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๒๔. ตณฺหาวคฺควณฺณนา
๑. กปลมจฺฉวตฺถุ. [๒๔๐]
"มนุชสฺสาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
กปลมจฺฉ อารพฺภ กเถสิ.
อตีเต กิร กสฺสปสฺส ภควโต ปรินิพฺพุตกาเล เทฺว กุลภาตโร
นิกฺขมิตฺวา สาวกาน สนฺติเก ปพฺพชึสุ. เตสุ เชฏโ โสธโน
นาม อโหสิ, กนิฏโ กปโล นาม. มาตา ปน เนส สาธนี
นาม, กนิฏภคินี ตาปนา นาม. ตาป ภิกฺขุนีสุ ปพฺพชึสุ. เอว เตสุ
ปพฺพชิเตสุ, อุโภ ภาตโร อาจริยุปชฺฌายาน วตฺตปฺปฏิวตฺต
กตฺวา วิหรนฺตา เอกทิวส "ภนฺเต อิมสฺมึ สาสเน กติ
ธุรานีติ ปุจฺฉิตฺวา "คนฺถธุรฺจ วิปสฺสนาธุรฺจาติ เทฺว
ธุรานีติ สุตฺวา, เชฏโ "วิปสฺสนาธุร ปูเรสฺสามีติ. ปฺจ
วสฺสานิ อาจริยุปชฺฌายาน สนฺติเก วสิตฺวา ยาว อรหตฺตา
0กมฺมฏาน คเหตฺวา อรฺ ปวิสิตฺวา วายมนฺโต อรหตฺต ปาปุณิ.
กนิฏโ "อห ตาว ตรุโณ, วุฑฺฒกาเล วิปสฺสนาธุร ปูเรสฺสามีติ
คนฺถธุร ปฏเปตฺวา ตีณิ ปฏกานิ อุคฺคณฺหิ. ตสฺส ปริยตฺตึ
นิสฺสาย มหาปริวาโร, ปริวาร นิสสฺ าย ลาโภ อุทปาทิ. โส
พาหุสจฺจมเทน มตฺโต ลาภตณฺหาย อภิภูโต อติปณฺฑิตมานิตาย ปเรหิ
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วุตฺต กปฺปย ป "อกปฺปยนฺติ วทติ, อกปฺปยป "กปฺปยนฺติ,
สาวชฺชป "อนวชฺชนฺติ, อนวชฺชป "สาวชฺชนฺติ. โส เปสเลหิ
ภิกฺขูหิ "มา อาวุโส กปล เอว อวจาติ วตฺวา ธมฺมฺจ
วินยฺจ ทสฺเสตฺวา โอวทิยมาโนป "ตุมฺเห กึ ชานาถ,
ริตฺตมุฏิสทิสาติอาทีนิ วตฺวา ภิกฺขู ขขเสนฺโต วมฺเภนฺโต วิจรติ.
อถสฺส ภาตุ โสธนตฺเถรสฺสาป ภิกขฺ ู เอตมตฺถ อาโรเจสส. โสป
น อุปสงฺกมิตฺวา "อาวุโส กปล ตุมฺหาทิสาน หิ สมฺมาปฏิปตฺติ
สาสนสฺส อายุ นาม, ตสฺมา สมฺมาปฏิปตฺตึ ปหาย กปฺปยาทีนิ
ปฏิพาหนฺโต มา เอว อวจาติ โอวทิ. โส ตสฺสาป วจน
นาทยิ. เอว สนฺเตป, น เถโร ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ โอวทิตฺวา โอวาท
อคฺคณฺหนฺต "นาย มม วจน กโรตีติ ตฺวา "เตนหาวุโส
ปฺายิสฺสสิ สเกน กมฺเมนาติ วตฺวา ปกฺกามิ. ตโต ปฏาย
น อฺเป เปสลา ภิกขฺ ู ฉฑฺฑยึสุ. โส ทุราจาโร หุตฺวา
ทุราจารปริวุโต วิหรนฺโต เอกทิวส อุโปสถคฺเค "ปาฏิโมกฺข
อุทฺทิสิสฺสามีติ วีชนึ อาทาย ธมฺมาสเน นิสีทิตวฺ า "วตฺตตาวุโส
เอตฺถ สนฺนปิ ติตาน ภิกฺขูน ปาฏิโมกฺขนฺติ ปุจฺฉิตฺวา "โก อตฺโถ
อิมสฺส ปฏิวจเนน ทินฺเนนาติ ตุณฺหีภูเต ภิกฺขู ทิสฺวา "อาวุโส
ธมฺโม วา วินโย วา นตฺถ,ิ ปาฏิโมกฺเขน สุเตน วา อสฺสุเตน
วา โก อตฺโถติ วตฺวา อาสนา วุฏ หิ. เอว โส กสฺสปสฺส
ภควโต ปริยตฺติสาสน โอสกฺกาเปสิ. โสธนตฺเถโรป ตทเหว
ปรินิพฺพายิ. กปโล อายุปริโยสาเน อวีจิมฺหิ มหานิรเย นิพฺพตฺติ.
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ตาปสฺส มาตา จ ภคินี จ ตสฺเสว ทิฏานุคตึ อาปชฺชิตฺวา
เปสเล ภิกฺขู อกฺโกสิตฺวา ปริภาสิตฺวา ตตฺเถว นิพฺพตฺตึสุ.
ตสฺมึ ปน กาเล ปฺจสตา ปุริสา คามฆาตกาทีนิ กตฺวา
โจริกาย ชีวนฺตา ชนปทมนุสฺเสหิ อนุพทฺธา ปลายมานา อรฺ
ปวิสิตฺวา ตตฺถ กิฺจิ ปฏิสรณ อปสฺสนฺตา อฺตร อารฺก
ภิกฺขุ ทิสฺวา วนฺทิตฺวา "ปฏิสรณ โน ภนฺเต โหถาติ วทึสุ.
เถโร "ตุมฺหาก สีลสทิส ปฏิสรณ นาม นตฺถ,ิ สพฺเพป ปฺจ
สีลานิ สมาทยถาติ อาห. เต "สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา สีลานิ
สมาทยึสุ. อถ เน เถโร โอวทิ "อิทานิ ตุมฺเห สีลวนฺโต;
ชีวิตเหตุป โว เนว สีล อติกฺกมิตพฺพ, น มโนปโทโส กาตพฺโพติ.
เต "สาธูติ สมฺปฏิจฺฉึสุ. อถ เต ชานปทา ต าน ปตฺวา
อิโต จิโต จ ปริเยสมานา เต โจเร ทิสฺวา สพฺเพ ชีวิตา
โวโรเปสส. เต กาล กตฺวา เทวโลเก นิพฺพตฺตึสุ. โจรเชฏโก
เชฏกเทวปุตฺโต อโหสิ. เต อนุโลมปฺปฏิโลมวเสน เอก พุทฺธนฺตร
เทวโลเก สสริตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปปฺ าเท สาวตฺถีนครทฺวาเร
ปฺจกุลสเต เกวฏฏคาเม นิพฺพตฺตึสุ. เชฏกเทวปุตฺโต
เกวฏฏเชฏกสฺส เคเห ปฏิสนฺธึ คณฺหิ, อิตเร อิตเรสุ. เอว
เตส เอกทิวเสเยว ปฏิสนฺธิคฺคหณฺจ มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขมนฺจ อโหสิ.
เกวฏฏเชฏโก "อตฺถิ นุ โข อิมสฺมึ คาเม อฺเป ทารกา
อชฺช ชาตาติ ปริเยสาเปตฺวา เตส ชาตภาว สุตฺวา "เอเต
มม ปุตฺตสฺส สหายกา ภวิสฺสนฺตีติ เตส โปสาวนิก ทาเปสิ.
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เต สพฺเพป สหปสุกีฬกา สหายกา หุตฺวา อนุปุพฺเพน วยปฺปตฺตา
อเหสส. เตส เกวฏฏเชฏกปุตฺโต ยสโต จ เตชโต จ อคฺคปุริโส
อโหสิ.
กปโลป โข เอก พุทฺธนฺตร นิรเย ปจิตฺวา วิปากาวเสเสน
ตสฺมึ กาเล อจิรวติยา สุวณฺณวณฺโณ ทุคฺคนฺธมุโข มหามจฺโฉ
หุตฺวา นิพฺพตฺติ. อเถกทิวส เต สหายกา "มจฺเฉ พนฺธิสฺสามาติ
ชาลาทีนิ คเหตฺวา นทิย ขิปสุ. อถ เนส อนฺโตชาล โส มจฺโฉ
ปาวิสิ. ต ทิสฺวา สพฺเพ เกวฏฏคามวาสิโน อุจฺจาสทฺทมกสุ
"ปุตฺตา โน ปม มจฺเฉ พนฺธนฺตา สุวณฺณมจฺฉ พนฺธึสุ,
อิทานิ โน ราชา ปหูต ธน ทสฺสตีติ. เตป โข สหายกา
มจฺฉ นาวาย ปกฺขิปตวฺ า นาว อุกฺขิปตฺวา รฺโ สนฺตกิ 
อคมสุ. รฺาป ต ทิสฺวาว "กึ เอตนฺติ วุตฺเต, "มจฺโฉ
เทวาติ อาหสุ. ราชา สุวณฺณวณฺณ มจฺฉ ทิสฺวา "สตฺถา
เอตสฺส สุวณฺณการณ ชานิสฺสตีติ มจฺฉ คาหาเปตฺวา ภควโต
สนฺติก อคมาสิ. มจฺเฉน มุเข วิวฏมตฺเตเยว, สกลเชตวน อติวิย
ทุคฺคนฺธ อโหสิ. ราชา สตฺถาร ปุจฺฉิ "กสฺมา ภนฺเต มจฺโฉ
สุวณฺณวณฺโณ ชาโต, กสฺมา จสฺส มุขโต ทุคฺคนฺโธ วายตีติ.
"อย มหาราช กสฺสปสฺส ภควโต ปาวจเน กปโล นาม ภิกขฺ ุ
อโหสิ พหุสฺสุโต มหาปริวาโร, ลาภตณฺหาย อภิภูโต อตฺตโน
วจน อคฺคณฺหนฺตาน อกฺโกสกปริภาสโก กสฺสปภควโต สาสน
โอสกฺกาเปสิ. โส เตน กมฺเมน อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติตฺวา
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วิปากาวเสเสน อิทานิ มจฺโฉ ชาโต; ย ปน โส ทีฆรตฺต พุทฺธวจน
วาเจสิ พุทฺธสฺส วณฺณ กเถสิ, ตสฺส นิสฺสนฺเทน อิม สุวณฺณวณฺณ
ปฏิลภิ; ย ภิกฺขูน อกฺโกสกปริภาสโก อโหสิ, เตนสฺส มุขโต
ทุคฺคนฺโธ วายติ; กถาเปมิ น มหาราชาติ. "กถาเปถ
ภนฺเตติ. อถ น สตฺถา ปุจฺฉิ "ตฺวมสิ กปโลติ. "อาม ภนฺเต
อห กปโลติ. "กุโต อาคโตสีติ. "อวีจิมหานิรยโต ภนฺเตติ.
"เชฏภาติโก เต โสธโน กุหินฺติ. "ปรินิพฺพุโต ภนฺเตติ. "มาตา
ปน เต สาธนี กหนฺติ. "นิรเย นิพฺพตฺตา ภนฺเตติ. "กนิฏภคินี
เต ตาปนา กหนฺติ. "มหานิรเย นิพฺพตฺตา ภนฺเตติ. "อิทานิ ตฺว กห
คมิสฺสสีติ. "อวีจิมหานิรยเมว ภนฺเตติ วตฺวา วิปฺปฏิสาราภิภูโต
นาว สีเสน ปหริตฺวา ตาวเทว กาล กตฺวา นิรเย นิพฺพตฺติ.
มหาชโน สวิคฺโค อโหสิ โลมหฏชาโต.
อถ ภควา ตสฺมึ ขเณ สนฺนิปติตาย ปริสาย จิตฺตวาร
โอโลเกตฺวา ตขณานุรูป ธมฺม เทเสตุ
"ธมฺมจริย พฺรหฺมจริย เอตทาหุ วสุตฺตมนฺติ
สุตฺตนิปาเต กปลสุตฺต กเถตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
"มนุชสฺส ปมตฺตจาริโน
ตณฺหา วฑฺฒติ มาลุวา วิย.
โส ปริปลฺ วติ หุราหุร
ผลมิจฺฉว วนสฺมึ วานโร.
๑

๑. ปาลิย. "ธมฺมจริยสุตฺตนฺติ ทิสฺสติ. . ว. ขุ. ส. ๒๕/๓๗๙.
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ย เอสา สหเต ชมฺมี ตณฺหา โลเก วิสตฺติกา,
โสกา ตสฺส ปวฑฺฒนฺติ, อภิวุฏว วีรณ,
โย เจต สหเต ชมฺมึ ตณฺห โลเก ทุรจฺจย,
โสกา ตมฺหา ปปตนฺติ อุทวินฺทุว โปกฺขรา.
ต โว วทามิ: ภทฺท โว, ยาวนฺเตตฺถ สมาคตา.
ตณฺหาย มูล ขนถ, อุสีรตฺโถว วีรณ.
มา โว นฬว โสโตว มาโร ภฺชิ ปุนปฺปุนนฺติ.
ตตฺถ "ปมตฺตจาริโนติ: สติโวสฺสคฺคลกฺขเณน ปมาเทน
ปมตฺตจาริสฺส ปุคฺคลสฺส เนว ฌาน น วิปสฺสนามคฺคผลานิ
วฑฺฒนฺติ. ยถา ปน รุกขฺ  สสิพฺพนฺตี ปริโยนทฺธนฺตี ตสฺส วินาสาย
มาลุวา ลตา วฑฺฒติ, เอวมสฺส ฉ ทฺวารานิ นิสฺสาย ปุนปฺปนุ 
อุปฺปชฺชนโต ตณฺหา วฑฺฒตีติ อตฺโถ.
โส ปริปฺลวติ หุราหุรนฺติ: โส ตณฺหาคติโก ปุคฺคโล
ภเว ภเว ปริปฺลวติ ธาวติ. ยถา กึ วิยาติ.
ผลมิจฺฉว วนสฺมึ วานโรติ: ยถา รุกฺขผล อิจฺฉนฺโต
วานโร วนสฺมึ ธาวติ, ตสฺส ตสฺส รุกฺขสฺส สาข คณฺหาติ, ต
มฺุจิตฺวา อฺ คณฺหาติ, ตป มฺุจิตฺวา อฺ คณฺหาติ
"สาข อลภิตฺวา สนฺนสิ ินฺโนติ วตฺตพฺพต นาปชฺชติ; เอวเมว
ตณฺหาคติโก ปุคฺคโล หุราหุร ธาวนฺโต "อารมฺมณ อลภิตฺวา
ตณฺหาย อปฺปวตฺต ปตฺโตติ วตฺตพฺพต นาปชฺชติ.
๑

๑. "ยถา กินฺติ วา กึ วิยาติ วา วจเนน ภวิตพฺพ.
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ยนฺติ: ย ปุคฺคล เอสา ลามกภาเวน ชมฺมี วิสาหารตาย
วิสปุปฺผตาย วิสผลตาย วิสปริโภคตาย รูปาทีสุ วิสตฺตตาย
อาสตฺตตาย วิสตฺติกาติ สงฺขฺย คตา ฉทฺวาริกตณฺหา อภิภวติ;
ยถา นาม วเน ปุนปฺปนุ  วสฺสนฺเตน เทเวน อภิวุฏ วีรณติณ
วฑฺฒติ; เอว ตสฺส ปุคฺคลสฺส อนฺโต วฏฏมูลกา โสกา
อภิวฑฺฒนฺตีติ อตฺโถ.
ทุรจฺจยนฺติ: โย ปน ปุคฺคโล เอต วุตฺตปฺปการ อติกฺกมิตุ
ปชหิตุ ทุกกฺ รตาย ทุรจฺจย ตณฺห สหติ อภิภวติ, ตมฺหา ปุคฺคลา
วฏฏมูลกา โสกา ปปตนฺติ; ยถา นาม โปกฺขเร ปทุมปตฺเต
ปติต อุทกพินฺทุ น ปติฏาติ, เอว น ปติฏหนฺตีติ อตฺโถ.
ต โว วทามีติ: เตน การเณน อห ตุมฺเห วทามิ.
ภทฺท โวติ: ภทฺท ตุมฺหาก โหตุ, มา อย กปโล วิย
วินาส ปาปุณิตฺถาติ อตฺโถ.
มูลนฺติ: อิมิสฺสา ฉทฺวาริกตณฺหาย อรหตฺตมคฺคฺาเณน
มูล ขนถ. กึ วิยาติ.
อุสีรตฺโถว วีรณนฺต:ิ ยถา อุสีเรน อตฺถิโก ปุริโส มหนฺเตน
กุทฺทาเลน วีรณ ขนติ, เอวมสฺสา มูล ขนถาติ อตฺโถ.
มา โว นฬว โสโตว มาโร ภฺชิ ปุนปฺปุนนฺติ:
มา ตุมฺเห นทีโสเต ชาต นฬ มหาเวเคน อาคโต นทีโสโต
วิย กิเลสมาโร มรณมาโร เทวปุตฺตมาโร จ ปุนปฺปุน ภฺชตูติ
อตฺโถ.
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เทสนาวสาเน ปฺจสตาป เกวฏฏปุตฺตา สเวค อาปชฺชติ ฺวา
ทุกฺขสฺสนฺตกิริย ปฏยมานา สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว
ทุกฺขสฺสนฺต กตฺวา สตฺถารา สทฺธึ อเนฺชวิหารสมาปตฺติธมฺมปริโภเคน
เอกปริโภคา อเหสุนฺติ.
กปลมจฺฉวตฺถุ.

๑

๒. สูกรโปติกาวตฺถุ. (๒๔๑)
"ยถาป มูเลติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต เอก
คูถสูกรโปติก อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ กิร ทิวเส สตฺถา ราชคห ปณฺฑาย ปวิสนฺโต เอก
สูกรโปติก ทิสฺวา สิต ปาตฺวากาสิ. ตสฺส สิต กโรนฺตสฺส
มุขวิวรวินิคฺคต ทสฺสโนภาสมณฺฑล ทิสฺวา อานนฺทตฺเถโร "โก
นุ โข ภนฺเต เหตุ, โก ปจฺจโย สิตสฺส ปาตุกมฺมายาติ สิตการณ
ปุจฺฉิ. อถ น สตฺถา อาห "ปสฺสเสต อานนฺท สูกรโปติกนฺติ.
"อาม ภนฺเตติ. "เอสา กกุสนฺธสฺส ภควโต สาสเน เอกาย
อาสนสาลาย สามนฺตา กุกฺกุฏี อโหสิ, สา เอกสฺส โยคาวจรสฺส
วิปสฺสนากมฺมฏาน สชฺฌายนฺตสฺส ธมฺมโฆส สุตฺวา ตโต จุตา
ราชกุเล นิพฺพตฺติตฺวา อุพฺพรี นาม ราชธีตา อโหสิ, สา
๑. "อาเนฺชวิหารสมาปตฺติธมฺมปริโภเคนาติ ปาเน ภวิตพฺพ. . ว.
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อปรภาเค สรีรวลฺชนฏาน ปวิฏ า ปุฬวกราสึ ทิสฺวา ตตฺถ
ปุฬวกสฺ อุปฺปาเทตฺวา ปมชฺฌาน ปฏิลภิ, สา ตตฺถ
ยาวตายุก ตฺวา ตโต จุตา พฺรหฺมโลเก นิพพฺ ตฺติ, ตโต
จวิตฺวา จ ปน คติวเสน อาลุลมานา อิทานิ สูกรโยนิย
นิพฺพตฺติ; อิท การณ ทิสฺวา มยา สิต ปาตุกตนฺติ. ต สุตฺวา
อานนฺทตฺเถรปฺปมุขา ภิกขฺ ู มหนฺต สเวค ปฏิลภึสุ. สตฺถา เตส
สเวค อุปฺปาเทตฺวา ราคตณฺหาย อาทีนว ปกาเสนฺโต อนฺตรวีถิย
ิตโกว อิมา คาถา อภาสิ
"ยถาป มูเล อนุปทฺทเว ทฬฺเห
ฉินฺโนป รุกฺโข ปุนเรว รูหติ,
เอวมฺป ตณฺหานุสเย อนูหเต
นิพฺพตฺตตี ทุกฺขมิท ปุนปฺปุน.
ยสฺส ฉตฺตึสติโสตา มนาปสฺสวนา ภุสา,
มหา วหนฺติ ทุทฺทิฏ ึ สงฺกปฺปา ราคนิสฺสิตา.
สวนฺติ สพฺพธี โสตา ลตา อุพฺภิชฺช ติฏติ,
ตฺจ ทิสฺวา ลต ชาต มูล ปฺาย ฉินฺทถ.
สริตานิ สิเนหิตานิ จ
โสมนสฺสานิ ภวนฺติ ชนฺตุโน,
เต สาตสิตา สุเขสิโน,
เต เว ชาติชรูปคา นรา.
ตสิณาย ปุรกฺขตา ปชา
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ปริสปฺปนฺติ สโสว พาธิโต ,
สโยชนสงฺคสตฺตา
ทุกฺขมุเปนฺติ ปุนปฺปุน จิราย.
ตสิณาย ปุรกฺขตา ปชา
ปริสปฺปนฺติ สโสว พาธิโต .
ตสฺมา ตสิณ วิโนทเย ภิกฺขุ
อากงฺข วิราคมตฺตโนติ.
ตตฺถ "มูเลติ: [ยสฺส รุกฺขสฺส] จตูสุ ทิสาสุ เหฏา จ
อุชุกเมว คเต ปฺจวิเธ มูเล เฉทนผาลนวิชฺฌนาทีน เกนจิ
อุปทฺทเวน อนุปทฺทเว ถิรปตฺตตาย ทฬฺเห [โส] รุกฺโข
อุปริจฺฉินฺโนป สาขานุสาขาน วเสน ปุนเทว รุหติ; เอวเมว
ฉทฺวาริกาย ตณฺหาย อนุสเย อรหตฺตมคฺคฺาเณน อนูหเต
อสมุจฺฉินฺเน, ตสฺมึ ตสฺมึ ภเว ชาติอาทิเภท อิท ทุกฺข ปุนปฺปุน
นิพฺพตฺตติเยวาติ อตฺโถ.
ยสฺสาติ: ยสฺส ปุคคฺ ลสฺส อิติ อชฺฌตฺติกสฺสุปาทาย อฏารส
ตณฺหาวิจริตานิ พาหิรสฺสุปาทาย อฏารส ตณฺหาวิจริตานีติ
อิเมส ตณฺหาวิจริตาน วเสน ฉตฺตึสติยา โสเตหิ สมนฺนาคตา
มนาเปสุ รูปาทีสุ อาสวติ ปวตฺตตีติ มนาปสฺสวนา ตณฺหา
ภุสา พลวตี โหติ, ต ปุคฺคล วิปนฺนฺาณตาย ทุทฺทฏิ ึ
ปุนปฺปุน อุปฺปชฺชนโต มหนฺตภาเวน มหา หุตฺวา ฌาน วา
๑

๒

๑

๓

๔

๕

๑. ม. พนฺธิโต. ๒. ม. สโยชนสงฺคสตฺตกา. ๓. ม. ภิกฺขูตนิ ตฺถิ. ๔. ม. อากงฺขนฺต.
๕. อภิ. วิ. ๓๕/๕๓๐.
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วิปสฺสน วา อนิสฺสาย ราคนิสฺสิตา สงฺกปฺปา วหนฺตีติ อตฺโถ.
สวนฺติ สพฺพธี โสตาติ: อิเม ตณฺหาโสตา จกฺขุทฺวาราทีน วเสน
สพฺเพสุ รูปาทีสุ อารมฺมเณสุ สวนโต สพฺพาป รูปตณฺหา ฯเปฯ
ธมฺมตณฺหาติ สพฺพภเวสุ วา สวนโต สพฺพธิ สวนฺติ นาม.
ลตาติ: ปลิเวนตฺเถน สสิพฺพนตฺเถน จ ลตา วิยาติ ลตา.
อุพฺภิชฺช ติฏตีติ: ฉหิ ทฺวาเรหิ อุปฺปชฺชติ ฺวา รูปาทีสุ
อารมฺมเณสุ ติฏติ.
ตฺจ ทิสฺวาติ: ต ปน ตณฺหาลต "เอตฺเถสา ตณฺหา
อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชตีติ ชาตฏานวเสน ทิสฺวา.
ปฺายาติ: สตฺเถน วเน ชาต ลต วิย มคฺคปฺปฺาย
มูเล ฉินฺทถาติ อตฺโถ.
สริตานีติ: อนุสฏานิ ปยาตานิ.
สิเนหิตานีติ: จีวราทีสุ ปวตฺตสิเนหวเสน สิเนหิตานิ จ,
ตณฺหาสิเนหมกฺขิตานีติ อตฺโถ.
โสมนสฺสานีติ: ตณฺหาวสิกสฺส ชนฺตุโน เอวรูปานิ
โสมนสฺสานิ ภวนฺติ.
เต สาตสิตาติ: เต ตณฺหาวสิกา ปุคฺคลา สาตนิสฺสิตา
สุขนิสฺสิตาว หุตฺวา สุเขสิโน สุขปริเยสิโน ภวนฺติ.
เต เวติ: เย เอวรูปา นรา, เต ชาติชราพฺยาธิมรณานิ
อุปคจฺฉนฺติเยวาติ ชาติชรูปคา นาม โหนฺติ.
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ปชาติ: อิเม สตฺตา ตาสกรเณน ตสิณาติ สงฺข คตาย
ตณฺหาย ปุรกฺขตา ปริวาริตา หุตฺวา.
พาธิโตติ: ลุทฺทเกน อรฺเ พทฺโธ สโส วิย ปริสปฺปนฺติ
ภายนฺติ.
สโยชนสงฺคสตฺตาติ: ทสวิเธน สโยชเนน เจว สตฺตวิเธน
ราคสงฺคาทินา จ สตฺตา พทฺธา ตสฺมึ วา ลคฺคา หุตฺวา.
จิรายาติ: จิร ทีฆมทฺธาน ปุนปฺปุน ชาติอาทิก ทุกขฺ 
อุปคจฺฉนฺตีติ อตฺโถ.
ตสฺมาติ: ยสฺมา ตสิณาย ปุรกฺขตา ปลิเวิตา สตฺตา, ตสฺมา
อตฺตโน วิราค ราคาทิวิคมน นิพฺพาน ปฏเนฺโต อากงฺขมาโน
ภิกฺขุ อรหตฺตมคฺเคเนว ต ตสิณ วิโนทเย ปนุทิตฺวา นีหริตฺวา
ฉฑฺเฑยฺยาติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.
สาป โข สูกรโปติกา ตโต จวิตฺวา สุวณฺณภูมิย ราชกุเล
นิพฺพตฺติ, ตโต จุตา ตเถว พาราณสิย นิพฺพตฺติ, ตโต จวิตฺวา
สุปฺปารกปฏฏเน อสฺสวาณิชเคเห นิพฺพตฺติ, ตโต จุตา คาวิรปฏฏเน
นาวิกสฺส เคเห นิพฺพตฺติ, ตโต จุตา อนุราธปุเร อิสฺสรเคเห
นิพฺพตฺติ, ตโต จุตา ตสฺเสว ทกฺขิณาย ทิสาย เภกฺกนฺตคาเม
สุมนสฺส นาม กุฏมฺพกิ สฺส เคเห ธีตา นาเมน สุมนา
นาม หุตฺวา นิพฺพตฺติ. อถสฺสา ปตา, ตสฺมึ คาเม
๑

๑. สี. ม. ยุ. โภกฺกนฺตคาเม.
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ฉฑฺฑิเต, ทีฆวาปรฏ คนฺตฺวา มหามุนิคาเม นาม วสิ. ตตฺถ
น ทุฏคามณีรฺโ อมจฺโจ ลกุณฺฏกอติมฺพโร นาม เกนจิเทว
กรณีเยน คโต ทิสฺวา มหนฺต มงฺคล กตฺวา ต อาทาย
มหาปุณฺณคาม คโต. อถ น โกฏิปพฺพตมหาวิหารวาสี มหาอตุลตฺเถโร
นาม ตตฺถ ปณฺฑาย จรนฺโต ตสฺสา เคหทฺวาเร ิโต
ทิสฺวา ภิกฺขหู ิ สทฺธึ กเถสิ "อาวุโส สูกรโปติกา นาม
ลกุณฺฏกอติมพฺ รมหามตฺตสฺส ภริยาภาว ปตฺตา, อโห อจฺฉริยนฺติ.
สา ต กถ สุตฺวา อตีตภเว อุคฺฆาเฏตฺวา ชาติสฺสรฺาณ
ปฏิลภิ. ตขณเยว อุปฺปนฺนสเวคา สามิก ยาจิตฺวา มหนฺเตน
อิสฺสริเยน ปฺจพลกตฺเถรีน สนฺติเก ปพฺพชิตวฺ า ติสฺสมหาวิหาเร
มหาสติปฏานสุตฺตกถ สุตฺวา โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ, ปจฺฉา
ทมิฬมทฺทเน กเต, มาตาปตูน วสนฏาน เภกฺกนฺตคามเมว คนฺตฺวา
ตตฺถ วสนฺตี กลฺลกมหาวิหาเร อาสีวิสูปมสุตฺต สุตฺวา อรหตฺต
ปาปุณิ. สา ปรินิพฺพานทิวเส ภิกขฺ ุนีหิ ปุจฺฉิตา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส
สพฺพ อิม ปวตฺตึ นิรนฺตร กเถตฺวา สนฺนิปติตสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส
มชฺเฌ มณฺฑลารามวาสินา ธมฺมปทภาณกมหาติสฺสตฺเถเรน สทฺธึ
สสนฺเทตฺวา "อห ปุพฺเพ มนุสฺสโยนิโต จุตา กุกฺกุฏี หุตฺวา
ตตฺถ เสนสฺส สนฺติกา สีสจฺเฉท ปตฺวา ราชคเห นิพฺพตฺตา
ปริพฺพาชิกาสุ ปพฺพชิตวฺ า ปมชฺฌานภูมิย นิพพฺ ตฺตา ตโต จุตา
เสฏิกุเล นิพฺพตฺตา นจิรสฺเสว จวิตฺวา สูกรโยนึ คนฺตวฺ า
ตโต จุตา สุวณฺณภูมึ ตโต พาราณสึ ตโต สุปฺปารกปฏฏน
๑. ม. มหาอนุรุทฺธตฺเถโร.

๑
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ตโต คาวิรปฏฏน ตโต อนุราธปุร ตโต เภกฺกนฺตคามนฺติ เอว
สมวิสเม เตรส อตฺตภาเว ปตฺวา อิทานิ อุกฺกฏเ ชาตา,
สพฺเพป อปฺปมาเทน สมฺปาเทถาติ วตฺวา จตสฺโส ปริสา
สเวเชตฺวา ปรินิพฺพายีติ.
สูกรโปติกาวตฺถุ.
๑

๓. วิพฺภนฺตกวตฺถุ. (๒๔๒)
"โย นิพฺพนฏโติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
เอก วิพฺภนฺตก อารพฺภ กเถสิ.
เอโก กิร มหากสฺสปตฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริโก หุตฺวา จตฺตาริ
ฌานานิ อุปปฺ าเทตฺวาป อตฺตโน มาตุลสฺส สุวณฺณการสฺส เคเห
วิสภาครูปารมฺมณ ทิสฺวา ตตฺถ ปฏิพทฺธจิตฺโต วิพภมิ. อถ น
มนุสฺสา อลสภาเวน กมฺม กาตุ อนิจฺฉนฺต เคหา นีหรึสุ. โส
ปาปมิตฺตสสคฺเคน โจรกมฺเมน ชีวิต กปฺเปนฺโต วิจริ. อถ น
เอกทิวส คเหตฺวา ปจฺฉาพาหุ คาฬฺหพนฺธน พนฺธิตฺวา จตุกฺเก
จตุกฺเก กสาหิ ตาเลนฺตา อาฆาต นยึสุ. เถโร ปณฺฑาย จริตุ
ปวิสนฺโต ต ทกฺขิณทฺวาเรน นีหริยมาน ทิสฺวา พนฺธน สิถิล
กาเรตฺวา "ปุพฺเพ ตยา ปริจิต กมฺมฏาน ปุน อาวชฺเชหีติ
๒

๓

๑. ทฺวาทเสว. ๒. ยุ. เอโส. ๓. อาฆาตนนฺติ ยุตฺตตร.
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อาห. โส เตน โอวาเทน สตุปฺปาท ลภิตฺวา ปุน จตุตฺถชฺฌาน
นิพฺพตฺเตสิ. อถ น อาฆาตน เนตฺวา "ฆาเตสฺสามาติ สูเล
อุตฺตาเสสส. โส น ภายติ น สนฺตสติ. อถสฺส ตสฺมึ ตสฺมึ
ทิสาภาเค ิตา มนุสฺสา อสิสตฺติโตมราทีนิ อาวุธานิ อุกฺขิปตฺวาป
ต อสนฺตสนฺตเมว ทิสฺวา "ปสฺสถ โภนฺโต อิม ปุริส, อเนกสตานป
อาวุธหตฺถาน ปุริสาน มชฺเฌ เนวจฺฉมฺภติ น เวธติ, อโห
อจฺฉริยนฺติ อจฺฉริยพฺภูตชาตา มหานาท นทิตฺวา รฺโ ต
ปวตฺตึ อาโรเจสส. ราชา ต การณ สุตฺวา "วิสฺสชฺเชถ
นนฺติ วตฺวา สตฺถุ สนฺติกป คนฺตฺวา ตมตฺถ อาโรเจสิ. สตฺถา
โอภาส ผริตฺวา ตสฺส ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห.
"โย นิพฺพนฏโ วนาธิมุตฺโต
วนมุตฺโต วนเมว ธาวติ,
ต ปุคฺคลเมว ปสฺสถ:
มุตฺโต พนฺธนเมว ธาวตีติ.
ตสฺสตฺโถ: "โย ปุคฺคโล คิหิภาเว อาลยสงฺขาต วนฏ
ฉฑฺเฑตฺวา ปพฺพชิตตาย นิพฺพนฏโ วิหารสงฺขาเต ตโปวเน
อธิมุตฺโต ฆราวาสพนฺธนสงฺขาตา ตณฺหาวนา มุตฺโต หุตฺวา
ปุน ต ฆราวาสพนฺธน ตณฺหาวนเมว ธาวติ, เอวนฺต ปุคฺคล
ปสฺสถ; เอโส ฆราวาสพนฺธนโต มุตฺโต ปุน ฆราวาสพนฺธนเมว
ธาวตีติ.
๑

๑. สี. ม. ยุ. อาห. ๒. สี. ม. ยุ. อาโรจยึสุ.

๒
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อิม ธมฺมเทสน สุตฺวา โส ราชปุริสานมนฺตเร สูลคฺเค
นิสินฺโนว อุทยพฺพย ปฏเปตฺวา ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา สงฺขาเร
สมฺมสนฺโต โสตาปตฺติผล ปตฺวา สฺมาปตฺติสุข อนุภวนฺโต เวหาส
อุปฺปติตฺวา อากาเสเนว สตฺถุ สนฺติก อาคนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา
ปพฺพชิตฺวา สราชิกาย ปริสาย มชฺเฌเยว อรหตฺต ปาปุณีติ.
วิพฺภนฺตกวตฺถุ.
๔. พนฺธนาคารวตฺถุ. (๒๔๓)
"น ต ทฬฺหนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
พนฺธนาคาร อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ กิร กาเล พหู สนฺธิจฺเฉทกปนฺถฆาตกมนุสฺสฆาตเก
โจเร อาเนตฺวา โกสลรฺโ ทสฺเสสส. เต ราชา อนฺทุพนฺธนรชฺชุพนฺธนสงฺขลิกพนฺธเนหิ พนฺธาเปสิ. ตึสมตฺตาป โข ชานปทา
ภิกฺขู สตฺถาร ทฏุกามา อาคนฺตฺวา ทิสฺวา วนฺทิตฺวา ปุนทิวเส
สาวตฺถิย ปณฺฑาย จรนฺตา พนฺธนาคาร คนฺตฺวา เต โจเร
ทิสฺวา ปณฑ
ฺ ปาตปฺปฏิกฺกนฺตา สายณฺหสมเย ตถาคต อุปสงฺกมิตฺวา
"ภนฺเต อชฺช อมฺเหหิ ปณฺฑาย จรนฺเตหิ พนฺธนาคาเร พหู
โจรา อนฺทพุ นฺธนาทีหิ พทฺธา มหาทุกฺข อนุภวนฺตา ทิฏ า,
เต ตานิ พนฺธนานิ ฉินฺทิตฺวา ปลายิตุ น สกฺโกนฺติ; อตฺถิ นุ
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โข ภนฺเต เตหิ พนฺธเนหิ ถิรตร อฺ พนฺธน นามาติ ปุจฺฉึสุ.
สตฺถา "ภิกขฺ เว กึพนฺธนานิ นาเมตานิ: ย ปเนต ธนธฺปุตฺตทาราทีสุ ตณฺหาสงฺขาต กิเลสพนฺธน, เอต เอเตหิ สตคุเณน
สหสฺสคุเณน สตสหสฺสคุเณน ถิรตร, เอว มหนฺตป ปเนต
ทุจฺฉินฺทิย พนฺธน โปราณกปณฺฑิตา ฉินฺทิตฺวา หิมวนฺต ปวิสิตฺวา
ปพฺพชึสูติ วตฺวา อตีต อาหริ:
"อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต, โพธิสตฺโต
เอกสฺมึ ทุคฺคตคหปติกุเล นิพฺพตฺติ. ตสฺส วยปฺปตฺตสฺส ปตา
กาลมกาสิ. โส ภตึ กตฺวา มาตร โปเสสิ. อถสฺส มาตา
อนิจฺฉมานสฺเสว เอก กุลธีตร เคเห กตฺวา อปรภาเค
กาลมกาสิ. ภริยายปสฺส กุจฺฉิย คพฺโภ ปติฏหิ. โส คพฺภสฺส
ปติฏิตภาว อชานนฺโตว "ภทฺเท ตฺว ภตึ กตฺวา ชีว, อห
ปพฺพชิสฺสามีติ อาห. "สามิ นนุ คพฺโภ เม ปติฏิโต, มยิ
วิชาตาย, ทารก ทิสฺวา ปพฺพชิสฺสสีติ อาห. โส "สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตสฺสา วิชาตกาเล "ภทฺเท ตฺว โสตฺถินา วิชาตา,
อิทานาห ปพฺพชิสฺสามีติ อาปุจฺฉิ. อถ น สา "ปุตฺตกสฺส เต
ตาว ถนปานโต อปคมนกาล อาคเมหีติ วตฺวา ปุน คพฺภ
คณฺหิ. โส จินฺเตสิ "อิม สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา คนฺตุ น สกฺกา,
อิมิสฺสา อนาจิกฺขิตฺวาว ปลายิตฺวา ปพฺพชิสฺสามีติ. โส ตสฺสา
อนาจิกฺขิตฺวาว รตฺติภาเค อุฏาย ปลายิ. อถ น นครคุตฺติกา
อคฺคเหสส. โส "อห สามิ มาตุโปสโก นาม, วิสฺสชฺเชถ มนฺติ
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อตฺตาน วิสฺสชฺเชตฺวา เอกสฺมึ าเน วสิตฺวา หิมวนฺต ปวิสิตฺวา
อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา อภิฺา จ สมาปตฺติโย จ นิพฺพตฺเตตฺวา
ฌานกีฬาย กีฬนฺโต วิหาสิ. โส ตตฺถ วสนฺโตเยว "เอวรูปป
นาม เม ทุจฺฉินฺทิย ปุตฺตทารพนฺธน กิเลสพนฺธน ฉินฺนนฺติ อุทาน
อุทาเนสิ.
สตฺถา อิม อตีต อาหริตฺวา เตน อุทานิต อุทาน ปกาเสนฺโต.
อิมา คาถา อภาสิ.
"น ต ทฬฺห พนฺธนมาหุ ธีรา,
ยทายส ทารุชปพฺพชฺจ.
สารตฺตรตฺตา มณิกุณฺฑเลสุ
ปุตฺเตสุ ทาเรสุ จ ยา อเปกฺขา,
เอต ทฬฺห พนฺธนมาหุ ธีรา
โอหาริน สิถิลทุปฺปมฺุจ.
เอตป เฉตฺวาน ปริพฺพชนฺติ
อนเปกฺขิโน กามสุข ปหายาติ.
ตตฺถ "ธีราติ: พุทฺธาทโย ปณฺฑิตปุริสา อยสงฺขลิกสงฺขาต
อยสา นิพพฺ ตฺต อายส อนฺทุพนฺธนสงฺขาต ทารุช ปพฺพชติเณหิ
วา อฺเหิ วา วากาทีหิ รชฺชช กตฺวา กต รชฺชุพนฺธน [ต]y
อสิอาทีหิ ฉินฺทิตุ สกฺกุเณยฺยภาเวน `ถิรนฺติ น วทนฺตตี ิ
อตฺโถ.
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สารตฺตรตฺตาติ: สารตฺตา หุตฺวา รตฺตา. พหลราครตฺตาติ
อตฺโถ.
มณิกุณฑ
ฺ เลสูติ: มณีสุ จ กุณฺฑเลสุ จ, มณิจิตฺเตสุ วา
กุณฺฑเลสุ.
เอต ทฬฺหนฺติ: เย มณิกุณฺฑเลสุ สารตฺตรตฺตา, เตสเยว โส
ราโค, ยา จ ปุตฺตทาเรสุ อเปกฺขา ตณฺหา, เอต กิเลสมย พนฺธน
ปณฺฑิตปุริสา ทฬฺหนฺติ วทนฺติ.
โอหารินนฺติ: อากฑฺฒิตฺวา จตูสุ อปาเยสุ ปาตนโต อวหรติ
เหฏา หรตีติ โอหาริน.
สิถิลนฺต:ิ พนฺธนฏาเน ฉวิจมฺมมสานิ น ฉินฺทติ โลหิต น
นีหรติ พนฺธนภาวป อชานาเปตฺวา ถลปถชลปถาทีสุ กมฺมานิ กาตุ
เทตีติ สิถิล.
ทุปฺปมฺุจนฺติ: โลภวเสน หิ เอกวารป อุปฺปนฺน กิเลสพนฺธน
พนฺธนฏานโต กจฺฉโป วิย ทุมฺโมจิย โหตีติ ทุปฺปมฺุจ.
เอตป เฉตฺวานาติ: เอต เอว ทฬฺหป กิเลสพนฺธน าณขคฺเคน
ฉินฺทิตฺวา อนเปกฺขิโน หุตฺวา กามสุข ปหาย ปริพฺพชนฺติ ปกฺกมนฺติ,
ปพฺพชนฺตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
พนฺธนาคารวตฺถุ.
๑

๑. "โยติ ปเทน ภวิตพฺพ.
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๕. เขมาวตฺถุ. (๒๔๔)
"เย ราครตฺตาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
เขมนฺนาม รฺโ พิมฺพิสารสฺส อคฺคมเหสึ อารพฺภ กเถสิ.
สา กิร ปทุมุตฺตรปาทมูเล ปตฺถิตปฺปตฺถนา อติวิย อภิรูปา
ปาสาทิกา อโหสิ. "สตฺถา กิร รูปสฺส โทส กเถตีติ สุตฺวา
ปน สตฺถุ สนฺติก คนฺตุ น อิจฺฉิ. ราชา ตสฺสา รูปมทมตฺตภาว
ตฺวา เวฬุวนวณฺณปฺปฏิสยุตฺตานิ คีตานิ กาเรตฺวา นฏาทีน
ทาเปสิ. เตส ตานิ คายนฺตาน สุตฺวา ตสฺสา เวฬุวน อทิฏปุพฺพ
วิย อสฺสุตปุพฺพ วิย จ อโหสิ. สา "กตร อุยฺยาน สนฺธาย
คายถาติ ปุจฺฉิตฺวา, "เทวิ ตุมฺหาก เวฬุวนุยฺยานเมวาติ วุตฺเต,
อุยฺยาน คนฺตุกามา อโหสิ. สตฺถา ตสฺสา อาคมน ตฺวา
ปริสมชฺเฌ นิสีทิตฺวา ธมฺม เทเสนฺโตว ตาลวณฺฏ อาทาย
อตฺตโน ปสฺเส ตฺวา วีชมาน อภิรปู  อิตฺถึ นิมมฺ ินิ. เขมาป
เทวี ปวิสมานาว ต อิตฺถึ ทิสฺวา "สมฺมาสมฺพุทฺโธ รูปสฺส
โทส กเถตีติ วทนฺต,ิ อยฺจสฺส สนฺติเก อิตฺถี วีชมานา ิตา,
อห อิมิสฺสา กลภาคป น อุเปมิ, น มยา อีทิส อิตฺถีรูป
ทิฏปุพฺพ, สตฺถาร อภูเตน อพฺภาจิกฺขนฺติ มฺเติ จินฺเตตฺวา
ตถาคตสฺส กถาสทฺทป อนิสาเมตฺวา ตเมว อิตฺถึ โอโลกยมานา
อฏาสิ. สตฺถา ตสฺสา ตสฺมึ รูเป อุปฺปนฺนพหุมานต ตฺวา ต
รูป ปมวยาทิวเสน ทสฺเสนฺโต เหฏา วุตฺตนเยเนว ปริโยสาเน
อฏิมตฺตาวสาน กตฺวา ทสฺเสสิ. เขมา ต ทิสวฺ า "เอวรูปป
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นาม ต รูป มุหุตฺเตเนว ขยวย ปตฺต, นตฺถิ วต อิมสฺมึ รูเป
สาโรติ จินฺเตสิ. สตฺถา ตสฺสา จิตฺตวาร โอโลเกตฺวา "เขเม ตฺว
`อิมสฺมึ รูเป สาโร อตฺถีติ จินฺเตสิ ปสฺสทานิสฺส นิสฺสารภาวนฺติ
วตฺวา อิม คาถมาห
"อาตุร อสุจึ ปูตึ ปสฺส เขเม สมุสฺสย
อุคฺฆรนฺต ปคฺฆรนฺต พาลาน อภิปตฺถิตนฺติ.
สา คาถาปริโยสาเน โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ. อถ น สตฺถา
"เขเม อิเม สตฺตา ราครตฺตา โทสทุฏา โมหมูฬฺหา อตฺตโน
ตณฺหาโสต สมติกฺกมิตุ น สกฺโกนฺติ ตตฺเถว ลคฺคนฺตีติ วตฺวา
ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
"เย ราครตฺตานุปตนฺติ โสต
สย กต มกฺกฏโกว ชาล.
เอตมฺป เฉตฺวาน วชนฺติ ธีรา
อนเปกฺขิโน สพฺพทุกฺข ปหายาติ.
ตตฺถ "มกฺกฏโกว ชาลนฺติ: ยถา นาม มกฺกฏโก สุตฺตชาล
กตฺวา มชฺฌฏาเน นาภิมณฺฑเล นิปนฺโน ปริยนฺเต ปติต ปฏงฺค
วา มกฺขิก วา เวเคน คนฺตฺวา วิชฺฌิตฺวา ตสฺส รส ปวิตฺวา
ปุนาคนฺตฺวา ตสฺมึเยว าเน นิปชฺชติ; เอวเมว เย สตฺตา
ราครตฺตา โทสทุฏา โมหมูฬฺหา, สย กต ตณฺหาโสต อนุปตนฺติ
เต ต สมติกฺกมิตุ น สกฺโกนฺติ; เอว ทุรติกฺกม.
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เอตมฺป เฉตฺวาน วชนฺติ ธีราติ: ปณฺฑิตา เอต พนฺธน
ฉินฺทิตฺวา อนเปกฺขิโน นิราลยา หุตฺวา อรหตฺตมคฺเคน สพฺพทุกฺข
ปหาย วชนฺติ คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน เขมา อรหตฺเต ปติฏหิ. มหาชนสฺสาป
สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ. สตฺถา ราชาน อาห "มหาราช
เขมาย ปพฺพชิตุ วา ปรินิพฺพายิตุ วา วฏฏตีติ. "ภนฺเต
ปพฺพาเชถ น, อล ปรินิพฺพาเนนาติ. สา ปพฺพชิตฺวา อคฺคสาวิกา
อโหสีติ.
เขมาวตฺถุ.
๖. อุคฺคเสนเสฏิปุตฺตวตฺถุ. (๒๔๕)
"มฺุจ ปุเรติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
อุคฺคเสน อารพฺภ กเถสิ.
ปฺจสตา กิร นาฏกา สวจฺฉเร วา ฉมฺมาเส วา สมฺปตฺเต,
ราชคห คนฺตฺวา รฺโ สตฺตาห สมชฺช กตฺวา พหุ หิรฺสุวณฺณ
ลภนฺติ, อนฺตรนฺตเร อุกเฺ ขปทายาน ปริยนฺโต นตฺถิ. มหาชโน
มฺจาทีสุ ตฺวา สมชฺช โอโลเกสิ. อเถกา ลงฺฆธีตา
วส อภิรุยฺห ตสฺส อุปริ ปริวตฺติตฺวา ตสฺส ปริยนฺเต อากาเส
๑

๑. สี. ม. ยุ. มฺจาติมฺจาทีสุ.
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จงฺกมมานา นจฺจติ เจว คายติ จ. ตสฺมึ สมเย อุคฺคเสโน
นาม เสฏิปุตฺโต สหายเกน สทฺธึ มฺจาติมฺเจ ิโต ต
โอโลเกตฺวา ตสฺสา หตฺถปาทวิกฺเขปาทีสุ อุปปฺ นฺนสิเนโห เคห
คนฺตฺวา "ต ลภนฺโต ชีวสิ ฺสามิ, อลภนฺตสฺส เม, อิเธว มรณนฺติ
อาหารุปจฺเฉท กตฺวา มฺจเก นิปชฺช;ิ มาตาปตูหิ "ตาต กินเฺ ต
รุชฺชตีติ ปุจฉฺ ิโตป "ต เม นฏธีตร ลภนฺตสฺส, ชีวิต อตฺถ,ิ
อลภนฺตสฺส เม, อิเธว มรณนฺติ วตฺวา, "ตาต มา เอว กริ,
อฺ เต อมฺหาก กุลสฺส จ โภคานฺจ อนุรูป กุมาริก
อาเนสฺสามาติ วุตฺเตป, ตเถว วตฺวา นิปชฺช.ิ อถสฺส ปตา พหุ
ยาจิตฺวาป ต สฺาเปตุ อสกฺโกนฺโต นฏกสฺส สหายก ปกฺโกสาเปตฺวา
กหาปณสหสฺส ทตฺวา "อิเม กหาปเณ คเหตฺวา อตฺตโน ธีตร
มยฺห ปุตฺตสฺส เทตูติ ปหิณิ. โส "นาห กหาปเณ คเหตฺวา
เทมิ; สเจ ปน โส อิม อลภิตฺวา ชีวิตุ น สกฺโกติ, เตนหิ
อมฺเหหิ สทฺธึเยว วิจรตุ, ทสฺสามิสฺส ธีตรนฺติ. มาตาปตโร
ปุตฺตสฺส ตมตฺถ อาโรเจสส. โส "อห เตหิ สทฺธึ วิจริสฺสามีติ
วตฺวา ยาจนฺตานป เตส กถ อนาทยิตฺวา นิกฺขมิตฺวา นฏกสฺส
สนฺติก อคมาสิ. โส ตสฺส ธีตร ทตฺวา เตน สทฺธึเยวญ
คามนิคมราชธานีสุ สิปปฺ  ทสฺเสนฺโต วิจริ. สาป เตน สทฺธึ
สวาสมนฺวาย นจิรสฺเสว ปุตฺต ลภิตฺวา ต กีฬาปยมานา
"สกฏโคปกสฺส ปุตฺต ภณฺฑหารกสฺส ปุตฺต กิฺจิ อชานนกสฺส ปุตฺตาติ
วทติ. โสป เนส สกฏปริวตฺตก กตฺวา ิตฏาเน โคณาน ติณ อาหรติ

ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (อฏฐโม ภาโค) - หนาที่ 24

สิปฺปทสฺสนฏาเน ลทฺธภณฺฑก อุกฺขิปตฺวา หรติ, ตเทว กิร
สนฺธาย สา อิตฺถี ปุตฺต กีฬาปยมานา ตเถว วทติ. โส อตฺตาน
อารพฺภ ตสฺสา คายนภาว ตฺวา ปุจฺฉิ "ม สนฺธาย กเถสีติ.
"อาม ต สนฺธายาติ. "เอว สนฺเต อห ปลายิสสฺ ามีติ. สา
"กึ ปน มยฺห ตยา ปลายิเตน วา อาคเตน วาติ ปุนปฺปุน
ตเทว ตีต คายติ. สา กิร อตฺตโน รูปสมฺปตฺต
ิ ฺเจว
ธนลาภฺจ นิสฺสาย ต กิสฺมิฺจิ น มฺติ. โส "กึ นุ โข
นิสฺสาย อิมิสฺสา อย มาโนติ จินฺเตนฺโต "สิปปฺ  นิสฺสายาติ
ตฺวา "โหตุ, สิปฺป คณฺหิสฺสามีติ สสฺสุร อุปสงฺกมิตฺวา ตสฺส
ชานนสิปฺป อุคฺคณฺหิตฺวา คามนิคมาทีสุ สิปฺป ทสฺเสนฺโต อนุปุพฺเพน
ราชคห อาคนฺตฺวา "อิโต สตฺตเม ทิวเส อุคฺคเสโน เสฏิปุตฺโต
นครวาสีน สิปฺป ทสฺเสสฺสตีติ อาโรจาเปสิ. นครวาสิโน มฺจาติมฺจาทโย พนฺธาเปตฺวา สตฺตเม ทิวเส สนฺนิปตึสุ. โสป สฏิหตฺถ
วส อภิรุยฺห ตสฺส มตฺถเก อฏาสิ.
ตทิวส สตฺถา ปจฺจูสกาเล โลก โวโลเกนฺโต ต อตฺตโน
าณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏ ทิสฺวา "กึ นุ โข ภวิสฺสตีติ
อาวชฺชนฺโต "เสฺว เสฏิปุตฺโต `สิปฺป ทสฺเสสฺสามีติ วสมตฺถเก
สฺสติ, ตสฺส ทสฺสนตฺถ มหาชโน สนฺนิปติสฺสติ, ตตฺถ อห
จตุปฺปทิก คาถ เทสิสฺสามิ; ต สุตฺวา จตุราสีติยา ปาณสหสฺสาน
ธมฺมาภิสมโย ภวิสฺสติ, อุคฺคเสโนป อรหตฺเต ปติฏหิสสฺ ตีติ
๑

๑. สี. ยุ. ตเถว.
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อฺาสิ. โส ปุนทิวเส กาล สลฺลกฺเขตฺวา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต
ราชคห ปณฺฑาย ปาวิสิ. อุคฺคเสโนป, สตฺถริ อนฺโตนคร
อปฺปวิฏเเยว, อุนฺนาทนตฺถาย มหาชนสฺส องฺคุลีสฺ ทตฺวา
วสมตฺถเก ปติฏาย อากาเสเยว สตฺต วาเร ปริวตฺติตฺวา โอรุยฺห
วสมตฺถเก อฏาสิ. ตสฺมึ ขเณ สตฺถา นคร ปวิสนฺโต, ยถา
ต ปริสา น โอโลเกสิ, เอว กตฺวา อตฺตานเมว โอโลกาเปสิ.
อุคฺคเสโน ปริส โอโลเกตฺวา "น ม ปริสา โอโลเกตีติ
โทมนสฺสปฺปตฺโต "อิท มยา สวจฺฉเร กตฺตพฺพ สิปฺป, สตฺถริ
จ นคร ปวิสนฺเต, ปริสา ม อโนโลเกตฺวา สตฺถารเมว โอโลเกติ;
โมฆ วต เม สิปฺปทสฺสน ชาตนฺติ จินฺเตสิ. สตฺถา ตสฺส จิตฺต ตฺวา
มหาโมคฺคลฺลาน อามนฺเตตฺวา "คจฺฉ โมคฺคลฺลาน เสฏิปุตฺต
วเทหิ `สิปฺป กิร ทสฺเสตูติ อาห. เถโร คนฺตฺวา วสสฺส เหฏา
ิโตว เสฏิปุตฺต อามนฺเตตฺวา อิม คาถมาห
"อิงฺฆ ปสฺส นฏปุตฺต อุคฺคเสน มหพฺพล
กโรหิ ราค ปริสาย หาสยสฺสุ มหาชนนฺติ.
โส เถรสฺส กถ สุตฺวา ตุฏ มานโส หุตฺวา "สตฺถา (๑) มม
สิปฺป ปสฺสิตุกาโมติ วสมตฺถเก ิตโกว อิม คาถมาห
"อิงฺฆ ปสฺส มหาปฺ โมคฺคลฺลาน มหิทฺธิก
กโรมิ ราค ปริสาย หาสยามิ มหาชนนฺติ.
เอวฺจ ปน วตฺวา วสมตฺถกโต เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา
๑. สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร "มฺเติ อตฺถิ.
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อากาเส จุทฺทสกฺขตฺตุ ปริวตฺติตฺวา โอรุยฺห วสมตฺถเก อฏาสิ.
อถ น สตฺถา "อุคฺคเสน ปณฺฑิเตน นาม อตีตานาคตปฺปจฺจุปฺปนฺเนสุ
ขนฺเธสุ อาลย นิกนฺตึ ปหาย ชาติอาทีหิ มุจฺจิตุ วฏฏตีติ
วตฺวา อิม คาถมาห
"มฺุจ ปุเร มฺุจ ปจฺฉโต
มชฺเฌ มฺุจ ภวสฺส ปารคู
สพฺพตฺถ วิมุตฺตมานโส
น ปุน ชาติชร อุเปหิสีติ.
ตตฺถ "มฺุจ ปุเรติ: อตีเตสุ ขนฺเธสุ อาลย นิกนฺตึ
อชฺโฌสาน ปตฺถน ปริยฏุ าน คาห ปรามาส ตณฺห มฺุจ.
ปจฺฉโตติ: อนาคเตสุป ขนฺเธสุ อาลยาทีนิ มฺุจ.
มชฺเฌติ: ปจฺจุปฺปนฺเนสุป ตานิ มฺุจ.
ภวสฺส ปารคูติ: เอว สนฺเต, ติวิธสฺสาป ภวสฺส อภิฺาปริฺาปหานภาวนาสจฺฉิกิริยาวเสน ปารคู ปารคโต หุตฺวา
ขนฺธธาตุอายตนาทิเภเท สพฺพสงฺขเต วิมุตฺตมานโส วิหรนฺโต ปุน
ชาติชรามรณานิ น อุปคจฺฉสีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสาน ธมฺมาภิสมโย
อโหสิ. เสฏิปุตฺโตป วสมตฺถเก ิตโกว สห ปฏิสมฺภิทาหิ
อรหตฺต ปตฺวา วสโต โอรุยฺห สตฺถุ สนฺติก อาคนฺตฺวา
ปฺจปฺปติฏิเตน วนฺทิตฺวา สตฺถาร ปพฺพชฺช ยาจิ. อถ น สตฺถา
๑

๑. น อุปคจฺฉิสฺสสีติ ยุตฺตตร. . ว.
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ทกฺขิณหตฺถ ปสาเรตฺวา "เอหิ ภิกฺขตู ิ อาห. โส ตาวเทว
อฏปริกฺขารธโร สฏิวสฺสตฺเถโร วิย อโหสิ. อถ น ภิกขฺ ู
"อาวุโส อุคคฺ เสน สฏิหตฺถสฺส เต วสสฺส มตฺถกโต โอตรนฺตสฺส
ภย นาม นาโหสีติ ปุจฉฺ ิตฺวา, "นตฺถิ เม อาวุโส ภยนฺติ
วุตฺเต, สตฺถุ อาโรเจสุ "ภนฺเต อุคฺคเสโน `น ภายามีติ วทติ,
อภูต วตฺวา อฺ พฺยากโรตีติ. สตฺถา "น ภิกฺขเว มม
ปุตฺเตน อุคฺคเสเนน สทิสา ฉินฺนสโยชนา ภิกฺขู ภายนฺติ น
สนฺตสนฺตีติ วตฺวา พฺราหฺมณวคฺเค อิม คาถมาห
"สพฺพสโยชน เฉตฺวา โย เว น ปริตสฺสติ,
สงฺคาติค วิสยุตฺต ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
เทสนาวสาเน พหูน ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
ปุเนกทิวส ภิกขฺ ู ธมฺมสภาย กถ สมุฏ าเปสุ "กึ นุ โข
อาวุโส เอว อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺนสฺส ภิกฺขุโน นฏธีตร นิสฺสาย
นเฏหิ สทฺธึ วิจรณการณ, กึ อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสยการณนฺติ.
สตฺถา อาคนฺตฺวา "กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินนฺ าติ
ปุจฺฉิตฺวา, `อิมาย นามาติ วุตฺเต, "ภิกฺขเว อุภยมฺเปต อิมินาเอว
กตนฺติ วตฺวา ตมตฺถ ปกาเสตุ อตีต อาหริ:
"อตีเต กิร กสฺสปทสพลสฺส สุวณฺณเจติเย กริยมาเน,
พาราณสีวาสิโน กุลปุตฺตา ปหูต ขาทนีย โภชนีย ยานเกสุ
อาโรเปตฺวา "หตฺถกมฺม กริสฺสามาติ เจติยฏาน คจฺฉนฺตา
อนฺตรามคฺเค เอก เถร ปณฺฑาย ปวิสนฺต ปสฺสึสุ. อเถกา
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กุลธีตา เถร โอโลเกตฺวา สามิก อาห "สามิ อยฺโย โน
ปณฺฑาย ปวิสติ, ยานเก จ โน ปหูต ขาทนีย โภชนีย,
ปตฺตมสฺส อาหร, ภิกฺข ทสฺสามาติ. โส ปตฺต อาหริ. ต
ขาทนียโภชนียสฺส ปูเรตฺวา เถรสฺส หตฺเถ ปติฏาเปตฺวา อุโภป
ปตฺถน กรึสุ "ภนฺเต ตุมฺเหหิ ทิฏธมฺมสฺเสว ภาคิโน ภเวยฺยามาติ.
โสป เถโร ขีณาสโว; ตสฺมา โอโลเกนฺโต เตส ปตฺถนาย
สมิชฺฌนภาว ตฺวา สิต อกาสิ. ต ทิสฺวา สา อิตฺถี สามิก
อาห "สามิ อมฺหาก อยฺโย สิต กโรติ, เอโส นฏทารโก
ภวิสฺสตีติ. สามิโกปสฺสา "เอว ภวิสฺสติ ภทฺเทติ วตฺวา ปกฺกามิ.
อิท เตส ปุพฺพกมฺม. เต ตตฺถ ยาวตายุก ตฺวา เทวโลเก
นิพฺพตฺติตฺวา ตโต จวิตฺวา, สา อิตฺถี นฏเคเห นิพฺพตฺติ, ปุริโส
เสฏิเคเห. โส "เอว ภทฺเท ภวิสฺสตีติ ตสฺสา ปฏิวจนสฺส ทินฺนตฺตา
นเฏหิ สทฺธึ วิจริ, ขีณาสวตฺเถรสฺส ทินฺนปณฺฑปาต นิสสฺ าย
อรหตฺต ปาปุณิ. สาป นฏธีตา "ยา เม สามิกสฺส คติ, มยฺหป
สา เอว คตีติ ภิกฺขุนีน สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา อรหตฺเต ปติฏหีติ.
อุคฺคเสนเสฏิปุตฺตวตฺถุ.
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๗. จูฬธนุคฺคหปณฺฑิตวตฺถุ. (๒๔๖)
"วิตกฺกมถิตสฺสาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต เอก ทหรภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ.
เอโก กิร ทหรภิกฺขุ สลากคฺเค อตฺตโน สลาก คเหตฺวา
สลากยาคุ อาทาย อาสนสาล คนฺตฺวา ปวติ. ตตฺถ อุทก
อลภิตฺวา อุทกตฺถาย เอก ฆร อคมาสิ. ตตฺร ต เอกา กุมาริกา
ทิสฺวาว อุปฺปนฺนสิเนหา "ภนฺเต ปุนป ปานีเยน อตฺเถ สติ,
อิเธว อาคจฺเฉยฺยาถาติ อาห. โส ตโต ปฏาย ยทา ปานีย
น ลภติ, ตทา ตตฺเถว คจฺฉติ. สาปสฺส ปตฺต คเหตฺวา ปานีย
เทติ. เอว คจฺฉนฺเต กาเล, ยาคคป ทตฺวา ปุเนกทิวส ตตฺเถว
นิสีทาเปตฺวา ภตฺต อทาสิ. สนฺติเก จสฺส นิสีทติ ฺวา "ภนฺเต
อิมสฺมึ เคเห น กิฺจิ นตฺถิ นาม, เกวล มย วิจารณกมนุสฺสเมว
น ลภามาติ กถ สมุฏ าเปสิ. โส กติปาเหเนว ตสฺสา
กถ สุตฺวา อุกฺกณฺิ. อถ น เอกทิวส อาคนฺตุกา ภิกฺขู ทิสฺวา
"กสฺมา ตฺว อาวุโส กีโส อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโตสีติ ปุจฺฉิตฺวา,
"อุกฺกณฺิโตสฺมิ อาวุโสติ วุตฺเต, อาจริยุปชฺฌายาน สนฺตกิ 
นยึสุ. เตป ต สตฺถุ สนฺติก เนตฺวา ตมตฺถ อาโรเจสส. สตฺถา
"สจฺจ กิร ตฺว ภิกฺขุ อุกฺกณฺิโตสีติ ปุจฺฉิตฺวา, "สจฺจนฺติ
วุตฺเต, "กสฺมา ตฺว ภิกขฺ ุ มาทิสสฺส อารทฺธวิริยสฺส พุทฺธสฺส
สาสเน ปพฺพชิตฺวา `โสตาปนฺโนติ วา `สกทาคามีติ วา อตฺตาน
๑

๑. สี. ม. ยุ. ปตฺตสลาก.
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อวทาเปตฺวา `อุกฺกณฺิโตติ วทาเปสิ; ภาริย เต กมฺม กตนฺติ
วตฺวา "กึการณา อุกฺกณฺิโตสีติ ปุจฺฉิตฺวา, "ภนฺเต เอกา ม
อิตฺถี เอวมาหาติ วุตฺเต, "ภิกฺขุ อนจฺฉริย เอต ตสฺสา กิริย:
สา หิ ปุพฺเพ สกลชมฺพุทีเป อคฺคปณฺฑิต ปหาย ตมุหุตฺตทิฏเก
เอกสฺมึ สิเนห อุปฺปาเทตฺวา ต ชีวิตกฺขย ปาเปสีติ
วตฺวา ตสฺส วตฺถุสฺส ปกาสนตฺถ ภิกฺขูหิ ยาจิโต อตีเต
จูฬธนุคฺคหปณฺฑิตกาเล ตกฺกสิลาย ทิสาปาโมกฺขสฺส อาจริยสฺส
สนฺติเก สิปปฺ  อุคฺคเหตฺวา เตน ตุฏเน ทินฺน ธีตร อาทาย
พาราณสึ คจฺฉนฺตสฺส เอกสฺมึ อฏวีมุเข เอกูนปฺาสาย กณฺเฑหิ
เอกูนปฺาส โจเร ฆาเตตฺวา, กณฺเฑสุ ขีเณสุ, โจรเชฏก
คเหตฺวา ภูมิย ปาเตตฺวา, "ภทฺเท อสึ อาหราติ วุตฺเต, ตาย
ตขณทิฏโจเร สิเนห กตฺวา โจรสฺส หตฺเถ อสิถรร เปตฺวา
โจเรน จูฬธนุคฺคหปณฺฑิตสฺส มาริตภาว โจเรน จ ต อาทาย
คจฺฉนฺเตน "มป เอสา อฺ ทิสฺวา อตฺตโน สามิก วิย
มาราเปสฺสติ, กึ เม อิมายาติ เอก นทึ ทิสฺวา โอริมตีเร ต
เปตฺวา ตสฺสา ภณฺฑก อาทาย "ตฺว อิเธว โหหิ, ยาวาห
ภณฺฑก อุตฺตาเรมีติ ตตฺเถว ต ปหาย คมนภาวฺจ อาวิกตฺวา
"สพฺพ ภณฺฑ สมาทาย ปาร ติณฺโณสิ พฺราหฺมณ,
ปจฺจาคจฺฉ ลหุ ขิปฺป มป ตาเรหิทานิ โภ"
"อสนฺถุต ม จิรสนฺถุเตน
มินาติ โภตี อธุว ธุเวน,
๑

๑. ปาลิย "นิมินีติ. ตทฏกถาย "นิมิสีติ ทิสฺสติ.
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มยาป โภตี นิมิเนยฺย อฺ,
อิโต อห ทูรตร คมิสฺส."
"กาย เอฬคณิคุมฺเพ กโรติ มหหาสิย,
นยิธ นจฺจ วา คีต วา ตาฬ วา สุสมาหิต.
อนมฺหิกาเล สุสฺโสณิ กึ นุ ชคฺฆสิ โสภเน ?"
"สิคาล พาล ทุมฺเมธ อปฺปปฺโสิ ชมฺพุก,
ฉินฺโน มจฺฉฺจ เปสิฺจ กปโณ วิย ฌายสิ."
"สุทสฺส วชฺชมฺเส, อตฺตโน ปน ทุทฺทส;
ฉินฺนา ปติฺจ ชารฺจ มป ตฺวฺเว ฌายสิ."
"เอวเมต มิคราช, ยถา ภาสสิ ชมฺพุก.
สา นูนาห อิโต คนฺตฺวา ภตฺตุ เหสฺส วสานุคา."
"โย หเร มตฺติก ถาล, กสถาลป โส หเร;
กตเยว ตยา ปาป
ปุนเปว กริสฺสสีติ
อิม ปฺจกนิปาเต จูฬธนุคฺคหชาตก วิตฺถาเรตฺวา "ตทา
จูฬธนุคฺคหปณฺฑิโต ตฺว อโหสิ, สา อิตฺถี อย เอตรหิ กุมาริกา,ใ
สิคาลรูเปน อาคนฺตฺวา ตสฺสา นิคฺคหการโก สกฺโก เทวราชา
อหเมวาติ วตฺวา "เอว สา อิตฺถี ตมุหุตฺตทิฏเก เอกสฺมึ
สิเนเหน สกลชมฺพุทีเป อคฺคปณฺฑิต ชีวิตา โวโรเปสิ; ต อิตฺถึ
อารพฺภ อุปปฺ นฺน ตว ตณฺห ฉินทฺ ิตฺวา วิหร ภิกฺขูติ ต
โอวทิตฺวา อุตฺตรึ ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ
๑

๒

๓

๔

๑. ปาลิย ตทฏกถายฺจ อหุหาสิยนฺติ ทิสสฺ ติ. ๒. ปาลิย ตทฏกถายฺจ "ชินฺโนติ ทิสฺสติ.
๓. ตตฺเถว "ชินฺนาติ. ๔. ขุ. ชา. ๒๗/๑๘๔. ตทฏกถา ๔/๕๐๖.
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"วิตกฺกมถิตสฺส ชนฺตุโน
ติพฺพราคสฺส สุภานุปสฺสิโน
ภิยฺโย ตณฺหา ปวฑฺฒติ,
เอส โข ทฬฺห กโรติ พนฺธน.
วิตกฺกูปสเม จ โย รโต
อสุภ ภาวยตี สทา สโต
เอโส โข พฺยนฺติกาหติ
เอสจฺฉินฺทติ มารพนฺธนนฺติ.
ตตฺถ "วิตกฺกมถิตสฺสาติ: กามวิตกฺกาทีหิ ตีหิ วิตกฺเกหิ
นิมฺมถิตสฺส.
ติพฺพราคสฺสาติ: พหลราคสฺส.
สุภานุปสฺสิโนติ: อิฏารมฺมเณสุ สุภนิมิตฺตคฺคาหาทิวเสน
วิสฺสฏมานสตาย สุภนฺติ อนุปสฺสนฺตสฺส.
ตณฺหาติ: เอวรูปสฺส ฌานาทีสุ เอกป น วฑฺฒติ, อถโข
ฉทฺวาริกตณฺหา ภิยฺโย วฑฺฒติ.
เอส โขติ: เอโส โข ปุคฺคโล ตณฺหาพนฺธน ถิร นาม
กโรติ.
วิตกฺกูปสเมติ: มิจฺฉาวิตกฺกาน วูปสมสงฺขาเต ทสสุ อสุเภสุ
ปมชฺฌาเน.
สทา สโตติ: โย เอตฺถ อภิรโต หุตฺวา นิจฺจ อุปฏิตสฺสติตาย
สโต ต อสุภชฺฌาน ภาเวติ.
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พฺยนฺติกาหตีติ: เอส ภิกฺขุ ตีสุ ภเวสุ อุปฺปชฺชนก ตณฺห
วิคต กริสฺสติ.
มารพนฺธนนฺติ: เอส เตภูมิกวฏฏสงฺขาต มารพนฺธนป
ฉินฺทิสฺสตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน โส ภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ, สมฺปตฺตานป
สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.
จูฬธนุคฺคหปณฺฑิตวตฺถุ.
๘. มารวตฺถ.ุ (๒๔๗)
"นิฏ คโตติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
มาร อารพฺภ กเถสิ.
เอกทิวส หิ วิกาเล สมฺพหุลา เถรา เชตวนมหาวิหาร
ปวิสิตฺวา ราหุลตฺเถรสฺส วสนฏาน คนฺตฺวา ต วุฏาเปสส.
โส อฺตฺถ วสนฏาน อปสฺสนฺโต คนฺตฺวา ตถาคตสฺส คนฺธกุฏิยา
ปมุเข นิปชฺชิ. ตทา โส อายสฺมา อรหตฺต ปตฺโต อวสฺสิโกว
อโหสิ. มาโร วสวตฺตี ภวเน ิโตเยว ต อายสฺมนฺต
คนฺธกุฏิปฺปมุเข นิปนฺน ทิสฺวา จินฺเตสิ "สมณสฺส โคตมสฺส รุชนกา
องฺคุลี พหิ นิปนฺนา, สย อนฺโตคนฺธกุฏิย นิปนฺโน; องฺคุลิยา
๑

๑. อาจารสมฺปนฺนา น ตถา กรึสุ.
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ปฬิยมานาย, สย ปฬโิ ต ภวิสฺสตีติ. โส มหนฺต หตฺถริ าชวณฺณ
อภินิมฺมินิตฺวา อาคมฺม โสณฺฑาย เถรสฺส มตฺถก ปริกฺขิปตวฺ า
มหนฺเตน สทฺเทน โกฺจรว รวิ. สตฺถา คนฺธกุฏิย นิปนฺโน ตสฺส
มารภาว ตฺวา "มาร ตาทิสาน สตสหสฺเสนาป มม ปุตตฺ สฺส
ภย อุปฺปาเทตุ น สกฺกา, ปุตฺโต หิ เม อสนฺตาสี วีตตณฺโห
มหาวิริโย มหาปฺโติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
"นิฏ คโต อสนฺตาสี วีตตณฺโห อนงฺคโณ
อจฺฉินฺทิ ภวสลฺลานิ, อนฺติโมย สมุสฺสโย
วีตตณฺโห อนาทาโน นิรตุ ฺติปทโกวิโท
อกฺขราน สนฺนิปาต ชฺา ปุพฺพาปรานิ จ
ส เว อนฺติมสารีโร มหาปฺโ [มหาปุริโส] ติ วุจฺจตีติ.
ตตฺถ "นิฏ คโตติ: อิมสฺมึ สาสเน ปพฺพชิตาน อรหตฺต
นิฏ นาม, ต คโต ปตฺโตติ อตฺโถ.
อสนฺตาสีติ: อพฺภนฺตเร ราคสนฺตาสาทีน อภาเวน อสนฺตสโก.
อจฺฉินฺทิ ภวสลฺลานีติ: สพฺพานิป ภวคามิสลฺลานิ อจฺเฉชฺชิ.
สมุสฺสโยติ: อย ตสฺส อนฺติโม เทโห.
อนาทาโนติ: ขนฺธาทีสุ นิคฺคหโณ.
นิรุตฺติปทโกวิโทติ: นิรุตฺติยฺจ เสสปเทสุ จาติ จตูสุป
ปฏิสมฺภิทาสุ เฉโกติ อตฺโถ.
อกฺขราน สนฺนิปาต ชฺา ปุพฺพาปรานิ จาติ: อกฺขราน
สนฺนปิ าตสงฺขาต อกฺขรปณฺฑฺจ ชานาติ ปุพพฺ กฺขเรน อปรกฺขร
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อปรกฺขเรน ปุพฺพกฺขรฺจ ชานาติ. ปุพฺพกฺขเรน อปรกฺขร ชานาติ
นาม: อาทิมฺหิ ปฺายมาเน, มชฺฌปริโยสาเนสุ อปฺปฺายมาเนสุป,
"อิเมส อกฺขราน อิท มชฺฌ, อิท ปริโยสานนฺติ ชานาติ. อปรกฺขเรน
ปุพฺพกฺขร ชานาติ นาม: อนฺเต ปฺายมาเน, อาทิมชฺเฌสุ
อปฺปฺายมาเนสุป, "อิเมส อกฺขราน อิท มชฺฌ, อย อาทีติ ชานาติ,
มชฺเฌ ปฺายมาเน, อาทิปริโยสาเนสุ อปฺปฺายมาเนสุป, "อิเมส
อกฺขราน อย อาทิ, อย อนฺโตติ ชานาติเอว.
มหาปฺโติ: เอส โกฏิย ิตสรีโร มหนฺตาน อตฺถธมฺมนิรุตฺติปฏิภานาน สีลกฺขนฺธาทีนฺจ ปริคฺคาหิกาย ปฺาย สมนฺนาคตตฺตา
มหาปฺโ "วิมุตฺตจิตฺต ขฺวาห สารีปุตฺต มหาปุริโสติ วทามีติ
วจนโต วิมุตฺตจิตฺตตาย จ มหาปุริโสติ วุจฺจตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ. มาโรป
ปาปมา "ชานาติ ม สมโณ โคตโมติ ตตฺเถว อนฺตรธายีติ.
มารวตฺถุ.
๑

๑. กถ ? น หิ อฺเ ตตฺถ โหนฺติ.
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๙. อุปกาชีวกวตฺถุ. (๒๔๘)
"สพฺพาภิภูติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา อนฺตรามคฺเค อุปก
อาชีวก อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ หิ สมเย สตฺถา ปตฺตสพฺพฺุตฺาโณ
โพธิมณฺเฑ สตฺตสตฺตาห วีตินาเมตฺวา อตฺตโน ปตฺตจีวรมาทาย
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนตฺถ พาราณสึ สนฺธาย อฏารสโยชนมคฺค
ปฏิปนฺโน อนฺตรามคฺเค อุปก อาชีวก อทฺทส. โสป สตฺถาร
ทิสฺวา "วิปปฺ สนฺนานิ โข เต อาวุโส อินฺทฺริยานิ, ปริสุทฺโธ
ฉวิวณฺโณ ปริโยทาโต: กสิ ตฺว อาวุโส อุทฺทสิ ฺส ปพฺพชิโต,
โก วา เต สตฺถา, กสฺส วา ตฺว ธมฺม โรเจสีติ ปุจฺฉิ.
อถสฺส สตฺถา "มยฺห อุปชฺฌาโย วา อาจริโย วา นตฺถีติ
วตฺวา อิม คาถมาห
"สพฺพาภิภู สพฺพวิทูหมสฺมิ
สพฺเพสุ ธมฺเมสุ อนูปลิตฺโต
สพฺพฺชโห ตณฺหกฺขเย วิมุตฺโต
สย อภิฺาย กมุทฺทิเสยฺยนฺติ.
ตตฺถ "สพฺพาภิภูติ: สพฺเพส เตภูมิกธมฺมาน อภิภวิตา.
สพฺพวิทูติ: วิทิตสพฺพจตุภูมิกธมฺโม.
สพฺเพสุ ธมฺเมสูติ: สพฺเพสุป เตภูมิกธมฺเมสุ ตณฺหาทิฏีหิ
อนูปลิตฺโต.
๑

๑. สี. ยุ. พาราณสิย.
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สพฺพฺชโหติ: สพฺเพ เตภูมิกธมฺเม ชหิตฺวา ิโต.
ตณฺหกฺขเย วิมุตฺโตติ: ตณฺหกฺขยนฺเต อุปฺปาทิเต ตณฺหกฺขยสงฺขาเต อรหตฺเต อเสขาย วิมุตฺติยา วิมุตฺโต.
สย อภิฺายาติ: อภิฺเยฺยาทิเภเท ธมฺเม สยเมว ชานิตฺวา.
กมุทฺทิเสยฺยนฺติ: "อย เม อุปชฺฌาโย วา อาจริโย วาติ
ก นาม อุทฺทิเสยฺยนฺติ.
เทสนาวสาเน อุปโก อาชีวโก ตถาคตสฺส วจน เนวาภินนฺทิ
นปฺปฏิกฺโกสิ, สีส ปน จาเลตฺวา ชิวฺห นิลลฺ าเลตฺวา เอกปทิก มคฺค
คเหตฺวา อฺตร ลุทฺทกนิวาสนฏาน อคมาสีติ.
อุปกาชีวกวตฺถุ.
๑๐. สกฺกเทวราชวตฺถ.ุ (๒๔๙)
"สพฺพทานนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
สกฺก เทวราช อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ หิ สมเย ตาวตึสเทวโลเก เทวตา สนฺนิปติตฺวา
จตฺตาโร ปฺเห สมุฏาเปสุ "กตร ทาน นุ โข ทาเนสุ,
กตโร รโส รเสสุ, กตรา รติ รตีสุ เชฏกา, ตณฺหกฺขโยว
กสฺมา เชฏโกติ วุจฺจตีติ. เต ปฺเห เอกา เทวตาป วินิจฺฉิตุ
นาสกฺขิ. เอโก ปน เทโว เอก เทว ปุจฺฉติ, โสป อปรนฺติ
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เอว อฺมฺ ปุจฺฉนฺตา ทสสุ จกฺกวาฬสหสฺเสสุ ทฺวาทส
สวจฺฉรานิ วิจรึสุ. เอตฺตเกนาป กาเลน ปฺหาน อตฺถ อทิสฺวา
ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา สนฺนิปติตฺวา จตุนฺน มหาราชาน สนฺติก
คนฺตฺวา, "กึ ตาตา มหาเทวสนฺนิปาโตติ วุตฺเต, "จตฺตาโร ปฺเห
สมุฏาเปตฺวา วินิจฺฉิตุ อสกฺโกนฺตา ตุมฺหาก สนฺติก อาคตมฺหาติ.
"กึ ปฺหา นาม ตาตาติ. "ทานรสรตีสุ กตรทานรสรติ นุ โข
เสฏา, ตณฺหกฺขโยว กสฺมา เสฏโติ อิเม ปฺเห วินิจฺฉิตุ
อสกฺโกนฺตา อาคตมฺหาติ [ตมตฺถ อาโรเจสส]. "ตาตา มยป
อิเมส อตฺถ น ชานาม; อมฺหาก ปน ราชา ชนสหสฺเสน
จินฺติเต อตฺเถ จินฺเตตฺวา ขเณเนว ชานาติ, โส อมฺเหหิ
ปฺาย จ ปฺุเน จ วิสิฏโ , เอตสฺส สนฺติก คจฺฉามาติ
ตเมว เทวคณ อาทาย สกฺกสฺส เทวรฺโ สนฺติก คนฺตฺวา,
เตนาป "กึ ตาตา มหนฺโต เทวสนฺนิปาโตติ วุตฺเต, ตมตฺถ
อาโรเจสส. สกฺโก "ตาตา อิเมส ปฺหาน อฺโ อตฺถ ชานิตุ
น สกฺโกติ, พุทฺธวิสยา เอเตติ วตฺวา "สตฺถา ปเนตรหิ กห
วสตีติ ปุจฉฺ ิตฺวา "เชตวเนติ สุตฺวา "เอถ ตสฺส สนฺติก
คมิสฺสามาติ เทวคเณน สทฺธึ รตฺติภาเค สกล เชตวน โอภาเสตฺวา
สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต ิโต, "กึ มหาราช
มหตา เทวคเณน สทฺธึ อาคโตสีติ วุตฺเต, "ภนฺเต เทวคเณน
อิเม นาม ปฺหา สมุฏาปตา, อฺโ อิเมส อตฺถ ชานิตุ
สมตฺโถ นาม นตฺถ,ิ อิเมส โน อตฺถ ปกาเสถาติ อาห. สตฺถา
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"สาธุ มหาราช มยา ตึส ปารมิโย ปูเรตฺวา มหาปริจฺจาเค
ปริจฺจชิตฺวา ตุมฺหาทิสาน กงฺขาเฉทนตฺถเมว สพฺพฺุตฺาณ
ปฏิวิทฺธ, ตยา ปุจฺฉิตปฺเห สุณาหิ: สพฺพทานาน ธมฺมทาน
เสฏ, สพฺพรสาน ธมฺมรโส เสฏโ, สพฺพรตีน ธมฺมรติ เสฏา,
ตณฺหกฺขโย ปน อรหตฺต สมฺปาปกตฺตา เสฏโเยวาติ วตฺวา
อิม คาถมาห
"สพฺพทาน ธมฺมทาน ชินาติ,
สพฺพรส ธมฺมรโส ชินาติ,
สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ,
ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺข ชินาตีติ.
ตตฺถ "สพฺพทานนฺติ: สเจ หิ จกฺกวาฬคพฺเภ ยาว พฺรหฺมโลกา
นิรนฺตร กตฺวา นิสินฺนาน พุทฺธปจฺเจกพุทฺธขีณาสวาน กทลิคพฺภสทิสานิ
ติจีวรานิ ทเทยฺย. ตสฺมึ สมาคเม จตุปฺปทิกาย คาถาย กตา
อนุโมทนาว เสฏา; ต หิ ทาน ตสฺสา คาถาย โสฬสึ
กล น อคฺฆติ; เอว ธมฺมสฺส เทสนาป วาจนาป สวนมฺป
มหนฺต, เยน จ ปุคฺคเลน ธมฺมสฺสวน การิต, ตสฺเสว มหานิสโส.
ตถารูปายเอว ปริสาย ปณีตปณฺฑปาตสฺส ปตฺเต ปูเรตฺวา
ทินฺนทานโตป สปฺปเตลาทีน ปตฺเต ปูเรตฺวา ทินฺนเภสชฺชทานโตป
มหาวิหารสทิสาน วิหาราน โลหปาสาทสทิสานฺจ ปาสาทาน อเนกานิ
สตสหสฺสานิ กาเรตฺวา ทินฺนเสนาสนทานโตป อนาถปณฑ
ฺ ิกาทีหิ
วิหาเร อารพฺภ กตปริจจฺ าคโตป อนฺตมโส จตุปฺปทิกาย คาถาย
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อนุโมทนวเสนาป ปวตฺติต ธมฺมทานเมว เสฏ. กึการณา?
เอวรูปานิ หิ ปฺุานิ กโรนฺตา ธมฺม สุตฺวาว กโรนฺต,ิ โน
อสฺสุตฺวา; สเจ หิ อิเม สตฺตา ธมฺม น สุเณยฺยย, อุฬุงฺกมตฺต
ยาคคป กฏจฺฉุมตฺต ภตฺตป น ทเทยฺยย; อิมินา การเณน สพฺพทาเนหิ
ธมฺมทานเมว เสฏ, อปจ เปตฺวา พุทฺเธ จ ปจฺเจกพุทฺเธ
จ สกลกปฺป เทเว วสฺสนฺเต อุทกพินฺทูนิ คเณตุ สมตฺถาย
ปฺาย สมนฺนาคตา สารีปุตฺตาทโยป อตฺตโน ธมฺมตาย
โสตาปตฺติผลาทีนิ อธิคนฺตุ นาสกฺขสึ ุ; อสฺสชิตฺเถราทีหิ กถิต ธมฺม
สุตฺวาว โสตาปตฺติผล สจฺฉิกรึส,ุ สตฺถุ ธมฺมเทสนาย
สาวกปารมีาณฺจ สจฺฉิกรึสุ; อิมินาป การเณน มหาราช
ธมฺมทานเมว เสฏ. เตน วุตฺต "สพฺพทาน ธมฺมทาน ชินาตีติ.
สพฺเพ ปน ขนฺธรสาทโย รสา อุกฺกสโต เทวตาน
สุธาโภชนรโสป สสารวฏเฏ ปาเตตฺวา ทุกฺขานุภวนสฺเสว ปจฺจโย;
โย ปเนส สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมสงฺขาโต จ นวโลกุตตฺ รธมฺมสงฺขาโต จ ธมฺมรโส, อยเมว สพฺพรสาน เสฏโ. เตน
วุตฺต "สพฺพรส ธมฺมรโส ชินาตีติ.
ยา ปเนสา ปุตฺตรติ ธีตุรติ ธนรติ อิตฺถรี ติ นจฺจคีตวาทิตาทิรติปฺปเภทา จ อเนกปฺปเภทา รติ, สาป สสารวฏเฏ ปาเตตฺวา
ทุกฺขานุภวนสฺเสว ปจฺจโย; ยา ปเนสา ธมฺม กเถนฺตสฺส วา
สุณนฺตสฺส วา วาเจนฺตสฺส วา อนฺโต อุปฺปชฺชมานา ปติ
๑

๑. อติเรกปเทน ภวิตพฺพ น หิ สกฺกา อีทิส อตฺถ สตฺถุ วจน กาตต.
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อุทคฺคภาว ชเนติ อสฺสนู ิ ปวตฺเตติ โลมหส ชเนติ, สา สสารวฏฏสฺส
อนฺต กตฺวา อรหตฺตปริโยสานา โหติ; สพฺพรตีน เอวรูปา ธมฺมรติเยว
เสฏา. เตน วุตฺต "สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาตีติ.
ตณฺหกฺขโย ปน ตณฺหาย ขยนฺเต อุปฺปนฺน อรหตฺต, ต
สกลสฺสาป วฏฏทุกฺขสฺส อภิภวนโต สพฺพเสฏเมว. เตน วุตฺต
"ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺข ชินาตีติ.
เอว สตฺถริ อิมิสฺสา คาถาย อตฺถ กเถนฺเตเยว, จตุราสีติยา
ปาณสหสฺสาน ธมฺมาภิสมโย อโหสิ. สกฺโกป สตฺถุ ธมฺมกถ สุตฺวา
สตฺถาร วนฺทิตฺวา อาห "ภนฺเต เอว เชฏเก นาม ธมฺมทาเน
กิมตฺถ อมฺหาก ปตฺตึ น ทาเปถ? อิโต ปฏาย โน ภิกฺขุสงฺฆสฺส
กเถตฺวา ปตฺตึ ทาเปถ ภนฺเตติ. สตฺถา ตสฺส วจน สุตฺวา ภิกฺขุสงฺฆ
สนฺนิปาตาเปตฺวา "ภิกฺขเว อชฺช อาทึ กตฺวา มหาธมฺมสฺสวน วา
ปกติธมฺมสฺสวน วา อุปนิสินฺนกถ วา อนฺตมโส อนุโมทนป
กเถตฺวา สพฺพสตฺตาน ปตฺตึ ทเทยฺยาถาติ อาหาติ.
สกฺกเทวราชวตฺถุ.
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๑๑. อปุตฺตกเสฏิวตฺถุ. (๒๕๐)
"หนนฺติ โภคา ทุมเฺ มธนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อปุตฺตกเสฏึ นาม อารพฺภ กเถสิ.
ตสฺส กิร กาลกิริย สุตฺวา ราชา ปเสนทิโกสโล "อปุตฺตก
สาปเตยฺย กสฺส ปาปุณาตีติ ปุจฺฉิตฺวา "รฺโติ สุตฺวา สตฺตหิ
ทิวเสหิ ตสฺส เคหโต ธน ราชกุล อภิหราเปตฺวา สตฺถุ สนฺติก
อุปสงฺกมิตฺวา, "หนฺท กุโต นุ ตฺว มหาราช อาคจฺฉสิ ทิวาทิวสฺสาติ
วุตฺเต, "อิธ ภนฺเต สาวตฺถิย เสฏี คหปติ กาลกโต,
ตมห อปุตฺตก สาปเตยฺย ราชนฺเตปุร อภิหริตฺวา อาคจฺฉามีติ
อาห. สพฺพ สุตฺเต อาคตนเยเนว เวทิตพฺพ. "โส กิร,
สุวณฺณปาฏิยา นานคฺครสโภชเน อุปนีเต, `เอวรูป นาม มนุสฺสา
ภฺุชนฺติ, กึ ตุมฺเห มยา สทฺธึ อิมสฺมึ เคเห เกลึ กโรถาติ
โภชเน อุปฏิเต, เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ ปหริตฺวา ปลาเปตฺวา `อิท
มนุสฺสาน โภชนนฺติ กาณาชก พิลงฺคทุติย ภฺุชติ, วตฺถยานจฺฉตฺเตสุป
มนาเปสุ อุปฏาปเตสุ, มนุสฺเส เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ ปหรนฺโต
ปลาเปตฺวา สาณานิ ธาเรติ, ชชฺชรรถเกน ยาติ ปณฺณจฺฉตฺเตน
ธาริยมาเนนาติ เอว รฺา อาโรจิเต, สตฺถา ตสฺส ปุพฺพกมฺม กเถสิ:
ภูตปุพฺพ โส มหาราช เสฏี คหปติ ตครสิขึ นาม
๑

๒

๑. อิโต ปร "มนุสฺเสติ ปท นฏ ภเวยฺย. ๒. สุตฺตโต อาเนนฺเตน นีหริตุ ปมฺมุสฺสิตฺวา
ปมาเทน ลิขิต.
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ปจฺเจกพุทฺธ ปณฺฑปาเตน ปฏิปาเทสิ, "เทถ สมณสฺส ปณฺฑนฺติ
วตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ. ตสฺมึ กิร อสฺสทฺเธ พาเล เอว
วตฺวา ปกฺกนฺเต, ตสฺส ภริยา สทฺธา ปสนฺนา "จิรสฺส วต เม
อิมสฺส มุขโต `เทหีติ วจน สุต, อชฺช มม มโนรโถ ปูเรติ,
ปณฺฑปาต ทสฺสามีติ ปจฺเจกพุทฺธสฺส ปตฺต คเหตฺวา ปณีตโภชนสฺส ปูเรตฺวา อทาสิ. โสป นิวตฺตมาโน ต ทิสฺวา "กึ
สมณ กิฺจิ เต ลทฺธนฺติ ปตฺต คเหตฺวา ปณีตปณฺฑปาต
ทิสฺวา วิปปฺ ฏิสารี หุตวฺ า เอว จินฺเตติ "วรเมต ปณฺฑปาต
ทาสา วา กมฺมกรา วา ภฺุเชยฺยย, เต หิ อิม ภฺุชิตฺวา
มยฺห กมฺม กริสฺสนฺต;ิ อย ปน คนฺตฺวา ภฺุชิตฺวา นิทฺทายิสฺสติ;
นฏโ เม ปณฺฑปาโตติ. [โส] ภาตุ ปน เอกปุตฺตก สาปเตยฺยสฺส
การณา ชีวติ า โวโรเปสิ. โส กิรสฺส องฺคุลึ คเหตฺวา
วิจรนฺโต "อิท มยฺห ปตุ สนฺตก ยานก, อย ตสฺส โคโณติ
อาห. อถ น เสฏี "อิทานิ ตาเวส เอว วเทติ, อิมสฺส ปน
วุฑฺฒิปฺปตฺตกาเล อิมสฺมึ เคเห โภเค โก รกฺขิสฺสตีติ ต
อรฺ เนตฺวา เอกสฺมึ คจฺฉมูเล คีวาย คเหตฺวา มูลกนฺท
วิย คีว ปเฬตฺวา มาเรตฺวา ตตฺเถว ฉฑฺเฑสิ. อิทมสฺส ปุพฺพกมฺม.
เตน วุตฺต "ย โข โส มหาราช เสฏี คหปติ ตครสิขึ
ปจฺเจกพุทฺธ ปณฺฑปาเตน ปฏิปาเทสิ, ตสฺส กมฺมสฺส วิปาเกน
๑

๒

๑. ปาลิยฺหิ "ปจฺเจกสมฺพุทธฺ นฺติ ทิสฺสติ. ส. สคาถ. ๑๕/๑๓๓. . ว. ๒. ปาลิยฺหิ
"ปจฺเจกสมฺพุทธฺ นฺติ ทิสฺสติ.
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สตฺตกฺขตฺตุ สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺช;ิ ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากาวเสเสน
อิมิสฺสาเยว สาวตฺถิยา สตฺตกฺขตฺตุ เสฏิตฺต กาเรสิ. ย โข
โส มหาราช เสฏี คหปติ ทาน ทตฺวา ปจฺฉา วิปฺปฏิสารี
อโหสิ `วรเมต ปณฺฑปาต ทาสา วา กมฺมกรา วา ภฺุเชยฺยุนฺติ,
ตสฺส กมฺมสฺส วิปาเกน นาสฺสูฬาราย ภตฺตโภคาย จิตตฺ 
นมติ นาสฺสฬู าราย วตฺถโภคาย นาสฺสูฬาราย ยานโภคาย
นาสฺสูฬาราน ปฺจนฺน กามคุณาน โภคาย จิตฺต นมติ. ย โข
โส มหาราช เสฏี คหปติ ภาตุ เอกปุตฺตก สาปเตยฺยสฺส
การณา ชีวติ า โวโรเปสิ, ตสฺส กมฺมสฺส วิปาเกน พหูนิ วสฺสานิ
พหูนิ วสฺสสตานิ พหูนิ วสฺสสหสฺสานิ พหูนิ วสฺสสตสหสฺสานิ
นิรเย ปจฺจิตฺถ; ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากาวเสเสน อิท สตฺตม
อปุตฺตก สาปเตยฺย ราชโกส ปเวเสนฺติ. ตสฺส โข ปน
มหาราช เสฏิสฺส คหปติสฺส ปุราณฺจ ปฺุ ปริกฺขีณ นวฺจ
ปฺุ อนุปจิต, อชฺช จ ปน มหาราช เสฏี คหปติ
มหาโรรุเว นิรเย ปจฺจตีติ.
ราชา สตฺถุ วจน สุตฺวา "อโห ภนฺเต ภาริย กมฺม,
เอตฺตเก นาม โภเค วิชฺชมาเน, เนว อตฺตนา ปริภฺุช,ิ น
ตุมฺหาทิเส พุทฺเธ ธุรวิหาเร วิหรนฺเต, ปฺุกมฺม อกาสีติ อาห.
สตฺถา "เอวเมว มหาราช ทุมฺเมธปุคฺคลา นาม โภเค ลภิตฺวา
๑

๒

๓

๔

๕

๑. "ทานนฺติ น ทิสฺสติ. ๒-๓. เอตฺถนฺตเร จ "จิตฺต นมตีติ ทิสฺสติ. ๔. "จ ปนาติ
ทิสฺสติ. ๕. จสทฺโท นตฺถิ. ส. สคาถ. ๑๕/๑๓๔. . ว.
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นิพฺพาน น คเวสนฺติ, โภเค นิสฺสาย อุปฺปนฺนตณฺหา ปเนเต
ทีฆรตฺต หนตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
"หนนฺติ โภคา ทุมฺเมธ, โน จ ปารคเวสิโน;
โภคตณฺหาย ทุมฺเมโธ หนฺติ อฺเว อตฺตนนฺติ.
ตตฺถ "โน จ ปารคเวสิโนติ: เย ปน นิพฺพานปารคเวสิโน
ปุคฺคลา, น เต โภคา หนนฺติ.
หนฺติ อฺเว อตฺตนนฺติ: โภเค นิสฺสาย อุปฺปนฺนาย
ตณฺหาย ทุปฺปฺโ ปุคฺคโล ปเร วิย อตฺตานเมว หนตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
อปุตฺตกเสฏิวตฺถุ.
๑๒. องฺกุรเทวปุตฺตวตฺถุ. (๒๕๑)
"ติณโทสานิ เขตฺตานีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา ปณฺฑุกมฺพลสิลาย
วิหรนฺโต องฺกุร อารพฺภ กเถสิ.
วตฺถุ "เย ฌานปฺปสุตา ธีราติ คาถาย วิตถฺ าริตเมว.
วุตฺตฺเหต ตตฺถ อินฺทก อารพฺภ "โส กิร อนุรุทฺธตฺเถรสฺส
อนฺโตคาม ปณฺฑาย ปวิฏสฺส อตฺตโน อาภต กฏจฺฉุภิกฺข
ทาเปสิ, ตทสฺส ปฺุ องฺกุเรน ทสวสฺสสหสฺสานิ ทฺวาทสโยชนิก
อุทฺธนปนฺตึ กตฺวา ทินฺนทานโต มหปฺผลตร ชาต; ตสฺมา เอวมาห.
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เอว วุตฺเต, สตฺถา "องฺกรุ ทานนฺนาม วิเจยฺย ทาตุ วฏฏติ,
เอวนฺต สุกฺเขตฺเต สุวุตฺตพีช วิย มหปฺผล โหติ, ตฺว ปน น
ตถา อกาสิ, เตน เต ทาน น มหปฺผล ชาตนฺติ อิมมตฺถ
วิภาเวนฺโต
"วิเจยฺย ทาน ทาตพฺพ, ยตฺถ ทินนฺ  มหปฺผล.
วิเจยฺย ทาน สุคตปฺปสตฺถ;
เย ทกฺขิเณยฺยา อิธ ชีวโลเก,
เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ,
วีชานิ วุตตฺ านิ ยถา สุเขตฺเตติ
วตฺวา อุตฺตรึ ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ
"ติณโทสานิ เขตฺตานิ, ราคโทสา อย ปชา;
ตสฺมา หิ วีตราเคสุ ทินนฺ  โหติ มหปฺผล.
ติณโทสานิ เขตฺตานิ, โทสโทสา อย ปชา;
ตสฺมา หิ วีตโทเสสุ ทินฺน โหติ มหปฺผล.
ติณโทสานิ เขตฺตานิ, โมหโทสา อย ปชา;
ตสฺมา หิ วีตโมเหสุ ทินฺน โหติ มหปฺผล.
ติณโทสานิ เขตฺตานิ, อิจฺฉาโทสา อย ปชา;
ตสฺมา หิ วีคติจฺเฉสุ ทินฺน โหติ มหปฺผลนฺติ.
ตตฺถ "ติณฺโทสานีติ: สามากาทีนิ หิ ติณานิ อุฏหนฺตานิ
ปุพฺพณฺณาปรณฺณกฺเขตฺตานิ ทูเสนฺติ, เตน ตานิ น พหุฏานิ โหนฺต;ิ
สตฺตานป อนฺโต ราโค อุปฺปชฺชนฺโต สตฺเต ทูเสติ, เตน เตสุ
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ทินฺน มหปฺผล น โหติ, ขีณาสเวสุ ทินฺน ปน มหปฺผล โหติ:
เตน วุตฺต
"ติณโทสานิ เขตฺตานิ, ราคโทสา อย ปชา;
ตสฺมา หิ วีตราเคสุ ทินนฺ  โหติ มหปฺผลนฺติ.
เสสคาถาสุป เอเสว นโย. เทสนาวสาเน องฺกุโร จ อินฺทโก
จ โสตาปตฺติผเล ปติฏ หึสุ, สมฺปตฺตานป สาตฺถิกา เทสนา
อโหสีติ.
องฺกุรเทวปุตฺตวตฺถุ.
ตณฺหาวคฺควณฺณนา นิฏิตา.
จตุวีสติโม วคฺโค.
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๒๕. ภิกฺขุวคฺควณฺณนา
๑. ปฺจภิกฺขุวตฺถุ. (๒๕๒)
"จกฺขุนา สวโร สาธูติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต ปฺจ ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.
เตสุ กิร เอเกโก จกฺขุทฺวาราทีสุ ปฺจสุ ทฺวาเรสุ เอเกกเมว
รกฺขติ. อเถกทิวส สนฺนปิ ติตฺวา "อห ทุรกฺข รกฺขามิ, อห ทุรกฺข
รกฺขามีติ วิวทิตฺวา "สตฺถาร ปุจฺฉิตฺวา อิมมตฺถ ชานิสฺสามาติ
สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา "ภนฺเต มย จกฺขุทฺวาราทีนิ รกฺขนฺตา
อตฺตโน อตฺตโน รกฺขนทฺวารเมว ทุรกฺขนฺติ มฺาม, โก นุ
โข อมฺเหสุ ทุรกฺข รกฺขตีติ ปุจฺฉึสุ. สตฺถา เอก ภิกฺขขป
อโนสาเทตฺวา "ภิกฺขเว สพฺพานิเปตานิ ทุรกฺขาเนว; อปจ โข น
ตุมฺเห อิทาเนว ปฺจสุ ทฺวาเรสุ อสวุตา, ปุพฺเพป อสวุตา;
อสวุตตฺตาเยว จ ปณฺฑิตาน โอวาเท อวตฺติตฺวา ชีวิตกฺขย
ปาปุณิตฺถาติ วตฺวา "กทา ภนฺเตติ เตหิ ยาจิโต ตกฺกสิลชาตกสฺส
วตฺถุ วิตฺถาเรตฺวา รกฺขสีน วเสน ราชกุเล ชีวติ กฺขย ปตฺเต
ปตฺตาภิเสเกน มหาสตฺเตน เสตจฺฉตฺตสฺส เหฏา ราชาสเน
นิสินฺเนน อตฺตโน สิริสมฺปตฺตึ โอโลเกตฺวา "วิรยิ  นาเมต สตฺเตหิ
กตฺตพฺพเมวาติ วตฺวา อุทานวเสน อุทานิต
๑

๑. สี. ม. ยุ. าเนสุ.
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"กุสลูปเทเส ธิติยา ทฬฺหาย
อวฏิตตฺตา ภยภีรุตาย จ
น รกฺขสีน วสมาคมิมฺห เส,
ส โสตฺถิภาโว มหตา ภเยน เมติ
อิม คาถ ทสฺเสตฺวา "ตทาป ตุมฺเห ปฺจชนา ตกฺกสิลรชฺช
คหณตฺถาย นิกฺขมนฺต มหาสตฺต อาวุธหตฺถา ปริวาเรตฺวา มคฺค
คจฺฉนฺตา อนฺตรามคฺเค รกฺขสีหิ จกฺขุทฺวาราทิวเสน อุปนีเตสุ
รูปารมฺมณาทีสุ อสวุตา ปณฺฑิตสฺส โอวาเท อวตฺติตฺวา
โอโลกยนฺตา รกฺขสีหิ ขาทิตา ชีวติ กฺขย ปาปุณิตฺถ, เตสุ ปน
อารมฺมเณสุ สวุโต ปฏ ิโต ปฏิโต อนุพนฺธนฺตป เทววณฺณ
ยกฺขินึ อนาทยิตฺวา โสตฺถินา ตกฺกสิล คนฺตฺวา รชฺช ปตฺโต
ราชา อหเมวาติ ชาตก สโมธาเนตฺวา "ภิกฺขุนา นาม สพฺพานิป
ทฺวารานิ สวริตพฺพานิ, เอตานิ หิ สวริตฺวาเอว สพฺพทุกฺขา
ปมุจฺจตีติ วตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ
"จกฺขุนา สวโร สาธุ, สาธุ โสเตน สวโร,
ฆาเนน สวโร สาธุ, สาธุ ชิวฺหาย สวโร,
กาเยน สวโร สาธุ, สาธุ วาจาย สวโร,
มนสา สวโร สาธุ, สาธุ สพฺพตฺถ สวโร.
สพฺพตฺถ สวุโต ภิกฺขุ สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ.
ตตฺถ "จกฺขุนาติ: ยทา หิ ภิกฺขุโน จกฺขุทฺวาเร
๑

๒

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๔๓.

๒. สี. ม. ยุ. เทววณฺณึ.
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รูปารมฺมณ อาปาถ อาคจฺฉติ, ตทา อิฏารมฺมเณ อรชนฺตสฺส
อนิฏารมฺมเณ อทุสฺสนฺตสฺส อสมเปกฺขเน โมห อนุปฺปาเทนฺตสฺส,
ตสฺมึ ทฺวาเร สวโร ถกน ปทหน คุตฺติ กตา นาม โหติ;
ตสฺส โส เอวรูโป จกฺขุนา สวโร สาธุ. เอเสว นโย
โสตทฺวาราทีสุป. จกฺขุทฺวาราทีสุเยว ปน สวโร วา อสวโร
วา นุปฺปชฺชติ, ปุรโต ปน ชวนวีถยิ  เอส ลพฺภติ: ตทา หิ
อสวโร อุปปฺ ชฺชนฺโต "อสฺสทฺธา อกฺขนฺติ โกสชฺช มุฏสจฺจ
อฺาณนฺติ อกุสลวีถิย อย ปฺจวิโธ ลพฺภติ. สวโร
อุปฺปชฺชนฺโต "สทฺธา ขนฺติ วิรยิ  สติ าณนฺติ กุสลวีถิย อย
ปฺจวิโธ ลพฺภติ.
กาเยน สวโรติ เอตฺถ ปน ปสาทกาโยป โจปนกาโยป
ลพฺภติ. อุภยป ปเนต กายทฺวารเมว. ตตฺถ ปสาททฺวาเร
สวราสวโร กถิโต ว. โจปนทฺวาเรป ตวตฺถุกา ปาณาติปาต
อทินฺนาทานมิจฺฉาจารา. เตหิ ปน สทฺธึ อกุสลวีถิย อุปฺปชฺชนฺเตหิ
เตหิ ต ทฺวาร อสวุต โหติ, กุสลวีถิย อุปฺปชฺชนฺเตหิ
ปาณาติปาตาเวรมณีอาทีหิ สวุต.
สาธุ วาจายาติ เอตฺถาป โจปนวาจา. ตาย สทฺธึ อุปฺปชฺชนฺเตหิ
มุสาวาทาทีหิ ต ทฺวาร อสวุต โหติ, มุสาวาทาเวรมณีอาทีหิ สวุต.
มนสา สวโรติ เอตฺถาป ชวนมนโต อฺเน มเนน สทฺธึ
อภิชฺฌาทโย นตฺถ;ิ มโนทฺวาเร ปน ชวนกฺขเณ อุปฺปชฺชมาเนหิ
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อภิชฺฌาทีหิ ต ทฺวาร อสวุต โหติ, อนภิชฺฌาทีหิ สวุต.
สาธุ สพฺพตฺถาติ: เตสุ จกฺขุทวฺ าราทีสุ สพฺเพสุป สวโร
สาธุ. เอตฺตาวตา หิ อฏ สวรทฺวารานิ อฏ จ อสวรทฺวารานิ
กถิตานิ. เตสุ อฏสุ อสวรทฺวาเรสุ ิโต ภิกฺขุ สกลวฏฏมูลกทุกฺขโต
น มุจฺจติ, สวรทฺวาเรสุ ปน ิโต สพฺพสฺมาป วฏฏมูลกทุกฺขา มุจฺจติ;
เตน วุตฺต "สพฺพตฺถ สวุโต ภิกฺขุ สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ.
เทสนาวสาเน ปฺจ ภิกฺขู โสตาปตฺติผเล ปติฏหึสุ,
สมฺปตฺตานป สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.
ปฺจภิกฺขุวตฺถ.ุ
๒. หสฆาตกภิกฺขุวตฺถุ. (๒๕๓)
"หตฺถสฺโตติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก หสฆาตก ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ.
สาวตฺถวี าสิโน กิร เทฺว สหายกา ภิกฺขูสุ ปพฺพชิตฺวา
ลทฺธูปสมฺปทา เยภุยฺเยน เอกโต วิจรนฺติ. เอกทิวส อจิรวตึ
คนฺตฺวา นหาตฺวา อาตเป ตปฺปมานา สาราณีย กถ กเถนฺตา
อฏสุ. ตสฺมึ ขเณ เทฺว หสา อากาเสน คจฺฉนฺติ. อเถโก
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ทหรภิกฺขุ สกฺขร คเหตฺวา "เอกสฺส หสโปตกสฺส อกฺขึ ปหริสฺสามีติ
อาห. อิตโร "น สกฺขิสสฺ สีติ อาห. "ติฏตุ อิมสฺมึ ปสฺเส
อกฺขิ, ปรปสฺเส อกฺขึ ปหริสสามีติ. "อิทป น สกฺขิสฺสสิเยวาติ.
"เตนหิ อุปธาเรหีติ ทุติย สกฺขร คเหตฺวา หสสฺส ปจฺฉาภาเค
ขิป. หโส สกฺขรสทฺท สุตฺวา นิวตฺติตฺวา โอโลเกสิ. อถ น
อิตร วฏฏสกฺขร คเหตฺวา ปรปสฺเส อกฺขิมฺหิ ปหริตฺวา
โอริมกฺขินา นิกฺขาเมสิ. หโส วิรวนฺโต ปริวตฺติตฺวา เตส
ปาทมูเลเยว ปติ. ตตฺถ ตตฺถ ิตา ภิกฺขู ทิสฺวา "อาวุโส
พุทฺธสาสเน ปพฺพชิตฺวา อนนุจฺฉวิก โว กต ปาณาติปาต กโรนฺเตหีติ
วตฺวา เต อาทาย คนฺตฺวา ตถาคตสฺส ทสฺเสสส. สตฺถา "สจฺจ กิร
ตยา ภิกฺขุ ปาณาติปาโต กโตติ ปุจฺฉิตฺวา, "สจฺจ ภนฺเตติ
วุตฺเต, "ภิกฺขุ กสฺมา เอวรูเป นิยฺยานิกสาสเน ปพฺพชิตฺวา
เอวมกาสิ? โปราณกปณฺฑิตา, อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ, อคารมชฺเฌ
วสมานา อปฺปมตฺตเกสุป าเนสุ กุกฺกุจฺจ กรึสุ, ตฺว ปน
เอวรูเป พุทธฺ สาสเน ปพฺพชิตฺวา กุกฺกุจฺจมตฺตมฺป น อกาสีติ วตฺวา
เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ:
"อตีเต กุรรุ ฏเ อินฺทปตฺตนคเร ธนฺชเย รชฺช กาเรนฺเต,
โพธิสตฺโต ตสฺส อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา
อนุปุพฺเพน วิฺุต ปตฺโต ตกฺกสิลาย สิปฺปานิ อุคฺคเหตฺวา ปตรา
อุปรชฺเช ปติฏาปโต อปรภาเค ปตุ อจฺจเยน รชฺช ปตฺวา
ทส ราชธมฺเม อโกเปนฺโต กุรุธมฺเม ปวตฺติตฺถ. กุรุธมฺโม นาม
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ปฺจ สีลานิ. ตานิ โพธิสตฺโต ปริสุทฺธานิ กตฺวา รกฺขติ. ยถา
โพธิสตฺโต, เอวมสฺส มาตา อคฺคมเหสี กนิฏภาตา อุปราชา
ปุโรหิโต พฺราหฺมโณ รชฺชุคฺคาหโก อมจฺโจ สารถิ เสฏี
โทณมาปโก มหามตฺโต โทวาริโก นครโสภนา วณฺณทาสีติ
เอวเมเตสุ เอกาทสสุ ชเนสุ กุรุธมฺม รกฺขนฺเตสุ, กาลิงฺครฏเ
ทนฺตปุรนคเร กาลิงฺเค รชฺช กาเรนฺเต, ตสฺส รฏเ เทโว น
วสฺสิ; มหาสตฺตสฺส ปน อฺชนาสโภ นาม มงฺคลหตฺถี มหาปฺุโ
โหติ. รฏวาสิโน "ตสฺมึ อานีเต, เทโว วสฺสิสสฺ ตีติ สฺาย
อาโรเจสส. ราชา ตสฺส หตฺถิสฺส อานยนตฺถาย พฺราหฺมเณ
ปหิณิ. เต คนฺตฺวา มหาสตฺต หตฺถึ ยาจึสุ. สตฺถา อิม เตส
ยาจนาการ ทสฺเสตุ
"ตว สทฺธฺจ สีลฺจ วิทิตฺวาน ชนาธิป
วณฺณ อฺชนวณฺเณน กาลิงฺคสฺมึ วินิมฺหเสติ
อิม ติกนิปาเต ชาตก กเถสิ. หตฺถิมหฺ ิ ปน อานีเตป, เทเว
อวสฺสนฺเต, "โส ราชา กุรุธมฺม รกฺขติ, เตนสฺส รฏเ เทโว
วสฺสตีติ สฺาย "ย โส กุรุธมฺม รกฺขติ, ต สุวณฺณปฏเฏ
ลิขิตฺวา อาเนถาติ ปุน กาลิงฺโค พฺราหฺมเณ จ อมจฺเจ จ
เปเสสิ. เตสุ คนฺตฺวา ยาจนฺเตสุ, ราชาน อาทึ กตฺวา สพฺเพป
เต อตฺตโน อตฺตโน สีเลสุ กิฺจิ กุกฺกุจฺจมตฺต กตฺวา "อปริสุทฺธ
โน สีลนฺติ ปฏิกฺขิปตฺวา "น เอตฺตาวตา สีลเภโท โหตีติ
๑

๒

๓

๑. ม. นครโสภินึ. ๒. สี. ยาจเน การณ. ม. ยุ. ยาจนการณ. ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๑๑๒.
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เตหิ ปุนปฺปนุ  ยาจิตา อตฺตโน อตฺตโน สีลานิ กถยึสุ. กาลิงฺโค
สุวณฺณปฏเฏ ลิขิตฺวา อาภต กุรุธมฺม ทิสฺวา สมาทาย สาธุก
ปูเรสิ. ตสฺส รฏเ เทโว ปาวสฺสิ, รฏ เขม สุภิกฺข อโหสิ.
สตฺถา อิม อตีต อาหริตฺวา
"คณิกา อุปฺปลวณฺณา จ, ปุณฺโณ โทวาริโก ตทา,
รชฺชุคาโห จ กจฺจาโน, โทณมาตา จ โกลิโต,
สารีปุตฺโต ตทา เสฏี, อนุรุทฺโธ จ สารถิ,
พฺราหฺมโณ กสฺสโป เถโร, อุปราชา นนฺทปณฺฑิโต,
มเหสี ราหุลมาตา, มายาเทวี ชเนตฺติกา,
กุรรุ าชา โพธิสตฺโต: เอว ธาเรถ ชาตกนฺติ
ชาตก สโมธาเนตฺวา "ภิกฺขุ เอว ปุพฺเพ ปณฺฑิตา, อปฺปมตฺตเกป
กุกฺกุจฺเจ อุปปฺ นฺเน, อตฺตโน สีลเภเท อาสงฺก กรึสุ; ตฺว ปน
มาทิสสฺส พุทฺธสฺส สาสเน ปพฺพชิตฺวา ปาณาติปาต กโรนฺโต
อติภาริย กมฺมมกาสิ; ภิกฺขุนา นาม หตฺเถหิ ปาเทหิ วาจาย
จ สฺเตน ภวิตพฺพนฺติ วตฺวา อิม คาถมาห
"หตฺถสฺโต ปาทสฺโต
วาจาสฺโต สฺตตฺตโม
อชฺฌตฺตรโต สมาหิโต
เอโก สนฺตุสิโต ตมาหุ `ภิกฺขูติ.
ตตฺถ หตฺถสฺโตติ: หตฺถกีฬาปนาทีน วา หตฺเถน
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ปเรส ปหรณาทีน วา อภาเวน หตฺถสฺโต. ทุติยปเทป
เอเสว นโย. วาจาย ปน มุสาวาทาทีน อกรณโต วาจาสฺโต.
สฺตตฺตโมติ: สฺตตฺตภาโว, กายจลนสีสุกฺขิปนภมุกวิการาทีน
อการโกติ อตฺโถ.
อชฺฌตฺตรโตติ: โคจรชฺฌตฺตสงฺขาตาย กมฺมฏานภาวนาย
รโต.
สมาหิโตติ: สุฏุ สมาหิโต.
เอโก สนฺตุสิโตติ: เอกวิหารี หุตฺวา สุฏุ ตุสิโต วิปสฺสนาจารโต
ปฏาย อตฺตโน อธิคเมน ตุฏมานโส. ปุถชุ ฺชนกลฺยาณก หิ อาทึ
กตฺวา สพฺเพป เสขา อตฺตโน อธิคเมน สนฺตุสนฺตีติ สนฺตุสิตา,
อรหา ปน เอกนฺตสนฺตุสิโตว; ต สนฺธาเยต วุตฺต.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
หสฆาตกภิกฺขุวตฺถุ.
๑

๑. สี. ม. ยุ. อกรณโตติ.
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๓. โกกาลิกวตฺถุ. (๒๕๔)
"โย มุขสฺโตติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โกกาลิก อารพฺภ กเถสิ.
วตฺถุ "อถโข โกกาลิโก ภิกฺขุ, เยน ภควา, เตนุปสงฺกมีติ
สุตฺเต อาคตเมว. อตฺโถปสฺส อฏกถาย วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ.
โกกาลิเก ปน ปทุมนิรเย อุปฺปนฺเน, ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ
"อโห โกกาลิโก ภิกฺขุ อตฺตโน มุข นิสฺสาย วินาส
ปตฺโต, เทฺว อคฺคสาวเก อกฺโกสนฺตสฺเสว หิสฺส ปวี วิวร
อทาสีติ. สตฺถา อาคนฺตฺวา "กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย
สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, "อิมาย นามาติ วุตฺเต, "น ภิกฺขเว
อิทาเนว, ปุพฺเพป โกกาลิโก อตฺตโน มุขเมว นิสฺสาย นฏโติ
วตฺวา ตมตฺถ โสตุกาเมหิ ภิกฺขูหิ ยาจิโต ตสฺส ปกาสนตฺถ
อตีต อาหริ:
"อตีเต หิมวนฺตปฺปเทเส เอกสฺมึ สเร กจฺฉโป วสติ. เทฺว
หสโปตกา โคจราย จรนฺตา เตน สทฺธึ วิสฺสาส กตฺวา
ทฬฺหวิสฺสาสิกา หุตฺวา เอกทิวส กจฺฉป ปุจฺฉึสุ "สมฺม อมฺหาก
หิมวนฺเต จิตฺตกูฏปพฺพตตเล กาฺจนคุหาย วสนฏาน รมณีโย
ปเทโส, คจฺฉิสฺสสิ อมฺเหหิ สทฺธินตฺ ิ. "อห กถ คมิสฺสามีติ.
"มย ต เนสฺสาม, สเจ มุข รกฺขิตุ สกฺขิสฺสสีติ. "สกฺขิสฺสามิ,
๑

๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๕๘.
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สมฺมา คเหตฺวา ม คจฺฉถาติ. เต "สาธูติ วตฺวา เอก ทณฺฑก
กจฺฉเปน ฑสาเปตฺวา สย ตสฺส อุโภ โกฏิโย ฑสิตฺวา อากาส
ปกฺขนฺทึสุ. ต ตถา หเสหิ นียมาน คามทารกา ทิสฺวา "เทฺว
หสา กจฺฉป ทณฺเฑน หรนฺตีติ อาหสุ. กจฺฉโป "ยทิ ม สหายกา
เนนฺติ, ตุมฺหาก เอตฺถ กึ ทุฏเปตกาติ วตฺตุกาโม, หสาน
สีฆเวคตาย พาราณสีนคเร ราชนิเวสนสฺส อุปริภาค สมฺปตฺตกาเล
ฑสนฏานโต ทณฺฑก วิสฺสชฺเชตฺวา ราชงฺคเณ ปติตฺวา ทฺวิธา
ภิชฺชิ. สตฺถา อิม อตีต อาหริตฺวา
"อวธี วต อตฺตาน กจฺฉโป วฺยาหร คิร,
สุคฺคหีตสฺมึ กฏสฺมึ วาจาย สกิยา วธิ.
เอตป ทิสวฺ า นรวีรเสฏ
วาจ ปมฺุเจ กุสล นาติเวล.
ปสฺสสิ พหุภาเณน
กจฺฉป วฺยสน คตนฺติ
อิม ทุกนิปาเต พหุภาณิชาตก วิตฺถาเรตฺวา "ภิกฺขเว ภิกฺขุนา
นาม มุขสฺเตน สมจารินา อนุทฺธเตน นิพฺพุตจิตฺเตน ภวิตพฺพนฺติ
วตฺวา อิม คาถมาห
"โย มุขสฺโต ภิกฺขุ มนฺตภาณี อนุทฺธโต
อตฺถ ธมฺมฺจ ทีเปติ, มธุรนฺตสฺส ภาสิตนฺติ.
ตตฺถ มุขสฺโตติ: ทาสจณฺฑาลาทโยป "ตฺว ทุชชฺ าโต
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. อากาสงฺคเณ. ๒. ชาตกฏกถาย กจฉปชาตก วุจฺจติ. ขุ. ชา. ๒๗/๘๐.
ตทฏกถา ๓/๒๓๕.
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ตฺว ทุสฺสีโลติอาทีน อวทนตาย มุเขน สฺโต.
มนฺตภาณีติ: มนฺตา วุจฺจติ ปฺา, ตาย ภณนสีโล.
อนุทฺธโตติ: นิพฺพุตจิตฺโต.
อตฺถ ธมฺมฺจ ทีเปตีติ: ภาสิตตฺถฺเจว เทสนาธมฺมฺจ
กเถติ.
มธุรนฺต:ิ เอวรูปสฺส ภิกฺขุโน ภาสิต มธุร นาม. โย ปน
อตฺถเมว สมฺปาเทติ, น ปาลึ; ปาลึเยว สมฺปาเทติ, น อตฺถ;
อุภย วา ปน น สมฺปาเทติ, ตสฺส ภาสิต มธุร นาม น โหตีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
โกกาลิกวตฺถุ.
๑

๔. ธมฺมารามตฺเถรวตฺถุ. (๒๕๕)
"ธมฺมาราโม ธมฺมรโตติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต ธมฺมารามตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
สตฺถารา กิร "อิโต เม จาตุมฺมาสจฺจเยน ปรินิพฺพาน
ภวิสฺสตีติ อาโรจิเต, อเนกสหสฺสภิกฺขู สตฺถาร ปริวาเรตฺวา วิจรึสุ.
ตตฺถ ปุถชุ ฺชนา อสฺสูนิ สนฺธาเรตุ นาสกฺขึสุ, ขีณาสวาน ธมฺมสเวโค
อุปฺปชฺชิ. สพฺเพป "กึ นุ โข กริสฺสามาติ วคฺคพนฺธเนน วิจรนฺติ.
๑. อิโต ปร วาสทฺเทน ภวิตพฺพ.
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เอโก ปน ธมฺมาราโม นาม ภิกฺขุ ภิกฺขูน สนฺติก น
อุปสงฺกมติ, ภิกฺขูหิ "กึ อาวุโสติ วุจฺจมาโน ปฏิวจนป อทตฺวา
"สตฺถา กิร จาตุมฺมาสจฺจเยน ปรินิพฺพายิสฺสติ, อหฺจมฺหิ
อวีตราโค, สตฺถริ ธรมาเนเยว, วายมิตฺวา อรหตฺต ปาปุณิสฺสามีติ
เอกโกว วิหรนฺโต สตฺถารา เทสิต ธมฺม อาวชฺชติ จินฺเตติ
อนุสฺสรติ. ภิกฺขู ตถาคตสฺส อาโรเจสุ "ภนฺเต ธมฺมารามสฺส
ตุมฺเหสุ สิเนหมตฺตป นตฺถิ, `สตฺถา กิร ปรินิพฺพายิสฺสติ, กึ นุ
โข กริสฺสามาติ อมฺเหหิ สทฺธึ สมฺมนฺตนมตฺตป น กโรตีติ.
สตฺถา ต ปกฺโกสาเปตฺวา "สจฺจ กิร ตฺว เอว กโรสีติ ปุจฺฉิ.
"สจฺจ ภนฺเตติ. "กึการณาติ. "ตุมฺเห กิร จาตุมฺมาสจฺจเยน
ปรินิพฺพายิสฺสถ, อหฺจมฺหิ อวีตราโค, ตุมฺเหสุ ธรนฺเตสุเยว,
วายมิตฺวา อรหตฺต ปาปุณิสฺสามีติ ตุมฺเหหิ เทสิต ธมฺม
อาวชฺชามิ จินฺเตมิ อนุสสฺ รามีติ. สตฺถา "สาธุ สาธูติ ตสฺส
สาธุการ ทตฺวา "ภิกฺขเว อฺเนป มยิ สิเนหวนฺเตน ภิกฺขุนา
ธมฺมารามสทิเสเนว ภวิตพฺพ, น หิ มยฺห มาลาคนฺธาทีหิ ปูช
กโรนฺตา ปูช กโรนฺติ นาม, ธมฺมานุธมฺม ปฏิปชฺชนฺตาเยว ม
ปูเชนฺติ นามาติ วตฺวา อิม คาถมาห
"ธมฺมาราโม ธมฺมรโต ธมฺม อนุวิจินฺตย
ธมฺม อนุสฺสร ภิกฺขุ สทฺธมฺมา น ปริหายตีติ.
ตตฺถ "นิวาสนตฺเถน สมถวิปสฺสนาธมฺโม อาราโม อสฺสาติ
๑

๑. สี. ม. ยุ. "วายมิตฺวาติ นตฺถิ.

ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (อฏฐโม ภาโค) - หนาที่ 60

ธมฺมาราโม, ตสฺมึเยว ธมฺเม รโตติ ธมฺมรโต, ตสฺเสว ธมฺมสฺส
ปุนปฺปุน จินฺตนตาย ธมฺม อนุวิจินฺตย, ต ธมฺม อาวชฺชนฺโตติ
อตฺโถ.
อนุสฺสรนฺติ: ตเมว ธมฺม อนุสฺสรนฺโต.
สทฺธมฺมาติ: เอวรูโป ภิกฺขุ สตฺตตฺตึสเภทา โพธิปกฺขิยธมฺมา
นวโลกุตฺตรธมฺมา จ น ปริหายตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน โส ภิกฺขุ อรหตฺเต ปติฏหิ, สมฺปตฺตานป
สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.
ธมฺมารามตฺเถรวตฺถุ.
๕. อฺตรวิปกฺขเสวกภิกฺขุวตฺถุ. (๒๕๖)
"สลาภ นาติมฺเยฺยาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต อฺตร วิปกฺขเสวก ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ.
ตสฺส กิเรโก เทวทตฺตปกฺขิโก ภิกฺขุ สหาโย อโหสิ. โส
ต ภิกฺขูหิ สทฺธึ ปณฑ
ฺ าย จริตฺวา กตภตฺตกิจฺจ อาคจฺฉนฺต
ทิสฺวา "กุหึ คโตสีติ ปุจฺฉิ. "อสุกฏาน นาม ปณฺฑาย จริตุนฺติ.
"ลทฺโธ เต ปณฺฑปาโตติ. "อาม ลทฺโธติ. "อิเธว อมฺหาก
มหาลาภสกฺกาโร, กติปาห อิเธว โหหีติ. โส ตสฺส วจเนน
กติปาห ตตฺถ วสิตฺวา สกฏานเมว อคมาสิ. อถ น ภิกฺขู "อย
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ภนฺเต เทวทตฺตสฺส อุปปฺ นฺน ลาภสกฺการ ปริภ
ุ ฺชติ, เทวทตฺตสฺส
ปกฺขิโก เอโสติ ตถาคตสฺส อาโรเจสส. สตฺถา ต ปกฺโกสาเปตฺวา
"สจฺจ กิร ตฺว เอวมกาสีติ ปุจฺฉิ. "อาม ภนฺเต, อห ตตฺถ เอก
ทหร นิสฺสาย กติปาห วสึ; น จ ปน เทวทตฺตสฺส ลทฺธึ โรเจมีติ.
อถ น ภควา "กิฺจาป ลทฺธึ น โรเจสิ, ทิฏทิฏานเยว
ปน ลทฺธึ โรเจนฺโต วิย วิจรสิ; น ตฺว อิทาเนว เอว กโรสิ,
ปุพฺเพป เอวรูโปเยวาติ วตฺวา "อิทานิ ตาว ภนฺเต อมฺเหหิ
สาม ทิฏโ, ปุพฺเพ ปเนส เกส ลทฺธึ โรเจนฺโต วิจริ? อาจิกฺขถ
โนติ ภิกฺขูหิ ยาจิโต, อตีต อาหริตฺวา
"ปุราณโจราน วโจ นิสมฺม
มหิลามุโข โปถยมานุจารึ
สุสฺตาน หิ วโจ นิสมฺม
คชุตฺตโม สพฺพคุเณสุ อฏาติ
อิม มหิลามุขชาตก วิตฺถาเรตฺวา "ภิกฺขเว ภิกฺขุนา นาม
สกลาเภเนว สนฺตุฏเน ภวิตพฺพ, ปรลาภ ปตฺเถตุ น วฏฏติ;
ปรลาภ ปตฺเถนฺตสฺส หิ ฌานวิปสฺสนามคฺคผเลสุ เอกธมฺโมป๗
นุปฺปชฺชติ, สกลาภสนฺตุฏสฺเสว ปน ฌานาทีนิ อุปฺปชฺชนฺตีติ
วตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ
"สลาภ นาติมฺเยฺย, นาฺเส ปหย จเร;
อฺเส ปหย ภิกฺขุ, สมาธึ นาธิคจฺฉติ;
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๙. ตทฏกถา. ๑/๒๗๙.
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อปฺปลาโภป เจ ภิกฺขุ สลาภ นาติมฺติ,
ต เว เทวา ปสสนฺติ สุทฺธาชีวมตนฺทิตนฺติ.
ตตฺถ "สลาภนฺติ: อตฺตโน อุปปฺ ชฺชนกลาภ. สปทานจาร หิ
วชฺเชตฺวา อเนสนาย ชีวติ  กปฺเปนฺโต สลาภ อติมฺติ หีเฬติ
ชิคุจฺฉติ นาม; ตสฺมา เอว อกรเณน สลาภ นาติมฺเยฺย.
อฺเส ปหยนฺติ; อฺเส ลาภ ปตฺเถนฺโต น จเรยฺยาติ
อตฺโถ.
สมาธึ นาธิคจฺฉตีติ: อฺเส หิ ลาภ ปหยนฺโต เตส
จีวราทิกรเณ อุสฺสุกฺก อาปนฺโน ภิกฺขุ อปฺปนาสมาธึ วา อุปจารสมาธึ
วา นาธิคจฺฉติ.
สลาภ นาติมฺตีติ: อปฺปลาโภป สมาโน อุจฺจนีจกุลปฺปฏิปาฏิยา
สปทาน จรนฺโต ภิกฺขุ สลาภ นาติมฺติ นาม.
ต เวติ: ต เอวรูป ภิกฺขุ สารชีวติ ตาย สุทฺธาชีว ชงฺฆพล
นิสฺสาย ชีวติ กปฺปเนน อกุสีตตาย อตนฺทิต เทวตา ปสสนฺติ
โถเมนฺตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
อฺตรวิปกฺขเสวกภิกฺขุวตฺถุ.
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๖. ปฺจคฺคทายกพฺราหฺมณวตฺถุ. (๒๕๗)
"สพฺพโส นามรูปสฺมินฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต ปฺจคฺคทายก นาม พฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร สสฺสกฺเขตฺตสฺส โสธิตกาเลเยว เขตฺตคฺค นาม
เทติ, ขลกาเล ขลคฺค นาม เทติ, ขลภณฺฑกาเล ขลภณฺฑคฺค
นาม เทติ, อุกฺขลิกกาเล อุกฺขลิกคฺค นาม เทติ, ปาฏิย
วฑฺฒิตกาเล ปาฏิคฺค นาม เทติ: อิมานิ ปฺจ อคฺคทานานิ
เทติ. สมฺปตฺตสฺส อทตฺวา นาม น ภฺุชติ. เตน ตสฺส
"ปฺจคฺคทายโกเตฺวว นาม อโหสิ.
สตฺถา ตสฺส จ พฺราหฺมณิยา จสฺส ติณฺณ ผลาน อุปนิสฺสย
ทิสฺวา พฺราหฺมณสฺส โภชนเวลาย คนฺตฺวา ทฺวาเร อฏาสิ. โสป
ทฺวารสมฺมุเข อนฺโตเคหาภิมุโข นิสที ิตฺวา ภฺุชติ, สตฺถาร ทฺวาเร
ิต น ปสฺสติ. พฺราหฺมณี ปนสฺส ต ปริวิสมานา สตฺถาร
ทิสฺวา จินฺเตสิ "อย พฺราหฺมโณ ปฺจสุ าเนสุ อคฺค ทตฺวา
ภฺุชติ, อิทานิ จ สมโณ โคตโม อาคนฺตฺวา ทฺวาเร ิโต;
สเจ พฺราหฺมโณ เอต ทิสฺวา อตฺตโน ภตฺต หริตฺวา ทสฺสติ,
ปุนสฺสาห ปจิตุ น สกฺขิสฺสามีติ. สา "เอวมย สมณ โคตม
น ปสฺสิสฺสตีติ สตฺถุ ปฏึ ทตฺวา ตสฺส ปจฺฉโต ต ปฏิจฺฉาเทนฺตี
โอนมิตฺวา ปุณฺณจนฺท ปาณินา ปฏิจฺฉาเทนฺตี วิย อฏาสิ.
ตถา ิตาเอว "คโต นุ โข โนติ สตฺถาร อฑฺฒกฺขิเกน
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โอโลเกสิ. สตฺถา ตตฺเถว อฏาสิ. พฺราหฺมณสฺส ปน สวนภเยน
"อติจฺฉถาติ น วเทติ, โอสกฺกิตฺวา ปน สณิกเมว "อติจฺฉถาติ
อาห. สตฺถา "น คมิสฺสามีติ สีส จาเลสิ. โลกครุนา พุทฺเธน
"น คมิสฺสามีติ สีเส จาลิเต, สา สนฺธาเรตุ อสกฺโกนฺตี มหาหสิต
หสิ. ตสฺมึ ขเณ สตฺถา เคหาภิมุข โอภาส มฺุจิ. พฺราหฺมโณป
ปฏึ ทตฺวา นิสินฺโนเยว พฺราหฺมณิยา หสิตสทฺท สุตฺวา
ฉพฺพณฺณานฺจ รสีน โอภาส โอโลเกตฺวา สตฺถาร อทฺทส.
พุทฺธา หิ นาม คาเม วา อรฺเ วา เหตุสมฺปนฺนาน
อตฺตาน อทสฺเสตฺวา น ปกฺกมนฺติ. พฺราหฺมโณป สตฺถาร
ทิสฺวา "โภติ นาสิโตมฺหิ ตยา ราชปุตฺต อาคนฺตฺวา ทฺวาเร
ิต มยฺห อนาจิกฺขนฺติยา, ภาริยนฺเต กมฺม กตนฺติ วตฺวา
อฑฺฒภุตฺตโภชนปาฏึ อาทาย สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา "โภ โคตม อห
ปฺจสุ าเนสุ อคฺค ทตฺวา ภฺุชามิ; อิโต จ เม มชฺเฌ
ภินฺทิตฺวา เอโกว ภตฺตโกฏาโส ภุตฺโต, เอโก ภตฺตโกฏาโส
อวสิฏโ; ปฏิคฺคณฺหาตุ เม อิท ภตฺตนฺติ. สตฺถา "น เม ตว
อุจฺฉิฏภตฺเตน อตฺโถติ อวตฺวา "พฺราหฺมณ อคฺคป มยฺหเมว
อนุจฺฉวิก, มชฺเฌ ภินทฺ ิตฺวา ภุตฺตภตฺตป, จริมกภตฺตปณฺโฑป
มยฺหเมว อนุจฺฉวิโก; มย หิ พฺราหฺมณ ปรทตฺตูปชีวิโน
เปตสทิสาติ วตฺวา อิม คาถมาห
๑

๑. กเถตุเมว เปกฺขมาโน เสขิย น มนสากาสิ.
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"ยทคฺคโต มชฺฌโต เสสโต วา
ปณฺฑ ลเภถ ปรทตฺตูปชีวี.
นาล ถุตุ นาป นิปจฺจขาที
ต วาป ธีรา มุนิ เวทยนฺตีติ.
พฺราหฺมโณ ต สุตฺวา ว ปสนฺนจิตฺโต หุตฺวา "อโห อจฺฉริย;
ทีปสามิโก นาม ราชปุตฺโต "น เม ตว อุจฺฉิฏภตฺเตน อตฺโถติ
อวตฺวา เอว วกฺขตีติ ทฺวาเร ิตโกว สตฺถาร ปฺห ปุจฺฉิ
"โภ โคตม ตุมฺเห อตฺตโน สาวเก `ภิกฺขูติ วทถ: กิตฺตาวตา
ภิกฺขุ นาม โหตีติ. สตฺถา "กถรูปา นุ โข อิมสฺส ธมฺมเทสนา
สปฺปายาติ อุปธาเรนฺโต "อิเม เทฺวป ชนา กสฺสปพุทฺธกาเล
`นามรูปนฺติ วทนฺตาน กถ สุณึส,ุ นามรูป อวิสฺสชฺชิตฺวาว
เนส ธมฺม เทเสตุ วฏฏตีติ, "พฺราหฺมณ นามรูเป อรชฺชนฺโต
อสชฺชนฺโต ภิกฺขุ นาม โหตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
"สพฺพโส นามรูปสฺมึ ยสฺส นตฺถิ มมายิต,
อสตา จ น โสจติ, ส เว `ภิกฺขูติ วุจฺจตีติ.
ตตฺถ สพฺพโสติ: สพฺพสฺมึ "เวทนาทีน จตุนฺน รูปกฺขนฺธสฺส
จาติ ปฺจนฺน ขนฺธาน วเสน ปวตฺเต นามรูเป.
มมายิตนฺติ: ยสฺส "อหนฺติ วา "มมนฺติ วา คาโห
นตฺถิ.
อสตา จ น โสจตีติ: ตสฺมึ นามรูเป ขยวย ปตฺเต
"มม รูป ขีณ ฯเปฯ มม วิฺาณ ขีณนฺติ น โสจติ น
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วิหฺติ "ขยวยธมฺมเมว ขีณนฺติ ปสฺสติ.
ส เวติ: โส เอวรูโป วิชชฺ มาเนป นามรูเป มมายิตรหิโต
อสตาป เตน อโสจนฺโต "ภิกฺขูติ วุจฺจตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน อุโภป ชายปติกา อนาคามิผเล ปติฏ หึสุ.
สมฺปตฺตานป สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.
ปฺจคฺคทายกพฺราหฺมณวตฺถุ.
๑

๗. สมฺพหุลภิกขฺ ุวตฺถุ. (๒๕๘)
"เมตฺตาวิหารีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
สมฺพหุเล ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ หิ สมเย อายสฺมนฺเต มหากจฺจาเน อวนฺติชนปเทสุ
กุรรฆร นิสสฺ าย ปวตฺเต ปพฺพเต วิหรนฺเต, โสโณ นาม กุฏกิ ณฺโณ
อุปาสโก เถรสฺส ธมฺมกถาย ปสีทิตฺวา เถรสฺส สนฺติเก
ปพฺพชิตุกาโม เถเรน "ทุกฺกร โข โสณ ยาวชีว เอกภตฺต
เอกเสยฺย พฺรหฺมจริยนฺติ วตฺวา เทฺว วาเร ปฏิกฺขิตฺโตป
ปพฺพชฺชาย อติวิย อุสสฺ าหชาโต ตติยวาเร เถร ยาจิตฺวา
ปพฺพชิตฺวา อปฺปภิกฺขุกตฺตา ทกฺขิณาปถสฺส ติณฺณ วสฺสาน
อจฺจเยน ลทฺธูปสมฺปโท สตฺถาร สมฺมุขา ทฏุกาโม หุตวฺ า
๒

๑. สี. ยุ. ขยวยธมฺม เม. ม. ขยวยธมฺม เม ขีณนฺติ. ๒. สี. ยุ. อวนฺติชนปเท.
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อุปชฺฌาย อาปุจฺฉิตฺวา เตน ทินฺน สาสน คเหตฺวา อนุปุพฺเพน
เชตวน คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา กตปฺปฏิสนฺถาโร สตฺถารา
เอกคนฺธกุฏิยเยว อนฺุาตเสนาสโน พหุเทว รตฺตึ อชฺโฌกาเส
วีตินาเมตฺวา รตฺติภาเค คนฺธกุฏึ ปวิสิตฺวา อตฺตโน ปตฺตเสนาสเน
ต รตฺติภาค วีตินาเมตฺวา ปจฺจูสสมเย สตฺถารา อชฺฌิฏโ
โสฬส อฏกวคฺคิกานิ สพฺพาเนว สเรน อภณิ. อถสฺส ภควา
สรภฺปริโยสาเน อพฺภานุโมทนฺโต "สาธุ สาธุ ภิกฺขูติ สาธุการ
อทาสิ. สตฺถารา ทินฺน สาธุการ สุตฺวา ภุมฺมฏกเทวนาคสุปณฺณาติ
เอว ยาว พฺรหฺมโลกา เอกสาธุการเมว อโหสิ. ตสฺมึ ขเณ
เชตวนโต วีสโยชนสตมตฺถเก กุรรฆรนคเร เถรสฺส มาตุ
มหาอุปาสิกาย เคเห อธิวตฺถา เทวตาป มหนฺเตน สทฺเทน สาธุการ
อทาสิ. อถ น มหาอุปาสิกา อาห "โก เอส สาธุการ เทตีติ.
"อห ภคินีต.ิ "โกสิ ตฺวนฺติ. "ตว เคเห อธิวตฺถา เทวตาติ.
"ตฺว อิโต ปุพฺเพ มยฺห สาธุการ อทตฺวา อชฺช กสฺมา เทสีติ.
"นาห ตุยฺห สาธุการ ทมฺมีติ. "อถ กสฺส เต สาธุกาโร ทินฺโนติ.
"ตว ปุตฺตสฺส กุฏิกณฺณโสณตฺเถรสฺสาติ. "กึ เม ปุตฺเตน กตนฺติ.
"ปุตฺโต เต อชฺช สตฺถารา สทฺธึ เอกคนฺธกุฏิย วสิตฺวา สตฺถุ
ธมฺม เทเสสิ, สตฺถา ตว ปุตฺตสฺส ธมฺม สุตฺวา ปสนฺโน
สาธุการมทาสิ, เตนสฺส มยาป สาธุกาโร ทินโฺ น; สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
หิ สาธุการ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ภุมฺมฏกเทเว อาทึ กตฺวา ยาว
พฺรหฺมโลกา เอกสาธุการเมว ชาตนฺติ. "กึ ปน สามิ มม ปุตฺเต
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สตฺถุ ธมฺโม กถิโต, สตฺถารา มม ปุตฺตสฺส กถิโตติ. "ตว
ปุตฺเตน สตฺถุ กถิโตติ. เอว เทวตาย กเถนฺติยา, อุปาสิกาย
ปฺจวณฺณา ปติ อุปฺปชฺชิตฺวา สกลสรีร ผริ. อถสฺสา เอตทโหสิ
"สเจ เม ปุตฺโต สตฺถารา สทฺธึ เอกคนฺธกุฏิย วสิตฺวา สตฺถุ
ธมฺม กเถตุ อสกฺข,ิ มยฺหป กเถตุ สกฺขิสฺสติเยว; ปุตฺตสฺส
อาคตกาเล ธมฺมสฺสวน กาเรตฺวา ธมฺมกถ สุณิสฺสามีติ.
โสณตฺเถโรป โข, สตฺถารา สาธุกาเร ทินฺเน, "อย อุปชฺฌาเยน
ทินฺน สาสน อาโรเจตุ กาโลติ ภควนฺต ปจฺจนฺติเมสุ ชนปเทสุ
วินยธรปฺจเมน คเณน อุปสมฺปท อาทึ กตฺวา ปฺจ วเร ยาจิตฺวา
กติปาห สตฺถุ สนฺติเกเยว วสิตฺวา "อุปชฺฌาย ปสฺสิสฺสามีติ
สตฺถาร อาปุจฺฉิตฺวา เชตวนา นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน อุปชฺฌายสฺส
สนฺติก อคมาสิ. เถโร ปุนทิวเส ต อาทาย ปณฺฑาย จรนฺโต
มาตุ อุปาสิกาย เคหทฺวาร อคมาสิ. สาป ปุตฺต ทิสฺวา
ตุฏมานสา วนฺทิตฺวา สกฺกจฺจ ปริวิสิตฺวา ปุจฺฉิ "สจฺจ กิร ตฺว
ตาต สตฺถารา สทฺธึ เอกคนฺธกุฏิย วสิตฺวา สตฺถุ ธมฺมกถ
กเถสีติ. "อุปาสิเก ตุยหฺ  เกนิท กถิตนฺติ. "ตาต อิมสฺมึ เคเห
อธิวตฺถา เทวตา มหนฺเตน สทฺเทน สาธุการ ทตฺวา, มยา `โก
เอโสติ วุตฺเต, "อหนฺติ วตฺวา เอวเมว กเถสิ; ต สุตฺวา มยฺห
เอตทโหสิ `สเจ เม ปุตฺโต สตฺถุ ธมฺมกถ กเถสิ, มยฺหป กเถตุ
สกฺขิสฺสตีติ. อถ น อาห "ตาต ยโต ตยา สตฺถุ สมฺมุขา
๑

๒

๑. เอตฺถนฺตเร อุทาหุสทฺเทน ภวิตพฺพ. ๒. วิ. มหาวคฺค. ๕/๓๔.
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ธมฺโม กถิโต, มยฺหป กเถตุ สกฺขิสฺสสิเอว; อสุกทิวเส นาม
ธมฺมสฺสวน กาเรตฺวา ตว ธมฺม สุณิสฺสามีติ. โส อธิวาเสสิ.
อุปาสิกา "ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทาน ทตฺวา ปูช กตฺวา ปุตฺตสฺส เม
ธมฺมกถ สุณิสฺสามีติ เอกเมว ทาสึ เคหรกฺขิก เปตฺวา สพฺพ
ปริชน อาทาย อนฺโตนคเร ธมฺมสฺสวนตฺถาย การิเต มณฺฑเป
อลงฺกตธมฺมาสน อภิรุยหฺ ธมฺม เทเสนฺตสฺส ปุตฺตสฺส ธมฺมกถ
โสตุ อคมาสิ.
ตสฺมึ ปน กาเล นวสตา โจรา ตสฺสา อุปาสิกาย เคเห
โอตาร โอโลเกนฺตา วิจรนฺติ. ตสฺสา ปน เคห สตฺตหิ ปากาเรหิ
ปริกฺขิตฺต สตฺตทฺวารโกฏกยุตฺต ตตฺถ ตตฺถ เตสุ เตสุ าเนสุ
จณฺเฑ สุนเข พนฺธิตฺวา ปยึสุ; อนฺโตเคหจฺฉทนสฺส อุทกปาตฏาเน
ปน ปริข ขนิตฺวา ติปุนา ปูรยึส,ุ ต ทิวา อาตเปน วิลีน
ปกฺกุฏิต วิย ติฏติ, รตฺตึ ถีน กกฺขฬ หุตฺวา ติฏติ;
ตสฺสานนฺตรา มหนฺตานิ อยสิงฺฆาฏกานิ นิรนฺตร ภูมิย โอทหึสุ.
อิติ อิมฺจ รกฺข อุปาสิกาย จ อนฺโตเคเห ิตภาว ปฏิจฺจ เต
โจรา โอกาส อลภนฺตา ตทิวส ตสฺสาคตภาว ตฺวา อุมฺมงฺค
ภินฺทิตฺวา ติปุปริขาย จ อยสิงฺฆาฏกานฺจ เหฏาภาเคเนว
เคห ปวิสิตฺวา โจรเชฏก ตสฺสา สนฺติก ปหิณึสุ "สเจ สา
อมฺหาก อิธ ปวิฏภาว สุตฺวา นิวตฺติตฺวา เคหาภิมุขี อาคจฺฉติ
อสินา น ปหริตฺวา มาเรถาติ. โส คนฺตฺวา ตสฺสา สนฺติเก
๑

๒

๑. สี. ยุ. ปกฺกฏิต. ๒. เคหาภิมุขินีติป ปาโ.
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อฏาสิ. โจราป อนฺโตเคเห ทีป ชาเลตฺวา กหาปณคพฺภทฺวาร
วิวรึสุ. สา ทาสี โจเร ทิสฺวา อุปาสิกาย สนฺตกิ  คนฺตฺวา
"อยฺเย พหู โจรา เคห ปวิสิตฺวา กหาปณคพฺภทฺวาร วิวรึสตู ิ
อาโรเจสิ. "โจรา อตฺตนา ทิฏกหาปเณ หรนฺตุ; อห มม
ปุตฺตสฺส ธมฺมกถ สุณามิ, มา เม ธมฺมสฺส อนฺตราย กริ,
เคห คจฺฉาติ. โจราป กหาปณคพฺภ ตุจฺฉ กตฺวา รชตคพฺภ
วิวรึสุ. สา ปุนป อาคนฺตฺวา ตมตฺถ อาโรเจสิ. อุปาสิกา "โจรา
อตฺตนา อิจฺฉิต หรนฺต,ุ มา เม อนฺตราย กรีติ ปุน ต ปหิณิ.
โจรา รชตคพฺภป ตุจฺฉ กตฺวา สุวณฺณคพฺภ วิวรึสุ. สา ปุนป
คนฺตฺวา อุปาสิกาย ตมตฺถ อาโรเจสิ. อถ น อุปาสิกา
อามนฺเตตฺวา "[โภติ] เช ตฺว อเนกวาร มม สนฺตกิ  อาคนฺตฺวา
`โจรา ยถารุจิต หรนฺต,ุ อห มม ปุตฺตสฺส ธมฺมกถ สุณามิ,
มา เม อนฺตราย กรีติ มยา วุตฺตาป มม กถ อนาทยิตฺวา
ปุนปฺปุน อาคจฺฉสิเยว, สเจ อิทานิ อาคจฺฉิสฺสสิ, ชานิสฺสามิ เต
กตฺตพฺพ, เคหเมว คจฺฉาติ ปหิณิ. โจรเชฏโก ตสฺสา กถ
สุตฺวา "เอวรูปาย อิตฺถยิ า สนฺตก หรนฺตาน อสนิ ปติตฺวา
มตฺถก ภินฺเทยฺยาติ โจราน สนฺติก คนฺตฺวา "สีฆ อุปาสิกาย
สนฺตก ปฏิปากติก กโรถาติ อาห. เต กหาปเณหิ กหาปณคพฺภ
รชตสุวณฺเณหิ รชตสุวณฺณคพฺเภ ปูรยึสุ. ธมฺมตา กิเรสา: ย
ธมฺโม ธมฺมจาริน รกฺขติ; เตเนวาห
[๑]

๑. เอตฺถนฺตเร ปหิณีติ อตฺถิ.
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"ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ,
ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ,
เอสานิสโส ธมฺเม สุจิณฺเณ:
น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารีติ.
โจรา คนฺตฺวา ธมฺมสฺสวนฏาเน อฏสุ. เถโรป ธมฺม
กเถตฺวา, วิภาตาย รตฺติยา, อาสนา โอตริ. ตสฺมึ ขเณ
โจรเชฏโก อุปาสิกาย ปาทมูเล นิปชฺชิตฺวา "ขมาหิ เม อยฺเยติ
อาห. "กึ อิท ตาตาติ. "อห ตุมฺเหสุ อาฆาต กตฺวา ตุมฺเห
มาเรตุกาโม อฏาสินฺติ. "เตนหิ ตาต ขมามีติ. เสสโจราป
ตเถว กตฺวา, "ตาตา ขมามีติ วุตฺเต, อาหสุ "อยฺเย สเจ โน
ขมถ, ปุตฺตสฺส โว สนฺติเก อมฺหาก ปพฺพชฺช ทาเปถาติ. สา
ปุตฺต วนฺทติ ฺวา อาห "ตาต อิเม โจรา มม คุเณสุ ตุมฺหากฺจ
ธมฺมกถาย ปสนฺนา ปพฺพชฺช ยาจนฺติ, ปพฺพาเชถ เนติ.
เถโร "สาธูติ วตฺวา เตหิ นิวตฺถวตฺถาน ทสานิ ฉินฺทาเปตฺวา
ตมฺพมตฺติกาย รชาเปตฺวา เต ปพฺพาเชตฺวา สีเลสุ ปติฏาเปสิ.
อุปสมฺปนฺนกาเลป เนส เอเกกสฺส สตสฺส วิสุ วิสุ กมฺมฏานมทาสิ.
เต นวสตา ภิกฺขู วิสุ วิสุ นว กมฺมฏานานิ คเหตฺวา
เอก ปพฺพต อภิรุยฺห ตสฺส ตสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย นิสีทิตฺวา
สมณธมฺม กรึสุ.
สตฺถา วีสโยชนสตมตฺถเก เชตวนมหาวิหาเร นิสินโฺ นว
เต ภิกฺขู โอโลเกตฺวา เตส จริยาวเสน ธมฺมเทสน ววฏเปตฺวา
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โอภาส ผริตฺวา สมฺมุเข นิสีทิตฺวา กเถนฺโต วิย อิมา คาถา
อภาสิ.
"เมตฺตาวิหาริ โย ภิกฺขุ ปสนฺโน พุทธฺ สาสเน,
อธิคจฺเฉ ปท สนฺต สงฺขารูปสม สุข.
สิฺจ ภิกฺขุ อิม นาว, สิตฺตา เต ลหุเมสฺสติ;
เฉตฺวา ราคฺจ โทสฺจ ตโต นิพฺพานเมหิสิ.
ปฺจ ฉินฺเท ปฺจ ชเห ปฺจ จุตฺตริ ภาวเย,
ปฺจสงฺคาติโค ภิกฺขุ `โอฆติณฺโณติ วุจฺจติ.
ฌาย ภิกฺขุ มา จ ปมาโท,
มา เต กามคุเณ ภมสฺสุ จิตฺต,
มา โลหคุฬ คิลี ปมตฺโต,
มา กนฺทิ `ทุกฺขมิทนฺติ ทยฺหมาโน.
นตฺถิ ฌาน อปฺสฺส, นตฺถิ ปฺา อฌายิโน,
ยมฺหิ ฌานฺจ ปฺา จ, ส เว นิพฺพานสนฺติเก.
สฺุาคาร ปวิฏสฺส สนฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน
อมานุสี รติ โหติ
สมฺมา ธมฺม วิปสฺสโต.
ยโต ยโต สมฺมสติ ขนฺธาน อุทยพฺพย,
ลภติ ปติปาโมชฺช
อมตนฺต วิชานต.
ตตฺรายมาทิ ภวติ
อิธ ปฺสฺส ภิกฺขุโน;
อินฺทฺริยคุตฺติ สนฺตุฏิ ปาฏิโมกฺเข จ สวโร.
มิตฺเต ภชสฺสุ กลฺยาเณ สุทฺธาชีเว อตนฺทิเต,
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ปฏิสนฺถารวุตฺยสฺส
อาจารกุสโล สิยา;
ตโต ปาโมชฺชพหุโล ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสสีติ.
ตตฺถ "เมตฺตาวิหารีติ: เมตฺตากมฺมฏาเน กมฺม กโรนฺโตป
เมตฺตาวเสน ติกจตุกฺกชฺฌาน นิพฺพตฺเตตฺวา ิโตป เมตฺตาวิหารีเยว นาม.
ปสนฺโนติ: โย ปน พุทฺธสาสเน ปสนฺโน โหติ, ปสาท
โรเปติเยวาติ อตฺโถ.
ปท สนฺตนฺติ: นิพพฺ านสฺเสต นาม. เอวรูโป หิ ภิกขฺ ุ
สนฺติโกฏาส สพฺพสงฺขาราน อุปสนฺตตาย สงฺขารูปสม ปรมสุขตาย
"สุขนฺติ ลทฺธนาม นิพฺพาน อธิคจฺฉติ, วินฺทติเยวาติ อตฺโถ.
สิฺจ ภิกฺขุ อิม นาวนฺติ: ภิกฺขุ อิม อตฺตภาวสงฺขาต
นาว มิจฺฉาวิตกฺกอุทก สิฺจิตฺวา ฉฑฺเฑนฺโต สิฺจ.
สิตฺตา เต ลหุเมสฺสตีติ: ยถา หิ มหาสมุทฺเท อุทกสฺเสว
ภริตา นาวา ฉิทฺทานิ ปทหิตฺวา อุทกสฺส สิตฺตตาย สิตฺตา สลฺลหุกา
หุตฺวา มหาสมุทฺเท อโนสีทิตฺวา สีฆ สุปฏฏน คจฺฉติ; เอว ตวาป
อย มิจฺฉาวิตกฺกอุทกภริตา อตฺตภาวนาวา จกฺขุทฺวาราทีนิ ฉิทฺทานิ
สวเรน ปทหิตฺวา อุปฺปนฺนสฺส มิจฺฉาวิตกฺกอุทกสฺส สิตฺตตาย สิตฺตา
สลฺลหุกา สสารวฏเฏ อโนสีทิตฺวา สีฆ นิพฺพาน คมิสฺสติ.
เฉตฺวาติ: ราคโทสพนฺธนานิ ฉินฺท, เอตานิ ฉินฺทิตฺวา อรหตฺต
๑

๑. อิมา คาถา เอกสฺเสว กถิตา ขายติ, วตฺถุมหฺ ิ ปน สมฺพหุเล ภิกฺขู อารพฺภ
กเถสีติ วุตฺต.
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ปตฺโต, ตโต อปรภาเค อนุปาทิเสส นิพฺพานเมหิสีติ อตฺโถ.
ปฺจ ฉินฺเทติ: เหฏาอปายสมฺปาปกานิ ปฺโจรมฺภาคิยสฺโชนานิ
ปาเท พทฺธรชฺชช ปุรโิ ส สตฺเถน วิย เหฏามคฺคตฺตเยน ฉินฺเทยฺย.
ปฺจ ชเหติ: อุปริเทวโลกสมฺปาปกานิ ปฺจุทฺธมฺภาคิยสฺโชนานิ
ปุริโส คีวาย พทฺธรชฺชุก [ ] อรหตฺตมคฺเคน ชเหยฺย ปชเหยฺย,
ฉินฺเทยฺยาติ อตฺโถ.
ปฺจ จุตฺตริ ภาวเยติ: อุทฺธมฺภาคิยสฺโชนาน ปหานตฺถาย
สทฺธาทีนิ ปฺจินฺทฺริยานิ อุตฺตรึ ภาเวยฺย.
ปฺจสงฺคาติโคติ: เอว สนฺเต ปฺจนฺน ราคโทสโมหมานทิฏิสงฺคาน
อติกฺกมเนน ปฺจสงฺคาติโค ภิกฺขุ "โอฆติณฺโณติ วุจฺจติ, "จตฺตาโร
โอเฆ ติณฺโณเอวาติ วุจฺจตีติ อตฺโถ.
ฌาย ภิกฺขูติ: ภิกฺขุ ตฺว ทฺวินฺน ฌานาน วเสน ฌาย เจว
กายกมฺมาทีสุ จ อปฺปมตฺตวิหาริตาย มา ปมชฺช.ิ
ภมสฺสตู ิ: ปฺจวิเธ จ เต กามคุเณ จิตฺต มา ภมตุ.
มา โลหคุฬนฺติ: สติโวสฺสคฺคลกฺขเณน หิ ปมาเทน ปมตฺตา
นิรเย ตตฺต โลหคุฬ คิลนฺติ, เตน ต วทามิ: มา ปมตฺโต หุตฺวา
โลหคุฬ คิล.ิ มา นิรเย ทยฺหมาโน `ทุกฺขมิท ทุกขฺ มิทนฺติ กนฺทีติ
อตฺโถ.
นตฺถิ ฌานนฺติ: ฌานุปฺปาทิกาย วายามปฺปฺาย อปฺปฺสฺส
๑

๑. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร วิยาติ อตฺถิ
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ฌาน นาม นตฺถิ.
นตฺถิ ปฺาติ: อชฺฌายนฺตสฺส จ `สมาหิโต ภิกฺขุ ยถาภูต
ชานาติ ปสฺสตีติ วุตฺตลกฺขณา ปฺา นตฺถิ.
ยมฺหิ ฌานฺจ ปฺา จาติ: ยมฺหิ ปุคฺคลมฺหิ อิท อุภยป
อตฺถิ, โส นิพพฺ านสฺเสว สนฺติเก ิโตเยวาติ อตฺโถ.
สฺุาคาร ปวิฏ สฺสาติ: กิสฺมิฺจิเทว วิวิตฺโตกาเส
กมฺมฏาน อวิชหิตฺวา กมฺมฏานมนสิกาเรน นิสินฺนสฺส.
สนฺตจิตฺตสฺสาติ: นิพฺพุตจิตฺตสฺส.
สมฺมาติ: เหตุนา การเณน ธมฺม วิปสฺสนฺตสฺส วิปสฺสนาสงฺขาตา
อมานุสี รติ อฏสมาปตฺติสงฺขาตา ทิพฺพาป รติ โหติ, อุปฺปชฺชตีติ อตฺโถ.
ยโต ยโต สมฺมสตีติ: อฏตฺตึสาย อารมฺมเณสุ กมฺม
กโรนฺโต เยน เยนากาเรน, ปุเรภตฺตาทีสุ วา กาเลสุ ยสฺมึ ยสฺมึ
อตฺตนา อภิรุจิเต กาเล, อภิรุจิเต วา กมฺมฏาเน กมฺม กโรนฺโต
สมฺมสติ.
อุทยพฺพยนฺติ: ปฺจนฺน ขนฺธาน ปฺจวีสติยา ลกฺขเณหิ
อุทย ปฺจวีสติยาเอว จ ลกฺขเณหิ วย.
ปติปาโมชฺชนฺติ: เอว ขนฺธาน อุทยพฺพย สมฺมสนฺโต
ธมฺมปตึ ธมฺมปาโมชฺชฺจ ลภติ.
อมตนฺติ: ต, สปฺปจฺจเย นามรูเป ปากเฏ หุตฺวา อุปฏหนฺเต,
อุปฺปนฺน ปติปาโมชฺช อมตมหานิพฺพานสมฺปาปกตฺตา วิชานต
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ปณฺฑิตาน อมตเมวาติ อตฺโถ.
ตตฺรายมาทิ ภวตีติ: ตตฺถ อย อาทิ อิท ปุพฺพฏาน โหติ.
อิธ ปฺสฺสาติ: อิมสฺมึ สาสเน ปณฺฑติ ภิกฺขุโน. อิทานิ
ต "อาทีติ วุตฺต ปุพฺพฏาน ทสฺเสนฺโต อินฺทฺริยคุตฺตีติอาทิมาห.
จตุปาริสุทฺธิสีล หิ ปุพฺพฏาน นาม. ตตฺถ อินฺทฺริยคุตฺตีติ
อินฺทฺริยสวโร.
สนฺตุฏ ีติ: จตุปจฺจยสนฺโตโส. เตน อาชีวปาริสุทฺธิ เจว
ปจฺจยสนฺนิสฺสิตฺจ สีล กถิต.
ปาฏิโมกฺเขติ: ปาฏิโมกฺขสงฺขาเต เชฏกสีเล ปาริปูรกี าริตา
กถิตา.
มิตฺเต ภชสฺสุ กลฺยาเณติ: วิสฺสฏกมฺมนฺเต อปฺปฏิรูปสหาเย
วชฺเชตฺวา สารชีวิตตาย สุทฺธาชีเว ชงฺฆพล นิสฺสาย ชีวิตกปฺปนาย
อกุสีเต กลฺยาณมิตฺเต ภชสฺสุ เสวสฺสูติ อตฺโถ.
ปฏิสนฺถารวุตฺยสฺสาติ: อามิสปฏิสนฺถาเรน จ ธมฺมปฏิสนฺถาเรน
จ สมฺปนฺนวุตฺติตาย ปฏิสนฺถารวุตฺติ อสฺส, ปฏิสนฺถารการโก ภเวยฺยาติ
อตฺโถ.
อาจารกุสโลติ: สีลป อาจาโร วตฺตปฺปฏิวตฺตป อาจาโร,
ตตฺถ กุสโล สิยา, เฉโก ภเวยฺยาติ อตฺโถ.
ตโต ปาโมชฺชพหุโลติ: ตโต ปฏิสนฺถารวุตฺติโต จ อาจารโกสลฺลโต
จ อุปฺปนฺเนน ธมฺมปาโมชฺเชน ปาโมชฺชพหุโล หุตฺวา ตฺว สกลสฺสาป
วฏฏทุกฺขสฺส อนฺต กริสฺสสีติ อตฺโถ.

ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (อฏฐโม ภาโค) - หนาที่ 77

เอว สตฺถารา เทสิตาสุ อิมาสุ คาถาสุ เอกเมกิสฺสา คาถาย
ปริโยสาเน เอกเมก ภิกฺขุสต นิสนิ ฺนนิสินฺนฏาเนเยว สห
ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปตฺวา เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา, สพฺเพป เต
ภิกฺขู อากาเสเนว วีสโยชนสติก กนฺตาร อติกฺกมิตฺวา ตถาคตสฺส
สุวณฺณวณฺณ สรีร วณฺเณนฺตา ปาเท วนฺทึสูติ.
สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.
๑

๘. ปฺจสตภิกฺขุวตฺถุ. (๒๕๙)
"วสฺสิกา วิย ปุปฺผานีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต ปฺจสเต ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.
เต กิร สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา อรฺเ
สมณธมฺม กโรนฺตา ปาโตว ปุปฺผติ านิ วสฺสกิ ปุปฺผานิ สาย
วณฺฏโต มุจฺจนฺตานิ ทิสฺวา "ปุปฺผาน วณฺเฏหิ มุจฺจนโต มย
ปมตร ราคาทีหิ มุจฺจิสฺสามาติ วายมึสุ. สตฺถา เต ภิกฺขู
โอโลเกตฺวา "ภิกฺขเว ภิกฺขุนา นาม วณฺฏโต มุจฺจนกปุปฺเผน
วิย วฏฏทุกขฺ โต มุจฺจิตุ วายมิตพฺพเมวาติ วตฺวา คนฺธกุฏิย
นิสินฺโนว อาโลก ผริตฺวา อิม คาถมาห
๑. โถเมนฺตา.
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"วสฺสิกา วิย ปุปฺผานิ มชฺชวานิ ปมฺุจติ,
เอว ราคฺจ โทสฺจ วิปฺปมฺุเจถ ภิกฺขโวติ.
ตตฺถ "วสฺสิกาติ: สุมนา.
มชฺชวานีติ: มิลาตาน [ ] อิท วุตฺต โหติ "ยถา วสฺสิกา
หิยฺโย ปุปผฺ ิตปุปฺผานิ ปุนทิวเส ปุราณภูตานิ มฺุจติ วณฺฏโต
วิสฺสชฺเชติ: เอว ตุมฺเหป ราคาทโย โทเส วิปฺปมฺุเจถาติ.
เทสนาวสาเน สพฺเพป ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏหึสูติ.
ปฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.
๑

๒

๙. สนฺตกายตฺเถรวตฺถุ. (๒๖๐)
"สนฺตกาโยติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
สนฺตกายตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
ตสฺส กิร หตฺถปาทกุกฺกุจฺจนฺนาม นาโหสิ, กายวิชมฺภนรหิโต
สนฺตอตฺตภาโว อโหสิ. โส กิร สีหโยนิยา อาคโต
[เถโร]. สีหา กิร เอกทิวส โคจร คเหตฺวา รชตสุวณฺณมณิปวาฬคุหาน
อฺตร ปวิสิตฺวา มโนสิลาหริตาลจุณฺเณสุ สตฺตาห นิปชฺชิตฺวา
สตฺตเม ทิวเส อุฏาย นิปนฺนฏาน โอโลเกตฺวา,
สเจ นงฺคุฏ สฺส วา กณฺณาน วา ปาทาน วา จลิตตฺตา
๑. สี. ยุ. มทฺทวานิ. ม. มจฺจวานิ. ๒. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร "อิทานีติ อตฺถิ.
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มโนสิลาหริตาลจุณฺณาน วิปฺปกิณฺณต ปสฺสนฺติ, "น เต อิท
ชาติยา วา โคตฺตสฺส วา ปฏิรูปนฺติ ปุน สตฺตาห นิราหารา
นิปชฺชนฺต;ิ จุณฺณาน ปน วิปฺปกิณฺณภาเว อสติ "อิท เต
ชาติโคตฺตาน อนุจฺฉวิกนฺติ อาสยา นิกฺขมิตฺวา วิชมฺภิตฺวา ทิสา
อนุวิโลเกตฺวา ติกฺขตฺตุ สีหนาท นทิตฺวา โคจราย ปกฺกมนฺติ:
เอวรูปาย สีหโยนิยา อาคโต อย ภิกฺขุ. ตสฺส กายสมาจาร
ทิสฺวา ภิกฺขู สตฺถุ อาโรเจสุ "น โน ภนฺเต สนฺตกายตฺเถรสทิโส
ภิกฺขุ ทิฏปุพฺโพ, อิมสฺส หิ นิสินฺนฏาเน หตฺถจลน วา ปาทจลน
วา กายวิชมฺภิตา วา นตฺถีติ. ต สุตวฺ า สตฺถา "ภิกฺขเว
ภิกฺขุนา นาม สนฺตกายตฺเถเรน วิย กายาทีหิ อุปสนฺเตเนว
ภวิตพฺพนฺติ วตฺวา อิม คาถมาห
"สนฺตกาโย สนฺตวาโจ สนฺตมโน สุสมาหิโต
วนฺตโลกามิโส ภิกฺขุ อุปสนฺโตติ วุจฺจตีติ.
ตตฺถ "สนฺตกาโยติ: ปาณาติปาตาทีน อภาเวน สนฺตกาโย,
มุสาวาทาทีน อภาเวน สนฺตวาโจ, อภิชฺฌาทีน อภาเวน สนฺตมโน ,
กายาทีน ติณฺณป สุฏุ สมาหิตตฺตา สุสมาหิโต, จตูหิ มคฺเคหิ
โลกามิสสฺส วนฺตตาย วนฺตโลกามิโส, [ภิกฺขุ] อพฺภนฺตเร ราคาทีน
อุปสนฺตตาย อุปสนฺโต วุจฺจตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน เถโร อรหตฺเต ปติฏหิ, สมฺปตฺตานป สาตฺถิกา
เทสนา อโหสีติ.
สนฺตกายตฺเถรวตฺถุ.
๑

๒

๒

๓

๑. สี. ยุ. กายวิชมฺภิกา.
๒. สี. ม. ยุ. สนฺตวา. ๓. สี. ม. ยุ. อุปสนฺโตติ.
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๑๐. นงฺคลกูฏตฺเถรวตฺถุ . (๒๖๑)
"อตฺตนา โจทยตฺตานนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต นงฺคลกูฏตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
เอโก กิร ทุคฺคตมนุสฺโส ปเรส ภตึ กตฺวา ชีวติ. ต เอโก
ภิกฺขุ ปโลติกขณฺฑนิวตฺถ นงฺคล อุกฺขิปตฺวา คจฺฉนฺต ทิสฺวา
เอวมาห "กึ ปน เต เอว ชีวนโต ปพฺพชิตุ น วรนฺติ. "โก
ม ภนฺเต เอว ชีวนฺต ปพฺพาเชสฺสตีติ. "สเจ ปพฺพชิสฺสสิ,
อหนฺต ปพฺพาเชสฺสามีติ. "สาธุ ภนฺเต, สเจ ม ปพฺพาเชสฺสถ,
ปพฺพชิสฺสามีติ. อถ น [โส] เถโร เชตวน เนตฺวา สหตฺเถน
นหาเปตฺวา มาลเก เปตฺวา ปพฺพาเชตฺวา นิวตฺถปโลติกขณฺเฑน
สทฺธึ นงฺคล มาลกสีมายเมว รุกฺขสาขาย ปาเปสิ. โส
อุปสมฺปทกาเลป "นงฺคลกูฏตฺเถโรเตฺวว ปฺายิ. โส พุทฺธาน
อุปฺปนฺนลาภสกฺการ นิสสฺ าย ชีวนฺโต อุกฺกณฺิตฺวา วิโนเทตุ อสกฺโกนฺโต
"นทานิ สทฺธาเทยฺยานิ กาสายานิ ปริทหิตฺวา คมิสฺสามีติ
รุกฺขมูล คนฺตฺวา อตฺตนาว อตฺตาน โอวทิ "อหิรกิ นิลฺลชฺช อิท
นิวาเสตฺวา วิพฺภมิตฺวา ภตึ กตฺวา ชีวิตุกาโม ชาโตติ. ตสฺเสว
อตฺตาน โอวทนฺตสฺเสว, จิตฺต ตนุภาว คต. โส นิวตฺติตฺวา
ปุน กติปาหจฺจเยน อุกฺกณฺิตฺวา ตเถว อตฺตาน โอวทิ.
ปุนสฺส จิตฺต นิวตฺตติ. โส อิมินาว นีหาเรน อุกฺกณฺิตกาเล ตตฺถ คนฺตฺวา อตฺตาน โอวทิ. อถ น ภิกฺขู ตตฺถ
๑

๑. ม. นงฺคลกุลตฺเถรวตถุ.
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อภิณฺห คจฺฉนฺต ทิสฺวา "อาวุโส นงฺคลกูฏตฺเถร กสฺมา เอตฺถ
คจฺฉสีติ ปุจฺฉึสุ. โส "อาจริยสฺส สนฺติก คจฺฉามิ ภนฺเตติ
วตฺวา กติปาหสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ. ภิกฺขู เตน สทฺธึ เกลึ
กโรนฺตา อาหสุ "อาวุโส นงฺคลกูฏตฺเถร ตว วิจรณมคฺโค
อวลฺโช วิย ชาโต, อาจริยสฺส สนฺติก น คจฺฉสิ มฺเติ.
"อาม ภนฺเต: มย, สสคฺเค สติ, อคมิมฺหา, อิทานิ ปน โน
สสคฺโค ฉินโฺ น, เตน น คจฺฉามาติ. ต สุตฺวา ภิกฺขู "เอส
อภูต วตฺวา อฺ พฺยากโรตีติ สตฺถุ ตมตฺถ อาโรเจสส. สตฺถา
"อาม ภิกฺขเว มม ปุตโฺ ต อตฺตนาว อตฺตาน โจเทตฺวา
ปพฺพชิตกิจฺจสฺส มตฺถก ปตฺโตติ วตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิมา
คาถา อภาสิ
"อตฺตนา โจทยตฺตาน, ปฏิมเสตมตฺตนา ,
โส อตฺตคุตฺโต สติมา สุข ภิกฺขุ วิหาหิสิ.
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ, อตฺตาว อตฺตโน คติ;
ตสฺมา สยม อตฺตาน อสฺส ภทฺรว วาณิโชติ.
ตตฺถ "โจทยตฺตานนฺติ: อตฺตนาว อตฺตาน โจทย สารย.
ปฏิมเสติ: อตฺตนาว อตฺตาน ปริวีมส.
โสติ: โส ตฺว ภิกขฺ ุ, เอว สนฺเต, อตฺตนาว คุตฺตตาย
อตฺตคุตฺโต อุปฏิตสฺสติตาย สติมา หุตฺวา สพฺพิริยาปเถสุ สุข
วิหริสฺสสีติ อตฺโถ.
๑

๒

๑. สี. ยุ. กติปาหจฺจเยน. ม. กติปาเหเนว. ๒. ม. ปฏิมเสถ อตฺตนา.
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นาโถติ: อวสฺสโย ปติฏา. [โก หิ นาโถ ปโร ภเวยฺย.]
ยสฺมา ปรสฺส อตฺตภาเว ปติฏาย กุสล วา กตฺวา สคฺคปรายเนน
มคฺค วา ภาเวตฺวา สจฺฉิกตผเลน ภวิตุ น สกฺกา; ตสฺมา "โก หิ
นาม ปโร นาโถ ภเวยฺยาติ อตฺโถ.
ตสฺมาติ: ยสฺมา อตฺตาว อตฺตโน คติ ปติฏา สรณ;
ตสฺมา ยถา ภทฺร อสฺสาชานีย ต นิสฺสาย ลาภ ปตฺถยนฺโต
ตสฺส วิสมฏานจาร ปริจฺฉินฺทิตฺวา ทิวสสฺส ติกฺขตฺตุ นหาเปนฺโต
โภเชนฺโต สยเมติ ปฏิชคฺคติ, เอว ตฺวป อนุปปฺ นฺนสฺส อกุสลสฺส
อุปฺปาท นิวาเรนฺโต สติสมฺโมเสน อุปฺปนฺน ปชหนฺโต อตฺตาน
สยม โคปย; เอว สนฺเต, ปมชฺฌาน อาทึ กตฺวา
โลกิยโลกุตฺตรวิเสส อธิคมิสฺสสีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
นงฺคลกูฏตฺเถรวตฺถุ.
๑

๑๑. วกฺกลิตฺเถรวตฺถุ. (๒๖๒)
"ปาโมชฺชพหุโล ภิกฺขูติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต วกฺกลิตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
โส กิรายสฺมา สาวตฺถิย พฺราหฺมณกุเล นิพพฺ ตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต,
ปณฺฑาย ปวิฏ ตถาคต ทิสฺวา สตฺถุ สรีรสมฺปตฺตึ
๑. ม. ตนฺติ นตฺถิ.
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โอโลเกตฺวา สรีรสมฺปตฺตทิ สฺสเนน อติตฺโต, "เอว อห นิจฺจกาล
ตถาคต ทฏุ ลภิสฺสามีติ สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา, ยตฺถ
ิเตน สกฺกา ทสพล ปสฺสิตต, ตตฺถ ิโต, สชฺฌายกมฺมฏานมนสิการาทีนิ ปหาย สตฺถาร โอโลเกนฺโต วิจรติ. สตฺถา ตสฺส
าณปริปาก อาคเมนฺโต กิฺจิ อวตฺวา "อิทานิสฺส าณ
ปริปาก คตนฺติ ตฺวา "กึ เต วกฺกลิ อิมินา ปูติกาเยน
ทิฏเน, โย โข วกฺกลิ ธมฺม ปสฺสติ, โส ม ปสฺสติ; โย ม
ปสฺสติ, โส ธมฺม ปสฺสตีติ วตฺวา โอวทิ. โส เอว โอวทิโตป
สตฺถุ ทสฺสน ปหาย เนว อฺตฺถ คนฺตุ สกฺโกติ. อถ น
สตฺถา "นาย ภิกฺขุ สเวค อลภิตฺวา พุชฌ
ฺ ิสฺสตีติ, อุปกฺกฏาย
วสฺสูปนายิกาย, ราชคห คนฺตฺวา วสฺสูปนายิกาทิวเส "อเปหิ
วกฺกลีติ ปณาเมติ. โส "น ม สตฺถา อาลปตีติ เตมาส
สตฺถุ สมฺมุเข าตุ อสกฺโกนฺโต "กึ มยฺห ชีวิเตน, ปพฺพตา
อตฺตาน ปาเตสฺสามีติ คิชฺฌกูฏ อภิรหุ ิ. สตฺถา ตสฺส กิลมนภาว
ตฺวา "อย ภิกฺขุ มม สนฺติกา อสฺสาส อลภนฺโต, มคฺคผลาน
อุปนิสฺสย นาเสยฺยาติ อตฺตาน ทสฺเสตุ โอภาส มฺุจิ. อถสฺส
สตฺถุ ทิฏกาลโต ปฏาย ตาวมหนฺโตป โสโก ปหียิ.
สตฺถา สุกฺขตฬาก โอเฆน ปูเรนฺโต วิย เถรสฺส พลวปฺปต ิปาโมชฺช
อุปฺปาเทตุ อิม คาถมาห
"ปาโมชฺชพหุโล ภิกฺขุ ปสนฺโน พุทฺธสาสเน
อธิคจฺเฉ ปท สนฺต สงฺขารูปสม สุขนฺติ.
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ตสฺสตฺโถ: ปกติยาป ปาโมชฺชพหุโล ภิกฺขุ พุทฺธสาสเน
ปสาท โรเปติ , โส เอว ปสนฺโน พุทฺธสาสเน "สนฺต ปท
สงฺขารูปสม สุขนฺติ ลทฺธนาม นิพฺพาน อธิคจฺเฉยฺยาติ.
อิมฺจ ปน คาถ วตฺวา สตฺถา วกฺกลิตฺเถรสฺส หตฺถ ปสาเรตฺวา
"เอหิ วกฺกลิ มา ภายิ โอโลเกหิ ตถาคต,
อหนฺต อุทฺธริสฺสามิ ปงฺเก สนฺนว กฺุชร.
เอหิ วกฺกลิ มา ภายิ โอโลเกหิ ตถาคต,
อหนฺต อุทฺธริสฺสามิ ราหุคฺคหิตว จนฺทิมนฺติ
อิมา คาถา อภาสิ. โส "ทสพโล เม ทิฏโ `เอหีติ จ อวฺหาน
ลทฺธนฺติ พลวปฺปตึ อุปฺปาเทตฺวา "กุโต นุ โข คนฺตพฺพนฺติ
คมนมคฺค อปสฺสนฺโต ทสพลสฺส สมฺมุเข อากาเส อุปฺปติตฺวา
ปมปาเท ปพฺพเต ิเตเยว, สตฺถารา วุตฺตคาถ อาวชฺชนฺโต
อากาเสเยว ปตึ วิกฺขมฺเภตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปตฺวา
ตถาคต วนฺทมาโนว โอตริตฺวา สตฺถุ สนฺติเก อฏาสิ. อถ
น สตฺถา อปรภาเค สทฺธาธิมุตฺตาน อคฺคฏาเน เปสีติ.
วกฺกลิตฺเถรวตฺถ.ุ
๑

๒

๑. ม. โรเจติ. ๒. ม. ราหุคฺคหว.
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๑๒. สุมนสามเณรวตฺถุ. (๒๖๓)
"โย หเวติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา ปุพฺพาราเม วิหรนฺโต
สุมนสามเณร อารพฺภ กเถสิ.
ตตฺราย อนุปุพฺพีกถา: "ปทุมุตฺตรกาลสฺมึ หิ เอโก กุลปุตฺโต
สตฺถาร จตุปริสมชฺเฌ เอก ภิกฺขุ ทิพฺพจกฺขุกาน อคฺคฏาเน
เปนฺต ทิสฺวา ต สมฺปตฺตึ ปตฺถยมาโน สตฺถาร นิมนฺเตตฺวา
สตฺตาห พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทาน ทตฺวา "ภนฺเต อหป
อนาคเต เอกสฺส พุทฺธสฺส สาสเน ทิพฺพจกฺขุกาน อคฺโค ภเวยฺยนฺติ
ปตฺถน เปสิ. สตฺถา กปฺปสตสหสฺส โอโลเกนฺโต ตสฺส ปตฺถนาย
สมิชฺฌนภาว วิทิตฺวา "อิโต กปฺปสตสหสฺสมตฺถเก โคตมพุทฺธสฺส
สาสเน ทิพพฺ จกฺขุกาน อคฺโค อนุรทุ ฺธตฺเถโร นาม ภวิสฺสสีติ
พฺยากาสิ. โส ต พฺยากรณ สุตวฺ า เสฺว ปตฺตพฺพ
วิย ต สมฺปตฺตึ มฺมาโน, ปรินิพฺพุเต สตฺถริ, ภิกฺขู
ทิพฺพจกฺขุปริกมฺม ปุจฺฉิตฺวา สตฺตโยชนิก กาฺจนถูป ปริกขฺ ิปตฺวา
อเนกานิ ทีปรุกฺขสหสฺสานิ กาเรตฺวา ทีปปูช กาเรตฺวา ตโต
จุโต เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา เทวมนุสฺเสสุ สตสหสฺสกปฺปานิ
สสริตฺวา อิมสฺมึ กปฺเป พาราณสิย ทลิทฺทกุเล นิพฺพตฺโต
สุมนเสฏึ นิสฺสาย ตสฺส ติณหารโก หุตฺวา ชีวิต กปฺเปสิ.
"อนฺนภาโรติสฺส นาม อโหสิ. สุมนเสฏีป ตสฺมึ นคเร นิจฺจกาล
มหาทาน เทติ. อเถกทิวส อุปริฏโ นาม ปจฺเจกพุทฺโธ
คนฺธมาทเน นิโรธสมาปตฺติโต วุฏาย "กสฺส นุ โข อชฺช อนุคฺคห
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กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา "อชฺช มยา อนฺนภารสฺส อนุคฺคห กาตุ
วฏฏติ, อิทานิ จ โส อฏวิโต ติณ อาทาย เคห อาคมิสฺสตีติ
ตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย อิทฺธิยา คนฺตฺวา อนฺนภารสฺส สมฺมุเข
ปจฺจุฏาสิ. อนฺนภาโร ต ตุจฺฉปตฺตหตฺถ ทิสฺวา "อป ภนฺเต
ภิกฺข ลภิตถฺ าติ ปุจฺฉิตฺวา, "ลภิสฺสามิ มหาปฺุาติ วุตฺเต,
"เตนหิ ภนฺเต โถก อาคเมถาติ ติณกาช ฉฑฺเฑตฺวา เวเคน
เคห คนฺตฺวา "ภทฺเท มยฺห ปตภาคภตฺต อตฺถิ นตฺถีติ ภริย
ปุจฺฉิตฺวา, "อตฺถิ สามีติ วุตฺเต, เวเคน ปจฺจาคนฺตฺวา
ปจฺเจกพุทฺธสฺส ปตฺต อาทาย "มยฺห ทาตุกามตาย สติ, เทยฺยธมฺโม
น โหติ, เทยฺยธมฺเม สติ, ปฏิคฺคาหก น ลภามิ, อชฺช ปน
เม ปฏิคฺคาหโก จ ทิฏโ เทยฺยธมฺโม จ อตฺถ,ิ ลาภา วต
เมติ เคห คนฺตฺวา ปตฺเต ภตฺต อากิราเปตฺวา ปจฺจาหริตฺวา
ปจฺเจกพุทฺธสฺส หตฺเถ ปติฏาเปตฺวา
"อิมินา ปน ทาเนน มา เม ทาลิทฺทิย อหุ,
`นตฺถีติ วจน นาม มา อโหสิ ภวาภเว.
ภนฺเต เอวรูปา ทุชชฺ ีวิตา มุจฺเจยฺย; `นตฺถีติ ปทเมว น
สุเณยฺยนฺติ ปตฺถน เปสิ. ปจฺเจกพุทฺโธ "เอว โหตุ มหาปฺุาติ
อนุโมทน กตฺวา ปกฺกามิ. สุมนเสฏิโนป ฉตฺเต อธิวตฺถา เทวตา
"อโห ทาน ปรมทาน อุปริฏเ สุปฺปติฏิตนฺติ
วตฺวา ติกฺขตฺตุ สาธุการ อทาสิ. อถ น เสฏี "กึ ม เอตฺตก
๑

๑. ม. ปกฺขิปาเปตฺวา.
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กาล ทาน ททมาน น ปสฺสสีติ อาห. "นาห ตว ทาน อารพฺภ
สาธุการ เทมิ อนฺนภาเรน ปน อุปริฏสฺส ทินฺนปณฺฑปาเต
ปสีทิตฺวา มยา เอส สาธุกาโร ปวตฺติโตติ. โส "อจฺฉริย วต
โภ: อห เอตฺตก กาล ทาน เทนฺโต เทวต สาธุการ ทาเปตุ
นาสกฺขึ, อนฺนภาโร ม นิสฺสาย ชีวนฺโต เอกปณฺฑปาเตเนว
สาธุการ ทาเปสิ; ตสฺส ทาเน อนุจฺฉวิก กตฺวา ต ปณฺฑปาต
มม สนฺตก กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ต ปกฺโกสาเปตฺวา "อชฺช
ตยา กสฺสจิ กิฺจิ ทินนฺ นฺติ ปุจฺฉิ. "อาม สามิ, อุปริฏปจฺเจกพุทฺธสฺส เม อชฺช ภตฺต ทินฺนนฺติ. "หนฺท โภ กหาปณ
คเหตฺวา เอต มยฺห ปณฺฑปาต เทหีติ. "น เทมิ สามีติ. โส
ยาว สหสฺส วฑฺเฒสิ. อิตโร สหสฺเสนาป นาทาสิ. อถ น
"โหตุ โภ, ยทิ ปณฺฑปาต น เทสิ, สหสฺส คเหตฺวา ปตฺตึ
เม เทหีติ อาห. โส "อยฺเยน สทฺธึ มนฺเตตฺวา ชานิสฺสามีติ
เวเคน ปจฺเจกพุทฺธ สมฺปาปุณิตฺวา "ภนฺเต สุมนเสฏี สหสฺส
ทตฺวา ตุมฺหาก ปณฺฑปาเต ปตฺตึ ยาจติ, กึ กโรมีติ ปุจฺฉิ.
อถสฺส โส อุปม อาหริ: เสยฺยถาป ปณฺฑิต กุลสติเก คาเม
เอกสฺมึ ฆเร ทีโป ชาเลยฺย, เสสา อตฺตโน เตเลน วฏฏึ
เตเมตฺวา คนฺตฺวา ชาลาเปตฺวา คณฺเหยฺยย; ปุริมทีปสฺส ปภา
`อตฺถีติ วตฺตพฺพา `นตฺถีติ. "อติเรกตรา ภนฺเต ปภา โหตีติ.
"เอวเมว ปณฺฑิต อุฬุงฺกยาคุ วา โหตุ กฏจฺฉุภิกฺขา วา,
อตฺตโน ปณฺฑปาเต ปเรส ปตฺตึ เทนฺตสฺส, ยตฺตกาน เทติ,

ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (อฏฐโม ภาโค) - หนาที่ 88

ตตฺตก วฑฺฒติ; ตฺว หิ เอกเมว ปณฺฑปาต อทาสิ; เสฏิสฺส
ปน ปตฺติยา ทินฺนาย, เทฺว ปณฺฑปาตา โหนฺติ: เอโก ตว
เอโก ตสฺสาติ. โส "สาธุ ภนฺเตติ ต อภิวาเทตฺวา เสฏิสฺส
สนฺติก คนฺตฺวา "คณฺห สามิ ปตฺตินฺติ อาห. "เตนหิ อิเม
กหาปเณ คณฺหาติ. "นาห ปณฺฑปาต วิกฺกีณามิ, สทฺธาย เต
ปตฺตึ ทมฺมีติ. "ตฺว สทฺธาย เทสิ, สทฺธาย อหป ตว คุณ ปูเชมิ;
คณฺห ตาต, อิโต ปฏาย ปน มา สหตฺถา กมฺม อกาสิ.
วีถิย ฆร มาเปตฺวา วส, เยน จ เต อตฺโถ โหติ, สพฺพ มม
สนฺติกา คณฺหาหีติ อาห. นิโรธา วุฏ ิตสฺส ปน ทินฺโน ปณฑ
ฺ ปาโต
ตทเหว วิปาก เทติ; ตสฺมา ราชาป ต ปวตฺตึ สุตฺวา
อนฺนภาร ปกฺโกสาเปตฺวา ปตฺตึ คเหตฺวา มหนฺต โภค ทตฺวา
ตสฺส เสฏิฏาน ทาเปสิ. โส สุมนเสฏิสฺส สหายโก หุตฺวา
ยาวชีว ปฺุานิ กตฺวา ตโต จุโต เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา
เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต, อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท กปลวตฺถุนคเร
อมิโตทนสฺส สกฺกสฺส เคเห ปฏิสนฺธึ คณฺหิ. "อนุรุทฺโธติสฺส
นาม กรึสุ. โส มหานามสกฺกสฺส กนิฏภาตา สตฺถุ จุลลฺ ปตุ
ปุตฺโต ปรมสุขุมาโล มหาปฺุโ อโหสิ.
เอกทิวส กิร ฉสุ ขตฺติเยสุ ปูเว ลกฺข กตฺวา คุเลหิ
กีฬนฺเตสุ, อนุรุทฺโธ ปราชิโต, ปูวาน อตฺถาย มาตุ สนฺติก
ปหิณิ. สา มหนฺต สุวณฺณถาล ปูเรตฺวา ปูเว เปเสสิ. ปูเว
ขาทิตฺวา ปุน กีฬนฺโต ปราชิโต ตเถว ปหิณ.ิ เอว ติกฺขตฺตุ
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ปูเวสุ อาหเฏสุ, จตุตฺเถ วาเร มาตา "อิทานิ ปูวา นตฺถีติ
ปหิณิ. ตสฺสา วจน สุตฺวา "นตฺถีติ ปทสฺส อสฺสุตปุพฺพตาย
"นตฺถิปูวา นาม อิทานิ ภวิสฺสนฺตีติ สฺ กตฺวา "คจฺฉ,
นตฺถิปูเว อาหราติ เปเสสิ. อถสฺส มาตา, "นตฺถิปูเว กิร
อยฺเย เทถาติ วุตฺเต, "มม ปุตฺเตน `นตฺถีติ ปท อสฺสุตปุพฺพ,
กถ นุ โข ต นตฺถิภาว ชานาเปยฺยนฺติ, สุวณฺณปาตึ โธวิตฺวา
อปราย สุวณฺณปาติยา ปฏิกชุ ฺชิตฺวา "หนฺท ตาต อิม มม
ปุตฺตสฺส เทหีติ ปหิณิ. ตสฺมึ ขเณ นครปริคฺคาหกา เทวตา
"อมฺหาก สามินา อนฺนภารกาเล อุปริฏปจฺเจกพุทฺธสฺส ภาคภตฺต
ทตฺวา `นตฺถีติ ปทเมว น สุเณยฺยนฺติ ปตฺถนา ปตา:
สเจ มย ตมตฺถ ตฺวา อชฺฌุเปกฺเขยฺยาม, มุทฺธาป โน สตฺตธา
ผเลยฺยาติ จินฺเตตฺวา ทิพฺพปูเวหิ ปาตึ ปูรยึสุ. โส ปุริโส ปาตึ
อาหริตฺวา เตส สนฺติเก เปตฺวา วิวริ. เตส คนฺโธ สกลนคร
ผริ. ปูเว ปน มุเข ปตมตฺเต, สตฺตรสหรณีสหสฺสานิ ผริตฺวา
อฏาสิ. อนุรุทฺโธ จินเฺ ตสิ "น ม มฺเ อิโต ปุพฺเพ มาตา
ปยายติ, น หิ เม อฺทา ตาย นตฺถิปูวา นาม ปกฺกปุพฺพาติ.
โส คนฺตฺวา มาตร เอวมาห "อมฺม นาห ตว ปโยติ. "ตาต
กึ วเทสิ, มม อกฺขีหิป หทยมสโตป ตฺว ปยตโรติ. "สจาห
อมฺม ตว ปโย, กสฺมา มม ปุพฺเพ เอวรูเป นตฺถิปูเว นาม
น อทาสีติ. สา ต ปุรสิ  ปุจฺฉิ "ตาต กิฺจิ ปาติย อโหสีติ.
"อาม อยฺเย, ปูวาน ปาติ ปริปุณฺณา อโหสิ, น เม เอวรูปา
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ทิฏปุพฺพาติ. สา จินฺเตสิ "ปุตฺโต เม กตปฺุโ, เทวตาหิสฺส
ทิพฺพปูวา ปหิตา ภวิสฺสนฺตีติ. โสป มาตร อาห "อมฺม
น มยา เอวรูปา ปูวา ขาทิตปุพฺพา, อิโต ปฏาย เม
นตฺถิปูวเมว ปเจยฺยาสีติ. สา ตโต ปฏาย เตน "ปูเว
ขาทิตุกาโมมฺหีติ วุตฺตกาเล สุวณฺณปาตึ โธวิตฺวา อฺาย
ปาติยา ปฏิกุชฺชิตฺวา ปหิณติ. เทวตา ปาตึ ปูเรนฺติ. เอว
โส อคารมชฺเฌ วสนฺโต "นตฺถีติ ปทสฺส อตฺถ อชานิตฺวา
ทิพฺพปูเวเยว ปริภฺุชิ. สตฺถุ ปน ปริวารตฺถ กุลปฺปฏิปาฏิยา
สากิยกุมาเรสุ ปพฺพชนฺเตสุ, มหานาเมน สกฺเกน "ตาต อมฺหาก
กุเล โกจิ ปพฺพชิโต นตฺถิ, ตยา วา ปพฺพชิตพฺพ มยา วาติ
วุตฺเต, โส อาห "อห อติสุขุมาโล ปพฺพชิตุ น สกฺขิสฺสามีติ.
"เตนหิ กมฺมนฺต อุคฺคณฺห, อห ปพฺพชิสฺสามีติ. "โก เอส
กมฺมนฺโต นามาติ. โส หิ ภตฺตสฺส อุฏานฏานป น ชานาติ,
กมฺมนฺต กิเมว ชานิสฺสติ; ตสฺมา เอวมาห.
เอกทิวส หิ "อนุรุทฺโธ ภทฺทโิ ย กิมฺพิโลติ ตโย ชนา
"ภตฺต นาม กห อุฏาตีติ มนฺตยึส.ุ เตสุ กิมฺพโิ ล "โกฏเสุ
อุฏาตีติ อาห. โส กิเรกทิวส วีหี โกฏมฺหิ ปกฺขิปนฺเต
อทฺทส; ตสฺมา "โกฏเ ภตฺต อุปฺปชฺชตีติ สฺาย เอวมาห.
อถ น ภทฺทิโย "ตฺว น ชานาสีติ วตฺวา "ภตฺต นาม อุกฺขลิย
อุฏาตีติ อาห. โส กิเรกทิวส อุกขฺ ลิโต ภตฺต วฑฺเฒนฺเต
๑

๑. นตฺถิปูเวเยวาติ ยุตฺตตร.
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ทิสฺวา "เอตฺเถเวต อุปฺปชฺชตีติ สฺมกาสิ; ตสฺมา เอวมาห. อนุรุทฺโธ
เต "อุโภป ตุมฺเห น ชานาถาติ วตฺวา "รตนุพฺเพธมกุลาย
มหาสุวณฺณปาติย ภตฺต อุฏาตีติ อาห. เตน กิร เนว วีหี
โกฏเฏนฺตา น ภตฺต ปจนฺตา ทิฏปุพฺพา, สุวณฺณปาติย
วฑฺเฒตฺวา ปุรโต ปตภตฺตเมว ปสฺสติ; ตสฺมา "ปาติยเยเวต
[ภตฺต] อุปปฺ ชฺชตีติ สฺมกาสิ; ตสฺมา เอวมาห. เอว
ภตฺตุฏานฏานป อชานนฺโต มหาปฺุโ กุลปุตฺโต กมฺมนฺเต
กึ ชานิสฺสติ.
โส "เอหิ โข เต อนุรุทฺธ ฆราวาสตฺถ อนุสาสิสฺสามิ:
ปม เขตฺต กสาเปตพฺพนฺติอาทินา นเยน ภาตรา วุตฺตาน
กมฺมนฺตาน อปริยนฺตภาว สุตฺวา "น เม ฆราวาเสน อตฺโถติ
มาตร อาปุจฺฉิตฺวา ภทฺทิยปมุเขหิ ปฺจหิ สากิยกุมาเรหิ สทฺธึ
นิกฺขมิตฺวา อนุปยมฺพวเน สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชิ. ปพฺพชิตฺวา
จ ปน สมฺมาปฏิปท ปฏิปนฺโน อนุปพุ ฺเพน ติสฺโส วิชชฺ า สจฺฉิกตฺวา
ทิพฺเพน จกฺขุนา เอกาสเน นิสินโฺ นว หตฺถตเล ปตอามลกานิ
วิย สหสฺสโลกธาตุโย โอโลกนสมตฺโถ หุตฺวา
"ปุพฺเพนิวาส ชานามิ, ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิต,
เตวิชฺโช อิทฺธิปตฺโตมฺหิ, กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ
อุทาน อุทาเนตฺวา "กินนฺ ุ โข เม กตฺวา อย สมฺปตฺติ ลทฺธาติ
โอโลเกนฺโต "ปทุมุตฺตรปาทมูเล ปตฺถน เปสินฺติ ตฺวา ปุน
"สสาเร สสรนฺโต อสุกสฺมึ นาม กาเล พาราณสิย สุมนเสฏึ
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นิสฺสาย ชีวนฺโต อนฺนภาโร นาม อโหสินฺติ ตฺวา
"อนฺนภาโร ปุเร อาสึ ทลิทฺโท ติณหารโก,
ปณฺฑปาโต มยา ทินฺโน อุปริฏ สฺส ยสสฺสิโนติ
อาห. อถสฺส เอตทโหสิ "โย โส ตทา มยา อุปริฏสฺส
ทินฺนปณฺฑปาตโต กหาปเณ ทตฺวา ปตฺตึ อคฺคเหสิ มม สหายโก
สุมนเสฏี, กห นุ โข โส เอตรหิ นิพฺพตฺโตติ. อถ น
"วิชฺฌาฏวิย ปพฺพตปาเท มุณฺฑนิคโม นาม อตฺถ,ิ ตตฺถ
มหามุณฺฑสฺส นาม อุปาสกสฺส `มหาสุมโน จูฬสุมโนติ เทฺว
ปุตฺตา, เตสุ โส จูฬสุมโน หุตฺวา นิพฺพตฺโตติ อทฺทส; ทิสฺวา
จ ปน จินฺเตสิ "อตฺถิ นุ โข, ตตฺถ มยิ คเต, อุปกาโร
นตฺถีติ. โส อุปธาเรนฺโต อิท อทฺทส "โส, ตตฺถ มยิ คเต,
สตฺตวสฺสิโกว นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิสสฺ ติ, ขุรคฺเคเยว จ อรหตฺต
ปาปุณิสฺสตีติ; ทิสฺวา จ ปน, อุปกฏเ อนฺโตวสฺเส, อากาเสน
คนฺตฺวา คามทฺวาเร โอตริ. มหามุณฺโฑ ปน อุปาสโก เถรสฺส
ปุพฺเพป วิสฺสาสิโกเอว. โส เถร ปณฺฑปาตกาเล จีวร
ปารุปนฺต ทิสฺวา ปุตฺต มหาสุมน อาห "ตาต อยฺโย เม
อนุรุทฺธตฺเถโร อาคโต, ยาวสฺส อฺโ โกจิ ปตฺต น คณฺหาติ,
ตาวสฺส คนฺตฺวา ปตฺต คณฺห; อห อาสน ปฺาเปสฺสามีติ.
โส ตถา อกาสิ. อุปาสโก เถร อนฺโตนิเวสเน สกฺกจฺจ ปริวิสิตฺวา
เตมาส วสนตฺถาย ปฏิฺ คณฺหิ. เถโร อธิวาเสสิ. อถ น
๑

๒

๑. สี. ยุ. กาชหารโก. ๒. ม. ตาทิโน.
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เอกทิวส ปฏิชคฺคนฺโต วิย เตมาส ปฏิชคฺคิตฺวา มหาปวารณาย
ติจีวรฺเจว คุฬเตลตณฺฑุลาทีนิ จ อาหริตฺวา เถรสฺส ปาทมูเล
เปตฺวา "คณฺหาถ ภนฺเตติ อาห. "อล อุปาสก น เม อิมินา
อตฺโถติ. "ภนฺเต วสฺสาวาสิกลาโภ นาเมส, คณฺหาถ นนฺติ.
"อล อุปาสกาติ. "กิมตฺถ น คณฺหาถ ภนฺเตติ. "มยฺห สนฺติเก
กปฺปยการโก สามเณโรป นตฺถีติ. "เตนหิ ภนฺเต มม ปุตฺโต
มหาสุมโน สามเณโร ภวิสฺสตีติ. "น เม อุปาสก มหาสุมเนน
อตฺโถติ. "เตนหิ ภนฺเต จูฬสุมน ปพฺพาเชถาติ. เถโร "สาธูติ
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา จูฬสุมน ปพฺพาเชสิ. โส ขุรคฺเคเยว อรหตฺต
ปาปุณิ. เถโร เตน สทฺธึ อฑฺฒมาสมตฺต ตตฺถ วสิตฺวา
"สตฺถาร ปสฺสิสฺสามาติ ตสฺส าตเก อาปุจฺฉิตฺวา อากาเสน
คนฺตฺวา หิมวนฺตปฺปเทเส อรฺกุฏิกาย โอตริ. เถโร ปน
ปกติยาป อารทฺธวิริโย, ตสฺส ตตฺถ ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต จงฺกมนฺตสฺส
อุทรวาโต สมุฏหิ. อถ น กิลนฺตรูป ทิสฺวา สามเณโร ปุจฺฉิ
"ภนฺเต กึ โว รุชฺชตีติ. "อุทรวาโต เม สมุฏิโตติ. "อฺทาป
สมุฏิตปุพฺโพ ภนฺเตติ อาห. "อาม อาวุโสติ. "เกน ผาสุก
โหติ ภนฺเตติ. "อโนตตฺตโต ปานีเย ลทฺเธ, ผาสุ โหติ อาวุโสติ.
"เตนหิ ภนฺเต อาหรามีติ. "สกฺขสิ ฺสสิ สามเณราติ. "อาม
ภนฺเตติ. "เตนหิ อโนตตฺเต ปนฺนโก นาม นาคราชา ม ชานาติ,
ตสฺส อาจิกฺขิตฺวา เภสชฺชตฺถาย เอก ปานียวารก อาหราติ. โส
"สาธูติ อุปชฺฌาย วนฺทติ ฺวา เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา ปฺจโยชนสต
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าน อคมาสิ. ตทิวส ปน นาคราชา นาคนาฏกปริวุโต อุทกกีฬ
กีฬิตุกาโม โหติ. โส สามเณร คจฺฉนฺต ทิสฺวาว กุชฺฌิ "อย
มุณฺฑกสมโณ อตฺตโน ปาทปสุ มม มตฺถเก โอกิรนฺโต วิจรติ,
อโนตตฺเต ปานียตฺถาย อาคโต ภวิสฺสติ, นทานิสฺส ปานีย
ทสฺสามีติ ปฺาสโยชนิก อโนตตฺตทห มหาปาติยา อุกฺขลึ
ปทหนฺโต วิย ผเณน ปทหิตฺวา นิปชฺช.ิ สามเณโร นาคราชสฺส
อาการ โอโลเกตฺวาว "กุทฺโธ อยนฺติ ตฺวา อิม คาถมาห
"สุโณหิ เม นาคราช อุคฺคเตช มหพฺพล,
เทหิ เม ปานียฆฏ, เภสชฺชตฺถมฺหิ อาคโตติ.
ต สุตฺวา นาคราชา อิม คาถมาห
"ปุรตฺถิมสฺมึ ทิสาภาเค คงฺคา นาม มหานที
มหาสมุทฺท อปฺเปติ, ตโต ตฺว ปานีย หราติ.
ต สุตฺวา สามเณโร "อย นาคราชา อตฺตโน อิจฺฉาย
น ทสฺสติ, อห พลการ กตฺวา มหานุภาว ชานาเปตฺวา อิม
อภิภวิตฺวา ปานีย คณฺหิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา "มหาราช อุปชฺฌาโย
ม อโนตตฺตโตว ปานีย อาหราเปติ, เตนาห อิทเมว หริสฺสามิ,
อเปหิ มา ม วาเรหีติ วตฺวา อิม คาถมาห
"อิโตว ปานีย หาสฺส อิมนิ า วมฺหิ อตฺถิโก,
ยทิ [ ] ถามพล อตฺถ,ิ นาคราช นิวารยาติ.
อถ น นาคราชา อาห
๑

๒

๓

๑. สี. มนุสฺสภาว. ม. อานุภาว. ๒. สี. ยุ. หริสฺส. ๓. สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร "เตติ อตฺถิ.
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"สามเณร สเจ อตฺถิ ตว วิกฺกมโปริส,
อภินนฺทามิ เต วาจ, หรสฺสุ ปานีย มมาติ.
อถ น สามเณโร "เอว มหาราช หรามีติ วตฺวา
"สกฺโกนฺโต หราหีติ วุตเฺ ต, "เตนหิ สุฏุ ชานสฺสูติ ติกฺขตฺตุ
ปฏิฺ คเหตฺวา `พุทฺธสาสนสฺส อานุภาว ทสฺเสตฺวา มยา
ปานีย หริตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา อากาสฏกเทวตาน ตาว
สนฺติก อคมาสิ. ตา อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา "กึ ภนฺเตติ วตฺวา
อฏสุ. "เอตสฺมึ อโนตตฺตทหปฏเ ปนฺนกนาคราเชน สทฺธึ มม
สงฺคาโม ภวิสฺสติ, ตตฺถ คนฺตฺวา ชยปราชย โอโลเกถาติ อาห.
โส เอเตเนว นีหาเรน จตฺตาโร โลกปาเล สกฺกสุยามสนฺตุสิต
สุนิมฺมิต วสวตฺตี จ อุปสงฺกมิตฺวา ตมตฺถ อาโรเจสิ.
ตโต ปร ปฏิปาฏิยา ยาว พฺรหฺมโลกา คนฺตฺวา ตตฺถ ตตฺถ
พฺรหฺเมหิ อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา ิเตหิ "กึ ภนฺเตติ ปุฏโ ,
ตมตฺถ อาโรเจสิ. เอว โส อสฺเ จ อรูปพฺรหฺมาโน จ
เปตฺวา สพฺพตฺถ มุหตุ ฺตเมว อาหิณฺฑิตฺวา อาโรเจสิ. ตสฺส
วจน สุตฺวา สพฺพาป เทวตา อโนตตฺตทหปฏเ นาฬิย ปกฺขิตฺตา
ปูวจุณฺณา วิย อากาส นิรนฺตร ปูเรตฺวา สนฺนิปตึสุ. สนฺนิปติเต
เทวสงฺเฆ, สามเณโร อากาเส ตฺวา นาคราชาน อาห
"สุโณหิ เม นาคราช อุคฺคเตช มหพฺพล,
เทหิ เม ปานียฆฏ, เภสชฺชตฺถมฺหิ อาคโตติ.
อถ น นาโค อาห
๑

๒

๑. ม. ปรนิมฺมิต. ๒. ม. ปกฺขิตฺตานิ ปฏจุณฺณานิ.
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"สามเณร สเจ อตฺถิ ตว วิกฺกมโปริส,
อภินนฺทามิ เต วาจ, หรสฺสุ ปานีย มมาติ.
โส ติกขฺ ตฺตุ นาคราชสฺส ปฏิฺ คเหตฺวา อากาเส ิตโกว
ทฺวาทสโยชนิก พฺรหฺมตฺตภาว มาเปตฺวา อากาสโต โอรุยฺห
นาคราชสฺส ผเณ อกฺกมิตฺวา อโธมุข นิปฺปเฬสิ. ตาวเทว พลวตา
ปุริเสน อกฺกนฺตอลฺลจมฺม วิย, นาคราชสฺส ผเณ อกฺกนฺตมตฺเต,
โอภิชฺชิตฺวา ทพฺพิมตฺตา ผณปูฏกา อเหสส. นาคราชสฺส ผเณหิ
มุตฺตฏาเน ตาลกฺขนฺธปฺปมาณา อุทกวฏฏิโย อุคฺคจฺฉึสุ. สามเณโร
อากาเสเยว ปานียวารก ปูเรสิ. เทวสงฺโฆ สาธุการ อทาสิ.
นาคราชา ลชฺชิตฺวา สามเณรสฺส กุชฺฌิ. ชยกุสุมวณฺณานิสฺส
อกฺขีนิ อเหสส. โส "อย ม เทวสงฺฆ สนฺนิปาเตตฺวา ปานีย
คเหตฺวา ลชฺชาเปสิ, เอต คเหตฺวา มุเข หตฺถ ปกฺขิปตฺวา
หทยมส ตสฺส มทฺทามิ, ปาเท วา น คเหตฺวา ปรคงฺคาย
ขิปามีติ เวเคน อนุพนฺธิ. อนุพนฺธนฺโตป น ปาปุณิตุ นาสกฺขิเยว.
สามเณโร อาคนฺตฺวา อุปชฺฌายสฺส หตฺเถ ปานีย เปตฺวา
"ปวถ ภนฺเตติ อาห. นาคราชาป ปจฺฉโต อาคนฺตวา "ภนฺเต
อนุรุทฺธ สามเณโร มยา อทินฺนเมว ปานีย คเหตฺวา อาคโต,
มา ปวถาติ อาห. "เอว กิร สามเณราติ. "ปวถ ภนฺเต,
อิมินา เม ทินฺน ปานีย อาหฏนฺติ. เถโร "ขีณาสวสามเณรสฺส
๑

๒

๓

๓

๑. ม. โอคลิตฺวา. ๒. ม. มุตฺตมุตฺตฏานโต. ๓. สี. ยุ. ผเณ ตฺวา.
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มุสากถ นาม นตฺถีติ ตฺวา ปานีย ปวิ. ตขณฺเวสฺส
อาพาโธ ปฏิปสฺสมฺภิ. ปุน นาโค เถร อาห "ภนฺเต สามเณเรนมฺหิ
สพฺพ เทวคณ สนฺนิปาเตตฺวา ลชฺชาปโต, อหมสฺส หทย วา
ผาเลสฺสามิ, ปาเท วา น คเหตฺวา ปรคงฺคาย ขิปสฺสามีติ.
"มหาราช สามเณโร มหานุภาโว, ตุมฺเห สามเณเรน สทฺธึ
สงฺคาเมตุ น สกฺขิสฺสถ; ขมาเปตฺวา น คจฺฉถาติ. โส สยป
สามเณรสฺส อานุภาว ชานาติ, ลชฺชาย ปน อนุพนฺธิตฺวา อาคโต.
อถ น เถรสฺส วจเนน ขมาเปตฺวา เตน สทฺธึ มิตฺตสนฺถว
กตฺวา "อิโต ปฏาย อโนตตฺตทหอุทเกน อตฺเถ สติ, ตุมฺหาก
อาคมนกิจฺจ นตฺถ,ิ มยฺห ปหิเณยฺยาถ, อหเมว อาหริตฺวา
ทสฺสามีติ วตฺวา ปกฺกามิ. เถโรป สามเณร อาทาย ปายาสิ.ฎ
สตฺถา เถรสฺส อาคมนภาว ตฺวา มิคารมาตุปาสาเท เถรสฺส
อาคมน โอโลเกนฺโต นิสีทิ. ภิกฺขปู  เถร อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปตฺตจีวร ปฏิคฺคเหสส. อเถกจฺเจ สามเณร สีเสป
กณฺเณสุป พาหายป คเหตฺวา สฺจาเลนฺตา "กึ สามเณร [ ] น
อุกฺกณฺสีติ อาหสุ. สตฺถา เตส กิริย ทิสฺวา จินฺเตสิ "ภาริย
วติเมส ภิกขฺ ูน กมฺม, อาสีวิส คีวาย คณฺหนฺตา วิย สามเณร
คณฺหนฺติ, นาสฺส อานุภาว ชานนฺต;ิ อชฺช มยา สุมนสามเณรสฺส
คุณ ปากฏ กาตุ วฏฏตีติ. เถโรป อาคนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. มุสากถน.

๒. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร "ปลลฺ ก อิติ อตฺถ.ิ ม. จูฬกนิฏ.
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นิสีทิ. สตฺถา เตน สทฺธึ ปฏิสนฺถาร กตฺวา อานนฺทตฺเถร
อามนฺเตสิ "อานนฺท อโนตตฺตทหอุทเกนมฺหิ ปาเท โธวิตุกาโม,
สามเณราน ฆฏ ทตฺวา ปานีย อาหราเปหีติ. เถโร วิหาเร
ปฺจมตฺตานิ สามเณรสตานิ สนฺนปิ าเตสิ. เตส สุมนสามเณโร
สพฺพนวโก อโหสิ. เถโร สพฺพมหลฺลก สามเณร อาห "สามเณร
สตฺถา อโนตตฺตทหอุทเกน ปาเท โธวิตุกาโม, ฆฏ อาทาย
คนฺตฺวา ปานีย อาหราติ. โส "น สกฺโกมิ ภนฺเตติ น อิจฺฉิ.
เถโร เสเสป ปฏิปาฏิยา ปุจฺฉิ. เตป ตเถว วตฺวา ปฏิกฺขิปสุ.
"กึ ปเนตฺถ ขีณาสวสามเณรา นตฺถตี ิ. "อตฺถ,ิ เต ปน `นาย
อมฺหาก พทฺโธ, มาลาปูโฏ สุมนสามเณรสฺเสว พทฺโธติ น อิจฺฉึสุ.
ปุถุชชฺ นา ปน อตฺตโน อสมตฺถตาเยว น อิจฺฉึสุ. ปริโยสาเน
ปน สุมนสฺส วาเร สมฺปตฺเต, "สามเณร สตฺถา อโนตตฺตทหอุทเกน ปาเท โธวิตุกาโม, ฆฏ คเหตฺวา กิร อุทก อาหราติ
อาห. โส "สตฺถริ อาหราเปนฺเต, อาหริสฺสามีติ สตฺถาร วนฺทิตฺวา
"ภนฺเต อโนตตฺตโต กิร ม อุทก อาหราเปถาติ อาห. "อาม
สุมนาติ. โส วิสาขาย การิเตสุ ฆนสุวณฺณโกฏิเมสุ เสนาสนกุเฏสุ
เอก สฏีกุฏอุทกคฺคณฺหนก มหาฆฏ หตฺเถน คเหตฺวา "อิมินา
เม อุกฺขิปตฺวา อสกูเฏ ปเตน อตฺโถ นตฺถีติ โอลมฺพก
กตฺวา เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา หิมวนฺตาภิมุโข ปกฺขนฺทิ. นาคราชา
สามเณร ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา ปจฺจุคฺคนฺตฺวา กุฏ อสกูเฏนาทาย
"ภนฺเต ตุมฺเห, มาทิเส ทาเส วิชฺชมาเน, กสฺมา สย
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อาคตา; อุทเกน อตฺเถ สติ, กสฺมา สาสนมตฺต น ปหิณิตฺถาติ
กุเฏน อุทก อาทาย สย อุกฺขิปตฺวา "ปุรโต โหถ ภนฺเต,
อหเมว อาหริสฺสามีติ อาห. "ติฏถ ตุมฺเห มหาราช, อหเมว
สมฺมาสมฺพุทฺเธน อาณตฺโตติ นาคราชาน นิวตฺเตตฺวา กุฏมุขวฏฏิย
หตฺเถน คเหตฺวา อากาเสน อาคฺฉิ. อถ น สตฺถา
อาคจฺฉนฺต โอโลเกตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา "ปสฺสถ ภิกฺขเว
สามเณรสฺส ลีฬฺห อากาเส หสราชา วิย โสภตีติ อาห. โสป
ปานียฆฏ เปตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา อฏาสิ. อถ น สตฺถา
อาห "กติวสฺโสสิ ตฺว สุมนาติ. "สตฺตวสฺโสมฺหิ ภนฺเตติ. "เตนหิ
สุมน อชฺชโต ปฏาย ภิกฺขุ โหหีติ วตฺวา ทายชฺชอุปสมฺปท
อทาสิ. เทฺวเยว กิร สามเณรา สตฺตวสฺสา อุปสมฺปท ลภึสุ:
"อยฺจ สุมโน โสปาโก จาติ. เอว ตสฺมึ อุปสมฺปนฺเน,
ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ "อจฺฉริย อาวุโส: เอวรูโปป นาม
ทหรสฺส สามเณรสฺส อานุภาโว โหติ, น โน อิโต ปุพฺเพ
เอวรูโป อานุภาโว ทิฏ ปุพฺโพติ. สตฺถา อาคนฺตฺวา "กาย
นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, "อิมาย
นามาติ วุตฺเต, "ภิกฺขเว มม สาสเน ทหโรป สมฺมาปฏิปนฺโน
เอวรูป สมฺปตฺตึ ลภติเยวาติ วตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม
คาถมาห
"โย หเว ทหโร ภิกฺขุ ยฺุชติ พุทฺธสาสเน,
โสม โลก ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมาติ.
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ตตฺถ
ยฺุชตีติ:
ฆฏติ
วายมติ.
ปภาเสตีติ: โส ภิกฺขุ อตฺตโน อรหตฺตมคฺคฺาเณน อพฺภาทีหิ
มุตฺโต จนฺทิมา วิย [โลก] ขนฺธาทิเภท โลก โอภาเสติ
เอกาโลก กโรตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
สุมนสามเณรวตฺถุ.
ภิกฺขุวคฺควณฺณนา นิฏิตา.
ปฺจวีสติโม วคฺโค.
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๒๖. พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา
๑. ปสาทพหุลพฺราหฺมณวตฺถุ. [๒๖๔]
"ฉินฺท โสต ปรกฺกมฺมาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต ปสาทพหุล พฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร พฺราหฺมโณ ภควโต ธมฺมเทสน สุตฺวา ปสนฺนจิตฺโต
อตฺตโน เคเห โสฬสมตฺตาน ภิกฺขูน นิจฺจภตฺต ปฏเปตฺวา ภิกฺขูน
อาคตเวลาย ปตฺต คเหตฺวา "อาคจฺฉนฺตุ โภนฺโต อรหนฺโต, นิสีทนฺตุ
โภนฺโต อรหนฺโตติ ยงฺกิฺจิ วทนฺโต อรหนฺตวาทปฺปฏิสยุตฺตเมว
วทติ. เตสุ ปุถุชชฺ นา "อย อมฺเหสุ อรหนฺตสฺีติ จินฺตยึสุ,
ขีณาสวา "อย โน ขีณาสวภาว ชานาตีติ เอว เต สพฺเพป
กุกฺกุจฺจายนฺตา ตสฺส เคห น คมึสุ. โส ทุกฺขี ทุมฺมโน "กึ
นุ โข อยฺยา นาคจฺฉนฺตีติ วิหาร คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา
ตมตฺถ อาโรเจสิ.
สตฺถา ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา "กึ เอต ภิกฺขเวติ ปุจฺฉิตฺวา,
เตหิ ตสฺมึ อตฺเถ อาโรจิเต, "สาทิยถ ปฺน ตฺมฺเห ภิกฺขเว
อรหนฺตวาทนฺติ อาห. "น สาทิยาม ภนฺเตติ. "เอว สนฺเต,
มนุสฺสาน เอต ปสาทภฺ, อนาปตฺติ ภิกฺขเว ปสาทภฺเ,
อปจ โข ปน พฺราหฺมณสฺส อรหนฺเตสุ อธิมตฺต เปม; ตสฺมา
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ตุมฺเหหิป ตณฺหาโสต เฉตฺวา อรหตฺตเมว ปตฺตุ ยุตฺตนฺติ วตฺวา
ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
"ฉินฺท โสต ปรกฺกมฺม กาเม ปนูท พฺราหฺมณ,
สงฺขาราน ขย ตฺวา อกตฺูสิ พฺราหฺมณาติ.
ตตฺถ "ปรกฺกมฺมาติ: ตณฺหาโสต นาม อปฺปมตฺตเกน
วายาเมน ฉินฺทิตุ น สกฺกา; ตสฺมา าณสมฺปยุตฺเตน มหนฺเตน
ปรกฺกเมน ปรกฺกมิตฺวา ต โสต ฉินฺท อุโภป กาเม ปนุท นีหร.
พฺราหฺมณาติ: ขีณาสวาน อาลปนเมต.
สงฺขารานนฺติ: ปฺจนฺน ขนฺธาน ขย ชานิตฺวา.
อกตฺูติ: เอว สนฺเต, ตฺว สุวณฺณาทีสุ เกนจิ อกตสฺส
นิพฺพานสฺส ชานนโต อกตฺู นาม โหสีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ปสาทพหุลพฺราหฺมณวตฺถุ.
๑

๒

๒. สมฺพหุลภิกขฺ ุวตฺถุ. (๒๖๕)
"ยทา ทฺวเยสุ ธมฺเมสูติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต สมฺพหุเล ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.
เอกทิวส ตึสมตฺตา ทิสาวาสิกา ภิกฺขู อาคนฺตฺวา สตฺถาร
วนฺทิตฺวา นิสีทึสุ. สารีปุตฺตตฺเถโร เตส อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสย
๑. คาถาย ปน เอกวจน กต. ๒. สี. ม. โหตีติ.

ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (อฏฐโม ภาโค) - หนาที่ 103

ทิสฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา ิตโกว อิม ปฺห ปุจฺฉิ
"ภนฺเต เทฺว ธมฺมา เทฺว ธมฺมาติ วุจฺจนฺตีติ: กตเม นุ โข
เทฺว ธมฺมาติ. อถ น สตฺถา "เทฺว ธมฺมาติ โข สารีปุตฺต
สมถวิปสฺสนา วุจฺจนฺตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
"ยทา ทฺวเยสุ ธมฺเมสุ ปารคู โหติ พฺราหฺมโณ,
อถสฺส สพฺเพ สโยคา อฏ คจฺฉนฺติ ชานโตติ.
ตตฺถ "ยทาติ: ยสฺมึ กาเล ทฺวธิ า ิเตสุ สมถวิปสฺสนาธมฺเมสุ อภิฺาปารคาทิวเสน อย ขีณาสโว ปารคู โหติ,
อถสฺส วฏฏสฺมึ สโยชนสมตฺถา สพฺเพ กามสโยคาทโย สโยคา
เอว ชานนฺตสฺส อฏ ปริกฺขย คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน สพฺเพป เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏหึสูติ.
สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.
๑

๓. มารวตฺถุ. (๒๖๖)
"ยสฺส ปาร อปาร วาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต มาร อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร เอกสฺมึ ทิวเส อฺตโร ปุริโส วิย หุตฺวา
สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิ "ภนฺเต ปาร ปารนฺติ วุจฺจติ:
กินฺนุ โข เอต ปาร นามาติ. สตฺถา "มาโร อยนฺติ วิทิตฺวา
๒

๑. ม....ปารคตาทิวเสน. ๒. สี. ย. วิชานิตวฺ า.
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"ปาปม กึ ตว ปาเรน, ต วีตราเคหิ ปตฺตพฺพนฺติ วตฺวา อิม
คาถมาห
"ยสฺส ปาร อปาร วา ปาราปาร น วิชฺชติ,
วีตทฺทร วิสยุตฺต ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ
ตตฺถ "ปารนฺติ: อชฺฌตฺติกานิ ฉ อายตนานิ.
อปารนฺติ: พาหิรานิ ฉ อายตนานิ.
ปาราปารนฺติ: ตทุภย.
น วิชชฺ ตีติ: ยสฺส สพฺพเมต `อหนฺติ วา `มมนฺติ วา
คหณาภาเวน นตฺถ,ิ ต กิเลสทราน วิคเมน วีตทฺทร สพฺพกฺกิเลเสหิ
วิสยุตฺต อห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
มารวตฺถุ.
๑

๔. อฺตรพฺราหฺมณวตฺถุ. (๒๖๗)
"ฌายินฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร พฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร จินฺเตสิ "สตฺถา อตฺตโน สาวเก `พฺราหฺมณาติ
วทติ, อหฺจมฺหิ ชาติโคตฺเตน พฺราหฺมโณ, มป โข เอว วตฺตุ
วฏฏตีติ. โส สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา ตมตฺถ ปุจฉฺ ิ. สตฺถา "นาห
๑. ม. ยุ. กิเลสทรถาน. สี. สกิเลสทรถาน.
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ชาติโคตฺตมตฺเตน พฺราหฺมณ วทามิ, อุตฺตมตฺถ [ ] อนุปฺปตฺตเมว
ปเนต วทามีติ วตฺวา อิม คาถมาห
"ฌายึ วิรชมาสีน กตกิจฺจ อนาสว
อุตฺตมตฺถ อนุปฺปตฺต ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตตฺถ "ฌายินฺติ: ทุวิเธน ฌาเนน ฌายนฺต กามรเชน วิรช
วเน เอกมาสีน จตูหิ มคฺเคหิ โสฬสนฺน กิจฺจาน กตตฺตา กตกิจฺจ
อาสวาน อภาเวน อนาสว อุตฺตมตฺถ อรหตฺต อนุปฺปตฺต อห
พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน โส พฺราหฺมโณ โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ,
สมฺปตฺตานป สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.
อฺตรพฺราหฺมณวตฺถุ.
๑

๒

๕. อานนฺทตฺเถรวตฺถุ. (๒๖๘)
"ทิวา ตปติ อาทิจฺโจติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา มิคารมาตุปาสาเท
วิหรนฺโต อานนฺทตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
ปเสนทิโกสโล กิร มหาปวารณาย สพฺพาภรณปฺปฏิมณฺฑิโต
คนฺธาทีนิ อาทาย วิหาร อคมาสิ. ตสฺมึ ขเณ กาฬุทายิตฺเถโร
ฌาน สมาปชฺชิตฺวา ปริสปริยนฺเต นิสินฺโน โหติ. นามเมว
๓

๑. สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร "อรหตฺตนฺติ อตฺถิ. ๒. สี. ม. ยุ. ปเนว.
๓. ม. ยุ. มนาปเมว ปนสฺส สรีร สุวณฺณวณฺณ.

ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (อฏฐโม ภาโค) - หนาที่ 106

ปนสฺเสต, สรีร สุวณฺณวณฺณ, ตสฺมึ ปน ขเณ จนฺโท อุคฺคจฺฉติ,
สุริโย อฏเมติ. อานนฺทตฺเถโร อฏเมนฺตสฺส สุรยิ สฺส
อุคฺคจฺฉนฺตสฺส จ จนฺทสฺส โอภาส โอโลเกตฺวา รฺโ สรีโรภาส
เถรสฺส สรีโรภาส ตถาคตสฺส จ สรีโรภาส โอโลเกสิ. ตตฺถ
สพฺโพภาเส อติกฺกมิตฺวา สตฺถา วิโรจติ. เถโร สตฺถาร วนฺทิตฺวา
"ภนฺเต อชฺช มม อิเม โอภาเส โอโลเกนฺตสฺส ตุมฺหากเมว
โอภาโส รุจฺจติ, ตุมฺหาก หิ สรีร สพฺโพภาเส อติกฺกมิตฺวา
วิโรจตีติ อาห. อถ น สตฺถา "อานนฺท สุรโิ ย นาม ทิวา
วิโรจติ, จนฺโท รตฺตึ, ราชา อลงฺกตกาเลเยว วิโรจติ, ขีณาสโว
คณสงฺคณิก ปหาย อนฺโตสมาปตฺติยเยว วิโรจติ; พุทฺโธ ปน
รตฺตึป ทิวาป ปฺจวิเธน เตเชน วิโรจตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
"ทิวา ตปติ อาทิจฺโจ, รตฺติมาภาติ จนฺทิมา,
สนฺนทฺโธ ขตฺติโย ตปติ, ฌายี ตปติ พฺราหฺมโณ;
อถ สพฺพมโหรตฺตึ พุทฺโธ ตปติ เตชสาติ.
ตตฺถ "ทิวา ตปตีติ: ทิวาว วิโรจติ, รตฺตึ ปนสฺส
คตมคฺโคป น ปฺายติ.
จนฺทิมาติ: จนฺโทป อพฺภาทีหิ มุตฺโต รตฺตเิ มว วิโรจติ,
โน ทิวา.
สนฺนทฺโธติ: สุวณฺณมณิจิตฺเตหิ สพฺพาภรเณหิ ปฏิมณฺฑิโต
จตุรงฺคินิยา เสนาย ปริกขฺ ิตฺโตว ราชา วิโรจติ, น อฺาตกเวเสน
ิโต.
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ฌายีติ: ขีณาสโว ปน คณ วิโนเทตฺวา ฌายนฺโตว
วิโรจติ.
เตชสาติ: สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปน สีลเตเชน ทุสฺสลี เตช
คุณเตเชน ทุคฺคุณเตช ปฺาเตเชน ทุปฺปฺเตช ปฺุเตเชน
อปฺุเตช ธมฺมเตเชน อธมฺมเตช ปริยาทยิตฺวา อิมินา ปฺจวิเธน
เตชสา นิจฺจกาลเมว วิโรจตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
อานนฺทตฺเถรวตฺถุ.
๑

๒

๖. อฺตรปพฺพชิตวตฺถุ. (๒๖๙)
"พาหิตปาโปติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร ปพฺพชิต อารพฺภ กเถสิ.
เอโก กิร พฺราหฺมโณ พาหิรปพฺพชฺชาย ปพฺพชิตฺวา
"สมโณ โคตโม อตฺตโน สาวเก `ปพฺพชิตาติ วทติ, อหฺจมฺหิ
ปพฺพชิโต, มป โข เอว วตฺตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา สตฺถาร
อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ ปุจฺฉิ. สตฺถา "นาห เอตฺตเกน
`ปพฺพชิโตติ วทามิ, กิเลสมลาน ปน ปพฺพชิตตฺตา ปพฺพชิโต
นาม โหตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
๑. สี. ยุ. จรณเตเชน. ๒. สี. ม. ยุ. นิคฺคุณเตช.
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"พาหิตปาโป หิ พฺราหฺมโณ
สมจริยาย `สมโณติ วุจฺจติ,
ปพฺพาชยมตฺตโน มล
ตสฺมา `ปพฺพชิโตติ วุจฺจตีติ.
ตตฺถ "สมจริยายาติ: สพฺพากุสลานิ สเมตฺวา จรเณน.
ตสฺมาติ: ยสฺมา พาหิตปาปตาย พฺราหฺมโณ, อกุสลานิ
สเมตฺวา จรเณน `สมโณติ วุจฺจติ; ตสฺมา โย อตฺตโน ราคาทิมล
ปพฺพาชยนฺโต วิโนเทนฺโต จรติ, โสป เตน ปพฺพาชเนน
"ปพฺพชิโตติ วุจฺจตีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน โส ปพฺพชิโต โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ,
สมฺปตฺตานป สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.
อฺตรปพฺพชิตวตฺถุ.
๗. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ. (๒๗๐)
"น พฺราหฺมณสฺสาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต สารีปุตฺตตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ กิร าเน สมฺพหุลา มนุสฺสา "อโห อมฺหาก
อยฺโย ขนฺตพิ เลน สมนฺนาคโต, อฺเสุ อกฺโกสนฺเตสุ วา
ปหรนฺเตสุ วา, โกปมตฺตป น โหตีติ เถรสฺส คุณกถ กถยึสุ.
อเถโก มิจฺฉาทิฏิโก พฺราหฺมโณ "โก เอส น กุชฺฌตีติ ปุจฉฺ ิ.
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"อมฺหาก เถโรติ. "กุชฌ
ฺ าเปนฺโต น ภวิสฺสตีติ. "นตฺเถต
พฺราหฺมณาติ. "เตนหิ อห กุชฺฌาเปสฺสามีติ. "สเจ สกฺโกสิ,
กุชฺฌาเปหีติ. โส "โหตุ, ชานิสฺสามิ กตฺตพฺพนฺติ เถร ภิกฺขาย
ปวิฏ ทิสวฺ า ปจฺฉาภาเคน คนฺตฺวา ปฏิมชฺเฌ มหนฺต
ปาณิปฺปหารมทาสิ. เถโร "กินฺนาเมตนฺติ อโนโลเกตฺวาว คโต.
พฺราหฺมณสฺส สกลสรีเร ฑาโห อุปฺปชฺช.ิ โส "อโห คุณสมฺปนฺโน
อยฺโยติ เถรสฺส ปาทมูเล นิปชฺชิตฺวา "ขมถ เม ภนฺเตติ
วตฺวา, "กึ เอตนฺติ วุตฺเต, "อห วีมสนตฺถาย ตุมฺเห ปหรินตฺ ิ
อาห. "โหตุ, ขมามิ เตติ. "สเจ เม ภนฺเต ขมถ, มม
เคเหเยว นิสีทิตฺวา ภิกขฺ  คณฺหถาติ เถรสฺส ปตฺต คณฺหิ.
เถโรป ปตฺต อทาสิ. พฺราหฺมโณ เถร เคห เนตฺวา ปริวิสิ.
มนุสฺสา กุชฌ
ฺ ิตฺวา "อิมนิ า อมฺหาก นิรปราโธ อยฺโย ปหโฏ,
ทณฺเฑนปสฺส โมกฺโข นตฺถ;ิ เอตฺเถว น มาเรสฺสามาติ
เลฑฺฑุทณฺฑาทิหตฺถา พฺราหฺมณสฺส เคหทฺวาเร อฏสุ. เถโร อุฏาย
คจฺฉนฺโต พฺราหฺมณสฺส หตฺเถ ปตฺต อทาสิ. มนุสฺสา ต เถเรน
สทฺธึ คจฺฉนฺต ทิสฺวา "ภนฺเต ตุมฺหาก ปตฺต คเหตฺวา พฺราหฺมณ
นิวตฺเตถาติ อาหสุ. "กึ เอต อุปาสกาติ. "พฺราหฺมเณน ตุมฺเห
ปหฏา, มยมสฺส กตฺตพฺพ ชานิสฺสามาติ. "กึ ปน ตุมฺเห อิมินา
ปหฏา, อุทาหุ อหนฺติ. "ตุมฺเห ภนฺเตติ. "ม เอส ปหริตฺวา
ขมาเปสิ, คจฺฉถ ตุมฺเหติ มนุสฺเส อุยฺโยเชตฺวา พฺราหฺมณ
๑

๑. สี. ม. ยุ. ชานิสฺสามิสฺส.
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นิวตฺตาเปตฺวา เถโร วิหารเมว คโต. ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ "กินฺนาเมต,
สารีปุตฺตตฺเถโร เยน พฺราหฺมเณน ปหโฏ, ตสฺเสว เคเห
นิสีทิตฺวา ภิกฺข คเหตฺวา อาคโต, เถรสฺส ปหฏกาลโต ปฏาย
น อิทานิ โส กสฺสจิ ลชฺชิสฺสติ, อวเสเส โปเถนฺโต วิจริสฺสตีติ. สตฺถา
อาคนฺตฺวา "กาย นุตถฺ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา, "อิมาย นามาติ วุตฺเต, "ภิกฺขเว พฺราหฺมโณ พฺราหฺมณ
ปหรนฺโต นาม นตฺถ,ิ คิหิพฺราหฺมเณน ปน สมณพฺราหฺมโณ
ปหโฏ ภวิสสฺ ติ: โกโธ นาเมส อนาคามิมคฺเคน สมุคฺฆาต คจฺฉตีติ
วตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ
"น พฺราหฺมณสฺส ปหเรยฺย, นาสฺส มฺุเจถ พฺราหฺมโณ,
ธิ พฺราหฺมณสฺส หนฺตาร, ตโต ธิ ยสฺส มฺุจติ.
น พฺราหฺมณสฺเสตทกิฺจิ เสยฺโย,
ยทานิเสโธ มนโส ปเยหิ;
ยโต ยโต หึสมโน นิวตฺตติ,
ตโต ตโต สมฺมติเมว ทุกฺขนฺติ.
ตตฺถ "ปหเรยฺยาติ: ขีณาสวพฺราหฺมโณ "อหมสฺมีติ ชานนฺโต
ขีณาสวสฺส วา อฺสฺส วา พฺราหฺมณสฺส น ปหเรยฺย.
นาสฺส มฺุเจถาติ: โสป ปหโฏ ขีณาสวพฺราหฺมโณ อสฺส
ปหริตฺวา ิตสฺส เวร น มฺุเจถ, ตสฺมึ โกป น กเรยฺยาติ อตฺโถ.
ธิ พฺราหฺมณสฺสาติ: ขีณาสวพฺราหฺมณสฺส หนฺตาร ครหามิ.
๑

๑. สี. ม. อฺตรสฺส วา ชาติพฺราหฺมณสฺส.
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ตโต ธีติ: โย ปน ต ปหรนฺต ปฏิปฺปหรนฺโต ตสฺส อุปริ เวร
มฺุจติ, ต ตโตป ครหามิเยว.
เอตทกิฺจิ เสยฺโยติ: ย ขีณาสวสฺส อกฺโกสนฺต วา อปฺปจฺจกฺโกสน
ปหรนฺต วา อปฺปฏิปฺปหรณ, เอต ตสฺส ขีณาสวพฺราหฺมณสฺส น กิฺจิ
เสยฺโย อปฺปมตฺตกเสยฺโย น โหติ, อถโข อธิมตฺตเมว เสยฺโยติ อตฺโถ.
ยทานิเสโธ มนโส ปเยหีติ: โกธนสฺส หิ โกธุปฺปาโท มนโส
ปโย นาม, เตหิ ปเนส มาตาปตูสุป พุทฺธาทีสุป อปรชฺฌติ;
ตสฺมา โย อสฺส เตหิ มนโส นิเสโธ โกธวเสน อุปฺปชฺชมานสฺส
จิตฺตสฺส นิคฺคโห, เอต น กิฺจิ เสยฺโยติ อตฺโถ .
หึสมโนติ: โกธมโน, โส ตสฺส ยโต ยโต วตฺถุโต
อนาคามิมคฺเคน สมุคฺฆาต คจฺฉนฺโต นิวตฺตติ.
ตโต ตโตติ: ตโต ตโต วตฺถุโต สกลป วฏฏทุกฺข
นิวตฺตติเอวาติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ.
๑

๒

๓

๑. ม. โกโธ หิ.
๒. สี. น อกิฺจิ เสยฺโย.
๓. น พฺราหฺมณสฺเสตทกิฺจิ เสยฺโยติ: ปฏิฆปกฺขิกา เจตสิกา อิธ มนโส ปยา นาม. เตส
วเสน หิ ปฏิเวร มฺุจิตุ อิจฺฉติ. ย เตหิ มนโส อนิเสโธ อนิคฺคโห เอต
อกิฺจิ เสยฺโย อธิมตฺตกเสยฺโย น โหติ, พาลา ปน ปฏิเวร มฺุจิตุ สมตฺถภาว
ปคฺคณฺหนฺต,ิ ยนฺติ ปท กิริยาปรามสนนฺติ อมฺหาก มติ.
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๘. มหาปชาปตีโคตมีวตฺถุ. (๒๗๑)
"ยสฺส กาเยนาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
มหาปชาปตึ โคตมึ อารพฺภ กเถสิ.
ภควตา หิ อนุปฺปนฺเน วตฺถุสฺมึ ปฺตฺเต อฏ ครุธมฺเม
มณฺฑนกชาติโย ปุริโส สุรภิปุปฺผทาม วิย สิรสา สมฺปฏิจฺฉิตฺวา
สปริวารา มหาปชาปตี โคตมี อุปสมฺปท ลภิ. อฺโ ตสฺสา
อุปชฺฌาโย วา อาจริโย วา นตฺถ.ิ เอว ลทฺธูปสมฺปท เถรึ
อารพฺภ อปเรน สมเยน กถ สมุฏาเปสุ "มหาปชาปติยา
โคตมิยา อาจริยุปชฺฌายา น ปฺายนฺติ, สหตฺเถเนว กาสายานิ
คณฺหีติ. เอวฺจ ปน วตฺวา ภิกฺขุนิโย กุกกฺ ุจฺจายนฺติโย ตาย
สทฺธึ เนว อุโปสถ น ปวารณ กโรนฺติ. ตา คนฺตฺวา
ตถาคตสฺสาป ตมตฺถ อาโรเจสส. สตฺถา ตาส กถ สุตฺวา "มยา
มหาปชาปติยา โคตมิยา อฏ ครุธมฺมา ทินฺนา, อหเมวสฺสา
อาจริโย อหเมว อุปชฺฌาโย; กายทุจฺจริตาทิวิรหิเตสุ ขีณาสเวสุ
กุกฺกุจฺจนฺนาม น กตฺตพฺพนฺติ วตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม
คาถมาห
"ยสฺส กาเยน วาจาย มนสา นตฺถิ ทุกกฺ ฏ,
สวุต ตีหิ าเนหิ ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
๑

๑. วิ. จุลฺล. ๗/๓๒๓.
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ตตฺถ "ทุกฺกฏนฺติ: สาวชฺช ทุกฺขุทฺรย อปายสวตฺตนิก กมฺม.
ตีหิ าเนหีติ: เอเตหิ กายาทีหิ ตีหิ การเณหิ กายทุจฺจริตาทิปฺปเวสนนิวารณตฺถาย ทฺวารปหิต อห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
มหาปชาปตีโคตมีวตฺถุ.
๙. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ. (๒๗๒)
"ยมฺหา ธมฺม วิชาเนยฺยาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต สารีปุตฺตตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
โส กิรายสฺมา อสฺสชิตฺเถรสฺส สนฺติเก ธมฺม สุตฺวา
โสตาปตฺติผล ปตฺตกาลโต ปฏาย "ยสฺส ทิสาย เถโร วสตีติ
สุณาติ, ตโต อฺชลึ ปคฺคยฺห ตโตว สีส กตฺวา นิปชฺช.ิ ภิกฺขู
"มิจฺฉาทิฏิโก สารีปุตฺโต อชฺชาป ทิสา นมสฺสมาโน วิจรตีติ
ตมตฺถ ตถาคตสฺส อาโรเจสส. สตฺถา เถร ปกฺโกสาเปตฺวา
"สจฺจ กิร ตฺว สารีปุตตฺ ทิสา นมสฺสนฺโต วิจรสีติ ปุจฺฉิตฺวา,
"ภนฺเต มม ทิสา นมสฺสนภาว วา อนมสฺสนภาว วา
ตุมฺเหว ชานาถาติ วุตฺเต, "ภิกฺขเว น สารีปุตฺโต ทิสา
นมสฺสติ, อสฺสชิตฺเถรสฺส ปน สนฺติกา ธมฺม สุตฺวา โสตาปตฺติผล
๑

๒

๑. สี. ยุ. ย ทิส.
๒. อสสชิสฺสาติ ยุตฺตตร. . ว.
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ปตฺตตาย อตฺตโน อาจริย นมสฺสติ; ยฺหิ อาจริย นิสฺสาย
ภิกฺขุ ธมฺม วิชานาติ, เตน โส พฺราหฺมเณน อคฺคิ วิย สกฺกจฺจ
นมสฺสิตพฺโพเยวาติ วตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
"ยมฺหา ธมฺม วิชาเนยฺย สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิต
สกฺกจฺจ ต นมสฺเสยฺย อคฺคิหุตฺตว พฺราหฺมโณติ.
ตตฺถ "อคฺคิหุตฺตวาติ: ยถา พฺราหฺมโณ อคฺคิหุตฺต สมฺมา
ปริจรเณน เจว อฺชลิกมฺมาทีหิ จ สกฺกจฺจ นมสฺสติ; เอว
ยมฺหา อาจริยา ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺม วิชาเนยฺย, ต สกฺกจฺจ
นมสฺเสยฺยาติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ.
๑๐. ชฏิลพฺราหฺมณวตฺถุ. (๒๗๓)
"น ชฏาหีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก ชฏิลพฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร "อห มาติโต จ ปติโต จ สุชาโต พฺราหฺมณกุเล
นิพฺพตฺโต, สเจ สมโณ โคตโม อตฺตโน สาวเก `พฺราหฺมณาติ
วทติ, มป นุโข ตถา วตฺตุ วฏฏตีติ สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา
ตมตฺถ ปุจฺฉ.ิ อถ น สตฺถา "นาห พฺราหฺมณ ชฏามตฺเตน
น ชาติโคตฺตมตฺเตน พฺราหฺมณ วทามิ, ปฏิวิทธฺ สจฺจเมว ปนาห
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พฺราหฺมโณติ วทามีติ วตฺวา [ ] อิม คาถมาห
"น ชฏาหิ น โคตฺเตน น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ,
ยมฺหิ สจฺจฺจ ธมฺโม จ โส สุจิ โส จ พฺราหฺมโณติ.
ตตฺถ "สจฺจนฺติ: ยสฺมึ ปุคฺคเล จตฺตาริ สจฺจานิ โสฬสหากาเรหิ
ปฏิวิชฺฌิตฺวา ิต สจฺจฺาณฺเจว นววิธโลกุตฺตรธมฺโม จ อตฺถิ, โส
สุจิ เจว พฺราหฺมโณ จาติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ชฏิลพฺราหฺมณวตฺถุ.
๑

๑๑. กุหกพฺราหฺมณวตฺถุ. (๒๗๔)
"กินฺเตติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา กูฏาคารสาลาย วิหรนฺโต
เอก วคฺคุลิวตฺต กุหกพฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร เวสาลีนครทฺวาเร เอก กุกฺกุธรุกฺข อารุยฺห ทฺวีหิ
ปาเทหิ สาข คณฺหิตฺวา อโธสิโร โอลมฺพนฺโต "กปลาน เม
สต เทถ กหาปเณ เทถ ปริจาริก เทถ, โน เจ ทสฺสถ, อิโต
ปติตฺวา มรนฺโต นคร อนคร กริสสฺ ามีติ วทติ. ตถาคตสฺสาป
ภิกฺขุสงฺฆปริวุตสฺส นครปวิสนกาเล ภิกฺขู ต พฺราหฺมณ ทิสฺวา
นิกฺขมนกาเลป น ตเถว โอลมฺพนฺต ปสฺสึสุ. นาคราป "อย ปาโต
ปฏาย เอว โอลมฺพนฺโต ปติตฺวา [๔] นคร อนคร กเรยฺยาติ
๒

๓

๑. ม. เอตฺถนฺตเร ธมฺม เทเสนฺโตติ อตฺถิ ๒. สี. ม. ยุ. กกุธรุกฺข. ๓. สี. อวสรีโร.

ยุ. อวสิโร. ๔. ม. เอตฺถนฺตเร มรนฺโตติ อตฺถิ.
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จินฺเตตฺวา นครวินาสภีตา "ย โส ยาจติ, สพฺพ เทมาติ ปฏิสฺสุณิตฺวา
อทสุ. โส โอตริตฺวา สพฺพ คเหตฺวา อคมาสิ. ภิกฺขู วิหารูปจาเร
ต คาวี วิย วิจริตฺวา คจฺฉนฺต ทิสฺวา สฺชานิตฺวา "ลทฺธนฺเต
พฺราหฺมณ ยถาปตฺถิตนฺติ ปุจฺฉิตฺวา "อาม ลทฺธ เมติ สุตวฺ า
อนฺโตวิหาเร ตถาคตสฺส ตมตฺถ อาโรเจสส. สตฺถา "น ภิกขฺ เว
อิทาเนเวส กุหกโจโร, ปุพฺเพป กุหกโจโรเยว อโหสิ; อิทานิ
ปเนส พาลชน วฺเจติ, ตทา ปน ปณฺฑิเต วฺเจตุ นาสกฺขีติ
วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีต อาหริ:
"อตีเต เอก กาสิกคาม นิสฺสาย เอโก กุหกตาปโส วาส
กปฺเปติ. ต เอก กุล ปฏิชคฺคิ: ทิวา อุปฺปนฺนขาทนียโภชนียโต
อตฺตโน ปุตตฺ าน วิย ตสฺสาป เอก โกฏาส เทติ, สาย
อุปฺปนฺนโกฏาส เปตฺวา ทุติยทิวเส เทติ. อเถกทิวส สาย
โคธมส ลภิตฺวา สาธุก ปจิตฺวา ตโต โกฏาส เปตฺวา
ทุติยทิวเส ตสฺส เทติ. ตาปโส มส ขาทิตฺวา ว รสตณฺหาย
พทฺโธ "กึ มส นาเมตนฺติ ปุจฺฉิตฺวา "โคธมสนฺติ สุตฺวา ภิกฺขาย
จริตฺวา สปฺปทธิกฏกภณฺฑาทีนิ คเหตฺวา ปณฺณสาล คนฺตฺวา
เอกมนฺเต เปสิ. ปณฺณสาลาย ปน อวิทูเร เอกสฺมึ วมฺมิเก
โคธราชา วิหรติ. โส กาเลน กาล ตาปส วนฺทติ ุ อาคฺจฺฉติ.
ตทิวส ปเนส "ต วธิสฺสามีติ ทณฺฑ ปฏิจฺฉาเทตฺวา ตสฺส
วมฺมิกสฺสาวิทูเร าเน นิทฺทายนฺโต วิย นิสีทิ. โคธราชา วมฺมิกโต
นิกฺขมิตฺวา ตสฺส สนฺตกิ  อาคจฺฉนฺโต อาการ สลฺลกฺเขตฺวา "น
๑

๑. สี. สายิตฺวา ว.
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เม อชฺช อาจริยสฺส อากาโร รุจฺจตีติ ตโตว นิวตฺติ. ตาปโส
ตสฺส นิวตฺตนภาว ตฺวา ตสฺส มรณตฺถาย ทณฺฑ ขิป. ทณฺโฑ
วิรชฺฌิตฺวา คโต. โคธราชา วมฺมิก ปวิสิตฺวา ตโต สีส นีหริตวฺ า
อาคตมคฺค โอโลเกนฺโต ตาปส อาห
"สมณ ต มฺมาโน อุปคฺฉึ อสฺต,
โส ม ทณฺเฑน ปาหาสิ ยถา อสฺสมโณ ตถา;
กินฺเต ชฏาหิ ทุมฺเมธ, กินฺเต อชินสาฏิยา,
อพฺภนฺตรนฺเต คหน พาหิร ปริมชฺชสีติ.
อถ น ตาปโส สนฺตเกน ปโลเภตุ เอวมาห
"เอหิ โคธ นิวตฺตสฺสุ ภฺุช สาลีนโมทน,
เตล โลณฺจ เม อตฺถิ ปหูต มยฺห ปปผฺ ลีติ.
ต สุตฺวา โคธราชา "ยถา ยถา ตฺว กเถสิ; ตถา ตถา เม
ปลายิตุกามตาว โหตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
"เอส ภิยฺโย ปเวกฺขามิ วมฺมิก สตโปริส
เตล โลณฺจ กินฺเตสิ อหิต มยฺห ปปฺผลีติ.
เอวฺจ ปน วตฺวา "อห เอตฺตก กาล ตยิ สมณสฺ อกาสึ,
อิทานิ เต ม ปหริตุกามตาย ทณฺโฑ ขิตฺโต, ตสฺส ขิตฺตกาลโตเยว
อสฺสมโณ ชาโต; กินฺตาทิสสฺส ทุปฺปฺสฺส ปุคฺคลสฺส ชฏาหิ, กึ
สขุเรน อชินจมฺเมน, อพฺภนฺตร หิ เต คหน, เกวล พาหิรเมว
ปริมชฺชสีติ อาห.
สตฺถา อิม อตีต อาหริตฺวา "ตทา เอส กุหโก ตาปโส
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อโหสิ, โคธราชา ปน อหเมวาติ วตฺวา ชาตก สโมธาเนตฺวา ตทา
โคธปณฺฑิเตน ตสฺส นิคฺคหิตการณ ทสฺเสนฺโต อิม คาถมาห
"กินฺเต ชฏาหิ ทุมฺเมธ, กินฺเต อชินสาฏิยา;
อพฺภนฺตรนฺเต คหน พาหิร ปริมชฺชสีติ.
ตตฺถ "กินฺเต ชฏาหีติ: อมฺโภ ทุปฺปฺ ตว สุพทฺธาหิป
อิมาหิ ชฏาหิ สขุราย นิวตฺถายป อิมาย อชินจมฺมสาฏิกาย จ
กิมตฺโถ.
อพฺภนฺตรนฺติ: อพฺภนฺตร หิ เต ราคาทิกฺกิเลสคหน, เกวล
หตฺถิลณฺฑ อสฺสลณฺฑ วิย มฏ พาหิร ปริมชฺชสีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
กุหกพฺราหฺมณวตฺถุ.
๑๒. กิสาโคตมีวตฺถุ. (๒๗๕)
"ปสุกูลธรนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา คิชฌ
ฺ กูเฏ ปพฺพเต
วิหรนฺโต กิสาโคตมึ อารพฺภ กเถสิ.
ตทา กิร สกฺโก ปมยามาวสาเน เทวปริสาย สทฺธึ สตฺถาร
อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺเต สาราณีย ธมฺมกถ สุณนฺโต
นิสีทิ. ตสฺมึ ขเณ กิสาโคตมี "สตฺถาร ปสฺสิสฺสามีติ
อากาเสนาคนฺตฺวา สกฺก ทิสฺวา นิวตฺติ. โส ต วนฺทิตฺวา นิวตฺตนฺตึ
๑

๑. น ภิกฺขุนิยา อาจิณฺณ รตฺตึ จริตุ.
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ทิสฺวา สตฺถาร ปุจฺฉิ "กา นาเมสา ภนฺเต อาคจฺฉมานาว
ตุมฺเห ทิสฺวา นิวตฺตีติ. สตฺถา "กิสาโคตมี นาเมสา มหาราช
มม ธีตา ปสุกูลิกตฺเถรีน อคฺคาติ วตฺวา อิม คาถมาห
"ปสุกูลธร ชนฺตุ กิส ธมนิสนฺถต
เอก วนสฺมึ ฌายนฺต ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตตฺถ "กิสนฺติ: ปสุกูลิกา หิ อตฺตโน อนุรูป ปฏิปท ปูเรนฺตา
อปฺปมสโลหิตา เจว โหนฺติ ธมนิสนฺถตคตฺตา จ; ตสฺมา เอวมาห.
เอก วนสฺมินฺติ: วิวิตฺเต าเน เอก ฌายนฺต ตมห
พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
กิสาโคตมีวตฺถุ.
๑๓. อฺตรพฺราหฺมณวตฺถุ. (๒๗๖)
"น จาหนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เอก พฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร "สมโณ โคตโม อตฺตโน สาวเก `พฺราหฺมณาติ
วทติ, อหฺจมฺหิ พฺราหฺมณโยนิย นิพฺพตฺโต, มป โข เอว
วตฺตุ วฏฏตีติ สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา ตมตฺถ ปุจฺฉิ. อถ น
สตฺถา "นาห พฺราหฺมณ พฺราหฺมณโยนิย นิพฺพตฺตมตฺเตเนว
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พฺราหฺมณ วทามิ, โย ปน อกิฺจโน อคฺคหโณ [ ] ตมห
พฺราหฺมณ วทามีติ วตฺวา อิม คาถมาห
"น จาห พฺราหฺมณ พฺรูมิ โยนิช มตฺติสมฺภว,
โภวาที นาม โส โหติ, ส เว โหติ สกิฺจโน,
อกิฺจน อนาทาน ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตตฺถ "โยนิชนฺติ: โยนิยา ชาต.
มตฺติสมฺกวนฺติ: พฺราหฺมณิยา มาตุ สนฺตเก อุทรสฺมึ สมฺภูต.
โภวาทีติ: โส ปน อามนฺตนาทีสุ "โภ โภติ วตฺวา วิจรนฺโต
โภวาที นาม โหติ, ส เว ราคาทีหิ กิฺจเนหิ สกิฺจโน; อห ปน
ราคาทีหิ อกิฺจน จตูหิ อุปาทาเนหิ อนาทาน พฺราหฺมณ วทามีติ
อตฺโถ.
เทสนาวสาเน โส พฺราหฺมโณ โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ
สมฺปตฺตานป สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.
อฺตรพฺราหฺมณวตฺถุ.
๑

๑๔. อุคฺคเสนวตฺถุ. (๒๗๗)
"สพฺพสฺโชนนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต อุคฺคเสน นาม เสฏิปุตฺต อารพฺภ กเถสิ.
วตฺถุ "มฺุจ ปุเร มฺุจ ปจฺฉโตติ คาถาวณฺณนาย
๑. สี. เอตฺถนฺตเร "อนงฺคโณติ อตฺถิ.
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วิตฺถาริตเมว. ตทา หิ สตฺถา "ภนฺเต อุคฺคเสโน `น ภายามีติ
วทติ, อภูเตน มฺเ อฺ พฺยากโรตีติ ภิกขฺ ูหิ วุตฺเต,
"ภิกฺขเว มม ปุตฺตสทิสา ฉินฺนสฺโชนา น ภายนฺติเยวาติ
วตฺวา อิม คาถมาห
"สพฺพสฺโชน เฉตฺวา โย เว น ปริตสฺสติ,
สงฺคาติค วิสยุตฺต ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตตฺถ สพฺพสฺโชนนฺติ: ทสวิธสฺโชน.
น ปริตสฺสตีติ: ตณฺหาย น ภายติ.
ตมหนฺติ: ต อห ราคาทีน สงฺคาน อตีตตฺตา สงฺคาติค
จตุนฺนป โยคาน อภาเวน วิสยุตฺต ต อห พฺราหฺมณ วทามีติ
อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
อุคฺคเสนวตฺถุ.
๑๕. เทฺว พฺราหฺมณวตฺถุ. (๒๗๘)
"เฉตฺวา นทฺธินฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
เทฺว พฺราหฺมเณ อารพฺภ กเถสิ.
เตสุ กิเรกสฺส จูฬโรหิโต นาม โคโณ โหติ, เอกสฺส
มหาโรหิโต นาม. เต เอกทิวส "ตว โคโณ พลวา มม โคโณ
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พลวาติ วิวทิตฺวา "กินฺโน วิวาเทน, เน ปาเชตฺวา ชานิสฺสามาติ
อจิรวตีตีเร สกฏ วาลุกาย ปูเรตฺวา โคเณ โยชยึสุ. ตสฺมึ
ขเณ ภิกฺขูป นหายิตุ ตตฺถ คตา โหนฺติ. พฺราหฺมณา โคเณ
ปาเชสส. สกฏ นิจฺจล อฏาสิ. นทฺธิวรตฺตา ปน ฉิชชฺ ึสุ. ภิกขฺ ู
ทิสฺวา วิหาร คนฺตฺวา ตมตฺถ สตฺถุ อาโรจยึสุ. สตฺถา "ภิกฺขเว
พาหิรา เอตา นทฺธิวรตฺตา, โยโกจิ เอตา ฉินฺทเตว, ภิกฺขุนา
ปน อชฺฌตฺติก โกธนทฺธิฺเจว ตณฺหาวรตฺตฺจ ฉินฺทิตุ วฏฏตีติ
วตฺวา อิม คาถมาห
"เฉตฺวา นทฺธึ วรตฺตฺจ สนฺธาน สหนุกฺกม
อุกฺขิตฺตปลิฆ พุทฺธ
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตตฺถ "นทฺธินฺติ: นยฺหนภาเวน ปวตฺต โกธ.
วรตฺตนฺติ: พนฺธนภาเวน ปวตฺต ตณฺห.
สนฺธาน สหนุกฺกมนฺติ: อนุสยานุกฺกมสหิต ทฺวาสฏิทิฏิสนฺธาน
อิท สพฺพป ฉินฺทิตฺวา ิต อวิชฺชาปลิฆสฺส อุกฺขิตตฺตา
อุกฺขิตฺตปลิฆ จตุนฺน สจฺจาน พุทฺธตฺตา พุทฺธ ต อห พฺราหฺมณ
วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน ปฺจสตา ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏหึสุ,
สมฺปตฺตานป สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.
เทฺวพฺราหฺมณวตฺถุ.
๑

๒

๑. ตว โคโณ พลวา อุทาหุ มมาติ ยุตฺตตร.
๒. สี. สนฺทาม. ยุ. ม. สนฺทาน. ๓. ที. สี. ๙/๔๙.

๓
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๑๖. อกฺโกสกภารทฺวาชวตฺถุ. (๒๗๙)
"อกฺโกสนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
อกฺโกสกภารทฺวาช อารพฺภ กเถสิ.
อกฺโกสกภารทฺวาชสฺส หิ ภาตุ ภารทฺวาชสฺส ธนฺชานี
นาม พฺราหฺมณี โสตาปนฺนา อโหสิ. สา ขิปตฺวาป กาสิตฺวาป
ปกฺขลิตฺวาป "นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ
อิม อุทาน อุทาเนสิ. สา เอกทิวส พฺราหฺมณปริเวสนาย ปกฺขลิตฺวา
ตเถว มหาสทฺเทน อุทาน อุทาเนสิ. พฺราหฺมโณ กุชฌ
ฺ ติ ฺวา
"เอวเมวาย วสลี ยตฺถ วา ตตฺถ วา ปกฺขลิตฺวา ตสฺส
มุณฺฑกสฺส สมณสฺส วณฺณ ภาสตีติ วตฺวา "อิทานิ เต วสลิ
คนฺตฺวา ตสฺส สตฺถุโน วาท อาโรเปสฺสามีติ อาห. อถ น สา
"คจฺฉ พฺราหฺมณ, นาห ต ปสฺสามิ, โย ตสฺส ภควโต วาท
อาโรเปยฺย; อปจ คนฺตวฺ า ภควนฺต ปฺห ปุจฺฉสฺสูติ อาห.
โส สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา อวนฺทิตฺวาว เอกมนฺต ิโต, ปฺห
ปุจฺฉนฺโต อิม คาถมาห
"กึสุ ฆตฺวา สุข เสติ, กึสุ ฆตฺวา น โสจติ,
กิสฺสสฺสุ เอกธมฺมสฺส, วธ โรเจสิ โคตมาติ.
อถสฺส ปฺห พฺยากโรนฺโต สตฺถา อิม คาถมาห
"โกธ ฆตฺวา สุข เสติ โกธ ฆตฺวา น โสจติ,
๑

๑

๒

๑

๑. ม. เฉตฺวา. ๒. สี. ยุ. กิสสฺ สฺส.

๑
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โกธสฺส วิสมูลสฺส มธุรคฺคสฺส พฺราหฺมณ
วธ อริยา ปสสนฺติ, ตฺหิ ฆตฺวา น โสจตีติ.
โส สตฺถริ ปสีทิตฺวา ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ. อถสฺส
กนิฏโ อกฺโกสกภารทฺวาโช "ภาตา กิร เม ปพฺพชิโตติ สุตฺวา
กุทฺโธ อาคนฺตฺวา สตฺถาร อสพฺภาหิ ผรุสาหิ วาจาหิ อกฺโกสิ.
โสป สตฺถารา อติถีน ขาทนียาทิทานโอปมฺเมน สฺตฺโต สตฺถริ
ปสนฺโน ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ. อปเรปสสฺ "สุนฺทริกภารทฺวาโช
พิลงฺคกภารทฺวาโชติ เทฺว กนิฏภาตโร สตฺถาร อกฺโกสนฺตาว
สตฺถารา วินีตา ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต ปาปุณึสุ.
อเถกทิวส ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ "อาวุโส อจฺฉริยา
วต พุทฺธคุณา: จตูสุ นาม ภาติเกสุ อกฺโกสนฺเตสุ, สตฺถา กิฺจิ
อวตฺวา เตสเยว ปติฏา ชาโตติ. สตฺถา อาคนฺตฺวา "กาย
นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, "อิมาย
นามาติ วุตฺเต, "ภิกฺขเว อห มม ขนฺติพเลน สมนฺนาคตตฺตา
ทุฏเสุ อทุสฺสนฺโต มหาชนสฺส ปติฏา โหมิเยวาติ วตฺวา อิม
คาถมาห
"อกฺโกส วธพนฺธฺจ อทุฏโ โย ติติกฺขติ,
ขนฺติพล พลานีก
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตตฺถ "อทุฏโติ: เอว ทสหิ อกฺโกสวตฺถหู ิ อกฺโกสฺจ
ปริภาสฺจ ปาณิอาทีหิ โปถนฺจ อนฺทุพนฺธนาทีหิ พนฺธฺจ โย
อกุทฺธมานโส หุตฺวา อธิวาเสติ, ขนฺติพเลน สมนฺนาคตตฺตา ขนฺติพล,
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ปุนปฺปุน อุปฺปตฺติยา อนีกภูเตเนว ขนฺติพเลน สมนฺนาคตตฺตา
พลานีก, ต เอวรูป อห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
อกฺโกสกภารทฺวาชวตฺถุ.
๑๗. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ. (๒๘๐)
"อกฺโกธนนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
สารีปุตฺตตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
ตทา กิร เถโร ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ ปณฺฑาย จรนฺโต
นาลกคาเม มาตุ ฆรทฺวาร อคมาสิ. อถ น สา นิสีทาเปตฺวา
ปริวิสมานา อกฺโกสิ "อมฺโภ อุจฺฉิฏขาทก อุจฺฉิฏกฺชิก
อลภิตฺวา ปรฆเรสุ อุฬงุ ฺกปฏเน ฆฏิต กฺชกิ  ปริภฺุชติ ุ
อรหสิ อสีติโกฏิธน ปหาย ปพฺพชิโตสิ, นาสิตมฺหิ ตยา,
ภฺุชาหิทานีติ; ภิกฺขูนป ภตฺต ททมานา "ตุมฺเหหิ มม ปุตโฺ ต
อตฺตโน จูฬปุ ฏาโก กโต, อิทานิ ภฺุชถาติ วเทสิ. เถโร
ภิกฺข คเหตฺวา วิหารเมว อคมาสิ. อถายสฺมา ราหุโล สตฺถาร
ปณฺฑปาเตน อาปุจฺฉิ. อถ น สตฺถา อาห "ราหุล กห
คมิตฺถาติ. "อยฺยิกาย คาม ภนฺเตติ. "กึ ปน เต อยฺยิกาย
อุปชฺฌาโย วุตฺโตติ. "อยฺยกิ าย เม ภนฺเต อุปชฺฌาโย อกฺโกสิโตติ.
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. กฺชิย. ๒. สี. ม. ยุ. อรหสีติ นตฺถิ.
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"กินฺติ วตฺวาติ. "อิท นาม ภนฺเตติ. "อุปชฺฌาเยน ปน เต กึ
วุตฺตนฺติ. "น กิฺจิ ภนฺเตติ. ต สุตฺวา ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ
สมุฏาเปสุ "อาวุโส อจฺฉริยา วต สารีปุตฺตตฺเถรสฺส คุณา:
เอวนฺนามสฺส. มาตริ อกฺโกสนฺติยา, โกธนมตฺตป นาโหสีติ. สตฺถา
อาคนฺตฺวา "กาย นุตถฺ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา, "อิมาย นามาติ วุตฺเต, "ภิกฺขเว ขีณาสวา นาม
อกฺโกธนาว โหนฺตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
"อกฺโกธน วตฺตวนฺต สีลวนฺต อนุสฺสท
ทนฺต อนฺติมสารีร ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตตฺถ "วตฺตวนฺตนฺติ: ธูตงฺควตฺเตน สมนฺนาคต จตุปาริสุทฺธิสีเลน
สีลวนฺต ตณฺหาอุสฺสทาภาเวน อนุสฺสท ฉฬินฺทรฺ ยิ ทมเนน ทนฺต โกฏิย
ิเตน อตฺตภาเวน อนฺติมสรีร ตมห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ.
๑

๒

๑. สี. ยุ. อนุสฺสุต. ๒. สี. ตณฺหาอุสฺสาวาภาเวน อนุสฺสุต.
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๑๘. อุปฺปลวณฺณาเถรีวตฺถุ. (๒๘๑)
"วาริ โปกฺขรปตฺเตวาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต อุปปฺ ลวณฺณาเถรึ อารพฺภ กเถสิ.
วตฺถุ "มธุวา มฺตี พาโลติ คาถาวณฺณนาย วิตฺถาริตเมว. วุตฺต หิ ตตฺถ: "อปเรน สมเยน มหาชโน ธมฺมสภาย
กถ สมุฏาเปสิ "ขีณาสวาป มฺเ กาม เสวนฺติ , กึ น
เสวิสฺสนฺติ, นเหเต โกฬาปรุกฺขา น จ วมฺมิกา อลฺลมสสรีราว;
ตสฺมา เตป กามสุข สาทิยนฺตีติ. สตฺถา อาคนฺตฺวา "กาย
นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ ินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, "อิมาย
นามาติ วุตฺเต, "น ภิกขฺ เว ขีณาสวา กามสุข สาทิยนฺติ น
กาเม เสวนฺติ, ยถา หิ ปทุมปตฺเต ปติโตทกพินฺทุ น ลิปฺปติ
น สณฺาติ, วินิวตฺติตฺวา ปตเตว; ยถา จ อารคฺเค สาสโป น
อุปลิปฺปติ น สณฺาติ, วินิวตฺติตฺวา ปตเตว; เอว ขีณาสวสฺส
จิตฺเต ทุวิโธป กาโม น ลิปฺปติ น สณฺาตีติ วตฺวา อนุสนฺธึศ
ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม พฺราหฺมณวคฺเค คาถมาห
"วาริ โปกฺขรปตฺเตว อารคฺเคริว สาสโป
โย น ลิปปติ กาเมสุ, ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตตฺถ "โย น ลิปฺปตีติ: เอวเมว โย อพฺภนฺตเร ทุพฺพิเธป กาเม
น อุปลิปฺปติ ตสฺมึ กาเม น สณฺาติ, ตมห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
อุปฺปลวณฺณาเถรีวตฺถุ.
๑

๒

๓

๑. ม. ขีณาสวา มฺเ กามสุข สาทิยนฺติ. กาม เสวนฺต,ิ ๒. ม. ลิมฺปติ. ๓. สี. ยสฺมึ กาเม.
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๑๙. อฺตรพฺราหฺมณวตฺถุ. (๒๘๒)
"โย ทุกฺขสฺสาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร พฺราหฺมณ อารพฺภ กเถสิ.
ตสฺส กิเรโก ทาโส, อปฺปฺตฺเต สิกฺขาปเท, ปลายิตฺวา
ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ. พฺราหฺมโณ ต โอโลเกนฺโต อทิสฺวา
เอกทิวส สตฺถารา สทฺธึ ปณฺฑาย ปวิสนฺต ทฺวารนฺตเร ทิสฺวา
จีวร ทฬฺห อคฺคเหสิ. สตฺถา นิวตฺติตฺวา "กึ อิท พฺราหฺมณาติ
ปุจฺฉิ. "ทาโส เม โภ โคตมาติ. "ปนฺนภาโร เอส พฺราหฺมณาติ.
"ปนฺนภาโรติ วุตฺเต, พฺราหฺมโณ "อรหาติ สลฺลกฺเขสิ. ตสฺมา
ปุนป เตน "เอว โภ โคตมาติ วุตฺเต, สตฺถา "อาม พฺราหฺมณ
ปนฺนภาโรติ วตฺวา อิม คาถมาห
"โย ทุกฺขสฺส ปชานาติ อิเธว ขยมตฺตโน,
ปนฺนภาร วิสยุตฺต ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตตฺถ "ทุกฺขสฺสาติ: ขนฺธทุกฺขสฺส.
ปนฺนภารนฺติ: โอโรหิตกฺขนฺธภาร จตูหิ โยเคหิ สพฺพกฺกิเลเสหิ
วา วิสยุตฺต ตมห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน โส พฺราหฺมโณ โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ,
สมฺปตฺตานป สาตฺถิกา เทสนา อโหสีติ.
อฺตรพฺราหฺมณวตฺถุ.
๑

๑. สี. ม. ยุ. โอหิตขนฺธภาร.
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๒๐. เขมาภิกฺขุนีวตฺถุ. (๒๘๓)
"คมฺภีรปฺนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา คิชฺฌกูเฏ วิหรนฺโต
เขม ภิกฺขุนึ อารพฺภ กเถสิ.
เอกทิวส หิ ปมยามสมนนฺตเร สกฺโก เทวราชา เทวปริสาย
สทฺธึ อาคนฺตฺวา สตฺถุ สนฺติเก สาราณีย ธมฺมกถ สุณนฺโต นิสีทิ.
ตสฺมึ ขเณ เขมา ภิกฺขุนี "สตฺถาร ปสฺสิสฺสามีติ อาคนฺตฺวา
สกฺก ทิสฺวา อากาเส ิตาว สตฺถาร วนฺทิตฺวา นิวตฺติ. สกฺโก
ต ทิสฺวา "กา เอสา ภนฺเต อาคจฺฉมานา อากาเส ิตาว
วนฺทิตฺวา นิวตฺตีติ ปุจฺฉิ. สตฺถา "เอสา มหาราช มม ธีตา เขมา
นาม มหาปฺา มคฺคามคฺคสฺส โกวิทาติ วตฺวา อิม คาถมาห
"คมฺภีรปฺ เมธาวึ มคฺคามคฺคสฺส โกวิท
อุตฺตมตฺถ อนุปฺปตฺต ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตตฺถ "คมฺภีรปฺนฺติ: คมฺภีเรสุ ขนฺธาทีสุ ปวตฺตาย ปฺาย
สมนฺนาคต ธมฺโมชปฺปฺาย สมนฺนาคต เมธาวึ "อย ทุคฺคติยา
มคฺโค, อย สุคติยา มคฺโค, อย นิพฺพานสฺส มคฺโค, อย อมคฺโคติ
เอว มคฺเค จ อมคฺเค จ เฉกตาย มคฺคามคฺคสฺส โกวิท
อรหตฺตสงฺขาต อุตฺตมตฺถ อนุปฺปตฺต ตมห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
เขมาภิกฺขุนีวตฺถุ.
๑

๑. ๑๑๘ องฺเก อนฺตสฺาน โอโลเกตพฺพ.
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๒๑. ปพฺภารวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ. (๒๘๔)
"อสสฏนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ปพฺภารวาสิติสฺสตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา อรฺ ปวิสิตฺวา
สปฺปายเสนาสน โอโลเกนฺโต เอก เลนปพฺภาร ปาปุณิ.
สมฺปตฺตกฺขเณเยวสฺส จิตฺต เอกคฺคต ลภิ. โส "อห อิธ วสนฺโต
ปพฺพชิตกิจฺจ นิปฺผาเทตุ สกฺขิสฺสามีติ จินฺเตสิ. เลเนป อธิวตฺถา
เทวตา "สีลวา ภิกฺขุ อาคโต, อิมินา สทฺธึ เอกฏาเน วสิตุ
ทุกฺข; อย ปน อิธ เอกรตฺติเมว วสิตฺวา ปกฺกมิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา
ปุตฺเต อาทาย นิกฺขมิ. เถโร ปุนทิวเส ปาโตว โคจรคาม
ปณฺฑาย ปาวิสิ. อถ น เอกา อุปาสิกา ทิสฺวา ปุตฺตสิเนห
ปฏิลภิตฺวา เคเห นิสีทาเปตฺวา โภเชตฺวา อตฺตาน นิสฺสาย
เตมาส วสนตฺถาย ยาจิ. โสป "สกฺกา มยา อิม นิสฺสาย
ภวนิสฺสรณ กาตุนฺติ อธิวาเสตฺวา ตเมว เลน อคมาสิ. เทวตา
ต อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา "อทฺธา เกนจิ นิมนฺติโต ภวิสฺสติ,
เสฺว วา ปรเสฺว วา คมิสฺสตีติ จินฺเตสิ. เอว อฑฺฒมาสมตฺเต
อติกฺกนฺเต, "อย อิเธว มฺเ อนฺโตวสฺส วสิสสฺ ติ, สีลวตา
ปน สทฺธึ เอกฏาเน ปุตฺตเกหิ สทฺธึ วสิตุ ทุกฺกร, อิมฺจ
`นิกฺขมาติ วตฺตุ น สกฺกา; อตฺถิ นุ โข อิมสฺส สีเล ขลิตนฺติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา โอโลเกนฺตี อุปสมฺปทกาลโต ปฏาย ตสฺส
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สีเล ขลิต อทิสฺวา "ปริสุทฺธมสฺส สีล, กิฺจิเทวสฺส กตฺวา
อยส อุปฺปาเทสฺสามีติ อุปฏากกุเล อุปาสิกาย เชฏปุตตฺ สฺส
สรีเร อธิมจุ ฺจิตฺวา คีว ปริวตฺเตสิ. ตสฺส อกฺขนี ิ นิกฺขมึสุ,
มุขโต เขโฬ ปคฺฆรติ. อุปาสิกา ต ทิสฺวา "กึ อิทนฺติ วิรวิ.
อถ น เทวตา อทิสฺสมานรูปา เอวมาห "มยา เอส คหิโต
พลิกมฺเมนป เม อตฺโถ นตฺถิ, ตุมฺหาก ปน กุลุปกตฺเถร ลฏิมธุก
ยาจิตฺวา เตน เตล ปจิตฺวา อิมสฺส นตฺถโุ ต เทถ, เอวาห
อิม มฺุจิสฺสามีติ. "นสฺสตุ วา เอส มรตุ วา, น สกฺขิสฺสามห
อยฺย ลฏิมธุก ยาจิตุนฺติ. "สเจ ลฏิมธุก ยาจิตุ น สกฺโกถ,
นาสิกายสฺส หิงฺคุจุณฺณ ปกฺขิปตุ วเทถาติ. "อิทป วตฺตุ น
สกฺโกมาติ. "เตนหิสฺส ปาทโธวนุทก สีเส อาสิฺจถาติ. อุปาสิกา
"สกฺกา อิท กาตุนฺติ เวลาย อาคต เถร นิสที าเปตฺวา
ยาคุขชฺชก ทตฺวา อนฺตราภตฺเต นิสินฺนสฺส ปาเท โธวิตฺวา อุทก
คเหตฺวา "ภนฺเต อิท อุทก ทารกสฺส สีเส อาสิฺจามาติ
อาปุจฺฉิตฺวา, เตน "อาสิฺจถาติ วุตฺเต, ตถา กรึสุ. เทวตา
ตาวเทว ต มฺุจิตฺวา คนฺตฺวา เลนทฺวาเร อฏาสิ. เถโรป
ภตฺตกิจฺจาวสาเน อุฏายาสนา อวิสฺสฏกมฺมฏานตาย ทฺวตฺตึสาการ
สชฺฌายนฺโตว ปกฺกามิ. อถ น เลนทฺวาร สมฺปตฺตกาเล
สา [เทวตา] "มหาเวชฺช มา อิธ ปวิสาติ อาห. โส
ตตฺเถว ตฺวา "กาสิ ตฺวนฺติ อาห. "อห อิธ อธิวตฺถา
๑

๑. อกาสีติ ภวิตพฺพ.
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เทวตาติ. เถโร "อตฺถิ นุ โข มยา เวชฺชกมฺมสฺส กตฏานนฺติ
อุปสมฺปทกาลโต ปฏาย โอโลเกนฺโต อตฺตโน สีเล ติลก วา
กาฬก วา อทิสฺวา "อห มยา เวชฺชกมฺมสฺส กตฏาน น
ปสฺสามิ, กสฺมา เอว วเทสีติ อาห. "น ปสฺสสีติ. "อาม น
ปสฺสามีติ. "เตนหิ อาจิกฺขามิ เตติ. "[อาม] อาจิกฺขาหีติ.
"ติฏตุ ตาว ทูเร กถา, อชฺเชว ตยา อมนุสสฺ คฺคหิตสฺส
อุปฏากปุตฺตสฺส ปาทโธวนุทก สีเส อาสิตฺต นาสิตฺตนฺติ. "อาม
อาสิตฺตนฺติ. "กึ เอต น ปสฺสสีติ. "เอต สนฺธาย ตฺว วเทสีติ.
"อาม เอต สนฺธาย วทามีติ. เถโร จินฺเตสิ "อโห วต เม
สมฺมาปณิหิโต อตฺตา, สาสนสฺส อนุรูป วต เม จริต, เทวตาป
มม จตุปาริสุทฺธิสีเล ติลก วา กาฬก วา อทิสฺวา ทารกสฺส สีเส
อาสิตฺต ปาทโธวนมตฺต อทฺทสาติ. ตสฺส สีล อารพฺภ พลวปฺปติ
อุปฺปชฺชิ. โส ต วิกฺขมฺเภตฺวา ปาทุทฺธารป อกตฺวา ตตฺเถว อรหตฺต
ปตฺวา "มาทิส ปริสุทฺธสมณ ทูเสสิ, มา อิธ วนสณฺเฑ วสิ,
ตฺวเมว นิกฺขมาติ เทวต โอวทนฺโต อิม อุทาน อุทาเนสิ
"วิสุทฺโธ วต เม วาโส นิมมฺ ล ม ตปสฺสิน
มา ตฺว วิสุทฺธ ทูเสสิ, นิกฺขม ปวนา ตุวนฺติ.
โส ตตฺเถว เตมาส วสิตฺวา วุตฺถวสฺโส สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา
ภิกฺขูหิ "กึ อาวุโส ปพฺพชิตกิจฺจนฺเต มตฺถก ปาปตนฺติ ปุฏโ,
ตสฺมึ เลเน วสฺสุปคมนโต ปฏาย สพฺพนฺต ปวตฺตึ ภิกขฺ ูน
อาโรเจตฺวา, "อาวุโส ตฺว เทวตาย เอว วุจฺจมาโน น กุชฺฌสีติ
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วุตฺเต, "น กุชฺฌามีติ อาห. ต ภิกขฺ ู ตถาคตสฺส อาโรเจสุ
"ภนฺเต อย ภิกฺขุ อฺ พฺยากโรติ, เทวตาย อิม นาม
วุจฺจมาโนป `น กุชฺฌามีติ วทตีติ. สตฺถา เตส กถ สุตฺวา
"เนว ภิกฺขเว มม ปุตฺโต กุชฺฌติ, เอตสฺส หิ คิหีหิ วา
ปพฺพชิเตหิ วา สสคฺโค นาม นตฺถ,ิ อสสฏโ เอส อปฺปจฺโฉ
สนฺตุฏโติ วตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
"อสสฏ คหฏเหิ อนาคาเรหิ จูภย
อโนกสารึ อปฺปจฺฉ ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตตฺถ "อสสฏนฺติ: ทสฺสนสวนสมุลฺลปนปริโภคกายสสคฺคาน อภาเวน อสสฏ.
อุภยนฺติ: "คิหีหิ จ อนาคาเรหิ จาติ อุภเยหิป อสสฏ
อโนกสารินฺติ: อนาลยจารึ . ต เอวรูป อห พฺราหฺมณ
วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ปพฺภารวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ.
๑

๑. สี. ยุ. อนาลยจาร.
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๒๒. อฺตรภิกฺขุวตฺถุ. (๒๘๕)
"นิธายาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา อรฺเ
วายมนฺโต อรหตฺต ปตฺวา "ปฏิลทฺธคุณ สตฺถุ อาโรเจสฺสามีติ
ตโต นิกฺขมิ. อถ น เอกสฺมึ คาเม เอกา อิตถฺ ี สามิเกน
สทฺธึ กลห กตฺวา, ตสฺมึ พหิ นิกขฺ มนฺเต, "กุลฆร คมิสฺสามีติ
มคฺค ปฏิปนฺนา อนฺตรามคฺเค ทิสฺวา "อิม เถร นิสฺสาย
คมิสฺสามีติ ปฏิโต ปฏ ิโต อนุพนฺธิ. เถโร ปน ต น ปสฺสติ.
อถสฺสา สามิโก เคห อาคโต ต อทิสฺวา "กุลคาม คตา
ภวิสฺสตีติ อนุพนฺธนฺโต ต ทิสฺวา "น สกฺกา อิมาย เอกิกาย
อิม อฏวึ ปฏิปชฺชิตต, กึ นุ โข นิสฺสาย คจฺฉตีติ โอโลเกนฺโต
เถร ทิสฺวา "อย อิม คณฺหิตฺวา นิกฺขนฺโต ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา
เถร สนฺตชฺเชสิ. อถ น สา อิตฺถี "เนว ม เอส ภทนฺโต
ปสฺสติ น อาลปติ, มา น กิฺจิ อวจาติ อาห. โส "กึ ปน
ตฺว อตฺตาน คเหตฺวา คจฺฉนฺต มม น อาจิกฺขิสฺสสิ, ตุยฺหเมว
อนุจฺฉวิก อิมสฺส กริสสฺ ามีติ อุปฺปนฺนโกโธ อิตฺถิยา อาฆาเตน
เถร โปเถตฺวา ต อาทาย นิวตฺติ. เถรสฺส สกลสรีร สฺชาตคณฺฑ
อโหสิ. อถสฺส วิหาร อาคตกาเล ภิกฺขู สรีร สมฺพาหนฺตา
คณฺเฑ ทิสฺวา "กึ อิทนฺติ ปุจฺฉึสุ. โส เตส ตมตฺถ อาโรเจสิ.
๑

๑. ม. นสทฺโท นตฺถิ.
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อถ น ภิกขฺ ู "อาวุโส ตสฺมึ ปุริเส เอว ปหรนฺเต, กึ ตฺว
อวจ, กึ วา เต โกโธ อุปฺปนฺโนติ. "น เม อาวุโส โกโธ
อุปฺปชฺชตีติ. เต สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา ตมตฺถ อาโรเจตฺวา
"ภนฺเต เอโส ภิกฺขุ `โกโธ เต อุปฺปชฺชตีติ วุจฺจมาโน `น เม
อาวุโส โกโธ อุปฺปชฺชตีติ วเทติ, อภูต วตฺวา อฺ พฺยากโรตีติ.
สตฺถา เตส กถ สุตฺวา "ภิกฺขเว ขีณาสวา นาม นิหิตทณฺฑา,
เต ปหรนฺเตสุป โกธ น กโรนฺติเยวาติ วตฺวา อิม คาถมาห
"นิธาย ทณฺฑ ภูเตสุ ตเสสุ ถาวเรสุ จ
โย น หนฺติ น ฆาเตติ, ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตตฺถ "นิธายาติ: นิกฺขิปตฺวา โอโรเปตฺวา.
ตเสสุ ถาวเรสุ จาติ: ตณฺหาตาเสน ตเสสุ, ตณฺหาอภาเวน
ถิรตาย ถาวเรสุ จ.
โย น หนฺตีติ: โย เอว สพฺพสตฺเตสุ วิคตปฏิฆตาย
นิกฺขิตฺตทณฺโฑ เนว กฺจิ สย หนติ น อฺ ฆาเตติ, ตมห
พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
อฺตรภิกฺขุวตฺถุ.

ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (อฏฐโม ภาโค) - หนาที่ 136

๒๓. สามเณรวตฺถุ. (๒๘๖)
"อวิรุทฺธนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต [ ]
สามเณร อารพฺภ กเถสิ.
เอกา กิร พฺราหฺมณี จตุนฺน ภิกฺขูน อุทฺเทสภตฺต สชฺเชตฺวา
พฺราหฺมณ อาห "พฺราหฺมณ วิหาร คนฺตฺวา จตฺตาโร มหลฺลกพฺราหฺมเณ
อุทฺทิสิตฺวา อาเนหีติ. โส วิหาร คนฺตฺวา "จตฺตาโร เม พฺราหฺมเณ
อุทฺทิสิตฺวา เทถาติ อาห. ตสฺส "สงฺกิจฺโจ ปณฺฑิโต โสปาโก
เรวโตติ สตฺตวสฺสิกา จตฺตาโร ขีณาสวสามเณรา ปาปุณึสุ.
พฺราหฺมณี มหารหานิ อาสนานิ ปฺาเปตฺวา ิตา สามเณเร
ทิสฺวา กุปต า อุทฺธเน ปกฺขิตฺตโลณ วิย ตฏตฏายมานา
"ตฺว วิหาร คนฺตฺวา อตฺตโน นตฺตุมตฺเตป อปฺปโหนฺเต
จตฺตาโร กุมารเก คเหตฺวา อาคโตสีติ วตฺวา เตส
เตสุ อาสเนสุ นิสีทิตุ อทตฺวา นีจปกานิ อตฺถริตฺวา "เอเตสุ
นิสีทถาติ วตฺวา "คจฺฉ พฺราหฺมณ มหลฺลเก โอโลเกตฺวา
อาเนหีติ อาห. พฺราหฺมโณ วิหาร คนฺตฺวา สารีปุตฺตตฺเถร ทิสวฺ า
"เอหิ, อมฺหาก เคห คมิสฺสามาติ อาเนสิ. เถโร อาคนฺตฺวา
สามเณเร ทิสฺวา "อิเมหิ พฺราหฺมเณหิ ภตฺต ลทฺธนฺติ ปุจฺฉิตฺวา
"น ลทฺธนฺติ วุตฺเต, จตุนฺนเมว ภตฺตสฺส ปฏิยตฺตภาว ตฺวา
"อาหรถ เม ปตฺตนฺติ ปตฺต คเหตฺวา ปกฺกามิ. พฺราหฺมณีป
"กึ อิมินา วุตฺตนฺติ ปุจฺฉิตฺวา "เอเตส นิสินฺนพฺราหฺมณาน
๑

๒

๑. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร "จตฺตาโรติ อตฺถิ. ๒. ม. อุทฺทิสาเปตฺวา.
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ลทฺธุ วฏฏติ, อาหร เม ปตฺตนฺติ อตฺตโน ปตฺต คเหตฺวา
คโตติ, "น ภฺุชิตุกาโม ภวิสฺสติ, สีฆ คนฺตฺวา อฺ
โอโลเกตฺวา อาเนหีติ. พฺราหฺมโณ คนฺตฺวา มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร
ทิสฺวา ตเถว วตฺวา อาเนสิ. โสป สามเณเร ทิสฺวา ตเถว
วตฺวา ปตฺต คเหตฺวา ปกฺกามิ. อถ น พฺราหฺมณี อาห "เอเต
น ภฺุชิตุกามา, พฺราหฺมณวาทก คนฺตฺวา เอก มหลฺลกพฺราหฺมณ
อาเนหีติ. สามเณราป ปาโต ปฏาย กิฺจิ อลภมานา
ชิฆจฺฉาย ปฬิตา นิสีทสึ ุ. อถ เนส คุณเตเชน สกฺกสฺส
อาสน อุณหฺ าการ ทสฺเสสิ. โส อาวชฺชนฺโต เตส ปาโต
ปฏาย นิสินฺนาน กิลนฺตภาว ตฺวา "มยา ตตฺถ คนฺตุ
วฏฏตีติ ชราชิณฺณมหลฺลกพฺราหฺมโณ หุตฺวา ตสฺมึ พฺราหฺมณวาทเก
พฺราหฺมณาน อคฺคาสเน นิสีทิ. พฺราหฺมโณ ต ทิสฺวา
"อิทานิ เม พฺราหฺมณี อตฺตมนา ภวิสฺสตีติ "เอหิ, เคห
คมิสฺสามาติ ต อาทาย เคห อคมาสิ. พฺราหฺมณี ต ทิสฺวาว
ตุฏจิตฺตา ทฺวีสุ อาสเนสุ อตฺถรณ เอกสฺมึ อตฺถริตฺวา "อยฺย
อิธ นิสีทาติ อาห. สกฺโก เคห ปวิสิตฺวา จตฺตาโร สามเณเร
ปฺจปฺปติฏิเตน วนฺทิตฺวา เตส อาสนปริยนฺเต ภูมิย ปลฺลงฺเกน
นิสีทิ. อถ น ทิสฺวา พฺราหฺมณี พฺราหฺมณ อาห "อโห เต
พฺราหฺมโณ อานีโต, เอตป อุมฺมตฺตก คเหตฺวา อาคโตสิ,
อตฺตโน นตฺตุมตฺเต วนฺทนฺโต วิจรติ; กึ อิมินา, นีหราหิ นนฺติ.
๑

๑. สี. ยุ. เอว ปตุมตฺตก.
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โส ขนฺเธป หตฺเถป กจฺฉายป คเหตฺวา นิกฺกฑฺฒิยมาโน อุฏาตตป
น อิจฺฉติ. อถ น พฺราหฺมณี "เอหิ พฺราหฺมณ, ตฺว เอกสฺมึ
หตฺเถ คณฺห, อห เอกสฺมึ คณฺหิสฺสามีติ. อุโภป ทฺวีสุ หตฺเถสุ
คเหตฺวา ปฏิย โปเถนฺตา เคหทฺวารโต พหิ อกสุ. สกฺโกป
นิสินฺนฏาเนเยว นิสินโฺ น หตฺถ ปริวตฺเตสิ. เต นิวตฺติตฺวา
ต นิสินฺนเมว ทิสฺวา ภีตรว รวนฺตา วิสฺสชฺเชสส. ตสฺมึ ขเณ
สกฺโก อตฺตโน สกฺกภาว ชานาเปสิ. อถ เนส อาหาร อทสุ.
ปฺจป ชนา อาหาร คเหตฺวา เอโก กณฺณิกมณฺฑล วินิวิชฌ
ฺ ิตฺวา
เอโก ฉทนสฺส ปุริมภาค เอโก ปจฺฉิมภาค เอโก ปวิย
นิมุชฺชิตฺวา สกฺโกป เอเกน าเนน นิกฺขมีติ เอว ปฺจป ชนา
ปฺจ านานิ อคมสุ. ตโต ปฏาย จ ปน ต เคห กิร
ปฺจฉิทฺทเคห นาม ชาต สามเณเรป วิหาร คตกาเล ภิกฺขู
"อาวุโส กีทิสนฺติ ปุจฺฉึสุ. "มา โน ปุจฺฉถ, อมฺหาก
ทิฏกาลโต ปฏาย พฺราหฺมณี โกธาภิภูตา ปฺตฺตาสเนสุ โน
นิสีทิตตป อทตฺวา `สีฆ มหลฺลกพฺราหฺมณ อาเนหีติ อาห, อมฺหาก
อุปชฺฌาโย อาคนฺตฺวา อมฺเห ทิสฺวา `อิเมส นิสินฺนพฺราหฺมณาน
ลทฺธุ วฏฏตีติ ปตฺต อาหราเปตฺวา นิกฺขมิ, `อฺ มหลฺลกพฺราหฺมณ
อาเนหีติ วุตฺเต, พฺราหฺมโณ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร อาเนสิ,H
โส อมฺเห ทิสฺวา ตเถว วตฺวา ปกฺกามิ, อถ พฺราหฺมณี
`น เอเต ภฺุชิตุกามา, คจฺฉ พฺราหฺมณวาทกโต เอก
มหลฺลกพฺราหฺมณ อาเนหีติ พฺราหฺมณ ปหิณ,ิ โส ตตฺถ คนฺตฺวา
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พฺราหฺมณเวเสน อาคต สกฺก อาเนสิ, ตสฺสาคตกาเล อมฺหาก
อาหาร อทสูติ. "เอว กโรนฺตาน ปน เตส ตุมฺเห น กุชฺฌิตถฺ าติ.
"น กุชฌ
ฺ ิมหฺ าติ. ภิกฺขู ต สุตฺวา สตฺถุ อาโรเจสุ "ภนฺเต
อิเม `น กุชฺฌิมฺหาติ อภูต วตฺวา อฺ พฺยากโรนฺตีต.ิ สตฺถา
"ภิกฺขเว ขีณาสวา นาม วิรุทฺเธสุป น วิรุชฺฌนฺติเยวาติ วตฺวา
อิม คาถมาห
"อวิรุทฺธ วิรุทฺเธสุ อตฺตทณฺเฑสุ นิพฺพุต
สาทาเนสุ อนาทาน ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตตฺถ "อวิรุทฺธนฺติ: อาฆาตวเสน วิรุทฺเธสุป โลกิยมหาชเนสุ
อาฆาตาภาเวน อวิรุทฺธ หตฺถคเต ทณฺเฑ วา สตฺเถ วา
อวิชฺชมาเนป ปเรส ปหารทานโต อวิรตตฺตา อตฺตทณฺเฑสุ
ชเนสุ นิพพฺ ุต นิกฺขิตฺตทณฺฑ ปฺจนฺน ขนฺธาน "อห มมนฺติ
คหิตตฺตา สาทาเนสุ ตสฺส คหณสฺส อภาเวน อนาทาน ต
เอวรูป อห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
สามเณรวตฺถุ.
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๒๔. มหาปนฺถกตฺเถรวตฺถุ. (๒๘๗)
"ยสฺส ราโค จาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
มหาปนฺถก อารพฺภ กเถสิ.
โส หิ อายสฺมา จูฬปนฺถก จตูหิ มาเสหิ เอก คาถ ปคุณ
กาตุ อสกฺโกนฺต "ตฺว สาสเนป อภพฺโพ คิหิโภคาป ปริหโี น
กินฺเต อิธ วาเสน, อิโต นิกฺขมสฺสูติ วิหารา นิกฺกฑฺฒิตฺวา
ทฺวาร ถเกสิ. ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ "อาวุโส มหาปนฺถกตฺเถเรน
อิทนฺนาม กต, ขีณาสวานป มฺเ โกโธ อุปปฺ ชฺชตีติ. สตฺถา
อาคนฺตฺวา "กาย นุตถฺ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ
ปุจฺฉิตฺวา, "อิมาย นามาติ วุตฺเต, "น ภิกฺขเว ขีณาสวาน
ราคาทโย กิเลสา อตฺถ,ิ มม ปุตฺเตน ปน อตฺถปุเรกฺขารตาย
เจว ธมฺมปุเรกฺขารตาย จ ต กตนฺติ วตฺวา อิม คาถมาห
"ยสฺส ราโค จ โทโส จ มาโน มกฺโข จ ปาติโต
สาสโปริว อารคฺคา, ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตตฺถ อารคฺคาติ: ยสฺเสเต ราคาทโย อยฺจ ปรคุณมกฺขนลกฺขโณ
มกฺโข อารคฺคา สาสโป วิย ปาติตา, ยถา สาสโป อารคฺเค น
สนฺติฏติ, เอว จิตฺเต น สนฺติฏนฺติ ; ตมห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
มหาปนฺถกตฺเถรวตฺถุ.
๑

๒

๑. ม. ปาติโต. ๒. ม. สนฺติฏติ.
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๒๕. ปลินทฺ วจฺฉตฺเถรวตฺถุ. (๒๘๘)
"อกกฺกสนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
ปลินฺทวจฺฉตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
โส กิรายสฺมา "เอหิ วสลิ, ยาหิ วสลีติอาทีนิ วทนฺโต
คิหีป ปพฺพชิเตป วสลิวาเทเนว สมุทาจรติ. อเถกทิวส สมฺพหุลา
ภิกฺขู สตฺถุ อาโรเจสุ "อายสฺมา ภนฺเต ปลินฺทวจฺโฉ ภิกฺขู
วสลิวาเทน สมุทาจรตีติ. สตฺถา ต ปกฺโกสาเปตฺวา "สจฺจ
กิร ตฺว ปลนิ ฺทวจฺฉ ภิกฺขู วสลิวาเทน สมุทาจรสีติ ปุจฺฉิตฺวา,
"เอว ภนฺเตติ วุตฺเต, ตสฺสายสฺมโต ปุพฺเพนิวาส มนสิกริตวฺ า
"มา โข ตุมฺเห ภิกฺขเว วจฺฉสฺส ภิกฺขุโน อุชฌ
ฺ ายิตฺถ, น
ภิกฺขเว วจฺโฉ โทสนฺตโร ภิกฺขู วสลิวาเทน สมุทาจรติ, วจฺฉสฺส
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน ปฺจ ชาติสตานิ อพฺโพกิณฺณานิ สพฺพานิ ตานิ
พฺราหฺมณกุเล ปจฺฉาชาตานิ, โส ตสฺส ทีฆรตฺต วสลิวาโท
สมุทาจิณฺโณ; ขีณาสวสฺส นาม กกฺกส ผรุส ปเรส ฆฏฏนวจนเมว
นตฺถิ, อาจิณฺณวเสน หิ มม ปุตโฺ ต เอว กเถตีติ วตฺวา ธมฺม
เทเสนฺโต อิม คาถมาห
"อกกฺกส วิฺาปนึ คิร สจฺจ อุทีรเย,
ยาย นาภิสเช กฺจิ, ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตตฺถ อกกฺกสนฺติ: อผรุส.
วิฺาปนินฺติ: อตฺถวิฺาปนึ.ว
๑

๑. ม. มมฺมฆฏฏนวจนเมว.
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สจฺจนฺติ: ภูตตฺถ.
นาภิสเชติ: ยาย คิราย อฺ กุชฺฌาปนวเสน น
ลคฺคาเปยฺย, ขีณาสโว นาม เอวรูปเมว คิร ภาเสยฺย; ตสฺมา
ตมห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ปลนิ ฺทวจฺฉตฺเถรวตฺถุ.
๒๖. อฺตรภิกฺขุวตฺถุ. (๒๘๙)
"โยธ ทีฆนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อฺตร ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ.
สาวตฺถยิ  กิเรโก มิจฺฉาทิฏิโก พฺราหฺมโณ สรีเร คนฺธคฺคหณภเยน
อุตฺตริสาฏก อปเนตฺวา เอกมนฺเต เปตฺวา เคหทฺวาเร พหิมุโข
นิสีทิ. อเถโก ขีณาสโว ภตฺตกิจฺจ กตฺวา วิหาร คจฺฉนฺโต
ต สาฏก ทิสฺวา อิโต จิโต จ โอโลเกตฺวา กฺจิ อปสฺสนฺโต
"นิสฺสามิโก อยนฺติ ปสุกูล อธิฏ หิตฺวา คณฺหิ. อถ น
พฺราหฺมโณ ทิสฺวา อกฺโกสนฺโตว อุปสงฺกมิตฺวา "มุณฺฑสมณ
มม สาฏก คณฺหสีติ อาห. "ตเวโส พฺราหฺมณาติ. "อาม
สมณาติ. "มยา กฺจิ อปสฺสนฺเตน ปสุกูลสฺาย คหิโต,
คณฺห นนฺติ ตสฺส ทตฺวา วิหาร คนฺตฺวา ภิกขฺ ูน ตมตฺถ
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อาโรเจสิ. อถสฺส วจน สุตฺวา ภิกฺขู เตน สทฺธึ เกลึ กโรนฺตา
"กินฺนุ โข อาวุโส สาฏโก ทีโฆ รสฺโส ถูโล สณฺโหติ อาหสุ.
"อาวุโส ทีโฆ วา โหตุ รสฺโส วา ถูโล วา สณฺโห วา,
นตฺถิ มยฺห ตสฺมึ อาลโย, ปสุกูลสฺาย คณฺหินฺติ. ต สุตวฺ า
ภิกฺขู ตถาคตสฺส อาโรเจสุ "เอส ภนฺเต ภิกฺขุ อภูต วตฺวา
อฺ พฺยากโรตีติ. สตฺถา "ภูต ภิกขฺ เว เอส กเถติ, ขีณาสวา
นาม ปเรส สนฺตก น คณฺหนฺตีติ วตฺวา อิม คาถมาห
"โยธ ทีฆ วา รสฺส วา อณณ ถูล สุภาสุภ
โลเก อทินฺน นาทิยติ ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตสฺสตฺโถ: สาฏกาภรณาทีสุ ทีฆ วา รสฺส วา มณิมุตฺตาทีสุ
อณณ วา ถูล วา มหคฺฆอปฺปคฺฆวเสน สุภ วา อสุภ วา โย
ปุคฺคโล อิมสฺมึ โลเก ปรปริคฺคหิต นาทิยติ, ตมห พฺราหฺมณ
วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
อฺตรภิกฺขุวตฺถุ.
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๒๗. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ. (๒๙๐)
"อาสา ยสฺสาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
สารีปุตฺตตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร ปฺจภิกฺขุสตปริวาโร ชนปเท เอก วิหาร คนฺตฺวา
วสฺส อุปคฺฉิ. มนุสฺสา เถร ทิสฺวา พหุ วสฺสาวาสิก ปฏิสสฺ ุณึสุ.
เถโร ปวาเรตฺวา, สพฺพสฺมึ วสฺสาวาสิเก อสมฺปตฺเตเยว, สตฺถุ
สนฺติก คจฺฉนฺโต ภิกขฺ ู อาห "ทหรานฺเจว สามเณรานฺจ
มนุสฺเสหิ วสฺสาวาสิเก อาหเฏ คเหตฺวา เปเสยฺยาถ, เปตฺวา วา
สาสน ปหิเณยฺยาถาติ. เอวฺจ ปน วตฺวา สตฺถุ สนฺติก อคมาสิ.
ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ "อชฺชาป มฺเ สารีปุตฺตตฺเถรสฺส
ตณฺหา อตฺถิเยว, ตถา หิ `มนุสฺเสหิ วสฺสาวาสิเก ทินฺเน, อตฺตโน
สทฺธิวิหาริกาน วสฺสาวาสิก เปเสยฺยาถ, เปตฺวา วา สาสน
ปหิเณยฺยาถาติ ภิกฺขูน วตฺวา อาคโตติ. สตฺถา อาคนฺตฺวา
"กาย นุตถฺ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา,
"อิมาย นามาติ วุตฺเต, "น ภิกฺขเว มม ปุตฺตสฺส ตณฺหา
อตฺถิ, `มนุสฺสาน ปน ปฺุโต ทหรสามเณรานฺจ ธมฺมิกลาภโต
ปริหานิ มา อโหสีติ เตเนว กถิตนฺติ วตฺวา อิม คาถมาห
"อาสา ยสฺส น วิชฺชนฺติ อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ,
นิราสาส วิสยุตฺต ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตตฺถ "อาสาติ: ตณฺหา.
นิราสาสนฺติ: นิตฺตณฺห.
๑

๑. สี. ยุ. นิราสย.
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วิสยุตฺตนฺติ: สพฺพกฺกิเลเสหิ วิสยุตฺต ตมห พฺราหฺมณ
วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ.
๒๘. มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรวตฺถุ. (๒๙๑)
"ยสฺสาลยาติ: อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
วตฺถุ ปุริมสทิสเมว, อิธ ปน สตฺถา มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส
นิตฺตณฺหภาว วตฺวา อิม คาถมาห
"ยสฺสาลยา น วิชฺชนฺต,ิ อฺาย อกถกถี,
อมโตคธ อนุปฺปตฺต
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตตฺถ "อาลยาติ: ตณฺหา.
อฺาย อกถกถีติ: อฏ วตฺถูนิ ยถาภูต ชานิตฺวา
อฏวตฺถุกาย วิจิกิจฺฉาย นิพฺพิจิกิจฺโฉ.
อมโตคธ อนุปฺปตฺตนฺติ. อมต นิพฺพาน โอคาเหตฺวา
อนุปฺปตฺต ตมห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรวตฺถุ.
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๒๙. เรวตตฺเถรวตฺถุ. (๒๙๒)
"โยธ ปฺฺุจาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา ปุพฺพาราเม
วิหรนฺโต เรวตตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
วตฺถุ "คาเม วา ยทิ วารฺเติ คาถาวณฺณนาย
วิตฺถาริตเมว. วุตฺตฺหิ ตตฺถ:
ปุเนกทิวส ภิกฺขู กถ สมุฏาเปสุ "อโห สามเณรสฺส ลาภา, อโห
ปฺุ; เยน เอกเกน ปฺจนฺน ภิกฺขุสตาน ปฺจกูฏาคารสตานิ
กตานีติ. สตฺถา อาคนฺตฺวา "กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย
สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, "อิมาย นามาติ วุตฺเต, "ภิกฺขเว มยฺห
ปุตฺตสฺส เนว ปฺุ อตฺถ,ิ น ปาป; อุภยมสฺส ปหีนนฺติ วตฺวา อิม
คาถมาห
"โยธ ปฺฺุจ ปาปฺจ อุโภ สงฺค อุปจฺจคา,
อโสก วิรช สุทธฺ 
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตตฺถ "อุโภติ: เทฺวป ปฺุานิ จ ปาปานิ จ ฉฑฺเฑตฺวาติ
อตฺโถ.
สงฺคนฺติ: ราคาทิเภท สงฺค.
อุปจฺจคาติ: อติกฺกนฺโต. วฏฏมูลกโสกาภาเวน อโสก อนฺตเร
ราครชาทีน อภาเวน วิรช นิรุปกฺกิเลสตาย สุทธฺ  ตมห พฺราหฺมณ
วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
เรวตตฺเถรวตฺถุ.
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๓๐. จนฺทาภตฺเถรวตฺถุ. (๒๙๓)
"จนฺทวาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
จนฺทาภตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
ตตฺราย อนุปุพฺพีกถา:
"อตีเต กิร เอโก พาราณสิย วาณิโช "ปจฺจนฺต คนฺตฺวา
จนฺทน อาหริสฺสามีติ พหูนิ วตฺถาภรณาทีนิ คเหตฺวา ปฺจหิ
สกฏสเตหิ ปจฺจนฺต คนฺตฺวา คามทฺวาเร นิวาส คเหตฺวา อฏวิย
โคปาลทารเก ปุจฺฉิ "อิมสฺมึ คาเม ปพฺพตปาทกมฺมิโก โกจิ มนุสฺโส
อตฺถีติ. "อาม อตฺถีติ. "โก นาเมโสติ. "อสุโก นามาติ. "ภริยาย
ปนสฺส ปุตฺตาน วา กึ นามนฺติ. "อิทฺจิทฺจาติ. "กห ปนสฺส
[าเน] เคหนฺติ. "อสุกฏาเน นามาติ. โส เตหิ ทินฺนสฺาย
สุขยานเก นิสีทิตฺวา ตสฺส เคหทฺวาร คนฺตฺวา ยานา โอรุยฺห เคห
ปวิสิตฺวา "อสุกนาเมติ ต อิตฺถึ ปกฺโกสิ. สา "เอโก โน าตโก
ภวิสฺสตีติ เวเคนาคนฺตฺวา อาสน ปฺาเปสิ. โส ตตฺถ นิสที ิตฺวา
นาม วตฺวา "สหาโย เม กหนฺติ ปุจฉฺ ิ. "อรฺ คโต สามีติ.
"มม ปุตฺโต อสุโก นาม มม ธีตา อสุกา นาม กหนฺติ
สพฺเพส นาม กิตฺเตนฺโตว ปุจฺฉิตฺวา "อิมานิ เนส วตฺถาภรณานิ
ทเทยฺยาสิ, สหายกสฺสาป เม อฏวิโต อาคตกาเล อิท วตฺถาภรณd
ทเทยฺยาสีติ อทาสิ. สา ตสฺส อุฬารสกฺการ กตฺวา สามิกสฺส
อาคตกาเล "สามิ อิมินา อาคตกาลโต ปฏาย สพฺเพส นาม
๑

๑. สี. พาราณสีวาสี. ม. ยุ. พาราณสิวาสี.
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วตฺวา อิทฺจิทฺจ ทินฺนนฺติ อาห. โสปสฺส กตฺตพฺพยุตฺตก กริ.
อถ น สาย สยเน นิสนิ ฺโน ปุจฺฉิ "สมฺม ปพฺพตปาเท จรนฺเตน
เต กึ พหุ ทิฏปุพฺพนฺติ. "อฺ น ปสฺสามิ, รตฺตสาขา ปน
เม พหู รุกขฺ า ทิฏาติ. "พหู รุกฺขาติ. "อาม พหูติ. "เตนหิ
เต อมฺหาก ทสฺเสหีติ เตน สทฺธึ คนฺตฺวา รตฺตจนฺทนรุกฺเข
ฉินฺทิตฺวา ปฺจ สกฏสตานิ ปูเรตฺวา อาคจฺฉนฺโต ต อาห
"สมฺม พาราณสิย อสุกฏาเน นาม มม เคห, กาเลน กาล
มม สนฺติก อาคจฺเฉยฺยาสิ, อฺเน เม ปณฺณากาเรน อตฺโถ
นตฺถิ, รตฺตสาขรุกฺเขเอว อาหเรยฺยาสีติ. โส "สาธูติ วตฺวา
กาเลน กาล ตสฺส สนฺตกิ  อาคจฺฉนฺโต รตฺตจนฺทนเมว อาหรติ.
โสปสฺส พหุ ธน เทติ. ตโต อปเรน สมเยน, ปรินิพฺพุเต
กสฺสปทสพเล, ปติฏิเต กาฺจนถูเป, โส ปุรโิ ส พหุ จนฺทน
อาทาย พาราณสึ อคมาสิ. อถสฺส โส สหายโก วาณิโช พหุ
จนฺทน ปสาเปตฺวา ปาตึ ปูเรตฺวา "เอหิ สมฺม , ยาว ภตฺต
ปจฺจติ, ตาว เจติยกรณฏาน คนฺตฺวา อาคมิสฺสามาติ ต อาทาย
ตตฺถ คนฺตฺวา จนฺทนปูช อกาสิ. โสปสฺส ปจฺจนฺตวาสี สหายโก
เจติยกุจฺฉิย จนฺทเนน จนฺทมณฺฑล อกาสิ. เอตฺตกเมวสฺส
ปุพฺพกมฺม.
โส ตโต จุโต เทวโลเก นิพพฺ ตฺติตฺวา เอก พุทฺธนฺตร
ตตฺถ เขเปตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปปฺ าเท ราชคหนคเร
๑

๒

๑. สี. ม. ยุ. หรติ.

๒. สี. มยฺห.
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พฺราหฺมณมหาสาลกุเล นิพฺพตฺติ. ตสฺส นาภิมณฺฑลโต จนฺทมณฺฑลสทิสา
ปภา อุฏหิ. เตนสฺส "จนฺทาโภเตฺวว นาม กรึสุ. เจติเย
กิรสฺส จนฺทมณฺฑลกรณสฺส นิสฺสนฺโท เอส. พฺราหฺมณา จินฺตยึสุ
"สกฺกา อมฺเหหิ อิม คเหตฺวา โลก ขาทิตุนฺติ ต ยานเก
นิสีทาเปตฺวา "โย อิมสฺส สรีร หตฺเถน ปรามสติ, โส เอวรูป
นาม อิสฺสริยสมฺปตฺตึ ลภตีติ วตฺวา วิจรึสุ. สต วา สหสฺส วา
สตสหสฺส วา ททมานาเอว ตสฺส สรีร หตฺเถน ผุสิตุ ลภนฺติ. เต
เอว อนุวิจรนฺตา สาวตฺถึ อนุปฺปตฺตา นครสฺส จ วิหารสฺส จ อนฺตรา
นิวาส คณฺหึสุ. สาวตฺถิยป ปฺจโกฏิมตฺตา อริยสาวกา ปุเรภตฺต
ทาน ทตฺวา ปจฺฉาภตฺต คนฺธมาลาวตฺถเภสชฺชาทิหตฺถา ธมฺมสฺสวนาย
คจฺฉนฺติ. พฺราหฺมณา เต ทิสฺวา "กห คจฺฉถาติ ปุจฺฉึสุ.
"สตฺถุ สนฺติก ธมฺมสฺสวนายาติ. "เอถ ตตฺถ คนฺตฺวา กึ
กริสฺสถ, อมฺหาก จนฺทาภพฺราหฺมณสฺส อานุภาวสทิโส อานุภาโว
นตฺถิ, เอตสฺส หิ สรีร ผุสนฺตา อิท นาม ลภนฺติ, เอถ
ปสฺสถ นนฺติ. "ตุมฺหาก จนฺทาภพฺราหฺมณสฺส โก อานุภาโว
นาม, อมฺหาก สตฺถาเยว มหานุภาโวติ. เต อฺมฺ
สฺาเปตุ อสกฺโกนฺตา "วิหาร คนฺตฺวา จนฺทาภพฺราหฺมณสฺส โก
อมฺหาก วา สตฺถุ อานุภาว ชานิสสฺ ามาติ ต คเหตฺวา วิหาร
อคมสุ. สตฺถา, ตสฺมึ อตฺตโน สนฺติก อุปสงฺกมนฺเตเยว, จนฺทาภาย
อนฺตรธาน อกาสิ. โส สตฺถุ สนฺติเก องฺคารปจฺฉิย กาโก วิย
๑

๑. สี. ม. ยุ. "สตสหสฺสนฺติ นตฺถิ.
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อโหสิ. อถ น เอกมนฺต นยึส.ุ อาภา ปฏิปากติกา อโหสิ.
ปุน สตฺถุ สนฺติก อานยึสุ. อาภา ตเถว อนฺตรธายิ. เอว
ติกฺขตฺตุ คนฺตฺวา อนฺตรธายมาน อาภ ทิสฺวา จนฺทาโภ จินฺเตสิ
"อย อาภาย อนฺตรธานมนฺต ชานาติ มฺเติ. โส สตฺถาร
ปุจฺฉิ "กึ นุ โข อาภาย อนฺตรธานมนฺต ชานาถาติ. "อาม
ชานามีติ. "เตนหิ เม เทถาติ. "น สกฺกา อปพฺพชิตสฺส
ทาตุนฺติ. โส พฺราหฺมเณ อาห "เอตสฺมึ มนฺเต คหิเต, อห
สกลชมฺพุทีเป เชฏโก ภวิสฺสามิ, ตุมฺเห เอตฺเถว โหถ, อห
ปพฺพชิตฺวา กติปาเหเนว มนฺต คณฺหิสฺสามีติ. โส สตฺถาร
ปพฺพชฺช ยาจิตฺวา อุปสมฺปท ลภิ. อถสฺส ทฺวตฺตึสาการ อาจิกฺขิ.
โส "กึ อิทนฺติ ปุจฺฉิ. "อิท มนฺตสฺส ปริกมฺม, สชฺฌายิตุ
วฏฏตีติ. พฺราหฺมณาป อนฺตรนฺตรา อาคนฺตฺวา "คหิโต เต
มนฺโตติ ปุจฉฺ ึสุ. "น ตาว คณฺหามีติ. โส กติปาหสฺเสว อรหตฺต
ปตฺวา พฺราหฺมเณหิ อาคนฺตฺวา ปุจฺฉิตกาเล "ยาถ ตุมฺเห,
อิทานาห อคมนธมฺโม ชาโตติ อาห. ภิกฺขู ตถาคตสฺส อาโรเจสุ
"อย ภนฺเต อภูต วตฺวา อฺ พฺยากโรตีติ. สตฺถา "ขีณาสโว
อิทานิ ภิกฺขเว มม ปุตโฺ ต จนฺทาโภ ภูตเมว กเถตีติ วตฺวา
อิม คาถมาห
"จนฺทว วิมล สุทฺธ วิปฺปสนฺนมนาวิล
นนฺทิภวปริกฺขีณ ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
๑

๒

๑. สี. ยุ. ยาจิตวฺ า ปพฺพชิตวฺ า อุปสมฺปชฺชิ. ๒. ม. อนาคมนธมฺโม.
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ตตฺถ "วิมลนฺติ: อพฺภาทิมลรหิต.
สุทฺธนฺติ: นิรุปกฺกิเลส.
วิปฺปสนฺนนฺติ: ปสนฺนจิตฺต.
อนาวิลนฺติ:
กิเลสาทิมลรหิต.
นนฺทิภวปริกฺขีณนฺติ: ตีสุ ภเวสุ ปริกฺขีณตณฺห ตมห
พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
จนฺทาภตฺเถรวตฺถุ.
๑

๓๑. สีวลิตฺเถรวตฺถุ. (๒๙๔)
"โย อิมนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา กุณฑ
ฺ ิโกฬิย นิสฺสาย
กุณฺฑธานวเน วิหรนฺโต สีวลิตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ หิ สมเย สุปฺปวาสา นาม โกฬิยธีตา สตฺต วสฺสานิ
คพฺภ ธาเรตฺวา สตฺตาห มูฬฺหคพฺภา ทุกฺขาหิ ติพฺพาหิ กฏกาหิ
เวทนาหิ ผุฏา, "สมฺมาสมฺพุทฺโธ วต โส ภควา, โย อิมสฺเสว
รูปสฺส ทุกขฺ สฺส ปหานาย ธมฺม เทเสติ; สุปฏิปนฺโน วตสฺส
ภควโต สาวกสงฺโฆ, โย อิมสฺเสว รูปสฺส ทุกขฺ สฺส ปหานาย
ปฏิปนฺโน; สุสุข วต นิพฺพาน, ยตฺถิท เอวรูป ทุกฺข น สวิชฺชตีติ
อิเมหิ ตีหิ วิตกฺเกหิ ต ทุกฺข อธิวาเสนฺตี สามิก สตฺถุ สนฺติก
๒

๑. สี. นิกฺกิเลส กิเลสาวิลตฺตรหิต. ม. กิเลสาวิลตฺตรหิต. ๒. ม. อิมสฺส เอวรูปสฺส.
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เปเสตฺวา, เตน ตสฺสา วจเนน สตฺถุ วนฺทนาย อาโรจิตาย,
"สุขินี โหตุ สุปฺปวาสา โกฬิยธีตา อโรคา, อโรค ปุตฺต
วิชายตูติ สตฺถารา วุตฺตกฺขเณเยว สุขินี อโรคา อโรค ปุตฺต
วิชายิตฺวา พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ นิมนฺเตตฺวา สตฺตาห มหาทาน
อทาสิ. ปุตโฺ ตปสฺสา ชาตทิวสโต ปฏาย ธมกรก อาทาย
สงฆสฺส อุทก ปริสฺสาเวสิ. โส อปรภาเค นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิโต
อรหตฺต ปาปุณิ. อเถกทิวส ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ
"ปสฺสถ อาวุโส: เอวรูโป นาม อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสยสมฺปนฺโน
ภิกฺขุ เอตฺตก กาล มาตุ กุจฺฉิสฺมึ ทุกฺข อนุโภสิ, กึมงฺค ปน
อฺเ; พหุ วต อิมินา ทุกฺข นิตถฺ นิ ฺนนฺติ. สตฺถา อาคนฺตฺวา
"กาย นุตถฺ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา,
"อิมาย นามาติ วุตฺเต, "อาม ภิกฺขเว มม ปุตฺโต เอตฺตกา
ทุกฺขา มุจฺจิตฺวา อิทานิ นิพฺพาน สจฺฉิกตฺวา วิหรตีติ วตฺวา
อิม คาถมาห
"โย อิม ปลิปถ ทุคฺค สสาร โมหมจฺจคา
ติณฺโณ ปารคโต ฌายี อเนโช อกถกถี,
อนุปาทาย นิพฺพุโต, ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตสฺสตฺโถ: โย ภิกขฺ ุ อิม ราคปถฺเจว กิเลสทุคฺคฺจ
สสารวฏฏฺจ จตุนฺน อริยสจฺจาน อปฺปฏิวิชฺฌนกโมหฺจ อตีโต,
๑

๑. สี. ยุ. ราคาทิปลิปถ เจว. ม. ราคปลิปถ เจว.
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จตฺตาโร โอเฆ ติณฺโณ หุตฺวา ปาร อนุปฺปตฺโต, ทุวิเธน ฌาเนน
ฌายี, ตณฺหาย อภาเวน อเนโช, กถกถาย อภาเวน อกถกถี,
อุปาทานาน อภาเวน อนุปาทิยิตฺวา, กิเลสนิพฺพาเนน นิพฺพุโต;
ตมห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
สีวลิตฺเถรวตฺถ.ุ
๓๒. สุนฺทรสมุทฺทตฺเถรวตฺถุ. (๒๙๕)
"โยธ กาเมติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
สุนฺทรสมุทฺทตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
สาวตฺถยิ  กิเรโก กุลปุตฺโต สุนฺทรสมุทฺทกุมาโร นาม
จตฺตาลีสโกฏิวิภเว มหากุเล นิพฺพตฺโต. โส เอกทิวส ปจฺฉาภตฺต
คนฺธมาลาทิหตฺถ มหาชน ธมฺมสฺสวนตฺถาย เชตวน คจฺฉนฺต
ทิสฺวา "กห คจฺฉถาติ ปุจฺฉิตฺวา, "สตฺถุ สนฺติก ธมฺมสฺสวนตฺถายาติ
วุตฺเต, "อห คมิสฺสามีติ วตฺวา เตน สทฺธึ คนฺตฺวา ปริสปริยนฺเต
นิสีทิ. สตฺถา ตสฺส อชฺฌาสย วิทติ ฺวา อนุปุพฺพีกถ กเถสิ.
โส "น สกฺกา อคาร อชฺฌาวสนฺเตน สงฺขลิขิต พฺรหฺมจริย
จริตุนฺติ สตฺถุ กถ นิสฺสาย ปพฺพชฺชาย ชาตุสฺสาโห,
๑

๑. สี. ยุ. ปจฺจาภตฺเต.
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ปริสาย ปกฺกนฺตาย, สตฺถาร ปพฺพชฺช ยาจิตฺวา "มาตาปตูหิ
อนนฺุาต ตถาคตา น ปพฺพาเชนฺตีติ สุตฺวา เคห คนฺตฺวา
รฏปาลกุลปุตฺตาทโย วิย มหนฺเตน วายาเมน มาตาปตโร
อนุชานาเปตฺวา สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา ลทฺธปู สมฺปโท "กิมฺเม
อิธ วาเสนาติ ตโต นิกฺขมิตฺวา ราชคห คนฺตฺวา ปณฺฑาย
จรนฺโต วีตินาเมสิ.
อเถกทิวส สาวตฺถยิ  ตสฺส มาตาปตโร เอกสฺมึ ฉณทิวเส
มหนฺเตน สิริโสภคฺเคน ตสฺส สหายกุมาเร กีฬมาเน ทิสวฺ า
"อมฺหาก ปุตฺตสฺส อิท ทุลลฺ ภ ชาตนฺติ ปริเทวึสุ. ตสฺมึ ขเณ
เอกา คณิกา ต กุล คนฺตฺวา ตสฺส มาตร โรทมาน นิสินฺน
ทิสฺวา "อมฺม กึการณา โรทสีติ ปุจฺฉิ. "ปุตฺต อนุสฺสริตฺวา
โรทามีติ. "กห ปน โส อมฺมาติ. "ภิกฺขูสุ ปพฺพชิโตติ. "กึ
อุปฺปพฺพาเชตุ น วฏฏตีติ. "วฏฏติ, น ปน อิจฺฉติ, อิโต
นิกฺขมิตฺวา ราชคห คโตติ. "สจาห ต อุปฺปพฺพาเชยฺย, กิมฺเม
กเรยฺยาถาติ. "อิมสฺส เต กุลสฺส กุฏม ฺพสามินึ กเรยฺยามาติ.
"เตนหิ เม ปริพฺพย เทถาติ ปริพฺพย คเหตฺวา มหนฺเตน
ปริวาเรน ราชคห คนฺตฺวา ตสฺส ปณฺฑาย จรณวีถึ สลฺลกฺเขตฺวา
ตตฺเถก นิวาสเคห คเหตฺวา ปาโตว ปณีต อาหาร ปฏิยาเทตฺวา
เถรสฺส ปณฺฑาย ปวิฏกาเล ภิกฺข ทตฺวา กติปาหจฺจเยน
"ภนฺเต อิเธว นิสีทิตวฺ า ภตฺตกิจฺจ กโรถาติ ปตฺต
๑

๑. สี. เม.๗
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คณฺหิ. โส ปตฺต อทาสิ. อถ น ปณีเตนาหาเรน ปริวิสิตฺวา
"ภนฺเต อิเธว ปณฺฑาย จริตุ ผาสุกนฺติ วตฺวา กติปาห
อาลินฺเท นิสีทาเปตฺวา โภเชตฺวา ทารเก ปูเวหิ สงฺคณฺหิตฺวา
"เอถ ตุมฺเห, เถรสฺสาคตกาเล, มยิ วาเรนฺติยาป, อิธาคนฺตฺวา
รช อุฏาเปยฺยาถาติ อาห. เต ปุนทิวเส เถรสฺส โภชนเวลาย
ตาย วาริยมานาป รช อุฏาเปสส. สา ปุนทิวเส "ทารกา
วาริยมานาป มม วจน อสฺสุณิตฺวา อิธ รช อุฏาเปนฺติ,
อนฺโตเคเห นิสีทถาติ อนฺโต นิสีทาเปตฺวา กติปาห โภเชสิ. ปุน
ทารเก สงฺคณฺหิตฺวา "ตุมฺเห มยา วาริยมานาป เถรสฺส โภชนกาเล
มหาสทฺท กเรยฺยาถาติ อาห. เต ตถา กรึสุ. ปุนทิวเส
"ภนฺเต อิมสฺมึ าเน อติวิย มหาสทฺโท โหติ, ทารกา มยา
วาริยมานาป มม วจน น คณฺหนฺติ; อุปริ ปาสาเทเยว นิสีทถาติ
วตฺวา, เถเรน อธิวาสิเต, เถร ปุรโต กตฺวา ปาสาท อภิรุหนฺตี
ทฺวารานิ ปทหมานาว ปาสาท อภิรุหิ. เถโร อุกกฺ ฏสปทานจาริโก
สมาโนป รสตณฺหาย พทฺโธ ตสฺสา วจเนน สตฺตภูมิก ปาสาท
อภิรุหิ. สา เถร นิสีทาเปตฺวา "จตฺตาลีสาย ขลุ สมฺม
ปุณฺณมุข าเนหิ อิตฺถี ปุริส อจฺจาวทติ วิชมฺภติ วินมติ
วิลสติ วิลชฺชติ นเขน นข ฆฏเฏติ ปาเทน ปาท อกฺกมติ
กฏเน ปวึ วิลิขติ ทารก อุลลฺ งฺเฆติ โอลงฺเฆติ กีฬติ กีฬาเปติ
จุมฺพติ จุมฺพาเปติ ภฺุชติ ภฺุชาเปติ ททาติ อายาจติ
๑

๒

๓

๑. ชาตกฏกถา. ๘/๓๖๖. ๒. ตตฺถ วิเลขตีติ ปฺายติ ๓. ตตฺเถว อุลฺลงฺฆาเปตีติ.

ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (อฏฐโม ภาโค) - หนาที่ 156

กตมนุกโรติ อุจฺจ ภาสติ นีจ ภาสติ อาวิจฺจ ภาสติ วิวิจฺจ ภาสติ
นจฺเจน คีเตน วาทิเตน โรทิเตน วิลสิเตน วิภสู ิเตน ชคฺฆติ
เปกฺขติ กฏึ จาเลติ คุยหฺ ภณฺฑก จาเลติ อูรร วิวรติ อูรร
ปทหติ ถน ทสฺเสติ กจฺฉ ทสฺเสติ นาภึ ทสฺเสติ อกฺขึ นิขนติ
ภมุก อุกฺขิปติ โอฏ ปลิขติ ชิวฺห นิลฺลาเลติ ทุสฺส มฺุจติ
ทุสฺส พนฺธติ สิรส มฺุจติ สิรส พนฺธตีติ เอว อาคต อิตฺถกี ุตฺต
อิตฺถีลีฬฺห ทสฺเสตฺวา ตสฺส ปุรโต ิตา อิม คาถมาห
"อลฺลตฺตกกตา ปาทา ปาทุการุยฺห เวสิยา,
ตฺวฺจาป ทหโร มม อหป ทหรา ตว,
อุโภป ปพฺพชิสฺสาม [ ] ชิณฺณา ทณฺฑปรายนาติ.
อถ เถรสฺส "อโห วต เม ภาริย อนุปธาเรตฺวา กตกมฺมนฺติ
มหาสเวโค อุทปาทิ. ตสฺมึ ขเณ สตฺถา ปฺจจตฺตาลีสโยชนมตฺถเก
เชตวเน นิสินฺโนว ต การณ ทิสฺวา สิต ปาตฺวากาสิ.
อถ น อานนฺทตฺเถโร ปุจฺฉิ "ภนฺเต โก นุ โข เหตุ โก
ปจฺจโย สิตสฺส ปาตุกมฺมายาติ. "อานนฺท ราชคหนคเร
สตฺตภูมิกปาสาทตเล สุนฺทรสมุทฺทสฺส จ ภิกฺขุโน คณิกาย จ สงฺคาโม
วตฺตตีติ. "กสฺส นุ โข ภนฺเต ชโย ภวิสฺสติ, กสฺส ปราชโยติ.
สตฺถา "อานนฺท สุนฺทรสมุทฺทสฺส ชโย ภวิสสฺ ติ, คณิกาย
ปราชโยติ เถรสฺส ชย ปกาเสตฺวา ตตฺถ นิสินนฺ โกว โอภาส
ผริตฺวา "ภิกขฺ ุ อุโภป กาเม นิรเปกฺโข ปชหาติ วตฺวา อิม
คาถมาห
๑

๑. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร "ปจฺฉาติ อตฺถิ.
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"โยธ กาเม ปหนฺตฺวาน อนาคาโร ปริพฺพเช,
กามภวปริกฺขีณ
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตสฺสตฺโถ: โย ปุคคฺ โล อิธ โลเก อุโภป กาเม หิตฺวา
อนาคาโร หุตฺวา ปริพพฺ ชติ, ต ปริกฺขีณกามฺเจว ปริกฺขีณภวฺจ
อห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน เถโร อรหตฺต ปตฺวา อิทฺธิพเลน เวหาส
อพฺภุคฺคนฺตฺวา กณฺณิกามณฺฑล วินิวิชฺฌิตฺวา สตฺถุ สรีร โถเมนฺโตเยว
อาคนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิ. ธมฺมสภายป กถ สมุฏาเปสุ "อาวุโส
ชิวฺหาวิฺเยฺย รส นิสฺสาย มน นฏโ สุนทฺ รสมุทฺทตฺเถโร,
สตฺถา ปนสฺส อวสฺสโย ชาโตติ. สตฺถา ต กถ สุตฺวา "น
ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพปาห เอตสฺส รสตณฺหาย พชฺฌมานสฺส
อวสฺสโย ชาโตเยวาติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต ตสฺสตฺถสฺส ปกาสนตฺถ
อตีต อาหริตฺวา
"น กิรตฺถิ รเสหิ ปาปโย
อาวาเสหิ วา สนฺถเวหิ วา,
วาตมิค คหนนิสสฺ ิต
วสมาเนติ รเสหิ สฺชโยติ
อิม วาตมิคชาตก วิตฺถาเรตฺวา "ตทา สุนฺทรสมุทโฺ ท วาตมิโค
อโหสิ, อิม ปน คาถ วตฺวา ตสฺส วิสฺสชฺชาปโต รฺโ
มหามจฺโจ อหเมวาติ ชาตก สโมธาเนสิ.
สุนทฺ รสมุทฺทตฺเถรวตฺถุ.
๑

๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๕ ตทฏกถา. ๑/๒๓๗.
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๓๓. โชติกตฺเถรวตฺถุ. (๒๙๖)
"โยธ ตณฺหนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
โชติกตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
ตตฺราย อนุปุพฺพีกถา:
"อตีเต กิร พาราณสิย เทฺว ภาตโร กุฏมพฺ ิกา มหนฺต
อุจฺฉุกฺเขตฺต กาเรสส. อเถกทิวส กนิฏภาตา อุจฺฉุกฺเขตฺต คนฺตฺวา
"เอก เชฏภาติกสฺส ทสฺสามิ, เอก มยฺห ภวิสฺสตีติ เทฺว
อุจฺฉุยฏิโย รสสฺส อนิกฺขมนตฺถาย ฉินฺนฏาเน พนฺธิตฺวา คณฺหิ.
ตทา กิร อุจฺฉูน ยนฺเตน ปฬนกิจฺจ นตฺถ,ิ อคฺเค วา
มูเล วา ฉินฺทิตฺวา อุกขฺ ิตฺตกาเล ธมกรกโต อุทก วิย สยเมว
รโส นิกฺขมติ. ตสฺส ปน เขตฺตโต อุจฺฉุยฏิโย คเหตฺวา
อาคมนกาเล คนฺธมาทนปพฺพเต ปจฺเจกพุทฺโธ สมาปตฺติโต วุฏาย
"กสฺส นุ โข อชฺช อนุคฺคห กริสสฺ ามีติ อุปธาเรนฺโต ต
อตฺตโน าณชาเล ปวิฏ ทิสฺวา สงฺคห กาตุ สมตฺถภาวฺจสฺส
ตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย อิทฺธิยา อาคนฺตฺวา ตสฺส ปุรโต
อฏาสิ. โส ต ทิสฺวา ว ปสนฺนจิตฺโต อุตฺตรสาฏก อุจฺจตเร
ภูมิปฺปเทเส อตฺถริตฺวา "ภนฺเต อิธ นิสีทถาติ ปจฺเจกพุทฺธ
นิสีทาเปตฺวา "ปตฺต อุปนาเมถาติ อุจฺฉุยฏิยา พนฺธนฏาน
โมเจตฺวา ปตฺตสฺส อุปริ อกาสิ. รโส โอตริตฺวา ปตฺต ปูเรสิ.
ปจฺเจกพุทฺเธน ตสฺมึ รเส ปเต, "สาธุก วต เม อยฺเยน รโส
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ปโต, สเจ เม เชฏภาติโก มูล อาหราเปสฺสติ, มูล ทสฺสามิ;
สเจ ปตฺตึ อาหราเปสฺสติ, ปตฺตึ ทสฺสามีติ จินฺเตตฺวา "ภนฺเต
ปตฺต อุปนาเมถาติ ทุติยป อุจฺฉุยฏึ โมเจตฺวา รส อทาสิ.
"ภาตา เม อุจฺฉุกฺเขตฺตโต อฺ อุจฺฉฉ อาหริตฺวา ขาทิสฺสตีติ
เอตฺตกป กิรสฺส วฺจนจิตฺต นาโหสิ. ปจฺเจกพุทฺโธ ปน ปม
อุจฺฉุรสสฺส ปตตฺตา ต อุจฺฉุรส อฺเหิ สทฺธึ สวิภชิตุกาโม
หุตฺวา คเหตฺวาว นิสีทิ. โส ตสฺส อาการ ตฺวา ปฺจปฺปติฏิเตน
วนฺทิตฺวา "ภนฺเต โย อย มยา ทินโฺ น อคฺครโส, อิมสฺส นิสฺสนฺเทน
เทวมนุสฺเสสุ สมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา ปริโยสาเน ตุมฺเหหิ
ปตฺตธมฺมเมว ปาปุเณยฺยนฺติ ปตฺถน เปสิ. ปจฺเจกพุทฺโธปสฺส
"เอว โหตูติ วตฺวา "อิจฺฉิต ปตฺถิต ตุยฺหนฺติอาทีหิ ทฺวีหิ
คาถาหิ อนุโมทน กตฺวา, ยถา โส ปสฺสติ, เอว
อธิฏหิตฺวา อากาเสน คนฺธมาทน คนฺตฺวา ปฺจนฺน
ปจฺเจกพุทฺธสตาน รส อทาสิ. โส ต ปาฏิหาริย ทิสฺวา ภาตุ
สนฺติก คนฺตฺวา, "กห คโตสีติ วุตฺเต, "อุจฺฉุกฺเขตฺต โอโลเกตุ
คโตมฺหีติ, "กึ ตาทิเสน อุจฺฉุกฺเขตฺต คเตน, นนุ นาม เอก วา
เทฺว วา อุจฺฉุยฏิโย อาทาย อาคนฺตพฺพ ภเวยฺยาติ ภาตรา วุตฺโต,
"อาม ภาติก, เทฺว เม อุจฺฉุยฏิโย คหิตา, เอก ปน ปจฺเจกพุทฺธ
ทิสฺวา มม อุจฺฉุยฏิโต รส ทตฺวา `มูล วา ปตฺตึ วา
ทสฺสามีติ ตุมฺหากป เม อุจฺฉุยฏิโต รโส ทินฺโน; กินฺนุ โข
ตสฺส มูล คณฺหิสฺสถ อุทาหุ ปตฺตินฺติ อาห. "กึ ปน
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ปจฺเจกพุทฺเธน กตนฺติ. "มม อุจฺฉุยฏิโต รส ปวิตฺวา ตุมฺหาก
อุจฺฉุยฏิโต รส อาทาย อากาเสน คนฺธมาทน คนฺตฺวา ปฺจสตาน
ปจฺเจกพุทฺธาน อทาสีติ. โส, ตสฺมึ กเถนฺเตเยว, นิรนฺตร
ปติยา ผุฏสรีโร หุตฺวา "เตน เม ปจฺเจกพุทฺเธน ทิฏธมฺมสฺเสว
อธิคโม ภเวยฺยาติ ปตฺถน อกาสิ. เอว กนิฏเน ติสฺโส สมฺปตฺติโย
ปตฺถิตา, เชฏเน ปน อรหตฺต ปตฺถิตนฺติ. อิท เตส ปุพฺพกมฺม.
เต ยาวตายุก ตฺวา ตโต จุตา เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา
เอก พุทฺธนฺตร เขปยึสุ. เตส เทวโลก คตกาเลเยว วิปสฺสี
สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลเก อุปฺปชฺชิ. เตป เทวโลกโต จวิตฺวา
พนฺธุมติย เอกสฺมึ กุลเคเห เชฏโ เชฏโว หุตฺวา กนิฏโ
กนิฏโว หุตฺวา ปฏิสนฺธึ คณฺหึสุ. เตสุ เชฏสฺส "เสโนติ
นาม อกสุ, กนิฏสฺส "อปราชิโตติ. เตสุ วยปฺปตฺตกาเล กุฏม ฺพ
สณฺเปตฺวา วิหรนฺเตสุ "พุทฺธรตน โลเก อุปฺปนฺน, ธมฺมรตน,
สงฺฆรตน, ทานานิ เทถ, ปฺุานิ กโรถ, [ ] อชฺช จาตุทฺทสี,
อชฺช ปณฺณรสี, อุโปสถ กโรถ, ธมฺม สุณาถาติ ธมฺมโฆสกสฺส
พนฺธุมตีนคเร โฆสน สุตฺวา มหาชน ปุเรภตฺต ทาน ทตฺวา
ปจฺฉาภตฺต ธมฺมสฺสวนาย คจฺฉนฺต ทิสฺวา เสนกุฏมฺพิโก
"กห คจฺฉถาติ ปุจฺฉิตฺวา, "สตฺถุ สนฺติก ธมฺมสฺสวนายาติ
วุตฺเต, "อหป คมิสฺสามีติ เตหิ สทฺธึเยว คนฺตฺวา ปริสปริยนฺเต
นิสีทิ. สตฺถา ตสฺส อชฺฌาสย วิทติ ฺวา อนุปุพฺพีกถ กเถสิ.
๑

๑. สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร "อชฺช อฏมีติ อตฺถิ.
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โส สตฺถุ ธมฺม สุตฺวา ปพฺพชฺชาย อุสฺสาหชาโต สตฺถาร
ปพฺพชฺช ยาจิ. อถ น สตฺถา "อตฺถิ ปน เต อปโลเกตพฺพา
าตกาติ ปุจฺฉิ. "อตฺถิ ภนฺเตติ. "เตนหิ อปโลเกตฺวา เอหีติ.
โส กนิฏสฺส สนฺติก คนฺตฺวา "ย อิมสฺมึ กุเล สาปเตยฺย, ต
สพฺพ ตว โหตูติ อาห. "ตุมฺเห ปน สามีติ. "อห สตฺถุ
สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามีติ. "สามิ กึ วเทถ, อห, มาตริ มตาย,
มาตร วิย, ปตริ มเต, ปตร วิย ตุมเฺ ห อลตฺถ; อิท กุล
มหาโภค, เคเห ิเตเนว สกฺกา ปฺุานิ กาตต, มา เอว
กริตฺถาติ. "มยา สตฺถุ สนฺติเก ธมฺโม สุโต, น สกฺกา ต
อคารมชฺเฌ ิเตน ปูเรตต; ปพฺพชิสฺสาเมวาห, ตฺว นิวตฺตาหีติ.;
เอว โส กนิฏ นิวตฺตาเปตฺวา สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา
ลทฺธูปสมฺปโท น จิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ. กนิฏโป "ภาตุ
ปพฺพชิตสฺส สกฺการ กริสฺสามีติ สตฺตาห พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกขฺ ุสงฺฆสฺส
ทาน ทตฺวา ภาตร วนฺทิตฺวา อาห "ภนฺเต ตุมฺเหหิ อตฺตโน
ภวนิสฺสรณ กต, อห ปน ปฺจหิ กามคุเณหิ พทฺโธ, นิกฺขมิตฺวา
ปพฺพชิตุ น สกฺโกมิ; มยฺห เคเห ิตสฺเสว อนุจฺฉวิก มหนฺต
ปฺุกมฺม อาจิกฺขถาติ. อถ น เถโร "สาธุ ปณฺฑิต
สตฺถุ คนฺธกุฏึ กาเรหีติ อาห. โส "สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา
นานาทารูนิ อาหราเปตฺวา ถมฺภาทีน อตฺถาย ตจฺฉาเปตฺวา เอก
สุวณฺณขจิต เอก รชตขจิต เอก มณิขจิตนฺติ สพฺพานิ สตฺต
รตนขจิตานิ กาเรตฺวา เตหิ คนฺธกุฏึ กาเรตฺวา สตฺตรตนขจิตาเหว
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ฉทนิฏกาหิ ฉาทาเปสิ. คนฺธกุฏิยา กรณกาเลเยว ปน ต อตฺตโน
สมานนามโก อปราชิโตเยว นาม ภาคิเนยฺโย อุปสงฺกมิตฺวา
"อหป กริสสฺ ามิ, มยฺห ปตฺตึ เทถ มาตุลาติ อาห. "น เทมิ
ตาต, อฺเหิ อสาธารณ กริสฺสามีติ. โส พหหป ยาจิตฺวา
ปตฺตึ อลภมาโน "คนฺธกุฏิยา ปุรโต กฺุชรสาล ลทฺธุ วฏฏตีติ
สตฺตรตนมย กฺุชรสาล กาเรสิ. โส อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท
เมณฺฑกเสฏี หุตฺวา นิพฺพตฺติ. คนฺธกุฏิย ปน สตฺตรตนมยานิ
ตีณิ มหาวาตปานานิ อเหสส. เตส อภิมุเข เหฏา สุธาปริกมฺมกตา
ติสฺโส โปกฺขรณิโย กาเรตฺวา จตุชฺชาติกคนฺโธทกสฺส
ปูเรตฺวา อปราชิตคหปติ ปฺจวณฺณานิ กุสุมานิ โรปาเปสิ [ ]
สตฺตสุ รตเนสุ โกฏเฏตพฺพยุตฺตก โกฏเฏตฺวา อิตร สกลเมว
คเหตฺวา ชนฺนุมตฺเตน โอธินา คนฺธกุฏึ ปริกฺขิปตฺวา ปริเวณ
ปูเรสิ. เอว คนฺธกุฏึ นิฏ าเปตฺวา อปราชิโต คหปติ ภาติกตฺเถร
อุปสงฺกมิตฺวา อาห "ภนฺเต นิฏิตา คนฺธกุฏ,ี ปริโภคมสฺสา
ปจฺจาสึสามิ, ปริโภเคน กิร มหนฺต ปฺุ โหตีติ. โส สตฺถาร
อุปสงฺกมิตฺวา "ภนฺเต อิมินา กิร โว กุฏมฺพิเกน คนฺธกุฏี
การิตา, อิทานิ ปริโภค ปจฺจาสึสตีติ อาห. สตฺถา อุฏายาสนา
๑

๑. อิโต ปร เอว วากฺย เยภุยฺเยน ขายติ: ตถาคตสฺส อนฺโต นิสินฺนกาเล
วาตเวเคน สมุฏิตาหิ เรณุวฏฏีหิ สรีรสฺส โอกิรณตฺถ. คนฺธกุฏิถูปกาย กปลฺล
รตฺตสุวณฺณมย อโหสิ, ปวาลมยา สิขรา, เหฏา มณิมยา ฉทนิฏกา, อิติ สา
นจฺจนฺโต วิย โมโร โสภมานา อฏาสิ.
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คนฺธกุฏีอภิมุข คนฺตฺวา คนฺธกุฏึ ปริกฺขิปตฺวา ปกฺขิตฺต รตนราสึ
โอโลเกนฺโต ทฺวารโกฏเก อฏาสิ. [ ] เตน ปน "ภนฺเต มเมว
รกฺขา ภวิสสฺ ติ, ตุมฺเห ปวิสถาติ วุตฺเต, ปาวิสิ. กุฏมฺพิโกป
สมนฺตา รกฺข เปตฺวา มนุสฺเส อาห "ตาต อุจฉฺ งฺเคน วา
ปจฺฉิปฺปสิพฺพเกหิ วา อาทาย คจฺฉนฺเต วาเรยฺยาถ, หตฺเถน
คเหตฺวา คจฺฉนฺเต ปน มา วารยิตฺถาติ. อนฺโตนคเรป อาโรจาเปสิ
"มยา คนฺธกุฏิปริเวเณ สตฺต รตนานิ โอกิณฺณานิ,
สตฺถุ สนฺติเก ธมฺม สุตฺวา คจฺฉนฺตา ทุคฺคตมนุสฺสา อุโภ หตฺเถ
ปูเรตฺวา คณฺหนฺตุ, สุขปฺปตฺตาป เอเกน หตฺเถน คณฺหนฺตูติ.
เอว กิรสฺส อโหสิ "สทฺธา ตาว ธมฺม โสตุกามา คมิสฺสนฺติเยว,
อสฺสทฺธา ปน ธนโลเภน คนฺตฺวา ธมฺม สุตฺวา ทุกฺขโต
มุจฺจิสฺสนฺตีติ; ตสฺมา ชนสงฺคหตฺถาย เอว อาโรจาเปสิ. มหาชโน
เตน วุตฺตนิยาเมเนว รตนานิ คณฺหิ. สกึ โอกิณฺณรตเนสุ ขีเณสุ
๑

๒

๑. อิโต ปร เอว วากฺย เยภุยฺเยน ขายติ: อถ น กุฏมฺพิโก "ปวิสถ ภนฺเตติ
อาห, สตฺถา ตตฺเถว ตฺวา ตติยวาเร ตสฺส ภาติกตฺเถร โอโลเกสิ. โส
โอโลกิตากาเรเนว ตฺวา กนิฏภาตร อาห "เอหิ ตาต, `มเมว รกฺขา ภวิสสฺ ติ, ตุมฺเห
ยถาสุข วสถาติ สตฺถาร วเทหีติ. โส ตสฺส วจน สุตฺวา สตฺถาร ปฺจปฺปติฏิเตน
วนฺทิตวฺ า "ภนฺเต ยถา มนุสฺสา รุกฺขมูเล ปวิสิตฺวา อนเปกฺขา ปกฺกมนฺต,ิ ยถา
วา นทึ ตริตวฺ า อุฬุมฺป อนเปกฺขา ปริจฺจชนฺต;ิ เอว อนเปกฺขา หุตฺวา ตุมฺเห
วสถาติ อาห. กิมตฺถ ปน สตฺถา อฏาสิ? เอว กิรสฺส อโหสิ "พุทฺธาน
สนฺติก ปุเรภตฺตป ปจฺฉาภตฺตป พหู อาคจฺฉนฺติ, เตสุ รตนานิ อาทาย ปกฺกมนฺเตสุ
น สกฺกา อมฺเหหิ วาเรตต; ปริเวณมฺหิ เอตฺตเก รตเน โอกิณเฺ ณ, อตฺตโน อุปฏาเก
หรนฺเตป น วาเรตีติ กุฏมฺพิโก มยิ อาฆาต กตฺวา อปายุปโค ภเวยฺยาติ, อิมินา
การเณน อฏาสิ. ๒. สี. ม. วสถ.
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ยาวตติย ชนฺนุมตฺเตน โอธินา โอกิราเปสิเยว. สตฺถุ ปน ปาทมูเล
ติปุสมตฺต อนคฺฆมณิรตน เปสิ. เอว กิรสฺส อโหสิ "สตฺถุ
สรีรโต สุวณฺณวณฺณาย ปภาย สทฺธึ มณิปฺปภ โอโลเกนฺตาน
ติตฺติ นาม น ภวิสฺสตีติ; ตสฺมา เอวมกาสิ. มหาชโนป อติตฺโต ว
โอโลเกสิ. อเถกทิวส เอโก มิจฺฉาทิฏิกพฺราหฺมโณ "สตฺถุ
กิร ปาทมูเล มหคฺฆ มณิรตน นิกขฺ ิตฺต, หริสฺสามิ นนฺติ วิหาร
คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตุ อาคตสฺส มหาชนสฺส อนฺตเรน ปาวิสิ.
กุฏมฺพิโก ตสฺส ปวิสนากาเรเนว "มณึ คณฺหิตุกาโมติ
สลฺลกฺเขตฺวา "อโห วต น คณฺเหยฺยาติ จินฺเตสิ. โสป สตฺถาร
วนฺทนฺโต วิย ปาทมูเล หตฺถ เปตฺวา มณึ คเหตฺวา โอวฏฏกิ าย
กตฺวา ปกฺกามิ. กุฏมฺพโิ ก ตสฺมึ จิตฺต ปสาเทตุ นาสกฺขิ. โส
ธมฺมกถาวสาเน สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา [อาห] "ภนฺเต มยา
ติกฺขตฺตุ คนฺธกุฏึ ปริกฺขิปตฺวา ชนฺนมุ ตฺเตน โอธินา สตฺต รตนานิ
โอกิณฺณานิ, ตานิ เม คณฺหนฺเตสุ อาฆาโต นาม นาโหสิ, จิตฺต
ภิยฺโย ภิยฺโย ปสีทิเยว: อชฺช ปน `อโห วตาย พฺราหฺมโณ
มณึ น คณฺเหยฺยาติ จินฺเตตฺวา, ตสฺมึ มณึ อาทาย คเต,
จิตฺต ปสาเทตุ นาสกฺขนิ ฺติ. สตฺถา ตสฺส วจน สุตฺวา "นนุ
อุปาสก อตฺตโน สนฺตก ปเรหิ อนาหรณีย กาตุ น สกฺโกสีติ๗
นย อทาสิ. โส สตฺถารา ทินฺนนเย ตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา
"ภนฺเต อชฺช อาทึ กตฺวา มม สนฺตก ทสิกสุตฺตป ม
อภิภวิตฺวา อเนกสตาป ราชาโน วา โจรา วา คณฺหิตุ
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สมตฺถา นาม มา โหนฺตุ, อคฺคินาป มม สนฺตก มา ฑยฺหตุ
อุทเกนป มา วุยฺหตูติ ปตฺถน อกาสิ. สตฺถาปสฺส "เอว โหตูติ
อนุโมทน อกาสิ. โส คนฺธกุฏิมห กโรนฺโต อฏสฏิยา
ภิกฺขุสตสหสฺสสฺส อนฺโตวิหาเรเยว นว มาเส มหาทาน ทตฺวา
ปริโยสาเน สพฺเพส ติจีวรมทาสิ. สงฺฆนวกสฺส จีวรสาฏกา
สหสฺสคฺฆนกา อเหสส.
โส เอว ยาวตายุก ปฺุานิ กริตฺวา ตโต จุโต เทวโลเก
นิพฺพตฺติตฺวา เอตฺตก กาล เทวมนุสฺเสสุ สสริตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท
ราชคเห เอกสฺมึ เสฏิกุเล ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา อฑฺฒมาสาธิเก
นว มาเส มาตุ กุจฺฉิย วสิ. ชาตทิวเส ปนสฺส สกลนคเร
สพฺพาวุธานิ ปชฺชลึสุ. สพฺเพส กายารุฬฺหานิ อาภรณานิป ปชฺชลิตานิ
วิย โอภาส มฺุจึสุ. นคร เอกปฺปชฺโชต อโหสิ. เสฏีป
ปาโตว ราชุปฏาน อคมาสิ. อถ น ราชา ปุจฺฉิ "อชฺช
สพฺพาวุธานิ ปชฺชลึส,ุ นคร เอกปฺปชฺโชต ชาต; ชานาสิ นุโข
เอตฺถ การณนฺติ. "ชานามิ เทวาติ. "กึ เสฏีติ. "มม เคเห
ตุมฺหาก ทาโส ชาโต, ตสฺส ปฺุเตเชเนว อโหสีติ. "กึ นุ
โข โจโร ภวิสฺสตีติ. "นตฺเถต เทว, ปฺุวา สตฺโต
กตาภินีหาโรติ. "เตนหิ น สมฺมา โปเสตุ วฏฏติ, อิทมสฺส
ขีรมูล โหตูติ เทวสิก สหสฺส ปฏเปสิ. อถสฺส นามคฺคหณทิวเส
สกลนครสฺส เอกปฺปชฺโชติภูตตฺตา "โชติโกเตฺวว นาม กรึสุ. อถสฺส
วยปฺปตฺตกาเล เคหกรณตฺถาย ภูมิตเล โสธิยมาเน, สกฺกสฺส ภวน
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อุณฺหาการ ทสฺเสสิ. สกฺโก "กึ นุ โข อิทนฺติ อุปธารยมาโน
"โชติกสฺส เคหฏาน คณฺหนฺตีติ ตฺวา "นาย เอเตหิ กตเคเห
วสิสฺสติ, มยา เอตฺถ คนฺตุ วฏฏตีติ วฑฺฒกิเวเสน ตตฺถ คนฺตฺวา
"กึ กโรถาติ อาห. "โชติกสฺส เคหฏาน คณฺหามาติ. "อเปถ,
นาย ตุมฺเหหิ กตเคเห วสิสฺสตีติ วตฺวา โสฬสกรีสมตฺต ภูมิปฺปเทส
โอโลเกสิ. โส ตาวเทว กสิณมณฺฑล วิย สโม อโหสิ. ปุน
"อิมสฺมึ าเน ปวึ ภินฺทิตฺวา สตฺตรตนมโย สตฺตภูมิกปฺปาสาโท
อุฏหตูติ จินฺเตตฺวา โอโลเกสิ. ตาวเทว [ตถารูโป]
ปาสาโท อุฏหิ. ปุน "อิม ปริกฺขปิ ตฺวา สตฺตรตนมยา สตฺต
ปาการา อุฏ หนฺตูติ จินฺเตตฺวา โอโลเกสิ. ตถารูปา ปาการา
อุฏหึสุ. อถ "เนส ปริยนฺเต กปฺปรุกฺขา อุฏหนฺตูติ จินฺเตตฺวา
โอโลเกสิ. ตถารูปา กปฺปรุกฺขา อุฏหึสุ. "ปาสาทสฺส จตูสุ
กณฺเณสุ จตสฺโส นิธิกุมภฺ ิโย อุฏหนฺตูติ จินฺเตตฺวา โอโลเกสิ.
สพฺพ ตเถว อโหสิ. นิธิกุมฺภีสุ ปน เอกา โยชนิกา อโหสิ,
เอกา ติคาวุติกา, เอกา อทฺฒโยชนิกา, เอกา คาวุตปฺปมาณา [๑]สตฺตสุ ทฺวารโกฏเกสุ สตฺต ยกฺขา รกฺข คณฺหึสุ.
๑. อิโต ปร เอว วากฺย เยภุยฺเยน ขายติ: โพธิสตฺตสฺส นิพฺพตฺตนิธิกุมฺภนี  ปน เอต
มุขปฺปมาณ อโหสิ, เหฏา ปวีปริยนฺตาว อเหสส. โชติกสฺส นิพฺพตฺตนิธิกุมฺภีน
มุขปฺปมาณ น กถิต. สพฺพา มุขจฺฉินฺนตาลผล วิย ปริปุณณ
ฺ าว อุฏหึสุ. ปาสาทสฺส
จตูสุ กณฺเณสุ ตรุณตาลกฺขนฺธปฺปมาณา จตสฺโส สุวณฺณมยา อุจฺฉุยฏิโย
นิพฺพตฺตึสุ. ตาส มณิมยานิ ปตฺตานิ โสวณฺณมยานิ ปพฺพานิ อเหสส. ปุพฺพกมฺมสฺส
ทสฺสนตฺถ กิเรตา นิพฺพตฺตึสุ.
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ปมทฺวารโกฏเก ยมโมลิ นาม ยกฺโข อตฺตโน ปริวาเรน
ยกฺขสหสฺเสน สทฺธึ รกฺข คณฺห,ิ ทุติเย อุปฺปโล นาม อตฺตโน
ปริวารยกฺขาน ทฺวีหิ สหสฺเสหิ สทฺธ,ึ ตติเย วชิโร นาม ตีหิ สหสฺเสหิ
สทฺธึ, จตุตฺเถ วชิรพาหุ นาม จตูหิ สหสฺเสหิ สทฺธึ, ปฺจเม สกโฏ
นาม ปฺจหิ สหสฺเสหิ สทฺธ,ึ ฉฏเ สกฏตฺโถ นาม ฉหิ
สหสฺเสหิ สทฺธึ, สตฺตเม ทิสามุโข นาม สตฺตหิ สหสฺเสหิ
สทฺธึ รกฺข คณฺหิ. เอว ปาสาทสฺส อนฺโต จ พหิ จ คาฬฺหรกฺขา
อโหสิ. "โชติกสฺส กิร สตฺตรตนมโย สตฺตภูมิกปฺปาสาโท
อุฏิโต, สตฺต ปาการา สตฺต ทฺวารโกฏกา จตสฺโส นิธกิ ุมภฺ โิ ย
อุฏิตาติ สุตฺวา พิมฺพิสาโร ราชา เสฏิจฺฉตฺต ปหิณิ. โส
โชติกเสฏี นาม อโหสิ. เตน ปน สทฺธึ กตปฺุกมฺมา อิตฺถี
อุตฺตรกุรูสุ นิพฺพตฺติ. อถ น เทวตา ตโต อาเนตฺวา สิริคพฺเภ
นิสีทาเปสส. สา อาคจฺฉมานา เอก ตณฺฑุลนาฬึ ตโย จ
โชติปาสาเณ คณฺหิ. เตส ยาวชีว ตาเยว ตณฺฑุลนาฬิยา ภตฺต
อโหสิ. สเจ กิร เต สกฏสตป ตณฺฑุลาน ปูเรตุกามา โหนฺติ,
สา ตณฺฑุลนาฬิเยว หุตฺวา ติฏติ. ภตฺตปจนกาเล ตณฺฑุเล
อุกฺขลิย ปกฺขิปตฺวา เตส ปาสาณาน อุปริ เปนฺติ. ปาสาณา
ตาวเทว ปชฺชลิตฺวา, ภตฺเต ปกฺกมตฺเต, นิพฺพายนฺติ. เตเนว
สฺาเณน ภตฺตสฺส ปกฺกภาว ชานนฺติ. สูเปยฺยาทิปจนกาเลป
๑

๒

๓

๑. สี. ยมกโจลี. ยุ. ยมโมลี. ม. ยมโกฬี. ๒. ม. กสกนฺโท.
๓. สี. ม. ยุ. กฏตฺโถ.
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เอเสว นโย. เอว เตส โชติปาสาเณหิ อาหาโร ปจฺจติ,
มณิอาโลเกน วสนฺติ, อคฺคิสฺส วา ทีปสฺส วา โอภาสเมว น
ชานึสุ. โชติกสฺส กิร เอวรูปา สมฺปตฺติ สกลชมฺพุทีเป ปากฏา
อโหสิ. มหาชนา ยานาทีนิ โยเชตฺวา ทสฺสนตฺถาย อาคจฺฉนฺติ.
โชติกเสฏี อาคตาคตาน อุตฺตรกุรตุ ณฺฑุลาน ภตฺต ปจาเปตฺวา
ทาเปสิ; "กปฺปรุกฺเขหิ วตฺถานิ คณฺหนฺตุ, อาภรณานิ คณฺหนฺตูติ
อาณาเปสิ, คาวุติกนิธิกุมฺภิยา มุข วิวราเปตฺวา "ยาปนมตฺต
ธน คณฺหนฺตูติ อาณาเปสิ. สกลชมฺพุทีปวาสิเกสุ ธน คเหตฺวา
คจฺฉนฺเตสุ, นิธิกุมฺภิยา มุข องฺคุลิมตฺตป อูน นาโหสิ.
คนฺธกุฏิปริเวเณ วาลุก กตฺวา โอกิณฺณรตนาน กิรสฺส เอโส
นิสฺสนฺโท. เอว มหาชเน วตฺถาภรณานิ เจว ธนฺจ ยถิจฺฉก
อาทาย คจฺฉนฺเต, พิมฺพิสาโร ตสฺส ปาสาท ทฏุกาโมป, มหาชเน
อาคจฺฉนฺเต, โอกาส นาลตฺถ. อปรภาเค ยถิจฺฉก อาทาย คตตฺตา
มนุสฺเสสุ มนฺทีภูเตสุ, ราชา โชติกสฺส ปตร อาห "ตว ปุตฺตสฺส
ปาสาท ทฏุกาโมมฺหีติ. โส "สาธุ เทวาติ วตฺวา คนฺตฺวา
ปุตฺตสฺส กเถสิ "ตาต ราชา เต ปาสาท ทฏุกาโมติ. โส "สาธุ
ตาต, อาคจฺฉตูติ. ราชา มหนฺเตน ปริวาเรน สทฺธึ ตตฺถ อคมาสิ.
ปมทฺวารโกฏเก สมฺมชฺชิตฺวา กจวรจฺฉฑฺฑิกา ทาสี รฺโ
หตฺถ อทาสิ. ราชา "เสฏิชายาติ สฺาย ลชฺชมาโน ตสฺสา
พาหาย หตฺถ น เปสิ. เอว เสสทฺวารโกฏเกสุป ทาสิโย.
"เสฏิภริยาโยติ มฺมาโน ตาส พาหาย หตฺถ น เปสิ.
๑

๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ.
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โชติโก อาคนฺตฺวา ราชาน ปจฺจุคฺคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา ปจฺฉโต หุตฺวา
"ปุรโต ยาถ เทวาติ อาห. รฺโ มณิปวี สตโปริสปฺปปาโต
วิย หุตฺวา อุปฏาติ. โส "อิมินา มม คหณตฺถาย โอปาโต
ขนิโตติ มฺมาโน ปาท นิกฺขิปต ุ น วิสหิ. โชติโก "นาย
เทว โอปาโต, มม ปจฺฉโต อาคจฺฉถาติ ปุรโต อโหสิ. ราชา
เตน อกฺกนฺตกาเล ภูมึ อกฺกมิตฺวา เหฏิมตลโต ปฏาย ปาสาท
โอโลเกนฺโต วิจริ. ตทา อชาตสตฺตุ กุมาโร ปตุ องฺคุลึ คเหตฺวา
วิจรนฺโต จินฺเตสิ "อโห อนฺธพาโล มม ปตา, คหปติเก นาม
สตฺตรตนมเย ปาสาเท วสนฺเต, เอส ราชา หุตฺวา ทารุมเย
เคเห วสติ, อหนฺทานิ ราชา หุตฺวา อิมสฺส อิมสฺมึ ปาสาเท วสิตุ
น ทสฺสามีติ. รฺโ อุปริมตลานิ อภิรุหนฺตสฺเสว, ปาตราสเวลา
ชาตา. โส เสฏึ อามนฺเตตฺวา "มหาเสฏิ อิเธว ปาตราส
ภฺุชิสฺสามาติ. "ชานามิ เทว, สชฺชโิ ต เทวสฺสาหาโรติ. โส
โสฬสหิ คนฺโธทกฆเฏหิ นหาตฺวา รตนมเย เสฏิสฺส นิสีทนมณฺฑเป
ปฺตฺเต ตสฺเสว นิสที นปลฺลงฺเก นิสีทิ. อถสฺส หตฺถโธวนุทก
ทตฺวา สตสหสฺสคฺฆนิกาย สุวณฺณปาติยา กิลนิ ฺนปายาส วฑฺเฒตฺวา
ปุรโต ปยึสุ. ราชา "โภชนนฺติ สฺาย ภฺุชิตุ อารภิ.
เสฏี "นยิท เทว โภชน, กิลินฺนปายาโส เอโสติ.
อฺิสฺสา สุวณฺณปาติยา โภชน วฑฺเฒตฺวา ปุริมปาติย ปยึสุ.
ตโต อุฏิตอุตุนา กิร ต ภฺุชิตุ สุข โหติ. ราชา มธุรโภชน
๑

๑. สี. อุฏิตาน.
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ภฺุชนฺโต ปมาณ น อฺาสิ. อถ น เสฏี วนฺทิตฺวา อฺชลึ
ปคฺคยฺห "อล เทว, เอตฺตกเมว โหตุ, อิโต อุตตฺ รึ ชีราเปตุ
น สกฺกาติ อาห. อถ น ราชา อาห "กึ คหปติ ครุก กตฺวาณ
กเถสิ อตฺตโน ภตฺตนฺติ. "เทว นตฺเถต, ตุมฺหาก สพฺพสฺสาป
หิ พลกายสฺส อิทเมว ภตฺต, อิท สูเปยฺย, อปจ โข อห
อยสสฺส ภายามีติ. "กึการณาติ. "สเจ เทวสฺส กายาลสิยมตฺต
ภเวยฺย, `หิยฺโย รฺา เสฏิสฺส เคเห ภุตฺต, เสฏินา กิฺจิ
กต ภวิสฺสตีติ วจนสฺส ภายามิ เทวาติ. "เตนหิ ภตฺต หร,
อุทก อาหราติ. รฺโ ภตฺตกิจฺจาวสาเน สพฺโพ ราชปริวาโร
ตเทว ภตฺต ภฺุชิ. ราชา สุขกถาย นิสินฺโน เสฏึ อามนฺเตตฺวา
"กึ อิมสฺมึ เคเห ตว ภริยา นตฺถีติ อาห. "อตฺถิ เทวาติ.
"กห สาติ. "สิริคพฺเภ นิสินฺนา เทวสฺส อาคตภาว น ชานาตีติ
อาห. กิฺจาป หิ ปาโตว ราชา สปริวาโร อาคโต, สา
ปน ตสฺส อาคตภาว น ชานาติ. ตโต เสฏี "ราชา เม
ภริย ทฏุกาโมติ ตสฺสา สนฺติก คนฺตฺวา "ราชา อาคโต, กึ
ตว ราชาน ทฏุ น วฏฏตีติ อาห. สา นิปนฺนกา ว "โก โส
สามิ ราชา นามาติ วตฺวา, "ราชา นาม อมฺหาก อิสฺสโรติ
วุตฺเต, อนตฺตมนต ปเวเทนฺตี "ทุกกฺ ฏานิ วต โน ปฺุกมฺมานิ,
เยสนฺโน อิสฺสโรป อตฺถ,ิ อสฺสทฺธาย นาม ปฺุกมฺมานิ กตฺวา
มย สมฺปตฺตึ ปาปุณิตฺวา อฺสฺส อิสฺสริยฏาเน นิพฺพตฺตมฺหา;
๑

๑. สี. อมฺหาก.
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อทฺธา อมฺเหหิ อสฺสทฺทหิตฺวา ทาน ทินฺน ภวิสฺสติ, ตสฺเสต
ผลนฺติ วตฺวา "กึทานิ กริสฺสามิ สามีติ อาห. "ตาลวณฺฏ
อาทาย อาคนฺตฺวา ราชาน วีชาหีติ. ตสฺสา ตาลวณฺฏ อาทาย
อาคนฺตฺวา ราชาน วีชนฺติยา, รฺโ เวนสฺส คนฺธวาโต ตสฺสา
อกฺขีนิ ปหริ. อถสฺสา อกฺขีหิ อสฺสุธารา ปวตฺตึสุ. ต ทิสวฺ า
ราชา เสฏึ อาห "มหาเสฏิ มาตุคาโม นาม อปฺปพุทฺธิโก
`ราชา เม สามิกสฺส สมฺปตฺตึ คณฺเหยฺยาติ ภเยน โรทติ มฺเ,
อสฺสาเสหิ น, น เม ตว สมฺปตฺติยา อตฺโถติ. "น เอสา เทว
โรทตีติ. "อถ กึ เอตนฺติ. "ตุมฺหาก เวนสฺส คนฺเธนสฺสา
อสฺสูนิ ปวตฺตึสุ, อย หิ ทีโปภาส วา อคฺคิโอภาส วา อทิสฺวา
มณิอาโลเกเนว ภฺุชติ จ นิสีทติ จ นิปชฺชติ จ; เทโว ปน
ทีปาโลเกน นิสินฺโน ภวิสฺสตีติ. "อาม เสฏีติ. "เตนหิ เทว
อชฺช ปฏาย มณิอาโลเกน นิสีทถาติ มหนฺต ติปุสมตฺต อนคฺฆ
มณิรตน อทาสิ. ราชา เคห โอโลเกตฺวา "มหนฺตา วต โชติกสฺส
สมฺปตฺตีติ วตฺวา อคมาสิ..
อยนฺตาว โชติกสฺส อุปฺปตฺติ.
อิทานิ ชฏิลสฺส อุปฺปตฺติ เวทิตพฺพา: พาราณสิย หิ เอกา
เสฏิธีตา อภิรูปา อโหสิ. ต ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกกาเล
รกฺขนตฺถาย เอก ทาสึ ทตฺวา สตฺตภูมิกสฺส ปาสาทสฺส อุปริมตเล
๑

๒

๑. ม. มหตี. ๒. อิโต ปร ชฏิลตฺเถรวตฺถุ ปจฺฉา ปกฺขิตฺต ภเวยฺย.
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สิริคพฺเภ วาสยึสุ. ต เอกทิวส วาตปาน วิวริตฺวา พหิ โอโลกยมาน
อากาเสน คจฺฉนฺโต เอโก วิชชฺ าธโร ทิสฺวา อุปฺปนฺนสิเนโห
วาตปาเนน ปวิสิตฺวา ตาย สทฺธึ สนฺถวมกาสิ. สา เตน สทฺธึ
สวาสมนฺวาย น จิรสฺเสว คพฺภ ปฏิลภิ. อถ น สา ทาสี
ทิสฺวา "อมฺม กึ อิทนฺติ วตฺวา "โหตุ, มา กสฺสจิ อาจิกฺขีติ
ตาย วุตฺตา ภเยน ตุณฺหี อโหสิ. สาป ทสมาสจฺจเยน
ปุตฺต วิชายิตฺวา นวภาชน อาหราเปตฺวา ตตฺถ ต ทารก
นิปชฺชาเปตฺวา ต ภาชน ปทหิตฺวา อุปริ ปุปฺผทามานิ เปตฺวา
"อิม สีเสน อุกฺขิปตฺวา คนฺตฺวา คงฺคาย วิสฺสชฺเชหิ, `กึ อิทนฺติ
จ ปุฏา `อยฺยาย เม พลิกมฺมนฺติ วเทยฺยาสีติ ทาสึ อาณาเปสิ.
สา ตถา อกาสิ. เหฏาคงฺคาย จ เทฺว อิตฺถิโย นหายมานา ต
ภาชน อุทเกนาหริยมาน ทิสฺวา, เอกา อิตฺถี "มยฺหเมต ภาชนนฺติ
อาห. เอกา "ย เอตสฺส อนฺโต, ต มยฺหนฺติ วตฺวา, ภาชเน
สมฺปตฺเต ต อาทาย ถเล เปตฺวา วิวริตฺวา ทารก ทิสฺวา, เอกา
"มม ภาชนนฺติ วุตฺตตฺตา ทารโก มเมว โหตีติ อาห. เอกา
"ย ภาชนสฺส อนฺโต, ต มเมว โหตีติ วุตฺตตฺตา มม ทารโกติ
อาห. ตา วิวทมานา วินิจฺฉย คนฺตฺวา ตมตฺถ อาโรเจตฺวา,
อมจฺเจสุ วินิจฺฉิตุ อสกฺโกนฺเตสุ, รฺโ สนฺตกิ  อคมสุ. ราชา
ตาส วจน สุตฺวา "ตฺว ทารก คณฺห, ตฺว ภาชน คณฺหาติ
อาห. ยาย ปน ทารโก ลทฺโธ, สา มหากจฺจายนตฺเถรสฺส
๑

๑. อาห. (?)
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อุปฏายิกา อโหสิ. ตสฺมา ต ทารก "อิม เถรสฺส สนฺติเก
ปพฺพาเชสฺสามีติ โปเสสิ. ตสฺส ชาตทิวเส คพฺภมลสฺส โธวิตฺวา
อนปนีตตาย เกสา ชฏิตา หุตฺวา อฏสุ, เตนสฺส "ชฏิโลเตฺวว
นาม กรึสุ. ตสฺส ปทสา วิจรณกาเล เถโร ต เคห ปณฺฑาย
ปาวิสิ. อุปาสิกา เถร นิสีทาเปตฺวา อาหารมทาสิ. เถโร ทารก
ทิสฺวา "กึ อุปาสิเก ทารโก เต ลทฺโธติ ปุจฺฉิ. "อาม ภนฺเต,
อิมาห `ตุมฺหาก สนฺติเก ปพฺพาเชสฺสามีติ โปเสสึ, ปพฺพาเชถ๘
นนฺติ อทาสิ. เถโร "สาธูติ ต อาทาย คจฺฉนฺโต "อตฺถิ นุ
โข อิมสฺส คิหิสมฺปตฺตึ อนุภวิตุ ปฺุกมฺมนฺติ โอโลเกนฺโต
"มหาปฺุโ สตฺโต มหาสมฺปตฺตึ อนุภวิสฺสติ, ทหโร เอส
ตาว, าณปสฺส ปริปาก น คจฺฉตีติ จินฺเตตฺวา ต อาทาย
ตกฺกสิลาย เอกสฺส อุปฏากสฺส เคห อคมาสิ. โส เถร วนฺทิตฺวา.
ิโต, ต ทารก ทิสฺวา "ทารโก โว ภนฺเต ลทฺโธติ ปุจฺฉิ
"อาม อุปาสก, ปพฺพชิสฺสติ, ทหโร ตาว, ตว สนฺติเก โหตูติ.
โส "สาธุ ภนฺเตติ ต ปุตฺตฏาเน เปตฺวา ปฏิชคฺคิ. ตสฺส
ปน เคเห ทฺวาทส วสฺสานิ ภณฺฑก อุสฺสนฺน โหติ. โส คามนฺตร
คจฺฉนฺโต สพฺพป ภณฺฑ อาปณ หริตฺวา ทารก อาปเณ
นิสีทาเปตฺวา ตสฺส ตสฺส ภณฺฑกสฺส มูล อาจิกฺขิตฺวา "อิทฺจิทฺจ
เอตฺตก นาม ธน คเหตฺวา ทเทยฺยาสีติ วตฺวา ปกฺกามิ. ตทิวส
นครปริคฺคาหกา เทวตา อนฺตมโส มริจิชิรกมตฺเตนาป อตฺถิเก
ตสฺเสว อาปณาภิมุเข กรึสุ. โส ทฺวาทส วสฺสานิ อุสฺสนฺน
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ภณฺฑก เอกทิวเสเนว วิกฺกีณิ. กุฏม ฺพิโก อาคนฺตฺวา อาปเณ
กิฺจิ อทิสวฺ า "สพฺพ เต ตาต ภณฺฑ นาสิตนฺติ อาห.
"น นาเสมิ, สพฺพ ตุมฺเหหิ วุตฺตนเยเนว วิกฺกีณึ, อิท อสุกสฺส
มูล, อิท อสุกสฺสาติ. กุฏมฺพิโก ปสีทิตฺวา "อนคฺโฆ ปุริโส
ยตฺถ กตฺถจิ ชีวิตุ สมตฺโถติ อตฺตโน เคเห วยปฺปตฺต ธีตร
ตสฺส ทตฺวา "เคหมสฺส กโรถาติ ปุริเส อาณาเปตฺวา, นิฏิเต
เคเห, "คจฺฉถ ตุมฺเห, อตฺตโน เคเห วสถาติ อาห. อถสฺส
เคหปฺปวิสนกาเล เอเกน ปเทน อุมมฺ าเร อกฺกนฺตมตฺเต, เคหสฺส
ปจฺฉิมภาเค ภูมึ ภินฺทติ ฺวา อสีติหตฺโถ สุวณฺณปพฺพโต อุฏหิ.
ราชา "ชฏิลกุมารสฺส กิร เคเห ภูมึ ภินฺทิตฺวา สุวณฺณปพฺพโต
อุฏิโตติ สุตฺวาว ตสฺส เสฏิจฺฉตฺต เปเสสิ. โส ชฏิลเสฏี
นาม อโหสิ. ตสฺส ตโย ปุตฺตา อเหสส. โส เตส วยปฺปตฺตกาเล3
ปพฺพชฺชาย จิตฺต อุปฺปาเทตฺวา "สเจ อมฺเหหิ สมานโภค เสฏิกุล
ภวิสฺสติ, ปพฺพชิตุ ทสฺสนฺติ; โน เจ, น ทสฺสนฺติ; อตฺถิ นุ โข
ชมฺพุทีเป อมฺเหหิ สมานโภค กุลนฺติ วีมสนตฺถาย สุวณฺณมย อิฏก
สุวณฺณมย ปโตทลฏึ สุวณฺณมย ปาทุกฺจ การาเปตฺวา ปุริสาน
หตฺเถ ทตฺวา "คจฺฉถ, อิมานิ อาทาย กิฺจิเทว โอโลกยมานา วิย
ชมฺพุทีปตเล วิจริตฺวา อมฺเหหิ สมานโภคสฺส เสฏิกุลสฺส อตฺถิภาว
วา นตฺถิภาว วา ตฺวา อาคจฺฉถาติ ปหิณิ. เต จาริก จรนฺตา
ภทฺทิยนคร ปาปุณึสุ. อถ เน เมณฺฑกเสฏี ทิสฺวา "ตาตา กึ
กโรนฺตา วิจรถาติ ปุจฺฉิตฺวา, "เอก โอโลเกนฺตา วิจรามาติ วุตฺเต,
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"อิเมส อิมานิ คเหตฺวา กิฺจิเทว โอโลเกตุ วิจรณกิจฺจ นตฺถ,ิ
เสฏึ ปริคฺคณฺหมานา วิจรนฺตีติ ตฺวว "ตาตา อมฺหาก
ปจฺฉิมเคห ปวิสิตฺวา โอโลเกถาติ อาห. เต ตตฺถ อฏกรีสมตฺเต
าเน หตฺถอิ สฺสอุสุภปฺปมาเณ ปฏ ิยา ปฏึ อาหจฺจ ปวึ
ภินฺทิตฺวา อุฏิเต เหฏา วุตฺตปฺปกาเร สุวณฺณเมณฺฑเก ทิสฺวา
เตส อนฺตรนฺตรา วิจริตฺวา นิกฺขมึสุ. อถ เน เสฏี "ตาตา
ย โอโลเกนฺตา วิจรถ, ทิฏโ โว โสติ ปุจฺฉิตฺวา, "ปสฺสาม
สามีติ วุตฺเต, "เตนหิ คจฺฉถาติ อุยฺโยเชสิ. เต ตโตว คนฺตฺวา,
อตฺตโน เสฏินา "กินตฺ าตา ทิฏ โว อมฺหาก สมานโภค
เสฏิกุลนฺติ วุตฺเต, "สามิ ตุมฺหาก กึ อตฺถ,ิ ภทฺทิยนคเร
เมณฺฑกเสฏิโน เอวรูโป นาม วิภโวติ สพฺพนฺต ปวตฺตึ
อาจิกฺขึสุ. ต สุตฺวา เสฏี อตฺตมโน หุตฺวา "เอกนฺตาว เสฏิกุล
ลทฺธ, อปรป นุ โข อตฺถีติ สตสหสฺสคฺฆนก กมฺพล ทตฺวา
"คจฺฉถ ตาตา, อฺป เสฏิกุล วิจินถาติ ปหิณิ. เต ราชคห
คนฺตฺวา โชติกสฺส เคหโต อวิทูเร ทารุราสึ กตฺวา อคฺคึ ทตฺวา
อฏสุ. "กึ อิทนฺติ ปุฏ กาเล จ "เอก โน มหคฺฆ กมฺพล
วิกฺกีณนฺตาน, กยโก นตฺถ,ิ คเหตฺวา วิจรนฺตาป โจราน ภายาม,
เตน ต ฌาเปตฺวา คมิสฺสามาติ วทึสุ. อถ เน โชติกเสฏี
ทิสฺวา "อิเม กึ กโรนฺตีติ ปุจฺฉติ ฺวา ตมตฺถ สุตฺวา
ปกฺโกสาเปตฺวา "กึอคฺฆนโก กมฺพโลติ ปุจฺฉิตฺวา,
๑

๑. สี. ม. ยุ. รฏ.
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"สตสหสฺสคฺฆนโกติ วุตฺเต, สตสหสฺส ทาเปตฺวา "ทฺวารโกฏก
สมฺมชฺชิตฺวา กจวรจฺฉฑฺฑิกาย ทาสิยา เทถาติ เตสเยว หตฺเถ
ปหิณิ. สา กมฺพล คเหตฺวา โรทมานา สามิกสฺส สนฺติก คนฺตฺวา "กึ
ม สามิ, อปราเธ สติ, ปหริตุ น วฏฏติ, กสฺมา เม เอว
ถูลกมฺพล ปหิณิตฺถ, กถาห อิม นิวาเสสฺสามิ วา ปารุปสฺสามิ
วาติ. "นาห ตว เอตทตฺถาย ปหิณ,ึ เอต ปน กมฺพล
ปลิเวเตฺวา ตว สยนมูเล เปตฺวา นิปชฺชนกาเล คนฺโธทเกน โธตาน
ปาทาน ปฺุฉนตฺถาย เต ปหิณึ, กึ เอตป กาตุ น สกฺโกสีติ.
สา "เอต ปน กาตุ สกฺขิสฺสามีติ คเหตฺวา อคมาสิ. เต จ
ปุริสา ต การณ ทิสฺวา อตฺตโน เสฏิสฺส สนฺตกิ  คนฺตฺวา "กึ
ตาตา ทิฏ โว เสฏิกุลนฺติ วุตฺเต, "สามิ กึ ตุมหฺ าก อตฺถ,ิ
ราชคหนคเร โชติกสฺส เสฏิสฺส เอวรูปา นาม สมฺปตฺตีติ สพฺพ
เคหสมฺปตฺตึ อาโรเจตฺวา ต ปวตฺตึ อาจิกฺขึสุ. เสฏี เตส วจน
สุตฺวา ตุฏมานโส "อิทานิ ปพฺพชิตุ ลภิสฺสามีติ รฺโ สนฺติก
คนฺตฺวา "ปพฺพชิตุกาโมมฺหิ เทวาติ อาห. "สาธุ มหาเสฏิ
ปพฺพชาหีติ. โส เคห คนฺตฺวา ปุตฺเต ปกฺโกสาเปตฺวา สุวณฺณทณฺฑ วชิรผาล กุทฺทาล เชฏปุตฺตสฺส หตฺเถ เปตฺวา "ตาต
ปจฺฉิมเคเห สุวณฺณปพฺพตโต สุวณฺณปณฺฑ อุทธฺ ราหีติ อาห.
กุทฺทาล อาทาย คนฺตฺวา สุวณฺณปพฺพต ปหริ. ปฏิปาสาเณ
ปหฏกาโล วิย อโหสิ. ตสฺส หตฺถโต กุทฺทาล คเหตฺวา
มชฺฌิมปุตฺตสฺส หตฺเถ ทตฺวา ปหิณิ. ตสฺสป สุวณฺณปพฺพต ปหรนฺตสฺส,

ประโยค๓ - ธมฺมปทฏฐกถา (อฏฐโม ภาโค) - หนาที่ 177

ปฏิปาสาเณ ปหฏกาโล วิย อโหสิ. อถ น กนิฏปุตฺตสฺส
หตฺเถ ทตฺวา ปหิณิ. ตสฺส ต คเหตฺวา [ ] โกฏเฏตฺวา
ราสิกตาย มตฺติกาย ปหฏกาโล วิย อโหสิ. อถ น เสฏี
"เอหิ ตาต, อล เอตฺตเกนาติ วตฺวา อิตเร เทฺว เชฏภาติเก
ปกฺโกสาเปตฺวา "อย สุวณฺณปพฺพโต น ตุมฺหาก นิพฺพตฺโต,
มยฺหฺจ กนิฏสฺส จ นิพฺพตฺโต, อิมินา สทฺธึ เอกโต หุตฺวา
ปริภฺุชถาติ อาห. "กสฺมา ปน โส เตสเมว นิพฺพตฺตติ, กสฺมา
ชฏิโล ชาตกาเล อุทเก ปาติโตติ. อตฺตนา กตกมฺเมเนว.
กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส หิ เจติเย กริยมาเน, เอโก
ขีณาสโว เจติยฏาน คนฺตฺวา โอโลเกตฺวา "ตาตา กสฺมา
เจติยสฺส อุตฺตเรน มุข น อุฏหตีติ ปุจฺฉิ. "สุวณฺณ
นปฺปโหตีติ. "อห อนฺโตคาม ปวิสิตฺวา สมาทเปสฺสามิ, ตุมฺเห
อาทเรน กมฺม กโรถาติ. โส เอว วตฺวา นคร ปวิสิตฺวา
"อมฺมตาตา อมฺหาก เจติยสฺส เอกสฺมึ มุเข สุวณฺณ นปฺปโหติ,
สุวณฺณ ชานาถาติ มหาชน สมาทเปนฺโต สุวณฺณการกุล
อคมาสิ. สุวณฺณกาโรป ตขณเยว ภริยาย สทฺธึ กลห กโรนฺโต
นิสินฺโน โหติ. อถ น เถโร "เจติเย ตุมฺเหหิ คหิตมุขสฺส
สุวณฺณ นปฺปโหติ, ต ชานิตุ วฏฏตีติ อาห. โส ภริยาย
โกเปน "ตว สตฺถาร อุทเก ขิปตฺวา คจฺฉาติ อาห. อถ น
สา "อติสาหสิก กมฺม เต กต, มม กุทฺเธน เต อหเมว
๑

๑. สี. ม. เอตฺถนฺตเร `ปหรนฺตสฺสาติ ปท อตฺถิ.
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อกฺโกสิตพฺพา วา ปหริตพฺพา วา, กสฺมา อตีตานาคตปฺปจฺจุปฺปนฺเนสุ
พุทฺเธสุ เวรมกาสีติ อาห. สุวณฺณกาโร ตาวเทว สเวคปฺปตฺโต
หุตฺวา "ขมถ เม ภนฺเตติ วตฺวา เถรสฺส ปาทมูเล นิปชฺช.ิ
"ตาต อห ตยา น กิฺจิ วุตฺโต, สตฺถาร ขมาเปหีติ. "กินฺติ
กตฺวา ขมาเปมิ ภนฺเตติ. "สุวณฺณปุปฺผาน ตโย กุมฺเภ กตฺวา
อนฺโตธาตุนิธาเน ปกฺขิปตฺวา อลฺลวตฺโถ อลฺลเกโส หุตฺวา
ขมาเปหิ ตาตาติ. โส "สาธุ ภนฺเตติ สุวณฺณปุปฺผานิ กโรนฺโต
ตีสุ ปุตฺเตสุ เชฏปุตฺต ปกฺโกสาเปตฺวา "เอหิ ตาต, อห
สตฺถาร เวรวจเนน อวจ; ตสฺมา อิมานิ ปุปฺผานิ กตฺวา
ธาตุนิธาเน ปกฺขิปตฺวา ขมาเปสฺสามิ, ตฺวป โข เม สหาโย
โหหีติ อาห. โส "น ตฺว มยา เวรวจน วทาปโต, ตฺวเยว
กโรหีติ กาตุ น อิจฺฉิ. มชฺฌิมปุตฺต ปกฺโกสาเปตฺวา ตเถวาห.
โสป ตเถว วตฺวา น อิจฺฉิ. กนิฏ ปกฺโกสาเปตฺวา อาห. โส
"ปตุ อุปฺปนฺนกิจฺจ นาม ปุตฺตสฺส ภาโรติ ปตุ สหาโย หุตวฺ า
ปุปฺผานิ อกาสิ. สุวณฺณกาโร วิทตฺถิปฺปมาณาน ปุปฺผาน ตโย
กุมฺเภ นิฏาเปตฺวา ธาตุนิธาเน ปกฺขิปตฺวา อลฺลวตฺโถ อลฺลเกโส
สตฺถาร ขมาเปสิ. อิติ โส สตฺตกฺขตฺตุ ชาตกาเล อุทเก
ปาตน ลภิ. อย ปนสฺส โกฏิย ิโต อตฺตภาโว, อิทานิป
ตสฺเสว นิสสฺ นฺเทน อุทเก ปาติโต. เย ปนสฺส เทฺว ปุตฺตา
สุวณฺณปุปฺผาน กรณกาเล สหายา ภวิตุ น อิจฺฉึสุ, เตส เตน
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การเณน สุวณฺณปพฺพโต น นิพฺพตฺติ; กนิฏปุตฺตสฺส จ เอกโต
กตภาเวน นิพฺพตฺติ.
อิติ โส ปุตฺเต อนุสาสิตฺวา สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตวฺ า
กติปาเหเนว อรหตฺต ปาปุณิ. สตฺถา อปเรน สมเยน ปฺจหิ
ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ ปณฺฑาย จรนฺโต ตสฺส ปุตฺตาน เคหทฺวาร
อคมาสิ. เต พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขสุ งฺฆสฺส อฑฺฒมาส ภิกฺขาหาร
อทสุ. ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ "อชฺชาป เต อาวุโส
ชฏิล อสีตหิ ตฺเถ สุวณฺณปพฺพเต จ ปุตฺเตสุ จ ตณฺหา อตฺถีติ.
"น เม อาวุโส เอเตสุ ตณฺหา วา มาโน วา อตฺถีติ. เต
"อย ชฏิลตฺเถโร อภูต วตฺวา อฺ พฺยากโรตีติ วทึสุ. สตฺถา
เตส กถ สุตวฺ า "น ภิกฺขเว มม ปุตฺตสฺส เตสุ ตณฺหา วา
มาโน วา อตฺถีติ วตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
"โยธ ตณฺห ปหนฺตฺวาน อนาคาโร ปริพฺพเช,
ตณฺหาภวปริกฺขีณ
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตสฺสตฺโถ: โย อิธ โลเก ฉทฺวาริกตณฺห ชหิตฺวา ฆราวาเสน
อนตฺถิโก อนาคาโร หุตฺวา ปริพฺพชติ, ตณฺหาย เจว ภวสฺส
จ ปริกฺขีณตฺตา ตณฺหาภวปริกฺขีณ ตมห พฺราหฺมณ วทามีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
๑

๒

๓

๑. อิโต ปร `ตสฺส เจวาติ ปท นฏ ภเวยฺย. สี. ม. โปตฺถเก `กนิฏปุตฺตสฺส เจว
ชฏิลสฺส จาติ อตฺถิ. ต ยุตฺต สิยา. ๒. ภิกฺขู ปุจฺฉึสูติ ยุตฺตร. ๓. อิโต ปร มูลวตฺถุนา
อนุสนฺธิ ทฏพฺพา.
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อชาตสตฺตุกุมาโรป เทวทตฺเตน สทฺธึ เอกโต หุตฺวา ปตร
ฆาเตตฺวา รชฺเช ปติฏิโต "โชติกสฺส ปาสาท คณฺหิสฺสามีติ
ยุทฺธสชฺโช นิกฺขมิตฺวา มณิปากาเร สปริวารสฺส อตฺตโน ฉาย
ทิสฺวาว "คหปติโก ยุทธฺ สชฺโช หุตวฺ า พล อาทาย นิกฺขนฺโตติ
สลฺลกฺเขตฺวา อุปคนฺตุ น วิสหิ. เสฏิป ตทิวส อุโปสถิโก
หุตฺวา ปาโตว ภุตฺตปาตราโส วิหาร คนฺตฺวา สตฺถุ สนฺติเก
ธมฺม สุณนฺโต นิสินฺโน โหติ. ปมทฺวารโกฏเก รกฺข คเหตฺวา
ิโต ปน ยมโมลิ ยกฺโข ต ทิสฺวา "กห คจฺฉสีติ สปริวาร
วิทฺธเสตฺวา ทิสาวิทิสาสุ อนุพนฺธิ. ราชา วิหารเมว อคมาสิ.
อถ น เสฏี ทิสฺวาว "กึ เทวาติ วตฺวา อุฏ ายาสนา
อฏาสิ. "คหปติ กึ ตฺว ตว ปุริเส `มยา สทฺธึ ยุชฺฌถาติ
อาณาเปตฺวา อิธาคมฺม ธมฺม สุณนฺโต วิย นิสนิ ฺโนติ. "กึ ปน
เทโว มม เคห คณฺหิตุ คโตติ. "อาม คโตมฺหีติ. "มม อนิจฺฉาย
มม เคห คณฺหิตุ ราชสหสฺสป น สกฺโกติ เทวาติ. โส "กึ
ปน ตฺว ราชา ภวิสฺสสีติ กุชฺฌ.ิ "นาห ราชา, มม สนฺตก
ปน ทสิกสุตตฺ ป มม อนิจฺฉาย ราชูหิ วา โจเรหิ วา คเหตุ
น สกฺกาติ. "กึ ปนาห ตว รุจิยา คณฺหิสฺสามีติ. "เตนหิ เทว
อิมา เม ทสสุ องฺคุลีสุ วีสติ มุททฺ ิกา, อิมาห ตุมฺหาก น
เทมิ; สเจ สกฺโกถ, คณฺหถาติ. โส ปน ราชา ภูมิย อุกฺกฏุ ิก
นิสีทิตฺวา อุลฺลงฺฆนฺโต อฏารสหตฺถ าน อภิรุหติ, ตฺวา
๑

๒

๑. "อาสนา อุฏาสีติ ยุตฺตตร. ๒. สี. ยุ. คหิต.
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อุลฺลงฺฆนฺโต อสีติหตฺถ าน อภิรุหติ. เอว มหาพโล สมาโนป
อิโต จิโต จ ปริวตฺเตนฺโต เอก มุทฺทิกป กฑฺฒิตุ นาสกฺขิ.
อถ น เสฏี "สาฏก ปตฺถร เทวาติ วตฺวา องฺคุลิโย อุชุก
อกาสิ. วีสติป มุทฺทิกา นิกฺขมึสุ. อถ น เสฏี "เอว เทว
มม สนฺตก มม อนิจฺฉาย น สกฺกา คณฺหิตุนฺติ วตฺวา รฺโ
กิริยาย อุปปฺ นฺนสเวโค "ปพฺพชิตุ เม อนุชานาถ เทวาติ อาห.
โส "อิมสฺมึ ปพฺพชิเต, สุข ปาสาท คณฺหิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา,
เอกวจเนเนว "ปพฺพชาหีติ อาห. โส สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา
น จิรสฺเสว อรหตฺต ปตฺวา โชติกตฺเถโร นาม อโหสิ. ตสฺส
อรหตฺตปฺปตฺตกฺขเณเยว สพฺพาป สา สมฺปตฺติ อนฺตรธายิ. ตปสฺส
สตุลกาย นาม ภริย เทวา อุตฺตรกุรเุ มว นยึสุ. อเถกทิวส ภิกขฺ ู
ต อามนฺเตตฺวา "อาวุโส โชติก ตสฺมึ ปน เต ปาสาเท วา
อิตฺถิยา วา ตณฺหา อตฺถีติ ปุจฺฉิตฺวา "นตฺถาวุโสติ วุตฺเต,
สตฺถุ อาโรเจสุ "อย ภนฺเต อภูต วตฺวา อฺ พฺยากโรตีติ.
สตฺถา "นตฺเถว ภิกฺขเว มม ปุตฺตสฺส ตสฺมึ ตณฺหาติ วตฺวา
อิม คาถมาห
"โยธ ตณฺห ปหนฺตฺวาน อนาคาโร ปริพฺพเช,
ตณฺหาภวปริกฺขีณ ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
[ ] เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
โชติกตฺเถรวตฺถุ.
๑

๒

๑. อิมสฺมึ าเน อตฺโถ วณฺเณตพฺโพ. ๒. สี. เอตฺถนฺตเร "อิมิสฺสา คาถายตฺโถ เหฏา
ชฏิลตฺเถรวตฺถุมฺหิ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพติ อตฺถิ.
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๓๔. ปมนฏปุพฺพกวตฺถุ. (๒๙๗)
"หิตฺวา มานุสกนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
เอก นฏปุพฺพก อารพฺภ กเถสิ.
โส กิร เอก นฏกีฬ กีฬมาโน วิจรนฺโต สตฺถุ ธมฺมกถ สุตฺวา
ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ. ตสฺมึ พุทฺธปฺปมุเขน ภิกฺขุสงฺเฆน
สทฺธึ ปณฺฑาย ปวิสนฺเต, ภิกฺขู เอก นฏปุตฺต กีฬนฺต ทิสฺวา
"อาวุโส เอส ตยา กีฬติ กีฬิต กีฬติ, อตฺถิ นุโข เต เอตฺถ
สิเนโหติ ปุจฺฉิตฺวา "นตฺถีติ วุตฺเต, "อย ภนฺเต อภูต วตฺวา
อฺ พฺยากโรตีติ อาหสุ. สตฺถา เตส กถ สุตฺวา "ภิกฺขเว มม
ปุตฺโต สพฺพโยเค อติกฺกนฺโตติ วตฺวา อิม คาถมาห
"หิตฺวา มานุสก โยค ทิพฺพ โยค อุปจฺจคา,
สพฺพโยควิสยุตฺต ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตตฺถ "มานุสก โยคนฺติ: มานุสก อายฺุเจว ปฺจ กามคุเณ
จ. ทิพฺพโยเคป เอเสว นโย.
อุปจฺจคาติ: โย มานุสก โยค หิตฺวา ทิพฺพ โยค อติกฺกนฺโต,
ต สพฺเพหิ จตูหิป โยเคหิ วิสยุตฺต อห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ปมนฏปุพฺพกวตฺถุ.
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๓๕. ทุติยนฏปุพฺพกวตฺถุ. (๒๙๘)
"หิตฺวา รติฺจาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต
เอก นฏปุพฺพกเยว อารพฺภ กเถสิ.
วตฺถุ ปุริมสทิสเมว. อิธ ปน สตฺถา "ภิกขฺ เว มม ปุตโฺ ต
รติฺจ อรติฺจ ปหาย ิโตติ วตฺวา อิม คาถมาห
"หิตฺวา รติฺจ อรติฺจ สีติภูต นิรูปธึ
สพฺพโลกาภิภุ วีร
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตตฺถ "รตินฺติ: ปฺจกามคุณรตึ
อรตินฺต:ิ อรฺวาเส อุกฺกณฺึ.
สีติภูตนฺติ: นิพฺพุต.
นิรูปธินฺติ: นิรุปกฺกเิ ลส.
วีรนฺติ: ต เอวรูป สพฺพกฺขนฺธโลก อภิภวิตฺวา ิต วิริยวนฺต
อห พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ทุติยนฏปุพฺพกวตฺถุ.
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๓๖. วงฺคีสตฺเถรวตฺถุ. (๒๙๙)
"จุตึ โย เวทีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
วงฺคีสตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
ราชคเห กิเรโก พฺราหฺมโณ วงฺคีโส นาม มตมนุสฺสาน สีส
อาโกเฏตฺวา "อิท นิรเย นิพฺพตฺตสฺส สีส, อิท ติรจฺฉานโยนิย,
อิท เปตฺติวิสเย, อิท มนุสฺสโลเก, อิท เทวโลเก นิพฺพตฺตสฺส
สีสนฺติ ชานาติ. พฺราหฺมณา "สกฺกา อิม นิสฺสาย โลก ขาทิตุนฺติ
จินฺเตตฺวา ต เทฺว รตฺตวตฺถานิ ปริทหาเปตฺวา อาทาย ชนปท
จรนฺตา มนุสฺเส วทนฺติ "เอโส วงฺคีโส นาม พฺราหฺมโณ
มตมนุสฺสาน สีส อาโกเฏตฺวา นิพฺพตฺตฏาน ชานาติ, อตฺตโน
าตกาน นิพฺพตฺตฏาน ปุจฺฉถาติ. มนุสฺสา ยถาพล ทสป
กหาปเณ วีสป สตป ทตฺวา าตกาน นิพฺพตฺตฏาน ปุจฺฉนฺติ.
เต อนุปุพฺเพน สาวตฺถึ ปตฺวา เชตวนสฺส อวิทูเร นิวาส คณฺหึสุ.
เต ภุตฺตปาตราส มหาชน คนฺธมาลาทิหตฺถ ธมฺมสฺสวนาย คจฺฉนฺต
ทิสฺวา "กห คจฺฉถาติ ปุจฺฉิตฺวา, "วิหาร ธมฺมสฺสวนายาติ วุตฺเต,
"ตตฺถ คนฺตฺวา กึ กริสสฺ ถ? อมฺหาก วงฺคีสพฺราหฺมณสทิโส นตฺถ,ิ
มตมนุสฺสาน สีส อาโกเฏตฺวา นิพฺพตฺตฏาน ชานาติ,
าตกาน นิพฺพตฺตฏาน ปุจฺฉถาติ อาหสุ. เต "วงฺคีโส
กึ ชานาติ, อมฺหาก สตฺถารา สทิโส นตฺถีติ วตฺวา, อิตเรหิป
"วงฺคีสสทิโส นตฺถีติ วุตฺเต, กถ วฑฺเฒตฺวา "เอถทานิ โว
วงฺคีสสฺส วา อมฺหาก วา สตฺถุ ชานนภาว ชานิสฺสามาติ เต
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อาทาย วิหาร อคมสุ. สตฺถา เตส อาคมนภาว ตฺวา "นิรเย
ติรจฺฉานโยนิย มนุสฺสโลเก เทวโลเกติ จตูสุ าเนสุ นิพฺพตฺตาน
จตฺตาริ สีสานิ ขีณาสวสีสฺจาติ ปฺจ สีสานิ อาหราเปตฺวา
ปฏิปาฏิยา ปาเปตฺวา อาคตกาเล วงฺคีส ปุจฺฉิ "ตฺว กิร สีส
อาโกเฏตฺวา มตกาน นิพฺพตฺตฏาน ชานาสีติ. "อาม ชานามีติ.
"อิท กสฺส สีสนฺติ. โส ต อาโกเฏตฺวา "นิรเย นิพฺพตฺตสฺสาติ
อาห. อถสฺส สตฺถา "สาธูติ สาธุการ ทตฺวา อิตรานิป ตีณิ
สีสานิ ปุจฺฉิตฺวา เตน อวิรชฺฌิตฺวา วุตฺตวุตฺตกฺขเณ ตเถว
สาธุการ ทตฺวา ปฺจม สีส ทสฺเสตฺวา "อิท กสฺสาติ ปุจฺฉิ.
โส ต อาโกเฏตฺวา นิพฺพตฺตฏาน น ชานาติ. อถ น สตฺถา
"กึ วงฺคีส น ชานาสีติ วตฺวา, "อาม น ชานามีติ วุตฺเต,
"อห ชานามีติ อาห. "เกน ชานาสีติ. "มนฺตพเลน ชานามีติ.
อถ น วงฺคีโส ยาจิ "เทถ เม อิม มนฺตนฺติ. "น สกฺกา
อปพฺพชิตสฺส ทาตุนฺติ. โส "อิมสฺมึ มนฺเต คหิเต, สกลชมฺพุทีเป
อห เชฏโก ภวิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา เต พฺราหฺมเณ "ตุมฺเห
ตตฺเถว กติปาห วสถ, อห ปพฺพชิสฺสามีติ อุยโฺ ยเชตฺวา สตฺถุ
สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา ลทฺธูปสมฺปโท วงฺคีสตฺเถโร นาม อโหสิ.
อถสฺส สตฺถา ทฺวตฺตึสาการกมฺมฏาน ทตฺวา "มนฺตสฺส ปริกมฺม
สชฺฌายาหีติ อาห. โส ต สชฺฌายนฺโต อนฺตรนฺตรา พฺราหฺมเณหิ
"คหิโต เต มนฺโตติ ปุจฺฉิยมาโน "อาคเมถ ตาว, คณฺหามีติ
๑

๑. สี. ม. ยุ. "เกน....ชานามีติ อิติ นตฺถิ.
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วตฺวา กติปาหสฺเสว อรหตฺต ปตฺวา ปุน พฺราหฺมเณหิ ปุฏโ
"อภพฺโพทานาห อาวุโส คนฺตุนฺติ อาห. ต สุตฺวา ภิกฺขู "อย
ภนฺเต อภูเตน อฺ พฺยากโรตีติ สตฺถุ อาโรเจสส. สตฺถา
"มา ภิกฺขเว เอว อวจุตฺถ, อิทานิ ภิกฺขเว มม ปุตฺโต
จุติปฏิสนฺธิกุสโล ชาโตติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
"จุตึ โย เวทิ สตฺตาน อุปปตฺติฺจ สพฺพโส,
อสตฺต สุคต พุทฺธ ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ.
ยสฺส คตึ น ชานนฺติ เทวา คนฺธพฺพมานุสา,
ขีณาสว อรหนฺต ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตตฺถ "โย เวทีติ: โย สตฺตาน สพฺพากาเรน จุติฺจ
ปฏิสนฺธิฺจ ปากฏ กตฺวา ชานาติ, ตมห อลคฺคตาย อสตฺต
ปฏิปตฺติยา สุฏุคตตฺตา สุคต จตุนฺน สจฺจาน พุทฺธตาย พุทฺธ
พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ.
ยสฺสาติ: ยสฺเสเต เทวาทโย คตึ น ชานนฺติ, ตมห อาสวาน
ขีณตาย ขีณาสว กิเลเสหิ อารกตฺตา อรหนฺต พฺราหฺมณ วทามีติ
อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.ฒ
วงฺคีสตฺเถรวตฺถุ.
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๓๗. ธมฺมทินฺนาเถรีวตฺถุ. (๓๐๐)
"ยสฺส ปุเร จาติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เวฬุวเน
วิหรนฺโต ธมฺมทินฺน ภิกฺขุนึ อารพฺภ กเถสิ.
เอกทิวส หิ ตสฺสา คิหิกาเล สามิโก วิสาโข อุปาสโก
สตฺถุ สนฺติเก ธมฺม สุตฺวา อนาคามิผล ปตฺวา จินฺเตสิ "มยา
สพฺพ สาปเตยฺย ธมฺมทินฺน ปฏิจฺฉาเปตุ วฏฏตีติ. โส ตโต
ปุพฺเพ อาคจฺฉนฺโต ธมฺมทินฺน วาตปาเนน โอโลเกนฺตึ ทิสวฺ า
สิต กโรติ. ตทิวส ปน วาตปาเน ิต อโนโลเกนฺโตว
อคมาสิ. สา "กึ นุโข อิทนฺติ จินฺเตตฺวา "โหตุ, โภชนกาเล
ชานิสฺสามีติ โภชนเวลาย ภตฺต อุปนาเมสิ. โส อฺเสุ ทิวเสสุ
"เอหิ, เอกโต ภฺุชามาติ วทติ. ตทิวส ปน ตุณฺหีภูโตว
ภฺุชิ. สา "เกนจิเทว การเณน กุปโต ภวิสฺสตีติ จินฺเตสิ.
อถ น วิสาโข สุขนิสินฺนเวลาย ต ปกฺโกสิตฺวา "ธมฺมทินฺเน
อิมสฺมึ เคเห สพฺพ สาปเตยฺย ปฏิจฺฉาหีติ อาห. สา "กุทธฺ า
นาม สาปเตยฺย น ปฏิจฉฺ าเปนฺติ, กินฺนุ โข เอตนฺติ จินฺเตตฺวา
"ตุมฺเห ปน สามีติ อาห. "อห อิโต ปฏาย น กิฺจิ
วิจาเรสฺสามีติ. "ตุมฺเหหิ ฉฑฺฑิต เขฬ โก ปฏิจฺฉิสฺสติ, เอว สนฺเต,
มม ปพฺพชฺช อนุชานาถาติ. โส "สาธุ ภทฺเทติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา
มหนฺเตน สกฺกาเรน ต ภิกฺขุนีอุปสฺสย เนตฺวา ปพฺพาเชสิ. สา
ลทฺธูปสมฺปทา ธมฺมทินนฺ าเถรี นาม อโหสิ. สา วิเวกกามตาย
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ภิกฺขุนีหิ สทฺธึ ชนปท คนฺตฺวา ตตฺถ วิหรนฺตี น จิรสฺเสว สห
ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปตฺวา "อิทานิ ม นิสฺสาย าติชนา
ปฺุานิ กริสฺสนฺตีติ ปุนเทว ราชคห ปจฺจาคฺฉิ. อุปาสโก ตสฺสา
อาคตภาว สุตฺวา "เกน นุ โข การเณน อาคตาติ ภิกฺขุนีอุปสฺสย
คนฺตฺวา เถรึ [ ] วนฺทิตวฺ า เอกมนฺต นิสินฺโน "อุกฺกณฺิตา นุ
โขสิ อยฺเยติ วตฺตุ อปฺปฏิรูป, ปฺหเมก น ปุจฺฉิสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา โสตาปตฺติมคฺเค ปฺห ปุจฺฉิ. สา ต วิสฺสชฺเชสิ.
อุปาสโก เตเนว อุปาเยน เสสมคฺเคสุป ปฺห ปุจฺฉิตฺวา,
อติกฺกมฺม ปฺหสฺส ปุฏ กาเล ตาย "อจฺจสรา โข อาวุโส
วิสาขาติ วตฺวา "อากงฺขมาโน สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา อิม
ปฺห ปุจฺเฉยฺยาสีติ วุตฺเต, เถรึ วนฺทิตฺวา อุฏายาสนา สตฺถุ
สนฺติก คนฺตฺวา ต กถาสลฺลาป สพฺพ ภควโต อาโรเจสิ. สตฺถา
"สุกถิต มม ธีตาย ธมฺมทินฺนาย, อหฺเจต ปฺห วิสฺสชฺเชนฺโต
เอวเมว วิสฺสชฺเชยฺยนฺติ วตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต อิม คาถมาห
"ยสฺส ปุเร จ ปจฺฉา จ มชฺเฌ จ นตฺถิ กิฺจน
อกิฺจน อนาทาน ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตตฺถ "ปุเรติ: อตีเตสุ ขนฺเธสุ.
ปจฺฉาติ: อนาคเตสุ ขนฺเธสุ.
มชฺเฌติ: ปจฺจุปฺปนฺเนสุ ขนฺเธสุ.
๑

๒

๑. เอตฺถนฺตเร "ทิสฺวาติ อตฺถิ. ๒. ม. อจฺฉริย อาวุโส.
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นตฺถิ กิฺจนนฺติ: ยสฺส เตสุ ตีสุ าเนสุ ตณฺหาคาหสงฺขาต
กิฺจน นตฺถ,ิ ตมห ราคกิฺจนาทีหิ อกิฺจน กสฺสจิ คหณสฺส
อภาเวน อนาทาน พฺราหฺมณ วทามีติ อตฺโถ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ธมฺมทินฺนาเถรีวตฺถุ.
๓๘. องฺคุลมิ าลตฺเถรวตฺถุ. (๓๐๑)
"อุสภนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
องฺคุลิมาลตฺเถร อารพฺภ กเถสิ.
วตฺถุ "น เว กทริยา เทวโลก วชนฺตีติ คาถาวณฺณนาย
วุตฺตเมว. วุตฺตฺหิ ตตฺถ "ภิกฺขู องฺคุลิมาล ปุจฉฺ ึสุ "กึ นุ โข
อาวุโส ทุฏ หตฺถึ ฉตฺต ธาเรตฺวา ิต ทิสฺวา น ภายสีติ.
"น ภายามิ อาวุโสติ. เต สตฺถาร อาหสุ "องฺคุลิมาโล ภนฺเต
อภูเตน อฺ พฺยากโรตีติ. สตฺถา "น ภิกฺขเว มม ปุตฺโต
องฺคุลิมาโล ภายติ, ขีณาสวอุสภานฺหิ อนฺตเร เชฏกอุสภา
มม ปุตฺตสทิสา ภิกฺขู น ภายนฺตีติ วตฺวา พฺราหฺมณวคฺเค อิม
คาถมาห
"อุสภ ปวร วีร
มเหสี วิชิตาวิน
อเนช นหาตก พุทฺธ ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
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ตสฺสตฺโถ: อจฺฉมฺภิตตฺเถน อุสภสทิสตาย อุสภ อุตฺตมตฺเถน
ปวร วิรยิ สมฺปตฺติยา วีร มหนฺตาน สีลกฺขนฺธาทีน เอสิตตฺตา
มเหสึ ติณฺณ มาราน วิชิตตฺตา วิชิตาวิน นหาตกฺกิเลสตาย
นหาตก จตุสจฺจพุทฺธตาย พุทฺธ ต เอวรูป อห พฺราหฺมณ
วทามีติ.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
องฺคุลิมาลตฺเถรวตฺถุ.
๓๙. เทวหิตพฺราหฺมณวตฺถุ. (๓๐๒)
"ปุพฺเพนิวาสนฺติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิรหนฺโต
เทวหิตพฺราหฺมณสฺส ปฺห อารพฺภ กเถสิ.
เอกสฺมึ หิ สมเย ภควา วาเตหิ อาพาธิโก หุตฺวา
อุปวานตฺเถร อุณฺโหทกตฺถาย เทวหิตพฺราหฺมณสฺส สนฺติก ปหิณิ.
โส คนฺตฺวา สตฺถุ อาพาธิกภาว อาจิกฺขิตฺวา อุณฺโหทก ยาจิ.
ต สุตฺวา พฺราหฺมโณ ตุฏมานโส หุตฺวา "ลาภา วต เม,
ย มม สนฺติก สมฺมาสมฺพุทฺโธ อุณฺโหทกสฺสตฺถาย ปหิณีติ
อุณฺโหทกสฺส กาช ปุริเสน คาหาเปตฺวา ผาณิตสฺส จ ปุฏ
อุปวานตฺเถรสฺส ปาทาสิ. เถโร ต คาหาเปตฺวา วิหาร คนฺตฺวา
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สตฺถาร อุณฺโหทเกน นหาเปตฺวา อุณฺโหทเกน ผาณิต อาโลเฬตฺวา
ภควโต ปาทาสิ. ตสฺส ต ขณเยว โส อาพาโธ ปฏิปสฺสมฺภิ
พฺราหฺมโณ จินฺเตสิ "กสฺส นุ โข เทยฺยธมฺโม ทินฺโน มหปฺผโล
โหติ, สตฺถาร ปุจฺฉิสฺสามีติ. โส สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา ตมตฺถ
ปุจฺฉนฺโต อิม คาถมาห
"กตฺถ ทชฺชา เทยฺยธมฺม, กตฺถ ทินฺน มหปฺผล,
กถ หิ ยชมานสฺส
กถ อิชฺฌนฺติ ทกฺขิณาติ.
อถสฺส สตฺถา "เอวรูปสฺส พฺราหฺมณสฺส ทินฺน มหปฺผล
โหตีติ วตฺวา พฺราหฺมณ ปกาเสนฺโต อิม คาถมาห
"ปุพฺเพนิวาส โย เวทิ สคฺคาปายฺจ ปสฺสติ
อโถ ชาติกฺขย ปตฺโต อภิฺา โวสิโต มุน,ิ
สพฺพโวสิตโวสาน
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ตสฺสตฺโถ: โย ปุพฺเพนิวาส ปากฏ กตฺวา ชานาติ ฉพฺพีสติเทวโลกเภท สคฺคฺจ จตุพฺพิธ อปายฺจ ทิพฺพจกฺขุนา ปสฺสติ
อโถ ชาติกฺขยสงฺขาต อรหตฺต ปตฺโต อภิฺเยฺย ธมฺม
อภิชานิตฺวา ปริฺเยฺย ปริชานิตฺวา ปหาตพฺพ ปหาย สจฺฉิกาตพฺพ
สจฺฉิกตฺวา โวสิโต นิพพฺ าน ปตฺโต วุสิตโวสาน วา ปตฺโต
อาสวกฺขยปฺปฺาย โมนภาว ปตฺตตฺตา มุนิ, ตมห สพฺเพส
กิเลสาน โวสาน อรหตฺตมคฺคฺาณ พฺรหฺมจริยวาส วุตฺถภาเวน
สพฺพโวสิตโวสาน พฺราหฺมณ วทามีติ.
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เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ, พฺราหฺมโณป
ปสนฺนมานโส สรเณสุ ปติฏาย อุปาสกตฺต ปเวเทสีติ.
เทวหิตพฺราหฺมณวตฺถุ.
พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา นิฏิตา.
ฉพฺพีสติโม วคฺโค.
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เอตฺตาวตา "สพฺพปเม ยมกวคฺเค จุทฺทส วตฺถูน,ิ อปฺปมาทวคฺเค
นว, จิตฺตวคฺเค นว, ปุปฺผวคฺเค ทฺวาทส , พาลวคฺเค ปณฺณรส ,
ปณฺฑิตวคฺเค เอกาทส, อรหนฺตวคฺเค ทส, สหสฺสวคฺเค จุทฺทส,
ปาปวคฺเค ทฺวาทส, ทณฺฑวคฺเค เอกาทส, ชราวคฺเค นว,
อตฺตวคฺเค ทส, โลกวคฺเค เอกาทส, พุทฺธวคฺเค นว,
สุขวคฺเค อฏ, ปยวคฺเค นว, โกธวคฺเค อฏ, มลวคฺเค
ทฺวาทส, ธมฺมฏวคฺเค ทส, มคฺควคฺเค ทส, ปกิณฺณกวคฺเค
นว, นิรยวคฺเค นว, นาควคฺเค อฏ, ตณฺหาวคฺเค ทฺวาทส,
ภิกฺขุวคฺเค ทฺวาทส, พฺราหฺมณวคฺเค เอกูนจตฺตาลีสาติ เอเกนูนานิ
ตีณิ วตฺถุสตานิ ปกาเสตฺวา นาติสงฺเขปนาติวิตฺถารวเสน
อุปรจิตา ทฺวาสตฺตติภาณวารปฺปมาณา ธมฺมปทสฺส อฏกถา
นิฏิตา .
ปตฺต ธมฺมปท เยน ธมฺมราเชนนุตฺตร,
คาถา ธมฺมปเท เตน ภาสิตา ยา มเหสินา
สเตวีสา จตุสฺสตา จตุสฺสจฺจวิภาวินา
สตตฺตยมฺหิ วตฺถูน เอเกนูเน สมุฏิตา,
วิหาเร อธิราเชน
การิตมฺหิ กตฺุนา
ปาสาเท สิริกูฏสฺส รฺโ วิหรตา มยา
๑

๒

๓

๔

๑. สี. ยุ. เอกาทส. ๒. สี. ยุ. จุทฺทส. เตสุ โปตฺถเกสุ ปน วตฺถูนิ กเมน ทฺวาทเสว
เจว ปณฺณรเสว จ โหนฺติ. ๓. อิมานิ สกลียมานานิ เอกาธิกานิ ตีณิ สตานิ โหนฺติ.
๔. พุทฺธวคฺเค นวาติ ปกฺขิปตวฺ า กเต, อิมานิ สกลียมานานิ ทฺวาธิกานิ ตีณิ วตถุสตฺานิ
โหนฺติ.
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อตฺถพฺยฺชนสมฺปนฺน อตฺถาย จ หิตาย จ
โลกสฺส โลกนาถสฺส
สทฺธมฺมฏิติกามตา
ตาส อฏกถ เอต
กโรนฺเตน สุนิมฺมล
ทฺวาสตฺตติปฺปมาณาย ภาณวาเรหิ ปาลิยา
ย ปตฺต กุสล, เตน
กุสลา สพฺพปาณิน
สพฺเพ อิชฌ
ฺ นฺตุ สงฺกปฺปา ผลนฺตา มธุร ผลนฺติ.
ปรมวิสุทฺธสทฺธาพุทฺธิวิริยปฏิมณฺฑิเตน สีลาจารชฺชวมทฺทวาทิคุณสมุทยสมุทิเตน สกสมยสมยนฺตรคหนชฺโฌคาหนสมตฺเถน
ปฺาเวยฺยตฺติสมนฺนาคเตน เตปฏกปริยตฺติปฺปเภเท สาฏกเถ
สตฺถุสาสเน อปฺปฏิหตฺาณปฺปเวทิเตน มหาเวยฺยากรเณน
กรณสมฺปตฺติชนิตสุขวินิคฺคตมธุโรทารวจนลาวณฺณยุตฺเตน ยุตฺตมุตฺตวาทินา วาทิวเรน มหากวินา ฉฬภิฺาปฏิสมฺภิทาทิปฺปเภทคุณปฺปฏิมณฺฑิเต อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม อปฺปฏิหตพุทฺธีน เถรวสปฺปทีปาน
เถราน มหาวิหารวาสีน วสาลงฺการภูเตน วิปลุ วิสุทฺธพุทฺธินา
พุทฺธโฆโสติ ครูหิ คหิตนามเธยฺเยน เถเรน กตาย ธมฺมปทสฺส
อตฺถวณฺณนา.
๑

๑. สี. ม. ยุ. อปฺปฏิหตฺาณปฺปภาเวน.

