คํานํา
กองตํารามหามกุฎ ฯ มีหนาที่รับผิดชอบ และดําเนินการ เกี่ยวกับ
ตําราเรียนและแบบประกอบการศึกษาพระพุทธศาสนา ทั้งฝายธรรม
และบาลี เมือ่ มีเจาหนาที่กองตําราหรือทานผูอื่นใด ไดรวบรวมหรือ
เรียบเรียงแตงตําราเกี่ยวกับการศึกษาพระพุทธศาสนา และมอบลิขสิทธิ์
ใหมหามกุฎ ฯ ทางเจาหนาที่กองตําราไดตรวจพิจารณา เมื่อเห็นวา
จะเปนประโยชนแกนักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนผูสนใจ
ก็ดําเนินการพิมพเปนหนังสือตําราเรียน หรือแบบประกอบตามแตกรณี
ทานเจาคุณพระอมรมุนี ( ศิลา สิทฺธิธมฺโม ป.ธ. ๙ ) วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร ไดรวบรวมเรียบเรียงและแปล
ธัมมปทัฏฐกถา โดยวิธียกศัพทแปล เฉพาะที่ยากเปนขอดเปนปม ที่
นักหนังสือเรียกวา " แกง " วา " ที่เลน " หนังสือ ดังนั้นจึงตั้งชื่อวา
" คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถายกศัพทแปล " และไดจัดทําไวครบทั้ง ๘ ภาค
เปนสํานวนแปลที่แปลกกวาสํานวนแปลของโบราณาจารย เหมาะแก
นักเรียนในยุคนี้ และมอบลิขสิทธิ์ใหแกมหามกุฎราชวิทยาลัย เพื่อพิมพ
เปนตําราสําหรับกุลบุตรศึกษาเลาเรียนสืบตอไป กองตํารามหามกุฎ ฯ
ขอขอบพระคุณทานเจาคุณพระอมรมุนี ( ศิลา สิทฺธิธมฺโม ป.ธ. ๙ )
ไว ณ โอกาสนี้ เปนอยางยิ่ง.
กองตํารา
มหากุฎราชวิทยาลัย
๓๐ มีนาคม ๒๕๑๘
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คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา
ยกศัพทแปล ภาค ๕
๑. ๓/๑๔ ตั้งแต ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ เปนตนไป.
ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. กถ ยังถอยคําวา อโห โอ กมฺม อ. กรรม
จูเฬกสาฏกสฺส ของพราหมณชื่อวา จูเฬกสาฎก อจฺฉริย เปนกรรม
นาอัศจรรย ( โหติ ) ยอมเปน ( โส จูเฬกสาฏโก ) อ. พราหมณชื่อวา
จูเฬกสาฎกนั้น ลภิ ไดแลว สพฺพจตุกฺก ซึ่งหมวดสี่แหงวัตถุทั้งปวง
มุหุตฺตเอว ครูเดียวนั่นเทียว วิปาดก อ. ผล กลฺยาณกมฺเมน อันกรรม
อันงาม กเตน อันพราหมณกระทําแลว เขตฺตฏาเน ในที่อันเปน
เนื้อนา อิทานิเอว ในกาลนี้นั่นเทียว ทินิโน ใหแลว อชฺชเอว ในวันนี้
นั่นเทียว อิติ ดังนี้ สมุฏ าเปสุ ใหตั้งขึ้นพรอมแลว ธมฺมสภาย
ในธรรมสภา ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา อาคนฺตฺวา เสด็จมาแลว
ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอ นภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ
ท. สนฺนิสินนฺ า เปนผูนั่งประชุมกันแลว กถาย ดวยถอยคํา กาย นุ
อะไรหนอ อตฺถ ยอมมี เอตรหิ ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ ( วจเน )
ครั้นเมื่อคําวา ( มย ) อ. ขาพระองค ท. ( สนฺนิสนิ ฺนา ) เปนผูนั่ง

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๕ - หนาที่ 2

ประชุมกันแลว อิมาย นาม กถาย ดวยถอยคําชื่อนี้ ( อมฺห ) ยอมมี
( เอตรหิ ) ในกาลยัดนี้ อิติ ดังนี้ ( เตหิ ภิกฺขูหิ ) อันภิกษุ ท.
เหลานั้น วุติเต กราบทูลแลว วติวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ
ท. สเจ ถาวา อย เอกสาฏโก อ. พราหมณชื่อวาเอกสาฎกนี้ อสกฺขิสฺส
จักไดอาจแลว ทาตุ เพื่ออันถวาย มยฺห แกเรา ปฐมยาเม ในยาม
ที่หนึ่งไซร อลภิสิส จักไดไดแลว สพฺพโสฬสก ซึ่งหมวดสิบหกแหง
วัตถุทั้งปวง สเจ ถาวา ( อย เอกสาฏโก ) อ. พราหมณชื่อวา
เอกสาฎกนี้ อสกฺขิสฺส จักไดอาจแลว ทาตุ เพื่ออันถวาย ( มยฺห )
แกเรา มชฺฌมิ ยาเม ในยามอันมีในทามกลางไซร อลภิสฺส จักไดไดแลว
สพฺพฏก ซึง่ หมวดแปดแหงวัตถุทั้งปวง ปน แตวา เอโส เอกสาฏโก อ. พราหมณชื่อวาเอกสาฎกนี้ ลภิ ไดแลว สพฺพจตุกฺก ซึ่ง
หมวดสี่แหงวัตถุทั้งปวง ( ตสฺส สาฏกสฺส อตฺตนา ) ทินฺนตฺตา เพราะ
ความที่แหงผาสาฎกนั้น เปนผาอันตนถวายแลว พลวปจฺจูเส ในกาล
เปนที่กําจัดเฉพาะซึ่งมืดอันมีกําลัง หิ จริงอยู กลฺยาณกมฺม อ. กรรม
อันงาม กโรนฺเตน ปุคฺคเลน อันบุคคลผูเมื่อกระทํา อุปฺปนฺนจิตฺต
อหาเปตฺวา ไมยังจิตอันเกิดขึ้นแลวใหเสื่อมแลว กาตพฺพ พึงกระทํา
ตขณเอว ในขณะนั้นนั่นเทียว หิ ดวยวา กุสล อ. กุศล กต อัน
บุคคลกระทําแลว ทนฺธ ชา ททมาน เมื่อจะให สมฺปตฺตึ ซึ่งสมบัติ
ททาติ ยอมให ทนฺธเอว ชานั่นเทียว ตสฺมา เพราะเหตุนั้น กลฺยาณกมฺม อ. กรรมอันงาม ( ปุคฺคเลน ) อันบุคคล กาตพฺพ พึงกระทํา
จิตฺตุปฺปาทสมนนฺตารเอว ในลําดับแหงความเกิดขึ้นแหงจิตนั่นเทียว
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อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ
ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม อาห ตรัสแลว คาถ ซึง่ พระคาถา อิม
นี้วา
( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล อภิตฺถเรถ พึงขวนขวาย
กลฺยาเณ กมฺเม ในกรรมอันงาม นิวารเย พึงหาม
จิตตฺ  ซึ่งจิต ปาปา จากความชั่ว หิ เพราะวา
( ปุคฺคลสฺส ) เมือ่ บุคคล กรโต กระทําอยู ปฺุ
ซึ่งบุญ ทนฺธ ชา มโน อ. ใจ รมติ ยอมยินดี
ปาปสฺมึ ในความชั่ว อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา กเรยฺย พึงกระทํา ตุริตตุริต ดวน ๆ
คือวา สีฆสีฆ เร็ว ๆ อิติ ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานัน้ หนา
( ปทสฺส ) แหงบทวา อภิตฺถเรถ อิติ ดังนี้ ฯ หิ จริงอยู ( กุสล )
อ. กุศล จิตฺเต ครั้นเมื่อจิตวา อห อ. เรา กริสฺสามิ จักกระทํา
สลากภตฺตทานาทีสุ กุสเลสุ ในกุศล ท. มีการถวายซึ่งภัตรตามสลาก
เปนตนหนา กุสล ซึ่งกุศล กิฺจิเอว บางอยางนั่นเทียว อิติ ดังนี้
อุปฺปนฺเน เกิดขึ้นแลว อฺเ ชนา อ. ชน ท. เหลาอื่น น ลภนฺติ
จะไมได โอกาส ซึ่งโอกาส ยถา โดยประการใด คิหินา อันคฤหัสถ
กาตพฺพ พึงกระทํา ตุริตตุริตเอว ดวน ๆ นั่นเทียว ( จินฺตเนน )
ดวยอันคิดวา อห อ. เรา ( กริสฺสามิ ) จักกระทํา ปุเร ในกอน
อห อ. เรา ( กริสฺสามิ ) จักกระทํา ปุเร ในกอน อิติ ดังนี้ เอว
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โดยประการนั้น ฯ วา อีกอยางหนึ่ง ( กุสล ) อ. กุศล ปพฺพชิเตน
อันบรรพชิต กโรนฺเตน ผูเมื่อกระทํา อุปชฺฌายวตฺตาทีนิ วตฺตานิ
ซึ่งวัตร ท. มีวัตรเพื่ออุปชฌายเปนตน อทตฺวา ไมใหแลว โอกาส
ซึ่งโอกาส อฺสฺส ภิกฺขุโน แกภิกษุรูปอื่น กาตพฺพ พึงกระทํา
ตุริตตุริตเอว ดวน ๆ นั่นเทียว ( จินฺตเนน ) ดวยอันคิดวา อห
อ. เรา ( กริสฺสามิ ) จักกระทํา ปุเร ในกอนอห อ. เรา ( กริสฺสามิ )
จักกระทํา ปุเร ในกอน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปน ก็ ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล นิวารเย
พึงหาม จิตฺต ซึ่งจิต กายทุจฺจริตาทิโต ปาปกมฺมโต วา จากกรรม
อันลามก มีการประพฤติชั่วดวยกายเปนตนหรือ อกุสลจิตฺตุปฺปาทโต
วา หรือวาจากความเกิดขึ้นแหงจิตอันเปนอกุศล สพฺพฏาเน ในที่
ทั้งปวง ( อิติ ) ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหงบทวา ปาปา
จิตฺต อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปน ก็ โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด
( จินฺเตนฺโต ) คิดอยู เอว อยางนี้วา อห อ. เรา ทสฺสามิ จักให
กริสฺสามิ จักกระทํา ( ผล ) อ. ผล สมฺปชฺชิสฺสติ จักถึงพรอม เม
แกเรา นุ โข หรือหนอแล ( อุทาหุ ) หรือวา ( ผล ) อ. ผล โน
( สมฺปชฺชิสฺสติ ) จักไมถึงพรอม ( เม ) แกเรา อิติ ดังนี้ กโรติ
ชื่อวายอมกระทํา ปฺุ ซึ่งบุญ ทนฺธ ชา จิกฺชลมคฺเคน คจฺฉนฺโต
ปุคฺคโล วิย ราวกะ อ. บุคคล เดินไปอยู ตามหนทางอันลื่น ปาป
อ. ความชั่ว ตสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลนั้น ลภติ ยอมได โอกาส
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ซึ่งโอกาส เอกสาฏกสฺส มจฺเฉรสหสฺส ( โอกาส ลภนฺต ) วิย ราวกะ
อ. พันแหงความตระหนี่ ของพราหมณชื่อวาเอกสาฎก ไดอยูซึ่งโอกาส
อถ ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้น ( สนฺเต ) มีอยู มโน อ. ใจ อสฺส
ปุคฺคลสฺส ของบุคคลนั้น รมติ ยอมยินดี ปาปสฺมิ ในความชั่ว หิ
เพราะวา จิตฺต อ. จิต รมติ ยอมยินดี กุสลกมฺเม ในกรรมอันเปน
กุศล กุสลกมฺมกรณกาเลเอว ในกาลอันเปนที่กระทําซึ่งกรรมอันเปน
กุศลนั่นเทียว มุจฺจิตฺวา พนแลว ตโต กุสลกมฺมกรณกาลโต จากกาล
อันเปนที่กระทําซึ่งกรรมอันเปนกุศลนั้น ปาปนินนฺ เอว เปนจิตนอม
ไปแลวในความชั่วนั่นเทียว โหติ ยอมเปน หิติ ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส )
แหงหมวดสองแหงบทวา ทนฺธ หิ กรโต อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องอนาถปณฑิกเศรษฐี
๒. ๑๒/๑๕ ตั้งแต อนาถปณฺฑิโก จินฺเตสิ อย เทวตา
เปนตนไป.
อนาถปณฺฑิโก อ. เศรษฐีชื่อวาอนาถปณฑิก จินฺเตสิ คิดแลววา
อย เทวตา อ. เทวดานี้ ทณฺฑกมฺม เม กต อิติ วทติ จ ยอม
กลาววา อ. ทัณฑกรรม อันขาพเจา กระทําแลว ดังนี้ดวย อตฺตโน
โทส ปฏิชานาติ จ ยอมปฏิญญา ซึ่งโทษ ของตนดวย อห อ. เรา
ทสฺเสสฺสามิ จักแสดง น เทวต ซึ่งเทวดานั้น สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส แด
พระสัมมาสัมพุทธเจา อิติ ดังนี้ ฯ โส เสฏี อ. เศรษฐีนั้น เนตฺวา
นําไปแลว ต เทวต ซึ่งเทวดานั้น สนฺติก สูสํานัก สตฺถุ ของพระ
ศาสดา อาโรเจสิ กราบทูลแลว ตาย เทวตาย กตกมฺม ซึ่งกรรม
อันเทวดานั้นกระทําแลว สพฺพ ทั้งปวง ฯ เทวตา อ. เทวดา
นิปติตฺวา หมอบลงแลว ปาเทสุ ใกลพระบาท ท. สตฺถุ ของพระศาสดา สิรสา ดวยศีรษะ ( วตฺวา ) กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแต
พระองคผูเจริญ วจน อ. คํา ปาปก อันลามก ย ใด มยา อัน
ขาพระองค อชานิติวา ไมทราบแลว คุเณ ซึ่งพระคุณ ท. ตุมฺหาก
ของพระองค ท. วุตฺต กลาวแลว ( อตฺตโน ) อนฺธพาลตาย เพราะ
ความที่แหงตนเปนผูทั้งบอกทั้งเขลา ตุมฺเห อ. พระองค ท. ขมถ
ขอจงทรงอด ต วจน ซึ่งคํานั้น เม แกขาพระองคเถิด อิติ ดังนี้
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สตฺถาร ยังพระศาสดา ขมาเปตฺวา ใหทรงอดโทษแลว มหาเสฏฐึ
ยังมหาเศรษฐี ขมาเปสิ ใหอดโทษแลว ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา โอวทนฺโต เมื่อจะทรงโอวาท เสฏึ จเอว ซึ่งเศรษฐีดวยนั่นเทียว เทวต จ ซึ่งเทวดาดวย กลฺยาณปาปกาน กมฺมาน วิปากวเสนเอว ดวยอํานาจแหงผล ของกรรม
ท. ทั้งงามทั้งลามกนั่นเทียว วตฺวา ตรัสแลววา คหปติ ดูกอนคฤหบดี
ปาปปุคฺคโลป แม อ. บุคคลผูลามก อิธ โลเก ในโลกนี้ ปสฺสติ
ยอมเห็น ภทฺรานิ กมฺมานิ ซึ่งกรรม ท. อันเจริญ ปาป กมฺม
อ. กรรมอันลามก น ปจฺจติ ยอมไมเผล็ดผล ยาว เพียงใด ตาว
เพียงนั้น ปน แตวา ยทา ในกาลใด ปาป กมฺม อ. กรรมอันลามก
อสฺส ปาปปุคฺคลสฺส ของบุคคลผูลามกนั้น ปจฺจติ ยอมเผล็ดผล ตทา
ในกาลนั้น ( โส ปาปปุคฺคโล ) อ. บุคคลผูลามกนั้น ปสฺสติ ยอมเห็น
ปาปเอว กมฺม ซึ่งกรรมอันลามกนั่นเทียว ภทฺรปุคฺคโลป แม อ. บุคคล
ผูเจริญ ปสฺสติ ยอมเห็น ปาปานิ กมฺมานิ ซึ่งกรรม ท. อันลามก
ภทฺร กมฺม อ. กรรมอันเจริญ น ปจฺจติ ยอมไมเผล็ดผล ยาว
เพียงใด ตาว เพียงนั้น ปน แตวา ยทา ในกาลใด ภทฺร กมฺม
อ. กรรมอันเจริญ อสฺส ภทฺรปุคฺคลสฺส ของบุคคลผูเจริญนั้น ปจฺจติ
ยอมเผล็ดผล ตทา ในกาลนั้น ( โส ภทฺรปุคฺคโล ) อ. บุคคลผูเจริญ
นั้น ปสฺสติ ยอมเห็น ภทฺรเอว กมฺม ซึ่งกรรมอันเจริญนั่นเทียว อิติ
ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ
แสดงซึ่งธรรม อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา
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เหลานี้วา
ปาป กมฺม อ. กรรมอันลามก น ปจฺจติ
ยอมไมเผล็ดผล ยาว เพียงใด ปาโปป ปุคฺคโล
อ. บุคคลผูแมลามก ปสฺสติ ยอมเห็น ภทฺร กมฺม
ซึ่งกรรมอันเจริญ ( ตาว ) เพียงนั้น จ แตวา ยทา
ในกาลใด ปาป กมฺม อ. กรรมอันลามก ปจฺจติ
ยอมเผล็ดผล อถ ในกาลนั้น ( ปาโป ปุคฺคโล )
อ. บุคคลผูลามก ปสฺสติ ยอมเห็น ปาปานิ กมฺมานิ
ซึ่งกรรม ท. อันลามก ภทฺร กมฺม อ. กรรม
อันเจริญ น ปจฺจติ ยอมไมเผล็ดผล ยาว เพียงใด
ภทฺโรป ปุคฺคโล อ. บุคคลผูแมเจริญ ปสฺสติ
ยอมเห็น ปาป กมฺม ซึ่งกรรมอันลามก ( ตาว )
เพียงนั้น จ แตวา ยทา ในกาลใด ภทฺร กมฺม
อ. กรรมอันเจริญ ปจฺจติ ยอมเผล็ดผล อถ
ในกาลนั้น ( ภทฺโร ปุคฺคโล ) อ. บุคคลผูเจริญ
ปสฺสติ ยอมเห็น ภทฺรานิ กมฺมานิ ซึ่งกรรม
ท. อันเจริญ อิติ ดังนี้ ฯ
ยุตฺตปุคฺคโล อ. บุคคลผูประกอบแลว ปาปกมฺเมน ดวยกรรม
อันลามก กายทุจฺจริตาทินา มีความประพฤติชั่วดวยกายเปนตน ปาโป
อิติ ชื่อวาบุคคลผูลามก ตตฺถ คาถาย ในพระคาถานั้น ฯ หิ ก็ โสป
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ปาปปุคฺคโล อ. บุคลผูล ามกแมนั้น อนุภวมาโน เมื่อเสวย สุข
ซึ่งความสุข นิพฺพตฺต อันบังเกิดแลว ปุริมสุจริตานุภาเวน ดวย
อานุภาพของความประพฤติดีอันมีในกอน ปสฺสติ ชื่อวายอมเห็น
ภทฺรป กมฺม ซึ่งกรรมแมอันเจริญ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ต ปาปกมฺม อ. กรรมอันลามกนั้น
ตสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลนั้น น เทติ ยอมไมให วิปาก ซึ่งผล
ทิฏธมฺเม วา ในธรรมอันอันตนเห็นแลวหรือ สมฺปราเย วา หรือวา
ในภพเปนที่ไปในเบื้องหนาพรอม ยาว เพียงใด ( โส ปาปปุคคฺ โล )
อ. บุคคลผูลามกนั้น ( ปสฺสติ ) ยอมเห็น ( ภทฺร กมฺม ) ซึ่งกรรม
อันเจริญ ( ตาว ) เพียงนั้น ปน แตวา ยทา ในกาลใด ต ปาปกมฺม
อ. กรรมอันลามกนั้น ตสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลนั้น เทติ ยอมให
วิปาก ซึ่งผล ทิฏธมฺเม วา ในธรรมอันตนเห็นแลวหรือ สมฺปราเย
วา หรือวาในภพเปนที่ไปในเบื้องหนาพรอม อถ ในกาลนัน้ โส
ปาโป อ. บุคคลผูลามกนั้น อนุโภนฺโต เมื่อเสวย ทิฏธมฺเม วิวิธา
กมฺมกรณา จ ซึ่งกรรมกร อันมีอยางตาง ๆ ในธรรมอันอันตนเห็นแลว
เบื้องหนาพรอมดวย ปสฺสติ ชื่อวายอมเห็น ปาปานิเอว กมฺมานิ
ซึ่งกรรม ท. อันลามกนั่นเทียว ( อิติ ) ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหง
บาทแหงพระคาถาวา ยาว ปาป น ปจฺจติ อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
( อตฺโถ ) อ. เนื้อความ ทุติยคาถาย ในพระคาถาที่สอง
( ปณฺฑิเตน ) อันบัณฑิต ( เวทิตพฺโพ ) พึงทราบ ฯ ยุตฺโต ปุคคฺ โล
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อ. บุคคลผูประกอบแลว ภทฺรกมฺเมน ดวยกรรมอันเจริญ กายสุจริตาทินา มีความประพฤติดีดวยกายเปนตน ภทฺโร ชือ่ วาบุคคลผูเจริญ
โสป ภทฺรปุคฺคโล อ. บุคคลผูเจริญแมนั้น อนุภวมาโน เมื่อเสวย
ทุกฺข ซึ่งทุกข นิพฺพตฺต อันบังเกิดแลว ปุริมทุจฺจริตานุภาเวน ดวย
อานุภาพของความประพฤติชั่วอันมีในกอน ปสฺสติ ชื่อวายอมเห็น
ปาป กมฺม ซึ่งกรรมอันลามก ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ต ภทฺรกมฺม อ. กรรมอันเจริญนั้น
ตสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลนั้น น เทติ ยอมไมให วิปาก ซึ่งผล
ทิฏธมฺเม วา ในธรรมอันอันตนเห็นแลวหรือ สมฺปราเย วา หรือวาใน
ภพเปนที่ไปในเบื้องหนาพรอม ยาว เพียงใด ( โส ภทฺรปุคฺคโล )
อ. บุคคลผูเจริญนั้น ( ปสฺสติ ) ยอมเห็น ( ภทฺร กมฺม ) ซึ่งกรรม
อันเจริญ ( ตาว ) เพียงนั้น ปน แตวา ยทา ในกาลใด ต ภทฺรกมฺม
อ. กรรมอันเจริญนั้น เทติ ยอมให วิปาก ซึ่งผล อถ ในกาลนั้น
โส ภทฺโร อ. บุคคลผูเจริญนั้น อนุภวมาโน เมื่อเสวย ทิฏธมฺเม
ลาภสกฺการาทิสุข จ ซึ่งความสุขอันบังเกิดแลวจากอามิสมีลาภและ
สักการะเปนตน ในธรรมอันอันตนเห็นแลวดวย สมฺปราเย ทิพฺพสมฺปตฺติสุข จ ซึ่งความสุขอันบังเกิดแลวจากสมบัติอันเปนทิพย ในภพเปนที่ไปใน
เบื้องหนาพรอมดวย ปสฺสติ ชื่อวายอมเห็น ภทฺรานิเอว กมฺมานิ
ซึ่งกรรม ท. อันเจริญนั่นเทียว อิติ ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาท
แหงพระคาถาวา ยาว ภทฺร น ปจฺจติ อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
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เรื่องภิกษุไมถนอมบริขาร
๓. ๑๔/๑๒ ตั้งแต โส ภิกฺขหู ิ นนุ อาวุโส ปริกฺขาโร เปนตนไป.
โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุนั้น (วจเน ) ครั้นเมื่อคําวา อาวุโส
แนะผูมีอายุ ปริกฺขาโร นาม ชื่อ อ. บริขาร ( ภิกฺขนุ า ) อันภิกษุ
ปฏิสาเมตพฺโพ พึงเก็บงํา นนุ มิใชหรือ อิติ ดังนี้ ภิกฺขูหิ อันภิกษุ
ท. วุตฺเต กลาวแลว วตฺวา กลาวแลววา อาวุโส แนะผูมีอายุ มยา
กต กมฺม อ. กรรม อันอันผมกระทําแลว เอต นัน่ อปฺปก เปน
กรรมมีประมาณนอย ( โหติ ) ยอมเปน จิตฺต อ. จิต เอตสฺส
ปริกฺขารสฺส ของบริขารนั่น น อตฺถิ ยอมไมมี จิตฺต อ. ความวิจิตร
( เอตสฺส ปริกฺขารสฺส ) ของบริขารนั่น นตฺถิ ยอมไมมี อิติ ดังนี้
กโรติ ยอมกระทํา ตถาเอว เหมือนอยางนั้นนั่นเทียว ปุน อีก ฯ
ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. อาโรเจสุ กราบทูลแลว กิริย ซึง่ กิริยา ตสฺส
ภิกฺขุโน แหงภิกษุนั้น สตฺถุ แดพระศาสดา ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา
ปกฺโกสาเปตฺวา ทรงยังบุคคลใหรองเรียกมาแลว ต ภิกฺขุ ซึ่งภิกษุนั้น
ปุจฺฉิ ตรัสถามแลววา ภิกฺขุ ดูกอนภิกษุ กิร ไดยินวา ตฺว อ. เธอ
กโรสิ ยอมกระทํา เอว อยางนี้ สจฺจ จริงหรือ อิติ ดังนี้ ฯ โส
ภิกฺขุ อ. ภิกษุนั้น สตฺถารา ปุจฺฉิโตป ผูแมอันพระศาสดาตรัสถามแลว
อวมฺนฺโต อาห กราบทูลดูหมิ่นอยูแลว ตถาเอว เหมือนอยางนั้น
นั่นเทียววา ภควา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา เอต ปพฺพ อ. ขอนั่น
กึ เปนอะไร ( โหติ ) ยอมเปน อปฺปก กมฺม อ. กรรมอันมีประ-
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มาณนอย มยา อันขาพระองค กต กระทําแลว จิตฺต อ. จิต อสฺส
ปริกฺขารสฺส ของบริขารนั้น น อตฺถิ ยอมไมมี จิตฺต อ. ความวิจิตร
( ตสฺส ปริกขฺ ารสฺส ) ของบริขารนั้น นตฺถิ ยอมไมมี อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขูหิ
เอว กาตุ อ. อันภิกษุ ท. กระทํา อยางนี้ น วฏฏติ ยอมไมควร
ปาปกมฺม นาม ชื่อ อ. กรรมอันลามก ( เกนจิ ) อันใคร ๆ น
อวมฺิตพฺพ ไมพึงดูหมิ่นวา อปฺปก นอย อิติ ดังนี้ หิ เหมือน
อยางวา วิวฏมุขภาชน อ. ภาชนะอันมีปากอันเปดแลว ปต อัน
บุคคลตั้งไวแลว อชฺโฌกาเส ที่กลางแจง เทเว ครั้นเมื่อฝน วสฺสนฺเต
ตกอยู น ปูรติ ยอมไมเต็ม เอกพินฺทุนา ดวยหยาดแหงน้ําหยาดหนึ่ง
กิฺจาป แมก็จริง ปน ถึงอยางนั้น ( เทเว ) ครั้นเมื่อฝน วสฺสนฺเต
ตกอยู ปุนปฺปุน บอย ๆ ปูรติเอว ยอมเต็มนั่นเทียว ( ยถา ) ฉันใด
ปุคฺคโล อ. บุคคล กโรนฺโต ผูกระทําอยู ปาปกมฺม ซึ่งกรรมอันลามก
อนุปุพฺเพน มหนฺต ปาปราสึ กโรติเอว ยอมกระทํา ซึ่งกองแหง
กรรมอันลามก กองใหญ โดยลําดับนั่นเทียว เอวเอว ฉันนั้นนั่นเทียว
อิติ ดังนี้ น ภิกฺขุ กะภิกษุนั้น อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต
เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม อาห ตรัสแลว คาถ
ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล มา อวมฺเถ อยา
พึงดูหมิ่น ปาปสฺส ซึ่งกรรมอันลามกวา มตฺต
ปาปกมฺม อ. กรรมอันลามก อันมีประมาณนอย
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น อาคมิสฺสติ จักไมมาถึง ( อิติ ) ดังนี้ อุทกุมฺโภป
แม อ. หมอแหงน้ํา ปูรติ ยอมเต็ม อุทพินฺทุนิปาเตน
ดวยอันตกลงแหงหยาดแหงน้ํา ( ยถา ) ฉันใด
พาโล อ. คนเขลา อาจิน สั่งสมอยู ( ปาปกมฺม )
ซึ่งกรรมอันลามก โถก หนอยหนึ่ง โถกป แมหนอย
หนึง่ ปูรติ ยอมเต็ม ปาปสฺส ดวยกรรมอันลามก
( เอว ) ฉันนั้น อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา น อวชาเนยฺย ไมควรดูหมิ่น ( อิติ )
ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา
มาวมฺเถ อิติ ดังนี้ ฯ ( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปาป ซึ่งกรรม
อันลามก ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา ปาปสฺส อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล น อวชาเนยฺย ไมควร
ดูหมิ่น ปาป ซึ่งกรรมอันลามก เอว อยางนี้วา ปาป กมฺม อ. กรรม
อันลามก อปฺปมตฺตก อันมีประมาณนอย เม อันเรา กต กระทําแลว
เอต ปาปกมฺม อ. กรรมอันลามกนั่น วิปจฺจิสฺสติ จักเผล็ดผล กทา
ในกาลไร อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระ
คาถาวา น มตฺต อาคมิสฺสติ อิติ ดังนี้ ฯ อตฺโถ อ. อรรถวา
กุลาลภาชน อ. ภาชนะอันเปนวิการแหงดิน ยงฺกิฺจิ อยางใดอยาง
หนึ่ง มุข วิวริตฺวา ปต อันบุคคลเปดแลว ซึ่งปาก ตั้งไวแลว
เทเว ครั้นเมื่อฝน วสฺสนฺเต ตกอยู ปูรติ ยอมเต็ม นิปาเตน ดวย
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อันตกลง อุทกพินฺทุโน แหงหยาดแหงน้ํา เอเกกสฺสอป แมหยาด
หนึ่งหยาดหนึ่ง ยถา ฉันใด พาลปุคคฺ โล อ. บุคคลผูเขลา อาจินนฺโต
สั่งสมอยู คือวา วฑฺเฒนฺโต พอกพูนอยู ปาป กมฺม ซึ่งกรรมอันลามก
โถก หนอยหนึ่ง โถกป แมหนอยหนึ่ง ปาปสฺส กมฺมสฺส ปูรติเอว
ชื่อวายอมเต็ม ดวยกรรมอันลามกนั่นเทียว เอว ฉันนั้น อิติ ดังนี้
( ปทสฺส ) แหงบทวา อุทกุมฺโภป อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องเศรษฐีชื่อพิฬาลปทกะ
๔. ๑๗/๑๖ ตั้งแต ต สุตฺวา เสฏี จินฺเตสิ อห เปนตนไป.
เสฏี อ. เศรษฐี สุตฺวา ฟงแลว ต วจน ซึ่งคํานั้น จินฺเตสิ
คิดแลววา อห อ. เรา อาคโต เปนผูมาแลว ( จินฺตเนน ) ดวย
อันคิดวา นาเม ครั้นเมื่อชื่อ มม ของเราวา ตณฺฑุลาทีนิ วตฺถนู ิ
อ. วัตถุ ท. มีขาวสารเปนตน อสุเกน นาม เสฏินา อันเศรษฐี
ชื่อโนน คณฺหิตฺวา ถือเอาแลว อจฺฉราย ดวยนิ้วมือ ทินฺนานิ ใหแลว
อิติ ดังนี้ ( เตน ปุริเสน ) คหิตมตฺเต เปนชื่อสักวาอันบุรุษนั้นถือ
เอาแลว ( สนฺเต ) มีอยู อห อ. เรา อิม ปุริส ยังบุรุษนี้ มาเรสฺสามิ จักใหตาย อิติ ดังนี้ ( อมฺหิ ) ยอมเปน ปน ก็ อย ปุริโส
อ. บุรุษนี้ กตฺวา กระทําแลว สพฺพสงฺคาหิก ใหเปนของมีการสงเคราะห
ซึ่งวัตถุทั้งปวง วทติ ยอมกลาววา ( ทาน ) อ. ทาน เยหิป ชเนหิ
อันชน ท. แมเหลาใด มินิตฺวา ตวงแลว นาฬิกาทีหิ วตฺถูหิ ดวย
วัตถุ ท. มีทะนานเปนตน ทินฺน ใหแลว ( ทาน ) อ. ทาน เยหิป
ชเนหิ อันชน ท. แมเหลาใด คเหตฺวา ถือเอาแลว อจฺฉราย ดวย
นิ้วมือ ทินฺน ใหแลว มหปฺผล อ. ผลอันใหญ โหตุ จงมี ( เตส )
ชนาน แกชน ท. เหลานัน้ สพฺเพส ทั้งปวง อิติ ดังนี้ สเจ ถาวา
อห อ. เรา เอวรูป ปุริส น ขมาเปสฺสามิ จักไมยังบุรุษผูมีรูป
อยางนี้ใหอดโทษไซร เทวทณฺโฑ อ. อาชญาของเทวดา ปติสฺสติ
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จักตก มตฺถเก บนกระหมอม เม ของเรา อิติ ดังนี้ ฯ โส เสฏี
อ. เศรษฐีนั้น นิปชฺชิตฺวา หมอบลงแลว ปาทมูเล ณ ที่ใกลแหงเทา
ตสฺส อุปาสกสฺส ของอุบาสกนั้น อาห กลาวแลววา สามิ ขาแตนาย
ตฺว อ. ทาน ขมาหิ ขอจงอดโทษ เม แกขาพเจาเถิด อิติ ดังนี้
จ อนึ่ง ( โอ เสฏี ) อ. เศรษฐีนั้น เตน อุปาสเกน ปุฏโ ผู
อันอุบาสกนั้นถามแลววา อิท การณ อ. เหตุนี้ กึ อะไร อิติ ดังนี้
อาโรเจสิ บอกแลว ต ปวตฺตึ ซึ่งความเปนไปนั้น สพฺพ ทั้งปวง ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา ทิสฺวา ทรงเห็นแลว ต กิรยิ  ซึ่งกิริยานัน้
ปุจฺฉิ ตรัสถามแลว ทานเวยฺยาวฏิก ซึ่งบุคคลผูขวนขวายในทานวา
อิท การณ อ. เหตุนี้ กึ อะไร อิติ ดังนี้ ฯ โส อุปาสโก อ. อุบาสก
นั้น อาโรเจสิ กราบทูลแลว ต ปวตฺตึ ซึ่งความเปนไปนั้น สพฺพ
ทั้งปวง ปฏาย จําเดิม อตีตทิวสโต แตวันอันลวงไปแลว ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแลว
น เสฏึ ซึ่งเศรษฐีนั้นวา เสฏิ ดูกอนเศรษฐี กิร ไดยินวา เอว
อ. อยางนั้นหรือ อิติ ดังนี้ ( วจเน ) ครั้นเมื่อคําวา ภนฺเต ขาแต
พระองคผูเจริญ อาม พระเจาขา ( เอว ) อ. อยางนั้น อิติ ดังนี้
( เตน เสฏินา ) อันเศรษฐีนั้น วุตฺเต กราบทูลแลว วตฺวา ตรัส
แลววา อุปาสก ดูกอนอุบาสก ปฺุ นาม ชื่อ อ. บุญ ( เกนจิ )
อันใคร ๆ น อวมฺิตพฺพ ไมควรดูหมิ่นวา อปฺปก นอย อิติ
ดังนี้ ทาน อ. ทาน ( ปุคฺคเลน ) อันบุคคล ทตฺวา ถวายแลว
ภิกฺขุสงฺฆสฺส แกหมูแหงภิกษุ มาทิสพุทฺธปฺปมุขสฺส อันมีพระพุทธเจา
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ผูเชนดับดวยเราเปนประธาน น อวมฺิตพฺพ ไมพึงดูหมิ่นวา อปฺปก
นอย อิติ ดังนี้ หิ ดวยวา ปณฺฑิตปุรสิ า อ. บุรุษผูเปนบัณฑิต ท.
กโรนฺตา กระทําอยู ปฺุ ซึ่งบุญ อนุกฺกเมน ปฺุเน ปูรนฺติเอว
ยอมเต็ม ดวยบุญ ตามลําดับ นั่นเทียว วิวฏมุขภาชน วิย
ราวกะ อ. ภาชนะอันมีปากอันบุคคลเปดแลว ( ปูรนฺต ) เต็มอยู
อุทเกน ดวยน้ํา อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต
เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม อาห ตรัสแลว คาถ
ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล มา อวมฺเถ อยาพึง
ดูหมิ่น ปฺุสฺส ซึ่งบุญวา มตฺต ปฺุ อ. บุญ
อันมีประมาณนอย น อาคมิสฺสติ จักไมมาถึง
( อิติ ) ดังนี้ อุทกุมฺโภป แม อ. หมอแหงน้ํา
ปูรติ ยอมเต็ม อุทพินฺพุทนิปาเตน ดวยอันตกลง
แหงหยาดแหงน้ํา ( ยถา ) ฉันใด ธีโร อ. ปราชญ
อาจิน สั่งสมอยู ( ปฺุ ) ซึง่ บุญ โถก หนอยหนึง่ โถกป แมหนอยหนึ่ง ปูรติ ยอมเต็ม
ปฺุสฺส ดวยบุญ ( เอว ) ฉันนั้น อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. เนื้อความวา ปณฺฑิตมนุสฺโส อ. มนุษยผูเปนบัณฑิต
กตฺวา กระทําแลว ปฺุ ซึ่งบุญ มา อวมฺเถ อยาพึงดูหมิ่น
คือวา น อวชาเนยฺย ไมพึงดูแคลน ปฺุ ซึ่งบุญ เอว อยางนี้วา
ปฺุ อ. บุญ อปฺปมตฺตก อันมีประมาณนอย มยา อันเรา กต
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กระทําแลว มตฺต ปฺุ อ. บุญอันมีประมาณนอย น อาคมิสฺสติ
จักไมมาถึง วิปากวเสน ดวยอํานาจแหงผล เอว ปริตฺตก กมฺม กห
าเน ม ทกฺขิสฺสติ วา อ. กรรมอันนิดหนอย อยางนี้ จักเห็น
ซึ่งเรา ณ ทีไ่ หนหรือ อห ต กมฺม กห าเน ทกฺขิสฺสามิ วา หรือ
วา อ. เรา จักเห็น ซึ่งกรรมนั้น ณ ทีไ่ หน เอต กมฺม อ. กรรมนั่น
วิปจฺจิสฺสติ จักเผล็ดผล กทา ในกาลไร อิติ ดังนี้ หิ เหมือน
อยางวา กุลาลภชาน อ. ภาชนะอันเปนวิการแหงดิน วิวริตฺวา ปต
อันบุคคลเปดตั้งไวแลว ปูรติ ยอมเต็ม อุทกพินฺทนุ ิปาเตน ดวยอัน
ตกลงแหงหยาดแหงน้ํา นิรนฺตร มีระหวางออกแลว ยถา ฉันใด
ธีโร อ. ปราชญ คือวา ปณฺฑิตปุริโส อ. บุรุษผูเปนบัณฑิต อาจินนฺโต สั่งสมอยู ปฺุ ซึ่งบุญ โถก หนอยหนึ่ง โถกป แมหนอยหนึ่ง
ปูรติ ชื่อวายอมเต็ม ปฺุสฺส ดวยบุญ เอว ฉันนั้น อิติ ดังนี้
ตสฺสา คาถาย แหงพระคาถานั้น ( ปณฺฑิเตน ) อันบัณฑิต ( เวทิตพฺโพ ) พึงทราบ ฯ
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เรื่องพรานกุกกุฏมิตต
๕. ๒๕/๔ ตั่งแต เทสนาวสาเน กุกกฺ ุฏมิตโฺ ต สทฺธึ
เปนตนไป.
เทสนาวสาเน ในกาลเปนที่สุดลงแหงเทศนา กุกฺกฏุ มิตฺโต
อ. นายพรานชื่อวากุกกุฏฏมิตต สทฺธึ พรอม ปุตฺเตหิ จเอว ดวยบุตร
ท. ดวยนั่นเทียว สุณิสาหิ จ ดวยสะใภ ท. ดวย อตฺตปฺจทสโม
ผูมีตนเปนที่สิบหา ปติฏ หิ ตั้งอยูเฉพาะแลว โสตาปตฺติผเล ในโสดาปตติผล ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา จริตฺวา เสด็จเที่ยวไปแลว ปณฺฑาย
เพื่อบิณฑบาต อคมาสิ ไดเสด็จไปแลว วิหาร สูพระวิหาร ปจฺฉาภตฺต ในภายหลังแตกาลแหงภัต ฯ อถ ครั้งนั้น อานนฺทตฺเถโร
อ. พระเถระชื่อวาอานนท ปุจฺฉิ ทูลถามแลว น ภควนฺต ซึ่งพระผูมี
พระภาคเจานั้นวา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ ตุมฺเห อ. พระองค ท.
คมิตฺถ เสด็จไปแลว กห าเน ณ ทีไ่ หน อชฺช ในวันนี้
อิติ ดังนี้ ฯ ( สตฺถา ) อ. พระศาสดา ( อาห ) ตรัสแลววา อานนฺท
ดูกอนอานนท ( อห ) อ. เรา ( คจฺฉึ ) ไปแลว สนฺติก สูสํานัก
กุกฺกุฏมิตฺตสฺส ของนายพรานชื่อวากุกกุฏมิตต อิติ ดังนี้ ฯ ( อานนฺทตฺเถโร ) อ. พระเถระชื่อวาอานนท ( ปุจฺฉิ ) ทูลถามแลววา ภนฺเต
ขาแตพระองคผูเจริญ ( โส กุกกฺ ุฏมิตโฺ ต ) อ. นายพรานชื่อวากุกกุฏมิตตนั้น โว อันพระองค ท. กโต ทรงกระทําแลว อการโก ให
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เปนผูไมกระทํา ปาณาติปาตกมฺมสฺส ซึ่งกรรมคือปาณาติบาตหรือ
อิติ ดังนี้ ฯ ( สตฺถา ) อ. พระศาสดา ( อาห ) ตรัสแลววา อานนฺท
ดูกอนอานนท อาม เออ ( โส กุกฺกฏุ มิตฺโต ) อ. นายพรานชื่อวา
กุกกุฏมิตตนนั้ ( มยา ) อันเรา ( กโต ) กระทําแลว ( อการโก )
ใหเปนผูไมกระทํา ( ปาณาติปาตกมฺมสฺส ) ซึ่งกรรมคือปาณาติบาต
โส กุกฺกฏุ มตฺโต อ. นายพรานชื่อวากุกกุฏมิตตนั้น อตฺตปฺจทสโม
ผูมีตนเปนที่สิบหา ปติฏ าย ตั้งอยูเฉพาะแลว อจลสทฺธาย ในศรัทธา
อันไมหวั่นไหว นิกฺกงฺโข เปนผูมีความสงสัยออกแลว ตีสุ รตเนสุ
ในรนตะ ท. ๓ หุตฺวา เปน อการโก เปนผูไมกระทํา ปาณาติปาตกมฺมสฺส ซึ่งกรรมคือปาณาติบาต ชาโต เกิดแลว อิติ ดังนี้ ฯ ภิกฺขุ
อ. ภิกษุ ท. อาหสุ กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ
ภริยาป แม อ. ภรรยา อสฺส กุกกฺ ุฏมิตฺตสฺส ของนายพรานชื่อวา
กุกกุฏมิตตนนั้ อตฺถิ มีอยู นนุ มิใชหรือ อิติ ดังนี้ ฯ ( สตฺถา )
อ. พระศาสดา ( อาห ) ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. อาม
เออ สา กุลธีตา อ. นางกุลธิดานั้น กุลเคเห กุมาริกา ว เปน
เด็กหญิงในเรือนแหงตระกูลเทียว หุตฺวา เปน ปตฺตา บรรลุแลว
โสตาปตฺติผล ซึ่งโสดาปตติผล อิติ ดังนี้ ฯ
ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. กถ ยังถอยคําวา กิร ไดยนิ วา ภริยา
อ. ภรรยา กุกฺกุฏมิตฺตสฺส ของนายพรานชื่อวากุกกุฏมิตต ปตฺวา
บรรลุแลว โสตาปตฺติผล ซึ่งโสดาปตติผล ( อตฺตโน ) กุมาริกกาเลเอว
ในกาลแหงตนเปนเด็กหญิงนั่นเทียว คนฺตฺวา ไปแลว เคห
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สูเรือน ตสฺส กุกกฺ ุฏมิตตฺ สฺส ของนายพรานชื่อวากุกกุฏมิตตนั้น ลภิ
ไดแลว ปุตฺเต ซึ่งบุตร ท. สตฺต ๗ สา กุลธีตา อ. นางกุลธิดานั้น
สามิเกน วุจฺจมานา ผูอันสามีกลาวอยูวา ตฺว อ. เธอ อาหร จง
นํามา ธนุ ซึง่ ธนู ตฺว อ. เธอ อาหร จงนํามา สเร ซึ่งลูกศร ท.
ตฺว อ. เธอ อาหร จงนํามา สตฺตึ ซึ่งหอก ตฺว อ. เธอ อาหร
จงนํามา สูล ซึ่งหลาว ตฺว อ. เธอ อาหร จงนํามา ชาล ซึ่ง
ขาย อิติ ดังนี้ เอตฺตก กาล สิ้นกาลอันมีประมาณเทานี้ อทาสิ
ไดใหแลว ตานิ ธนุอาทิปหรณานิ ซึง่ เครื่องประหารมีธนูเปนตน
ท. เหลานั้น โส สามิโก อ. สามีนั้น อาทาย ถือเอาแลว ตาย
ทินฺนานิ ปหรณานิ ซึ่งเครื่องประหาร ท. อันอันนางใหแลว คนฺตฺวา
ไปแลว กโรติ ยอมกระทํา ปาณาติปาต ซึ่งปาณาติบาต โสตาปนฺนาป แม อ. พระโสดาบัน ท. กโรนฺติ ยอมกระทํา ปาณาติปาต
ซึ่งปาณาติบาต กึ นุ โข หรือหนอแล อิติ ดังนี้ สมุฏาเปสุ
ใหตั้งขึ้นพรอมแลว ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา อาคนฺตฺวา เสด็จมาแลว ปุจฺฉิตฺวา
ตรัสถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ สนฺน-ิ
สินฺนา เปนผูนั่งประชุมกันแลว กถาย ดวยถอยคํา กาย นุ อะไร
หนอ อตฺถ ยอมมี เอตรหิ ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ ( วจเน ) ครั้น
เมื่อคําวา ( มย ) อ. ขาพระองค ท. ( สนฺนิสินฺนา ) เปนผูนั่งประชุม
กันแลว อิมาย นาม กถาย ดวยถอยคําชื่อนี้ ( อมฺห ) ยอมมี
( เอตรหิ ) ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ ( เตหิ ภิกฺขูหิ ) อันภิกษุ ท. เหลานั้น
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วุตฺเต กราบทูลแลว วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท.
โสตาปนฺนา อ. พระโสดาบัน ท. น กโรนฺติ ยอมไมกระทํา
ปาณาติปาต ซึ่งปาณาติบาต ปน แตวา สา กุลธีตา อ. นางกุลธิดานั้น อกาสิ ไดกระทําแลว ตถา เหมือนอยางนั้น ( จินฺตเนน )
ดวยอันคิดวา อห อ. เรา กโรมิ จะกระทํา วจน ซึ่งคํา สามิกสฺส
ของสามี อิติ ดังนี้ จิตฺต อ. จิตวา เอโส สามิโก อ. สามีนั่น
คเหตฺวา จงถือเอาแลว อิท ปหรณ ซึ่งเครื่องประหารนี้ คนฺตฺวา
จงไปแลว กโรตุ จงกระทํา ปาณาติปาต ซึ่งปาณาติบาตเถิด อิติ
ดังนี้ นตฺถิ ยอมไมมี ตสฺสา แกนาง หิ จริงอยู วเณ ครั้นเมื่อ
แผล อสติ ไมมีอยู ปาณิตลสฺมึ ในพืน้ แหงฝามือ วิส อ. ยาพิษ
ต นั้น น สกฺโกติ ยอมไมอาจ อนุฑหิตุ เพื่ออันตามไหม ( ปุคฺคลสฺส ) แกบคุ คล คณฺหนฺตสฺส ผูถือเอาอยู วิส ซึ่งยาพิษ ( ยถา
ฉันใด ปาป นาม ชื่อ อ. บาป น โหติ ยอมไมมี ( ปุคฺคลสฺส )
แกบุคคล อกโรนฺตสฺส ผูไมกระทําอยู ปาป ซึ่งบาป ธนุอาทีนิ
ปหรณานิ นีหริตฺวา ททโตป ผูแมนาํ ออกแลว ซึง่ เครื่องประหาร
ท. มีธนูเปนตน ใหอยู อภาเวน เพราะความไมมี อกุลสเจตนาย
แหงอกุศลเจตนา เอวเอว ฉันนั้นนั่นเทียว อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่ง
ธรรม อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
เจ หากวา วโณ อ. แผล น อสฺส ไมพึงมี
ปาณิมฺหิ ในฝามือไซร ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล
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หเรยฺย พึงนําไป วิส ซึ่งยาพิษ ปาณินา ดวยฝา
มือ ( หิ ) เพราะวา วิส อ. ยาพิษ น อนฺเวติ
ยอมไมไปตาม อพฺพณ ปาณึ ซึ่งฝามืออันไมมี
แผล ( ยถา ) ฉันใด ปาป อ. บาป นตฺถิ ยอม
ไมมี อกุพฺพโต ปุคฺคลสฺส แกบุคคลผูไมกระทํา
อยู ( เอว ) ฉันนัน้ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา น ภเวยฺย ไมพึงมี ( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ
ปเทสุ ในบท ท. เหลานัน้ หนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา นาสฺส อิติ
ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา สกฺกุเณยฺย พึงอาจ หริตุ เพื่ออันนํา
ไป ( อติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา หเรยฺย อิติ ดังนี้ ฯ
( ปุจฺฉา ) อ. อันถามวา ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล ( หเรยฺย )
พึงนําไป ( วิส ) ซึ่งยาพิษ ( ปาณินา ) ดวยฝามือ กึการณา เพราะ
เหตุอะไร ( อิติ ) ดังนี้ ฯ
( วิสฺสชฺชน ) อ. อันเฉลยวา วิส อ. ยาพิษ น อนฺเวติ ยอม
ไมไปตาม อพฺพณ ปาณึ ซึ่งฝามืออันไมมีแผล ยสฺมา เหตุใด
( ตสฺมา ) เพราะเหตุนั้น ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล ( หเรยฺย ) พึงนําไป
( วิส ) ซึ่งยาพิษ ( ปาณินา ) ดวยฝามือ ( อิติ ) ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อธิบายวา หิ ก็ วิส อ. ยาพิษ น สกฺโกติ
ยอมไมอาจ อนฺเวตุ เพื่ออันไปตาม ปาณึ ซึ่งฝามือ อพฺพณ อันไม
มีแผล ( ยถา ) ฉันใด ปาป นาม ชื่อ อ. บาป นตฺถิ ยอมไมมี
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( ปุคฺคลสฺส ) แกบุคคล ธนุอาทีนิ ปหรณานิ นีหริตฺวา เทนฺตสฺสอป
ผูแมนําออกแลว ซึ่งเครื่องประหาร ท. มีธนูเปนตน ใหอยู อกุพฺพโต
ชื่อวาผูไมกระทําอยู ปาป ซึ่งบาป อภาเวน เพราะความไมมี อกุสลเจตนาย แหงอกุศลเจตนา เอวเอว ฉันนั้นนั่นเทียว หิ เพราะวา
ปาป อ. บาป น อนุคจฺฉติ ยอมไมไปตาม จิตฺต ซึ่งจิต อสฺส
ปุคฺคลสฺส ของบุคคลนั้น อพฺพณ ปาณึ วิส ( อนนุคจฺฉนฺต ) วิย
ราวกะ อ. ยาพิษ ไมไปตามอยู ซึ่งฝามืออันไมมีแผล อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องพระติสสเถระผูเขาถึงสกุลนายชางแกว
๖. ๓๓/๑๓ ตั้งแต อถ น มณิกาโร เถเร เปนตนไป.
อถ ครั้นนั้น มณิกาโร อ. นายชางแลวมณี ปกริตฺวา เตะแลว
น โกฺจ ซึง่ นกกะเรียนนั้น ปาเทน ดวยเทา ขิป เขี่ยไปแลว
( กถเนน ) ดวยอันกลาววา ตฺว อ. เจา กโรสิ จะกระทํา กึ ซึ่ง
อะไร อิติ ดังนี้ อุปฺปนฺนโกธเวเคน เพราะกําลังแหงความโกรธอัน
เกิดขึ้นแลว เถเร ในพระเถระ ฯ โส โกฺโจ อ. นกกะเรียนนั้น
มริตฺวา ตายแลว เอกปฺปหาเรนเอว ดวยการเตะครั้งเดียวนั่นเทียว
ปริวตฺตมาโน ปติ ลมกลิ้งไปอยูแลว ฯ เถโร อ. พระเถระ ทิสฺวา
เห็นแลว ต โกฺจ ซึ่งนกกะเรียนนั้น ( อาห ) กลาวแลววา อุปาสก
ดูกอนอุบาสก ตฺว อ. ทาน กตฺวา จงกระทําแลว สีสเวน ซึ่ง
เครื่องพันซึ่งศีรษะ เม ของอาตมภาพ สิถิล ใหหยอน ตาว กอน
โอโลเกหิ จงตรวจดู อิม โกฺจ ซึ่งนกกะเรียนนี้เถิด ( โส โกฺโจ )
อ. นกกะเรียนนั้น มโต วา ตายแลวหรือ โน ( มโต ) วา หรือ
วาไมตายแลว อิติ ดังนี้ ฯ อถ ครั้งนัน้ โส มณิกาโร อ. นายชาง
แกวมณีนั้น อาห กลาวแลววา ตฺวป แม อ. ทาน มริสฺสสิ จักตาย
เอโส โกฺโจ วิย ราวกะ อ. นกกะเรียนนั่น อิติ ดังนี้ น เถร
กะพระเถระนั้น ฯ ( เถโร ) อ. พระเถระ ( อาห ) กลาวแลววา
อุปาสก ดูกอ นอุบาสก โส มณิ อ. แกวมณีนั้น อิมินา โกฺเจน
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อันนกกะเรียนนี้ คิลโิ ต กลืนกินแลว สเจ ถาวา อย โกฺโจ อ.
นกกะเรียนนี้ น มริสฺสติ จักไมตายไซร อห อ. อาตมภาพ มรนฺโตป
แมเมื่อจะตาย น อาจิกฺขสฺส จักไมบอก มณึ ซึ่งแกวมณี เต แกทาน
อิติ ดังนี้ ฯ
โส มณิกาโร อ. นายชางแกวมณีนั้น ผาเลตฺวา ผาแลว อุทร
ซึ่งทอง ตสฺส โกฺจสฺส ของนกกะรเยนนั้น ทิสวฺ า เห็นแลว มณึ
ซึ่งแกมณี ปเวเธนฺโต สั่นอยู สวิคฺคมานโส ผูมฉี ันทะอันมีในใจ
อันสังเวชแลว นิปชฺชิตฺวา หมอบลงแลว ภนฺเต ขาแตทานผู
เจริญ ตุมฺเห อ. ทาน ท. ขมถ ขอจงอดโทษ เม แกกระผมเถิด
( ต กมฺม ) อ. กรรมนั้น มยา อันกระผม อชานนฺเตน ผูไมทราบ
อยู กต กระทําแลว อิติ ดังนี้ ฯ ( เถโร ) อ. พระเถระ ( อาห )
กลาวแลววา อุปาสก ดูกอ นอุบาสก โทโส อ. โทษ ตุยฺห ของทาน
นเอว อตฺถิ ยอมไมมีนั่นเทียว ( โทโส ) อ. โทษ มยฺห ของอาตมภาพ น ( อตฺถิ ) ยอมไมมี โทโส อ. โท วฏฏสฺสเอว ของ
วัฏฏะนั่นเทียว ( อตฺถิ ) มีอยู อห อ. อาตมภาพ ขมามิ ยอมอดโทษ
เต แกทาน อิติ ดังนี้ ฯ ( มณิกาโร ) อ. นายชางแกวมณี ( อาห )
กลาวแลววา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ สเจ ถาวา ตุมฺเห อ. ทาน ท.
ขมถ ยอมอดโทษ เม แกกระผมไซร ตุมฺเห อ. ทาน ท. นิสที ิตฺวา
จงนั่นแลว เคเห ในเรือน เม ของกระผม คณฺหถ จงรับ ภิกขฺ ุ
ซึ่งภิกษุ ปกติยาเมนเอว โดยทํานองตามปกตินั่นเทียว อิติ ดังนี้ ฯ

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๕ - หนาที่ 27

( เถโร ) อ. พระเถระ วตฺวา กลาวแลววา อุปาสก ดูกอนอุบาสก
อห อ. อาตมภาพ น ปวิสิสฺสามิ จักไมเขาไป อนฺโตฉทน สูภายใน
แหงชายคา เคหสฺส แหงเรือน ปเรส ชนาน ของชน ท. เหลาอื่น
ปฏาย จําเดิม อิโต กาลโต แตกาลนี้ อิทานิ ในกาลนี้ หิ
เพระาวา อย โทโส อ. โทษ นี้ โทโส เปนโทษ อนฺโตเคหปฺปเวสนสฺสเอว ของการเขาไปสูภายในแหงเรือนนั่นเทียว ( โหติ ) ยอม
เปน อห อ. เรา ปาเทสุ ครั้นเมื่อเทา ท. วหนฺเตสุ นําไปอยู
เคหทฺวาเร ิโต ว ผูยืนอยูแลว ที่ประตูแหงเรือนเทียว คณฺหิสฺสามิ
จักรับเอา ภิกฺข ซึ่งภิกษา ปฏาย จําเดิม อิโต กาลโต แตกาลนี้
อิติ ดังนี้ สมาทาย สมาทานแลว ธูตงฺค ซึ่งธุดงค อาห กลาว
แลว คาถ ซึง่ คาถา อิม นี้วา
ภตฺต อ. ภัตร โถก หนอยหนึ่ง โถก หนอย
หนึง่ กุเล ในตระกูล กุเล ในตระกูล ( ปุคฺคเลน )
อันบุคคล ปจฺจติ ยอมหุง มุนิโน เพื่อมุนี อห
อ. เรา จริสฺสามิ จักเที่ยวไป ปณฺฑิกาย ดวยปลีแขง ชงฺฆพล อ. กําลังแหงแขง มม ของเรา
อตฺถิ มีอยู อิติ ดังนี้ ฯ
จ ปน ก็แล เถโร อ. พระเถระ วตฺวา ครั้นกลาวแลว อิม
คาถ ซึ่งคาถานี้ ปรินิพฺพายิ ปรินิพพานแลว เตนเอว พฺยาธินา
ดวยพยาธินั้นนั่นเทียว นจิรสฺสเอว ตอกาลไมนานนั่นเทียว ฯ โกฺโจ
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อ. นกกะเรียน คณฺหิ ถือเอาแลว ปฏิสนฺธึ ซึ่งปฏิสนธิ กุจฺฉิสฺมึ
ในทอง ภริยาย ของภรรยา มณิการสฺส ของนายชางแกวมณี ฯ
มณิกาโร อ. นายชางแกวมณี กตฺวา กระทําแลว กาล ซึ่งกาละ
นิพฺพตฺติ บังเกิดแลว นิรเย ในนรก ฯ ภริยา อ. ภรรยา มณิการสฺส
ของนายชางแกวมณี กตฺวา กระทําแลว กาล ซึ่งกาละ นิพฺพตฺติ
บังเกิดแลว เทวโลเก ในเทวโลก ( อตฺตโน ) มุทจุ ิตฺตตาย เพราะ
ความที่แหงตนเปนผูมีจิตอันออนโยน เถเร ในพระเถระ ฯ ภิกฺขู
อ. ภิกษุ ท. ปุจฺฉึสุ ทูลถามแลว อภิสมฺปราย ซึ่งภพเปนที่ไปใน
เบื้องหนาพรอมเฉพาะ เตส ชนาน ของชน ท. เหลานั้น สตฺถาร
กะพระศาสดา ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว
ดูกอนภิกษุ ท. เอกจฺเจ สตฺตา อ. สัตว ท. บางพวก อิธ โลเก
ในโลกนี้ นิพฺพตฺตนฺติ ยอมบังเกิด คพฺเภ ในครรภ เอกจฺเจ สตฺตา
อ. สัตว ท. บางพวก ปาปการิโน ผูกระทําซึ่งบาปโดยปกติ นิพฺพตฺตนฺติ
ยอมบังเกิด นิรเย ในนรก เอกจฺเจ สตฺตา อ. สัตว ท. บางพวก
กตกลฺยาณา ผูมีกรรมอันงามอันกระทําแลว นิพพฺ ตฺตนฺติ ยอมบังเกิด
เทวโลเก ในเทวโลก ปน สวนวา อนาสวา ชนา อ. ชน ท. ผู
ไมมีอาสวะ ปรินิพฺพายนฺติ ยอมปรินพิ พาน อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่ง
ธรรม อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
เอเก ชนา อ. ชน ท. พวกหนึ่ง อุปปชฺชนฺติ
ยอมเขาถึง คพฺภ ซึ่งครรภ ปาปกมฺมิโน ชนา
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อ. ชน ท. ผูมีกรรมอันลามก ( อุปปชฺชนฺติ )
ยอมเขาถึง นิรย ซึ่งนรก สุคติโน ชนา อ. ชน
ท. ผูมีกรรมเปนเหตุแหงสุคติ ยนฺติ ยอมไป สคฺค
สูสวรรค อนาสวา ชนา อ. ชน ท. ผูไมมีอาสวะ
ปรินิพฺพนฺติ ยอมปรินิพพาน อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องชน ๓ คน
๗. ๓๙/๕ ตั้งแต ตุมฺเหหิป ภิกฺขเว อตฺตนา เปนตนไป.
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา ( พฺยากาสิ ) ทรงกระทําใหแจงแลว
( เอว ) อยางนี้วา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. อตฺตนา กตกมฺมเอว
อ. กรรมอันอันตนกระทําแลวนั่นเทียว ตุมฺเหหิป แมอันเธอ ท.
อนุภูต เสวยแลว ฯ หิ ก็ อตีตสฺมึ กาเล ในกาลอันลวงไปแลว
โคปาลกทารกา อ. เด็กผูเลี้ยงซึ่งโค ท. สตฺต ๗ พาราณสีวาสิโน
ผูอยูในเมืองพาราณสีโดยปกติ คาวิโย ยังแมโค ท. วิจาเรนฺตา
ใหเที่ยวไปอยู สตฺตาหวาเรน ตามวาระแหงวัน ๗ อฏวิปฺปเทเส
ในประเทศใกลดง เอกสฺมึ ประเทศหนึ่ง คาวิโย ยังแมโค ท.
วิจาเรตฺวา ใหเที่ยวไปแลว เอกทิวส ในวันหนึ่ง อาคจฺฉนฺตา มา
อยู ทิสฺวา เห็นแลว มหาโคธ ซึ่งเหี้ยตัวใหญ เอก ตัวหนึ่ง
อนุพนฺธึสุ ติดตามไปแลว ฯ โคธา อ. เหี้ย ปลายิตฺวา หนีไปแลว
ปาวิสิ ไดเขาไปแลว วมฺมิก สูจอมปลวก เอก แหงหนึ่ง ฯ ปน
ก็ ฉิทฺทานิ อ. ชอง ท. สตฺต ๗ ตสฺส วมฺมิกสฺส ของจอม
ปลวกนั้น ( อตฺถิ ) มีอยู ฯ ทารกา อ. เด็ก ท. ( มนฺเตตฺวา )
ปรึกษากันแลววา อิทานิ ในกาลนี้ มย อ. เรา ท. น สกฺขิสฺสาม
จักไมอาจ คเหตุ เพื่ออันจับเอา เสฺว วันพรุง มย อ. เรา ท.
อาคนฺตฺวา จักมาแลว คณฺหิสฺสาม จักจับเอา อิติ ดังนี้ เอเกโก
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ทารโก อ. เด็กคนหนึ่งคนหนึ่ง อาทาย ถือเอาแลว สาขาภงฺคมุฏิึ
ซึ่งกําของกิ่งไมอันหักแลว เอเกก กําหนึ่งกําหนึ่ง ชนา อ. ชน ท.
สตฺตป แม ๗ ปทหิตฺวา ปดแลว ฉิทฺทานิ ซึ่งชอง ท. สตฺต ๗
ปกฺกมึสุ หลีกไปแลว ฯ ปุนทิวเส ในวันใหม เต ทารกา อ. เด็ก
ท. เหลานั้น อมนสิกตฺวา ไมกระทําไวในใจแลว ต โคธ ซึ่งเหี้ย
นั้น คาวิโย ยังแมโค ท. วิจาเรตฺวา ใหเที่ยวไปแลว อฺสฺมึ
ปเทเส ในประเทศอื่น อาทาย พาเอาแลว คาวิโย ซึ่งแมโค ท.
สตฺตเม ทิเวส ในวันที่ ๗ คจฺฉนฺตา เดินไปอยู ทิสฺวา เห็นแลว
ต วมฺมิก ซึ่งจอมปลวกนั้น ปฏิลภิตฺวา ไดเฉพาะแลว สตึ ซึ่งสติ
( จินฺเตตฺวา ) คิดแลววา ปวตฺติ อ. ความเปนไป ตสฺสา โคธาย
แหงเหี้ยนั่น กา นุ โข เปนอยางไรหนอแล ( โหติ ) ยอมเปน
อิติ ดังนี้ วิวรึสุ เปดแลว ฉิทฺทานิ ซึง่ ชอง ท. อตฺตนา อตฺตนา
ปทหิตานิ อันอันตนอันตนปดแลว ฯ โคธา อ. เหี้ย นิราลยา
เปนสัตวมีความอาลัยออกแลว ชีวิเต ในชีวิต หุตฺวา เปน อฏิจมฺมาวเสสา ตัวมีกระดูกและหนังอันเหลือลง ปเวธมานา สั่นอยู
นิกฺขมิ คลานออกไปแลว ฯ เต ทารกา อ. เด็ก ท. เหลานั้น
ทิสฺวา เห็นแลว ต โคธ ซึ่งเหี้ยนั้น กตฺวา กระทําแลว อนุกมฺป
ซึ่งความเอ็นดู ( วตฺวา ) กลาวแลววา ตุมฺเห อ. ทาน ท. มา
น โคธ มาเรถ จงอยายังเหี้ยนั้นใหตาย ( สา โคธา ) อ. เหี้ยนั้น
ฉินฺนภตฺตา เปนสัตวมีอาหารอันขาดแลว สตฺตาห สิ้นวัน ๗ ชาตา
เกิดแลว อิติ ดังนี้ ปริมชฺชิตฺวา ลูบคลําแลว ปฏึ ซึ่งหลัง
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ตสฺสา โคธาย ของเหี้ยนั้น วิสฺสชฺเชสุ ปลอยแลว ( วจเนน )
ดวยคําวา ตฺว อ. เจา คจฺฉาหิ จงไป สุเขน ตามสบายเถิด
อิติ ดังนี้ ฯ เต ทารกา อ. เด็ก ท. เหลานั้น น ปจฺจึสุ อันไฟ
ไมไหมแลว นิรเย ในนรก ตาว กอน โคธาย ( อตฺตนา )
อมาริตตฺตา เพราะความที่แหงเหี้ยเปนสัตวอันตนไมใหตายแลว ฯ
ปน แตวา เต สตฺต ชนา อ. ชน ท. ๗ เหลานั้น หุตฺวา เปน
เอกโต โดยความเปนอันเดียวกัน ฉินฺนภตฺตา เปนผูมีภัตรอันขาด
แลว ทิวสานิ สิ้นวัน ท. สตฺต ๗ สตฺต ๗ อตฺตภาเวสุ ใน
อันภาพ ท. จุทฺทสสุ ๑๔ อเหสุ ไดเปนแลว ฯ ภิกฺขเว ดูกอน
ภิกษุ ท. ต กมฺม อ. กรรมนั้น ตุมฺเหหิ อันเธอ ท. โคปาลเกหิ
เปนผูเลี้ยงซึ่งโค สตฺตหิ ๗ หุตฺวา เปน กต กระทําแลว ตทา
ในกาลนั้น อิติ ดังนี้ ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา พฺยากาสิ ทรง
กระทําแจงแลว ปฺห ซึง่ ปญหา เตหิ ภิกฺขูหิ ปุฏ ปุฏ อัน
อันภิกษุ ท. เหลานั้น ทูลถามแลวและทูลถามแลว เอว ดวยประการ
ฉะนี้ ฯ
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เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย
๘. ๔๔/๕ ตั้งแต เอกสฺมึ หิ สมเย สตฺตรสวคฺคิเยหิ
เปนตนไป.
หิ ความพิสดารวา เอสฺมึ สมเย ในสมัยหนึ่ง เสนาสเน
ครั้นเมื่อเสนาสนะ สตฺตรสวคฺคิเยหิ ภิกฺขูหิ อันภิกษุ ท. ผูมีพวก ๑๗
ปฏิชคฺคิเต ชําระแลว ภิกขฺ ู อ. ภิกษุ ท. ฉพฺพคฺคิยา ผูมีพวก ๖
วตฺวา กลาวแลววา ตุมฺเห อ. ทาน ท. นิกฺขมถ จงออกไปเถิด
มย อ. เรา ท. มหลฺลกตรา เปนผูแกกวา ( อมฺห ) ยอมเปน
เอต เสนาสน อ. เสนาสนะนั่น ปาปุณาติ ยอมถึง อมฺหาก แก
เรา ท. อิติ ดังนี้ ( วจเน ) ครั้นเมื่อคําวา มย อ. เรา ท.
น ทสฺสาม จักไมให ( เอต เสนาสน ) อ. เสนาสนะนั่น อมฺเหหิ
อันเรา ท. ปฏิชคฺคิต ชําระแลว ปม กอน อิติ ดังนี้ เตหิ
สตฺตรสวคฺคิยภิกฺขูหิ อันภิกษุผูมีพวก ๑๗ ท. เหลานั้น วุตฺเต กลาว
แลว ปหรึสุ ประหารแลว เต ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท. เหลานั้น ฯ
สตฺตรสวคฺคิยา ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. ผูมพี วก ๑๗ มรณภยตชฺชิตา
ผูอันความกลัวแตความตายคุกคามแลว วิรวึสุ รองแลว มหาวิรว
รองดวยเสียงอันดัง ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว สทฺท ซึ่งเสียง
เตส ภิกฺขูน ของภิกษุ ท. เหลานั้น ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแลววา อิท
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การณ อ. เหตุนี้ กึ อะไร อิติ ดังนี้ ( วจเน ) ครั้นเมื่อคําวา
อิท นาม การณ อ. เหตุชื่อนี้ อิติ ดังนี้ ( เตหิ ภิกฺขเหิ ) อัน
ภิกษุ ท. เหลานั้น อาโรจิเต กราบทูลแลว ( วตฺวา ) ตรัสแลววา
ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. เอว กมฺม อ. กรรมอยางนี้ ภิกฺขุนา นาม
ชื่ออันภิกษุ น กตฺตพฺพ ไมพึงกระทํา ปฏาย จําเดิม อิโต
กาลโต แตกาลนี้ โย ภิกขฺ ุ อ. ภิกษุใด กโรติ ยอมกระทํา
( โส ภิกฺขุ ) อ. ภิกษุนั้น อาปชฺชติ ยอมถึงทั่ว อิท นาม วีติกฺกม
ซึ่งวิติกกมะชื่อนี้ อิติ ดังนี้ ปฺาเปตฺวา ทรงบัญญัติแลว ปหารทานสิกฺขาปท ซึ่งสิกขาบทในเพราะอันใหซึ่งการประหาร วตฺวา ตรัส
แลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ปโร สตฺโต อ. สัตวอื่น ภิกฺขุนา นาม
ชื่ออันภิกษุ ตฺวา รูแลววา อห อ. เรา ( ตสามิ ) ยอมสะดุง
( ทณฺฑสฺส ) ตออาชญา ( ภายามิ ) ยอมกลัว ( มจฺจุโน ) ตอความ
ตาย ยถา ฉันใด อฺเป สตฺตา อ. สัตว ท. แมเหลาอื่น ตสนฺติ
ยอมสะดุง ทณฺฑสฺส ตออาชญา ภายนฺติ ยอมกลัว มจฺจุโน ตอ
ความตาย ตถาเอว ฉันนั้นนั่นเทียว อิติ ดังนี้ น ปหริตพฺโพ
ไมพึงประหาร น ฆาเตตพฺโพ ไมพึงยังบุคคลใหฆา อิติ ดังนี้
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ
แสดงซึ่งธรรม อาห ตรัสแลว คาถ ซึง่ พระคาถา อิม นี้วา
สพฺเพ สตฺตา อ. สัตว ท. ทั้งปวง ตสนฺติ
ยอมสะดุง ทณฺฑสฺส ตออาชญา สพฺเพ
สตฺตา อ. สัตว ท. ทั้งปวง ภายนฺติ ยอมกลัว

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๕ - หนาที่ 35

มจฺจุโน ตอความตาย ( ปุคคฺ โล ) อ. บุคคล
กตฺวา กระทําแลว อตฺตาน ซึ่งตน อุปม
ใหเปนอุปมา น หเนยฺย ไมพึงฆา น ฆาตเย
ไมพึงยังบุคคลใหฆา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา สตฺตา อ. สัตว ท. สพฺเพป แม
ทั้งปวง ทณฺเฑ ครั้นเมื่ออาชญา ปตนฺเต ตกอยู อตฺตานิ ในตน
ตสนฺติ ยอมสะดุง ทณฺฑสฺส ตออาชญา ตสฺส นัน้ ( อิติ ) ดังนี้
ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวด
สองแหงบทวา สพฺเพ ตสนฺติ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา มรณสฺสอป ภายนฺติเอว ยอมกลัว
แมตอความตายนั่นเทียว ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา
มจฺจุโน อิติ ดังนี้ ฯ
จ ก็ พฺยฺชน อ. พยัญชนะ อิมิสฺสา เทสนาย แหงเทศนา
นี้ นิรวเสส เปนตําไมมีสวนเหลือ ( โหติ ) ยอมเปน ปน สวนวา
อตฺโถ อ. เนื้อความ สาวเสโส เปนเนื้อความเปนไปกับดวยสวน
เหลือ ( โหติ ) ยอมเปน ฯ หิ เหมือนอยางวา เภริยา ครั้นเมือ่
กลอง รฺา อันพระราชา จาราปตาย ทรงยังราชบุรุษใหเที่ยวไป
แลว ( าปนตฺถ ) เพื่ออันยังบุคคลใหรูวา สพฺเพ ชนา อ. ชน
ท. ทั้งปวง สนฺนิปตนฺตุ จงประชุมกัน อิติ ดังนี้ เสสา ชนา
อ. ชน ท. ผูเหลือ เปตฺวา เวน ราชมหามตฺเต ซึ่งพระราชาและ
มหาอํามาตยของพระราชา ท. สนฺนิปตนฺติ ยอมประชุมกัน ยถา
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ฉันใด ( วจเน ) ครั้นเมื่อพระดํารัสวา สพฺเพ สตฺตา อ. สัตว ท.
ทั้งปวง ตสนฺติ ยอมสะดุง อิติ ดังนี้ ( สตฺถารา ) อันพระศาสดา
วุตฺเตป แมตรัสแลว อวเสสา สตฺตา อ. สัตว ท. ผูเหลือลง เปตฺวา
เวน จตฺตาโร วิเสสสตฺเต ซึ่งสัตวผูวิเศษ ท. ๔ อิเม เหลานี้
อิติ คือ หตฺถาชาเนยฺโย อ. ชางเชือกอาชาไนย อสฺสาชาเนยฺโย
อ. มาตัวอาชาไนย อุสภาชาเนยฺโย อ. โคผูตัวอาชาไนย ขีณาสโว
อ. พระขีณาสพ ( ปณฺฑิเตน ) อันบัณฑิต เวทิตพฺพา พึงทราบวา
ตสนฺติ ยอมสะดุง อิติ ดังนี้ เอวเอว ฉันนั้นนั่นเทียว ฯ หิ
จริงอยู อิเมสุ วิเสสสตฺเตสุ ในสัตวผูวิเศษ ท. เหลานี้หนา ขีณาสโว
อ. พระขีณาสพ อปสฺสนฺโต ไมเห็นอยู อมรณกสตฺต ซึ่งสัตวผู
ไมตาย สกฺกายทิฏิยา ( อตฺตนา ) ปหีนตฺตา เพราะความที่แหง
สักกายทิฏฐิ เปนธรรมชาติอันตนละไดแลว น ภายติ ชื่อวายอม
ไมกลัว ตโย วิเสสสตฺตา อ. สัตวผูวิเศษ ท. ๓ อิตเร เหลานอกนี้
อปสฺสนฺตา ไมเห็นอยู สตฺต ซึ่งสัตว อตฺตโต อฏิปกฺขภูต ผูเปน
ปฏิปกษตอตนเปนแลว สกฺกายทิฏิยา พลวตฺตา เพราะความที่แหง
สักกายทิฏฐิ เปนธรรมชาติมีกําลัง น ภายนฺติ ชื่อวายอมไมกลัว ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล ( ตฺวา ) รูแลววา
อห อ. เรา ยถา ฉันใด อฺเป สตฺตา อ. สัตว ท. แมเหลาอื่น
เอว ฉันนั้น อิติ ดังนี้ น หเนยฺย ไมพึงฆา น หนาเปยฺย
ไมพึงยังบุคคลใหฆา ปร สตฺต ซึ่งสัตวอื่น อิติ ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถาวา น หเนยฺย น ฆาตเย อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องพระโกณฑธานเถระ
๙. ๕๑/๑๙ ตั้งแต สตฺถา ต ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉิ
เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา ปกฺโกสาเปตฺวา ทรงยังบุคคลใหรอง
เรียกมาแลว ต โกณฺฑธาน ซึ่งพระเถระชื่อวาโกณฑธานนั้น ปุจฺฉิ
ตรัสถามแลววา ภิกฺขุ ดูกอ นภิกษุ กิร ไดยินวา ตฺว อ. เธอ
วเทสิ กลาวแลว เอว อยางนี้ สจฺจ จริงหรือ อิติ ดังนี้ ฯ
( โกณฑธาโน ) อ. พระเถระชื่อวาโกณฑธาน ( อาห ) กราบทูล
แลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ ( อห ) อ. ขาพระองค
( เวทสึ ) กลาวแลว ( เอว ) อยางนี้ สจฺจ จริง อิติ ดังนี้ ฯ
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา ( ปุจฺฉิ ) ตรัสถามแลววา ( ตฺว ) อ.
เธอ ( เวทสิ ) กลาวแลว ( เอว ) อยางนี้ กึการณา เพราะเหตุ
อะไร อิติ ดังนี้ ฯ ( โกณฑฺธาโน ) อ. พระเถระชือ่ วาโกณฑธาน
( อาห ) กราบทูลแลววา ( อห) อ. ขาพระองค ( วเทสึ ) กลาว
แลว ( เอว ) อยางนี้ ( เตหิ ภิกฺขูหิ วจนสฺส ) มยา สทฺธึ กถิตการณา เพราะเหตุแหงคําอันอันภิกษุ ท. เหลานั้น กลาวแลวกับดวยขา
พระองค อิติ ดังนี้ ฯ ( สตฺถา ) อ. พระศาสดา ( ปุจฺฉิ ) ตรัสถามแลววา
ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเหป แม อ. เธอ ท. กเถถ ยอมกลาว สทธึ
กับ อิมินา ภิกฺขุนา ดวยภิกษุนั้น กสฺมา เพราะเหตุอะไร อติ
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ดังนี้ ฯ ( ภิกขฺ ู ) อ. ภิกษุ ท. ( อาหสุ ) กราบทูลแลววา ภนฺเต
ขาแตพระองคผูเจริญ ( มย ) อ. ขาพระองค ท. ( กเถม ) ยอมกลาว
( เอว ) อยางนี้ ทิสฺวา เห็นเพราะ อิตฺถึ ซึ่งหญิง วิจรนฺตึ ผูเที่ยวไป
อยู ปจฺฉโต ขางหลัง อิมสฺส ภิกฺขุโน ของภิกษุนี้ อิติ ดังนี้ ฯ ( สตฺถา )
อ. พระศาสดา ( ปุจฺฉิ ) ตรัสถามแลววา กิร ไดยนิ วา อิเม ภิกฺขู
อ. ภิกษุ ท. เหลานี้ วทนฺติ ยอมกลาว ทิสฺวา เพราะเห็น อิตฺถึ
ซึ่งหญิง วิจรนฺตึ ผูเที่ยวไปอยู สทฺธึ กับ ตยา ดวยเธอ ตฺว
อ. เธอ อทิสฺวา ว ไมเห็นแลวเทียว กเถสิ กลาวแลว
สทฺธึ กับ อิเมหิ ภิกฺขูหิ ดวยภิกษุ ท. เหลานี้ กสฺมา เพราะ
เหตุอะไร อิท ผล อ. ผลนี้ ชาต เกิดแลว นิสฺสาย เพราะ
อาศัย ทิฏึ ซึ่งทิฏฐิ ปาปก อันลามก ตว ของเธอ ปุพฺเพ
ในกาลกอน นนุ มิใชหรือ อิทานิ ในกาลนี้ ตฺว อ. เธอ
คณฺหาสิ ยอมถือเอา ทิฏ ึ ซึ่งทิฏฐิ ปาปก อันลามก ปุน อีก
กสฺมา เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ ฯ ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. ปุจฺฉึสุ
ทูลถามแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ ปน ก็ กึ กมฺม
อ. กรรมอะไร อิมินา ภิกขฺ ุนา อันภิกษุนี้ กต กระทําแลว ปุพฺเพ
ในกาลกอน อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา กเถตฺกา ตรัสแลว
ปุพฺพกมฺม ซึง่ กรรมในกาลกอน ตสฺส เถรสฺส ของพระเถระนั้น
เนส ภิกฺขูน แกภิกษุ ท. เหลานั้น วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขุ ดูกอ น
ภิกษ ุ ตฺว อ. เธอ นิสฺสาย อาศัยแลว ปาปกมฺม ซึง่ กรรมอัน

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๕ - หนาที่ 39

ลามก อิท นี้ ปตฺโต เปนผูถึงแลว วิปฺปการ ซึ่งประกอบอัน
แปลก อิม นี้ ( อสิ ) ยอมเปน อิทานิ ในกาลนี้ เต ปุน
ตถารูป ปาปก ทิฏึ คเหตุ อ. อันอันเธอถือเอา ซึ่งทิฏฐิอันลามก
อันมีรูปอยางนั้นอีก อยุตตฺ  ไมสมควรแลว ตฺว อ. เธอ มา กเถสิ
อยากลาวแลว กิฺจิ วจน ซึ่งคําอะไร ๆ สทฺธึ กับ ภิกฺขูหิ ดวย
ภิกษุ ท. ปุน อีก นิสฺสทฺโท จงเปนผูมีเสียงออกแลว ฉินฺนกสตาลสทิโส จงเปนผูเชนกับดวยกังสดาลอันบุคคลตัดแลว มุขวฏฏิย
ที่ขอบแหงปาก โหหิ จงเปน ตฺว อ. เธอ กโรนฺโต กระทําอยู
เอว อยางนี้ ปตฺโต นาม จักเปนผูชื่อวาถึงแลว นิพฺพาน ซึ่งพระ
นิพพาน ภวิสฺสสิ จักเปน อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม
เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม อภาสิ ได
ทรงภาษิตแลว คาถา ซึง่ พระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
ตฺว อ. เธอ มา อโวจ อยาไดกลาวแลว
ผรุส ซึ่งคําหยาบ กฺจิ กะใคร ๆ ( ปเร
ชนา ) อ. ชน ท. เหลาอื่น ( ตยา ) วุตฺตา
ผูอนั เธอกลาวแลว ปฏิวเทยฺยุ พึงกลาวตอบ
ต กะเธอ หิ เพราะวา สารมฺภกถา อ.
ถอยคําอันเปนไปกับดวยการริเริ่ม ทุกขฺ า เปน
เหตุเครื่องนํามาซึ่งทุกข ( โหติ ) ยอมเปน
ปฏิทณฺฑา อ. อาชญาตอบ ท. ผุเสยฺยุ พึง
ถูกตอง ต ซึ่งเธอ สเจ ถาวา ตฺว อ. เธอ
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อตฺตาน ยังตน น เอเรสิ ไมใหหวั่นไหว
อยู กโส อุปหโต ยถา ราวกะ อ. กังสดาล
อันบุคคลกําจัดแลวไซร เอโส ตฺว อ. เธอ
นั่น ปตฺโต เปนผูบรรลุแลว นิพพาน ซึ่ง
พระนิพพาน อสิ ยอมเปน สารมฺโภ วาโท
อ. การกลาวอันเปนไปกับดวยการริเริ่ม น
วิชชฺ ติ จะไมมี เต แกเธอ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ตฺว อ. เธอ มา อโวจ อยาได
กลาวแลว ผรุส ซึ่งคําหยาบ กฺจิ กะใคร ๆ คือวา เอกปุคฺคลป
แมกะบุคคลคนหนึ่ง ( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้น
หนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา กฺจิ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปเร ชนา อ. ชน ท. เหลาอื่น ตยา
วุตฺตา ผูอันเธอกลาวแลววา ( ตุมฺเห ) อ. ทาน ท. ทุสฺสีลา เปน
คนทุศีล ( อตฺถ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ปฏิวเทยฺยุ พึงกลาวตอบ
ตถาเอว เหมือนอยางนั้นนั่นเทียว ตป แมกะเธอ ( อิติ ) ดังนี้
( ปทสฺส ) แหงบทวา วุตฺตา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา การณุตฺตรยุคคฺคาหกถา นาม ชือ่ อ.
ถอยคําอันเปนเครื่องถือเอาซึ่งคูอันยิ่งกวาเหตุ เอสา นั่น ทุกฺขา
เปนเหตุเครื่องนํามาซึ่งทุกข ( โหติ ) ยอมเปน ( อิติ ) ดังนี้
( ปทสฺส ) แหงบทวา สารมฺภกถา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ( ตว ) เมื่อเธอ ปหรนฺตสฺส ประหาร
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อยู ปร ปุคคฺ ล ซึ่งบุคคลอื่น กายทณฺฑาทีหิ ทณฺเฑหิ ดวยอาชญา ท.
มีอาชญาอันเกิดแลวจากกายเปนตน ปฏิทณฺฑา อ. อาชญาตอบ ท.
ตาทิสา ว อันเชนกับดวยอาชญานั้นเทียว ปเตยฺยุ พึงตกลง มตฺถเก
บนกระหมอม ตว ของเธอ ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา
ปฏิทณฺฑา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา สเจ ถาวา ตฺว อ. เธอ สกฺขิสฺสสิ
จักอาจ กาตุ เพื่ออันกระทํา อตฺตาน ซึ่งตน นิจฺจล ใหเปน
สภาพที่ความหวั่นไหวออกแลวไซร ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหง
บทวา สเจ เนเรสิ อิติ ดังนี้ ฯ
( อนฺโถ ) อ. อรรถวา มุขวฏฏยิ  ฉินฺทิตฺวา ตลมตฺต กตฺวา
ปตกสตาล วิย ราวกะ อ. กังสดาล อันอันบุคคลตัดแลว ทีข่ อบแหง
ปาก กระทําแลว ใหเปนวัตถุสักวาพื้น ตั้งไวแลว ( อิติ ) ดังนี้
( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถาวา กโส อุปหโต ยถา อิติ
ดังนี้ ฯ หิ จริงอยู ตาทิส กสตาล อ. กังสดาลอันเชนนั้น ปหตป
แมอันอันบุคคลตีแลว หตฺถปาเทหิ วา ดวยมือและเทา ท. หรือ
ทณฺเฑน วา หรือวาดวยทอนไม น กโรติ ยอมไมกระทํา สทฺท
ซึ่งเสียง ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา สเจ ถาวา ติว อ. เธอ สกฺขิสฺสสิ
จักอาจ ภวิตุ เพื่ออันเปน เอวรูโป เปนผูมีรูปอยางนี้ไซร เอโส
ตฺว อ. เธอนัน่ อิม ปฏิปท ยังขอปฏิบัตินี้ ปูรยมาโน ใหเต็มอยู
อปฺปมตฺโต เปนผูไมประมาทแลว อิทานิ ในกาลนี้ ปตฺโต นาม
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ชื่อวาเปนผูบรรลุแลว นิพฺพาน ซึ่งพระนิพพาน อสิ ยอมเปน
( อิติ ) ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหงบทวา เอส ปตฺโตสิ
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปน ก็ เอว ครั้นเมื่อความเปน
อยางนี้ สนฺเต มีอยู สารมฺโภป วาโท อ. การกลาว แมอันเปน
ไปกับดวยการริเริ่ม อุตตฺ ริกรณวาจาลกฺขโณ อันมีการกลาวอันเปน
เครื่องกระทําใหยิ่งขึ้นเปนลักษณะ อาทิโก อันเปนตน เอว อยางนี้
วา ตฺว อ. ทาน ทุสฺสีโล เปนคนทุศีล ( อสิ ) ยอมเปน อิติ
ดังนี้ วา ตุมเฺ ห อ. ทาน ท. ทุสิสีลา เปนคนทุศีล ( อตฺถ )
ยอมเปน อิติ ดังนี้ น วิชชฺ ติ จะไมมี คือวา น ภวิสฺสติเอว
จักไมมีนั่นเทียว เต แกเธอ อิติ ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหง
บาทแหงพระคาถาวา สารมฺโภ เต น วิชชฺ ติ อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องอุโบสถกรรม
๑๐. ๕๓/๑๕ ตั้งแต สาวตฺถิย กิเรกสฺมึ อุโปสถทิวเส
เปนตนไป.
กิร ไดยินวา เอกสฺมึ อุโปสถทิวเส ในวันแหงอุโบสถวันหนึ่ง
อิตฺถิโย อ. หญิง ท. ปฺจสตมตฺตา ผูมีรอยหาเปนประมาณ สาวตฺถิย
ในเมืองสาวัตถี อุโปสถิกา เปนผูรักษาซึ่งอุโบสถ หุตฺวา เปน
อคมสุ ไดไปแลว วิหาร สูวิหาร ฯ วิสาขา อ. นางวิสาขา
อุปสงฺกมิตฺวา เขาไปหาแลว ตาสุ อิตฺถีสุ ในหญิง ท. เหลานั้นหนา
มหลฺลกิตฺถโิ ย ซึ่งหญิงผูแก ท. ปุจฺฉิ ถามแลววา อมฺมา แนะ
แม ท. ตุมฺเห อ. ทาน ท. อุโปสถิกา เปนผูรักษาซึ่งอุโบสถ ชาตา
เกิดแลว อตฺถ ยอมเปน กิมตฺถ เพื่ออะไร อิติ ดังนี้ ( วจเน )
ครั้นเมื่อคําวา ( มย ) อ. ดิฉัน ท. ปตฺเถตฺวา ปรารถนาแลว
ทิพฺพสมฺปตฺตึ ซึ่งสมบัติอันเปนทิพย ( อุโปสถิกา ) เปนผูรักษาซึ่ง
อุโบสถ ( ชาตา ) เกิดแลว ( อมฺห ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ตาหิ
มหลฺลกิตฺถีหิ อันหญิงผูแก ท. เหลานั้น วุตฺเต กลาวแลว ปุจฉฺ ิ
ถามแลว มชฺฌิมิตฺถิโย ซึง่ หญิงผูมีในทามกลาง ท. ( วจเน ) ครั้น
เมื่อคําวา ( มย ) อ. ดิฉนั ท. ( อุโปสถิกา ) เปนผูรักษาซึ่งอุโบสถ
( ชาตา ) เกิดแลว มุจฺนตฺถาย เพื่อตองการแกอันพน สปตฺติวาสา
จากการอยูรวมดวยหญิงผูเปนไปกับดวยผัว ( อมฺห ) ยอมเปน อิติ
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ดังนี้ ตาหิ มชฺฌิมิตฺถีหิ อันหญิงผูมีในทามกลาง ท. เหลานั้น วุตฺเต
กลาวแลว ปุจฺฉิ ถามแลว ตรุณิตฺถโิ ย ซึ่งหญิงรุนสาว ท. ( วจเน )
ครั้นเมื่อคําวา ( มย ) อ. ดิฉัน ท. ( อุโปสถิกา ) เปนผูรักษาซึ่ง
อุโบสถ ( ชาตา ) เกิดแลว ปุตฺตปฏิลาภตฺถาย เพื่อตองการแกอัน
ไดเฉพาะซึ่งบุตร ปมคพฺเภ ในครรภที่หนึ่ง ( อมฺห ) ยอมเปน
อิติ ดังนี้ ตาหิ ตรุณิตฺถีหิ อันหญิงรุนสาว ท. เหลานั้น วุตฺเต
กลาวแลว ปุจฺฉิ ถามแลว กุมาริกาโย ซึ่งเด็กหญิง ท. ( วจเน )
ครั้นเมื่อคําวา ( มย ) อ. ดิฉัน ท. ( อุโปสถิกา ) เปนผูรักษาซึ่ง
อุโบสถ ( ชาตา ) เกิดแลว คมนตฺถาย เพื่อตองการแกอันไป
ปติกุล สูตระกูลของผัว ( อตฺตโน ) ตรุณภาเวเอว ในความที่แหงตน
เปนหญิงสาวนั่นเทียว ( อมฺห ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ตาหิ กุมาริกาหิ
อันเด็กหญิง ท. เหลานั้น วุตฺเต กลาวแลว สุตฺวา ฟงแลว ต
กถ ซึ่งถอยคํานั้น สพฺพป แมทั้งปวง ตาส อิตฺถีน ของหญิง ท.
เหลานั้น คนฺตฺวา ไปแลว สนฺติก สูส ํานัก สตฺถุ ของพระศาสดา
อาโรเจสิ กราบทูลแลว ปฏิปาฏิยา ตามลําดับ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว ต วจน ซึ่ง
คํานั้น วตฺวา ตรัสแลววา วิสาเข ดูกอ นวิสาขา ชาติอาทโย นาม
สภายธมฺมา อ. สภาวธรรม ท. ชื่อวามีชาติเปนตน อเมส สตฺตาน
ของสัตว ท. เหลานี้ ทณฺฑหตฺถโคปาลกสทิสา เปนเชนกับดวยนาย
โคบาลผูมีทอนไมในมือ ( โหนฺติ ) ยอมเปน ชาติ อ. ชาติ
เปเสตฺวา สงไปแลว สนฺติก สูสํานัก ชราย ของชรา ชรา อ. ชรา
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( เปเสตฺวา ) สงไปแลว สนฺติก สูสํานัก พฺยาธิโน ของพยาธิ พฺยาธิ
อ. พยาธิ ( เปเสตฺวา ) สงไปแลว สนฺติก สูสํานัก มรณสฺส ของ
มรณะ มรณ อ. มรณะ ฉินฺทติ ยอมตัด ชีวิต ซึ่งชีวิต กุธาริยา
( รุกฺข ) ฉินทฺ นฺตา ( ปุคฺคลา ) วิย ราวกะ อ. บุคคล ท. ตัดอยู ซึ่ง
ตนไม ดวยขวาน เอว ครั้นเมื่อความเปนอยางนี้ สนฺเตป แมมีอยู
ปตฺเถนฺตา นาม สตฺตา อ. สัตว ท. ชือ่ วาผูปรารถนาอยู วิวฏฏ
นิพฺพาน ซึ่งพระนิพพาน อันมีวัฏฏะไปปราศแลว นตฺถิ ยอมไมมี
ปน แตวา ( อิเม สตฺตา ) อ. สัตว ท. เหลานี้ ปตฺเถนฺติ ยอม
ปรารถนา วฏฏเอว ซึ่งวัฏฏะนั่นเทียว อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่ง
ธรรม อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
โคปาโล อ. นายโคบาล ปาเชติ ยอมขับไป
คาโว ซึ่งโค ท. โคจร สูที่หากิน ทณฺเฑน
ดวยทอนไม ยถา ฉันใด ชรา จ อ. ชรา
ดวย มจฺจุ จ อ. มจฺจุดวย ปาเชนฺติ ยอม
ตอนไป อายุ ซึง่ อายุ ปาณีน ของสัตว
ผูมลี มปราณ ท เอว ฉันนั้น อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา โคปาลโก อ. นายโคบาล เฉโก
ผูฉลาด นิวาเรตฺวา หามแลว คาโว ซึ่งโค ท. ปวิสนฺติโย ตัว
เขาไปอยู เกทารนฺตร สูระหวางแหงคันนา ทณฺเฑน ดวยทอนไม
โปเถนฺโต โบยอยู เตนเอว ทณฺเฑน ดวยทอนไมนั้นนั่นเทียว
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เนติ ยอมนําไป ปาเชติ ชื่อวายอมขับไป ( คาโว ) ซึ่งโค ท.
โคจร สูที่หากิน สุลภติโณทก อันมีหญาและน้ําอันหาไดโดยงาย
อิติ ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหง
บทวา ปาเชติ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ฉินฺทนฺติ ยอมตัด ชีวิตินฺทฺริย ซึ่ง
อินทรียคือชีวิต คือวา เขเปนฺติ ยอมยังอินทรียคือชีวิตใหสิ้นไป
( อิติ ) ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหงบทวา อายุ ปาเชนฺติ
อิติ ดังนี้ ฯ
โอปมฺมปฏิปาทน อ. คําเปนเครื่องยังความเปนแหงอุปมาใหถึง
เฉพาะ เอตฺถ คาถาย ในพระคาถานี้ อิท นี้วา หิ ก็ ชรา จ
อ. ชราดวย มจฺจุ จ อ. มัจจุดวย โคปาลโก วิย ราวกะ อ. นาย
โคบาล ชีวิตินฺทรีย อ. อินทรียคือชีวิต โคคโณ วิย ราวกะ อ.
หมูแหงโค มรณ อ. มรณะ โคจรภูมิ วิย ราวกะ อ. ภาคพื้น
อันเปนที่หากิน ตตฺถ สภาวธมฺเมสุ ในสภาวธรรม ท. เหลานั้นหนา
ชาติ อ. ชาติ เปเสสิ สงไปแลว ชีวิตินฺทฺริย ซึ่งอินทรียคือชีวิต
สตฺตาน ของสัตว ท. สนฺติก สูสํานัก ชราย ของชรา ตาว กอน
ชรา อ. ชรา ( เปเสสิ ) สงไปแลว ( ชีวิติตฺทฺริย ) ซึ่งอินทรีย
คือชีวิต ( สตฺตาน ) ของสัตว ท. สนฺติก สูสํานัก พฺยาธิโน
ของพยาธิ พฺยาธิ อ. พยาธิ ( เปเสสิ ) สงไปแลว ( ชีวิตนฺทฺรีย )
ซึ่งอินทรียคือชีวิต ( สตฺตาน ) ของสัตว ท. สนฺตกิ  สูสํานัก มรณสฺส
ของมรณะ ตเอว มรณ อ. มรณะนั้นนั่นเทียว ฉินฺทิตฺวา ตัดแลว
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( ชีวิตนฺทฺริย ) ซึ่งอินทรียค ือชีวิต ( สตฺตาน ) ของสัตว ท. คจฺฉติ
ยอมไป กุธาริยา ( รุกฺข ) เฉท ( ปุคฺคโล ) วิย ราวกะ อ. บุคคล
ตัดอยู ซึ่งตนไม ดวยขวาน อิติ ดังนี้ ( ปณฺฑิเตน ) อันบัณฑิต
( เวทิตพฺพ ) พึงทราบ ฯ
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เรือ่ งอชครเปรต
๑๑. ๕๖/๑๓ ตั้งแต เสฏี คนฺธกุฏี กิร ฌายตีติ สุตฺวา
เปนตนไป.
เสฏี อ. เศรษฐี สุตฺวา สดับแลววา กิร ไดยินวา คนฺธกุฏี
อ. พระคันธกุฏี ( อคฺคินา ) อันไฟ ฌายติ ไหมอยู อิติ ดังนี้
อาคจฺฉนฺโต เมื่อมา อาคนฺตฺวา มาแลว ( ตสฺสา คนฺธกุฏิยา อคฺคินา )
ฌามกาเล ในกาลแหงพระคันธกุฎีนั้น อันอันไฟไหมแลว โอโลเกนฺโต
แลดูอยู คนฺธกุฏึ ซึ่งพระคันธกุฎี ฌาม อันอันไฟไหมแลว อกตฺวา
ไมกระทําแลว โทมนสฺส ซึ่งความโทมนัส วาลคฺคมตฺตป แมอันมี
ปลายแหงขนทรายเปนประมาณ สมฺมิฺชิตฺวา คูแลว วามพาหุ
ซึ่งแขนเบื้องซาย อปฺโปเสิ ปรบแลว มหาอปฺโปิก ปรบดวย
เสียงอันดัง หตฺเถน ดวยมือ ทุกฺขิเณน เบื้องขวา ฯ อถ ครั้งนัน้
ิตา ชนา อ. ชน ท. ผูยนื อยูแลว สมีเป ในที่ใกล ปุจฺฉึสุ
ถามแลว น เสฏึ ซึ่งเศรษฐีนั้นวา สามิ ขาแตนาย ตฺว อ. ทาน
อปฺโปเสิ ปรบแลว ( ตยา ) เอตฺตก ธน วิสฺสชฺเชตฺวา กตาย
คนฺธกุฏิยา ( อคฺคินา ) ฌามกาเล ในกาลแหงพระคันธกุฎี อันอัน
ทาน สละวิเศษแลว ซึ่งทรัพย อันมีประมาณเทานี้ กระทําแลว
อันอันไฟไหมแลว กสฺมา เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ ฯ โส เสฏี อ.
เศรษฐีนั้น อาห กลาวแลววา ตาตา แนะพอ ท. ธน อ. ทรัพย
เม อันเรา กตฺวา กระทําแลว กมฺม ซึ่งกรรม เอตฺตก อันมีประมาณ
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เทานี้ ลทฺธ ไดแลว นิทหิตุ เพื่ออันฝงไว พุทฺธสาสเน ในพระพุทธศาสนา อสาธารเณ อันไมทั่วไป อคฺคิอาทีน อนฺตรายาน แก
อันตราย ท. มีไฟเปนตน อห อ. เรา ตุฏมานโส ผูมีฉันทะอัน
มีในใจอันยินดีแลว อปฺโปเสึ ปรบแลว ( จินฺตเนน ) ดวยอันคิดวา
อห อ. เรา ลภิสฺสามิ จักได ปุนป เอตฺตก ธน วิสฺสชฺเชตฺวา
สตฺถุ คนฺธกุฏึ กาตุ เพื่ออันสละวิเศษ ซึ่งทรัพย อันมีประมาณเทานี้
แลวกระทํา ซึ่งพระคันธกุฎี เพื่อพระศาสดา แมอีก อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้ ฯ
โส เสฏี อ. เศรษฐีนั้น วิสฺสชฺเชตฺวา สละวิเศษแลว ธน ซึ่งทรัพย
ตตฺตก อันมีประมาณเทานั้น กาเรตฺวา ยังบุคคลใหกระทําแลว คนฺธกุฏึ
ซึ่งพระคันธกุฎี ปุน อีก อทาสิ ไดถวายแลว ทาน ซึ่งทาน
สตฺถุโน แดพระศาสดา วีสติสหสฺสภิกฺขุปริวารสฺส ผูมีภิกษุมีพันยี่สิบ
เปนประมาณเปนบริวาร ฯ
โจโร อ. โจร ทิสวฺ า เห็นแลว ต กิริย ซึ่งกิริยานั้น จินฺเตสิ
คิดแลววา อห อ. เรา อิม เสฏึ อมาเรตฺวา ไมยังเศรษฐีนี้ให
ตายแลว น สกฺขิสฺสามิ จักไมอาจ มงฺกุกาตุ เพื่ออันกระทําใหเปน
คนเกอ ( เอต การณ ) อ. เหตุนั่น โหตุ จงมีเถิด อห อ. เรา
น เสฏึ ยังเศรษฐีนั้น มาเรสฺสามิ จักใหตาย อิติ ดังนี้ พนฺธิตฺวา
ผูกแลว ฉุริก ซึ่งกฤช นิวาสนนฺตเร ในระหวางแหงผาเปนเครื่องนุง
วิจรนฺโตป แมเที่ยวไปอยู วิหาเร ในวิหาร สตฺตาห สิ้นวัน ๗
น ลภิ ไมไดแลว โอกาส ซึ่งโอกาส ฯ มหาเสฏีป แม อ. มหาเศรษฐี
ทตฺวา ถวายแลว ทาน ซึ่งทาน ภิกฺขุสงฺฆสฺส แกหมูแหงภิกษุ
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พุทฺธปฺปมุขสฺส อันมีพระพุทธเจาทรงเปนประธาน ทิวสานิ สิ้นวัน ท.
สตฺต ๗ วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแลว สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา อาห
กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ เขตฺต อ. นา มม
ของขาพระองค เอเกน ปุริเสน อันบุรษุ คนหนึ่ง ฌาปต ยังไฟใหไหมแลว
สตฺตกฺขตฺตุ ๗ ครั้ง ปาทา อ. เทา ท. คุนฺน ของโค ท. วเช
ในคอก ( เอเกน ปุริเสน ) อันบุรุษคนหนึ่ง ฉินฺนา ตัดแลว
สตฺตกฺขตฺตุ ๗ ครั้ง เคห อ. เรือน ( มม ) ของขาพระองค
( เอเกน ปุริเสน ) อันบุรษุ คนหนึ่ง ฌาปต ยังไฟใหไหมแลว สตฺตกฺขตฺตุ
๗ ครั้ง อิทานิ ในกาลนี้ คนฺธกุฏีป แม อ. พระคันธกุฎี เตนเอว
ปุริเสน ฌาปตา จักเปนของอันบุรุษนั้นนั่นเทียวยังไฟใหไหมแลว ภวิสสฺ ติ
จักเปน อห อ. ขาพระองค ทมฺมิ ยอมให ปตฺตึ ซึ่งสวนบุญ
อิมสฺมึ ทาเน ในทานนี้ ตสฺส ปุริสสฺส แกบรุ ุษนั้น ปม กอน
อิติ ดังนี้ ฯ
โจโร อ. โจร สุตวฺ า ฟงแลว ต วจน ซึ่งคํานั้น ( จินฺเตตฺวา )
คิดแลววา กมฺม อง กรรม ภาริย วต อันหนักหนอ เม อันเรา
กต กระทําแลว โกปมตฺตป การณ อ. เหตุแมสักวาความโกรธ
มยิ ในเรา อปราธการเก ผูกระทําซึ่งความผิด เอว อยางนี้ นตฺถิ
ยอมไมมี อิมสฺส เสฏิสฺส แกเศรษฐีนี้ ( อย เสฏี ) อ. เศรษฐีนี้
เทติ ยอมให ปตฺตึ ซึ่งสวนบุญ อิมสฺมึ ทาเน ในทานนี้ มยฺหเอว
แกเรานั่นเทียว ปม กอน อห อ. เรา ทุพฺภามิ จะประทุษราย
อิมสฺมึ เสฏิมฺหิ ในเศรษฐีนี้ เทวทณฺโฑป แม อ. อาชญาของเทวดา
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ปเตยฺย พึงตก มตฺถเก บนกระหมอม เม ของเรา เอวรูป ปุรสิ 
อขมาเปนฺตสฺส ผูไมยังบุรุษผูมีรูปอยางนี้ใหอดโทษอยู อิติ ดังนี้
คนฺตฺวา ไปแลว นิปชฺชิตวฺ า หมอบลงแลว ปาทมูเล ณ ทีใ่ กลแหงเทา
เสฏิสฺส ของเศรษฐี วตฺกา กลาวแลววา สามิ ขาแตนาย ตฺว
อ. ทาน ขมาหิ ขอจงอดโทษ เม แกขาพเจาเถิด อิติ ดังนี้ ( วจเน )
ครั้นเมื่อคําวา อิท การณ อ. เหตุนี้ กึ อะไร อิติ ดังนี้ ( เสฏินา )
อันเศรษฐี วุตฺเต กลาวแลว อาห กลาวแลววา สามิ ขาแตนาย
เอต กมฺม อ. กรรมนี้ เอตฺตก อันมีประมาณเทานี้ มยา อันขาพเจา
กต กระทําแลว ตฺว อ. ทาน ขมาหิ ขอจงอดโทษ ตสฺส เม
แกขาพเจานั้นเถิด อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครั้งนั้น เสฏี อ. เศรษฐี ปุจฺฉิตฺวา ถามแลว สพฺพ
กมฺม ซึ่งกรรมทั้งปวงวา เอตฺตก กมฺม อ. กรรมอันมีประมาณเทานี้
อิท จ นี้ดวย อิท จ นี้ดว ย ตยา อันทาน กต กระทําแลว เม
แกเราหรือ อิติ ดังนี้ น โจร กะโจรนั้น ( วจเน ) ครั้นเมื่อคําวา
อาม เออ ( เอตฺตก กมฺม ) อ. กรรมอันมีประมาณเทานี้ มยา
อันขาพเจา กต กระทําแลว อิติ ดังนี้ ( เตน โจเรน ) อันโจรนั้น
วุตฺเต กลาวแลว ปุจฺฉิ ถามแลววา ตฺว อ. ทาน มยา น ทิฏ ปุพฺโพ
เปนผูอันเราไมเคยเห็นแลว ( อสิ ) ยอมเปน ตฺว อ. ทาน กุชฌ
ฺ ิตฺวา
โกรธแลว อกาสิ ไดกระทําแลว เอว อยางนี้ เม แกเรา กสฺมา
เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ ฯ โส โจโร อ. โจรนั้น สาเรตฺวา
ยังเศรษฐีใหระลึกแลว วจน ซึ่งคํา เอกทิวส นครา นิกฺขนฺเตน
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เตน เสฏินา วุตฺต อันอันเศรษฐีนั้น ผูออกไปแลว จากพระนคร
ในวันหนึ่ง กลาวแลว อาห กลาวแลววา โกโป อ. ความโกรธ เม
อันขาพเจา อุปาทิโต ใหเกิดขึ้นแลว อิมินา การเณน เพราะเหตุนี้
อิติ ดังนี้ ฯ เสฏี อ. เศรษฐี สริตฺวา ระลึกแลว ( ตสฺส วจนสฺส )
อตฺตนา วุตฺตภาว ซึ่งความที่แหงคํานั้น เปนคําอันตนกลาวแลว
โจร ยังโจร ขมาเปตฺวา ใหอดโทษแลว ( วจเนน ) ดวยคําวา
ตาต แนะพอ อาม เออ ( ต วจน ) อ. คํานั้น มยา อันเรา
วุตฺต กลาวแลว ตฺว อ. ทาน ขมาหิ จงอดโทษ ต วจน ซึ่งคํานั้น
เม แกเราเถิด อิติ ดังนี้ อาห กลาวแลววา ตาต แนะพอ ตฺว
อ. ทาน อุฏเหิ จงลุกขึ้นเถิด อห อ. เรา ขมามิ ยอมอดโทษ
เต แกทาน ตฺว อ. ทาน คจฺฉ จงไปเถิด อิติ ดังนี้ ฯ ( โจโร )
อ. โจร ( อาห ) กลาวแลววา สามิ ขาแตนาย สเจ ถาวา
ตฺว อ. ทาน ขมสิ ยอมอดโทษ เม แกขาพเจาไซร ตฺว อ. ทาน
กโรหิ จงกระทํา ม ซึ่งขาพเจา สปุตฺตทาร ผูเปนไปกับดวยบุตร
และทาระ ทาส ใหเปนทาส เคเห ในเรือน ตว ของทาน
เถิด อิติ ดังนี้ ฯ ( เสฏี ) อ. เศรษฐี ( อาห ) กลาวแลววา ตาต แนะพอ
ตฺว อ. ทาน เอตฺตเก วจเน ครั้นเมื่อคําอันมีประมาณเทานี้ มยา
อันเรา กถิเต กลาวแลว อกาสิ ไดกระทําแลว เฉทน ซึ่งการตัด
เอวรูป อันมีรูปอยางนี้ ปน ก็ ( มยา ) อันเรา น สกฺกา ไมอาจ
กเถตุ เพื่ออันกลาว กิฺจิ วจน ซึ่งคําอะไร ๆ สทฺธึ กับ วสนฺเตน
ตยา ดวยทาน ผูอยูอยู เคเห ในเรือน กิจฺจ อ. กิจ ตยา ดวยทาน
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วสนฺเตน ผูอยูอยู เคเห ในเรือน น อตฺถิ ยอมไมมี เม แกเรา
อห อ. เรา ขมามิ ยอมอดโทษ เต แกทาน ตาต แนะพอ ตฺว
อ. ทาน คจฺฉ จงไปเถิด อิติ ดังนี้ ฯ
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ทสหิ การเณหิ อนพฺยสน ปาปุณาติเอว ยอมถึง ซึ่งความฉิบหาย
มิใชความเจริญและทุกขอันสายเสียซึ่งสุขใหพินาศ ดวยเหตุ ท. ๑๐
นั่นเทียว อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะ
ทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว
คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด ทุสฺสติ ยอมประทุษราย
( ขีณาสเวสุ ) ในพระขีณาสพ ท. อปฺปทุฏเสุ
ผูไมประทุษรายแลว อทณฺเฑสุ ผูไมมีอาชญา
ทณฺเฑน ดวยอาชญา ( โส ปุคฺคโล ) อ. บุคคลนั้น
นิคจฺฉติ ยอมเขาถึง ทสนฺน านาน แหงฐานะ
ท. ๑๐ หนา อฺตร าน ซึ่งฐานะอยางใด
อยางหนึ่ง ขิปฺปเอว พลันนั่นเทียว คือวา
ผรุส เวทน ( ปาปุเณ ) วา พึงถึง ซึ่งเวทนา
อันหยาบหรือ ชานึ ( ปาปุเณ ) วา หรือวา
พึงถึง ซึ่งความเสื่อม สรีรสฺส เภทน ( ปาปุเณ ) วา พึงถึง ซึ่งความแตกไป แหงสรีระ
หรือ ครุก อาพาธ ( ปาปุเณ ) วาป แมหรือวา
พึงถึง ซึ่งอาพาธอันหนัก จิตฺตกฺเขป ปาปุเณ วา
พึงถึงซึ่งความฟุงซานแหงจิตหรือ ราชโต อุปสคฺค
( ปาปุเณ ) วา หรือวา พึงถึง ซึ่งความขัดของ
แตพระราชา ทารุณ อพฺภกฺขาน ( ปาปุเณ ) วา
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พึงถึง ซึ่งการกลาวตู อันทารุณหรือ าตีน
ปริกฺขย ( ปาปุเณ ) วา หรือวา พึงถึง ซึ่ง
ความสิ้นไปรอบแหงญาติ ท. โภคาน ปภงฺคุณ
( ปาปุเณ ) วา หรือวา พึงถึง ซึ่งความยอยยับ
แหงโภคะ ท. อถวา อีกอยางหนึ่ง อคฺคิ อฺ ไฟ
ปาวโก อันเผาผลาญ ฑหติ ยอมไหม อคารานิ
ซึ่งเรือน ท. อสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลนั้น โส
ปุคคฺ โล อ. บุคคลนั้น ทุปฺปฺโ ผูมีปญญาชั่ว
อุปปชฺชติ ยอมเขาถึง นิรย ซึ่งนรก เภทา
เพราะความแตกไป กายสฺส แหงกาย อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ขีณาสเวสุ ในพระขีณาสพ ท.
กายทณฺฑาทิวิรหิเตสุ ผูเวนแลวจากอาชญา มีอาชญาอันเกิดแลวแต
กายเปนตน ( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา
( ปทสฺส ) แหงบทวา อทณฺเฑสุ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา นิรปราเธสุ ผูไมมีความผิด ปเรสุ
ชเนสุ วา ในชน ท. เหลาอื่นหรือ อตฺตนิ วา หรือวาในตน
( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา อปฺปทุฏเสุ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ทุกฺขการเณสุ ในเหตุแหงทุกข ท.
ทสสุ ๑๐ หนา การณ ซึง่ เหตุ อฺตร อยางใดอยางหนึ่ง ( อิติ )
ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถาวา ทสนฺนมฺตร าน
อิติ ดังนี้ ฯ
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( อตฺโถ ) อ. อรรถวา เวทน ซึ่งเวทนา ผรุส อันหยาบ
สีสโรคาทิเภท อันตางดวยโรคมีโรคในศีรษะเปนตน ( อิติ ) ดังนี้
( ปทสฺส ) แหงบทวา เวทน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ชานึ ซึง่ ความเสื่อม ธนสฺส แหงทรัพย
กิจฺฉาธิคตสฺส อันตนถึงทับแลวโดยยาก ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส )
แหงบทวา ชานึ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา สรีรเภทน ซึ่งความแตกไปแหงสรีระ
หตฺถจฺเฉทาทิก อันมีการตัดซึ่งมือเปนตน ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส )
แหงบทวา เภทน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ครุกาพาธ วา หรือวา ซึ่งอาพาธอัน
หนัก ปกฺขหตุเอกจกฺขุปสปฺปกุณิภาวสุฏโรคาทิเภท อันตางดวยโรคมี
ความเปนแหงบุคคลผูมีขางหนึ่งอันโรคขจัดแลว และความเปน
แหงบุคคลผูมีจักษุขางเดียว และความเปนแหงบุคคลผูเสือกไสไปดวยตั่ง
และความเปนแหงบุคคลผูงอย และโรคเรื้อนเปนตน ( อิติ ) ดังนี้
( ปทสฺส ) แหงบทวา ครุก อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อุมฺมาท ซึ่งความเปนบา ( อิติ )
ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา จิตฺตกฺเขป อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อุปสคฺค วา หรือวาซึ่งความขัดของ
ราชโต แตพระราชา ยสวิโลปนเสนาปติฏานาทิอจฺฉินฺทนาทิก อันมี
การลบวิเศษซึ่งยศ และการแยงชิงซึ่งตําแหนง มีตําแหนงแหงเสนาบดี
เปนตนเปนอาทิ ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา อุปสคฺค อิติ
ดังนี้ ฯ
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( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อพฺภกฺขาน ซึ่งการกลาวตู ทารุณ
อันทารุณ เอวรูป อันมีรปู อยางนี้วา อิท สนฺธจฺเฉทาทิกมฺม วา
อ. กรรมมีการตัดซึ่งที่ตอเปนตนนี้หรือ อิท ราชปราธกมฺม วา หรือวา
อ. กรรมคือความผิดในพระราชานี้ ตยา อันทาน กต กระทําแลว
อทิฏอสฺสุตอจินฺติตปุพฺพ อันตนไมเคยเห็นแลวและไมเคยฟงแลวและ
ไมเคยคิดแลว วา หรือ ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา อพฺภกฺขาน
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปริกฺขย วา หรือวา ซึ่งความสิ้น
ไปรอบ าตีน แหงญาติ ท. สมตฺถาน ผูสามารถ ภวิตุ เพื่ออันเปน
อวสฺสโย เปนผูเปนที่พํานัก อตฺตโน ของตน ( อิติ ) ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถาวา ปริกฺขย ว าตีน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา วา หรือวา ปภงฺคุภาว ซึ่งความเปน
ของผุพัง คือวา ปูติภาว ซึ่งความเปนของเนา ( อิติ ) ดังนี้
( ปทสฺส ) แหงบทวา ปภงฺคุณ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อธิบายวา หิ ก็ ธฺ อ. ขาวเปลือก เคเห
ในเรือน อสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลนั้น ย ใด ต ธฺ อ. ขาว
เปลือกนั้น อาปชฺชติ ยอมถึงทั่ว ปูตภิ าว ซึ่งความเปนของเนา สุวณฺณ
อ. ทองคํา ( เคเห ) ในเรือน ( ตสฺส ปุคฺคสสฺส ) ของบุคคลนั้น
อาปชฺชติ ยอมถึงทั่ว องฺคารภาว ซึ่งความเปนแหงถานเพลิง มุตฺตา
อ. แกวมุกดา ท. ( เคเห ) ในเรือน ( ตสฺส ปุคฺคลสฺ ) ของบุคคลนั้น
( อาปชฺชนฺติ ) ยอมถึงทั่ว กปฺปาสิกฏิภาว ซึงความเปนแหงเมล็ดฝาย
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กหาปณา อ. กหาปณะ ท. ( เคเห ) ในเรือน ( ตสฺส ปุคฺคลสฺส )
ของบุคคลนั้น ( อาปชฺชนฺติ ) ยอมถึงทั่ว กปาลขณฺฑาทิภาว ซึ่งความ
เปนแหงวัตถุมีชิ้นของกระเบื้องเปนตน ทฺวิปทจตุปฺปทา สตฺตา
อ. สัตว ท. ตัวมีเทาสองและมีเทาสี่ ( เคเห ) ในเรือน ( ตสฺส ปุคฺคลสฺส )
ของบุคคลนั้น ( อาปชฺชนฺติ ) ยอมถึงทั่ว กาณาทิภาว ซึ่งความเปน
แหงสัตวพิการมีสัตวบอดเปนตน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ทฺวิตฺติกขตฺตุ อฺสฺมึ ฑาหเก อคฺคิมฺหิ
อวิชฺชมาเนป อสนิอคฺคิ ปติตฺวา ฑหติ วา ครั้นเมื่อไฟอันไหมอยางอื่น
แมไมมีอยู อ. ไฟคือสายฟา ตกแลว ไหมอยู ๒ ครั้ง และ ๓ ครั้ง
หรือ อตฺตโน ธมฺมตาย อุฏิโต ปาวโก ฑหติเอว วา หรือวา
อ. ไฟอันเผาผลาญ อันตัง้ ขึ้นแลว ตามธรรมดาของตน ยอมไหม
นั่นเทียว เอกสวจฺฉเร ในปหนึ่ง ( อิติ ) ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหง
หมวดสองแหงบทวา อคฺคิ ฑหติ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ( วจน ) อ. พระดํารัสวา โส ปุคฺคโล
อ. บุคคลนัน้ อุปปชฺชติ ยอมเขาถึง นิรย ซึ่งนรก อิติ ดังนี้
( ภควตา ) อันพระผูมีพระภาคเจา วุตฺต ตรัสแลว ทิฏเว ธมฺเม
อิเมส ทสนฺน านาน อฺตร าน ปตฺวาป เอกเสน สมฺปราเย
ปตฺตพฺพ าน ทสฺเสตุ เพื่ออันทรงแสดง ซึ่งฐานะ อันบุคคลแมถึงแลว
แหงฐานะ ท. ๑๐ เหลานี้หนา ซึ่งฐานะอยางใดอยางหนึ่ง ในธรรม
อันตนเห็นแลวเทียว พึงถึง ในภพเปนที่ไปในเบื้องหนาพรอม โดย
สวนเดียว ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา นิรย อิติ ดังนี้
เปนตน ฯ
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เรือ่ งภิกษุผูมีภัณฑะมาก
๑๓. ๖๗/๑๑ ตั้งแต สุริยกุมาโรป ต สร อวีมสิตฺวา ฯ
เปนตนไป.
สุริยกุมาโรป แม อ. พระสุริยกุมาร อวีมสิตฺวา ว ไมพิจารณา
แลวเทียว โอตริ เสด็จขามลงแลว ต สร สูสระนั้น จ หนึ่ง ( โส
สุริยกุมาโร ) อ. พระสุรยิ กุมารนั้น เตน ทกรกฺขเสน ปุจฺฉิโต ผูอัน
ผีเสื้อน้ํานั้นถามแลววา ตฺว อ. ทาน ชานาสิ ยอมทราบ เทวธมฺเม
ซึ่งเทวธรรม ท. หรือ อิติ ดังนี้ อาห กลาวแลววา จนฺทิมสุริยา
อ. พระจันทรและพระอาทิตย ท. เทวธมฺมา นาม ชื่อวาเทวธรรม
อิติ ดังนี้ ฯ อถ ครั้งนั้น ( ทกรกฺขโส ) อ. ผีเสื้อน้ํา ( วตฺวา )
กลาวแลววา ตฺว อ. ทาน น ชานาสิ ยอมไมทราบ เทวธมฺเม
ซึ่งเทวธรรม ท. อิติ ดังนี้ น สุรยิ กุมาร กะพระสุริยกุมารนั้น
ปเวเสตฺวา ยังพระสุริยกุมารใหเขาไปแลว อุทก สูน้ํา เปสิ ตั้งไวแลว
ภวเน ในภพ อตฺตโน ของตน ๆ โพธิสตฺโตป แม อ. พระโพธิสัตว ทิสฺวา เห็นแลว ต สุริยกุมาร ซึง่ พระสุริยกุมารนั้น จิรายนฺต
ผูประพฤติชาอยู เปเสสิ ทรงสงไปแลว จนฺทกุมาร ซึ่งพระจันทกุมาร ฯ
โสป จนฺทกุมาโร อ. พระจันทกุมารแมนั้น เตน ทกรกฺขเสน ปุจฺฉิโต
ผูอันผีเสื้อน้ํานั้นถามแลววา ตฺว อ. ทาน ชานาสิ ยอมทราบ เทวธมฺเม
ซึ่งเทวธรรม ท. หรือ อิติ ดังนี้ อาห กลาวแลววา ทิสา อ. ทิศ ท.
จตฺตาโร ๔ เทวธมฺมา นาม ชื่อวาเทวธรรม อิติ ดังนี้ ฯ
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ทกรกฺขโส อ. ผีเสื้อน้ํา ตป จนฺทกุมาร ยังพระจันทกุมารแมนั้น
ปเวเสตฺวา ใหเขาไปแลว อุทก สูน้ํา เปสิ ตั้งไวแลว ตถาเอว
เหมือนอยางนั้นนั่นเทียว ฯ โพธิสตฺโต อ. พระโพธิสัตว ตสฺมึป
จนฺทกุมาเร ครั้นเมื่อพระจันทกุมารแมนั้น จิรายนฺเต ประพฤติชาอยู
( จินฺเตตฺวา ) ทรงดําริแลววา อนฺตราเยน อันอันตราย ภวิตพฺพ
พึงมี อิติ ดังนี้ คนฺตฺวา เสด็จไปแลว สย เอง ทิสวฺ า ทรงเห็นแลว
โอตรณปท ซึ่งรอยเทาอันเปนที่ขามลง ทฺวินฺนป กุมาราน แหง
พระกุมาร ท. แม ๒ ตฺวา ทรงทราบแลววา อย สโร อ. สระนี้
รกฺขสปริคฺคหิโต เปนสระอันผีเสื้อถือเอารอบแลว (โหติ ) ยอมเปน
อิติ ดังนี้ สนฺนยฺหิตฺวา ทรงสอดแลว ขคฺค ซึ่งพระขรรค คเหฺตวา
ทรงถือเอาแลว ธนุ ซึ่งธนู อฏาสิ ไดประทับยืนอยูแลว ฯ
รกฺขโส อ. ผีเสื้อ ทิสฺวา เห็นแลว ต โพธิสตฺต ซึ่งพระ
โพธิสัตวนั้น อโนตรนฺต ผูไมเสด็จขามลงอยู อาคนฺตฺวา มาแลว
วนกมฺมิกปุรสิ เวเสน ดวยเพศของบุรุษผูกระทําซึ่งการงานในปา อาห
กลาวแลววา ปุริส แนะบุรุษ โภ ผูเจริญ ตฺว อ. ทาน มคฺคกิลนฺโต
ผูลําบากแลวในหนทาง อิม สร โอตริตฺวา นหาตฺวา จ ปวิตฺวา จ
ภิสมุฬาเล ขาทิตฺวา ปุปฺผานิ ปลนฺธิตวฺ า น คจฺฉสิ ยอมไมขามลงแลว
สูสระนี้อาบน้ําแลวดวย ดื่มแลวดวย เคี้ยวกินแลว ซึ่งเงาแหงบัว ท.
ประดับแลว ซึ่งดอกไม ท. ไป กสฺมา เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ ฯ
โพธิสตฺโต อ. พระโพธิสัตว ต รกฺขส ทิสฺวา ว ทรงเห็นแลว
ซึ่งผีเสื้อนั้นเทียว ตฺวา ทรงทราบแลววา เอโส ปุริโส อ. บุรุษนั่น
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ยกฺโข เปนยักษ ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลววา
ภาตโร อ. นองชาย ท. เม ของเรา ตยา อันทาน คหิตา จับเอา
แลวหรือ อิติ ดังนี้ ฯ ( รกฺขโส ) อ. ผีเสื้อ ( อาห ) กลาวแลววา
อาม เออ ( ภาตโร ) อ. นองชาย ท. ( เต ) ของทาน มยา
อันขาพเจา คหิตา จับเอาแลว อิติ ดังนี้ ฯ ( โพธิสตฺโต
อ. พระโพธิสัตว ( ปุจฺฉิ ) ถามแลววา ( ภาตโร ) อ. นองชาย ท.
( เม ) ของเรา ( ตยา ) อันทาน ( คหิตา ) จับเอาแลว กึการณา
เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ ฯ ( รกฺขโส ) อ. ผีเสื้อ ( อาห ) กลาว
แลววา ( หิ ) เพราะวา อห อ. ขาพเจา ลภามิ ยอมได โอติณฺเณ
ชเน ซึ่งชน ท. ผูขามลงแลว อิม สร สูสระนี้ อิติ ดังนี้ ฯ
( โพธิสตฺโต ) อ. พระโพธิสัตว ( อาห ) ตรัสแลววา ปน ก็ ตฺว
อ. ทาน ลภสิ ยอมได สพฺเพ ว ชเน ซึ่งชน ท. ทั้งปวงเทียว
กึ หรือ อิติ ดังนี้ ฯ ( รกฺขโส ) อ. ผีเสื้อ ( อาห ) กลาวแลววา
อห อ. ขาพเจา ลาภมิ ยอมได อวเสเส ชเน ซึ่งชน ท. ผูเหลือลง
เปตฺวา ยกเวน ชานนเก ชเน ซึ่งชน ผูรู เทวธมฺเม ซึ่งเทวธรรม ท.
อิติ ดังนี้ ฯ ( โพธิสตฺโต ) อ. พระโพธิสัตว ( อาห ) ตรัสแลววา ปน
ก็ อตฺโถ อ. ความตองการ เทวธมฺเมหิ ดวยเทวธรรม ท. อตฺถิ
มีอยู เต แกทานหรือ อิติ ดังนี้ ฯ ( รกฺขโส ป อ. ผีเสื้อ ( อาห )
กลาวแลววา อาม เออ ( อตฺโถ ) อ. ความตองการ ( เทวธมฺเมหิ )
ดวยเทวธรรม ท. อตฺถิ มีอยู ( เม ) แกขาพเจา อิติ ดังนี้ ฯ
( โพธิสตฺโต ) อ. พระโพธิสัตว ( อาห ) ตรัสแลววา อห อ. เรา
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กเถสฺสามิ จักบอก อิติ ดังนี้ ฯ ( รกฺขโส ) อ. ผีเสื้อ ( อาห ) กลาว
แลววา เตนหิ ถาอยางนั้น ตฺว อ. ทาน กเถหิ จงบอกเถิด อิติ ดังนี้ ฯ
( โพธิสตฺโต ) อ. พระโพธิสัตว ( อาห ) ตรัสแลววา ( มยา ) อันเรา
กิลิฏคตฺเตน ผูมีตัวอันเศราหมองแลว น สกฺกา ไมอาจ กเถตุ
เพื่ออันบอก อิติ ดังนี้ ฯ ยกฺโข อ. ยักษ โพธิสตฺต ยังพระโพธิสัตว นหาเปตฺวา ใหสรงน้ําแลว ปาเยตฺวา ยังพระโพธิสัตวใหดื่มแลว
ปานีย ซึ่งน้ําอันบุคคลพึงดื่ม อลงฺกริตวฺ า ประดับแลว อาโรเปตฺวา
ยกขึ้นแลว ปลฺลงฺก สูบลั ลังก อลงฺกตมณฺฑปมชฺเฌ ในทามกลาง
แหงมณฑปอันตนประดับแลว นิสีทิ นั่งแลว ปาทมูเล ณ ที่ใกลแหง
พระบาท อสฺส โพธิสตฺตสฺส ของพระโพธิสัตวนั้น สย เอง ฯ
อถ ครั้งนั้น โพธิสตฺโต อ. พระโพธิสัตว วตฺวา ตรัสแลววา
ตฺว อ. ทาน สุณาหิ จงฟง สกฺกจฺจ โดยเคารพเถิด อิติ ดังนี้ น
ยกฺข กะยักษนั้น อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
( ชนา ) อ. ชน ท. หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา ผูถึง
พรอมแลวดวยความละอายและความเกรงกลัว
สุกกฺ ธมฺมสมาหิตา ผูตั้งมั่นดวยดีแลวในธรรมอัน
ขาว สนฺโต ผูสงบแลว สปฺปุริสา ผูเปนบุรุษผู
สงบแลว ( ปณฺฑิเตน ) อันบัณฑิต วุจฺจเร ยอม
เรียกวา เทวธมฺมา ผูม ีเทวธรรม อิติ ดังนี้
โลเก ในโลก อิติ ดังนี้ ฯ
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๑๔. ๖๙/๑๓ ตั้งแต สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา
เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา อาหริตฺวา ครั้นทรงนํามาแลว อิม
ธมฺมเทสน ซึ่งพระธรรมเทศนานี้ ชาตก ยังชาดก สโมธาเนสิ ทรง
ใหตั้งลงพรอมแลว ( วจเนน ) ดวยพระดํารัสวา ทกรกฺขโส อ. ผี
เสื้อน้ํา โส นั้น ตทา ในกาลนั้น พหุภณฺฑิกภิกฺขุ เปนภิกษุผูมี
ภัณฑะมาก อโหสิ ไดเปนแลว ( เอตรหิ ) ในกาลบัดนี้ สุรยิ กุมาโร
อ. พระสุริยกุมาร ( ตทา ) ในกาลนัน้ อานนฺโท เปนภิกษุชื่อวา
อานนท ( อโหสิ ) ไดเปนแลว ( เอตรหิ ) ในกาลบัดนี้ จนฺทกุมาโร
อ. พระจันทกุมาร ( ตทา ) ในกาลนัน้ สารีปุตฺโต เปนภิกษุชื่อวา
สารีบุตร ( อโหสิ ) ไดเปนแลว ( เอตรหิ ) ในกาลบัดนี้ มหิสฺสาสกุมาโร อ. พระมหิสสาสกุมาร ( ตทา ) ในกาลนัน้ อหเอว เปนเรา
นั่นเทียว ( อโหสิ ) ไดเปนแลว ( เอตรหิ ) ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา กเถตฺวา ครั้นตรัสแลว ชาตก ซึง่ ชาดก
เอว อยางนี้ วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขุ ดูกอนภิกษุ ปุพฺเพ ในกาล
กอน ตฺว อ. เธอ คเวสมาโน แสวงหาอยู เทวธมฺเม ซึ่งเทวธรรม ท. หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺโน เปนผูถึงพรอมแลวดวยความละอาย
และความเกรงกลัว ( หุตวฺ า ) เปน วิจริตฺวา เที่ยวไปแลว เอว
อยางนี้ ตฺวา ยืนอยูแลว อิมินา นีหาเรน โดยทํานองนี้ จตุปฺปริสมชฺเฌ ในทามกลางแหงบริษัท ๔ อิทานิ ในกาลนี้ วทนฺโต กลาว
อยูวา อห อ. เรา อปฺปจฺโฉ เปนผูมีความปรารถนาอันนอย อมฺหิ
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ยอมเปน อิติ ดังนี้ ปุรฺโต ขางหนา มม ของเรา อกาสิ ไดกระกระทําแลว อยุตฺต กมฺม ซึ่งกรรมอันไมสมควรแลว หิ เพราะวา
( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล สมโณ นาม ชื่อวา เปนสมณะ สาฏกปฏิกฺเขปาทิมตฺเตน การเณน เพราะเหตุอันมีเหตุมีการหามซึ่งผาสาฎกเปนตน
เปนประมาณ โหติ ยอมเปน น หามิได อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ
ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่ง
ธรรม อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
นคฺคจริยา อ. ความประพฤติโดยความเปนผู
เปลือย ท. ( มจฺจ ) ยังสัตวผูมีอันจะพึงตายเปน
สภาพ ( อวิติณณ
ฺ กงฺข ) ผูมคี วามสงสัยอันไมขาม
พนแลว ( โสเธนฺติ ) ยอมใหหมดจด น หามิได ชฏา อ. ชฎา ท. ( มจฺจ ) ยังสัตวผูมี
อันจะพึงตายเปนสภาพ ( อวิติณฺณกงฺข ) ผูมีความ
สงสัยอันยังไมขามพนแลว ( โสเธนฺติ ) ยอมให
หมดจด น หามิได ปงฺกา อ. เปอกตม ท.
( มจฺจ ) ยังสัตวผูมีอันจะพึงตายเปนสภาพ ( อวิติณณ
ฺ กงฺข ) ผูมคี วามสงสัยอันยังไมขามพนแลว
( โสเธนฺติ ) ยอมใหหมดจด น หามิได อนาสกา
วา อ. การไมบริโภคก็ดี ตณฺฑิลสายิกา วา อ. การ
นอนบนแผนดินก็ดี รโชชลฺล วา อ. ความเปน
แหงบุคคลผูหมักหมมดวยธุลีก็ดี อุกฺกฏุ ปิ ฺปธาน
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วา อ. ความเพียรดวยการนั่งกระหยงก็ดี มจฺจ ยัง
สัตวผูมีอันจะพึงตายเปนสภาพ อวิติณฺณกงฺข ผูม ี
ความสงสัยอันยังไมขามพนแลว โสเธนฺติ ยอม
ใหหมดจด น หามิได อิติ ดังนี้ ฯ
( ปทตฺเฉโท ) อ. การตัดซึ่งบทวา น อนาสกา ( อิติ ) ดังนี้
ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา นานา
สกา อิติ ดังนี้ ฯ อตฺโถ อ. เนื้อความวา ภตฺตปฏิกฺเขโป อ. การ
หามซึ่งภัต อิติ ดังนี้ ฯ
ภูมิสยน อ. การนอนบนภาคพื้น ตณฺฑิลสายิกา อิติ ชื่อวาการ
นอนบนแผนดิน ฯ
สนฺนจิ ิตรโช อ. ธุลีอันบุคคลสั่งสมแลวดวยดี สรีเร ในสรีระ
กทฺทมเลปนากาเรน โดยอาการคืออันไลทาดวยเปอกตม รโชชลฺล
อิติ ชื่อวาความเปนแหงบุคคลผูหมักหมมดวยธุลี ฯ
อารทฺธาวิริย อ. ความเพียรอันบุคคลปรารภแลว อุกฺกฏุ กภาเวน
โดยความเปนผูกระหยง อุกฺกุฏิกปฺปธาน อิติ ชื่อวาความเพียรดวย
การนั่งกระหยง ฯ
อิท อตฺถรูป อ. อรรถรูปนี้วา หิ ก็ โย มจฺโจ อ. สัตวผู
มีอันจะพึงตายเปนสภาพใด ( จินฺเตตฺวา ) คิดแลววา อห อ. เรา
ปาปุณิสฺสามิ จักถึง สุทฺธึ ซึ่งความหมดจด โลกนิสฺสรณสงฺขาต อัน
บัณฑิตนับพรอมแลววาการแลนออกไปจากโลก เอว ดวยอาการอยางนี้
อิติ ดังนี้ สมาทาย วตฺเตยฺย พึงสมาทานแลวประพฤติ นคฺคจริยาทีสุ
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วตฺเตสุ ในวัตร ท. มีการประพฤติดวยความเปนคนเปลือยเปนตน
อิเมสุ เหลานี้หนา ยงฺกิฺจิ วตฺต ซึ่งวัตรอยางใดอยางหนึ่ง โส
มจฺโจ อ. สัตวผูมีอันจะพึงตายเปนสภาพนั้น เกวล มิจฺฉาทสฺสน วฑฺเฒยฺย จเอว ชื่อวายังความเห็นผิด พึงใหเจริญ อยางเดียว ดวยนั่นเทียว
กิลมสฺส ภาคี อสฺส จ พึงเปนผูมีสวน แหงความลําบาก พึงเปนดวย
หิ ดวยวา เอตานิ วตฺตานิ อ. วัตร ท. เหลานั่น สุสมาทินนานิ
อันสัตวสมาทานดวยดีแลว มจฺจ ยังสัตวผูมีอันจะพึงตายเปนสภาพ
อวิติณฺณกงฺข ผูชื่อวามีความสงสัยอันยังขามไมไดแลว อฏวตฺถุกาย
กงฺขาย อวิติณฺณภาเวน เพราะความที่แหงความสงสัยอันมีวัตถุ ๘ เปน
ธรรมชาติอันตนไมขามพนแลว โสเธนฺติ ยอมใหหมดจด น หามิได
อิติ ดังนี้ ( ภควตา ) วุตฺต เปนอรรถรูปอันพระผูมีพระภาคเจาตรัส
แลว โหติ ยอมเปน
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เรื่องสันตติมหาอํามาตย
๑๕. ๗๑/๑๕ ตั้งแต ตตฺถ มิจฺฉาทิฏิตา จินฺตยึกสุ เปนตนไป.
ตตฺถ มนุสฺเสสุ ในมนุษย ท. เหลานั้นหนา มิจฺฉาทิฏิกา
มนุสฺสา อ. มนุษย ท. ผูม ีความเห็นผิด จินฺตยึสุ คิดแลววา ตุมฺเห
อ. ทาน ท. ปสฺสถ จงดู กิริย ซึ่งกิรยิ า สมณสฺส ของสมณะ โคตมสฺส ผูโคดมเถิด ( โส สมโณ โคตโม ) อ. พระสมณะผูโคดมนั้น
ภาสติ ยอมตรัส มุขมตฺตเอว วจน ซึ่งพระดํารัสสักวาปากนั่นเทียว
กิร ไดยินวา อชฺช ในวันนี้ เอโส สนฺตติมหามตฺโต อ. มหาอํามาตยชื่อวาสันตตินั่น สุรามทมตฺโต ผูเมาแลวดวยความเมาเพราะสุรา
เอว อยางนี้ ยถาอลงฺกโต ว ผูประดับแลวอยางใดเทียว สุตฺวา จัก
สดับแลว ธมฺม ซึ่งธรรม สนฺติเก ในสํานัก ตสฺส สมณสฺส โคตมสฺส
ของพระสมณะผูโคดมนั้น ปรินิพฺพายิสฺสติ จักปรินิพพาน อชฺช ใน
วันนี้ มย อ. เรา ท. นิคคฺ ณฺหิสฺสาม จักขมขี่ น สมณ โคตม ซึ่ง
พระสมณะผูโคดมนั้น มุสาวาเทน ดวยการกลาวเท็จ อิติ ดังนี้ ฯ
สมฺมาทิฏิกา มนุสฺสา อ. มนุษย ท. ผูมีความเห็นโดยชอบ จินฺตยึสุ
คิดแลววา อโห โอ มหานุภาโว อ. อานุภาพอนใหญ พุทฺธาน
ของพระพุทธเจา ท. อชฺช ในวันนี้ มย อ. เรา ท. ลภิสฺสาม จักได
ทฏุ เพื่ออันเห็น พุทฺธลีฬฺห จเอว ซึ่งอันเยื้องกรายแหงพระพุทธเจา
ดวยนั่นเทียว สนฺตติมหามตฺตลีฬฺห จ ซึ่งอันเยื้องกายแหงมหา-
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อํามาตยชื่อวาสันตติดวย อิติ ดังนี้ ฯ
สนฺตติมหามตฺโตป แม อ. มหาอํามาตยชื่อวาสันตติ กีฬิตฺวา
เลนแลว อุทกกีฬ เลนซึ่งน้ํา ทิวสภาค ตลอดสวนแหงวัน นหานติตฺเถ ที่ทาอันเปนที่อาบน้ํา คนฺติวา ไปแลว อุยฺยาน สูอุทยาน
นิสีทิ นั่งแลว อาปานภูมิย บนภาคพื้นแหงโรงเปนที่ดื่ม ฯ สาป
อิตฺถี อ. หญิงแมนั้น โอตริตฺวา ขามลงแลว รงฺคมชฺเฌ ในทาม
กลางแหงที่เปนที่เตนรํา อารภิ เริ่มแลว ทสฺเสตุ เพื่ออันแสดง นจฺจคีต ซึ่งการฟอนและการขับรอง ฯ ตสฺสา อิตฺถิยา เมื่อหญิงนั้น
ทสฺสยมานาย แสดงอยู นจฺจคีต ซึ่งการฟอนและการขับรอง ตทิวส
ในวันนั้น สตฺถกวาตา อ. ลมเพียงดังวาศาสตรา ท. สมุฏาย ตั้งขึ้น
พรอมแลว อนฺโตกุจฺฉิย ในภายในแหงทอง กนฺติตฺวา อคมสุ ไดตัด
ไปแลว หทยมส ซึ่งเนื้อแหงหัวใจ ( อตฺตโน ) อปฺปาหารตาย เพราะ
ความที่แหงตนเปนผูมีอาหารอันนอย สตฺตาห ตลอดวัน ๗ ทสฺสนตฺถ
เพื่ออันแสดง สรีรลีฬฺหาย ซึ่งอันเยื้องกรายแหงสรีระ ฯ สา อิตฺถี อ. หญิงนั้น
อกาสิ ไดกระทําแลว กาล ซึ่งกาละ มุเขน จเอว ดวยทั้งปากดวยนั่นเทียว
อกฺขีหิ จ ดวยทั้งนัยนตา ท. ดวย วิวเฏหิ อันเปดแลว ตขณเอว
ในขณะนั้นนั่นเทียว ฯ สนฺตติมหามตฺโต อ. มหาอํามาตยชื่อวาสันตติ
วตฺวา กลาวแลววา ตุมฺเห อ. ทาน ท. อุปธาเรถ จงใครครวญ น
อิตฺถึ ซึ่งหญิงนั้น อิติ ดังนี้ พลวโสเกน อันความเศราโศกอันมีกําลัง
อภิภูโต ครอบงําแลว นิรุทฺธา ( สา อิตฺถี ) สามิ อิติ ( ชเนหิ )
วุตฺตมตฺเตเอว ขเณ ในขณะสักวาคําวา ขาแตนาย อ. หญิงนั้น
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ดับแลว ดังนี้ อันอันชน ท. กลาวแลวนั้นเทียว ฯ ตขณเอว ในขณะ
นั้นนั่นเทียว อสฺส สนฺตติมหามตฺตสฺส สตฺตาห ปตสุรา อ. สุราอัน
อันมหาอํามาตยชื่อวาสันตตินั้นดื่มแลว ตลอดวัน ๗ อคมาสิ ไดถึง
แลว ปริกฺขย ซึ่งความสิ้นไปรอบ อุทกพินฺทุ วิย ราวกะ อ. หยาด
แหงน้ํา ตตฺตกปาเล บนกระเบื้องอันรอนแลว ฯ โส สนฺตติมหามตฺโต อ. มหาอํามาตยชื่อวาสันตตินั้น ( จินฺเตตฺวา ) คิดแลววา อฺโ
ปุคฺคโล อ. บุคคลอื่น อฺตฺร เวน ตถาคเตน จากพระตถาคต
น สกฺขิสฺสติ จักไมอาจ เม อิม โสก นิพฺพาเปตุ เพื่ออันยังความ
เศราโศกนี้ ของเราใหดับ อิติ ดังนี้ พลกายปริวุโต ผูอันหมูแหง
พลแวดลอมแลว คนฺตฺวา ไปแลว สนฺติก สูสํานัก สตฺถุ ของพระ
ศาสดา สายณฺหสมเย ในสมัยแหงวันในเวลาเย็น วนฺทิตฺวา ถวาย
บังคมแลว อาห กราบทูลแลว เอว อยางนี้วา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ โสโก อ. ความเศราโศก เอวรูโป อันมีรูปอยางนี้ อุปฺปนฺโน เกิดขึ้นแลว เม แกขา พระองค อห อ. ขาพระองค อาคโต
เปนผูมาแลว ( จินฺตเนน ) ดวยอันคิดวา ตุมฺเห อ. พระองค ท.
สกฺขิสฺสถ จักทรงอาจ ต โสก เม นิพฺพาเปตุ เพื่ออันยังความ
เศราโศกนั้นแหงขาพระองคใหดับ อิติ ดังนี้ อมฺหิ ยอมเปน ตุมฺเห
อ. พระองค ท. ปฏิสรณ จงเปนผูที่ระลึกเฉพาะ เม ของขาพระองค โหถ จงเปนเถิด อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา ตฺว
อ. เธอ อาคโต เปนผูมาแลว สนฺติก สูสํานัก ( ปุคฺคลสฺส ) ของบุคคล
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โสก นิพฺพาเปตุ สมตฺถสฺสเอว ผูสามารถ เพื่ออันยังความเศราโศก
ใหดับนั่นเทียว อสิ ยอมเปน หิ แทจริง ปคฺฆริตอสฺสูนิ อ. น้าํ ตา
อันไหลออกแลว ท. ตว ของเธอ โรทนฺตสฺส ผูรอ งไหอยู อิมิสฺสา
อิตฺถิยา อิมินา ว การเณน มตกาเล ในกาลแหงหญิงนี้ตายแลว
ดวยเหตุนี้เทียว อติเรกตรานิ เปนน้ํายิ่งกวา อุทกโต กวาน้ํา มหาสมุทฺทาน แหงมหาสมุทร ท. จตุนฺน ๔ ( โหนฺติ ) อิติ ดังนี้ น
สนฺตติมหามตฺต กะมหาอํามาตยชื่อวาสันตตินั้น อาห ตรัสแลว คาล
ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
ย กิฺจน อ. กิเลสชาตเปนเครื่องกังวลใด ( อตฺถิ )
มีอยู ปุพฺเพ ในกาลกอน ตฺว อ. เธอ ต กิฺจน
ยังกิเลสชาตเปนเครื่องกังวลนั้น วิโสเสหิ จงให
เหือดแหงเถิด กิฺจน อ. กิเลสชาตเปนเครื่อง

กังวล มา อหุ อยาไดมีแลว เต แกเธอ ปจฺฉา
ภายหลัง เจ หากวา ตฺว อ. เธอ โน คเหสฺสสิ
จักไมถือเอา ( ขนฺเธ ) ซึ่งขันธ ท. มชฺเฌ
ในทามกลาง อุปสนฺโต จักเปนผูเขาไปสงบแลว
( หุตฺวา ) เปน จริสฺสสิ จักเที่ยวไป อิติ ดังนี้ ฯ
๑๖. ๗๔/๑๙ ตั้งแต ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ
เปนตนไป.
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ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. กถ ยังถอยคําวา อาวุโส แนะผูมีอายุ ท.
สนฺตติมหามตฺโต อ. มหาอํามาตยชื่อวาสันตติ ปตฺวา บรรลุแลว
อรหตฺต ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต เอกคาถาวสาเน ในกาลเปน
ที่สุดลงแหงพระคาถาคาถาหนึ่ง อลงฺกตปฏิยตฺโต ว ผูประดับแลวและ
ตกแตงแลวเทียว นิสีทิตวฺ า นั่งแลว อากาเส ในอากาศ ปรินิพฺพุโต
ปรินิพพานแลว วตฺตุ อ. อันเรียก เอต สนฺตติมหามตฺต ซึ่งมหาอํามาตยชื่อวาสันตตินั่นวา สมโณ อ. สมณะ อิติ ดังนี้ วฏฏติ
ยอมควร กึ นุ โข หรือหนอแล อุทาหุ หรือวา ( วตฺตุ ) อ. อัน
เรียก ( เอต สนฺตติมหามติต ) ซึ่งมหาอํามาตยชื่อวาสันตตินั่นวา
พฺราหฺมโณ อ. พราหมณ อิติ ดังนี้ ( วฏฏติ ) ยอมควร อิติ ดังนี้
สมุฏาเปสุ ใหตั้งขึ้นพรอมแลว ธมฺมสภาย ในธรรมสภา ฯ สตฺถา
อ. พระศาสดา อาคนฺตฺวา เสด็จมาแลว ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแลววา
ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. สนฺนิสินนฺ า เปนผูนั่ง
ประชุมกันแลว กถาย ดวยถอยคํา กาย นุ อะไรหนอ อตฺถ ยอมมี
เอตรหิ ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ ( วจเน ) ครั้นเมื่อคําวา ( มย )
อ. ขาพระองค ท. ( สนฺนิสินฺนา ) เปนผูนั่งประชุมกันแลว อิมาย
นาม กถาย ดวยถอยคําชื่อนี้ ( อมฺห ) ยอมมี ( เอตรหิ ) ในกาล
บัดนี้ อิติ ดังนี้ ( เตหิ ภิกฺขูหิ ) อันภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺเต
กราบทูลแลว วตฺวา ตรัสแลววา ภิกขฺ ุเว ดูกอนภิกษุ ท. วตฺตุ
อ. อันเรียก มม ปุตฺต ซึง่ บุตรของเราวา สมโณ อ. สมณะ อิติป
ดังนี้บาง วฏฏติ ยอมควร วตฺตุ อ. อันเรียก ( มม ปุตฺต ) ซึ่งบุตร
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ของเราวา พฺราหฺมโณ อ. พราหมณ อิติป ดังนี้บาง วฏฏติเอว
ยอมควรนั่นเทียว อิติ ดังนี้ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺม เทเสนฺโต
เมื่อจะทรงสืบตอ ซึ่งอนุสนธิ แสดงซึ่งธรรม อาห ตรัสแลว คาถ
ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
เจป แมหากวา ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล อลงฺกโต
ผูประดับแลว จเรยฺย พึงประพฤติ สม สม่ําเสมอ
สนฺโต เปนผูสงบแลว ทนฺโต เปนผูฝกแลว
นิยโต เปนผูแนนอนแลว พฺรหฺมจารี เปนผูมี
ปกติประพฤติประเสริฐ ( หุตฺวา ) เปน นิธาย
วางแลว ทณฺฑ ซึ่งอาชญา ภูเตสุ ในสัตว ท.
สพฺเพสุ ทั้งปวงไซร โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น
พฺราหมฺโณ เปนพราหมณ ( โหติ ) ยอมเปน
โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น สมโณ เปนสมณะ
( โหติ ) ยอมเปน โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น
ภิกขฺ ุ เปนภิกษุ ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา วตฺถาภรณปฏิมณฺฑิโต ผูประดับแลวดวย
ผาและเครื่องอาภรณ ( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลา
นั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา อลงฺกโต อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. เนื้อความวา เจป แมหากวา ปุคฺคโล อ. บุคคล
อลงฺกโต ผูป ระดับแลว วตฺถาลงฺการาทีหิ วตฺถูหิ ดวยวัตถุ ท. มีผา
และเครื่องอลังการเปนตน จเรยฺย พึงประพฤติ สม สม่ําเสมอ
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กายาทีหิ ทฺวาเรหิ ดวยทวาร ท. มีกายเปนตน สนฺโต ชื่อวาเปนผูสงบ
แลว ราคาทิวูปสเมน เพราะความเขาไปสงบวิเศษแหงกิเลสมีราคะ
เปนตน ทนฺโต ชื่อวาเปนผูฝกแลว อินฺทฺริยทมเนน เพราะการฝก
ซึ่งอินทรีย นิยโต ชื่อวาเปนผูแนนอนแลว จรุตมฺ คฺคนิยาเมน เพราะ
ความแนนอนในมรรค ๔ พฺรหฺมจารี ชื่อวาเปนผูมีปกติประพฤติประเสริฐ เสฏจริยาย เพราะความประพฤติอันประเสริฐที่สุด ( หุตฺวา )
เปน นิธาย ชื่อวาวางแลว ทณฺฑ ซึ่งอาชญา ภูเตสุ ในสัตว ท.
สพฺเพสุ ทั้งปวง กายทณฺฑาทีย ทณฺฑาน ( อตฺตนา ) โอโรปตตาย
เพราะความที่แหงอาชญา ท. มีอาชญาอันเกิดแลวแตกายเปนตน เปน
ของอันตนวางแลว โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น คือวา เอวรูโป ผูมี
รูปอยางนี้ ( ปณฺฑิเตน ) อันบัณฑิต ( วตฺตพฺโพ ) พึงเรียกวา
พฺราหฺมโณ อ. พราหมณ อิติป ดังนี้บาง ( ตสฺส ปุคฺคลสฺส ) พาหิตปาปตฺตา เพราะความที่แหงบุคคลนั้นเปนผูมีบาปอันลอยแลว ( วตฺตพฺโพ ) พึงเรียกวา สมโณ อ. สมณะ อิติป ดังนี้บาง ( ตสฺส ปุคฺคลสฺส )
สมิตปาปตฺตา เพราะความที่แหงบุคคลนั้นเปนผูมีบาปอันสงบแลว
วตฺตพฺโพเอว พึงเรียกวา ภิกฺขุ อ. ภิกษุ อิติป ดังนี้บาง ( ตสฺส
ปุคฺคลสฺส ) ภินฺนกิเลสตฺตา เพราะความที่แหงบุคคลนั้นเปนผูมีกิเลส
อันทําลายแลว นั่นเทียว อิติ ดังนี้ ตสฺสา คาถาย แหงพระคาถานั้น
( ปณฺฑิเตน ) อันบัณฑิต ( เวทิตพฺโพ ) พึงทราบ ฯ
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เรือ่ งพระปโลติกเถระ
๑๗. ๗๗/๘ ตั้งแต ต สุตฺวา สตฺถา อาม ภิกฺขเว เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว ต วจน ซึง่ คํานั้น
วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. อาม เออ ( เอว )
อ. อยางนั้น ปุตฺโต อ. บุตร มม ของเรา สสคฺเค ครั้นเมื่อความ
เกี่ยวของ สติ มีอยู คโต ไปแลว สนฺติก สูสํานัก อาจริยสฺส ของ
อาจารย ปน แตวา อิทานิ ในกาลนี้ สสคฺโค อ. ความเกี่ยวของ
อสฺส มม ปุตฺตสฺส อันบุตรของเรานั้น ฉินฺโน ตัดแลว ( โส มม
ปุตฺโต ) อ. บุตรของเรานั้น นิเสเธตฺวา หามแลว อตฺตาน ซึ่งตน
อตฺตนา ว ดวยตนเทียว ปตฺโต บรรลุแลว อรหตฺต ซึ่งความเปน
แหงพระอรหันต อิติ ดังนี้ อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระ
คาถา ท. อิมา เหลานี้วา
ปุริโส อ. บุรษุ หิรินิเสโธ ผูห ามซึ่งอกุศลวิตก
ดวยหิริ โกจิ บางคน วิชฺชติ จะมี โลกสฺมึ
ในโลก โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด นิทฺท อปโพเธติ ยอมบรรเทาซึ่งความหลับตื่นอยู อสฺโส อิว
ราวกะ อ. มา ภทฺโร ตัวเจริญ ( ปริหรนฺโต )
หลบอยู กสา ซึ่งแส ท. ( โส ปุคฺคโล )
อ. บุคคลนั้น ( ทุลฺลโภ ) เปนผูอันบุคคลหาได
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โดยยาก ( โหติ ) ยอมเปน ตุมฺเห อ. ทาน ท.
อาตาปโน จงเปนผูมีความเพียรเปนเครื่องยังกิเลส
ใหเรารอน สเวคิโน จงเปนผูมีความสังเวช ภวาถ
จงเปน อสฺโส ยถา ราวกะ อ. มา ภทฺโร ตัว
เจริญ กสานิวิฏโ  ตัวอันนายสารถีหวดแลวดวย
แส ( กโรนฺโต ) กระทําอยู ( อาตปฺป ) ซึง่
ความเพียร ตุมฺเห อ. ทาน ท. ( สมนฺนาคตา )
เปนผูมาตามพรอมแลว สทฺธาย จ ดวยศรัทธา
ดวย สีเลน จ ดวยศีลดวย วิริเยน จ ดวยความ
เพียรดวย สมาธินา จ ดวยสมาธิดวย ธมฺมวินจิ ฺฉเยน จ ดวยคุณเปนเครื่องวินิจฉัยซึ่งธรรม
ดวย สมฺปนฺนวิชฺชาจรณา เปนผูมีวิชชาและจรณะ
อันถึงพรอมแลว ปฏิสฺสตา เปนผูมีสติเฉพาะ
( หุตฺวา ) เปน ปหสฺสถ จักละ อิท ทุกขฺ  ซึ่ง
ทุกขนี้ อนปฺปก อันไมนอย อิติ ดังนี้ ฯ
( โย ปุคฺคโล ) อ. บุคคลใด นิเสเธติ ยอมหาม อกุสลวิตกฺก
ซึ่งอกุศลวิตก อุปฺปนฺน อันเกิดขึ้นแลว อนฺโต ในภายใน หิรยิ า
ดวยหิริ อิติ เพราะเหตุนั้น ( โส ปุคคฺ โล ) อ. บุคคลนั้น หิรนิ ิเสโธ
ชื่อวาผูหามซึ่งอกุศลวิตกดวยหิริ ตตฺถ คาถาย ในพระคาถานั้น ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปุคฺคโล อ. บุคคล เอวรูโป ผูมรี ปู
อยางนี้ ทุลฺลโภ ผูอันบุคคลหาไดโดยยาก โกจิเทว ชื่อวาบางคน

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๕ - หนาที่ 77

นั่นเทียว วิชชฺ ติ จะมี โลกสฺมึ ในโลก ( อิติ ) ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส )
แหงหมวดสองแหงบทวา โกจิ โลกสฺมึ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา โย ปุคคฺ โล อ. บุคคลใด อปฺปมตฺโต
ผูไมประมาทแลว กโรนฺโต กระทําอยู สมณธมฺม ซึ่งสมณธรรม
อปหรนฺโต บรรเทาอยู นิทฺท ซึ่งความหลับ อุปปฺ นฺน อันเกิดขึ้นแลว
อตฺตโน แกตน พุชฺฌติ ตื่นอยู อิติ เพราะเหตุนั้น ( โส ปุคฺคโล )
อ. บุคคลนัน้ อปโพเธติ ชื่อวาบรรเทาซึ่งความหลับตื่นอยู ( อิติ )
ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหงบทวา โย นิทฺท อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อสฺโส อ. มา ภทฺโร ตัวเจริญ อปหรติ
หลบอยู กส ซึ่งแส ปตมาน อันตกอยู อตฺตนิ ในตน คือวา น
เทติ ไมใหอยู ปติตุ เพื่ออันตก อตฺตนิ ในตน ยถา ฉันใด โย
ปุคฺคโล อ. บุคคลใด นิทฺท อปโพเธติ บรรเทาซึ่งความหลับตื่นอยู
เอว ฉันนั้น โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนัน้ ทุลฺลโภ เปนผูอันบุคคล
หาไดโดยยาก ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา
กสามิว อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
สงฺเขปตฺโถ อ. เนื้อความโดยยอ อย นี้วา ภิกฺขเว ดูกอ น
ภิกษุ ท. อสฺโส อ. มา ภทฺโร ตัวเจริญ อาคมฺม อาศัยแลว ปมาท
ซึ่งความประมาท นิวิฏโ ตัวอันนายสารถีหวดแลว กสาย ดวยแส
( จินฺตตฺวา ) คิดแลววา อหป นาม ชือ่ แม อ. เรา ( สารถินา ) ปหโต
เปนผูอันนายสารถีตีแลว กสาย ดวยแส ( อมฺหิ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้
กโรติ ยอมกระทํา อาตปฺป ซึ่งความเพียร อปรภาเค ในกาลเปนสวน
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อื่นอีก ยถา ฉันใด ตุมฺเหป แม อ. ทาน ท. อาตาปโน จงเปนผูมี
ความเพียรเปนเครื่องยังกิเลสใหเรารอน สเวคิโน จงเปนผูมีความ
สังเวช ภวถ จงเปน เอว ฉันนั้น ตุมฺเห อ. ทาน ท. เอวภูตา ผู
เปนอยางนี้แลว สมนฺนาคตา เปนผูมาตามพรอมแลว โลกิยโลกุตฺตราย
ทุวิธาย สทฺธาย จ ดวยศรัทธาอันมีอยางสองอันเปนโลกิยะแลวโลกุตระ
ดวย จตุปาริสุทฺธิสีเลน จ ดวยศีลคือความบริสุทธิ์ ๔ ดวย กายิกเจตสิกวิริเยน จ ดวยความเพียรอันเปนไปในกายและเปนไปในจิตดวย
อฏสมาปตฺติสมาธินา จ ดวยสมาธิคือสมาบัติ ๘ ดวย การณาการณชานนลกฺชเณน ธมฺมวินจิ ฺฉเยน จ ดวยคุณเปนเครื่องวินิจฉัยซึ่งธรรม
อันมีอันรูซึ่งเหตุและเรื่องมิใชเหตุเปนลักษณะดวย หุตฺวา เปน สมฺปนฺนวิชฺชาจรณา ชื่อวาเปนผูมีวิชชาและจรณะอันถึงพรอมดวย สมฺปตฺติยา
เพราะความถึงพรอม ติสฺสนฺน วา อฏนฺน วา วิชฺชาน จ แหงวิชชา
ท. สามหรือ หรือวาแปดดวย ปฺจทสนฺน จรณาน จ แหงจรณะ
ท. ๑๕ ดวย ปฏิสฺสตา ชือ่ วาเปนผูมีสติเฉพาะ ( อตฺตโน ) อุปฏิตสฺสติตาย เพราะความที่แหงตนเปนผูมีสติอันเขาไปตั้งไวแลว หุตฺวา
เปน ปชหิสสฺ ถ จักละ วฏฏทุกฺข ซึ่งทุกขในวัฏฏะ อนปฺปก อันไม
นอย อิท นี้ อิติ ดังนี้ ทุติยคาถาย ในพระคาถาที่สอง ( ปณฺฑิเตน )
อันบัณฑิต ( เวทิตพฺโพ ) พึงทราบ ฯ
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เรื่องสุขสามเณร
๑๘. ๘๓/ ตั้งแต โส ปจฺเจกพุทฺธ ทิสฺวา จินฺเตสิ เปนตนไป.
โส ภตฺตภติโก อ. นายภัตตภติกะนั้น ทิสฺวา เห็นแลว ปจฺเจกพุทฺธ ซึ่งพระปจเจกพุทธเจา จินฺเตสิ คิดแลววา อห อ. เรา อกาสิ
ไดกระทําแลว ภตึ ซึ่งการรับจาง ปรเคเห ในเรือนของบุคคลอื่น
สวจฺฉรานิ สิ้นป ท. ตีณิ ๓ อตฺถาย เพื่อประโยชน ภตฺตปาติยา แก
ถาดแหงภัตร เอกิสฺสา ถาดหนึ่ง ( ทานสฺส อตฺตนา ) อทินฺนภาเวน
เพราะความที่แหงทานเปนทานอันตนไมใหแลว ปุพฺเพ ในกาลกอน
อิทานิ ในกาลนี้ อิท ภตฺต อ. ภัตรนี้ เม ของเรา รกฺเขยฺย พึงรักษา
เอกรตฺตินฺทิว สิ้นคืนหนึ่งและวันหนึ่ง ปน ก็ สเจ ถาวา อห อ.
เรา ทสฺสามิ จักถวาย ต ภตฺต ซึ่งภัตรนั้น อยฺยสฺส แกพระผูเปน
เจาไซร ( ต ภตฺต ) อ. ภัตรนั้น รกฺขิสฺสติ จักรักษา ม ซึ่งเรา
กปฺปโกฏิสหสฺสานิ สิ้นพันแหงโกฏิแหงกัป ท. อเนกานิ อันมิใชหนึ่ง
อห อ. เรา ทสฺสามิ จักถวาย น ภตฺต ซึ่งภัตรนั้น อยฺยสฺสเอว
แกพระผูเปนเจานั่นเทียว อิติ ดังนี้ ฯ โส ภตฺตภติโก อ. นาย
ภัตตภติกะนั้น ตีณิ สวจฺฉรานิ ภตึ กตฺวา ( อตฺตนา ) ลทฺธภตฺตปาติโต
เอกปณฺฑป มุเข อเปตฺวา ว ไมวางไวแลว แมซงึ่ กอนขาวกอนหนึ่ง
จากถาดแหงภัตรอันตน กระทําแลว ซึ่งการรับจาง สิ้นป ท. ๓
ไดแลว ในปากเทียว วิโนเทติวา บรรเทาแลว ตณฺห ซึ่งความอยาก
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อุกฺขิปตฺวา ยกขึ้นแลว ปาตึ ซึ่งถาด สยเอว เองนั่นเทียว คนฺตฺวา
ไปแลว สนฺติก สูสํานัก ปจฺเจกพุทฺธสฺส ของพระปจเจกพุทธเจา
ทตฺวา ใหแลว ปาตึ ซึ่งถาด หติเถ ในมือ อฺสฺส ปุคฺคลสฺส
ของบุคคลอื่น วนฺทิตฺวา ไหวแลว ปฺจปติฏิเตน ดวยอันตั้งไว
เฉพาะแหงองค ๕ คเหตฺวา ถือเอาแลว ปาตึ ซึ่งถาด วามหตฺเถน
ดวยมือเบื้องซาย อากิริ เกลี่ยแลว ภตฺต ซึ่งภัตร ปตฺเต ในบาตร
ตสฺส ปจฺเจกพุทฺธสฺส ของพระปจเจกพุทธเจานั้น ทกฺขิณหตฺเถน ดวย
มือเบื้องขวา ฯ ภตฺตสฺส อุปฑฺฒเสสกาเล ในกาลแหงภัตรเหลือเขาไป
ทั้งกึ่ง ปจฺเจกพุทฺโธ อ. พระปจเจกพุทธเจา ปทหิ ปดแลว ปตฺต
ซึ่งบาตร หตฺเถน ดวยมือ ฯ
อถ ครั้งนั้น โส ภตฺตภติโก อ. นายภัตตภติกะนั้น อาห
เรียนแลววา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ ปฏิวึโส อ. สวน เอโก ว
สวนหนึ่งเทียว ( มยา ) อันขาพเจา น สกฺกา ไมอาจ กาตุ เพื่ออัน
กระทํา ทฺวิธา โดยสวนสอง ตุมฺเห อ. ทาน ท. มา สงฺคณฺหาถ จง
อยาสงเคราะห ม ซึ่งขาพเจา อิธ โลเก ในโลกนี้ กโรถ จงกระทํา
ปรโลเก สงฺคหเอว ซึ่งการสงเคราะหในโลกเบื้องหนานั่นเทียว อห
อ. ขาพเจา อกตฺวา ไมกระทําแลว สาวเสส ใหเปนภัตรเปนไปกับ
ดวยสวนเหลือลง ทสฺสามิ จักถวาย นิรวเสสเอว ภตฺต ซึ่งภัตรอัน
ไมมีสวนเหลือลงนั่นเทียว อิติ ดังนี้ น ปจฺเจกพุทธ กะพระปจเจกพุทธเจานั้น ฯ หิ จริงอยู อนวเสเสตฺวา ทินฺน ทาน อ. ทานอัน
อันบุคคลถวายไมใหเหลือลงแลว โถกป แมหนอยหนึ่ง อตฺตโน เพื่อตน
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นิรวเสส นาม ชื่อวาเปนทานไมมีสวนเหลือลง ( โหติ ) ยอมเปน
ต ทาน อ. ทานนั้น มหปฺผล เปนทานมีผลมาก โหติ ยอมเปน ฯ
โส ภตฺตภติโก อ. นายภัตตภติกะนั้น กโรนฺโต เมื่อกระทํา ตถา
เหมือนอยางนั้น ทตฺวา ถวายแลว สพฺพ ภตฺต ซึ่งภัตรทั้งปวง
วนฺทิตฺวา ไหวแลว ปุน อีก อาห เรียนแลววา ภนฺเต ขาแตทานผู
เจริญ ทุกฺข อ. ทุกข เม อันขาพเจา เอก ภตฺตปาตึ นิสฺสาย ตีณิ
สวจฺฉรานิ ปรเคเห ภตึ กโรนฺเตน ผูอาศัยแลว ซึ่งถาดแหงภัตร
ถาดหนึ่ง กระทําอยู ซึ่งการรับจาง ในเรือนของบุคคลอื่น สิ้นป ท. ๓
อนุภูต เสวยแลว อิทานิ ในกาลนี้ สุขเอว อ. ความสุขนั่นเทียว
โหตุ จงมี เม แกขาพเจา เม นิพฺพตฺตฏาเน ในที่แหงขาพเจาบังเกิด
แลวเถิด อห อ. ขาพเจา ภาคี พึงเปนผูมีสวน ตุมฺเหหิ ทิฏธมฺมสฺสเอว แหงธรรมอันอันทาน ท. เห็นแลวนั่นเทียว ภเวยฺย พึงเปน
อิติ ดังนี้ ฯ
ปจฺเจกพุทฺโธ อ. พระปจเจกพุทธเจา ( วตฺวา ) กลาวแลววา
เอว ตยา วุตฺตาวจน อ. คําอันอันทานกลาวแลวอยางนี้ โหตุ จงมีเถิด
จินฺตามณี วิย ราวกะ อ. แกวจินดามณี สงฺกปฺปา อ. ความดําริ ท.
ททมานา อันใหอยู สพฺพกาเม ซึ่งความใครทั้งปวง ท. ปริปูเรนฺตุ
จงเต็มรอบ เต แกทาน ปุณฺณจนฺโท วิย ราวกะ อ. พระจันทรอัน
เต็มแลว อิติ ดังนี้ กโรนฺโต เมื่อจะกระทํา อนุโมทน ซึ่งอันอนุโมทนา
วตฺวา กลาวแลววา
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( วตฺถุ ) อ. วัตถุ อิจฺฉิต อันอันทานปรารถนาแลว
ปตฺถิต อันอันทานตั้งไวแลว ศมิชฺฌตุ จงสําเร็จ
ตุยหฺ  แกทาน ขิปฺปเอว พลันนั่นเทียว
สงฺกปฺปา อ. ความดําริ ท. สพฺเพ ทั้งปวง
ปูเรนฺตุ จงเต็ม จนฺโท ปณฺณรโส ยถา ราวกะ
อ. พระจันทรอันมีในดิถีที่ ๑๕ ( วตฺถุ ) อ. วัตถุ
อิจฉฺ ิต อันทานปรารถนาแลว ปตฺถิต อันอันทาน
ตั้งไวแลว สมิชฌ
ฺ ตุ จงสําเร็จ ตุยฺห แกทาน
ขิปฺปเอว พลันนั่นเทียว สงฺกปฺปา อ. ความดําริ ท.
สพฺเพ ทั้งปวง ปูเรนฺตุ จงเต็ม มณิ โชติรโส
ยถา ราวกะ อ. แกวมณี อันมีความรุงเรืองเปนรส
อิติ ดังนี้
อธิฏาย อธิษฐานแลววา มหาชโน อ. มหาชน อย นี้ ม
ปสฺสนฺโต ติฏตุ จงยืนดูอยู ซึ่งเราเทียว ยาว เพียงใด คนฺธมาทนปพฺพตคมนา แตการไปสูภ ูเขาชื่อวาคันธมาทน อิติ ดังนี้ อคมาสิ
ไดไปแลว คนฺธมาทน สูภ ูเขาชื่อวาคันธมาทน อากาเสน โดยอากาศ ฯ
มหาชโนป แม อ. มหาชน น ปจฺเจกพุทฺธ ปสฺสนฺโต ว อฏาสิ
ไดยืนดูอยูแลว ซึ่งพระปจเจกพุทธเจานั้นเทียว ฯ
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เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขา
๑๙. ๙๓/๒ ตั้งแต สตฺถา กิมทิ นฺติ อาวชฺเชนฺโต ต เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา อาวชฺเชนฺโต ทรงรําพึงอยูวา อิท การณ
อ. เหตุนี้ กึ อะไร อิติ ดังนี้ ตฺวา ทรงทราบแลว ต การณ ซึง่
เหตุนั้น ( จินฺเตตฺวา ) ทรงพระดําริแลววา อิทานิ ในกาลนี้ อห
อ. เรา น ทสฺสามิ จักไมให ลภิตุ เพื่ออันได โอตาร ซึ่งชอง มารกายิกาน เทวตาน แกเทวดา ท. ผูนับเนื่องแลวในหมูแหงมาร หิ เพราะ
วา ปารมิโย อ. บารมี ท. มยา อันเรา ปูเรนฺเตน ผูยังบารมีให
เต็มอยู เอตฺตก กาล ตลอดกาลอันมีประมาณเทานี้ น ปูริตา ไมให
เต็มแลว ลาภตฺถาย เพื่อประโยชนแกอันได โอตาร ซึ่งชอง มารกายิกาน เทวตาน แหงเทวดา ท. ผูนับเนื่องแลวในหมูแหงมาร อิติ
ดังนี้ วิสฺสชฺเชสิ ทรงเปลงแลว รสึ ซึง่ พระรัศมี ภมุกโลมโต จาก
พระโลมาแหงพระโขนง ตา อิตฺถิโย สเวเชตุ เพื่ออันยังหญิง ท.
เหลานั้นใหสังเวช ฯ อนฺธการติมิสา อ. หมอกแหงความมืด อโหสิ
ไดมีแลว ตาวเทว เพียงนั้นนั่นเทียว ฯ ตา อิตฺถโิ ย อ. หญิง ท.
เหลานั้น ภีตา เปนผูกลัวแลว มรณภยตชฺชิตา เปนผูอันความกลัวแต
ความตายคุกคามแลว อเหสุ ไดเปนแลว ฯ เตน การเณน เพราะ
เหตุนั้น สุรา อ. สุรา กุจฉฺ ิย ในทอง ตาส อิตฺถีน ของหญิง ท.
เหลานั้น ชีริ คร่ําคราแลว ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา อนฺตรหิโต ทรง
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อันตรธานแลว ( อตฺตโน ) นิสินฺนปลฺลงฺเก ณ บัลลังกแหงพระองค
ประทับนั่งแลว ตฺวา ประทับยืนอยูแลว สิเนรุมทุ ฺธนิ บนยอดแหง
ภูเขาชื่อวาสิเนรุ วิสฺสชฺเชสิ ทรงเปลงแลว รสึ ซึ่งพระรัศมี อุณฺณาโลมโต จากพระอุณณาโลก ฯ ตขณเอว ในขณะนั้นนั่นเทียว ( โอภาโส )
อ. แสงสวาง อโหสิ ไดมีแลว จนฺทสหสฺสุคฺคมน วิย ราวกะ อ. การ
ขึ้นไปแหงพันแหงพระจันทร ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา อามนฺเตตฺวา ทรงเรียก
แลว ตา อิตถฺ ิโย ซึ่งหญิง ท. เหลานัน้ วตฺวา ตรัสแลววา ตุมฺเหหิ
มม สนฺติก อาคจฺฉมานาหิ ปมตฺตาหิ อาคนฺตุ อ. อันอันเธอ ท.
ผูเมื่อจะมา สูสํานักของเรา เปนผูประมาทแลวมา น วฏฏติ ยอมไม
ควร หิ เพราะวา เทวดา อ. เทวดา มารกายิกา ผูนับเนื่องแลว
ในหมูแหงมาร ลภิตฺวา ไดแลว โอตาร ซึ่งชอง ตุมฺหาก ปมาเทนเอว
เพราะความประมาท แหงเธอ ท. นั่นเทียว ตุมฺเห ยังเธอ ท. การาเปสิ ใหกระทําแลว หสาทีนิ การณานิ ซึ่งเหตุ ท. มีอันหัวเราะ
เปนตน อกรณฏาเน ในที่อันไมเปนที่กระทํา หสาทีน การณาน
ซึ่งเหตุ ท. มีการหัวเราะเปนตน อิทานิ ในกาลนี้ ตุมฺเหหิ ราคาทีน
อคฺคีน นิพฺพาปนตฺถาย อุสฺสาห กาตุ อ. อันอันเธอ ท. กระทํา ซึ่ง
ความอาจหาญขึ้น เพื่อตองการแกอันยังไฟ ท. มีราคะเปนตนใหดับ
วฏฏติ ยอมควร อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม
นี้วา
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( โลกสนฺนิวาเส ) ครั้นเมือ่ โลกสันนิวาส ปชฺชลิเต
อันอันไฟลุกโพลงแลว นิจฺจ เปนนิจ สติ มีอยู
หาโส อ. ความราเริง โก นุ อะไรหนอ ( ภวิสฺสติ )
จักมี ( ตุมหฺ าก ) แกเธอ ท. อานนฺโท อ. ความ
เพลิดเพลิน กึ อะไร ( ภวิสฺสติ ) จักมี ( ตุมฺหาก ) แกเธอ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. อนฺธกาเรน
โอนทฺธา ผูอันความมืดหุมหอแลว น คเวสถ ยอม
ไมแสวงหา ปทีป ซึ่งประทีป อิติ ดังนี้ ฯ
ตุฏิ อ. ความยินดี อานนฺโท อิติ ชื่อวาความเพลิดเพลิน
ตตฺถ คาถาย ในพระคาถานั้น ฯ อิท อตฺถรูป อ. อรรถรูปนี้วา อิมสฺมึ
โลกสนฺนิวาเส ครั้นเมื่อโลกสันนิวาสนี้ อคฺคีหิ อันไฟ ท. เอกาทสหิ
๑๑ ราคาทีหิ มีราคะเปนตน ปชฺชลิเต ลุกโพลงทั่วไปแลว นิจฺจ
เปนนิจ สติ มีอยู หาโส วา อ. ความราเริงหรือ ตุฏิ วา หรือวา
อ. ความยินดี โก นุ อะไรหนอ ( ภวิสฺสติ ) จักมี ตุมฺหาก แกเธอ ท.
เอโส หาสอานนฺโท อ. ความราเริงและความเพลิดเพลินนั่น อกตฺตพฺพรูโปเอว เปนอาการมีรูปอันบุคคลไมพึงกระทํานั่นเทียว ( โหติ )
ยอมเปน นนุ มิใชหรือ หิ ก็ ตุมฺเห อ. เธอ ท. อฏวตฺถุเกน
อวิชฺชนฺธกาเรน โอนทฺธา ผูอันความมืดคืออวิชชา อันมีวัตถุ ๘ หุม
หอแลว น คเวสถ ยอมไมแสวงหา คือวา น กโรถ ยอมไมกระทํา
าณปทีป ซึ่งประทีปคือญาณ วิธมนตฺถาย เพื่อตองการแกอันกําจัด
ตสฺส อนฺธการสฺส ซึ่งความมืดนั้น กึการณา เพราะเหตุอะไร อิติ
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ดังนี้ ( ภควตา ) วุตฺต เปนคําอธิบายอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว
โหติ ยอมเปน ฯ
เทสนาวสาเน ในกาลเปนที่สุดลงแหงเทศนา อิตฺถิโย อ.
หญิง ท. ปฺจสตา ผูมีรอยหาเปนประมาณ ปติฏหึสุ ตั้งอยูเฉพาะ
แลว โสตาปตฺติผเล ในโสดาปตติผล ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา
ตฺวา ทรงทราบแลว ตาส อิตฺถีน อจลสทฺธาย ปติฏิตภาว ซึ่ง
ความที่แหงหญิง ท. เหลานั้น เปนผูตั้งอยูเฉพาะแลว ในศรัทธาอัน
ไมหวั่นไหว โอตริตฺวา เสด็จขามลงแลว สิเนรุมตฺถกา จากยอด
แหงภูเขาชื่อวาสิเนรุ นิสีทิ ประทับนัง่ แลว พุทฺธาสเน เหนือพระพุทธอาสน ฯ อถ ครั้งนั้น วิสาขา อ. นางวิสาขา อาห กราบทูล
แลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ สุรา นาม ชือ่ อ. สุรา เอสา
นั่น ปาปกา เปนธรรมชาติลามก ( โหติ ) ยอมเปน หิ เพราะวา
อิมา อิตฺถิโย อ. หญิง ท. เหลานี้ เอวรูปา นาม ชือ่ วาผูมีรูปอยางนี้
นิสีทิตฺวา นั่งแลว ปุรโต ขางพระพักตร พุทฺธสฺส ของพระพุทธเจา
ตุมฺหาทิสสฺส ผูเชนกับดวยพระองค อสกฺโกนฺติโย ไมอาจอยู อิริยาปถมตฺตป อาการ สณฺาเปตุ เพื่ออันยังอาการ แมอันมีอิริยาบถเปน
ประมาณ ใหตั้งไวดวยดี อารภึสุ เริม่ แลว อุฏาย ปาณึ ปหริตฺวา
หสิตคีตนจฺจาทีนิ การณานิ กาตุ เพื่ออันลุกขึ้น แลวปรบ ซึ่งฝามือ
แลวกระทํา ซึ่งเหตุ ท. มีการหัวเราะและการขับรอง และการฟอน
เปนตน อิติ ดังนี้ น สตฺถาร กะพระศาสดานั้น ฯ สตฺถา อ. พระ
ศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา วิสาเข ดูกอ นวิสาขา อาม เออ เอสา
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สุรา นาม ชือ่ อ. สุรานั่น ปาปกาเอว เปนธรรมชาติลามกนั่นเทียว
( โหติ ) ยอมเปน หิ เพราะวา อาเนกสตา ชนา อ. ชน ท. ผูม ี
รอยมิใชหนึง่ นิสฺสาย อาศัยแลว เอต สุร ซึ่งสุรานั่น ปตฺตา ถึง
แลว อนพฺยสน ซึ่งความฉิบหายมิใชความเจริญและทุกขอันสายเสีย
ซึ่งสุขในพินาศ อิติ ดังนี้ ( วจเน ) ครั้นเมื่อคําวา ภนฺเต ขาแต
พระองคผูเจริญ ปน ก็ เอสา สุรา อ. สุรานั่น อุปปฺ นฺนา เกิดขึ้น
แลว กทา ในกาลไร อิติ ดังนี้ ( วิสาขาย ) อันนางวิสาขา วุตฺเต
กราบทูลแลว อาหริตฺวา ทรงนํามาแลว อตีต วตฺถ ซึ่งเรื่องอัน
ลวงไปแลว กเลตุ เพื่ออันตรัส อุปฺปตฺตึ ซึ่งความเกิดขึ้น ตสฺสา
สุราย แหงสุรานั้น วิตฺถาเรน โดยพิสดาร กเถสิ ตรัสแลว กุมฺภชาตก ซึ่งกุมภชาดก อิติ ดังนี้แล ฯ
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เรื่องนางสิริมา
๒๐. ๙๘/๘ ตั้งแต ราชา ปฺจสตานิ ทตฺวา คณฺหาตูติ
เปนตนไป.
ราชา อ. พระราชา เภรึ ยังชาวกลอง จาราเปสิ ทรงใหเที่ยว
ไปแลว ( าปนตฺถ ) เพือ่ อันยังบุคลใหรูวา ( ปุคคฺ โล ) อ.
บุคคล ทตฺวา ใหแลว ปฺจสตานิ ซึ่งรอยหา ท. คณฺหาตุ จงรับเอา
เถิด อิติ ดังนี้ อทิสฺวา ไมทรงเห็นแลว กฺจิ ซึ่งใคร ๆ คณฺหนก
ผูรับเอา เภรึ ทรงยังชาวกลอง จาราเปตฺวา ทรงใหเที่ยวไปแลว
( าปนตฺถ ) เพื่ออันยังบุคคลใหรูวา ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล ( ทตฺวา )
ใหแลว สตานิ ซึ่งรอย ท. อฑฺฒเฒยฺยานิ ที่สามทั้งกึ่ง ( คณฺหาตุ )
จงรับเอา ( สิริม ) ซึ่งรางสิริมา ( ทตฺวา ) ใหแลว สตานิ ซึ่งรอย
ท. เทฺว ๒ ( คณฺหาตุ ) จงรับเอา ( สิริม ) ซึ่งนาง สิริมา ( ทตฺวา )
ใหแลว สต ซึ่งรอย ( คณฺหาตุ ) จงรับเอา ( สิรมิ  ) ซึ่งนางสิริมา
( ทตฺวา ) ใหแลว ปฺาส กหาปเณ ซึ่งกหาปณะ ท. ๕๐
( คณฺหาตุ ) จงรับเอา ( สิริม ) ซึ่งนางสิริมา ( ทตฺวา ) ใหแลว
ปฺจวีสติกหาปเณ ซึ่งกหาปณะ ๒๕ ท. ( คณฺหาตุ ) จงรับเอา
( สิริม ) ซึ่งนางสิริมา ( ทตฺวา ) ใหแลว ทสกหาปเณ ซึ่งกหาปณะ
๑๐ ท. ( คณฺหาตุ ) จงรับเอา ( สิริม ) ซึ่งนางสิริมา ( ทตฺวา ) ให
แลว ปฺจกหาปเณ ซึ่งกหาปณะ ๕ ท. ( คณฺหาตุ ) จงรับเอา ( สิริม )
ซึ่งนางสิริมา ( ทตฺวา ) ใหแลว กหาปณ ซึ่งกหาปณะ ( คณฺหาตุ )
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จงรับเอา ( สิริม ) ซึ่งนางสิริมา ( ทตฺวา ) ใหแลว อฑฺฒ ซึ่งกึ่ง
( คณฺหาตุ ) จงรับเอา ( สิริม ) ซึ่งนางสิริมา ( ทตฺวา ) ใหแลว
ปาท ซึ่งบาท ( คณฺหาตุ ) จงรับเอา ( สิริม ) ซึ่งนางสิริมา
( ทตฺวา ) ใหแลว มาสก ซึ่งมาสก ( คณฺหาตุ ) จงรับเอา ( สิรมิ  )
ซึ่งนางสิริมา ทตฺวา ใหแลว กากณิก ซึ่งกากณิก คณฺหาตุ จงรับเอา
สิริม ซึ่งนางสิริมา อิติ ดังนี้ เภรึ ยังชาวกลอง จาราเปสิ ทรงให
เที่ยวไปแลว ( าปนตฺถ ) เพื่ออันยังบุคคลใหรูวา ( ปุคฺคโล ) อ.
บุคคล คณฺหาตุ จงรับเอา มุธาป แมเปลา อิติ ดังนี้ ฯ วทนฺโต
นาม ปุคฺคโล อ. บุคคลชื่อวาผูกลาวอยูวา อห อ. เรา อิติ วา ดังนี้
บาง วา อห อ. เรา อิติ วา ดังนี้บาง น อโหสิ ไมไดมีแลว ฯ
ราชา อ. พระราชา อาห ทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ
คณฺหนฺโต นาม ปุคฺคโล อ. บุคคลชื่อวาผูรับเอาอยู มุธาป แมเปลา
นตฺถิ ยอมไมมี อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอน
ภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. ปสฺสถ จงเห็น มาตุคาม ซึ่งมาตุคาม ปย
ผูเปนที่รัก มหาชนสฺส ของมหาชน ( ชนา ) อ. ชน ท. อิมสฺมึเอว
นคเร ในพระนครนี้นั่นเทียว ทตฺวา ใหแลว สหสฺส ซึ่งพันแหง
ทรัพย ลภึสุ ไดแลว ( อภิรมิตุ ) เพื่ออันยินดียิ่ง เอกทิวส สิ้นวัน
หนึ่ง ปุพฺเพ ในกาลกอน อิทานิ ในกาลนี้ คณฺหนฺโตป ปุคฺคโล
อ. บุคคลผูแมรับเอาอยู มุธา เปลา นตฺถิ ยอมไมมี รูป อ. รูป
เอวรูป นาม ชื่ออันมีรูปอยางนี้ ขยวยปฺปตฺต เปนธรรมชาติถึงแลว
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ซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไป (โหติ ) ยอมเปน ภิกฺขเว ดูกอน
ภิกษุ ท. ตุมเฺ ห อ. เธอ ท. ปสฺสถ จงเห็น อตฺตภาว ซึ่งอัตภาพ
อาตุร อันกระสับกระสาย อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่ง
พระคาถา อิม นี้วา
ธุว อ. ความยั่งยืน ิติ อ. ความตั้งมั่น ยสฺส
พิมพฺ สฺส แหงอัตภาพใด นตฺถิ ยอมไมมี ตฺว
อ. ทาน ปสฺส จงดู ( ต ) พิมฺพ ซึ่งอัตภาพ
นั้น จิตฺตกต อันอันกรรมกระทําใหวิจิตรแลว อรุกาย
อันมีกายเปนแผล สมุสฺสิต อันอันกระดูกยกขึ้นดวยดี
แลว อาตุร อันกระสับกระสาย พหุสงฺกปฺป อัน
เปนเหตุอันมหาชนดําริโดยมาก อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา กตจิตฺตก อันมีความวิจิตรอันกรรมกระทํา
แลว จิตฺตกต ชื่อวาอันกรรมกระทําใหวิจิตรแลว วตฺถาภรณมาลาลงฺการาทีหิ วตฺถูหิ ดวยวัตถุ ท. มีเครื่องอาภรณคือผาและเครื่อง
ประดับคือดอกไมเปนตน อิติ ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลา
นั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา จิตฺตกต อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อตฺตภาว ซึ่งอัตภาพ สณฺิต อัน
ตั้งอยูดวยดีแลว องฺคปจฺจงฺเคหิ ดวยอวัยวะใหญและอวัยวะนอย ท.
ทีฆาทีหิ มีอวัยวะยาวเปนตน ทีฆาทิยุตฺตฏาเนสุ ในที่อันควรแลว
แกความเปนอวัยวะมีอวัยวะยาวเปนตน ท. ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส )
แหงบทวา พิมฺพ อิติ ดังนี้ ฯ
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( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อรุภูตกาย อันมีกายเปนแผลเปนแลว
วเสน ดวยอํานาจ วณมุขาน แหงปากแหงแผล ท. นวนฺน ๙ ( อิติ )
ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา อรุกาย อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ตีหิ อฏิสเตหิ สมุสฺสิต อันอันรอย
แหงกระดูก ท. ๓ ยกขึ้นดวยดีแลว ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหง
บทวา สมุสฺสิต อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา นิจฺจคิลาน อันชื่อวาเปนไขเปนนิจ
( ตสฺส พิมฺพสฺส ) ปริหริตพฺพตาย เพราะความที่แหงอัตภาพนั้น
เปนสภาพอันบุคคลพึงบริหาร อิรยิ าปถาทีหิ อากาเรหิ ดวยอาการ
ท. มีอิริยาบถเปนตน สพฺพกาล ตลอดกาลทั้งปวง ( อิติ ) ดังนี้
( ปทสฺส ) แหงบทวา อาตุร อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา มหาชเนน พหุธา สงฺกปฺปต อัน
มหาชนดําริแลว โดยมาก ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา
พหุสงฺกปฺป อิติ ดังนี้ ฯ อตฺโถ อ. อรรถวา ธุวภาโว วา อ. ความ
เปนคือความยั่งยืนหรือ ิติภาโว วา หรือวา อ. ความเปนคือความ
ตั้งมั่น ยสฺส พิมฺพสฺส แหงอัตภาพใด นตฺถิ ยอมไมมี ตุมฺเห อ.
ทาน ท. ปสฺสถ จงเห็น ต พิมฺพ ซึ่งอัตภาพนั้น อิท นี้ เอกนฺ
เตน เภทนวิกฺกีรณวิทฺธสนธมฺมเอว อันมีความแตกไปและความ
เรียงรายไปและความกระจัดกระจายไปเปนธรรม โดยสวนเดียวนั่นเทียว
อิติ ดังนี้ ( คาถาปทาสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถาวา ยสฺส นตฺถิ
ธุว ิติ อิติ ดังนี้ ฯ
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เรือ่ งพระอุตตราเถรี
๒๑. ๙๙/๑๕ ตั้งแต เถรี กิร วีสวสฺสสติกา ชาติยา เปนตนไป.
กิร ไดยินวา เถรี อ. พระเถรี วิสวสฺสสติกา ผูประกอบดวย
รอยแหงป ๒๐ ชาติยา โดยชาติ จริตฺวา เที่ยวไปแลว ปณฑ
ฺ าย เพื่อ
บิณฑบาต ลทฺธปณฺฑปาตา ผูมีบิณฑบาตอันไดแลว ทิสฺวา เห็นแลว
เอก ภิกฺขุ ซึง่ ภิกษุรูปหนึ่ง อนฺตรวีถิย ในระหวางแหงถนน อาปุจฺฉิตฺวา เรียนถามโดยเอื้อเฟอแลว ปณฑ
ฺ ปาเตน ดวยบิณฑบาต ตสฺส
ภิกฺขุโน เมื่อภิกษุนั้น อปฏิกฺขิปตฺวา ไมหามแลว คณฺหนฺตสฺส รับเอา
อยู ทตฺวา ถวายแลว สพฺพ ปณฺฑปาต ซึ่งบิณฑบาตทั้งปวง นิราหารา
เปนผูไมมีอาหาร อโหสิ ไดเปนแลว ทตฺวา ถวายแลว ภตฺต ซึ่งภัตร
ตสฺสเอว ภิกฺขุโน แกภิกษุนั้นนั่นเทียว ตสฺมึเอว าเน ในที่นั้นนั่นเทียว นิราหารา เปนผูไมมีอาหาร อโหสิ ไดเปนแลว เอว อยางนี้
ทิวเส ในวัน ทุติเยป ที่สองบาง ตติเยป ที่สามบาง ปน แตวา
ทิวเส ในวัน จตุตฺเถ ที่สี่ ( สา เถรี ) อ. พระเถรีนั้น จรนฺตี
เที่ยวไปอยู ปณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต ทิสฺวา เห็นแลว สตฺถาร ซึ่ง
พระศาสดา สมฺพาธฏาเน ในที่อันเปนที่คับแคบ เอกสฺมึ ทีห่ นึ่ง
ปฏิกฺกมนฺตี กาวกลับอยู อกฺกมิตฺวา เหยียบแลว จีวรกณฺณ ซึง่ ชายแหง
จีวร อตฺตโน ของตน โอลมฺพนฺต อันหอยลงอยู อสกฺโกนฺตี ไม
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อาจอยู สณฺาตุ เพื่ออันดํารงอยูดวยดี ปริวตฺติตฺวา เปนไปรอบแลว
ปติ ลมลงแลว ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา คนฺตฺวา เสด็จไปแลว สนฺติก สูทใี่ กล
ตสฺส เถริยา ของพระเถรีนั้น วตฺวา ตรัสแลววา ภคินิ ดูกอน
นองหญิง อตฺตภาโว อ. อัตภาพ เต ของเธอ ปริชิณฺโณ แกรอบ
แลว ภิชฺชิสสฺ ติ จักแตก น จิรสฺสเอว ตอกาลไมนานนั่นเทียว อิติ
ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
อิท รูป อ. รูปนี้ ปริชิณฺณ แกรอบแลว โรคนิทฺธ
เปนธรรมชาติเปนรังของโรค ปภงฺคุณ เปน
ธรรมชาติผุพัง ( โหติ ) ยอมเปน สนฺเทโห
อ. กายอันเปนของตน ปูติ อันเนา ภิชฺชติ
จะแตก หิ เพราะวา ชีวิต อ. ชีวิต มรณนฺต
เปนธรรมชาติมคี วามตายเปนที่สุด ( โหติ ) ยอม
เปน อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. เนื้อความวา ภคินิ ดูกอนนองหญิง รูป อ. รูป อิท
นี้ คือวา สรีรสงฺขาต อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาสรีระ ตว ของเธอ
ความที่แหงรูปนั้นเปนรูปแก จ โข ก็แล ต รูป อ. รูปนั้น โรตนิทฺธ
ชื่อวาเปนรังของโรค นิวาสนฏานติเถน เพราะอรรถวาเปนสถาน
อันเปนที่อยูอาศัย สพฺพโรคาน แหงโรคทั้งปวง ท. ( โหติ ) ยอม
เปน ปน เหมือนอยางวา สิคาโล อ. สุนัขจิ้งจอก ตรุโณป แมตัว
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หนุม ( ชเนหิ ) อันชน ท. วุจฺจติ ยอมเรียกวา ชรสิคาโล อ. สุนัข
จิ้งจอกตัวแก อิติ ดังนี้ คโฬจีลตา อ. เถาหัวดวน ตรุณาป แมอัน
ออน ( ชเนหิ ) อันชน ท. วุจฺจติ ยอมเรียกวา ปูติลตา อ. เถา
อันเนา อิติ ดังนี้ ยถา โข ฉันใดแล ( อิท รูป ) อ. รูปนี้ ตทหุชาต
อันเกิดแลวในวันนั้น สุวณฺณวณฺณป แมอันเปนรูปมีสีเพียงดังวาสีแหง
ทองคํา สมาน เปนอยู ปูติกาย ชื่อวาเปนรูปมีกายอันเนา ปภงฺคุณ
ชื่อวาเปนรูปผุพัง ปคฺฆรณตฺเถน เพราะอรรถวาเปนที่ไหลออก นิจฺจ
เปนนิจ ( โหติ ) ยอมเปน เอว ฉันนัน้ เทโห อ. กาย ตว ของเธอ โส
เอโส นี้นั้น ปูติโก เปนกายเนา สมาโน เปนอยู ( ปณฺฑิเตน )
อันบัณฑิต เวทิตพฺโพ พึงทราบวา ภิชฺชติ จะแตก คือวา ภิชชฺ ิสฺสติ
จักแตก น จิรสฺสเอว ตอกาลไมนานนั่นเทียว อิติ ดังนี้ ( ปุจฺฉา )
อ. อันถามวา ( โส เทโห ) อ. กายนั้น ( ปูติ ) เปนกายเนา
( สมาโน ) เปนอยู ( ภิชชฺ ติ ) จะแตก กึการณา เพราะเหตุอะไร
( อิติ ) ดังนี้ ( วิสฺสชฺชน ) อ. อันเฉลยวา หิ เพราะวา ชีวิต อ. ชีวิต
มรณนฺต เปนธรรมชาตมีความตายเปนที่สุด ( โหติ ) ยอมเปน ( อิติ )
ดังนี้ ( อตฺถรูป ) อ. อรรถรูปวา ชีวิต อ. ชีวิต สพฺพสตฺตาน ของสัตว
ทั้งปวง ท. มรณปริโยสานเอว เปนธรรมชาติมีความตายเปนที่สุดลง
รอบนั่นเทียว โหติ ยอมเปน ยสฺมา เหตุใด ( ตสฺมา ) เพราะเหตุนั้น
( สนฺเทโห ) อ. กายอันเปนของตน ( ปูติ ) เปนกายเนา ( สมาโน )
เปนอยู ( ภิชชฺ ติ ) จะแตก อิติ ดังนี้ ( ภควตา ) วุตฺต เปนคํา
อธิบายอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว โหติ ยอมเปน ( อิติ ) ดังนี้
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ตสฺสา คาถาย แหงพระคาถานั้น ( ปณฺฑิเตน ) อันบัณฑิต ( เวทิตพฺโพ )
พึงทราบ ฯ
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เรื่องพระนางรูปนันทาเถรี
๒๒. ๑๐๕/๑๗ ตัง้ แต รูปนนฺทา ต โอโลเกตฺวา อย
เปนตนไป.
รูปนนฺทา อ. พระเถรีพระนามวารูปนันทา โอโลเกตฺวา ทรง
แลดูแลว ต สรีร ซึ่งสรีระนั้น ปสฺสิ ทรงเห็นแลว อตฺตภาว
ซึ่งอัตภาพ อนิจฺจโต โดยความเปนสภาพไมเที่ยงวา อย อิตฺถี
อ. หญิงนี้ ปตฺตา ถึงแลว ชร ซึ่งชรา อิมสฺมึเอว าเน ในที่นี้
นั่นเทียว ปตฺตา ถึงแลว พฺยาธึ ซึ่งพยาธิ ( อิมสฺมึ าเน ) ในที่นี้
ปตฺตา ถึงแลว มรณ ซึ่งความตาย ( อิมสฺมึ าเน ) ในที่นี้
ชราพฺยาธิมรณานิ อ. ความแกและความเจ็บและความตาย ท. อาคมิสฺสนฺติ จักมา อิมสฺสอป อตฺตภาวสฺส แกอัตภาพแมนี้ เอวเอว
อยางนี้นั่นเทียว อิติ ดังนี้ ฯ ปน ก็แล ( โส อตฺตภาโว ) อ. อัตภาพ
นั้น ทุกฺขโต อนตฺตโต ( ตาย รูปนนฺทาย ) ทิฏโเอว เปนสภาพ
อันพระเถรีพระนามวารูปนันทานั้นทรงเห็นแลว โดยความเปนสภาพ
เปนทุกข โดยความเปนสภาพเปนอนัตตานั่นเทียว โหติ ยอมเปน
( ตสฺส อตฺตภาวสฺส ) อนิจฺจโต ( ตาย รูปนนฺทาย ) ทิฏตฺตาเอว
เพราะความที่แหงอัตภาพนั้น เปนสภาพอันพระเถรีพระนามวารูปนันทานั้นทรงเห็นแลว โดยความเปนสภาพไมเที่ยงนั่นเทียว ฯ อถ ครั้ง
นั้น ภวา อ. ภพ ท. ตโย ๓ อุปฏหึสุ ปรากฏแลว อสฺสา รูป-
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นนฺทาย แกพระเถรีพระนามวารูปนันทานั้น อาทิตฺตา วิย จ เปน
เพียงตัววาอันไฟติดทั่วแลวดวย คีวาย พทฺธกุณป วิย จ เปนเพียง
ดังวาซากศพอันบุคคลผูกพันแลวที่คอดวย ( หุตฺวา ) เปน ฯ จิตฺต
อ. จิต กมฺมฏานาภิมุข อันมีหนาเฉพาะตอกรรมฐาน ปกฺขนฺทิ แลน
ไปแลว ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา ตฺวา ทรงทราบแลว ตาย รูปนนฺทาย
อนิจฺจโต ( ตสฺส อตฺตภาวสฺส ) ทิฏ าภาว ซึ่งความที่แหงอัตภาพนั้น
เปนสภาพอันพระเถรีพระนามวารูปนันทานั้นทรงเห็นแลว โดยความ
อ. รูปนันทานี้ สกฺขิสฺสติ นุ โข จักอาจหรือหนอแล กาตุ เพื่ออัน
กระทํา ปติฏ ซึ่งที่เปนที่ตั้งเฉพาะ อตฺตโน แกตน สยเอว เองนั่นเทียว อิติ ดังนี้ จินฺเตตฺวา ทรงพระดําริแลววา ( อย รูปนนฺทา )
อ. รูปนันทานี้ น สกฺขิสสฺ ติ จักไมอาจ ( กาตุ ) เพื่ออันกระทํา
( ปติฏ ) ซึง่ ที่เปนที่ตั้งเฉพาะ ( อตฺตโน ) แกตน ( สยเอว ) เองนั่นเทียว ( ตาย รูปนนฺทาย ) พหิทฺธา ปจฺจย ลทฺธุ อ. อันอันรูปนันทา
นั้นได ซึ่งปจจัยในภายนอก วฏฏติ ยอมควร อิติ ดังนี้ เทเสนฺโต
เมื่อจะทรงแสดง ธมฺม ซึ่งธรรม สปฺปายวเสน ดวยอํานาจแหงธรรม
เปนที่สบาย ตสฺสา รูปนนฺทาย แหงพระเถรีพระนามวารูปนันทานั้น
อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
นนฺเท ดูกอนนันทา ตฺว อ. เธอ ปสฺส จงดู
( กาย ) ซึ่งกาย สมุสฺสย อันเปนที่อันกรรมยก

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๕ - หนาที่ 98

ขึ้นดวยดี อาตุร อันกระสับกระสาย อสุจึ อัน
ไมสะอาด ปูตึ อันเนา อุคฺฆรนฺต อันไหลขึ้นอยู
ปคฺฆรนฺต อันไหลออกอยู พาลาน อภิปตฺถิต
อันอันคนเขลา ท. ปรารถนาเฉพาะแลว อิท ตว
สรีร อ. สรีระของเธอนี้ ยถา ฉันใด เอต
อิตถฺ ิยา สรีร อ. สรีระของหญิงนั่น ตถา ฉันนั้น
เอต อิตฺถิยา สรีร อ. สรีระของหญิงนั่น ยถา
ฉันใด อิท ตว สรีร อ. สรีระของเธอนี้ ตถา
ฉันนั้น ตฺว อ. เธอ ปสฺส จงเห็น ธาตุโย ซึ่ง
ธาตุ ท. สฺุโต โดยความเปนธรรมชาติวาง
ตฺว อ. เธอ มา อาคมิ อยามาแลว โลก สูโลก
ปุน อีก ตฺว อ. เธอ วิราเชติวา สํารอกแลว ฉนฺท
ซึ่งความพอใจ ภเว ในภพ อุปสนฺตา เปนผูเขา
ไปสงบแลว ( หุตฺวา ) เปน จริสฺสสิ จักเที่ยวไป
อิติ ดังนี้ ฯ
สุท ไดยินวา ภควา อ. พระผูมีพระภาคเจา อารพฺภ ทรง
พระปรารภ ภิกฺขุนึ ซึ่งภิกษุณี นนฺท พระนามวานันทา อภาสิตฺถ
ไดทรงภาษิตแลว อิมา คาถาโย ซึ่งพระคาถา ท. เหลานี้ อิตฺถ
ดวยประการฉะนี้ อิติ ดังนี้แล ฯ นนฺทา อ. พระเถรีพระนามวา
นันทา เปเสตฺวา ทรงสงไปแลว าณ ซึ่งพระญาณ เทสนานุสาเรน
ตามแนวแหงเทศนา ปาปุณิ ทรงบรรลุแลว โสตาปตฺติผล ซึ่งโสดา-
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ปตติผล ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา นนฺเท
ดูกอนนันทา ตฺว อ. เธอ มา กริ อยากระทําแลว สฺ ซึ่งความ
หมายรูวา สาโร อ. สาระ อิมสฺมึ สรีเร ในสรีระนี้ อตฺถิ มีอยู อิติ
ดังนี้ หิ เพราะวา สาโร อ. สาระ เอตฺถ สรีเร ในสรีระนั้น
อปฺปมตฺตโกป แมอันมีประมาณอันนอย นตฺถิ ยอมไมมี เอต สรีร
อ. สรีระนี้ ( กมฺเมน ) อันกรรม อุสฺสาเปตฺวา ยกขึ้นแลว อฏิสตานิ
ซึ่งรอยแหงกระดูก ท. ตีณิ ๓ กต กระทําแลว นคร ใหเปนนคร
อฏีน แหงกระดูก ท. อิติ ดังนี้ กเถตุ เพื่ออันตรัสบอก สฺุตกมฺมฏาน ซึ่งสุญญตกรรมฐาน วิปสฺสนาปริวาสตฺถาย เพื่อประโยชน
แกอันอบรมซึ่งวิปสสนา มคฺคผลาน เพื่อมรรคและผล ท. ติณณ
ฺ ๓
อุตฺตรึ ยิ่งขึ้น อสฺสา รูปนนฺทาย แกพระเถรีพระนามวารูปนันทานั้น
อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
ชรา จ อ. ชราดวย มจฺจุ จ อ. มัจจุดวย มาโน
จ อ. มานะดวย มกฺโข จ อ. มักขะดวย โอหิโต
ตั้งลงแลว ยตฺถ สรีเร ในสรีระใด ( อิท ต
สรีร ) อ. สรีระนี้นั้น ( กมฺเมน ) อันกรรม กต
กระทําแลว นคร ใหเปนนคร อฏีน แหง
กระดูก ท. มสโลหิตเลปน อันไลทาดวยเนื้อและ
เลือด อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. เนื้อความวา หิ เหมือนอยางวา ( ชนา ) อ. ชน ท.
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อุสฺสาเปตฺวา ยังกันและกันใหยกขึ้นแลว กฏานิ ซึ่งไม ท.
พนฺธิตฺวา ผูกพันแลว วลฺลีหิ ดวยเถาวัลย ท. ลิมฺปตฺวา ฉาบแลว
มตฺติกาย ดวยดินเหนียว กโรนฺติ ยอมกระทํา เคห ใหเปนเรือน
พหิทฺธา ในภายนอก นครสงฺขาต อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววานคร
โอทหนตฺถาย เพื่อตองการแกอันตั้งลง ปุพฺพณฺณาปรณฺณาทีน วตฺถูน
แหงวัตถุ ท. มีวัตถุอันบุคคลพึงกินในกอนและวัตถุอันบุคคลพึงกินในภาย
หลังเปนตน ยถาเอว ฉันใดนั่นเทียว อิท สรีร อ. สรีระนี้ อชฺฌตฺติกป
แมอันเปนไปในภายใน ( กมฺเมน ) อันกรรม อุสสฺ าเปตฺวา ยกขึ้น
แลว อฏิสตานิ ซึ่งรอยแหงกระดูก ท. ตีณิ ๓ กต กระทําแลว
นคร ใหเปนนคร นหารุวินทฺธ อันอันเสนเอ็นรึงรัดแลว มสโลหิตเลปน
ชื่อวาอันไลทาดวยเนื้อและเลือด คือวา ตจปฏิจฺฉนฺน อันอันหนังปกปด
แลว โอทหนตฺถาย เพื่อตองการแกอันตั้งลง ชีรณลกฺขณาย ชราย จ แหง
ชรา อันมีความคร่ําคราเปนลักษณะดวย มรณลกฺขณสฺส มจฺจุโน จ
แหงมัจจุ อันมีความตายเปนลักษณะดวย อาโรหสมฺปทาทีนิ การณานิ
ปฏิจฺจ มชฺชนลกฺขณสฺส มานสฺส จ แหงมานะ อันมีความเมา เพราะ
อาศัย ซึ่งเหตุ ท. มีความถึงพรอมดวยการยกเปนตน เปนลักษณะดวย
สุกตกรณวินาสนลกฺขณสฺส มกฺขสฺส จ แหงมักขะ อันมีการยังการ
กระทําซึ่งกรรมอันบุคคลกระทําดีแลวใหพินาศเปนลักษณะดวย เอว
ฉันนั้น หิ เพราะวา อาพาโธ อ. อาพาธ กายิกเจตสิโก อันเปน
ไปในกายและเปนไปในจิต เอวรูโปเอว อันมีรูปอยางนี้นั่นเทียว
โอทหิโต ตัง้ ลงแลว เอตฺถ สรีเร ในสรีระนี้ กิฺจิ วตฺถุ อ. วัตถุ
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อะไร ๆ อุทธฺ  เบื้องตน อิโต อาพาธโต แตอาพาธนี้ คยฺหุปค
อันเขาถึงซึ่งความเปนแหงวัตถุอันบุคคลพึงถือเอา นตฺถิ ยอมไมมี อิติ
ดังนี้ ตสฺสา คาถาย แหงพระคาถานี้ ( ปณฺฑิเตน ) อันบัณฑิต
( เวทิตพฺโพ ) พึงทราบ ฯ

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๕ - หนาที่ 102

เรื่องพระโลฬุทายีเถระ
๒๓. ๑๑๒/๘ ตั้งแต โสมทตฺโต สจาห ราชาน ยาจิสฺสามิ
เปนตนไป.
โสมทตฺโต อ. มหาดเล็กชื่อวาโสมทัต จินฺเตตฺวา คิดแลววา
สเจ ถาวา อห อ. เรา ยาจิสฺสามิ จักทูลขอ ราชาน กะพระราชาไซร
เม ลหุภาโว อ. ความที่แหงเราเปนคนเบา ปฺายิสฺสติ จักปรากฏ
อิติ ดังนี้ วตฺวา กลาวแลววา ตาต ขาแตคุณพอ ตุมฺเหเอว อ. ทานท. นั่นเทียว ยาจถ จงทูลขอ ราชาน กะพระราชาเถิด อิติ ดังนี้
( วจเน ) ครัน้ เมื่อคําวา ตาต แนะพอ เตนหิ ถาอยางนั้น ตฺว
อ. เจา คเหตฺวา จงพาเอาแลว ม ซึ่งเรา ยาหิ จงไปเถิด อิติ ดังนี้
( พฺราหฺมเณน ) อันพราหมณ วุตฺเต กลาวแลว จินฺเตสิ คิดแลววา
อย พฺราหฺมโณ อ. พราหมณนี้ ทนฺธปฺโ ผูมีปญญาอันเขลา น
ชานาติ ยอมไมทราบ วจนมตฺตป การณ ซึ่งเหตุแมสักวาคําวา ตฺว
อ. ทาน อภิกฺกม จงกาวไปขางหนา ปฏิกฺกม จงกาวกลับ อิติ ดังนี้
อฺสฺมึ วจเน ครั้นเมื่อคําอื่น ( อตฺตนา ) อันตน วตฺตพฺเพ พึงกลาว
วทติ ยอมกลาว อฺเอว วจน ซึ่งคําอื่นนั่นเทียว อห อ. เรา ต
พฺราหฺมณ ยังพราหมณนั้น สิกฺขาเปตฺวา จักใหศึกษาแลว เนสฺสามิล
จักนําไป อิติ ดังนี้ ฯ
โส โสมทตฺโต อ. มหาดเล็กชือ่ วาโสมทัตนั้น อาทาย พาเอาแลว
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ต พฺราหฺมณ ซึ่งพราหมณนั้น คนฺตวฺ า ไปแลว สุสาน สูปาชา
วีรณตฺถมฺภก นาม ชื่อวาวีรณัตถัมภกะ พนฺธิตฺวา ผูกพันแลว
ติณกลาเป ซึ่งฟอนแหงหญา ท. กตฺวา กระทําแลว ( วจเนน ) ดวย
คําวา อย ติณกลาโป อ. ฟอนแหงหญานี้ ราชา เปนพระราชา
( โหติ ) ยอมเปน อย ติณกลาโป อ. ฟอนแหงหญานี้ อุปราชา
เปนพระอุปราช ( โหติ ) ยอมเปน อย ติณกลาโป อ. ฟอนแหง
หญานี้ เสนาปติ เปนเสนาบดี ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้เปนตน
ทสฺเสตฺวา แสดงแลว ปตุ แกบิดา ปฏิปาฏิยา ตามลําดับ ( วตฺวา )
กลาวแลววา ตุมฺเหหิ อันทาน ท. คนฺตฺวา ไปแลว ราชกุล สูตระกูล
ของพระราชา อภิกฺกมิตพฺพ พึงกาวไปขางหนา เอว อยางนี้ ( ตุมฺเหหิ )
อันทาน ท. ( คนฺตฺวา ) ไปแลว ( ราชกุล ) สูตระกูลของพระราชา
ปฏิกฺกมิตพฺพ พึงกาวกลับ เอว อยางนี้ ราชา อ. พระราชา ( ตุมฺเหหิ )
อันทาน ท. วตฺตพฺโพ พึงกราบบังคมทูล เอว นาม ชื่ออยางนี้
อุปราชา อ. พระอุปราช ( ตุมฺเหหิ ) อันทาน ท. ( วตฺตพฺโพ ) พึง
กราบทูล เอว อยางนี้ ตุมเฺ ห อ. ทาน ท. อุปสงฺกมิตฺวา เขาไปเฝา
แลว ราชาน ซึ่งพระราชา วตฺวา พึงกราบบังคมทูลแลว เอว อยาง
นี้วา มหาราช ขาแตพระมหาราชเจา ( เทโว ) อ. สมมติเทพ ชยตุ
คาถ ซึ่งคาถานี้ ยาเจยฺยาถ พึงทูลขอพระราชทาน โคณ ซึ่งโค อิติ
ดังนี้ อุคฺคณฺหาเปสิ ยังพราหมณใหเรียนเอาแลว คาถ ซึ่งคาถาวา
มหาราช ขาแตพระมหาราชเจา มย อ. ขาพระพุทธเจา ท. กสาม เส ยอมไถสิ เขตฺต ซึ่งนา
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เยหิ ทฺวีหิ โคเณหิ ดวยโค ท. ๒ เหลาใด
( เต ) เทฺว โคณา อ. โค ท. ๒ เหลานั้น เม
ของขาพระพุทธเจา ( อตฺถิ ) มีอยู เทว ขาแต
สมมติเทพ เตสุ ทฺวีสุ โคเณสุ ในโค ท. ๒
เหลานั้นหนา เอโก โคโณ อ. โคตัวหนึ่ง มโต
ตายเสียแลว ขตฺติย ขาแตพระกษัตริยเจา ตฺว
อ. พระองค เทหิ ขอจงทรงพระราชทาน ทุติย
โคณ ซึ่งโคตัวที่สองเถิด อิติ ดังนี้ ฯ
โส พฺราหฺมโณ อ. พราหมณนั้น กตฺวา กระทําแลว ต คาถ
ซึ่งคาถานั้น ปคุณ ใหคลองแคลว สวจฺฉรมตฺเตน กาเลน โดยกาล
อันมีปเปนประมาณ อาโรเจตฺวา บอกแลว ( ตสฺสา คาถาย ) ปคุณภาว
ซึ่งความที่แหงคาถานั้น เปนคาถาคลองแคลว ปุตฺตสฺส แกบตุ ร
( วจเน ) ครัน้ เมื่อคําวา ตาต ขาแตคุณพอ เตนหิ ถาอยางนั้น
ตุมฺเห อ. ทาน ท. อาทาย จงถือเอาแลว ปณณาการ ซึ่งเครื่อง
บรรณาการ กฺจิเอว บางอยางนั่นเทียว อาคจฺฉถ จงมาเถิด อห
อ. ผม คนฺตฺวา จักไปแลว ปุริมตร กอนกวา สฺสามิ จักยืนอยู
สนฺติเก ในสํานัก รฺโ ของพระราชา อิติ ดังนี้ ( โสมทตฺเตน )
อันมหาดเล็กชื่อวาโสมทัต วุตฺเต กลาวแลว ( วตฺวา ) กลาวแลววา
ตาต แนะพอ สาธุ อ. ดีละ อิติ ดังนี้ คเหตฺวา ถือเอาแลว
ปณฺณาการ ซึ่งเครื่องบรรณาการ อุสสฺ าหปฺปตฺโต ผูถึงแลวซึ่งความ
อาจหาญขึ้น คนฺตฺวา ไปแลว ราชกุล สูตระกูลของพระราชา
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โสมทตฺตสฺส รฺโ สนฺติเก ิตกาเล ในกาลแหงมหาดเล็กชื่อวา
โสมทัตยืนอยูแลว ในสํานัก ของพระราชา รฺา ตุฏจิตฺเตน
กตปฏสมฺโมทโน ผูมีความบันเทิงพรอมเฉพาะอันพระราชา ผูมีพระทัย
อันทรงยินดีแลว ทรงกระทําแลว ( วจเน ) ครั้นเมื่อพระดํารัสวา
ตาต แนะพอ ตุมฺเห อ. ทาน ท. อาคตา เปนผูมาแลว จิรสฺส วต
ตอกาลนานหนอ อตฺถ ยอมเปน อิท าน อ. ทีน่ ี้ อาสน เปน
สถานเปนที่นั่ง ( โหติ ) ยอมเปน อตฺโถ อ. ความตองการ เยน
วตฺถุนา ดวยวัตถุใด ( อตฺถิ ) มีอยู ตุมฺเห อ. ทาน ท. นิสีทิตฺวา
นั่งแลว วทถ จงบอก ( ต วตฺถุ ) ซึ่งวัตถุนั้นเถิด อิติ ดังนี้
( รฺา ) อันพระราชา วุตฺเต ตรัสแลว อาห กราบบังคมทูลแลว
คาถ ซึ่งคาถา อิม นี้วา
มหาราช ขาแตพระมหาราชเจา มย อ. ขาพระพุทธเจา ท. กสาม เส ยอมไถสิ เขตฺต ซึ่งนา
เยหิ ทฺวีหิ โคเณหิ ดวยโค ท. ๒ เหลาใด
( เต ) เทฺว โคณา อ. โค ท. ๒ เหลานั้น เม
ของขาพระพุทธเจา ( อตฺถิ ) มีอยู เทว ขาแต
สมมติเทพเจา เตสุ ทฺวีสุ โคเณสุ ในโค ท. ๒
เหลานั้นหนา เอโก โคโณ อ. โคตัวหนึ่ง มโต
ตายเสียแลว ขตฺติย ขาแตพระกษัตริยเจา ตฺว
อ. พระองค คณฺห ขอจงทรงรับเอา ทุติย โคณ
ซึ่งโคตัวที่สองเถิด อิติ ดังนี้ ฯ
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( โส พฺราหฺมโณ ) อ. พราหมณนั้น ( วจเน ) ครั้นเมื่อพระดํารัส
วา ตาต แนะพอ ตฺว อ. ทาน วเทสิ กลาวแลว กึ วจน ซึ่งคําอะไร
ตฺว อ. ทาน เวทหิ จงกลาว ปุน อีกเถิด อิติ ดังนี้ รฺา อัน
พระราชา วุตฺเตป แมตรัสแลว อาห กราบบังคมทูลแลว ตเอว คาถ
ซึ่งคาถานั้นนั่นเทียว ฯ ราชา อ. พระราชา ตฺวา ทรงทราบแลว
( ตสฺสา คาถาย ) เตน พฺราหฺมเณน วิรชฺฌิตฺวา กถิตภาว ซึ่งความ
ที่แหงคาถานั้น เปนคาถาอันพราหมณนั้น กลาวผิดแลว กตฺวา ทรง
กระทําแลว สิต ซึ่งอันทรงแยม วตฺวา ตรัสแลววา โสมทตฺต ดูกอน
โสมทัต โคณา อ. โค ท. เคเห ในเรือน ตุมฺหาก ของเจา ท. พหู
มฺเ ชะรอยเปนโคมาก ( โหนฺติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ( วจเน )
ครั้นเมื่อคําวา เทว ขาแตสมติเทพเจา ตุมฺเหหิ ทินนฺ า โคณา อ. โค
ท. ตัวอันพระองค ท. ทรงพระราชทานแลว พหู จักเปนโคมาก
ภวิสฺสนฺติ จักเปน อิติ ดังนี้ ( โสมทตฺเตน ) อันมหาดเล็กชื่อวา
โสมทัต วุตฺเต กราบบังคมทูลแลว ตุสิตฺวา ทรงยินดีแลว โพธิสตฺตสฺส
ตอพระโพธิสัตว ทตฺวา พระราชทานแลว โคเณ ซึ่งโค ท. โสฬส ๑๖
พฺราหฺมณสฺส แกพราหมณ อลงฺการภณฺฑก จ ซึ่งสิ่งของอันเปนเครื่อง
ประดับดวย นิวาสนคม จ ซึ่งบานอันเปนที่อยูอาศัยดวย อสฺส
โพธิสตฺตสฺส แกพระโพธิสัตวนั้น ( กตฺวา ) กระทํา พฺรหฺมเทยฺย ใหเปน
ของอันพรหมพึงให อุยฺโยเชสิ ทรงสงไปแลว พฺราหฺมณ ซึ่งพราหมณ
ยเสน ดวยยศ มหนฺเตน อันใหญ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา อาหริตฺวา ครั้นทางนํามาแลว อิม
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ธมฺมเทสน ซึ่งพระธรรมเทศนานี้ ชาตก ยังชาดก สโมธาเนตฺวา
ทรงใหตั้งลงพรอมแลว ( วจเนน ) ดวยพระดํารัสวา ราชา อ. พระราชา
ตทา ในกาลนั้น อานนฺโท เปนภิกษุชื่อวาอานนท อโหสิ ไดเปนแลว
( เอตรหิ ) ในกาลบัดนี้ พฺราหฺมโณ อ. พราหมณ ( ตทา ) ในกาลนั้น
โลฬุทายิ เปนภิกษุชื่อวาโลฬุทายี ( อโหสิ ) ไดเปนแลว ( เอตรหิ )
ในกาลบัดนี้ โสมทตฺโต อ. มหาดเล็กชื่อวาโสมทัต ( ตทา ) ในกาลนั้น
อหเอว เปนเรานั่นเทียว ( อโหสิ ) ไดเปนแลว ( เอตรหิ ) ในกาลบัดนี้
อิติ ดังนี้ วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ( เอโส โลฬุทายิ )
อันตน ( วตฺตพฺเพ ) พึงกลาว ( วทติ ) ยอมกลาว ( อฺ วจน )
ซึ่งคําอื่น อิทานิเอว ในกาลนี้นั่นเทียว น หามิได เอโส โลฬุทายิ
อ. ภิกษุชื่อวาโลฬุทายีนนั่ อฺสฺมึ วจเน ครั้นเมื่อคําอื่น ( อตฺตนา )
อันตน วตฺตพฺเพ พึงกลาว วทติ ยอมกลาว อฺเอว วจน ซึ่งคําอื่น
นั่นเทียว อตฺตโน อปฺปสฺสุตตาย เพราะความที่แหงตนเปนผูมีธรรม
อันสดับแลวนอย ปุพฺเพป แมในกาลกอน หิ เพราะวา อปฺปสฺสุตปุริโส
อ. บุรุษผูมีธรรมอันสดับแลวนอย พลิพทฺทสทิโส นาม ชื่อวาเปนผู
เชนกับดวยโคพลิพัท โหติ ยอมเปน อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ
ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
ปุริโส อ. บุรษุ อปฺปสฺสุโต ผูมีธรรมอันสดับ
แลวนอย อย นี้ ชีรติ ยอมแก พลิพทฺโท อิว
ราวกะ อ. โคพลิพัท มสานิ อ. เนื้อ ท. ตสฺส
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ปริสสฺส ของบุรุษนั้น วฑฺฒนฺติ ยอมเจริญ ปฺา
อ. ปญญา ตสฺส ปุริสสฺส ของบุรุษนั้น น วฑฺฒติ
ยอมไมเจริญ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อย ปุริโส อ. บุรุษนี้ อปฺปสฺสุโต ชื่อวา
ผูมีธรรมอันสดับแลวนอย ( อภาเวน ) เพราะความไมมี เอกสฺส
ปฺาสกสฺส วา แหงหมวดหาสิบหมวดหนึ่งหรือ ทฺวินฺน ปฺาสกาน
วา หรือวา แหงหมวดหาสิบ ท. ๒ หมวด อถวา ปน ก็อีกอยางหนึ่ง
( อภาเวน ) เพราะความไมมี ( เอกสฺส สุตฺตวคฺคสฺส วา ) แหงวรรค
แหงสูตรวรรคหนึ่งหรือ ( ทฺวินฺน ) สุตฺตวคฺคาน ( วา ) หรือวาแหงวรรค
แหงสูตร ท. ๒ วรรค อภาเวน เพราะความไมมี เอกสฺส สุตฺตนฺตสฺส
วา แหงสูตรสูตรหนึ่งหรือ ทฺวินฺน สุตฺตนฺตานป วา หรือวาแมแหง
สูตร ท. ๒ สูตร ปริจฺเฉเทน โดยกําหนด สพฺพนฺติเมน อันมีในที่สุด
แหงกําหนดทั้งปวง ปน แตวา ( อย ปุริโส ) อ. บุรุษนี้ อุคฺคเหตฺวา
เรียนเอาแลว กมฺมฏาน ซึ่งกรรมฐาน อปฺป อันนอย อนุยฺุชนฺโต
ตามประกอบอยู พหุสฺสโุ ต ว เปนผูม ีธรรมอันสดับแลวมากเทียว ( อิติ )
ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา
อปฺปสฺสุตาย อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา หิ เหมือนอยางวา พลิพทฺโท อ. โคพลิพัท
ชีรมาโน เมื่อจะแก คือวา วฑฺฒมาโน เมื่อจะเจริญ ( วฑฺฒติ ) ชื่อวา
ยอมเจริญ ( อตฺถาย ) เพือ่ ประโยชน มาตาปตูน แกมารดาและบิดา
ท. นเอว หามิไดนั่นเทียว วฑฺฒติ ชื่อวายอมเจริญ อตฺถาย เพื่อ
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ประโยชน เสสาตกาน แกญาติผูเหลือ ท. น หามิได อถโข ที่แท ( โส
พลิพทฺโท ป อ. โคพลิพทั นั้น ชีรติ ยอมแก นิรตฺถกเอว มีประโยชนออก
แลวนั่นเทียว ยถา ฉันใด อยป ปุริโส อ. บุรุษแมนี้ น กโรติ ยอมไม
กระทํา อุปชฺฌายวตฺต ซึ่งวัตรเพื่ออุปชฌายะ น ( กโรติ ) ยอมไมกระทํา
อาจริยวตฺต ซึ่งวัตรเพื่ออาจารย น ( กโรติ ) ยอมไมกระทํา อาคนฺตุกวตฺตาทีนิ วตฺตานิ ซึ่งวัตร ท. มีวัตรเพื่อภิกษุผูอาคันตุกะเปนตน น อนุยฺุชติ
ยอมไมตามประกอบ ภาวนามตฺตป การณ ซึ่งเหตุแมอันมีภาวนาเปนประมาณ
ชีรติ ชื่อวายอมแก นิรตฺถกเอว มีประโยชนออกแลวนั่นเทียว เอว เอว
ฉันนั้นนั่นเทียว ( อิติ ) ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถา
วา พลิพทฺโทว ชีรติ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา มสานิ อ. เนื้อ ท. พลิพทฺทสฺส ของโค
พลิพัท ( สามิเกน ) ยุคนงฺคลาทีนิ วตฺถูนิ วหิตุ อสมตฺโถ ( โหติ )
เอโส พลิพทฺโท อิติ ( จินฺเตตฺวา ) อรฺเ วิสฺสฏสฺส ตัวอัน
เจาของคิดแลววา อ. โคพลิพัทนี้ เปนสัตวไมสามารถ เพื่ออันนําไป
ซึ่งวัตถุ ท. มีแอกและไถเปนตน ยอมเปน ดังนี้ ปลอยแลว ในปา
วิจรนฺตสฺส ตัวเที่ยวไปอยู ขาทนฺตสฺส ตัวเคี้ยวกินอยู ปวนฺตสฺส ตัวดื่มอยู
ตตฺถเอว อรฺเ ในปานั้นนั่นเทียว วฑฺฒนฺติ ยอมเจริญ ยถา ฉันใด
มสานิ อ. เนื้อ ท. อิมสฺสอป อปฺปสฺสุตปุริสสฺส ของบุรุษผูมีธรรม
อันสดับแลวนอยแมนี้ อุปชฺฌายาทีหิ ครุฏานียปุคฺคเลหิ วิสฺสกฺสฺส
ผูอันบุคคลผูควรแกฐานะแหงความเคารพ ท. มีอปุ ชฌายะ เปนตน
ปลอยเสียแลว นิสฺสาย อาศัยแลว สงฺฆ ซึ่งสงฆ ลภิตฺวา ไดแลว
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จตฺตาโร ปจฺจเย ซึ่งปจจัย ท. ๔ กตฺวา กระทําแลว อุทรวิเรจนาทีนิ
กิจฺจานิ ซึ่งกิจ ท. มีการระบายซึ่งทองเปนตน โปเสนฺตสฺส เลีย้ งดูอยู
กาย ซึ่งกาย วฑฺฒนฺติ ยอมเจริญ คือวา ( โส ปุรโิ ส ) อ. บุรษุ นั้น
ถูลสรีโร เปนผูมีสรีระอันอวน หุตฺวา เปน วิจรติ ยอมเที่ยวไป เอวเอว
ฉันนั้นนั่นเทียว ( อิติ ) ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถา
วา มสานิ ตสฺส วฑฺฒนฺติ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปน สวนวา ปฺา อ. ปญญา โลกิยโลกุตฺตรา
อันเปนโลกิยะและโลกุตระ อสฺส ปุรสิ สฺส ของบุรุษนั้น เอกงฺคุลิมตฺตาป
แมอันมีนิ้วมือหนึ่งเปนประมาณ น วฑฺฒติ ยอมไมเจริญ ปน แตวา
ตณฺหา เอว อ. ตัณหาดวยนั่นเทียว นววิธมาโน จ อ. มานะอันมี
อยาง ๙ ดวย วฑฺฒติ ยอมเจริญ นิสฺสาย เพราะอาศัย ฉทฺวารานิ
ซึ่งทวาร ๖ ท. คจฺฉลตาทีนิ รุกฺขชาตานิ วิย ราวกะ อ. รุกขชาต
ท. มีกอไมและเถาวัลยเปนตน ( วฑฺฒนฺตานิ ) เจริญอยู อรฺเ ในปา
อิติ ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหงบทวา ปฺา ตสฺส
อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องปฐมโพธิกาล
๒๔. ๑๑๕/๙ ตั้งแต โส หิ โพธิรุกฺขมูเล นิสินฺโน เปนตนไป.
โส หิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ อ. พระสัมมาสัมพุทธเจา พระองค
นั้นแล นิสินโฺ น ประทับนั่งแลว โพธิรุกฺขมูเล ณ โคนของตนไมชื่อวา
ตนโพธิ์ สุริเย ครั้นเมื่อพระอาทิตย อนตฺถงฺคเตเอว ไมอัสดงคตแลว
นั่นเทียว วิธมิตฺวา ทรงกําจัดแลว มารพล ซึ่งมารและพลของมาร
ปทาเลตฺวา ทรงทําลายแลว ตม ซึ่งมืด ปุพฺเพนิวาสปฏิจฺฉาทก อันเปน
เครื่องปกปดซึ่งขันธเปนที่อาศัยอยูในกาลกอน ปมยาเม ในยามที่หนึ่ง
ทิพฺพจกฺขุ ยังจักษุอันเปนทิพย วิโสเธตฺวา ทรงใหหมดจดวิเศษแลว
มชฺฌิมยาเม ในยามอันมีในทามกลาง ปฏิจฺจ ทรงอาศัยแลว การฺุต
ซึ่งความเปนแหงความการุญ สตฺเตสุ ในสัตว ท. าณ ยังพระญาณ
โอตาเรตฺวา ทรงใหขามลงแลว ปจฺจยากาเร ในปจจยาการ ปจฺฉิมยาเม
ในยามอันมีในเบื้องหลัง สมฺมสนฺโต ทรงพิจารณาอยู ต ปจฺจยาการ
ซึ่งปจจยาการนั้น อนุโลมปฏิโลมวเสน ดวยอํานาจแหงอนุโลมและ
ปฏิโลม อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา ทรงตรัสรูพ รอมเฉพาะแลว สมฺมาสมฺโพธึ
ซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ สห พรอม อจฺฉริเยหิ ดวยเหตุนาอัศจรรย
ท. อรุณุคฺคมนเวลาย ในเวลาอันเปนที่ขึ้นไปแหงอรุณ อุทาเนนฺโต
เมื่อจะทรงเปลง อุทาน ซึ่งพระอุทาน อเนเกหิ พุทฺธสตสหสฺเสหิ
อวิชหิต อันอันแสนแหงพระพุทธเจา ท. อันมิใชพระองคเดียว ไมทรง
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สละแลว อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา
เหลานี้วา
อห อ. เรา คเวสนฺโต เมื่อแสวงหา คหการ
ซึ่งนายชางไมคือตัณหาผูกระทําซึ่งเรือน อนิพฺพิส
เมื่อไมประสบ สนฺธาวิสฺส แลนไปพรอมแลว
อเนกชาติสสาร สูสงสารอันมีชาติมิใชหนึ่ง ชาติ
อ. ความเกิด ปุนปฺปุน บอย ๆ ทุกขฺ า เปนทุกข
( โหติ ) ยอมเปน คหการก แนะนายชางไมคือ
ตัณหาผูกระทําซึ่งเรือน ตฺว อ. ทาน ( มยา ) ทิฏโ
เปนผูอันเราเห็นแลว อสิ ยอมเปน ตฺว อ. ทาน
น กาหสิ จักไมกระทํา เคห ซึ่งเรือน ปุน อีก
ผาสุกา อ. ซี่โครง ท. เต ของทาน สพฺพา ทั้งปวง
( มยา ) อันเรา ภคฺคา หักแลว คหกูฏ อ. ยอด
แหงเรือน ( มยา ) อันเรา วิสงฺขต รื้อแลว จิตฺต
อ. จิต ( เม ) ของเรา วิสงฺขารคต เปนธรรมชาติ
ถึงแลวซึ่งพระนิพพานมีสังขารไปปราศแลว ( โหติ )
ยอมเปน ( หิ ) เพราะวา อห อ. เรา อชฺฌคา เปนผู
ถึงทับแลว ขย ซึ่งธรรมเปนที่สิ้นไป ตณฺหาน
แหงตัณหา ท. ( อมฺหิ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อห อ. เรา คเวสนฺโต แสวงหาอยู
ตณฺหาวฑฺฒกึ ซึ่งนายชางไมคือตัณหา การก ผูกระทํา เคหสฺส ซึ่งเรือน
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อตฺตาภาวสงฺขาตสฺส อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาอัตภาพ อิมสฺส นี้
กตาภินีหาโร ผูมีอภินิหารอันกระทําแลว ทีปงฺกรปาทมูเล ณ ที่ใกล
แหงพระบาทของพระพุทธเจาทรงพระนามวาทีปงกร อตฺถาย เพื่อ
ประโยชน โส ตณฺหาวฑฺฒกี อ. นายชางไมคือตัณหานั้น ( มยา ) อันเรา
สกฺกา อาจ ทฏุ เพื่ออันเห็นได เยน าเณน ดวยญาณใด ตสฺส
าณสฺส แกญาณนั้น คือวา โพธิาณสฺส แกพระโพธิญาณ อนิพฺพิส
เมื่อไมประสบ คือวา อวินฺทนฺโต เมือ่ ไมพบ คือวา อลภนฺโตเอว
เมื่อไมไดนั่นเทียว ต าณ ซึ่งญาณนั้น สนฺธาวิสฺส แลนไปพรอมแลว
คือวา สสรึ ทองเทียวไปแลว คือวา อนุวิจรึ เทียวไปตามแลว อปราปร
ไป ๆ มา ๆ อเนกชาติสสาร สูสงสารอันมีชาติมิใชหนึ่ง คือวา สสารวฏฏ
สูสังสารวัฏ อิม นี้ อเนกขาติสตสกสฺสสงฺขย อันบัณฑิตพึงนับพรอมดวย
แสนแหงชาติอันมิใชหนึ่ง เอตฺตก กาล สิ้นกาลอันมีประมาณเทานี้
อิติ ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( คาถาปาทสฺส )
แหงบาทแหงพระคาถาวา คหการ คเวสนฺโต อิติ ดังนี้ ฯ
อิท วจน อ. คํานี้วา ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุน อิติ ดังนี้
การณวจน เปนคําอันแสดงซึ่งเหตุ คหการกคเวสนสฺส แหงการแสวงหา
ซึ่งนายชางไมคือตัณหาผูกระทําซึ่งเรือน ( โหติ ) ยอมเปน ฯ
อตฺโถ อ. อธิบายวา ชาติ ยาม ชื่อ อ. ความเกิด เอสา นั่น
คือวา อุปคนฺตุ อ. อันเขาถึง ปุนปฺปุน บอย ๆ ทุกฺขา ชื่อวาเปนทุกข
( ตสฺสา ชาติยา ) ชราพฺยาธิมรณมิสฺสตาย เพราะความที่แหงความเกิดนั้น
เปนธรรมชาติเจือดวยความแกและความเจ็บ และความตาย ( โหติ )
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ยอมเปน จ ก็ สา ชาติ อ. ความเกิดนั้น ตสฺมึ คหการกสฺมึ ครั้นเมื่อ
นายชางไมคือตัณหาผูกระทําซึ่งเรือนนั้น ( เกนจิ ) อันใคร ๆ อทิฏเ
ไมเห็นแลว น นิวตฺตติ ยอมไมกลับ ยสฺมา เหตุใด ตสฺมา เพราะ
เหตุนั้น อห อ. เรา คเวสนฺโต เมื่อแสวงหา ต คหการก ซึง่ นาย
ชางไมคือตัณหาผูกระทําซึ่งเรือนนั้น สนฺธาวิสฺส แลนไปพรอมแลว
อิติ ดังนี้ ฯ
( อนฺโถ ) อ. อรรถวา อิทานิ ในกาลนี้ ตฺว อ. ทาน สพฺพฺุตาณ ปฏิวิชฺฌนฺเตนเอว มยา ทิฏโ  เปนผูอันเรา ผูแทงตลอดอยู
ซึ่งญาณคือความเปนแหงพระสัพพัญูนั่นเทียว เห็นแลว อสิ ยอมเปน
( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา ทิฏโสิ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ตฺว อ. ทาน น กาหสิ จักไมกระทํา
เคห ซึ่งเรือน มม ของเรา อตฺตภาวสงฺขาต อันอันบัณฑิตนับพรอมแลว
วาอัตภาพ อิมสฺมึ สสารวฏเฏ ในสังสารวัฏนี้ ปุน อีก ( อิติ ) ดังนี้
( ปทสฺส ) แหงบทวา ปุน เคห อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อวเสสกิเลสผาสุกา อ. ซี่โครงคือกิเลสอัน
เหลือลง ท. สพฺเพ ทั้งปวง ตว ของทาน มยา อันเรา ภคฺคา หักแลว
( อิติ ) ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถาวา สพฺพา เต
ผาสุกา ภคฺคา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา กณฺณิกามณฺฑลป แม อ. มณฑลแหงชอฟา
อวิชฺชาสงฺขาต อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาอวิชชา อตฺตภาวเคหสฺส
แหงเรือนคืออัตภาพ ตยา กตสฺส อันอันทานกระทําแลว อิมสฺส นี้
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มยา อันเรา วิทฺธสิต กําจัดแลว ( อิติ ) ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส )
แหงบาทแหงพระคาถาวา คหกูฏ วิสงฺขต อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อิทานิ ในกาลนี้ จิตฺต อ. จิต มม
ของเรา คต ถึงแลว คือวา อนุปวิฏ เขาไปตามแลว วิสงฺขาร
ซึ่งธรรมอันมีสังขารไปปราศแลว คือวา นิพฺพาน ซึ่งพระนิพพาน
อารมฺมณกรณวเสน ดวยอํานาจแหงการกระทําใหเปนอารมณ ( อิติ )
ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถาวา วิสงฺขารคต จิตฺต
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อห อ. เรา อธิคโต เปนผูถึงทับแลว
อรหตฺต ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต ขยสงฺขาต อันอันบัณฑิตนับพรอม
แลววาธรรมเปนที่สิ้นไป ตณฺหาน แหงตัณหา ท. อสฺมิ ยอมเปน
อิติ ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถาวา ตณฺหาน ขยมชฺฌคา
อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพยมาก
๒๕. ๑๑๙/๒๑ ตั้งแต สตฺถา สิตการณ กเถนฺโต เปนตนไป.
สติถา อ. พระศาสดา กเถนฺโต เมื่อจะตรัสบอก สิตการณ
ซึ่งเหตุแหงอันแยม วตฺวา ตรัสแลววา อานนฺท ดูกอนอานนท ตฺว
อ. เธอ ปสฺส จงดู มหาธนเสฏิปุตฺต ซึ่งบุตรของเศรษฐีผูมีทรัพยมาก
อิม นี้ อิมสฺมึเอว นคเร เทฺวอสีติโกฏิธน เขเปตฺวา ภริย อาทาย
ภิกฺขาย จรนฺต ผูยังทรัพยอันมีโกฏิแปดสิบสองหนเปนประมาณ ใหสิ้น
ไปแลว พาเอาแลว ซึ่งภรรยา เที่ยวไปอยู เพื่ออันขอ ในนครนี้นั่นเทียว
หิ ก็ สเจ ถาวา อย เสฏิปุตฺโต อ. บุตรของเศรษฐีนี้ โภเค
อเขเปตฺวา ไมยังโภคะ ท. ใหสิ้นไปแลว ปโยชิสสฺ จักประกอบแลว
กมฺมนฺเต ซึ่งการงาน ท. ปมวเย ในวัยที่หนึ่งไซร อคฺคเสฏี จักเปน
เศรษฐีผูเลิศ อิมสฺมึเอว นคเร ในนครนี้นั่นเทียว อภวิสฺส จักได
เปนแลว ปน ก็ สเจ ถาวา ( อย เสฏิปุตฺโต ) อ. บุตรของ
เศรษฐีนี้ นิกขฺ มิตฺวา ปพฺพชิสฺส จักออกไปบวชแลวไซร ปาปุณิสฺส จัก
บรรลุแลว อรหตฺต ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต ภริยาป แม อ. ภรรยา
อสฺส เสฏิปุตฺตสฺส ของบุตรของเศรษฐีนั้น ปติฏหิสฺส จักตั้งอยูเฉพาะแลว
อนาคามิผเล ในอนาคามิผล สเจ ถาวา ( อย เสฏิปุตฺโต ) อ. บุตร
ของเศรษฐีนี้ โภเค อเขเปตฺวา ไมยังโภคะ ท. ใหสิ้นไปแลว ปโยชิสฺส
จักประกอบแลว กมฺมนฺเต ซึ่งการงาน ท. มัชฌิมวเย ในวัยอันมีใน
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ทามกลางไซร ทุติยเสฏี จักเปนเศรษฐีที่สอง อภวิสฺส จักไดเปนแลว
นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชนฺโต ออกไปแลวบวชอยู อนาคามี จักเปนอนาคามี
อภวิสฺส จักไดเปนแลว ภริยาป แม อ. ภรรยา อสฺส เสฏิปุตฺตสฺส
ของบุตรของเศรษฐีนั้น ปติกฺหิสฺส จักตั้งอยูเฉพาะแลว สกทาคามิผเล
ในสกทาคามิผล สเจ ถาวา ( อย เสฏิปุตฺโต ) อ. บุตรของเศรษฐีนี้
โภเค อเขเปตฺวา ไมยังโภคะ ท. ใหสิ้นไปแลว ปโยชิสฺส จักประกอบแลว
กมฺมนฺเต ซึ่งการงาน ท. ปจฺฉิมวเย ในวัยอันมีในเบื้องหลังไซร
ตติยเสฏี จักเปนเศรษฐีที่สาม อภวิสฺส จักไดเปนแลว นิกฺขมิตฺวา
ปพฺพชนฺโตป แมออกไปแลวบวชอยู สกทาคามิ จักเปนสกทาคามี
อภวิสฺส จักไดเปนแลว ภริยาป แม อ. ภรรยา อสฺส เสฏิปุตฺตสฺส
ของบุตรของเศรษฐีนั้น ปติฏหิสฺส จักตั้งอยูเฉพาะแลว โสตาปตฺติผเล
ในโสดาปตติผล ปน ก็แตวา อิทานิ ในกาลนี้ เอโส เสฏิปุตฺโต
อ. บุตรของเศรษฐีนั้น ปริหีโน เสื่อมรอบแลว คิหโิ ภคาป แมจาก
โภคะของคฤหัสถ ปริหโี น เสื่อมรอบแลว สามฺโตป แมจาก
คุณเครื่องความเปนแหงสมณะ จ ปน ก็แล ( เอโส เสฏิปุตฺโต )
อ. บุตรของเศรษฐีนั่น ปริหายิตฺวา ครั้นเสื่อมรอบแลว โกฺจสกุโณ
วิย เปนผูเพียงดังวานกกะเรียน สุกฺขปลฺลเล ในเปอกตมอันแหง ชาโต
เกิดแลว อิติ ดังนี้ อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท.
อิมา เหลานี้วา
( พาลา ) อ. คนเขลา ท. อจริตฺวา ไมประพฤติแลว
พฺรหฺมจริย ซึ่งพรหมจรรย อลทฺธา ไมไดแลว
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ธน ซึ่งทรัพย โยพฺพเน ในกาลเปนหนุมสาว
อวฌายนฺติ ยอมซบเซา ชิณณ
ฺ โกฺจา อิว ราวกะ
อ. นกกะเรียนตัวแกแลว ท. ( อวฌายนฺตา ) ซบเซา
อยู ปลฺลเล ในเปอกตม ขีณมจฺเฉ อันมีปลา
สิ้นแลว ฯ ( พาลา ) อ. คนเขลา ท. อจริตฺวา ไม
ประพฤติแลว พฺรหฺมจริย ซึ่งพรหมจรรย อลทฺธา
ไมไดแลว ธน ซึ่งทรัพย โยพฺพเน ในกาลเปน
หนุม สาว อนุตถฺ ุน เสนฺติ ยอมนอนทอดถอนถึงอยู
ปุราณานิ ซึ่งเรื่องอันมีในกอน ท. ( สรา ) อิว
ราวกะ อ. ลูกศร ท. จาปาติขีณา อันหลุดไปแลว
จากแลง อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อวสิตฺวา ไมอยูแลว พฺรหฺมจริยวาส
อยูประพฤติซึ่งธรรมอันประเสริฐ ( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท
ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา อจริตฺวา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อลภิตฺวา ไมไดแลว ธนป แมซงึ่ ทรัพย
อนุปฺปนฺเน โภเค อุปฺปาเทตุ วา อุปปฺ นฺเน โภเค อนุรกฺขิตุ วา
( อตฺตโน ) สมตฺถกาเล ในกาลแหงตนเปนผูสามารถ เพื่ออันยังโภคะ
ท. อันไมเกิดขึ้นแลว ใหเกิดขึ้นหรือ หรือวา เพื่ออันตามรักษา ซึ่ง
โภคะ ท. อันเกิดขึ้นแลว ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา โยพฺพเน
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา พาลา อ. คนเขลา ท. เอวรูปา ผูม ีรูป
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อยางนี้ เต เหลานั้น อวชฺฌายนฺติ ยอมซบเซา ชิณฺณโกฺจา วิย
ราวกะ อ. นกกะเรียนตัวแกแลว ท. ปริกฺขีณปติตา ตัวมีขนปกอัน
สิ้นรอบแลว ( อวชฺฌายนฺตา ) ซบเซาอยู ปลฺลเล ในเปอกตม ขีณมจฺเฉ ว อันชื่อวามีปลาสิ้นแลวเทียว อภาวา เพราะความไมมี อุทกสฺส
แหงน้ํา ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา ขีณมจฺเฉ อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
อิท อตฺถรูป อ. อรรถรูปนี้วา หิ ก็ อภาโว อ. ความไมมี วสนฏานสฺส
แหงที่อันเปนที่อยู อิเมส พาลาน ของคนเขลา ท. เหลานี้ อภาโว
วิย ราวกะ อ. ความไมมี อุทกสฺส แหงน้ํา ปลฺลเล ในเปอกตม
อภาโว อ. ความไมมี โภคาน แหงโภคะ ท. อิเมส พาลาน ของคนเขลา
ท. เหลานี้ มจฺฉาน ขีณภาโว วิย ราวกะ อ. ความที่แหงปลา ท.
เปนปลาสิ้นแลว อิเมส พาลาน อิทานิเอว ชลปถถลปถาทีหิ
ปเถหิ โภเค สณฺเปตุ อสมตฺถภาโว อ. ความที่แหงคนเขลา ท. เหลานี้
เปนผูไมสามารถ เพื่ออันตั้งไวพรอม ซึ่งโภคะ ท. โดยทาง ท. มี
ทางน้ําและทางบกเปนตน ในกาลนี้นนั่ เทียว ขีณปตฺตาน โกฺจาน
อุปฺปติตฺวา คมนาภาโว วิย ราวกะ อ. ความไมมี แหงอันบินขึ้น
แลวไปแหงนกกะเรียน ท. ตัวมีขนปกอันสิ้นแลว ตสฺมา เพราะเหตุนั้น
เอเต พาลา อ. คนเขลา ท. เหลานั่น นิปชฺชิตฺวา อวชฺฌายนฺติ
ยอมนอนซบเซา เอตฺถเอว าเน ในที่นั้นนั่นเทียว ขีณปตฺตา โกฺจา
วิย ราวกะ อ. นกกะเรียน ท. ตัวมีขนปกอันสิ้นแลว อิติ ดังนี้
( ภควตา ) วุตฺต เปนคําอธิบายอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว โหติ
ยอมเปน ฯ
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( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อติขีณา อันหลุดไปแลว จาปโต จากแลง
คือวา จาปวินิมุตฺตา อันพนไปแลวจากแลง อิติ ดังนี้ ( ปทสฺส )
แหงบทวา จาปาตีขีณาว อิติ ดังนี้ ฯ อิท อตฺถรูป อ. อรรถรูปนี้วา
สรา อ. ลูกศร ท. จาปวินิมุตฺตา อันพนไปแลวจากแลง คนฺตฺวา
ไปแลว ยถาเวค ตามความเร็ว ปติตา ตกลงแลว คเหตฺวา อุกฺขิปนฺเต
ปุคฺคเล ครั้นเมื่อบุคคล ผูจับแลวยกขึ้นอยู อสติ ไมมีอยู ภตฺต
เปนเหยื่อ อุปจิกาน ของปลวก ท. ตตฺถเอว าเน ในที่นั้นนั่นเทียว
โหนฺติ ยอมเปน ยถา ฉันใด อิเมป พาลา อ. คนเขลา ท. แมเหลานี้
อติกฺกนฺตา กาวลวงแลว วเย ซึ่งวัย ท. ตโย ๓ อุปคมิสฺสนฺติ จักเขาถึง
มรณ ซึ่งความตาย ( อตฺตโน ) อิทานิ อตฺตาน อุทฺธริตุ อสมตฺถตาย
เพราะความที่แหงตนเปนผูไมสามารถ เพื่ออันถอนขึ้น ซึ่งตน ในกาลนี้
เอว ฉันนั้น เตน การเณน เพราะเหตุนั้น ( วจน ) อ. พระดํารัสวา
เสนฺติ จาปาติขีณาว อิติ ดังนี้ ( ภควตา ) อันพระผูมีพระภาคเจา
วุตฺต ตรัสแลว ( อิติ ) ดังนี้ ( ภควตา ) วุตฺต เปนคําอธิบายอันพระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสแลว โหติ ยอมเปน ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ( พาลา ) อ. คนเขลา ท. เสนฺติ ยอมนอน
อนุตฺถุนนฺตา ทอดถอนอยู คือวา อนุโสจนฺตา ตามเศราโศกถึงอยู
ขาทิตปตนจฺจคีตวาทิตาทีนิ วตฺถูนิ ซึง่ เรื่อง ท. มีการเคี้ยวกินและการ
ดื่มและการฟอนและการขับรองและการประโคมเปนตน กตานิ อันอันตน
กระทําแลว ปุพฺเพ ในกาลกอนวา ( ขชฺชก ) อ. วัตถุอันบุคคลพึง
เคี้ยวกิน อมฺเหหิ อันเรา ท. ขาทิต เคี้ยวกินแลว อิติ ดวยประการฉะนี้
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( ปานีย ) อ. น้ําอันบุคคลพึงดื่ม ( อมฺเหหิ ) อันเรา ท. ปต ดื่มแลว
อิติ ดวยประการฉะนี้ อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาท
แหงพระคาถาวา ปุราณานิ อนุตฺถุน อิติ ดังนี้ ฯ
คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถายกศัพทแปล ภาค ๕ จบ

