถา เทวตา เตส ทฺวินฺนป กิรยิ  ทิสฺวา ตสฺสา อิตฺถิยา
สาธุการ ทตฺวา อิม คาถมาห
" น โส สพฺเพสุ าเนสุ
ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต
อิตถฺ ีป ปณฺฑิตา โหติ
ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณาติ."
สาป โจร ปปาเต ขิปตฺยา [จินฺเตสิ] สจาห เคห คมิสฺสามิ
สามิโก เต กหนฺติ ปุจฺฉิสฺสนฺติ สจาห เอว ปุฏ า มาริโต
เมติ วกฺขามิ ทุพฺพินีเต สหสฺส ทตฺวา สามิก อานาเปตฺวา
อิทานิ น มาเรสีติ ม มุขสตฺตีหิ วิชฺฌิสฺสนฺติ อาภรณตฺถาย
ม โส มาเรตุกาโม อโหสีติ วุตฺเตป น สทฺทหิสฺสนฺติ อล
เม เคเหนาติ ตตฺเถว อาภรณานิ ฉฑฺเฑตฺวา อรฺ ปวิสิตฺวา
อนุปุพฺเพน วิจรนฺตี เอก ปริพฺพาชกาน อสฺสม ปตฺวา วนฺทิตฺวา
มยฺห ภนฺเต ตุมฺหาก สนฺติเก ปพฺพชฺช เทถาติ อาห. อถ
น ปพฺพาเชสุ. สา ปพฺพชิตฺวาว ปุจฺฉิ ภนฺเต ตุมฺหาก
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ปพฺพชฺชาย กึ อุตฺตมนฺติ. ภทฺเท ทสสุ วา กสิเณสุ ปริกมฺม
กตฺวา ฌาน นิพฺพตฺเตตพฺพ วาทสหสฺส วา อุคฺคณฺหิตพฺพ
อย อมฺหาก ปพฺพชฺชาย อุตฺตมตฺโถติ. ฌานนฺตาว นิพฺพตฺเตตุ
อห น สกฺขิสฺสามิ วาทสหสฺส ปน อุคฺคณฺหิสฺสามิ อยฺยาติ.
อถ น เต วาทสหสฺส อุคฺคณฺหาเปตฺวา อุคฺคหิต เต สิปฺป
อิทานิ ตฺว ชมฺพุทีปตเล วิจริตฺวา อตฺตนา สทฺธึ ปฺห กเถตุ
สมตฺถ โอโลเกหีติ ตสฺสา หตฺเถ ชมฺพุสาข ทตฺวา อุยฺโยเชสุ
คจฺฉ ภทฺเท สเจ โกจิ คิหิภูโต ตยา สทฺธึ ปฺห กเถตุ
สกฺโกติ ตสฺเสว ปาทปริจาริกา ภว สเจ ปพฺพชิโต สกฺโกติ
ตสฺส สนฺติเก ปพฺพชาหีติ. สา นาเมน ชมฺพปุ ริพฺพาชิกา นาม
หุตฺวา ตโต นิกฺขมิตฺวา ทิฏทิฏเ ปฺห ปุจฺฉนฺตี วิจรติ.
ตาย สทฺธึ กเถตุ สมตฺโถ นาม นาโหสิ. อิโต ชมฺพ-ุ
ปริพฺพาชิกา อาคจฺฉตีติ สุตฺวาว มนุสฺสา ปลายนฺติ. สา
คาม วา นิคม วา ภิกขฺ าย ปวิสนฺตี คามทฺวาเร วาลิการาสึ
กตฺวา ตตฺถ ชมฺถุสาข เปตฺวา มยา สทฺธึ กเถตุ สมตฺโถ
ชมฺพุสาข มทฺทตูติ วตฺวา คาม ปาวิสิ. ต าน โกจิ อุปสงฺกมิตุ
สมตฺโถ นาม นาโหสิ. สาป มิลาตาย ชมฺพุสาขาย อฺ สาข
คณฺหาติ อิมินา นีหาเรน วิจรนฺตี สาวตฺถึ ปตฺวา คามทฺวาเร
สาข เปตฺวา วุตฺตนเยเนว วตฺวา ภิกฺขาย ปาวิสิ. สมฺพหุลา
ทารกา สาข ปริวาเรตฺวา อฏสุ.
ตทา สารีปุตฺตตฺเถโร ปณฺฑาย จริตฺวา กตภตฺตกิจฺโจ
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นครา นิกฺขมนฺโต เต ทารเก สาข ปริวาเรตฺวา ิเต ทิสฺวา
กึ อิทนฺติ ปุจฺฉิ. ทารกา เถรสฺส ต ปวตฺตึ อาจิกฺขึสุ.
เตนหิ ทารกา อิม สาข มทฺทถาติ. ภายาม ภนฺเตติ.
อห ปฺห กเถสฺสามิ มทฺทถ ตุมฺเหติ. เต เถรสฺส วจเนน
ชาตุสฺสาหา ตถา กตฺวา นทนฺตา รช อุกฺขิปสุ. ปริพฺพาชิกา
อาคนฺตฺวา เต ปริภาสิตฺวา ตุมฺเหหิ สทฺธึ มม ปฺเหน
กิจฺจ นตฺถิ กสฺมา เม สาข มทฺทิตฺถาติ อาห. อยฺเยนมฺห
มทฺทาปตาติ อาหสุ. ภนฺเต ตุมฺเหหิ เม สาขา มทฺทาปตาติ.
อาม ภคินีติ. เตนหิ มยา สทฺธึ ปฺห กเถถาติ. สาธุ
กเถสาสามีติ. สา วฑฺฒมานกจฺฉายาย ปฺห ปุจฺฉิตุ เถรสฺส
สนฺติก อคมาสิ. สกลนคร สงฺขุภิ ทฺวินฺน ปณฺฑิตาน กถ
โสสฺสามาติ. นาครา ตาย สทฺธึเยว คนฺตฺวา เถร วนฺทิตฺวา
เอกมนฺต นิสีทึสุ. ปริพพฺ าชิกา เถร อาห ภนฺเต ปุจฺฉามิ
เต ปฺหนฺติ. ปุจฺฉ ภคินีติ. สา วาทสหสฺส ปุจฺฉิ. ปุจฺฉิต
ปุจฺฉิต เถโร วิสฺสชฺเชสิ. อถ น เถโร อาห เอตฺตกา เอว เต
ปฺหา อฺเป อตฺถีติ. เอตฺตกา เอว ภนฺเตติ. ตยา พหู
ปฺหา ปุฏา มยป เอก ปุจฺฉาม วิสฺสชฺเชสฺสสิ โนติ. ชานมานา
วิสฺสชฺเชสฺสามิ ปุจฺฉถ ภนฺเตติ. เถโร เอก นาม กินฺติ ปฺห
ปุจฺฉิ. สา เอวเมส วิสสฺ ชฺชิตพฺโพติ อชานนฺตี กึ นาเมต
๑

๑. สี. ยุ. ชานมานา วิสฺสชฺเชสฺสามีติ. นตฺถิ.
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ภนฺเตติ ปุจฺฉิ. พุทฺธมนฺโต นาม ภคินีติ. มยฺหป ต เทถ
ภนฺเตติ. สเจ มาทิสา ภวิสฺสสิ ทสฺสามีติ. เตนหิ ม
ปพฺพาเชถาติ. เถโร ภิกขฺ ุนีน อาจิกฺขิตฺวา ปพฺพชาเปสิ. สา
ปพฺพชิตฺวา ลทฺธูปสมฺปทา กุณฺฑลเกสีเถรี นาม หุตฺวา กติปาหสฺเสว
สห ปฏิสมฺภทิ าหิ อรหตฺต ปาปุณิ.
ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ กุณฺฑลเกสีเถริยา
ธมฺมสฺสวน พหุ นตฺถิ ปพฺพชิตกิจฺจมสฺสา มตฺถก ปตฺต
เอเกน กิร โจเรน สทฺธึ มหาสงฺคาม กตฺวา ชิติตฺวา อาคตาติ.
สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย
สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย มฺนามาติ วุตฺเต ภิกฺขเว
มยา เทสิตธมฺม อปฺป วา พหุ วาติ มา มินาถ อนตฺถก
ปท สตป เสยฺโย น โหติ ธมฺมปท ปน เอกมฺป เสยฺโยว
อวเสสโจเร ชินนฺตสฺส จ ชโย นาม น โหติ อชฺฌตฺติเก
กิเลสโจเร ชินนฺตสฺเสว ปน ชโย นาม โหตีติ วตฺวา อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ
" โย จ คาถา สต ภาเส
อนตฺถปทสฺหิตา
เอก ธมฺมปท เสยฺโย
ย สุตฺวา อุปสมฺมติ.
โย สหสฺส สหสฺเสน
สงฺคาเม มานุเส ชิเน
เอกฺจ เชยฺยมตฺตาน
ส เว สงฺคามชุตฺตโมติ. "
ตตฺถ คาถา สตนฺติ
โย จ ปุคฺคโล สตปริจฺเฉทา
๑

๑. สี. ยุ. พุทฺธปฺห. ม. พุทฺธปฺโห.
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พหู คาถา ภาเสยฺยาติ อตฺโถ. อนตฺถปทสฺหิตาติ อากาสวณฺณนาทิวเสน อนตฺถเกหิ ปเทหิ สฺหิตา. ธมฺมปทนฺติ อตฺถสาธก
ขนฺธาทิปฺปฏิสยุตฺต. จตฺตารีมานิ ปริพฺพาชกา ธมฺมปทานิ กตมานิ
จตฺตาริ อนภิชฺฌา ปริพพฺ าชกา ธมฺมปท อพฺยาปาโท ปริพฺพาชกา
ธมฺมปท สมฺมาสติ ปริพฺพาชกา ธมฺมปท สมฺมาสมาธิ ปริพฺพาชกา
ธมฺมปทนฺติ เอว วุตฺเตสุ จตูสุ ธมฺมปเทสุ เอกมฺป ธมฺมปท
เสยฺโย.
โย สหสฺส สหสฺเสนาติ โย เอโก สงฺคามโยโธ สหสฺเสน
คุณิต สหสฺส มนุสฺเส เอกสฺมึ สงฺคาเม ชิเนยฺย ทส มนุสฺสสตสหสฺสานิ ชินิตฺวา ชย อาหเรยฺย อยป สงฺคามชินต อุตฺตโม
นาม น โหติ. เอกฺจ เชยฺยมตฺตานนฺติ โย ปน รตฺติฏานทิวาฏาเนสุ อชฺฌตฺติกกมฺมฏาน สมฺมสนฺโต อตฺตโน โลภาทิกฺกิเลสชเยน อตฺตาน ชิเนยฺย. ส เว สงฺคามชุตฺตโมติ โส
สงฺคามชินต อุตฺตโม ปวโร สงฺคามสีสโยโธติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
กุณฺฑลเกสีเถรีวตฺถุ.
---------๑

๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๘.
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๔. อนตฺถปุจฺฉกพฺราหฺมณ วตฺถุ. [ ๘๔ ]
อตฺตา หเวติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อนตฺถปุจฺฉกพฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร พฺราหฺมโณ กึ นุ โข สมฺมาสมฺพุทฺโธ อตฺถเมว
ชานาติ อุทาหุ อนตฺถมฺป ปุจฺฉิสฺสามิ นนฺติ สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา
ปุจฺฉิ ภนฺเต ตุมฺเห อตฺถเมว ชานาถ มฺเ โน อนตฺถนฺต.ิ
อตฺถฺจาห พฺราหฺมณ ชานามิ อนตฺถฺจาติ. เตนหิ เม
อนตฺถ กเถถาติ. อถสฺส สตฺถา อิม คาถมาห
" อุสฺสูรเสยฺย อาลสฺย
จณฺฑิกฺก ทีฆโสตฺติย
เอกสฺสทฺธานคมน
ปรทารูปเสวน
เอต พฺราหฺมณ เสวสฺสุ อนตฺถ เต ภวิสฺสตีติ."
ต สุตฺวา พฺราหฺมโณ สาธุการมทาสิ สาธุ สาธุ คณาจริย
คณเชฏก ตุมฺเหว อตฺถฺจ ชานาถ อนตฺถฺจาติ. เอว
พฺราหฺมณ อตฺถานตฺถชานนโก นาม มยา สทิโส นตฺถตี ิ.
อถสฺส สตฺถา อชฺฌาสย อุปธาเรตฺวา พฺราหฺมณ เกน กมฺเมน
ชีวสีติ ปุจฺฉิ. ชูตกมฺเมน โภ โคตมาติ. กึ ปน เต ชโย
โหติ ปราชโยติ. ชโยป ปราชโยปติ วุตฺเต พฺราหฺมณ
อปฺปมตฺตโก เอส ปร ชินนฺตสฺส ชโย นาม น เสยฺโย โย
ปน กิเลสชเยน อตฺตาน ชินาติ ตสฺส ชโย เสยฺโย น หิ ต
ชย โกจิ ปราชย กาตุ สกฺโกตีติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
๑

๑. ม. ทีฆโสณฺฑิย.
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ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ
" อตฺตา หเว ชิต เสยฺโย
ยา จาย อิตรา ปชา
อตฺตทนฺตสฺส โปสสฺส นิจฺจ สฺตจาริโน
เนว เทโว น คนฺธพฺโพ น มาโร สห พฺรหฺมุนา
ชิต อปชิต กยิรา
ตถารูปสฺส ชนฺตุโนติ. "
ตตฺถ หเวติ นิปาโต. ชิตนฺติ ลิงฺควิปลฺลาโส. อตฺตโน
กิเลสชเยน อตฺตา ชิโต เสยฺโยติ อตฺโถ. ยา จาย อิตรา
ปชาติ ยา ปนาย อวเสสา ปชา ชูเตน วา ธนหรเณน วา
สงฺคาเม พลาภิภเวน วา ชิตา ภเวยฺย ต ชินนฺเตน ย ชิต.
น ต เสยฺโยติ อตฺโถ. กสฺมา ปน ตเทว ชิต เสยฺโย อิท
น เสยฺโยติ. ยสฺมา อตฺตทนฺตสฺส .เป. ตถารูปสฺส ชนฺตุโนติ.
อิท วุตฺติ โหติ ยสฺมา หิ ยฺวาย นิกฺกิเลสตาย อตฺตทนฺโต
โปโส ตสฺส อนงฺคณสฺส กายาทีหิ นิจฺจ สฺตจาริโน
เอวรูปสฺส อิเมหิ กายสฺมาทีหิ สฺตสฺส ชนฺตุโน เทโว
วา คนฺธพฺโพ วา มาโร วา ปน พฺรหฺมุนา สห อุฏหิตฺวา
อหมสฺส ชิต อปชิต กริสฺสามิ มคฺคภาวนาย ปหีเน กิเลเส
ปุน อุปฺปาเทสฺสามีติ ฑเฏนฺโตป ยถา ธนาทีหิ ปราชิโต
ปกฺขนฺตโร หุตฺวา อิตเรน ชิต ปุน ชินนฺโต อปชิต กเรยฺย
เอว อปชิต กาตุ เนว สกฺกุเณยฺยาติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
อนตฺถปุจฺฉกพฺราหฺมณวตฺถุ.
๑

๑. ม. ยุ. อตฺตทนฺตสฺส.
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๕. สารีปุตฺตตฺเถรสฺส มาตุลพฺราหฺมณ วตฺถุ. [ ๘๕ ]
มาเส มาเสติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส มาตุลพฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ.
เถโร กิร ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา อาห กินฺนุ โข พฺราหฺมณ
กิฺจิเทว กุสล กโรสีติ. กโรมิ ภนฺเตติ. กึ กโรสีติ. มาเส
มาเส สหสฺสปริจฺจาเคน ทาน ทมฺมตี ิ. กสฺส เทสีติ. นิคฺคณฺาน
ภนฺเตติ. กึ ปตฺถยนฺโตติ. พฺรหฺมโลก ภนฺเตติ. กึ ปน
พฺรหฺมโลกสฺส อย มคฺโคติ. อาม ภนฺเตติ. โก เอวมาหาติ.
อาจริเยหิ เม กถิต ภนฺเตติ. เนว ตฺว พฺรหฺมโลกสฺส มคฺค
ชานาสิ นป เต อาจริยา สตฺถา เอว เอโก ชานาติ เอหิ
พฺราหฺมณ พฺรหฺมโลกสฺส เต มคฺค กถาเปสฺสามีติ ต อาทาย
สตฺถุ สนฺติก เนตฺวา ภนฺเต อย พฺราหฺมโณ เอวมาหาติ ต
ปวตฺตึ อาโรเจตฺวา สาธุ วตสฺส พฺรหฺมโลกมคฺค กเถถาติ อาห.
สตฺถา เอว กิร พฺราหฺมณาติ ปุจฺฉิตฺวา อาม โภ โคตมาติ
วุตฺเต พฺราหฺมณ ตยา เอว ททมาเนน วสฺสสต ทินฺนทานโตป
มุหุตฺตมตฺต ปสนฺนจิตฺเตน มยฺห สาวกสฺส โอโลกน วา
กฏจฺฉุภิกฺขามตฺตทาน วา มหปฺผลตรนฺติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" มาเส มาเส สหสฺเสน
โย ยเชถ สต สม
เอกฺจ ภาวิตตฺตาน
มุหตุ ฺตมป ปูชเย
สาเยว ปูชนา เสยฺโย
ยฺเจ วสฺสสต หุตนฺติ."
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ตตฺถ สหสฺเสนาติ สหสฺสปริจฺจาเคน. โย ยเชถ สต
สมนฺติ โย วสฺสสต มาเส มาเส สหสฺส ปริจฺจชนฺโต
โลกิยมหาชนสฺส ทาน ทเทยฺย. เอกฺจ ภาวิตตฺตานนฺติ โย
จ เอก คุณวเสน วฑฺฒิตอตฺตาน เหฏิมโกฏิยา โสตาปนฺน
อุปริมโกฏิยา ขีณาสว ฆรทฺวาเร สมฺปตฺต กฏจฺฉุภิกฺขาทานวเสน
วา ยาปนมตฺตาหารทานวเสน วา ถูลสาฏกทานมตฺเตน วา
ปูเชยฺย ย อิตเรน วสฺสสต หุต ตโต สาเยว ปูชนา เสยฺโย
เสฏา อุตฺตมาติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน โส พฺราหฺมโณ โสตาปตฺติผล ปตฺโต. อฺเป
พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส มาตุลพฺราหฺมณ วตฺถุ.
---------๖. สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺยพฺราหฺมณ วตฺถุ. [ ๘๖ ]
โย จ วสฺสสต ชนฺตูติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺย อารพฺภ กเถสิ.
ตป หิ เถโร อุปสงฺกมิตฺวา อาห กึ พฺราหฺมณ กุสล
กโรสีติ. อาม ภนฺเตติ. กึ กโรสีติ. มาเส มาเส เอก ปสุ
วธิตฺวา อคฺคึ ปริจรามีติ. กิมตฺถ เอว กโรสีติ. พฺรหฺมโลกมคฺโค
กิเรโสติ. เกเนว กถิตนฺติ. อาจริเยหิ เม ภนฺเตติ. เนว ตฺว
พฺรหฺมโลกมคฺค ชานาสิ นป เต อาจริยา เอหิ สตฺถุ สนฺติก
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คมิสฺสามาติ ต สตฺถุ สนฺติก เนตฺวา ต ปวตฺตึ อาโรเจตฺวา
อิมสฺส ภนฺเต พฺรหฺมโลกมคฺค กเถถาติ อาห. สตฺถา เอว
กิราติ ปุจฺฉิตฺวา เอว โภ โคตมาติ วุตฺเต พฺราหฺมณ
วสฺสสตป เอว อคฺคึ ปริจรนฺตสฺส ตว อคฺคิปาริจริยา มม
สาวกสฺส ขณมตฺต ปูชป น ปาปุณาตีติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" โย จ วสฺสสต ชนฺตุ
อคฺคึ ปริจเร วเน
เอกฺจ ภาวิตตฺตาน
มุหุตฺตมป ปูชเย
สาเยว ปูชนา เสยฺโย
ยฺเจ วสฺสสต หุตนฺติ. "
ตตฺถ ชนฺตูติ สตฺตาธิวจนเมต. อคฺคึ ปริจเร วเนติ
นิปฺปปฺจภาวปฺปตฺถนาย วน ปวิสิตวฺ าป ตตฺถ อคฺคึ ปริจเรยฺย.
เสส ปุริมสทิสเมวาติ.
เทสนาวสาเน พฺราหฺมโณ โสตาปตฺติผล ปาปุณิ. อฺเป
พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺยพฺราหฺมณ วตฺถุ.
-------------๗. สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สหายพฺราหฺมณ วตฺถุ. [ ๘๗]
ยงฺกิฺจิ ยิฏ ฺจาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สหายพฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ.
ตมฺป หิ เถโร อุปสงฺกมิตฺวา กึ พฺราหฺมณ กิฺจิ กุสล
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กโรสีติ ปุจฺฉิ. อาม ภนฺเตติ. กึ กโรสีติ. ยิฏยาค ยชามีติ.
ตทา กิร ต ยาค มหาปริจฺจาเคน ยชนฺติ. อิโต ปร เถโร
ปุริมนเยเนว ปุจฺฉิตฺวา ต สตฺถุ สนฺติก เนตฺวา ต ปวตฺตึ
อาโรเจตฺวา อิมสฺส ภนฺเต พฺรหฺมโลกมคฺค กเถถาติ อาห.
สตฺถา พฺราหฺมณ เอว กิราติ ปุจฺฉิตฺวา อามาติ วุตฺเต
พฺราหฺมณ ตยา สวจฺฉร ยิฏยาค ยชนฺเตน โลกิยมหาชนสฺส
ทินฺนทาน ปสนฺเนน จิตฺเตน มม สาวกาน วนฺทนฺตาน อุปฺปนฺนกุสลเจตนาย จตุพฺภาคมตฺตป น อคฺฆตีติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" ยงฺกิฺจิ ยิฏฺจ หุตฺจ โลเก
สวจฺฉร ยเชถ ปฺุเปกฺโข
สพฺพมฺป ต น จตุภาคเมติ
อภิวาทนา อุชฺชุคเตสุ เสยฺโยติ. "
ตตฺถ ยงฺกิฺจีติ อนวเสสปริยาทานวจนเมต. ยิฏนฺติ
เยภุยฺเยน มงฺคลกิริยาทิวเสน ทินฺนทาน. หุตนฺติ อภิสงฺขริตฺวา กต
ปาหุนทานฺเจว กมฺมผล สทฺทหิตฺวา กตทานฺจ. สวจฺฉร ยเชถาติ
เอกสวจฺฉร นิรนฺตรเมว วุตฺตปฺปการ ทาน สกลจกฺกวาเฬป
โลกิยมหาชนสฺส ทเทยฺย. ปฺุเปกฺโขติ ปฺุ อิจฺฉนฺโต.
อุชฺชุคเตสูติ เหฏิมโกฏิยา โสตาปนฺเนสุ อุปริมโกฏิยา ขีณาสเวสุ.
อิท วุตฺต โหติ เอวรูเปน ปสนฺเนน จิตฺเตน สรีร โอนาเมตฺวา
วนฺทนฺตสฺส กุสลเจตนาย ย ผล ตโต จตุตฺถภาคป สพฺพ ต ทาน
๑

๑. ม. เอวรูเปสุ.
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น อคฺฆติ ตสฺมา อุชฺชุคเตสุ อภิวาทนเมว เสยฺโยติ.
เทสนาวสาเน พฺราหฺมโณ โสตาปตฺติผล ปตฺโต อฺเป
พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สหายพฺราหฺมณวตฺถุ.
--------๘. อายุวฑฺฒนกุมาร วตฺถุ. [ ๘๘ ]
อภิวาทนสีลิสฺสาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา ทีฆลมฺพกิ 
นิสฺสาย อรฺกุฏิกาย วิหรนฺโต ทีฆายุกุมาร อารพฺภ กเถสิ.
ทีฆลมฺพิกวาสิโน กิร เทฺว พฺราหฺมณา พาหิรกปพฺพชฺช
ปพฺพชิตฺวา อฏจตฺตาฬีส วสฺสานิ ตปจรณ จรึสุ. เตสุ เอโก
ปเวณิ เม นสฺสิสฺสติ วิพฺภมิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อตฺตนา กต
ตปปริกฺขาร ปเรส วิกฺกณ
ี ิตฺวา โคสเตน เจว กหาปณสเตน จ
สทฺธึ ภริย ลภิตฺวา กุฏม ฺพ สณฺาเปสิ. อถสฺส ภริยา ทารก
วิชายิ. อิตโร ปนสฺส สหายโก ปวาส คนฺตฺวา ปุนเทว ต นคร
ปจฺจาคมิ. โส ตสฺส อาคตภาว สุตฺวา ปุตฺตทาร อาทาย สหายกสฺส
ทสฺสนตฺถาย อคมาสิ คนฺตฺวา ปุตฺต มาตุ หตฺเถ ทตฺวา สย ตาว
วนฺทิ. มาตาป ปุตฺต ปตุ หตฺเถ ทตฺวา วนฺทิ. โส ทีฆายุกา
โหถาติ อาห. ปุตฺเต ปน วนฺทาปเต ตุณฺหี อโหสิ. อถ น
กสฺมา ปน ภนฺเต อมฺเห วนฺทิเต ทีฆายุกา โหถาติ วตฺวา
๑

๑. วนฺทนฺเต ( ? ) สี. อมฺเหหิ วนฺทิโต. ม. ยุ. อมฺเหหิ วนฺทิเต.
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อิมสฺส วนฺทนกาเล กิฺจิ น วเทถาติ อาห. อิมสฺส เอโก
อนฺตราโย อตฺถิ พฺราหฺมณาติ. กิตฺตก ชีวิสฺสติ ภนฺเตติ. สตฺตาห
พฺราหฺมณาติ. ปฏิพาหนการณ อตฺถิ ภนฺเตติ. นาห ปฏิพาหนการณ ชานามีติ. โก ปน ชาเนยฺย ภนฺเตติ. สมโณ โคตโม
ตสฺส สนฺตกิ  คนฺตฺวา ปุจฺฉาหีติ. ตตฺถ คจฺฉนฺโต ตปปริหานิโต
ภายามีติ. สเจ เต ปุตฺตสิเนโห อตฺถิ ตปปริหานึ อจินฺตยิตฺวา
ตสฺส สนฺตกิ  คนฺตฺวา ปุจฺฉาหีติ. โส สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา สย
ตาว วนฺทิ. สตฺถา ทีฆายุโก โหหีติ อาห ปชาปติยา วนฺทนกาเลป
ตสฺสา ตเถว วตฺวา ปุตตฺ สฺส วนฺทาปนกาเล ตุณฺหิ อโหสิ. โส
ปุริมนเยเนว สตฺถาร ปุจฺฉิ. สตฺถาปสสฺ ตเถว พฺยากาสิ. โส กิร
พฺราหฺมโณ สพฺพฺุตาณ อปฺปฏิวิชฺฌิตฺวา อตฺตโน มนฺต
สพฺพฺุตาเณน สสนฺเทสิ ปฏิพาหนุปาย ปน น ชานาติ.
พฺราหฺมโณ สตฺถาร ปุจฺฉิ อตฺถิ ปน ภนฺเต ปฏิพาหนุปาโยติ.
ภเวยฺย พฺราหฺมณาติ. กึ ภเวยฺยาติ. สเจ ตฺว อตฺตโน
เคหทฺวาเร มณฺฑป กตฺวา ตสฺส มชฺเฌ ปก กาเรตฺวา ต
ปริกฺขิปนฺโต อฏ วา โสฬส วา อาสนานิ ปฺาเปตฺวา เตสุ
มม สาวเก นิสีทาเปตฺวา สตฺตาห นิรนฺตร ปริตฺต กาเรตุ
สกฺกุเณยฺยาสิ เอวมสฺส อนฺตราโย วินสฺเสยฺยาติ. โภ โคตม
มยา มณฺฑปาทีนิ สกฺกา กาตุ ตุมหฺ าก ปน สาวเก กถ
ลจฺฉามีติ. ตยา เอตฺตเก กเต อห มม สาวเก ปหิณิสฺสามีติ.
สาธุ โภ โคตมาติ โส อตฺตโน เคหทฺวาเร สพฺพนฺต กิจฺจ
๑

๑. สพฺพฺุตา เอว าณ สพฺพฺุตาณ. อาการสฺส รสฺสตฺต. สฺส ทฺวิตฺต นตฺถิ.
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นิฏาเปตฺวา สตฺถุ สนฺติก อคมาสิ. สตฺถา ภิกฺขู ปหิณ.ิ
เต คนฺตฺวา ตตฺถ นิสีทสึ ุ. ทารกมฺป ปกาย นิปชฺชาเปสุ.
ภิกฺขู สตฺต รตฺตินฺทิวา นิรนฺตร ปริตฺต ภณึสุ. สตฺตเม
ทิวเส สย สตฺถา อาคจฺฉิ. ตสฺมึ คเต สพฺพจกฺกวาเฬ
เทวตา สนฺนิปตึสุ. เอโก ปน อวรุทฺธโก ยกฺโข ทฺวาทส
สวจฺฉรานิ เวสฺสวณ อุปฏหิตฺวา ตสฺส สนฺตกิ า วร ลภนฺโต
อิโต สตฺตเม ทิวเส อิม ทารก คณฺเหยฺยาสีติ ลภิ ตสฺมา
โสป อาคนฺตฺวา อฏาสิ. สตฺถริ ปน ตตฺถ คเต มเหสกฺขาสุ
เทวตาสุ สนฺนิปติตาสุ อปฺเปสกฺขา เทวตา โอสกฺกิตฺวา โอกาส
อลภมานา ทฺวาทส โยชนานิ ปฏิกกฺ มึสุ. อวรุทฺธโกป ตเถว
ปฏิกฺกนฺโต อฏาสิ. สตฺถาป สพฺพรตฺตึ ปริตฺตมกาสิ. สตฺตาเห
วีติวตฺเต อวรุทฺธโก ทารก น ลภิ. อฏเม ปน ทิวเส อรุเณ
อุคฺคตมตฺเตเยว ทารก อาเนตฺวา สตฺถาร วนฺทาเปสุ. สตฺถา
ทีฆายุโก โหหีติ อาห. กีวจิร ปน โภ โคตม ทารโก
สฺสตีติ. วีสวสฺสสต พฺราหฺมณาติ. อถสฺส อายุวฑฺฒนกุมาโรติ
นาม กรึสุ. โส วุฑฺฒิมนฺวาย ปฺจหิ อุปาสกสเตหิ ปริวุโต วิจริ.
อเถกทิวส ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ ปสฺสถาวุโส
อายุวฑฺฒนกุมาเรน กิร สตฺตเม ทิวเส มริตพฺพ อภวิสฺส โส
อิทานิ [วีสวสฺสสตฏายี หุตฺวา] ปฺจหิ อุปาสกสเตหิ ปริวุโต
วิจรติ อตฺถิ มฺเ อิเมส สตฺตาน อายุวฑฺฒนการณนฺติ. สตฺถา
อาคนฺตฺวา กาย นุตถฺ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ
๑

๒

๑. ม. สตฺตรตฺตินฺทิว. ๒. ม. อาคเต.
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ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต ภิกฺขเว น เกวล
อายุวฑฺฒนเมว อิเม ปน สตฺตา คุณวนฺโต วนฺทนฺตา จตูหิ
การเณหิ วฑฺฒนฺติ ปริสฺสยโต มุจฺจนฺติ ยาวตายุกเมว ติฏนฺตีติ
วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" อภิวาทนสีลิสฺส
นิจฺจ วุฑฺฒาปจายิโน
จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุข พลนฺติ. "
ตตฺถ อภิวาทนสีลิสฺสาติ วนฺทนสีลิสฺส อภิณฺห วนฺทนกิจฺจ
ปสุตสฺสาติ อตฺโถ. วุฑฒ
ฺ าปจายิโนติ คิหิสฺส ตทหุปฺปพฺพชิเต
ทหรสามเณเรป ปพฺพชิตสฺส วา ปน ปพฺพชฺชาย วา อุปสมฺปทาย
วา วุฑฺฒตเร คุณวุฑฺเฒ อปจายมานสฺส อภิวาทเนน วา นิจฺจ
ปูเชนฺตสฺสาติ อตฺโถ. จตฺตาโร ธมฺมาติ อายุมฺหิ วฑฺฒมาเน
ยตฺตก กาล ต วฑฺฒติ อิตเรป ตตฺตก วฑฺฒนฺติเยว. เยน หิ
ปฺาส วสฺสายุ สวตฺตนิก กุสล กต ปฺจวีสติวสฺสกาเลปสฺส
ชีวิตนฺตราโย อุปฺปชฺเชยฺย โส อภิวาทนสีลตาย ปฏิปฺปสฺสมฺภติ.
โส ยาวตายุกเมว ติฏ ติ. วณฺณาทโยปสฺส อายุนาว สทฺธึ
วฑฺฒนฺติ. อิโต อุตฺตรึป เอเสว นโย. อนนฺตราเยน ปวตฺตสฺส
ปน อายุโน วฑฺฒน นาม นตฺถีติ.
เทสนาวสาเน อายุวฑฺฒนกุมาโร ปฺจหิ อุปาสกสเตหิ สทฺธึ
โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ อฺเป พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
อายุวฑฺฒนกุมาร วตฺถุ.
--------
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๙. สงฺกิจฺจสามเณร วตฺถ.ุ [ ๘๙ ]
โย จ วสฺสสต ชีเวติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต สงฺกิจฺจสามเณร อารพฺภ กเถสิ.
สาวตฺถยิ  กิร ตึสมตฺตา กุลปุตตฺ า ธมฺมกถ สุตฺวา สตฺถุ
สาสเน อุร ทตฺวา ปพฺพชึสุ. เต อุปสมฺปทาย ปฺจวสฺสา
หุตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา คนฺถธุร วิปสฺสนาธุรนฺติ เทฺว
ธุรานิ สุตฺวา มหลฺลกกาเล ปพฺพชิตตฺตา คนฺถธุเร อุสฺสาห
อกตฺวา วิปสฺสนาธุร ปูเรตุกามา ยาว อรหตฺตา กมฺมฏาน
กถาเปตฺวา ภนฺเต เอก อรฺายตน คมิสฺสามาติ สตฺถาร
อาปุจฺฉึสุ. สตฺถา กตรณฺาน คมิสฺสถาติ ปุจฺฉิตฺวา อสุก
นามาติ วุตฺเต ตตฺถ เตส เอก วิฆาสาท นิสฺสาย ภย
อุปฺปชฺชิสฺสติ ตฺจ ปน สงฺกิจฺจสามเณเร คเต วูปสมิสฺสติ
อถ เนส ปพฺพชิตกิจฺจ ปาริปูรึ คมิสฺสตีติ อฺาสิ.
สงฺกิจฺจสามเณโร นาม สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สามเณโร
สตฺตวสฺสิโก ชาติยา. ตสฺส กิร มาตา สาวตฺถิย อฑฺฒกุลสฺส
ธีตา. สา ตสฺมึ กุจฺฉิคเต เอเกน พฺยาธินา ตขณฺเว
กาลมกาสิ. ตสฺสา ฌาปยมานาย เปตฺวา คพฺภมส เสสมส
ฌายิ. อถสฺสา คพฺภมส จิตกา โอตาเรตฺวา ทฺวีสุ ตีสุ าเนสุ
สูเลหิ วิชฺฌสึ ุ. สูลโกฏิ ทารกสฺส อกฺขิโกฏึ ปหริ. เอว คพฺภมส
วิชฺฌิตฺวา องฺคารราสิมฺหิ ขิปตฺวา องฺคาเรเหว ปฏิจฺฉาเทตฺวา
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ปกฺกมึสุ. คพฺภมส ฌายิ. องฺคารมตฺถเก ปน สุวณฺณพิมฺพสทิโส
ทารโก ปทุมคพฺภนิปนฺโน วิย อโหสิ. ปจฺฉิมภวิกสตฺตสฺส หิ
สิเนรุนา โอตฺถริยมานสฺสาป อรหตฺต อปฺปตฺวา ชีวิตกฺขโย นาม
นตฺถิ. ปุนทิวเส จิตก นิพฺพาเปสฺสามาติ อาคตา ตถานิปนฺน
ทารก ทิสฺวา อจฺฉริยพฺภูตจิตฺตชาตา กถฺหิ นาม เอตฺตเกสุ
ทารูสุ สกลสรีเร ฌาปยมาเน ทารโก น ฌายิ กินฺนุ โข
ภวิสฺสตีติ ทารก อาทาย อนฺโตคาม เนตฺวา เนมิตฺตเก ปุจฺฉึสุ.
เนมิตฺตกา สเจ อย ทารโก อคาร อชฺฌาวสิสฺสติ ยาว
สตฺตมา กุลปริวฏฏา าตกา ทุคคฺ ตา น ภวิสฺสนฺติ สเจ
ปพฺพชิสฺสติ ปฺจหิ สมณสเตหิ ปริวุโต วิจริสฺสตีติ อาหสุ.
ตสฺส สงฺกุนา อกฺขิโกฏิยา ภินฺนตฺตา สงฺกิจฺโจติ นาม กรึส.ุ
โส อปเรน สมเยน สงฺกิจฺโจติ ปฺายิ. อถ น าตกา
โหตุ วุฑฺฒิตกาเล น อมฺหาก อยฺยสฺส สารีปตุ ฺตสฺส สนฺติเก
ปพฺพาเชสฺสามาติ โปสยึสุ. โส สตฺตวสฺสิกกาเล ตว กุจฺฉิย
วสนกาเล มาตา เต กาลมกาสิ ตสฺสา สรีเร ฌาปยมาเนป
ตฺว น ฌายีติ กุมารกาน กถ สุตฺวา อห กิร เอวรูปา ภยา
มุตฺโต กึ เม ฆเรน ปพฺพชิสฺสามีติ าตกาน อาโรเจสิ. เต
สาธุ ตาตาติ สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สนฺติก เนตฺวา ภนฺเต อิม
ปพฺพาเชถาติ อทสุ. เถโร ตจปฺจกกมฺมฏาน ทตฺวา ปพฺพาเชสิ.
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. คนฺตฺวา ๒. อฺเน ปาเน ภวิตพฺพ. ลทฺธโปตฺถเกสุ ปน น ทิสฺสติ.
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โส ขุรคฺเคเยว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ. อย
สงฺกิจฺจสามเณโร นาม.
สตฺถา เอตสฺมึ คเต ต ภย วูปสมิสฺสติ อถ เตส
ปพฺพชิตกิจฺจ ปาริปูรึ คมิสฺสตีติ ตฺวา ภิกขฺ เว ตุมฺหาก
เชฏภาติก สารีปุตฺต โอโลเกตฺวา คจฺฉถาติ อาห. เต สาธูติ
วตฺวา เถรสฺส สนฺติก คนฺตฺวา กิมาวุโสติ วุตฺเต มย สตฺถุ
สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา อรฺ ปวิสิตกุ ามา หุตฺวา
อาปุจฺฉิมฺหา อถ โน สตฺถา เอวมาห ตุมฺหาก เชฏภาติก
โอโลเกตฺวา คจฺฉถาติ เตนมฺห อิธาคตาติ. สตฺถารา อิเม เอก
การณ ทิสวฺ า อิธ ปหิตา ภวิสฺสนฺติ กินฺนุ โข เอตนฺติ
อาวชฺเชนฺโต ตมตฺถ ตฺวา อาห อตฺถิ ปน โว อาวุโส
สามเณโรติ. นตฺถิ อาวุโสติ. สเจ นตฺถิ อิม สงฺกิจฺจสามเณร
คเหตฺวา คจฺฉถาติ. อล อาวุโส สามเณร นิสสฺ าย โน
ปลิโพโธ ภวิสฺสติ กึ อรฺเ วสนฺตาน สามเณเรนาติ. น
อาวุโส อิม นิสฺสาย ตุมฺหาก ปลิโพโธ ภวิสฺสติ อปจ โข
ปน ตุมฺเห นิสฺสาย อิมสฺส ปลิโพโธ ภวิสฺสติ สตฺถาป ตุมฺเห
มม สนฺติก ปหิณนฺโต ตุมฺเหหิ สทฺธึ สามเณรสฺส ปหิณน
ปจฺจาสึสนฺโต ปหิณิ อิม คเหตฺวา คจฺฉถาติ. เต สาธูติ
อธิวาเสตฺวา สามเณเรน สทฺธึ เอกตฺตึสชนา เถร อปโลเกตฺวา
วิหารา นิกขฺ มฺม จาริก จรนฺตา วีสโยชนสตมตฺถเก เอก
สหสฺสกุลิก คาม ปาปุณึสุ. มนุสฺสา เต ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺตา
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สกฺกจฺจ ปริวิสิตฺวา ภนฺเต กตฺถ คมิสฺสถาติ ปุจฺฉิตฺวา
ยถาผาสุกฏาน อาวุโสติ วุตฺเต ปาทมูเล นิปชฺชิตฺวา มย
ภนฺเต อยฺเยสุ อิม นิสสฺ าย อนฺโตวสฺส วสนฺเตสุ ปฺจ สีลานิ
สมาทาย อุโปสถกมฺม กริสฺสามาติ ยาจึสุ. เถรา อธิวาเสสุ.
อถ เนส มนุสฺสา รตฺตฏิ านทิวาฏานจงฺกมนปณฺณสาล สวิทหิตฺวา
อชฺช มย เสฺว มยนฺติ อุสฺสาหปฺปตฺตา อุปฏานมกสุ. เถรา
วสฺสูปนายิกาทิวเส กติกวตฺต กรึสุ อาวุโส อมฺเหหิ ธรมานกพุทฺธสฺส สนฺติเก กมฺมฏาน คหิต น โข ปน สกฺกา อฺตฺร
ปฏิปตฺติสมฺปทาย พุทฺเธ อาราเธตุ อมฺหากฺจ อปายทฺวารานิ
วิวฏาเนว ตสฺมา อฺตฺร ปาโต ภิกฺขาจารเวลาย สาย
เถรุปฏานเวลาย จ เสสกาเล เทฺว เอกฏาเน น ภวิสฺสาม
ยสฺส อผาสุก ภวิสฺสติ เตน คณฺฑยิ า ปหฏาย ตสฺส สนฺตกิ 
คนฺตฺวา เภสชฺช กริสสฺ าม อิโต อฺสฺมึ รตฺติภาเค วา
ทิวสภาเค วา อปฺปมตฺตา กมฺมฏาน อนุยฺุชิสฺสามาติ.
เตสุ เอว กติก กตฺวา วิหรนฺเตสุ เอโก ทุคคฺ ตปุริโส
ธีตร อุปนิสฺสาย ชีวนฺโต ตสฺมึ าเน ทุพฺภิกฺเข อุปฺปนฺเน
อปร ธีตร นิสฺสาย ชีวิตุกาโม มคฺค ปฏิปชฺช.ิ เถราป คาเม
ปณฺฑาย จริตฺวา วสนฏาน อาคจฺฉนฺตา อนฺตรามคฺเค เอกิสฺสา
นทิยา นหาตฺวา วาลิกาปุลิเน นิสีทติ ฺวา ภตฺตกิจฺจ กรึสุ. ตสฺมึ
ขเณ โส ต าน ปตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ. อถ น เถรา
กห คจฺฉสีติ ปุจฺฉึสุ. โส ตมตฺถ อาโรเจสิ. เถรา ตสฺมึ
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การฺุ อุปฺปาเทตฺวา อุปาสก อติวิย ฉาโตสิ คจฺฉ ปณฺณ
อาหร เอกเมก เต ภตฺตปณฑ ทสฺสามาติ วตฺวา เตน ปณฺเณ
อาหเฏ อตฺตนา อตฺตนา ภฺุชนนิยาเมเนว สูปพฺยฺชเนหิ
สนฺเนหิตฺวา เอกเมว ปณฺฑมทสุ. เอตเทว กิร วตฺต
โภชนกาเล อาคตสฺส ภตฺต ททมาเนน ภิกฺขุนา อคฺคภตฺต อทตฺวา อตฺตนา
ภฺุชนนิยาเมเนว โถก วา พหุ วา ทาตพฺพ ตสฺมา เตป
ตถา อทสุ. โส กตภตฺตกิจฺโจ เถเร วนฺทิตฺวา ปุจฺฉิ กึ
ภนฺเต อยฺยา เกนจิ นิมนฺติตาติ. นตฺถิ อุปาสก นิมนฺตน
มนุสฺสา เทวสิก เอวรูปเมว อาหาร เทนฺตีติ. โส จินฺเตสิ
มย นิจฺจกาล อุฏาย สมุฏาย กมฺม กโรนฺตาป เอวรูป
อาหาร ลทฺธุ น สกฺโกม กึ เม อฺตฺถ คเตน อิเมสฺเว
สนฺติเก ชีวสิ ฺสามีติ. อถ เน อาห อห วตฺตปฺปฏิวตฺต
กตฺวา อยฺยาน สนฺติเก วสิตุ อิจฺฉามีติ. สาธุ อุปาสกาติ.
โส เตหิ สทฺธึ เตส วสนฏาน คนฺตฺวา สาธุก วตฺตปฺปฏิวตฺต
กโรนฺโต ภิกฺขู อติวิย อาราเธตฺวา เทฺวมาสจฺจเยน ธีตร
ทฏุกาโม หุตฺวา สเจ อยฺเย อาปุจฺฉิสฺสามิ น ม
วิสฺสชฺเชสฺสนฺติ อนาปุจฺฉาว คมิสสฺ ามีติ เตส อนาจิกฺขิตฺวา ว
นิกฺขมิ. เอตฺตกเมว กิรสฺส โอฬาริก ขลิต อโหสิ ย
ภิกฺขูน อนาโรเจตฺวา ปกฺกามิ. ตสฺส ปน คมนมคฺเค เอกา อฏวี
อตฺถิ. ตตฺถ ปฺจสตาน โจราน โย อิม อฏวึ ปวิสิสฺสติ
๑

๒

๑. สี. ยุ. สนฺเนตฺวา. ม. สนฺนหิตฺวา. ๒. ม.เอตฺถนฺตเร ยนฺติ อตฺถิ.
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ต มาเรตฺวา ตสฺเสว มสโลหิเตน ตุยฺห พลิกมฺม กริสฺสามาติ
เทวตาย อายาจน กตฺวา วสนฺตาน สตฺตโม ทิวโส โหติ
ตสฺมา สตฺตเม ทิวเส โจรเชฏโก รุกฺข อารุยหฺ มนุสฺเส
โอโลเกนฺโต ต อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา โจราน สฺมทาสิ. เต
ตสฺส อฏวีมชฺฌ ปวิฏ ภาว ตฺวา ปริกฺขิปตฺวา ต คณฺหิตฺวา
คาฬฺห พนฺธน กตฺวา อรณีสหิเตน อคฺคึ นิมฺมเถตฺวา ทารูนิ
สงฺกฑฺฒิตฺวา มหนฺต อคฺคิกฺขนฺธ กตฺวา สูลานิ ตจฺฉึสุ. โส
เตส ต กิรยิ  ทิสฺวา สามิ อิมสฺมึ าเน เนว สูกรมิคาทโย
ทิสฺสนฺติ กึการณา อิม กโรถาติ ปุจฺฉิ. ต มาเรตฺวา ตว
มสโลหิเตน เทวตาย พลิกมฺม กริสสฺ ามาติ. โส มรณภยตชฺชิโต
ภิกฺขูน ต อุปการ อจินฺเตตฺวา เกวล อตฺตโน ชีวิตเมว
รกฺขมาโน เอวมาห สามิ อห วิฆาสาโท อุจฺฉิฏภตฺต
ภฺุชิตฺวา วฑฺฒิโต วิฆาสาโท นาม กาลกณฺณิโก อยฺยา
ปน ยโต ตโต นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิตาป ขตฺติยาว อสุกสฺมึ
าเน เอกตฺตึส ภิกฺขู วสนฺติ เต มาเรตฺวา กมฺม กโรถ
อติวิย โว เทวตา ตุสฺสิสฺสตีติ. ต สุตฺวา โจรา ภทฺทก เอส
วทติ กึ อิมินา กาลกณฺณินา ขตฺติเย มาเรตฺวา พลิกมฺม
กริสฺสามาติ จินฺเตตฺวา เอหิ เนส วสนฏาน ทสฺเสหีติ
ตเมว มคฺคเทสก กตฺวา ต าน คนฺตฺวา วิหารมชฺเฌ ภิกฺขู
อทิสฺวา กห ภิกฺขูติ ต ปุจฺฉึสุ. โส เทฺว มาเส วสิตตฺตา
เตส กติกวตฺต ชานนฺโต เอวมาห อตฺตโน รตฺติฏานทิวาฏาเนสุ
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สามเณร เม อาทาย คนฺตฺวา โจราน นิยฺยาทยึสูติ เถโร
ครหิสฺสติ ต นินฺท นิตถฺ ริตุ น สกฺขิสฺสาม เตน ต น
วิสฺสชฺเชสฺสามาติ. ภนฺเต สมฺมาสมฺพุทฺโธ ตุมฺเห มม อุปชฺฌายสฺส
สนฺติก ปหิณนฺโตป มม อุปชฺฌาโย ม ตุมฺเหหิ สทฺธึ ปหิณนฺโตป
อิทเมว การณ ทิสฺวา ปหิณิ ติฏถ ภนฺเต อหเมว คมิสฺสามีติ.
โส ตึสป ภิกฺขู วนฺทิตวฺ า สเจ เม ภนฺเต โทโส อตฺถิ
ขมถาติ วตฺวา นิกฺขมิ. ภิกฺขูน มหาสเวโค อุปฺปชฺชิ อกฺขีนิ
อสฺสูหิ ปุณณ
ฺ านิ หทยมส ปเวธิ. มหาเถโร โจเร อาห
อุปาสกา อย ทารโก ตุมฺเห อคฺคึ กโรนฺเต สูลานิ ตจฺฉนฺเต
ปณฺณานิ อตฺถรนฺเต ทิสฺวา ภายิสฺสติ อิม เอกมนฺเต เปตฺวา
ตานิ กิจฺจานิ กเรยฺยาถาติ. โจรา สามเณร อาทาย คนฺตฺวา
เอกมนฺเต เปตฺวา สพฺพกิจฺจานิ กรึสุ.
กิจฺจปริโยสาเน โจรเชฏโก อสึ อุพฺพาเหตฺวา สามเณร
อุปสงฺกมิ. สามเณโร นิสีทมาโน ฌาน สมาปชฺชิตฺวาว นิสีทิ.
โจรเชฏโก อสึ ปริวตฺเตตฺวา สามเณรสฺส ขนฺเธ ปาเตสิ.
อสิ นมิตฺวา ธาราย ธาร ปหริ. โส น สมฺมา ปหรินฺติ
มฺมาโน ปุน ต อุชช กตฺวา ปหริ. อสิ ตาลปตฺต วิย
เวยมาโน ถรุมูล อคมาสิ. สามเณร หิ ตสฺมึ กาเล สิเนรุนา
อวตฺถรนฺโตป มาเรตุ สมตฺโถ นาม นตฺถิ ปเคว อสินา.
ต ปาฏิหาริย ทิสฺวา โจรเชฏโก จินฺเตสิ ปุพฺเพ เม อสิ
สิลาถมฺภ วา ขทิรขานุ วา กลีร วิย ฉินฺทติ อิทานิ เอกวาร
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สามเณร เม อาทาย คนฺตฺวา โจราน นิยฺยาทยึสูติ เถโร
ครหิสฺสติ ต นินฺท นิตถฺ ริตุ น สกฺขิสฺสาม เตน ต น
วิสฺสชฺเชสฺสามาติ. ภนฺเต สมฺมาสมฺพุทฺโธ ตุมฺเห มม อุปชฺฌายสฺส
สนฺติก ปหิณนฺโตป มม อุปชฺฌาโย ม ตุมฺเหหิ สทฺธึ ปหิณนฺโตป
อิทเมว การณ ทิสฺวา ปหิณิ ติฏถ ภนฺเต อหเมว คมิสฺสามีติ.
โส ตึสป ภิกฺขู วนฺทิตวฺ า สเจ เม ภนฺเต โทโส อตฺถิ
ขมถาติ วตฺวา นิกฺขมิ. ภิกฺขูน มหาสเวโค อุปฺปชฺชิ อกฺขีนิ
อสฺสูหิ ปุณณ
ฺ านิ หทยมส ปเวธิ. มหาเถโร โจเร อาห
อุปาสกา อย ทารโก ตุมฺเห อคฺคึ กโรนฺเต สูลานิ ตจฺฉนฺเต
ปณฺณานิ อตฺถรนฺเต ทิสฺวา ภายิสฺสติ อิม เอกมนฺเต เปตฺวา
ตานิ กิจฺจานิ กเรยฺยาถาติ. โจรา สามเณร อาทาย คนฺตฺวา
เอกมนฺเต เปตฺวา สพฺพกิจฺจานิ กรึสุ.
กิจฺจปริโยสาเน โจรเชฏโก อสึ อุพฺพาเหตฺวา สามเณร
อุปสงฺกมิ. สามเณโร นิสีทมาโน ฌาน สมาปชฺชิตฺวาว นิสีทิ.
โจรเชฏโก อสึ ปริวตฺเตตฺวา สามเณรสฺส ขนฺเธ ปาเตสิ.
อสิ นมิตฺวา ธาราย ธาร ปหริ. โส น สมฺมา ปหรินฺติ
มฺมาโน ปุน ต อุชุ กตฺวา ปหริ. อสิ ตาลปตฺต วิย
เวยมาโน ถรุมูล อคมาสิ. สามเณร หิ ตสฺมึ กาเล สิเนรุนา
อวตฺถรนฺโตป มาเรตุ สมตฺโถ นาม นตฺถิ ปเคว อสินา.
ต ปาฏิหาริย ทิสฺวา โจรเชฏโก จินฺเตสิ ปุพฺเพ เม อสิ
สิลาถมฺภ วา ขทิรขานุ วา กลีร วิย ฉินฺทติ อิทานิ เอกวาร
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นมิโต เอกวาร ตาลปตฺตเวโก วิย ชาโต อย นาม อสิ
อเจตโน หุตฺวาป อิมสฺส คุณ ชานาติ อห สเจตโน น
ชานามีติ. โส อสึ ภูมิย ขิปตฺวา ตสฺส ปาทมูเล อุเรน
นิปชฺชิตฺวา ภนฺเต มย ธนการณา อิธ อฏวิย ปวิฏมฺหา
อมฺเห ทูรโตว ทิสฺวา สหสฺสมตฺตาป ปุริสา ปเวเธนฺติ เทฺว
ติสฺโส กถา กเถตุ น สกฺโกนฺติ ตว ปน จิตฺตุตฺราสมตฺตป
นตฺถิ อุกฺกามุเข สุวณฺณ วิย สุปุปผฺ ิตกณฺณิการ วิย จ เต
มุข วิโรจติ กินฺนุ โข การณนฺติ ปุจฺฉนฺโต อิม คาถมาห
" ตาโส เต นตฺถิ น ภย ภิยฺโย วณฺโณ ปสีทติ
กสฺมา น ปริเทเวสิ
เอวรูเป มหพฺภเยติ. "
สามเณโร ฌานา วุฏาย ตสฺส ธมฺม เทเสนฺโต อาวุโส
คามณิ ขีณาสวสฺส อตฺตภาโว นาม สีเส ปตภาโร วิย
โหติ โส ตสฺมึ ภิชฺชนฺเต ตุสเตว น ภายตีติ วตฺวา อิมา
คาถา อภาสิ
" นตฺถิ เจตสิก ทุกฺข
อนเปกฺขสฺส คามณิ
อติกฺกนฺโต ภย สพฺพ
ขีณสโยชโน อิสิ
ขีณา อสฺส ภวเนตฺติ
ทิฏา ธมฺมา ยถา ตถา
นิพภฺ ย มรณ โหติ
ภารโวโรปน ยถาติ. "
โส ตสฺส กถ สุตฺวา ปฺจ โจรสตานิ โอโลเกตฺวา อาห
ตุมฺเห กึ กริสฺสถาติ. ตุมฺเห ปน สามีติ. มม ตาว
๑

๒

๑. ม. ตสฺส เต นตฺถิ ภีตตฺต. ๒. ม. ยุ. ขีณาย ภวเนตฺตยิ า ทิฏธมฺเม ยถาตถ.
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เอวรูป ปาฏิหาริย ทิสฺวา อคารมชฺเฌ กิจฺจ นตฺถิ อยฺยสฺส
สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามีติ. มยป ตเถว กริสฺสามาติ. สาธุ
ตาตาติ. ตโต ปฺจสตาป โจรา สามเณร วนฺทิตฺวา ปพฺพชฺช
ยาจึสุ. โส เตส อสิธาราหิ เอว เกเส จ วตฺถทสา จ
ฉินฺทิตฺวา ตมฺพมตฺติกาย รชิตฺวา ตานิ กาสายานิ อจฺฉาเทตฺวา
ทสสุ สีเลสุ ปติฏาเปตฺวา เต อาทาย คจฺฉนฺโต จินฺเตสิ
สจาห เถเร อทิสฺวา ว คมิสฺสามิ เต สมณธมฺม กาตุ น
สกฺขิสฺสนฺติ โจราน ม คเหตฺวา นิกฺขนฺตกาลโต ปภูติ เตส
เอโกป อสฺสูนิ สนฺธาเรตุ นาสกฺขิ มาริโต นุ โข สามเณโร
โนติ จินฺเตนฺตาน กมฺมฏาน อภิมุข น ภวิสฺสติ ตสฺมา
ทิสฺวา ว เต คมิสฺสามีติ. โส ปฺจสตภิกฺขุปริวาโร ตตฺถ
คนฺตฺวา อตฺตโน ทสฺสเนน ปฏิลทฺธสฺสาเสหิ เตหิ กึ สปฺปรุ ิส
สงฺกิจฺจ ลทฺธนฺเต ชีวิตนฺติ วุตฺเต อาม ภนฺเต อิเม ม
มาเรตุกามา หุตฺวา มาเรตุ อสกฺโกนฺตา มม คุเณ ปสีทิตฺวา
ธมฺม สุตฺวา ปพฺพชิตา อห ตุมฺเห ทิสฺวา คมิสฺสามีติ อาคโต
อปฺปมตฺตา สมณธมฺม กโรถ อห สตฺถุ สนฺติก คมิสฺสามีติ เต
ภิกฺขู วนฺทิตวฺ า อิตเร อาทาย อุปชฺฌายสฺส สนฺติก คนฺตฺวา
กึ สงฺกิจฺจ อนฺเตวาสิกา เต ลทฺธาติ วุตฺเต อาม ภนฺเตติ
ต ปวตฺตึ อาโรเจสิ เถเรน จ คจฺฉ สงฺกิจฺจ สตฺถาร
ปสฺสาหีติ วุตฺเต สาธูติ เถร วนฺทิตฺวา เต อาทาย สตฺถุ
สนฺติก คนฺตฺวา สตฺถาราป สงฺกิจฺจ อนฺเตวาสิกา เต ลทฺธาติ
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วุตฺเต ต ปวตฺตึ อาโรเจสิ. สตฺถา เอว กิร ภิกฺขเวติ ปุจฺฉิตฺวา
อาม ภนฺเตติ วุตฺเต ตุมฺหาก โจรกมฺม กตฺวา ทุสฺสีเล
ปติฏาย วสฺสสต ชีวิตโต อิทานิ สีเล ปติฏาย เอกทิวสมฺป
ชีวิต เสยฺโยติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม
คาถมาห
" โย จ วสฺสสต ชีเว
ทุสฺสีโล อสมาหิโต
เอกาห ชีวิต เสยฺโย
สีลวนฺตสฺส ฌายิโนติ. "
ตตฺถ ทุสฺสีโลติ นิสฺสีโล. สีลวนฺตสฺสาติ ทุสฺสีลสฺส
วสฺสสต ชีวิตโต สีลวนฺตสฺส ทฺวีหิ ฌาเนหิ ฌายิโน เอกทิวสป
เอกมุหุตฺตมฺป ชีวิต เสยฺโย อุตฺตมนฺติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน เต ปฺจสตาป ภิกฺขู สห ปฏิสมฺภิทาหิ
อรหตฺต ปาปุณึสุ สมฺปตฺตมหาชนสฺสาป สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา
อโหสิ.
อปเรน สมเยน สงฺกิจฺโจ อุปสมฺปท ลภิตฺวา ทสวสฺโส
หุตฺวา สามเณร คณฺหิ. โส ปน ตสฺเสว ภาคิเนยฺโย
อธิมุตฺตกสามเณโร นาม. อถ น เถโร ปริปณ
ุ ฺณวสฺสกาเล
อามนฺเตตฺวา อุปสมฺปท เต กริสฺสามิ คจฺฉ าตกาน
สนฺติเก วสฺสปริมาณ ปุจฺฉิตฺวา เอหีติ อุยฺโยเชสิ. โส มาตาปตูน
สนฺติก คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค ปฺจสเตหิ โจราหิ พลิกมฺมตฺถาย
มาริยมาโน เตส ธมฺม เทเสตฺวา ปสนฺนจิตฺเตหิ น เต อิมสฺมึ
าเน อมฺหาก อตฺถิภาโว กสฺสจิ อาโรเจตพฺโพติ วิสฺสฏโ
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ปฏิปเถ มาตาปตโร อาคจฺฉนฺเต ทิสฺวา ตเมว มคฺค ปฏิปชฺชนฺตานป
เตส สจฺจมนุรกฺขนฺโต นาโรเจสิ. เตส โจเรหิ วิเหิยมานาน
ตฺวป โจเรหิ สทฺธึ เอกโต หุตฺวา มฺเ อมฺหาก นาโรเจสีติ
วตฺวา ปริเทวนฺตาน สทฺท สุตฺวา เต มาตาปตูนป อนาโรจิตภาว
ตฺวา ปสนฺนจิตฺตา ปพฺพชฺช ยาจึสุ. โสป สงฺกิจจฺ สามเณโร วิย
เต สพฺเพ ปพฺพาเชตฺวา อุปชฺฌายสฺส สนฺติก อาเนตฺวา เตน
สตฺถุ สนฺติก เปสิโต เต อาทาย คนฺตฺวา ต ปวตฺตึ สตฺถุ
อาโรเจสิ. สตฺถา เอว กิร ภิกฺขเวติ ปุจฺฉิตฺวา อาม ภนฺเตติ
วุตฺเต ปุริมนเยเนว อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิมเมว
คาถมาห
" โย จ วสฺสสต ชีเว
ทุสฺสีโล อสมาหิโต
เอกาห ชีวิต เสยฺโย
สีลวนฺตสฺส ฌายิโนติ."
อิทป อิมิสฺสา คาถาย [อธิมุตฺตกสามเณรวตฺถุ นาม] วุตฺตเมวาติ.
สงฺกิจฺจสามเณร วตฺถ.ุ
------๑๐. ขานุโกณฺฑฺตฺเถร วตฺถุ. [ ๙๐ ]
โย จ วสฺสสต ชีเวติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต ขานุโกณฺฑฺตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร เถโร สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา อรฺเ
วิหรนฺโต อรหตฺต ปตฺวา สตฺถุ อาโรเจสฺสามีติ ตโต อาคจฺฉนฺโต
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อนฺตรามคฺเค กิลนฺโต มคฺคา โอกฺกมฺม เอกสฺมึ ปฏิปาสาเณ
นิสินฺโน ฌาน สมาปชฺชิ. อเถก คาม วิลุมฺปตฺวา ปฺจสตา โจรา
อตฺตโน พลานุรูเปน ภณฺฑิก พนฺธติ ฺวา สีเสนาทาย คจฺฉนฺตา ทูร
คนฺตฺวา กิลนฺตรูปา ทูร อาคตมฺห อิมสฺมึ ปฏ ิปาสาเณ
วิสฺสมิสฺสามาติ มคฺคา โอกฺกมฺม ปฏิปาสาณสฺส สนฺติก คนฺตฺวา
เถร ทิสฺวาป ขานุโก อยนฺติ สฺิโน อเหสุ. อเถโก โจโร
เถรสฺส สีเส ภณฺฑิก เปสิ. อปโร ต นิสฺสาย ภณฺฑิก เปสิ.
เอว ปฺจสตาป โจรา ปฺจหิ ภณฺฑิกสเตหิ เถร ปริกฺขิปตฺวา
สยป นิปนฺนา นิทฺทายิตฺวา อรุณุคฺคมนกาเล ปพุชฺฌิตฺวา อตฺตโน
อตฺตโน ภณฺฑิก คณฺหนฺตา เถร ทิสฺวา อมนุสฺโสติ สฺาย
ปลายิตุ อารภึสุ. อถ เน เถโร อาห มา ภายถ อุปาสกา
ปพฺพชิโต อหนฺติ. เต เถรสฺส ปาทมูเล นิปชฺชิตฺวา ขมถ ภนฺเต
มย ขานุกสฺิโน อหุมฺหาติ เถร ขมาเปตฺวา โจรเชฏเกน
อห อยฺยสฺส สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามีติ วุตฺเต เสสา มยป
ปพฺพชิสฺสามาติ วตฺวา สพฺเพว เอกจฺฉนฺทา หุตฺวา เถร
ปพฺพชฺช ยาจึสุ. เถโร สงฺกิจฺจสามเณโร วิย สพฺเพป เต
ปพฺพาเชสิ. ตโต ปฏาย ขานุโกณฺฑฺโติ ปฺายิ. โส
เตหิ ภิกฺขูหิ สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา สตฺถารา กึ
โกณฺฑฺ อนฺเตวาสิกา เต ลทฺธาติ วุตฺเต ต ปวตฺตึ อาโรเจสิ.
สตฺถา เอว กิร ภิกฺขเวติ ปุจฺฉิตฺวา อาม ภนฺเต น
๑

๑. สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร สทฺธินฺติ อตฺถิ.
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อฺสฺส เอวรูโป อานุภาโว ทิฏ ปุพฺโพ เตนมฺห ปพฺพชิตาติ
วุตฺเต ภิกฺขเว เอวรูเป ทุปฺปฺกมฺเม ปติฏาย วสฺสสต
ชีวิตโต อิทานิ โว ปฺาสมฺปทาย วตฺตมานาน เอกาหป
ชีวิต เสยฺโยติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม
คาถมาห
" โย จ วสฺสสต ชีเว ทุปปฺ ฺโ อสมาหิโต
เอกาห ชีวิต เสยฺโย
ปฺวนฺตสฺส ฌายิโนติ."
ตตฺถ ทุปฺปฺโติ
นิปฺปฺโ. ปฺวนฺตสฺสาติ
สปฺปฺสฺส. เสส ปุริมสทิสเมวาติ.
เทสนาวสาเน ปฺจสตาป ภิกฺขู สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต
ปาปุณึสุ. สมฺปตฺตมหาชนสฺสาป สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสีติ.
ขานุโกณฺฑฺตฺเถร วตฺถ.ุ
---------๑๑. สปฺปทาสตฺเถรวตฺถุ. [ ๙๑ ]
โย จ วสฺสต ชีเวติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต สปฺปทาสตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
สาวตฺถยิ  กิเรโก กุลปุตฺโต สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา ปพฺพชิตฺวา
ลทฺธูปสมฺปโท อปเรน สมเยน อุกกฺ ณฺิตฺวา มาทิสสฺส กุลปุตฺตสฺส
คิหิภาโว นาม น ยุตฺโต ปพฺพชฺชาย ตฺวา มรณป เม เสยฺโยติ
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จินฺเตตฺวา อตฺตโน มรณุปาย จินฺเตนฺโต วิจรติ. อเถกทิวส ปาโต ว
นหาตฺวา กตภตฺตกิจฺจา ภิกฺขู วิหาร คนฺตฺวา อคฺคิสาลาย
สปฺป ทิสฺวา ต เอกสฺมึ กุเฏ ปกฺขิปตฺวา กุฏ ปทหิตฺวา อาทาย
วิหารา นิกขฺ มึสุ. อุกฺกณฺิตภิกฺขุป ภตฺตกิจฺจ กตฺวา อาคจฺฉนฺโต
เต ภิกฺขู ทิสฺวา กิมิท อาวุโสติ ปุจฺฉิตฺวา สปฺโป อาวุโสติ
วุตฺเต อิมินา กึ กริสฺสถาติ ฉฑฺเฑสฺสาม นนฺติ เตส วจน
สุตฺวา อิมินา อตฺตาน ฑสาเปตฺวา มริสฺสามีติ อาหรถ อห
น ฉฑฺเฑสฺสามีติ เตส หตฺถโต กุฏ คเหตฺวา เอกสฺมึ าเน
นิสินฺโน เตน สปฺเปน อตฺตาน ฑสาเปติ. สปฺโป ฑสิตุ น
อิจฺฉติ. โส กุเฏ หตฺถ โอตาเรตฺวา อิโต จิโต จ อาโลเลติ
สปฺปสฺส มุข วิวริตฺวา องฺคุลึ ปกฺขปิ ติ. เนว น สปฺโป ฑสิ.
โส นาย อาสีวิโส ฆรสปฺโปติ ต ปหาย วิหาร อคมาสิ.
อถ น ภิกฺขู ฉฑฺฑิโต เต อาวุโส สปฺโปติ อาหสุ. น โส
อาวุโส สปฺโป ฆรสปฺโป เอโสติ. สปฺโปเอว อาวุโส
มหนฺต ผณ กตฺวา สูสยู นฺโต ทุกฺเขน อมฺเหหิ คหิโต กึการณา
ตฺว เอว วเทสีติ. อห อาวุโส เตน องฺค ฑสาเปนฺโตป มุเข
องฺคุลึ ปกฺขปิ นฺโตป ต ฑสาเปตุ นาสกฺขินฺติ. ต สุตฺวา ภิกขฺ ู
ตุณฺหี อเหสุ.
อเถกทิวส นหาปโต เทฺว ตโย ขุเร อาทาย วิหาร
คนฺตฺวา เอก ภูมิย เปตฺวา เอเกน ภิกฺขูน เกเส โอหาเรติ.
โส ภูมิย ปต ขุร คเหตฺวา อิมินา คีว ฉินฺทิตฺวา มริสฺสามีติ
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เอกสฺมึ รุกฺเข คีว อุปนิธาย ขุรธาร คลนาฬิย กตฺวา ิโต
อุปสมฺปทกาลโต ปฏาย อตฺตโน สีล อาวชฺเชนฺโต วิมลจนฺทมณฺฑลมิว สุโธตมณิขณฺฑมิว จ นิมฺมล สีล อทฺทส. ตสฺส ต
โอโลเกนฺตสฺส สกลสรีร ผรนฺตา ปติ อุปฺปชฺชิ. โส ปตึ
วิกฺขมฺภิตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต
ปตฺวา ขุร อาทาย วิหารมชฺเฌ ปาวิสิ. อถ น ภิกฺขู กห
คโตสิ อาวุโสติ ปุจฺฉึสุ. อิมินา ขุเรน คลนาฬึ ฉินฺทิตฺวา
มริสฺสามีติ คโตมฺหิ อาวุโสติ. อถ กสฺมา น มโตสีติ.
อิทานิมฺหิ สตฺถ อาหริตุ อภพฺโพ ชาโต อห หิ อิมินา
ขุเรน คลนาฬึ ฉินฺทิสฺสามีติ าณขุเรน สพฺพกฺกิเลเส ฉินฺทนิ ฺติ.
ภิกฺขู อย อภูเตน อฺ พฺยากโรตีติ ภควโต อาโรเจสุ.
ภควา เตส วจน สุตฺวา อาห น ภิกฺขเว ขีณาสวา นาม
สหตฺถา อตฺตาน ชีวิตา โวโรเปนฺตีติ. ภนฺเต ตุมฺเห อิม
ขีณาสโวติ วเทถ เอว อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺโน ปนาย กสฺมา
อุกฺกณฺิโต กิมสฺส อรหตฺตุปนิสฺสยการณ กสฺมา โส สปฺโป
เอต น ฑสีติ. ภิกฺขเว โส ตาว สปฺโป อิมสฺส อิโต ตติเย
อตฺตภาเว ทาโส อโหสิ โส อตฺตโน สามิกสฺส สรีร ฑสิตุ น
อุสฺสหีติ. เอว ตาว เนส สตฺถา เอก การณ อาจิกฺขิ. ตโต
ปฏาย จ โส ภิกฺขุ สปฺปทาโส นาม ชาโต.
กสฺสปพุทฺธกาเล กิเรโก คหปติปุตฺโต สตฺถุ ธมฺม สุตฺวา
๑

๑. สี. ม. ยุ. กุลปุตฺโต.
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อุปฺปนฺนสเวโค ปพฺพชิตฺวา ลทฺธูปสมฺปโท อปเรน สมเยน
อนภิรติยา อุปฺปนฺนาย เอกสฺส สหายกสฺส ภิกขฺ ุโน อาโรเจสิ.
โส ตสฺส อภิณฺห คิหิภาเว อาทีนว กเถสิ. ต สุตฺวา อิตโร
สาสเน อภิรมิตฺวา ปุพฺเพ อนภิรตกาเล มลคฺคหิเต สมณปริกขฺ าเร
เอกสฺมึ โสณฺฑิตีเร นิมฺมเล กโรนฺโต นิสีทิ. สหายโกปสฺส
สนฺติเกเยว นิสินฺโน. อถ น โส เอวมาห อห อาวุโส
อุปฺปพฺพชนฺโต อิเม ปริกฺขาเร ตุยฺห ทาตุกาโม อโหสินฺติ.
โส โลภ อุปฺปาเทตฺวา จินฺเตสิ อิมินา มยฺห ปพฺพชิเตน วา
อุปฺปพฺพชิเตน วา โก อตฺโถ อิทานิ ปริกฺขาเร นาเสสฺสามีติ.
โส ตโต ปฏาย กินทฺ านิ อาวุโส อมฺหาก ชีวิเตน เย
มย กปาลหตฺถา ปรกุเลสุ ปณฺฑาย จราม ปุตฺตทาเรหิ สทฺธึ
อลฺลาปสลฺลาป น กโรมาติอาทีนิ วทนฺโต คิหิภาวสฺส คุณ
กเถสิ. โส ตสฺส กถ สุตฺวา ปุน อุกกฺ ณฺิโต หุตฺวา [จินฺเตสิ]
อย มยา อุกฺกณฺิโตมฺหีติ วุตฺเต ปม คิหิภาเว อาทีนว
กเถตฺวา อิทานิ อภิณฺห คุณ กเถสิ กินฺนุ โข การณนฺติ
จินฺเตนฺโต อิเมสุ สมณปริกฺขาเรสุ โลเภนาติ ตฺวา สยเมว
อตฺตโน จิตฺต นวตฺเตสิ เอวมสฺส กสฺสปพุทฺธกาเล เอกสฺส
ภิกฺขุโน อุกกฺ ณฺาปตตฺตา อิทานิ อนภิรติ อุปฺปนฺนา. โย ปน
เตน ตทา วีสติวสฺสสหสฺสานิ สมณธมฺโม กโต สฺวสฺส เอตรหิ
อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสโย ชาโตติ.
อิมมตฺถ เต ภิกฺขู ภควโต สนฺติกา สุตฺวา อุตฺตรึ ปุจฺฉึสุ
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ภนฺเต อย กิร ภิกฺขุ ขุรธาร คลนาฬิย กตฺวา ิตโก ว
อรหตฺต ปาปุณิ อุปฺปชฺชติ นุ โข เอตฺตเกน ขเณน อรหตฺตมคฺโคติ. อาม ภิกฺขเว อารทฺธวิริยสฺส ภิกฺขุโน ปาท อุกฺขิปตฺวา
ภูมิย เปนฺตสฺส ปาเท ภูมิย อปฺปตฺเตเยว อรหตฺตมคฺโค
อุปฺปชฺชติ กุสีตปุคฺคลสฺส หิ วสฺสสต ชีวิตโต อารทฺธวิริยสฺส
ขณมตฺตมฺป ชีวิต เสยฺโยติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม
เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" โย จ วสฺสสต ชีเว
กุสีโต หีนวีรโิ ย
เอกาห ชีวิต เสยฺโย
วิริย อารภโต ทฬฺหนฺติ. "
ตตฺถ กุสีโตติ กามวิตกฺกาทีหิ ตีหิ วิตกฺเกหิ วีตินามกปุคฺคโล. หีนวีริโยติ นิพฺพิริโย. วิริย อารภโต ทฬฺหนฺติ
ทุวิธ ฌาน นิพฺพตฺตนสมตฺถ ถิร วิริย อารภนฺตสฺส. เสส
ปุริมสทิสเมว.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
สปฺปทาสตฺเถร วตฺถ.ุ
--------
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๑๒. ปฏาจารา วตฺถ.ุ [ ๙๒ ]
โย จ วสฺสสต ชีเวติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต ปฏาจาร เถรึ อารพฺภ กเถสิ.
สา กิร สาวตฺถิย จตฺตาฬีสโกฏิวิภวสฺส เสฏิโน ธีตา
อโหสิ อภิรูปา. ต โสฬสวสฺสุทฺเทสิกกาเล สตฺตภูมิกปฺปาสาทสฺส
อุปริตเล รกฺขนฺตา วาเสสุ. เอว สนฺเตป สา เอเกน อตฺตโน
จูฬุปฏาเกน สทฺธึ วิปปฺ ฏิปชฺชิ. อถสฺสา มาตาปตโร สมชาติกกุเล
เอกสฺส กุมารสฺส ปฏิสฺสุณิตฺวา วิวาหทิวส เปสุ. ตสฺมึ
อุปกฺกฏเ สา ต จูฬุปฏาก อาห ม กิร อสุกกุลสฺส
นาม ทสฺสนฺติ มม ปติกุล คตกาเล มม ปณฺณาการ คเหตฺวา
อาคโตป ตตฺถ ปเวสน น ลภิสฺสสิ สเจ เต มยิ สิเนโห
อตฺถิ อิทาเนว ม คเหตฺวา เยน วา เตน วา ปลายสฺสูติ. โส
สาธุ ภทฺเทติ เตนหิ อห เสฺว ปาโตว นครทฺวารสฺส
อสุกฏาเน นาม สฺสามิ ตฺว เอเกน อุปาเยน นิกฺขมิตฺวา
ตตฺถ อาคจฺเฉยฺยาสีติ วตฺวา ทุติยทิวเส สงฺเกตฏาเน อฏาสิ.
สาป ปาโตว กิลิฏวตฺถ นิวาเสตฺวา เกเส วิกฺกีริตฺวา
กุณฺฑเกน สรีร มกฺเขตฺวา กุฏ อาทาย ทาสีหิ สทฺธึ คจฺฉนฺตี
วิย ฆรา นิกฺขมิตฺวา ต าน อคมาสิ. โส ต อาทาย ทูร
คนฺตฺวา เอกสฺมึ คาเม นิวาส กปฺเปตฺวา อรฺเ เขตฺต
กสิตฺวา ทารุปณฺณาทีนิ อาหรติ. อิตรา กุเฏน อุทก อาหริตฺวา
สหตฺถา โกฏฏนปจนาทีนิ กโรนฺตี อตฺตโน ปาปสฺส ผล
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อนุโภสิ. อถสฺสา กุจฺฉิย คพฺโภ สณฺาสิ. สา ปริปุณฺณคพฺภา
อิธ เม โกจิ อุปการโก นตฺถิ มาตาปตโร นาม ปุตฺเตสุ
มุทุหทยา โหนฺติ เตส ม สนฺติก เนหิ ตตฺถ เม คพฺภวุฏาน
ภวิสฺสตีติ สามิก ยาจิ. โส กึ ภทฺเท กเถสิ ม ทิสฺวา ตว
มาตาปตโร วิวิธานิ กมฺมกรณานิ กาเรยฺยุ น สกฺกา มยา
ตตฺถ คนฺตุนฺติ ปฏิกฺขปิ . สา ปุนปฺปุน ยาจิตฺวาป ยาจน
อลภมานา ตสฺส อรฺ คตกาเล ปฏิวิสฺสเก อามนฺเตตฺวา
สเจ โส อาคนฺตฺวา ม อปสฺสนฺโต กห คตาติ ปุจฺฉิสฺสติ มม
อตฺตโน กุลฆร คตภาว อาจิกฺเขยฺยาถาติ วตฺวา เคหทฺวาร
ปทหิตฺวา ปกฺกามิ. โสป อาคนฺตฺวา ต อปสฺสนฺโต ปฏิวิสฺสเก
ปุจฺฉิตฺวา ต ปวตฺตึ สุตฺวา นิวตฺเตสฺสามิ นนฺติ อนุพนฺธิตฺวา
ต ทิสฺวา นานปฺปการ ยาจมาโนป นิวตฺเตตุ นาสกฺขิ. อถสฺสา
เอกสฺมึ าเน กมฺมชวาตา จลึสุ. สา เอก คจฺฉนฺตร ปวิสิตวฺ า
สามิ กมฺมชวาตา เม จลิตาติ วตฺวา ภูมิย นิปชฺชิตฺวา
สมฺปริวตฺตมานา กิจฺเฉน ทารก วิชายิตฺวา ยสฺสตฺถายาห
กุลฆร คจฺเฉยฺย โส อตฺโถ นิปฺผนฺโนติ ปุนเทว เตน สทฺธึ
เคห อาคนฺตฺวา วาส กปฺเปสิ. ตสฺสา อปเรน สมเยน ปุน
คพฺโภ ปติฏหิ. สา ปริปุณฺณคพฺภา หุตฺวา ปุริมนเยเนว
สามิก ยาจิตฺวา ยาจน อลภมานา ปุตฺต องฺเกนาทาย ตเถว
ปกฺกมิตฺวา เตน อนุพนฺธิตฺวา ทิฏาป นิวตฺติตุ น อิจฉฺ ิ.
อถ เตส คจฺฉนฺตาน มหาอกาลเมโฆ อุทปาทิ. สมนฺตา
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วิชฺชุลตาหิ อาทิตฺต วิย เมฆตฺถนิเตหิ ภิชฺชมาน วิย ธาราปาตนิรนฺตร นภ อโหสิ. ตสฺมึ ขเณ ตสฺสา กมฺมชวาตา
จลึสุ. สา สามิก อามนเตตฺวา สามิ กมฺมชวาตา เม จลิตา
น สกฺโกมิ สนฺธาเรตุ อโนวสฺสกฏาน เม ชานาหีติ อาห.
โส หตฺถคตาย วาสิยา อิโต จิโต จ อุปธาเรนฺโต เอกสฺมึ
วมฺมิกมตฺถเก ชาตคุมฺพ ทิสฺวา ฉินทฺ ิตุ อารภิ. อถ น
วมฺมิกโต นิกฺขมิตฺวา โฆรวิโส อาสีวิโส ฑสิ. ตสฺมึ ขเณเยวสฺส
สรีร อนฺโต สมุฏิตาหิ อคฺคิชาลาหิ ฑยฺหมาน วิย นีลวณฺณ
หุตฺวา ตตฺเถว ปติ. อิตราป มหาทุกฺข อนฺภวมานา ตสฺส
อาคมน โอโลเกนฺตีป ต อทิสฺวาว อปรป ปุตตฺ  วิชายิ. เทฺว
ทารกา วาตวุฏิเวค อสหมานา มหาวิรว วิรวนฺติ. สา อุโภป
เต อุทรนฺตเร กตฺวา ทฺวีหิ ชนฺนุเกหิ เจว หตฺเถหิ จ ภูมิย
อุปฺปเฬตฺวา ิตาว รตฺตึ วีตินาเมสิ. สกลสรีร นิลฺโลหิต วิย
ปณฺฑุปลาสวณฺณ อโหสิ. สา อุฏิเต อรุเณ มสเปสิวณฺณ
เอก ปุตฺต องฺเกนาทาย อิตร องฺคุลิยา คเหตฺวา เอหิ
ตาต ปตา เต อิโต คโตติ วตฺวา สามิกสฺส คตมคฺเคน
คจฺฉนฺตี ต วมฺมิกมตฺถเก กาล กตฺวา ปติต นีลวณฺณ
ถทฺธสรีร ทิสฺวา ม นิสฺสาย มม สามิโก ปนฺเถ มโตติ
โรทนฺตี ปริเทวนฺตี ปายาสิ. สา สกลรตฺตึ เทเวน วุฏตฺตา
อจิรวตึ นทึ ชานุปฺปมาณถนปฺปมาเณน อุทเกน สมฺปริปุณฺณ
๑

๑. สี. ยุ. เอก.
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เทโว วสฺสนฺโต ทิฏโติ. ทิฏโ เม ตาต มยฺหเมว โส สพฺพรตฺตึ
วุฏโ น อฺสฺส มยฺห วุฏการณ ปน เต ปจฺฉา กเถสฺสามิ
เอตสฺมึ ตาว เม เสฏิเคเห ปวตฺตึ กเถหีติ. อมฺม อชฺช รตฺตึ
เสฏิฺจ เสฏิภริยฺจ เสฏิปุตฺตฺจาติ ตโยป ชเน อวตฺถรมาน
เคห ปติ เต เอกจิตกาย ฌายนฺติ เอส ธูโม ปฺายติ อมฺมาติ.
สา ตสฺมึ ขเณ นิวตฺถวตฺถ ปตมาน น สฺชานนฺตี อุมฺมตฺติกภาว
ปตฺวา ยถาิตา ว โรทนฺตี ปริเทวนฺตี
" อุโภ ปุตฺตา กาลกตา
ปนฺเถ มยฺห ปตี มโต
มาตา ปตา จ ภาตา จ
เอกจิตกมฺหิ ฑยฺหเรติ "
วิลปนฺตี ปริพฺภมิ. มนุสสฺ า ต ทิสฺวา อุมฺมตฺติกา อุมฺมตฺติกาติ
กจวร คเหตฺวา ปสุ คเหตฺวา มตฺถเก โอกิรนฺตา เลฑฺฑูหิ
ปหรนฺติ. สตฺถา เชตวนมหาวิหาเร จตุปริสมชฺเฌ นิสีทิตฺวา ธมฺม
เทเสนฺโต ต อาคจฺฉมาน อทฺทส กปฺปสตสหสฺส ปูริตปารมึ
อภินีหารสมฺปนฺน.
สา กิร ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล ปทุมุตฺตรสตฺถารา เอก
วินยธรตฺเถรึ พาหาย คเหตฺวา นนฺทนวเน วิย เอตทคฺเค ปยมาน
ทิสฺวา อหป ตุมฺหาทิสสฺส พุทฺธสฺส สนฺติเก วินยธรตฺเถรีน
อคฺคฏาน ลเภยฺยนฺติ อธิการ กตฺวา ปตฺถน เปสิ. ปทุมุตฺตรพุทฺโธ
อนาคตสาณ ปตฺถริตวฺ า ปตฺถนาย สมิชฺฌนภาว ตฺวา
อนาคเต โคตมพุทฺธสฺส นาม สาสเน อย ปฏาจารานาเมน
วินยธรตฺเถรีน อคฺคา ภวิสฺสตีติ พฺยากาสิ.
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ต เอว ปตฺถิตปฺปตฺถน อภินีหารสมฺปนฺน สตฺถา ทูรโต ว
อาคจฺฉนฺตึ ทิสฺวา อิมสิ ฺสา ม เปตฺวา อฺโ อวสฺสโย
ภวิตุ สมตฺโถ นาม นตฺถีติ จินฺเตตฺวา ต ยถา วิหาราภิมุขี
อาคจฺฉติ เอวมกาสิ. ปริสา ต ทิสฺวา อิมิสฺสาว อุมฺมตฺติกาย
อิโต อาคนฺตุ มา ททิตถฺ าติ อาห. สตฺถา อเปถ มา น
นิวารยิตฺถาติ วตฺวา อวิทูรฏาน อาคตกาเล สตึ ปฏิลภ
ภคินีติ อาห. สา ตขณฺเว พุทฺธานุภาเวน สตึ ปฏิลภิ.
ตสฺมึ กาเล นิวตฺถวตฺถสฺส ปติตภาว สลฺลกฺเขตฺวา หิโรตฺตปฺป
ปจฺจุปฏาเปตฺวา อุกฺกฏุ กิ  นิสีท.ิ อถสฺสา เอโก ปุริโส
อุตฺตรสาฏก ขิป. สา ต นิวาเสตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา
สุวณฺณวณฺเณสุ ปาเทสุ ปฺจปฺปติฏิเตน วนฺทิตฺวา ภนฺเต
อวสฺสโย เม โหถ เอก หิ เม ปุตฺต เสโน คณฺหิ เอโก
อุทเกน วุฬโฺ ห ปนฺเถ ปติ มโต มาตาปตโร เจว ภาตา
จ เคเหน อวตฺถฏา เอกจิตกาย ฌายนฺตีติ. สตฺถา ตสฺสา
วจน สุตฺวา ปฏาจาเร มา จินฺตยิ ตว ตาณ สรณ อวสฺสโย
ภวิตุ สมตฺถสฺเสว สนฺตกิ  อาคตาสิ ยถา หิ ตว อิทานิ เอโก
ปุตฺโต เสเนน คหิโต เอโก อุทเกน วุฬฺโห ปนฺเถ ปติ มโต
มาตาปตโร เจว ภาตา จ เคเหน อวตฺถฏา เอวเมว อิมสฺมึ
สสาเร ปุตตฺ าทีน มตกาเลเยว ตว โรทนฺติยา ปคฺฆริตอสฺสุ จตุนฺน
มหาสมุทฺทาน อุทกโต พหุตรนฺติ วตฺวา อิม คาถมาห
๑

๑. วิหาราภิมขุ ินีติ ภวิตพฺพ. . ว.
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" จตูสุ สมุทฺเทสุ ชล ปริตฺตก
ตโต พหุ อสฺสุชล อนปฺปก
ทุกฺเขน ผุฏสฺส นรสฺส โสจโต
กึการณา อมฺม ตุว ปมชฺชสีติ."
เอว สตฺถริ อนมตคฺคปริยาย กเถนฺเต ตสฺสา สรีเร โสโก
ตนุตฺตมคมาสิ. อถ น ตนุภูตโสก ตฺวา ปุน สตฺถา อามนฺเตตฺวา
ปฏาจาเร ปุตฺตาทโย นาม ปรโลก คจฺฉนฺตสฺส ตาณ วา
สรณ วา เลน วา ภวิตุ น สกฺโกนฺติ ตสฺมา วิชฺชมานาป
เต น สนฺตเิ ยว ปณฺฑิเตน ปน สีล วิโสเธตฺวา อตฺตโน
นิพฺพานคามิมคฺคเมว โสเธตุ วฏฏตีติ วตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต
อิมา คาถา อภาสิ
" น สนฺติ ปุตฺตา ตาณาย
น ปตา นป พนฺธวา
อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส
นตฺถิ าตีสุ ตาณตา
เอตมตฺถวส ตฺวา
ปณฺฑิโต สีลสวุโต
นิพพฺ านคมน มคฺค
ขิปฺปเมว วิโสธเยติ. "
เทสนาวสาเน ปฏาจารา มหาปวิย ปสุปริมาเณ กิเลเส
ฌาเปตฺวา โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ. อฺเป พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ
ปาปุณึสูติ.
สา ปน โสตาปนฺนา หุตฺวา สตฺถาร ปพฺพชฺช ยาจิ. สตฺถา
ต ภิกฺขุนีน สนฺติก ปหิณิตฺวา ปพฺพชาเปสิ. สา ลทฺธูปสมฺปทา
ปฏิตาจารตฺตา ปฏาจาราเตฺวว ปฺายิ. สา เอกทิวส กุเฏน
๑

๑. ปฏิวิรหิตาจารตฺตาติป ปาโ. . ว.
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อุทก อาทาย ปาเท โธวนฺตี อุทก อาสิฺจิ. ต โถก คนฺตฺวา
ปจฺฉิชฺชิ. ทุติยวาเร อาสิตฺต ตโต ทูรตร อคมาสิ. ตติยวาเร
อาสิตฺต ตโตป ทูรตรนฺติ. สา ตเทว อารมฺมณ คเหตฺวา ตโย
วเย ปริจฺฉินฺทิตฺวา มยา ปม อาสิตฺต อุทก วิย อิเม
สตฺตา ปมวเยป มรนฺติ ตโต ทูรตร คต ทุติยวาเร อาสิตฺต
อุทก วิย มชฺฌิมวเยป มรนฺติ ตโตป ทูรตร คต ตติยวาเร
อาสิตฺต อุทก วิย ปจฺฉิมวเยป มรนฺติเยวาติ จินฺเตสิ. สตฺถา
คนฺธกุฏิย นิสินฺโน ว โอภาส ผริตฺวา ตสฺสา สมฺมุเข ตฺวา
กเถนฺโต วิย เอวเมต ปฏาจาเร ปฺจนฺน หิ ขนฺธาน อุทยพฺพย
อปสฺสนฺตสฺส วสฺสสต ชีวิตโต เตส อุทยพฺพย ปสฺสนฺตสฺส
เอกาหป เอกกฺขณป ชีวิต เสยฺโยติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" โย จ วสฺสสต ชีเว
อปสฺส อุทยพฺพย
เอกาห ชีวิต เสยฺโย
ปสฺสโต อุทยพฺพยนฺติ. "
ตตฺถ อปสฺส อุทยพฺพยนฺติ ปฺจนฺน ขนฺธาน ปฺจวีสติยา
ลกฺขเณหิ อุทยฺจ วยฺจ อปสฺสนฺโต. ปสฺสโต อุทยพฺพยนฺติ
เตส อุทยฺจ วยฺจ ปสฺสนฺตสฺส อิตรสฺส ชีวติ โต เอกาหป
ชีวิต เสยฺโยติ.
เทสนาวสาเน ปฏาจารา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณีติ.
ปฏาจารา วตฺถุ.
---------
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๑๓. กิสาโคตมี วตฺถุ. [ ๙๓ ]
โย จ วสฺสสต ชีเวติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต กิสาโคตมึ อารพฺภ กเถสิ.
สาวตฺถยิ  กิเรกสฺส เสฏิสฺส เคเห จตฺตาฬีสโกฏิธน
องฺคารา เอว หุตฺวา อฏาสิ. เสฏี ต ทิสฺวา อุปฺปนฺนโสโก
อาหาร ปฏิกฺขิปตฺวา มฺจเก นิปชฺชิ. ตสฺเสโก สหายโก เคห
คนฺตฺวา สมฺม กสฺมา โสจสีติ ปุจฺฉิตฺวา ต ปวตฺตึ สุตฺวา
สมฺม มา โสจิ อห เอก อุปาย ชานามิ ต กโรหีติ.
กึ กโรมิ สมฺมาติ. สมฺม อตฺตโน อาปเณ กิลฺช ปตฺถริตฺวา
องฺคาเร ราสึ กตฺวา วิกฺกีณนฺโต วิย นิสีท อาคตาคเตสุ
มนุสฺเสสุ เย เอว วทนฺติ เสสชนา วตฺถเตลมธุผาณิตาทีนิ
วิกฺกีณนฺติ ตฺว ปน องฺคาเร วิกฺกณ
ี นฺโต นิสนิ ฺโนสีติ เต
วเทยฺยาสิ อตฺตโน สนฺตก อวิกฺกีณนฺโต กึ กริสสฺ ามีติ โย ปน
ต เอว วเทติ เสสชนา วตฺถ เตล มธุผาณิตาทีนิ วิกฺกีณนฺติ ตฺว
ปน หิรฺสุวณฺณ วิกกฺ ีณนฺโต นิสินฺโนสีติ ต วเทยฺยาสิ กห
หิรฺสุวณฺณนฺติ อิทนฺติ จ วุตฺเต อาหร ตาว นนฺติ หตฺเถหิ
ปฏิจฺเฉยฺยาสิ เอว ทินฺน ตว หตฺเถ หิรฺสุวณฺณ ภวิสฺสติ
สา ปน สเจ กุมาริกา โหติ ตว เคเห ปุตฺตสฺส น อาหริตฺวา
จตฺตาฬีสโกฏิธน ตสฺสา นิยฺยาเทตฺวา ตาย ทินนฺ ก วลฺเชยฺยาสิ
สเจ กุมาโร โหติ ตว เคเห วยปฺปตฺต ธีตร ตสฺส ทตฺวา
จตฺตาฬีสโกฏิธน ตสฺส นิยฺยาเทตฺวา เตน ทินฺนก วลฺเชยฺยาสีติ.
๑

๑. อาเนตฺวาติ ภวิตพฺพ.
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โส ภทฺทโก อุปาโยติ อตฺตโน อาปเณ องฺคาเร ราสึ กตฺวา
วิกฺกีณนฺโต วิย นิสีทิ. เย น เอวมาหสุ เสสชนา วตฺถ เตล มธุผาณิตาทีนิ วิกฺกีณนฺติ ตฺว องฺคาเร วิกฺกีณนฺโต นิสินฺโนสีติ เตส
อตฺตโน สนฺตก อวิกฺกีณนฺโต กึ กริสฺสามีติ ปฏิวจน อทาสิ.
อเถกา โคตมี นาม กุมาริกา กิสสรีรตาย กิสาโคตมีติ
ปฺายมานา ปริชิณฺณกุลสฺส ธีตา อตฺตโน เอเกน กิจฺเจน
อาปณทฺวาร คตา ต เสฏึ ทิสฺวา เอวมาห กึ ตาต เสสชนา
วตฺถ เตล มธุ ผาณิตาทีนิ วีกฺกีณนฺติ ตฺว หิรฺสุวณฺณ วิกฺกีณนฺโต
นิสินฺโนสีติ. กห อมฺม หิรฺสุวณฺณนฺติ. นนุ ตฺว ตเทว
คเหตฺวา นิสินฺโนสีติ. อาหร ตาว ต อมฺมาติ. สา หตฺถปูร
คเหตฺวา ตสฺส หตฺเถ เปสิ. ต หิรฺสุวณฺณเมว อโหสิ. อถ
น เสฏี กตรนฺเต อมฺม เคหนฺติ ปุจฺฉติ ฺวา อสุกนฺนามาติ
วุตฺเต ตสฺสา อสฺสามิกภาว ตฺวา ธน ปฏิสาเมตฺวา ต
อตฺตโน ปุตตฺ สฺส อาเนตฺวา จตฺตาฬีสโกฏิธน ปฏิจฺฉาเปสิ. สพฺพ
หิรฺสุวณฺณเมว อโหสิ.
ตสฺสา อปเรน สมเยน คพฺโภ ปติฏหิ. สา ทสมาสจฺจเยน
ปุตฺต วิชายิ. โส ปทสา คมนกาเล กาลมกาสิ. สา อทิฏปุพฺพมรณตาย ต ฌาเปตุ นีหรนฺเต นิวาเรตฺวา ปุตฺตสฺส
เม เภสชฺช ปุจฺฉิสฺสามีติ มตกเลวร องฺเกนาทาย อป นุ เม
ปุตฺตสฺส เภสชฺช ชานาถาติ ปุจฺฉนฺตี ฆรปฺปฏิปาฏิยา วิจรติ.
อถ น มนุสฺสา อมฺม อุมฺมตฺติกาสิ ชาตา มตปุตฺตสฺส
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โส ภทฺทโก อุปาโยติ อตฺตโน อาปเณ องฺคาเร ราสึ กตฺวา
วิกฺกีณนฺโต วิย นิสีทิ. เย น เอวมาหสุ เสสชนา วตฺถ เตล มธุผาณิตาทีนิ วิกฺกีณนฺติ ตฺว องฺคาเร วิกฺกีณนฺโต นิสินฺโนสีติ เตส
อตฺตโน สนฺตก อวิกฺกีณนฺโต กึ กริสฺสามีติ ปฏิวจน อทาสิ.
อเถกา โคตมี นาม กุมาริกา กิสสรีรตาย กิสาโคตมีติ
ปฺายมานา ปริชิณฺณกุลสฺส ธีตา อตฺตโน เอเกน กิจฺเจน
อาปณทฺวาร คตา ต เสฏึ ทิสฺวา เอวมาห กึ ตาต เสสชนา
วตฺถ เตล มธุ ผาณิตาทีนิ วีกฺกีณนฺติ ตฺว หิรฺสุวณฺณ วิกฺกีณนฺโต
นิสินฺโนสีติ. กห อมฺม หิรฺสุวณฺณนฺติ. นนุ ตฺว ตเทว
คเหตฺวา นิสินฺโนสีติ. อาหร ตาว ต อมฺมาติ. สา หตฺถปูร
คเหตฺวา ตสฺส หตฺเถ เปสิ. ต หิรฺสุวณฺณเมว อโหสิ. อถ
น เสฏี กตรนฺเต อมฺม เคหนฺติ ปุจฺฉติ ฺวา อสุกนฺนามาติ
วุตฺเต ตสฺสา อสฺสามิกภาว ตฺวา ธน ปฏิสาเมตฺวา ต
อตฺตโน ปุตตฺ สฺส อาเนตฺวา จตฺตาฬีสโกฏิธน ปฏิจฺฉาเปสิ. สพฺพ
หิรฺสุวณฺณเมว อโหสิ.
ตสฺสา อปเรน สมเยน คพฺโภ ปติฏหิ. สา ทสมาสจฺจเยน
ปุตฺต วิชายิ. โส ปทสา คมนกาเล กาลมกาสิ. สา อทิฏปุพฺพมรณตาย ต ฌาเปตุ นีหรนฺเต นิวาเรตฺวา ปุตฺตสฺส
เม เภสชฺช ปุจฺฉิสฺสามีติ มตกเลวร องฺเกนาทาย อป นุ เม
ปุตฺตสฺส เภสชฺช ชานาถาติ ปุจฺฉนฺตี ฆรปฺปฏิปาฏิยา วิจรติ.
อถ น มนุสฺสา อมฺม อุมฺมตฺติกาสิ ชาตา มตปุตฺตสฺส
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ปฏาย ปุจฉฺ นฺตี วิจริ. สา เอกเคเหป สิทฺธตฺถเก อคฺคเหตฺวา
สายณฺหสมเย จินฺเตสิ อโห ภาริย กมฺม อห มเมว ปุตฺโต
มโตติ สฺมกาสึ สกลคาเม ปน ชีวนฺเตหิ มตกาเอว พหุตราติ.
ตสฺสา เอว จินฺตฺยมานาย ปุตฺตสิเนเหน มุทกุ  หทย ถทฺธภาว
อคมาสิ สา ปุตฺตก อรฺเ ฉฑฺเฑตฺวา สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา
วนฺทิตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ. อถ น สตฺถา ลทฺธา เต
เอกจฺฉรมตฺตา สิทฺธตฺถกาติ อาห. น ลทฺธา ภนฺเต สกลคาเม หิ
ชีวนฺเตหิ มตกาเอว พหุตราติ. อถ น สตฺถา ตฺว มเมว
ปุตฺโต มโตติ สลฺลกฺเขสิ ธุวธมฺโม เอส สตฺตาน มจฺจุราชา หิ
สพฺเพ สตฺเต อปริปุณฺณชฺฌาสเย เอว มโหโฆ วิย ปริกสฺสมาโนเยว
อปายสมุทฺเท ปกฺขิปตีติ วตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" ต ปุตฺตปสุสมฺมตฺต
พฺยาสตฺตมนส นร
สุตตฺ  คาม มโหโฆว
มจฺจุ อาทาย คจฺฉตีติ. "
คาถาปริโยสาเน กิสาโคตมี โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ
อฺเป พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
สา ปน สตฺถาร ปพฺพชฺช ยาจิ. สตฺถา ภิกฺขุนีน สนฺตกิ 
เปเสตฺวา ปพฺพชาเปสิ. สา ลทฺธูปสมฺปทา กิสาโคตมี เถรีติ
ปฺายิ. สา เอกทิวส อุโปสถาคาเร วาร ปตฺวา ทีป ชาเลตฺวา
นิสินฺนา ทีปชาลา อุชชฺ ลนฺติโย จ ภิชฺชนฺติโย จ ทิสฺวา เอวเมว
อิเม สตฺตา ทีปชาลา วิย อุปฺปชฺชนฺติ เจว นิรชุ ฺฌนฺติ จ
นิพฺพาน ปตฺตา เอว น ปฺายนฺตีติ อารมฺมณ อคฺคเหสิ. สตฺถา

๑

๑. ม. ปริกฑฺฒมาโน.
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คนฺธกุฏิย นิสินฺโน ว โอภาส ผริตฺวา ตสฺสา สมฺมุเข นิสีทิตฺวา
กเถนฺโต วิย เอวเมว โคตมิ อิเม สตฺตา ทีปชาลา วิย
อุปฺปชฺชนฺติ เจว นิรชุ ฌ
ฺ นฺติ จ นิพฺพาน ปตฺวา เอว น
ปฺายนฺติ เอว นิพฺพาน อปสฺสนฺตาน วสฺสสต ชีวิตโต นิพพฺ าน
ปสฺสนฺตสฺส ขณมตฺตป ชีวิต เสยฺโยติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา
ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" โย จ วสฺสสต ชีเว
อปสฺส อมต ปท
เอกาห ชีวิต เสยฺโย
ปสฺสโต อมต ปทนฺติ. "
ตตฺถ อมต ปทนฺติ มรณรหิตโกฏาส อมตมหานิพฺพานนฺติ
อตฺโถ. เสส ปุริมสทิส เอว.
เทสนาวสาเน กิสาโคตมี ยถานิสินฺนาว สห ปฏิสมฺภทิ าหิ
อรหตฺเต ปติฏหีติ.
กิสาโคตมี วตฺถุ.
----------------
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๑๔. พหุปุตฺติกาเถรี วตฺถ.ุ [ ๙๔ ]
โย จ วสฺสสตนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต พหุปุตฺติก เถรึ อารพฺภ กเถสิ.
สาวตฺถยิ  กิเรกสฺมึ กุเล สตฺต ปุตฺตา สตฺต จ ธีตโร
อเหสุ. เต สพฺเพป วยปฺปตฺตา เคเห ปติฏหิตฺวา อตฺตโน
ธมฺมตาย สุขปฺปตฺตา อเหสุ. เตส อปเรน สมเยน ปตา
กาลมกาสิ. มหาอุปาสิกา สามิเก นฏเป น ตาว ปุตฺตาน
กุฏมฺพ วิภชติ. อถ น ปุตฺตา อาหสุ อมฺหาก ปตริ นฏเ
ตุยฺห โก อตฺโถ กุฏมฺเพน กึ มย ต อุปฏาตุ น สกฺโกมาติ.
สา เตส กถ สุตฺวา ตุณฺหี หุตฺวา ปุนปฺปุน เตหิ วุจฺจมานา
ปุตฺตา ม ปฏิชคฺคิสฺสนฺติ กึ เม วิสุ กุฏมฺเพนาติ สพฺพ
สาปเตยฺย มชฺเฌ ภินฺทติ ฺวา อทาสิ. อถ น กติปาหจฺจเยน
เชฏปุตฺตสฺส ภริยา อโห อมฺหาก อยฺยา เชฏปุตฺโต เมติ เทฺว
โกฏาเส ทตฺวา วิย อิมเมว เคห อาคจฺฉตีติ อาห. เสสปุตฺตาน
ภริยาป เอวเมว วทึสุ. เชฏธีตร อาทึ กตฺวา ตาส เคห คตกาเลป
น เอวเมว วทึสุ. สา อวมานปฺปตฺตา หุตฺวา กึ อิเมส สนฺติเก
วุตฺเถน ภิกขฺ ุนี หุตฺวา ชีวิสฺสามีติ ภิกฺขุนูปสฺสย คนฺตฺวา ปพฺพชฺช
ยาจิ. ตา น ปพฺพาเชสุ. สา ลทฺธูปสมฺปทา พหุปุตฺติกาเถรี
นาม ปฺายิ. สา อห มหลฺลกกาเล ปพฺพชิตา อปฺปมตฺตาย
เม ภวิตพฺพนฺติ ภิกฺขุนนี  วตฺตปฺปฏิวตฺต กโรติ สพฺพรตฺตึ
สมณธมฺม กริสฺสามีติ เหฏาปาสาเท เอก ถมฺภ หตฺเถน คเหตฺวา
๑

๑. ม. กโรนฺตี.
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ต อาวิชฺชมานา สมณธมฺม กโรติ จงฺกมมานาป อนฺธการฏาเน
มม รุกฺเข วา กตฺถจิ วา สีส ปฏิหฺเยฺยาติ รุกฺข หตฺเถน
คเหตฺวา ต อาวิชฺชมานา สมณธมฺม กโรติ. สตฺถารา เทสิต
ธมฺมเมว กริสฺสามีติ ธมฺม อาวชฺเชตฺวา ธมฺม อนุสฺสรมานา ว
สมณธมฺม กโรติ. อถ สตฺถา คนฺธกุฏิย นิสินฺโนว โอภาส ผริตฺวา
สมฺมุเข นิสนิ ฺโน วิย ตาย สทฺธึ กเถนฺโต พหุปุตฺติเก มยา
เทสิตธมฺม อนาวชฺชนฺตสฺส อปสฺสนฺตสฺส วสฺสสต ชีวิตโต มยา
เทสิตธมฺม ปสฺสนฺตสฺส มุหุตฺตมฺป ชีวิต เสยฺโยติ วตฺวา อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
" โย จ วสฺสสต ชีเว
อปสฺส ธมฺมมุตฺตม
เอกาห ชีวิต เสยฺโย
ปสฺสโต ธมฺมมุตตฺ มนฺติ. "
ตตฺถ ธมฺมมุตฺตมนฺติ นววิธ โลกุตฺตรธมฺม. โส หิ
อุตฺตมธมฺโม นาม. โย หิ ต น ปสฺสติ ตสฺส วสฺสสต
ชีวิตโต ต ธมฺม ปสฺสนฺตสฺส ปฏิวิชฌ
ฺ นฺตสฺส เอกาหป เอกกฺขณมฺป
ชีวิต เสยฺโยติ.
คาถาปริโยสาเน พหุปุตฺติกา เถรี สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺเต
ปติฏหีติ.
พหุปุตฺติกาเถรี วตฺถุ.
สหสฺสวคฺค วณฺณนา นิฏิตา.
อฏโม วคฺโค.
---------------------๑

๒

๑-๒. โปราณโปตฺถเก ปน อาวิชฺฌมานาติ ทิสฺสติ. อาวิฺชมานาติป ทิสฺสติ. ม.อาวิฺฉมานา ว.

