คานา
กองตารามหากุฏ ฯ มีหน้ าที่รับผิดชอบ และดาเนินการ เกี่ยวกับ
ตาราเรี ยนและแบบประกอบการศึกษาพระพุทธศาสนา ทังฝ่้ ายธรรม
และบาลี เมื่อมีเจ้ าหน้ าที่กองตาราหรื อท่านผู้อื่นใด ได้ รวบรวมหรื อ
เรี ยบเรี ยงแต่งตาราเกี่ยวกับการศึกษาพระพุทธศาสนา และมอบลิขสิทธิ์
ให้ มหามกุฏ ฯ ทางเจ้ าหน้ าที่กองตาราได้ ตรวจพิจารณา เมื่อเห็นว่า
จะเป็ นประโยชน์แก่นกั เรี ยน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนผู้สนใจ
ก็ดาเนินการพิมพ์เป็ นหนังสือตาราเรี ยน หรื อแบบประกอบตามแต่กรณี
ท่านเจ้ าคุณพระอมรมุนี (ศิลา สิทฺธิธมฺโม ป.ธ. ๙) วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร ได้ รวบรวมเรี ยบเรี ยงและแปล
ธัมมปทัฏฐกถา โดยวิธียกศัพท์แปล เฉพาะที่ยากเป็ นขอดเป็ นปม ที่
นักหนังสือเรี ยกว่า "แก่ง" ว่า "ที่เล่น" หนังสือ ดังนันจึ
้ งตังชื
้ ่อว่า
"คัณฐี พระธัมมปทัฏฐกถายกศัพท์แปล" และได้ จดั ทาไว้ ครบทัง้ ๘ ภาค
เป็ นสานวนแปลที่แปลกกว่าสานวนแปลของโบราณาจารย์ เหมาะแก่
นักเรี ยนในยุคนี ้ และมอบลิขสิทธิ์ให้ แก่มหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อพิมพ์
เป็ นตาราสาหรับกุลบุตรศึกษาเล่าเรี ยนสืบต่อไป กองตารามหามกุฎ ฯ
ขอขอบพระคุณท่านเจ้ าคุณพระอมรมุนี (ศิลา สิทฺธิธมฺโม ป.ธ. ๙)
ไว้ ณ โอกาสนี ้ เป็ นอย่างยิ่ง.
กองตำรำ
มหามกุฏราชวิทยาลัย
๓๐ มีนาคม ๒๕๑๘
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คัณฐี พระธัมมปทัฏฐกถา
ยกศัพท์แปล ภาค ๑
๑. ๑/๒ ตังแต่
้ ปณามคาถา เป็ นต้ นไป
ปณามคาถา อ. คาถาอันแสดงซึง่ อันนอบน้ อม ท. ว่า
อห อ. ข้ าพเจ้ า (พุทฺธโฆสาจริโย) ชื่อว่าพุทธโฆสาจารย์ เถเรน
อันพระเถระ กุมารกสฺสเปน ชื่อว่ากุมารกัสสป ทนฺเตน ผู้ฝึกแล้ ว
สมจารินา ผู้ประพฤติสม่าเสมอโดยปกติ ถิรเจตสา ผู้มีจิตมัน่ คง
สทฺธมฺมฏฺฅิติกาเมน ผู้ใคร่เพื่ออันตังอยู
้ ่แห่งพระสัทธรรม อาสึสมาเนน
ผู้หวังอยู่ว่า สตฺถา อ. พระศาสดา โกวิโท ผู้ทรงฉลาด ธมฺมาธมฺเมสุ
ในธรรมและสภาพมิใช่ธรรม ท. สมฺปนฺนสทฺธมฺมปโท ผู้มีบทแห่ง
พระสัทธรรมอันถึงพร้ อมแล้ ว กรุณาเวคสมุสฺสหิตมานโส ผู้มีฉนั ทะ
อันมีในใจอันกาลังแห่งพระกรุณาให้ อาจหาญขึ ้นพร้ อมแล้ ว อาคมฺม
ทรงอาศัยแล้ ว การณ ซึง่ เหตุ ต ต นันนั
้ น้ เทเสสิ ทรงแสดงแล้ ว
ธมฺมปท ซึง่ พระธรรมบท สุภ อันงาม ย เว ใดแล ปี ติปาโมชฺชวฑฺฒน อันเป็ นเครื่ องยังปี ติและปราโมทย์ให้ เจริญ เทวมนุสฺสาน แก่
เทวดาและมนุษย์ ท. อตฺถวณฺณนา อ. กถาเป็ นเครื่ องพรรณนาซึง่ เนื ้อ
ความ ตสฺส ธมฺมปทสฺส แห่งพระธรรมบทนัน้ ยา ใด ปรมฺปราภตา
อันอาจารย์นาสืบ ๆ กันมาแล้ ว นิปณ
ุ า อันละเอียด สณฺฅิตา ตังอยู
้ ่
พร้ อมแล้ ว ทีปภาสาย โดยภาษาแห่งชาวเกาะ ตามฺพปณฺณิทีปมฺหิ
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ในเกาะอันเป็ นที่อยู่แห่งบุคคลผู้มีฝ่ามือแดง หิตสมฺปท ยังความถึง
พร้ อมแห่งประโยชน์เกื ้อกูล น สาธยติ ย่อมไม่ให้ สาเร็จ สตฺตาน
แก่สตั ว์ ท. เสสาน อันเหลือ อปฺเปว นาม ชื่อแม้ ไฉน สา อตฺถวณฺณนา อ. กถาเป็ นเครื่ องพรรณนาซึง่ เนื ้อความนัน้ หิต ยังประโยชน์
เกื ้อกูล สาเธยฺย พึงให้ สาเร็จ สพฺพโลกสฺส แก่โลกทังปวง
้
อิติ ดังนี ้
อภิยาจิโต วิงวอนแล้ ว สกฺกจฺจ โดยเคารพ นมสฺสิตฺวา นมัสการ
แล้ ว ปาเท ซึง่ พระบาท ท. มหาโมหตโมนทฺเธ โลเก โลกนฺตทสฺสินา เยน สมฺพทุ ฺเธน สทฺธมฺมปชฺโชโต ชลิโต ชลิติทฺธินา ตสฺส
สมฺพทุ ฺธสฺส แห่ง - อ. ประทีปอันโพลงทัว่ แล้ วคือพระสัทธรรม อัน
พระสัมพุทธเจ้ าพระองค์ใด ผู้ ผู้ - ครัน้ เมื่อโลก อันมืดคือโมหะใหญ่
หุ้มห่อแล้ ว ทรงเห็นซึง่ ที่สดุ แห่งโลกโดยปกติ ผู้มีพระฤทธิ์อนั รุ่งเรื อง
แล้ ว ให้ รุ่งเรื องแล้ ว พระสัมพุทธเจ้ าพระองค์นนั ้ สิรีมโต ผู้มีพระ
สิริ อสฺส สมฺพทุ ฺธสฺส สทฺธมฺม ปูเชตฺวา จ บูชาแล้ วซึง่ พระสัทธรรม
แห่งพระสัมพุทธเจ้ า พระองค์นนด้
ั ้ วย สงฺฆสฺส อญฺชลึ กตฺวา จ
กระทาแล้ วซึง่ อัญชลี แก่พระสงฆ์ด้วย ปหาย จักละแล้ ว ต ภาส จ
ซึง่ ภาษานันด้
้ วย อติวิตฺถาร คต วจนกฺกม จ ซึง่ ลาดับแห่งคา อัน
ถึงแล้ ว ซึง่ ความพิสดารเกินด้ วย กาโรปยิตฺวาน จักยกขึ ้นแล้ ว ภาส
สู่ภาษา ตนฺตึ อันเป็ นแบบแผน มโนรม อันเป็ นที่รื่นรมย์แห่งใจ
พฺยญฺชนปท อ. พยัญชนะและบท ย ใด คาถาน แห่งคาถา ท.
(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต น ภาวิต มิได้ ให้ เป็ นแจ้ งแล้ ว ตตฺถ
ธมฺมปเท ในพระธรรมบทนัน้ ต พฺยาญฺชนปท ยังพยัญชนะและบท
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นัน้ วิภาเวตฺวา จักให้ เป็ นแจ้ งแล้ ว เกวล สิ ้นเชิง ภาสิสฺส จักกล่าว
ตเอว ธมฺมปท ซึง่ พระธรรมบทนันนั
้ น่ เทียว อเสส มิให้ เหลือ
ภาสนฺตเรน โดยภาษาอื่น อตฺถโต โดยเนื ้อความ อาวหนฺโต นา
มาอยู่ ปี ติปาโมชฺช ซึง่ ปี ติและปราโมทย์ มนโส แห่งใจ อตฺถธมฺมปู นิสฺสิต อันเข้ าไปอาศัยแล้ วซึง่ อรรถและธรรม วิภาวิน ปณฺฑิตาน
แก่บณ
ั ฑิต ท. ผู้ยงั อรรถให้ เป็ นแจ้ งโดยปกติ อิติ ดังนี ้ (มยา) อัน
ข้ าพเจ้ า (พุทฺธโฆสาจริ เยน) ชื่อว่าพุทธโฆษาจารย์ (ฅปิ ตา) ตังไว้
้
แล้ ว (อิมสฺมึ ปกรณารมฺเภ) ในอันริเริ่มซึง่ ปกรณ์นี ้ ฯ
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ยมกวรรค วรรณนา
เรื่ องพระจักขุปาลเถระ
๒. ๔/๕ ตังแต่
้ ตสฺมึ สมเย สตฺถา ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก
เป็ นต้ นไป.
ตสฺมึ สมเย ในสมัยนัน้ สตฺถา อ. พระศาสดา ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก ผู้มีจกั รคือธรรมอันประเสริฅอันให้ ทรงเป็ นไปแล้ ว คนฺตฺวา
เสด็จไปแล้ ว อนุปพุ ฺเพน โดยลาดับ วิหรติ เสด็จประทับอยู่อยู่
เชตวนมหาวิหาเร ในพระวิหารใหญ่ชื่อว่าเชตวัน อนาถปิ ณฺฑิกมหาเสฏฺฅินา จตุปปฺ ญฺฃาสโกฏิธน วิสฺสชฺเชตฺวา การิเต อันมหาเศรษฐี
ชื่อว่าอนาถบิณฑิก สละวิเศษแล้ ว ซึง่ ทรัพย์อนั มีโกฏิ ๕๔ เป็ นประมาณ
ยังบุคคลให้ กระทาแล้ ว มหาชน ยังมหาชน ปติฏฺฅาปยมาโน ให้ ตงั ้
อยู่เฉพาะอยู่ สคฺคมคฺเค จ ในหนทางแห่งสวรรค์ด้วย โมกฺขมคฺเค จ
ในหนทางแห่งธรรมเป็ นเครื่ องพ้ นด้ วย ฯ หิ จริงอยู่ ตถาคโต อ.
พระตถาคต วสิ เสด็จประทับอยู่แล้ ว วสฺสาวส ประทับอยู่ตลอด
พรรษา เอกเอว พรรษาหนึง่ นัน่ เทียว นิโคฺรธมหาวิหาเร ในพระ
วิหารใหญ่ชื่อว่านิโครธ เทฺวอสีติฃาติกลุ สหสฺเสหิ อันพันแห่ง
ตระกูลแห่งพระญาติ ๘๐ สองหน ท. อิติ คือ ฃาติกสุ สหสฺเสหิ อัน
พันแห่งตระกูลแห่งพระญาติ ท. อสีติยา ๘๐ มาติปกฺขโต ข้ างฝ่ าย
แห่งพระมารดา ฃาติกลุ สหสฺเสหิ อันพันแห่งตระกูลแห่งพระญาติ ท.
อสีติยา ๘๐ ปิ ติปกฺขโต ข้ างฝ่ ายแห่งพระบิดา การิเต ยังบุคคลให้
กระทาแล้ ว (วสิ) เสด็จประทับอยู่แล้ ว (วสฺสาวาเส) ประทับอยู่
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ตลอดพรรษา เอกูนวีสติ ๒๐ หย่อนหนึง่ เชตวนมหาวิหาเร ใน
พระวิหารใหญ่ชื่อว่าเชตวัน อนาถปิ ณฺฑิเกน การิเต อันมหาเศรษฐี ชื่อว่าอนาถบิณฑิก ยังบุคคลให้ กระทาแล้ ว (วสิ) เสด็จประทับ
อยู่แล้ ว วสฺสาวาเส ประทับอยู่ตลอดพรรษา ฉ ๖ ปุพฺพาราเม
ในบุพพาราม วิสาขาย สตฺตวีสติโกฏิธนปริจฺจาเคน การิเต อัน
มหาอุบาสิกาชื่อว่าวิสาขา ยังบุคคลให้ กระทาแล้ ว ด้ วยอันบริจาคซึง่
ทรัพย์อนั มีโกฏิ ๒๗ เป็ นประมาณ นิสฺสาย ทรงอาศัยแล้ ว สาวตฺถึ
ซึง่ เมืองสาวัตถี วสิ เสด็จประทับอยู่แล้ ว วสฺสาวาเส ประทับอยู่
ตลอดพรรษา ปญฺจวีสติ ๒๕ ปฏิจฺจ เพราะทรงอาศัย ทฺวินฺน
กุลาน คุณมหนฺตต ซึง่ ความที่แห่งตระกูล ท. ๒ เป็ นตระกูลมีคณ
ุ มาก
อิติ ด้ วยประการฉะนี ้ ฯ
อนาถปิ ณฺฑิโกปิ อ. มหาเศรษฐี ชื่อว่าอนาถบิณฑิกก็ดี วิสาขา
มหาอุปาลิกาปิ อ. มหาอุบาสิกาชื่อว่าวิสาขาก็ดี คจฺฉนฺติ ย่อมไป
อุปฏฺฅาน สู่ที่เป็ นที่บารุง ตถาคตสฺส ซึง่ พระตถาคต วาเร สิ ้นวาระ ท.
เทฺว ๒ ทิวสสฺส ต่อวัน นิพทฺธ เนืองนิตย์ ฯ จ ก็แล อนาถปิ ณฺฑิกวิสาขา อ. มหาเศรษฐี ชื่อว่าอนาถบิณฑิกและมหาอุบาสิกาชื่อว่า
วิสาขา ท. คจฺฉนฺตา เมื่อจะไป ตุจฺฉหตฺถา น คตปุพฺพา เป็ นผู้
ไม่เคยมีมืออันเปล่าไปแล้ ว (จินฺตเนน) ด้ วยอันคิดว่า ทหรสามเณรา
อ. ภิกษุหนุ่มและสามเณร ท. โอโลเกสฺสนฺติ จักแลดู หตฺเถ ซึง่
มือ ท. โน ของเรา ท. อิติ ดังนี ้ (โหนฺติ) ย่อมเป็ น ฯ (อนาถปิ ณฺฑิกวิสาขา) อ. มหาเศรษฐี ชื่อว่าอนาถบิณฑิกและมหาอุบาสิกาชื่อ
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ว่าวิสาขา ท. คจฺฉนฺตา เมื่อจะไป ปุเรภตฺต ในกาลก่อนแห่งภัต
คาหาเปตฺวา ยังบุคคลให้ ถือเอาแล้ ว ขาทนียาทีนิ วตฺถนู ิ ซึง่ วัตถุ ท.
มีวตั ถุอนั บุคคลพึงเคี ้ยวเป็ นต้ น คจฺฉนฺติ ย่อมไป (คจฺฉนฺตา) เมื่อจะ
ไป ปจฺฉาภตฺต ในภายหลังแห่งภัต (คาหาเปตฺวา) ยังบุคคลให้
ถือเอาแล้ ว ปญฺจ เภสชฺชานิ จ ซึง่ เภสัช ท. ๕ ด้ วย อฏฺฅ
ปานานิ จ ซึง่ น ้าปานะ ท. ๘ ด้ วย (คจฺฉนฺติ) ย่อมไป ฯ
ปน ก็ อาสนานิ อ. อาสนะ ท. ปญฺฃตฺตานิเอว เป็ นอาสนะ
อันบุคคลปูลาดแล้ วนัน่ เที่ยว นิเวสเนสุ ในเรื อนเป็ นที่อยู่ ท. เตส
ชนาน ของชน ท. เหล่านัน้ ภิกฺขสุ หสฺสาน เพื่อพันแห่งภิกษุ ท.
ทฺวินฺน ๒ ทฺวินฺน ๒ นิจฺจ เป็ นนิจ โหนฺติ ย่อมเป็ น ฯ โย ภิกฺขุ
อ. ภิกษุรูปใด อิจฺฉติ ย่อมปรารถนา อนฺนปานเภสชฺเชสุ ในข้ าว
และน ้าดื่มและเภสัช ท. หนา ย วตฺถุ ซึง่ วัตถุใด ต วตฺถุ อ. วัตถุนนั ้
สมฺปชฺชติ ย่อมถึงพร้ อม ตสฺส ภิกฺขโุ น แก่ภิกษุรูปนัน้ ยถิจฺฉิต อว
ตามปรารถนานัน่ เทียว ฯ ปญฺโห อ. ปั ญหา เตสุ ทฺวีสุ ชเนสุ
อนาถปิ ณฺฑิเกน เอกเอว ทิวส สตฺถาร น ปุจฺฉิตปุพฺโพ เป็ นปั ญหา
อัน - ในชน ท. ๒ เหล่านันหนา
้
มหาเศรษฐี ชื่อว่าอนาถบิณฑิก ไม่เคย
ทูลถามแล้ ว กะพระศาสดา ในวันหนึง่ นัน่ เทียว (โหติ) ย่อมเป็ น ฯ
กิร ได้ ยินว่า โส อนาถปิ ณฺฑิโก อ. เศรษฐี ชื่อว่าอนาถบิณฑิก
นัน้ (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ วว่า ตถาคโต อ. พระตถาคต พุทฺธสุขมุ าโล ทรงเป็ นพระพุทธเจ้ าผู้ละเอียดอ่อน ขตฺติยสุขมุ าโล ทรง
เป็ นกษัตริย์ผ้ ลู ะเอียดอ่อน (หุตฺวา) เป็ น เทเสนฺโต เมื่อจะทรง

ประโยค๒ - คัณฐี พระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๑ - หน้ าที่ 8

แสดง ธมฺม ซึง่ ธรรม เม แก่เรา (จินฺตเนน) ด้ วยอันทรง
พระดาริว่า คหปติ อ. คฤหบดี พหุปกาโร เป็ นผู้อปุ การะอันมาก
เม แก่เรา (โหติ) ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ กิลเมยฺย พึงทรงลาบาก
อิติ ดังนี ้ น ปุจฺฉติ ย่อมไม่ทลู ถาม ปญฺห ซึง่ ปั ญหา อธิมตฺตสิเนเหน เพราะความรักอันมีประมาณยิ่ง สตฺถริ ในพระศาสดา ฯ
ปน ส่วนว่า สตฺถา อ. พระศาสดา ตสฺมึ อนาถปิ ณฺฑิเก
ครัน้ เมื่อเศรษฐี ชื่อว่าอนาถบิณฑิกนัน้ นิสินฺนมตฺเตเอว เป็ นผู้สกั ว่า
นัง่ แล้ วนัน่ เทียว (สมาเน) มีอยู่ (จินฺเตตฺวา) ทรงพระดาริแล้ วว่า
เสฏฅี อ. เศรษฐี อย นี ้ รกฺขติ ย่อมรักษา ม ซึง่ เรา อรกฺขิตพฺพฏฺฅาเน ในฅานะอันบุคคลไม่ควรรักษา หิ เพราะว่า อห อ.
เรา ฉินฺทิตฺวา ตัดแล้ ว สีส ซึง่ ศีรษะ อตฺตโน ของตน อลงฺกตปฺปฏิยตฺต อันประดับแล้ วและตกแต่งแล้ ว อุปปฺ าเฏตฺวา ควักแล้ ว
อกฺขีนิ ซึง่ นัยน์ตา ท. อุพฺพตฺเตตฺวา เพิกขึ ้นแล้ ว หทยมส ซึง่ เนื ้อ
แห่งหัวใจ ปริจฺจชิตฺวา บริจาคแล้ ว ปุตฺตทาร ซึง่ บุตรและทาระ
ปาณสม ผู้เสมอด้ วยลมปราณ ปารมิโย ยังบารมี ท. ปูเรนฺโต ให้
เต็มอยู่ อสงฺเขยฺยานิ สิ ้นอสงไขย ท. จตฺตาริ ๔ กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ
อันยิ่งด้ วยแสนแห่งกัป ปูเรสึ ยังบารมีให้ เต็มแล้ ว ปเรส ชนาน
ธมฺมเทสนตฺถเอว เพื่ออันแสดงซึง่ ธรรม แก่ชน ท. เหล่าอื่นนัน่ เทียว
เอโส เสฏฺฅี อ. เศรษฐี นี ้ รกฺขติ ย่อมรักษา ม ซึง่ เรา อรกฺขิตพฺพฏฺฅาเน ในฅานะอันบุคคลไม่ควรรักษา อิติ ดังนี ้ เอก ธมฺมเทสน กเถสิเอว ตรัสแล้ ว ซึง่ พระธรรมเทศนากัณฑ์หนึง่ นัน่ เทียว ฯ
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๓. ๖/๖ ตังแต่
้ อถ น สตฺถา นตฺถิ เต โกจิ เป็ นต้ นไป.
อถ ครัง้ นัน้ สตฺถา อ. พระศาสดา อาห ตรัสแล้ วว่า ฃาติ
อ. ญาติ โกจิ ไร ๆ อาปุจฺฉิตพฺพยุตฺตโก ผู้ควรแล้ วแก่ความเป็ น
ญาติอนั ท่านควรอาลา เต ของท่าน นตฺถิ ย่อมไม่มีหรื อ อิติ ดังนี ้
น มหาปาล กะกุฎมพี
ุ ชื่อว่ามหาปาละนั ้น ฯ
(มหาปาโล) อ. กุฎมพี
ุ ชื่อว่ามหาปาละ (อาห) กราบทูลแล้ ว
ว่า ภนฺเต ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ กนิฏฺฅภาตา อ. น้ องชายผู้น้อยที่สดุ
เม ของข้ าพระองค์ อตฺถิ มีอยู่ อิติ ดังนี ้ ฯ
(สตฺถา) อ. พระศาสดา (อาห) ตรัสแล้ วว่า เตนหิ ถ้ า
อย่างนัน้ ตฺว อ. ท่าน อาปุจฺฉาหิ จงอาลา ต กนิฏฺฅภาตร ซึง่
น้ องชายผู้น้อยที่สดุ นันเถิ
้ ด อิติ ดังนี ้ ฯ
โส มหาปาโล อ. กุฎมพี
ุ ชื่อว่ามหาปาละนัน้ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา
ทูลรับพร้ อมแล้ วว่า สาธุ อ. ดีละ อิติ ดังนี ้ วนฺทิตฺวา ถวายบังคม
แล้ ว สตฺถาร ซึง่ พระศาสดา คนฺตฺวา ไปแล้ ว เคห สู่เรื อน
ปกฺโกสาเปตฺวา ยังบุคคลให้ ร้องเรี ยกมาแล้ ว กนิฏฺฅ ซึง่ น้ องชาย
(อาห) กล่าวแล้ วว่า ตาต แน่ะพ่อ ธน อ. ทรัพย์ สวิญฺฃาณกาวิญฺฃาณก อันเป็ นไปกับด้ วยวิญญาณและไม่มีวิญญาณ กิญฺจิ อะไร ๆ
ย ใด อตฺถิ มีอยู่ กุเล ในตระกูล อิมสฺมึ นี ้ ต ธน อ. ทรัพย์
นัน้ สพฺพ ทังปวง
้
ภาโร จงเป็ นภาระ ตว ของเธอ (โหตุ) จง
เป็ น ตฺวั อ. เธอ ปฏิปชฺชาหิ จงปฏิบตั ิ น ธน ซึง่ ทรัพย์นนเถิ
ั้ ด
อิติ ดังนี ้ ฯ
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(กนิฏฺโฅ) อ. น้ องชาย (ปุจฺฉิ) ถามแล้ วว่า สามิ ข้ าแต่นาย
ปน ก็ ตุมฺเห อ. ท่าน ท. (คมิสฺสถ) จักไป (กุหึ ฅาเน) ณ
ที่ไหน อิติ ดังนี ้ ฯ
(มหาปาโล) อ. กุฎมพี
ุ ชื่อว่ามหาปาละ (อาห) กล่าวแล้ วว่า
อห อ. ฉัน ปพฺพชิสฺสามิ จักบวช สนฺติเก ในสานัก สตฺถุ ของ
พระศาสดา อิติ ดังนี ้ ฯ
(กนิฏฺโฅ) อ. น้ องชาย (อาห) กล่าวแล้ วว่า ภาติก ข้ าแต่
พี่ชาย ตฺว อ. ท่าน กเถสิ กล่าวแล้ ว กึ วจน ซึง่ คาอะไร ตฺว
อ. ท่าน มาตริ ครัน้ เมื่อมารดา มตาย ตายแล้ ว เม (ลทฺโธ)
เป็ นผู้อนั ฉันได้ แล้ ว มาตา วิย ราวกะ อ. มารดา (อสิ) ย่อมเป็ น
(ตฺว) อ. ท่าน ปิ ตริ ครัน้ เมื่อบิดา มเต ตายแล้ ว (เม ลทฺโธ)
เป็ นผู้อนั ฉันได้ แล้ ว ปิ ตา วิย ราวกะ อ. บิดา (อสิ) ย่อมเป็ น
มหาวิภโว อ. โภคะอันบุคคลพึงเสวยอันใหญ่ (อตฺถิ) มีอยู่ เคเห ใน
เรื อน โว ของท่าน ท. (โว) อันท่าน ท. เคห อชฺฌาวสนฺเตหิเอว
ผู้อยู่ทบั อยู่ซงึ่ เรื อนนัน่ เทียว สกฺกา อาจ กาตุ เพื่ออันกระทา
ปุฃฺฃานิ ซึง่ บุญ ท. ตุมฺเห อ. ท่าน ท. มา อกตฺก อย่าได้ กระทาแล้ ว
เอว อย่างนี ้ อิติ ดังนี ้ ฯ
(มหาปาโล) อ. กุฎมพี
ุ ชื่อว่ามหาปาละ (อาห) กล่าวแล้ วว่า
ตาต แน่ะพ่อ ธมฺมเทสนา อ. พระธรรมเทศนา สตฺถุ ของพระ
ศาสดา มยา อันฉัน สุตา ฟั งแล้ ว หิ เพราะว่า อาทิมชฺฌปริโยสานกลฺยาณธมฺโม อ. ธรรมอันงามในเบื ้องต้ นและท่ามกลางและที่สดุ รอบ
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สตฺถารา อันพระศาสดา อาโรเปตฺวา ทรงยกขึ ้นแล้ ว ติลกฺขณ สู่
ลักษณะ ๓ สณฺหสุขมุ ทังไพเราะทั
้
งละเอี
้
ยด เทสิโต ทรงแสดงแล้ ว
โส ธมฺโม อ. ธรรมนัน้ (เกนจิ) อันใคร ๆ น สกฺกา ไม่อาจ
ปูเรตุ เพื่ออันให้ เต็ม อคารมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งเรื อน ตาต แน่ะ
พ่อ อห อ. ฉัน ปพฺพชิสฺสามิ จักบวช อิติ ดังนี ้ ฯ
(กนิฏฺโฅ) อ. น้ องชาย (อาห) กล่าวแล้ วว่า ภาติก ข้ าแต่
พี่ชาย อปิ จ เออก็ (ตุมฺเห) อ. ท่าน ท. ตรุณา เป็ นคนหนุ่ม
(อตฺถ) ย่อมเป็ น ตาว ก่อน ตุมฺเห อ. ท่าน ท. ปพฺพชิสฺสถ จัก
บวช (อตฺตโน) มหลฺลกกาเล ในกาลแห่งตนเป็ นคนแก่ อิติ ดังนี ้ ฯ
(มหาปาโล) อ. กุฎมพี
ุ ชื่อว่ามหาปาละ (อาห) กล่าวแล้ วว่า
ตาต แน่ะพ่อ หิ ก็ หตฺถปาทาปิ แม้ อ. มือและเท้ า ท. อตฺตโน
ของตน มหลฺลกสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลผู้แก่ อนสฺสวา เป็ นสภาพ
ไม่เชื่อฟั ง โหนฺติ ย่อมเป็ น น วตฺตนฺติ ย่อมไม่เป็ นไป วเส ใน
อานาจ ปน ก็ กิมงฺค อ. องค์อะไรเล่า ฃาตกา อ. ญาติ ท.
(อสฺสวา) จักเป็ นผู้เชื่อฟั ง (ภวิสฺสนฺติ) จักเป็ น (วตฺติสฺสนฺติ) จัก
เป็ นไป (วเส) ในอานาจ โส อห อ. ฉันนัน้ น กโรมิ จะไม่
กระทา วจน ซึง่ คา ตว ของเธอ อห อ. ฉัน สมณปฏิปตฺตึ
ปเรสฺสามิ จักยังการปฏิบตั ิแห่งสมณะ จักให้ เต็ม
หตฺถปาทา อ. มือและเท้ า ท. ยสฺส ปุคฺคลสฺส
ของบุคคลใด ชราชชฺชริตา เป็ นสภาพคร่ าคร่า
แล้ วเพราะความชรา อนสฺสวา เป็ นสภาพไม่เชื่อ
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ฟั ง โหนฺติ ย่อมเป็ น โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนัน้
วิหตตฺถาโม ผู้มีเรี่ ยวแรงอันความชรากาจัดแล้ ว
จริสฺสติ จักประพฤติ ธมฺม ซึง่ ธรรม กถ อย่างไร
ได้
ตาต แน่ะพ่อ อห อ. ฉัน ปพฺพชิชฺสามิเอว จักบวชนัน่ เทียว
อิติ ดังนี ้ ฯ
(โส มหาปาโล) อ. กุฎมพี
ุ ชื่อว่ามหาปาละนั ้น ตสฺส กนิฏฺฅสฺส
เมื่อน้ องชายนัน้ วิรวนฺตสฺสเอว ร้ องอยู่นนั่ เทียว คนฺตฺวา ไปแล้ ว
สนฺติก สู่สานัก สตฺถุ ของพระศาสดา ยาจิตฺวา ทูลขอแล้ ว ปพฺพชฺช
ซึง่ การบรรพชา ลทฺธปพฺพชฺชปู สมฺปโท ผู้มีการบรรพชาและอุปสมบท
อันได้ แล้ ว วสิตฺวา อยู่แล้ ว สนฺติเก ในสานัก อาจริยปุ ชฺฌายาน
ของอาจารย์และอุปัชฌายะ ท. วสฺสานิ สิ ้นปี ท. ปญฺจ ๕ วุตฺถวสฺโส
ผู้มีพรรษาอันอยู่แล้ ว ปวาเรตฺวา ปวารณาแล้ ว อุปสงฺกมิตฺวา เข้ า
ไปเฝ้าแล้ ว สตฺถาร ซึง่ พระศาสดา วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ ว ปุจฺฉิ
ทูลถามแล้ วว่า ภนฺเต ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริย ธุรานิ อ. ธุระ ท.
กติ เท่าไร (อตฺถิ) มีอยู่ อิมสฺมึ สาสเน ในศาสนานี ้ อิติ ดังนี ้ ฯ
(สตฺถา) อ. พระศาสดา (อาห) ตรัสแล้ วว่า ภิกฺขุ ดูก่อน
ภิกษุ เทวฺเอว ธุรานิ อ. ธุระ ท. ๒ นัน่ เทียว อิติ คือ คนฺถธุร
อ. คันถธุระ วิปสฺสนาธุร อ. วิปัสสนาธุระ (อตฺถิ) มีอยู่ (อิมสฺมึ
สาสเน) ในศาสนานี ้ อิติ ดังนี ้ ฯ
(มหาปาโล) อ. ภิกษุชื่อว่ามหาปาละ (ปุจฺฉิ) ทูลถามแล้ วว่า
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ภนฺเต ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ปน ก็ คนฺถธุร อ. คันถธุระ กตม
เป็ นไฉน วิปสฺสนาธุร อ. วิปัสสนาธุระ กตม เป็ นไฉน อิติ ดังนี ้ ฯ
(สตฺถา) อ. พระศาสดา (อาห) ตรัสแล้ วว่า อิท ธุร
อ. ธุระนี ้ อิติ คือ อตฺตโน ปญฺฃานุรูเปน เอก นิกาย วา เทฺว
นิกาเย วา สกล เตปิ ฏก พุทฺธวจน วา ปน อุคฺคณฺหิตฺวา ตสฺส
พุทฺธวจนสฺส ธารณ กถน วาจน อ. อันเรี ยนเอา ซึง่ นิกายหมวดหนึง่
หรื อ หรื อว่าซึง่ นิกาย ท. ๒ หมวด ก็หรื อว่าซึง่ พระพุทธพจน์ คือ
ประชุมแห่งปิ ฎก ๓ ทังสิ
้ ้น ตามสมควรแก่ปัญญาของตน แล้ วทรงไว้
บอกกล่าว ซึง่ พระพุทธพจน์นนั ้ คนฺถธุร นาม ชื่อว่าคันถธุระ อิท
ธุร อ. ธุระนี ้ อิติ คือ ปน ก็ สกฺลหุกวตฺติโน ปนฺตเสนาสนาภิรตสฺส ภิกฺขโุ น อตฺตภาเว ขยวย ปฏฺฅเปตฺวา สาตจฺจกิริยาวเสน
วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺตคฺคหณ อ. อันเริ่มตังไว้
้ ซึง่ ความสิ ้นไป
และความเสื่อมไป ในอัตตภาพ แล้ วยังวิปัสสนา ให้ เจริญ ด้ วยอานาจ
แห่งอันกระทาโดยความติดต่อ แล้ วยึดเอา ซึง่ ความเป็ นแห่งพระ
อรหันต์ แห่งภิกษุ ผู้มีความประพฤติอนั เบาพร้ อม ผู้ยินดียิ่งแล้ วใน
เสนาสนะอันสงัดแล้ ว วิปสฺสนาธุร นาม ชื่อว่าวิปัสสนาธุระ อิติ
ดังนี ้ ฯ
(มหาปาโล) อ. ภิกษุชื่อว่ามหาปาละ (อาห) กราบทูลแล้ ว
ว่า ภนฺเต ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ อห อ. ข้ าพระองค์ ปพฺพชิโต
ผู้บวชแล้ ว (อตฺตโน) มหลฺลกกาเล ในกาลแห่งตนเป็ นคนแก่ น
สกฺขิสฺสามิ จักไม่อาจ คนฺถธุร ปูเรตุ เพื่ออันยังคันถธุระให้ เต็ม
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ปน แต่ว่า อห อ. ข้ าพระองค์ วิปสฺสนาธุร จักยังวิปัสสนาธุระ
ปูเรสฺสมิ จักให้ เต็ม ตุมฺเห อ. พระองค์ ท. กเถถ ขอจงตรัสบอก
กมฺมฏฺฅาน ซึง่ พระกรรมฅาน เม แก่ข้าพระองค์เถิด อิติ ดังนี ้ ฯ
อถ ครัง้ นัน้ สตฺถา อ. พระศาสดา กเถสิ ตรัสบอกแล้ ว
กมฺมฏฺฅาน ซึง่ พระกรรมฅาน ยาว เพียงใด อรหตฺตา แต่ความเป็ น
แห่งพระอรหันต์ อสฺส มหาปาลสฺส แก่ภิกษุชื่อว่ามหาปาละนัน้ ฯ
โส มหาปาโล อ. ภิกษุชื่อว่ามหาปาละนัน้ วนฺทิตฺวา ถวาย
บังคมแล้ ว สตฺถาร ซึง่ พระศาสดา ปริเยสนฺโต แสวงหาอยู่ ภิกฺขู
ซึง่ ภิกษุ ท. สหคามิโน ผู้มีปกติไปกับ อตฺตนา ด้ วยตน ลภิตฺวา
ได้ แล้ ว ภิกฺขู ซึง่ ภิกษุ ท. สฏฺฅี ๖๐ นิกฺขมิตฺวา ออกไปแล้ ว
สทฺธึ พร้ อม เตหิ ภิกฺขหู ิ ด้ วยภิกษุ ท. เหล่านัน้ คนฺตฺวา ไปแล้ ว
วีสโยชนสตมคฺค สิ ้นหนทางอันมีร้อยแห่งโยชน์ ๒๐ เป็ นประมาณ
ปตฺวา ถึงแล้ ว ปจฺจนฺตคาม ซึง่ บ้ านอันตังอยู
้ ่ในที่สดุ เฉพาะ มหนฺต
หมู่ใหญ่ เอก บ้ านหนึง่ สปริวาโร ผู้เป็ นไปกับด้ วยบริวาร ปาวิสิ
ได้ เข้ าไปแล้ ว ปิ ณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต ตตฺถ คาเม ในบ้ านนัน้ ฯ
๔. ๙/๑๕ ตั ้งแต่ โส วิหาร คนฺตฺวา วสนฏฺฅาน เป็ นต้ นไป.
โส เวชฺโช อ. หมอนัน้ จินฺเตตฺวา คิดแล้ วว่า อห อ. เรา
คนฺตฺวา จักไปแล้ ว วิหาร สู่วิหาร โอโลเกสฺสามิ จักแลดู วสนฏฺฅาน
ซึง่ ที่อนั เป็ นที่อยู่ อิติ ดังนี ้ (วตฺวา) เรี ยนแล้ วว่า ภนฺเต ข้ าแต่
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ท่านผู้เจริญ เตนหิ ถ้ าอย่างนัน้ ตุมฺเห อ. ท่าน ท. คจฺฉถ จงไป
เถิด อิติ ดังนี ้ วิสฺสชฺเชตฺวา สละวิเศษแล้ ว เถร ซึง่ พระเถระ
คฺตฺวา ไปแล้ ว วิหาร สู่วิหาร โอโลเกนฺโต แลดูอยู่ วสนฏฺฅาน
ซึง่ ที่อนั เป็ นที่อยู่ เถรสฺส ของพระเถระ ทิสฺวา เห็นแล้ ว จงฺกมนนิสีทนฏฺฅานเอว ซึง่ ที่อนั เป็ นที่จงกรมและที่เป็ นที่นงั่ นัน่ เทียว อทิสฺวา
ไม่เห็นแล้ ว สยนฏฺฅาน ซึง่ ที่อนั เป็ นที่นอน ปุจฺฉิ เรี ยนถามแล้ วว่า
ภนฺเต ข้ าแต่ท่านผู้เจริ ญ (เตล) อ. น ้ามัน โว อันท่าน ท. นิสินฺเนหิ
ผู้นงั่ แล้ ว อาสิตฺต หยอดแล้ ว (กึ) หรื อ (อุทาหุ) หรื อว่า
(เตล) อ. น ้ามัน (โว) อันท่าน ท. นิปนฺเนหิ ผู้นอนแล้ ว
(อาสิตฺต) หยอดแล้ ว อิติ ดังนี ้ ฯ
เถโร อ. พระเถระ ตุณฺหี เป็ นผู้นิ่ง อโหสิ ได้ เป็ นแล้ ว ฯ
(เวชฺโช) อ. หมอ ยาจิ อ้ อนวอนแล้ ว ปุนปฺปนุ บ่อย ๆ ว่า
ภนฺเต ข้ าแต่ท่านผู้เจริ ญ ตุมฺเห อ. ท่าน มา อกตฺถ อย่าได้
กระทาแล้ ว เอว อย่างนี ้ สมณธมฺโม นาม ชื่อ อ. สมณธรรม
สรี เร ครัน้ เมื่อสรี ระ ยาเปนฺเต เป็ นไปอยู่ (โว) อันท่าน ท.
สกฺกา อาจ กาตุ เพื่ออันกระทา ตุมฺเห อ. ท่าน ท. นิปชฺชิตฺวา
จงนอนแล้ ว อาสิญฺจถ จงหยอดเถิด อิติ ดังนี ้ ฯ
(เถโร) อ. พระเถระ (อาห) กล่าวแล้ วว่า อาวุโส แน่ะ
ผู้มีอายุ ตฺว อ. ท่าน คจฺฉ จงไปเถิด อห อ. อาตมภาพ มนฺเตตฺวา
ปรึกษาแล้ ว ชานิสฺสามิ จักรู้ อิติ ดังนี ้ ฯ
(ปุจฺฉา) อ. อันถามว่า ฃาตี อ. ญาติ ท. เถรสฺส ของพระ
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เถระ นเอว อตฺถิ ย่อมไม่มีนนั่ เทียว ตตฺถ ฅาเน ในที่นนั ้
สาโลหิตา อ. สาโลหิต ท. (เถรสฺส) ของพระเถระ น อตฺถิ ย่อม
ไม่มี (ตตฺถ ฅาเน) ในที่นนั ้ (เถโร) อ. พระเถระ มนฺเตยฺย
พึงปรึกษา สทฺธึ กับ เกน ด้ วยใคร (อิติ) ดังนี ้ ฯ
(วิสฺสชฺชน) อ. เฉลยว่า (เถโร) อ. พระเถระ (มนฺเตยฺย)
พึงปรึกษา (สทฺธึ) กับ กรชกาเยน ด้ วยกายอันเกิดแต่ธุลีคือน ้า
(อิติ) ดังนี ้ ฯ
ปน ก็ (เถโร) อ. พระเถระ มนฺเตนฺโต เมื่อจะปรึ กษา
สทฺธึ กับ กรชกาเยน ด้ วยกายอันเกิดแต่ธุลีคือน ้า (มนฺเตตฺวา)
ปรึกษาแล้ วว่า ปาลิต แน่ะปาลิตะ อาวุโส ผู้มีอายุ ตฺว อ. ท่าน
วเทหิ จงกล่าว ตาว ก่อนเถิด ตฺว อ. ท่าน โอโลเกสฺสสิ จักแลดู
อกฺขี ซึง่ นัยน์ตา ท. กึ หรื อ อุทาหุ หรื อว่า ตฺว อ. ท่าน
(โอโลเกสฺสสิ) จักแลดู พุทฺธสาสน ซึง่ พระพุทธศาสนา หิ ก็
คณนา อ. การนับ ตว ซึง่ ท่าน อกฺขิกาณสฺส ผู้มีนยั น์ตาอันดา
นตฺถิ ย่อมไม่มี สสารวฏฺเฏ ในสังสารวัฏ อนมตคฺคสมึ อันมีเบื ้อง
ต้ นและที่สดุ อันใคร ๆ ไปตามอยู่ร้ ูไม่ได้ แล้ ว ปน ก็แล พุทฺธสตานิ
อ. ร้ อยแห่งพระพุทธเจ้ า ท. พุทฺธสหสฺสานิ อ. หันแห่งพระพุทธเจ้ า ท.
อเนกานิ อันมิใช้ พระองค์เดียว อตีตานิ ล่วงไปแล้ ว เตสุ พุทฺเธสุ
ในพระพุทธเจ้ า ท. เหล่านันหนา
้
เอกพุทฺโธปิ แม้ อ. พระพุทธเจ้ า
พระองค์หนึง่ (เกนจิ) อันใคร ๆ น ปริจฺฉินฺดน กาหนดไม่ได้
แล้ ว อิทานิ ในกาลนี ้ มานส อ. ฉันทะอันมีในใจว่า อห อ. เรา
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น นิปชฺชิสฺสามิ จักไม่นอน มาเส ตลอดเดือน ท. ตโย ๓
อนฺโตวสฺส ตลอดภายในแห่งพรรษา อิม นี ้ อิติ ดังนี ้ เต อันท่าน
พทฺธ ผูกแล้ ว ตสฺมา เพราะเหตุนนั ้ จกฺขนู ิ อ. ตา ท. เต ของท่าน
นสฺสนฺตุ วา จงฉิบหายเสียเถิดหรื อ ภิชฺชนฺตุ วา หรื อว่าจงแตกเสีย
เถิด ตฺว อ. ท่าน ธาเรหิ จงทรงไว้ พุทฺธสาสนเอว ซึง่ พระพุทธศาสนานัน่ เทียวเถิด มา ธาเรหิ จงอย่างทรงไว้ จกฺขนุ ิ ซึง่ ตา ท.
เถิด อิติ ดังนี ้ โอวทนฺโต เมื่อจะกล่าวสอน ภูตกาย ซึง่ กายอัน
เกิดแล้ ว อภาสิ ได้ กล่าวแล้ ว คาถา ซึง่ คาถา ท. อิมา เหล่านี ้ว่า
จกฺขนู ิ อ. ตา ท. มมายิตานิ อันท่านยึดถือเอา
แล้ วว่าเป็ นของของเรา หายนฺตุ จงเสื่อมไปเสีย
เถิด โสตานิ อ. หู ท. (มมายิตานิ) อันท่าน
ยึดถือเอาแล้ วว่าเป็ นของของเรา หายนฺตุ จงเสื่อม
ไปเสียเถิด เทโห อ. กาย (มมายิโต) อัน
ท่านยึดถือเอาแล้ วว่าเป็ นของของเรา (หายตุ) จง
เสื่อมไปเสียเถิด ตถาเอว เหมือนอย่างนันนั
้ น่ เทียว
อิท ธมฺมชาต อ. ธรรมชาตินี ้ สพฺพปิ แม้ ทงปวง
ั้
เทหนิสฺสิต อันอาศัยแล้ วซึง่ กาย หายตุ จงเสื่อม
ไปเสียเถิด ปาลิต แน่ะปาลิตะ ตฺว อ. ท่าน
ปมชฺชสิ ประมาทอยู่ กึการณา เพราะเหตุอะไร
จกฺขนู ิ อ. ตา ท. มมายิตานิ อันท่านยึดถือเอา
แล้ วว่าเป็ นของของเรา ชีรนฺตุ จงทรุดโทรมเสียเถิด
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โสตานิ อ. หู ท. (มมายิตานิ) อันท่านยึดถือ
เอาแล้ วว่าเป็ นของของเรา ชีรนฺตุ จงทรุดโทรมเสีย
เถิด กาโย อ. กาย (มมายิโต) อันท่านยึดถือ
เอาแล้ วว่าเป็ นของของเรา (ชีรตุ) จงทรุดโทรม
เสียเถิด ตถาเอว เหมือนอย่างนันนั
้ น่ เทียว อิท
ธมฺมชาต อ. ธรรมชาตินี ้ สพฺพปิ แม้ ทงปวง
ั้
กายนิสฺสิต อันอาศัยแล้ วซึง่ กาย ชีรตุ จงทรุ ด
โทรมเสียเถิด ปาลิต แน่ะปาลิตะ ตฺว อ. ท่าน
ปมชฺชสิ ประมาทอยู่ กึการณา เพราะเหตุอะไร
จกฺขนุ ิ อ. ตา ท. มมายิตานิ อันท่านยึดถือเอา
แล้ วว่าเป็ นของของเรา ภิชฺชนฺตุ จงแตกเสียเถิด
โสตานิ อ. หู ท. (มมายิตานิ ) อันท่านยึดถือ
เอาแล้ วว่าเป็ นของของเรา ภิชฺชนฺตุ จงแตกเสีย
เถิด รูป อ. รูป (มมายิต) อันท่านยึดถือเอา
แล้ วว่าเป็ นของของเรา (ภิชฺชตุ) จงแตกเสียเถิด
ตถาเอว เหมือนอย่างนันนั
้ น่ เทียว อิท ธมฺมชาต
ธรรมชาตินี ้ สพฺพปิ แม้ ทงปวง
ั้
รูปนิสฺสิต อัน
อาศัยแล้ วซึง่ รูป ภิชฺชตุ จงแตกเสียเถิด ปาลิต
แน่ะปาลิตะ ตฺว อ. ท่าน ปมชฺชสิ ประมาทอยู่
กึการณา เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี ้ ฯ
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๕. ๑๔/๗ ตังแต่
้ มนุสฺสา เถร นิสีทาเปตฺวา กึ ภนฺเต
เป็ นต้ นไป.
มนุสฺสา อ. มนุษย์ ท. เถร ยังพระเถระ นิสีทาเปตฺวา ให้
นัง่ แล้ ว ปุจฺฉึสุ เรี ยนถามแล้ วว่า ภนฺเต ข้ าแต่ท่านผู้เจริญ คมนากาโร อ. อาการคืออันไป โว แห่งท่าน ท. ปญฺฃายติ ย่อมปรากฏ
กึ หรื อ อิติ ดังนี ้ ฯ
(เถโร) อ. พระเถระ (อาห) กล่าวแล้ วว่า อุปาสกา ดูก่อน
อุบาสกและอุบาสิกา ท. อาม เออ (เอว) อ. อย่างนัน้ อห อง
อาตมภาพ คนฺตฺวา จักไปแล้ ว วนฺทิสฺสามิ จักถวายบังคม สตฺถาร
ซึง่ พระศาสดา อิติ ดังนี ้ ฯ
เต มนุสฺสา อ. มนุษย์ ท. เหล่านัน้ ยาจิตฺวา อ้ อนวอนแล้ ว
นานปฺปกาเรน โดยประการต่าง ๆ อลภนฺตา เมื่อไม่ได้ อุยฺโยเชนฺตา
ส่งไปอยู่ เถร ซึง่ พระเถระ คนฺตฺวา ไปแล้ ว อุปฑฺฒปถ สิ ้นทาง
เข้ าไปทังกึ
้ ่ง โรทิตฺวา ร้ องไห้ แล้ ว นิวตฺตสึ ุ กลับแล้ ว ฯ
สามเณโร อ. สามเณร อาทาย พาเอาแล้ ว เถร ซึง่ พระเถระ
คจฺแนฺโต ไปอยู่ ยฏฺฅิโกฏิยา ด้ วยปลายแห่งไม้ เท้ า สมฺปาปุณิ ถึง
พร้ อมแล้ ว อนฺตรายมคฺฌค อฏวิย สงฺกฏฺฅนคร นาม เถเรน อุปนิสฺสาย วุตฺถปุพฺพคาม ซึง่ บ้ านอันพระเถระ เคยเข้ าไปอาศัย
แล้ ว ชื่อซึง่ นครชื่อว่าสังกัฏฅะ แล้ วจึงอยู่แล้ ว ใกล้ ดง ในระหว่าง
แห่งหนทาง ฯ
โส สามเณโร อ. สามเณรนัน้ สุตฺวา ฟั งแล้ ว คีตสทฺท ซึง่
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เสียงแห่งเพลงขับ อิตฺถิยา ของหญิง เอกิสฺสา คนหนึง่ ตโต
คามโต นิกฺขมิตฺวา คายิตฺวา อรญฺเฃ ทารู นิ อุทฺธรนฺติยา ผู้ออก
ไปแล้ ว จากบ้ านนัน้ ขับร้ องแล้ ว จึงเก็บอยู่ ซึง่ ฟื น ท. ในป่ า
คณฺหิ ถือเอาแล้ ว นิมิตฺต ซึง่ นิมิต สเร ในเสียง ฯ
หิ จริงอยู่ สทฺโท อ. เสียง อญฺโฃ อื่น สมตฺโถ นาม ชื่อว่า
สามารถ ปุริสาน สกลสรี ร ผริตฺวา ฅาตุ เพื่ออันแผ่ไป ตลอด
สรี ระทังสิ
้ ้น ของบุรุษ ท. แล้ วจึงตังอยู
้ ่ นตฺถิ ย่อมไม่มี อิตฺถีสทฺโท
วิย ราวกะ อ. เสียงของหญิง ฯ
เตน การเณน เพราะเหตุนนั ้ ภควา อ. พระผู้มีพระภาคเจ้ า
อาห ตรัสแล้ วว่า ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท. โย สทฺโท อ. เสียงใด
ปริยาทาย ครอบงาแล้ ว จิตฺต ซึง่ จิต ปุริสสฺส ของบุรุษ ติฏฺฅติ
ย่อมตังอยู
้ ่ ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท. อท สทฺทชาต อ.สัททชาตนี ้
อิตฺถีสทฺโท คือ อ. เสียงของหญิง (ปริยาทาย) ครอบงาแล้ ว (จิตฺต)
ซึง่ จิต (ปุริสสฺส) ของบุรุษ (ติฏฺฅติ) ย่อมตั ้งอยู่ ยถา ฉันใด
เอว ฉันนัน้ อห อ. เรา น สมนุปสฺสามิ ย่อมไม่ตามเห็นด้ วยดี
(ต สทฺท) ซึง่ เสียงนัน้ เอกสทฺทปิ แม้ อนั เป็ นเสียงหนึง่ อญฺฃ อื่น
อิติ ดังนี ้ ฯ
สามเณโร อ. สามเณร คเหตฺวา ครัน้ ถือเอาแล้ ว นิมิตฺต
ซึง่ นิมิต ตตฺถ สเร ในเสียงนัน้ วิสฺสชฺเชตฺวา สละวิเศษแล้ ว
ยฏฺฅิโกฏึ ซึง่ ปลายแห่งไม้ เท้ า (วตฺวา) เรี ยนแล้ วว่า ภนฺเต ข้ าแต่
ท่านผู้เจริญ ตุมฺเห อ. ท่าน ท. ติฏฺฅถ จงยืนอยู่ ตาว ก่อนเถิด
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กิจฺจ อ. กิจ เม ของกระผม อตฺถิ มีอยู่ ดังนี ้ คโต ไปแล้ ว
สนฺติก สู่สานัก ตสฺสา อิตฺถิยา ของหญิงนัน้ ฯ
สา อิตฺถี อ. หญิงนัน้ ทิสฺวา เห็นแล้ ว ต สามเณร ซึง่
สามเณรนัน้ ตุณฺหี เป็ นผู้นิ่ง อโหสิ ได้ เป็ นแล้ ว ฯ
โส สามเณโร อ. สามเณรนัน้ ปาปุณิ ถึงแล้ ว สีลวิปตฺตึ
ซึง่ ความวิบตั ิแห่งศีล สทฺธึ กับตาย อิตฺถิยา ด้ วยหญิงนัน้ ฯ
เถโร อ. พระเถระ จินฺเตสิ คิดแล้ วว่า คีตสทฺโท อ.เสียง
แห่งเพลงขับ เอโก เสียงหนึง่ (มยา) อันเรา สูยิตฺถ ฟั งแล้ ว
อิทานิเอว ในกาลนี ้นัน่ เทียว จ โข ก็แล โส สทฺโท อ. เสียงนัน้
(สทฺโท) เป็ นเสียง อิตฺถิยา ของหญิง (โหติ) ย่อมเป็ น
สามเณโรปิ แม้ อ. สามเณร จิรายติ ประพฤติช้าอยู่ โส สามเณโร
อ. สามเณรนัน้ ปตฺโต จักเป็ นผู้ถึงแล้ ว สีลวิปตฺตึ ซึง่ ความวิบตั ิ
แห่งศีล ภวิสฺสติ จักเป็ น อิติ ดังนี ้ ฯ
โสปิ สามเณโร อ. สามเณรแม้ นนั ้ กิจฺจ ยังกิจ อตฺตโน
ของตน นิฏฺฅาเปตฺวา ให้ สาเร็จแล้ ว อาคนฺตวา มาแล้ ว อาห
เรี ยนแล้ วว่า ภนฺเต ข้ าแต่ท่านผู้เจริญ มย อ. เรา ท. คจฺฉาม
จะไป อิติ ดังนี ้ ฯ
อถ ครัง้ นัน้ เถโร อ. พระเถระ ปุจฺฉิ ถามแล้ ว น สามเณร
ซึง่ สามเณรนันว่
้ า สามเณร ดูก่อนสามเณร ตฺว อ. เธอ ปาโป
ชาโต เกิดเป็ นคนชัว่ แล้ ว อสิ ย่อมเป็ นหรื อ อิติ ดังนี ้ ฯ
โส สามเณโร อ. สามเณรนัน้ ตุณฺหี เป็ นผู้นิ่ง หุตฺวา เป็ น
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(เถเรน) ปุนปฺปนุ ปุฏฺโฅปิ ผู้แม้ อนั พระเถระถามแล้ ว บ่อย ๆ
น กเถสิ ไม่กล่าวแล้ ว กิญฺจิ วจน ซึง่ คาอะไร ๆ ฯ
อถ ครัง้ นัน้ เถโร อ. พระเถระ อาห กล่าวแล้ วว่า ยฏฺฅิโกฏิคฺคหณกิจฺจ อ. กิจด้ วยการจับซึง่ ปลายแห่งไม้ เท้ า มม ของฉัน
ปาเปน ปุคฺคเลน ด้ วยบุคคลผู้ลามก ตาทิเสน ผู้เช่นกับด้ วยเธอ
นตฺถิ ย่อมไม่มี อิติ ดังนี ้ น สามเณร กะสามเณรนัน้ ฯ
โส สามเณโร อ. สามเณรนัน้ สเวคปฺปตฺโต เป็ นผู้ถึงแล้ วซึง่
ความสังเวช (หุตฺวา) เป็ น อปเนตฺวา นาไปปราศแล้ ว กาสายานิ
ซึง่ ผ้ ากาสายะ ท. ปริทหิตฺวา นุ่งห่มแล้ ว คิหินิยาเมน โดยทานอง
แห่งคฤหัสถ์ อาห เรี ยนแล้ วว่า ภนฺเต ข้ าแต่ท่านผู้เจริญ ปุพฺเพ ใน
กาลก่อน อห อ. กระผม สามเณโร เป็ นสามเณร (อมฺหิ) ย่อม
เป็ น ปน แต่ว่า อิทานิ ในกาลนี ้ อห อ. กระผม คิหี ชาโต
เกิดเป็ นคฤหัสถ์แล้ ว อมฺหิ ย่อมเป็ น อปิ จ อีกอย่างหนึง่ อห อ.
กระผม ปพฺพชนฺโต เมื่อจะบวช น สทฺธาย ปพฺพชิโต เป็ นผู้ไม่บวช
แล้ ว ด้ วยศรัทธา (อมฺหิ) ย่อมเป็ น อห อ. กระผม ปพฺพชิโต
เป็ นผู้บวชแล้ ว มคฺคปริปนฺถภเยน เพราะความกลัวแต่อนั ตรายรอบ
ในหนทาง (อมฺห)ิ ย่อมเป็ น ตุมฺเห อ. ท่าน ท. เอถ จงมาเถิด
มย อ. เรา ท. คจฺฉาม จะไป อิติ ดังนี ้ ฯ
(เถโร) อ. พระเถระ (อาห) กล่าวแล้ วว่า อาวุโส แน่ะผู้
มีอายุ คิหิปาโปปิ อ.คฤหัสถ์ผ้ ลู ามกก็ดี สมณปาโปปิ อ. สมณะผู้
ลามกก็ดี ปาโปเอว เป็ นผู้ลามกนัน่ เทียว (โหติ) ย่อมเป็ น ตฺว
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อ. เธอ ฅตฺวาปิ แม้ ดารงอยู่แล้ ว สมณภาเว ในความเป็ นแห่งสมณะ
น อสกฺขิ ไม่ได้ อาจแล้ ว สีลมตฺต ปูเรตุ เพื่ออันยังคุณสักว่าศีลให้
เต็มได้ ตฺว อ. เธอ คิหี เป็ นคฤหัสถ์ หุตฺวา เป็ น กริสฺสสิ จักกระทา
กลฺยาณ กมฺม ซึง่ กรรมอันงาม กึ นาม ชื่ออะไรได้ ยฏฺฅิโกฏิคฺคหณกิจฺจ
อ. กิจด้ วยการจับซึง่ ปลายแห่งไม้ เท้ า มม ของฉัน ปาเปน ปุคฺคเลน
ด้ วยบุคคลผู้ลามก ตาทิเสน ผู้เช่นกับด้ วยเธอ นตฺถิ ย่อมไม่มี อิติ
ดังนี ้ ฯ
(ปาลิโต) อ. นายปาลิตะ (อาห) เรี ยนแล้ วว่า ภนฺเต
ข้ าแต่ท่านผู้เจริญ มคฺโค อ. หนทาง อมนุสฺสปุ ทฺทโู ต เป็ นหนทาง
อันอมนุษย์เข้ าไปประทุษร้ ายแล้ ว (โหติ) ย่อมเป็ น จ ก็ ตุมฺเห
อ. ท่าน ท. อนฺธา เป็ นคนบอด (อตฺถ) ย่อมเป็ น ตุมฺเห อ. ท่าน
ท. วสิสฺสถ จักอยู่ อิธ ฅาเน ในที่นี ้ กถ อย่างไร อิติ ดังนี ้ ฯ
อถ ครัง้ นัน้ เถโร อ. พระเถระ วตฺวา กล่าวแล้ วว่า อาวุโส
แน่ะผู้มีอายุ ตฺว อ. เธอ มา จินฺตยิ อย่าคิดแล้ ว เอว อย่างนี ้
เม เมื่อฉัน อิธเอว ฅาเน นิปชฺชิตฺวา มรนฺตสฺสอปิ นอนแล้ ว
ตายอยู่ในที่นี ้นัน่ เทียวก็ดี (อิธ ฅาเน) อปราปร ปวฏฺเฏนฺตสฺสอปิ
กลิ ้งเกลือกอยู่ไป ๆ มา ๆ ในที่นี ้ก็ดี คมน นาม ชื่อ อ. การไป
สทฺธึ กับ ตยา ด้ วยเธอ นตฺถิ ย่อมไม่มี อิติ ดังนี ้ น ปาลิต
กะนายปาลิตะนัน้ อภาสิ ได้ ภาษิตแล้ ว คาถา ซึง่ คาถา ท. อิมา
เหล่านี ้ว่า
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หนฺท เอาเถิด อห อ. เรา หตจกฺขุ เป็ นผู้มีตา
อันโรคขจัดแล้ ว อาคโต เป็ นผู้มาแล้ ว กนฺตารทฺธาน
สู่ทางไกลยืดยาวอันกันดาร อสฺมิ ย่อมเป็ น อห
อ. เรา สยมาโน นอนอยู่ น คจฺฉามิ จะไม่ไป
(หิ) เพราะว่า สหายตา อ. คุณเครื่ องความเป็ น
แห่งสหาย นตฺถิ ย่อมไม่มี พาเล ในเพราะ
ชนพาล หนฺท เอาเถิด อห อ. เรา หตจกฺขุ
เป็ นผู้มีตาอันโรคขจัดแล้ ว อาคโต เป็ นผู้มาแล้ ว
กนฺตารทฺธาน สู่ทางไกลยืดยาวอันกันดาร อสฺมิ
ย่อมเป็ น อห อ. เรา มริสฺสามิ จักตาย โน
คมิสฺสามิ จักไม่ไป (หิ) เพราะว่า สหายตา
อ. คุณเครื่ องความเป็ นแห่งสหาย นตฺถิ ย่อมไม่มี
พาเล ในเพราะชนพาล อิติ ดังนี ้ ฯ
อิตโร ปาติโต อ. นายปาลิตะนอกนี ้ สุตฺวา ฟั งแล้ ว ต
วจน ซึง่ คานัน้ สเวคชาโต ผู้มีความสังเวชอันเกิดแล้ ว (จินฺเตตฺวา)
คิดแล้ วว่า กมฺม อ. กรรม ภาริย วต อันหนักหนอ สาหสิก อัน
เป็ นไปโดยด่วน อนนุจฺฉวิก อันไม่สมควร เม อันเรา กต กระทา
แล้ ว อิติ ดังนี ้ ปคฺคยฺห ประคองแล้ ว พาหา ซึง่ แขน ท. กนทนฺโต
คร่ าครวญอยู่ ปกฺขนฺทิตฺวา แล่นไปแล้ ว วนสณฺฑ สู่ชฏั แห่งป่ า
ปกฺกนฺโต ว เป็ นผู้หลีกไปแล้ วเทียว ตถา เหมือนอย่างนัน้ อโหสิ
ได้ เป็ นแล้ ว ฯ
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ปณฺฑกุ มฺพลสิลาสน อ. บัณฑุกมั พลศิลาอาสน์ เทวราชสฺส
ของเทวดาผู้พระราชา สกฺกสฺส พระนามว่าสักกะ สฏฺฅิโยชนายาม
อันยาวโดยโยชน์ ๖๐ ปณฺณาสโยชนวิตฺถต อันกว้ างโดยโยชน์ ๕๐
ปณฺณรสโยชนพหล อันหนาโดยโยชน์ ๑๕ ชยสุมนปุปผฺ วณฺณ อันมี
สีเพียงดังว่าสีแห่งดอกไม้ ชื่อว่าชัยพฤกษ์ และดอกมะลิ โอนมนุนฺนมนปกติก อันมีอนั ยุบลงและอันฟูขึ ้นเป็ นปกติ นิสีทนุฏฺฅหนกาเลสุ
ในกาลอันเป็ นที่ประทับนัง่ และเป็ นที่เสด็จลุกขึ ้น ท. ทสฺเสสิ แสดง
แล้ ว อุณฺหาการ ซึง่ อาการอันร้ อน สีลเตเชน ด้ วยเดชแห่งศีล
เถรสฺสอปิ แม้ ของพระเถระ ฯ
สกฺโก อ. ท้ าวสักกะ (จินฺเตตฺวา) ทรงดาริ แล้ วว่า โก นุ โข
อ. ใครหนอแล ม ฅานา จาเวตุกาโม เป็ นผู้ใคร่เพื่ออันยังเราให้
เคลื่อนจากฅาน (โหติ) ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ โอโลเกนฺโต ทรง
แลดูอยู่ อทฺทส ได้ ทรงเห็นแล้ ว เถร ซึง่ พระเถระ จกฺขนุ า ด้ วย
จักษุ ทิพฺเพน อันเป็ นทิพย์ ฯ
เตน การเณน เพราะเหตุนนั ้ โปราณา อ. อาจารย์ผ้ มู ีในก่อน ท.
อาหุ กล่าวแล้ วว่า
สหสฺสเนตฺโต อ.ท้ าวสหัสสเนตร เทวินฺโท ผู้
เป็ นจอมแห่งเทพ ทิพฺพจกฺขุ ยังจักษุอนั เป็ น
ทิพย์ วิโสธยิ ให้ หมดจดวิเศษแล้ ว (ฃตฺวา)
ทรงทราบแล้ วว่า ปาโล อ.พระเถระ ชื่อว่า
ปาละ อย นี ้ ปาปครหี ผู้ติเตียนซึง่ บาปโดย
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ปกติ อาชีว ยังอาชีวะ ปริโสธยิ ให้ หมดจด
รอบแล้ ว (อิติ) ดังนี ้ สหสฺสเนตฺโต อ. ท้ าว
สหัสสเนตร เทวินฺโท ผู้เป็ นจอมแห่งเทพ
ทิพฺพจกฺขุ ยังจักษุอนั เป็ นทิพย์ วิโสธยิ ให้ หมดจด
วิเศษแล้ ว (ฃตฺวา) ทรงทราบแล้ วว่า ปาโล
อ. พระเถระชื่อว่าปาละ อย นี ้ ธมฺมครุโก ผู้หนัก
ในธรรม รโต ผู้ยินดีแล้ ว สาลเน ในศาสนา
นิสินฺโน นัง่ แล้ ว (อิติ) ดังนี ้ อิติ ดังนี ้ ฯ
๖. ๒๐/๒ ตังแต่
้
ภิกฺขเว ตทา มม ปุตฺเตน กตกมฺม เป็ น
ต้ นไป.
(สตฺถา) อ. พระศาสดา (วตฺวา) ตรัสแล้ วว่า ภิกฺขเว
ดูก่อนภิกษุ ท. มม ปุตฺเตน กตกมฺม อ. กรรมอันบุตรของเรา
กระทาแล้ ว ตทา ในกาลนัน้ อนุพนฺธิ ติดตามแล้ ว ปจฺฉโต ข้ าง
หลัง ปจฺฉโต ข้ างหลัง หิ จริงอยู่ ปาปกมฺม นาม ชื่อ อ. กรรม
อันลามก เอต นัน่ อุนคุ จฺฉติ ย่อมไปตาม จกฺก วิย ราวกะ อ.
ล้ อ (อนุคจฺฉนฺต) หมุนไปตามอยู่ ปท ซึง่ รอยเท้ า พลิพทฺทสฺส
ของโคพลิพทั วหโต ตัวนาไปอยู่ ธุร ซึง่ แดก อิติ ดังนี ้ กเถตฺวา
ครัน้ ตรัสแล้ ว อิท วตฺถุ ซึง่ เรื่ องนี ้ ธมฺมราชา ผู้เป็ นพระธรรมราชา
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ฆเฏตฺวา ทรงสืบต่อ อนุสนฺธึ ซึง่ อนุสนธิ อาห ตรัสแล้ ว คาถ
ซึง่ พระคาถา อิม นี ้ว่า
ธมฺมา อ. ธรรม ท. มโนปุพฺพงฺคมา เป็ นสภาพ
มีใจถึงก่อน มโนเสฏฺฅา เป็ นสภาพมีใจประเสริฅ
ที่สดุ มโนมยา เป็ นสภาพสาเร็จแล้ วแต่ใจ
(โหนฺติ) ย่อมเป็ น เจ หากว่า (ปุคฺคโล)
อ. บุคคล มนสา มีใจ ปทุฏฺเฅน อันโทษ
ประทุษร้ ายแล้ ว ภาสติ วา กล่าวอยู่ก็ดี กโรติ
วา กระทาอยู่ก็ดี ทุกฺข อ. ความทุกข์ อนฺเวติ
ย่อมไปตาม น ปุคฺคล ซึง่ บุคคลนัน้ ตโต
ติวิธทุจฺจริตโต เพราะความทุจริตอันมีอย่าง ๓ นัน้
จกฺก อิว ราวกะ อ. ล้ อ (อนฺเวนฺต) หมุนไป
ตามอยู่ ปท ซึง่ รอยเท้ า พลิพทฺทสฺส ของโคพลิพทั
วหโต ตัวนาไปอยู่ (ธุร) ซึง่ แอก อิติ ดังนี ้
ลญฺฉนฺโต ราชา วิย ราวกะ อ. พระราชา ผู้ทรงประทับอยู่
สาสน ซึง่ พระราชสาส์น ปติฏฺฅาปิ ตมตฺติก อันมีดินเหนียวอัน
พระองค์ทรงยังราชบุรุษให้ ตงไว้
ั ้ เฉพาะแล้ ว ราชมุทฺทาย ด้ วยตราของ
พระราชา ฯ
จตุภมู ิกจิตฺต อ. จิตอันเป็ นไปในภูมิ ๔ สพฺพปิ แม้ ทงปวง
ั้
กามาวจรกุสลาทิเภท อันต่างด้ วยจิตมีจิตอันเป็ นกามาวจรกุศลเป็ นต้ น
มโน อิติ ชื่อว่า ใจ ตตฺถ คาถาย ในพระคาถานัน้ ฯ ปน ถึง
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อย่างนัน้ จิตฺตเอว อ. จิตนัน่ เทียว นิยมิยมาน อันอาจารย์นิยมเอาอยู่
วฺวตฺถาปิ ยมาน อันอาจารย์กะเอาอยู่ ปริ จฺฉิชฺชมาน อันอาจารย์
กาหนดเอาอยู่ อุปปฺ นฺนจิตฺตวเสน ด้ วยอานาจแห่งจิตอันเกิดขึ ้นแล้ ว
ตสฺส เวชฺชสฺส แก่หมอนัน้ ตทา ในกาลนัน้ โทมนสฺสหคต อัน
ไปแล้ วกับด้ วยโทมนัส ปฏิฆสมฺปยุตฺต อันประกอบพร้ อมแล้ วด้ วยปฏิฆะ
(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต ลพฺภติ ย่อมได้ อิมสฺมึ ปเท ในบทนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า สมนฺนาคตา มาตามพร้ อมแล้ ว เตน
จิตฺเตน ด้ วยจิตนัน้ ปฅมคามินา เป็ นธรรมชาติถึงก่อนโดยปกติ
หุตฺว่า เป็ น (อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่งบทว่า ปุพฺพงฺคมา อิติ
ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า ธมฺมา นาม ชื่อ อ. ธรรม ท. จตฺตาโร
๔ คุณเทสนาปริยตฺตินิสฺสตฺตนิชฺชีววเสน ด้ วยอานาจแห่งคุณธรรม
และเทศนาธรรม และปริ ยตั ิธรรม และนิสสัตตะนิชชีวธรรม (อิติ)
ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่งบทว่า ธมฺมา อิติ ดังนี ้ ฯ
อย ธมฺมสทฺโท อ. ธรรมศัพท์นี ้ (เอตฺถ วจเน) ในคานี ้ว่า
อุโภ สภาวา อ. สภาพ ท. ทังสอง
้
ธมฺโม จ
คือ อ. ธรรมด้ วย อธมฺโม จ คือ อ. สภาพ
มิใช่ธรรมด้ วย สมวิปากิโน เป็ นสภาพมีวิบาก
เสมอกัน (โหนฺติ) ย่อมเป็ น น หิ หามิได้ แล
อธมฺโม อ. สภาพมิใช่ธรรม เนติ ย่อมนาไป
(สตเต) ซึง่ สัตว์ ท. นิรย สู่นรก ธมฺโม
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อ. ธรรม (สตฺเต) ยังสัตว์ ท. ปาเปติ ย่อม
ให้ ถึง สุคฺคตึ ซึง่ สุคติ อิติ ดังนี ้เป็ นต้ น
เตสุ จตุธมฺเมสุ ในธรรม ๔ ท. เหล่านันหนา
้
คุณธมฺโม นาม
ชื่อว่าคุณธรรม ฯ
อย ธมฺมสทฺโท อ. ธรรมศัพท์นี ้ (เอตฺถ วจเน) ในคานี ้ว่า
ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท. อห อ. เรา เทเสสฺสามิ จักแสดง ธมฺม
ซึง่ ธรรม อาทิกลฺยาณ อันงามในเบื ้องต้ น โว แก่เธอ ท. อิติ ดังนี ้
เป็ นต้ น เทสนาธมฺโม นาม ชื่อว่าเทศนาธรรม ฯ
อย ธมฺมสทฺโท อ. ธรรมศัพท์นี ้ (เอตฺถ วจเน) ในคานี ้ว่า
ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท. ปน อนึง่ กุลปุตฺตา อ. กุลบุตร ท. เอกจฺเจ
บางพวก อิธ โลเก ในโลกนี ้ ปริยาปุณนฺติ ย่อมเล่าเรี ยน ธมฺม
ซึง่ ธรรม สุตฺต คือซึง่ สุตตะ เคยฺย คือ ซึง่ เคยยะ อิติ ดังนี ้เป็ นต้ น
ปริยตฺติธมฺโม นาม ชื่อว่าปริยตั ิธรรม ฯ
อย ธมฺมสทฺโท อ. ธรรมศัพท์นี ้ (เอตฺถ วจเน) ในคานี ้ว่า
ปน ก็ ตสฺมึ โข สมเย ในสมัยนันแล
้ ธมฺมา อ. ธรรม ท. โหนฺติ
ย่อมมี ขนฺธา อ. ขันธ์ ท. โหนฺติ ย่อมมี อิติ ดังนี ้เป็ นต้ น
นิสฺสตฺธมฺโม นาม ชื่อว่านิสสัตตธรรม ฯ
นโย อ. นัย (ปเท) ในบทว่า นิชฺชีวธมฺโม อิติปิ ดังนี ้บ้ าง
เอโสเอว นี ้นัน่ เทียว ฯ เตสุ ธมฺเมสุ ในธรรม ท. เหล่านันหนา
้
นิสฺสตฺตนิชฺชีวธมฺโม อ. นิสสัตตะและนิชชีวธรรม (สตฺถารา) อัน
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พระศาสดา อธิปเฺ ปโต ทรงพระประสงค์เอาแล้ ว อิมสฺมึ ฅาเน
ในที่นี ้ ฯ
โส นิสฺสตฺตนิชฺชีวธมฺโม อ. นิสสัตตธรรมและนิชชีวธรรมนัน้
ขนฺธา เป็ นขันธ์ อรูปิโน อันไม่มีรูป ตโย ๓ อิติ คือ เวทนากฺขนฺโธ
อ. เวทนาขันธ์ สญฺฃากฺขนฺโธ อ. สัญญาขันธ์ สงฺขารกฺขนฺโธ อ
สังขารขันธ์ (โหติ) ย่อมเป็ น อตฺถโต โดยเนื ้อความ ฯ หิ เหตุว่า
มโน อ. ใจ ปุพฺพงฺคโม เป็ นสภาพถึงก่อน เอเตส ขนฺธาน แห่ง
ขันธ์ ท. เหล่านัน่ (โหติ) ย่อมเป็ น อิติ เพราะเหตุนนั ้ เอเต
ขนฺธา อ. ขันธ์ ท. เหล่านัน่ มโนปุพฺพงฺคมา นาม ชื่อว่าเป็ นสภาพ
มีใจถึงก่อน (โหนฺติ) ย่อมเป็ น ฯ
(ปุจฺฉา) อ. อันถามว่า ปน ก็ มโน อ. ใจ เอกวตฺถโุ ก อันมี
วัตถุอนั เดียวกัน เอกรมฺมโณ อันมีอารมณ์อนั เดียวกัน อุปปฺ ชฺชมาโน
เกิดขึ ้นอยู่ เอกกฺขเณ ในขณะเดียวกัน สทฺธึ พร้ อม เอเตหิ ธมฺเมหิ
ด้ วยธรรม ท.เหล่านัน่ อปุพฺพ ไม่ก่อน อจริย ไม่หลัง ปุพฺพงฺคโม
นาม ชื่อว่าเป็ นสภาพถึงก่อน โหติ ย่อมเป็ น กถ อย่างไร อิติ
ดังนี ้ ฯ
(วิสฺสชฺชน) อ. อันเฉลยว่า (มโน) อ. ใจ (เอกวตฺถโุ ก)
อันมีวตั ถุอนั เดียวกัน (เอการมฺมโณ) อันมีอารมณ์อนั เดียวกัน
(อุปปฺ ชฺชมาโน) เกิดขึ ้นอยู่ (เอกกฺขเณ) ในขณะเดียวกัน (สทฺธึ)
พร้ อม (เอเตหิ ธมฺเมหิ) ด้ วยธรรม ท. เหล่านัน่ (อปุพฺพ) ไม่ก่อน
(อจริม) ไม่หลัง (ปุพฺพงฺคโม นาม) ชื่อว่าเป็ นสภาพถึงก่อน
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(โหติ) ย่อมเป็ น อุปปฺ าทปฺปจฺจยตฺเถน ด้ วยอรรถว่าเป็ นปั จจัย
เครื่ องยังธรรมให้ เกิดขึ ้น (อิติ) ดังนี ้ ฯ
หิ เหมือนอย่างว่า พหูสุ โจเรสุ ครัน้ เมื่อโจร ท. มาก
กโรนฺเตสุ กระทาอยู่ คามฆาตาทิกมฺมานิ ซึง่ กรรมมีการฆ่าซึง่ ชาวบ้ าน
เป็ นต้ น ท. เอกโต โดยความเป็ นอันเดียวกัน (วจเน) ครัน้ เมื่อ
คาว่า โก อ. ใคร ปุพฺพงฺคโม เป็ นผู้ไปก่อน เตส โจราน แห่ง
โจร ท. เหล่านัน้ (โหติ) ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ (เกนจิ) อันใคร ๆ
วุตฺเต กล่าวแล้ ว โย โจโร อ. โจรคนใด ปจฺจโย เป็ นผู้เป็ นปั จจัย
เตส โจราน ของโจร ท. เหล่านัน้ โหติ ย่อมเป็ น คือว่า เต
โจรา อ. โจร ท. เหล่านัน้ นิสฺสาย อาศัยแล้ ว ย โจร ซึง่ โจร
คนใด กโรนฺติ กระทาอยู่ ต กมฺม ซึง่ กรรมนัน้ โส โจโร อ. โจร
คนนัน้ ทตฺโต วา ชื่อว่าทัตตะหรื อ มตฺโต ว่า หรื อว่าชื่อว่ามัตตะ
(ชเนหิ) อันชน ท. วุจฺจติ ย่อมเรี ยกว่า (โส โจโร) อ. โจรคนนัน้
ปุพฺพงฺคโม เป็ นผู้ไปก่อน เตส โจราน แห่งโจร ท. เหล่านัน้
(โหติ) ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ ยถา ฉันใด, สมฺปท อ. คาอุปไมย
เป็ นเครื่ องยังอรรถให้ ถึงพร้ อม อิท นี ้ (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต
เวทิตพฺพ พึงทราบ เอว ฉันนัน้ ฯ
มโน อ. ใจ ปุพฺพงฺคโม ชื่อว่าเป็ นสภาพถึงก่อน เอเตส
ธมฺมาน แห่งธรรม ท. เหล่านัน่ อุปปฺ าทปฺปจฺจยตฺเถน เพราะอรรถ
ว่าเป็ นปั จจัยเครื่ องยังธรรมให้ เกิดขึ ้น (โหติ) ย่อมเป็ น อิติ ด้ วย
ประการฉะนี ้ อิติ เพราะเหตุนนั ้ (เต ธมฺมา) อ. ธรรม ท. เหล่านัน้
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มโนปุพฺพงฺคมา ชื่อว่าเป็ นสภาพมีใจถึงก่อน (โหนฺติ) ย่อมเป็ น ฯ
หิ เพราะว่า เต ธมฺมา อ. ธรรม ท. เหล่านัน้ มเน ครัน้ เมื่อใจ
อนุปปฺ ชฺชนฺเต ไม่เกิดขึ ้นอยู่ น สกฺโกนฺติ ย่อมไม่อาจ อุปปฺ ชฺชิตุ
เพื่ออันเกิดขึ ้น ฯ ปน ฝ่ ายว่า มโน อ. ใจ เจตสิเกสุ ครัน้ เมื่อ
เจตสิก ท. เอกจฺเจสุ บางเหล่า อนุปปฺ ชฺชนฺเตสุปิ แม้ ไม่เกิดขึ ้นอยู่
อุปปฺ ชฺชติเอว ย่อมเกิดขึ ้นนัน่ เทียว ฯ
ปน อนึง่ มโน อ. ใจ เสฏฺโฅ ชื่อว่าเป็ นสภาประเสริฅที่สดุ
เอเตส ธมฺมาน แห่งธรรม ท. เหล่านัน่ อธิปติวเสน ด้ วยอานาจ
แห่งความเป็ นอธิบดี (โหติ) ย่อมเป็ น อิติ เพราะเหตุนนั ้ (เต ธมฺมา)
อ. ธรรม ท. เหล่านั ้น มโนเสฏฺฅา ชื่ว่าเป็ นสภาพมีใจประเสริฅที่สดุ
(โหนฺติ) ย่อมเป็ น ฯ
หิ เหมือนอย่างว่า โจรเชฏฺฅกาทโย ชนา อ. ชน ท. มีโจร
ผู้เจริญที่สดุ เป็ นต้ น อธิปติโน ผู้เป็ นอธิบดี เสฏฺฅา ชื่อว่าเป็ นผู้
ประเสริฅที่สดุ โจราทีน ชนาน แห่งชน ท. มีโจรเป็ นต้ น (โหนฺติ)
ย่อมเป็ น ยถา ฉันใด มโน อ. ใจ (อธิปติ) อันเป็ นอธิบดี
(เสฏฺโฅ) ชื่อว่าเป็ นสภาพประเสริฅที่สดุ เตสปิ ธมฺมาน แห่งธรรม
ท. แม้ เหล่านัน้ (โหติ) ย่อมเป็ น ตถา ฉันนัน้ อิติ เพราะเหตุนนั ้
(เต ธมฺมา) อ. ธรรม ท. เหล่านั ้น มโนเสฏฺฅา ชื่อว่าเป็ นสภาพ
มีใจประเสริฅที่สดุ (โหนฺติ) ย่อมเป็ น ฯ
ปน อนึง่ ภณฺฑานิ อ. ภัณฑะ ท. ตานิ เหล่านัน้ ตานิ
เหล่านัน้ นิปผฺ นฺนานิ อันสาเร็จแล้ ว ทารุอาทีหิ วตฺถหู ิ ด้ วยวัตถุ
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ท. มีไม้ เป็ นต้ น ทารุมยาทีนิ นาม ชื่อว่าเป็ นวัตถุมีวตั ถุอนั สาเร็จแล้ ว
ด้ วยไม้ เป็ นต้ น โหนฺติ ย่อมเป็ น ยถา ฉันใด เอเตปิ ธมฺมา
อ. ธรรม ท. แม้ เหล่านัน่ มโนมยา นาม ชื่อว่าเป็ นสภาพสาเร็จแล้ ว
แต่ใจ (เตส ธมฺมาน) นิปผฺ นฺนตฺตา เพราะความที่แห่งธรรม
ท. เหล่านัน้ เป็ นสภาพสาเร็จแล้ ว มนโต แต่ใจ (โหนฺติ) ย่อมเป็ น
ตถา ฉันนัน้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า โทเสหิ อันโทษ ท. อภิชฺฌาทีหิ มี
อภิชฌาเป็ นต้ น อาคนฺตเุ กหิ อันจรมา ปุทฏเฅน ประทุษร้ ายแล้ ว
หิ จริงอยู่ ปกติมโน อ. ใจตามปกติ ภวงฺคจิตฺตั ชื่อว่าเป็ นภวังคจิต
(โหติ) ย่อมเป็ น ต ภวงฺคจิตฺต อ. ภวังคจิตนัน้ (โทเสหิ) อันโทษ
ท. อปฺปทุฏฺฅ ไม่ประทุษร้ ายแล้ ว หิ เหมือนอย่างว่า อุทก อ. น ้า
ปสนฺน อันใสแล้ ว อุปกฺกิลิฏฅ เป็ นน ้าเข้ าไปเศร้ าหมองแล้ ว นีลาทีหิ
วณฺเณหิ เพราะสี ท. มีสีเขียวเป็ นต้ น อาคนฺตเุ กหิ อันจรมา
นีโลทกาทิเภท เป็ นน ้าต่างด้ วยน ้ามีน ้าเขียวเป็ นต้ น โหติ ย่อมเป็ น จ
ก็ (ต อุทก) อ. น ้านัน้ อุทก เป็ นน ้า นว อันใหม่ (โหติ)
ย่อมเป็ น น หามิได้ ปุริม ปสนฺนอุทกเอว เป็ นน ้าอันใสแล้ ว อัน
มีในก่อนนัน่ เทียว (โหติ) ย่อมเป็ น นอปิ แม้ หามิได้ ยถา ฉันใด
ตปิ ภวงฺคจิตฺต อ. ภวังคจิตแม้ นนั ้ อาคนฺตเุ กหิ อภิชฺฌาทีหิ โทเสหิ
ปทุฏฺฅ เป็ นจิตอันโทษ ท. มีอภิชฌาเป็ นต้ น อันจรมา ประทุษร้ าย
แล้ ว โหติ ย่อมเป็ น จ ก็ (ต ภวงฺคจิตฺต) อ. ภวังคจิตนัน้ จิตฺต
เป็ นจิต นว ดวงใหม่ (โหติ) ย่อมเป็ น น หามิได้ ปุริม
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ภวงฺคจิตฺตเอว เป็ นภวังคจิต อันมีในก่อนนัน่ เทียว (โหติ) ย่อมเป็ น
นอปิ แม้ หามิได้ ตถา ฉันนัน,
้ เตน การเณน เพราะเหตุนนั ้
ภควา อ. พระผู้มีพระภาคเจ้ า อาห ตรัสแล้ วว่า ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ
ท. อิท จิตฺต อ. จิตนี ้ ปภสฺสร เป็ นธรรมชาติเป็ นแดนสร้ านออก
แห่งรัศมี (โหติ) ย่อมเป็ น จ โข ก็แล ต จิตฺต อ. จิตนัน้
อุปกฺกิลิฏฺฅ เข้ าไปเศร้ าหมองแล้ ว อุปกฺกิเลเสหิ เพราะปุปกิเลส
ท. อาคนฺตเุ กหิ อันจรมา อิติ ดังนี ้ เจ หากว่า มนสา มีใจ ปทุฏฺเฅน
อันโทษประทุษร้ ายแล้ ว เอว อย่างนี ้ไซร้ (อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส)
แห่งบทว่า ปทุฏฺเฅน อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนัน้ ภาสมาโน
เมื่อจะกล่าว ภาสติ ชื่อว่าย่อมกล่าว จตุพฺพธิ วจีทจุ ฺจริตเอว ซึง่
วจีทกุ จริตอันมีอย่าง ๔ นัน่ เทียว กโรนฺโต เมื่อจะกระทา กโรติ
ชื่อว่าย่อมกระทา ติวิธ กายทุจฺจริตเอว ซึง่ กายทุจริ ตอันมีอย่าง ๓
นัน่ เทียว อภาสนฺโต เมื่อไม่กล่าว อกโรนฺโต เมื่อไม่กระทา มโนทุจฺจริต ยังมโนทุจริต ติวิธ อันมีอย่าง ๓ ปูเรติ ชื่อว่าย่อมให้ เต็ม
(อตฺตโน) ตาย อภิชฺฌาทีหิ โทเสหิ ปทุฏฺฅมานสตาย เพราะความ
ที่แห่งตนเป็ นผู้มีฉนั ทะอันมีในใจ อันโทษ ท. มีอภิชฌาเป็ นต้ น
ปรุทษุ ร้ ายแล้ วนัน้ อกุสลกมฺมปถา อ. อกุศลกรรมบถ ท. ทส ๑๐
อสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลนัน้ คจฺฉนฺติ ย่อมถึง ปาริปรู ึ ซึง่ ความ
เต็มรอบ เอว ด้ วยอาการอย่างนี ้ (อิติ) ดังนี ้ (คาถาปาทสฺส)
แห่งบาทแห่งพระคาถาว่า ภาสติ วา กโรติ วา อิติ ดังนี ้ ฯ
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(อตฺโถ) อ.อรรถว่า ทุกฺข อ.ความทุกข์ อนฺเวติ ย่อม
ไปตาม ต ปุคฺคล ซึง่ บุคคลนัน้ ตโต ติวิธทุจฺจริตโต เพราะทุจริต
อันมีอย่าง ๓ นัน้ คือว่า วิปากทุกฺข อ. ทุกข์อนั เป็ นผล กายิกเจตสิก
อันเป็ นไปในกายและเป็ นไปในจิต อิมินา ปริยาเยน โดยปริยายนี ้ว่า
(ทุกฺข) อ. ทุกข์ กายวตฺถกุ ปิ อันมีกายเป็ นที่ตงบ้
ั ้ าง อิตรวตฺถกุ ปิ
อันมีจิตนอกนี ้เป็ นที่ตงบ้
ั ้ าง อิติ ดังนี ้ อนุคจฺฉติ ย่อมไม่ตาม ต
อตฺตภาว ซึง่ อัตตภาพนัน้ คจฺฉนฺต อันไปอยู่ จตูสุ อปาเยสุ วา
ในอบาย ท. ๔ หรื อ มนุสฺเสสุ วา หรื อว่าในมนุษย์ ท. ทุจฺจริตานุภาเวน เพราะอานุภาพแห่งทุจริต (อิติ) ดังนี ้ (คาถาปาทสฺส)
แห่งบาทแห่งพระคาถาว่า ตโต น ทุกฺขมเนฺวติ อิติ ดังนี ้ ฯ
(ปุจฺฉา) อ.อันถามว่า (ทุกฺข) อ. ทุกข์ (อนฺเวติ) ย่อม
ไปตาม (น ปุคฺคล) ซึง่ บุคคลนัน้ (ตโต ติวิธทุจฺจริ ตโต) เพราะ
ทุจริตอันมีอย่าง ๓ นัน้ ยถา กึ ราวก อ. อะไร (อิติ) ดังนี ้ ฯ
(วิสฺสชฺชน) อ. อันเฉลยว่า (ทุกฺข) อ. ทุกข์ (อนฺเวติ) ย่อม
ไปตาม (น ปุคฺคล) ซึง่ บุคคลนัน้ (ตโต ติวิธทุจฺจริ ตโต) เพราะ
ทุจริตอันมีอย่าง ๓ นัน้ จกฺก อิว ราวกะ อ. ล้ อ (อนฺเวนฺต)
ไปตามอยู่ ปท ซึง่ รอยเท้ า วหโต พลิพทฺทสฺส ของโคพลิพทั
ตัวนาไปอยู่ (ธุร) ซึง่ แอก อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อธิบายว่า จกฺก วิย ราวกะ อ.ล้ อ (อนฺเวนฺต)
หมุนไปตามอยู่ ปท ซึง่ รอยเท้ า พลิวทฺทสฺส ของโคพลิพทั ยุตฺตสฺส
ตัวอันบุคคลเทียมแล้ ว ธุเร ที่แอก วหโต ชื่อว่าตัวนาไปอยู่ ธุร
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ซึง่ แอก คือว่า หิ เหมือนอย่างว่า โส พลิวทฺโท อ. โคพลิพทั นัน้
วหนฺโต นาไปอยู่ เอก ทิวสปิ สิ ้นวันหนึง่ บ้ าง เทฺว ทิวเสปิ สิ ้นวัน
ท. ๒ บ้ าง ปญฺจ ทิวเสปิ สิ ้นวัน ท. ๕ บ้ าง ทส ทิวเสปิ สิ ้นวัน
ท. ๑๐ บ้ าง อฑฺฒมาสปิ สิ ้นเดือนทังกึ
้ ่งบ้ าง น สกฺโกติ ย่อมไม่อาจ
จกฺก นิวตฺเตตุ เพื่ออันยังล้ อให้ หมุนกลับ คือว่า ชหิตุ เพื่ออันละ
(จกฺก) ซึง่ ล้ อ อถโข ที่แท้ อสฺส พลิวทฺทสฺส เมื่อโคพลิพทั นัน้
อติกฺกมนฺตสฺส ก้ าวไปอยู่ ปุรโต ข้ างหน้ า ยุค อ.แอก พาธติ
ย่อมเบียดเบียน คีว ซึง่ คอ (อสฺส พลิวทฺทสฺส) เมื่อโคพลิพทั นัน้
ปฏิกฺกมนฺตสฺส ก้ าวกลับอยู่ ปจฺฉโต ขางหลัง จกฺก อ.ล้ อ ปฏิหนฺติ
ย่อมกระทบ อูรุมส ซึง่ เนื ้อแห่งขาอ่อน จกฺก อ.ล้ อ พาธนฺต
เบียดเบียนอยู่ การเณหิ ด้ วยเหตุ ท. ทฺวีหิ ๒ อิเมหิ เหล่านี ้
ปทานุปทิก เป็ นล้ อมีรอยตามซึง่ รอย ตสฺส พลิวทฺทสฺส ของโคพลิพทั
นัน้ โหติ ย่อมเป็ น ยถา ฉันใด ทุกฺข อ. ทุกข์ กายิกปิ อันเป็ น
ไปในกายบ้ าง เจตสิกปิ อันเป็ นไปในจิตบ้ าง ทุจฺจริตมูลก อันมี
ทุจริตเป็ นมูล อนุพนฺธติ ย่อมติดตาม ปุคฺคล ซึง่ บุคคล มนสา มีใจ
ปทุฏฺเฅน อันโทษประทุษร้ ายแล้ ว ตีณิ ทุจฺจริตานิ ปูเรตฺวา ฅิต
ผู้ยงั ทุจริต ท. ๓ ให้ เต็มแล้ ว จึงดารงอยู่แล้ ว (ตสฺส ปุคฺคลสฺส)
คตฏฺฅาเนสุ ในที่แห่งบุคคลนั ้นไปแล้ ว ท. ตตฺถ เหล่านั ้น ตตฺถ
เหล่านัน้ นิรยาทีสุ มีนรกเป็ นต้ น ตถาเอว ฉันนันนั
้ น่ เทียว อิติ
ดังนี ้ (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถาว่า จกฺกว วหโต ปท
อิติ ดังนี ้ ฯ
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เรื่ องมัฏฅกุณฑลี
๗. ๒๖/๕ ตังแต่
้ เทวปุตฺโตปิ อตฺตโน สมฺปตฺตึ โอโลเกตฺวา
เป็ นต้ นไป.
เทวปุตฺโตปิ แม้ อ. เทพบุตร โอโลเกตฺวา แลดูแล้ ว สมฺปตฺตึ
ซึง่ สมบัติ อตฺตโน ของตน (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ วว่า (อย สมฺปตฺติ)
อ. สมบัตินี ้ (มยา) อันเรา ลทฺธา ได้ แล้ ว เกน กมฺเมน ด้ วย
กรรมอะไร อิติ ดังนี ้ อุปธาเรนฺโต ใคร่ครวญอยู่ ฃตฺวา รู้แล้ วว่า
(อย สมฺปตฺติ) อ. สมบัตินี ้ (มยา) อันเรา (ลทฺธา) ได้ แล้ ว
มโนปสาเทน ด้ วยการยังใจให้ เลื่อมใส สตฺถริ ในพระศาสดา อิติ
ดังนี ้ (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ วว่า อย พฺราหฺมโณ อ. พราหมณ์นี ้
อกาเรตฺวา ไม่ยงั หมอให้ กระทาแล้ ว เภสชฺช ซึง่ เภสัช มม
อผาสุกกาเล ในกาลแห่งเราเป็ นผู้ไม่สบาย คนฺตฺวา ไปแล้ ว อาฬาหน
สู่ป่าช้ า โรทติ ร้ องให้ อยู่ อิทานิ ในกาลนี ้ (มยา) กาตุ อ. อัน
อันเรากระทา เอต พฺราหฺมณ ซึง่ พราหมณ์นนั่ วิปปฺ การปฺปตฺต
ให้ เป็ นผู้ถึงแล้ วซึง่ ประการอันแปลก วฏฺฏติ ย่อมควร อิติ ดังนี ้
อาคนฺตฺวา มาแล้ ว มฏฺฅกุณฺฑลิวณฺเณน ด้ วยวรรณะเพียงดังว่าวรรณะ
แห่งมาณพชื่อว่ามัฏฅกุณฑลี พาหา ปคฺคยฺห โรทนฺโต อฏฺฅาสิ
ได้ ยืนประคองซึง่ แขน ท. แล้ วร้ องให้ อยู่แล้ ว อวิทเู ร ในที่ไม่ไกล
อาฬาหนสฺส แห่งป่ าช้ า ฯ
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พฺราหฺมโณ อ. พราหมณ์ ทิสฺวา เห็นแล้ ว ต เทวปุตต ซึง่
เทพบุตรนัน้ (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ วว่า อห อ. เรา โรทามิ ย่อม
ร้ องไห้ ปุตฺตโสเกน เพราะความเศร้ าโศกถึงซึง่ บุตร ตาว ก่อน
เอโส มาณโว อ. มาณพนัน่ โรทติ ย่อมร้ องไห้ กิมตฺถ เพื่ออะไร
อห อ. เรา ปุจฺฉิสฺสามิ จักถาม น มาณว ซึง่ มาณพนัน้ อิติ ดังนี ้
ปุจฺฉนฺโต เมื่อจะถาม อาห กล่าวแล้ ว คาถ ซึง่ คาถา อิม นี ้ว่า
ตฺว อ. ท่าน อลงฺกโต ผู้ประดับแล้ ว มฏฺฅกุณฺฑลี
เพียงดังว่ามาณพชื่อว่ามัฏฅกุณฑลี มาลาภารี ผู้มี
ภาระคือดอกไม้ หริ จนฺทนุสฺสโท ผู้ฟ้ งด้
ุ วยจันทน์
อันเหลือง ปคฺคยฺห ประคองแล้ ว พาหา ซึง่ แขน
ท. กนฺทสิ คร่ าครวญอยู่ วนมชฺเณ ในท่าม
กลางแห่งป่ า ตุว อ. ท่าน ทุกฺขิโต เป็ นผู้ถึง
แล้ วซึง่ ความทุกข์ กึ อะไร (อสิ) ย่อมเป็ น
อิติ ดังนี ้ ฯ
โส มาณโว อ. มาณพนัน้ อาห กล่าวแล้ วว่า
รถปญฺชโร อ. กรงของรถ โสวณฺณมโย อัน
สาเร็จแล้ วด้ วยทอง ปภสฺสโร อันเป็ นแดนสร้ าน
ออกแห่งรัศมี อุปปฺ นฺโน เกิดขึ ้นแล้ ว มม แก่
ข้ าพเจ้ า อห อ. ข้ าพเจ้ า น วินฺทามิ ย่อมไม่
ประสบ จกฺกยุค ซึง่ คู่แห่งล้ อ ตสฺส รถปญฺชรสฺส
แห่งกรงของรถนัน้ อห อ. ข้ าพเจ้ า ชหิสฺสามิ
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จักละ ชีวิต ซึง่ ชีวิต ทุกฺเขน เพราะทุกข์ เตน
นัน้ อิติ ดังนี ้ ฯ
อถ ครัง้ นัน้ พฺราหฺมโณ อ. พราหมณ์ อาห กล่าวแล้ วว่า
ภทฺทมาเณว แน่มาณพผู้เจริญ ตฺว อ. ท่าน
อาจิกฺข ขอจงบอก (จกฺกยุค) ซึง่ คู่แห่งล้ อ
โสวณฺณมย อถ อันสาเร็จแล้ วด้ วยทองหรื อ
มณิมย อถ หรื อว่าอันสาเร็จแล้ วด้ วยแก้ วมณี
โลหมย อถ อันสาเร็จแล้ วด้ วยโลหะหรื อ รูปิยมย
อถ หรื อว่าอันสาเร็ จแล้ วด้ วยเงิน เม แก่ข้าพเจ้ า
อห อ. ข้ าพเจ้ า เต ยังท่าน ปฏิลาภยามิ จะให้
ได้ เฉพาะ จกฺกยุค ซึง่ คู่แห่งล้ อ อิติ ดังนี ้
น มาณว กะมาณพนัน้ ฯ
มาณโว อ. มาณพ สุตฺวา ฟั งแล้ ว ต วจน ซึง่ คานัน้
จินฺเตตฺวา คิดแล้ วว่า อย พฺราหฺมโณ อ. พราหมณ์นี ้ อกตฺวา ไม่
กระทาแล้ ว เภสชฺช ซึง่ เภสัช ปุตฺตสฺส แก่บตุ ร ทิสฺวา เห็นแล้ ว
ม ซึง่ เรา ปุตฺตปฏิรูปก ผู้มีรูปเปรี ยบด้ วยบุตร โรทนฺโต ร้ องไห้ อยู่
วทติ ย่อมกล่าวว่า อห อ. ข้ าพเจ้ า กโรมิ จะกระทา รถจกฺก ซึง่
ล้ อของรถ สุวณฺณาทิมย อันสาเร็จแล้ วด้ วยวัตถุมีทองเป็ นต้ น อิติ
ดังนี ้ (เอต วตฺถ)ุ อ. เรื่ องนัน่ โหตุ จงมีเถิด อห อ. เรา
นิคฺคณฺหิสฺสามิ จักข่มขี่ น พฺราหฺมณ ซึง่ พราหมณ์นนั ้ อิติ ดังนี ้
วตฺวา กล่าวแล้ วว่า ตฺว อ.ท่าน กริสฺสสิ จักกระทา จกฺกยุค ซึง่
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คู่แห่งล้ อ กีวมหนฺต อันใหญ่เพียงไร เม แก่ข้าพเจ้ า อิติ ดังนี ้
(วจเน) ครัน้ เมื่อคาว่า ตฺว อ. ท่าน อากงฺขสิ ย่อมหวัง ยาวมหนฺต
จกฺกยุค ซึง่ คู่แห่งล้ อ อันใหญ่เพียงใด (อห) อ. ข้ าพเจ้ า (กริสฺสามิ)
จักกระทา (ตาวมหนฺต จกฺกยุค) ซึง่ คู่แห่งล้ อ อันใหญ่เพียงนัน้
อิติ ดังนี ้ (พฺราหฺมเณน) อันพราหมณ์ วุตฺเต กล่าวแล้ ว (อาห)
กล่าวแล้ วว่า
อตฺโถ อ. ความต้ องการ จนฺทสุริเยหิ ด้ วย
พระจันทร์ และพระอาทิตย์ ท. (โหติ) ย่อมมี
เม แก่ข้าพเจ้ า ตฺว อ. ท่าน เม ยาจิโต ผู้อนั
ข้ าพเจ้ าขอแล้ ว เต จนฺทสุริเย ซึง่ พระจันทร์
และพระอาทิตย์ ท. เหล่านัน้ เทหิ จงให้ เต
จนฺทสุริเย ซึง่ พระจันทร์ และพระอาทิตย์ ท.
เหล่านัน้ เม แก่ข้าพเจ้ าเถิด อิติ ดังนี ้ ฯ
โส มาณโว อ. มาณพนัน้ ปาวทิ ได้ กล่าวซ ้าแล้ วว่า
จนฺทสุริยา อ. พระจันทร์ และพระอาทิตย์ ท.
ภาตโร เป็ นผู้ส่องสว่าง อุภยตฺถ วีถิยา
ในวิถีทงสอง
ั้
(โหนฺติ) ย่อมเป็ น รโถ อ. รถ
มม ของข้ าพเจ้ า โสนวณฺณมโย อันสาเร็ จแล้ ว
ด้ วยทอง โสภติ ย่อมงาม เตน จกฺกยุเคน
ด้ วยคู่แห่งล้ อนัน้ อิติ ดังนี ้ ตสฺส พฺราหฺมณสฺส
แก่พราหมณ์นนั ้ ฯ
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อถ ครัง้ นัน้ พฺราหฺมโณ อ. พราหมณ์ อาห กล่าวแล้ วว่า
มาณว ดูก่อนมาณพ ตฺว อ.ท่าน โย ใด
ปตฺถยเส ย่อมปรารถนา อปตฺถิย วตฺถุ ซึง่ วัตถุ
อันบุคคลไม่ควรปรารถนา (โส) ตฺว อ. ท่านนัน้
พาโล โข เป็ นคนโง่แล อสิ ย่อมเป็ น อห
อ. เรา มญฺฃามิ ย่อมสาคัญว่า ตุว อ. ท่าน
มริสฺสสิ จักตาย ตฺว อ. ท่าน น หิ ลจฺฉสิ
จักไม่ได้ แล จนฺทสุริเย ซึง่ พระจันทร์ และพระ
อาทิตย์ ท. (อิติ) ดังนี ้ อิติ ดังนี ้
น มาณว กะมาณพนัน้ ฯ
อถ ครัง้ นัน้ มาณโว อ. มาณพ วตฺวา กล่าวแล้ วว่า ปน
ก็ (ปุคฺคโล) อ. บุคคล โรทนิโต ร้ องไห้ อยู่ อตฺถาย เพื่อ
ประโยชน์ ปญฺฃายมานสฺส วตฺถสุ ฺส แก่วตั ถุอนั ปรากฏอยู่ พาโล
เป็ นคนโง่ โหติ ย่อมเป็ น กึ หรื อ อุทาหุ หรื อว่า (ปุคฺคโล)
อ. บุคคล (โรทนฺโต) ร้ องไห้ อยู่ (อตฺถายป เพื่อประโยชน์
อปญฺฃายมานสฺส วตฺถสุ ฺส แก่วตั ถุอนั ไม่ปรากฏอยู่ (พาโล) เป็ น
คนโง่ (โหติ) ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ น พฺราหฺมณ กะพราหมณ์นนั ้
(อาห) กล่าวแล้ วว่า
คมนาคมนปิ แม้ อ. การไปและกามา (จนฺทสุริยาน) แห่งพระจันทร์ และพระอาทิตย์ ท.
ทิสฺสติ ปรากฏอยู่ วณฺณธาตุ อ. ธาตุคือวรรณะ
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(จนฺทสุริยาน) ของพระจันทร์ และพระอาทิตย์
ท. (ทิสฺสติ) ปรากฏอยู่ อุภยตฺถ วีถิยา ในวิถี
ทังสอง
้
เปโต ปุคฺคโล อ. บุคคลผู้ละไปแล้ ว
กาลกโต ผู้มีกาละอันกระทาแล้ ว น ทิสฺสติ
ย่อมไม่ปรากฏ กนฺทต อมฺหาก แห่งเรา ท. ผู้
คร่ าครวญอยู่ อิธ ฅาเน ในที่นี ้หนา โก อ. ใคร
พาลฺยตโร เป็ นคนโง่กว่า (โหติ) ย่อมเป็ น
อิติ ดังนี ้ ฯ
พฺราหฺมโณ อ. พราหมณ์ สุตฺวา ฟั งแล้ ว ต วจน ซึง่ คานัน้
สลฺลกฺเขตฺวา กาหนดแล้ วว่า เอโส มาณโว อ. มาณพนี ้ วทติ
ย่อมกล่าว ยุตฺต วจน ซึง่ คาอันควรแล้ ว อิติ ดังนี ้ วตฺวา กล่าว
แล้ วว่า
มาณว ดูก่อนมาณพ ตฺว อ. ท่าน วเทสิ กล่าว
แล้ ว สจฺจ โข ซึง่ คาจริงแล กนฺทต อมฺหาก
แห่งเรา ท. ผู้คร่ าครวญอยู่หนา อหเอว อ. เรา
นัน่ เทียว พาลฺยตโร เป็ นคนโง่กว่า (อมฺหิ)
ย่อมเป็ น อห อ.เรา อภิปตฺถย ปรารถนาอยู่
ปุตฺต ซึง่ บุตร กาลกต ผู้มีกาละอันกระทาแล้ ว
รุท เป็ นผู้ร้องไห้ อยู่ ทารโก วิย ราวกะ อ. เด็ก
(อภิปตฺถย) ปรารถนาเฉพาะอยู่ จนฺท ซึง่
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พระจันทร์ (รุท) ร้ องไห้ อยู่ (อมฺหิ) ย่อมเป็ น
อิติ ดังนี ้
นิสฺโสโก เป็ นผู้มีความเศร้ าโศกออกแล้ ว กถาย เพราะถ้ อยคา ตสฺส
มาณวสฺส ของมาณพนัน้ หตฺวา เป็ น กโรนฺโต เมื่อจะกระทา ถุตึ
ซึง่ ความชมเชย มาณวสฺส แก่มาณพ อภาสิ ได้ ภาษิตแล้ ว คาถา
ซึง่ คาถา ท. อิมา เหล่านี ้ว่า
ตฺว อ. ท่าน โอสิญฺจ เป็ นผู้รดอยู่ ม ซึง่ เรา
อาทิตฺต วต ผู้ร้อนทัว่ แล้ วหนอ (กตฺวา) กระทา
สนฺต ให้ เป็ นผู้สงบแล้ ว (อสิ) ย่อมเป็ น
(ปุคฺคโล) วิย ราวกะ อ. บุคคล (โอสิญฺจ)
รดอยู่ ปาวก ซึง่ ไฟผู้เผาผลาญ ฆตสิตฺต ว
อันเกินแล้ วซึง่ เปรี ยงเทียว วารินา ด้ วยน ้า อห
อ. ข้ าพเจ้ า ทร ยังความกระวนกระวาย สพฺพ
ทังปวง
้
นิพฺพาปเย ย่อมให้ ดบั ได้ โย ตฺว อ.
ท่านใด อปานุทิ ได้ บรรเทาไปปราศแล้ ว ปุตฺตโสก
ซึง่ ความเศร้ าโศกเพราะบุตร เม แห่งข้ าพเจ้ า
โสกปเรตสฺส ผู้มีความเศร้ าโศกอันไปแล้ วใน
เบื ้องหน้ า (โส ตฺว) อ. ท่านนัน้ อพฺพหุ ิ วต
ถอนแล้ วหนอ สลฺล ซึง่ ลูกศร โสก คือความ
เศร้ าโศก หทยนิสฺสิต อันอาศัยแล้ วซึง่ หทัย เม
ของข้ าพเจ้ า โส อห อ. ข้ าพเจ้ านัน้ อพฺพฬุ ห-
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สลฺโล เป็ นผู้มีลกู ศรอันถอนแล้ ว อสฺมิ ย่อมเป็ น
มาณว ดูก่อนมาณพ อห อ. ข้ าพเจ้ า น โสจามิ
ย่อมไม่เศร้ าโศก น โรทามิ ย่อมไม่ร้องไห้
สตฺวาน

เพราะสดับ (วจน) ซึง่ คา ตว ของท่าน

อิติ ดังนี ้ ฯ
อถ ครัง้ นัน้ (พฺราหฺมโณ) อ. พราหมณ์ ปุจฺฉนโต เมื่อจะ
ถาม น มาณว ซึง่ มาณพนันว่
้ า ตฺว อ. ท่าน โก นาม ชื่อว่าเป็ น
ใคร (อสิ) ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ (อาห) กล่าวแล้ วว่า
ตฺว อ. ท่าน เทวตา นุ เป็ นเทวดาหรื อหนอ
คนฺธพฺโพ อาทู หรื อว่าเป็ นคนธรรพ์ สกฺโก
ปุรินฺทโท (อาทู) หรื อว่าเป็ นท้ าวสักกะ ผู้ให้ ซงึ่
ทานในก่อน อสิ ย่อมเป็ น ตฺว อ. ท่าน โก วา
เป็ นใครหรื อ กสฺส ปุตฺโต วา หรื อว่าเป็ นบุตร
ของใคร (อสิ) ย่อมเป็ น มย อ. เรา ท. ชาเนมุ
พึงรู้ ต ซึง่ ท่าน กถ อย่างไร อิติ ดังนี ้ ฯ
อถ ครัง้ นัน้ มาณโว อ. มาณพ อาจิตฺขิ บอกแล้ ว อสฺส
พฺราหฺมณสฺส แก่พราหมณ์นนว่
ั้ า
ตฺว อ. ท่าน ย ปุตฺต อาฬาหเน สย ฑหิตฺวา
กนฺทสิ จ เผาแล้ ว ซึง่ บุตรคนใดในป่ าช้ าเอง คร่ า
ครวญอยู่ด้วย ย ปุตฺต (อาฬาหเน สย ฑหิตฺวา)
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โรทสิ จ เผาแล้ ว ซึง่ บุตรคนใด ในป่ าช้ าเอง
ร้ องให้ อยู่ด้วย โส ปุตฺโต อ. บุตรนัน้ อห คือ
อ. ข้ าพเจ้ า กริตฺวาน กระทาแล้ ว กมฺม ซึง่ กรรม
กุสล อันเป็ นกุศล ปตฺโต ถึงแล้ ว สหพฺยต ซึง่
ความเป็ นแห่งบุคคลผู้เที่ยวไปร่วมกัน ติทสาน
เทวตาน แห่งเทวดา ท. ผู้อยู่ในชันไตรทศ
้
อิติ
ดังนี ้ ฯ
พฺราหฺมโณ อ. พราหมณ์ อาห กล่าวแล้ วว่า
(ตว) เมื่อท่าน อปฺป วา พหุ วา ทาน ททนฺตสฺส
สเก อคาเร วา ถวายอยู่ซงึ่ ทาน อันน้ อยหรื อ หรื อ
ว่าอันมาก ในเรื อนอันเป็ นของตนหรื อ อุโปสถกมฺม ตาทิส (กโรนฺตสฺส) วา หรื อว่ากระทาอยู่ ซึง่
กรรมคืออุโบสถ อันเช่นนัน้ มย อ.เรา ท. น
อทฺทสาม ย่อมไม่เห็น ตฺว อ. ท่าน คโต เป็ นผู้ไป
แล้ ว เทวโลก สู่เทวโลก เกน กมฺเมน เพราะ
กรรมอะไร อสิ ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ ฯ
มาณโว อ. มาณพ อาห กล่าวแล้ วว่า
อห อ. ข้ าพเจ้ า อาพาธิโก เป็ นผู้มีอาพาธ ทุกฺขิโต
เป็ นผู้ถึงแล้ วซึง่ ความลาบาก คิลาโน เป็ นผู้เป็ นไข้
อาตูรรูโป เป็ นผู้มีรูปอันกระสับกระส่าย นิเวสเน
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ในที่อนั เป็ นที่อยู่ สเก อันเป็ นของตน อมฺหิ ย่อมเป็ น อทฺทกฺขึ ได้ เห็นแล้ ว พุทฺธ ซึง่ พระพุทธเจ้ า
วิคตรช ผู้มีธุลีไปปราศแล้ ว วิติณฺณกงฺข ผู้มีความ
สงสัยอันข้ ามวิเศษแล้ ว สุคต ผู้เสด็จไปดีแล้ ว
อโนมปญฺฃ ผู้มีพระปั ญญาอันไม่ทราม โส อห อ.
ข้ าพเจ้ านัน้ มุทิตมโน ผู้มีใจอันบันเทิงแล้ ว ปสนฺนจิตฺโต ผู้มีจิตอันเลื่อมใสแล้ ว อกรึ ได้ กระทาแล้ ว
อญฺชลึ ซึง่ อัญชลี ตถาคตสฺส แก่พระตถาคต อห
อ. ข้ าพเจ้ า กริตฺวาน ครัน้ กระทาแล้ ว กมฺม ซึง่
กรรม กุสล อันเป็ นกุศล ต นัน้ ปตฺโต เป็ นผู้ถึง
แล้ ว สหพฺยต ซึง่ ความเป็ นแห่งบุคคลผู้เที่ยวไป
ร่วมกัน ติทสาน แห่งเทวดา ท. ผู้อยู่ในชันไตรทศ
้
(อมฺหิ) ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ ฯ
ตสฺมึ มาณเว ครัน้ เมื่อมาณพนัน้ กเถนฺเต กล่าวอยู่ กเถนฺเตเอว กล่าวอยู่นนั่ เทียว สกลสรี ร อ. สรี ระทังสิ
้ ้น พฺราหฺมณสฺส
ของพราหมณ์ ปริปรู ิ เต็มรอบแล้ ว ปี ติยา ด้ วยปี ติ ฯ โส พฺราหฺมโณ
อ. พราหมณ์นนั ้ ปเวเทนฺโต เมื่อจะยังบุคคลให้ ร้ ูทวั่ ต ปี ตึ
ซึง่ ปี ตินนั ้ อาห กล่าวแล้ วว่า
อจฺฉริย วต อ. ความน่าอัศจรรย์หนอ อพฺภตุ วต
อ. ความน่าประหลาดหนอ วิปาโก อ. วิบาก
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อญฺชลิกมฺมสฺส แห่งการกระทาซึง่ อัญชลี อย นี ้
อีทิโส เป็ นวิบากเช่นนี ้ (โหติ) ย่อมเป็ น อหปิ
แม้ อ. ข้ าพเจ้ า มุทิตมโน เป็ นผู้มีใจอันบันเทิง
แล้ ว ปสนฺนจิตฺโต เป็ นผู้มีจิตอันเลื่อมใสแล้ ว
(หุตฺวา) เป็ น วชามิ จะขอถึง พุทฺธ ซึง่ พระพุทธเจ้ า สรณ ว่าเป็ นสรณะ อชฺชเอว ในวันนี ้นัน่ เทียว
อิติ ดังนี ้ ฯ
อถ ครัง้ นัน้ มาณโว อ. มาณพ อาห กล่าวแล้ วว่า
ตฺว อ. ท่าน ปสนฺนจิตฺโต จงเป็ นผู้มีจิตอันเลื่อมใส
แล้ ว (หุตฺวา) เป็ น วชาหิ จงถึง พุทฺธ จ ซึง่
พระพุทธเจ้ าด้ วย ธมฺม จ ซึง่ พระธรรมด้ วย สงฺฆ
จ ซึง่ พระสงฆ์ด้วย สรณ ว่าเป็ นสรณะ อชฺชเอว
ในวันนี ้นัน่ เทียว ตฺว อ. ท่าน (ปสนฺนจิตฺโต)
จงเป็ นผู้มีจิตอันเลื่อมใสแล้ ว (หุตฺวา) เป็ น
ตถาเอว เหมือนอย่างนันนั
้ น่ เทียว สมาทิยสฺสุ จง
สมาทาน สิกฺขาปทานิ ซึง่ สิกขาบท ท. ปญฺจ ๕
(กตฺวา) กระทา อขณฺฑผุลฺลานิ ให้ เป็ นกรรมไม่
เป็ นท่อนและด่างพร้ อย ปาณาติปาตา วิรมสฺสุ
ขิปปฺ จ จงงดเว้ น จากการยังสัตว์มีลมปราณให้ ตก
ล่วงไป พลันด้ วย โลเก อทินฺน ปริวชิชยสฺสุ จ
จงเว้ นรอบ ซึง่ วัตถุอนั เจ้ าของไม่ให้ แล้ ว ในโลก
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ด้ วย อมชฺชโป (โหหิ) จ จงเป็ นผู้ไม่ดื่มซึง่ น ้า
เมา จงเป็ นด้ วย โน มุสา ภณาหิ จ จงไม่กล่าว
เท็จด้ วย สเกน ทาเรน ตุฏฺโฅ โหหิ จ จงเป็ นผู้
ยินดีแล้ ว ด้ วยทาระ ผู้เป็ นของตน จงเป็ นด้ วย
อิติ ดังนี ้
น พฺราหฺมณ กะพราหมณ์นนั ้ ฯ
โส พฺราหฺมโณ อ. พราหมณ์นนั ้ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา รับพร้ อมแล้ ว
ว่า สาธุ อ. ดีละ อิติ ดังนี ้ อภาสิ ได้ กล่าวแล้ ว คาถา ซึง่ คาถา
ท. อิมา เหล่านี ้ว่า
ยกฺข ดูก่อนยักษ์ ตฺว อ. ท่าน อตฺถกาโม เป็ นผู้
ใคร่ซงึ่ ความเจริญ เม แก่ข้าพเจ้ า อสิ ย่อมเป็ น
เทวเต ดูก่อนเทวดา ตฺว อ. ท่าน หิตกาโม เป็ นผู้
ใคร่ซงึ่ ความเกื ้อกูล (เม) แก่ข้าพเจ้ า อสิ ย่อมเป็ น อห อ. ข้ าพเจ้ า กโรมิ จะกระทา วจน ซึง่
คา ตุยฺห ของท่าน ตฺว อ. ท่าน อาจริ โย เป็ น
อาจารย์ มม ของข้ าพเจ้ า อสิ ย่อมเป็ น อห พุทฺธ
สรณ อุเปมิ จ อ. ข้ าพเจ้ า จะเข้ าถึง ซึง่ พระพุทธ
เจ้ า ว่าเป็ นสรณะด้ วย อห ธมฺมปิ อนุตฺตร สรณ
(อุเปมิ) จ อ. ข้ าพเจ้ า จะเข้ าถึง แม้ ซงึ่ พระธรรม
อันยอดเยี่ยม ว่าเป็ นสรณะด้ วย สงฺฆ นรเทวสฺส
คจฺฉามิ สรณ อห จ อ. ข้ าพเจ้ า จะถึง ซึง่
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พระสงฆ์ ของพระพุทธเจ้ า ผู้เป็ นเทพแห่งนระ
ว่าเป็ นสรณะด้ วย อห อ. ข้ าพเจ้ า ปาณาติปาตา
วิรมามิ ขิปปฺ จ จะงดเว้ น จากการยังสัตว์มีลม
ปราณให้ ตกล่วงไปพลันด้ วย โลเก อทินฺน ปริวชฺชยามิ จ จะเว้ นรอบ ซึง่ วัตถุอนั เจ้ าของไม่ให้ แล้ ว ใน
โลกด้ วย อมชฺชโป (โหมิ) จ จะเป็ นผู้ไม่ดื่มซึง่
น ้าเมาด้ วย โน มุสา ภณามิ จ จะไม่กล่าวเท็จด้ วย
สเกน ทาเรน ตุฏฺโฅ โหมิ จ จะเป็ นผู้ยินดีแล้ ว
ด้ วยทาระ ผู้เป็ นของตนด้ วย อิติ ดังนี ้ ฯ
๘. ๓๓/๕ ตังแต่
้
อถ เนส กุสลากุสลกมฺมกรเณ มโน
เป็ นต้ นไป.
อถ ครัง้ นัน้ (สตฺถา) อ. พระศาสดา (วตฺวา) ตรัสแล้ วว่า
มโน อ. ใจ ปุพฺพงฺคโม เป็ นสภาพถึงก่อน กุสลากุสลกมฺมกรเณ
ในการกระทาซึง่ กรรมอันเป็ นกุศลและอกุศล (โหติ) ย่อมเป็ น มโน
อ. ใจ เสฏฺโฅ เป็ นสภาพประเสริฅที่สดุ (กุสลากุสลกมฺมกรเณ) ใน
การกระทาซึง่ กรรมอันเป็ นกุศลและอกุศล (โหติ) ย่อมเป็ น หิ
เพราะว่า กตกมฺม อ. กรรมอันบุคคลกระทาแล้ ว มเนน ด้ วยใจ
ปสนฺเนน อันผ่องใสแล้ ว น วิชหติ ย่อมไม่ละ ปุคฺคล ซึง่ บุคคล

ประโยค๒ - คัณฐี พระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๑ - หน้ าที่ 50

คจฺฉนฺต ผู้ไปอยู่ เทวโลก สู่เทวโลก มนุสฺสโลก สู่มนุษยโลก ฉายา
อิว ราวกะ อ. เงา อิติ ดังนี ้ เนส ชนาน แก่ชน ท. เหล่านัน้
กเถตฺวา ครัน้ ตรัสแล้ ว อิท วตฺถุ ซึง่ เรื่ องนี ้ ธมฺมราชา ผู้เป็ นพระ
ธรรมราชา ฆเฏตฺวา ทรงสืบต่อ อนุสนฺธึ ซึง่ อนุสนธิ อาห ตรัส
แล้ ว คาถ ซึง่ พระคาถา อิม นี ้ว่า
ธมฺมา อ. ธรรม ท. มโนปุพฺพงฺคมา เป็ นสภาพมี
ใจถึงก่อน มโนเสฏฺฅา เป็ นสภาพมีใจประเสริฅที่
สุด มโนมยา เป็ นสภาพสาเร็จแล้ วแต่ใจ (โหนฺติ)
ย่อมเป็ น เจ หากว่า (ปุคฺคโล) อ.บุคคล มนสา
มีใจ ปสนฺเนน อันผ่องใสแล้ ว ภาสติ วา กล่าว
อยู่ก็ดี กโรติ วา กระทาอยู่ก็ดี สุข อ. ความสุข
อนฺเวติ ย่อมไปตาม น ปุคฺคล ซึง่ บุคคลนัน้ ตโต
ติวิธสุจริตโต เพราะความสุจริตอันมีอย่าง ๓ นัน้
ฉายา อิว เป็ นเพียงดังว่าเงา อนุปายินี อันมีปกติ
ไปตาม (หุตฺวา) เป็ นอิติ ดังนี ้
ลญฺฉนฺโต ราชา วิย ราวกะ อ.พระราชา ทรงประทับอยู่ สาสน
ซึง่ พระราชสาส์น ปติฏฺฅปิ ตมตฺติก อันมีดินเหนียวอันพระองค์ทรง
ยังราชบุรุษให้ ตงไว้
ั ้ เฉพาะแล้ ว ราชมุทฺทาย ด้ วยตราของพระราชา ฯ
จตุภมู ิกจิตฺต อ. จิตอันเป็ นไปในภูมิ ๔ สพฺพปิ แม้ ทงปวง
ั้
(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต วุจฺจติ ย่อมเรี ยกว่า มโน อ. ใจ อิติ
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ดังนี ้ ตตฺถ คาถาย ในพระคาถานัน้ อวิเสเสน โดยไม่แปลกกัน
กิญฺจาปิ แม้ ก็จริง ปน ถึงอย่างนัน้ กามาวรกุสลจิตฺต อ. จิตอันเป็ น
กามาวจรกุศล อฏฺฅวิธ อันมีอย่าง ๘ นิยมิยมาน อันอาจารย์นิยมเอา
อยู่ ววตฺถาปิ ยมาน อันอาจารย์กะเอาอยู่ ปริจฺฉิชฺชมาน อัน
อาจารย์กาหนดเอาอยู่ (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต ลพฺภติ ย่อมได้
อิมสฺมึ ปเท ในบทนี ้ ฯ ปน ก็ จิตฺตเอว อ. จิต อาหริยมาน อัน
อาจารย์นามาอยู่ วตฺถวุ เสน ด้ วยอานาจแห่งวัตถุ ฃาณสมฺปยุตฺต อัน
ประกอบพร้ อมแล้ วด้ วยญาณ โสมนสฺสสหคต อันไปแล้ วกับด้ วยโสมนัส
ตโตปิ อฏฺฅวิธกามาวจรกุสลจิตฺตโต จากจิตอันเป็ นกามาวจรกุศล อัน
มีอย่าง ๘ แม้ นนนั
ั ้ น่ เทียว (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต ลพฺภติ ย่อมได้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า สมนฺนาคตา มาตามพร้ อมแล้ ว เตน
มเนน ด้ วยใจนัน้ ปฅมคามินา เป็ นธรรมชาติมีปกติถึงก่อน หุตฺวา
เป็ น (อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่งบทว่า ปุพฺพงฺคมา อิติ ดังนี ้ ฯ
ขนฺธา อ. ขันธ์ ท. ตโย ๓ เวทนาทโย มีเวทนาเป็ นต้ น ธมฺมา
อิติ ชื่อว่าธรรม ฯ หิ แท้ จริง มโน อ. ใจ ปุพฺพงฺคโม เป็ นสภาพ
ถึงก่อน เอเตส ติณฺณ อรูปิขนฺธาน แห่งขันธ์อนั ไม่มีรูป ท. ๓
เหล่านัน่ อุปปฺ าทปฺปจฺจยตฺเถน เพราะอรรถว่าเป็ นปั จจัยเครื่ องยังธรรม
ให้ เกิดขึ ้น (โหติ) ย่อมเป็ น เตน การเณน เพราะเหตุนนั ้ (เต
ตโย อรูปิขนฺธา) อ. ขันธ์ อนั ไม่มีรูป ท. ๓ เหล่านัน้ มโนปุพฺพงฺคมา
นาม ชื่อว่าเป็ นสภาพมีใจถึงก่อน (โหนฺติ) ย่อมเป็ น ฯ
หิ เหมือนอย่างว่า พหูสุ ทายเกสุ ครัน้ เมื่อทายก ท. มาก
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กโรนฺเตสุ กระทาอยู่ ปุญฺฃานิ ซึง่ บุญ ท. มหาภิกฺขสุ งฺฆสฺส ปตฺตจีวรทานาทีนิ วา มีการถวายซึง่ บาตรและจีวรเป็ นต้ น แก่หมู่แห่งภิกษุหมู่
ใหญ่หรื อ อุฬารปูชาธมฺมสฺสวนทีปมาลากรณาทีนิ วา หรื อว่ามีการ
บูชาอันโอฬาร และการฟั งซึง่ ธรรม และการกระทาซึง่ ประทีปและ
ดอกไม้ เป็ นต้ น เอกโต โดยความเป็ นอันเดียวกัน (วจเน) ครัน้
เมื่อคาว่า โก อ. ใคร ปุพฺพงฺคโม เป็ นผู้ไปก่อน เตส ทายกาน แห่ง
ทายก ท.เหล่านัน้ (โหติ) ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ (เกนจิ) อัน
ใคร ๆ วุตฺเต กล่าวแล้ ว โย ทายโก อ. ทายกคนใด ปจฺจโย เป็ น
ผู้เป็ นปั จจัย เตส ทากาน แห่งทายก ท.เหล่านัน้ โหติ ย่อมเป็ น
คือว่า เต ทายกา อ. ทายก ท. เหล่านัน้ นิสฺสาย อาศัยแล้ ว ย
ทายก ซึง่ ทายกคนใด กโรนฺติ กระทาอยู่ ปุฃฺฃานิ ซึง่ บุญ ท. ตานิ
เหล่านัน้ โส ทายโก อ. ทายกคนนัน้ ติสฺโส วา ชื่อว่าติสสะหรื อ
ปุสฺโส วา หรื อว่าชื่อว่าปุสสะ (ชเนหิ) อันชน ท. วุจฺจตุ ิ ย่อม
เรี ยกว่า (โส ทายโก) อ. ทายกคนนัน้ ปุพฺพงฺคโม เป็ นผู้ไปก่อน
เตส ทายกาน แห่งทายก ท. เหล่านัน้ (โหติ) ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้
ยถา ฉันใด อิท สมฺปท อ. คาอุปไมยเป็ นเครื่ องยังอรรถให้ ถึงพร้ อม
นี ้ (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต เวทิตพฺพ พึงทราบ เอว ฉันนัน้ ฯ
มโน อ. ใจ ปุพฺพงฺคโม ชื่อว่าเป็ นภาพถึงก่อน เอเตส ธมฺมาน
แห่งธรรม ท.เหล่านัน่ อุปปฺ าทปฺปจฺจยตฺเถน เพราะอรรถว่าเป็ น
ปั จจัยเครื่ องยังธรรมให้ เกิดขึ ้น (โหติ) ย่อมเป็ น อิติ ด้ วยประการฉะนี ้ อิติ เพราะเหตุนนั ้ (เต ธมฺมา) อ. ธรรม ท.เหล่านัน้
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มโนปุพฺพงฺคมา ชื่อว่าเป็ นสภาพมีใจถึงก่อน (โหนฺติ) ย่อมเป็ น ฯ
หิ จริงอยู่ เต ธมฺมา อ. ธรรม ท.เหล่านัน้ มเน ครัน้ เมื่อใจ
อนุปปฺ ชฺชนฺเต ไม่เกิดขึ ้นอยู่ น สกฺโกนฺติ ย่อมไม่อาจ อุปปฺ ชฺชิตุ
เพื่ออันเกิดขึ ้น ปน ส่วนว่า มโน อ.ใจ เจตสิเกสุ ครัน้ เมื่อเจตสิก ท.
เอกจฺเจสุ บางเหล่า อนุปปฺ ชฺชนฺเตสุปิ แม้ ไม่เกิดขึ ้นอยู่ อุปปฺ ชฺชติเอว
ย่อมเกิดขึ ้นนัน่ เทียว ฯ
ปน ก็แล มโน อ. ใจ เสฏฺโฅ ชื่อว่าเป็ นสภาพประเสริฅที่สดุ
เอเตส ธมฺมาน แห่งธรรม ท. เหล่านัน้ อธิปติวเสน ด้ วยอานาจ
แห่งความเป็ นอธิบดี (โหติ) ย่อมเป็ น เอว ด้ วยประการฉะนี ้ อิติ
เพราะเหตุนั ้น (เต ธมฺมา) อ.ธรรม ท.เหล่านัน้ มโนเสฏฺฅา
ชื่อว่าเป็ นสภาพมีใจประเสริฅที่สดุ (โหนฺติ) ย่อมเป็ น ฯ
หิ เหมือนอย่างว่า ปุริโส อ. บุรุษ อธิปติ ผู้เป็ นอธิบดี
คณาทีน ชนาน แห่งชน ท. มีคณะเป็ นต้ น (ชเนหิ) อันชน ท.
วุจฺจติ ย่อมเรี ยกว่า (โส ปุริโส) อ.บุรุษนั ้น คณเสฏฺโฅ เป็ นผู้
ประเสริฅที่สดุ ในคณะ เสนีเสฏฺโฅ เป็ นผู้ประเสริฅที่สดุ ในกองทัพ
(โหติ) ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ ยถา ฉันใด มโน อ.ใจ (เสฏฺโฅ)
ชื่อว่าเป็ นสภาพประเสริฅที่สดุ เตสปิ ธมฺมาน แห่งธรรม ท. แม้
เหล่านัน้ (โหติ) ย่อมเป็ น ตถา ฉันนัน้ อิติ เพราะเหตุนนั ้
(เต ธมฺมา) อ. ธรรม ท. เหล่านั ้น มโนเสฏฺฅา ชื่อว่าเป็ นสภาพมี
ใจประเสริฅที่สดุ (โหนฺติ) ย่อมเป็ น ฯ
ปน อนึง่ ภณฺฑานิ อ. ภัณฑะ ท. ตานิ ตานิ เหล่านันเหล่
้ า
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นัน้ นิปผฺ นฺนานิ อันสาเร็ จแล้ ว สุวณฺณาทีหิ วตฺถหู ิ ด้ วยวัตถุ ท.
มีทองเป็ นต้ น สุวณฺณมยาทีนิ นาม ชื่อว่าเป็ นวัตถุมีวตั ถุอนั สาเร็จแล้ ว
ด้ วยทองเป็ นต้ น โหนฺติ ย่อมเป็ น ยถา ฉันใด เอเตปิ ธมฺมา อ.
ธรรม ท. แม้ เหล่านัน่ มโนมยา นาม ชื่อว่าเป็ นสภาพสาเร็จแล้ ว
แต่ใจ (เอเตส ธมฺมาน) นิปผฺ นฺนตฺตา เพราะความที่แห่งธรรม ท.
เหล่านัน่ เป็ นสภาพสาเร็ จแล้ ว มนโต แต่ใจ (โหนฺติ) ย่อมเป็ น
ตถา ฉันนัน้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า ปสนฺเนน อันผ่องใสแล้ ว คุเณหิ
เพราะคุณ ท. อนภิชฺฌาทีหิ มีความไม่เพ่งเล็งเป็ นต้ น (อิติ) ดังนี ้
(ปทสฺส) แห่งบทว่า ปสนฺเนน อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า (ปุคฺคโล) อ. บุคคล มเนน มีใจ
เอวรูเปน อันมีรูปอย่างนี ้ ภาสนฺโต เมื่อจะกล่าว ภาสติ ชื่อว่าย่อม
กล่าว จตุพฺพธิ วจีสจุ ริตเอว ซึง่ วจีสจุ ริตอันมีอย่าง ๔ นัน่ เทียว
กโรนฺโต เมื่อจะกระทา กโรติ ชื่อว่า ย่อมกระทา ติวิธ กายสุจริตเอว ซึง่ กายสุจริตอันมีอย่าง ๓ นัน่ เทียว อภาสนฺโต เมื่อไม่กล่าว
อกโรนฺโต เมื่อไม่กระทา มโนสุจริต ยังมโนสุจริต ติวิธ อันมีอย่าง
๓ ปูเรติ ชื่อว่าย่อมให้ เต็ม (อตฺตโน) ปสนฺนมานสตาย เพราะความ
ที่แห่งตนเป็ นผู้มีฉนั ทะอันมีในใจอันผ่องใสแล้ ว อนภิชฺฌาทีหิ คุเณหิ
เพราะคุณ ท. มีความไม่เพ่งเล็งเป็ นต้ น ตาย นัน้ กุสลกมฺมปถา อ.
กุศลกรรมบถ ท. ทศ ๑๐ อสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลนัน้ คจฺฉนฺติ
ย่อมถึง ปาริปรู ึ ซึง่ ความเต็มรอบ เอว ด้ วยประการฉะนี ้ (อิติ)
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ดังนี ้ (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถาว่า ภาสติ วา กโรติ
วา อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า สุข อ.ความสุข อนฺเวติ ย่อมไปตาม
ต ปุคฺคล ซึง่ บุคคลนัน้ ตโต ติวิธสุจริตโต เพราะสุจริตอันมีอย่าง
๓ นัน้ (อิติ) ดังนี ้ (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถาว่า ตโต
น สุขมเนฺวติ อิติ ดังนี ้ ฯ
กุสล อ. กุศล เตภูมิกปิ แม้ อนั เป็ นไปในภูมิ ๓ (ภควตา)
อันพระผู้มีพระภาคเจ้ า อธิปเฺ ปต ทรงประสงค์เอาแล้ ว อิธ ฅาเน
ในที่นี ้ ตสฺมา เพราะเหตุนนั ้ ยตฺโถ อ. อธิบายว่า วิปากสุข อ.
ความสุขอันเป็ นผล กายิกเจตสิก ทังที
้ ่เป็ นไปในกายทังที
้ ่เป็ นไปในจิต
(อิมินา ปริยาเยน) โดยปริยายนี ้ว่า (สุข) อ. ความสุข กายวตฺถกุ ปิ
อันมีกายเป็ นที่ตงบ้
ั ้ าง อิตรวตฺถกุ ปิ อันมีจิตนอกนี ้เป็ นที่ตงบ้
ั ้ าง อิติ
ดังนี ้ อนุคจฺฉติ ย่อมไปตาม คือว่า น วิชหติ ย่อมไม่ละ (ต ปุคฺคล)
ซึง่ บุคคลนัน้ สุคติภเว นิพฺพตฺต วา ผู้บงั เกิดแล้ ว ในสุคติภพหรื อ
สุคติย สุขานุภวนฏฺฅาเน ฅิต วา หรื อว่าผู้ดารงอยู่แล้ ว ในที่อนั
เป็ นที่เสวยซึง่ ความสุข ในสุคติ เตภูมิกสุจริตานุภาเวน เพราะอนุภาพแห่งสุจริตอันเป็ นไปในภูมิ ๓ อิติ ดังนี ้ (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต
เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ
(ปุจฺฉา) อ. อันถามว่า (สุข) อ. ความสุข (อนฺเวติ) ย่อม
ไปตาม (น ปุคฺคล) ซึง่ บุคคลนัน้ (ตโต ติวิธสุจริตโต) เพราะ
สุจริตอันมีอย่าง ๓ นัน้ ยถา กึ ราวกะ อ. อะไร (อิติ) ดังนี ้ ฯ
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(วิสฺสชฺชน) อ. อันเฉลยว่า (สุข) อ. ความสุข (อนฺเวติ)
ย่อมไปตาม (น ปุคฺคล) ซึง่ บุคคลนัน้ ฉายา อิว ราวกะ อ. เงา
อนุปายินี อันมีปกติไปตาม อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อธิบายว่า หิ เหมือนอย่างว่า ฉายา นาม ชื่อ
อ. เงา สรี รปฺปฏิพทฺธา อันเนื่องเฉพาะแล้ วด้ วยสรี ระ สรี เร ครัน้
เมื่อสรี ระ คจฺฉนฺเต ไปอยู่ คจฺฉติ ย่อมไป (สรี เร) ครัน้ เมื่อสรี ระ
ติฏฺฅนฺเต ยืนอยู่ ติกฺฅติ ย่อมยืน (สรี เร) ครัน้ เมื่อสรี ระ นิสีทนฺเต
นัง่ อยู่ นิสีทติ ย่อมนัง่ (เกนจิ) อันใคร ๆ น สกฺกา ไม่อาจ
สณฺเหน วา ผรุเสน วา วจเนน นิวตฺตาหิ อิติ วตฺวา วา โปเถตฺวา
วา นิวตฺตาเปตุ เพื่ออันกล่าวว่า อ. ท่าน จงกลับเถิด ดังนี ้ ด้ วยคา
อันไพเราะหรื อ หรื อว่าอันหยาบแล้ วหรื อ หรื อว่าโบยแล้ วจึงยังเงาให้
กลับ (ปุจฺฉา) อ. อันถามว่า (เกนจิ) อันใคร ๆ (น สกฺกา) ไม่
อาจ (นิวตฺตาเปตุ) เพื่ออันยังเงาให้ กลับ กสิมา เพราะเหตุอะไร
(อิติ) ดังนี ้ (วิสฺสชฺชน) อ. อันเฉลยว่า (เกนจิ) อันใคร ๆ
(น สกฺกา) ไม่อาจ (นิวตฺตาเปตุ) เพื่ออันยังเงาให้ กลับ (ตสฺสา
ฉายาย) สรี รปฺปฏิพทฺธตฺตา เพราะความที่แห่งเงานัน้ เป็ นธรรมชาติ
เนื่องเฉพาะแล้ วด้ วยสรี ระ (อิติ) ดังนี ้ ยถา ฉันใด สุข อ.ความสุข
กายิกเจตสิก ทังที
้ ่เป็ นไปในกายทังที
้ ่เป็ นไปในจิต กามาวจราทิเภท อัน
ต่างด้ วยสุขมีความสุขอันเป็ นกามาวจรเป็ นต้ น อิเมส ทสนฺน กุสลกมฺมปถาน อาจิณฺณสมาจิณฺณกุสลมูลก อันมีแห่งกุศลกรรมบถ ท. ๑๐
เหล่านี ้หนา กุศลอันบุคคลประพฤติทวั่ แล้ วและประพฤติทวั่ ด้ วยดี
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แล้ วเป็ นมูล น วิชหติ ย่อมไม่ละ (ต ปุคฺคล) ซึง่ บุคคลนัน้ (ตสฺส
ปุคฺคลสฺส) คตคตฏฺฅาเน ในที่แห่งบุคคลนั ้นไปแล้ วและไปแล้ ว ฉายา
วิย เป็ นเพียงดังว่าเงา อนุปายินี อันมีปกติไปตาม หุตฺวา เป็ น เอวเอว
ฉันนันนั
้ น่ เทียว อิติ ดังนี ้ (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา
ว่า ฉายาว อนุปายินี อิติ ดังนี ้ ฯ
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เรื่ องพระติสสเถระ
๙. ๓๙/๑๐ ตังแต่
้ นาครา อรุ เณ อนุคฺคจฺฉนฺเต ราชทฺวาร
เป็ นต้ นไป.
นาครา อ.ชาวพระนคร ท. อรุเณ ครัน้ เมื่ออรุณ อนุคฺคจฺฉนฺเต
ไม่ขึ ้นไปอยู่ คนฺตฺวา ไปแล้ ว ราชทฺวาร สู่พระราชทวาร กนฺทสึ ุ
คร่ าครวญแล้ วว่า เทว ข้ าแต่พระองค์ผ้ สู มมติเทพ ตยิ ครัน้ เมื่อ
พระองค์ กาเรนฺเต ทรงยังบุคคลให้ กระทาอยู่ รชฺช ซึง่ ความเป็ น
แห่งพระราชา อรุโณ อ. อรุณ น อุฏฺฅาติ ย่อมไม่ตั ้งขึ ้น ตฺว อ.
พระองค์ อรุณ ยังอรุณ อุฏฅาเปหิ จงทรงให้ ตงขึ
ั ้ ้น โน เพื่อข้ าพระองค์ ท.เถิด อิติ ดังนี ้ ฯ
ราชา อ. พระราชา โอโลเกนฺโต ทรงตรวจดูอยู่ กายกมฺมาทีนิ
กมฺมานิ ซึง่ กรรม ท. มีกายกรรมเป็ นต้ น อตฺตโน ของพระองค์
อทิสฺวา ไม่ทรงเห็นแล้ ว กิญฺจิ กมฺม ซึง่ กรรมอะไร ๆ อยุตฺต อัน
ไม่ควรแล้ ว จินฺเตตฺวา ทรงดาริแล้ วว่า การณ อ.เหตุ กึ นุ โข
อะไรหนอแล (ภวิสฺสติ) จักมี อิติ ดังนี ้ ปริสงฺกมาโน ทรงระแวง
อยู่ว่า วิวาเทน อันการวิวาท ปพฺพชิตาน แห่งบรรชิต ท. ภวิตพฺพ
พึงมี อิติ ดังนี ้ ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ วว่า ปพฺพชิตา อ. บรรพชิต ท.อตฺถิ
มีอยู่ อิมสฺมึ นคเร ในนครนี ้ กจฺจิ แลหรื อ อิติ ดังนี ้ ฯ (วจเน)
ครัน้ เมื่อคาว่า เทว ข้ าแต่พระองค์ผ้ สู มมติเทพ อาคตา ปพฺพชิตา
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อ. บรรพชิต ท. ผู้มาแล้ ว กุมฺภสาล สู่ศาลาของนายช่างหม้ อ สาย
ในเวลาเย็น หิยฺโย วันวาน อตฺถิ มีอยู่ อิติ ดังนี ้ (ราชปุริเสหิ)
อันราชบุรุษ ท. วุตฺเต กราบทูลแล้ ว ตขณเอว ในขณะนันนั
้ น่ เทียว
ราชา อ.พระราชา อุกฺกาหิ มีคลเพลิง ท. ธาริยมานาหิ อันราชบุรุษทรงไว้ อยู่ คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ ว ตตฺถ ฅาเน ในที่นนั ้ วนฺทิตฺวา
ทรงไหว้ แล้ ว นารท ซึง่ ดาบสชื่อว่านารทะ นิสินฺโน ประทับนัง่ แล้ ว
เอกมนฺต ณ ส่วนสุดข้ างหนึง่ อาห ตรัสแล้ วว่า
นารท ข้ าแต่ท่านนารทะ กมฺมนฺตา อ. การงาน ท.
ชมฺพทู ีปสฺส ของชาวชมพูทวีป น ปวตฺตนฺติ ย่อม
ไม่เป็ นไป โลโก อ. โลก ตโมภูโต เป็ นโลกมืด
เป็ นแล้ ว (โหติ) ย่อมเป็ น เกน การเณน เพราะ
เหตุอะไร ตฺว อ. ท่าน เม ปุจฺฉิโต ผู้อนั ข้ าพเจ้ า
ถามแล้ ว ต การณ ซึง่ เหตุนนั ้ อกฺขาหิ จงบอก ต
การณ ซึง่ เหตุนนั ้ เม แก่ข้าพเจ้ าเถิด อิติ ดังนี ้ ฯ
นารโท อ. ดาบสชื่อว่านารทะ อาจิกฺขิตฺวา ทูลบอกแล้ ว ปวตฺตึ
ซึง่ ความเป็ นไป สพฺพ ทังปวง
้
(อาห) ถวายพระพรแล้ วว่า อห
อ. อาตมภาพ อิมินา ตาปเสน อภิสปิ โต เป็ นผู้อนั ดาบสนี ้แช่งแล้ ว
อิมินา การเณน เพราะเหตุนี ้ (อมฺหิ) ย่อมเป็ น อถ ครัน้ เมื่อ
ความเป็ นอย่างนัน้ (สนฺเต) มีอยู่ อห อ. อาตมภาพ วตฺวา อภิสปึ
กล่าวแช่งแล้ วว่า โทโส อ. โทษ มยฺห ของข้ าพเจ้ า นตฺถิ ย่อมไป
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มี โทโส อ. โทษ ยสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลใด อตฺถิ มีอยู่ สาโป
อ. ความแช่ง ปตตุ จงตกไป อุปริ ในเบื ้องบน ตสฺสเอว ปุคฺคลสฺส
ของบุคคลนันนั
้ น่ เทียว อิติ ดังนี ้ จ ปน ก็แล อห อง อาตมภาพ
อภิสปิ ตฺวา ครัน้ แช่งแล้ ว (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ วว่า สาโป อ. ความ
แช่ง ปติสฺสติ จักตกไป อุปริ ในเบื ้องบน กสฺส นุ โข ของใคร
หนอแล อิติ ดังนี ้ อุปธาเรนฺโต ใคร่ครวญอยู่ ทิสฺวา เห็นแล้ วว่า
มุทฺธา อ. ศีรษะ อาจริยสฺส ของอาจารย์ ผลิสฺสติ จักแตก สตฺตธา
โดยส่วน ๗ สุริยคุ ฺคมนเวลาย ในเวลาอันเป็ นที่ขึ ้นไปแห่งพระอาทิตย์
อิติ ดังนี ้ ปฏิจฺจ อาศัยแล้ ว อนุกมฺปิ ซึง่ ความอนุเคราะห์ เอตสฺมึ
อาจริเย ในอาจารย์นนั่ น เทมิ ย่อมไม่ให้ อุคฺคนฺตุ เพื่ออันขึ ้นไป
อรุณสฺส แก่อรุณ อิติ ดังนี ้ ฯ
(ราชา) อ. พระราชา (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ วว่า ภนเต ข้ าแต่ท่านผู้เจริญ ปน ก็ อนฺตราโย อ.อันตราย น ภเวยฺย ไม่พงึ มี
อสฺส เทวลสฺส แก่ดาบสชื่อว่าเทวละนัน้ กถ อย่างไร อิติ ดังนี ้ ฯ
(นารโท) อ.ดาบสชื่อว่านารทะ (อาห) ถวยพระพรแล้ ว
ว่า สเจ ถ้ าว่า (เทวโล) อ. ดาบสชื่อว่าเทวละ ม ยังอาตมภาพ
ขมาเปยฺย พึงให้ อดโทษไซร้ (อนฺตราโย) อ. อันตราย น ภเวยฺย
ไม่พงึ มี อิติ ดังนี ้ ฯ
(ราชา) อ. พระราชา (อาห) ตรัสแล้ วว่า เตนหิ ถ้ าอย่าง
นัน้ ตฺว อ.ท่าน ขมาเปหิ จงยังดาบสชื่อว่านารทะให้ อดโทษเถิด
อิติ ดังนี ้ ฯ
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(เทวโล) อ. ดาบสชื่อว่าเทวละ (อาห) ถวายพระพรแล้ วว่า
เอโส ชฏิโล อ. ชฏิลนี ้ อกฺกมิ เหยียบแล้ ว ม ซึง่ อาตมภาพ ชฏาสุ
จ ที่ชฎา ท. ด้ วย ดีวาย จ ที่คอด้ วย อห อ. อาตมภาพ น เอต
กุฏชฏิล ขมาเปมิ จะไม่ยงั ชฏิลโกงนัน่ ให้ อดโทษ อิติ ดังนี ้ ฯ
(ราชา) อ. พระราชา (อาห) ตรัสแล้ วว่า ภนฺเต ข้ าแต่
ท่านผู้เจริญ ตฺว อ. ท่าน ขมาเปหิ จงยังดาบสชื่อว่านารทะให้ อดโทษ
เถิด ตฺว อ. ท่าน มา กริ อย่ากระทาแล้ ว เอว อย่างนี ้ อิติ
ดังนี ้ ฯ
(เทวโล) อ. ดาบสชื่อว่าเทวละ (อาห) ถวายพระพรแล้ วว่า
อห อ. อาตมภาพ น ขมาเปมิ จะไม่ยงั ชฎิลโกงให้ อดโทษ อิติ
ดังนี ้ ฯ (เทวโล) อ. ดาบสชื่อว่าเทวละ (วจเน) ครัน้ เมื่อพระ
ดารัสว่า มุทฺธา อ. ศีรษะ เต ของท่าน ผลิสฺสติ จักแตก สตฺตธา
โดยส่วน ๗ อิติ ดังนี ้ (รญฺฃา) อันพระราชา วุตฺเตปิ แม้ ตรัสแล้ ว
น ขมาเปสิเอว ไม่ยงั ดาบสชื่อว่านารทะให้ อดโทษแล้ วนัน่ เทียว ฯ
อถ ครัง้ นัน้ ราชา อ. พระราชา (วตฺวา) ตรัสแล้ วว่า ตฺว
อ. ท่าน น ขมาเปสฺสสิ จักไม่ยงั ดาบสชื่อว่านารทะให้ อดโทษ รุ จิยา
ตามความชอบใจ อตฺตโน ของตน อิติ ดังนี ้ น เทวล กะดาบส
ชื่อว่าเทวละนัน้ คาหาเปตฺวา ทรงยังราชบุรุษให้ จบั แล้ ว ต เทวล
ซึง่ ดาบสชื่อว่าเทวละนัน้ หตฺถปาทกุจฺฉิคีวาสุ ที่มือและเท้ าและท้ อง
และคอ ท. โอนมาเปสิ ทรงยังดาบสชื่อว่าเทวละ ให้ น้อมลงแล้ ว
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ปาทมูเล ณ ที่ใกล้ แห่งเท้ า นารทสฺส ของดาบสชื่อว่านารทะ ฯ
๑๐. ๔๐/๒๐ ตังแต่
้ สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา
เป็ นต้ นไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา อาหริตฺวา ครัน้ ทรงนามาแล้ ว อิม
ธมฺเทสน ซึง่ พระธรรมเทศนานี ้ วตฺวา ตรัสแล้ วว่า ภิกฺขเว ดูก่อน
ภิกษุ ท. ราชา อ. พระราชา ตทา ในกาลนัน้ อานฺนโท เป็ นภิกษุ
ชื่อว่าอานนท์ อโหสิ ได้ เป็ นแล้ ว (เอตรหี) ในกาลนี ้ เทวโล
อ. ดาบสชื่อว่าเทวละ (ตทา) ในกาลนัน้ ติสฺโส เป็ นภิกษุชื่อว่า
ติสสะ (อโหสิ) ได้ เป็ นแล้ ว (เอตรหิ) ในกาลบัดนี ้ นารโท อ.
ดาบสชื่อว่านารทะ (ตทา) ในกาลนัน้ อหเอว เป็ นเรานัน่ เทียว
(อโหสิ) ได้ เป็ นแล้ ว (เอตรหิ) ในกาลบัดนี ้ เอโส ติสฺโส อ.
ภิกษุชื่อว่าติสสะนี ้ ทุพฺพโจเอว เป็ นผู้อนั บุคคลว่ากล่าวโดยยากนัน่ เทียว
เอว อย่างนี ้ (โหติ) ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ อามนฺเตตฺวา ทรงเรี ยก
แล้ ว ติสฺสตฺเถร ซึง่ พระเถระชื่อว่าติสสะ วตฺวา ตรัสแล้ วว่า ติสฺส
ดูก่อนติสสะ หิ ก็ ภิกฺขโุ น เมื่อภิกษุ จินฺเตนฺตสฺส คิดอยู่ว่า อห
อ. เรา อสุเกน ปุคคเลน อกฺกฏุ ฺ โฅ เป็ นผู้อนั บุคคลโน้ นด่าแล้ ว
(อมฺหิ) ย่อมเป็ น อสุเกน ปุคฺคเลน ปหโฏ เป็ นผู้อนั บุคคลโน้ น
ประหารแล้ ว (อมฺหิ) ย่อมเป็ น อสุเกน ปุคฺคเลน ชิโต เป็ นผู้อนั
บุคคลโน้ นชนะแล้ ว (อมฺหิ) ย่อมเป็ น อสุโก ปุคฺคโล อ. บุคคล

ประโยค๒ - คัณฐี พระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๑ - หน้ าที่ 63

โน้ น อหาสิ ได้ ลกั ไปแล้ ว ภณฺฑ ซึง่ สิ่งของ เม ของเรา อิติ
ดังนี ้ เวร นาม ชื่อ อ. เวร น วูปสมฺมติ ย่อมไม่เข้ าไปสงบวิเศษ
ปน แต่ว่า (ภิกฺขโุ น) เมื่อภิกษุ เอว อนุปนยฺหนฺตสฺสเอว ไม่เข้ า
ไปผูกไว้ อยู่อย่างนี ้นัน่ เทียว (เวร) อ.เวร อุปสมฺมติ ย่อมเข้ าไป
สงบ อิติ ดังนี ้ อภาสิ ได้ ทรงภาษิตแล้ ว คาถา ซึง่ พระคาถา ท.
อิมา เหล่านี ้ว่า
จ ก็ เย ชนา อ.ชน ท. เหล่าใด อุปนยฺหนฺติ
ย่อมเข้ าไปผูกไว้ ต โกธ ซึง่ ความโกรธนันว่
้ า
(อสุโก ปุคฺคโล) อ.บุคคลโน้ น อกฺโกจฺฉิ
ด่าแล้ ว ม ซึง่ เรา (อสุโก ปุคฺคโล) อ. บุคคล
โน้ น อวธิ ได้ ฆ่าแล้ ว ม ซึง่ เรา (อสุโก ปุคฺคโล)
อ. บุคคลโน้ น อชินิ ได้ ชนะแล้ ว ม ซึง่ เรา
(อสุโก ปุคฺคโล) อ. บุคคลโน้ น อหาสิ ได้ ลกั
ไปแล้ ว (ภณฺฑ) ซึง่ สิ่งของ เม ของเรา (อิติ)
ดังนี ้ เวร อ.เวร เตส ชนาน ของชน ท. เหล่านัน้
น สมฺมติ ย่อมไม่สงบ ฯ จ ส่วนว่า เย ชนา อ.
ชน ท. เหล่าใด น อุปนยฺหนฺติ ย่อมไม่เข้ าไปผูก
ไว้ ต โกธ ซึง่ ความโกรธนันว่
้ า (อสุโก ปุคฺคโล)
อ. บุคคลโน้ น อกฺโกจฺฉิ ด่าแล้ ว ม ซึง่ เรา (อสุโก
ปุคฺคโล) อ. บุคคลโน้ น อวธิ ได้ ฆ่าแล้ ว ม ซึ่ง
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เรา (อสุโก ปุคฺคโล) อ.บุคคลโน้ น อชินิ ได้
ชนะแล้ ว ม ซึง่ เรา (อสุโก ปุคฺคโล) อ. บุคคล
โน้ น อหาสิ ได้ ลกั ไปแล้ ว (ภณฺฑ) ซึง่ สิ่งของ
เม ของเรา (อิติ) ดังนี ้ เวร อ. เวร เตส ชนาน
ของชน ท.เหล่านัน้ อุปสมฺมติ ย่อมเข้ าไปสงบ
อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า อกฺโกสิ ด่าแล้ ว (อิติ) ดังนี ้ ตตฺถ
ปเทสุ ในบท ท.เหล่านันหนา
้
(ปทสฺส) แห่งบทว่า อกฺโกจฺฉิ
อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า ปหริ ประหารแล้ ว (อิติ) ดังนี ้
(ปทสฺส) แห่งบทว่า อวธิ อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า อเชสิ ได้ ชนะแล้ ว ม ซึง่ เรา กุฏสกฺขึ
โอตารเณน วา ด้ วยการยังพยานผู้โกงให้ ข้ามลงหรื อ วาทปฺปฏิวาเทน
วา หรื อว่าด้ วยการกล่าวและการกล่าวตอบ กรณุตฺตริยกรเณน วา
หรื อว่าด้ วยการกระทาให้ ยิ่งขึ ้นกว่าการกระทา (อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส)
แห่งบทว่า อชินิ อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า อวหริ ลักไปแล้ ว วตฺถาทีสุ วตฺถสู ุ
ในวัตถุ ท. มีผ้าเป็ นต้ นหนา ยงฺกิญฺจิเอว วตฺถุ ซึง่ วัตถุอย่างใด
อย่างหนึง่ นัน่ เทียว สนฺตก อันเป็ นของมีอยู่ มม ของเรา (อิติ)
ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่งบทว่า อหาสิ อิติ ดังนี ้ ฯ
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(อตฺโถ) อ. อรรถว่า เย เกจิ ชนา อ. ชน ท.เหล่าใดเหล่าหนึง่ เทวา วา คือ อ.เทวดา ท.หรื อ มนุสฺสา วา คือ หรื อว่า
อ. มนุษย์ ท.คหฏฺฅา วา คือ อ. คฤหัสถ์ ท.หรื อ ปพฺพชิตา วา
คือ หรื อว่า อ.บรรพชิต ท. อุปนยฺหนฺติ ย่อมเข้ าไปผูกไว้ ต โกธ
ซึง่ ความโกรธนัน้ คือว่า (อสุโก ปุคฺคโล) อกฺโกจฺฉิ ม อิติอาทิวตฺถกุ
อันมีคาว่า อ. บุคคลโน้ น ด่าแล้ ว ซึง่ เรา ดังนี ้ เป็ นต้ นเป็ นวัตถุ
สกฏธุร นทฺธินา (เวเฅนฺตา) ชนา วิย จ ราวกะ อ.ชน ท.
ขันอยู่ ซึง่ แอกแห่งเกวียน ด้ วยชะเนาะด้ วย ปูติมจฺฉาทีนิ วตฺถนู ิ
กุสาทีหิ วตฺถหู ิ ปุนปฺปน เวเฅนฺตา ชนา วิย จ ราวกะ อ.ชน
ท. ห่ออยู่ ซึง่ วัตถุ ท. มีปลาอันเน่าเป็ นต้ น ด้ วยวัตถุ ท.มีหญ้ าคา
เป็ นต้ น บ่อย ๆ ด้ วย เวร อ. เวร เตส ชนาน ของชน ท.เหล่านัน้
อุปปฺ นฺน อันเกิดขึ ้นแล้ ว สกึ คราวเดียว น สมฺมติ ย่อมไม่สงบ
คือว่า น อุปสมฺมติ ย่อมไม่เข้ าไปสงบ (อิติ) ดังนี ้ (ปททฺวยสฺส)
แห่งหมวดสองแห่งบทว่า เย จ ต อิติ ดังนี ้ เป็ นต้ น
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า เย ชนา อ.ชน ท.เหล่าใด น
อุปนยฺหนฺติ ย่อมไม่เข้ าไปผูกไว้ โกธ ซึง่ ความโกรธ ต นัน้ คือว่า
อกฺโกสาทิวตฺถกุ อันมีเหตุมีการด่าเป็ นต้ นเป็ นที่ตงั ้ อสติอมนสิการวเสน วา ด้ วยอานาจแห่งการไม่ระลึกถึง และการไม่กระทาไว้ ในใจ
หรื อ กมฺมปจฺจเวกฺขณวเสน วา หรื อว่าด้ วยอานาจแห่งการพิจารณา
เห็นเฉพาะซึง่ กรรม เอว อย่างนี ้ว่า โกจิ อ. ใคร ๆ นิทฺโทโส ผู้มี
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โทษออกแล้ ว ตยาปิ อกฺกฏุ ฺ โฅ จักเป็ นผู้แม้ อนั ท่านด่าแล้ ว ปุริมภเว
ในภพอันมีในก่อน ภวิสฺสติ จักเป็ น (โกจิ) อ. ใคร ๆ (นิทฺโทโส)
ผู้มีโทษออกแล้ ว (ตยาปิ ) ปหโฏ จักเป็ นผู้แม้ อนั ท่านประหารแล้ ว
(ปุริมภเว) ในภพอันมีในก่อน ภวิสฺสติ จักเป็ น (โกจิ) อ. ใคร ๆ
(นิทฺโทโส) ผู้มีโทษออกแล้ ว (ตยาปิ ) กุฏสกฺขึ โอตาเรตฺวา ชิโต
จักเป็ นผู้แม้ อนั ท่าน ยังพยานโกงให้ ข้ามลงแล้ ว ชนะแล้ ว (ปุริมภเว)
ในภพอันมีในก่อน ภวิสฺสติ จักเป็ น กิญฺจิ ภณฺฑ อ. ภัณฑะอะไร ๆ
กสฺสจิ ของใคร ๆ เต ปสยฺห อจฺฉินฺน จักเป็ นของอันท่าน ครอบงา
แล้ ว แย่งชิงเอาแล้ ว (ปุริมภเว) ในภพอันมีในก่อน ภวิสฺสติ จัก
เป็ น ตสฺมา เพราะเหตุนนั ้ ตฺว อ.ท่าน นิทฺโทโส หุตฺวาปิ แม้
เป็ น เป็ นผู้มีโทษออกแล้ ว ปาปุณาสิ ย่อมถึง อกฺโกสาทีนิ การณานิ
ซึง่ เหตุ ท. มีการด่าเป็ นต้ น อิติ ดังนี ้ เวร อ.เวร เตส ชนาน
ของชน ท. เหล่านัน้ อุปปฺ นฺนปิ แม้ อนั เกิดขึ ้นแล้ ว ปมาเทน
เพราะความประมาท อุปสมฺมติ ย่อมเข้ าไปสงบ อิมินา อนุปนยฺหเนน
ด้ วยการไม่เข้ าไปผูกไว้ นี ้ นิรินฺธโน ชาตเวโท วิย ราวกะ อ. ไฟอัน
เกิดแล้ ว อันไม่มีเชื ้อ อิติ ดังนี ้ (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระ
คาถาว่า เย จ ต นูปนยฺหนฺติ อิติ ดังนี ้ ฯ
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เรื่ องความเกิดขึ ้นของนางกาลียกั ษิ ณี
๑๑. ๔๖/๘ ตังแต่
้ ตสฺมึ สมเย สตฺถา ปริสมชฺเฌ ธมฺม
เป็ นต้ นไป.
ตสฺมึ สมเย ในสมัยนัน้ สตฺถา อ. พระศาสดา เทเสติ ทรง
แสดงอยู่ ธมฺม ซึง่ ธรรม ปริสมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งบริษัท ฯ
สา กุลธีตา อ. นางกุลธิดานัน้ ปุตฺต ยังบุตร นิปชฺชาเปตฺวา
ให้ นอนแล้ ว ปาทปิ ฏฺเฅ ใกล้ หลังแห่งพระบาท ตถาคตสฺส ของ
พระตถาคต อาห กราบทูลแล้ วว่า เอโส ปุตฺโต อ. บุตรนัน่
มยา อันข้ าพระองค์ ทินฺโน ถวายแล้ ว ตุมฺหาก แก่พระองค์ ท.
ตุมฺเห อ. พระองค์ ท. เทถ ขอจงทรงประทาน ชีวิต ซึง่ ชีวิต
ปุตฺตสฺส แก่บตุ ร เม ของข้ าพระองค์เถิด อิติ ดังนี ้ ฯ
สุมนเทโว อ. สุกมนเทพ อธิวตฺโถ ผู้อยู่ทบั แล้ ว ทฺวารโกฏฺฅเก
ที่ซ้ มุ แห่งประตู น อทาสิ ไม่ได้ ให้ แล้ ว ปวิสิตุ เพื่ออันเข้ าไป
อนฺโต ในภายใน ยกฺขินิยา แก่นางยักษิณี ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา
อามนฺเตตฺวา ทรงเรี ยกแล้ ว อานนฺทตฺเถร ซึง่ พระเถระชื่อว่าอานนท์
อาห ตรัสแล้ วว่า อานนฺท ดูก่อนอานนท์ ตฺว อ. เธอ คจฺฉ
จงไป ปกฺโกส จงร้ องเรี ยกมา ต ยกฺขินี ซึง่ นางยักษิณีนนั ้ อิติ ดังนี ้ ฯ
เถโร อ. พระเถระ ปกฺโกสิ ร้ องเรี ยกมาแล้ ว ต ยกฺขินึ ซึง่ นาง
ยักษิณีนนั ้ ฯ อิตรา กลุธีตา อ. นางกุลธิดานอกนี ้ อาห กราบทูล
แล้ วว่า ภนฺเต ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ อย ยกฺขินี อ. นางยักษิ ณี
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นัน่ อาคจฺฉติ ย่อมมา อิติ ดังนี ้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแล้ วว่า (เอสา ยกฺขินี)
อ. นางยักษิณีนนั่ เอตุ จงมาเถิด ตฺว อ. เธอ มา อกาสิ อย่า
ได้ กระทาแล้ ว สทฺท ซึง่ เสียง อิติ ดังนี ้ วตฺวา ตรัสแล้ วว่า
ตฺว อ. เธอ กโรสิ ย่อมกระทา เอว อย่างนี ้ กสฺมา เพราะเหตุอะไร หิ ก็ สเจ ถ้ าว่า ตุมฺเห อ. เธอ ท. น อาคมิสฺสถ จัก
ไม่มา สมฺมขุ ีภาว สู่ความเป็ นแห่งบุคคลผู้มีหน้ าพร้ อม พุทฺธสฺส ต่อ
พระพุทธเจ้ า มาทิสสฺส ผู้เช่นกับด้ วยเราไซร้ เอร อ. เวร โว
ของเธอ ท. กปฺปฏฺฅิติก จักเป็ นเวรตังอยู
้ ่ตลอดกัป อภวิสฺส จัก
ได้ เป็ นแล้ ว อหินกุลาน เวร วิย จ ราวกะ อ. เวร ของงูเห่า
และพังพอน ท. ด้ วย อจฺฉผนฺทนาน (เวร) วิย จ ราวกะ อ.
เวร ของหมีและไม้ สะคร้ อ ท. ด้ วย กาโกฬุกาน (เวร) วิย จ
ราวกะ อ.เวร ของกาและนกเค้ า ท. ด้ วย ตุมฺเห อ. เธอ ท.
กโรถ ย่อมกระทา เวรปฺปฏิเวร ซึง่ เวรและเวรตอบ กสฺมา เพราะ
เหตุอะไร หิ เพราะว่า (เวร) อ. เวร อุปสมฺมติ ย่อมเข้ าไปสงบ
อเวเรน ด้ วยความไม่มีเวร เอว อย่างนี ้ โน อุปสมฺมติ ย่อม
ไม่เข้ าไปสงบ เวเรน ด้ วยเวร อิติ ดังนี ้ ต ยกฺขินึ กะนางยักษิณี
นัน้ อาคนฺตฺวา ฅิต ผู้มาแล้ วยืนอยู่แล้ ว อาห ตรัสแล้ ว คาถ
ซึง่ พระคาถา อิม นี ้ว่า
หิ ก็ เวรานิ อ. เวร ท. อิธ โลเก ในโลกนี ้
น สมฺมนฺติ ย่อมไม่สงบ เวเรน ด้ วยการ กุทาจน
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ในกาลไหน ๆ จ ก็แต่ว่า (เวรานิ) อ. เวร
ท. สมฺมนฺติ ย่อมสงบ อเวเรน ด้ วยความไม่มี
เวร เอโส ธมฺโม อ. ธรรมนัน่ สนนฺตโน
เป็ นธรรมเก่า (โหติ) ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า หิ เหมือนอย่างว่า (ปุคฺคโล) อ. บุคคล
โธวนฺโตปิ แม้ ล้างอยู่ เขฬสิงฺฆาณิกาทิอสุจิมกฺขิตฏฺฅาน ซึง่ ที่อนั เปื อ้ น
แล้ วด้ วยของไม่สะอาดมีน ้าลายและน ้ามูกเป็ นต้ น อสุจีหิ ด้ วยของไม่
สะอาด ท. เตหิเอว เหล่านันนั
้ น่ เทียว น สกฺโกติ ย่อมไม่อาจ กาตุ
เพื่ออันกระทา สุทฺธ ให้ เป็ นที่หมดจดแล้ ว นิคฺคนฺธ ให้ เป็ นที่มีกลิ่น
ออกแล้ ว อถโข ที่แท้ ต ฅาน อ. ที่นนั ้ อสุทฺธตร จ เป็ นที่ไม่หมดจด
แล้ วกว่าด้ วย ทุคฺคนฺธตร จ เป็ นที่มีกลิ่นชัว่ กว่าด้ วย โหติ ย่อมเป็ น
ภิยฺโยโส โดยยิ่ง มตฺตาย โดยประมาณ ยถา ฉันใด (ปุคฺคโล) อ.
บุคคล ปจฺจกฺโกสนฺโต ด่าตอบอยู่ อกฺโกสนฺต ปุคฺคล ซึง่ บุคคลผู้ด่าอยู่
ปฏิปปฺ หรนฺโต ประหารตอบอยู่ ปหรนฺต ปุคฺคล ซึง่ บุคคลผู้ประหารอยู่
น สกฺโกติ ย่อมไม่อาจ เวร วูปสเมตุ เพื่ออันยังเวรให้ เข้ าไปสงบวิเศษ
เวเรน ด้ วยเวร อถโข ที่แท้ (โส ปุคฺคโล) อ. บุคคลนัน้ กโรติ ย่อม
กระทา ภิยฺโย ภิญฺโย เวรเอว ซึง่ เวรยิ่ง ๆ นัน่ เทียว เอวเอว ฉันนัน้
นัน่ เทียว กิสฺมิญฺจิปิ กาเล ในกาลแม้ ไหน ๆ เวรานิ นาม ชื่อ อ. เวร ท.
น สมฺมนฺติ ย่อมไม่สงบ เวเรน ด้ วยเวร อถโข ที่แท้ (เวรานิ)
อ. เวร ท. วฑฺฒนฺติเอว ย่อมเจริญ นัน่ เทียว อิติ ด้ วยประการฉะนี ้
(อิติ) ดังนี ้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหล่านันหนา
้
(ปทสฺส) แห่งบท
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ว่า น หิ เวเรน อิติ ดังนี ้ เป็ นต้ น ฯ น อิติ ดังนี ้ เป็ นต้ น ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า ปน เหมือนอย่างว่า อสุจีนิ อ. ของ
ไม่สะอาด ท. เขฬาทีนิ มีน ้าลายเป็ นต้ น ตานิ เหล่านัน้ โธวิยมานานิ อันบุคคลล้ างอยู่ อุทเกน ด้ วยน ้า วิปปฺ สนฺเนน อันใส
วิเศษแล้ ว วินสฺสนฺติ ย่อมพินาศ ต ฅาน อ. ที่นนั ้ สุทฺธ เป็ นที่
หมดจดแล้ ว นิคฺคนฺธ เป็ นที่มีกลิ่นออกแล้ ว โหติ ย่อมเป็ น ยถา
ฉันใด เวรานิ อ. เวร ท. วูปสมฺมนฺติ ย่อมเข้ าไปสงบวิเศษ คือ
ว่า ปฏิปปฺ สฺสมฺภนฺติ ย่อมระงับเฉพาะ คือว่า คจฺฉนฺติ ย่อมถึ
อภาว ซึง่ ความไม่มี อเวเรน ด้ วยความไม่มีเวร คือว่า ขนฺติเมตฺโตทเกน ด้ วยน ้าคือขันติและเมตตา คือว่า โยนิโสมนสิกาเรน ด้ วย
การกระทาไว้ ในใจโดยแยบคาย คือว่า ปจฺจเวกฺขเณน ด้ วยการ
พิจารณาเห็นเฉพาะ เอวเอว ฉันนันนั
้ น่ เทียว (อิติ) ดังนี ้ (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถาว่า อเวเรน จ สมฺมนฺติ อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า ธมฺโม อ. ธรรม เอโส นัน่ คือว่า
อเวเรน เวรวูปสมนสงฺขาโต อันบัณฑิตนับพร้ อมแล้ วว่าการยังเวร
ให้ เข้ าไปสงบวิเศษ ด้ วยความไม่มีเวร โปราณโก เป็ นธรรมเก่า
คือว่า สพฺเพส พุทฺธปจฺเจกพุทฺธขีณาสวาน คตมคฺโค เป็ นหนทาง
แห่งพระพุทธเจ้ าและพระปั จเจกพุทธเจ้ าและพระขีณาสพ ท. ทังปวง
้
ดาเนินไปแล้ ว (โหติ) ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ (คาถาปาทสฺส) แห่ง
บาทแห่งพระคาถาว่า เอส ธมฺโม สนนฺตโน อิติ ดังนี ้ ฯ
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เรื่ องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี
๑๒. ๕๐/๑๗ ตังแต่
้ อเถโก ภิกฺขุ ตถาคต อุปสงฺกมิตฺวา
เป็ นต้ นไป.
อถ ครัง้ นัน้ เอโก ภิกฺขุ อ. ภิกษุรูปหนึง่ อุปสงฺกมิตฺวา เข้ า
ไปเฝ้าแล้ ว ตถาคต ซึง่ พระตถาคต อาโรเจสิ กราบทูลแล้ ว
อุกฺเขปกาน ภิกฺขนุ ธมฺมิเกนเอว อย ธมฺมกถิโก กมฺเมน (สงฺเฆน) อุกฺขิตฺโต อิติ ลทฺธึ จ ซึง่ ลัทธิว่า อ. พระธรรมกถึกนี ้
อันสงฆ์ ยกแล้ ว ด้ วยกรรม อันประกอบด้ วยธรรมนัน่ เทียว ดังนี ้
แห่งภิกษุ ท. ผู้ยกวัตรด้ วย อุกฺขิตฺตานุวตฺตกาน ภิกฺขนู อธมฺมิเกน
กมฺเมน (อมฺหาก อุปชฺฌาโย สงเฆน) อุกฺขิตฺโต อิติ ลทฺธึ จ
ซึง่ ลัทธิว่า อ. พระอุปัชฌายะ ของเรา ท.อันสงฆ์ ยกแล้ ว ด้ วย
กรรม อันไม่ประกอบด้ วยธรรมดังนี ้ แห่งภิกษุ ท. ผู้ประพฤติตาม
ซึง่ พระธรรมกถึกผู้อนั สงฆ์ยกแล้ วด้ วย อุกฺเขปเกหิ ภิกฺขหู ิ วาริยมานานปิ เตส ภิกฺขนู ต ธมฺมกถิก อนุปริวาเรตฺวา วิจรณภาว จ
ซึง่ ความเป็ นคืออันตามแวดล้ อม ซึง่ พระธรรมกถึกนัน้ แล้ วเที่ยวไป
แห่งภิกษุ ท. เหล่านัน้ ผู้แม้ อนั ภิกษุ ท. ผู้ยกวัตรห้ ามอยู่ด้วย ฯ
ภควา อ. พระผู้มีพระภาคเจ้ า เปเสตฺวา ทรงส่งไปแล้ ว
(โอวาท) ซึง่ พระโอวาทว่า กิร ได้ ยินว่า (ภิกฺข)ู อ. ภิกษุ
ท. สมคฺคา จงเป็ นผู้พร้ อมเพรี ยงกัน โหนฺตุ จงเป็ น อิติ ดังนี ้
วาเร สิ ้นวาระ ท. เทฺว ๒ สุตฺวา ทรงสดับแล้ วว่า ภนฺเต ข้ าแต่
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พระองค์ผ้ เู จริญ (ภิกฺข)ู อ. ภิกษุ ท. น อิจฺฉนฺติ ย่อมไม่ปรารถนา
ภวิตุ เพื่ออันเป็ น สมคฺคา เป็ นผู้พร้ อมเพรี ยงกัน อิติ ดังนี ้ สุตฺวา
ทรงสดับแล้ วว่า ภิกฺขสุ งฺโฆ อ. หมู่แห่งภิกษุ ภินฺโน แตกกันแล้ ว
ภิกฺขสุ งฺโฆ อ. หมู่แห่งภิกษุ ภินฺโน แตกกันแล้ ว อิติ ดังนี ้ ตติยวาเร
ในวาระที่ ภ คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ ว สนฺติก สู่สานัก เตส ภิกฺขนู ของ
ภิกษุ ท. เหล่านัน้ กเถตฺวา ตรัสแล้ ว อาทีนว ซึง่ โทษ อุกฺเขปกาน
ภิกฺขนู อุกฺเขปเน จ ในเพราะการยกวัตร แห่งภิกษุ ท. ผู้ยกวัตรด้ วย
อิตเรส ภิกฺขนู อาปตฺติยา อทสฺสเน จ ในเพราะการไม่เห็น ซึง่
อาบัติ แห่งภิกษุ ท. เหล่านอกนี ้ด้ วย อนุชานิตฺวา ทรงอนุญาตแล้ ว
อุโปสถาทีนิ กมฺมานิ ซึง่ กรรม ท. มีอโุ บสถเป็ นต้ น เอกสีมาย ในสีมา
อันเดียวกัน ตตฺถเอว โฆสิตาราเม ทีโฆสิตารามนันนั
้ น่ เทียว เตส
ภิกฺขนู แก่ภิกษุ ท. เหล่านัน้ ปุน อีก ปญฺฃาเปตฺวา ทรงบัญญัติแล้ ว
วตฺต ซึง่ วัตร ภตฺตคฺเค ในโรงแห่งภัตว่า (ภิกฺขหู ิ) อันภิกษุ ท.
นิสีทิตพฺพ พึงนัง่ อาสนนฺตริกาย ปนฺติยา ในแถวอันมีอาสนะในระหว่าง
อิติ ดังนี ้เป็ นต้ น (ภิกฺขนู ) แก่ภิกษุ ท. ภณฺฑนชาตาน ผู้มีความแตก
ร้ าวอันเกิดแล้ ว ภตฺตคฺคาทีสุ ฅาเนสุ ในที่ ท. มีโรงแห่งภัตเป็ นต้ น
สุตฺวา ทรงสดับแล้ วว่า (ภิกฺข)ู อ. ภิกษุ ท. ภณฺฑนชาตา ผู้มี
ความแตกร้ าวอันเกิดแล้ ว วิหรนฺติ อยู่ อิทานิปิ แม้ ในกาลนี ้
อิติ ดังนี ้ คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ ว ตตฺถ โฆสิตาราเม ที่โฆสิตาราม
นัน้ วตฺวา ตรัสแล้ ว (วจนานิ) ซึง่ พระดารัส ท. อันมีคาว่า
ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท. อล อ. อย่าเลย (ตุมฺเห) อ. เธอ ท. มา
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(อกริตฺถ) อย่าได้ กระทาแล้ ว ภณฺฑน ซึง่ ความแตกร้ าว อิติอาทีนิ
ดังนี ้เป็ นต้ น (วตฺวา) ตรัสแล้ วว่า ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท. ภณฺฑนกลหวิคฺคหวิวาทา นาม ชื่อ อ. ความแตกร้ าวและความทะเลาะ
และความแก่งแย่งและความวิวาท ท. เอเต เหล่านัน่ อนตฺถการกา
เป็ นเหตุกระทาซึง่ ความฉิบหายมิใช่ความเจริญ (โหนฺติ) ย่อมเป็ น
หิ ก็ สกุณิกา อ. นางนก ลฏกิุ กาปิ แม้ ชื่อว่านกไส้ นิสฺสาย อาศัย
แล้ ว กลห ซึง่ ความทะเลาะ หตฺถินาค ยังช้ างตัวประเสริฅ ปาเปสิ
ให้ ถึงแล้ ว ชีวิตกฺขย ซึง่ ความสิ ้นไปแห่งชีวิต อิติ ดังนี ้ กเถตฺวา ตรัส
แล้ ว ลฏกิุ กชาตก ซึง่ ชาดกอันบัณฑิตกาหนดแล้ วด้ วยนางนกไส้ (วตฺวา)
ตรัสแล้ วว่า ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. สมคฺคา จง
เป็ นผู้พร้ อมเพรี ยงกัน โหถ จงเป็ นเถิด มา วิวทถ จงอย่าวิวาท
กัน หิ ก็ อเนกสหสฺสวฏฺฏกาปิ แม้ อ. นกกระจาบตัวมีพนั มิใช่
หนึง่ เป็ นประมาณ ท. นิสฺสาย อาศัยแล้ ว วิวาท ซึง่ การวิวาท
ปตฺตา ถึงแล้ ว ชีวิตกฺขย ซึง่ ความสิ ้นไปแห่งชีวิต อิติ ดังนี ้ กเถสิ
ตรัสแล้ ว วฏฺฏกชาตก ซึง่ ชาดกอันบัณฑิตกาหนดแล้ วด้ วยนากระจาบ ฯ
(ภควา) อ. พระผู้มีพระภาคเจ้ า (วจเน) ครัน้ เมื่อคาว่า
ภนฺเต ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ภควา อ. พระผู้มีพระภาคเจา ธมฺมสฺ สามิ ผู้เป็ นเจ้ าของแห่งธรรม อาคเมตุ ขอจงทรงยังกาลให้ มาเถิด
ภนฺเต ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ภควา อ. พระผู้มีพระภาคเจ้ า อปฺโปสฺสุกฺโก ผู้มีความขวนขวายน้ อย อนุยตุ ฺโต ทรงตามประกอบแล้ ว
ทิฏฺฅธมฺมสุขวิหาร ซึง่ ธรรมเป็ นเครื่ องอยู่เป็ นสุขในธรรมอันทรงเห็น
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แล้ ว วิหรตุ ขอจงประทับอยู่เถิด มย อ. ข้ าพระองค์ ท. ปญฺฃายิสฺสาม จักปรากฏ ภณฺฑเนน ด้ วยความแตกร้ าว กลเหน ด้ วย
ความทะเลาะ วิคฺคเหน ด้ วยการแก่งแย่ง วิวาเทน ด้ วยการวิวาท
เอเตน นัน่ อิติ ดังนี ้ เตสุ ภิกฺขสู ุ ในภิกษุ ท. เหล่านัน้ อนาทิยนฺเตสุ ผู้ไม่เอื ้อเฟื อ้ อยู่ วจน ซึง่ พระดารัส เอวปิ แม้ อย่างนี ้หนา
อญฺฃตเรน ภิกฺขนุ า อันภิกษุรูปใดรูปหนึง่ ธมฺมวาทินา ผู้กล่าวซึง่
ธรรมโดยปกติ อนิจฺฉนฺเตน ผู้ไม่ปรารถนาอยู่ วิเหส ซึง่ ความ
ลาบาก ตถาคตสฺส แห่พระตถาคต วุตฺเต กราบทูลแล้ ว กเถตฺวา
ตรัสแล้ ว พฺรหฺมทตฺตน ทีฆีติสฺส โกสลรญฺโฃ รชฺช อจฺฉินฺทิตฺวา
อญฺฃาตกเวเสน วสนฺตสฺส มาริตภาว จเอว ซึง่ ความที่แห่งพระราชา
ผู้เป็ นใหญ่ในแว่นแคว้ นชื่อว่าโกศล ทรงพระนามว่าทีฆีติ ผู้ประทับ
อยู่ ด้ วยเพศอันใคร ๆ ไม่ร้ ูแล้ ว ทรงเป็ นผู้อนั พระราชาพระนามว่า
พรหมทัต ทรงแย่งชิงเอาแล้ ว ซึง่ ความเป็ นแห่งพระราชา ให้
สวรรคตแล้ วด้ วยนัน่ เทียว ทีฆาวุกมุ าเรน อตฺตโน ชีวิเต ทินฺเน
ตโต กาลโต ปฏฺฅาย เตส พฺรหฺมทตฺตทีฆาวุกมุ าราน สมคฺคภาว จ
ซึง่ ความที่แห่งพระราชาพระนามว่าพรหมทัต และพระกุมารพระนามว่าทีฆาวุ ท. เหล่านัน้ ทรงเป็ นผู้ ครัน้ เมื่อพระชนมชีพ อันพระ
กุมารพระนามว่าทีฆาวุ ถวายแล้ ว แก่พระองค์ พร้ อมเพรี ยงกัน จาเดิม
แต่กาลนันด้
้ วย ว่า ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท. ภูตปุพฺพ วตฺถุ อ. เรื่ อง
เคยมีมาแล้ ว กาสีราชา อ. พระราชาผู้เป็ นใหญ่ในแว่นแคว้ นชื่อว่า
กาสี พฺรหฺมทตฺโต นาม พระนามว่าพรหมทัต อโหสิ ได้ มีแล้ ว
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พาราณสิย ในเมืองพาราณสี อิติ ดังนี ้เป็ นต้ น โอวทิตฺวาปิ แม้
ตรัสสอนแล้ วว่า ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท. ขนฺติโสรจฺจ อ. ความ
อดทนและความสงบเสงี่ยม เอวรูป อันมีรูปอย่างนี ้ หิ นาม ภวิสฺสติ
ชื่อว่าจักได้ มามีแล้ วแล ราชูน แก่พระราชา ท. เตส เหล่านัน้
อาทินฺนทณฺฑาน ผู้มีท่อนไม้ อนั ถือเอาแล้ ว อาทินฺนสตฺถาน ผู้มีศสั ตรา
อันถือเอาแล้ ว ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. ปพฺพชิตา
เป็ นผู้บวชแล้ ว ธมฺมวินเย ในพระธรรมและวินยั สิวากฺขาเตน อัน
เรากล่าวดีแล้ ว เอว อย่างนี ้ สมานา เป็ นอยู่ ขมา ภเวยฺยาถ จ
พึงเป็ นผู้อดทน พึงเป็ นด้ วย โสรตา (ภเวยฺยาถ) จ พึงเป็ นผู้
สงบเสงี่ยม พึงเป็ นด้ วย ย ใด ต (ตุมฺหาก เอว สฺวากฺขาเต
ธมฺมวินาย ปพฺพชิตาน สมานาน ขมโสรตตฺต) อ. ความที่แห่งเธฮ ท.
เป็ นผู้บวชแล้ ว ในพระธรรมและวินยั อันเรากล่าวดีแล้ วอย่างนี ้
เป็ นอยู่ เป็ นผู้อดทนและสงบเสงี่ยมนัน้ โสเภถ พึงงาม อิธ โข
ธมฺมวินเย ในพระธรรมและวินยั นี ้แล อิติ ดังนี ้ นเอว อสกฺขิ
ไม่ได้ ทรงอาจแล้ ว กาตุ เพื่ออันกระทา เต ภิกฺขู ซึง่ ภิกษุ ท. เหล่านัน้
สมคฺเค ให้ เป็ นผู้พร้ อมเพรี ยงกันนัน่ เทียว ฯ
๑๓. ๕๖/๑๒ ตังแต่
้ สตฺถา อานนฺท เอกโกว อาคโตสีติ
เป็ นต้ นไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแล้ วว่า อานนฺท
ดูก่อนอานนท์ ตฺว อ. เธอ เอกโกว ผู้เดียวเทียว อาคโต เป็ นผู้มา
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แล้ ว อสิ ย่อมเป็ นหรื อ อิติ ดังนี ้ สุตฺวา ทรงสดับแล้ ว (เถรสฺส)
อาคตภาว ซึง่ ความที่แห่งพรเถระเป็ นผู้มาแล้ ว สทฺธึ พร้ อม ภิกฺขหู ิ
ด้ วยภิกษุ ท. ปญฺจสเตหิ ผู้มีร้อยห้ าเป็ นประมาณ วตฺวา ตรัสแล้ ว
ว่า ปน ก็ เต ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. เหล่านัน้ (วสนฺติ) ย่อมอยู่
กุหึ ฅาเน ณ ที่ไหน อิติ ดังนี ้ (วจเน) ครัน้ เมื่อคาว่า อห อ.
ข้ าพระองค์ อชานนฺโต ไม่ทราบอยู่ จิตฺต ซึง่ พระทัย ตุมฺหาก
ของพระองค์ ท. ฅเปตฺวา พักไว้ แล้ ว (เต ภิกฺข)ู ซึง่ ภิกษุ ท.เหล่านัน้
พหิ ในภายนอก อาคโต เป็ นผู้มาแล้ ว อมฺหิ ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้
(เถเรน) อันพระเถระ วุตฺเต กราบทูลแล้ ว อาห ตรัสแล้ วว่า
ตฺว อ. เธอ ปกฺโกสาหิ จงร้ องเรี ยกมา เต ภิกฺขู ซึง่ ภิกษุ ท.
เหล่านัน้ อิติ ดังนี ้ ฯ เถโร อ. พระเถระ อกาสิ ได้ กระทาแล้ ว
ตถา เหมือนอย่างนัน้ ฯ เต ภิกฺขู อ. ภิกษู ท.เหล่านัน้ อาคนฺตฺวา
มาแล้ ว วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ ว สตฺถาร ซึง่ พระศาสดา นิสีทสึ ุ
นัง่ แล้ ว เอกมนฺต ณ ส่วนสุดข้ างหนึง่ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา กตฺวา ทรงกระทาแล้ ว ปฏิสนฺถาร
ซึง่ อันปฏิสนั ถาร สทฺธึ กับ เตหิ ภิกฺขหู ิ ด้ วยภิกษุ ท. เหล่านัน้
(วจเน) ครัน้ เมื่อคาว่า ภนฺเต ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ภควา
อ. พระผู้มีพระภาคเจ้ า พุทฺธสุขมุ าโล จเอว ทรงเป็ นพระพุทธเจ้ า
ผู้ละเอียดอ่อนด้ วยนัน่ เทียว ขตฺติยสุขมุ าโล จ ทรงเป็ นกษัตริย์ผ้ ู
ละเอียดอ่อนด้ วย (โหติ) ย่อมเป็ น ทุกฺกร กมฺม อ. กรรมอัน
บุคคลกระทาได้ โดยยาก ตุมฺเหหิ อันพระองค์ ท. เอกเกหิ ผู้พระองค์
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เดียว ติกฺฅนฺเตหิ จ ผู้ประทับยืนอยู่ด้วย นิสีทนฺเตหิ จ ผู้ประทับ
นัง่ อยู่ด้วย เตมาส ตลอดกาลประกอบด้ วยเดือน ๓ กต ทรงกระทา
แล้ ว (ปุคฺคโล) อ. บุคคล วตฺตปฏิวตฺตการโกปิ ผู้กระทาซึง่ วัตร
และวัตรอันสมควรก็ดี มุโขทกทายโกปิ ผู้ถวายซึง่ น ้าเป็ นเครื่ องล้ าง
ซึง่ พระพักตร์ ก็ดี น อโหสิ มญฺเฃ ชะรอยไม่ได้ มีแล้ ว อิติ ดังนี ้
เตหิ ภิกฺขหู ิ อันภิกษุ ท.เหล่านัน้ วุตฺเต กราบทูลแล้ ว วตฺวา
ตรัสแล้ วว่า ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท. สพฺพกิจฺจานิ อ. กิจทังปวง
้
ท. มม
ของเรา ปาริเลยฺยกหตฺถินา อันช้ างชื่อว่าปาริไลยก์ กตานิ กระทาแล้ ว
มม แก่เรา หิ ก็ เอวรูป สหายก ลภนฺเตน ปุคฺคเลน เอกโต วสิตุ
อ. อันบุคคล ผู้ได้ อยู่ ซึง่ สหาย ผู้มีรูปอย่างนี ้ อยู่โดยความ
เป็ นอันเดียวกัน ยุตฺต ควรแล้ ว (เอวรูป สหายก) อลภนฺตสฺส
ปุคฺคลสฺส เอกจาริกภาโวว อ. ความที่แห่งบุคคล ผู้ไม่ได้ อยู่ ซึง่
สหาย ผู้มีรูปอย่างนี ้ เป็ นผู้มีการเที่ยวไปแห่งบุคคลคนเดียวเทียว
เสยฺโย เป็ นอาการประเสริฅกว่า (โหติ) ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ อภาสิ
ได้ ทรงภาษิตแล้ ว คาถาโย ซึง่ พระคาถา ท. ติสฺโส ๓ นาควคฺเค
ในนาควรรค อิมา เหล่านี ้ว่า
สเจ ถ้ าว่า (ปุคฺคโล) อ. บุคคล ลเภถ พึงได้
สหาย ซึง่ สหาย นิปก ผู้มีปัญญาเป็ นเครื่ อง
รักษาซึง่ ตน ธีร ผู้เป็ นปราชญ์ สาธุวิหารึ ผู้มี
ธรรมเป็ นเครื่ องอยู่อนั ยังประโยชน์ให้ สาเร็จ สทฺธึจร ผู้เที่ยวไปกับ (อตฺตนา) ด้ วยตนไซร้ (โส
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ปุคฺคโล) อ. บุคคลนัน้ อตฺตมโน เป็ นผู้มีใจ
เป็ นของของตน สติมา เป็ นผู้มีสติ (หุตฺวา)
เป็ น อภิภยุ ฺย ครอบงาแล้ ว ปริสฺสยานิ ซึง่
อันตรายเป็ นเครื่ องนอนรอบ ท. สพฺพานิ ทังปวง
้
จเรยฺย พึงเที่ยวไป เตน สหายเกน ด้ วยสหายนัน้
เจ หากว่า (ปุคฺคโล) อ. บุคคล โน ลเภถ
ไม่พงึ ได้ สหาย ซึง่ สหาย นิปก ผู้มีปัญญาเป็ น
เครื่ องรักษาซึง่ ตน ธีร ผู้เป็ นปราชญ์ สาธุวิหารึ
ผู้มีธรรมเป็ นเครื่ องอยู่อนั ยังประโยชน์ให้ สาเร็ จ
สทฺธึจร ผู้เที่ยวไปกับ (อตฺตนา) ด้ วยตนไซร้
(โส ปุคฺคโล) อ. บุคคลนัน้ เอโก ผู้เดียว
จเร พึงเที่ยวไป ราชา อิว ราวกะ อ. พระราชา
ปหาย ทรงละแล้ ว รฏฺฅ ซึง่ แว่นแคว้ น วิชิต
อันพระองค์ทรงชนะแล้ ว (เอโก) พระองค์เดียว
(จรนฺโต) เสด็จเทียวไปอยู่ นาโค อิว ราวกะ
อ. ช้ างตัวประเสริฅ มาตงฺโค ชื่อว่ามาตังคะ
(เอโก) ตัวเดียว (จรนฺโต) เที่ยวไปอยู่
อรญฺเฃ ในป่ า จริต อ. การเที่ยวไป เอกสฺส
ปุคฺคลสฺส แห่งบุคคลคนเดียว เสนฺโย เป็ นธรรมชาติประเสริฅกว่า (โหติ) ย่อมเป็ น สหายตา
อ. คุณเครื่ องความเป็ นแห่งสหาย นตฺถิ ย่อม
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ไม่มี พาเล ในเพราะชนพาล (ปุคฺคโล) อ.
บุคคล เอโก (หุตฺวา) อปฺโปสฺสกุ ฺโก มาตงฺโค
อรญฺเฃ นาโค (จรนฺโต) อิว จเร จ พึงเป็ น
ผู้เดียว เป็ น พึงเที่ยวไป ราวกะ อ. ช้ างตัว
ประเสริฅ ชื่อว่ามาตังคะ ตัวมีความขวนขวายน้ อย
เที่ยวไปอยู่ ในป่ าด้ วย น ปาปานิ กยิรา จ ไม่
พึงกระทา ซึง่ บาป ท. ด้ วย อิติ ดังนี ้ ฯ
๑๔. ๕๙/๖ ตังแต่
้ สาวตฺถิย อนุปปฺ ตฺตาน ปน เตส ภควา
เป็ นต้ นไป.
ปน ก็ ภควา อ. พระผู้มีพระภาคเจ้ า ทาเปสิ ทรงยังบุคคล
ให้ แล้ ว เสนาสน ซึง่ เสนาสนะ เอกมนฺเต ในส่วนสุดข้ างหนึง่
การาเปตฺวา ยังบุคคลให้ กระทา วิวิตฺต ให้ เป็ นที่สงัดแล้ ว เตส
ภิกฺขนู แก่ภิกษุ ท. เหล่านัน้ อนุปปฺ ตฺตาน ผู้ถึงแล้ วโดยลาดับ
สาวตฺถิย ซึง่ เมืองสาวัตถี ฯ อญฺเฃ ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. เหล่าอื่น
นเอว นิสีทนฺติ ย่อมไม่นงั่ นัน่ เทียว น ติฏฺฅนฺติ ย่อมไม่ยืน เอกโต
โดยความเป็ นอันเดียวกัน สทฺธึ กับ เตหิ ภิกฺขหู ิ ด้ วยภิกษุ ท.
เหล่านัน้ ฯ อาคตาคตา ชนา อ. ชน ท. ผู้มาแล้ วและมาแล้ ว
ปุจฺฉนฺติ ย่อมทูลถาม สตฺถาร ซึง่ พระศาสดาว่า ภนฺเต ข้ าแต่
พระองค์ผ้ เู จริญ กตเม ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. พวกไหน ภิกฺขู เป็ น
ภิกษุ โกสมฺพกิ า ผู้อยู่ในเมืองโกสัมพี ภณฺฑนการกา ผู้กระทาซึง่
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ความแตกร้ าว เต เหล่านัน้ (โหนฺติ) ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา ทสฺเสติ ทรงแสดงอยู่ว่า เอเต ภิกฺขู อ.
ภิกษุ ท. เหล่านัน่ (ภิกฺข)ู เป็ นภิกษุ (โกสมฺพกิ า) ผู้อยู่ในเมืองโกสัมพี
(ภณฺฑทการกา) ผู้กระทาซึง่ ความแตกร้ าว (โหนฺติ) ย่อมเป็ น
อิติ ดังนี ้ ฯ เต โกสมฺพกิ ภิกฺขู อ. ภิกษุผ้ อู ยู่ในเมืองโกสัมพี ท.
เหล่านัน้ อาคตาคเตหิ ชเนหิ องฺคลุ ิยา ทสฺสิยมานา ผู้อนั ชน
ท. ผู้มาแล้ วและมาแล้ ว แสดงอยู่ ด้ วยนิ ้วมือ (วจเนน) ด้ วยคาว่า
กิร ได้ ยินว่า เอเต ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. เหล่านัน่ เต ภณฺฑนการกา
โกสมฺพกิ ภิกฺขู เป็ นภิกษุผ้ อู ยู่ในเมืองโกสัมพี ผู้กระทาซึง่ ความแตกร้ าว
เหล่านัน้ (โหนฺติ) ย่อมเป็ น กิร ได้ ยินว่า เอเต ภิกฺขู อ. ภิกษุ
ท. เหล่านัน่ เต ภณฺฑนการกา โกสมฺพกิ ภิกฺขู เป็ นภิกษุผ้ อู ยู่ในเมือง
โกสัมพี ผู้กระทาซึง่ ความแตกร้ าว เหล่านัน้ (โหนฺติ) ย่อมเป็ น
อิติ ดังนี ้ อสกฺโกนฺตา ไม่อาจอยู่ อุกฺขิปิตุ เพื่ออันยกขึ ้น สีส
ซึง่ ศีรษะ ลชฺชาย เพราะความละอาย นิปชฺชิตฺวา หมอบลงแล้ ว
ปาทมูเล ณ ที่ใกล้ แห่งพระบาท ภควโต ของพระผู้มีพระภาคเจ้ า
ภควนฺต ยังพระผู้มีพระภาคเจ้ า ขมาเปสุ ให้ ทรงอดโทษแล้ ว ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแล้ วว่า ภิกฺขเว ดูก่อน
ภิกษุ ท. ภาริย กมฺม อ. กรรมอันหนัก โว อันเธอ ท. กต
กระทาแล้ ว ตุมฺเห นาม ชื่อ อ. เธอ ท. ปพฺพชิตฺวาปิ แม้ บวช
แล้ ว สนฺติเก ในสานัก พุทฺธสฺส ของพระพุทธเจ้ า มาทิสสฺส ผู้
เช่นกับด้ วยเรา มยิ ครัน้ เมื่อเรา กโรนฺเต กระทาอยู่ สามคฺคึ ซึง่
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ความสามัคคี น กริตฺถ ไม่กระทาแล้ ว วจน ซึง่ คา มม ของเรา
โปราณกปณฺฑิตาปิ แม้ อ. บัณฑิตผู้มีในก่อน ท. สุตฺวา ฟั งแล้ ว
โอวาท ซึง่ โอวาท มาตาปิ ตนู ของมารดาและบิดา ท. วชฺฌปฺปตฺตาน
ผู้ถึงแล้ วซึง่ ความเป็ นแห่งบุคคลผู้อนั บุคคลพึงฆ่า เตสุ มาตาปิ ตสู ุ
ครัน้ เมื่อมารดาและบิดา ท. เหล่านัน้ (ชเนหิ) อันชน ท. โวโรปิ ยมาเนสุปิ แม้ ปลงลงอยู่ ชีวิตา จากชีวิต อนติกฺกมิตฺวา ไม่ก้าว
ล่วงแล้ ว ต โอวาท ซึง่ โอวาทนัน้ การยึสุ ยังบุคคลให้ กระทาแล้ ว
รชฺช ซึง่ ความเป็ นแห่งพระราชา รฏฺเฅสุ ในแว่นแคว้ น ท. ทฺวีสุ ๒
ปจฺฉา ในภายหลัง อิติ ดังนี ้ กเถตฺวา ตรัสแล้ ว ทีฆาวุกมุ ารชาตก
ซึง่ ชาดกอันบัณฑิตกาหนดแล้ ว ด้ วยพระกุมารพระนามว่าทีฆาวุ
ปุนเอว อีกนัน่ เทียว วตฺวา ตรัสแล้ วว่า ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.
ทีฆาวุกมุ าโร อ. พระกุมารพระนามว่าทีฆาวุ มาตาปิ ตสู ุ ครัน้ เมื่อ
พระมารดาและพระบิดา ท. (ราชปุริเสหิ) อันราชบุรุษ ท. โวโรปิ ยมาเนสุปิ แม้ ปลงลงอยู่ ชีวิตา จากพระชนมชีพ เอว อย่างนี ้
อนติกฺกมิตฺวา ไม่ทรงก้ าวล่วงแล้ ว โอวาท ซึง่ พระโอวาท เตส
มาตาปิ ตนู ของพระมารดาและพระบิดา ท. เหล่านัน้ ลภิตฺวา ทรง
ได้ แล้ ว ธีตร ซึง่ พระธิดา พฺรหฺมทตฺตสฺส ของพระราชาพระนามว่า
พรหมทัต ปจฺฉา ในภายหลัง กาเรสิ ทรงยังบุคคลให้ กระทาแล้ ว
รชฺช ซึง่ ความเป็ นแห่งพระราชา กาสีโกสลรฏฺเฅสุ ในแว่นแคว้ น
ชื่อว่ากาสีและโกศล ท. ทฺวีสุ ๒ ปน ล่วงว่า ภาริย กมฺม อ. กรรม
อันหนัก ตุมฺเหหิ อันเธอ ท. อกโรนฺเตหิ ผู้ไม่กระทาอยู่ วจน
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ซึง่ คา มม ของเรา กต กระทาแล้ ว อิติ ดังนี ้ อาห ตรัสแล้ ว
คาถ ซึง่ พระคาถา อิม นี ้ว่า
จ ก็ ปเร ชนา อ. ชน ท.เหล่าอื่น น
วิชานนฺติ ย่อมไม่ร้ ู แจ้ งว่า มย อ.เรา ท. ยมาม
เส ย่อมย่อยยับสิ เอตฺถ สงฺฆมชเฌ ในท่ามกลาง
แห่งสงฆ์นี ้ (อิติ) ดังนี ้ จ ส่วนว่า เย ชนา
อ. ชน ท. เหล่าใด ตตฺถ สงฺเฆ ในหมู่นนั ้
วิชานนฺติ ย่อมรู้ แจ้ ง เมธคา อ. ความหมายมัน่ ท.
สมฺมนฺติ ย่อมสงบ ตโต เตส ชนาน สนฺติกาโต
จากสานัก ของชน ท. เหล่านัน้ อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า ภณฺฑการกา ชนา อ. ชน ท. ผู้
กระทาซึง่ ความแตกร้ าว ฅเปตฺวา ยกเว้ น ปณฺฑิเต ซึง่ บัณฑิต ท.
คือว่า อญฺเฃ เหล่าอื่น ตโต ปณฺฑิตโต จากบัณฑิตนัน้ ปเร
นาม ชื่อว่าเหล่าอื่น เต ปเร ชนา อ. ชน ท.เหล่าอื่น เหล่า
นัน้ กโรนฺตา กระทาอยู่ โกลาหล ซึง่ ความโกลาหล ตตฺถ สงฺฆมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งสงฆ์นนั ้ น วิชานนฺติ ชื่อว่าย่อมไม่ร้ ูแจ้ งว่า
มย อ.เรา ท.ยมาม เส ย่อมย่อยยับสิ คือว่า อุปรมาม ย่อม
ป่ นปี ้ คือว่า นสฺสาม ย่อมฉิบหาย คือว่า คจฺฉาม ย่อมไป สมีป
สู่ที่ใกล้ คือว่า มจฺจสุ นฺติก สู่สานักของมัจจุ สสต เนือง ๆ อิติ
ดังนี ้ (อิติ) ดังนี ้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหล่านันหนา
้
(ปทสฺส)
แห่งบทว่า ปเร อิติ ดังนี ้เป็ นต้ น ฯ

ประโยค๒ - คัณฐี พระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๑ - หน้ าที่ 83

(อตฺโถ) อ. อรรถว่า เย ชนา อ. ชน ท.เหล่าใด
ปณฺฑิตา ผู้เป็ นบัณฑิต ตตฺถ สงฺเฆ ในหมู่นนั ้ วิชานนฺติ ย่อมรู้
แจ้ งว่า มย อ.เรา ท. คจฺฉาม ย่อมไป มจฺจสุ มีป สู่ที่ใกล้ ของ
มัจจุ อิติ ดังนี ้ (อิติ) ดังนี ้ (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระ
คาถาว่า เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า เต ชนา อ. ชน ท.เหล่านัน้
ชานนฺตา รู้ อยู่ เอว หิ อย่างนี ้แล โยนิโสมนสิการ ยังการกระทา
ไว้ ในใจโดยแยบคาย อุปปฺ าเทตฺวา ให้ เกิดขึ ้นแล้ ว ปฏิปชฺชนฺติ
ปฏิบตั ิอยู่ วูปสมาย เพื่อความเข้ าไปสงบวิเศษ เมธคาน แห่งความ
หมายมัน่ ท. คือว่า กลหาน แห่งความทะเลาะ ท. อถ ครัน้ เมื่อ
ความเป็ นอย่างนัน้ (สนฺเต) มีอยู่ เมธคา อ. ความหมายมัน่ ท.
เต เหล่านัน้ สมฺมนฺติ ชื่อว่าย่อมสงบ ตาย ปฏิปตฺติยา เพราะ
การปฏิบตั ินนั ้ เตส ปณฺฑิตาน แห่งบัณฑิต ท. เหล่านัน้ (อิติ)
ดังนี ้ (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถาว่า ตโต สมฺมนฺติ
เมธคา อิติ ดังนี ้ ฯ
อถวา อีกอย่างหนึง่ อตฺโถ อ. อธิบาย เอตฺถ คาถาย ใน
พระคาถานี ้ อย นี ้ว่า (อตฺโถ) อ. อรรถว่า (ชนา) อ. ชน
ท. มยา มา ภิกฺขเว ภณฺฑน (อกริตฺถ) อิติอาทีนิ วจนานิ วตฺวา
โอวทิยมานาปิ ผู้แม้ อนั เรากล่าวแล้ ว ซึง่ คา ท. อันมีคาว่า ดูก่อน
ภิกษุ ท. อ. เธอ ท. อย่าได้ กระทาแล้ ว ซึง่ ความแตกร้ าว ดังนี ้
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เป็ นต้ น สัง่ สอนอยู่ ปุพฺเพ ในกาลก่อน อมามกา ชื่อว่าผู้ไม่เชื่อถือ
อปฏิคฺคหเณน เพราะอันไม่รับเอา โอวาทสฺส ซึง่ โอวาท มม
ของเรา ปเร นาม ชื่อว่าเหล่าอื่น (เต ปเร ชนา) อ. ชน ท.
เหล่าอื่น เหล่านัน้ น วิชานนฺติ ย่อมไม่ร้ ู แจ้ งว่า มย อ.เรา ท.
คเหตฺวา ถือเอาแล้ ว มิจฺฉาคาห ถือเอาผิด ฉนฺทาทิวเสน ด้ วย
อานาจแห่งอคติมีฉนั ทะเป็ นต้ น ยมาม เส ย่อมย่อยยับสิ คือว่า
วายมาม ย่อมพยายาม วุฑฺฒิยา เพื่อความเจริญ ภณฺฑนาทีน
การณาน แห่งเหตุ ท. มีความแตกร้ าวเป็ นต้ น เอตฺถ สงฺฆมชฺเฌ
ในท่ามกลางแห่งสงฆ์นี ้ อิติ ดังนี ้ ปน แต่ว่า อิทานิ ในกาลนี ้
ปณฺฑิตปุริสา อ. บุรุษผู้เป็ นบัณฑิต ท. เย เหล่าใด อนฺตเร ใน
ระหว่าง ตุมฺหาก แห่งเธอ ท. ตตฺถ นัน้ ปจฺจเวกฺขมานา พิจารณา
เห็นเฉพาะอยู่ โยนิโส โดยแยบคาย วิชานนฺติ ย่อมรู้แจ้ งว่า ปุพฺเพ
ในกาลก่อน มย อ. เรา ท. วายมนฺตา พยายามอยู่ ฉนฺทาทิวเสน
ด้ วยอานาจแห่งอคติมีฉนั ทะเป็ นต้ น ปฏิปนฺนา เป็ นผู้ปฏิบตั ิแล้ ว
อโยนิโส โดยไม่แยบคาย (อมฺห) ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ เมธคา
อ. ความหมายมัน่ ท. กลหสงฺขาตา อันบัณฑิตนับพร้ อมแล้ วว่า
ความทะเลาะ อิเม เหล่านี ้ อิทานิ ในกาลนี ้ สมฺมนฺติ ย่อมสงบ
สนฺติกา จากสานัก เตส ปณฺฑิตาน ของบัณฑิต ท.เหล่านัน้ ตโต
นัน้ คือว่า นิสฺสาย เพราะอาศัย ปณฑิตปุริเส ซึง่ บุรุษผู้เป็ นบัณฑิต
ท. เต เหล่านัน้ (อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่งบทว่า ปเร จ อิติ
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ดังนี ้ (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ อิติ ด้ วย
ประการฉะนี ้ ฯ
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เรื่ องจุลกาลและมหากาล
๑๕. ๑๒/๒๑ ตังแต่
้ เถโร กึ ปน มย ตยา กถิตตฺเต
เป็ นต้ นไป.
เถโร อ. พระเถระ อวตฺวา ไม่กล่าวแล้ วว่า ปน ก็ มย
อ. เรา ท. วตฺติสฺสาม จักประพฤติ ตยา กถิตวตฺเต ในวัตรอัน
ท่านกล่าวแล้ ว กึ อย่างไร อิติ ดังนี ้ อาห กล่าวแล้ วว่า อุปาสิเก
ดูก่อนอุบาสิกา (มยา) กาตุ อ. อันฉันกระทา กึ ซึง่ อะไร วฏฺฏติ
ย่อมควร อิติ ดังนี ้ ฯ (กาลี) อ. นางกาลี (อาห) เรี ยนแล้ ว
ว่า ภนฺเต ข้ าแต่ท่านผู้เจริญ โสสานิเกหิ นาม ชเนหิ กเถตุ อ.
อันชน ท. ชื่อว่าผู้อยู่ในป่ าช้ าบอก วสนภาโว ซึง่ ความเป็ นคือ
อันอยู่ สุสาเน ในป่ าช้ า สุสานโคปกาน ชนาน จ แก่ชน ท. ผู้
คุ้มครองซึง่ ป่ าช้ าด้ วย วิหาเร มหาเถรสฺส จ แก่พระเถระผู้ใหญ่
ในวิหารด้ วย คาโภชกสฺส จ แก่ผ้ ใู หญ่บ้านด้ วย วฏฺฏต ย่อมควร
อิติ ดังนี ้ ฯ (เถโร) อ. พระเถระ (ปุจฺฉิ) ถามแล้ วว่า (โสสานิเกหิ ชเนหิ กเถตุ) อ. อันชน ท. ผู้อยู่ในป่ าช้ าบอก (วสนภาโย) ซึง่ ความเป็ นคืออันอยู่ (สุสาเน) ในป่ าช้ า (สุสานโคปกาน
ชนาน จ) แก่ชน ท. ผู้ค้ มุ ครองซึง่ ป่ าช้ าด้ วย (วิหาเร มหาเถรสฺส
จ) แก่พระเถระผู้ใหญ่ ในวิหารด้ วย (คามโภชกสฺส จ) แก่ผ้ ใู หญ่
บ้ านด้ วย (วฏฺฏติ) ย่อมควร กึการณา เพราเหตะอะไร อิติ
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ดังนี ้ ฯ (กาลี) อ. นางกาลี (อาห) เรี ยนแล้ วว่า (หิ) เพราะ
ว่า โจรา อ. โจร ท. กตกมฺมา ผู้มีกรรมอันทาแล้ ว สามิเกหิ
ปทานุปท อนุพนฺธนฺตา ผู้อนั เจ้ าของ ท. ติดตามอยู่ ซึง่ รอยเท้ าตาม
ซึง่ รอยเท้ า ฉฑฺเฑตฺวา ทิ ้งแล้ ว ภณฺฑิก ซึง่ ห่อของ สุสาเน ในป่ าช้ า
ปลายนฺติ ย่อมหนีไป อถ ครัน้ เมื่อความเป็ นอย่างนัน้ (สนเต) มีอยู่
มนุสฺสา อ. มนุษย์ ท. กโรนฺติ ย่อมกระทา ปริปนฺถ ซึง่ อันตรายรอบ
โสสานิกาน แก่ชน ท. ผู้อยู่ในป่ าช้ า ปน แต่ว่า (อตเถ) ครัน้
เมื่อเนื ้อความ (อยฺเยน) อันพระผู้เป็ นเจ้ า กถิเต บอกแล้ ว เอเตส
ชนาน แก่ชน ท.เหล่านัน้ (เอเต ชนา) อ. ชน ท.เหล่านัน่
นิวาเรนฺติ ย่อมห้ าม อุปทฺทว ซึง่ อุปัทวะ (กถเนน) ด้ วยอัน
กล่าวว่า มย อ. เรา ท. ชานาม ย่อมรู้ วสนภาว ซึง่ ความเป็ น
คืออันอยู่ เอตถ ฅาเน ในที่นี ้ อิมสฺส ภทนฺตสฺส แห่งท่านผู้เจริญ
นี ้ กาล สิ ้นกาล เอตฺตก นาม ชื่ออันมีประมาณเท่านี ้ เอโส
ภทนฺโต อ. ท่านผู้เจริญนัน่ อโจโร เป็ นผู้ไม่ใช่โจร (โหติ) ย่อม
เป็ น อิติ ดังนี ้ ตสฺมา เพราะเหตุนนั ้ (อยฺเยน) กเถตุ อ. อัน
พระผู้เป็ นเจ้ าบอก เอเตส ชนาน แก่ชน ท. เหล่านัน่ วฏฺฏติ
ย่อมควร อิติ ดังนี ้ ฯ (เถโร) อ. พระเถระ (ปุจฺฉิ) ถามแล้ ว
ว่า กึ กมฺม อ. กรรมอะไร อญฺฃ อื่น (มยา) อันฉัน กาตพฺพ
พึงกระทา อิติ ดังนี ้ ฯ
(กาลี) อ. นางกาลี (อาห) เรี ยนแล้ วว่า ภนฺเต ข้ าแต่
ท่านผู้เจริญ มจฺฉมสปิ ฏฺฅติลคุฬาทีนิ วตฺถนู ิ อ. วัตถุ ท. มีปลา
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และเนื ้อและแป้งและงาและน ้าอ้ อยงบเป็ นต้ น อยฺเยน อันพระผู้เป็ นเจ้ า
วสนฺเตน นาม ชื่อว่าผู้อยู่ สุสาเน ในป่ าช้ า วชฺเชตพฺพานิ พึงเว้ น
(อยฺเยน) อันพระผู้เป็ นเจ้ า (วสนฺเตน) ผู้อยู่ (สุสาเน) ในป่ าช้ า
น นิทฺทายิตพฺพ ไม่พงึ ประพฤติหลับ ทิวา ในกลางวัน (อยฺเยน)
อันพระผู้เป็ นเจ้ า อกุสีเตน พึงเป็ นผู้ไม่เกียจคร้ าน อารทฺธวิริเยน พึง
เป็ นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ ว ภวิตพฺพ พึงเป็ น (อยฺเยน) อันพระ
ผู้เป็ นเจ้ า อสเฅน เป็ นผู้ไม่โอ้ อวด อมายาวินา เป็ นผู้ไม่มีมายา
หุตฺวา เป็ น กลฺยาณชฺฌาสเยน พึงเป็ นผู้มีอธั ยาศัยอันงาม ภวิตพฺพ
พึงเป็ น (อยฺเยน) อันพระผู้เป็ นเจ้ า สพฺเพสุ ชเนสุ ครันเมื่อชน ท.
ทังปวง
้
สุตฺเตสุ หลับแล้ ว สาย ในเวลาเย็น อาคนฺตพฺพ พึงมา
วิหารโต จากวิหาร (อยฺเยน) อันพระผู้เป็ นเจ้ า สพฺเพสุ ชเนสุ ครัน
เมื่อชน ท. ทังปวง
้
อนุฏฺฅิเตสุเอว ไม่ลกุ ขึ ้นแล้ วนัน่ เทียว ปจฺจสู กาเล
ภนฺเต ข้ าแต่ท่านผู้เจริ ญ สเจ ถ้ าว่า อยฺโย อ. พระผู้เป็ นเจ้ า
วิหรนฺโต อยู่ อิมสฺมึ ฅาเน ในที่นี ้ เอว อย่างนี ้ไซร้ สกฺขิสฺสติ
จักอาจ ปพฺพชิตกิจฺจ มตฺถก ปาเปตุ เพื่ออันยังกิจของบรรพชิตให้
ถึง ซึง่ ที่สดุ สเจ ถ้ าว่า (ชนา) อ. ชน ท. อาเนตฺวา นามาแล้ ว
มตสรี ร ซึง่ เสรี ระอันตายแล้ ว ฉฑฺเฑนฺติ ย่อมทิ ้งไซร้ อห อ. ดิฉัน
อาโรเปตฺวา จักยกขึ ้นแล้ ว กมฺพลกูฏาคาร สู่เรื อนยอดอันบุคคล
ปกปิ ดแล้ วด้ วยผ้ าขนสัตว์ กตฺวา จักกระทาแล้ ว สกฺการ ซึง่ สักการะ
คนฺธมาลาทีหิ วตฺถหู ิ ด้ วยวัตถุ ท. มีของหอมและดอกไม้ เป็ นต้ น
กริสฺสามิ จักกระทา สรี รกิจฺจ ซึง่ กิจด้ วยสรี ระ เจ หากว่า (อยฺโย)
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อ. พระผู้เป็ นเจ้ า โน สกฺขิสฺสติ จักไม่อาจ (ปพฺพชิตกิจฺจ มตฺถก
ปาเปตุ) เพื่ออันยังกิจของบรรพชิตให้ ถึง ซึง่ ที่สดุ ไซร้ อห อ. ดิฉนั
อาโรเปตฺวา จักยกขึ ้นแล้ ว จิตก สู่เชิงตะกอน อคฺคึ ยังไฟ
ชาเลตฺวา จักให้ โพลงแล้ ว อากฑฺฒิตฺวา จักลากมาแล้ ว สงฺกนุ า
ด้ วยขอ ฅเปตฺวา จักตังไว้
้ แล้ ว พหิ ในภายนอก โกฏฺเฏตฺวา จัก
ทอนแล้ ว ผรสุนา ด้ วยขวาน ฉินฺทิตฺวา จักตัดแล้ ว (กตฺวา)
กระทา ขณฺฑาขณฺฑิก ให้ เป็ นชิ ้นใหญ่และชิ ้นน้ อย ปกฺขิปิตฺวา จักใส่
เข้ าแล้ ว อคฺคิมฺหิ ในไฟ ทสฺเสตฺวา จักแสดงแล้ ว ตุยฺห แก่ท่าน
ฌาเปสฺสามิ จักยังไฟให้ ไหม้ อิติ ดังนี ้ ฯ อถ ครัง้ นัน้ เถโร อ.
พระเถระ อาห กล่าวแล้ วว่า ภทฺเท ดูก่อนนางผู้เจริญ สาธุ อ.
ดีละ ปน ก็ ตฺว อ. ท่าน ทิสฺวา เห็นแล้ ว รูปารมฺมณ ซึง่
อารมณ์คือรูป เอก อย่างหนึง่ กเถหิ จงบอก มยฺห แก่ฉนั เถิด
อิติ ดังนี ้ น กาลึ กะนางกาลีนนั ้ ฯ สา กาลี อ. นางกาลีนนั ้
ปจฺจสฺโสสิ ได้ ฟังตอบแล้ วว่า สาธุ อ. ดีละ อิติ ดังนี ้ ฯ
เถโร อ. พระเถระ กโรติ ย่อมกระทา สมณธมฺม ซึง่
สมณธรรม สุสาเน ในป่ าช้ า ยถาชฺฌาสเยน ตามอัธยาศัยอย่างไร ฯ
ปน ส่วนว่า จุลฺลกาลตฺเถโร อ. พระเถระชื่อว่าจุลกาล อุฏฺฅาย
ลุกขึ ้นแล้ ว สมุฏฺฅาย ลุกขึ ้นด้ วยดีแล้ ว จินฺเตติ ย่อมคิด ฆราวาส
ซึง่ การอยู่ครองซึง่ เรื อน อนุสฺสรติ ย่อมระลึกถึง ปุตฺตทาร ซึง่ บุตร
และทาระ จินฺเตสิ คิดแล้ ว่า ภาติโก อ. ภิกษุผ้ เู ป็ นพี่ชาย เม
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ของเรา อย นี ้ กโรติ ย่อมกระทา กมฺม ซึง่ กรรม อติภาริย
อันหนักยิ่ง อิติ ดังนี ้ ฯ
๑๖. ๖๖/๑๗ ตังแต่
้ คามทฺวาร ปตฺวา ภิกฺขสุ งฺโฆ อุชฺฌายิ
เป็ นต้ นไป.
ภิกฺขสุ งฺโฆ อ. หมู่แห่งภิกษุ ปตฺวา ถึงแล้ ว คามทฺวาร ซึง่
ประตูแห่งบ้ าน อุชฺฌายิ โพนทนาแล้ วว่า เอต กมฺม อ. กรรมนัน่
กึ นาม ชื่อว่าอะไร สตฺถารา อันพระศาสดา กต ทรงกระทาแล้ ว
(เอต กมฺม) อ. กรรมนัน่ (สตฺถารา) อันพระศาสดา ฃตฺวา
ทรงทราบแล้ ว กต ทรงกระทาแล้ ว นุ โข หรื อหนอแล อุทาหุ
หรื อว่า (เอต กมฺม) อ. กรรมนัน่ (สตฺถารา) อันพระศาสดา
อชานิตฺวา ไม่ทรงทราบแล้ ว (กต) ทรงกระทาแล้ ว ปพฺพชฺชนฺตาโย
อ. อันตรายแห่งการบรรพชา ชาโต เกิดแล้ ว หิยฺโย วันวาน จุลฺลกาสสฺส
ปุรโต คตตฺตา เพราะความที่แห่งภิกษุชื่อว่าจุลกาล เป็ นผู้ไปแล้ ว
ข้ างหน้ า อนฺตราโย อ. อันตราย น อโหสิ ไม่ได้ มีแล้ ว อญฺฃสฺส
ภิกฺขโุ น ปุรโต คตตฺตา เพราะความที่แห่งภิกษุรูปอื่น เป็ นผู้ไปแล้ ว
ข้ างหน้ า อชฺช ในวันนี ้ อิทานิ ในกาลนี ้ สตฺถา อ. พระศาสดา
มหากาล ยังพระเถระชื่อว่ามหากาล นิวตฺเตตฺวา ทรงให้ กลับแล้ ว
อาคโต เสด็จมาแล้ ว ปน ก็ ภิกฺขุ อ. ภิกษุ สีลวา โข ผู้มีศีลแล
อาจารสมฺปนฺโน เป็ นผู้ถึงพร้ อมแล้ วด้ วยอาจาระ (โหติ) ย่อมเป็ น
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(อิตฺถิโย) อ. หญิง ท. กริ สฺสนฺติ จักกระทา ปพฺพชฺชนฺตราย
ซึง่ อันตรายแห่งการบรรพชา ตสฺส มหากาลสฺส แก่พระเถระชื่อว่า
มหากาลนัน้ นุ โข หรื อหนแล อิติ ดังนี ้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแล้ ว วจน ซึง่ คา เตส
ภิกฺขนู ของภิกษุ ท. เหล่านัน้ นิวตฺติตฺวา เสด็จกลับแล้ ว ฅิโต
ประทับยืนอยู่แล้ ว ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ วว่า ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.
ตุมฺเห อ. เธอ ท. กเถถ ย่อมกล่าว กึ วจน ซึง่ คาอะไร อิติ
ดังนี ้ ฯ เต ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. เหล่านัน้ อาโรเจสุ กราบทูลแล้ ว
ต อตฺถ ซึง่ เนื ้อความนัน้ ฯ (สตฺถา) อ. พระศาสดา (อาห)
ตรัสแล้ วว่า ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท. ปน ก็ ตุมฺเห อ. เธอ ท.
สลฺลกฺเขถ ย่อมกาหนด มหากาล ซึง่ ภิกษุชื่อว่ามหากาล จุลฺลกาล
(สลฺลกฺขนฺตา) วิย ราวกะว่ากาหนดอยู่ ซึง่ ภิกษุชื่อว่าจุลกาลหรื อ
อิติ ดังนี ้ ฯ (ภิกฺข)ู อ. ภิกษุ ท. (อาหสุ) กราบทูลแล้ วว่า
ภนฺเต ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ อาม พระเจ้ าข้ า หิ เพราะว่า ปชาปติโย
อ. ปชาบดี ท. เทฺว ๒ (โหนฺติ) ย่อมมี ตสฺส จุลฺลกาลสฺส แก่
ภิกษุชื่อว่าจุลกาลนัน้ ปชาปติโย อ. ปชาบดี ท. อฏฺฅ ๘ (โหนฺติ)
ย่อมมี อิมสฺส มหากาลสฺส แก่พระเถระชื่อว่ามหากาลนี ้ ภนฺเต
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ (มหากาโล) อ. พระเถระชื่อว่ามหากาล
อฏฺฅหิ ปชาปตีหี ปริกฺขิปิตฺวา คหิโต ผู้อนั ปชาบดี ท. ๘ ล้ อมจับ
เอาแล้ ว กริสฺสติ จักกระทา กึ อย่างไร อิติ ดังนี ้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแล้ วว่า ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.
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ตุมฺเห อ. เธอ ท. มา อวจุตฺถ อย่าได้ กล่าวแล้ ว เอว อย่างนี ้
จุลฺลกาโล อ. ภิกษุชื่อว่าจุลกาล อุฏฺฅาย ลุกขึ ้นแล้ ว สมุฏฺฅาย ลุกขึ ้น
ด้ วยดีแล้ ว สุภารมฺมณพหุโล เป็ นผู้มาด้ วยอารมณ์อนั งาม (หุตฺวา)
เป็ น วิหรติ อยู่ ฅิตทุพฺพลรุกฺขสทิโส เป็ นผู้เช่นกับด้ วยต้ นไม้ อนั
มีกาลังอันโทษประทุษร้ ายแล้ วอันตังอยู
้ ่แล้ ว ปปาตตเฏ ใกล้ เหวอัน
เป็ นที่ยงั โจรให้ ตก (โหติ) ย่อมเป็ น ปน ส่วนว่า มหากาโล อ.
ภิกษุชื่อว่ามหากาล ปุตฺโต ผู้เป็ นบุตร มยฺห ของเรา อสุภานุปสฺสี
เป็ นผู้มีปกติเห็นตามซึง่ อารมณ์อนั ไม่งาม (หุตฺวา) เป็ น วิหรติ
อยู่ อจโล ว เป็ นผู้ไม่หวัน่ ไหวเทียว ฆนเสลปพฺพโต วิย รากะ อ.
ภูเขาอันเป็ นหินทึบ (โหติ) ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ อภาสิ ได้ ทรงภาษิต
แล้ ว คาถาโย ซึง่ พระคาถา ท. อิมา เหล่านี ้ว่า
มาโร อ. มาร ปสหติ ย่อมรังควาน (ปุคฺคล)
ซึง่ บุคคล สุภานุปสฺสึ ผู้มีปกติตามเห็นซึง่ อารมณ์
อันงาม วิหรนฺต ผู้อยู่ อสวุต ผู้ไม่สารวมแล้ ว
อินฺทฺริเยสุ ในอินทรี ย์ ท. อมตฺตญฺฃุ ผู้ไม่ร้ ูซงึ่
ประมาณ โภชนมฺหิ ในโภชนะ กุสีต ผู้เกียจคร้ านแล้ ว หีนวีริย ผู้มีความเพียรอันเลว ต เว
นันแล
้ วาโต อิว ราวก อ. ลม (ปสหนฺโต)
รังความอยู่ รุกฺข ซึง่ ต้ นไม้ ทุพฺพล อันมีกาลัง
อันโทษประทุษร้ ายแล้ ว จ แต่ว่า มาโร อ. มาร
น ปสหติ ย่อมรังควานไม่ได้ (ปคฺคล) ซึง่
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บุคคล อสุภานุปสฺสึ ผู้ตามเห็นซึง่ อารมณ์อนั ไม่
งามโดยปกติ วิหรนฺต ผู้อยู่ สุสวุต ผู้สารวม
ด้ วยดีแล้ ว อินฺทฺริเยสุ ในอินทรี ย์ ท. มตฺตญฺฃุ
ผู้ร้ ูซงึ่ ประมาณ โภชนมฺหิ ในโภชนะ สทฺธ
ผู้มีศรัทธา อารทฺธวีริย ผู้มีความเพียรอันปรารภ
แล้ ว ต เว นันแล
้ วาโต อิว ราวกะ อ. ลม
(อปฺปสหนฺโต) รังความไม่ได้ อยู่ เสล ปพฺพต
ซึง่ ภูเขาอันเป็ นศิลา อิติ ดังนี ้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถว่า อนุปสฺสนฺต ผู้ตามเห็นอยู่ สุภ อารมฺมณ
ซึง่ อารมณ์อนั งาม คือว่า อิฏฺฅารมฺมเณ มานส วิสฺสชฺเชตฺวา วิหรนฺต
ผู้ปล่อยไปแล้ ว ซึง่ ฉันทะอันมีในใจ ในอารมณ์อนั ตนปรารถนาแล้ ว
จึงอยู่ อิติ ดังนี ้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหล่านันหนา
้
(ปทสฺส)
แห่งบทว่า สุภานุปสฺสึ อิติ ดังนี ้ ฯ
อตฺโถ อ. อธิบายว่า หิ ก็ ปุคฺคโล อ. บุคคล โย ใด
คณฺหนฺโต เมื่อถือเอา นิมิตฺตคฺคาห ถือเอาโดยนิมิต อนุพฺยฃฺชนคฺคาห
ถือเอาโดยอนุพยัญชนะ คณฺหาติ ย่อมถือเอาว่า นขา อ. เล็บ ท.
โสภณา เป็ นสภาพงาม (โหนฺติ) ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ คณฺหาติ
ย่อมถือเอาว่า องฺคลุ ิโย อ. นิ ้วมือ ท. โสภณา เป็ นนิ ้วงาม (โหนฺติ)
ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ คณฺหาติ ย่อมถือเอาว่า หตฺถา อ. มือ ท. โสภณา
เป็ นมืองาม (โหนฺติ) ย่อมเป็ น ปาทา อ. เท้ า ท. (โสภณา)
เป็ นเท้ างาม (โหนฺติ) ย่อมเป็ น ชงฺฆา อ. แข้ ง ท. (โสภณา)
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เป็ นแข้ งงาม (โหนฺติ) ย่อมเป็ น อูรู อ. ขาอ่อน ท. (โสภณา)
เป็ นขางาม (โหนฺติ) ย่อมเป็ น กฏิ อ. สะเอว (โสภณา) เป็ น
อวัยวะงาม (โหติ) ย่อมเป็ น อุทร อ. ท้ อง (โสภณ) เป็ นอวัยวะ
งาม (โหติ) ย่อมเป็ น ถนา อ. นม ท. (โสภณา) เป็ นนมงาม
(โหนฺติ) ย่อมเป็ น คีวา อ. คอ (โสภณา) เป็ นคองาม (โหติ)
ย่อมเป็ น โอฏฺโฅ อ. ริมฝี ปาก (โสภโณ) เป็ นวัยวะงาม (โหติ)
ย่อมเป็ น ทนฺตา อ. ฟั น ท. (โสภณา) เป็ นฟั นงาม (โหนฺติ)
ย่อมเป็ น มุข อ. ปาก (โสภณ) เป็ นปากงาม (โหติ) ย่อมเป็ น
นาสา อ. จมูก (โสภณา) เป็ นจมูกงาม (โหติ) ย่อมเป็ น อกฺขีนิ
อ. นัยน์ตา ท. (โสภณานิ) (เป็ นนัยน์ตางาม) (โหนฺติ) ย่อมเป็ น
กณฺณา อ. หู ท. (โสภณา) เป็ นหูงาม (โหนฺติ) ย่อมเป็ น
ภมุกา อ. คิ ้ว ท. (โสภณ) เป็ นคิ ้วงาม (โหนฺติ) ย่อมเป็ น
ลลาฏ อ. หน้ าผาก (โสภณ) เป็ นหน้ าผากงาม (โหติ) ย่อมเป็ น
เกสา อ. ผม ท. โสภณา เป็ นผมงาม (โหนฺติ) ย่อมเป็ น อิติ
ดังนี ้ คณฺหาติ ย่อมถือเอาว่า เกสา อ. ผม ท. (โสภณา) เป็ น
ผมงาม (โหนฺติ) ย่อมเป็ น โลมา อ. ขน ท. (โสภณา) เป็ นขน
งาม (โหนฺติ) ย่อมเป็ น นขา อ, เล็บ ท. (โสภณา) เป็ นเล็บงาม
(โหนฺติ) ย่อมเป็ น ทนฺตา อ. ฟั น ท. (โสภณา) เป็ นฟั นงาม
(โหนฺติ) ย่อมเป็ น ตโจ อ. หนัง โสภโณ เป็ นหนังงาม (โหติ)
ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ คณฺหาติ ย่อมถือเอาว่า วณฺโณ อ. วรรณะ สุโภ
เป็ นวรรณะงาม (โหติ) ย่อมเป็ น สณฺฅาน อ. สัณฅาน สุภ เป็ น
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สัณฅานงาม (โหติ) ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ อย (โส) ปุคฺคโล อ.
บุคคลนี ้นัน้ สุภานุปสฺสี นาม ชื่อว่าเป็ นผู้ตามเห็นซึง่ อารมณ์อนั งามโดย
ปกติ (โหติ) ย่อมเป็ น ต ปุคฺคล ซึง่ บุคคลนัน้ สุภานุปสฺสึ ตามผู้เห็น
ซึง่ อารมณ์อนั งามโดยปกติ วิหรนฺต ผู้อยู่ เอว อย่างนี ้ อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า อินฺทฺริเยสุ ในอินทรี ย์ ท. ฉสุ ๖
จกฺขาทีสุ มีจกั ษุเป็ นต้ น (อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่งบทว่า
อินฺทฺริเยสุ อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า อรกฺขนฺต ผู้ไม่รักษาอยู่ จกฺขทุ ฺวาราทีนิ
ทฺวารานิ ซึง่ ทวาร ท. มีทวารคือจักษุเป็ นต้ น (อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส)
แห่งบทว่า อสวุต อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า อมตฺตญฺฃุ ผู้ชื่อว่าไม่ร้ ูซงึ่ ประมาณ
โภชนมฺหิ ในโภชนะ อชานนโต เพราะอันไม่ร้ ู มตฺตาย ซึง่ ประมาณ
อิมิสฺสา นี ้ อิติ คือ ปริเยสนมตฺตา อ. ประมาณในการแสวงหา
ปฏิคฺคหณมตฺตา อ. ประมาณในการรับ ปริ โภคมตฺตา อ. ประมาณ
ในการใช้ สอย ฯ อปิ จ อีกอย่างหนึง่ อมตฺตญฺญุ ผู้ชื่อว่าไม่ร้ ูซงึ่ ประมาณ
อชานนโต เพราะอันไม่ร้ ู อิมิสฺสาปิ มตฺตาย ซึง่ ประมาณแม้ นี ้ อิติ
คือ ปจฺจเวกฺขณมตฺตา อ. ประมาณในพิจารณา วิสฺสชฺชนมตฺตา อ.
ประมาณในการสละ ฯ อชานนฺต ผู้ไม่ร้ ูอยู่ว่า อิท โภชน์ อ. โภชนะนี ้
ธมฺมิก เป็ นของประกอบด้ วยธรรม (โหติ) ย่อมเป็ น อิท โภชน
อ. โภชนะนี ้ อธมฺมิก เป็ นของประกอบด้ วยธรรมหามิได้ (โหติ)
ย่อมเป็ น อิติปิ ดังนี ้บ้ าง (อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่งบทว่า
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อมตฺตญฺฃุ อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า กุสีต ผู้ชื่อว่าเกียจคร้ านแล้ ว (อตฺตโน)
กามพฺยาปาทวิหสึ าวิตกฺกวสิกตาย เพราะความที่แห่งตนเป็ นผู้เป็ นไป
ในอานาจ แห่งกามวิตกและพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตก (อิติ) ดังนี ้
(ปทสฺส) แห่งบทว่า กุสีต อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า นิพฺพีริย ผู้มีความเพียรอันออกแล้ ว คือว่า
วิริยกาณวิรหิต ผู้เว้ นแล้ วจากการกระทาซึง่ ความเพียร อิริยาปเถสุ
ในอิริยาบถ ท. จตูสุ ๔ (อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่งบทว่า หีนวีริย อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ.อรรถว่า อภิภวติ ย่อมครอบงา คือว่า อชฺโฌตฺถรติ ย่อมท่วมทับ (อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่งบทว่า ปสหติ
อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า พลววาโต ฉินฺนตเฏ ชาต ทุพฺพลรุกฺข
(ปสหนฺโต) วิย ราวกะ อ. ลมอันมีกาลัง รังควานอยู่ ซึง่ ต้ นไม้
อันมีกาลังอันโทษประทุษร้ ายแล้ ว อันเกิดแล้ ว ใกล้ เหวอันขาดแล้ ว
(อิติ) ดังนี ้ (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถาว่า วาโต
รุกฺขว ทุพฺพล อิติ ดังนี ้ ฯ
อตฺโถ อ. อธิบายว่า หิ เหมือนอย่างว่า โส วาโต อ. ลมนัน้
ตสฺส รุกฺขสฺส ปุปผฺ ผลปลฺลวาทีนิ รุกฺขาวยวานิ ปาเตติปิ
ยังรุกขาวัยวะ ท. มีดอกและผลและใบอ่อนเป็ นต้ น ของต้ นไม้ นนั ้
ย่อมให้ ตกไปบ้ าง (ตสฺส รุกฺขสฺส) ขุทฺทกสาขา ภญฺชติปิ ย่อมหักราน
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ซึง่ กิ่งน้ อย ท. ของต้ นไม้ นนบ้
ั ้ าง (ตสฺส รุกฺขสฺส) มหาสาขา
ภญฺชติปิ ย่อมหักราน ซึง่ กิ่งใหญ่ ท. ของต้ นไม้ นนบ้
ั ้ าง สมูล ต
รุกฺข อุพฺพตฺเตตฺวา อุทฺธมูล อโธสาข กตฺวา คจฺฉติปิ ถอนขึ ้นแล้ ว
ซึง่ ต้ นไม้ นนั ้ อันเป็ นไปกับด้ วยราก กระทา ให้ มีรากในเบื ้องบน
ให้ มีกิ่งในเบื ้องต่า ย่อมไปบ้ าง ยถา ฉันใด กิเลสมาโร อ. มารคือ
กิเลส อุปปฺ นฺโน อันเกิดขึ ้นแล้ ว อนฺโต ในภายใน ปสหติ ย่อมรังควาน ปุคฺคล ซึง่ บุคคล เอวรูป ผู้มีรูปอย่างนี ้ เอวเอว ฉันนัน้
นัน่ เทียว คือว่า (กิเลสมาโร) อ. มารคือกิเลส พลวาโต ทุพฺพลรุกฺขสฺส
ปุปผฺ ผลปลฺลวาทิปาตน (กโรนฺโต) วิย ขุทฺทานุขทุ ฺทกาปตฺติอาปชฺชน
กโรติปิ ย่อมกระทา ซึง่ อันถึงทัว่ ซึง่ อาบัติเล็ก ๆ น้ อย ๆ ราวกะ อ. ลมอัน
มีกาลัง กระทาอยู่ ซึง่ อันยังรุกขาวัยวะมีดอกและผลและใบอ่อนเป็ นต้ น
ของต้ นไม้ อนั มีกาลังอันโทษประทุษร้ ายแล้ ว ให้ ตกไปบ้ าง (พลววาโต
ทุพฺพลรุกฺขสฺส) ขุทฺทกสาขาภญฺชน (กโรนฺโต) วิย นิสฺสคคิยาทิอาปตฺติอาปชฺชน กโรติปิ ย่อมกระทา ซึง่ อันถึงทัว่ ซึง่ อาบัติมีนิสสัคคีย์
เป็ นต้ น ราวกะ อ. ลมอันมีกาลัง กระทาอยู่ ซึง่ อันหักรานซึง่ กิ่งน้ อย
ของต้ นไม้ อนั มีกาลังอันโทษประทุษร้ ายแล้ วบ้ าง (พลววาโต ทุพฺพลรุกฺขสฺส) มหาสาขาภญฺชน (กโรนฺโต) วิย เตรสสงฺฆาทิเสสาปชฺชน
กโรติปิ ย่อมกระทา ซึง่ อันถึงทัว่ ซึง่ สังฆาทิเสส ๑๓ ราวกะ อ. ลม
อันมีกาลัง กระทาอยู่ ซึง่ อันหักรานซึง่ กิ่งใหญ่ ของต้ นไม้ อนั มีกาลังอัน
โทษประทุษร้ ายแล้ วบ้ าง (พลววาโต ต รุกฺข) อุพฺพตฺเตตฺวา อุทฺธมูล
เหฏฺฅาสาข กตฺวา ปาตน (กโรนฺโต) วิย ปาราชิกาปชฺชน กโรติปิ
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ย่อมกระทาซึง่ อันถึงทัว่ ซึง่ อาบัติคือปาราชิก ราวกะ อ. ลมอันมีกาลัง
กระทาอยู่ซงึ่ อันถอนขึ ้น ซึง่ ต้ นไม้ นนั ้ แล้ วกระทา ให้ มีรากในเบื ้องบน
ให้ มีกิ่งในภายใต้ แล้ วให้ ตกไปบ้ าง นีหริตฺวา นาออกแล้ ว สฺวากฺขาตสาสนา จากคาสอนอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ ว ปเปติ ย่อมให้ ถึง
คิหิภาว ซึง่ ความเป็ นแห่งคฤหัสถ์ กติปาเหนเอว โดยวันแม้ เล็กน้ อย
นัน่ เทียว กิเลสมาโร อ. มารคือกิเลส ปุคฺคล ยังบุคคล เอวรูป ผู้มีรูป
อย่างนี ้ วตฺเตติ ย่อมให้ เป็ นไป วเส ในอานาจ อตฺตโน ของตน
อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า ปสฺสนฺต ผู้เห็นอยู่ อสุเภสุ อารมฺมเณสุ
ในอารมณ์ ท. อันไม่งาม ทสสุ ๑๐ หนา อสุภ อารมฺมณ ซึง่ อารมณ์
อันไม่งาม อญฺฃตร อย่างใดอย่างหนึง่ คือว่า ยุตฺต ผู้ประกอบแล้ ว
ปฏิกลู มนสิกาเร ในการกระทาไว้ ในใจโดยความปฏิกลู คือว่า ปสูสนฺต
ผู้เห็นอยู่ เกเส ซึง่ ผม ท. อสุภโต โดยความเป็ นของไม่งาม ปสฺสนฺต
ผู้เห็นอยู่ โลเม ซึง่ ขน ท. (อสุภโต) โดยความเป็ นของไม่งาม
นเข ซึง่ เล็บ ท. (อสุภโต) โดยความเป็ นของไม่งาม ทนฺเต ซึง่ ฟั น
ท. (อสุภโต) โดยความเป็ นของไม่งาม ตน ซึง่ หนัง (อสุภโต)
โดยความเป็ นของไม่งาม วณฺณ ซึง่ วรรณะ (อสุภโต) โดยความเป็ น
ของไม่งาม สณฺฅาน ซึง่ สัณฅาน อสุภโต โดยความเป็ นของไม่งาม
(อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่งบทว่า อสุภานุปสฺสึ อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า อินฺทฺรเยสุ ในอินทรี ย์ ท. ฉสุ ๖ (อิติ)
ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่งบทว่า อินฺทฺริเยสุ อิติ ดังนี ้ ฯ
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(อตฺโถ) อ. อรรถว่า นิมิตฺตคฺาหาทิวรหิต ผู้เว้ นแล้ วจาก
การถือเอามีการถือเอาโดยนิมิตเป็ นต้ น คือว่า ปิ หิตทฺวาร ผู้มีทวาร
อันปิ ดแล้ ว (อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่งบทว่า สุสวุต อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า จ แต่ว่า มตฺตญฺฃุ ผู้ชื่อว่ารู้ซงึ่ ประมาณ
โภชนมฺหิ ในโภชนะ อมตฺตญฺฃตุ าปฏิปกฺเขน เพราะความเป็ นปฏิปักษ์
ต่อความเป็ นแห่งบุคคลผู้ไม่ร้ ูซงึ่ ประมาณ (อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส)
แห่งบทว่า (มตฺตญฺฃ)ุ (อิติ) ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า สมนฺนาคต ผู้มีตามพร้ อมแล้ ว กมฺมสฺส
จเอว ผลสฺส จ สทฺทหนลกฺขณาย โลกิยสทฺธาย จเอว ด้ วยศรัทธา
อันเป็ นโลกิยะอันมีอนั เชื่อ ซึง่ กรรมด้ วยนัน่ เทียว ซึง่ ผลด้ วย เป็ นลักษณะ
ด้ วยนัน่ เทียว ตีสุ วตฺถสู ุ อเวจฺจปฺปสาทสงฺขาตาย โลกุตฺตรสทฺธาย
จ ด้ วยศรัทธาอันเป็ นโลกุตตระ อันบัณฑิตนับพร้ อมแล้ วว่าความ
เลื่อมใสอันไม่คลอนแคลน ในวัตถุ ท. ๓ ด้ วย (อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส)
แห่งบทว่า สทฺธ อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า ปคฺคหิตวิริย ผู้มีความเพียรอันประคอง
แล้ ว คือว่า ปริปณ
ุ ฺณวิริย ผู้มีความเพียรอันเต็มรอบแล้ ว (อิติ)
ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่งบทว่า อารทฺธวีริย อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า ปุคฺคล ซึง่ บุคคล ต นัน้ คือว่า
เอวรูป ผู้มีรูปย่างนี ้ (อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่งบทว่า ต เว
อิติ ดังนี ้ ฯ
อตฺโถ อ. อธิบายว่า ทุพฺพลวาโต อ. ลมอันมีกาลังอันโทษ
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ร้ ายแล้ ว ปหารนฺโต พัดอยู่ สณิก ค่อย ๆ น สกฺโกติ ย่อมไม่อาจ
เอกฆน เสล จาเลตุ เพื่ออันยังศิลา อันเป็ นแท่งเดียว ให้ หวัน่ ไหว
ยถา ฉันใด ทุพพลกิเลสมาโร อ. มารคือกิเลสอันมีกาลังอันโทษ
ประทุษร้ ายแล้ ว อุปปฺ ชฺชมาโนปิ แม้ อนั เกิดขึ ้นอยู่ อพฺภนฺตเร ใน
ภายใน น ปสหติ ย่อมรังควานไม่ได้ คือว่า น สกฺโกติ ย่อมไม่อาจ
โขเภตุ เพื่ออันให้ หวัน่ ไหว คือ กมฺเปตุ เพื่ออันให้ สะเทือน คือ
จาเลตุ เพื่ออันให้ คลอนแคลน ตถา ฉันนัน้ อิติ ดังนี ้ ฯ
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เรื่ องพระเทวทัต
๑๗. ๗๒/๒๑ ตังแต่
้ มหาปุริโส อตฺตโน ปริ สาย ปริหานึ
เป็ นต้ นไป.
มหาปุริโส อ. พระมหาบุรุษ ฃตฺวา ทราบแล้ ว ปริหานึ
ซึง่ ความเสื่อมรอบ ปริสาย แห่งบริ ษัท อตฺตโน ของตน ปุจฺฉิตฺวา
ถามแล้ วว่า หตฺถี อ. ช้ าง ท. อิเม เหล่านี ้ คตา ไปแล้ ว อิติ กุหึ
ฅาเน ในที่ไหน มนฺทา เป็ นสัตว์น้อย ชาตา เกิดแล้ ว อิติ ดังนี ้
(วจเน) ครัน้ เมื่อคาว่า สามิ ข้ าแต่นาย มย อ. เรา ท. น ชานาม
ย่อมไม่ทราบ อิติ ดังนี ้ (หตฺถีหิ) อันช้ าง ท. วุตฺเต กล่าวแล้ ว
จินฺเตตฺวา คิดแล้ วว่า หตฺถี อ. ช้ าง ท. คจฺฉนฺตา เมื่อจะไป กุหี
ฅาเน ในที่ไหน อนาปุจฺฉา ไม่อาลาแล้ ว ม ซึง่ เรา น คมิสฺสนฺติ
จักไม่ไป ปริปนฺเถน อันตรายรอบ ภวิตพฺพ พึงมี อิติ ดังนี ้
ปริสงฺกิตฺวา ระแวงแล้ วว่า ปริปนฺเถน อันตรายรอบ ภวิตพฺพ พึงมี
สนฺติกา จากสานัก ปุริสสฺส ของบุรุษ กาสาว ปารุปิตฺวา นิสินฺนสฺส
ผู้ห่มแล้ ว ซึง่ ผ้ ากาสาวะ นัง่ แล้ ว อากสฺมึ ฅาเน ในที่หนึง่ อิติ
ดังนี ้ เปเสตฺวา ส่งไปแล้ ว หตฺถี ซึง่ ช้ าง ท. สพฺเพ ทังปวง
้
ปุรโต
ข้ างหน้ า ปริคฺคณฺหิตุ เพื่ออันกาหนดจับ ต ปุริส ซึง่ บุรุษนัน้
วิลมฺพมาโน อาคจฺฉติ ย่อมมาล้ าอยู่ ปจฺฉโต ข้ างหลัง สย เอง ฯ
โส หตฺถิมารโก อ. บุคคลผู้ยงั ช้ างให้ ตายนัน้ เสสหตฺถีสุ ครัน้
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เมื่อช้ างตัวเหลือ ท. วนฺทิตฺวา จบแล้ ว คเตสุ เดินไปแล้ ว ทิสฺวา
เห็นแล้ ว มหาปุริส ซึง่ พระมหาบุรุษ อาคจฺฉนฺต ตัวมาอยู่ สหริตฺวา
ม้ วนแล้ ว จีวร ซึง่ จีวร วิสฺสชฺชิ ปล่อยไปแล้ ว สตฺตึ ซึง่ หอก ฯ
มหาปุริโส อ. พระมหาบุรุษ อุปฏฺฅเปตฺวา เข้ าไปตั ้งไว้ แล้ ว สตึซึง่ สติ อาคจฺฉนฺโต มาอยู่ ปฏิกฺกมิตฺวา ก้ าวกลับแล้ ว ปจฺฉโต
ข้ างหลัง วญฺเจสิ ลวงแล้ ว สตฺตึ ซึง่ หอก ฯ อถ ครัน้ นัน้ (มหาปุริโส) อ. พระมหาบุรุษ ปกฺขนฺทิ แล่นไปแล้ ว คณฺหิตุ เพื่ออันจับ
น หตฺถิมารก ซึง่ บุคคลผู้ยงั ช้ างให้ ตายนัน้ (สญฺฃาย) ด้ วยความ
หมายรู้ว่า หตฺถี อ. ช้ าง ท. เม ของเรา อิมินา ปุริเสน นาสิตา
จักเป็ นช้ างอันบุรุษนี ้ให้ ฉิบหายแล้ ว (ภวิสฺสนฺติ) จักเป็ น อิติ ดังนี ้ ฯ
อิตโร หตฺถิมารโก อ. บุคคลผู้ยงั ช้ างให้ ตายนอกนี ้ กตฺวา นิลียิ
แอบกระทาแล้ ว เอก รุกฺข ซึง่ ต้ นไม่ต้นหนึง่ ปรุโต ข้ าหน้ า ฯ
อถ ครัง้ นัน้ (มหาปุริโส) อ. พระมหาบุรุษ ปริกฺขิปิตฺวา รวบ
รัดแล้ ว น หตฺถิมารก ซึง่ บุคคลผู้ยงั ช้ างให้ ตายนัน้ สทฺธึ กับ รุกฺเขน
ด้ วยต้ นไม้ โสณฺฑาย ด้ วยงวง (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ วว่า อห อ. เรา
คเหตฺวา จักจับแล้ ว โปเถสฺสามิ จักโบย ภูมิย บนภาคพื ้น อิติ
ดังนี ้ ทิสฺวา เห็นแล้ ว กาสาว ซึง่ ผ้ ากาสาวะ เตน หตฺถิมารเกน
นีหริตฺวา ทสฺสิต อันบุคคลผู้ยงั ช้ างให้ ตายนัน้ นาออก แสดงแล้ ว
(สตึ) ยังสติ อธิวาเสตฺวา ให้ อยู่ทบั แล้ ว (จินฺตเนน) ด้ วยอันคิดว่า
สเจ ถ้ าว่า อห อ. เรา ทุสฺสิสฺสามิ จักประทุษร้ าย อิมสฺมึ ปุริเส ใน
บุรุษนี ้ไซร้ ลชฺชา นาม ชื่อ อ. ความละอาย พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธขีณาเวสุ
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ในพระพุทธเจ้ าและพระปั จเจกพุทธเจ้ าและพระขีณาสพ ท. อเนกสหสฺเสสุ ผู้มีพนั มิใช่หนึง่ เม ภินฺนา จักเป็ นกิริยาอันเราทาลายแล้ ว
ภวิสฺสติ จักเป็ น อิติ ดังนี ้ ปุจฺฉิ ถามแล้ วว่า ฃาตกา อ. ญาติ ท.
เอตฺตกา ผู้มีประมาณเท่านี ้ เม ของเรา ตยา อันท่าน นาสิตา
ให้ ฉิบหายแล้ วหรื อ อิติ ดังนี ้ ฯ (หตฺถิมารโก) อ. บุคคลผู้ยงั ช้ าง
ให้ ตาย (อาห) กล่าวแล้ วว่า สามิ ข้ าแต่นาย อาม เออ (เอตฺตกา
ฃาตกา) อ. ญาติ ท. ผู้มีประมาณเท่านี ้ (เต) ของท่าน (มยา)
อันข้ าพเจ้ า (นาสิตา) ให้ ฉิบหายแล้ ว อิติ ดังนี ้ ฯ (มหาปุริโส)
อ. พระมหาบุรุษ (อาห) กล่าวแล้ วว่า ตฺว อ. ท่าน อกาสิ ได้
กระทาแล้ ว กมฺม ซึง่ กรรม ภาริย อันหนัก เอว อย่างนี ้ กสฺมา
เพราะเหตุอะไร ภาริย กมฺม อ. กรรมอันหนัก ตยา อันท่าน อตฺตโน
อนนุจฺฉวิก วีตราคาน ชนาน อนุจฺฉวิก วตฺถ ปริ ทหิตฺวา เอวรูป
ปาปกมฺม กโรนฺเตน ผู้น่งุ ห่ม ซึง่ ผ้ าอันไม่สมควร แก่ตน อันสมควร
แก่ชน ท. ผู้มีราคะอันไปปราศแล้ ว แล้ วจึงกระทาอยู่ ซึง่ กรรมอันลามก อันมีรูปอย่างนี ้ กต กระทาแล้ ว อิติ ดังนี ้ ฯ
จ ปน ก็แล (มหาปุริโส) อ. พระมหาบุรุษ วตฺวา ครัน้
กล่าวแล้ ว เอว อย่างนี ้ นิคฺคณฺหนฺโต เมื่อจะข่มขี่ อุตฺตรึปิ
แม้ ยิ่งขึ ้น วตฺวา กล่าวแล้ ว คาถ ซึง่ คาถาว่า
โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด อนิกฺกสาโว ผู้มีกิเลส
เพียงดังว่าน ้าฝาดอันไม่ออกแล้ ว อเปโต ผู้ไป
ปราศแล้ ว ทมสจฺเจน จากทมะและสัจจะ ปริท-
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เหสฺสติ จักนุ่งห่ม วตฺถ ซึง่ ผ้ า กาสาว อัน
บุคคลย้ อมแล้ วด้ วยน ้าฝาด โส ปุคฺคโล อ.
บุคคลนัน้ น อรหติ ย่อมไม่ควร (ปริ ทหิต)ุ
เพื่ออันนุ่งห่ม กาสาว วตฺถ ซึง่ ผ้ าอันบุคคลย้ อม
แล้ วด้ วยน ้าฝาด จ ส่วนว่า โย ปุคฺคโล อ.
บุคคลใด วนฺตกสาโว พึงเป็ นผู้มีกิเลสเพียงดังว่า
น ้าฝาดอันคายแล้ ว สีเลสุ สุสมาหิโต พึงเป็ นผู้
ตังมั
้ น่ ด้ วยดีแล้ ว ในศีล ท. อุเปโต ทมสจฺเจน
พึงเป็ นผู้เข้ าถึงแล้ ว โดยทมะและสัจจะ อสฺส พึง
เป็ น โส เว ปุคฺคโล อ. บุคคลนันแล
้ อรติ
ย่อมควร (ปริทหิต)ุ เพื่ออันนุ่งห่ม กาสาว
วตฺถ ซึง่ ผ้ าอันบุคคลย้ อมแล้ วด้ วยน ้าฝาด อิติ ดังนี ้
วตฺวา กล่าวแล้ วว่า อยุตฺต กมฺม อ. กรรมอันไม่ควรแล้ ว เต อันท่าน
กต กระทาแล้ ว อิติ ดังนี ้ วิสฺสชฺเชสิ ปล่อยแล้ ว ต หตฺถิมารก
ซึง่ บุคคลผู้ยงั ช้ างให้ ตายนัน้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา อาหริตฺวา ครัน้ ทรงนามาแล้ ว อิม
ธมฺมเทสน ซึง่ พระธรรมเทศนานี ้ ชาตก ยังชาดก สโมธาเนตฺวา
ทรงให้ ตงลงพร้
ั้
อมแล้ ว (วจเนน) ด้ วยพระดารัสว่า หตฺถิมารโก
อ. บุคคลผู้ยงั ช้ างให้ ตาย ตทา ในกาลนัน้ เทวตฺโต เป็ นภิกษุชื่อว่า
เทวทัต อโหสิ ได้ เป็ นแล้ ว (เอตรหิ) ในกาลบัดนี ้ หตฺถินาโค
อ. ช้ างตัวประเสริฅ นิคฺคหโก ตัวข่มขี่ ตสฺส หตฺถิมารกสฺส ซึง่
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บุคคลผู้ยงั ช้ างให้ ตายนัน้ (ตทา) ในกาลนัน้ อหเอว เป็ นเรานัน่ เทียว (อโหสิ) ได้ เป็ นแล้ ว (เอตรหิ) ในกาลบัดนี ้ อิติ ดังนี ้
วตฺวา ตรัสแล้ วว่า ภิกฺขุ ดูก่อนภิกษุ (เทวทตฺโต) อ. ภิกษุชื่อว่า
เทวทัต (ธาเรติ) ย่อมทรงไว้ (วตฺถ) ซึง่ ผ้ า (อนนุจฺฉวิก) อัน
ไม่สมควร (อตฺตโน) แก่ตน อิทานิเอว ในกาลนี ้นัน่ เทียว น โข
หามิได้ แล เทวทตฺโต อ. ภิกษุชื่อว่าเทวทัต ธาเรสิเอว ทรงไว้ แล้ ว
นัน่ เทียว วตฺถ ซึง่ ผ้ า อนนุจฺฉวิก อันไม่สมควร อตฺตโน แก่ตน
ปุพฺเพปิ แม้ ในกาลก่อน อิติ ดังนี ้ อภาสิ ได้ ทรงภาษิตแล้ ว คาถา
ซึง่ พระคาถา ท. อิมา เหล่านี ้ว่า
โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด อนิกฺกสาโว ผู้มีกิเลส
เพียงดังว่าน ้าฝาดอันไม่ออกแล้ ว อเปโต ผู้ไป
ปราศแล้ ว ทมสจฺเจน จากทมะและสัจจะ ปริทเหสฺสติ จักนุ่งห่ม วตฺถ ซึง่ ผ้ า กาสาว อัน
บุคคลย้ อมแล้ วด้ วยน ้าฝาด โส ปุคฺคโล อ.
บุคคลนัน้ น อรหติ ย่อมไม่ควร (ปริ ทหิต)ุ
เพื่ออันนุ่งห่ม กาสาว วตฺถ ซึง่ ผ้ าอันบุคคลย้ อม
แล้ วด้ วยน ้าฝาด จ ส่วนว่า โย ปุคฺคโล อ.
บุคคลใด วนฺตกสาโว พึงเป็ นผู้มีกิเลสเพียงดังว่า
น ้าฝาดอันคายแล้ ว สุสมาหิโต พึงเป็ นผู้ตงมั
ั ้ น่
ด้ วยดีแล้ ว สีเลสุ ในศีล ท. อุเปโต พึงเป็ นผู้
เข้ าถึงแล้ ว ทมสจฺเจน โดยทมะและสัจจะ อสฺส
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พึงเป็ น โส เว ปุคฺคโล อ. บุคคลนันแล
้ อรหติ
ย่อมสมควร (ปริทหิต)ุ เพื่ออันนุ่งห่ม กาสาว
วตฺว ซึง่ ผ้ าอันบุคคลย้ อมแล้ วด้ วยน ้าฝาก อิติ ดังนี ้ ฯ
อย อตฺโถ อ. เนื ้อความนี ้ (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต ทีเปตพฺโพ
พึงแสดง ฉทฺทนฺตชาตเกนอปิ แม้ ด้วยฉันทันตชาดก อิติ ดังนี ้แล ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า สกสาโว ผู้ชื่อว่าเป็ นไปกับด้ วยกิเลส
เพียงดังว่าน ้าฝาด กสาเวหิ เพราะกิเลสเพียงดังว่าน ้าฝาด ท.กามราคาทีหิ มีกามราคะเป็ นต้ น (อิติ) ดังนี ้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท
ท. เหล่านันหนา
้
(ปทสฺส) แห่งบทว่า อนิกฺกสาโว อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า ปริภญ
ุ ฺชิสฺสติ จักใช้ สอย นิวาสนปารุปนตฺถรณวเสน ด้ วยอานาจการนุ่งและการห่มและการลาด (อิติ) ดังนี ้
(ปทสฺส) แห่งบทว่า ปริทเหสฺสติ อิติ ดังนี ้ ฯ ปาโฅ อ. พระบาลีว่า
ปริทหิสฺสติ อิติปิ ดังนี ้บ้ าง ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า อเปโต ผู้ไปปราศแล้ ว อตฺโถ อ.
อธิบายว่า วิยฺตฺโต ผู้พรากแล้ ว อิติ ดังนี ้ อินฺทฺริยทมเนน จเอว
จากการฝึ กซึง่ อินทรี ย์ด้วยนัน่ เทียว ปรมตฺถสจฺจปกฺขิเกน วจีสจฺเจน จ
จากวจีสจั อันมีในฝ่ ายแห่งปรมัตถสัจด้ วย (อิติ) ดังนี ้ (คาถาปาทสฺส)
แห่งบาทแห่งพระคาถาว่า อเปโต ทมสจฺเจน อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนัน้ คือว่า
เอวรูโป ผู้มีรูปอย่างนี ้ น อรหติ ย่อมไม่ควร ปริทหิตุ เพื่ออัน
นุ่งห่ม กาสาว วตฺถ ซึง่ ผ้ าอันบุคคลย้ อมแล้ วด้ วยน ้าฝาด (อิติ)
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ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่งบทว่า น โส อิติ ดังนี ้เป็ นต้ น ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า วนฺตกสาโว พึงเป็ นผู้มีกิเลสเพียงดังว่า
น ้าฝาดอันคายแล้ ว คือว่า ฉฑฺฑิตกสาโว พึงเป็ นผู้มีกิเลสเพียงดังว่า
น ้าฝาดอันทิ ้งแล้ ว คือว่า ปหีนกสาโว พึงเป็ นผู้มีกิเลสเพียงดังว่าน ้า
ฝาดอันละได้ แล้ ว จตูหิ มคฌคหิ ด้ วยมรรค ท. ๔ อสฺส พึงเป็ น
(อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่งบทว่า วนฺตกสาวสฺส อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า ปาริสทุ ฺธิสีเลสุ ในปาริสทุ ธิศีล ท. จตูสุ
๔ (อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่งบทว่า สีเลสุ อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า สมาหิโต พึงเป็ นผู้ตั ้งมัน่ แล้ ว สุฏฺฅุ
โดยดี คือว่า ฅิโต พึงเป็ นผู้ดารงอยู่แล้ ว สุฎฺฅุ โดยดี (อิติ) ดังนี ้
(ปทสฺส) แห่งบทว่า สุสมาหิโต อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า อุเปโต พึงเป็ นผู้เข้ าถึงแล้ ว อินฺทฺริยทมเนน จเอว ด้ วยการฝึ กซึง่ อินทรี ย์ด้วยนัน่ เทียว วุตฺตปฺปกาเรน วจีสจฺเจน
จ ด้ วยวจีสจั อันมีประการแห่งคาอันข้ าพเจ้ ากล่าวแล้ วด้ วย (อิติ)
ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่งบทว่า อุเปโต อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนัน้ คือว่า
เอวรูโป ผู้มีรูปอย่างนี ้ อรหติ ย่อมควร (ปริทหิต)ุ เพื่ออันนุ่งห่ม
กาสาววตฺถ ซึง่ ผ้ าอันบุคคลย้ อมแล้ วด้ วยน ้าฝาด ต นัน้ อิติ ดังนี ้
(ปทสฺส) แห่งบทว่า ส เว อิติ ดังนี ้เป็ นต้ น ฯ
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เรื่ องสญชัย
๑๘. ๘๐/๖ ตังแต่
้ อนุปปฺ นฺเนเยว หิ พุทฺเธ ราชคหโต
เป็ นต้ นไป.
หิ ก็ พุทฺเธ ครัน้ เมื่อพระพุทธเจ้ า อนุปปฺ นฺเนเอว ไม่ทรงอุบตั ิ
แล้ วนัน่ เทียว พฺราหฺมณคามา อ. บ้ านของพราหมณ์ ท. เทฺว ๒
อิติ คือ อุปติสฺสคาโม จ อ. อุปติสสคามด้ วย โกลิตคาโม จ อ.
โกลิตคามด้ วย อเหสุ ได้ มีแล้ ว อวิทเู ร ในที่ไม่ไกล ราชคหโต
จากเมืองราชคฤห์ ฯ เตสุ ทฺวีสุ พฺราหฺมณคาเมสุ อุปติสฺสคาเม
สาริยา นาม พฺราหฺมณิยา คพฺภสฺส ปติฏฺฅิตทิวเสเอว ในวันแห่ง
สัตว์ผ้ เู กิดในครรภ์ ตังเฉพาะแล้
้
ว แก่นางพราหมณี ชื่อว่าสารี ใน
บ้ านของพราหมณ์ ท. ๒ เหล่านันหนา
้
ในอุปติสสคามนัน่ เทียว
คพฺโภ อ. สัตว์ผ้ เู กิดในครรภ์ ปติฏฺฅหิ ตั ้งเฉพาะแล้ ว พฺราหฺมณิยาปิ
แม้ แก่นางพราหมณี โมคฺคลฺลิยา นาม ชื่อว่าโมคคัลลี โกลิตคาเม
ในโกลิตคาม ฯ กิร ได้ ยินว่า กุลานิ อ. ตระกูล ท.เทวปิ แม้ ๒
ตานิ เหล่านัน้ อาพทฺธปฏิพทฺธสหายกานิเอว เป็ นสหายอันเนื่องทัว่
แล้ วและเนื่องเฉพาะแล้ วนัน่ เทียว ยาว เพียงใด กุลปริวฏฺฏา แต่ความ
เป็ นไปรอบแห่งตระกูล สตฺตมา ที่ ๗ (โหนฺติ) ย่อมเป็ น ฯ
(สามิกพฺราหฺมณา) อ. พราหมณ์ผ้ เู ป็ นสามี ท. อทสุ ได้ ให้ แล้ ว
คพฺภปริหาร ซึง่ เครื่ องบริ หารซึง่ ครรภ์ ตาส พฺราหฺมณีน แก่นาง
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พราหมณี ท. เหล่านัน้ ทฺวินฺนปิ แม้ ๒ เอกทิวสเอว ในวันเดียว
กันนัน่ เทียว ฯ อุโภปิ พฺราหฺมณิโย อ. นางพราหมณี ท. แม้ ทงสอง
ั้
ตา เหล่านัน้ วิชายึสุ คลอดแล้ ว ปุตฺเต ซึง่ บุตร ท. ทสมาสจฺจเยน
โดยอันล่วงไปแห่งเดือน ๑๐ ฯ นามคฺคหณทิวเส ในวันอันเป็ นที่ถือ
เอาซึง่ ชื่อ (ฃาตกา) อ. ญาติ ท. อกสุ ไดกระทาแล้ ว (วจน)
ซึง่ คาว่า อุปติสฺโส อ. อุปติสสะ อิติ ดังนี ้ นาม ให้ เป็ นชื่อ
ปุตฺตสฺส ของบุตร พฺราหฺมณิยา ของนางพราหมณ์ สาริยา ชื่อว่าสารี
(ตสฺส ทารกสฺส) ปุตฺตตฺตา เพราะความที่แห่งเด็กนันเป็
้ นบุตร
เชฏฺฅกุลสฺส ของตระกูลของบุคคลผู้เจริญที่สดุ อุปติสฺสคามเก ใน
อุปติสสคาม ฯ (ฃาตกา) อ. ญาติ ท. อกสุ ได้ กระทาแล้ ว (วจน)
ซึง่ คาว่า โกลิโต อ. โกลิตะ อิติ ดังนี ้ นาม ให้ เป็ นชื่อ (ปุตฺตสฺส)
ของบุตร (พฺราหฺมณิยา) ของนางพราหมณี (โมคฺคลฺลิยา) ชื่อว่า
โมคคัลลี (ตสิส ทารกสฺส) ปุตฺตตฺตา เพราะความที่แห่งเด็กนัน้
เป็ นบุตร เชฏฺฅกุลสฺส ของตระกูลแห่งบุคคลผู้เจริญที่สดุ โกลิตคาเม
ในโกลิตคาม อิตรสฺส นอกนี ้ ฯ
เต อุโภปิ ทารกา อ. เด็ก ท. แม้ ทงสอง
ั้
เหล่านัน้ อนฺวาย
อาศัยแล้ ว วุฑฺฒึ ซึง่ ความเจริญ อคมสุ ได้ ถึงแล้ ว ปาร ซึง่ ฝั่ ง
สพฺพสิปปฺ าน แห่งศิลปะทังปวง
้
ท. ฯ คมนกาเล ในกาลเป็ นที่ไป
นทึ วา สู่แม่น ้าหรื อ อุยฺยาน วา หรื อว่าสู่อทุ ยาน กีฬนตฺถาย
เพื่อประโยชน์แก่อนั เล่น สุวณฺณสิวิกาสตานิ อ. ร้ อยแห่งเสลี่ยงอัน
เป็ นวิการแห่งทอง ท. ปญฺจ ๕ ปริวารานิ เป็ นเครื่ องห้ อมล้ อม
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อุปติสฺสมาณวสฺส ของมาณพชื่อว่าอุปติสสะ โหนฺติ ย่อมเป็ น อาชญฺฃรถสตานิ อ. ร้ อยแห่งรถอันเทียมแล้ วด้ วยม้ าอาชาไนย ท. ปญฺจ
๕ (ปริวารานิ) เป็ นเครื่ องห้ อมล้ อม โกลิตมาณวสฺส ของมาณพ
ชื่อว่าโกลิตะ (โหนฺติ) ย่อมเป็ น ฯ ชนา อ. ชน ท.เทฺวปิ แม้ ๒
ปญฺจปญฺจมาณวสตปริวารา เป็ นผู้มีร้อยแห่งมาณพห้ าและห้ าเป็ นบริวาร
โหนฺติ ย่อมเป็ น ฯ จ ก็ คิรคฺคสมชฺโช นาม ชื่อ อ. มหรสพอันบุคคล
พึงเล่นบนยอดแห่งภูเขา อนุสวจฺฉเร ในปี ตามลาดับ โหติ ย่อมมี
ราชคเห ในเมืองราชคฤห์ ฯ (ฃาตกา) อ. ญาติ ท. พนฺธนฺติ ย่อมผูก
มญฺจาติมญฺจ ซึง่ เตียงยิ่งด้ วยเตียง เอกฏฺฅาเนเอว ในที่อนั เดียวกันนัน่
เทียว ทฺวินฺนปิ ชนาน เพื่อชน ท.แม้ ๒ เตส เหล่านัน้ ฯ เทฺวปิ
ชนา อ.ชน ท.แม้ ๒ นิสีทิตฺวา นัง่ แล้ ว เอกโต ว โดยความ
เป็ นอันเดียวกันเทียว ปสฺสนฺตา ดูอยู่ สมชฺช ซึง่ มหรสพ หสนฺติ
ย่อมหัวเราะ หสิตพฺพฏฺฅาเน ในฅานะอันบุคคลพึงหัวเราะ อาปชฺชนฺติ
ย่อมถึงทัว่ สเวค ซึง่ ความสังเวช สเวคฏฺฅาเน ในฅานะอันเป็ นที่ตั ้ง
แห่งความสังเวช เทนฺติ ย่อมให้ ทาย ซึง่ รางวัล ยุตฺตฏฺฅาเน ใน
ฅานะอันสมควรแล้ ว ทาตุ เพื่ออันให้ ทาย ซึง่ รางวัล ฯ
เตส ชนาน เมื่อชน ท. เหล่านัน้ ปสฺสนฺตาน ดูอยู่ สมชฺช
ซึง่ มหรสพ เอกทิวส ในวันหนึง่ นิยาเมน โดยทานอง อิมินา นี ้
(หสิตพฺพฏฺฅาเน หาโส วา) อ. การหัวเราะ ในฅานะอันบุคคลพึง
หัวเราะหรื อ (สเวคฏฺฅาเน สเวโค วา) หรื อว่า อ. ความสังเวช
ในฅานะเป็ นที่ตงแห่
ั ้ งความสังเวช (ทาย ทาตุ ยุตฺตฏฺฅาเน ทาย
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วา) หรื อว่า อ. รางวัล ในฅานะอันควรแล้ ว เพื่ออันให้
ซึง่ รางวัล (อโหสิ) ได้ มีแล้ ว ปุริมทิวเสสุ ในวันอันมีในก่อน
ท. วิย ฉันใด หสิตพฺพฏฺฅาเน หาโส วา อ. การหัวเราะ ในฅานะ
อันบุคคลพึงหัวเราะหรื อ สเวคฏฺฅาเน สเวโค วา หรื อว่า อ.
ความสังเวช ในฅานะเป็ นที่ตงแห่
ั ้ งความสังเวช ทาย ทาตุ
ยุตฺตฏฺฅาเน ทาย วา หรื อว่า อ. รางวัล ในฅานะอันควรแล้ ว
เพื่ออันให้ ซึง่ รางวัล น อโหสิ ไม่ได้ มีแล้ ว (ตถา) ฉันนัน้
ฃาณสฺส ปริปากคตตฺตา เพราะความที่แห่งญาณเป็ นธรรมชาติถึงแล้ ว
ซึง่ ความแก่รอบ ฯ ปน ก็ เทฺว ชนา อ. ชน ท. ๒ จินฺตยึสุ
คิดแล้ ว เอว อย่างนี ้ว่า กึ อ. อะไร (อมฺเหหิ) อันเรา ท. โอโลเกตพฺพ พึงดูแล เอตฺถ สมชฺเช ในมหรสพนี ้ อตฺถิ มีอยู่ อิเม
ชนา อ.ชน ท. เหล่านี ้ สพฺเพปิ แม้ ทงปวง
ั้
วสฺสสเต ครัน้ เมื่อ
ร้ อยแห่งปี อปฺปตฺเต ไม่ถึงแล้ ว คมิสฺสนฺติ จักถึง อปณฺณตฺติกภาว
ซึง่ ความเป็ นแห่งบุคคลผู้ไม่มีบญ
ั ญัติ ปน ก็ อมฺเหหิ เอก โมกฺขธมฺม
ปริเยสิตุ อ. อันอันเรา ท. แสวงหา ซึง่ ธรรมอันเป็ นเครื่ องพ้ น
อย่างหนึง่ วฏฺฏติ ย่อมควร อิติ ดังนี ้ คเหตฺวา นิสีทสึ ุ นัง่ ถือเอา
แล้ ว (กตฺวา) กระทา อารมฺมณ ให้ เป็ นอารมณ์ ฯ
ตโต ลาดับนัน้ โกลิโต อ. มาณพชื่อว่าโกลิตะ อาห กล่าว
แล้ วว่า อุปติสฺส แน่ะอุปติสสะ สมฺม ผู้สหาย (ตฺว) อ. ท่าน
(หฏฺฅปหฏฺโฅ) เป็ นผู้ร่าเริ งแล้ วและร่าเริงทัว่ แล้ ว อญฺฌฃสุ ทิวเสสุ
ในวัน ท. เหล่าอื่น (อสิ) ย่อมเป็ น วิย ฉันใด ตฺว อ. ท่าน
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หฏฺฅปหฏฺโฅ เป็ นผู้ร่าเริงแล้ วและร่าเริงทัว่ แล้ ว (อสิ) ย่อมเป็ น
(ตถา) ฉันนัน้ น หามิได้ อิทานิ ในกาลนี ้ ตฺว อ. ท่าน
อนตฺตมนธาตุโก เป็ นผู้มีธาตุของบุคคล ผู้มีใจอันมิใช่ของของตน อสิ
ย่อมเป็ น กึ อ. อะไร เต อันท่าน สลฺลกฺขิต กาหนดแล้ ว อิติ
ดังนี ้ อุปติสฺส กระมาณพชื่อว่า อุปติสสะ ฯ
โส อุปติสฺโส อ. มาณพชื่อว่าอุปติสสะนัน้ อาห กล่าวแล้ วว่า
โกลิต แน่ะโกลิตะ สมฺม ผู้สหาย อห อ. เรา จินฺตยนฺโต นิสินฺโน
เป็ นผู้นงั่ คิดอยู่แล้ ว อิท การณ ซึง่ เหตุนี ้ว่า สาโร อ. สาระ โอโลกเน
ในการแลดู เอเตส ชนาน ซึง่ ชน ท. เหล่านัน่ นตฺถิ ย่อมไม่มี
เอต โอโลกน อ. การดูแลนัน่ นิรตฺถก เป็ นของไม่มีประโยชน์
(โหติ) ย่อมเป็ น (อมฺเหหิ) คเวสิตุ อ. อันเรา ท. แสวงหา
โมกฺขธมฺม ซึง่ ธรรมอันเป็ นเครื่ องพ้ น อตฺตโน เพื่อตน วฏฺฏติ ย่อม
ควร อิติ ดังนี ้ อมฺหิ ย่อมเป็ น ปน ก็ ตฺว อ. ท่าน อนตฺตมโน
เป็ นผู้มีใจเป็ นของของตนหามิได้ อสิ ย่อมเป็ น กสฺมา เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี ้ ฯ โสปิ โกสิโต อ. มาณพชื่อว่าโกลิตะแม้ นนั ้
อาห กล่าวแล้ ว ตถาเอว เหมือนอย่างนันนั
้ น่ เทียว ฯ
อถ ครัง้ นัน้ อุปติสฺโส อ. มาณพชื่อว่าอุปติสสะ ฃตฺวา ทราบ
แล้ ว อสฺส โกลิตสฺส อตฺตนา สทฺธึ เอกชฺฌาสยต ซึง่ ความที่แห่ง
มาณพชื่อว่าโกลิตะนัน้ เป็ นผู้มีอธั ยาศัยเป็ นอันเดียวกัน กับด้ วยตน
อาห กล่าวแล้ วว่า สมฺม แน่ะสหาย (การณ) อ. เหตุ อมฺหาก
อันเรา ท. อุภินฺนปิ แม้ ทงสอง
ั้
สุจินฺติต คิดกันดีแล้ ว ปน ก็
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(อมฺเหหิ) คเวสิตุ อ. อันเรา ท. แสวงหา โมกฺขธมฺม ซึง่ ธรรม
อันเป็ นเครื่ องพ้ น วฏฺฏติ ย่อมควร คเวสนฺเตหิ นาม ชเนหิ เอก
ปพฺพชฺช ลทฺธุ อ. อันอันชน ท. ชื่อว่าผู้เมื่อแสวงหา ได้ ซงึ่ การ
บรรพชา อย่างหนึง่ วฏฺฏติ ย่อมควร มย อ. เรา ท. ปพฺพชาม
จะบรรพชา สนฺติเก ในสานัก กสฺส ของใคร อิติ ดังนี ้ ฯ
๑๙. ๘๒/๑๖ ตังแต่
้ เอว เตสุ กติก กตฺวา วิหรนฺเตสุ
เป็ นต้ นไป.
เตสุ อุปติสฺสโกลิเตสุ ครัน้ เมื่อปริ พพาชกชื่อว่าอุปติสสะและ
โกลิตะ ท. เหล่านัน้ กตฺวา กระทาแล้ ว กติก ซึง่ การนัดหมาย
วิหรนิเตสุ อยู่ เอว อย่างนี ้ สตฺถา อ. พระศาสดา ปตฺวา เสด็จ
ถึงแล้ ว ราชคห ซึง่ เมืองราชคฤห์ วุตฺตานกกเมน ตามลาดับแห่งคา
อันข้ าพเจ้ ากล่าวแล้ ว ปฏิคฺคเหตฺวา ทรงรับแล้ ว เวฬุวน ซึง่ พระเวฬุวนั วิหรติ เสด็จประทับอยู่ เวฬุวเน ในพระเวฬุวนั ฯ
ตทา ในกาลนัน้ อสฺสชิตฺเถโร อ. พระเถระชื่อว่าอัสสชิ อพฺภนฺตเร
ในภายใน ปญฺจวคฺคิยาน ภิกฺขนู แห่งภิกษุ ท. ผู้มีพวก ๕ อนฺตเร
ในระหว่าง อรหนฺตาน แห่งพระอรหันต์ ท. เอกสฏฺฅิยา ๖๑ (สตฺถารา)
อุยฺโยชิตาน ผู้อนั พระศาสดาทรงส่งไปแล้ ว รตนตฺตยคุณปฺปกาสนตฺถ
เพื่ออันประกาศซึง่ พระคุณแห่งหมวดสามแห่งรัตนะ (วจเนน) ด้ วยพระ
ดารัสว่า ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. จรถ จงเที่ยวไป
จาริก สู่ที่จาริก พหุชนหิตาย เพื่อความเกื ้อกูลแก่ชนมาก อิติ ดังนี ้
เป็ นต้ น ปฏินิวตฺติตฺวา กลับเฉพาะแล้ ว อาคโต มาแล้ ว ราชคห สู่
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เมืองราชคฤห์ อาทาย ถือเอาแล้ ว ปตฺตจีวร ซึง่ บาตรและจีวร ปาวิสิ
ได้ เข้ าไปแล้ ว ราชคห สู่เมืองราชคฤห์ ปิ ณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต
ปาโต ว แต่เช้ าเทียว ปุนทิวเส ในวันใหม่ ฯ
ตสฺมึ สมเย ในสมัยนัน้ อุปติสฺสปริพฺพาชโก อ. ปริ พพาชกชื่อว่า
อุปติสสะ กตฺวา กระทาแล้ ว ภตฺตกิจฺจ ซึง่ กิจด้ วยภัต ปาโตว แต่
เช้ าเทียว คจฺฉนฺโต เดินไปอยู่ ปริพฺพาชการาม สู่อารามของปริพพาชก
ทิสฺวา เห็นแล้ ว เถร ซึง่ พระเถระ จินฺเตสิ คิดแล้ วว่า ปพฺพชิโต
อ. บรรพชิต เอวรูปโป นาม ชื่อผู้มีรูปอย่างนี ้ มยา น ทิฏฺฅปุพฺโพเอว
เป็ นผู้อนั เราไม่เคยเห็นแล้ วนัน่ เทียว (โหติ) ย่อมเป็ น อรหนฺโต วา
อ. พระอรหันต์ ท. หรื อ อาหตฺตมคฺค สมาปนฺนา ปุคฺคลา วา หรื อว่า
อ. บุคคล ท. ผู้ถึงพร้ อมแล้ ว ซึง่ อรหัตมรรค เย เหล่าใด (อตฺถิ)
มีอยู่ โลเก ในโลก อย ภิกฺขุ อ. ภิกษุนี ้ เตส อรหนฺตาน วา
อรหตฺตมคฺค สมาปนฺนาน ปุคฺคลาน วา อญฺฃตโร เป็ น - แห่งพระ
อรหันต์ ท. หรื อ หรื อว่า แห่งบุคคล ท. ผู้ถึงพร้ อมแล้ ว ซึง่ อรหัตมรรคเหล่านันหนา
้
รูปใดรูปหนึง่ (โหติ) ย่อมเป็ น ยนฺนนู กระไร
หนอ อห อ. เรา อุปสงฺกมิตฺวา พึงเข้ าไปหาแล้ ว อิม ภิกฺขุ ซึง่ ภิกษุ
นี ้ ปุจฺเฉยฺย พึงถามว่า อาวุโส แน่ะผู้มีอายุ ก ตฺว อุทฺทิสฺส
ปพฺพชิโต อสิ วา อ. ท่าน เป็ นผู้บวชแล้ ว อุทิศ เฉพาะใคร ย่อม
เป็ นหรื อ โก เต สตฺถา (โหติ) วา หรื อว่า อ. ใครเป็ นศาสดา
ของท่าน ย่อมเป็ น กสฺส ตฺว ธมฺม โรเจสิ วา หรื อว่า อ. ท่าน
ย่อมชอบใจ ซึง่ ธรรม ของใคร (อิติ) ดังนี ้ อิติ ดังนี ้ ฯ
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อถ ครัง้ นัน้ เอต ปริวิตกฺกน อ. ความปริวิตกนี ้ว่า (อย กาโล)
อ. กาลนี ้ อกาโล โข เป็ นกาลไม่สมควรแล ปุจฺฉิตุ เพื่ออันถาม
ปญฺห ซึง่ ปั ญหา อิม ภิกฺขุ กะภิกษุนี ้ (โหติ) ย่อมเป็ น (อย ภิกฺข)ุ
อ. ภิกษุนี ้ ปวิฏฺโฅ เข้ าไปแล้ ว อนฺตรฆร สู่ระหว่างแห่งเรื อน จรติ
เที่ยวไปอยุ่ ปิ ณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต ยนฺนนู กระไรหนอ อห
อ. เรา มคฺค เมื่อแสวงหา อตฺถิเกหิ ชเนหิ อุปฃาต ธมฺม ซึง่
ธรรม อันชน ท. ผู้มีความต้ องการ เข้ าไปรู้ แล้ ว อนุพนฺเธยฺย
พึงติดตาม อิม ภิกฺขุ ซึง่ ภิกษุนี ้ ปิ ฏฺฅิโต ข้ างหลัง ปิ ฏฺฅิโต ข้ างหลัง อิติ
ดังนี ้ อโหสิ ได้ มีแล้ ว อสฺส อุปติสฺสปริพฺพาชกสฺส แก่ปริพพาชก ชื่อว่า
อุปติสสะนัน้ ฯ โส อุปติสฺสปริพฺพาชโก อ. ปริพพาชกชื่อว่าอุปติสสะ
นัน้ เถร ลทฺธปิ ณฺธปาต อญฺฃตร โอกาส คจฺฉนฺต ทิสฺวา จ
เห็นแล้ ว ซึง่ พระเถระ ผู้มีบิณฑบาตอันได้ แล้ ว ผู้ไปอยู่ สู่โอกาส
แห่งใดแห่งหนึง่ ด้ วย อสฺส เถรสฺส นิสีทิตกุ ามต ฃตฺวา จ ทราบแล้ ว
ซึง่ ความที่แห่งพระเถระนัน้ เป็ นผู้ใคร่เพื่ออันนัง่ ด้ วย ปญฺฃาเปตฺวา
ปูลาดแล้ ว ปริพฺพาชกปี ฅก ซึง่ ตัง่ แห่งปริ พพาชก อตฺตโน ของตน
อทาสิ ได้ ถวายแล้ ว ฯ ภตฺตกิจฺจปริโยสาเนปิ แม้ ในกาลเป็ นที่สดุ ลง
รอบแห่งกิจด้ วยภัต (อุปติสฺสปริพฺพาชโก) อ. ปริพพาชกชื่อว่าอุปติสสะ
อทาสิ ได้ ถวายแล้ ว อุทก ซึง่ น ้า กุณฺฑิกาย ในกุณโฑ อตฺตโน
ของตน เถรสฺส แก่พระเถระ อสฺส นัน้ ฯ
(อุปติสฺสปริพฺพาชโก) อ. ปริพพาชกชื่อว่าอุปติสสะ กตฺวา
ครัน้ กระทาแล้ ว อาจริยวตฺต ซึง่ วัตรอันบุคคลพึงกระทาแก่อาจารย์
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เอว อย่างนี ้ กตฺวา กระทาแล้ ว มธุรปฏิสนฺถาร ซึง่ การปฏิสนั ถาร
อันไพเราะ สทฺธึ กับ เถเรน ด้ วยพระเถระ กตภตฺตกิจฺเจน ผู้มี
กิจด้ วยภัตอันกระทาแล้ ว อาห เรี ยนแล้ ว เอว อย่างนี ้ ปุจฺฉิ เรี ยน
ถามแล้ วว่า อาวุโส แน่ะท่านผู้มีอายุ อินฺทฺริยานิ อ. อินทรี ย์ ท.
เต ของท่าน วิปปฺ สนฺนานิ โข ผ่องใสวิเศษแล้ วแล ฉวิวณฺโณ
อ. วรรณะแห่งผิว ปริสทุ ฺโธ หมดจดรอบแล้ ว ปริโยทาโต ผ่อง
แผ้ วรอบแล้ ว อาวุโส แน่ะผู้มีอายุ ก ตฺว อุทฺทิสฺส ปพฺพชิโต อสิ
วา อ. ท่านเป็ นผู้บวชแล้ ว อุทิศ เฉพาะใคร ย่อมเป็ นหรื อ โก เต
สตฺถา (โหติ) วา หรื อว่า อ. ใคร เป็ นศาสดา ของท่าน ย่อมเป็ น
กสฺส ตฺว ธมฺม โรเจสิ วา หรื อว่า อ. ท่าน ย่อมชอบใจ ซึง่ ธรรม
ของใคร อิติ ดังนี ้ ฯ
เถโร อ. พระเถระ จินฺเตสิ คิดแล้ วว่า ปริพฺพาชกา นาม
ชื่อ อ. ปริ พพาชก ท. อิเม เหล่านี ้ สาสนสฺส ปฏิปกฺขภูตา เป็ น
ผู้เป็ นปฏิปักษ์ ต่อศาสนา เป็ นแล้ ว (โหนฺติ) ย่อมเป็ น อห
อ. เรา ทสฺเสสฺสามิ จักแสดง ธมฺมสฺส คมฺภีรต ซึง่ ความที่แห่งธรรม
เป็ นสภาพลึกซึ ้ง สาสเน ในศาสนา อิมสฺส ปริพฺพาชกสฺส แก่
ปริพพาชกนี ้ อิติ ดังนี ้ ทสฺเสนฺโต เมื่อจะแสดง อตฺตโน นวกภาว
ซึง่ ความที่แห่งตนเป็ นผู้ใหม่ อาห กล่าวแล้ วว่า อาวุโส ดูก่อนผู้มีอายุ อห โข อ. เราแล นโว เป็ นผู้ใหม่ อจิรปพฺพชิโต เป็ นผู้
บวชแล้ วสิ ้นกาลไม่นาน อาคโต เป็ นผู้มาแล้ ว ธมฺมวินย สู่พระธรรม
และวินยั อิม นี ้ อธุนา เมื่อกี ้ (อมฺหิ) ย่อมเป็ น อห อ. เรา
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น สกฺขิสฺสามิ จักไม่อาจ เทเสตุ เพื่ออันแสดง ธมฺม ซึง่ ธรรม
วิตฺถาเรน โดยพิสดาร ตาว ก่อน อิติ ดังนี ้ ฯ ปริ พฺพาชโก อ.
ปริพพาชก วตฺวา เรี ยนแล้ วว่า อห อ. ข้ าพเจ้ า อุปติสฺโส นาม เป็ น
ผู้ชื่อว่าอุปติสสะ (อมฺหิ) ย่อมเป็ น ตฺว อ. ท่าน วท จงกล่าว (ธมฺม)
ซึง่ ธรรม อปฺป วา อันน้ อยหรื อ พหุ วา หรื อว่าอันมาก ยถาสตฺติยา
ตามคามสามารถอย่างไร ปฏิวิชฺฌิตุ อ. อันแทงตลอด เอต ธมฺม ซึง่
ธรรมนัน่ นยสเตน ด้ วยร้ อยแห่งนัย นยสหสฺเสน ด้ วยพันแห่งนัย
ภาโร จงเป็ นภาระ มยฺห ของข้ าพเจ้ า (โหตุ) จงเป็ นเถิด อิติ
ดังนี ้ อาห เรี ยนแล้ วว่า
ตฺว อ. ท่าน ภาสสฺสุ จงกล่าว (ธมฺม) ซึง่
ธรรม อปฺป วา อันน้ อย หรื อ พหุ วา หรื อว่าอัน
มาก ตฺว อ. ท่าน พฺรูหิ ขอจงกล่าว อตฺถเอว ซึง่
เนื ้อความนัน่ เทียว เม แก่ข้าพเจ้ า อตฺโถ อ. ความ
ต้ องการ อตฺเถนเอว ด้ วยเนื ้อความนัน่ เทียว (โหติ)
ย่อมมี เม แก่ข้าพเจ้ า ตฺว อ. ท่าน กาหสิ
จักระทา พฺยญฺชน ซึง่ พยัญชนะ พหุ ให้ มาก
กึ เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี ้ ฯ
เอว วจเน ครัน้ เมื่อคาอย่างนี ้ (อุปติสฺสปริพฺพาชเกน) อัน
ปริพพาชกชื่อว่าอุปติสสะ วุตฺเต เรี ยนแล้ ว เถโต อ. พระเถระ
อาห กล่าวแล้ ว คาถ ซึง่ คาถาว่า
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ตถาคโต อ. พระตถาคต (อาห) ตรัสแล้ ว เย
ธมฺมา เหตุปปฺ ภวา เตส ธมฺมาน เหตุ จ ซึง่
เหตุ แห่ง - อ. ธรรม ท. เหล่าใด อันมีเหตุ
เป็ นแดนเกิดก่อน ธรรม ท. เหล่านันด้
้ วย เตส
ธมฺมาน โย นิโรโธ (ต นิโรธ) จ ซึง่ - อ.
ความดับ แห่งธรรม ท. เหล่านัน้ ใด ความ
ดับนันด้
้ วย มหาสมโณ อ. พระมหาสมณะ
เอววาที ทรงเป็ นผู้มีปกติตรัสอย่างนี ้ (โหติ)
ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ ฯ
๒๐. ๘๘/๑๑ ตังแต่
้ ตทา มหากาโล จุลฺลกาโลติ เทฺว ภาติกา
เป็ นต้ นไป
ตทา ในกาลนั ้น กูฏมฺุ พกิ า อ. กุฏมพี
ุ ท. ภาติกา ผู้เป็ นพี่
น้ องชายกัน เทฺว ๒ อิติ คือ มหากาโล อ. นายมหากาล จุลฺลกาโล
อ. นายจุลกาล วปาเปสุ ยังบุคคลให้ หว่านแล้ ว สาลิกฺเขตฺต ซึง่ นา
แห่งข้ าวสาลี มหนฺต อันใหญ่ ฯ อถ ครัง้ นัน้ เอกทิวส ในวันหนึง่
จุลฺลกาโล อ. กุฎมพี
ุ ชื่อว่าจุลกาเล คนฺตฺวา ไปแล้ ว สาลิกฺเขตฺต สู่นา
แห่งข้ าวสาลี ผาเลตฺวา ฉีกแล้ ว สาลิคพฺภ ซึง่ ท้ องแห่งข้ าวสาลี
เอก ต้ นหนึง่ ขาทิ เคี ้ยวกินแล้ ว ฯ อติมธุร อ. รสอร่อยยิ่ง อโหสิ
ได้ มีแล้ ว ฯ โส จุลฺลกาโล อ. กุฎมพี
ุ ชื่อว่าจุลกาลนั ้น ทาตุกาโม
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เป็ นผู้ใคร่เพื่ออันถวาย สาลิคพฺภทาน ซึง่ ทานด้ วยท้ องแห่งข้ าวสาลี
สงฺฆสฺส แก่สงฆ์ พุทฺธปฺปมุขสฺส อันมีพระพุทธเจ้ าทรงเป็ นประธาน
หุตฺวา เป็ น อุปสงฺกมิตฺวา เข้ าไปหาแล้ ว เชฏฺฅภาติก ซึง่ พี่ชายผู้เจริญ
ที่สดุ อาห กล่าวแล้ วว่า ภาติก ข้ าแต่พี่ชาย มย อ. เรา ท.
ผาเลตฺวา ฉีกแล้ ว สาลิคพฺภ ซึง่ ท้ องแห่งข้ าวสาลี ปจาเปตฺวา
ยังบุคคลให้ ต้มแล้ ว กตฺวา กระทา อนุจฺฉวิก ให้ เป็ นวัตถุสมควร
พุทฺธาน แก่พระพุทธเจ้ า ท. เทม จะถวาย ทาน ซึง่ ทาน อิติ
ดังนี ้ ฯ (เชฏฺฅภาติโก) อ. พี่ชายผู้เจริญที่สดุ (อาห) กล่าวแล้ วว่า
ตฺว อ. เธอ วเทสิ กล่าวแล้ ว กึ วจน ซึง่ คาอะไร สาลิคพฺภ
ผาเลตฺวา ทาน นาม ชื่อ อ. อันฉีก ซึง่ ท้ องแห่งข้ าวสาลี แล้ วถวาย
นเอว อตีเต กาเล ภูตปุพฺพ เป็ นของไม่เคยมีแล้ ว ในกาลอันล่วง
ไปแล้ วนัน่ เทียว (โหติ) ย่อมเป็ น น ภวิสฺสติ จักไม่มี อนาคเต
ในอนาคต ตฺว อ. เธอ มา สสฺส นาสยิ อย่ายังข้ าวกล้ าให้ ฉิบหายแล้ ว
อิติ ดังนี ้ ฯ โส จุลฺลกาโล อ. กุฎมพี
ุ ชื่อว่าจุลกาลนัน้ ปุนปฺปนุ
ยาจิเอว อ้ อนวอนแล้ ว บ่อย ๆ นัน่ เทียว ฯ
อถ ครัง้ นัน้ ภาตา อ. พี่ชาย อาห กล่าวแล้ วว่า เตนหิ
ถ้ าอย่างนัน้ ตฺว อ. เธอ กตฺวา จงกระทาแล้ ว เขตฺต ซึง่ นา เทฺว
โกฏฺฅาเส ให้ เป็ นส่วน ๒ อนามสิตฺวา ไม่จบั ต้ องแล้ ว โกฏฺฅาส
ซึง่ ส่วน มม ของฉัน ตฺว อ. เธอ อิจฺฉสิ ย่อมปรารถนา ย วตฺถุ
ซึง่ วัตถุใด กโรหิ จงกระทา ต วตฺถุ ซึง่ วัตถุนั ้น เขตฺตโกฏฺฅาเส
ในส่วนแห่งนา อตฺตโน ของตน อิติ ดังนี ้ น กนิฏฺฅภาติก กะน้ อง
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ชายผู้น้อยที่สดุ นัน้ ฯ โส จุลฺลกาโล อ. กุฎมพี
ุ ชื่อว่าจุลกาลนั ้น
(สมฺปฏิจฺฉิตฺวา) รับพร้ อมแล้ วว่า สาธุ อ. ดีละ อิติ ดังนี ้ วิภชิตฺวา
แบ่งแล้ ว เขตฺต ซึง่ นา ยาจิตฺวา ขอแล้ ว หตฺถกมฺม ซึง่ หัตถกรรม
มนุสฺเส กะมนุษย์ ท. พหู มาก ผาเลตฺวา ฉีกแล้ ว สาลิคพฺภ ซึง่
ท้ องแห่งข้ าวสาลี ปจาเปตฺวา ยังบุคคลให้ ต้มแล้ ว ขีเร ในน ้านม
นิรุทเก อันไม่มีน ้า โยเชตฺวา ปรุงแล้ ว สปฺปิมธุสกฺขราหิ ด้ วยเนย
ใสและน ้าผึ ้งและน ้าตาลกรวด ท. ทตฺวา ถวายแล้ ว ทาน ซึง่ ทาน
ภิกฺขสุ งฺฆสฺส แก่หมู่แห่งภิกษุ พุทฺธปฺปมุขสฺส อันมีพระพุทธเจ้ าเป็ น
ประธาน อาห กราบทูลแล้ วว่า ภนฺเต ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ
อคฺคทาน อ. ทานอันเลิศ มม ของข้ าพเจ้ า อิท นี ้ สวตฺตตุ จง
เป็ นไป ปฏิเวธาย เพื่ออันแทงตลอด อคฺคธมฺมสฺส ซึง่ กรรมอันเลิศ
สพฺพปฅม ก่อนกว่าชนทังปวง
้
อิติ ดังนี ้ ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน ใน
กาลเป็ นที่สดุ ลงรอบแห่งกิจด้ วยภัต ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา (วตฺวา)
ตรัสแล้ วว่า เอว ตยา ปตฺถิตปตฺถนา อ. ความปรารถนาอันท่าน
ปรารถนาแล้ ว อย่างนี ้ โหตุ จงมีเถิด อิติ ดังนี ้ อกาสิ ได้ ทรงกระทา
แล้ ว อนุโมทน ซึง่ อนุโมทนา ฯ
โส จุลฺลกาโล อ. กุฎมพี
ุ ชื่อว่าจุลกาลนั ้น คนฺตฺวา ไปแล้ ว
เขตฺต สู่นา โอโลเกนฺโต แลดูอยู่ ทิสฺวา เห็นแล้ ว (เขตฺต) ซึง่
นา สญฺฉนฺน อันมุงบังแล้ ว สาลิสีเสหิ ด้ วยรวงแห่งข้ าวสาลี ท.
กณฺณิกาพทฺเธหิ วิย เพียงดังว่าอันบุคคลมัดแล้ วโดยความเป็ นช่อ
สกลกฺเขตฺเต ในนาทังสิ
้ ้น ปฏิลภิกฺวา ได้ เฉพาะแล้ ว ปี ตึ ซึง่ ปี ติ
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ปญฺจริธ อันมีอย่าง ๕ จินฺเตตฺวา คิดแล้ วว่า ลาภา วต อ. ลาภ
ท. หนอ เม ของเรา อิติ ดังนี ้ อทาสิ ได้ ถวายแล้ ว
ปุถกุ คฺค นาม ทาน ซึง่ ทานชื่อว่าอันเลิศในเพราะข้ าวเม่า ปุถกุ กาเล
ในกาลแห่งข้ าวเท่า อทาสิ ได้ ถวายแล้ ว อคฺคสสฺสทาน นาม ชื่อซึง่
ทานในเพราะข้ าวกล้ าอันเลิศ สทฺธึ กับความวาสีหิ ชเนหิ ด้ วยชน ท.
ผู้มีปกติอยู่ในบ้ าน (อทาสิ) ได้ ถวายแล้ ว ลายนคฺค ซึง่ ทานอันเลิศใน
เพราะการเกี่ยว ลายเน ในกาลเป็ นที่เกี่ยว (อทาสิ) ได้ ถวายแล้ ว เวณิคฺค
ทาน ซึง่ ทานอันเลิศในการกระทาซึง่ คะเน็ด เวณิกรเณ ในกาลเป็ น
ที่กระทาซึง่ คะเน็ด (อทาสิ) ได้ ถวายแล้ ว (ทาน) ซึง่ ทาน กลาปคฺค
อันเลิศในการกระทาซึง่ ฟ่ อน ขลคฺค อันเลิศในลาน ภณฺฑคฺค อัน
เลิศในลอม โกฏฺฅคฺค อันเลิศในฉาง กลาปาทีสุ กาเลสุ ในกาล
ท. มีกาลเป็ นที่กระทาซึง่ ฟ่ อนเป็ นต้ น อทาสิ ได้ ถวายแล้ ว อคฺคทาน
ซึง่ ทานอันเลิศ วาเร สิ ้นวาระ ท. นว ๙ เอกสสฺเส ในเพราะข้ าว
กล้ าครัง้ หนึง่ เอว อย่างนี ้ อิติ ด้ วยประการฉะนี ้ ฯ ตสฺส จุลฺลกาสฺส
(สสฺสสฺส) คหิตคหิตฏฺฅาน อ. ที่แห่งข้ าวกล้ า อันกุฎมพี
ุ ชื่อว่าจุล
กุลนัน้ ถือเอาแล้ วและถือเอวแล้ ว วาเรสุ ในวาระ ท. สพฺเพสุ
ทังปวง
้
ปริปรู ิ เต็มรอบแล้ ว ฯ สสฺส อ. ข้ ากล้ า อติเรก เป็ น
ข้ าวเหลือเฟื อ อุฏฺฅานสมฺปนฺน เป็ นข้ าวถึงพร้ อมแล้ วด้ วยอันตั ้งขึ ้น
อโหสิ ได้ เป็ นแล้ ว ฯ ธมฺโม นาม ชื่อ อ. ธรรม เอโส นัน่ รกฺขติ
ย่อมรักษา รกฺขนฺต ปุคฺคล ซึง่ บุคคลผู้รักษาอยู่ อตฺตาน ซึง่ ตน ฯ
(เตน การเณน) เพราะเหตุนนั ้ (ภควา) อ. พระผู้มีพระภาคเจ้ า
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(อาห) ตรัสแล้ วว่า
ธมฺโม หเว อ. ธรรมแล รกฺขติ ย่อมรักษา ธมฺมจารึ ซึง่ บุคคลผู้ประพฤติซงึ่ ธรรมโดยปกติ ธมฺโม
อ. ธรรม สุจิณฺโณ อันบุคคลประพฤติดีแล้ ว
อาวหติ ย่อมนามา สุข ซึง่ ความสุข เอโส
สุขาวหนภาโว อ. ความเป็ นคืออันนามาซึง่ ความ
สุขนัน่ อานิสโส เป็ นอานิสงส์ ธมฺเม ในธรรม
สุจิณฺเณ อันบุคคลประพฤติดีแล้ ว (โหติ) ย่อม
เป็ น ธมฺมจารี อ. บุคคลผู้ประพฤติซงึ่ ธรรมโดย
ปกติ น คจฺฉติ ย่อมไม่ไป ทุคฺคตึ สู่ทคุ ติ
อิติ ดังนี ้ ฯ
๒๑. ๙๘/๑๓ ตังแต่
้ สตฺถา เทฺว อคฺคสาวกา ภิกฺขสุ งฺเฆน
เป็ นต้ นไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา จินฺเตสิ ทรงพระดาริ แล้ วว่า เทฺว
อคฺคสาวกา อ. พระอัครสาวก ท. ๒ อาคจฺฉนฺตุ จงมา สทฺธึ
พร้ อม ภิกฺขสุ งฺเฆน ด้ วยหมู่แห่งภิกษุเถิด อิติ ดังนี ้ ฯ เต อคฺคสาวกา
อ. พระอัครสาวก ท. เหล่านัน้ ฃตฺวา ทราบแล้ ว จิตฺต ซึง่ พระทัย
สตฺถุ ของพระศาสดา สตสหสฺสขีณาสวปรวารา ผู้มีพระขีณาสพมีแสน
เป็ นประมาณเป็ นบริวาร อาคนฺตฺวา มาแล้ ว วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ ว
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สตฺถาร ซึง่ พระศาสดา อฏฺฅสุ ได้ ยืนอยู่แล้ ว เอกมนฺต ณ ส่วนสุด
ข้ างหนึง่ ฯ
ตโต ลาดับนัน้ สรทตาปโส อ. ดาบสชื่อว่าสรทะ อามนฺเตสิ
เรี ยกมาแล้ ว อนฺเตวาสิเก ซึง่ อันเตวาสิก ท. ว่า ตา แน่ะพ่อ
ท. พุทฺธาน นิสินฺนาสนปิ แม้ อ. อาสนะแห่งพระพุทธเจ้ า ท.
ประทับนัง่ แล้ ว นีจ เป็ นที่ต่า (โหติ) ย่อมเป็ น อาสน อ. อานะ
สมณสตสหสฺสสฺสอปิ แม้ เพื่อแสนแห่งสมณะ นตฺถิ ย่อมไม่มี ตุมฺเหหิ
อชฺช อุฬาร พุทฺธสกฺการ กาตุ อ. อันท่าน ท. กระทา ซึง่ พุทธสักการะ
อันอุฬาร ในวันนี ้ วฏฺฏติ ย่อมควร ตุมฺเห อ. ท่าน ท. อาหรถ
จงนามา ปุปผฺ านิ ซึง่ ดอกไม้ ท. วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ อันถึงพร้ อม
แล้ วด้ วยสีและกลิ่น ปพฺพตปาทโต จากเชิงแห่งภูเขา อิติ ดังนี ้ ฯ
กถนกาโล อ. กาลอันเป็ นที่กล่าว ปปญฺโจ วิย เป็ นราวกะว่าเนิ่นช้ า
โหติ ย่อมเป็ น ปน แต่ว่า อิทฺธิวิสโย อ. วิสยั แห่งฤทธิ์ อิทฺธิมโต
ของบุคคลผู้มีฤทธิ์ (เกนจิ) อจินฺเตยฺโย เป็ นสภาพอันใคร ๆ ไม่ควรคิด
(โหติ) ย่อมเป็ น อิติ เพราะเหตุนนั ้ ตาปสา อ. ดาบส ท. เต
เหล่านัน้ อาหริตฺวา นามาแล้ ว ปุปผฺ านิ ซึง่ ดอกไม้ ท. วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ อันถึงพร้ อมแล้ วด้ วยสีและกลิ่น มุหตุ ฺตมตฺเตนเอว กาเลน
โดยกาลสักว่าครู่เดียวนัน่ เทียว ปญฺฃเปสุ ปูลาดแล้ ว ปุปผฺ าสน ซึง่
อาสนะอันเป็ นวิการแห่งดอกไม้ โยชนปฺปมาณ อันมีโยชน์เป็ นประมาณ
พุทฺธาน เพื่อพระพุทธเจ้ า ท. ฯ (อาสน) อ. อาสนะ อคฺคสาวกาน
เพื่อพระอัครสาวก ท. อุภินฺน ทังสอง
้
ติคาวุต เป็ นที่มีคาวุต ๓
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เป็ นประมาณ (อโหสิ) ได้ เป็ นแล้ ว (อาสน) อ. อาสนะ ภิกฺขนู
เพื่อภิกษุ ท. เสสาน ผู้เหลือ อฑฺฒโยชนิกาทิเภท เป็ นที่ต่างด้ วย
อาสนะมีอาสนะประกอบด้ วยโยชน์ทงกิ
ั ้ ่งเป็ นต้ น (อาโหสิ) ได้ เป็ นแล้ ว
(อาสน) อ. อาสนะ สงฺฆนวกสฺส ภิกฺขโุ น เพื่อภิกษุผ้ ใู หม่ในสงฆ์
อุสภมตฺต เป็ นที่มีอสุ ภะเป็ นประมาณ อโหสิ ได้ เป็ นแล้ ว ฯ
(อิท วตฺถ)ุ อ. เรื่ องนี ้ว่า อาสนานิ อ. อาสนะ ท. ตาวมหานฺตานิ อันใหญ่เพียงนัน้ (ตาปเสหิ) อันดาบส ท. ปญฺฃตฺตานิ
ปูลาดแล้ ว อสฺสมปเท ในอาศรมบท เอกสฺมึ แห่งเดียว กถ
อย่างไร อิติ ดังนี ้ (เกนจิ) อันใคร ๆ น จินฺเตตพฺพ ไม่พงึ คิด ฯ
หิ เพราะว่า เอโส เอวภาโว อ. ความเป็ นอย่างนี ้นัน่ อิทฺธิวิสโย
เป็ นวิสยั แห่งฤทธิ์ (โหติ) ย่อมเป็ น ฯ อาสเนสุ ครัน้ เมื่ออาสนะ
ท. (ตาปเสหิ) อันดาบส ท. ปญฺฃตฺเตสุ ปูลาดแล้ ว เอว อย่างนี ้
สรทตาปโส อ. ดาบสชื่อว่าสรทะ ปคฺคยฺห ฅิโต ยืนประคองแล้ ว
อญฺชลึ ซึง่ อัญชลี ปุรโต ข้ างพระพักตร์ ตถาคตสฺส ของพระตถาคต
อาห กราบทูลแล้ วว่า ภนฺเต ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ตุมฺเห อ.
พระองค์ ท. อภิรุหถ ขอจงเสด็จขึ ้น ปุปผฺ าสน สู่อาสนะอันเป็ น
วิการแห่งดอกไม้ อิม นี ้ หิตาย เพื่อความเกื ้อกูล สุขาย เพื่อความ
สุข มยฺห แก่ข้าพระองค์ ทีฆรตฺต ตลอดราตรี นานเถิด อิติ ดังนี ้ ฯ
เตน การเณน เพราะเหตุนนั ้ (คาถาวจน) อ. คาอันเป็ น
คาถาว่า
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(สรทตาปโส) อ. ดาบสชื่อว่าสรทะ นานาปุปผฺ
จ ยังดอกไม้ ต่าง ๆ ด้ วย คนฺธ จ ยังกลิ่นด้ วย
สนฺนิปาเตตฺวาน ให้ ประชุมกันแล้ ว เอกโต
โดยความเป็ นอันเดียวกัน อพฺรวิ ได้ กราบทูลแล้ ว
อิท วจน ซึง่ คานี ้ว่า วีร ข้ าแต่พระวีระ อิท
อาสน อ. อาสนะนี ้ เม อันข้ าพระองค์ ปญฺฃตฺต
ปูลาดแล้ ว (กตฺวา) กระทา อนุจฺฉวี ให้ เป็ น
ที่สมควร ตว แก่พระองค์ ตฺว อ. พระองค์
มม จิตฺต ปสาเทนฺโต เมื่อจะทรงยังจิต ของ
ข้ าพระองค์ ให้ เลื่อมใส นิสีท ขอจงเสด็จประทับ
นัง่ ปุปผฺ าสเน บนอาสนะอันเป็ นวิการแห่งดอก
ไม้ เถิด พุทฺโธ อ. พระพุทธเจ้ า จิตฺต ยังจิต
มม ของข้ าพระองค์ ปสาเทตฺวา ทรงให้ เลื่อมใส
แล้ ว สเทวเก (มนุสฺสโลเก) ยังมนุษยโลก
ท. อันเป็ นไปกับด้ วยเทวดา หาสยิตฺวา ทรงให้
ร่าเริงแล้ ว นิสีทิ ประทับนัง่ แล้ ว ปุปผฺ าสเนบน
อาสนะอันเป็ นวิการแห่งดอกไม้ สตฺตรตฺตินฺทิว
ตลอดกลางคือและกลางวัน ๗ (อิติ) ดังนี ้ อิติ
ดังนี ้ (ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน) อันพระธรรมสังคาหกาจารย์ วุตฺต กล่าวแล้ ว ฯ
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๒๒. ๑๐๓/๑๗ ตังแต่
้ เอว วุตฺเต เทฺว อคฺคสาวกา ภควนฺต
เป็ นต้ นไป.
เอว วจเน ครัน้ เมื่อพระดารัสอย่างนี ้ (สตฺถารา) อันพระ
ศาสดา วุตฺเต ตรัสแล้ ว อคฺคสาวกา อ. พระอัครสาวก ท. เทฺว ๒
วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ ว ภควนฺต ซึง่ พระผู้มีพระภาคเจ้ า กเถตฺวา
กราบทูลแล้ ว ปจฺจปุ ปฺ นฺนวตฺถุ ซึง่ เรื่ องอันเกิดขึ ้นเฉพาะแล้ ว สพฺพ
ทังปวง
้
ยาว เพียงใด โสตาปตฺตผิ ลปฏิเวธา แต่อนั แทงตลอดซึง่
โสดาปั ตติผล สนฺติกา จากสานัก อสฺสชิตฺเถรสฺส ของพระเถระชื่อ
ว่าอัสสชิว่า ภนฺเต ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ มย อ. ข้ าพระองค์ ท.
อคาริยภูตา ผู้เป็ นคนอยู่ครองซึง่ เรื อนเป็ นแล้ ว สมานา มีอยู่ คตา
เป็ นผู้ไปแล้ ว ทสฺสนาย เพื่อนั เห็น คิรคฺคสมชฺช ซึง่ มหรสพอันบุคคล
พึงเล่นบนยอดแห่งภูเขา (อมฺห) ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้เป็ นต้ น (อาหสุ)
กราบทูลแล้ วว่า ภนฺเต ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ มย อ. ข้ าพระองค์
ท. เต เหล่านัน้ คนฺตฺวา ไปแล้ ว สนฺติก สู่สานัก อาจริยสฺส ของ
อาจารย์ สญฺชยสฺส ชื่อว่าสญชัย อาเนตุกามา เป็ นผู้ใคร่เพื่ออันนามา
ต สฃฺชย ซึง่ อาจารย์ชื่อว่าสญชัยนัน้ ปาทมูล สู้ที่ใกล้ แห่งพระบาท
ตุมฺหาก ของพระองค์ ท. (หุตฺวา) เป็ น กเถตฺวา กล่าวแล้ ว
ตสฺส สญฺชยสฺส ลทฺธิยา นิสฺสารภาว ซึง่ ความที่แห่งลัทธิ ของ
อาจารย์ชื่อว่าสญชัยนัน้ เป็ นลัทธิมีสาระออกแล้ ว กถยิมฺหา กล่าวแล้ ว
อานิสส ซึง่ อานิสงส์ อาคมเน ในเพราะการมา อิธ ฅาเน ในที่นี ้ ภนฺเต
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ โส สญฺชโย อ. อาจารย์ชื่อว่าสญชัยนัน้ วตฺวา
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กล่าวแล้ วว่า อิทานิ ในกาลนี ้ อนฺเตวาสิวาโส นาม ชื่อ อ. การ
อยู่โดยความเป็ นอันเตวาสิก มยฺห แห่งเรา จาฏิยา อุทกจลนภาวปฺปตฺติสทิโส เป็ นอาการเช่นกับด้ วยอันถึงซึง่ ความเป็ นคืออันหวัน่ ไหว
แห่งน ้าในตุ่ม (โหติ) ย่อมเป็ น อห อ. เรา น สกฺขิสฺสามิ จักไม่อาจ
วสิตุ เพื่ออันอยู่ อนฺเตวาสิวาส อยู่โดยความเป็ นอันเตวาสิก อิติ ดังนี ้
(วจเน) ครัน้ เมื่อคาว่า อาจริย ข้ าแต่อาจารย์ อิทานิ ในกาลนี ้
มหาชนโน อ. มหาชน คนฺธมาลาทิหตฺโถ ผู้มีวตั ถุมีของหอมและดอกไม้
เป็ นต้ นในมือ คนฺตฺวา จักไปแล้ ว ปูเชสฺสติ จักบูชา สตฺถารเอว
ซึง่ พระศาสดานัน่ เทียว ตุมฺเห อ. ท่าน ท. ภวิสฺสถ จักเป็ น กถ
อย่างไร อิติ ดังนี ้ (อมฺเหหิ) อันข้ าพระองค์ ท. วุตฺเต กล่าวแล้ ว
(วตฺวา) กล่าวแล้ วว่า ปน ก็ (ชนา) อ. ชน ท. ปณฺฑิตา
ผู้ฉลาด พหู เป็ นผู้มาก (โหนฺติ) ย่อมเป็ น อิมสฺมึ โลเก ในโลกนี ้
กึ หรื อ อุทาหุ หรื อว่า (ชนา) อ. ชน ท. (อิมสฺมึ โลเก)
ในโลกนี ้ ทนฺธา ผู้เขลา พหู เป็ นผู้มาก (โหนฺติ) ย่อมเป็ น อิติ
ดังนี ้ (วจเน) ครัน้ เมื่อคาว่า (ชนา) อ. ชน ท. ทนฺธา ผู้เขลา
(พหู) เป็ นผู้มาก (โหนฺติ) ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ (อมฺเหหิ)
อันข้ าพระองค์ ท. กถิเต กล่าวแล้ ว วตฺวา กล่าวแล้ วว่า เตนหิ ถ้ าอย่าง
นัน้ (ชนา) อ. ชน ท. ปณฺฑิตา ผู้ฉลาด ปณฺฑิตา ผู้ฉลาด คมิสฺสฺติ
จักไป สนฺติก สู่สานัก สมณสฺส ของพระสมณะ โคตมสฺส ผู้โคตมะ
(ชนา) อ. ชน ท. ทนฺธา ผู้เขลา ทนฺธา ผู้เขลา อาคมิสฺสนฺติ
จักมา สนฺติก สู่สานัก มม ของเรา ตุมฺเห อ. ท่าน ท. คจฺฉถ
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จงไปเถิด อิติ ดังนี ้ น อิจฺฉิ ไม่ปรารถนาแล้ ว อาคนฺตุ เพื่ออันมา
อิติ ดังนี ้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแล้ ว ต วจน ซึง่ คานัน้
วตฺวา ตรัสแล้ วว่า ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท. สญฺชโย อ. ปริ พพาชก
ชื่อว่าสญชัย อสาร สาโร อิติ คณฺหิ จ ถือเอาแล้ ว ซึง่ ธรรมอัน
ไม่เป็ นสาระว่า อ. ธรรมอันเป็ นสาระ ดังนี ้ด้ วย สาร อสาโร อิติ
คฺณฺหิ จ ถือเอาแล้ ว ซึง่ ธรรมอันเป็ นสาระว่า อ. ธรรมอันไม่เป็ น
สาระ ดังนี ้ด้ วย อตฺตโน มิจฺฉาทิฏฺฅิตาย เพราะความที่แห่งตน
เป็ นผู้มีความเห็นผิด ปน ส่วนว่า ตุมฺเห อ. เธอ ท. สาร สารโต
ฃตฺวา จ รู้ แล้ ว ซึง่ ธรรมอันเป็ นสาระ โดยความเป็ นธรรมอันเป็ น
สาระด้ วย อสาร อสารโต ฃตฺวา จ รู้แล้ ว ซึง่ ธรรมอันไม่เป็ นสาระ
โดยความเป็ นธรรมอันไม่เป็ นสาระด้ วย ปหาย ละแล้ ว อสาร
ซึง่ ธรรมอันไม่เป็ นสาระ คณฺหิตฺถ ถือเอาแล้ ว สารเอว ซึง่ ธรรมอัน
เป็ นสาระนัน่ เทียว อตฺตโน ปณฺฑิตตาย เพราะความที่แห่งตนเป็ นผู้
ฉลาด อิติ ดังนี ้ อภาสิ ได้ ทรงภาษิตแล้ ว คาถา ซึง่ พระคาถา ท.
อิมา เหล่านี ้ว่า
(เย ชนา) อ. ชน ท. เหล่าใด อสาเร
สารมติโน จ เป็ นผู้มีปกติร้ ูซงึ่ ธรรมอันเป็ นสาระ
ในธรรมอันไม่เป็ นสาระด้ วย สาเร อสารทสฺสิโน
จ เป็ นผู้มีปกติเห็นซึง่ ธรรมอันไม่เป็ นสาระ ใน
ธรรมอันเป็ นสาระด้ วย (โหนฺติ) ย่อมเป็ น เต
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ชนา อ. ชน ท. เหล่านัน้ มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา
เป็ นผู้มีความดาริผิดเป็ นอารมณ์ (หุตฺวา) เป็ น
น อธิคจฺฉนฺติ ย่อมไม่ถึงทับ สาร ซึง่ ธรรมอัน
เป็ นสาระ (เย ชนา) อ. ชน ท. เหล่าใด
สาร สารโต ฃตฺวา จ รู้ แล้ ว ซึง่ ธรรมอันเป็ น
สาระ โดยความเป็ นธรรมอันเป็ นสาระด้ วย อสาร
อสารโต ฃตฺวา จ รู้แล้ ว ซึง่ ธรรมอันไม่เป็ น
สาระ โดยความเป็ นธรรมอันไม่เป็ นสาระด้ วย เต
ชนา อ. ชน ท. เหล่านัน้ สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา
เป็ นผู้มีความดาริชอบเป็ นอารมณ์ (หุตฺวา) เป็ น
อธิคจฺฉนฺติ ย่อมถึงทับ สาร ซึง่ ธรรมอันเป็ น
สาระ อิติ ดังนี ้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถว่า อย ธมฺโม อ. ธรรมนี ้ อิติ คือ ปจฺจยา อ.
ปั จจัย ท. จตฺตาโร ๔ มิจฺฉาทิฏฺฅิ อ. ความเห็นผิด ทสวตฺถกุ า อันมี
วัตถุ ๑๐ ธมฺมเทสนา อ. ธรรมเทศนา ตสฺสา มิจฺฉาทิฏฺฅิยา อุปนิสฺสยภูตา อันเป็ นอุปนิสสัย แห่งความเห็นผิดนัน้ เป็ นแล้ ว อสาโร
นาม ชื่อว่าธรรมอันไม่เป็ นสาระ สารทิฏฺฅิโน เป็ นผู้มีปกติเห็นซึง่
ธรรมอันเป็ นสาระ ตสฺมึ อสาเร ในธรรมอันไม่เป็ นสาระนัน้ อิติ
ดังนี ้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท.เหล่านันหนา
้
(คาถาปาทสฺส) แห่ง
บาทแห่งพระคาถาว่า อสาเร สารมติโน อิติ ดังนี ้ ฯ
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(อตฺโถ) อ. อรรถว่า อย ธมฺโม อ.ธรรมนี ้ อิติ คือ สมฺมาทิฏฺฅิ
อ. ความเห็นโดยชอบ ทสวตฺถกุ า อันมีวตั ถุ ๑๐ ธมฺมเทสนา อ.
ธรรมเทศนา ตสฺสา สมฺมาทิฏฺฅิยา อุปนิสฺสยภูตา อันเป็ นอุปนิสยั
แห่งความเห็นโดยชอบนัน้ เป็ นแล้ ว สาโร นาม ชื่อว่าธรรมอันเป็ น
สาระ อสารทสฺสิโน เป็ นผู้มีปกติเห็นซึง่ ธรรมอันไม่เป็ นสาระว่า อย
ธมฺโม อ. ธรรมนี ้ สาโร เป็ นสาระ (โหติ) ย่อมเป็ น น หามิได้ อิติ
ดังนี ้ ตสฺมึ สาเร ในธรรมอันเป็ นสาระนัน้ (อิติ) ดังนี ้ (คาถาปาทสฺส)
แห่งบาทแห่งพระคาถาว่า สาเร จ อสารทสฺสิโน อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า เต ชนา อ. ชน ท.เหล่านัน้ คือว่า ต
มิจฺฉาทิฏฺฅิคหณ คเหตฺวา ฅิตา ผู้ถือเอาแล้ ว ถือเอาซึง่ ความเห็นผิด
นัน้ ดารงอยู่แล้ ว มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา เป็ นผู้มีความดาริผิดเป็ นอารมณ์
วเสน ด้ วยอานาจ กามวิตกฺกาทีน วิตกฺกาน แห่งวิตก ท. มีกามวิตก
เป็ นต้ น หุตฺวา เป็ น น อธิคจฺฉนฺติ ย่อมไม่ถึงทับ สีลสาร จ ซึง่ ธรรมอัน
เป็ นสาระคือศีลด้ วย สมาธิสาร จ ซึง่ ธรรมอันเป็ นสาระคือสมาธิด้วย
ปญฺฃาสาร จ ซึง่ ธรรมอันเป็ นสาระคือปั ญญาด้ วย วิมตุ ฺติสาร จ ซึง่
ธรรมอันเป็ นสาระคือวิมตุ ิด้วย วิมตุ ฺติฃาณทสฺสนสาร จ ซึง่ ธรรมอัน
เป็ นสาระคือวิมตุ ิญาณทัสสนะด้ วย ปรมตฺถสาร นิพฺพาน จ ซึง่ พระ
นิพพาน อันเป็ นสาระคือประโยชน์อย่างยิ่งด้ วย (อิติ) ดังนี ้ (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบทว่า เต สาร อิต ดังนี ้เป็ นต้ น ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า ตเอว สีลสาราทิสาร สาโร นาม อย
ธมฺโม (โหติ) อิติ ฃตฺวา จ รู้ แล้ ว ซึง่ ธรรมอันเป็ นสาระมีธรรมอันเป็ น
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สาระคือศีลเป็ นต้ น นันนั
้ น่ เทียวว่า อ. ธรรมนี ้ ชื่อว่าเป็ นสาระ ย่อมเป็ น
ดังนี ้ด้ วย วุตฺตปฺปการ อสาร อสาโร อย ธมฺโม (โหติ) อิติ ฃตฺวา
จ รู้ แล้ ว ซึง่ ธรรมอันไม่เป็ นสาระ อันมีประการแห่งคาอันข้ าพเจ้ า
กล่าวแล้ วว่า อ. ธรรมนี ้ ชื่อว่าเป็ นธรรมไม่เป็ นสาระ ย่อมเป็ น ดังนี ้
ด้ วย (อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่งบทว่า สารญฺจ อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า เต ชนา อ. ชน ท. เหล่านัน้ คือว่า
ปณฺฑิตา ผู้เป็ นบัณฑิต คือว่า เอว สมฺมาทสฺสน ตเหตฺวา ฅิตา
ผู้ถือเอาแล้ ว ซึง่ ความเห็นโดยชอบ อย่างนี ้ ดารงอยู่แล้ ว สมฺมาสงฺ กปฺปโคจรา เป็ นผู้มีความเห็นโดยชอบเป็ นอารมณ์ วเสน ด้ วยอานาจ
เนกฺขมฺมสงฺกปฺปาทีน สงฺกปฺปาน แห่งความดาริ ท. มีความดาริใน
เนกขัมมะเป็ นต้ น หุตฺวา เป็ น อธิคจฺฉนฺติ ย่อมถึงทับ สาร ซึง่ ธรรม
อันเป็ นสาระ ต นัน้ วุตฺปปฺ การ อันมีประการแห่งคาอันข้ าพเจ้ า
กล่าวแล้ ว อิติ ดังนี ้ (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบทว่า เต สาร
อิติ ดังนี ้เป็ นต้ น ฯ
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เรื่ องพระนันทเถระ
๒๓. ๑๐๕/๑๗ ตังแต่
้ สตฺถา หิ ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก ราชคห
เป็ นต้ นไป.
หิ ความพิสดารว่า สตฺถา อ. พระศาสดา ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก
ผู้มีจกั รคือธรรมอันประเสริฅอันให้ ทรงเป็ นไปแล้ ว คนฺตฺวา เสด็จไป
แล้ ว ราชคห สู่เมืองราชคฤห์ วิหรนฺโต เสด็จประทับอยู่อยู่ เวฬุวเน
ในพระเวฬุวนั ปุตฺต เม อาเนตฺวา ทสฺเสถ อิติ (วจเนน) สุทฺโธทนมหาราเชน เปสิตาน สหสฺสสหสฺสปริวาราน ทสนฺน ทูตาน สพฺพปจฺฉโต
คนฺตฺวา อรหตฺต ปตฺเตน กาฬุทายิตฺเถเรน อาคมนกาล ฃาตฺวา สฏฺฅิมตฺตาย
คาถาย มคฺควณฺณ วณฺเณตฺวา วีสติสหสฺสขีณาสวปริวโุ ต กปิ ลวตฺถปุ รุ
นีโต ผู้อนั - แห่งทูต ท. ๑๐ ผู้มีพนั และพันแห่งบุรุษเป็ นบริวาร ผู้อนั
พระเจ้ าสุทโธทนมหาราช ทรงส่งไปแล้ ว ด้ วยพระดารัสว่า อ. ท่าน ท.
จงนามาแล้ ว ซึง่ บุตร จงแสดง แก่เรา ดังนี ้หนา พระเถระชื่อว่ากาฬุทายี
ผู้ไปข้ างหลังแห่งทูตทังปวงแล้
้
วจึงบรรลุแล้ ว ซึง่ ความเป็ นแห่งพระอรหันต์ ทราบแล้ ว ซึง่ กาลอันเป็ นที่เสด็จมา พรรณนาแล้ ว พรรณนา
ซึง่ หนทาง ด้ วยคาถามี ๖๐ เป็ นประมาณ ผู้อนั พระขีณาสพมีพนั ๒๐
เป็ นประมาณแวดล้ อมแล้ ว นาเสด็จไปแล้ ว สู่กรุงกบิลพัสดุ์ กตฺวา ทรง
กระทาแล้ ว โปกฺขรวสฺส ซึง่ ฝนโบกขรพรรษ ฃาติสมาคเม ในสมาคม
แห่งพระญาติ อตฺถปุ ปฺ ตฺตึ ให้ เป็ นเหตุเกิดขึ ้นแห่งเรื่ อง กเถตฺวา
ตรัสแล้ ว มหาเวสฺสนฺจรชาตก ซึง่ มหาเวสสันดรชาดก ปวิฏฺฅ เสด็จ
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เข้ าไปแล้ ว ปิ ณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต ปุนทิวเส ในวันรุ่งขึ ้น ปิ ตร
ยังพระบิดา ปติฏฺฅาเปตฺวา ให้ ทรงตั ้งอยู่เฉพาะแล้ ว โสตาปตฺติผเล
ในโสดาปั ตติผล คาถาย ด้ วยพระคาถาว่า (ภิกฺข)ุ อ. ภิกษุ น ปมชฺเชยฺย ไม่พงึ ประมาท อุตฺติฏฺเฅ ปิ ณฺเฑ ในก้ อนข้ าว อันตนพึง
ลุกขึ ้นแล้ วยืนรับ อิติ ดังนี ้เป็ นต้ น มหาปชาปตึ โคตมึ โสตาปตฺตผิ เล
(ปติฏฺฅาเปสิ) จ ทรงยังพระนางมหาปชาบดีโคตมี ให้ ตงอยู
ั ้ ่เฉพาะ
แล้ ว ในโสดาปั ตติผลด้ วย ราชาน สกทาคามิผเล ปติฏฺฅาเปสิ จ ทรง
ยังพระราชาให้ ทรงตังอยู
้ ่เฉพาะแล้ ว ในสกทาคามิผลด้ วย คาถาย ด้ วย
พระคาถาว่า (ปุคฺคโล) อ. บุคคล จเร พึงประพฤติ ธมฺม ซึง่ ธรรม
(กตฺวา) กระทา สุจริต ให้ เป็ นสุจริต อิติ ดังนี ้เป็ นต้ น ฯ
ปน ก็ ภตฺตกิจฺจปริ โยสาเน ในกาลเป็ นที่สดุ ลงรอบแห่งกิจด้ วย
ภัต (สตฺถา) อ. พระศาสดา นิสฺสาย ทรงอาศัยแล้ ว ราหุลมาตุคุณกถ ซึง่ กถาอันพรรณนาซึง่ คุณของพระมารดาของพระกุมารพระนามว่าราหุล กเถตฺวา ตรัสแล้ ว จนฺทกินฺนรี ชาตก ซึง่ จันทกินนรี ชาดก
อภิเสกเคหปฺปเวสนวิวาหมงฺคเลสุ ครัน้ เมื่อมงคลคือการอภิเษก และ
มงคลคือการเข้ าไปสู่เรื อน และมงคลคือวิวาหะ ท. นนฺทกุมารสฺส
แห่งพระนันทกุมาร วตฺตมาเนสุ เป็ นไปอยู่ ตติยทิวเส ในวันที่ ๓
ตโต ทิวสโต แต่วนั นัน้ ปวิสิตฺวา เสด็จเข้ าไปแล้ ว ปิ ณฺฑาย เพื่อ
บิณฑบาต ทตฺวา ทรงประทานแล้ ว ปตฺต ซึง่ บาตร หตฺเถ ในพระ
หัตถ์ นนฺทกุมารสฺส ของพระนันทกุมาร วตฺวา ตรัสแล้ ว มงฺคล
ซึง่ มงคล อุฏฺฅาย เสด็จลุกขึ ้นแล้ ว อาสนา จากอาสนะ ปกฺกมนฺโต
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เสด็จหลีกไปอยู่ น คณฺหิ ไม่ทรงรับแล้ ว ปตฺต ซึง่ บาตร หตฺถโต จาก
พระหัตถ์ นนฺทกุมารสฺส ของพระนันทกุมาร ฯ โสปิ นนฺทกุมาโร
อ. พระนันทกุมารแม้ นนั ้ น อสกฺขิ ไม่ได้ ทรงอาจแล้ ว วตฺตุ เพื่อ
อันกราบทูลว่า ภนฺเต ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ตุมฺเห อ. พระองค์ ท.
คณฺหถ ขอจงทรงรับเอา ปตฺต ซึง่ บาตร โว ของพระองค์ ท. เถิด
อิติ ดังนี ้ ตถาคตคารเวน เพราะความเคารพในพระตถาคต ฯ ปน
แต่ว่า (นนฺทกุมาโร) อ. พระนันทกุมาร จินฺเตสิ ทรงดาริแล้ ว เอว
อย่างนี ้ว่า (สตฺถา) อ. พระศาสดา คณฺหิสฺสติ จักทรงรับเอา ปตฺต
ซึง่ บาตร โสปาณสีเส ที่หวั แห่งบันได อิติ ดังนี ้ ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา
น คณฺหิ ไม่ทรงรับเอาแล้ ว ตสฺมปึ ิ ฅเน ในที่แม้ นนั ้ ฯ อิตโร
นนฺทกุมาโร อ. พระนันทกุมารนอกนี ้ จินฺเตสิ ทรงดาริแล้ วว่า (สตฺถา)
อ. พระศาสดา คณฺหิสฺสติ จักทรงรับเอา โสปาณปาทมูเล ณ ที่ใกล้
แห่งเชิงของบันได อิติ ดังนี ้ ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา น คณฺหิ ไม่ทรง
รับเอาแล้ ว ตตฺถอปิ ฅาเน ในที่แม้ นนั ้ ฯ อิตโร นนฺทกุมาโร อ. พระ
นันทกุมารนอกนี ้ จินฺเตสิ ทรงดาริแล้ วว่า (สตฺถา) อ. พระศาสดา
คณฺหิสฺสติ จักทรงรับเอา ราชงฺคเณ ที่เนินของพระราชา อิติ ดังนี ้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา น คณฺหิ ไม่ทรงรับเอาแล้ ว ตตฺถอปิ ฅาเน
ในที่แม้ นนั ้ ฯ กุมาโร อ. พระกุมาร นิวตฺติตกุ าโม เป็ นผู้ใคร่เพื่ออัน
เสด็จกลับ (หุตฺวา) เป็ น คจฺฉนฺโต เสด็จไปอยู่ อรุ จิยา ด้ วยความไม่
ชอบพระทัย น สกฺโกติ ย่อมไม่ทรงอาจ วตฺตุ เพื่ออันกราบทูลว่า ตุมฺเห
อ. พระองค์ ท. คณฺหถ ขอจงทรงรับเอา ปตฺต ซึง่ บาตรเถิด อิติ ดังนี ้

ประโยค๒ - คัณฐี พระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๑ - หน้ าที่ 135

ตถาคตคารเวน เพราะความเคารพในพระตถาคต จินฺเตนฺโต ทรงดาริ
อยู่ว่า (สตฺถา) อ. พระศาสดา คณฺหิสฺสติ จักทรงรับเอา อิธ ฅาเน
ในที่นี ้ คณฺหิสฺสติ จักทรงรับเอา เอตฺถ ฅาเน ในที่นนั่ อิติ ดังนี ้
คจฺฉติ เสด็จไปอยู่ ฯ
ตสฺมึ ขเณ ในขณะนัน้ อิตฺถิโย อ. หญิง ท. อญฺฃา เหล่าอื่น
ทิสฺวา เห็นแล้ ว ต การณ ซึง่ เหตุนนั ้ อาจิกฺขสึ ุ ทูลบอกแล้ ว ชนปทกลฺยาณิยา แก่พระนางชนบทกัลยาณีว่า อยฺเย ข้ าแต่พระแม่เจ้ า ภควา
อ. พระผู้มีพระภาคเจ้ า คเหตฺวา ทรงพาเอาแล้ ว นนฺทกุมาร ซึง่ พระ
นันทกุมาร คโต เสด็จไปแล้ ว กริสฺสติ จักทรงกระทา ต นนฺทกุมาร
ซึง่ พระนันทกุมารนัน้ วินา ให้ เว้ น ตุมฺเหหิ จากพระองค์ ท. อิติ
ดังนี ้ ฯ สาปิ ชนปทกลฺยาณี อ. พระนางชนบทกัลยาณีแม้ นนั ้ สุตฺวา
ทรงสดับแล้ ว ต วจน ซึง่ คานัน้ อุทกพินฺทหู ิ ปคฺฆรนฺเตหิเอว ด้ วย
ทังหยาดแห่
้
งน ้า ท. อันไหลออกอยู่นนั่ เทียว เกเสหิ ด้ วยทังผม
้ ท.
อฑฺฒลุ ฺลิขิเตหิ อันตนสยายแล้ วทังกึ
้ ่ง คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ ว เวเคน
โดยเร็ว อาห ทูลแล้ วว่า อยฺยปุตฺต ข้ าแต่พระลูกเจ้ า ตฺว อ. พระองค์
อาคจฺเฉยฺยาสิ พึงเสด็จมา ตุวฏ โข ด่วนแล อิติ ดังนี ้ ฯ วจน อ. คา
ตสฺสา ชนปทกลฺยาณิยา ของพระนางชนบทกัลยาณีนนั ้ ต นัน้ ติริย
ปติตฺวา วิย ราวกะว่าตกไปแล้ ว ขวาง ฅิต ตังอยู
้ ่แล้ ว หทเย ใน
พระหทัย ตสฺส นนฺทกุมารสฺส ของพระนันทกุมารนัน้ ฯ
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๒๔. ๑๑๑/๒๑ ตังแต่
้ ภควโตปิ โข ฃาณ อุทปาทิ นนฺโท
เป็ นต้ นไป.
ฃาณ อ. ความรู้ว่า นนฺโท อ. ภิกษุชื่อว่านันทะ สจฺฉิกตฺวา
กระทาให้ แจ้ งแล้ ว เจโตวิมตุ ฺตึ ซึง่ เจโตวิมตุ ิ ปญฺฃาวิมตุ ฺตึ ซึง่ ปั ญญา
วิมตุ ิ อนาสว อันไม่มีอาสวะ ขยา เพราะความสิ ้นไป อาสวาน แห่ง
อาสวะ ท. อภิญฺฃา เพราะความรู้ยิ่ง สย เอง ธมฺเม ในธรรม
ทิฏฺเฅ ว อันตนเห็นแล้ วเที่ยว อุปสมฺปชฺชเข้ าถึงพร้ อมแล้ ว วิหรติ อยู่
อิติ ดังนี ้ อุทปาทิ ได้ เกิดขึ ้นแล้ ว ภควโตปิ โข แม้ แก่พระผู้มี
พระภาคเจ้ าแล ฯ โสปิ อายสฺมา นนฺโท อ. ภิกษุชื่อว่านันทะผู้มีอายุ
แม้ นนั ้ อุปสงฺกมิตฺวา เข้ าไปเฝ้าแล้ ว ภควนฺต ซึง่ พระผู้มีพระภาคเจ้ า
อจฺจเยน โดยอันล่วงไป รตฺติยา แห่งราตรี ตสฺสา นัน้ วนฺทิตฺวา
ถวายบังคมแล้ ว อโวจ ได้ กราบทูลแล้ ว เอต วจน ซึง่ คานี ้ว่า ภนฺเต
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ภควา อ. พระผู้มีพระภาคเจ้ า ปาฏิโภโค ทรง
เป็ นผู้ค ้าประกัน เม แห่งข้ าพระองค์ ปฏิลาภาย เพื่ออันได้ เฉพาะ
อจฺฉราสตาน ซึง่ ร้ อยแห่งนางอัปศร ท. ปญฺจนฺน ๕ กกุฏปาทาน ผู้มี
เท้ าเพียงดังว่าเท้ าของนกพิลาป ย ใด (โหติ) ย่อมเป็ น ภนฺเต ข้ าแต่
พระองค์ผ้ เู จริญ อห อ. ข้ าพระองค์ มุญฺจามิ ย่อมเปลื ้อง ภควนฺต
ซึง่ พระผู้มีพระภาคเจ้ า ปฏิสฺสวา จากการฟั งตอบ เอตสฺมา นัน่ อิติ ดังนี ้ ฯ
(ภควา) อ. พระผู้มีพระภาคเจ้ า (อาห) ตรัสแล้ วว่า นนฺท
ดูก่อนนันทะ เจโต อ. โจ เต ของเธอ มยาปิ โข แม้ อนั เราแล
ปริจฺจ วิทิโต กาหนดรู้แล้ ว เจตสา ด้ วยใจว่า นนฺโท อ. ภิกษุชื่อว่านันทะ สจฺฉิกตฺวา กระทาให้ แจ้ งแล้ ว เจโตวิมตุ ฺตึ ซึง่ เจโตวิมตุ ิ
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ปญฺฃาวิมตุ ฺตึ ซึง่ ปั ญญาวิมตุ ิ อนาสว อันไม่มีอาสวะ ขยา เพราะ
ความสิ ้นไป อาสวาน แห่งอาสวะ ท. อภิญฺฃา เพราะความรู้ยิ่ง สย
เอง ธมฺเม ในธรรม ทิฏฺเฅ ว อันตนเห็นแล้ วเทียว อุปสมฺปชฺช
เข้ าถึงพร้ อมแล้ ว วิหรติ อยู่ อิติ ดังนี ้ เทวตาปิ แม้ อ. เทวดา
อาโรเจสิ บอกแล้ ว เอต อตฺถ ซึง่ เนื ้อความนี ้ว่า ภนฺเต ข้ าแต่พระองค์
ผู้เจริญ นนฺโท อ. ภิกษุชื่อว่านันทะ อายสฺมา ผู้มีอายุ สจฺฉิกตฺวา
กระทาให้ แจ้ งแล้ ว เจโตวิมตุ ฺตึ ซึง่ เจโตวิมตุ ิ ปญฺฃาวิมตุ ฺตึ ซึง่ ปั ญญาวิมตุ ิ
อนาสว อันไม่มีอาสวะ ขยา เพราะความสิ ้นไป อาสวาน แห่งอาสวะ
ท. อภิญฺฃา เพราะความรู้ยิ่ง สย เอง ธมฺเม ในธรรม ทิฏฺเฅ ว
อันตนเห็นแล้ วเทียว อุปสมฺปชฺช เข้ าถึงพร้ อมแล้ ว วิหรติ อยู่ อิติ ดังนี ้
เม แก่เรา นนฺท ดูก่อนนันทะ ยทาเอว โข ในกาลใดนัน่ เทียวแล จิตฺต
อ. จิต เต ของเธอ มุตฺต พ้ นแล้ ว อาสเวหิ จากอาสวะ ท. อนุปาทาย
เพราะความไม่เข้ าไปถือมัน่ อถ ในกาลนัน้ อห อ. เรา มุตฺโต เป็ นผู้
พ้ นแล้ ว ปฏิสฺสวา จากการฟั งตอบ เอตสฺมา นัน่ (อมฺหิ) ย่อมเป็ น อิติ
ดังนี ้ ฯ
อถโข ครัง้ นันแล
้ ภควา อ. พระผู้มีพระภาคเจ้ า วิทิตฺวา ทรง
ทราบแล้ ว เอต อตฺถ ซึง่ เนื ้อความนี ้ อุทาเนสิ ทรงเปล่งแล้ ว
อุทาน ซึง่ พระอุทาน อิม นี ้ว่า
กามปงฺโก อ. เปื อกตมคือกาม ยสฺส ปุคฺคลสฺส อัน
บุคคลใด ติณฺโณ ข้ ามได้ แล้ ว กามกณฺฏโก อ.
หนามคือกาม (ยสฺส ปุคฺคลสฺส) อันบุคคลใด
มทฺทิโต ย่ายีแล้ ว (โส ปุคฺคโล) อ. บุคคลนัน้
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อนุปปฺ ตฺโต ตามบรรลุแล้ ว โมหกฺขย ซึง่ ความ
สิ ้นไปแห่งโมหะ น เวธติ ย่อมไม่หวัน่ ไหว สุขทุกฺเข ในเพราะสุขและทุกข์ อิติ ดังนี ้ ตาย
เวลาย ในเวลานัน้ ฯ
อถ ครัง้ นัน้ เอกทิวส ในวันหนึง่ ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. ปุจฺฉึสุ
ถามแล้ ว นนฺท ซึง่ ภิกษุชื่อว่านันทะ อายสฺมนฺต ผู้มีอายุว่า นนฺท
ดูก่อนนันทะ อาวุโส ผู้มีอายุ ปุพฺเพ ในกาลก่อน ตฺว อ. ท่าน
วเทสิ กล่าวแล้ วว่า อห อ. ข้ าพเจ้ า อุกฺกณฺฅิโต เป็ นผู้กระสันขึ ้น
แล้ ว อมฺหิ ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ อิทานิ ในกาลนี ้ (จิตฺต) อ. จิต
เต ของท่าน (โหติ) ย่อมเป็ น กถ อย่างไร อิติ ดังนี ้ ฯ (นนฺโท)
อ. ภิกษุชื่อว่านันทะ (อาห) กล่าวแล้ วว่า อาวุโส แน่ะผู้มีอายุ
อาลโย อ. ความอาลัย คิหิกาวาย เพื่อความเป็ นแห่งคฤหัสถ์ นตฺถิ
ย่อมไม่มี เม แก่ข้าพเจ้ า อิติ ดังนี ้ ฯ ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. สุตฺวา
ฟั งแล้ ว ต วจน ซึง่ คานัน้ วตฺวา กล่าวแล้ วว่า นนฺโท อ. ภิกษุ
ชื่อว่านันทะ อายสฺมา ผู้มีอายุ กเถติ ย่อมกล่าว อภูต วจน ซึง่ คา
อันไม่มีแล้ ว พฺยากโรติ ย่อมกระทาให้ แจ้ ง อฃฺฃ อรหตฺตผล ซึง่
พระอรหัตผลอันบุคคลพึงรู้ทวั่ (นนฺโท) อ. ภิกษุ ชื่อว่านันทะ
วตฺวา กล่าวแล้ วว่า อห อ. ข้ าพเจ้ า อุกฺกณฺฅิโต เป็ นผู้กระสันขึ ้น
แล้ ว อมฺหิ ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ อตีตทิวเสสุ ในวันอันล่วงไปแล้ ว
ท. กเถติ ย่อมกล่าวว่า อาลโย อ. ความอาลัย คิหิภาวาย เพื่อความ
เป็ นแห่งคฤหัสถ์ นตฺถิ ย่อมไม่มี เม แก่ข้าพเจ้ า อิติ ดังนี ้ อิทานิ
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ในกาลนี ้ อิติ ดังนี ้ คนฺตฺวา ไปแล้ ว อาโรเจสุ กราบทูลแล้ ว เอต
อตฺถ ซึง่ เนื ้อความนัน่ ภควโต แก่พระผู้มีพระภาคเจ้ า ฯ
ภควา อ. พระผู้มีพระภาคเจ้ า วตฺวา ตรัสแล้ วว่า ภิกฺขเว
ดูก่อนภิกษุ ท. อตฺตภาโว อ. อัตภาพ นนฺทสฺส ของภิกษุชื่อว่านันทะ
ทุจฉนฺนคหสทิโส เป็ นสภาพเช่นกับด้ วยเรื อนอันบุคคลมุงบังแล้ วชัว่
อโหสิ ได้ เป็ นแล้ ว อตีตทิวเสสุ ในวันอันล่วงไปแล้ ว ท. อิทานิ
ในกาลนี ้ (อตฺตภาโว) อ. อัตตภาพ (นนฺทสฺส) ของภิกษุชื่อว่านันทะ
สุจฺฉนฺนเคหสทิโส เป็ นสภาพเช่นกับด้ วยเรื อนอันบุคคลมุงบังดีแล้ ว
ชาโต เกิดแล้ ว หิ เพราะว่า อย นนฺโท อ. ภิกษุชื่อว่านันทะนี ้
วายมนฺโต พยายามอยู่ (อตฺตาน) ปาเปตุ เพื่อนั ยังตนให้ บรรลุ
มตฺถก ซึง่ ที่สดุ ปพฺพชิตกิจฺจสฺส แห่งกิจของบรรพชิต ปฏฺฅาย จาเดิม
ทิพฺพจฺฉราน (อตฺตนา) ทิฏฺฅกาลโต แต่กาลแห่งนางอัปศรผู้เป็ นทิพย์
ท. อันตนเห็นแล้ ว ปตฺโต บรรลุแล้ ว ต กิจฺจ ซึง่ กิจนัน้ อิติ ดังนี ้
อภาสิ ได้ ทรงภาษิตแล้ ว คาถา ซึง่ พระคาถา ท. อิมา เหล่านี ้ว่า
วุฏฺฅิ อ. เม็ดฝน สมติวิชฺฌติ ย่อมรั่วรด อคาร
ซึง่ เรื อน ทุจฺฉนฺน อันบุคคลมุงบังแล้ วชัว่ ยถา
ฉันใด ราโค อ. ราคะ สมติวิชฺฌติ ย่อมเสียดแทง
จิตฺต ซึง่ จิต อภาวิต อันบุคคลไม่ให้ เป็ นแล้ ว
เอว ฉันนัน้ วุฏฺฅิ อ. เม็ดฝน น สมติวิชฺฌติ
ย่อมรั่วรดไม่ได้ อคาร ซึง่ เรื อน สุจฺฉนฺน อันบุคคล
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มุงบังดีแล้ ว ยถา ฉันใด ราโค อ. ราคะ น สมติวิชฺฌติ ย่อมเสียดแทงไม่ได้ จิตฺต ซึง่ จิต สุภาวิต
อันบุคคลให้ เป็ นดีแล้ ว เอว ฉันนัน้ อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ.อรรถว่า เคห ซึง่ เรื อน ยงฺกิญฺจิ อย่างใดอย่าง
หนึง่ (อิติ) ดังนี ้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหล่านันหนา
้
(ปทสฺส)
แห่งบทว่า อคาร อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า วิรลจฺฉนฺน อันบุคคลมุงบังแล้ วห่าง คือว่า
ฉิทฺทาวฉิทฺท อันมีช่องใหญ่และช่องน้ อย (อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส)
แห่งบทว่า ทุจฺฉนฺน อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า วสฺสวุฏฺฅิ อ. เม็ดแห่งฝน วินิวิชฺฌติ
ย่อมรั่วรดได้ (อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่งบทว่า สมติวิชฺฌติ อิติ
ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า ราโค อ. ราคะ สมติวิชฺฌติ ย่อมเสียดแทง จิตฺต ซึง่ จิต อภาวิต อันบุคคลไม่ให้ เป็ นแล้ ว (จิตฺตสฺส) ภาวนารหิตตฺตา เพราะความที่แห่งจิตเป็ นธรรมชาติเว้ นแล้ วจากภาวนา วุฏฺฅิ
วิย ราวกะ อ. เม็ดฝน (สมติวิชฺฌนฺตี) รั่วรดอยู่ อคาร ซึง่ เรื อน
ต นัน้ ราโค ว อ. ราคะเทียว (สมติวิชฺฌติ) ย่อมเสียดแทง (จิตฺต)
ซึง่ จิต เกวล อย่างเดียว น หามิได้ สพฺพกฺกิเลสา อ. กิเลสทังปวง
้
ท. โทสโมหมานาทโย มีโทสะและโมหะและมานะเป็ นต้ น ตถารูป
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จิตฺต อติวิชฺฌนฺติเอว ย่อมเสียดแทง ซึง่ จิต อันมีรูปอย่างนันนั
้ น่ เทียว
(อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่งบทว่า อภาวิต อิติ ดังนี ้เป็ นต้ น ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า กิเลสา อ. กิเลส ท. ราคาทโย มีราคะ
เป็ นต้ น น สกฺโกนฺติ ย่อมไม่อาจ อติวิชฺฌิตุ เพื่ออันเสียดแทง จิตฺต
ซึง่ จิต เอวรูป อันมีรูปอย่างนี ้ สุภาวิต อันบุคคลให้ เป็ นดีแล้ ว สมถวิปสฺสนาภาวนาหิ ด้ วยสมถะภาวาและวิปัสสนาภาวนา ท. วุฏฺฅิ วิย
ราวกะ อ. เม็ดฝน (อนติวิชฺฌนฺตี) รั่วรดไม่ได้ อยู่ เคห ซึง่ เรื อน
สุจฺฉนฺน อันบุคคลมุงบังดีแล้ ว อิติ ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่งบทว่า สุภาวิต
อิติ ดังนี ้ ฯ
๒๕. ๑๑๔/๑๘ กปฺปโกปิ กณฺฑ วิสฺสชฺเชตฺวา ตสฺส เป็ นต้ นไป.
กปฺปโกปิ แม้ อ. นายกัปปกะ วิสฺสชฺเชตฺวา จาหน่ายแล้ ว ภณฺฑ
ซึง่ สิ่งของ คนฺตฺวา ไปแล้ ว สนฺติก สู่สานัก ตสฺส คทฺรภสฺส ของฬานัน้
อาห กล่าวแล้ วว่า ตาต แน่ะพ่อ ตุว อ. เจ้ า เอหิ จงมาเกิด มย
อ. เรา ท. คมิสฺสาม จักไป อิติ ดังนี ้ ฯ (คทฺรโภ) อ. ฬา (อาห)
กล่าวแล้ วว่า ตุมฺเห อ. ท่าน ท. คจฺฉถ จงไปเกิด อห อ. ข้ าพเจ้ า
น คมิสฺสามิ จักไม่ไป อิติ ดังนี ้ ฯ อถ ครัง้ นัน้ (กปฺปโก) อ. นาย
กัปปกะ ยาจิตฺวา วิงวอนแล้ ว น คทฺรภ ซึง่ ฬานัน้ ปุนปฺปนุ บ่อย ๆ
จินฺเตตฺวา คิดแล้ วว่า อห อ. เรา น คทฺรภั ยังฬานัน้ อนิจฺฉนฺต
ตัวไม่ปรารถนาอยู่ ภาเยตฺวา ให้ กลัวแล้ ว เนสฺสามิ จักนาไป อิติ
ดังนี ้ อาห กล่าวแล้ ว คาถ ซึง่ คาถา อิม นี ้ว่า
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อห อ. เรา กริสฺสามิ จักกระทา ปโตท ซึง่ ปฏัก
โสฬสงฺคลุ ิกณฺฏก อันมีหนามอันบัณฑิตกาหนด
แล้ วด้ วยนิ ้วมือ ๑๖ เต แก่เจ้ า สญฺฉินฺทิสฺสามิ
จักทิ่มแทง กาย ซึง่ กาย เต ของเจ้ า คทฺรภ
แน่ะฬา ตฺว อ. เจ้ า ชานาหิ จงรู้ เอว อย่างนี ้เถิด
อิติ ดังนี ้ ฯ
คทฺรโภ อ. ฬา สุตฺวา ฟั งแล้ ว ต วจน ซึง่ คานัน้ วตฺวา
กล่าวแล้ วว่า เอว ครัน้ เมื่อความเป็ นอย่างนี ้ สนฺเต มีอยู่ อหปิ แม้
อ. ข้ าพเจ้ า ชานิสฺสามิ จักรู้ กตฺตพฺพ กิจฺจ ซึง่ กิจอันข้ าพเจ้ าพึง
กระทา เต แก่ท่าน อิติ ดังนี ้ อาห กล่าวแล้ ว คาถ ซึง่ คาถา
อิม นี ้ว่า
ตฺว อ. ท่าน กริสฺสสิ จักกระทา ปโตท ซึง่ ปฏัก
โสฬสงฺคลุ ิกณฺฏก อันมีหนามอันบัณฑิตกาหนด
แล้ วด้ วยนิ ้วมือ ๑๖ เม แก่ข้าพเจ้ า อห อ.ข้ าพเจ้ า
ปติฏฺฅหิตฺวาน จักยืนอยู่เฉพาะแล้ ว ปุรโต ข้ างหน้ า
อุทฺธริตฺวาน จักยกขึ ้นแล้ ว ปจฺฉโต ข้ างหลัง
ภณฺฑ ยังสิ่งของ เต ของท่าน ปาตยิสฺสามิ
จักให้ ตกไป ภปฺปก ข้ าแต่ท่านกัปปกะ ตฺว อ.
ท่าน ชานาหิ จงรู้ เอว อย่างนี ้เถิด อิติ ดังนี ้ ฯ

ประโยค๒ - คัณฐี พระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๑ - หน้ าที่ 143

วาณิโช อ. พ่อค้ า สุตฺวา ฟั งแล้ ว ต วจน ซึง่ คานัน้ จินฺเตตฺวา
คิดแล้ วว่า เอโส คทฺรโภ อ.ฬานี ้ วทติ ย่อมกล่าว เอว อย่างนี ้
ม กระเรา การเณน เพราเหตุ เกน นุ โข อะไรหนอแล อิติ
ดังนี ้ โอโลเกนฺโต แลดูอยู่ อิโต จ ข้ างนี ้ด้ วย อิโต จ ข้ างนี ้ด้ วย
ทิสฺวา เห็นแล้ ว ต คทฺรภึ ซึง่ นางฬานัน้ จินฺเตตฺวา คิดแล้ วว่า
เอโส คทฺรโภ อ. ฬานี ้ อิมาย คทฺรภิยา สิกฺขาปิ โต จักเป็ นผู้อนั
นางฬานี ้ให้ สาเหนียกแล้ ว เอว อย่างนี ้ ภวิสฺสติ จักเป็ น อห อ. เรา
ปโลเภตฺวา จักประเล้ าประโลมแล้ ว ต คทฺรภ ซึง่ ฬานัน้ มาตุคาเมน
ด้ วยมาตุคาม (วจเนน) ด้ วยคภว่า อห อ. เรา อาเนสฺสามิ จักนามา
คทฺรภึ ซึง่ นางฬา เอวรูปึ ผู้มีรูปอย่างนี ้ เต เพื่อเจ้ า อิติ ดังนี ้
อาห กล่าวแล้ ว คาถ ซึง่ คาถา อิม นี ้ว่า
อห อ. เรา อานยิสฺสามิ จักนามา นารึ ซึง่ นาง
จตุปปฺ ทึ ผู้มีเท้ า ๔ สงฺขมุขึ ผู้มีหน้ าเพียงดังว่าสังข์
สพฺพงฺคโสภินึ ผู้มีอวัยวะทังปวงงาม
้
(กตฺวา)
กระทา ภริย ให้ เป็ นภรรยา เต ของเจ้ า คทฺรภ
แน่ะฬา ตฺว อ. เจ้ า ชานาหิ จงรู้ เอว อย่างนี ้เถิด
อิติ ดังนี ้ ฯ
คทฺรโภ อ. ฬา สุตฺวา ฟั งแล้ ว ต วจน ซึง่ คานัน้ ตุฏฺฅจิตฺโต
ผู้มีจิตอันยินดีแล้ ว อาห กล่าวแล้ ว คาถ ซึง่ ถาถา อิม นี ้ว่า
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ตฺว อ. ท่าน อานยิสฺสสิ จักนามา นารึ ซึง่ นาง
จตุปปฺ ทึ ผู้มีเท้ า ๔ สงฺขมุขี ผู้มีหน้ าเพียงดังว่าสังข์
สพฺพงฺคโสภินึ ผู้มีอวัยวะทังปวงงาม
้
(กตฺวา)
กระทา ภริย ให้ เป็ นภรรยา เม ของข้ าพเจ้ า
กปฺปก ข้ าแต่ท่านกัปปกะ ตฺว อ. ท่าน ชานาหิ
จงรู้ เอว อย่างนี ้เถิด กปฺปกะ ข้ าแต่ท่านกัปปกะ
อห อ. ข้ าพเจ้ า คมิสฺสามิ จักไป โยชนานิ
สิ ้นโยชน์ ท. จตุทฺทส ๑๔ ภิยฺโย ยิ่ง อิติ ดังนี ้ ฯ
อถ ครัง้ นัน้ กปฺปโก อ. นายกัปปกะ (วตฺวา) กล่าวแล้ วว่า
เตนหิ ถ้ าอย่างนัน้ ตฺว อ.เจ้ า เอหิ จงมาเถิด อิติ ดังนี ้ น คทฺรภ
กะฬานัน้ คเหตฺวา จับเอาแล้ ว อคมาสิ ได้ ไปแล้ ว สกฏฺฅาน สู่ที่
อันเป็ นของตน ฯ โส คทฺรโภ อ. ฬานัน้ อาห กล่าแล้ วว่า ตุมฺเห
อ. ท่าน ท. อโวจุตฺถ ได้ กล่าวแล้ วว่า อห อ. เรา อานยิสฺสามิ
จักนามา ภริย ซึง่ ภรรยา เต เพื่อเจ้ า อิติ ดังนี ้ ม กะข้ าพเจ้ า นนุ
มิใช่หรื อ อิติ ดังนี ้ ต กปฺปก กะนายกัปปกะนัน้ กติปาหจฺจเยน
โดยอันล่วงไปแห่งวันแม้ เล็กน้ อย ฯ (กปฺปโก) อ. นายกัปปกะ
(อาห) กล่าวแล้ วว่า อาม เออ (ต วจน) อ. คานัน้ (มยา)
อันเรา วุตฺต กล่าวแล้ ว อห อ. เรา น ภินฺทิสฺสามิ จักไม่ทาลาย
กถ ซึง่ ถ้ อยคา อตฺตโน ของตน อห อ. เรา อานยิสฺสามิ จักนามา
ภริย ซึง่ ภรรยา เต เพื่อเจ้ า ปน แต่ว่า อห อ. เรา ทสฺสามิ
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จักให้ วฏฺฏ ซึง่ วัฏ ตุยฺห แก่เจ้ า เอกกสฺสเอว ผู้เดียวนัน่ เทียว
ต วฏฺฏ อ.วัฏนั ้น ปโหตุ วา จงเพียงพอหรื อ มา ปโหตุ วา
หรื อว่าจงอย่าเพียงพอ ตุยฺห แก่เจ้ า ทุติยสฺส ผู้เป็ นที่สอง อตฺตโน
ของตน ตฺวเอว อ. เจ้ านัน่ เทียว ชาเนยฺยาสิ พึงรู้ ปุตฺตาปิ แม้
อ. ลูก ท. ชายิสฺสนฺติ จักเกิด อนฺวาย เพราะอาศัย สวาส ซึง่ อัน
อยู่ร่วมกัน โว แห่งเจ้ า ท. อุภินฺน ทั ้งสอง ต วฏฺฏ อ. วัฏนั ้น
ปโหตุ วา จงเพียงพอหรื อ มา ปโหตุ วา หรื อว่าจงอย่าเพียงพอ
ตุห แก่เจ้ า สทฺธึ พร้ อม พหูหิ ปุตฺเตหิ ด้ วยลุก ท. มาก
เตหิปิ แม้ เหล่านัน้ ตฺวเอว อ. เจ้ านัน่ เทียว ชาเนยฺยาสิ พึงรู้ อิติ
ดังนี ้ ฯ คทฺรโภ อ. ฬา ตสฺมึ กปฺปเก ครัน้ เมื่อนายกัปปกะนัน้
กเถนฺเตเอว กล่าวอยู่นนั่ เทียว อนเปกฺโข เป็ นผู้ไม่มีความเยื่อใย
อโหสิ ได้ เป็ นแล้ ว ฯ
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เรื่ องนายจุนทสูกริก
๒๖. ๑๑๖/๑๖ ตังแต่
้ โส กิร ปฺจปณฺณาส วสฺสานิ สูกเร
เป็ นต้ นไป.
กิร ได้ ยินว่า โส จุนฺทสูกิรโก อ. นายจุนทสูกริกนัน้ วธิตฺวา
ฆ่าแล้ ว สูกเร ซึง่ สุกร ท. ขาทนฺโต จ เคี ้ยวกินอยู่ด้วย วิกฺกีณนฺโต
จ ขายอยู่ด้วย กปฌปสิ สาเร็จแล้ ว ชีวิต ซึง่ ชีวิต วสฺสานิ สิ ้นปี
ท. ปญฺจปณฺณาส ๕๕ ฯ ฉาตกกาเล ในกาลแห่งบุคคลหิวแล้ ว (โส
จุนฺทสูกริโก) อ. นายจุนทสูกริกนัน้ อาทาย พาเอาแล้ ว วีหี ซึง่
ข้ าวเปลือก ท. สกเฏน ด้ วยเกวียน คนฺตฺวา ไปแล้ ว ชนปท สู่ชนบท
กีณิตฺวา ซื ้อแล้ ว คามสูกรโปตเก ซึง่ ลูกแห่งสุกรของชาวบ้ าน ท.
เอกนาฬิทฺวินาฬิมตฺเตน วีหินา ด้ วยข้ าวเปลือก อันมีทะนานหนึง่
และทะนานสองเป็ นประมาณ สกฏ ยังเกวียน ปูเรตฺวา ให้ เต็มแล้ ว
อาคนฺตฺวา มาแล้ ว ปริกฺขิปิตฺวา ล้ อมแล้ ว เอกฏฺฅาน ซึง่ ที่อนั หนึง่ วช
วิย ราวกะว่าคอก ปจฺฉานิเวสเน ในภายหลังแห่งที่เป็ นอยู่ โรเปตฺวา
ปลูกแล้ ว นิวาป ซึง่ ผัก ตตฺถเอว ฅาเน ในที่นนนั
ั ้ น่ เทียว เตส สูกรโปตกาน เพื่อลูกแห่งสุกร ท. เหล่านัน้ เตสุ สูกรโปตเกสุ ครัน้ เมื่อลูก
แห่งสุกร ท. เหล่านัน้ ขาทิตฺา เคี ้ยวกินแล้ ว นานาคจฺเฉ จ ซึง่ กอผัก
ต่าง ๆ ท. ด้ วย สรี รวลญฺช จ ซึง่ เครื่ องใช้ สอยแห่งสรี ระด้ วย วฑฺฒิเตสุ
เจริญแล้ ว (อตฺตา) อ. ตน ย ย สูกรโปตก มาเรตุกาโม เป็ นผู้ใคร่
เพื่ออันยังลูกแห่งสุกรใดใดให้ ตาย โหติ ย่อมเป็ น พนฺธิตฺวา ผูกแล้ ว ต ต
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สูกรโปตก ซึง่ ลูกแห่งสุกรนัน้ อาฬาหเน ในที่เป็ นที่นามาฆ่า
(กตฺวา) กระทา นิจฺจล ให้ มีความหวัน่ ไหวออกแล้ ว โปเถตฺวา
ทุบแล้ ว จตุรสฺสมุคฺคเน ด้ วยฆ้ อนอันมีเหลี่ยมสี่ สรี รมสสฺส อุทฺธุมายิตฺวา พหลภาวตฺถ เพื่อความที่แห่งเนื ้อแห่งสรี ระ เป็ นธรรมชาติ
พองหนาขึ ้น ฃตฺวา ทราบแล้ วว่า (อย สูกโร) อ. สุกรนี ้ พหลมโส
เป็ นสัตว์มีเนื ้อหนา ชาโต เกิดแล้ ว อิติ ดังนี ้ วิวริตฺวา เปิ ดแล้ ว
มุข ซึง่ ปาก ทตฺวา ให้ แล้ ว ทณฺฑก ซึง่ ท่อนไม้ ทนฺตนฺเตเร ใน
ระหว่างแห่งฟั น อาสิญฺจติ ย่อมรอก อุณฺโหทก ซึง่ น ้าอันร้ อน
ปกฺกฏุ ฺ ฅิต อันเดือดพล่านแล้ ว มุเข ในปาก โลหนาฬยิ า ด้ วยทะนาน
อันเป็ นวิการแห่งโลหะ ฯ ต อุณฺโหทก อ. น ้าอันร้ อนนัน้ ปวิสิตฺวา
เข้ าไปแล้ ว กุจฺฉิย ในท้ อง ปกฺกฏุ ฺ ฅิต เดือนพล่านแล้ ว อาทาย
พาเอาแล้ ว กรี ส ซึง่ คูถ นิกฺขมิตฺวา ออกไปแล้ ว อโธภาเคน
โดยส่วนในเบื ้องต่า กรี ส อ. คูถ โถก หน่อยหนึง่ อตฺถิ มีอยู่
ยาว เพียงใด อาวิล เป็ นธรรมชาติข่นุ หุตฺวา เป็ น นิกฺขมติ
ย่อมไหลออกไป ตาว เพียงนัน้ อุทเร ครัน้ เมื่อท้ อง สุทฺเธ หมดจด
แล้ ว (ต อุณฺโหทก) อ. น ้าอันร้ อนนัน้ อจฺฉ เป็ นธรรมชาติใส
อนาวิล เป็ นธรรมชาติไม่ขนุ (หุตฺวา) เป็ น นิกฺขมติ ย่อมไหลออก
ไป ฯ อถ ครัง้ นัน้ (โส จุนฺทสูกริโก) อ. นายจุนทสูกริกนัน้ อาสิญฺจติ
ย่อมราด อุทก ซึง่ น ้า อวเสส อันเหลือลง ปิ ฏฺฅิย บนหลัง อสฺส
สูกรสฺส ของสุกรนัน้ ฯ ต อุทก อ. น ้านัน้ กาฬจมฺม ยังหนังอันดา
อุปปฺ าเตตฺวา ให้ ลอกแล้ ว คจฺฉติ ย่อมไหลไป ฯ ตโต ลาดับนัน้
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(โส จุนฺทสูกริโก) อ. นายจุนทสูกริกนัน้ ฌาเปตฺวา ยังไฟให้ ไหม้ แล้ ว
โลมนิ ซึง่ ชน ท. ติณกุ ฺกาย ด้ วยคบเพลิงอันเป็ นวิการแห่งหญ้ า ฉินฺทติ
ย่อมตัด สีส ซึง่ ศีรษะ อสินา ด้ วยดาบ ติณฺเหน อันคม ฯ
(โส จุนฺทสูกริโก) อ. นายจุนทสูกริกนัน้ ปฏิคฺคเหตฺวา รับเอาแล้ ว
โลหิต ซึง่ เลือด ปคฺฆรนฺต อันไหลออกอยู่ ภาชเนน ด้ วยภาชนะ
มทฺทิตฺวา ขยาแล้ ว มส ซึง่ เนื ้อ โลหิเตน ด้ วยเลือด ปจิตฺวา
ปิ ง้ แล้ ว นิสินฺโน นัง่ แล้ ว ปุตฺตทารมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งบุตร
และเมีย ขาทิตฺวา เคี ้ยวกินแล้ ว วิกฺกีณาติ ย่อมขาย เสส มส
ซึง่ เนื ้ออันเหลือ ฯ ตสฺส จุนฺทสูกริกสฺส เมื่อนายจุนทสูกริกนัน้ กปฺเปนฺ ตสฺส สาเร็จอยู่ ชีวิต ซึง่ ชีวิต อิมินา นิยาเมนเอว โดยทานองนี ้
นัน่ เทียว วสฺสานิ อ. ปี ท. ปญฺจปณฺณาส ๕๕ อติกฺกนฺตานิ
ก้ าวล่วงแล้ ว ฯ
ตถาคเต ครัน้ เมื่อพระตถาคต วสนฺเต เสด็จประทับอยู่
ธุรวิหาเร ในพระวิหารอันใกล้ ปุปผฺ มุฏฺฅิมตฺเตน วตฺถนุ า ปูชา วา
อ. การบูชาด้ วยวัตถุ อันมีกาแห่งดอกไม้ เป็ นประมาณหรื อ กฏจฺฉมุ ตฺตภิกฺขาทน วา หรื อว่า อ. การถวายซึง่ ภิกษาอันมีทพั พีเป็ นประมาณ
อญฺฃ กิญฺจิ ปุญฺฃ นาม วา หรื อว่า ชื่อ อ. บุญอะไร ๆ อื่น
น อโหสิ ไม่ได้ มีแล้ ว เอกทิวสปิ แม้ ในวันหนึง่ ฯ อถ ครัง้ นัน้
โรโค อ. โรค อุปปฺ ชฺชิ เกิดขึ ้นแล้ ว สรี เร ในสรี ระ อสฺส จุนฺทสูกริกสฺส
ของนายจุนทสูกริกนัน้ ฯ อวีจิมหานิรยสนฺตาโป อ. ความร้ อนพร้ อม
ในนรกใหญ่ชื่อว่าอเวจี อุปฏฺฅหิ ปรากฏแล้ ว ชีวนฺตสฺสเอว จุนฺท-
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สูกริสฺส แก่นายจุนทสูกริ ก ผู้ยงั เป็ นอยู่อยู่นนั่ เทียว ฯ อวีจิสนฺตาโป
นาม ชื่อ อ. ความร้ อนพร้ อมในนรกชื่อว่าอเวจี ปริฬาโห เป็ นความ
เร่าร้ อน ภินฺทนสมตฺโถ อันสามารถเพื่ออันทาลาย อกฺขีนิ ซึง่ นัยน์ตา
ท. (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล โยชนสเต ฅตฺวา โอโลเกนฺตสฺส ผู้ยืน
แล้ วแลดูอยู่ ในที่อนั มีร้อยแห่งโยชน์เป็ นประมาณ โหติ ย่อมเป็ น ฯ
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เรื่ องพระเทวทัต
๒๗. ๑๓๑/๑๘ ตังแต่
้ โส ปริหีนลาภสกฺกาโร โกหญฺเฃน
เป็ นต้ นไป.
โส เทวทตฺโต อ. ภิกษุชื่อว่าเทวทัตนัน้ ปริหีนลาภสกฺกาโร
ผู้มีลาภและสักการะอันเสื่อมรอบแล้ ว ชีวิตกุ าโม เป็ นผู้ใคร่เพื่ออัน
เป็ นอยู่ โกหญฺเฃน ด้ วยการหลอกลวง (หุตฺวา) เป็ น อุปสงฺกมิตฺวา
เข้ าไปเฝ้าแล้ ว สตฺถาร ซึง่ พระศาสดา ยาจิตฺวา ทูลขอแล้ ว
วตฺถนู ิ ซึง่ วัตถุ ท. ปญฺจ ๕ ภควตา ปฏิกฺขิตฺโต ผู้อนั พระมีพระภาคเจ้ าทรงห้ ามแล้ วว่า เทวทตฺต ดูก่อนเทวทัต อล อ. อย่าเลย โย
ภิกฺขุ อ. ภิกษุใด อิจฺฉติ ย่อมปรารถนา (โส ภิกฺข)ุ อ. ภิกษุนนั ้
อารญฺฃโก จงเป็ นผู้อยู่ในป่ า โหตุ จงเป็ นเถิด อิติ ดังนี ้ (วตฺวา)
กล่าวแล้ วว่า อาวุโส แน่ะผู้มีอายุ วจน อ. คา กสฺส ของใคร
โสภณ เป็ นคางาม (โหติ) ย่อมเป็ น (วจน) อ. พระดารัส ตถาคตสฺส ของพระตถาคต (โสภณ) เป็ นคางาม (โหติ) ย่อมเป็ น
กึ หรื อ อุทาหุ หรื อว่า (วจน) อ. คา มม ของเรา (โสภณ)
เป็ นคางาม (โหติ) ย่อมเป็ น หิ ก็ อห อ. ข้ าพเจ้ า วทามิ ย่อมกล่าว
เอว อย่างนี ้ว่า ภนฺเต ข้ าแต่องค์ผ้ เู จริญ สาธุ ดังข้ าพระองค์
ทูลขอพระโอกาส ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. อรญฺฃิกา จงเป็ นผู้อยู่ในป่ า
อสฺสุ จงเป็ น ยาวชีว กาหนดเพียงใดแห่งชีวิต ปิ ณฺฑปาติกา จงเป็ น
ผู้เที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต (อสฺส)ุ จงเป็ น (ยาวชีว) กาหนดเพียงใด
แห่งชีวิต ปสุกลู ิกา จงเป็ นผู้ทรงไว้ ซงึ่ ผ้ าบังสุกลุ (อสฺส)ุ จงเป็ น
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(ยาวชีว) กาหนดเพียงใดแห่งชีวิต รุกฺขมูลิกา จงเป็ นผู้อยู่ที่โคนของ
ต้ นไม้ (อสฺส)ุ จงเป็ น (ยาวชีว) กาหนดเพียงใดแห่งชีวิต น
ขาเทยฺยุ ไม่พงึ เคี ้ยวกิน มจฉมส ซึง่ ปลาและเนื ้อ (ยาวชีว) กาหนด
เพียงใดแห่งชีวิต (อิติ) ดังนี ้ อุกฺกฏฺฅวเสน ด้ วยอานาจแห่งข้ อปฏิบตั ิ
อันอุกฤษฏ์ อิติ ดังนี ้ วตฺวา กล่าวแล้ วว่า โย ภิกฺขุ อ. ภิกษุใด
มุจฺจิตกุ าโม เป็ นผู้ใคร่เพื่ออันพ้ น ทุกฺขา จากทุกข์ (โหติ) ย่อมเป็ น
โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุนนั ้ อาคจฺฉตุ จงมา สทฺธึ กับ มยา ด้ วยเรา
อิติ ดังนี ้ ปกฺกามิ หลีกไปแล้ ว
เอกจฺเจ ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. บางพวก นวปพฺพชิตา ผู้บวช
แล้ วใหม่ มนุทพุทฺธิโน ผู้มีความรู้อนั อ่อน สุตฺวา ฟั งแล้ ว วจน
ซึง่ คา ตสฺส เทวทตฺตสฺส ของภิกษุชื่อว่าเทวทัตนัน้ (วตฺวา) กล่าว
แล้ วว่า เทวทตฺโต อ. ภิกษุชื่อว่าเทวทัต อาห กล่าวแล้ ว กลฺยาณ
วจน ซึง่ คาอันงาม มย อ. เรา ท. วิจริสฺสาม จักเที่ยวไป สทฺธึ
กับ เอเตน เทวทตฺเตน ด้ วยภิกษุชื่อว่าเทวทัตนัน้ อิติ ดังนี ้ อเหสุ
ได้ เป็ นแล้ ว เอกโต ว โดยความเป็ นอันเดียวกันเทียว สทฺธึ กับ เตน
เทวทตฺเตน ด้ วยภิกษุชื่อว่าเทวทัตนัน้ ฯ โส เทวทตฺโต อ. ภิกษุ
ชื่อว่าเทวทัตนัน้ ชน ยังชน ลูกขปฺปสนฺน ผู้เลื่อมใสแล้ วในวัตถุเศร้ า
หมอง สญฺฃาเปนฺโต ให้ ร้ ู พร้ อมอยู่ เตหิ ปญฺจหิ วตฺถหู ิ ด้ วยวัตถุ
ท. ๕ เหล่านัน้ สทฺธึ พร้ อม ภิกฺขหู ิ ด้ วยภิกษุ ท. ปญฺจสเตหิ ผู้มี
ร้ อยห้ าเป็ นประมาณ วิญฺฃาเปตฺวา ยังบุคคลให้ ขอแล้ ว กุเลสุ ใน
ตระกูล ท. ภุญฺชนฺโต บริโภคอยู่ ปรกฺกมิ พยายามแล้ ว สงฺฆเภทาย
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เพื่ออันทาลายซึง่ สงฆ์ อิติ ด้ วยประการฉะนี ้ ฯ โส เทวทตฺโต
อ. ภิกษุชื่อว่าเทวทัตตั ้น ภควตา ปุฏฺโฅ ผู้อนั พระผู้มีพระภาคเจ้ า
ตรัสถามแล้ วว่า เทวทตฺต ดูก่อนเทวทัต กิร ได้ ยินว่า ตฺว อ. เธอ
ปรกฺกมสิ ย่อมระเกียกตะกาย สงฺฆเภทาย เพื่ออันทาลายซึง่ สงฆ์
จกฺกเภทาย เพื่ออันทาลายซึง่ จักร สจฺจ จริงหรื อ อิติ ดังนี ้ วตฺวา
ทูลแล้ วว่า ภควา ข้ าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ า อห อ. ข้ าพระองค์
(ปรกฺกมามิ) ย่อมตะเกียกตะกาย (สงฺฆเภทาย) เพื่ออันทาลายซึง่ สงฆ์
(จกฺกเภทาย) เพื่ออันทาลายซึง่ จักร สจฺจ จริง อิติ ดังนี ้ (ภควตา)
โอวทิโตปิ ผู้แม้ อนั พระผู้มีพระภาคเจ้ าทรงสัง่ สอนแล้ ว (วจเนหิ)
ด้ วยพระดารัส ท. อันมีพระดารัสว่า เทวทตฺต ดูก่อนเทวทัต สงฺฆเภโท
อ. การทาลายซึง่ สงฆ์ ครุ โก โข เป็ นอาการหนักแล (โหติ) ย่อม
เป็ น อิติอาทีหิ ดังนี ้เป็ นต้ น อนาทยิตฺวา ไม่เอื ้อเฟื อ้ แล้ ว วจน
ซึง่ พระดารัส สตฺถุ ของพระศาสดา ปกฺกนฺโต หลีกไปแล้ ว ทิสฺวา
เห็นแล้ ว อานนฺท ซึง่ พระเถระชื่อว่าอานนท์ อายสฺมนฺต ผู้มีอายุ
จรนฺต ผู้เที่ยวไปอยู่ ราชคเห ในเมืองราชคฤห์ ปิ ณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต
อาห กล่าวแล้ วว่า อานนฺท แน่ะอานนท์ อาวุโส ผู้มีอายุ อชฺชตคฺเคทานิ
ในกามีวนั นี ้เป็ นเบื ้องต้ น อห อ. ข้ าพเจ้ า กริสฺสามิ จักกระทา
อุโปสถ ซึง่ อุโบสถ กริสฺสมิ จักกระทา สงฺฆกมฺม ซึง่ สังฆกรรม
อญฺฃตฺรเอว ภควตา แยกจากพระผู้มีพระภาคเจ้ านัน่ เทียว อญฺฃตฺร
ภิกฺขสุ งฺฆา แยกจากหมู่แห่งภิกษุ อิติ ดังนี ้ ฯ เถโร อ. พระเถระ
อาโรเจสิ กราบทูลแล้ ว ต อตฺถ ซึง่ เนื ้อความนัน้ ภควโต แด่
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พระผู้มีพระภาคเจ้ า ฯ
สตฺถา อ.พระศาสดา วิทิตฺวา ทรงทราบแล้ ว ต อตฺถ ซึง่
เนื ้อความนัน้ อุปปฺ นฺนธมฺมสเวโค ทรงเป็ นผู้มีความสังเวชในธรรม
อันเกิดขึ ้นแล้ ว หุตฺวา เป็ น ปริวิตกฺเกตฺวา ทรงพระปริวิตกแล้ วว่า
เทวทตฺโต อ. ภิกษุชื่อว่าเทวทัต กโรติ จะกระทา ปจนกมฺม ซึง่
กรรมอันเป็ นเหตุไหม้ อวีจิมฺหิ ในนรกชื่อว่าอเวจี อตฺตโย แก่ตน
อนตฺถนิสหฺสิต อันอาศัยแล้ วซึง่ ความฉิบหายมิใช่ความเจริญ โลกสฺส
แก่โลก สเทวกสฺส อันเป็ นไปกับด้ วยเทวดา อิติ ดังนี ้ วตฺวา ตรัสแล้ ว
คาถ ซึง่ พระคาถา อิม นี ้ว่า
(กมฺมานิ) อ. กรรม ท. อสาธูนิ จ อันไม่ยงั
ประโยชน์ให้ สาเร็จด้ วย อตฺตโน อหิตานิ จ
อันไม่เกื ้อกูล แก่ตนด้ วย สุกรานิ เป็ นกรรมอัน
บุคคลกระทาได้ โดยง่าย (โหนฺติ) ย่อมเป็ น ย
เว กมฺม อ. กรรมใดแล หิต จ เป็ นกรรม
เกื ้อกูลด้ วย สาธุ จ เป็ นกรรมยังประโยชน์ให้
สาเร็จด้ วย (โหติ) ย่อมเป็ น ต เว กมฺม
อ. กรรมนันแล
้ ปรมทุกฺกร เป็ นกรรมอันบุคคล
กระทาได้ โดยยากอย่างยิ่ง (โหติ) ย่อมเป็ น อิติ
ดังนี ้
อุทาเนสิ ทรงเปล่งแล้ ว อุทาน ซึง่ พระอุทาน อิม นี ้ ปุน อีกว่า
สาธุ อ. กรรมอันยังประโยชน์ให้ สาเร็ จ สาธุนา
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อันบุคคลผู้ยงั ประโยชน์ให้ สาเร็จ สุกร กระทาได้
โดยง่าย สาธุ อ. กรรมอันยังประโยชน์ให้ สาเร็จ
ปาเปน อันบุคคลผู้ลามก ทุกฺกร กระทาได้ โดยยาก
ปาป อ. กรรมอันลามก ปาเปน อันบุคคลผู้ลามก
สุกร กระทาได้ โดยง่าย ปาป อ. กรรมอันลามก
อริเยหิ อันพระอริยเจ้ า ท. ทุกฺกร กระทาได้
โดยยาก อิติ ดังนี ้ ฯ
๒๘. ๑๓๓/๑๘ ตังแต่
้ อายสฺมนฺต ปน สารี ปตุ ฺต ภิกฺขสุ งฺฆปริวตุ
เป็ นต้ นไป.
ปน ก็ ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. ทิสฺวา เห็นแล้ ว สารี ปตุ ฺต ซึง่
พระสารี บตุ ร อายสฺมนฺต ผู้มีอายุ ภิกฺขสุ งฺฆปริวตุ ผู้อนั หมู่แห่ง
ภิกษุแวดล้ อมแล้ ว อาคจฺฉนฺต ผู้มีอยู่ อากาเสน โดยอากาส อาหสุ
กราบทูลแล้ วว่า ภนฺเต ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ สารี ปตุ ฺโต อ. พระ
สารี บตุ ร อายสฺมา ผู้มีอายุ อตฺตทุติโย ว ผู้มีตนเป็ นที่สองเทียว คโต
ไปแล้ ว คมนกาเล ในกาลอันเป็ นที่ไป อิทานิ ในกาลนี ้ (สารี ปตุ ฺโต)
อ. พระสารี บตุ ร มหาปริวาโร ผู้มีบริวารมาก อาคจฺฉนฺโต มาอยู่
โสภติ ย่อมงาย อิติ ดังนี ้ ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัส
แล้ วว่า ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท. ปุตฺโต อ. บุตร มม ของเรา
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(อาคจฺฉนฺโต) มาอยู่ (สนฺติก) สู่สานัก (มม) ของเรา (โสภติ)
ย่อมงาน อิทานิเอว ในกาลนี ้นัน่ เทียว น หามิได้ ปุตฺโต อ. บุตร
มม ของเรา อาคจฺฉนฺโต มาอยู่ สนฺติก สู่สานัก มม ของเรา โสภติเอว
ย่อมงามนัน่ เทียว (อตฺตโน) นิพฺพตฺตกาเลปิ แม้ ในกาลแห่งตน
บังเกิดแล้ ว ติรจฺฉานโยนิย ในกาเนิดแห่งสัตว์ดิรัจฉาน อิติ ดังนี ้
กเถสิ ตรัสแล้ ว ชาตก ซึง่ ชาดก อิท นี ้ว่า
อตฺโถ อ. ความเจริ ญ โหติ ย่อมี สีลวต ชนาน
แก่ชน ท. ผู้มีศีล ปฏิสนุถารวุตฺติน ผู้มีความ
ประพฤติในปฏิสนั ถาร ตฺว อ. ท่าน ปสฺส จงดู
ลกฺขณ ซึง่ เนื ้อชื่อว่าลักขณะ อายนฺต ผู้มาอยู่
ฃาติสงฺฆปุรกฺขต ผู้อนั หมู่แห่งญาติกระทาแล้ ว
ในเบื ้องหน้ า อถ เออก็ ตฺว อ. ท่าน ปสฺสสิ
ย่อมเห็น กาล ซึง่ เนื ้อชื่อว่ากาละ อิม นี ้
ฃาตีน สุวิหีน ว ผู้เสื่อมวิเศษด้ วยดีแล้ ว จากญาติ
ท. เทียว อิติ ดังนี ้ ฯ
(สตฺถา) อ. พระศาสดา (วจเน) ครัน้ เมื่อคาว่า ภนฺเต
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ กิร ได้ ยินว่า เทวทตฺโต อ. พระเทวทัต อคฺคสาวเก
ยังพระอัครสาวก ท. เทฺว ๒ นิสีทาเปตฺวา ให้ นงั่ แล้ ว ปสฺเสสุ ในข้ าง ท.
อุโภสุ ทังสอง
้
กริ กระทาแล้ ว อนุกิริย กระทาตาม ตุมฺหาก ซึ่ง
พระองค์ ท. (จินฺตเนน) ด้ วยอันคิดว่า อห อ. เรา เทเสสฺสามิ จักแสดง
ธมฺม ซึง่ ธรรม พุทฺธลีฬฺหาย ด้ วยอันเยื ้องกรายแห่งพระพุทธเจ้ า อิติ
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ดังนี ้ อิต ดังนี ้ ภิกฺขหู ิ อันภิกษุ ท. วุตฺเต กราบทูลแล้ ว ปุน อีก
วตฺวา ตรัสแล้ วว่า ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท. เอโส เทวทตฺโต อ. ภิกษุ
ชื่อว่าเทวทัตนัน่ (วายมติ) ย่อมพยายาม (กาตุ) เพื่ออันกระทา
(อนุกิริย) กระทาตาม (มม) ซึง่ เรา อิทานิเอว ในกาลนี ้นัน่ เทียว
น หามิได้ เอโส เทวทตฺโต อ. ภิกษุชื่อว่าเทวทัตนัน่ วายมิ พยายามแล้ ว
กาตุ เพื่ออันกระทา อนุกิริย กระทาตาม มม ซึง่ เรา ปุพฺเพปิ แม้
ในกาลก่อน ปน แต่ว่า (เอโส เทวทตฺโต) อ. ภิกษุชื่อว่าเทวทัตนัน่
น สกฺขิ ไม่อาจแล้ ว (กาตุ) เพื่ออันกระทา (อนุกิริย) กระทาตาม
(มม) ซึง่ เรา อิติ ดังนี ้ กเถตฺวา ตรัสแล้ ว นทีจรกากชาตก ซึง่
ชาดกอันบัณฑิตกาหนดแล้ วด้ วยกาตัวเที่ยวไปในน ้าว่า
(สวิฏฺฅกภริยา) อ. ภรรยาแห่งกาชื่อว่าสวิฏฅกะ
(อาห) กล่าวแล้ วว่า วีรก แน่ะกาชื่อว่าวีรกะ
อปิ เออก็ ตฺว อ. ท่าน ปสฺเสสิ ย่อมเห็น สกุณ
ซึง่ นก มญฺชภุ าณก ผู้ร้องเพราะ มยุรคีวสงฺกาส
ผู้มีสร้ อยคอเพียงดังว่าสร้ อยคอแห่งนกยูง สวิฏฺฅก
ชื่อว่าสวิฏฅกะ ปตึ ผู้เป็ นผัว มยฺห ของเราหรื อ
(อิติ) ดังนี ้ (วีรโก) อ. กาชื่อว่าวีรกะ (อาห)
กล่าวแล้ วว่า สวิฏฅโก อ. กาชื่อว่าสวิฏฅกะ อนุกร
กระทาตามอยู่ (อาการ) ซึง่ อาการ ปกฺขิโน
ของปั กษี อุทกถลจรสฺส ผู้เที่ยวไปในน ้าและบก
อามกมจฺฉโภชิโน ผู้บริโภคซึง่ ปลาดิบโดยปกติ

ประโยค๒ - คัณฐี พระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๑ - หน้ าที่ 157

นิจฺจ เป็ นนิจ ตสฺส นัน้ เสวาเลหิ อันสาหร่าย
ท. ปลิคณ
ุ ฺฅิโต พันรอบแล้ ว มโต ตายแล้ ว
(อิติ) ดังนี ้ อิติ ดังนี ้
อารพฺภ ทรงปรารภ กถ ซึง่ ถ้ อยคา ตถารูปเอว อันมีรูปอย่างนันนั
้ น่ เทียว
ทิวเสสุ ในวัน ท. อปเรสุปิ แม้ เหล่าอื่นอีก กเถสิ ตรัสแล้ ว ชาตกานิ
ซึง่ ชาดก ท. เอวมาทีนิ อันมีคาเป็ นต้ นอย่างนี ้ว่า
อย ครุโฬ อ. นกกระไนนี ้ วิตทุ เมื่อเจาะ วนานิ
ซึง่ หมู่ไม้ อนั ตังอยู
้ ่ในป่ า ท. อจาริ วต ได้ เที่ยวไป
แล้ วหนอ กฏฺฅงฺครุกฺเขสุ ในต้ นไม้ อนั เป็ นส่วน
แห่งฟื น ท. อสารเกสุ อันมีแก่นหามิได้ อถ
ครัง้ นัน้ (อย ครุโฬ) อ. นกกระไนนี ้ อาสทา
มาถึงแล้ ว ครุโฬ อ. นกกระไน อภิทา ได้ ทาลาย
แล้ ว อุตฺตมงฺค ซึง่ อวัยวะอันสูงสุด ยตฺถ ขทิเร
ที่ไม้ ตะเคียนใด (ต) ขทิร ซึง่ ไม้ ตะเคียนนัน้
ชาตสาร อันมีแก่นเกิดแล้ ว อิติ จ ดังนี ้ด้ วย
ว่า ลสี เต (หตฺถินาเคน) นิปผฺ ลิตา จ อ. ไขข้ อ
ของท่าน อันช้ างตัวประเสริฅ ให้ ไหลออกแล้ ว
ด้ วย มตฺถโก (เต หตฺถินาเคน) วิทาลิโต จ
อ. กระหม่อม ของท่าน อันช้ างตัวประเสริฅ
ทาลายแล้ วด้ วย สพฺพา เต ผาสุกา (หตฺถินาเคน)
ภคฺคา จ อ. ซี่โครง ท. ทังปวง
้
ของท่าน อัน
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ช้ างตัวประเสริฅ หักแล้ วด้ วย สมฺม แน่ะสหาย
ตฺว อ. ท่าน วิโรจสิ ย่อมงามวิเศษ อิทานิ ใน
กาลนี ้ อิติ จ ดังนี ้ด้ วย ฯ
(สตฺถา) อ. พระศาสดา อารพฺภ ทรงปรารภ กถ ซึง่ ถ้ อยคาว่า
เทวทตฺโต อ. พระเทวทัต อกตญฺฃู เป็ นคนอกตัญญู (โหติ) ย่อมเป็ น
อิติ ดังนี ้ ปุน อีก กเถสิ ตรัสแล้ ว ชาตกานิ ซึง่ ชาดก ท. อันมี
คาว่า
(สกุโณ) อ. นก (อาห) กล่าวแล้ วว่า มย
อ. เรา ท. อกรมฺหา ว ได้ กระทาแล้ วเทียว กิจฺจ
ซึง่ กิจ เต ของท่าน ย พล อ. กาลังใด อมฺห
เส ของเรา ท. สิ อหุ ว ได้ มีแล้ วเทียว (เตน
พเลน) ด้ วยกาลังนัน้ มิคราช ข้ าแต่เนื ้อผู้พระ
ราชา นโม อ. ความนอบน้ อม อตฺถุ จงมี เต
แก่ท่าน มย อ. เรา ท. ลภามฺห เส ย่อมได้ สิ
กิญฺจิ ซึง่ อะไร ๆ อปิ บ้ างหรื อ (อิติ) ดังนี ้
(สีโห) อ. สีหะ (อาห) กล่าวแล้ วว่า ตฺว
อ. ท่าน ทนฺตนฺตรคโต เป็ นผู้ไปแล้ วในระหว่างฟั น
มม ของเรา โลหิตภกฺขสฺส ผู้มีเลือดเป็ นภักษา
กุพฺพโต ผู้กระทาอยู่ ลุทฺทานิ ซึง่ กรรมอันชัว่ ร้ าย
ท. นิจฺจ ตลอดกาลเป็ นนิจ สนฺโต เป็ นอยู่
ชีวสิ ยังเป็ นอยู่ได้ ยปิ แม้ ใด ต เต ชีวน
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อ. อันยังเป็ นอยู่ได้ แห่งท่านนัน้ พหุ เป็ นบุญมาก
(ภูต) เป็ นแล้ ว (อิติ) ดังนี ้ อิติอาทีนิ ดังนี ้
เป็ นต้ น ฯ
(สตฺถา) อ. พระศาสดา อารพฺภ ทรงพระปรารภ ปริสกฺกน
ซึง่ ความตะเกียกตะกาย วธาย เพื่ออันปลงพระชนม์ อสฺส เทวทตฺตสฺส
แห่งพระเทวทัตนัน้ ปุน อีก กเถสิ ตรัสแล้ ว ชาตกานิ ซึง่ ชาดก
ท. อันมีคาว่า
เสปณฺณิ ดูก่อนไม้ ระรื่ น ตฺว อ. ท่าน เสยฺยสิ
ย่อมกลิ ้งมา ย ใด เอต กมฺม อ. กรรมนัน่
กุรุงฺคสฺส อันกวาง ฃาต รู้แล้ ว อห อ. เรา
คจฺฉามิ จะไป เสปณฺณึ สู่ไม้ ระรื่ น อญฺฃ ต้ นอื่น
(หิ) เพราะว่า ผล อ. ผล เต ของท่าน เม
อันเรา น รุ จฺจเต ย่อมไม่ชอบใจ อิติอาทีนิ
ดังนี ้เป็ นต้ น ฯ
(สตฺถา) อ. พระศาสดา กถาสุ ครัง้ เมื่อถ้ อยคา ท. ว่า เทวทตฺโต
อ. พระเทวทัต ปริ หีโน เสื่อมรอบแล้ ว อุภโต วิปากโต จากผลทังสอง
้
ลาภสกฺการโต จ คือจากลาภและสักการะด้ วย สามญฺฃโต จ คือจากคุณ
เครื่ องความเป็ นแห่งสมณะด้ วย อิต ดังนี ้ ปวตฺตมานาสุ เป็ นไปอยู่
ปุน อีก วตฺวา ตรัสแล้ วว่า (เทวทตฺโต) อ. ภิกษุชื่อว่าเทวทัต
(ปริหายติ) ย่อมเสื่อมรอบ อิทานิเอว ในกาลนี ้นัน่ เทียว น หามิได้
(เทวทตฺโต) อ. ภิกษุชื่อว่าเทวทัต ปริ หีโนเอว เสื่อมรอบแล้ วนัน่ เทียว
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ปุพฺเพปิ แม้ ในกาก่อน อิติ ดังนี ้ กเถสิ ตรัสแล้ ว ชาตกานิ ซึง่
ชาดก ท. อันมีคาว่า
อกฺขี อ. นัยน์ตา ท. ภินฺนา แตกแล้ ว ปโฏ
อ. แผ่นผ้ า นฏฺโฅ ฉิบหายแล้ ว จ อนึง่ ภณฺฑน
อ. ความแตกร้ าว (ตว ภริยาย) อันภรรยาของ
ท่าน (กต) กระทาแล้ ว สขีเคเห ในเรื อนของ
หญิงผู้เป็ นสหาย (เต ชายปติกา) อ. เมียและผัว
ท. เหล่านั ้น ปทุฏฺฅกมฺมนฺตา เป็ นผู้มีการงานอัน
โทษประทุษร้ ายแล้ ว อุภโต ปเถสุ ในทา
ท. ทังสอง
้
อุทกมฺหิ จ คือในน ้าด้ วย ถลมฺหิ จ
คือบนบกด้ วย (โหนฺติ) ย่อมเป็ น อิติอาทีนิ
ดังนี ้เป็ นต้ น ฯ
(สตฺถา) อ. พระศาสดา วิหรนฺโต เมื่อประทับอยู่ ราชคเห
ในเมืองราชคฤห์ อารพฺภ ทรงพระปรารภ เทวทตฺต ซึง่ พระเทวทัต
กเถตฺวา ตรัสแล้ ว ชาตกานิ ซึง่ ชาดก ท. พหูนิ มาก เอว อย่างนี ้
คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ ว ราชคหโต จากเมืองราชคฤห์ สาวตฺถึ สู่เมือง
สาวัตถี กปฺเปสิ ทรงสาเร็จแล้ ว วาส ซึง่ การประทับอยู่ เชตวนมหาวิหาเร
ในพระวิหารใหญ่ชื่อว่าเชตวัน ฯ
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๒๙. ๑๓๘/๙ ตังแต่
้ ภิกฺขู เอตฺตก ฅาน คนฺตฺวา เทวทตฺโต
เป็ นต้ นไป.
ภิกขู อ. ภิกษุ ท. กถ ยังถ้ อยคาว่า เทวทตฺโต อ. พระเทวทัต
คนฺตฺวา ไปแล้ ว เอตฺตก ฅาน สู่ที่อนั มีประมาณเท่านี ้ อลภิตฺวา ว
ไม่ได้ แล้ ว ทฏฺฅุ เพื่ออันเห็น สตฺถาร ซึง่ พระศาสดาเทียว ปวิฏฺโฅ
เข้ าไปแล้ ว ปฅวี สู่แผ่นดิน อิติ ดังนี ้ สมุฏฺฅาเปสุ ให้ ตั ้งขึ ้นพร้ อม
แล้ ว ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแล้ วว่า ภิกฺขเว ดูก่อน
ภิกษุ ท. เทวทตฺโต อ. ภิกษุชื่อว่าเทวทัต อปรชฺฌิตฺวา ผิดแ้้ว
มยิ ในเรา ปาวิสิ ได้ เข้ าไปแล้ ว ปฅวึ สู่แผ่นดิน อิทานิเอว ใน
กาลนี ้นัน่ เทียว น หามิได้ (เทวทตฺโต) อ. ภิกษุชื่อว่าเทวทัต
(อปรชฺฌิตฺวา) ผิดแล้ ว (มยิ) ในเรา ปวิฏฺโฅเอว เข้ าไปแล้ ว
(ปฅวึ) สู่แผ่นดินนัน่ เทียว ปุพฺเพปิ แม้ ในกาลก่อน อิติ ดังนี ้
กเถตฺวา ตรัสแล้ ว ชาตก ซึง่ ชาดก อิม นี ้ว่า
เจ หากว่า (ปุคฺคโล) อ. บุคคล ทชฺชา พึงให้
ปฅวึ ซึง่ แผ่นดิน สพฺพ ทังปวง
้
โปสสฺส แก่
บุรุษ อกตญฺฃสุ ฺส ผู้เป็ นคนอกตัญญู วิวรทสฺสิโน
ผู้มีปกติเห็นซึง่ ช่อง นิจฺจ เป็ นนิจไซร้ (โส
ปุคฺคโล) อ. บุคคลนัน้ นเอว น ปุริส อภิราธเย
ไม่พงึ ยังบุรุษนัน้ ได้ ยินดียิ่งนัน่ เทียว อิติ ดังนี ้
เป็ นต้ น
ทีเปตุ เพื่ออันทรงแสดง (อตฺตโน) หตฺถิราชกาเล มคฺคมุฬฺห ปุริส
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สมสฺสาเสตฺวา อตฺตโน ปิ ฏฺฅิ อาโรเปตฺวา เขมนฺต ปาปิ ตสฺส เตน
มหาปุริเสน ปุน ติกฺขตฺตุ อาคนฺตฺวา อคฺคฏฺฅาเน มชฺฌิมฏฺฅาเน
มูเล อิติ เอว ทนฺเต ฉินฺทิตฺวา ตติยวาเร มหาปุริสสฺส จกฺขปุ ถ
อติกฺกมนฺตสฺส ตสฺส เทวทตฺตสฺส ปฅวึ ปวิฏฺฅภาว ซึง่ ความที่แห่ง
พระเทวทัตนัน้ ผู้อนั พระมหาบุรุษนัน้ ยังบุรุษผู้หลงแล้ วในหนทาง
ให้ เบาใจแล้ ว ยกขึ ้นแล้ วสู่หลัง ของตน ให้ ถึงแล้ ว ซึง่ ที่อนั มีความ
เกษม ผู้มาแล้ ว ตัดแล้ ว ซึง่ เงา ท. อย่างนี ้ คือ ในที่อนั เป็ นปลาย
ในที่อนั มีในท่ามกลาง ที่โคน ๓ ครัง้ อีก ก้ าวล่วงอยู่ ซึง่ คลองแห่งจักษุ
ของพระมหาบุรุษในวาระที่ ๓ เป็ นผู้เข้ าไปแล้ ว สู่แผ่นดิน ในกาล
แห่งพระองค์เป็ นช้ างผู้พระราชา กถาย ครัน้ เมื่อถ้ อยคา สมุฏฺฅิตาย
ตังขึ
้ ้นพร้ อมแล้ ว ตถาเอว เหมือนอย่างนันนั
้ น่ เทียว ปุนปิ แม้ อีก
ขนฺติวาทิภเู ต อตฺตนิ อปรชฺฌิตฺวา กลาพุราชภูตสฺส ตสฺส เทวทตฺตสฺส
ปฅวึ ปวิฏฺฅภาว ทีเปตุ ขนฺติวาทิชาตก (กเถสิ) จ ตรัสแล้ ว ซึง่
ชาดกอันบัณฑิตกาหนดแล้ วด้ วยดาบสชื่อว่าขันติวาที เพื่ออันทรงแสดง
ซึง่ ความที่แห่งพระเทวทัตนัน้ ผู้เป็ นพระราชาพระนามว่ากลาพุเป็ นแล้ ว
เป็ นผู้ผิด ในพระองค์ ผู้เป็ นดาบสชื่อว่าขันติวาทีเป็ นแล้ ว แล้ วจึงเข้ า
ไปแล้ ว สู่แผ่นดินด้ วย จุลฺลธมฺมปาลภูเต อตฺตนิ อปรชฺฌิตฺวา
มหาปตาปราชภูตสฺส ตสฺส เทวทตฺตสฺส ปฅวึ ปวิฏฺฅภาว ทีเปตุ
จุลฺลธมฺมปาชาตก กเถสิ จ ตรัสแล้ ว ซึง่ ชาดกอันบัณฑิตกาหนดแล้ ว
ด้ วยพระกุมารพระนามว่า จุลธรรมปาละ เพื่ออันทรงแสดง ซึง่ ความ
ที่แห่งพระเทวทัตนัน้ ผู้เป็ นพระราชาพระนามว่ามหาปตาปะเป็ นแล้ ว
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เป็ นผู้ผิดแล้ ว ในพระองค์ผ้ เู ป็ นพระกุมารพระนามว่าจุลธรรมปาละ
เป็ นแล้ ว จึงเข้ าไปแล้ ว สู่แผ่นดินด้ วย ฯ
ปน ก็ เทวทตฺเต ครัน้ เมื่อพระเทวทัต ปวิฏฺเฅ เข้ าไปแล้ ว
ปฅวึ สู่แผ่นดิน มหาชโน อ. มหาชน หฏฺฅตุฏฺโฅ เป็ นผู้ร่าเริงแล้ ว
และยินดีแล้ ว (หุตฺวา) เป็ น อุสฺสาเปตฺวา ยังกันและกันให้ ยกขึ ้นแล้ ว
ธชปตากกทลิโย ซึง่ ธงชัยและธงแผ่นผ้ าและต้ นกล้ วย ท. ฅเปตฺวา
ตังไว้
้ แล้ ว ปุณฺณฑเฏ ซึง่ หม้ ออันเต็มแล้ ว ท. อนุโภติ เสวยอยู่
ฉณ ซึง่ มหรสพ มหนฺต อันใหญ่ (จินฺตเนน) ด้ วยอันคิดว่า ลาภา
วต อ. ลาภ ท. หนอ โน ของเรา ท. อิติ ดังนี ้ ฯ (ภิกฺข)ู
อ. ภิกษุ ท. อาโรเจสุ กราบทูลแล้ ว ต อตฺถ ซึง่ เนื ้อความนัน้
ภควโต แด่พระผู้มีพระภาคเจ้ า ฯ ภควา อ. พระผู้มีพระภาคเจ้ า
วตฺวา ตรัสแล้ วว่า ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท. มหาชโน อ. มหาชน
เทวทตฺเต ครัน้ เมื่อภิกษุชื่อว่าเทวทัต มเต มรณภาพแล้ ว ตุสฺสติ
ย่อมยินดี อิทนิเอว ในกาลนี ้นัน่ เทียว น หามิได้ (มหาชโน)
อ. มหาชน (เทวทตฺเต) ครัน้ เมื่อภิกษุชื่อว่าเทวทัต (มเต) มรณภาพ
แล้ ว ตุสฺสิเอว ยินดีแล้ วนัน่ เทียว ปุพฺเพปิ แม้ ในกาลก่อน อิติ ดังนี ้
กเถสิ ตรัสแล้ ว ปิ งฺคลชาดก ซึง่ ชาดกอันบัณฑิตกาหนดแล้ วด้ วย
พระราชาพระนามว่าปิ งคละ อิม นี ้ว่า
(โพธิสตฺโต) อ. พระโพธิสตั ว์ (อาห) ตรัส
แล้ วว่า ชโน อ.ชน สพฺโพ ทังปวง
้
ปิ งฺคเลน
อันพระราชาพระนามว่าปิ งคละ หึสิโต ทรง
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เบียดเบียนแล้ ว (ชนา) อ.ชน ท.ตสฺมึ ปิ งฺคเล
ครัน้ เมื่อพระราชาพระนามว่าปิ งคละนัน้ มเต
สวรรคตแล้ ว เวทยนฺติ ย่อมเสวย ปจฺจย ซึง่ ปี ติ
(โส ปิ งฺคโล) อ. พระราชาพระนามว่าปิ งคละนัน้
อกณฺหเนตฺโต ผู้มีพระเนตรอันดาหามิได้ ปิ โย
ทรงเป็ นผู้เป็ นที่รัก เต ของท่าน อาสิ ได้ เป็ น
แล้ ว นุ หรื อ ทฺวารปาล แน่ะนายทวารปาละ
ตุว อ. ท่าน โรทสิ ย่อมร้ องไห้ กสฺมา เพราะ
เหตุอะไร (อิติ) ดังนี ้ (ทฺวารปาโล) อ. นาย
ทวารปาละ (อาห) กราบทูลแล้ วว่า (ปิ งฺคโล)
อ. พระราชาพระนามว่าปิ งคละ อกณฺหเนตฺโต
ผู้มีพระเนตรอันดาหามิได้ ปิ โย ทรงเป็ นผู้เป็ น
ที่รัก เม ของข้ าพระองค์ อาสิ ได้ เป็ นแล้ ว
น หามิได้ อห อ. ข้ าพระองค์ ภายามิ ย่อมกลัว
ปจฺจคมนาย ต่ออันเสด็จกลับมา ตสฺส ปิ งฺคลสฺส
แห่งพระราชาพระนามว่าปิ งคละนัน้ (โส ปิ งฺคโล)
อ. พระราชาพระนามว่าปิ งคละนัน้ คโต เสด็จไป
แล้ ว อิโต ฅานโต จากที่นี ้ หึเสยฺย พึงเบียดเบียน
มจฺจรุ าช ซึง่ มัจจุผ้ พู ระราชา โส มจฺจรุ าชา
อ. มัจจุผ้ พู ระราชานัน้ (ปิ งฺคเลน) หึสิโต ผู้อนั
พระราชาพระนามว่าปิ งคละเบียดเบียนแล้ ว อาเนยฺย
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พึงนามา น ปิ งฺคล ซึง่ พระราชาพระนามว่าปิ งคละ
นัน้ อิธ ฅเน ในที่นี ้ ปุน อีก (อิติ) ดังนี ้
อิติ ดังนี ้ เป็ นต้ น
ทีเปตุ เพื่ออันทรงแสดง สพฺพชนสฺส จณฺเฑ ผรุเส พารณสิย
ปิ งฺคลราเช นาม มเต มหาชนสฺส ตุฏฺฅภาว ซึง่ ความที่แห่งมหาชน
ชื่อครัน้ เมื่อพระราชาพระนามว่าปิ งคละ ผู้ไม่ทรงเป็ นที่รัก ของชน
ทังปวง
้
ผู้ทรงดุร้าย ผู้ทรงหยาบคาย ในเมืองพาราณสี สวรรคตแล้ ว
เป็ นผู้ยินดีแล้ ว ฯ
ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. ปุจฺฉึสุ ทูลถามแล้ ว สตฺถาร ซึง่ พระศาสดาว่า
ภนฺเต ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ อิทานิ ในกาลนี ้ เทวทตฺโต อ. พระ
เทวทัต นิพฺพตฺโต บังเกิดแล้ ว กุหึ ฅาเน ณ ที่ไหน อิติ ดังนี ้ ฯ
(สตฺถา) อ. พระศาสดา (อาห) ตรัสแล้ วว่า ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ
ท. (เทวทตฺโต) อ. ภิกษุชื่อว่าเทวทัต (นิพฺพตฺโต) บังเกิดแล้ ว
อวีจิมหานิรเย ในนรกใหญ่ชื่อว่าอเวจี (อิทานิ) ในกาลนี ้ อิติ ดังนี ้ น
(ภิกฺข)ู อ. ภิกษุ ท. (ปุจฺฉึส)ุ ทูลถามแล้ วว่า ภนฺเต ข้ าแต่พระองค์
ผู้เจริญ (เทวทตฺโต) อ. พระเทวทัต ตปฺปนฺโต เดือดร้ อนอยู่ อิธ
โลเก ในโลกนี ้ วิจริตฺวา เที่ยวไปแล้ ว คนฺตฺวา ไปแล้ ว นิพฺพตฺโต
บังเกิดแล้ ว ตปฺปนฏฺฅาเนเอว ในที่อนั เป็ นที่เดือดร้ อนนัน่ เทียว ปุน
อีกหรื อ อิติ ดังนี ้ ฯ (สตฺถา) อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแล้ วว่า
ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท. อาม เออ (เอว) อ. อย่างนัน้ (ชนา)
อ.ชน ท. ปมาทวิหาริ โน ผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยปกติ ปพฺพชิตา
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โหนฺตุ วา จงเป็ นบรรพชิต จงเป็ นหรื อ คหฏฺฅา (โหนฺต)ุ วา หรื อ
ว่าจงเป็ นคฤหัสถ์ จงเป็ น อุภยตฺถ โลเก ตปฺปนฺติเอว ย่อมเดือดร้ อน
ในโลกทังสองนั
้
น่ เทียว อิติ ดังนี ้ อาห ตรัสแล้ ว คาถ ซึง่ พระคาถา
อิม นี ้ว่า
ปาปการี อ. บุคคลผู้กระทาซึง่ บาปโดยปกติ ตปฺปติ
ย่อมเดือดร้ อน อิธ โลเก ในโลกนี ้ เปจฺจ ละไป
แล้ ว ตปฺปติ ย่อมเดือดร้ อน ตปฺปติ ชื่อว่าย่อม
เดือดร้ อน อุภยตฺถ โลเก ในโลกทังสอง
้ (โส
ปาปการี ) อ. บุคคลผู้กระทาซึง่ บาปโดยปกตินนั ้
ตปฺปติ ย่อมเดือดร้ อนว่า ปาป อ. บาป เม อันเรา
กต กระทาแล้ ว อิติ ดังนี ้ คโต ไปแล้ ว ทุคฺคตึ
สู่ทกุ คติ ตปฺปติ ย่อมเดือนร้ อน ภิยฺโย ยิ่ง
อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า ตปฺปติ ย่อมเดือดร้ อน อิธ โลเก
ในโลกนี ้ โทมนสฺสมตฺเตน การเณน ด้ วยเหตุสกั ว่าความโทมนัส
กมฺมตปฺปเนน ด้ วยความเดือดร้ อนเพราะกรรม (อิติ) ดังนี ้ ตตฺถ
ปเทสุ ในบท ท. เหล่านันหนา
้
(ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่ง
บทว่า อิธ ตปฺปติ อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า ปน ส่วนว่า (ปาปการี ) อ. บุคคลผู้
กระทาซึง่ บาปโดยปกติ ตปฺปติ ย่อมเดือดร้ อน อปายุทกฺเขน ด้ วย
ความทุกข์ในอบาย อติทารุเณน อันทารุณยิ่ง วิปากตปฺปเนน ด้ วย
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ความเดือดร้ อนเพราะผล ปรโลเก ในโลกในเบื ้องหน้ า (อิติ) ดังนี ้
(ปทสฺส) แห่งบทว่า เปจฺจ อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า กตฺตา ผู้กระทา ปาปสฺส ซึง่ บาป
นานปฺปการสฺส อันมีประการต่าง ๆ (อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่ง
บทว่า ปาปการี อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า ตปฺปติ นาม ชื่อว่าย่อมเดือดร้ อน อุภยตฺถ
โลเก ในโลกทังสอง
้
ตปฺปเนน ด้ วยความเดือนร้ อน วุตฺตปฺปกาเรน
อันมีประการแห่งคาอันข้ าพเจ้ ากล่าวแล้ ว อิมินา นี ้ (อิติ) ดังนี ้
(ปทสฺส) แห่งบทว่า อุภยตฺถ อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า หิ ก็ โส ปาปกรี อ. บุคคลผู้กระทา
ซึง่ บาปโดยปกตินนั ้ ตปฺปนฺโต เมื่อเดือดร้ อน กมฺมตปฺปเนน ด้ วย
ความเดือดร้ อนเพราะกรรม ตปฺปติ ชื่อว่าย่อมเดือดร้ อน (จินฺตเนน)
ด้ วยอันคิดว่า ปาป อ. บาป เม อันเรา กต กระทาแล้ ว อิติ ดังนี ้
ต ตปฺปน อ. ความเดือดร้ อนนัน้ ตปฺปน เป็ นความเดือดร้ อน
อปฺปมตฺตก อันมีประมาณอันน้ อย (โหติ) ย่อมเป็ น ปน แต่ว่า
(ปาปการี ) อ. บุคคลผู้กระทาซึง่ บาปโดยปกติ ตปฺปนฺโต เมื่อเดือดร้ อน
วิปากตปฺปเนน ด้ วยความเดือดร้ อนเพราะผล คโต ชื่อว่าไปแล้ ว
ทุคฺคตึ สู่ทคุ ติ ตปฺปติ ย่อมเดือดร้ อน ภิยฺโย ยิ่ง คือว่า ตปฺปติ
ย่อมเดือดร้ อน อติวิย เกินเปรี ยบ ตปฺปเนน ด้ วยความเดือดร้ อน
อติผรุเสน อันหยาบยิ่ง อิติ ดังนี ้ (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสอง
แห่งบทว่า ปาป เม อิติ ดังนี ้ ฯ
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เรื่ องนางสุมนาเทวี
๓๐. ๑๔๒/๖ ตั ้งแต่ โส โสตาปนฺโนปิ สมโน เสฏฺฅี ธีตริ
เป็ นต้ น.
โส เสฏฺฅี อ. เศรษฐี นนั ้ โสตาปนฺโนปิ แม้ เป็ นผู้เป็ นโสดาบัน
สมาโน เป็ นอยู่ อสกฺโกนฺโต ไม่อาจอยู่ ธีตริ อุปปฺ นฺนโสก อธิวาเสตุ
เพื่ออันยังความเศร้ าโศกอันเกิดขึ ้นแล้ ว ในธิดาให้ อยู่ทบั กาเรตฺวา
ยังบุคคลให้ กระทาแล้ ว สรี รกิจฺจ ซึง่ กิจด้ วยสรี ระ ธีตุ ของธิดา
โรทนฺโต ร้ องให้ อยู่ คนฺตฺวา ไปแล้ ว สนฺติก สู่สานัก สตฺถุ
ของพระศาสดา (วจเน) ครัน้ เมื่อพระดารัสว่า คหปติ ดูก่อน
คฤหบดี ตฺว อ. ท่าน ทุกฺขี เป็ นผู้มีทกุ ข์ ทุมฺมโน เป็ นผู้มีใจอัน
โทษประทุษร้ ายแล้ ว อสฺสมุ โุ ข เป็ นผู้มีหน้ าอันเต็มแล้ วด้ วยน ้าตา
รุทมาโน เป็ นผู้ร้องไห้ อยู่ อาคโต เป็ นผู้มาแล้ ว อสิ ย่อมเป็ น
กึการณา เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี ้ (สตฺถารา) อันพระศาสดา
วุตฺเต ตรัสแล้ ว อาห กราบทูลแล้ วว่า ภนฺเต ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ
ธีตา อ.ธิดา เม ของข้ าพระองค์ สุมนาเทวี ชื่อว่าสุมนาเทวี กาลกตา
เป็ นผู้มีกาละอันกระทาแล้ ว (โหติ) ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ ฯ (สตฺถา)
อ. พระศาสดา (อาห) ตรัสแล้ วว่า อถ ครัน้ เมื่อความเป็ นอย่างนัน้
(สนฺเต) มีอยู่ ตฺว อ. ท่าน โสจสิ ย่อมเศร้ าโศก กสฺมา เพราะ
เหตุอะไร มรณ อ. ความตาย (โหติ) ย่อมมี สพฺเพส สตฺตาน
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แก่สตั ว์ ท. ทังปวง
้
เอกสิก ส่วนเดียว นนุ มิใช่หรื อ อิติ ดังนี ้ ฯ
(เสฏฺฅี) อ. (เศรษฐี ) (อาห) กราบทูลแล้ วว่า ภนฺเต ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ
อห อ. ข้ าพระองค์ ชานามิ ย่อมทราบ เอต ปพฺพ ซึง่ ข้ อนัน่ ปน
แต่ว่า ธีตา อ. ธิดา เม ของข้ าพระองค์ เอวรูปา เป็ นผู้มีรูปอย่างนี ้
หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนา เป็ นผู้ถึงพร้ อมแล้ วด้ วยหิริและโอตตัปปะ (โหติ)
ย่อมเป็ น มรณกาเล ในกาลอันเป็ นที่ตาย สา สุมนาเทวี อ. นาง
สุมนาเทวีนนั ้ อสกฺโกนฺตี ไม่อาจอยู่ สตึ ปจฺจปุ ฏฺฅาเปตุ เพื่ออันยัง
สติให้ เข้ าไปตังไว้
้ เฉพาะ วิปปฺ ลปมานา เพ้ ออยู่ มตา ตายแล้ ว เตน
การเณน เพราะเหตุนนั ้ โทมนสฺส อ. ความโทมนัส อนปฺปก อัน
ไม่น้อย อุปปฺ ชฺชติ ย่อมเกิดขึ ้น เม แก่ข้าพระองค์ อิต ดังนี ้ ฯ
(สตฺถา) อ. พระศาสดา (อาห) ตรัสแล้ วว่า มหาเสฏฺฅิ ดูก่อน
มหาเศรษฐี ปน ก็ กึ วจน อ. คาอะไร ตาย สุมนาเทวิยา อัน
นางสุมนาเทวีนนั ้ กถิต กล่าวแล้ ว อิติ ดังนี ้ ฯ (เสฏฺฅี) อ. เศรษฐี
(อาห) กราบทูลแล้ วว่า ภนฺเต ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ อห อ. ข้ าพระองค์
อามนฺเตสึ เรี ยกแล้ ว ต สุมนาเทวี ซึง่ นางสุมนาเทวีนนว่
ั ้ า สุมเน
แน่ะสุมนา อมฺม ผู้แม่ กึ อ. อะไร อิติ ดังนี ้ อถ ครัง้ นัน้ (สุมนาเทวี)
อ. นางสุมนาเทวี อาห กล่าวแล้ วว่า กนิฏฺฅภาติก แน่ะน้ องชาย กึ
อ. อะไร อิติ ดังนี ้ ม กะข้ าพระองค์ ตโต ลาดับนัน้ (สุมนาเทวี)
อ. นางสุมนาเทวี (วจเน) ครัน้ เมื่อคาว่า อมฺม แน่ะแม่ ตฺว อ. เธอ
วิปปฺ ลปสิ ย่อมเพ้ อหรื อ อิติ ดังนี ้ (มยา) อันข้ าพระองค์ วุตฺเต
กล่าวแล้ ว (วตฺวา) กล่าวแล้ วว่า กนิฏฺฅภาติก แน่ะน้ องชาย อห

ประโยค๒ - คัณฐี พระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๑ - หน้ าที่ 170

อ. ดิฉนั น วิปปฺ ลปามิ ย่อมไม่เพ้ อ อิติ ดังนี ้ (วจเน) ครัน้ เมื่อ
คาว่า อมฺม แน่ะแม่ ตฺว อ. เธอ ภายสิ ย่อมกลัวหรื อ อิติ ดังนี ้
(มยา) อันข้ าพระองค์ (วุตฺเต) กล่าวแล้ ว (วตฺวา) กล่าวแล้ วว่า
กนิฏฺฅภาติก แน่ะน้ องชาย อห อ. ดิฉนั น ภายามิ ย่อมไม่กลัว
อิติ ดังนี ้ วตฺวา ครัน้ กล่าวแล้ ว เอตฺตก วจน ซึง่ คาอันมีประมาณ
เท่านี ้ อกาสิ ได้ กระทาแล้ ว กาล ซึง่ กาละ อิติ ดังนี ้ ฯ
อถ ครัง้ นัน้ ภควา อ. พระผู้มีพระภาคเจ้ า อาห ตรัสแล้ วว่า
มหาเสฏฺฅิ ดูก่อนมหาเศรษฐี หิ ก็ ธีตา อ. ธิดา เต ของท่าน
น วิปปฺ ลปติ ย่อมไม่เพ้ อ อิต ดังนี ้ น เสฏฺฅี กะเศรษฐี นั ้น ฯ
(เสฏฺฅี) อ. เศรษฐี (ปุจฺฉิ) ทูลถามแล้ วว่า อถ ครัน้ เมื่อความ
เป็ นอย่างนัน้ (สนฺเต) มีอยู่ (สุมนาเทวี) อ. นางสุมนาเทวี อาห
กล่าวแล้ ว เอว อย่างนี ้ กสฺมา เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี ้ ฯ (สตฺถา)
อ. พระศาสดา (อาห) ตรัสแล้ วว่า (สุมนาเทวี) อ. นางสุมนาเทวี
(อาห) กล่าวแล้ ว (เอว) อย่างนี ้ (ตว) กนิฏฺฅตฺตาเอว เพราะ
ความที่แห่งท่านเป็ นผู้เป็ นน้ องชายนัน่ เทียว คหปติ ดูก่อนคฤหบดี
หิ ก็ ธีตา อ. ธิดา เต ของท่าน มหลฺลิกา เป็ นผู้แก่ ตยา กว่า
ท่าน มคฺคผเลหิ โดยมรรคและผล ท. (โหติ) ย่อมเป็ น หิ เพราะว่า
ตฺว อ.ท่าน โสตาปนฺโน เป็ นผู้เป็ นโสดาบัน (อสิ) ย่อมเป็ น ปน
ส่วนว่า ธีตา อ.ธิดา เต ของท่าน สกทาคามินี เป็ นผู้เป็ นสกทาคามินี
(โหติ) ย่อมเป็ น สา สุมนาเทวี อ. นางสุมนาเทวีนนั ้ อาห กล่าวแล้ ว
เอว อย่างนี ้ ต กะท่าน (อตฺตโน) มหลฺลิกตฺตา เพราะความที่แห่งตน
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เป็ นผู้แก่ มคฺคผเลหิ โดยมรรคและผล ท. อิติ ดังนี ้ ฯ (เสฏฺฅี) อ.เศรษฐี
(อาห) กราบทูลแล้ วว่า ภนฺเต ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ เอว อ. อย่างนัน้
หรื อ อิติ ดังนี ้ ฯ (สตฺถา) อ. พระศาสดา (อาห) ตรัสแล้ วว่า
คหปติ ดูก่อนคฤหบดี (อาม) เออ เอว อ. อย่างนัน้ อิติ ดังนี ้ ฯ
(เสฏฺฅี) อ. เศรษฐี (อาห) กราบทูลแล้ วว่า ภนฺเต ข้ าแต่พระองค์
ผู้เจริญ อิทานิ โนกาลนี ้ (สุมนาเทวี) อ. นางสุมนาเทวี นิพฺพตฺตา
บังเกิดแล้ ว กุหึ ฅาเน ณ ที่ไหน อิติ ดังนี ้ ฯ (เสฏฺฅี) อ. เศรษฐี
(วจเน) ครัน้ เมื่อพระดารัสว่า คหปติ ดูก่อนคฤหบดี (สุมนาเทวี)
อ. นางสุมนาเทวี (นิพฺพตฺตา) บังเกิดแล้ ว ตุสิตภวเน ในภพชื่อว่า
ดุสิต (อิทานิ) ในกาลนี ้ อิติ ดังนี ้ (สตฺถารา) อันพระศาสดา
วุตฺเต ตรัสแล้ ว (อาห) กราบทูลแล้ วว่า ภนฺเต ข้ าแต่พระองค์
ผู้เจริญ ธีตา อ. ธิดา มม ของข้ าพระองค์ นนฺทมานา วิจริตฺวา
เที่ยวไปเพลิดเพลินอยู่แล้ ว อนฺตเร ในระหว่าง ฃาตกาน แห่งญาติ
ท. อิธ โลเก ในโลกนี ้ คนฺตฺวาปิ แม้ ไปแล้ ว อิโต โลกโต จาก
โลกนี ้ นิพฺพตฺตา บังเกิดแล้ ว นนฺทนฏฺฅาเนว ในที่อนั เป็ นที่เพลิด
เพลินนัน่ เทียวหรื อ อิติ ดังนี ้ ฯ อถ ครัง้ นัน้ สตฺถา อ. พระศาสดา
วตฺวา ตรัสแล้ วว่า คหปติ ดูก่อนคฤหบดี อาม เออ (เอว) อ. อย่างนัน้
คหฏฺฅา วา อ. คฤหัสถ์ ท. ก็ดี ปพฺพชิต วา อ. บรรพชิต ท. ก็ดี
อปฺปมตฺตา นาม ชื่อว่าผู้ไม่ประมาทแล้ ว นนฺทนฺติเอว ย่อมเพลิดเพลิน
อิธโลเก จ ในโลกนี ้ด้ วย ปรโลเก จ ในโลกเบื ้อหน้ าด้ วย นัน่ เทียว
อิติ ดังนี ้ น เสฏฺฅึ กะเศรษฐี นั ้น อาห ตรัสแล้ ว คาถ ซึง่ พระคาถา
อิม นี ้ว่า ฯ
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กตปุญฺโฃ อ. บุคคลผู้มีบญ
ุ อันกระทาแล้ ว นนฺทติ
ย่อมเพลิดเพลิน อิธ โลเก ในโลกนี ้ เปจฺจ
ละไปแล้ ว นนฺทติ ย่อมเพลิดเพลิน นนฺทติ ย่อม
เพลิดเพลิน อุภยตฺถ โลเก ในโลกทังสอง
้
(โส
กตปุญฺโฃ) อ. บุคคลผู้มีบญ
ุ อันกระทาแล้ วนัน้
นนฺทติ ย่อมเพลิดเพลิน (จินฺตเนน) ด้ วยอันคิด
ว่า ปุญฺฃ อ. บุญ เม อันเรา กต กระทาแล้ ว
อิติ ดังนี ้ คโต ไปแล้ ว สุคฺคตึ สู่สคุ ติ นนฺทติ
ย่อมเพลิดเพลิน ภิยฺโย ยิ่ง อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า นนฺทติ ย่อมเพลิดเพลิน อิธโลเก ใน
โลกนี ้ กมฺมนนฺทเนน ด้ วยความเพลิดเพลินเพราะกรรม (อิติ) ดังนี ้
ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหล่านันหนา
้
(ปทสฺส) แห่งบทว่า อิธ
อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า นนฺทติ ย่อมเพลิดเพลิน ปรโลเก ใน
โลกในเบื ้องหน้ า วิปากนนฺทเนน ด้ วยความเพลิดเพลินเพราะผล
(อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่งบทว่า เปจฺจ อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า กตฺตา ผู้กระทา ปุญฺฃสฺส ซึง่ บุญ
นานปฺปการสฺส อันมีประการต่าง ๆ (อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่ง
บทว่า กตปุญฺโฃ อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า นนฺทติ ย่อมเพลิดเพลิน อิธ โลเก
ในโลกนี ้ (จินฺเตเนน) ด้ วยอันคิดว่า กุสล อ. กุศล เม อันเรา กต
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กระทาแล้ ว ปาป อ. บาป เม อันเรา อกต ไม่กระทาแล้ ว อิติ
ดังนี ้ อนุภวนฺโต เมื่อเสวย วิปาก ซึง่ ผล นนฺทติ ชื่อว่าย่อมเพลิด
เพลิน ปรตฺถ โลเก ในโลกเบื ้องหน้ า (อิติ) ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่ง
บทว่า อุภยตฺถ อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า ปน ก็ (กตปุญฺโฃ) อ. บุคคลผู้มี
บุญอันกระทาแล้ ว นนฺทนฺโต เมื่อเพลิดเพลิน อิธ โลเก ในโลกนี ้
นนฺทติ ชื่อว่าย่อมเพลิดเพลิน อุปาทาย เพราะเข้ าไปถือเอา กมฺมนนฺทน ซึง่ ความเพลิดเพลินเพราะกรรม โสมนสฺสมตฺตเกนเอว การเณน ด้ วยเหตุอนั สักว่าความโสมนัสนัน่ เทียวว่า ปุญฺฃ อ. บุญ เม
อันเรา กต กระทาแล้ ว อิติ ดังนี ้ (อิติ) ดังนี ้ (ปททฺวยสฺส)
แห่งหมวดสองแห่งบทว่า ปุฃฺฃ เม อิติ ดังนี ้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า ปน ก็ (กตปุญฺโฃ) อ. บุคคลผู้มีบญ
ุ
อันกระทาแล้ ว คโต ไปแล้ ว สุคตึ สู่สคุ ติ อนุภวนฺโต เสวยอยู่
ทิพฺพสมฺปตฺตึ ซึง่ สมบัติอนั เป็ นทิพย์ สตฺตปญฺฃาสวสฺสโกฏิโย จ ตลอด
โกฏิแห่งปี ๕๗ ท. ด้ วย สฏฺฅี วสฺสสตสหสฺสานิ จ ตลอดแสนแห่ง
ปี ท. ๖๐ ด้ วย นนฺทติ ชื่อว่าย่อมเพลิดเพลิน อติวิย เกินเปรี ยบ
ตุสิตปุเร ในบุรีชื่อว่าดุสิต วิปากนนฺทเนน ด้ วยความเพลิดเพลิน
เพราะผล อิติ ดังนี ้ (ปทสฺส) แห่งบทว่า ภิยฺโย อิติ ดังนี ้เป็ นต้ น ฯ
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เรื่ องภิกษุ ๒ สหาย
๓๑. ๑๔๖/๒ ตังแต่
้ สตฺถา สาธุ สาธูต อภินนฺทิตฺวา เป็ น
ต้ นไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา อภินนฺทิตฺวา ทรงเพลิดเพลินยิ่งแล้ วว่า
สาธุ อ. ดีละ สาธุ อ. ดีละ อิติ ดังนี ้ ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ ว ปฃฺห
ซึง่ ปั ญหา เสสมคฺเคสุปิ แม้ ในมรรคอันเหลือ ท. ปฏิปาฏิยา ตามลา
ดับ ฯ คนฺถิกตฺเถโร อ. พระเถระผู้เรี ยนซึง่ คัมภีร์ น อสกฺขิ ไม่ได้
อาจแล้ ว กเถตุ เพื่ออันกราบทูล เอกปิ ปญฺห ซึง่ ปั ญหาแม้ ข้อหนึง่ ฯ
ปน ส่วนว่า ขีณาสโว อ. พระเถระผู้มีอาสวะสิ ้นแล้ ว กเถสิ กราบ
ทูลแล้ ว (สตฺถารา) ปุจฺฉิตปุจฺฉิต ปญฺห ซึง่ ปั ญหาอันพระศาสดา
ตรัสถามแล้ วและตรัสถามแล้ ว ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา อทาสิ ได้
ทรงประทานแล้ ว สาธุการ ซึง่ อันสาธุการ ตสฺส ขีณาสวตฺเถรสฺส
แก่พระเถระผู้มีอาสวะสิ ้นแล้ วนัน้ ฅาเนสุ ในฅานะ ท. จตูสปุ ิ แม้ ๔ ฯ
ภุมฺมเทเว อาทึ กตฺวา ยาว พฺรหฺมโลกา สพฺพา เทวตา จเอว อ.
เทวดา ท. ทังปวง
้ กระทา ซึง่ ภุมมเทวดา ท. ให้ เป็ นต้ น เพียงใด
แต่พรหมโลก ด้ วยนัน่ เทียว นาคสุปณฺณา จ อ. นาคและครุฑ ท.
ด้ วย สุตฺวา ฟั งแล้ ว ต สาธุการ ซึง่ อันสาธุการนัน้ อทสุ ได้ ให้
แล้ ว สาธุการ ซึง่ อันสาธุการ ฯ อนฺเตวาสิกา จ เอว อ. อันเตวาสิก
ท. ด้ วยนัน่ เทียว สทฺธิวิหาริ โน จ อ. สัทธิวิหาริก ท. ด้ วย ตสฺส
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คนฺถิกตฺเถรสฺส ของพระเถระผู้เรี ยนซึง่ คัมภีร์นนั ้ สุตฺวา ฟั งแล้ ว ต
สาธุการ ซึง่ อันสาธุการนัน้ อุชฺฌายึสุ โพนทนาแล้ ว สตฺถาร ซึง่
พระศาสดาว่า เอต กมฺม อ. กรรมนัน่ กึ นาม ชื่ออะไร สตฺถารา
อันพระศาสดา กต ทรงกระทาแล้ ว (สตฺถา) อ. พระศาสดา อทาสิ
ได้ ทรงประทานแล้ ว สาธุการ ซึง่ อันสาธุการ ฅาเนสุ ในฅานะ ท.
จตูปสุ ๔ มหลฺลกตฺเถรสฺส แก่พระเถระผู้แก่ อชานนฺตสฺส ผู้ไม่ร้ ูอยู่
กิญฺจิ ซึง่ อะไร ๆ ปน แต่ว่า (สตฺถา) อ. พระศาสดา น กริ ไม่
ทรงกระทาแล้ ว ปสสามตฺตปิ อาการ ซึง่ พระอาการแม้ อนั สักว่าความ
สรรเสริญ อาจริยสฺส แก่อาจารย์ อมฺหาก ของเรา ท. สพฺพปริยตฺติธรสฺส ผู้ทรงไว้ ซงึ่ ปริยตั ิทงปวง
ั้
ปาโมกฺขสฺส ผู้เป็ นหัวหน้ า ภิกฺขสุ ตาน
แห่งร้ อยแห่งภิกษุ ท. ปญฺจนฺน ๕ อิติ ดังนี ้ ฯ
อถ ครัง้ นัน้ สตฺถา อ. พระศาสดา ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแล้ ว
เน ภิกฺขู ซึง่ ภิกษุ ท. เหล่านันว่
้ า ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท. ตุมฺเห
อ. เธอ ท. กเถถ ย่อมกล่าว เอต วจน ซึง่ คานัน่ กึ นาม ชื่อ
อะไร อิติ ดังนี ้ อตฺเถ ครัน้ เมื่อเนื ้อความ ตสฺมึ นัน้ (ภิกฺขหู ิ)
อันภิกษุ ท. อาโรจิเต กราบทูลแล้ ว วตฺวา ตรัสแล้ วว่า ภิกฺขเว ดู
ก่อนภิกษุ ท. อาจริโย อ. อาจารย์ ตุมฺหาก ของเธอ ท. รกฺขนสทิโส
เป็ นผู้เช่นกับด้ วยบุคคลผู้รักษา คาโว ซึง่ โค ท. ภติยา เพื่อค่าจ้ าง
สาสเน ในศาสนา มม ของเรา (โหติ) ย่อมเป็ น ปน ส่วนว่า
ปุตฺโต อ. บุตร มยฺห ของเรา ปริภญ
ุ ฺชนกสามิสทิโส เป็ นผู้เช่นกับ
ด้ วยเจ้ าของผู้บริโภค ปญฺจโครเส ซึง่ รสของโค ๕ ท. ยถารุจิยา ตาม
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ความชอบใจอย่างไร (โหติ) ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ อภาสิ ได้ ทรง
ภาษิตแล้ ว คาถา ซึง่ พระคาถา ท. อิมา เหล่านี ้ว่า
เจ หากว่า นโร อ. นระ ภสมาโน กล่าวอยู่
(พุทฺธวจน) ซึง่ พระพุทธพจน์ สหิต อันเป็ นไป
กับด้ วยประโยชน์เกื ้อกูล พหุปิ แม้ มาก ปมตฺโต
เป็ นผู้ประมาทแล้ ว (หุตฺวา) เป็ น ตกฺกโร เป็ น
ผู้กระทาซึง่ พระพุทธพจน์นนั ้ โหติ ย่อมเป็ น น
หามิได้ (โส นโร) อ. นระนัน้ ภาควา เป็ น
ผู้มีส่วน สามญฺฃสฺส แห่งคุณเครื่ องความเป็ น
แห่งสมณะ โหติ ย่อมเป็ น น หามิได้ โคโป
อิว ราวกะ อ. บุคคลผู้รักษาซึง่ โค คณย นับอยู่
คาโว ซึง่ โค ท. ปเรส ชนาน ของชน ท. เหล่า
อื่น (ภาควา) เป็ นผู้มีส่วน (ปญฺจโครสาน)
แห่งรสของโค ๕ ท. (โหติ) ย่อมเป็ น (น)
หามิได้ เจ หากว่า (นโร) อ. นระ ภาสมาโน
กล่าวอยู่ (พุทฺธวจน) ซึง่ พระพุทธพจน์ สหิต
อันเป็ นไปกับด้ วยประโยชน์เกื ้อกูล อปฺปปิ แม้
อันน้ อย อนุธมฺมจารี เป็ นผู้มีปกติประพฤติซงึ่
ธรรมอันสมควร ธมฺมสฺส แก่ธรรม โหติ ย่อม
เป็ นไซร้ (โส นโร) อ. นระนัน้ ปหาย ละ
แล้ ว ราค จ ซึง่ ราคะด้ วย โทส จ ซึง่ โทสะด้ วย
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โมห จ ซึง่ โมหะด้ วย สมฺมปฺปชาโน เป็ นผู้ร้ ู ทวั่
โดยชอบอยู่ สุวิมตุ ฺตจิตฺโต เป็ นผู้มีจิตอันพ้ นวิเศษ
ด้ วยดีแล้ ว อนุปาทิยาโน เป็ นผู้ไม่ถือมัน่ อยู่ อิธ
โลเก วา ในโลกนี ้หรื อ หุร วา หรื อว่าในโลกอื่น
(โหติ) ย่อมเป็ น โส นโร อ. นระนัน้ ภาควา
เป็ นผู้มีส่วน สามญฺฃสฺส แห่งคุณเครื่ องความเป็ น
แห่งสมณะ โหติ ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ ฯ
ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหล่านันหนา
้
เอต ปท อ. บทนี ้ว่า สหิต
อิติ ดังนี ้ นาม เป็ นชื่อ พุทฺธวจนสฺส แห่งพระพุทธพจน์ เตปิ ฏกสฺส
คือประชุมแห่งปิ ฎก ๓ (โหติ) ย่อมเป็ น (นโร) อ. นระ อุปสงฺกมิตฺวา เข้ าไปหาแล้ ว อาจริเย ซึง่ อาจารย์ ท. อุคฺคณฺหิตฺวา
เรี ยนเอาแล้ ว ต พุทฺธวจน ซึง่ พระพุทธพจน์นนั ้ ภาสมาโน กล่าว
อยู่ คือว่า วาเจนฺโต บอกอยู่ คือว่า กเถนฺโต แสดงอยู่ พหุปิ
พุทฺธวจน ซึง่ พระพุทธพจน์แม้ อนั มาก ปเรส ชนาน แก่ชน ท.
เหล่าอื่น ย กิจฺจ อ. กิจใด ปุคฺคเลน อันบุคคล การเกน ผู้กระทา
สุตฺวา ฟั งแล้ ว ต ธมฺม ซึง่ ธรรมนัน้ กตฺตพฺพ พึงกระทา ตกฺกโร
เป็ นผู้กระทาซึง่ กิจนัน้ โหติ ย่อมเป็ น น หามิได้ คือว่า มนสิการ
น ปวตฺเตสิ ไม่ยงั การกระทาไว้ ในใจให้ เป็ นไปแล้ ว อนิจฺจาทิวเสน
ด้ วยอานาจแห่งลักษณะ มีลกั ษณะอันไม่เที่ยงเป็ นต้ น ปกฺขปหรณมตฺตปิ
กาล สิ ้นกาลแม้ สกั ว่าอันปรบซึง่ ปี ก กุกฺกฏุ สฺส แห่งไก่ โคไป อ. บุคคล
ผู้รักษาซึง่ โค รกฺขนฺโต รักษาอยู่ คาโว ซึง่ โค ท. ภติยา เพื่อค่าจ้ าง
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ทิวเส ในวัน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา รับพร้ อมแล้ ว ปาโต ว แต่เช้ าเทียว
คเณตฺวา นับแล้ ว สาย ในเวลาเย็น นิยฺยาเทตฺวา มอบให้ แล้ ว
สามิกาน แก่เจ้ าของ ท. คณฺหาติ ย่อมรับเอา ทิวสภติมตฺต วตฺถุ
ซึง่ วัตถุอนั สักว่าค่าจ้ างในวัน ปน แต่ว่า (โส โคโป) อ. บุคคลผุ้
รักษาซึง่ โคนัน้ น ลภติ ย่อมไม่ได้ ปริภญ
ุ ฺชิตุ เพื่ออันบริโภค ปญฺจโครเส ซึง่ รสของโค ๕ ท. ยถารุจิยา ตามความชอบใจอย่างใด ยถา
นาม ชื่อฉันใด เอโส นโร อ. นระนัน่ ภาคี เป็ นผู้มีส่วน วตฺตปฏิวตฺตกรณมตฺตสฺส ผลสฺส แห่งผลอันสักว่าการกระทาซึง่ วัตรและ
วัตรอันสมควร สนฺติกา จากสานัก อนฺเตวาสิกาน ของอันเตวาสิก
ท. เกวล อย่างเดียว โหติ ย่อมเป็ น ปน แต่ว่า (เอโส นโร)
อ. นระนัน่ ภาคี เป็ นผู้มีส่วน สามญฺฃสฺส แห่งคุณเครื่ องความเป็ น
แห่งสมณะ โหติ ย่อมเป็ น น หามิได้ เอวเอว ฉันนันนั
้ น่ เทียว ฯ
ปน เหมือนอย่างว่า โคสามิกา ว อ. เจ้ าของแห่งโค ท. เทียว
ปริภญ
ุ ฺชนฺติ ย่อมบริ โภค ปญฺจโครส ซึง่ รสของโค ๕ คุนฺน ของโค
ท. โคปาลเกน นิยฺยาทิตาน ตัวอันบุคคลผู้รักษาซึง่ โคมอบให้ แล้ ว
ยถา ฉันใด การกปุคฺคลา อ. บุคคลผู้กระทา ท. สุตฺวา ฟั งแล้ ว ธมฺม
ซึง่ ธรรม เตน นเรน กถิต อันนระนันกล่
้ าวแล้ ว ปฏิปชฺชิตฺวา
ปฏิบตั ิแล้ ว ยถานุสิฏฺฅ ตามธรรมอันระพร่ าสอนแล้ ว เกจิ การปุคฺคลา
อ. บุคคลผู้กระทา ท. บางพวก ปาปุณนฺติ ย่อมบรรลุ ปฅมชฺฌานาทีนิ ฌานานิ ซึง่ ฌาน ท. มีฌานที่หนึง่ เป็ นต้ น เกจิ การกปุคฺคลา
อ. บุคคลผู้กระทา ท. บางพวก วิปสฺสน ยังวิปัสสนา วฑฺเฒตฺวา ให้
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เจริญแล้ ว ปาปุณนฺติ ย่อมบรรลุ มคฺคผลานิ ซึง่ มรรคและผล ท.
ภาคิโน เป็ นผู้มีส่วน สามญฺฃสฺส แห่งคุณเครื่ องความเป็ นแห่งสมณะ
โหนฺติ ย่อมเป็ น โคสามิกา โครสสฺส (ภาคิโน สมานา) อิว ราวกะ
อ. เจ้ าของแห่งโค ท. เป็ นผู้มีส่วน แห่งรสของโค เป็ นอยู่ ตถา ฉันนัน้ ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา กเถสิ ตรัสแล้ ว คาถ ซึง่ พระคาถา
ปฅม ที่หนึง่ วเสน ด้ วยอานาจ ภิกฺขโุ น แห่งภิกษุ สีลสมฺปนฺนสฺส
ผู้ถึงพร้ อมแล้ วด้ วยศีล พหุสฺสตุ สฺส ผู้มีพระพุทธพจน์อนั สดับแล้ วมาก
ปมาทวิหาริโน ผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยปกติ อปฺปวตฺตสฺส ผู้ไม่
ประพฤติแล้ ว โยนิโสมนสิกาเร ในการกระทาไว้ ในใจโดยแยบคาย
อนิจฺจาทิวเสน ด้ วยอานาจแห่งลักษณะมีลกั ษณะอันไม่เที่ยงเป็ นต้ น น
(กเถสิ) ไม่ตรัสแล้ ว (วเสน) ด้ วยอานาจ (ภิกฺขโุ น) แห่งภิกษุ
ทุสฺสีลสฺส ผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ ายแล้ ว อิติ ด้ วยประการฉะนี ้ ฯ
ปน ส่วน ว่า ทุติยคาถา อ. พระคาถาที่สอง (สตฺถารา)
อันพระศาสดา กถิตา ตรัสแล้ ว วเสน ด้ วยอานาจ การกปุคฺคลสฺ
แห่งบุคคลผู้กระทา อปฺปสฺสตุ สฺสอปิ ผู้แม้ มีพระพุทธพจน์อนั ตนสดับ
แล้ วน้ อย กโรนฺตสฺส ผู้กระทาอยู่ กมฺม ซึง่ กรรม โยนิโสมนสิกาเร
ในการกระทาไว้ ในใจโดยแยบคาย ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถว่า โถก หน่อยหนึง่ คือว่า เอกวคฺคทฺวิวคฺคมตฺตปิ แม้ อนั มีวรรคหนึง่ และวรรคสองเป็ นประมาณ (อิติ) ดังนี ้
ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหล่านันหนา
้
(ปทสฺส) แห่งบทว่า อปฺปมฺปิ
เจ อิติ ดังนี ้ ฯ
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(อตฺโถ) อ. อรรถว่า (นโร) อ. นระ อญฺฃาย รู้ทวั่ แล้ ว
อตฺถ ซึง่ อรรถ อญฺฃาย รู้ทวั่ แล้ ว ธมฺม ซึง่ ธรรม จรนฺโต ประพฤติ
อยู่ ธมฺม ซึง่ ธรรม อนุรูป อันสมควร นวโลกุตฺตรธมฺมสฺส แก่ธรรมอัน
เป็ นโลกุตตระ ๙ คือว่า จตุปาริสทุ ฺธิสีลธูตงฺคอสุภกมฺมฏฺฅานาทิเภท
อันต่างด้ วยธรรมมีศีลคือความบริสทุ ธิ์ ๔ และธุดงค์และอสุภกรรมฅาน
เป็ นต้ น ปุพฺพภาคปฏิปทาสงฺขาต อันบัณฑิตนับพร้ อมแล้ วว่าข้ อ
ปฏิบตั ิอนั มีในส่วนเบื ้องต้ น อนุธมฺมจารี ชื่อว่าเป็ นผู้มีปกติประพฤติซงึ่
ธรรมอันสมควร โหติ ย่อมเป็ น คือว่า อากงฺขนฺโต หวังอยู่ ปฏิเวธ
ซึง่ อันแทงตลอดว่า (อห) อ. เรา (ปฏิวิชฺฌิสฺสามิ) จักแทงตลอด
อชฺช ในวันนี ้ (อห) อ. เรา (ปฏิวิชฺฌิสฺสามิ) จักแทงตลอด
อชฺชเอว ในวันนี ้นัน่ เทียว อิติ ดังนี ้ วิจรติ ชื่อว่าย่อมประพฤติ
โส นโร อ. นระนัน้ ปหาย ละแล้ ว ราค จ ซึง่ ราคะด้ วย โทส
จ ซึง่ โทสะด้ วย โมห จ ซึง่ โมหะด้ วย สมฺมาปฏิปตฺติยา ด้ วยการ
ปฏิบตั ิโดยชอบ อิมาย นี ้ ปริชานนฺโต กาหนดรู้อยู่ ปริชานิตพฺพธมฺเม
ซึง่ ธรรมอันตนพึงกาหนดรู้ ท. สมฺมา โดยชอบ คือว่า เหตุนา โดย
เหตุ คือว่า นเยน โดยนัย สุวิมตุ ฺตจิตฺโต เป็ นผู้มีจิตอันพ้ นวิเศษแล้ ว
วเสน ด้ วยอานาจ ตทงฺควิกฺขมฺภนสมุจฺเฉทปฏิปสฺสทฺธินิสฺสรณวิมตุ ฺตีน
แห่งตทังควิมตุ ิและวิกขัมภน วิมตุ ิและสมุจเฉทวิมตุ ิและปฏิปัสสัทธิวิมตุ ิ
และนิสสรณวิมตุ ิ ท. อนุปาทิยาโน เป็ นผู้ไม่ถือมัน่ อยู่ อิธ โเก
วา ในโลกนี ้หรื อ หุร วา หรื อว่าในโลกอื่น คือว่า อนุปาทิยนฺโต
เป็ นผู้ไม่เข้ าไปยืดมัน่ อยู่ ขนฺธายตนธาตุโย ซึง่ ขันธ์ และอายตนะและ
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ธาตุ ท. อิธโลกปรโลเก ปริยาปนฺนา วา อันนับเนื่องแล้ วในโลกนี ้
และโลกในเบื ้องหน้ า หรื อ อชฺฌตฺติกพาหิรา วา หรื อว่าอันเป็ นไปใน
ภายในและเป็ นไปในภายนอก อุปาทาเนหิ ด้ วยอุปาทาน ท. จตูหิ ๔
มหาขีณาสโว ชื่อว่าเป็ นมหาขีณาสพ (โหติ) ย่อมเป็ น ภาควา เป็ น
ผู้มีส่วน มคฺคสงฺขาตสฺส สามฃฺฃสฺส วเสน อาคตสฺส ผลสามญฺฃสฺส
จเอว แห่งคุณเครื่ องความเป็ นแห่งสมณะคือผล อันมาแล้ ว ด้ วย
อานาจ แห่งคุณเครื่ องความเป็ นแห่งสมณะ อันบัณฑิตนับพร้ อมแล้ ว
ว่ามรรคด้ วยนัน่ เทียว ปญฺจอเสขธมฺมกฺขนฺธสามญฺฃสฺส จ แห่งคุณ
เครื่ องความเป็ นแห่งสมณะคือกองแห่งธรรมของพระอเสขะ ๕ ด้ วย
โหติ ย่อมเป็ น อิติ ดังนี ้ (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งคาถาว่า
ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี อิติ ดังนี ้เป็ นต้ น ฯ
(สตฺวา) อ. พระศาสดา คณฺหิ ทรงถือเอาแล้ ว กูฏ ซึง่ ยอด
เทสนาย แห่งเทศนา อรหตฺเตน ด้ วยความเป็ นแห่งพระอรหันต์
วฑฺฒกี วิย ราวกะ อ. นายช่างไม้ (คณฺหนฺโต) ถือเอาอยู่ (กูฏ)
ซึง่ ยอด อคารสฺส แห่งเรื อน รตนกูเฏน ด้ วยยอดแห่งรัตนะ อิติ
ดังนี ้แล ฯ
คัณฐี พระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล
ภาค ๑ จบ.

