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คัณฐีธัมมปทัฏฐกถา
ยกศัพทแปล ภาค ๖
เรื่องโพธิราชกุมาร
๑.๔/๘ ตั้งแต สตฺถา อินนฺตสฺส ปุพฺพกมฺม ทสฺเสตฺวา เปนตนไป
สตฺถา อฺ พระศาสดา ทสฺเสตฺวา ครั้นทรงแสดงแลว ปุพฺพกมฺม
ซึ่งกรรมในกาลกอน อิท นี้ ตสฺส โพธิราชกุมารสฺส ของพระโพธิราชกุมารนั้น วตฺวา ตรัสแลววา กุมาร ดูกอนพระกุมาร หิ ก็ สฺเจ
ถาวา ตฺว อ. พระองค อาปชฺชิสฺส จักทรงถึงทั่ว อปฺปมาท ซึ่งความ
ไมประมาท สทฺธึ พรอม ภริยาย ดวยพระชายา เอกสฺมึป วเย ในวัย
แมวัยหนึ่ง ตทา ในกาลนั้นไซร ปุตฺโต วา อ. พระโอรสหรือ ธีตา
วา หรือวา อ.พระธิดา อุปฺปชฺเชยฺย พึงเกิดขึ้น เอกสฺมึป วเย ใน
วัยแมวัยหนึ่ง ปน ก็ สเจ ถาวา โว แหงพระองค ท. หนา เอโกป
ปุคฺคโล อ. บุคคลแมคนหนึ่ง อฺปมตฺโต จักเปนผูไมประมาทแลว
อภวิสฺส จักไดเปนแลวไซร ปุตฺโต วา อ. พระโอรสหรือ ธีตา วา
หรือวา อ. พระธิดา ปฏิจฺจ จักอาศัยแลว ต อปฺปมตฺตปุคคล ซึ่ง
บุคคลผูไมประมาทแลว อุปฺปาชฺชสิ ฺส จักเกิดขึ้น กุมาร ดูกอน
พระกุมาร หิ ก็ อตฺตา อ. ตน (ปุคฺคเลน) อันบุคคล มฺมาเนน
ผูสําคัญอยู อตฺตาน ซึง่ ตน ปย วาเปนที่รัก อปฺปมตฺเตน ผูไมประมาท
แลว ตีสุป วเยสุ ในวัย ท. แมสาม รกฺขิตพฺโพ พึงรักษา (อตฺตา)
อ. ตน (ปุคฺคเลน) อันบุคคล อสกฺโกนฺเตน ผูไมอาจอยู (รกขิตุ)
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เพื่ออันรักษา เอว อยางนี้ เอกวเยป รกฺขิตพฺโพเอว พึงรักษา แม
ในวัยอันหนึ่งนั่นเทียว อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา
อิม นี้วา
เจ หากวา (ปุคคฺ โล) อ. บุคคล ชฺา พึงรู
อตฺตาน ซึ่งตน ปย วาเปนที่รักไซร รกฺขยฺย
พึงรักษา น อตฺตาน ซึ่งตนนั้น (กตฺวา) กระทํา
สุรกฺขิต ใหเปนสภาพอันตนรักษาดีแลว ปณฺฑิโต
อ. บัณฑิต ปฏิชคฺเคยฺย พึงประคับประคอง
(อตฺตาน) ซึ่งตน ติณฺณ ยามาน แหงยาม ท. ๓
หนา อฺตร ยาม ตลอดยาม ยามใดยามหนึ่ง
อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา ทสฺเสติ ยอมทรงแสดง กตฺวา กระทํา
ติณฺณ วยาน แหงวัย ท. ๓ หนา อฺตร วย ซึ่งวัยอันใดอันหนึ่ง
ยาม อิติ ใหซื่อวายาม อตฺตโน ธมฺมิสฺสรตาย จเอว เพราะความที่
แหงพระองคทรงเปนใหญในธรรมดวยนั้นเทียว (อตฺตโน) เทสนากุสลตาย จ เพราะความที่แหงพระองค ทรงเปนผูฉลาดในเทศนาดวย
ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้น อิธ ปเท ในบทนี้วา ยาม
อิติ ดังนี้ฯ
ตสฺมา เพราะเหตุนั้น อตฺโถ อ. เนื้อความ เอตฺถ คาถาย ใน
พระคาถานี้ (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต เวทิตพฺโพ พึงทราบ เอว
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อยางนี้วา สเจ ถาวา (ปุคฺคโล) อ. บุคคล ชาเนยฺย พึงรู อตฺตาน
ซึ่งตน ปย วาเปนที่รักไซร รกฺเขยฺย พึงรักษาด น อตฺตน ซึ่งตน
นั้น (กตฺวา) กระทํา สุรกฺขิตฺ ใหเปนสภาพอันตนรักษาดีแลว คือ
วา โส อตฺตา อ. ตนนั้น สุรกฺขิต เปนสภาพอันบุคคลรักษาดีแลว
โหติ ยอมเปน ยถา โดยประการใด รกฺเขยฺย พึงรักษา ต อตฺตาน
ซึ่งตนนั้น เอว โดยประการนั้น
ตฺตถ อตฺตรกฺขกชเนสุ ในชน ผูรักษาซึ่งตน ท. เหลานั้นหนา สเจ
ถาวา (อตฺตรกฺขกชโน) อ. ชนผูรกั ษาซึ่งตน คิหี เปนคฤหัสถ สมาโน
เปนอยู (จินฺเตตฺวา) คิดแลววา อห อ. เรา รกฺขิสฺสามิ จักรักษา อตฺตาน
ซึ่งตน อิติ ดังนี้ ปวิสิตฺวา เขาไปแลว คพฺภ สูหอง สุสวุต อันบุคคล
ปดดีแลว สมฺปนฺนรกฺโข เปนผูมีการรักษา อันถึงพรอมแลว หุตฺวา เปน
วสนฺโตป แมอยูอยู ปาสาทตเล บนพื้นแหงปราสาท อุปริ ในเบือ้ งบน
อตฺตาน น รกฺขติเอว เชื่อวายอมไมรักษา ซึ่งตนนั้นเทียว (อตฺตรกฺขกชโน)
อ. ชนผูรกั ษาซึ่งตน ปพฺพชิโต เปนบรรพชิต หุตวา เปน วิหรนฺโตป
แมอยูอยู เลเณ ในถ้ํา ปทหิตทฺวารวาตปาเน อันมีประตู และหนาตาง
อันอันบุคคลปดแลว สุสวุเต อันอันบุคคลระวังดีแลวไซร อตฺตาน น
รกฺขติเอว ยอมไมชื่อวารักษา ซึ่งตนนั้นเทียว ฯ ปน แตวา (อตฺตรกฺขกชโน) อ. ชนผูรักษาซึ่งตน คิหี เปนหฤหัสถ สมาโน เปนอยู กโรนฺโต
กระทําอยู ปฺุานิ ซึ่งบุญ ท. ทานสีลาทีนิ มีทานและศีลเปนตน
ยถาพล ตามกําลัง อตฺตาน รกฺขติ นาม ชือ่ วายอมรักษา ซึ่งตน วา ปน
ก็หรือวา (อตฺตรกฺขกชโน) อ. ชนผูรักษาซึ่งตน ปพฺพชิโต เปน
บรรพชิต (หุตฺวา) เปน อาปชฺชมาโน ถึงทัว่ อยู อุสฺสกุ ฺก ซึ่งความ
ขวนขวาย วตฺตปฺปฏิวตฺตปริยตฺติมนสิกาเรสุ ในวัตรและวัตรอันสมควร
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และการกระทําไวในใจซึ่งปริยัติ ท. รกฺขติ นาม ชื่อวายอมรักษา
อตฺตาน ซึ่งตน ฯ ปณฺฑิตปุริโส อ. บุรุษผูเปนบัณฑิต อสกฺโกนฺโต
เมื่อไมอาจ (กาตุ) เพื่ออันกระทํา เอว อยางนี้ ตีสุ วเยสุ ในวัย
ท. ๓ อตฺตาน ปฏิชคฺคติเอว ยอมประคับประคอง ซึ่งตนนั่นเทียว
อฺญตรสฺมึป วเย ในวัยแมวัยใดวัยหนึ่ง ฯ
หิ ก็ สเจ ถาวา (อตฺตรกฺขกชโน) อ. ชนผูรักษาซึ่งตน
คิหิภูโต ผูเปนคฤหัสถเปนแลว น สกฺโกติ ยอมไมอาจ กาตุ เพื่อ
อันกระทํา กุสล ซึ่งกุศล (อตฺตโน) ขิฑฺฑาปสุตตาย เพราะความที่
แหงตนเปนผูขวนขวายแลวในการเลน ปมวเย ในวัยที่หนึ่งไซร กุสล
อ. กุศล (เตน อตฺตรกฺขกชเนน) อันชนผูรักษาซึ่งตนนั่น อปฺปมตฺเตน
เปนผูไมประมาทแลว หุตฺวา เปน กาตพฺพ พึงกระทํา มชฺฌมิ วเย
ในวัยอันนี้ในทามกลาง ฯ สเจ ถาวา (อตฺตรกฺขกชโน) อ. ชนผูรักษา
ซึ่งตน (คิหิภูโต) ผูเปนคฤหัสถเปนแลว โปเสนฺโต เลี้ยงดูอยู ปุตฺตทาร
ซึ่งบุตรและเมีย มชฺฌิมวเย ในวัยอันมีในทามกลาง น สกฺโกติ ยอมไมอาจ
กาตุ เพื่ออันกระทํา กุสล ซึ่งกุศลไซร (กุสล) อ. กุศล (เตย อตฺตรกฺขกชเนน) อันชนผูรักษาซึ่งตนนั้น (อปฺปมตฺเตน) เปนผูไมประมาทแลว
(หุตฺวา) เปน ปจฺฉิมวเย กาตพฺพเอว พึงกระทํา ในวัยอันมีในเบื้องหลัง
นั่นเทียว ฯ อตฺตา อ. ตน เตน อตฺตรกฺขกชเนน ปฏิชคฺคิโต ว เปนสภาพอัน
ชนผูรักษาซึ่งตนนั้น ประคับประคองแลวเทียว เอวป แมดวยประการ
ฉะนี้ โหติ ยอมเปน ฯ ปน แตวา (ตสฺส อตฺตรกฺขกชนสฺส) เมื่อ
ชนผูรักษาซึ่งตนนั้น อกโรนฺตสฺส ไมกระทําอยู เอว อยางนี้ อตฺตา
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อ. ตน ปโย นาม ชื่อวาเปนที่รัก โหติ ยอมเปน น หามิได (โส
อตฺตรกฺขกชโน) อ. ชนผูรักษาซึ่งตนนั้น กโรติ ยอมกระทํา น
อตฺตาน ซึ่งตนนั้น อปายปรายนเอว ใหเปนสภาพมีอบายเปนที่ไปใน
เบื้องหนานั่นเทียว
ปน ก็ สเจ ถาวา (อตฺตรกฺขกขโน) อ. ชนผูรักษาซึ่งตน
ปพฺพชิโต เปนบรรพชิต (หุตฺวา) เปน กโรนฺโต กระทําอยู สชฺฌย
ซึ่งการสาธยาย ธาเรนฺโต ทรงจําอยู วาเจนฺโต บอกอยู กโรนฺโต
กระทําอยู วตฺตปฺปฏิวตฺต ซึ่งวัตรและวัตรอันสมควร ปมวเย ใน
วัยที่หนึ่ง อาปชฺชติ ชื่อวายอมถึงทั่ว ปมาท ซึ่งความประมาทไซร
สมณธมฺโม อ. สมณธรรม (เตน อตฺตรกฺขกปพฺพชิเตน) อันบรรพชิต
ผูรักษาซึ่งตนนั้น อปฺปมตฺเตน เปนผูไมประมาทแลว (หุตฺวา) เปน
กาตพฺโพ พึงกระทํา มชฺฌิมวเย ในวัยอันมีในทามกลาง ฯ ปน อนึ่ง
สเจ ถาวา (อตฺตรกฺขกปพฺพชิโต) อ. บรรพชิตผูรักษาซึ่งตน ปุจฺฉนฺโต
ถามอยู อฏกถาวินิจฺฉย จ ซึ่งอรรถกถาและวินิจฉัยดวย การณ จ ซึ่ง
เหตุดวย อุคฺคหิตปริยตฺติยา แหงปริยัติอันอันตนเรียนเอาแลว ปมวเย
ในวัยที่หนึ่ง อาปชฺชติ ชื่อวายอมถึงทั่ว ปมาท ซึ่งความประมาท
มชฺฌิมวเย ในวัยอันมีในทามกลางไซร สมณธมฺโม อ. สมณธรรม
(เตน อตฺตรกฺขกปพฺพชิเตน) อันบรรพชิตผูรักษาซึ่งตนนั้น อปฺปมตฺเตน เปนผูไมประมาทแลว (หุตฺวา) เปน กาตพฺโพ พึงกระทํา
ปจฺฉิมวเย ในวัยอันมีในเบื้องหลัง ฯ อตฺตา อ. ตน เตน อตฺตรกฺขกปพฺพชิเตน ปฏิชคฺคิโต ว เปนสภาพอันบรรพชิต ผูรักษาซึ่งตนนั้น
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ประคับประคองแลวเทียว เอวป แมดวยประการฉะนี้ โหติ ยอมเปน ฯ
ปน แตวา (ตสฺส อตฺตรกฺขกปพฺพชิตสฺส) เมื่อบรรพชิต ผูร ักษาซึ่งตน
นั้น อกโรนฺตสฺส ไมกระทําอยู เอว อยางนี้ อตฺตา อ. ตน ปโย นาม
ชื่อวาเปนที่รัก โหติ ยอมเปน น หามิได (โส อตฺตรกฺขกปพฺพขิโต)
อ. บรรพชิต ผูรักษาซึ่งตนนั้น น อตฺตาน ยังตนนั้น ตาเปติ ยอมให
เดือดรอน ปจฺฉานุตาเปนเอว ดวยการตามเดือดรอนในภายหลัง
นั่นเทียว อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
๒.๗/๒๐ ตั้งแต เตนหิ สาธูติ โส สีส ฉินฺทิตฺวา เปนตนไป.
โส สิคาโล อ. สุนัขจิ้งจอกนั้น (วตฺวา) กลาวแลววา เตนหิ
ถาอยางนั้น สาธุ อ. ดีละ อิติ ดังนี้ ฉินฺทิตฺวา ตัดแลว สีส ซึ่งศีรษะ
อกาสิ ไดกระทําแลว เอกมนฺเต ในสวนสุดขางหนึ่ง (อกาสิ) ได
กระทําแลว นงฺคุฏ ซึ่งหาง เอกมนฺเต ในสวนสุดขางหนึ่ง จ ปน
ก็แล (โส สิคาโล) อ. สุนัขจิ้งจอกนั้น กตฺวา ครั้นกระทําแลว (วตฺวา)
กลาวแลววา โว แหงทาน ท. หนา เยน อุทฺเทน อันนากตัวใด จริต
เที่ยวไปแลว อนุตีเร ในที่ตามซึ่งฝง โส อุทฺโท อ. นากตัวนั้น คณฺหาตุ
จงถือเอา นงฺคุฏ ซึ่งหาง เยน อุทฺเทน อันนากตัวใด จริต เที่ยวไป
แลว คมฺภีเร ในน้ําลึก สีส อ. ศีรษะ โหตุ จงมี ตสฺส อุทฺทสฺส แกนาก
ตัวนั้น ปน สวนวา ขณฺโฑ อ. ทอน มชฺฌโิ ม อันมีในทามกลาง
อย นี้ ภวิสสฺ ติ จักมี มม แกเรา ิตสฺส ผูตั้งอยูแลว วินิจฺฉยธมฺเม
ในธรรมอันเปนเครื่องวินิจฉัย อิติ ดังนี้ เต อุทฺเท สฺญาเปนฺโต
เมื่อจะยังนาก ท. เหลานัน้ ใหรูดวยดี วตฺวา กลาวแลว คาถ ซึง่ คาถา
อิม นี้วา
นงฺคุฏ อ.หาง (โหตุ) จงมี อนุตีรจาริโน
อุทฺทสฺส แกนากตัวเที่ยวไปตามซึ่งฝงโดยปกติ
สีส อ. ศีรษะ (โหตุ) จงมี คมฺภีรจาริโน อุทฺทสฺส
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แกนากตัวเที่ยวไปในน้ําลึกโดยปกติ อถ สวนวา
ขณฺโฑ อ. ทอน มชฺฌิโม อันมีในทามกลาง อย
นี้ ภวิสฺสติ จักมี (มม) แกเรา ธมฺมฏสฺส ผูตั้ง
อยูใ นธรรม อิติ ดังนี้
อาทาย ถือเอาแลว มชฺฌิมขณฺฑ ซึ่งทอนอันมีในทามกลาง ปกฺกามิ
หลีกไปแลว ฯ เตป อุทฺทา อ. นาก ท. แมเหลานั้น วิปฺปฏิสาริโน
ผูมีความเดือดรอน ต สิคาล โอโลเกตฺวา อฏสุ ไดยืนแลดูแลว
ซึ่งสุนัขจิ้งจอกนั้น ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา ทสฺเสตฺวา ครั้นทรงแสดงแลว อตีต
วตฺถุ ซึ่งเรื่องอันลวงไปแลว อิม นี้ (วตฺวา) ตรัสแลววา เอโส
อุปนนฺโท อ. ภิกษุขื่อวาอุปนันทะนั่น ตุมฺเห วิปฺปฏิสาริโน อกาสิเอว
ไดกระทําแลว ซึ่งเธอ ท. ใหเปนผูมีความเดือดรอน นั่นเทียว เอว
อยางนี้ อตีเตป กาเล ในกาลแมอันลวงไปแลว อิติ ดังนี้ เต ภิกฺขู
ยังภิกษุ ท. เหลานั้น สฺาเปตฺวา ทรงใหรูดวยดีแลว ครหนฺโต
เมื่อจะทรงติเตียน อุปนนฺท ซึ่งภิกษุชอื่ วาอุปนันทะ วตฺวา ตรัสแลว
วา ภิกฺขุเว ดูกอนภิกษุ ท. อตฺตา อ. ตน (ปุคฺคเลน) อันบุคคล
โอวทนฺเตน นาม ชื่อวาผูเมื่อจะกลาวสอน ปร ชน ซึ่งชนอืน่
ปติฏาเปตพฺโพ พึงใหตั้งอยูเฉพาะ ปฏิรูเป ในคุณอันสมควร ปมเอว
กอนนั่นเทียว อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
ปณฺฑิโต อ. บัณฑิต อตฺตานเอว ยังตนนั่น
เทียว นิเวสเย พึงใหตั้งอยู ปฏิรูเป ในคุณอัน
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สมควร ปม กอน อนุสาเสยฺย พึงพร่าํ สอน อฺ
ปุคฺคล ซึ่งบุคคลอื่น อถ ในภายหลัง น กิลิสฺเสยฺย
ไมพึงเศราหมอง อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปติฏาเปยฺย พึงยังตนใหตั้งอยูเฉพาะ
คุเณ ในคุณ อนุจฺฉวิเก อันสมควร (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ใน
บท ท. เหลานั้นหนา (คาถาปาทสฺส) แหงบาลีแหงพระคาถาวา
ปฏิรูเป นิเวสเย อิติ ดังนี้ ฯ
อิท อตฺถรูป อ. อรรถรูปนี้วา โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด
อนุสาสิตุกาโม เปนผูใ ครเพื่ออันพร่ําสอน ปร ชน ซึ่งชนอื่น
อปฺปจฺฉตาทิคุเณหิ วา ดวยคุณมีความเปนแหงบุคคลผูมีความปรารถนา
อันนอยเปนตน ท. หรือ อริยวสปฺปฏิปทาทีหิ ปฏิปทาหิ วา หรือ
วา ดวยขอปฏิบัติ ท. มีขอ ปฏิบัติของอริยวงศเปนตน (โหติ) ยอมเปน
โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนัน้ อตฺตานเอว ยังตนนั้นเทียว ปติฏาเปยฺย
พึงใหตั้งอยูเฉพาะ ตสฺมึ คุเณ ในคุณนั้น ปม กอน (โส ปุคคฺ โล) อ.
บุคคลนั้น ปติฏาเปตฺวา ครั้นยังตนใหตั้งอยูเฉพาะแลว เอว อยางนี้
อนุสาเสยฺย พึงพร่ําสอน อฺ ปุคฺคล ซึ่งบุคคลอื่น คุเณหิ ดวยคุณ ท. เตหิ
เหลานั้น อถ ในภายหลัง หิ ดวยวา (ปุคฺคโล) อ. บุคคล อตฺตาน
อนิเวเสตฺวา ไมยังตนใหตั้งลงแลว ตตฺถ คุเณ ในคุณนั้น อนุสาสมาโน
พร่ําสอนอยู เกวล ปรเอว ชน ซึ่งชนอื่น อยางเดียวนั้นเทียว ลภิตวฺ า ได
แลว นินฺน ซึ่งการนินทา ปรโต ชนโต จากชนอื่น กิลิสสฺ ติ นาม
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ชื่อวายอมเศราหมอง (ปุคฺคโล) อ. บุคคล อตฺตาน นิเวเสตฺวา
ใหตั้งลงแลว ตตฺถ คุเณ ในคุณนั้น อนุสาสมาโน พร่ําสอนอยู ลภติ
ชื่อวายอมได ปสส ซึ่งความสรรเสริญ ปรโต ชนโต จากชนอื่น
ตสฺมา เพราะเหตุนั้น (โส ปุคฺคโล) อ. บุคคลนั้น น กิลิสฺสติ นาม
ชื่อวายอมไมเศราหมอง ปณฺฑิโต อ. บัณฑิต กโรนฺโต เมื่อกระทํา
เอว อยางนี้ น กิลิสฺเสยฺย ชื่อวาไมพึงเศราหมอง อิติ ดังนี้ (ภควตา)
วุตฺต เปนคําอธิบายอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว โหติ ยอมเปน ฯ
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เรื่องพระปธานิกติสสเถระ
๓.๙/๑๗ ตั้งแต โส ปุนป ปพุชฺฌิตฺวา เตส สนฺติก เปนตนไป.
โส ติสสฺ ตฺเถโร อ. พระเถระชื่อวาติสสะนั้น ปพุชฺฌิตฺวา ตื่นแลว
ปุนป แมอีก คนฺตฺวา ไปแลว สนฺติก สูสํานัก เตส ภิกฺขนู  ของ
ภิกษุ ท. เหลานั้น นีหริตวฺ า นําออกไปแลว เต ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท.
เหลานั้น วิหารา จากวิหาร คนฺตฺวา ไปแลว สย ปุน สุปติเอว
ยอมหลับ เองอีกนั่นเทียว ฯ ตสฺมึ ติสฺสตฺเถเร ครั้นเมื่อพระเถระ
ชื่อวาติสสะนั้น กโรนฺเต กระทําอยู เอว อยางนี้ นิจฺจกาล ตลอดกาล
เปนนิจ เต ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. เหลานั้น น อสกฺขสึ ุ ไมไดอาจแลว
มนสิกาตุ เพื่ออันกระทําไวในใจ สชฺฌาย วา ซึง่ การสาธยายหรือ
กมฺมฏาน วา หรือวาซึ่งกรรมฐาน ฯ จิตฺต อ. จิต อคมาสิ ไดถึง
แลว อฺตฺถตฺต ซึ่งความเปนโดยประการอื่น ฯ เต ภิกฺขู อ. ภิกษุ
ท. เหลานั้น (มนฺเตตฺวา) ปรึกษากันแลววา อาจริโย อ. อาจารย
อมฺหาก ของเรา ท. อารทฺธวิริโย เปนผูมีความเพียรอันปรารภ
แลว อติวิย เกินเปรียบ (โหติ) ยอมเปน มย อ. เรา ท. ปริคฺคณฺหิสฺสาม
จักกําหนดจับ น อาจริย ซึ่งอาจารยนั้น อิติ ดังนี้ ปริคฺคณฺหนฺตา
กําหนดจับอยู ทิสฺวา เห็นแลว กิรยิ  ซึ่งกิริยา ตสฺส ติสฺสตฺเถรสฺส
ของพระเถระชื่อวาติสสะนั้น วทึสุ กลาวแลววา อาวุโส แนะผูมีอายุ ท.
มย อ. เรา ท. นฏา เปนผูฉิบหายแลว อมฺห ยอมเปน อาจริโย
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อ. อาจารย โน ของเรา ท. รวติ ยอมรอง ตุจฺฉรว รองเปลา อิติ
ดังนี้ ฯ เตส ภิกฺขูน แหงภิกษุ ท. เหลานั้น กิลมนฺตาน ผูลําบาก
อยู อติวิย เกินเปรียบหนา เอกภิกฺขุป แม อ. ภิกษุรูปหนึ่ง น อสกฺขิ
ไมไดอาจแลว วิเสส นิพพฺ ตฺเตตุ เพื่ออันยังคุณวิเศษใหบังเกิด ฯ
เต ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺถวสฺสา ผูมีพรรษาอันอยู
แลว คนฺตฺวา ไปแลว สนฺติก สูสํานัก สตฺถุ ของพระศาสดา สตฺถารา
กตปฺปฏิสนฺถารา ผูมีปฏิสันถารอันอันพระศาสดาทรงกระทําแลว (สตฺถารา) ปุจฺฉิตา ผูอันพระศาสดาตรัสถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท.
ตุมฺเห อ. เธอ ท. อปฺปมตฺตา เปนผูไมประมาทแลว หุตฺวา เปน
กริตฺถ กระทําแลว สมณธมฺม ซึ่งสมณธรรม กึ หรือ อิติ ดังนี้ อาโรเจสุ
กราบทูลแลว ต อตฺถ ซึง่ เนื้อความนั้น ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา
ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. (เอโส ติสฺโส) อ. ภิกษุชื่อวาติสสะ
นั่น (กโรติ) ยอมกระทํา (อนฺตราย) ซึ่งอันตราย (ตุมฺหาก) แกเธอ
ท. อิทานิเอว ในกาลนีน้ ั่นเทียว น หามิได เอโส ติสฺโส อ. ภิกษุ
ชื่อวาติสสสะนั่น ตุมฺหาก อนฺตราย อกาสิเอว ไดกระทําแลวซึ่งอันตราย
แกเธอ ท. นัน่ เทียว ปุพฺเพป แมในกาลกอน อิติ ดังนี้ เตหิ ภิกฺขูหิ
ยาจิโต ผูอันภิกษุ ท. เหลานั้น ทูลวิงวอนแลว อกาลรวกุกฺกฏุ ชาตก
ยังขาดกอันบัณฑิตกําหนดแลวดวยไกตัวขันในสมัยมิใชกาล อิม นี้วา
อย กุกฺกุโฏ อ. ไกตัวนี้ อมาตาปตุสวฑฺโฒ ตัว
เจริญแลวในสํานักของไกผูมิใชมารดาและบิดา วส
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อยูอ ยู อนาจริยกุเล ในตระกูลของไก ผูมิใชอาจารย
น อภิชานาติ ยอมไมรูเฉพาะ กาล วา ซึ่งกาล
หรือ อกาล วา หรือวา ซึง่ สมัยมิใชกาล อิติ ดังนี้
วิตฺถาเรตฺวา ทรงใหพิสดารแลว วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอน
ภิกษุ ท. อตฺตา อ. ตน (ปุคฺคเลน) อันบุคคล โอวทนฺเตน นาม
ชื่อวาผูเมื่อกลาวสอน ปร ปุคฺคล ซึ่งบุคคลอื่น กาตพฺโพ พึงกระทํา
สุทนฺโต ใหเปนสภาพอันตนทรมานดีแลว หิ เพราะวา (ปุคฺคโล)
อ. บุคคล โอวทนฺโต เมื่อกลาวสอน เอว อยางนี้ สุทนฺโต เปนผู
ฝกดีแลว หุตฺวา เปน ทเมติ นาม ชือ่ วายอมฝกได อิติ ดังนี้ อาห
ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
เจ หากวา (ปุคฺคโล) อ. บุคคล อนุสาสติ ยอม
พร่ําสอน อฺ ปุคฺคล ซึง่ บุคคลอื่น ยถา ฉันใด
กริยา พึงกระทํา อตฺตาน ซึง่ ตน ตถา ฉันนั้นไซร
(ปุคฺคโล) อ. บุคคล สุทนฺโต วต ผูฝกดีแลวหนอ
ทเมถ ควรฝกได หิ เพราะวา กิร ไดยินวา
อตฺตา อ. ตน ทุทฺทโม เปนสภาพอันบุคคลฝกได
โดยยาก (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. เนื้อความวา ภิกฺขุ อ. ภิกษุ วตฺวา กลาวแลววา (ตุมฺเหหิ)
อันทาน ท. จงฺกมิตพฺพ พึงจงกรม ปมยามาทีสุ ยาเมสุ ในยาม
ท. มียามที่หนึ่งเปนตน อิติ ดังนี้ โอวทติ ชื่อวายอมกลาวสอน ปร
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ชน ซึ่งชนอื่น ยถา ฉันใด เจ หากวา (ภิกฺขุ) อ. ภิกษุ อธิฏหนฺโต
อธิฐานอยู จงฺกมนาทีนิ วตฺตานิ ซึ่งวัตร ท. มีการจงกรมเปนตน
สย เอง กยิรา ชื่อวาพึงกระทํา อตฺตาน ซึ่งตน อนุสาสติ ยอมพร่ําสอน
อฺ ปุคฺคล ซึ่งบุคคลอื่น ยถา ฉันใด ตถา ฉันนั้น เอว ครั้น
เมื่อความเปนอยางนี้ สนฺเต มีอยู (โส ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น สุทนฺโต
วต ผูฝกดีแลวหนอ ทเมถ ควรฝกได ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา (ภิกฺขุ) อ. ภิกษุ อนุสาสติ ยอมพร่ําสอน
ปร ปุคฺคล ซึ่งบุคคลอื่น เยน คุเณน ดวยคุณอันใด สุทนฺโต เปน
ผูฝกดีแลว อตฺตนา ดวยตน เตน คุเณน ดวยคุณอันนั้น หุตฺวา เปน
ทเมยฺย ควรฝกได (อิติ) ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระ
คาถาวา สุทนฺโต วต ทเมถ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา หิ เพราะวา อตฺตา นาม ชื่อ อ. ตน
อย นี้ ทุทฺทโม เปนสภาพอันบุคคลฝกไดโดยยาก (โหติ) ยอมเปน
ตสฺมา เพราะเหตุนั้น โส อตฺตา อ. ตนนั้น สุทนฺโต เปนสภาพอัน
บุคคลฝกดีแลว โหติ ยอมเปน ยถา โดยประการใด (โส อตฺตา)
อ. ตนนั้น (ปุคคฺเลน) อันบุคคล ทเมตพฺโพ พึงฝก ตถา โดย
ประการนั้น อิติ ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา อตฺตา
หิ กิร ทุทฺทโม อิติ ดังนี้ (อิติ) ดังนี้ ตสฺสา คาถาวา อตฺตา
นั้น (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ
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เรื่องมารดาพระกุมารกัสสปเถระ
๔.๑๔/๑๕ ตั้งแต อปเรน สมเยน ธมฺมสภาย กถ เปนตนไป
อปเรน สมเยน โดยสมัยอื่นอีก (ภิกฺขุ) อ. ภิกษุ ท. กถ ยังถอยคํา
วา อาวุโส แนะผูมีอายุ ท. เอว อุปนิสฺสยสมฺปนฺโน กุมารกสฺสโป
จ อ. พระเถระชื่อวากุมารกัสสปะ ผูถ ึงพรอมแลวดวยอุปนิสัยอยางนี้
ดวย (เอว อุปนิสฺสยสมฺปนฺนา) เถรี จ อ. พระเถรี ผูถึงพรอมแลว
ดวยอุปนิสัยอยางนี้ดวย เทวทตฺเตน อันภิกษุชื่อวาเทวทัต นาสิตา
ใหฉิบหายแลว ปน แตวา สตฺถา อ. พระศาสดา ปติฏา เปนผูทรง
เปนที่ตั้งเฉพาะ เตส ชนาน ของชน ท. เหลานั้น ชาโต เกิดแลว
อโห โอ พุทฺธา นาม ชือ่ อ. พระพุทธเจา ท. โลกานุกมฺปา เปน
ผูทรงอนุเคราะหซึ่งชาวโลก (โหนติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ สมุฏาเปสุ
ใหตั้งขึ้นพรอมแลว ธมฺมสภาย ในธรรมสภา ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา
อาคนฺตฺวา เสด็จมาแลว ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอ น
ภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. สนฺนิสินฺนา เปนผูนั่งประชุมกันแลว กถาย
ดวยถอยคํา กาย นุ อะไรหนอ อตฺถ ยอมมี เอตรหิ ในกาลบัดนี้
อิติ ดังนี้ (วจเน) ครั้นเมื่อคําวา (มย) อ. ขาพระองค ท. (สนฺนสิ ินฺนา)
เปนผูนั่งประชุมกันแลว อิมาย นาม กถาย ดวยถอยคําชื่อนี้ (อมฺห)
ยอมมี (เอตรหิ) ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ (เตหิ ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท.
เหลานั้น วุตฺเต กราบทูลแลว วตฺเว ตรัสแลววา ภิกฺขุเว ดูกอนภิกษุ
ท. อห อ. เรา ปจฺจโย จ เปนผูเปนปจจัยดวย ปติฏา จ เปนผู
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เปนที่ตั้งเฉพาะดวย อิเมส ชนาน ของชน ท. เหลานี้ ชาโต เกิดแลว
(อมฺหิ) ยอมเปน อิทานิเอว ในกาลนีน้ ั่นเทียว น หามิได อห อ.
เรา ปติฏา เปนผูเปนที่ตั้งเฉพาะ เตส ชนาน ของชน ท. เหลานั้น
อโหสึเอว ไดเปนแลวนั่นเทียว ปุพฺเพป แมในกาลกอน อิติ ดังนี้
กเถตฺวา ตรัสแลว นิโคฺรธชาตก ซึ่งชาดกอันบัณฑิตกําหนดแลวดวย
เนื้อชื่อวานิโครธ อิม นี้วา
(ตฺว วา) อ. เจาหรือ (อฺโญ ปุคฺคโล วา) หรือวา
อ. บุคคลอื่น เสเวยฺย พึงเสพ นิโคฺรธเอว ซึ่ง
เนือ้ ชื่อวานิโครธนั่นเทียว น อุปสวเส ไมพึงเขา
ไปอยูรวมดวยดี สาข ซึ่งเนื้อชื่อวาสาขะ มต อ.
ความตาย นิโคฺรธสฺมึ ในสํานักของเนื้อชื่อวา
นิโครธ เสยฺโย เปนคุณชาตประเสริฐกวา (โหติ)
ยอมเปน เจ หากวา ชีวิต อ. ความเปนอยู สาขสฺมึ
ในสํานักของเนื้อชื่อวาสาขะ ย ใด (ต สาขสฺมึ
ชีวติ ) อ. ความเปนอยู ในสํานักของเนื้อชื่อวา
สาขะนั้น (เสยฺโย) เปนคุณชาตประเสริฐกวา
(โหติ) ยอมเปน (น) หามิได อิติ ดังนี้
วิตฺถาเรน โดยพิสดาร ชาตก ยังขาดก สโมธาเนตฺวา ทรงใหตั้งลง
พรอมแลว (วจเนน) ดวยพระดํารัสวา สาขมิโค อ. เนื้อชื่อวาสาขะ
ตทา ในกาลนั้น เทวทตฺโต เปนภิกษุชื่อวาเทวทัต อโหสิ ไดเปน
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แลว (เอตรหิ) ในกาลบัดนี้ ปริสาป แม อ. บริษทั อสฺส สาขมิคสฺส
ของเนื้อชื่อวาสาขะนั้น (ตทา) ในกาลนั้น เทวทตฺตปริสา ว เปน
บริษัทของภิกษุชื่อวาเทวทัตเทียว (อโหสิ) ไดเปนแลว (เอตรหิ)
ในกาลบัดนี้ มิคเธนุ อ. แมเนื้อ วารปฺปตฺตา ตัวถึงแลวซึ่งวาระ
(ตทา) ในกาลนั้น เถรี เปนพระเถรี (อโหสิ) ไดเปนแลว (เอตรหิ)
ในกาลบัดนี้ ปุตฺโต อ. บุตร (ตทา) ในกาลนั้น กุมารกสฺสโป เปน
ภิกษุชื่อวากุมารกัสสปะ (อโหสิ) ไดเปนแลว (เอตรหิ) ในกาลบัดนี้
ปน สวนวา นิโคฺรธมิคราชา อ. เนื้อผูพระราชาชื่อวานิโครธ คพฺภินีมิคิยา
ชีวิต ปริจฺจชิตฺวา คโต ผูไ ปบริจาคแลว ซึ่งชีวิตแกแมเนื้อตัวมีครรภ
(ตทา) ในกาลนั้น อหเอว เปนเรานั้นเทียว (อโหสิ) ไดเปนแลว
(เอตรหิ) ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ ปกาเสนฺโต เมื่อจะทรงประกาศ
ปุตฺตสิเนห ฉินฺทิตฺวา เ ถริยา อตฺตนา ว อตฺตโน ปติฏานกตภาว
ซึ่งความที่แหงพระเถรี เปนผูตัดแลว ซึ่งความสิเนหาในบุตร มีที่เปน
ที่ตั้งเฉพาะอันกระทําแลว แกตน ดวยตนเทียว วตฺวา ตรัสแลววา
ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. (ปุคฺคลเลน) อันบุคคล ิเตน ผูตั้งอยูแลว
อตฺตนิ ในตน ปรสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลอื่น น สกฺกา ไมอาจ
ภวิตุ เพื่ออันเปน สคฺคปรายเนน วา เปนผูมีสวรรคเปนที่ไปใน
เบื้องหนาหรือ มคฺคปรายเนน วา หรือวาเปนผูมีมรรคเปนที่ไป
ในเบื้องหนา ยสฺมา เหตุใด ตสฺมา เพราะเหตุนั้น อตฺตา ว อ. ตนเทียว
นาโถ เปนทีพ่ ึ่ง อตฺตโน ของตน (โหติ) ยอมเปน ปโร ปุคคฺ โล
อ. บุคคลอื่น กริสฺสติ จักกระทํา กึ ซึ่งอะไรได อิติ ดังนี้ อาห
๑

๑. แปลวา ซึ่งความที่แหงตนเปนสภาพมีที่เปนที่ตั้งเฉพาะ อันพระเถรี ตัดแลว ซึ่งความ
สิเนหาในบุตร กระทําแลว ดวยตนเทียวก็ได.
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ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
อตฺตา หิ อ. ตนแล นาโถ เปนที่พึ่ง อตฺตโน
ของตน (โหติ) ยอมเปน ปโร ปุคฺคโล อ.บุคคล
อืน่ โก หิ ใครแล นาโถ พึงเปนที่พึ่ง สิยา
พึงเปน หิ เพราะวา (ปุคคฺ โล) อ. บุคคล อตฺตนา
มีตน สุทนฺเตน อันฝกดีแลว ลภติ ยอมได นาถ
ซึง่ ที่พึ่ง ทุลฺลภ อันบุคคลไดโดยยาก อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปติฏา เปนที่ตั้งเฉพาะ (อิติ) ดังนี้
ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหงบทวา นาโถ
อิติ ดังนี้ ฯ
อิท อตฺถรูป อ.อรรถรูปนี้วา (ปุคฺคเลน) อันบุคคล ิเตน
ผูตั้งอยูแลว อตฺตนิ ในตน คือวา สมฺปนฺเนน ผูถ ึงพรอมแลว อตฺตนา
ดวยตน สกฺกา อาจ กุสล กตฺวา สคฺค ปาปุณิตุ วา เพื่ออันกระทํา
ซึ่งกุศล แลวถึง ซึ่งสวรรค หรือ มคฺค ภาเวตุ วา หรือวา เพือ่ อัน
ยังมรรคใหเจริญ ผล สจฺฉิกาตุ วา หรือวา เพื่ออันกระทําใหแจง
ซึ่งผล ยสฺมา เหตุใด ตสฺมา หิ เพราะเหตุนั้นแล อตฺตา ว อ. ตน
เทียว ปติฏา พึงเปนที่ตั้งเฉพาะ อตฺตโน ของตน สิยา พึงเปน
ปโร ปุคฺคโล อ. บุคคลอื่น โก นาม ชื่อวาใคร ปติฏา พึงเปน
ที่ตั้งเฉพาะ กสฺส ของใคร สิยา พึงเปน หิ เพราะวา (ปุคฺคโล)
อ. บุคคล อตฺตนาเอง มีตนนั้นเทียว สุทนฺเตน อันฝกดีแลว คือวา
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นิพฺพิเสวเนน อันมีความเสพผิดออกแลว ลภติ ยอมได นาถ ซึ่งที่
พึ่ง ทุลลฺ ภ อันบุคคลไดโดยยาก อรหตฺตผลสงฺขาต อันอันบัณฑิต
นับพรอมแลววาอรหัตผล หิ ก็ (วจน) อ. พระดํารัสวา นาถ ลภติ
ทุลฺลภ อิติ ดังนี้ (ภควตา) อันพระผูมีพระภาคเจา สนฺธาย ทรง
หมายเอา อรหตฺต ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต วุตฺต ตรัสแลว
(อิติ) ดังนี้ (ภควตา) วุตฺต เปนคําอธิบายอันพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสแลว โหติ ยอมเปน ฯ
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เรือ่ งพระเทวทัต
๕.๑๙/๔ ตั้งแต เอกสฺมึ หิ ทิวเส ภิกฺขู ธมฺมสภาย เปนตนไป.
หิ ความพิสดารวา เอกสฺมึ ทิวเส ในวันหนึง่ ภิกฺขู อ. ภิกษุชื่อ
กถ ยังถอยคําวา อาวุโส แนะผูมีอายุ ท. เทวทตฺโต อ. ภิกษุชอื่
วาเทวทัต ทุสฺสีโล เปนผูมีศิลอันโทษประทุษรายแลว ปาปธมฺโท เปน
ผูมีธรรมอันลามก (หุตฺวา) เปน สงฺคณหิตฺวา สงเคราะหดวยดีแลว
อชาตสตฺตุ ซึ่งพระราชาพระนามวาอชาตศัตรู ลาภสกฺการ ยังลาภและ
สักการะ มหนฺต อันใหญ นิพฺพตฺเตตฺวา ใหบังเกิดแลว อชาตสตฺตุ
ยังพระราชาพระนามวาอชาตศัตรู สมาทเปตฺวา ใหทรงถือเอาดวยดี
แลว วเธ ในการปลงพระชนม ปตุ ซึ่งพระบิดา หุตุวา เปน เอกโต
โดยความเปนอันหนึ่งอันเดียว สทฺธึ กับ เตน อชาตสตฺตุนา ดวยพระราชาพระนามวาอชาตศัตรูนั้น ปริสกฺกิ ตะเกียกตะกายแลว วธาย เพื่อ
อันปลงพระชนม ตถาคตสฺส ซึ่งพระตถาคต นานปฺปกาเรน โดย
ประการตาง ๆ ตณฺหาย เพราะตัณหา วฑฺฒิตาย อันเจริญแลว
ทุสฺสีลฺยการเณนเอว ดวยเหตุคือความเปนแหงบุคคลผูมีศีลอันโทษ
ประทุษรายแลวนั่นเทียว อิติ ดังนี้ สมุฏาเปสุ ใหตั้งขึ้นพรอมแลว
ธทฺมาสภาย ในธรรมสภา ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา อาคนฺตฺวา เสด็จ
มาแลว ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแลววา ภิกขฺ เว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ.
เธอ ท. สนฺนิสินฺนา เปนผูนั่งประชุมกันแลว กถาย ดวยถอยคํา กาย
นุ อะไรหนอ อตฺถ ยอมมี เอตรหิ ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ (วจเน)
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ครั้นเมื่อคําวา (มย) อ. ขาพระองค ท. (สนฺนิสินนฺ า) เปนผูนั่ง
ประชุมกันแลว อิมาย นาม กถาย ดวยถอยคําชื่อนี้ (อมฺห) ยอมมี
(เอตรหิ) ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ (เตหิ ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท. เหลานั้น
วุตฺเต กราบทูลแลว วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท.
(เทวทตฺโต) อ. ภิกษุชื่อวาเทวทัต (ปริสกฺกติ) ยอมตะเกียกตะกาย
(วธาย) เพื่ออันฆา มยฺห ซึ่งเรา นานปฺปกาเรนเอว ในกาลนีน้ ั่นเทียว น
หามิได เทวทตฺโต อ. ภิกษุชื่อวาเทวทัต ปริสกฺกิ ตะเกียกตะกายแลว
วธาย เพื่ออันฆา มยฺห ซึ่งเรา นานปฺปกาเรนเอว โดยประการตาง ๆ
นั่นเทียว ปุพเพฺป ชาตกานิ ซึ่งชาดก ท. มีกุรุงคชาดกเปนตน วตฺวา
ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ตณฺหา อ. ตัณหา อุปฺปนฺนา อันเกิด
ขึ้นแลว ทุสสฺ ีลฺยการณา เพราะเหตุคือความเปนแหงบุคคลผูมีศีลอัน
โทษประทุษรายแลว ปริโยนทฺธิตฺวา หุมหอแลว สมฺภฺชมานา หักราน
อยู ปกฺขิปติ ยอมซัดไป อาจฺจนฺตทุสฺสีลปุคฺคล นาม ชื่อซึ่งบุคคลผูมีศีล
อันโทษประทุษรายแลวโดยลวงซึ่งสวนสุด นิรยาทีสุ อปาเยสุ ใน
อบาย ท. มีนรกเปนตน มาลุวา วิย ราวกะ อ. เถายานทราย (ปริโยนทฺธิตฺวา สมฺภฺชมานา) รวบรัดแลว หักรานอยู สาล ซึ่งตนสาละ อิติ
ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นีว้ า
อจฺจนฺตทุสฺสีลฺย อ. ความเปนแหงบุคคลผูมีศีลอัน
โทษประทุษรายแลวโดยลวงซึ่งสวนสุด โอตฺถต
รวบรัดแลว (อตฺตภาว) ซึ่งอัตภาพ ยสฺส
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ปุคฺคลสฺส ของบุคคลใด มาลุวา อิว ราวกะ อ.
เถายานทราย (โอตฺถตา) รวบรัดแลว สาล ซึ่ง
ตนสาละ โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น กโรติ ยอม
กระทํา อตฺตาน ซึ่งตน ทิโส อ. โจรผูป รากฏ อิจฺฉติ
ยอมปรารถนา น ปคฺคล ซึง่ บุคคลนั้น ยถา ฉันใด
ตถา ฉันนั้น อิติ ดังนี้ ฯ
เอกนฺตทุสฺสีลภาโว อ. ความเปนแหงบุคคลผูมีศีลอันโทษประทุษรายแลวโดยสวนเตียว อจฺจนฺตทุสฺสีลฺย อิติ ชื่อวาความเปนแหงบุคคล
ผูมีศีลอันโทษประทุษรายแลวโดยลวงซึ่งสวนสุด ตตฺถ คาถาย ใน
พระคาถานั้น ฯ คิหี ชาติโต ปฏาย ทส อกุสลกมฺมปเถ กโรนฺโต วา
อ. บุคคลผูเปนคฤหัสถ กระทําอยู ซึง่ กรรมบถอันเปนอกุศล ท. ๑๐
จําเดิม แตการเกิดหรือ ปพฺพชิโต (อตฺตโน) อุปสมฺปนฺนทิวสโต
ปฏาย ครุกาปตฺตึ อาปชฺชมาโน วา หรือวา อ. บุคคลผูเปนบรรพชิต
ถึงทั่วอยูซึ่งอาบัติอันหนัก จําเดิม แตวันแหงตนอุปสมบทแลว อจฺจนฺตทุสฺสีโล นาม ชื่อวาผูมีศีลอันโทษประทุษรายแลวโดยลวงซึ่งสวนสุด ฯ
ปน แตวา โย ปุคฺคโล อ.บุคคลใด ทุสฺสโี ล เปนผูมีศีลอัน
โทษประทุษรายแลว อตฺตภาเวสุ ในอัตภาพ ท. ทฺวีสุ ๒ ตีสุ ๓ (โหติ)
ยอมเปน เอต ปท อ. บทนี้วา อจฺจนฺตทุสฺสีลฺย อิติ ดังนี้ (ภควตา)
อันพระผูมีพระภาคเจา วุตฺต ตรัสแลว อิธ คาถาย ในพระคาถานี้
สนฺธาย ทรงหมายเอา ทุสฺสีลภาว ซึ่งความเปนแหงบุคคลผูมีศีลอัน
โทษประทุษรายแลว อาคต อันมาแลว คติยา ตามคติ เอตสฺส
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ปุคฺคลสฺส แหงบุคคลนั้น ๆ จ อนึ่ง ตณฺหา อ. ตัณหา ทุสฺสีลสฺส ฉ
ทฺวารานิ นิสฺสาย อุปฺปนฺนา อันอาศัยแลว ซึ่งทวาร ท. ๖ ของบุคคล
ผูมีศีลอันโทษประทุษรายแลว เกิดขึน้ แลว (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต
เวทิตพฺพา พึงทราบวา ทุสฺสีลภาโว อ. ความเปนแหงบุคคลผูมีศีลอัน
โทษประทุษรายแลว อิติ ดังนี้ เอตฺถ คาถาย ในพระคาถานี้ ฯ
อตฺโถ อ.อรรถวา มาลุวา อ. เถายานทราย โอตฺถต รวบรัด
แลว สาล ซึง่ ไมสาละ คือวา ปริโยนทฺธติ หุมหออยู สพฺพตฺถกเอว
ฐาน ซึ่งที่อันมีประโยชนทั้งปวงนั่นเทียว เทเว วสฺสนฺเต ปตฺเตหิ
อุทก ปฏิจฺฉิตฺวา สมฺภฺชนวเสน ดวยอํานาจแหงอัน ครั้นเมื่อฝน
ตกอยู รับเอาซึ่งน้ํา ดวยใบ ท. แลวหักราน ยถา นาม ชื่อฉันใด
ทุสฺสีลย อ. ความเปนแหงบุคคลผูมีศีลอันโทษประทุษรายแลว ตณฺหาสงฺขาต อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาตัณหา โอตฺถต รวบรัดแลว คือ
วา ปริโยนทฺธิตฺวา หุมหอแลว อตฺตภาว ซึ่งอัตภาพ ยสฺส ปุคฺคลสฺส
ของบุคคลใด ิต ตั้งอยูแลว เอว ฉันนั้น โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น
คือวา ตาย ทุสฺสีลฺยสงฺขาตาย ตณฺหาย สมฺภฺชิตวฺ า อปาเยสุ ปาติยมาโน
ผูอันตัณหา อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาควมเปนแหงบุคคลผูมีศีลอัน
โทษประทุษรายแลวนั้น หักรานแลว ใหตกไปอยู ในอบาย ท. มาลุวาย
สมฺภฺชิตฺวา ภูมิย ปาติยมาโน รุกโข วิย ราวกะ อ. ตนไมอันอัน
เถายานทรายหักรานแลว ใหตกไปอยูบนภาคพื้น ทิโส อ. โจรผูปรากฏ
อนตฺถกาโม ผูใครซึ่งความฉิบหายมิใชความเจริญ อิจฺฉติ ยอมปรารถนา
น ปุคฺคล ซึง่ บุคคลนั้น ยถา ฉันใด กโรติ นาม ชื่อวายอมกระทํา
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อตฺตาน ซึ่งตน ตถา ฉันนั้น อิติ ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาท
แหงพระคาถาวา มาลุวา สาลามิโวตฺถต อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องตะเกียกตะกายทําลายสงฆ
๖. ๒๐/๑๖ ตั้งแต เอกทิวส หิเทวทตฺโต สงฺฆเภทาย เปนตนไป.
หิ ความพิสดารวา เอกทิวส ในวันหนึ่ง เทวทตฺโต อ. ภิกษุ
ชื่อวาเทวทัต ปริสกฺกนฺโต กระเสือกกระสนอยู สงฺฆเภทาย เพื่ออัน
ทําลายซึ่งสงฆ ทิสฺวา เห็นแลว อานนฺท ซึ่งพระเถระชื่อวาอานนท
อายสฺมนฺต ผูมีอายุ จรนฺต ผูเที่ยวไปอยู ปณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต
อาโรเจสิ บอกแลว อธิปฺปาย ซึ่งความประสงค อตฺตโน ของตน ฯ
เถโร อ. พระเถระ สุตฺวา ฟงแลว ต วจน ซึ่งคํานั้น คนฺตฺวา
ไปแลว สนฺติก สูสํานัก สตฺถุ ของพระศาสดา อโวจ ไดกราบทูลแลว
เอต วจน ซึ่งคํานี้วา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ อห อ. ขาพระองค
นิวาเสตฺวา นุงแลว อิธ เวฬุวเน ในพระเวฬุวันนี้ ปุพฺพณฺหสมย
ในสมัยแหงวันในกอน อาทาย ถือเอาแลว ปตฺตจีวร ซึ่งบาตรและจีวร
ปาวิสึ ไดเขาไปแลว ราชคห สูเมืองราชคฤห ปณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต
ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ เทวทตฺโต อ. ภิกษุชอื่ วาเทวทัต อทฺทสา
โข ไดเห็นแลวแล ม ซึ่งขาพระองค จรนฺต ผูเที่ยวไปอยู ราชคเห
ในเมืองราชคฤห ปณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต (เทวทตฺโต) อ. ภิกษุชื่อ
วาเทวทัต ทิสฺวาน ครั้นเห็นแลว อห อ. ขาพระองค (วสามิ)
ยอมอยู เยน ทิสาภาเคน โดยสวนแหงทิศใด อุปสงฺกมิ เขาไปหาแลว
เตน ทิสาภาเคน โดยสวนแหงทิศนั้น (เทวทตฺโต) อ. ภิกษุชอื่ วา
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เทวทัต อุปสงฺกมิตฺวา ครั้นเขาไปแลว อโวจ ไดกลาวแลว เอต
วจน ซื่งคํานี้วา อานนฺท แนะอานนท อาวุโส ผูมีอายุ อชฺชตคฺเคทานิ
ในกาลมีวันนี้เปนเบื้องตน อห อ. ฉัน อุโปสถ กริสฺสามิ จ จักกระทํา
ซึ่งอุโบสถดวย สงฺฆกมฺมานิ (กริสฺสามิ) จ จักกระทําซึ่งสังฆกรรม
ท. ดวย อฺตฺรเอว ภควตา แยกจากพระผูมีพระภาคเจานั่นเทียว
อฺตฺร แยก ภิกฺขุสงฺเฆน จากหมูแหงภิกษุ อิติ ดังนี้ ม กะขาพระองค ภควา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา อชฺช ในวันนี้ เทวทตฺโต
อ. ภิกษุชื่อวาเทวทัต ภินฺทิสฺสติ จักทําลาย สงฺฆ ซึ่งสงฆ คือวา
กริสสติ จักกระทํา อุโบสถ จ ซึ่งอุโบสถดย สงฺฆกมฺมานิ จ
ซึ่งสังฆกรรม ท. ดวย อิติ ดังนี้ ภควนฺต กะพระผูมีพระภาคเจา ฯ
เอว วจเน ครั้นเมื่อคําอยางนี้ (อานนฺเทน) อันพระเถระ
ชื่อวาอานนท วุตฺเต กราบทูลแลว สตฺถา อ. พระศาสดา อุทาเนตฺวา
ทรงเปลงแลว อุทาน ซึง่ พระอุทาน อิม นี้วา
สาธุ อ. กรรมอันยังประโยชนใหสําเร็จ สาธุนา
อันบุคคลผูยังประโยชนใหสําเร็จ สุกร กระทําได
โดยงาย สาธุ อ. กรรมอันยังประโยชนใหสําเร็จ
ปาเปน อันบุคคลผูลามก ทุกฺกร กระทําไดโดยยาก
ปาป อ. กรรมอันลามก ปาเปน อันบุคคลผูลามก
สุกร กระทําไดโดยงาย ปาป อ. กรรมอันลามก
อริเยหิ อันพระอริยเจา ท. ทุกฺกร กระทําไดโดย
ยาก อิติ ดังนี้
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วตฺวา ตรัสแลววา อานนฺท ดูกอนอานนท อหิตกมฺม นาม ชื่อ
อ. กรรมอันไมเกื้อกูล อตฺตโน แกตน (ปุคฺคเลน) อันบุคคล สุกร
กระทําไดโดยงาย (อตฺตโน) หิตกมฺมเอว อ. กรรมอันเกื้อกูล แกตน
นั่นเทียว (ปุคฺคเลน) อันบุคคล ทุกฺกร กระทําไดโดยยาก อิติ
ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
(กมฺมานิ) อ. กรรม ท. อสาธูนิ จ อันไมยัง
ประโยชนใหสาํ เร็จดวย อตฺตโน อหิตานิ จ
อันไมเกื้อกูล แกตนดวย (ปุคฺคเลน) อันบุคคล
สุกรานิ กระทําไดโดยงาย ย เว กมฺม อ. กรรม
ใดแล หิต จ อันเกื้อกูลดวย สาธ จ อันยัง
ประโยชนใหสาํ เร็จดวย ต เว กมฺม อ. กรรม
นัน้ แล ปรมทุกฺกร เปนกรรมอันบุคคลกระทําได
โดยยากอยางยิ่ง (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. เนื้อความวา กมฺมานิ อ. กรรม ท. ยานิ เหลาใด
อสาธูนิ สาวชฺชานิ จ เปนกรรมไมยังประโยชนใหสําเร็จ คือวา
เปนกรรมเปนไปกับดวยโทษดวย อปายสวตฺตนิกานิ (เตส กมฺมาน
ปุคฺคเลน) กตฺตตาเอว อตฺตโน อหิตานิ จ เปนกรรมมีอันยังสัตว
ใหเปนไปพรอมในอบาย ชื่อวาเปนกรรมไมเกื้อกูล แกตน เพราะ
ความที่แหงกรรม ท. เหลานั้น เปนกรรมอันบุคคลกระทําแลวนั่นเทียว
ดวย โหนฺติ ยอมเปน ตานิ กมฺมานิ อ. กรรม ท. เหลานั้น
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(ปุคฺคเลน) อันบุคคล สุกรานิ กระทําไดโดยงาย ปน ฝายวา ย
กมฺม อ. กรรมใด (ตสฺส กมฺมสฺส ปุคฺคเลน) กตตฺตา อตฺตโน
หิต จ ชื่อวาอันเกื้อกูล แกตน เพราะความที่แหงกรรมนั้น เปนกรรม
อันบุคคลกระทําแลวดวย อนวชฺชตฺเถน สาธุ จ อันชื่อวายังประโยชน
ใหสําเร็จ เพราะอรรถวาไมมีโทษดวย คือวา สุคติสวตฺตนิก จเอว
อันมีอันยังสัตวใหเปนไปพรอมเพื่อสุคติดวยนั่นเทียว นิพฺพานสวตฺตนิก
จ อันมีอันยังสัตวใหเปนไปพรอมเพื่อพระนิพพานดวย ต กมฺม อ. กรรม
นั้น (ปุคฺคเลน) อันบุคคล อติทุกฺกร กระทําไดโดยยากยิ่ง ปาจีนนินฺนาย คงฺคาย อุพฺพตฺเตตฺวา ปจฺฉามุขกรณ วิย ราวกะ อ. อันทดขึ้น
แลวกระทํา ซึ่งแมน้ําชื่อวาคงคา อันนอมไปแลวสูทิศปราจีน ใหมีหนา
ในเบื้องหลัง อิติ ดังนี้ ตสฺสา คาถาย แหงพระคาถานั้น (ปณฺฑิเตน)
อันบัณฑิต (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ
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เรื่องพระกาลเถระ
๗. ๒๒/๑๒ ตั้งแต สา เอกทิวส ปาโตว ภุตฺตปาตราสา
เปนตนไป.
เอกทิวส ในวันหนึ่ง สา อิตฺถี อ. หญิงนัน้ ภุตฺตปาตราสา
ผูมีอาหารอันบุคคลพึงกินแตเชาอันบริโภคแลว ปาโต ว แตเชาเทียว
สมาทยิตฺวา สมาทานแลว อุโปสถ ซึ่งอุโบสถ ธีตร ยังธิดา อาณาเปตฺวา
ใหรูทั่วแลว (วจเนน) ดวยคําวา อมฺม ดูกอนแม ตฺว อ. ทาน
ปริวิเสยฺยาสิ พึงอังคาส อยฺย ซึ่งพระผูเปนเจา (กตฺวา) กระทํา
สาธุก ใหเปนกรรมยังประโยชนใหสําเร็จ อิติ ดังนี้ อคมาสิ ไดไปแลว
วิหาร สูวิหาร ฯ ธีตาป แม อ.ธิดา อสฺสา อิตฺถิยา ของหญิงนั้น
ปริวิสิตฺวา อังคาสแลว ต ภิกฺขุ ซึ่งภิกษุนั้น สมฺมา โดยชอบ
(ตสฺส ภิกฺขุโน) อาคตกาเล ในกาลแหงภิกษุนั้นมาแลว (เตน
ภิกฺขุนา) วุตฺตา ผูอันภิกษุนั้นกลาวแลววา มหาอุปาสิกา อ.มหาอุบาสิกา
(คตา) ไปแลว กห าเน ณ ที่ไหน อิติ ดังนี้ อาห เรียนแลววา
(มหาอุปาสิกา) อ. มหาอุบาสิกา คตา ไปแลว วิหาร สูวิหาร
ธมฺมสฺสวนาย เพื่ออันฟงซึ่งธรรม อิติ ดังนี้ ฯ โส กาโล อ. พระ
เถระชื่อวากาละนั้น ต วจน สุตฺวา ว ฟงแลว ซึ่งคํานั้นเทียว
สนฺตปฺปมาโน ทุรนทุรายอยู ฑาเหน เพราะความเรารอน อุฏิเตน
อันตั้งขึ้นแลว กุจฺฉิย ในทอง (จินฺเตตฺวา) คิดแลววา อิทานิ ในกาลนี้
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สา อิตฺถี อ. หญิงนั้น ภินฺนา แตกแลว มยิ ในเรา อิติ ดังนี้
คนฺตฺวา ไปแลว เวเคน โดยเร็ว ทิสฺวา เห็นแลว (อุปาสิก) ซึง่
อุบาสิกา สตฺถุ สนฺติเก ธมฺม สุณมาน ผูฟงอยู ซึ่งธรรม ในสํานัก
ของพระศาสดา อาห กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ
อย อิตฺถี อ. หญิงนี้ ทนฺธา เปนคนเขลา (หุตฺวา) เปน น ชานาติ
ยอมไมรู ธมฺมกถ ซึ่งธรรมกถา สุขมุ  อันละเอียด อิมิสฺสา อิตฺถิยา
ขนฺธาทิปฺปฏิสยุตฺต สุขุม ธมฺมกถ อกเถตฺวา ทานกถ วา สีลกถ
วา (ตุมฺเหหิ) กเถตุ อ. อันอันพระองค ท. ไมตรัสแลว ซึ่งพระธรรมกถา อันละเอียด อันประกอบพรอมเฉพาะแลวดวยธรรมมีขันธ
เปนตน ตรัส ซึ่งทานกถาหรือ หรือวาซึ่งสีลกถา แกหญิงนี้ วฏฏติ
ยอมควร อิติ ดังนี้ สตถาร กะพระศาสดา ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา วิทิตฺวา ทรงทราบแลว อชฺฌาสย
ซึ่งอัธยาศัย ตสฺส กาลสฺส ของพระเถระชื่อวากาละนั้น วตฺวา ตรัส
แลววา ตฺว อ. เธอ ทุปปฺ ฺโ ผูมีปญญาชั่ว นิสฺสาย อาศัยแลว
ทิฏึ ซึ่งทิฏฐิ ปาปก อันลามก ปฏิกฺโกสสิ ยอมคัดคาน สาสน
ซึ่งคําสั่งสอน พุทฺธาน ของพระพุทธเจา ท. วายมสิ ยอมพยายาม
อตฺตฆาตายเอว เพื่ออันฆาซึ่งตนนั่นเทียว อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว
คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด ทุมฺเมโธ ผูมปี ญาชั่ว
นิสฺสาย อาศัยแลว ทิฏิ ซึ่งทิฏฐิ ปาปก
อันลามก ปฏิกฺโกสติ ยอมคัดคาน สาสน ซึ่ง
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คําสั่งสอน อริยาน ของพระอริยเจา ท. อรหต
ผูเปนพระอรหันต ธมฺมชีวนิ  ผูมีปกติเปนอยูโดย
ธรรม (โส ปุคฺคโล) อ. บุคคนั้น ผลฺลติ ยอมเกิด
อตฺตฆฺาย เพื่ออันฆาซึ่งตน ผลานิ อิว ราวกะ อ.
ขุย ท. กณฺฏกสฺส ของไมมีหนาม (ผลฺลนฺตานิ)
เกิดอยู (อตฺตฆฺาย) เพื่ออันฆาซึ่งตน อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ.เนื้อความวา โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด ทุมเฺ มโธ
ผูมีปญญาชั่ว นิสฺสาย อาศัยแลว ทิฏึ ซึ่งทิฏฐิ ปาปก อันลามก
ปฏิกฺโกสนฺโต คัดคานอยู วทนฺเต ชเน ซึ่งชน ท. ผูกลาวอยูวา
มย อ. เรา ท. ธมฺม โสสฺสาม วา จักฟง ซึ่งธรรมหรือ ทาน
ทสฺสาม วา หรือวา จักถวาย ซึ่งทาน อิติ ดังนี้ สกฺการหานิภเยน
เพราะความกลัวแตความเสื่อมแหงสักการะ อตฺตโน ของตน ปฏิกฺโกสติ
ชื่อวายอมคัดคาน สาสน ซึ่งคําสั่งสอน อริยาน ของพระอริยเจา ท.
อรหต ผูเปนพระอรหันต ธมฺมชีวิน ผูมีปกติเปนอยูโดยธรรม
คือวา พุทฺธาน ของพระพุทธเจา ท. ต ปฏิกโฺ กสน จ อ. การคัดคาน
นั้นดวย สา ปาปกา ทิฏ ิ จ อ. ทิฏฐิอันลามกนั้นดวย ตสฺส ปุคฺคลสฺส
ของบุคคลนั้น โหติ ยอมเปน เวฬุสงฺขาตสฺส กณฺฏกสฺส ผลานิ วิย
ราวกะ อ. ขุย ท. ของไมมีหนาม อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาไมไผ
ตสฺมา เพราะเหตุนั้น กณฺฏโก อ. ไมมีหนาม คณฺหนฺโต เมื่อถือเอา
ผลานิ ซึ่งขุย ท. ผลฺลติ ชื่อวายอมเกิด อตฺตฆฺาย เพื่ออันฆาซึ่งตน
คือวา ผลฺลติ ชื่อวายอมเกิด อตฺตโน ฆาตตฺถเอว เพื่ออันฆา ซึ่งตนนั้น
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เทียว ยถา ฉันใด โสป ปุคฺคโล อ. บุคคลแมนั้น ผลฺลติ ยอมเกิด
ฆาตาย เพื่ออันฆา อตฺตโน ซึ่งตน เอว ฉันนั้น อิติ ดังนี้ ตสฺสา คาถาย
แหงพระคาถานั้น (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ
จ จริงอยู เอต คาถาวจน อ. คําคือพระคาถานี้วา
ผล เว อ. ผลแล หนฺติ ยอมฆา กทลึ ซึ่งตน
กลวย ผล อ. ผล (หนฺติ) ยอมฆา เวฬุ ซึ่ง
ไมไผ ผล อ. ผล (หนฺติ) ยอมฆา นฬ
ซึง่ ไมออ คพฺโภ อ. สัตวผูเกิดในครรภ (หนฺติ)
ยอมฆา อสฺสตรึ ซึ่งแมมาอัศดร ยถา ฉันใด
สกฺกาโร อ. สักการะ หนฺติ ยอมฆา กาปุริส
ซึง่ บุรุษผูถอย (ตถา) ฉันนั้น อิติ ดังนี้
(ภควตา) อันพระผูมีพระภาคเจา วุตฺตป แมตรัสแลว ฯ
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เรือ่ งจุลลกาลอุบาสก
๘. ๒๔/๗ ตั้งแต มนุสฺสา ต ทิสฺวา อย รตฺตึ โจรกมฺม
เปนตนไป.
มนุสสฺ า อ. มนุษย ท. ทิสฺวา เห็นแลว ต จุลฺลกาล ซึ่งอุบาสกชื่อวา
จุลลกาลนั้น (วตฺวา) กลาวแลว วา อย ปุคฺคโล อ. บุคคลนี้ กตฺวา
กระทําแลว โจรกมฺม ซึง่ โจรกรรม รตฺตึ ในราตรี ธมฺม สุณนฺโต วิย
ราวกะวาฟงอยู ซึ่งธรรม จรติ เที่ยวไปอยู ตุมฺเห อ. ทาน ท. คณฺหถ
จงจับเอา น ปุคฺคล ซึ่งบุคคลนั้น อิติ ดังนี้ โปถยึสุ โบยแลว ต อุปาสก
ซึ่งอุบาสกนั้น ฯ กุมฺภทาสิโย อ. นางกุมภทาสี ท. คจฺฉมานา เดินไปอยู
อุทกติตฺถ สูท าแหงน้ํา ทิสฺวา เห็นแลว ต การณ ซึ่งเหตุนั้น (วตฺวา)
กลาวแลว วา สามิ ขาแตนาย ตุมฺเห อ. ทาน ท. อเปถ จงหลีกไป
อย ปุคฺคโล อ. บุคคลนี้ น กโรติ ยอมไมกระทํา เอวรูป กมฺม ซึ่ง
กรรมอันมีรปู อยางนี้ อิติ ดังนี้ โมเจสุ ยังมนุษยใหปลอยแลว ต อุปาสก
ซึ่งอุบาสกนั้น ๆ
โส อุปาสโก อ. อุบาสกนั้น คนฺตฺวา ไปแลว วิหาร สูวิหาร
อาโรเจสิ บอกแลว ภิกขฺ ูน แกภิกษุ ท. วา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ
อห อ. กระผม มนุสฺเสหิ นาสิโต เปนผูอันมนุษย ท. ใหฉิบหาย
แลว อมฺหิ ยอมเปน ชีวติ  อ. ชีวิต เม อันกระผม ลทฺธ ไดแลว
นิสฺสาย เพราะอาศัย กุมฺภทาสิโย ซึ่งนางกุมภทาสี ท. อิติ ดังนี้ ฯ ภิกขฺ ู
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อ. ภิกษุ ท. อาโรเจสุ กราบทูลแลว ต อตฺถ ซึ่งเนื้อความนั้น ตถาคตสฺส
แกพระตถาคต ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว กถ
ซึ่งถอยคํา เตส ภิกฺขูน ของภิกษุ ท. เหลานั้น วตฺวา ตรัสแลววา
ภิกฺขเว ดูกอ นภิกษุ ท. จุลฺลกาลอุปาสโก อ. อุบาสกชื่อวาจุลลกาล
ลภิ ไดแลว ชีวิต ซึ่งชีวติ กุมฺภทาสิโย นิสฺสาย จเอว เพราะอาศัย
ซึ่งนางกุมภทาสี ท. ดวยนั่นเทียว อตฺตโน อการกภาเวน จ เพราะความ
ที่แหงตนเปนผูไมกระทําดวย หิ ดวยวา สตฺตา อ. สัตว ท. อิเม นาม
ชื่อเหลานี้ กตฺวา กระทําแลว ปาปกมฺม ซึ่งกรรมอันลามก อตฺตนา
ดวยตน กิลสิ ฺสนติ ยอมเศราหมอง อตฺตนา ว ดวยตนเทียว นิรยาทีสุ
อปาเยสุ ในอบาย ท. มีนรกเปนตน ปน สวนวา (สตฺตา) อ. สัตว ท.
กตฺวา กระทําแลว กุสล ซึ่งกุศล คจฺฉนฺตา เมื่อไป สุคตึ จเอว
สูสุคติดวยนั่นเทียว นิพฺพาน จ สูพ ระนิพพานดวย วิสุชฺฌนฺติ ชื่อวา
ยอมหมดจดวิเศษ อตฺตนา ว ดวยตนเทียว อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว
คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นีว้ า
ปาป อ. บาป (เยน ปุคฺคเลน) กต เปนกรรม
อันบุคคลใดกระทําแลว อตฺตนา ว ดวยตนเทียว
(โหติ) ยอมเปน (โส ปุคฺคเลน) อ. บุคคลนั้น
สงฺกิลิสฺสติ ยอมเศราหมอง อตฺตนา ดวยตน
ปาป อ. บาป (เยน ปุคฺคเลน) อกต เปนกรรม
อันบุคคลใดไมกระทําแลว อตฺตนา ดวยตน (โหติ)

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๖ - หนาที่ 35

ยอมเปน (โส ปุคฺคโล) อ. บุคคลนั้น วิสชุ ฺฒติ
ยอมหมดจดวิเศษ อตฺตนา ว ดวยตนเทียว สุทฺธิ อ.
ความหมดจด อสุทฺธิ อ. ความไมหมดจด ปจฺจตฺต
เปนของมีตนเฉพาะ (โหติ) ยอมเปฯ อฺโ
ปุคฺคโล อ. บุคคลอื่น อฺ ปุคฺคล ยังบุคคลอื่น น
วิโสธเย พึงใหหมดจดวิเศษไมได อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. เนื้อความวา อกุสลกมฺม อ. กรรมอันเปนอกุศล เยน
ปุคฺคเลน กต เปนกรรมอันบุคคลใดกระทําแลว อตฺตนา ดวยตน โหติ
ยอมเปน โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น อนุภวนโต เมื่อเสวย ทุกฺข ซึ่งทุกข
อปาเยสุ ในอบาย ท. จตูสุ ๔ สงฺกิลสิ ฺสติ ชื่อวายอมเศราหมอง อตฺตนา ว
ดวยตนเทียว ปน สวนวา ปาป อ. บาป เยน ปุคคฺ เลน อกต เปน
กรรมอันบุคคลใดไมกระทําแลว อตฺตนา ดวยตน (โหติ) ยอมเปน
โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนัน้ คจฺฉนฺโต เมื่อไป สุคตึ จเอว สูสุคติดวย
นั่นเทียว นิพฺพาน จ สูพระนิพพานดวย วิสชุ ฌ
ฺ ติ ชื่อวายอมหมดจด
วิเศษ อตฺตนา ว ดวยตนเทียว กุสลกมฺมสงฺขาตา สุทฺธิ จ อ. ความหมดจด
อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววากรรมอันเปนกุศลดวย อกุสลกมฺมสงฺขาตา
อสุทฺธิ จ อ. ความไมหมดจด อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววากรรมอันเปน
อกุศลดวย ปจฺจตฺต เปนของมีตนเฉพาะ (โหติ) ยอมเปน คือวา
วิปจฺจติ ยอมเผล็ดผล การกสตฺตาน อตฺตนิเอว ในตน ของสัตวผู
กระทํา ท. นัน่ เทียว อฺโ ปุคฺคโล อ. บุคคลอื่น อฺ ปุคฺคล
ยังบุคคลอื่น น วิโสธเย พึงใหหมดจดวิเศษไมได คือวา นเอว วิโสเธติ
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ยอมบริสุทธิ์ไมไดนั่นเทียว คือวา น กิเลเสติ ยอมใหเศราหมอง
ไมได อิติ ดังนี้ ตสฺสา คาถาย แหงพระคาถานั้น (ปณฺฑิเตน)
อันบัณฑิต (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ
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เรื่องพระอัตตทัตถเถระ
๙. ๒๖/๓ ตั้งแต อถ น ภิกฺขู กสฺมา อาวุโส ตฺว เปนตนไป.
อถ ครั้งนั้น ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. วตฺวา กลาวแลววา อาวุโส
แนะผูมีอายุ ตฺว อ. ทาน นเอว อมฺหาก สนฺติก อาคจฺฉสิ ยอมไมมา
สูสํานัก ของเรา ท. นั่นเทียว น มนฺเตสิ ยอมไมปรึกษา กิจฺ ิ ซึ่ง
อะไร ๆ กสฺมา เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ น เถร กะพระเถระนั้น
เนตฺวา นําไปแลว สนฺติก สูสํานัก สตฺถุ ของพระศาสดา อาโรจยึสุ
กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ อย ภิกฺขุ อ. ภิกษุนี้
กโรติ ยอมกระทํา เอว นาม กมฺม ซึ่งกรรมชื่ออยางนี้ อิติ ดังนี้ ฯ โส
เถโร อ. พระเถระนั้น สตฺถาราป วุตฺโต ผูแมอันพระศาสดาตรัสแลววา
ตฺว อ. เธอ กโรสิ ยอมกระทํา เอว อยางนี้ กสฺมา เพราะเหตุอะไร
อิติ ดังนี้ (อาห) กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ กิร
ไดยินวา ตุมฺเห อ. พระองค ท. ปรินิพฺพายิสฺสถ จักเสด็จปรินิพพาน
จาตุมฺมาสจฺจเยน โดยอันลวงไปแหงกาลประกอบดวยเดือนสี่ อห อ.
ขาพระองค ตุมฺเหสุ ครัน้ เมื่อพระองค ท. ธรนฺเตสุเอว ยังทรงพระ
ชนมอยูนั่นเทียว วายมามิ จะพยายาม อรหตฺตปฺปตฺติยา เพื่ออัน
บรรลุซึ่งความเปนแหงพระอรหันต อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา ทตฺวา ทรงประทานแลว สาธุการ
ซึ่งอันสาธุการ ตสฺส เถรสฺส แกพระเถระนั้น วตฺวา ตรัสแลววา
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ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. สิเนโห อ. ความสิเนหา มยิ ในเรา อตฺถิ มีอยู
ยสฺส ปุคฺคลสฺส แกบุคคลใด เตน ปุคฺคเลน อตฺตทตฺถตฺเถเรน วิย
ภวิตุ อ. อันอันบุคคลนั้นเปน เปนผูเพียงดังวาพระเถระชื่อวา อัตตทัตถะ
วฏฏติ ยอมควร หิ ดวยวา (ชนา) อ. ชน ท. ปูเชนฺตา บูชาอยู
คนฺธาทีหิ วตฺถูหิ ดวยวัตถุ ท. มีของหอมเปนตน น ปูเชนฺติ ยอมไม
ชื่อวาบูชา ม ซึ่งเรา ปน สวนวา (ชนา) อ. ชน ท. (ปูเชนตา)
บูชาอยู ธมฺมานุธมฺมปฺปฏิปตฺติยา ดวยการปฏิบตั ิซึ่งธรรมอันสมควร
แกธรรม ปูเชนฺติ ชื่อวายอมบูชา ม ซึ่งเรา ตสฺมา เพราะเหตุนั้น
อฺเนป ภิกฺขุนา อันภิกษุแมรูปอื่น อตฺตทตฺถสทิเสน พึงเปนผูเชน
กับดวยภิกษุชื่อวาอัตตทัตถะ ภวิภพฺพ พึงเปน อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว
คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นีว้ า
(ปุคฺคโล) อ. บุคคล อตฺตทตฺถ น หาปเย
ไมพึงยังประโยชนของตนใหเสื่อม ปรตฺเถน
เพราะประโยชนของบุคคลอื่น พหุนาป แมมาก
อภิฺาย รูยงิ่ แลว อตฺตทตฺถ ซึ่งประโยชนของตน
สทตฺถปฺปสุโต พึงเปนผูขวนขวายแลวในประโยชน
อันเปนของตน สิยา พึงเปน อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ.เนื้อความวา (ปุคฺคโล) อ. บุคคล คิหิภูโต ผูเปน
คฤหัสถเปนแลว กากณิกมตฺตป อตฺตโน อตฺถ น หาปเย ไมพึงยัง
ประโยชน ของตน แมอันมีกากณิกเปนประมาณใหเสื่อม อตฺเถน
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เพราะประโยชน ปรสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลอื่น สหสฺสมตฺเตนอป
แมอันมีพันเปนประมาณ ตาว กอน หิ ดวยวา อสฺส ปุคฺคลสฺส
อตฺตทตฺโถ ว อ. ประโยชนของตน ของบุคคลนั้นเทียว กากณิกมตฺโตป
แมอันมีกากณิกเปนประมาณ ขาทนีย วา ยังวัตถุอันบุคคลพึงเคี้ยวหรือ
โภชนีย วา หรือวายังวัตถุอันบุคคลพึงบริโภค นิปฺผาเทติ ยอมให
สําเร็จ ปรตฺโถ อ. ประโยชนของบุคคลอื่น (ขาทนีย วา) ยังวัตถุ
อันบุคคลพึงเคี้ยวหรือ (โภชนีย วา) หรือวายังวัตถุอันบุคคลพึงบริโภค
น (นิปฺผาเทติ) ยอมไมใหสําเร็จ ปน สวนวา อิท คาถาปาททฺวย
อ. หมวดสองแหงบาทแหงพระคาถานี้ (ภควตา) อันพระผูมีพระภาคเจา อกเถตฺวา ไมตรัสแลว เอว อยางนี้ กถิต ตรัสแลว กมฺมฏฐานสีเสน ดวยหัวขอแหงพระกรรมฐาน ตสฺมา เพราะเหตุนั้น สงฺฆสฺส
อุปฺปนฺน เจติยปฺปฏิสงฺขรณาทิกิจฺจ วา อ. กิจมีการปฏิสังขรณซึ่งเจดีย
เปนตน อันเกิดขึ้นแลว แกสงฆหรือ อุปชฺฌายาทิวตฺต วา หรือวา
อ. วัตรมีวัตรเพื่ออุปชฌายะเปนตน ภิกฺขุนา อันภิกษุ (จินฺเตตฺวา)
คิดแลววา อห อ. เรา อตฺตทตฺถ น หาเปมิ จะไมยังประโยชน
ของตนใหเสื่อม อิติ ดังนี้ น หาเปตพฺพ ไมพึงใหเสื่อม หิ ดวยวา
(ภิกฺขุ) อ. ภิกษุ อภิสมาจาริกวตฺต ยังวัตรของภิกษุผูมีความประพฤติ
เอื้อเฟอดวยดียิ่ง ปูเรนฺโตเอว ใหเต็มอยูนั่นเทียว สจฺฉิกโรติ ยอม
กระทําใหแจง อริยผลาทีนิ ผลานิ ซึ่งผล ท. มีอริยผลเปนตน ตสฺมา
เพราะเหตุนั้น อยป วตฺตปูรณภาโว อ. ความเปนคืออันยังวัตรให
เต็มแมนี้ อตฺตทตฺโถ ว ชือ่ วาเปนประโยชนของตนเทียว (โหติ)
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ยอมเปน ปน อนึ่ง โย ภิกฺขุ อ. ภิกขฺ ุใด อจฺจารทฺธวิปสฺสโก ผูมี
วิปสสนาอันปรารภยิ่งแลว ปตฺถยมาโน ปรารถนาอยู ปฏิเวธ ซึ่งการ
แทงตลอดวา (อห) อ. เรา (ปฏิวิชฌ
ฺ สิ ฺสามิ) จักแทงตลอด อชฺช
ในวันนี้ (อห) อ. เรา (ปฏิวิชฺฌิสฺสามิ) จักแทงตลอด อชฺชเอว
ในวันนี้นั่นเทียว อิติ ดังนี้ วิจรติ ประพฤติอยู อตฺตโน กิจฺจเอว
อ. กิจของตนนั้นเทียว เตน ภิกฺขุนา อันภิกษุนั้น อุปชฺฌายาทิวตฺตานิป
ยังแมวัตรมีวัตรเพื่ออุปชฌายเปนตน ท. หาเปตฺวา ใหเสื่อมแลว กาตพฺพ
พึงกระทํา หิ ก็ (ภิกฺขุ) อ. ภิกษุ อภิฺาย รูยิ่งแลว อตฺตทตฺถ
ซึ่งประโยชนของตน เอวรูป อันมีรปู อยางนี้ คือวา สลฺลกฺเขตฺวา
กําหนดแลววา อย ธมฺโม อ. ธรรมนี้ อตฺโถ เปนประโยชน อตฺตโน
ของตน เม ของเรา (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ อุยฺตุตฺตปฺปยุตฺโต
พึงเปนผูขวนขวายแลวและประกอบแลว อตฺเว ในประโยชน สเก
อันเปนของตน ตสฺมึ นัน้ ภเวยฺย พึงเปน อิติ ดังนี้ ตสฺสา คาถาย
แหงพระคาถานั้น (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ
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เรื่องพระเจาสุทโธทนะ
๑๐. ๓๑/๑๗ ตั้งแต ราชา สาฏก สณฺเปนฺโต เวเคน
เปนตนไป.
ราชา อ. พระราชา สณฺเปนฺโต ทรงตั้งไวดวยดีอยู สาฏก
ซึ่งผาสาฎก นิกฺขมิตฺวา เสด็จออกไปแลว เวเคน โดยเร็ว วนฺทิตฺวา
ถวายบังคมแลว สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา อาห ตรัสแลววา ปุตฺต
แนะบุตร ตฺว อ. พระองค ม ยังขาพเจา นาเสสิ ยอมใหฉิบหาย
กสฺมา เพราะเหตุอะไร ลชฺชา อ. ความละอาย (ตยา) อันพระองค
จรนฺเตน ผูเสด็จเที่ยวไปอยู ปณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต อุปฺปาทิตา
ใหเกิดขึ้นแลว เม แกขาพเจา อติวิย เกินเปรียบ อยุตฺต นาม กมฺม
อ. กรรมอันซึ่งวาไมควรแลว เต อันพระองค กต ทรงกระทําแลว
(ตยา) อิมสฺมึเอว นคเร สุวณฺณสิวิกาทีหิ ยาเนหิ จริตฺวา ปณฺฑาย
จริตุ อ. อันอันพระองค เสด็จเที่ยวไปแลว ดวยยาน ท. มีวออันเปน
วิการแหงทองเปนตน เสด็จเที่ยวไป เพื่อบิณฑบาต ในพระนครนี้
นั่นเทียว วฏฏติ ยอมควร ตฺว อ. พระองค ม ยังขาพเจา สชฺชาเปสิ
ยอมใหละอาย กึ เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ ฯ (สตฺถา) อ.พระศาสดา
(อาห) ตรัสแลววา มหาราช ดูกอนมหาบพิตร อห อ. อาตมภาพ
ต ยังพระองค ลชฺชเปมิ ยอมใหทรงละอาย น หามิได ปน แตวา
อห อ. อาตมภาพ อนุวตฺตามิ ยอมประพฤติตาม กุลวส ซึง่ วงศแหง
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ตระกูล อตฺตโน ของตน อิติ ดังนี้ ฯ (ราชา) อ. พระราชา (อาห)
ตรัสแลววา ตาต แนะพอ ปน ก็ ปณฺฑาย จริตฺวา ชีวิน อ. อันเสด็จ
เที่ยวไป เพื่อบิณฑบาต แลวเปนอยู วโส เปนวงศ มม ของขาพเจา
(โหติ) ยอมเปน กึ หรือ อิติ ดังนี้ ฯ (สตฺถา) อ. พระศาสดา วตฺวา
ตรัสแลววา มหาราช ดูกอ นมหาบพิตร เอโส ปณฑ
ฺ าย จริตฺวา ชีวนภาโว
อ. ความเปนคืออันเที่ยวไป เพื่อบิณฑบาต แลวจึงเปนอยูนั้น วิโส
เปนวงศ ตว ของพระองค (โหติ) ยอมเปน น หามิได ปน แตวา
เอโส ปณฺฑาย จริตฺวา ชีวนภาโว อ. ความเปนคืออันเที่ยวไป เพื่อ
บิณฑบาต แลวจึงเปนอยูนั้น วโส เปนวงค มม ของอาตมภาพ (โหติ)
ยอมเปน หิ เพราะวา พุทฺธสหสฺสานิ อ. พันแหงพระพุทธเจา ท. อเนกานิ
ิอันมิใชพันเดียว ปณฺฑาย จริตฺวา ว ทรงเที่ยวไปแลว เพื่อบิณฑบาต
เทียว ชีวึสุ ทรงเปนอยูแลว อิติ ดังนี้ เทเสนฺโต เมื่อจะทรงแสดง
ธมฺม ซึ่งธรรม อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา
เหลานี้วา
(ปพฺพชิโต) อ. บรรพชิต น ปมชฺเชยฺย
ไมพึงประมาท อุตฺติฏเ ปณฺเฑ ในกอนขาว
อันอันตนพึงลุกขึ้นแลว ยืนแลวพึงรับเอา (ปุคฺคโล)
อ. บุคคล จเร พึงประพฤติ ธมฺม ซึง่ ธรรม
(กตฺวา) กระทํา สุจริต ใหเปนสุจริต ธมฺมจารี
อ. บุคคลผูประพฤติซึ่งธรรมโดยปกติ เสติ ยอมนอน
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สุข เปนสุข อสฺมึ โลเก จ ในโลกนีด้ วย
ปรมฺหิ โลเก จ ในโลกอืน่ ดวย (ปุคคฺ โล)
อ. บุคคล จเร พึงประพฤติ ธมฺม ซึ่งธรรม (กตฺวา)
กระทํา สุจริต ใหเปนสุจริต น จเร ไมพึง
ประพฤติ ต ธมฺม ซึ่งธรรมนั้น (กตฺวา) กระทํา
ทุจฺจริต ใหเปนทุจริต ธมฺมจารี อ. บุคคลผู
ประพฤติซึ่งธรรมโดยปกติ เสติ ยอมนอน สุข
เปนสุข อสฺมึ โลเก จ ในโลกนี้ดวย ปรมฺหิ
โลเก จ ในโลกอื่นดวย อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา (อตฺตนา) อุฏหิตฺวา ปเรส ชนาน
ฆรทฺวาเร ตฺวา คเหตพฺปณฺเฑ ในกอนขาว อันอันตนพึงลุกขึ้นแลว
ยืนอยูแลว ที่ประตูแหงเรือน ของชน ท. เหลาอื่น พึงรับเอา (อิติ)
ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหงบทวา
อุตฺติฏเ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา หิ ก็ (ภิกฺขุ) อ. ภิกษุ ปณฺฑจาริกวตฺต
ยังวัตรของภิกษุมีการเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต ปริหาเปตฺวา ใหเสื่อมรอบ
แลว ปริเยสนฺโต แสวงหาอยู ปณีตโภชนานิ ซึง่ โภชนะอันประณีต ท.
ปมชฺชติ นาม ชื่อวายอมประมาท อุตฺติฏเ ปณฺเฑ ในกอนขาว
อันอันตนพึงลุกขึ้นแลว ยืนแลวพึงรับเอา ปน แตวา (ภิกฺขุ) อ. ภิกษุ
จรนฺโต เที่ยวไปอยู ปณฑาย เพื่อบิณฑบาต สปทาน ตามลําดับตรอก
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น ปมชฺชติ นาม ชื่อวายอมไมประมาท อุตฺติฏเ ปณฺเฑ ในกอนขาว
อันอันตนพึงลุกขึ้นแลว ยืนแลวพึงรับเอา (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส)
แหงบทวา นปฺปมชฺเชยฺย อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา (ภิกฺขุ) อ. ภิกษถ อเนสน ปหาย สปทาน
จรนฺโต เมื่อละแลว ซึ่งการแสวงหาอันไมควร เที่ยวไป ตามลําดับตรอก
จเรยฺย ชื่อวาพึงประพฤติ ภิกฺขาจริยธมฺม ซึ่งธรรมคือการเที่ยวไปเพื่อภิกษา
ตเอว นั้นนั่นเทียว (กตฺวา) กระทํา สุจริต ใหเปนสุจริต (อิติ)
ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา ธมฺม อิติ ดังนี้ ฯ
เอต วจน อ. คํานี้วา สุข เสติ อิติ ดังนี้ เทสนามตฺต เปนคํา
สักวาเทศนา (โหติ) ยอมเปน ฯ อตฺโถ อ.อธิบายวา (ปุคฺคโล)
อ. บุคคล จรนฺโต เมื่อประพฤติ ภิกฺขาจริยธมฺม ซึ่งธรรมคือการเที่ยว
ไปเพื่อภิกษา ธมฺมจารี ชื่อวาผูประพฤติซึ่งธรรมโดยปกติ วิหรติ
ยอมอยู สุข เปนสุข อิริยาปเถหิ ดวยอิริยาบถ ท. จตูหิป แม ๔
อิธ โลเก จ ในโลกนี้ดวย ปรโลเก จ ในโลกอืน่ ดวย อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา (ปุคฺคโล) อ. บุคคล จรนฺโต เมื่อ
เที่ยวไป อโคจเร ในอโคจร เวสิยาทิเภเท อันตางดวยอโคจรมีหญิง
แพศยาเปนตน จรติ นาม ชื่อวายอมประพฤติ ภิกขฺ าจริยธมฺม ซึ่งธรรม
คือการเที่ยวไปเพื่อภิกษา (กตฺวา) กระทํา ทุจฺจริต ใหเปนทุจริต
อจริตฺวา ไมประพฤติแลว เอว อยางนี้ จเร พึงประพฤติ ต ธมฺม
ซึ่งธรรมนั้น (กตฺวา) กระทํา สุจริต ใหเปนสุจริต น จเร ไมพึง

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๖ - หนาที่ 45

ประพฤติ ต ธมฺม ซึ่งธรรมนั้น (กตฺวา) กระทํา ทุจฺจริต ใหเปน
ทุจริต (อิติ) ดังนี้ (ปททฺวยสฺส) แหงหมวดแหงบทวา น ต
ทุจฺจริต อิติ ดังนี้ ฯ เสส วจน อ. คําอันเหลือ วุตฺตตฺถเอว
เปนคํามีเนื้อความอันขาพเจากลาวแลวนั่นเทียว (โหติ) ยอมเปน ฯ
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เรื่องพระสัมมัชชนเถระ
๑๑. ๓๖/๑๑ ตั้งแต อถ น เถโร เอกมนนฺต นิสีทาเปตฺวา
เปนตนไป.
อถ ครั้งนั้น เถโร อ. พระเถระ น สมฺมชฺชนตฺเถร ยัง
พระเถระชื่อวาสัมมัชชนะนั้น นิสีทาเปตฺวา ใหนั่งแลว เอกมนฺต ณ
สวนสุดขางหนึ่ง โอวทนฺโต เมื่อจะกลาวสอน อาห กลาวแลววา
อาวุโส แนะผูมีอายุ ภิกฺขุนา นาม สพฺพกาล สมฺมชฺชนฺเตน
(หุตฺวา) วิจริตุ อ. อันชื่ออันภิกษุ เที่ยวไปเปนเปนผูกวาดอยู ตลอดกาล
ทั้งปวง น วฏฏติ ยอมไมควร ปน ก็ (ภิกฺขุนา) ปาโตเอว
สมฺมชฺชิตฺวา ปณฺฑาย จริตฺวา ปณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺเตน อาคนฺตฺวา
รตฺติฏาเน วา ทิวาฏาเน วา นิสนิ ฺเนน ทฺวตฺตึสาการ สชฺฌายิตฺวา
อตฺตภาเว ขยวย ปฏเปตฺวา สายณฺเห อุฏาย สมฺมชฺชิตุ อ. อัน
อันภิกษุ ผูกวาดแลว แตเชานั่นเทียว เที่ยวไปแลว เพื่อบิณฑบาต
กาวกลับแลวจากบิณฑบาต ผูมาแลว นั่งแลว ในที่เปนที่พักใน
กลางคืนหรือ หรือวาในที่เปนที่พักในกลางวัน สาธยายแลว ซึ่งอาการ
๓๒ เริ่มตั้งแลว ซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไป ในอัตภาพ ลุก
ขึ้นแลวกวาด ในเวลาเย็น วฏฏติ ยอมควร โอกาโส อ. โอกาส
(ภิกฺขุนา) อันภิกษุ อสมฺมชฺชิตฺวา ไมกวาดแลว นิจฺจกาล ตลอด
กาลเปนนิจ กาตพฺโพ พึงกระทํา อตฺตโนป นาม ชื่อแมแกตน อิติ
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ดังนี้ ฯ โส สมฺมขฺชนตฺเถโร อ. พระเถระชื่อวาสัมมัชชนะนัน้ ตฺวา
ตั้งอยูแลว โอวาเท ในโอวาท เถนสฺส ของพระเถระ ปาปุณิ
บรรลุแลว อรหตฺต ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต น จิรสฺสเอว
ตอกาลไมนานนั่นเทียว ฯ ต ต าน อ. ทีนั้นนัน้ อุกฺกลาป เปน
ที่รกรุงรัง อโหสิ ไดเปนแลว ฯ
อถ ครั้งนั้น ภิกขฺ ู อ. ภิกษุ ท. อาหสุ กลาวแลววา
สมฺมชฺชนตฺเถร แนะสัมมัชชนเถระ อาวุโส ผูมอี ายุ ต ต าน อ.
ที่นั้นนั้น อุกกฺ ลาป เปนที่รกรุงรัง (โหติ) ยอมเปน ตฺว อ. ทาน
น สมฺมชฺชสิ ยอมไมกวาด กสฺมา เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้
น สมฺมชฺชนตฺเถร กะพระเถระชื่อวาสัมมัชชนะนั้น ฯ (สัมมฺ ชฺชนตฺเถโร)
อ. พระเถระชื่อวาสัมมัชชนะ (อาห) กลาวแลววา ภนฺเต ขาแต
ทานผูเจริญ เอว กมฺม อ.กรรมอยางนี้ มยา อันกระผม กติ
กระทําแลว ปมาทกาเล ในกาลแหงความประมาท อิทานิ ในกาลนี้
อห อ. กระผม อปฺปมตฺโต เปนผูไมประมาทแลว อมฺหิ ยอมเปน
อิติ ดังนี้ ฯ ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. อาโรเจสุ กราบทูลแลววา อย
เถโร อ. พระเถระนี้ พฺยากโรติ ยอมพยากรณ อฺ อรหตฺตผล
ซึ่งพระอรหัตผล อันบุคคลพึงรูทั่ว อิติ ดังนี้ สตฺถุ แดพระศาสดา ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท.
อาม เออ (เอว) อ. อยางนั้น ปุตฺโต อ. บุตร มม ของเรา
สมฺมชฺชนฺโต วิจริ เที่ยวไปกวาดอยูแลว ปมาทกาเล ในกาลแหงความ
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ประมาท ปุพฺเพ ในกาลกอน ปน แตวา อิทานิ ในกาลนี้ (มม
ปุตฺโต) อ. บุตรของเรา วีตินาเมนฺโต ยังกาลใหนอมลวงไปวิเศษอยู
มคฺคผลสุเขน ดวยความสุขอันเกิดจากมรรคและผล น สมฺมชฺชติ
ยอมไมกวาด อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม
นี้วา
จ ก็ โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด ปมชฺชิตวฺ า
ประมาทแลว ปุพฺเพ ในกาลกอน โส ปุคฺคโล
อ. บุคคลนั้น น ปมชฺชติ ยอมไมประมาท ปจฺฉา
ภายหลัง โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น อิ โลก
ยังโลกนี้ ปภาเสติ ยอมใหสวาง จนฺทมิ า อิว
ราวกะ อ. พระจันทร มุตฺโต พนแลว อพฺภา
จากหมอก (โลก ปกาเสนฺโต) ยังโลกใหสวางอยู
อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. เนื้อความวา โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด ปมชฺชิตวา
ประมาทแลว ปุพฺเพ ในกาลกอน วตฺตปฺปฏิวตฺตกรเณน วา ดวย
การกระทําซึ่งวัตรและวัตรอันสมควรหรือ สชฺฌมยาทีหิ กิจฺเจหิ วา หรือ
วาดวยกิจ ท. มีการสาธยายเปนตน วีตินาเมนฺโต ยังกาลใหนอ มลวง
ไปวิเศษอยู มคฺคผลสุเขน ดวยความสุขอันเกิดจากมรรคและผล น
ปมชฺชติ ชื่อวายอมไมประมาท ปจฺฉา ภายหลัง โส ปุคฺคโส อ.
บุคคลนั้น อิม ขนฺธาทิโลก ยังโลกมีขันธเปนตนนี้ โอภาเสติ ยอม
ใหสวาง คือวา กโรติ ยอมกระทํา เอกาโลก ใหมีแสงสวางอัน
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เดียวกัน มคฺคฺาเณน ดวยญาณอันประกอบแลวดวยมรรค จนฺโท
วิย ราวกะ อ. พระจันทร มุตโฺ ต อันพนแลว อพฺภาทีหิ ปฏิจฺฉาทเนหิ จากเครื่องปดบัง ท. มีหมอกเปนตน โอกาสโลก ยังโลกอันวาง
(โอภาเสนฺโต) ใหสวางอยู อิติ ดังนี้ ตสฺสา คาถาย แหงพระ
คาถานั้น (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ
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เรื่องธิดานายชางหูก
๑๒. ๔๒/๒ ตั้งแต มหาขโน อุชฌายิ อมฺโภ ปสฺสถ
เปนตนไป.
มหาชโน อ.มหาชน อุชฌ
ฺ ายิ โพนทนาแลววา อมฺโภ แนะ
ผูเจริญ ตุมฺเห อ. ทาน ท. ปสฺสถ จงดู อย เปสการธีตา อ. ธิดา
ของนายชางหูกนี้ กเถสิ กลาวแลว (อตฺตนา) อิจฺฉิติจฺฉิต วจน
ซึ่งคําอันอันตนปรารถนาแลวและปรารถนาแลว สทฺธึ กับ สมฺมาสมฺพุทฺเธน
ดวยพระสัมมาสัมพุทธเจา (วจเน) ครั้นเมื่อพระดํารัสวา ตฺว อ.
เธอ อาคจฺฉสิ ยอมมา กุโต านโต แตที่ไหน อิติ ดังนี้
(สมฺมาสมฺพุทฺเธน) อันพระสัมมาสัมพุทธเจา วุตฺเต ตรัสแลว (วจน)
อ. คําวา (อห) อ. หมอมฉัน (อาคจฺฉามิ) ยอมมา เปสการเคหโต
จากเรือนของนายชางหูก อิติ ดังนี้ อิมาย เปสการธีตรา วตฺตพฺพ
พึงเปนคําอันธิดาของนายชางหูกนี้พึงกลาว (สิยา) พึงเปน (วจเน)
ครั้นเมื่อดํารัสวา ตฺว อ. เธอ คจฺฉสิ จะไป กห าเน ณ ที่ไหน
อิติ ดังนี้ (สมฺมาสมฺพุทฺเธน) อันพระสัมมาสัมพุทธเจา วุตฺเต
ตรัสแลว (วจน) อ. ตําวา (อห) หมอมฉัน (คจฺฉามิ) จะไป
เปสการสาล สูศาลาของนายชางหูก อิติ ดังนี้ (อิมาย เปสการธีตรา)
วตฺตพฺพ พึงเปนคําอันธิดาของนายชางหูกนี้พึงกลาว สิยา พึงเปน
นนุ นาม ชือ่ มิใชหรือ อิติ ดังนี้ ฯ
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สตฺถา อ. พระศาสดา กตฺวา ทรงกระทําแลว มหาชน ซึ่ง
มหาชน นิสสฺ ทฺท ใหเปนผูมีเสียงออกแลว ปุจฺฉิ ตรัสถามแลววา
กุมาริเก ดูกอ นกุมาริกา ตฺว อ. เธอ (วจเน) ครั้นเมื่อคําวา ตฺว
อ. เธอ อาคจฺฉสิ ยอมมา กุโต านโต จากที่ไหน อิติ ดังนี้
(มยา) อันเรา วุตฺเต กลาวแลว วเทสิ ยอมกลาววา อห อ. หมอมฉัน
น ชานามิ ยอมไมทราบ อิติ ดังนี้ กสฺมา เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ ฯ
(กุมาริกา) อ.นางกุมาริการ (อาห) กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระ
องคผูเจริญ ตุมฺเห อ. พระองค ท. ชานาถ ยอมทรงทราบ มม
เปสการเคหโต อาคตภาว ซึ่งความที่แหงหมอมฉันเปนผูมาแลว จาก
เรือนของนายชางหูก ปน แตวา ตุมเฺ ห อ. พระองค ท. ปุจฉฺ นฺตา
เมื่อจะตรัสถามวา ตฺว อ. เธอ อาคตา เปนผูมาแลว กุโต านโต
จากที่ไหน อสิ ยอมเปน อิติ ดังนี้ ปุจฺฉถ ยอมตรัสถามวา ตฺว
อ. เธอ อาคนฺตฺวา มาแลว กุโต านโต จากที่ไหน นิพฺพตฺตา
เปนผูบังเกิดแลว อิธ าเน ในที่นี้ อสิ ยอมเปน อิติ ดังนี้ ปน
แตวา อห อ. หมอมฉัน น ชานามิ ยอมไมทราบวา จ ก็ อห
อ. หมอมฉัน อาคนฺตฺวา มาแลว กุโต านโต แตที่ไหน นิพพฺ ตฺตา
เปนผูบังเกิดแลว อิธ าเน ในที่นี้ อมฺหิ ยอมเปน (อิติ) ดังนี้
ิอิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา ทตฺวา ทรงประทานแลว
สาธการ ซึ่งอันสาธุการ ปม ที่หนึ่งวา กุมาริเก ดูกอนกุมาริกา สาธุ
อ. ดีละ สาธุ อ. ดีละ มยา ปุจฺฉิตปฺโหเอว อ.ปญหาอันอันเราถาม
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แลวนั้นเทียว ตยา อันเธอ วิสฺสชฺชโิ ต เฉลยแลว อิติ ดังนี้ อสฺสา
กุมาริกาย แกนางกุมาริกา นั้น ปุจฺฉิ ตรัสถามแลว อุตฺตรึป แมยิ่ง
ขึ้นวา ตฺว อ. เธอ (มยา) ปุฏา ผูอันเราถามแลววา ตฺว อ.
เธอ คมิสฺสสิ จักไป กตฺถ าเน ณ ทีไ่ หน อิติ ดังนี้ วเทสิ
ยอมกลาววา อห อ. หมอมฉัน น ชานามิ ยอมไมทราบ อิติ
ดังนี้ กสฺมา เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ ฯ (กุมาริกา) อ. นาง
กุมาริกา (อาห) กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ
ตุมฺเห อ. พระองค ท. ชานาถ ยอมทรงทราบ ม ซึ่งหมอมฉัน
ตสรปจฺฉึ คเหตฺวา เปสการสาล คจฺฉนฺตึ ผูถือเอาแลว ซึ่งกระเชา
แหงดายหลอด ไปอยู สูศาลาของนายชางหูก ปุจฺฉถ ยอมตรัสถามวา
ปน ก็ ตฺว อ. เธอ คนฺตวฺ า ไปแลว อิโต านโต จากที่นี้
นิพฺพตฺติสฺสสิ จักบังเกิด กตฺถ าเน ณ ที่ไหน อิติ ดังนี้ จ ก็ อห
อ. หมอมฉัน จุตา เคลื่อนแลว อิโต านโต จากที่นี้ น ชานามิ
ยอมไมทราบวา อห อ.หมอมฉัน คนฺตฺวา ไปแลว นิพฺพตฺติสฺสามิ
จักบังเกิด กตฺถ าเน ในที่ไหน (อิติ) ดังนี้ อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา ทตฺวา ทรงประทานแลว
สาธุการ ซึ่งอันสาธุการ ทุติย ที่สองวา มยา ปุจฺฉิตปฺโหเอว อ.
ปญหาอันอันเราถามแลวนั่นเทียว ตยา อันเธอ วิสฺสชฺชิโต เฉลยแลว
อิติ ดังนี้ อสฺสา กุมาริกาย แกนางกุมาริกานั้น ปุจฺฉิ ตรัสถามแลว
อุตฺตรึป แมยิ่งขึ้นวา อถ ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้น (สนฺเต)
มีอยู ตฺว อ. เธอ (มยา) ปุฏา ผูอันเราถามแลววา ตฺว อ.
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เธอ น ชานาสิ ยอมไมทราบหรือ อิติ ดังนี้ วเทสิ ยอมกลาววา
อห อ. หมอมฉัน ชานามิ ยอมทราบ อิติ ดังนี้ กสฺมา เพราะ
เหตุอะไร อิติ ดังนี้ ฯ (กุมาริกา) อ. นางกุมาริกา (อาห) กราบ
ทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ อห อ. หมอมฉัน ชานามิ
ยอมทราบ มม มรณภาวเอว ซึ่งความเปนคืออันตาย แหงหมอมฉัน
นั่นเทียว ตสฺมา เพราะเหตุนั้น อห อ. หมอมฉัน วเทมิ ยอม
กราบทูล เอว อยางนี้ อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา ทตฺวา ทรงประทานแลว
สาธุการ ซึ่งอันสาธุการ ตติย ที่สามวา มยา ปุจฺฉิตปฺโหเอว อ.
ปญหาอันอันเราถามแลวนั่นเทียว ตยา อันเธอ วิสฺสชฺชิโต เฉลยแลว
อิติ ดังนี้ อสฺสา กุมาริกาย แกนางกุมาริกานั้น ปุจฺฉิ ตรัสถามแลว
อุตฺตรึป แมยิ่งขึ้นวา อถ ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้น (สนฺเต)
มีอยู ตฺว อ. เธอ (มยา) ปุฏา ผูอันเราถามแลววา ตฺว อ. เธอ
ชานาสิ ยอมทราบหรือ อิติ ดังนี้ วเทสิ ยอมกลาววา อห อ.
หมอมฉัน น ชานามิ ยอมไมทราบ อิติ ดังนี้ กสฺมา เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ ฯ (กุมาริกา) อ. นางกุมาริกา (อาห) กราบทูล
แลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ อห อ. หมอมฉัน ชานามิ
ยอมทราบ มม มรณภาวเอว ซึ่งความเปนคืออันตาย แหงหมอมฉัน
นั่นเทียว น ชานามิ ยอมไมทราบวา ปน ก็ อห อ. หมอมฉัน
มริสฺสามิ จักตาย รตฺตินฺทิวปุพฺพณฺหาทีสุ กาเลสุ ในกาล ท. มีกลาง
คืนและกลางวันและเวลาเชาเปนตนหนา อสุกกาเล นาม ชื่อในกาล
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โนน อิติ ดังนี้ ตสฺมา เพราะเหตุนั้น อห อ. หมอมฉัน วเทมิ
ยอมกราบทูล เอว อยางนี้ อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา ทตฺวา ทรงประทานแลว
สาธุการ ซึ่งอันสาธุการ จตุตฺถ ที่สี่วา มยา ปุจฺฉิตปฺโหเอว อ.
ปญหาอันอันเราถามแลวนั่นเทียว ตยา อันเธอ วิสฺสชฺชิโต เฉลย
แลว อิติ ดังนี้ อสฺสา กุมาริกาย แกนางกุมาริกานั้น อามนฺเตตฺวา
ตรัสเตือนแลว ปริส ซึ่งบริษัท วตฺวา ตรัสแลววา ตุมฺเห อ. ทาน
ท. น ชานาถ ยอมไมทราบ เอตฺตก นาม วจน ซึ่งคําชื่ออันมี
ประมาณเทานี้ อิมาย กุมาริกาย กถิต อันอันนางกุมาริกานี้กลาวแลว
เกวล อุชฌ
ฺ ายถเอว ยอมยกโทษอยางเดียวนั่นเทียว หิ เพราะวา
ปฺจกฺขุ อ. จักษุคือปญญา เยส ชนาน ของชน ท. เหลาใด
นตฺถิ ยอมไมมี เต ชนา อ. ชน ท. เหลานั้น อนฺธาเอว เปนคน
บอดนั่นเทียว (โหนฺติ) ยอมเปน ปฺจกฺขุ อ. จักษุคือปญญา
เยส ชนาน ของชน ท. เหลาใด อตฺถิ มีอยู เตเอว ชนา
อ. ชน ท. เหลานั้นนั่นเทียว จกฺขุมนฺโต เปนผูมีจักษุ (โหนฺติ)
ยอมเปน อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
อย โลโก อ. สัตวโลกนี้ อนฺธภูโต เปนผูเปนคน
บอดเปนแลว (โหติ) ยอมเปน ตนุโก ชโน
อ. ชน นอยคน เอตฺถ โลเก ในโลกนี้ วิปสฺสติ
จะเห็นแจง อปฺโป ชโน อ. ชนนอยคน คจฺฉติ
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จะไป สคฺคาย สู สวรรค สกุโณ อิว ราวกะ
อ. นก ชาลมุตโฺ ต ตัวพนแลวจากขาย (อปฺโป) เปน
สัตวนอย (โหนฺโต) เปนอยู อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา โลกิยมหาชโน อ. โลกิยมหาชน อย นี้
อนฺธภูโต เปนผูชื่อวาเปนคนบอดเปนแลว อภาเวน เพราะความ
ไมมี ปฺาจกฺขุโน แหงจักษุคือปญญา (โหติ) ยอมเปน (อิติ)
ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานันหนา (ปททฺวยสฺส) แหง
หมวดสองแหงบทวา อย โลโก อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ชโน อ. ชน ตนุโก นอยคน คือวา
น พหุ ไมมาก เอตฺถ โลเก ในโลกนี้ วิปสฺสติ จะเห็นแจง
อนิจฺจาทิวเสน ดวยอํานาจแหงลักษณะ มีลักษณะอันไมเที่ยงเปนตน
(อิติ) ดังนี้ (ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสองแหงบทวา ตนุเกตฺถ
อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา วฏฏเกสุ ในนกกระจาบ ท. เฉเกน
สากุณิเกน ชาเลน โอตฺถริตฺวา คยฺหมาเนสุ ตัวอันบุคคลผูฆาซึ่งนก
แลวเปนอยู ผูฉลาดตลบแลว ดวยขาย จับเอาอยูหนา โกจิเอว
วฏฏโก อ. นกกระจาบ บางตัวนั่นเทียว มุจฺจติ ยอมหลุด ชาลโต
จากขาย เสสา วฏฏกา อ.นกกระจาบ ท. ตัวเหลือ ปวิสนฺติ ยอมเขา
ไป อนฺโชาลเอว สูภายในแหงขายนั่นเทียว ยถา ฉันใด สตฺเตสุ
ในสัตว ท. มารชาเลน โอตฺถเตสุ ผูอันขายคือมารรวบไวแลวหนา
พหู สตฺตา อ. สัตว ท. มาก อปายคามิโน เปนผูมีปกติไปสูอบาย
โหนฺติ ยอมเปน สตฺโต อ. สัตว อปฺโป นอยตัว คือวา โกจิเอว
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บางตัวนั่นเทียว คจฺฉติ จะไป สคฺคาย สูสวรรค คือวา ปาปุณาติ
จะถึง สุคตึ วา ซึ่งสุคติหรือ นิพฺพาน วา หรือวาซึ่งพระนิพพาน
ตถา ฉันนั้น อิติ ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา ชาลมุตโตว อิติ
ดังนี้ ฯ
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เรื่องอสทิสทาน
๑๓. ๕๕/๕ ตั้งแต ราชาป โทมนสฺสปฺปตฺโต เอวรูปาย เปนตนไป.
ราชาป แม อ. พระราชา โทมนสฺสปฺปตฺโต ผูทรงถึงแลวซึ่ง
ความโทมนัส (จินฺเตตฺวา) ทรงพระดําริแลววา สตฺถา อ. พระศาสดา
อกตฺวา ไมทรงกระทําแลว อนุโมทน ซึ่งอนุโมทนา อนุจฺฉวิก
อันสมควร มยฺห แกเรา ทาน ทตฺวา ิตสฺส ผูถวายแลว ซึ่งทาน
จึงยืนอยูแลว มชฺเฌ ในทามกลาง ปริสาย แหงบริษัท เอวรูปาย
อันมีรูปอยางนี้ วตฺวา ตรัสแลว คาถเอว ซึ่งพระคาถานั่นเทียว
อุฏาย เสด็จลุกขึ้นแลว อาสนา จากอาสนะ คโต เสด็จไปแลว
อนนุจฺฉวิก ทาน อ. ทาน อันไมสมควร มยา สตฺถุ อนุจฺฉวิก
ทาน อกตฺวา กต จักเปนทานอันเรา ไมกระทํา ซึ่งทาน อันสมควร
แกพระศาสดา แลวกระทําแลว ภวิสฺสติ จัก เปน อกปฺปยภณฺฑเอว
อ. ภัณฑะอันเปนอกัปปยะนั้นเทียว (มยา) กปฺปยภณฺฑ อกตฺวา
ทินฺน จักเปนของอันเรา ไมกระทําแลว ซึ่งภัณฑะอันเปนกัปปยะ
ถวายแลว ภวิสฺสติ จักเปน สตฺถารา อันพระศาสดา กุปเตน พึงเปน
ผูทรงพระพิโรธแลว เม แกเรา ภวิตพฺพ พึงเปน (สตฺถารา)
ยสฺส กสฺสจิ นาม ปุคฺคลสฺส ทานานุรูป อนุโมทน กาตุ อ. อัน
อันพระศาสดา ทรงกระทํา ซึ่งอนุโมทนา อันสมควรแกทาน แก
บุคคล ชื่อคนใดคนหนึ่ง วฏฏติ ยอมควร อิติ ดังนี้ คนฺตฺวา
เสด็จไปแลว วิหาร สูพระวิหาร วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแลว สตฺถาร
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ซึ่งพระศาสดา อโวจ ไดกราบทูลแลว เอต วจน ซึ่งพระดํารัสนี้วา
ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ ทาน อ. ทาน ทาตพฺพยุตฺตก อันสม
ควรแลวแกความเปนทานอันบุคคลพึงถวาย เม อันหมอมฉัน น ทินฺน
ไมถวายแลว กึ นุ โข หรือหนอแล อุทาหุ หรือวา อกปฺปยภณฺฑเอว
อ. ภัณฑะอันเปนอกัปปยะนั่นเทียว (เม) อันหมอมฉัน อทฺตวา
ไมถวายแลว กปฺปยภณฺฑ ซึ่งภัณฑะอันเปนกัปปยะ ทานารูป อัน
สมควรแกทาน ทินฺน ถวายแลว อิติ ดังนี้ ฯ (สตฺถา) อ. พระ
ศาสดา (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแลววา มหาราช ดูกอนมหาบพิตร เอต
การณ อ. เหตุนี้ กึ อะไร อิติ ดังนี้ ฯ (ราชา) อ. พระราชา
(อาห) กราบทูลแลววา อนุโมทนา อ. การอนุโมทนา
ทานานุจฺฉวิกา อันสมควรแกทาน ตุมฺเหหิ อันพระองค ท. น กตา
ไมทรงกระทําแลว เม แกหมอมฉัน อิติ ดังนี้ ฯ (สตฺถา) อ.
พระศาสดา (อาห) ตรัสแลววา มหาราช ดูกอนมหาบพิตร ทาน
อ. ทาน อนจฺฉวิกเอว อันสมควรนั่นเทียว เต อันพระองค ทินฺน
ทรงถวายแลว หิ จริงอยู เอต ทาน อ. ทานนั่น อสทิสทาน
อ. อสทิสทานนี้ (เกนจิ) อันใคร ๆ สกฺกา อาจ ทาตุ เพื่ออัน
ถวาย พุทฺธสฺส แกพระพุทธเจา เอกสฺส พระองคเดียว เอกวารเอว
สิ้นวาระเดียวนั่นเทียว ทาน อ. ทาน เอวรูป นาม ชื่ออันมีรูปอยางนี้
ทุทฺทท เปนทานอันบุคลถวายไดโดยยาก ปุน อีก (โหติ) ยอม
เปน อิติ ดังนี้ ฯ (ราชา) อ. พระราชา (ปุจฺฉิ) ทูลถามแลววา

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๖ - หนาที่ 59

ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ อถ ครัน้ เมื่อความเปนอยางนั้น (สนฺเต)
มีอยู ตุมฺเห อ. พระองค ท. น กริตฺถ ไมทรงกระทําแลว อนุโมทน ซึ่ง
อนุโมทนา ทานานุรูป อันสมควรแกทาน เม ของหมอมฉัน กสฺมา
เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ ฯ (สตฺถา) อ. พระศาสดา (อาห) ตรัส
แลววา มหาราช ดูกอนมหาบพิตร (อห) อ. อาตมภาพ (น กรึ)
ไมกระทําแลว (อนุโมทน) ซึ่งอนุโมทนา (ทานนานุรูป) อันสมควร
แกทาน (เต) ของพระองค ปริสาย อสุทฺธตฺตา เพราะความที่แหง
บริษัทเปนบริษัทไมบริสุทธิ์แลว อิติ ดังนี้ ฯ (ราชา) อ. พระราชา
(ปุจฺฉิ) ทูลถามแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ โทโส อ.
โทษ โก นุ โข อะไรหนอแล (อตฺถิ) มีอยู ปริสาย แกบริษัท
อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา อาโรเจตฺวา ตรัสบอกแลว
จิตฺตวาร ซึ่งวาระแหงจิต อมจฺจาน ของอํามาตย ท. ทฺวินฺนป แมสอง
อสฺส รฺโ แกพระราชานั้น อาจิกฺขิ ตรัสบอกแลว อนุโมทนา
(อตฺตนา) อกตภาว ซึ่งความที่แหงอนุโมทนาเปนกิริยาอันพระองค
ไมทรงกระทําแลว ปฏิจฺจ เพราะอาศัย อนุกมฺป ซึ่งความอนุเคราะห
กาเฬ ในอํามาตยชื่อวากาฬะ ฯ ราชา อ. พระราชา ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถาม
แลววา กาฬ ดูกอนกาฬ กิรไดยินวา เอว จินฺตน อ. ความคิดอยางนี้
เต อันทาน จินฺติต คิดแลว สจฺจ จริงหรือ อิติ ดังนี้ (วจเน) ครั้น
เมื่อคําวา (เอว จินฺตน) อ. ความคิดอยางนี้ (เม) อันขาพระองค
(จินฺติต) คิดแลว สจฺจ จริง อิติ ดังนี้ (กาเฬน) อันอํามาตย
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ชื่อวากาฬะ วุตฺเต กราบทูลแลว (วตฺวา) ตรัสแลววา มยิ ครัน้
เมื่อเรา สทฺธึ กับ ปุตฺตทาเรหิ ดวยบุตรและทาระ ท. มม ของเรา
อคฺคเหตฺวา ไมถือเอาแลว สนฺตก วตฺถุ ซึ่งวัตถุอันเปนของมีอยู
ตว ของทาน เทนฺเต ถวายอยู สนฺตก วตฺถุ ซึ่งวัตถุอันเปนของมีอยู
อตฺตโน ของตน หานิ อ. ความเสื่อม กา อะไร (โหติ) ยอมมี
ตุยฺหป แมแกทาน ย วตฺถุ อ. วัตถุใด มยา อันเรา ทินฺน
ใหแลว เต แกทาน ต วตฺถุ อ. วัตถุนั้น (มยา) ทินฺนเอว
จงเปนวัตถุอันเราใหแลวนั่นเทียว โหตุ จงเปน ปน แตวา ตฺว
อ. ทาน นิกขฺ ม จงออกไป รฏโต จากแวนแควน เม ของเรา
อิติ ดังนี้ นีหริตฺวา ทรงนําออกแลว ต กาฬ ซึง่ อํามาตยชื่อวา
กาฬะนั้น รฏา จากแวนแควน ปกฺโกสาเปตฺวา ทรงยังราชบุรุษให
รองเรียกมาแลว ชุณฺห ซึง่ อํามาตยชื่อวาชุณหะ ปุจฺฉติ ฺวา ตรัสถาม
แลววา กิร ไดยินวา เอว จินฺตน อ. ความคิดอยางนี้ เต อันทาน
จินฺติต คิดแลว สจฺจ จริงหรือ อิติ ดังนี้ (วจเน) ครั้นเมื่อคําวา
(เอว จินฺตน) อ. ความคิดอยางนี้ (เม) อันขาพระองค (จินฺติต)
คิดแลว สจฺจ จริง ดังนี้ (ชุณฺเหน) อันอํามาตยชื่อวาชุณหะ
วุตฺเต กราบทูลแลว (วตฺวา) ตรัสแลววา มาตุล ดูกอนลุง สาธุ
อ. ดีละ อห อ. เรา ปสนฺโน เปนผูเลือ่ มใสแลว อมฺหิ ยอมเปน
ตฺว อ. ทาน คเหตฺวา จงถือเอาแลว รชฺช ซึ่งความเปนแหงพระราชา
มม ของเรา เทหิ จงถวาย ทาน ซึ่งทาน ทิวสานิ สิ้นวัน ท.
สตฺต ๗ มยา ทินฺนนิยาเมนเอว โดยทํานองแหงทานอันอันเราถวายแลว

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๖ - หนาที่ 61

นั่นเทียว อิติ ดังนี้ นิยฺยาเทตฺวา ทรงมอบใหแลว รชฺช ซี่งความ
เปนแหงพระราชา สตฺตาห ตลอดวัน ๗ ตสฺส ชุณฺหสฺส แกอาํ มาตย
ชื่อวาชุณหะนั้น อาห กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ
ตุมฺเห อ. พระองค ท. ปสฺสถ ขอจงทอดพระเนตร กรณ ซึง่ การ
กระทํา พาลสฺส แหงคนเขลา (พาโล) อ. คนเขลา อทาสิ ไดใหแลว
ปหาร ซึ่งอันประหาร ทาเน ในทาน มยา เอว ทินฺเน อันอัน
หมอมฉันถวายแลว อยางนี้ อิติ ดังนี้ สตฺถาร กะพระศาสดา ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา มหาราช ดูกอน
มหาบพิตร อาม ขอถวายพระพร (เอว) อ. อยางนั้น พาลา
นาม ชื่อ อ. คนเขลา ท. อนภินนฺทิตฺวา ไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว
ทาน ซึ่งทาน ปรสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลอื่น ทุคฺคติปรายนา
เปนผูมีทุคติเปนที่ไปในเบื้องหนา โหนฺติ ยอมเปน ปน สวนวา
ธีรา อ. ปราชญ ท. อนุโมทิตฺวา อนุโมทนาแลว ทาน ซึ่งทาน
ปเรสป ชนาน ของชน ท. แมเหลาอื่น สคฺคปรายนาเอว เปนผูมี
สวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนานั่นเทียว โหนฺติ ยอมเปน อิติ ดังนี้
อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
กทริยา อ. ชนผูตระหนี่ ท. วชนฺติ จะไป เทวโลก
สูเทวโลก น เว หามิไดแล พาลา หเว อ.
คนเขลา ท. แล น ปสสนฺติ ยอมไมสรรเสริญ
ทาน ซึ่งทาน จ สวนวา ธีโร อ.ปราชญ
อนุโมทนาโน อนุโมทนาอยู ทาน ซึ่งทาน เตน-
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เอว การเณน เพราะเหตุนั้นนั่นเทียว โส ธีโร
อ. ปราชญนั้น สุขี เปนผูมีความสุข ปรตฺถ
โลเก ในโลกเบือ้ งหนา โหติ ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ถทฺธมจฺฉริโน ผูมีความตระหนี่ทั้งกระ
ดาง (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส)
แหงบทวา กทริยา อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา อชานนกา ผูไมรู อิธโลกปรโลกตฺถ
ซึ่งประโยชนในโลกนี้และโลกในเบือ้ งหนา (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส)
แหงบทวา พาลา อิติ ดังนี้ ฯ ปณฺฑิโต อ. บัณฑิต ธีโร อิติ
ชื่อวาปราชญ ฯ
(อตฺโถ) อ.อรรถวา โส ธีโร อ. ปราชญนนั้ อนุภวมาโน
เมื่อเสวย ทิพฺพสมฺปตฺตึ ซึ่งสมบัติอันเปนทิพ สุขี ชื่อวาเปนผูมี
ความสุข ปรโลเก ในโลกเบื้องหนา โหติ ยอมเปน ทานานุโมทนปฺุเน เพราะบุญอันเกิดแตการอนุโมทนาซึ่งทาน เตนเอว นั้นนั่น
เทียว อิติ ดังนี้ (ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสองบทวา สุขี ปรตฺถ
อิติ ดังนี้ ฯ
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เรือ่ งมารธิดา
๑๔. ๖๑/๑๕ ตั้งแต พฺราหฺมโณ สตฺถุ รูปสิรึ โอโลเกนโต
เปนตนไป.
พฺราหฺมโณ อ. พราหมณ โอโลเกนฺโต แลดูอยู รูปสิรึ ซึง่
สิริแหงพระรูป สตฺถุ ของพระศาสดา จินฺเตตฺวา คิดแลว ปุรโิ ส
นาม ชื่อ อ. บุรุษ สทิโส ผูเชนกับ อิมินา ปุริเสน ดวยบุรุษนี้
นตฺถิ ยอมไมมี อิมสฺมึ โลเก ในโลกนี้ อย ปุริโส อ. บุรุษนี้
อนุจฺฉวิโก เปนผูสมควร ธีตุ แกธิดา มยฺห ของเรา (โหติ)
ยอมเปน อห อ. เรา ทสฺสามิ จักให ธีตร ซึ่งธิดา อิมสฺส ปุริสสฺส
แกบุรุษนี้ อิติ ดังนี้ อาห กราบทูลแลววา สมณ ขาแตพระสมณะ
ธีตา อ. ธิดา เอกา คนหนึ่ง มยฺห ของเรา อตฺถิ มีอยู อห อ.
เรา อปสฺสนฺโต ไมเห็นอยู ปุริส ซึ่งบุรุษ อนุจฺฉวิก ผูสมควร
ตสฺสา ธีตุ แกธิดานั้น น อทาสึ ไมไดใหแลว ต ธีตร ซึ่งธิดานั้น
กสฺสจิ แกใคร ๆ ปน สวนวา ตว อ. ทาน อนุจฺฉวิโก เปนผู
สมควร อสฺสา ธีตุ แกธิดานั้น (อสิ) ยอมเปน อห อ. เรา ทาตุกาโม
เปนผูใครเพื่ออันให ธีตร ซึ่งธิดา เต แกทาน กตฺวา กระทํา
ปาทปริจาริก ใหเปนผูบําเรอซึ่งเทา (อมฺหิ) ยอมเปน อห อ. เรา
อาเนมิ จะนํามา น ธีตร ซึ่งธิดานั้น ยาว เพียงใด ตฺว อ. ทาน
ติฏาหิ จงยืนอยู อิธเอว าเน ในที่นี้นั่นเทียว ตาว เพียงนั้น
อิติ ดังนี้ สตฺถาร กะพระศาสดา ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา
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ทรงสดับแลว กถ ซึ่งถอยคํา ตสฺส พฺราหฺมณสฺส ของพราหมณนั้น
นเอว อภินนฺทิ ไมทรงเพลิดเพลินเฉพาะแลวนั้นเทียว น ปฏิกฺโกสิ
ไมทรงคัดคานแลว ฯ พฺราหฺมโณป แม อ. พราหมณ คนฺตฺวา ไปแลว
เคห สูเรือน อาห กลาวแลววา โภติ แนะนางผูเจริญ อชฺช ในวันนี้
ปุริโส อ. บุรุษ อนุจฺฉวิโก ผูสมควร ธีตุ แกธดิ า เม อันฉัน
ทิฏโ เห็นแลว มย อ. เรา ท. ทสฺสาม จักให น ธีต ซึ่งธิดา
นั้น ตสฺส ปุริสสฺส แกบรุ ุษนั้น อิติ ดังนี้ พฺราหฺมณึ กะนางพราหมณี
ธีตร ยังธิดา อลงฺการาเปตฺวา ใหประดับแลว อาทาย พาเอาแลว
อคมาสิ ไดไปแลว ต าน สูที่นั้น สทฺธึ กับ พฺราหฺมณิยา ดวย
นางพราหมณี ฯ มหาชโนป แม อ. มหาชน กุตหู ลชาโต ผูมีความ
โกลาหลเกิดแลว นิกฺขมิ ออกไปแลว ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา อฏตฺวา ไมประทับยืนอยูแลว พฺราหฺมเณน
วตฺตฏาเน ในที่อันอันพราหมณกลาวแลว ทสฺเสตฺวา ทรงแสดงแลว
ปทเจติย ซึ่งเจดียคือรอยพระบาท ตตฺถ าเน ในที่นั้น อฏาสิ
ไดประทับยืนอยูแลว อฺสฺมึ าเน ในที่อื่น ฯ กิร ไดยินวา
ปทเจติย อ. เจดียคือรอยพระบาท พุทฺธาน ของพระพุทธเจา ท.
ปฺายติ ยอมปรากฆ อิท ปทเจติย อสุโก นาม ปุคฺคโล ปสฺสตุ
อิติ อธิฏหิตฺวา (พุททฺธาน) อกฺกนฺตฏาเนเอว ในที่แหงพระพุทธเจา
ท. ทรงอธิษฐานแลววา อ. บุคคลชื่อโนน จงเห็น ซึ่งเจดียคือรอย
เทานี้ ดังนี้ ทรงเหยียบแลวนั่นเทียว ฯ ปสฺสนฺโต นาม ปุคฺคโล
อ. บุคคล ชือ่ วาผูเห็นอยู ต ปทเจติย ซึ่งเจดียคือรอยพระบาทนั้น
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เสสฏาเน ในที่อันเหลือ นตฺถิ ยอมไมมี ฯ พฺราหฺมโณ อ. พราหมณ
อนฺตนา สทฺธึ คจฺฉมานาย พฺราหฺมณิยา ปุฏโ ผูอันนางพราหมณี
ผูไปอยู กับดวยตน ถามแลววา โส ปุริโส อ. บุรุษนั้น (วสติ)
ยอมอยู กห าเน ณ ทีไ่ หน อิติ ดังนี้ (วตฺวา) กลาวแลววา
อห อ. เรา อวจ ไดกลาวแลววา ตฺว อ. ทาน ติฏาหิ จงยืนอยู
อิมสฺมึ าเน ในที่นี้เถิด อิติ ดังนี้ ต ปุริส กะบุรษุ นั้น อิติ
ดังนี้ โอโลเกนฺโต แลดูอยู ทิสฺวา เห็นแลว ปทวลฺช ซึ่งเครื่อง
ใชสอยแหงรอยเทา ทสฺเสสิ แสดงแลววา อิท ปทวลฺช อ. รอย
เทาอันเปนเครื่องใชสอยนี้ ปท เปนรอยเทา อสฺส ปุริสสฺส ของ
บุรุษนั้น (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
สา พฺราหฺมณี อ. นางพราหมณีนั้น วตฺวา กลาวแลว พฺราหฺมณ
ขาแตพราหมณ อิท ปท อ. รอยเทานี้ ปท เปนรอยเทา กามโภคิโน
ปุคฺคลสฺส ของบุคคลผูมีการบริโภคซึ่งกาม (โหติ) ยอมเปน น
หามิได อิติ ดังนี้ (อตฺตโน) ลกฺขณมนฺตกุสลตาย เพราะความที่
แหงตนเปนผูฉลาดในมนตอันเปนเครื่องทํานายซึ่งลักษณะ (วจเน)
ครั้นเมื่อคําวา โภติ แนะนางผูเจริญ ตฺว อ. ทาน ปสฺสสิ ยอมเห็น
สุสุมาร ซึ่งจระเข อุทกจาฏิมฺหิ ในตุมแหงน้ํา โส สมโณ อ.
สมณะนั้น มยา วุตฺโต ผูอันเรากลาวแลววา อห อ. เรา ทสฺสามิ
จักให ธีตร ซึ่งธิดา เต แกทาน อิติ ดังนี้ (วจน) อ. คํา เม
ของเรา เตนอป สมเณน อันพระสมณะแมนั้น อธิวาสิต ใหอยูทับแลว
อิติ ดังนี้ พฺราหฺมเณน อันพราหมณ วุตฺเต กลาวแลว วตฺวา
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กลาวแลววา พฺราหฺมณ ขาแตพราหมณ ตฺว อ. ทาน วเทสิ
กลาวแลว เอว อยางนี้ กิฺจาป แมก็จริง ปน ถึงอยางนั้น อิท
ปท อ. รอยเทานี้ ปท เปนรอยเทา นิกฺกิเลสสฺสเอว ปุคฺคลสฺส
ของบุคคล ผูมีกิเลสอันออกแลวนั้นเทียว (โหติ) ยอมเปน อิติ
ดังนี้ อาห กลาวแลว คาถ ซึ่งคถา อิม นี้วา
หิ ก็ ปท อ. รอยเทา รตฺตสฺส ปุคฺคลสฺส
ของบุคคล ผูอ ันราคะยอมแลว อุกฺกฏุ ิก พึงเปน
รอยเทากระหยง ภเว พึงเปน (ปท) อ. รอย
เทา ทุฏสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคล ผูอ ันโทษ
ประทุษรายแลว สหสา อนุปฬิต เปนรอยเทา
อันสนเทาบีบตามแลวโดยพลัน (โหติ) ยอมเปน ปท
อ. รอยเทา มุฬหฺ สฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคล ผู
หลงแลว อวกฑฺฒิต เปนรอยเทาอันปลายแหงเทาครา
ลงแลว โหติ ยอมเปน อิท ปท อ. รอยเทานี้ อีทิส
อันเชนนี้ ปท เปนรอยเทา วิวฏจฺฉทสฺส ปุคฺคลสฺส
ของบุคคล ผูมีกิเลสอันเปนเครื่องมุงบังอันเปด
แลว (โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
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๑๕. ๖๔/๑๒ ตั้งแต สตฺถา เนว ตาส วจน มนสากาสิ
เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา นเอว ตาส มารธีตนู  วจน มนสิ
อกาสิ ไมไดทรงกระทําแลว ซึ่งคําของธิดาของมาร ท. เหลานั้น
ในพระทัยนั่นเทียว น อกฺขีนิ อุมฺมเิ ลตฺวา โอโลเกสิ ไมทรงลืม
แลวซึ่งพระเนตร ท. แลดูแลว ฯ มารธีตโร อ. ธิดาของมาร ท.
(จินฺเตตฺวา) คิดแลววา อธิปฺปาโย อ. ความประสงค ปุริสาน
แหงบุรุษ ท. อุจฺจาวโจ โข เปนอาการทั้งสูงทั้งต่ําแล (โหติ) ยอมเปน
เปม อ. ความรัก กุมาริกาสุ ในเด็กหญิง ท. โหติ ยอมมี เกสฺจิ
ปุริสาน แกบุรุษ ท. บางพวก (เปม) อ. ความรัก ิตาสุ อิตฺถีสุ
ในหญิง ท. ผูดํารงอยูแลว ปมวเย ในวัยที่หนึ่ง (โหติ) ยอมมี เกสฺจิ
ปุริสาน แกบุรุษ ท. บางพวก (เปม) อ. ความรัก ิตาสุ อิตฺถีสุ
ในหญิง ท. ผูดํารงอยูแลว มชฺฌิมวเย ในวัยอันมีในทามกลาง
(โหติ) ยอมมี เกสฺจิ ปุริสาน แกบุรุษ ท. บางพวก (เปม)
อ. ความรัก ิตาสุ อิตฺถีสุ ในหญิง ท. ผูดํารงอยูแลว ปจฺฉิมวเย
ในวัยอันมีในเบื้องหลัง (โหติ) ยอมมี เกสฺจิ ปุริสาน แกบุรุษ
ท. บางพวก มย อ. เรา ท. ปโลภิสสฺ าม จักประเลาประโลม ต
สมณ ซึ่งพระสมณะนั้น นามปฺปกาเรหิ โดยประการตาง ๆ ท. อิติ
ดังนี้ ปุน อีก เอเกกา คนหนึ่งคนหนึ่ง อภินิมฺมินิตวา เนรมิตแลว
อตฺตภาเว ซึ่งอัตภาพ ท. สต อันมีรอยเปนประมาณ สต อันมี
รอยเปนประมาณ กุมาริกาวณฺณาทิวเสน ดวยอํานาจแหงวรรณะมี
วรรณะของเด็กหญิงเปนตน กุมาริกาโย จ เปนเด็กหญิงดวย อวิชาตา
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จ เปนหญิงผูไมคลอดแลวดวย สกึวิชาตา จ เปนหญิงผูคลอดแลว
คราวเดียวดวย ทุวิชาตา จ เปนหญิงผูคลอดแลวสองครั้งแลว
มชฺฌิมิตฺถิโย จ เปนหญิงผูมีในทามกลางดวย มหลฺลกิตฺถโิ ย จ เปน
หญิงผูแกดวย หุตฺวา เปน อุปสงฺกมิตฺวา เขาไปเฝาแลว ภควนฺต
ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา ฉกฺขตฺตุ ๖ ครั้ง อาหสุ กราบทูลแลววา สมณ
ขาแตพระสมณะ มย อ. ดิฉัน ท. ปริจาเรม จะบําเรอ ปาเท ซึ่ง
พระบาท ท. เต ของพระองค อิติ ดังนี้ ฯ
ภควา อ. พระผูมีพระภาคเจา อธิมุตฺโต ทรงนอมไปแลว
อุปธิสงฺขเย ในความสิ้นไปพรอมแหงกิเลสเปนเครื่องเขาไปทรงไว
อนุตฺตเร อันยอดเยี่ยม ยถาต ฉันใดแล น อกาสิ ไมไดทรงกระทําแลว ตป มารธีตูน วจน ซึ่งคํา ของธิดาของมาร ท. แมนั้น
มนสิ ในพระทัย (ตถา) ฉันนั้น อิติ ดวยประการฉะนี้ ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา
ตุมฺเห อ. เธอ ท. อเปถ จงหลีกไปเถิด ตุมฺเห อ. เธอ ท. ทิสวฺ า เห็น
แลว กึ ซึ่งอะไร วายมถ ยอมพยายาม เอว อยางนี้ (ตุมฺเหหิ)
เอวรูป นาม กมฺม อวีตราคาน ชนาน ปุรโต กาตุ อ. อันอันเธอ
ท. กระทํา ซึ่งกรรม ชือ่ อันมีรูปอยางนี้ ขางหนา ของชน ท. ผูมี
ราคะอันไมไปปราศแลว วฏฏติ ยอมควร ปน สวนวา ราคาทโย
กิเลสา อ. กิเลส ท. มีราคะเปนตน ตถาคตสฺส ปหีนา อันตถาคต ละได
แลว ตุมฺเห อ. เธอ ท. เนสฺสถ จักนําไป ม ซึ่งเรา วเส ในอํานาจ
อตฺตโน ของตน เกน การเณน ดวยเหตุอะไร อิติ ดังนี้ ตา
มารธีตโร กะธิดาของมาร ท. เหลานั้น อนุคจฺฉนฺติโย ผูไปตามอยู
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เอตฺตเกนอป การเณน ดวยเหตุแมอันมีประมาณเทานี้ อภาสิ ไดทรง
ภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
(ราคาทิกุกิเลสชาต) อ. กิเลสชาตมีราคะเปนตน
ยสฺส สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ชิต อันอันพระสัมมา
สัมพุทธเจาพระองคใดทรงชนะแลว (เตน) อัน
พระองค น อวชิยติ ยอมไมกลับแพ โกจิ กิเลโส
อ. กิเลสนอยหนึ่ง โลเก ในโลก น อุยยฺ าติ ยอม
ไมไปหา (กิเลสชาต) ซึ่งกิเลสชาต อสฺส
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ชิต อันอันพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นทรงชนะแลว ตุมฺเห อ. ทาน ท.
เนสฺสถ จักนําไป ต พุทธฺ  ซึ่งพระพุทธเจาพระ
องคนั้น อนนฺตโคจร ผูม ีอารมณอันไมมที ี่สุด
อปท ผูมีรอยหามิได เกน ปเทน ดวยรอยอะไร
ตณฺหา อ. ตัณหา ชาลินี อันมีขาย วิสตฺติกา
อันซานไปในอารมณอันมีอยางตาง ๆ นตฺถิ ยอม
ไมมี ยสฺส พุทธฺ สฺส แกพระพุทธเจาพระองคใด
เนตเว เพื่ออันนําไป กุหิจฺ ิ ภเว ในภพไหน ๆ
ตุมฺเห อ. ทาน ท. เนสฺสถ จักนําไป ต พุทฺธ
ซึง่ พระพุทธเจาพระองคนั้น อนนฺตโคจร ผูมี
อารมณอันไมมที ี่สุด อปท ผูมีรอยหามิได เกน
ปเทน ดวยรอยอะไร อิติ ดังนี้ ฯ
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(อตฺโถ) อ. อรรถวา ราคา ทิกฺกิเลสชาต อ. กิเลสชาตมีราคะ
เปนตน ยสฺส สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เตน เตน มคฺเคน ชิต อันอัน
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใดทรงชนะแลว ดวยมรรคนั้นนั้น (เตน)
อันพระองค ย อวชิยติ ยอมไมกลับแพ คือวา ทุชฺชต นาม ชื่อวา
เปนกิเลสชาตอันพระองคทรงชนะชั่วแลว โหติ ยอมเปน น หามิได
อสมุทาจรณโต เพราะอันไมฟุงขึ้นดวยดี ปุน อีก (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ
ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระ
คาถาวา ยสฺส ชิต นาวชิยติ อิติ ดังนี้ ฯ (ปทจฺเฉโท) อ. การตัด
ซึ่งบทวา น อุยฺยาติ (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา โนยาติ อิติ
ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อธิบายวา ราคาทีสุ กิเลเสสุ ในกิเลส ท. มีราคะ
เปนตนหนา เอกกฺกิเลโสป แม อ. กิเลสอันหนึ่ง โกจิ นอยหนึ่ง
โลเก ในโลก นิวตฺติ นาม ชื่อวาเปนกิเลสกลับไป ปจฺฉโต ขางหลัง
น โหติ ยอมไมมี คือวา น อนุพนฺธติ ยอมไมติดตาม กิเลสชาติ
ซึ่งกิเลสชาต ยสฺส สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ชิต อันอันพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคใดทรงชนะแลว อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา อปริยนฺตโคจร ผูมีอารมณอันไมมีที่สุด
รอบ วเสน ดวยอํานาจ สพฺพฺุตฺาณสฺส แหงพระสัพพัุตาณ
อนนฺตารมฺมณสฺส อันมีอารมณอันไมมีที่สุด (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส)
แหงบทวา อนนฺตโคจร อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ราคปทาทีสุ ปเทสุ ในรอย ท. มีรอย
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คือราคะเปนตนหนา เอกปทป แม อ. รอยรอยหนึ่ง นตฺถิ ยอมไมมี
ยสฺส สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส แกพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใด ตุมฺเห อ.
ทาน ท. เนสฺสถ จักนําไป ต สมฺมาสมฺพุทธ ซึง่ พระสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น เกน ปเทน ดวยรอยอะไร คือวา ปน ก็ เอกปทป
แม อ. รอยรอยหนึ่ง นตฺถิ ยอมไมมี พุทฺธสฺส แกพระพุทธเจา ตุมฺเห
อ. ทาน ท. เนสฺสถ จักนําไป ต พุทฺธ ซึ่งพระพุทธเจาพระองคนั้น
อปท ผูมีรอยหามิได เกน ปเทน ดวยรอยอะไร (อิติ) ดังนี้
(ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสองแหงบทวา เกน ปเทน อิติ ดังนี้
เปนตน ฯ
(วินิจฺฉโย) อ. วินิจฉัย ทุติยคาถาย ในพระคาถาที่สอง
(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ เอสา ตณฺหา นาม
ชื่อ อ. ตัณหานั่น ชาลินี ชื่อวามีขาย (วิคฺคเหน) เพราะวิเคราะห
วา ชาล อ. ขาย อตฺถิ มีอยู อสฺสา ตณฺหาย แกตัณหานั้น อิติป
ดังนี้บาง วา (ตณฺหา) อ. ตัณหา ชาลการิกา เปนกิเลสชาติกระทํา
ซึ่งขาย (โหติ) ยอมเปน อิติป ดังนี้บาง วา (ตณฺหา) อ. ตัณหา
ชาลูปมา เปนกิเลสชาติเปรียบดวยขาย (โหติ) ยอมเปน อิติป
ดังนี้บาง สสิพฺพิตปสิพฺพิตปริโยนทฺธตฺเถน เพราะอรรถวาเย็บพรอม
แลวและเย็บรอยแลวและรัดรึงรอบแลว วิสตฺติกา ชื่อวามีอันซานไป
ในอารมณอันมีอยางตาง ๆ (ตสฺสา ตณฺหาย) วิสตฺตตาย เพราะความ
ที่แหงตัณหานั้นเปนกิเลสชาติซานไปแลว อารมฺมเณสุ ในอารมณ ท.
รูปาทีสุ มีรปู เปนตน (ตสฺสา ตณฺหาย) วิสาหารตาย เพราะความ
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ที่แหงตัณหานั้นเปนกิเลสชาติเพียงดังวาอาหารอันเจือดวยยาพิษ (ตสฺสา
ตณฺหา) วิสปุปฺผตาย เพราะความที่แหงตัณหานั้นเปนกิเลสชาติเพียง
ดังวาดอกไมอันเจือดวยยาพิษ (ตสฺสา ตณฺหาย) วิสผลตาย เพราะ
ความที่แหงตัณหานั้นเปนกิเลสชาติเพียงดังวาผลไมอันเจือดวยยาพิษ
(ตสฺสา ตณฺหาย) วิสปรโภคตาย เพราะความที่แหงตัณหานั้นเปน
กิเลสชาติเพียงดังวาเครื่องบริโภคอันเจือดวยยาพิษ; อตฺโถ อ. อธิบาย
วา สา เอวรูปา ตณฺหา อ. ตัณหาอันมีรูปอยางนี้นั้น นตฺถิ ยอมไมมี
ยสฺส พุทฺธสฺส แกพระพุทธเจาพระองคใด เนตุ เพื่ออันนําไป กุหิฺจิ
ภเว ในภพไหน ๆ ตุมฺเห อ. ทาน ท. เนสฺสถ จักนําไป ต พุทฺธ
ซึ่งพระพุทธเจาพระองคนั้น อปท ผูมรี อยหามิได เกน ปเทน ดวย
รอยอะไร อิติ ดังนี้ ฯ
เทสนาวสาเน ในกาลเปนที่สุดลงแหงเทศนา ธมฺมาภิสมโย อ.
การตรัสรูพรอมเฉพาะซึ่งธรรม อโหสิ ไดมีแลว เทวตาน แกเทวดา ท.
พหูน มาก ฯ มารธีตโรป แม อ. ธิดาของมาร ท. อนฺตรธายึสุ
อันตรธานแลว ตตฺถเอว าเน ณ ที่นั้นนั่นเทียว ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา อาหริตฺวา ครั้นทรงนํามาแลว อิม
ธมฺมเทศน ซึ่งพระธรรมเทศนานี้ วตฺวา ตรัสแลววา มาคนฺทิย ดูกอน
มาคันทิยะ อห อ. เรา อทฺทส ไดเห็นแลว มารธีตโร ซึ่งธิดาของ
มาร ท. ติสโฺ ส ๓ อิมา เหลานี้ สมนฺนาคตา ผูม าตามพรอมแลว
อตฺตภาเวน ดวยอัตภาพ สุวณฺณกฺขนฺธสทิเสน อันเชนกับดวยแทง
แหงทอง เสมฺหาทีหิ อสุจีหิ อปลิพุทฺเธน อันอันของไมสะอาด ท. มีเสมหะ
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เปนตน ไมติดรอบแลว ปุพฺเพ ในกาลกอน ตทาป แมในกาลนั้น
ฉนฺโท อ. ความพอใจ เมถุนสฺมึ ในเมถุน น อโหสิ ไมไดมแี ลว
เม แกเรา ปน ก็ สรีร อ. สรีระ ธีตุ ของธิดา ตว ของทาน
ทฺวตฺตึสาการกุณปปริปูร เปนธรรมชาตเต็มรอบดวยซากศพคืออาการ
๓๒ (โหติ) ยอมเปน อสุจิฆโฏ วิย ราวกะ อ. หมอแหงของไม
สะอาด จิตฺโต อันวิจัตร พหิ ในภายนอก สเจป แมถาวา ปาโท
อ. เทา มม ของเรา อสุจิมกฺขิโต พึงเปนเทาอันของไมสะอาดเปอน
แลว ภเวยฺย พึงเปนไซร จ อนึ่ง อย ตว ธีตา อ. ธิดาของทานนี้
ติฏเยฺย พึงยืนอยู อุมฺมารฏาเน ในที่แหงธรณี ตถาป แมครัน้ เมื่อ
ความเปนอยางนั้น (สนฺเต) มีอยู อห อ. เรา น ผุเสยฺย ไมพึงถูก
ตอง สรีร ซึ่งสรีระ อสฺสา ตว ธีตุ ของธิดาของทานนั้น ปาท
ดวยเทา อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
ฉันฺโทอป แม อ. ความพอใจ เมถุนสฺมึ ในเมถุน
น อโหสิ ไมไดมีแลว (เม) แกเรา ทิสวฺ าน
เพราะเห็น ตณฺห จ ซึ่งนางตัณหาดวย อรตึ จ
ซึง่ นางอรดีดวย ราค จ ซึง่ นางราคาดวย (ฉนฺโท)
อ. ความพอใจ (เมถุนสฺมึ) ในเมถุน (ภวิสฺสติ)
จักมี (เม) แกเรา (ทิสฺวาน) เพราะเห็น อิท
ตว ธีตุ สรีร ซึ่งสรีระของธิดาของทานนี้ มุตฺตกรีสปุณฺณ อันเต็มแลวดวยมูตรและคูถ กึเอว
อยางไรนั่นเทียว อห อ. เรา น อิจฺเฉ ยอมไป
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ปรารถนา สมฺผุสิตุ เพื่ออันถูกตอง น ตว ธีตุ
สรีร ซึ่งสรีระของธิดาของทานนั้น ปาทาป แม
ดวยเทา อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องยมกปาฏิหาริย
๑๖. ๖๙/๗ ตั้งแต สตฺตเม ทิวเส อายสฺมโต จ เปนตนไป.
สตฺตเม ทิวเส ในวันที่ ๗ คนฺตฺวา เอกสฺมึ ปฏิปาสาเณ ตฺวา
จีวร ปารุปนกาเล ในกาลอันเปนที่ไป แลวยืน บนหลังแหงหินดาด
แหงหนึ่ง แลวหม ซึ่งจีวร (จินฺตเนน) ดวยอันคิดวา มย อ. เรา ท.
จริสฺสาม จักเที่ยวไป ราชคเห ในเมืองราชคฤห ปณฺฑาย เพื่อ
บิณฑบาต อิติ ดังนี้ อายสฺมโต มหาโมคฺคลฺลานสฺส จ แหงพระเถระ
ชื่อวามหาโมคคัลลานะ ผูมีอายุดวย อายสฺมโต ปณฺโฑลภารทฺวาชสฺส
จ แหงพระเถระชื่อวาปณโฑลภารทวาชะ ผูมีอายุดวย ธุตฺตกา อ.
นักเลง ท. กถ ยังถอยคําวา อมฺโภ แนะผูเจริญ ปุพฺเพ ในกาลกอน
ฉ สตฺถาโร อ. ครู ท. ๖ วทึสุ กลาวแลววา มย อ. เรา ท.
อรหนฺตา เปน พระอรหันต โลเก ในโลก อมฺห ยอมเปน อิติ ดังนี้
ปน ก็ ราชคหเสฏิโน เมื่อเศรษฐีในเมืองราชคฤห อุสฺสาเปตฺวา ยัง
บุคคลใหยกขึ้นแลว ปตฺต ซึ่งบาตร วทนฺตสฺส กลาวอยูวา สเจ ถาวา
อรหา อ. อรหันต อตฺถิ มีอยูไซร (โส อรหา) อ. พระอรหันต
นั้น อาคนฺตฺวา จงมาแลว อากาเสน โดยอากาศ คณฺหาตุ จงถือ
เอาเถิด อิติ ดังนี้ อชฺช อ. วันนี้ ทิวโส เปนวัน สตฺตโม ที่ ๗
(โหติ) ยอมเปน เอโกป ปุคฺคโล อ. บุคคลแมคนหนึ่ง อุปฺปตนฺโต
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นาม ชื่อวาผูเหาะขึ้นอยู อากาเส ในอากาศ (วจเนน) ดวยคําวา
อห อ. เรา อรหา เปนพระอรหันต (อมฺหิ) ยอมเปน อิติ ดังนี้
นตฺถิ ยอมไมมี อชฺช ในวันนี้ โลเก อรหนฺตาน นตฺถิภาโว อ.
ความที่แหงพระอรหันต ท. ไมมีอยู ในโลก โน อันเรา ท. าโต
รูแลว อิติ ดังนี้ สมุฏาเปสุ ใหตั้งขึ้นพรอมแลว ฯ
มหาโมคฺคลฺลาโน อ. พระเถระชื่อวามหาโมคคัลลานะ อายสฺมา
ผูมีอายุ สุตฺวา ฟงแลว ต กถ ซึ่งถอยคํานั้น อาห กลาวแลววา
ภารทฺวาช แนะภารทวาชะ อาวุโส ผูมีอายุ วจน อ. คํา อิเมส
ธุตฺตกาน ของนักเลง ท. เหลานี้ เต อันทาน สุต ฟงแลวหรื อิเม
ธุตฺตกา อ. นักเลง ท. เหลานี้ วทนฺติ ยอมกลาว ปริคฺคณฺหนฺตา วิย
เพียงดังวาถือเอารอบอยู พุทฺธสาสน ซึ่งพระพุทธศาสนา จ ก็ ตฺว อ.
ทาน มหิทฺธโิ ก เปนผูมีฤทธิ์มาก มหานุภาโว เปนผูมีอานุภาพมาก
(อสิ) ยอมเปน ตฺว อ. ทาน คจฺฉ ไปเถิด ตฺว อ. ทาน อาคนฺตฺวา
จงมาแลว อากาเสน โดยอากาศ คณฺหาหิ จงถือเอา เอต ปตฺต
ซึ่งบาตรนั่นเถิด อิติ ดังนี้ ปณฺโฑลภารทฺวาช กะพระเถระชื่อวา
ปณโฑลภารทวาชะ อายสฺมนฺต ผูมีอายุ ฯ (ปณฺโฑลภารทฺวาโช) อ.
พระเถระชื่อวาปณโฑลภารทวาชะ (อาห) กลาวแลววา โมคฺคลฺลาน
แนะโมคคัลลานะ อาวุโส ผูมีอายุ ตฺว อ. ทา อคฺโค เปนผูเลิศ
อิทฺธิมนฺตาน อรหนฺตาน แหงพระอรหันต ท. ผูมีฤทธิ์ (อสิ) ยอม
เปน ตฺว อ. ทาน คณฺหาหิ จงถือเอ เอต ปตฺต ซึง่ บาตรนั่นเถิด
ปน แตวา ตยิ ครั้นเมือ่ ทาน อคฺคณฺหนฺเต ไมถือเอาอยู อห อ. ผม
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คณฺหิสฺสามิ จักถือเอา อิติ ดังนี้ ฯ เอว วจเน ครั้นเมื่อคําอยางนี้วา
อาวุโส แนะผูมีอายุ ตฺว อ. ทาน คณฺห จงถือเอาเถิด อิติ ดังนี้
(โมคฺคลฺลาเนน) อันพระเถระชื่อวาโมคคัลลานะ วุตฺเต กลาวแลว
ปณฺโฑลภารทฺวาโช อ. พระเถระชื่อวาปณโฑลภารทวาชะ อายสฺมา
ผูมีอายุ สมาปชฺชิตฺวา เขาแลว จตุตฺถชฺฌาน ซึ่งฌานที่ ๔ อภิฺปาทก อันมีอภิาเปนบาท วุฏาย ออกแลว ปริจฺฉินทนฺโต กําหนด
ตัดอยู ปฏิปาสาณ ซึ่งหินดาด ติคาวุต อันมีคาวุต ๓ เปนประมาณ
ปาทนฺเตน ดวยปลายแหงเทา อุฏาเปตฺวา ยังหินดาดใหตั้งขึ้นแลว
อากาเส ในอากาศ ตูลปจุ วิย ราวกะ อ. ปุยแหงนุน อนุปริยายิ
เวียนรอบแลว อุปริ ในเบื้องบน ราชคหนครสฺส แหงพระนครชื่อวา
ราชคฤห ปรากฏแลว ปธาน วิย ราวกะ อ. วัตถุเครื่องปด นครสฺส
ซึ่งพระนคร ติคาวุตปฺปมาณสฺส อันมีคาวุต ๓ เปนประมาณ ฯ
นครวาสิโน ชนา อ. ชน ท. ผูมีปกติอยูใ นพระนคร ภีตา
กลัวแลววา ปาสาโณ อ. หิน อวตฺถริตฺวา ทับลงแลว คณฺหาติ ยึด
เอาอยู โน ซึ่งขาพเจา ท. อิติ ดังนี้ กตฺวา กระทําแลว สุปปฺ าทีนิ
วตฺถูนิ ซึ่งวัตถุ ท. มีกระดงเปนตน มตฺถเก บนกระหมอม นิลียึสุ
แอบแลว ตตฺถ ตตฺถ าเน ในที่นั้นนั้น ฯ สตฺตเม วาเร ในวาระ
ที่ ๗ เถโร อ. พระเถระ ภินฺทิตฺวา ทําลายแลว ปฏิปาสาณ ซึ่ง
หินดาด ทสฺเสสิ แสดงแลว อตฺตาน ซึ่งตน ฯ มหาชโน อ. มหาชน
ทิสฺวา เห็นแลว เถร ซึ่งพระเถระ (อาห) กลาวแลววา ปณฺโฑลภาร-
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ทฺวาช ขาแตทานปณโฑลภารทวาชะ ภนฺเต ผูเจริญ ตฺว อ. ทาน
ครฺห จงจับ ปาสาณ ซึ่งหิน ตว ของทาน กตฺวา กระทํา ทฬฺห
ใหมั่นเถิด มา โน สพฺเพ นาสยิ อยายังขาพเจา ท. ทั้งปวง ให
ฉิบหายแลว อิติ ดังนี้ ฯ เถโร อ. พระเถระ ขิปต ฺวา เหวี่ยงไป
แลว ปาสณ ซึ่งหิน ปาทนฺเตน ดวยปลายแหงเทา วิสฺสชฺเชสิ
ปลอยแลว ฯ
๑๗. ๗๙/๕ ตั้งแต อถ น สตฺถา นาย โมคฺคลฺลาน
เปนตนไป.
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา
โมคฺคลฺลาน ดูกอนโมคคัลลานะ มาลาปุโฏ อ. พวงแหงดอกไม อย
นี้ (ติตฺถิเยหิ) อันเดียรถีย ท. น พทฺโธ ไมผูกแลว อตฺถาย เพื่อ
ประโยชน ตว แกเธอ หิ ดวยวา อห อ. เรา อสมธุโร เปนผูมี
ธุระอันกาบุคคลเสมอมิได (อมฺหิ) ยอมเปน อฺโ ปุคฺคโล อ.
บุคคลอื่น สมตฺโถ นาม ชื่อวาผูสามารถ วหิตุ เพื่ออันนําไป ธุร
ซึ่งธุระ มม ของเรา นตฺถิ ยอมไมมี สมตฺโถ ปุคฺคโล อ. บุคคลผู
สามารถ วหิตุ เพื่ออันนําไป ธุร ซึ่งธุระ มม ของเรา น ภเวยฺย
ไมพึงมี อิทานิ ในกาลนี้ ย ใด จ ก็ เอต มม ธุร วหิตุ สมตุถสฺส
ปุคฺคฺลสฺส อภวิตพฺพตฺต อ. ความที่แหงบุคคล ผูสามารถ เพื่ออันนําไป
ซึ่งธุระ ของเรา เปนผูไมพึงมีนั้น อนจฺฉริย เปนธรรมชาตไมนา
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อัศจรรย (โหติ) ยอมเปน (มม) นิพพฺ ตฺตกาเลป แมในกาลแหง
เราบังเกิดแลว อเหตุกติรจฺฉานโยนิย ในกําเนิดของสัตวดิรัจฉานผูหา
เหตุมิได อฺโ ปุคฺคโล อ. บุคคลอื่น สมตฺโถ ผูสามารถ วหิตุ
เพื่ออันนําไป ธุร ซึ่งธุระ มม ของเรา น อโหสิเอว ไมไดมีแลว
นั่นเทียว อิติ ดังนี้ เถเรน ปุฏโ ผูอันพระเถระทูลถามแลววา
ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ ปน ก็ (อฺโ ปุคฺคโล) อ. บุคคลอื่น
(สมตฺโถ) ผูสามารถ (วหิตุ) เพื่ออันนําไป (ธุร) ซึ่งธุระ (ตว)
ของพระองค (น อโหสิ) ไมไดมีแลว กทา ในกาลไร อิติ ดังนี้
อาหริตวฺ า ทรงนํามาแลว อตีต วตฺถุ ซึ่งเรื่องอันลวงไปแลว กณฺหอุสภชาตก ยังชาดกอันบัณฑิตกําหนดแลวดวยโคผูชื่อวากัณหะ อิท
นี้วา
ธุร อ. ธุระ ครุ อันหนัก (อตฺถิ) มีอยู ยโต
ยโต กาลโต ในกาลใดใด คมฺภีรวตฺตนี อ.
หนทางเปนที่ไปในที่อันลึกโดยปกติ (อตฺถิ) มี
อยู ยโต กาลโต ในกาลใด (สามิกา) อ. เจา
ของ ท. ยฺุชนฺติ ยอมเทียม กณฺห ซึ่งโคชื่อวา
กัณหะ ตทาสฺสุ ในกาลนั้นแล โส สุ กณฺโห
อ. โคชื่อวากัณหะนั้นแล วหเต ยอมนําไป ต ธุร
ซึง่ ธุระนั้น อิติ ดังนี้
วิตฺถาเรตฺวา ทรงใหพิสดารแลว ทสฺเสนฺโต เมื่อจะทรงแสดง ตเอว
วตฺถุ ซึ่งเรื่องนั้นนั่นเทียว วิเสเสตฺวา ใหวิเศษ ปุน อีก วิตฺถาเรตฺวา
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กเถสิ ตรัสใหพิสดารแลว นนฺทวิสาลชาตก ซึ่งชาดกอันบัณฑิตกําหนด
แลวดวยโคชือ่ วานัทวิสาล อิท นี้วา
(ปุคฺคโล) อ. บุคคล ภาเสยฺย พึงกลาว
มนาปเอว วจน ซึ่งคําอันเปนที่ยังใจใหเอิบอาบ
นัน่ เทียว น (ภาเสยฺย) ไมพึงกลาว อมนาป
วจน ซึ่งคําอันไมเปนที่ยังใจใหเอิบอาบ กุทาจน
ในกาลไหน ๆ (หิ) เพราะวา (พฺราหฺมณสฺส)
เมือ่ พราหมณ ภาสมานสฺส กลาวอยู มนาป วจน
ซึง่ คําอันเปนที่ยังใจใหเอิบอาบ (นนฺทวิสาโล)
อ. โคชื่อวานันทวิสาล อุทพฺพหิ ไดยกขึ้นแลว
ครุภาร ซึ่งภาระอันหนัก ธน น พฺราหฺมณ อลาเภสิ
จ ไดยังพราหมณนั้นใหไดแลว ซึ่งทรัพยดวย เตน
ธนลาเภน (ตสฺส พฺราหฺมณสฺส) อตฺตโน อหุ จ
เปนผูมีใจเปนของตน ไดเปนแลว เพราะการไดซึ่ง
ทรัพยนั้นแหงพราหมณนนั้ ดวย อิติ ดังนี้ ฯ
จ ปน ก็แล สตฺถา อ. พระศาสดา กเถตฺวา ครัน้ ตรัสแลว อภิรุหิ
เสด็จขึ้นเฉพาะแลว รตนจงฺกม สูทเี่ ปนที่จงกรมอันเปนวิการแหงรัตนะ
ต นั้น ฯ
ปริสา อ. บริษัท ทฺวาทสโยชนิกา อันประกอบดวยโยชน
๑๒ อโหสิ ไดมีแลว ปุรโต ขางหนา ตถา อนึง่ (ปริสา) อ. บริษัท
(ทฺวาทสโชนิกา) อันประกอบดวยโยชน ๑๒ (อโหสิ) ไดมีแลว
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ปจฺฉโต จ ขางหลังดวย อุตฺตรโต จ ขางเหนือดวย ทกฺขิณโต จ
ขางขวาดวย ปน สวนวา (ปริสา) อ. บริษัท จตุพฺพีสติโยนิกา
อันประกอบดวยโยชน ๒๔ (อโหสิ) ไดมีแลว อุชุก ตรง ฯ ภควา
อ. พระผูมีพระภาคเจา อกาสิ ไดทรงกระทําแลว ยมกปฺปาฏิหาริย ซึ่ง
พระปาฏิหาริยอันเปนคู มชฺเฌ ในทามกลาง ปริสาย แหงบริษัท ฯ
ต ยมกปฺปาฏิหาริย อ. พระปาฏิหาริยอันเปนคูนั้น (ปณฺฑิเตน) อัน
บัณฑิต เวทิตพฺพ พึงทราบ เอว อยางนี้ ตาว กอน ฯ
๑๘. ๘๑/๒ ตั้งแต อิท ปน ปาฏิหาริย สตฺถา ตสฺมึ
เปนตนไป.
ปน ก็ สตฺถา อ. พระศาสดา จงฺกมิตฺวา เสด็จจงกรมแลว
ตสฺมึ จงฺกเม บนที่เปนที่จงกรมนั้น อกาสิ ไดทรงกระทําแลว
อิท ปาฏิหาริย ซึ่งพระปาฏิหาริยนี้ ฯ (วจน) อ. คําวา เหฏิมกายโต
อุปริมกายโต อิติ ดังนี้ (สารีปุตฺตตฺเถเรน) อันพระเถระชื่อวา
สารีบุตร วุตตฺ  กลาวแลว ทสฺเสตุ เพื่ออันแสดง ต อตฺถ ซึง่ เนื้อ
ความนั้นวา อคฺคิกฺขนฺโธ อ. เปลวแหงไฟ ปวตฺตติ ยอมเปนไป
อุปริมกายโต แตพระกายอันมีในเบื้องบน เตโชกสิณสมาปตฺติวเสน
ดวยอํานาจแหงสมบัติอันมีเตโชกสิณเปนอารมณ ตสฺส สตฺถุโน แหง
ไป เหฏิมกายโต แตพระกายอันมีในภายใต อาโปกสิณสมาปตฺติวเสน
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ดวยอํานาจแหงสมาบัติอันมีอาโปกสิณเปนอารมณ (ตสฺส สตฺถุโน)
แหงพระศาสดาพระองคนั้น ปุน อุทกธาราย ปวตฺตฏานโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ จ อ. เปลวแหงไฟ ยอมเปนไป แตที่แหงสายแหงน้ํา
เปนไปแลวอีกดวย อคฺคิกฺขนฺธสฺส ปวตฺตฏานโต อุทกธารา ปวตฺตติ
จ อ. สายแหงน้ํา ยอมเปนไป แตที่แหงเปลวไฟเปนไปแลวดวย
อิติ ดังนี้ ฯ นโย อ. นัย สพฺพปเทสุ ในบททั้งปวง ท. เอโส นี้ ฯ
ปน ก็ อคฺคิกฺขนฺโธ อ. เปลวแหงไฟ เอตฺถ ยมกปฺปาฏิหาริเย ใน
พระปาฏิหารยอันเปนคูนี้ อสมฺมิสฺโส เปนสภาพไมเจือปนกัน อุทกธาราย ดวยสายแหงน้ํา อโหสิ ไดเปนแลว ตถา อนึ่ง อุทกธารา อ.
สายแหงน้ํา (เอตฺถ ยมกปฺปาฏิหาริเย) ในพระปาฏิหาริยอันเปนคูนี้
(อสมฺมิสฺสา) เปนธรรมชาติไมเจือปนกัน อคฺคิกฺขนฺเธน ดวยเปลว
แหงไฟ (อโหสิ) ไดเปนแลว ฯ จ ก็ กิร ไดยินวา เอต อุภยป
อคฺคิกฺขนฺธอุทกธาราชาต อ. เปลวแหงไฟและสายแหงน้ํา แมทั้ง
สองนั้น อุคฺคนฺตฺวา พลุงขึ้นไปแลว ยาว เพียงใด พฺรหฺมโลกา
แตพรหมโลก ปวตฺตติ ยอมเปนไป จกฺกวาฬมุขวฏฏิย ที่ขอบแหง
ปากแหงจักรวาล ฯ
ปน ก็ ฉพฺพณฺณรสิโย อ. พระรัศมีอันมีพรรณ ๖ ท. อสฺส สตฺถุโน
ของพระศาสดาพระองคนั้น อุคฺคนฺตฺวา พลุงขึ้นไปแลว เอกจกฺกวาฬคพฺภโต จากหองแหงจักรวาลอันหนึ่ง กุเฏหิ อาสิฺจมาน วิลีนสุวณฺณ วิย จ ราวกะ อ. ทองคําอันหลอมแลว อันไหลออกอยู
จากเบา ท. ดวย ยนฺตนาฬิกโต นิกฺขนฺตา สุวณฺณรสธารา วิย จ
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ราวกะ อ. สายแหงรสแหงทองคําอันไหลออกแลว จากทะนานอันเปน
วิการแหงยนตดวย อาหจฺจ จดแลว พฺรหฺมโลก ซึ่งพรหมโลก ปฏินิวตฺติตฺวา กลับเฉพาะแลว คณฺหึสุ ยึดเอาแลว จกฺกวาฬมุขวฏฏึเอว
ซึ่งขอบแหงปากแหงจักรวาลนั่นเทียว ฉนฺน วณฺณาน อิติ (วจนสฺส
สารีปุตฺตตฺเถเรน) วุตฺตฺตา เพราะความที่แหงคําวา ฉนฺน วณฺณาน
ดังนี้ เปนคําอันพระเถระชื่อวาสารีบุตรกลาวแลว ฯ จกฺกวาฬคพฺภ
อ. หองแหงจักรวาล เอก อันหนึ่ง โพธิฆร วิย เปนเพียงดังวา
เรือนแหงตนโพธิ์ วงฺกโคปานสิวินทฺธ อันบุคคลตรึงแลวดวยซี่กลอน
อันคด เอกาโลก เปนหองมีแสงสวางอันเดียวกัน อโหสิ ไดเปน
แลว ฯ
ตทิวส ในวันนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา จงฺกมิตฺวา เสด็จ
จงกรมแลว กโรนฺโต ทรงกระทําอยู ปาฏิหาริย ซึง่ พระปาฏิหาริย
กเถสิ ตรัสแลว ธมฺมกถ ซึ่งพระธรรมกถา มหาชนสฺส แกมหาชน
อนฺตรนฺตรา ในระหวางและระหวาง จ ก็แล (สตฺถา) อ.พระศาสดา กเถนฺโต เมื่อจะตรัส อกตฺวา ไมทรงกระทําแลว ชน ซึ่งชน
นิรสฺสาส ใหเปนผูมีความเบาใจออกแลว เทติ ยอมประทาน อสฺสาสตร ซึ่งความเบาใจกวา ฯ ตสฺมึ ขเณ ในขณะนั้น มหาชโน อ.
มหาชน สาธุการ ยังอันสาธุการ ปวตฺเตสิ ใหเปนไปแลว ฯ สาธุการปฺปวตฺตนกาเล ในกาลอันเปนที่ยังอันสาธุการใหเปนไป ตสฺส มหาชนสฺส
แหงมหาชนนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา โอโลเกนฺโต ทรงตรวจดูอยู
จิตฺต ซึ่งจิต ปริสาย ของบริษัท ตาวมหติยา อันใหญเพียงนั้น อฺาสิ

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๖ - หนาที่ 84

ไดทรงทราบแลว จิตฺตวาร ซึ่งวาระแหงจิต เอเกกสฺส ปุคคฺ ลสฺส
ของบุคคลคนหนึ่งคนหนึ่ง วเสน ดวยอํานาจ อาการาน แหงอาการ ท.
โสฬสนฺน ๑๖ ฯ จิตฺต อ. พระหฤทัย พุทฺธาน ของพระพุทธเจา ท.
ลหถกปริยตฺต เปนธรรมชาตเปนไปแลวเร็ว เอว อยางนี้ (โหติ)
ยอมเปน ฯ
โย โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใดใด ปสนฺโน เสื่อมใสแลว ยสฺมึ
ธมฺเม จ ในธรรมใดดวย ยสฺมึ ปาฏิหาริเย จ ในพระปาฏิหาริยใด
ดวย (สตฺถา) อ. พระศาสดา (ต) ธมฺม กเถสิ จ ตรัสแลว ซึ่ง
ธรรมนั้นดวย (ต) ปาฏิหาริย อกาสิ จ ไดทรงกระทําแลว ซึ่งพระ
ปาฏิหาริยนั้นดวย อชฺฌาสยวเสน ดวยอํานาจแหงอัธยาศัย ตสฺส ตสฺส
ปุคฺคลสฺส แหงบุคคลนั้นนั้น ฯ เอว ธมฺเม (สตฺถารา) เทสิยมาเน
จ ครั้นเมื่อธรรม อันพระศาสดา ทรงแสดงอยู อยางนี้ดวย (เอว)
ปาฏิหาริเย (สตฺถารา) กริยมาเน จ ครั้นเมื่อพระปาฏิหาริย อันพระ
ศาสดา ทรงกระทําอยู อยางนี้ดวย ธมฺมาภิสมโย อ. การตรัสรูพรอม
เฉพาะซึ่งธรรม อโหสิ ไดมีแลว มหาชนสฺส แกมหาชน ฯ ปน ก็
สตฺถา อ. พระศาสดา คเหตฺวา ทรงถือเอาแลว มน ซึ่งพระหฤทัย
อตฺตโน ของพระองค อทิสฺวา ไมทรงเห็นแลว อฺ ปุคฺคล
ซึ่งบุคคลอื่น สมตฺถ ผูสามารถ ปุจฉฺ ิตุ เพื่ออันถาม ปฺห ซึ่ง
ปญหา ตสฺมึ สมาคเม ในสมาคมนั้น มาเปสิ ทรงเนรมิตแลว
นิมฺมิตพุทฺธ ซึ่งพระพุทธเนรมิต ฯ
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สตฺถา อ. พระศาสดา วิสฺสชฺเชสิ ทรงเฉลยแลว ปฺห ซึ่ง
ปญหา เตน นิมฺมิตพุทฺเธน ปุจฺฉิต อันอันพระพุทธเนรมิตถามแลว ฯ
โส นิมฺมิตพุทฺโธ อ. พระพุทธเนรมิตนั้น วิสฺสชฺเชสิ เฉลยแลว
(ปณฺห) ซึ่งปญหา สตฺถารา ปุจฺฉิต อันอันพระศาสดาตรัสถามแลว ฯ
จงฺกมนกาแล ในกาลอันที่เสด็จจงกรม ภควโต แหงพระผูมีพระภาคเจา
นิมฺมิโต อ. พระพุทธเนรมิต กปฺเปสิ สําเร็จแลว านาทีสุ อิริยาปเถสุ
ในอิริยาบถ ท. มีการยืนเปนตนหนา อฺตร อิริยาปถ ซึ่งอิรยิ าบถ
อันใดอันหนึ่ง ฯ จงฺกมนกาเล ในกาลอันเปนที่จงกรม นิมฺมติ สฺส
แหงพระพุทธเนรมิต ภควา อ. พระผูมีพระภาคเจา กปฺเปสิ ทรง
สําเร็จแลว านาทีสุ อิริยาปเถสุ ในพระอิริยาบถ ท. มีการประทับ
ยืนเปนตนหนา อฺตร อิริยาปถ ซึ่งพระอิริยาบถอันใดอันหนึ่ง ฯ
(วจน) อ. คําอันมีคําวา นิมฺมิโต จงฺกมติ วา อิติอาทิ ดังนี้เปนตน
(ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน) อันพระธรรมสัคาหกาจารย วุตฺต กลาวแลว
ทสฺเสต เพื่ออันแสดง ต อตฺถ ซึ่งเนื้อความนั้น ฯ ธมฺมาภิสมโย อ.
การตรัสรูพรอมเฉพาะซึ่งธรรม อโหสิ ไดมีแลว ปาณโกฏีน แกโกฏิ
แหงสัตวผูมีลมปราณ ท. วีสติยา ๒๐ ตสฺมึ สมาคเม ในสมาคมนั้น เอว
กโรนฺตสฺส สตฺถุ ปาฏิหาริย ทิสฺวา จ เพราะเห็น ซึ่งพระปาฏิหาริย
ของพระศาสดา ผูทรงกระทําอยู อยางนี้ดวย ธมฺมกถ สุตฺวา จ
เพราะฟง ซึ่งพระธรรมกถาดวย ฯ
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๑๙. ๘๔/๑๕ ตัง้ แต สตฺถารป มาตุ อภิธมฺมเทสนตฺถ
เปนตนไป.
ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวดา อ. เทวดาในจักรวาลอันมีหมื่นเปน
ประมาณ ท. ปริวารยึสุ แวดลอมแลว สตฺถารป แมซึ่งพระศาสดา
อุปคต ผูทรงเขาถึงแลว วสฺส ซึ่งพระวรรษา ปณฺฑุกมฺพลสิลาย
เหนือบัณฑุกัมพลสิลา อภิธมฺมเทสนตฺถ เพื่ออันทรงแสดงชื่อพระ
ิอภิธรรม มาตุ แกพระมารดา ฯ เตน การเณน เพราะเหตุนั้น
(อิท คาถาพนฺธวจน) อ. คําอันเปนคาถาประพันธนี้วา
ยทา ในกาลใด พุทฺโธ อ. พระพุทธเจา
ปุริสุตฺตโม ผูท รงสูงสุดแหงบุรุษ วิหาสิ ประทับ
อยูแ ลว สิลาย เหนือศิลา ปณฺฑุกมฺพเล อันเพียง
ดังวาผาขนสัตวอันเหลือง ปาริจฺฉตฺตกมูลมฺหิ ณ
โคนของตนไมชื่วาแคฝอย ตาวตึเส ในภพชื่อวา
ดาวดึงส (ตทา) ในกาลนั้น เทวตา อ. เทวดา ท.
โลกธาตูส ในโลกธาตุ ท. ทสสุ ๑๐ สนฺนิปติตฺวาน ประชุมกันแลว ปยิรุปาสนฺติ ยอมเขา
ไปนั่งใกล สมฺพุทฺธ ซึ่งพระสัมพุทธเจา วสนฺต
ผูท รงประทับอยู นคมุทฺธนิ บนยอดแหงภูเขา
เทโว อ. เทพ โกจิ องคไหน ๆ น วิโรจติ ยอม
ไมรุงเรืองวิเศษ สมฺพุทฺธสฺส กวาพระสัมพุทธเจา
วณฺเณน โดยวรรณะ สมฺพุทฺโธ ว อ. พระสัม-
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พุทธเจาเทียว วิโรจติ ยอมรุงเรืองวิเศษ อติกฺกมฺม
กาวลวง เทเว ซึ่งเทพ ท. สพฺเพ ทั้งปวง อิติ
ดังนี้
(ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน) อันพระธรรมสังคาหกาจารย วุตฺต กลาว
แลว ฯ ปน ก็ อสฺส สตฺถุ เมื่อพระศาสดาพระองคนั้น อภิภวิตฺวา
นิสินฺนสฺส ประทับนั่งทรงครอบงําแลว สพฺพเทวตา ซึ่งเทวดาทั้งปวง ท.
สรีรปฺปภาย ดวยพระรัศมีแหงพระสรีระ อตฺตโน ของพระองค
เอว อยางนี้ มาตา อ. พระมารดา อาคนฺตวา เสด็จมาแลว ตุสิตวิมานโต จากวิมานในภพชื่อวาดุสิต นิสพทิ ประทับนั่งแลว ทกฺขิณปสฺเส ณ พระปรัศเบื้องขวา ฯ
เทวปุตฺโต อ. เทพบุตร อินฺทโกป แมชื่อวาอินทกะ อาคนฺตฺวา
มาแลว นิสที ิ นั่งแลว ทกฺขิณปสฺเสเอว ณ พระปรัศเบื้องขวา
นั่นเทียว ฯ องฺกุโร อ. เทพบุตรชื่อวาอังกุระ (อาคนฺตฺวา) มาแลว
(นิสีทิ) นั่งแลว วามปสฺเส ณ พระปรัศเบื้องซาย ฯ โส องฺกุโร
อ. เทพบุตรชื่อวาอังกุระนั้น เทวตาสุ ครั้นเมื่อเทวดา ท. มเหสกฺขาสุ
ผูมีศักดิ์อันใหญ สฺนิปติตาสุ ประชุมกันแลว อปคนฺตฺวา ไปปราศ
แลว ลภิ ไดแลว โอกาส ซึ่งโอกาส าเน ในที่ ทฺวาทสโยชนิเก
อันประกอบดวยโยชน ๑๒ ฯ อินฺทโก อ. เทพบุตรชื่อวาอินทกะ นิสีทิ
นั่งแลว ตตฺถเอว าเน ในที่นั้นนั่นเทียว ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา
โอโลเกตฺวา ทรงแลดูแลว เต อุโภป เทวปถตฺเต ซึ่งเทพบุตร ท.
แมทั้งสองเหลานั้น าเปตุกาโม เปนผูทรงใครเพื่ออันยังบริษัทใหทราบ

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๖ - หนาที่ 88

อตฺตโน สาสเน ทกฺขิเณยฺยปฺปุคฺคลาน ทินฺนทานสฺส มหปฺผลภาว
ซึ่งความที่แหงทานอันอันบุคคลถวายแลว แกบคุ คผูควรเพื่อทักษิณา ท.
ในศาสนา ของพระองค เปนทานมีผลมาก (หุตฺวา) เปน อาห
ตรัสแลว เอว อยางนี้วา องฺกุร ดูกอนอังกุระ มหาทาน อ. ทาน
อันใหญ ตยา อันทาน กตฺวา กระทําแลว อุทธฺ นปนฺตึ ซึ่งแถวแหง
เตา ทฺวาทสโยชนิก อันประกอบดวยโยชน ๑๒ ทินฺน ใหแลว
ทสวสฺสสหสฺสปริมาณกาเล ในกาลอันมีพันแหงป ๑๐ เปนปริมาณ
ทีฆมนฺตเร ในระหวางแหงกาลนาน อิทานิ ในกาลนี้ ตฺว อ. ทาน
อาคนฺตฺวา มาแลว สมาคม สูสมาคม มม ของเรา ลภิ ไดแลว
โอกาส ซึ่งโอกาส าเน ในที่ ทฺวาทสโยชนิเก อันประกอบดวย
โยชน ๑๒ สพฺพทูเร อันไกลกวาเทพบุตรทั้งปวง กึ นุ โข อ. อะไร
หนอแล การณ เปนเหตุ เอตฺถ วตฺถุมฺหิ ในเรื่องนี้ (โหติ) ยอม
เปน อิติ ดังนี้ ฯ จ แทจริง เอต คาถาปพนฺธวจน อ. คําอันเปน
คาถาประพันธนี้วา
สมฺพุทฺโธ อ. พระสัมพุทธเจา โอโลเกตฺวาน
ทรงแลดูแลว องฺกุร จอป แมซึ่งเทพบุตรชื่อวา
อังกุระดวย อินฺทก จ ซึง่ เทพบุตรชื่อวาอินทกะ
ดวย ทกฺขิเณยฺย ปภาเวนฺโต เมื่อจะทรงยังบุคคล
ผูค วรเพื่อทักษิณาใหเปนทั่ว อพฺรวิ ไดตรัสแลว
อิท วจน ซึง่ พระดํารัสนี้วา องฺกรุ ดูกอนอังกุระ
มหาทาน อ. ทานอันใหญ ตยา อันทาน ทินฺน

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๖ - หนาที่ 89

ใหแลว ทีฆมนฺตเร ในระหวางแหงกาลนาน ตฺว
อ. ทาน อาคจฺฉ เมื่อมา สนฺติก สูสํานัก มม
ของเรา นิสันโฺ น เปนผูนั่งแลว อติทูเร ในที่
ไกลยิ่ง อสิ ยอมเปน (อิติ) ดังนี้ อิติ ดังนี้
(ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน) อันพระธรรมสังคาหกาจารย วุตฺตป แมกลาว
แลว ฯ โส สทฺโท อ. พระสุรเสียงนั้น ปาปุณิ ถึงแลว ปวีตล
ซึ่งพื้นแหงแผนดิน ฯ สา ปริสา อ. บริษัทนั้น สพฺพาป แมทั้งปวง
อสฺโสสิ ไดฟงแลว น สทฺท ซึ่งพระสุรเสียงนั้น ฯ เอว วจเน ครั้น
เมื่อพระดํารัสอยางนี้ (สตฺถารา) อันพระศาสดา วุตฺเต ตรัสแลว
องฺกุโร อ. เทพบุตรชื่อวาอังกุระ ภาวิตตฺเตน
สตฺถารา โจทิโต ผูอันพระศาสดาผูมีพระองค
อันทรงใหเปนแลว ทรงตักเตือนแลว อพฺรวิ ได
กราบทูลแลว เอต วจน ซึง่ คํานี้วา กึ ปโยชน
อ. ประโยชนอะไร มยฺห ของขาพระองค
(ย ทาน) อ. ทานใด
สฺุต เปนทานวาง
เปลา ทกฺขิเณยฺเยน จากบุคคลผูควรเพื่อทักษิณา
(โหติ) ยอมเปน เตน ทาเนน ดวยทานนั้น
ยกฺโข อ. ยักษ อินฺทโก ชือ่ วาอินทกะ อย โส
นีน้ ั้น ทชฺชา ถวายแลว ทาน ซึ่งทาน ปริตฺต
อันนิดหนอย อติโรจติ ยอมรุงเรืองลวง อมฺเหหิ
กวาขาพระองค ท. จนฺโท ตารคเณ (อติโรจนฺโต)
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ยถา
ราวกะ อ. พระจันทร รุงเรืองลวงอยู
ในหมูแหงดาว อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ทตฺวา ถวายแลว (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ
ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหงบทวา ทชฺชา อิติ
ดังนี้ ฯ
เอว วจเน ครั้นเมื่อคําอยางนี้ (องฺกุเรน) อันเทพบุตรชื่อวา
อังกุระ วุตฺเต กราบทูลแลว สตฺถา อ. พระศาสดา อาห ตรัสแลววา
อินฺทก ดูกอนอินทกะ ตฺว อ. ทาน นิสินฺโน เปนผูนั่งแลว ทกฺขิณปสฺเส ณ ขางเบื้องขวา มม ของเรา (อสิ) ยอมเปน ตฺว อ. ทาน
อนปคนฺตฺวา ว ไมไปปราศแลวเทียว นิสีทสิ ยอมนั่ง กสฺมา เพราะ
เหตุอะไร อิติ ดังนี้ อินทฺ ก กะเทพบุตรชื่อวาอินทกะ ฯ โส อินฺทโก
อ. เทพบุตรชื่อวาอินทกะนั้น (วตฺวา) กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแต
พระองคผูเจริญ อห อ. ขาพระองค อลตฺถ ไดไดแลว ทกฺขิเณยฺยสมฺปท
ซึ่งความถึงพรอมแหงบุคคลผูควววรเพื่อทักษิณา วปนกสฺสโก วิย ราวกะ
อ. ชาวนาผูหวาน ปริตฺตพีช ซึ่งพืชอันนิดหนอย สุกฺเขตฺเต ในนาอันดี
อิติ ดังนี้ ทกฺขิเณยฺย ปภาเวนฺโต เมื่อจะยังบุคคลผูควรเพื่อทักษิณา
ใหเปนทั่ว อาห กราบทูลแลววา
พีช อ. พืช พหุป แมอนั มาก (ปุคคฺ เลน)
อันบุคคล โรปต ปลูกแลว เขตฺเต ในนา
อุชฺชงฺคเล อันเปนแผนดินสูง (นาดอน) ผล
อ. ผล วิปุล เปนผลไพบูล โหติ ยอมเปน น
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หามิได กสฺสก ยังชาวนา โตเสติ ยอมใหยินดี
นป แมหามิได ยถา ฉันใด ทาน อ. ทาน
พหุก อันมาก (ปุคฺคเลน) อันบุคคล ปติฏิต
ตั้งไวเฉพาะแลว ทุสฺสีเลสุ ขเนสุ ในชน ท.
ผูม ีศีลชั่ว ผล อ. ผล วิปุล เปนผลไพบูล
ยอมเปน น หามิได ทายก ยังทายก โตเสติ
ยอมใหยินดี นป แมหามิได ตถาเอว ฉันนั้น
นัน้ เทียว พีช อ. พืช อปฺปป แมอนั นอย
(ปุคฺคเลน) อันบุคคล โรปต ปลูกแลว เขตฺเต
ในนา ภทฺทเก อันเจริญ (เทเว) ครั้นเมื่อฝน
ปเวจฺฉนฺเต หลั่งอยู ธาร ซึ่งสายน้ํา สมฺมา โดย
ชอบ ผล อ. ผล กสฺสก ยังชาวนา โตเสติ
ยอมใหยินดี ยถาป แมฉันใด สกฺกาเร ครั้นเมื่อ
สักการะ อปฺปเกป แมอนั นอย (ทายเกน) อัน
ทายก กเต กระทําแลว สีลวนฺเตสุ อริเยสุ ใน
พระอริยะ ท. ผูมีศีล คุณวนฺเตสุ ผูมคี ุณ ตาทีสุ
ผูค งที่ ผล อ. ผล ทายก ยังทายก โตเสติ ยอม
ใหยินดี ตถาเอว ฉันนั้นนัน่ เทียว อิติ ดังนี้ ฯ
(ปุจฺฉา) อ. อันถามวา ปน ก็ กึ กมฺม อ. กรรมอะไร
ปุพฺพกมฺม เปนกรรมในกาลกอน เอตสฺส อินฺทกสฺส ของเทพบุตร
ชื่อวาอินทกะนั่น (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
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(วิสฺสชฺชน) อ. อันเฉลยวา กิร ไดยินวา โส อินทฺ โก อ. เทพบุตรชื่อวาอินทกะนั้น ทาเปสิ ยังบุคคลใหถวายแลว กฏจฺฉภุ ิกฺข ซึ่ง
ภิกษาอันมีทัพพีเปนประมาณ อาภต อันอันบุคคลนํามาแลว อตฺตโน
เพื่อตน อนุรุทฺธตฺเถรสฺส แกพระเถระชื่อวาอนุรุทธะ ปวิฏสฺส ผู
เขาไปแลว อนฺโตคาม สูภายในแหงบาน ปณฺฑาย เพื่อบิณฑยบาต ต
ปฺุ อ. บุญนั้น อสฺว อินฺทกสฺส ของเทพบุตรชื่อวาอินทกะนั้น
มหปฺผลตร เปนบุญมีผลมากกวา องฺกุเรน ทสวสฺสสหสฺสานิ ทฺวาทสโยชนิก อุทธฺ นปนฺตึ กตฺวา ทินฺนทานโต กวาทานอันอันเทพบุตร
ชื่อวาอังกุระ กระทําแลว ซึ่งแถวแหงเตา อันประกอลดวยโยชน ๑๒
ใหแลว สิ้นพันแหงป ๑๐ ท. ชาต เกิดแลว ตสฺมา เพราะเหตุนั้น
(โส อินฺทโก) อ. เทพบุตรชื่อวาอินทกะนั้น อาห กราบทูลแลว เอว
อยางนี้ (อิติ) ดังนี้ ฯ เอว วจเน ครัน้ เมื่อคําอยางนี้ (อินฺทเกน)
อันเทพบุตรชื่อวาอินทกะ วุตฺเต กราบทูลแลว สตฺถา อ. พระศาสดา
(วตฺวา) ตรัสแลววา องฺกุร ดูกอนอังกุระ ทาน นาม วิเจยฺย ทาตุ
อ. อันเลือกแลวให ชื่อซึ่งทาน วฏฏติ ยอมควร ต ทาน อ. ทาน
นั้น มหปฺผล เปนทานมีผลมาก โหติ ยอมเปน เอว อยางนี้
สุวุตฺตพีช วิย ราวกะ อ. พืชอันอันบุคคลหวานดีแลว สุกฺเขตฺเต ในนา
อันดี ปน แตวา ตฺว อ. ทาน อกาสิ ไดกระทําแลว ตถา เหมือน
อยางนั้น น หามิได เตน การเณน เพราะเหตุนั้น ทาน อ. ทาน
เต ของทาน มหปฺผล เปนทานมีผลมาก ชาต เกิดแลว น หามิได
อิติ ดังนี้ อิม อตฺถ วิภาเวนฺโต เมื่อจะทรงยังเนื้อความนี้ใหเปนแจง
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วตฺวา ตรัวแลววา
ทินฺน ทาน อ. ทานอันอันบุคคลใหแลว ยตฺถ เขตฺเต
ในเขตใด มหปฺผล เปนทานมีผลมาก (โหติ)
ยอมเปน ทาน อ. ทาน (ปุคฺคเลน) อันบุคคล
วิเจยฺย เลือกแลว ทาตพฺพ พึงให (ตตฺถ เขตฺเต)
ในเขตนั้น วิเจยฺย ทาน อ. อันเลือกแลวให สุคตปฺปสตฺถ เปนทานอันพระสุคตทรงสรรเสริญแลว
(โหติ) ยอมเปน ทกฺขิเณยฺยา ปุคฺคลา อ. บุคคล
ท. ผูควรเพื่อทักษิณา เย เหลาใด (อตฺถิ) มีอยู
ชีวโลเก ในโลกของสัตวผูเปนอยู อิธ นี้ ทินฺนานิ
ทานานิ อ. ทาน ท. อันอันบุคคลใหแลว เอเตสุ
ทกฺขิเณยฺเยสุ ปุคฺคเลสุ ในบุคคล ท. ผูควรเพื่อ
ทักษิณาเหลานั่น มหปฺผลานิ เปนทานมีผลมาก
(โหนติ) ยอมเปน พีชานิ วุตฺตานิ สุเขตฺเต
ยถา ราวกะ อ. พืช ท. อันอันบุคคลหวานแลว
นาอันดี อิติ ดังนี้
เทเสนฺโต เมื่อจะทรงแสดง ธมฺม ซึง่ ธรรม อุตฺตรึป แมยิ่งขึ้น อภาสิ
ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
เขตฺตานิ อ. นา ท. ติณโทสานิ เปนที่มีหญาเปน
เครื่องประทุษราย (โหนฺติ) ยอมเปน อย ปชา
อ. หมูสัตวนี้ ราคโทสา เปนผูมีราคะเปนเครื่อง
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ประทุษราย (โหติ) ยอมเปน ตสฺมา หิ เพราะ
เหตุนั้นแล ทินนฺ  ทาน อ. ทานอันอันบุคคลใหแลว
วีตราเคสุ อริเยสุ ในพระอริยะ ท. ผูม รี าคะไป
ปราศแลว มหปฺผล เปนทานมีผลมาก โหติ ยอม
เปน เขตฺตานิ อ. นา ท. ติณโทสานิ เปนที่มีหญา
เปนเครื่องประทุษราย (โหนฺติ) ยอมเปน อย
ปชา อ. หมูสตั วนี้ โทสโทสา เปนผูม ีโทสะเปน
เครื่องประทุษราย (โหติ) ยอมเปน ตสฺมา หิ
เพราะเหตุนั้นแล ทินฺน ทาน อ. ทานอันอันบุคคล
ใหแลว วีตโทเสสุ อริเยสุ ในพระอริยะ ท. ผูม ี
โทสะไปปราศแลว มหปฺผล เปนทานมีผลมาก
โหติ ยอมเปน เขตฺตานิ อ. นา ท. ติณโทสานิ
เปนที่มีหญาเปนเครื่องประทุษราย (โหนฺติ) ยอม
เปน อย ปชา อ. หมูสัตวนี้ โมหโทสา เปนผู
มีโมหะเปนเครื่องประทุษราย (โหติ) ยอมเปน
ตสฺมา หิ เพราะเหตุนั้นแล ทินฺน ทาว อ. ทาน
อันอันบุคคลใหแลว วีตโมเหสุ อริเยสุ ในพระอริยะ
ท. ผูมีโมหะไปปราศแลว มหปฺผล เปนทานมีผล
มาก โหติ ยอมเปน เขตฺตานิ อ. นา ท. ติณโทสานิ เปนทีม่ ีหญาเปนเครื่องประทุษราย (โหนฺติ)
ยอมเปน อย ปชา อ. หมูส ัตวนี้ อิจฺฉาโทสา เปน
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ผูม ีความอยากเปนเครื่องประทุษราย (โหติ) ยอม
เปน ตสฺมา หิ เพราะเหตุนั้นแล ทินนฺ  ทาน
อ. ทานอันอันบุคคลใหแลว วิคติจฺเฉสุ อริเยสุ ใน
พระอริยะ ท. ผูมีความอยากไปปราศแลว มหปฺผล
เปนทานมีผลมาก โหติ ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
๒๐. ๙๐/๑๗ ตั้งแต สตฺถา อิมินา ปริวาเรน สทฺธึ โอตริตฺวา
เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา โอตริตฺวา เสด็จขามลงแลว สทฺธ พรอม
อิมินา ปริวาเรน ดวยบริวารนี้ ปติฏหิ ทรงดํารงอยูเฉพาะแลว
สงฺกสฺสนครทฺวาเร ที่ประตูแหงนครชื่อวาสังกัสสะ ฯ สารีปตุ ฺตตฺเถโรป
แม อ. พระเถระชื่อวาสารีบุตร อาคนฺตฺวา มาแลว วนฺทิตฺวา ถวาย
บังคมแลว สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา สตฺถา อ. พระศาสดา โอตรนฺโต
เสด็จขามลงอยู พุทฺธสิรยิ า ดวยพระสิริของพระพุทธเจา ตถารูปาย
อันมีรูปอยางนั้น เตน สารีปุตฺตตฺเถเรน น ทิฏปุพฺโพ เปนผูอัน
พระเถระชื่อวาสารีบุตรนั้นไมเคยเห็นแลว ปุพฺเพ ในกาลกอน อิโต
กาลโต แตกาลนี้ (โหติ) ยอมเปนยสมา เหตุใด ตฺสมา เพราะ
เหตุนั้น ปกาเสตฺวา ประกาศแลว ตุฏึ ซึ่งความยินดี อตฺตโน
แหงตน (วจเนหิ) ดวยคํา ท. อันมีคําวา
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สตฺถา อ. พระศาสดา วคฺคุคโท ผูมีถอ ยคําอัน
ไพเราะ คณี ผูเปนอาจารยแหงคณะ อาคโต ผู
เสด็จมาแลว ตุสิตา จากภพชื่อวาดุสิต เอว
อยางนี้ เม อันเรา น ทิฏโ ไมเห็นแลว อุท
หรือวา น สุโต ไมสดับแลว กสฺสจิ ตอใคร ๆ
ปุพฺเพ ในกาลกอน อิโต กาลโต แตกาลนี้
อิติอาทีหิ ดังนี้เปนตน
อาห กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ อชฺช ในวันนี้
เทวมนุสฺสา อ. เทวดาและมนุษย ท. สพฺเพป แมทั้งปวง ปหยนฺติ
ยอมกระหยิ่ม ปฏเนฺติ ยอมปรารถนา ตุมฺหาก ตอพระองค ท. อิติ
ดังนี้ ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา สารีปุตฺต
ดูกอนสารีบุตร พุทฺธา นาม ชื่อ อ. พระพุทธเจา ท. สมนฺนาคตา ผูมา
ตามพรอมแลว คุเณหิ ดวยคุณ ท. อันมีรูเปหิ อันมีรูปอยางนี้ ปยา เปนผู
ทรงเปนที่รัก เทวมนุสฺสาน ของเทวดาและมนุษย ท. โหนฺติเอว ยอมเปน
นั่นเทียว อิติ ดังนี้ น สารีปุตฺต กะพระเถระ ชื่อวาสารีบุตรนั้น เทเสนฺโต
เมื่อจะทรงแสดง ธมฺม ซึ่งธรรม อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
เย สมฺพุทฺธา อ. พระสัมพุทธเจา ท. เหลาใด
ฌานปฺปสุตา ผูทรงขวนขวายแลวในฌาน ธีรา ผู
ทรงเปนปราชญ รตา ทรงยินดีแลว เนกฺขมฺมูปสเม
ในธรรมอันเปนที่เขาไปสงบวิเศษดวยอํานาจแหง
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การออกไป เทวาป แม อ. เทวดาและมนุษย ท.
ปหยนฺติ ยอมกระหยิม่ สมูพุทฺธาน ตอพระล
สัมพุทธเจา ท. เตส เหลานั้น สตีมต ผูทรงมี
พระสติ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ยุตฺตปฺปยุตฺตา ผูทรงประกอบแลวและ
ทรงประกอบทั่วแลว ฌาเนสุ ในฌาน ท. ทฺวีสุ ๒ อิเมสุ เหลานี้ อิติ
คือ ลกฺขณูปนิชฺฌาน อ. การเขาไปเพงลงซึ่งลักษณะ อารมฺมณูปนิชฺฌาน
อ. การเขาไปเพงลงซึ่งอารมณ อาวชฺชนสมาปชฺชนอธิฏานวุฎานปฺปจฺจเวกฺขเณหิ ดวยการรําพึงถึงและการเขาและการอธิษานและการออก
และการพิจารณาเห็นเฉพาะ ท. (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท.
เหลานั้นหนา (ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสองแหงบทวา เย ฌาานปฺปสุตา อิติ ดังนี้ ฯ
ปพฺพชฺชา อ. การบรรพชา (สิกฺขกาเมหิ) อันบุคคล ท. ผู
ใครในการศึกษา น คเหตพฺพา ไมพึงถือเอาวา เนกฺขมฺม อ. การ
ออกไป อิติ ดังนี้ เอตฺถ คาถาปาเท ในบาทแหงพระคาถานี้วา
เนกฺขมฺมูปสเม รตา อิติ ดังนี้ ปน ก็ เอต เนกฺขมฺม อิติ วจน
อ. คําวา เนกขัมมะ ดังนี้นั่น (ภควตา) อันพระผูมีพระภาคเจา วุตฺต
ตรัสแลว สนฺธาย ทรงหมายเอา กิเลสวูปสมนนิพฺพานรตึ ซึ่งความ
ยินดีในพระนิพพานอันเปนที่เขาไปสงบวิเศษแหงกิเลส ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา เทวาป แม อ. เทวดา ท. มนุสฺสาป
แม อ. มนุษย ท. ปหยนฺติ ยอมกระหยิ่ม คือวา ปฏเนฺติ ยอม
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ปรารถนา เตส สมฺพุทธฺ าน ตอพระสัมพุทธเจา ท. เหลานั้น (อิติ)
ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทว เทวาป อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา (เทวมนุสฺสา) อ. เทวและมนุษย ท.
อิจฺฉมานา ปรารถนาอยู พุทฺธภาว ซึ่งความเปนแหงพระพุทธเจาวา
อโห วต โอหนอ มยป แม อ. เรา ท. พุทฺธา พึงเปนพระพุทธเจา ภเวยฺยาม พึงเปน อิติ ดังนี้ ปหยนฺติ ชื่อวายอมกระหยิ่ม
สมฺพุทฺธาน ตอพระสัมพุทธเจา ท.เตส เหลานั้น เอวรูปรุณาน ผูมี
พระคุณอันมีรูปอยางนี้ สมนฺนาคตาน ผูทรงมาตามพรอมแลว สติยา
ดวยพระสติ อิติ ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา สตีมต อิติ ดังนี้ ฯ
๒๑. ๙๒/๑๐ ตัง้ แต สตฺถา สารีปุตฺโต กิลมติ กิฺจาป
เปนตนไป.
ื
สตฺถา อ. พระศาสดา (จินฺเตตฺวา) ทรงพระดําริแลววา สารีปุตฺโต อ. ภิกษุชื่อวาสารีบุตร กิลมติ ยอมลําลาก หิ ดวยวา เอโส
สารีปุตฺโต อ. ภิกษุชื่อวาสารีบุตรนั้น สุตฺวา ฟงแลว (มยา) ปุฏปห
ซึ่งปญหาอันอันเราถามแลว พุทฺธวิสเย ในวิสัยของพระพุทธเจา อิม
นี้วา
มาริสา ดูกอนทานผูเชนดวยเรา ท. เย อริยปุคฺคลา สงฺขาตธมฺมา เส (โหนฺติ) จ อ. พระ
อริยบุคคล ท. เหลาใด เปนผูมีธรรมอันบัณฑิตนับ
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พรอมแลวสิ ยอมเปนดวย เย เสขา ปุถู อิธ
โลเก (โหนฺติ) จ อ. พระเสขะ ท. เหลาใด มาก
มีอยู ในโลกนี้ดวย ตฺว อ. เธอ นิปโก ผูมีปญญา
เปนเครื่องรักษาซึ่งตน เม ปุฏโ ผูอันเราถามแลว
อิรยิ  ซึ่งความเปนไป เตส เสขาเสขาน แหงพระ
เสขาและพระอเสขะ ท. เหลานั้น ปพฺรหู ิ จงบอก
(ต อิริย) ซึ่งความเปนไปนั้น เม แกเรา อิติ
ดังนี้
นิกฺกงฺโข เปนผูมีความสงสัยอันออกแลว ปฺเห ในปญหาวา สตฺถา
อ. พระศาสดา ปุจฺฉติ ยอมตรัสถาม อาคมนปฺปฏิปท ซึ่งขอปฏิบัติ
อันเปนที่มา เสขาเสขาน แหงพระเสขะและพระอเสขะ ท. ม กะเรา
อิติ ดังนี้ (โหติ) ยอมเปน กิฺจาป แมก็จริง ปน ถึงอยางนั้น
(สารีปุตฺโต) อ. ภิกษุชื่อวาสารีบุตร กงฺขติ หวังอยู อชฺฌาสย ซึ่ง
อัธยาศัย มม ของเราวา อห อ. เรา กเถนฺโต เมื่อจะกลาว อิม
ปฏิปท ซึ่งขอปฏิบัตินี้ มุเขน โดยมุข กตเรน นุ โข อันไหนหนอแล
ขนฺธาทีสุ ธมฺเมสุ ในธรรม ท. มีขันธเปนตน สกฺขิสฺสามิ จักอาจ
คณฺหิตุ เพื่ออันถือเอา อชฺฌาสย ซึ่งพระอัธยาศัย สตฺถุ ของพระ
ศาสดา อิติ ดังนี้ โส สารีปุตฺโต อ. ภิกษุชื่อวาสารีบุตรนั้น นเย
ครั้นเมื่อนัย มยา อันเรา อทินฺเน ไมใหแลว น สกฺขิสฺสติ จักไม
อาจ กเถตุ เพื่ออันกลาว อห อ. เรา ทสฺสามิ จักให นย ซึง่ นัย
อสฺส สารีปตุ ฺตสฺส แกภกิ ษุชื่อวาสารีบุตรนั้น อิติ ดังนี้ ทสฺเสนฺโต
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เมื่อจะทรงแสดง นย ซึง่ นัย อาห ตรัสแลววา สารีปุตฺต ดูกอนสารีบุตร ตฺว อ. เธอ สมนุปสฺสาหิ จงตามเห็นดวยดี อิท ภูต การณ
ซึ่งเหตุอันเปนแลวนี้ อิติ ดังนี้ ฯ กิร ไดยินวา เอว จินฺตน อ. อัน
ทรงพระดําริอยางนี้วา สารีปุตฺโต อ. ภิกษุชื่อวาสารีบุตร มม อชฺฌาสย
คเหตฺวา กเถนฺโต เมื่อจะถือเอา ซึ่งอัธยาศัย ของเรา แลวกลาว
กเถสฺสติ จักกลาว ขนฺธวเสน ดวยอํานาจแหงขันธ อิติ ดังนี้ อโหสิ
ไดมีแลว อสฺส สตฺถุ แกพระศาสดาพระองคนั้น ฯ
โส ปฺโห อ. ปญหานั้น อุปฏาสิ ปรากฎแลว เถรสฺส แก
พระเถระ นยสเตน โดยรอยแหงนัย นยสหสฺเสน โดยพันแหงนัย
สห พรอม นยทาเนน ดวยการประทานซึ่งนัย ฯ โส เถโร อ. พระ
เถระนั้น ตฺวา ตั้งอยูแลว สตฺถารา ทินฺนนเย ในนัยอันอันพระ
ศาสดาประทานแลว กเถสิ กราบทูลแลว ต ปฺห ซึ่งปญหานั้น ฯ
กิร ไดยินวา อฺโ ปุคฺคโล อ. บุคคลอื่น เปตฺวา เวน สมฺมาสมฺพุทฺธ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจา สมตฺโถ นาม ชื่อวาผูสามารถ
ปาปุณิตุ เพื่ออันถึง ปฺ ซึ่งปญญา สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ของพระเถระ
ชื่อวาสารีบุตร นตฺถิ ยอมไมมี ฯ กิร ไดยินวา เตนเอว การเณน
เพราะเหตุนั้นนั่นเทียว เถโร อ. พระเถระ ตฺวา ยืนอยูแลว ปุรโต
ขางหนา สตฺถุ ของพระศาสดา นทิ บันลือแลว สีหนาท ซึ่งสีหนาท
วา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ อห อ. ขาพระองค เทเว ครั้น
เมื่อฝน วสฺสนฺเต ตกอยู สกลกปฺปป แมตลอดกัปทั้งสิ้น สมตฺโถ เปนผู
สามารถ คเณตฺวา ลกฺข อาโรเปตุ เพื่ออันนับแลวยกขึ้น ซึ่งคะแนน
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วา พินฺทูนิ อ. หยาด ท. เอตฺตกานิ อันมีประมาณเทานี้ ปติตานิ
ตกแลว มหาสมุทฺเท ในมหาสมุทร เอตฺตากานิ พินฺทูนิ อ. หยาด ท.
อันมีประมาณเทนนี้ (ปติตานิ) ตกแลว ภูมิย บนภาคพื้น เอตฺตกานิ
พินฺทูนิ อ. หยาด ท. อันมีประมาณเทานั้น (ปติตานิ) ตกแลว ปพฺพเต
บนภูเขา อิติ ดังนี้ (อมฺหิ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ สตฺถาป แม
อ. พระศาสดา อาห ตรัสแลววา สารีปุตฺต ดูกอนสารีบุตร อห อ. เรา
ชานามิ ยอมทราบ เต คเณตุ สมตฺถภาว ซึ่งความที่แหงเธอเปนผู
สามารถ เพื่ออันนับ อิติ ดังนี้ น สารีปุตฺตตฺเถร กะพระเถระชื่อวา
สารีบุตรนั้น ฯ อุปมา นาม ชื่อ อ. อุปมา ปฺาย ดวยปญญา
ตสฺส อายสฺมโต ของทานผูมีอายุนั้น นตฺถิ ยอมไมมี ฯ เตน
การเณน เพราะเหตุนั้น (เถโร) อ. พระเถระ อาห กราบทูลแลว
เอว อยางนี้วา
วาลุกา อ. ทราย คงฺคาย ในแมน้ําชื่อวาคงคา ขีเย
พึงสิ้นไป อุทก อ. น้ํา มหณฺณเว ในหวงน้ําอัน
ใหญ ขีเย พึงสิ้นไป มตฺติตา อ. ดินเหนียว มหิยา
ในแผนดิน ขีเย พึงสิ้นไป (วิสฺสชฺชน) อ. การ
เฉลย (ปฺหาน) ซึ่งปญหา ท. พุทฺธยิ า ดวย
ความรู มม แหงขาพระองค (น ขียติ) ยอมไม
สิน้ ไป ลกฺเขน ดวยคะแนน อิติ ดังนี้ ฯ
อิท อตฺถรูป อ. อรรถรูปนี้วา โลกนาถ ขาแตพระโลกนาถ ภนฺเต ผูเจริญ พุทฺธสมฺปนฺน ผูทรงถึงพรอมแลวดวยความรู
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หิ ก็ สเจ ถาวา (ปุคคฺ โล) อ. บุคคล ปฺเห ครั้นเมื่อ
ปญหา เอกสฺมึ ขอหนึ่ง มยา อันขาพระองค วิสูสชฺชิเต เฉลยแลว
ปกฺขิปตฺวา พึงใสเขาแลว เอก วาลุก วา ซึ่งทราบเมล็ดหนึ่งหรือ
เอก อุทกพินฺทุ วา หรือวา ซึ่งหยาดแหงน้ําหยาดหนึ่ง เอก ปสุขณฺฑ
วา หรือวา ซึ่งชิ้นแหงดินรวนชิ้นหนึง่ สเต วา ครั้นเมื่อรอยหรือ
สหสฺเส วา หรือวาครั้นเมื่อพัน สตสหสฺเส วา หรือวาครั้นเมื่อแสน
ปฺหาน แหงปญหา ท. (มยา) อันขาพระองค วิสฺสชฺชิเต เฉลยแลว
ขิเปยฺย พึงใสเขา วาลุกาทีสุ ลกฺเขสุ ในคะแนน ท. มีทรายเปนตน
คงฺคาย ในแมน้ําชื่อวาคงคาหนา เอเกก ลกฺข ซึ่งคะแนน อันหนึ่ง
อันหนึ่ง เอกมนฺเต ณ ทีส่ ุดขางหนึ่งไซร วาลุกาทโย ลกฺขา อ. คะแนน
ท. มีทรายเปนตน คงฺคาทีสุ าเนสุ ในที่ ท. มีแมน้ําชื่อวาคงคา
เปนตน คจฺเฉยฺยุ พึงถึง ปริกฺขย ซึ่งความสิ้นไปรอบ ขิปฺปตร พลันกวา
ตุ สวนวา วิสฺสชฺชน อ. การเฉลย ปฺหาน ซึ่งปญหา ท. มม
แหงขาพระองค นเอว ขียติ ยอมไมสิ้นไปนั่นเทียว อิติ ดังนี้ (สารีปุตฺตตฺเถเรน) วุตฺต เปนคําอธิบายอันพระเถระชื่อวาสารีบุตรกลาวแลว
โหติ ยอมเปน ฯ
ภิกฺขุ อ. ภิกษุ มหาปฺโป ผูแมมีปญญามาก เอว อยางนี้
อทิสฺวา ไมเห็นแลว อนฺต วา ซึ่งเงื่อนตนหรือ โกฏึ วา หรือวา
ซึ่งเงื่อนปลาย (สตฺถารา) ปุฏปฺหสฺส แหงปญหาอันอันพระศาสดา
ตรัสถามแลว พุทฺธวิสเย ในวิสัยของพระพุทธเจา สตฺถารา ทินฺนนเย
ตฺวา วา ตั้งอยูแลว ในนัยอันอันพระศาสดาทรงประทานแลวเทียว
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วิสฺสชฺเชสิ ทูลเฉลยแลว ปฺห ซึ่งปญหา ฯ ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. สุตฺวา
สดับแลว ต วจน ซึ่งคํานั้น กถ ยังถอยคําวา ชโน อ. ชน สพฺโพป
แมทั้งปวง (สตฺถารา) ปุฏโ ผูอันพระศาสดาตรัสถามแลว ย ปฺห
ซึ่งปญหาใด น อสกฺขิ ไมไดอาจแลว กเถตุ เพือ่ อันกราบทูล สารีปุตฺตตฺเถโร อ. พระเถระชื่อวาสารีบุตร ธมฺมเสนาปติ ผูพระธรรมเสนาบดี เอกโก ว ผูผูเดียวเทียว กเถสิ กราบทูลแลว ต ปฺห
ซึ่งปญหานั่น อิติ ดังนี้ สมุฏาเปสุ ใหตั้งขึ้นพรอมแลว ฯ สตฺถา
อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว ต กถ ซึ่งถอยคํานั้น วตฺวา
ตรัสแลววา มหาชโน อ. มหาชน น อสกฺขิ ไมไดอาจแลว วิสฺสชฺชิตุ
เพื่ออันเฉลย ย ปฺห ซึ่งปญหาใด สารีปุตฺโต อ. ภิกษุชื่อวาสารีบุตร
วิสฺสชฺเชสิ เฉลย ย ปฺห ซึ่งปญหานั้น อิทานิเอว ในกาลนี้
นั่นเทียว น หามิได (โส ปฺโห) อ. ปญหานั้น เตน สารีปตุ ฺเตน
อันภิกษุชื่อวาสารีบุตรนั้น วิสฺสชฺชโิ ตเอว เฉลยแลวนั่นเทียว ปุพฺเพป
แมในกาลกอน อิติ ดังนี้ อาหริตฺวา ทรงนํามาแลว อตีต วตฺถุ
ซึ่งเรื่องอันลวงไปแลว กเถสิ ตรัสแลว อิม ชาตก ซึ่งชาดกนี้วา
ปโรสหสฺสป แม อ. พันอื่น สมาคตาน ชนาน
แหงชน ท. ผูม าพรอมแลว เต ชนา อ. ชน ท.
เหลานั้น อปฺา เปนผูมปี ญญาหามิได (หุตฺวา)
เปน กนฺเทยฺยุ พึงคร่ําครวญ วสฺสสต ตลอดรอย
แหงป โย ปุริโส อ. บุรษุ ใด วิชานาติ ยอมรู
แจง อตฺถ ซึ่งเนื้อความ ภาสิตสฺส วจนสฺส แหง
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คําอันเปนภาษิต (โส) ปุริโส อ. บุรุษนัน้ สปฺโ
ผูเปนไปกับดวยปญญา เอโก ว ผูเดียวเทียว
เสยฺโย เปนผูป ระเสริฐกวา (โหติ) ยอมเปน
อิติ ดังนี้ ฯ
วิตฺถาเรน โดยพิสดาร อิติ ดังนี้แล ฯ
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เรื่องเอรกปตตนาคราช
๒๒. ๙๖/๑๓ ตัง้ แต อถ น อตฺตโน ชานนนิยาเมเนว
เปนตนไป.
อถ ครั้งนั้น (สตฺถา) อ. พระศาสดา (อาห) ตรัสแลววา
อุตฺตร ดูกอนอุตตระ เอต คีต อ. เพลงขับนั่น ปฏิคีต เปนเพลง
ขับตอบ (โหติ) ยอมเปน น หามิได อห อ. เรา ทสฺสามิ จักให
ปฏิคีต ซึ่งเพลงขับตอบ เต แกเธอ ตฺว อ. เธอ อาทาย พาเอา
แลว ต มยา ทินฺนคีต ซึ่งเพลงขับอันอันเราใหแลวนั้น คมสฺสสิ
จักไป อิติ ดังนี้ น อุตฺตรมาณว กะมาณพชื่อวาอุตตระนั้น อตฺตโน
ชานนนิยาเมนเอว วทนฺต ผูกราบทูลอยู โดยนิยามอันเปนเหตุรู แหง
ตนนั่นเทียว ฯ (อุตฺตรมาณโว) อ. มาณพชื่อวา อุตตระ (อาห)
กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ สาธุ อ. ดีละ อิติ
ดังนี้ ฯ อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา อาห ตรัสแลววา
อุตฺตร ดูกอนอุตตระ ตฺว อ. เธอ คาเยยฺยสิ พึงขับ ปฏิคีต ซึ่ง
เพลงขับตอบ อิม นี้วา
ฉทฺวาราธิปตี อ. บุคคลผูเปนใหญแหงทวาร ๖ ราชา
ชือ่ วาเปนพระราชา (โหติ) ยอมเปน รชมาโน
ราชา อ. พระราชาผูกําหนัดอยู รชสฺสโิ ร ชื่อวา
เปนผูมีธุลีบนพระเศียร (โหติ) ยอมเปน อรช
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ราชา อ. พระราชาผูไมกําหนัดอยู วิรโช เปนผู
มีธุลีไปปราศแลว โหติ ยอมเปน รช ราชา
อ. พระราชาผูกําหนัดอยู (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต
วุจจฺ ติ ยอมเรียกวา พาโล เปนคนพาล อิติ ดังนี้
อิติ ดังนี้
นาคมาณวิกาย คีตกาเล ในกาลแหงนางนาคมาณวิกาขับ เพลงแลว
อิติ ดังนี้ น อุตฺตรมณว กะมาณพชื่อวาอุตตระนั้น ฯ
หิ ก็ อตฺโถ อ. เนื้อความ คีตสฺส แหงเพลงขับ นาคมาณวิกาย ของนางนาคมาณวิกา (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต (เวทิตพฺโพ)
พึงทราบ; (อตฺโถ) อ. อรรถวา อธิปติ อ. บุคคลผูเปนใหญ กึสุ
อะไรสิ ราชา นาม ชื่อวาเปนพระราชา โหติ ยอมเปน (อิติ) ดังนี้
(คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา กึสุ อธิปตี ราชา อิติ
ดังนี้ ฯ
ื
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปน ก็ ราชา อ. พระราชา รชสฺสโิ ร
นาม ชื่อวาเปนผูมีธุลีบนพระเศียร โหติ ยอมเปน กถ อยางไร
(อิติ) ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา กึสุ ราชา
รชสฺสิโร อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา โส ราชา อ. พระราชานั้น วิรโช
นาม ชื่อวา เปนผูมีธุลีไปปราศแลว โหติ ยอมเปน กถ นุ โข
อยางไรหนอแล (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา กถ สุ อิติ
ดังนี้เปนตน อิติ ดังนี้ ฯ
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ปน สวนวา อตฺโถ อ. เนื้อความ ปฏิคีตสฺส แหงเพลงขับ
ตอบ (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ; (อตฺโถ)
อ. อรรถวา โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด อธิปติ เปนผูเปนใหญ
ทฺวาราน แหงทวาร ท. ฉนฺน ๖ คือวา รูปาทีหิ อารมฺมเณหิ อนภิภูโต
เปนผูอันอารมณ ท. มีรปู เปนตน ไมครอบงําแลว เอกทฺวาเรป แม
ในทวารอันหนึ่ง (โหติ) ยอมเปน อย ปุคฺลโล อ. บุคคลนี้ ราชา
นาม ชื่อวา เปนพระราชา (โหติ) ยอมเปน (อิติ) ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา ฉทฺวาราธิปตี ราชา อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปน สวน โย ราชา อ. พระราชา
ใด รชติ ยอมกําหนัด เตสุ อารมฺมเณสุ ในอารมณ ท. เหลานั้น
โส ราชา อ. พระราชานัน้ รชมาโน ผูกําหนัดอยู รชสฺสิโร นาม
ชื่อวาเปนผูมีธุลีบนพระเศียร (โหติ) ยอมเปน (อิติ) ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา รชมาโน รชสฺสิโร อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปน ฝายวา อรชมาโน ราชา อ. พระ
ราชาผูไมกําหนัดอยู วิรโช นาม ชื่อวาเปนผูมีธุลีไปปราศแลว โหติ
ยอมเปน (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา อรช อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา รชมาโน ราชา อ. พระราชา ผูกําหนัด
อยู (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต วุจฺจติ ยอมเรียกวา พาโล เปนคนพาล
อิติ ดังนี้ (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา รช อิติ ดังนี้ (อิต)ิ
ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา ทตฺวา ครัน้ ทรงประทานแลว ปฏิคีต
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ซึ่งเพลงขับตอบ อสฺส อุตฺตรมาณวสฺส แกมาณพชื่อวาอุตตระนั้น เอว
อยางนี้ อาห ตรัสแลววา อุตฺตร อิมสฺมึ คีตา ครัน้
เมื่อเพลงขับนี้ ตยา อันเธอ คายิเต ขับแลว (สา นาคมาณวิกา)
อ. นางนาคมาณวิกานั้น คายิสฺสติ จักขับ อิม ปฏิคีต ซึ่งเพลงขับ
ตอบนี้วา
พาโล อ. คนพาล เกนสฺส อันอะไรสิ วุยหฺ ติ
ยอมพัดพาไป ปณฺฑโต อ. บัณฑิต นุทติ ยอม
บรรเทาได กถ อยางไร (ปุคฺคโล) อ. บุคคล
โยคกฺเขมี เปนผูมีความเกษมจากกิเลสเปนเครื่อง
ประกอบ โหติ ยอมเปน กถ อยางไร ตฺว อ.
ทาน เม ปุจฺฉิโต ผูอันเราถามแลว อกฺขาหิ จงบอก
ต อตฺถ ซึ่งเนื้อความนั้น เม แกเรา อิติ ดังนี้
อิมสฺส คีตสฺส แกเพลงขับนี้ เต ของเธอ อถ ครั้นเมื่อความเปน
อยางนั้น (สนฺเต) มีอยู ตฺว อ. เธอ คาเยยฺยาสิ พึงขับ อิม ปฏิคีต
ซึ่งเพลงขับตอบนี้วา
พาโล อ. คนพาล โอเฆน อันกิเลสเพียงดังวาหวง
น้ํา วุยหฺ ติ ยอมพัดพาไป ปณฺฑิโต อ. บัณฑิต
นุทติ ยอมบรรเทาได โยคา ดวยความเพียรเปน
เครื่องประกอบ (โส ปณฺฑิโต) อ. บัณฑิตนั้น
สพฺพโยควิสยุตฺโต ผูพรากแลวจากกิเลส เปน
เครื่องประกอบทั้งปวง (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต
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วุจฺจติ ยอมเรียกวา โยคกฺเขมี เปนผูมีความเกษม
จากกิเลสเปนเครื่องประกอบ อิติ ดังนี้ (อิต)ิ ดังนี้
อสฺสา นาคมาณวิกาย แกนางนาคมาณวิกานั้น อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. เนื้อความ ตสฺส ปฏิคีตสฺส แหงเพลงขับตอบนั้น
(ปณฺฑเตน) อันบัณฑิต (เวทิตพฺโพ) พึงทราบวา พาโล อ. คนพาล
โอเฆน อันกิเลสเพียงดังวาหวงน้ํา จตุพฺพิเธน อันมีอยาง ๔ กาโมฆาทินา มีกเิ ลสเพียงดังวาหวงน้ําคือกามเปนตน วุยฺหต ยอมพัดพาไป
ปณฺฑิโต อ. บัณฑิต นุทติ ยอมบรรเทา ต โอฆ ซึ่งกิเลสเพียงดังวา
หวงน้ํานั้น โยเคน ดวยความเพียรเปนเครื่องประกอบ โส ปณฺฑิโต
อ. บัณฑิตนัน้ วิสยุตฺโต ผูพรากแลว กามโยคาทีหิ โยเคหิ จาก
กิเลสเปนเครื่องประกอบ ท. มีกิเลสเปนเครื่องประกอบคือกามเปนตน
สพฺเพหิ ทั้งปวง (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต วุจฺจติ ยอมเรียกวา
โยคกฺเขมี นาม ชื่อวาเปนผูมีความเกษมจากกิเลสเปนเครื่องประกอบ
อิติ ดังนี้ ฯ
๒๓. ๙๘/๑๔ ตั้งแต อถ น สตฺถา อาห กิมิท เปนตนไป
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา อาห ตรัสแลววา มหาราช
ดูกอนมหาบพิตร อิท การณ อ. เหตุนี้ กึ อะไร อิติ ดังนี้ น
นาคราชาน กะนาคผูพระราชานั้น ฯ (นาคราชา) อ. นาคผูพระราชา
(อาห) กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ อห อ. ขา-

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๖ - หนาที่ 110

พระองค สาวโก เปนสาวก พุทฺธสฺส ของพระพุทธเจา ตุมฺหาทิสสฺส
ผูเชนกับดวยพระองค หุตฺวา เปน อกาสึ ไดกระทําแลว สมณธมฺม
ซึ่งสมณธรรม วีสติวสฺสสหสฺสานิ สิ้นพันปแหง ๒๐ ท. สมณธมฺโม
อ. สมณธรรม โสป แมนั้น น อสกฺขิ ไมไดอาจแลว นิตฺถาเรตุ
เพื่ออันตานทานไว ม ซึ่งขาพระองค อห อ. ขาพระองค นิสฺสาย
อาศัยแลว เอรกปตฺตจฉินฺทนมตฺต การณ ซึ่งเหตุอันมีการยังใบของ
ตะไครน้ําใหขาดเปนประมาณ อปฺปมตฺตก อันมีประมาณนอย คเหตฺวา
ถือเอาแลว อเหตุกปฺปฏิสนฺธึ ซึ่งปฏิสนธิในสัตวผูหาเหตุมิได นิพฺพตฺโต
เปนผูบังเกิดแลว ปริสกฺกนฏาเน ในที่อนั เปนที่ตะเกียกตะกายไป
อุเรน ดวยอก อมฺหิ ยอมเปน นเอว มนุสฺสตฺต ลภามิ ยอมไมได
ซึ่งความเปนแหงมนุษยนั่นเทียว น (ลภามิ) ยอมไมได สทฺธมฺมสฺสวน
ซึ่งการฟงซึ่งพระสัทธรรม น (ลภามิ) ยอมไมได ทสฺสน ซึ่งการ
เห็น พุทฺธสฺส ซึ่งพระพุทธเจา ตุมฺหาทิสสฺส ผูเชนกับดวยพระองค
เอก พุทฺธนฺตร ตลอดพุทธันดรหนึ่ง อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว กถ ซึง่ ถอยคํา
ตสฺส นาคราชสฺส ของนาคผูพระราชานั้น วตฺวา ตรัสแลววา มหาราช
ดูกอนมหาบพิตร มนุสสฺ ตฺต นาม ชื่อ อ. ความเปนแหงมนุษย ททุลลฺ ภเอว เปนคุณชาตอันสัตวหาไดโดยยากนั่นเทียว (โหติ) ยอมเปน ตถา
อนึ่ง สทฺธมฺมสฺสวน อ. การฟงซึ่งพระสัทธรรม (ทุลฺลภ) เปนคุณชาต
อันสัตวหาไดโดยยาก (โหติ) ยอมเปน ตถา อนึ่ง พุทฺธุปปฺ าโท
อ. การอุบัติแหงพระพุทธเจา (ทุลลฺ โภ) เปนอาการอันสัตวหา
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ไดโดยยาก (โหติ) ยอมเปน หิ เพราะวา อิท ติวิธกมฺม อ. กรรม
อันมีอยาง ๓ นี้ (ปุคฺคเลน) อันบุคคล ลพฺภติ ยอมได กิจฺเฉน
โดยยาก กสิเรน โดยลําบาก อิติ ดังนี้ เทเสนฺโต เมื่อจะทรงแสดง
ธมฺม ซึ่งธรรม อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นีว้ า
มนุสฺสปฺปฏิลาโภ อ. การไดเฉพาะซึ่งความเปน
แหงมนุษย กิจฺโฉ เปนอาการยาก (โหติ) ยอม
เปน ชีวิต อ. ชีวิต มจฺจาน ของสัตวผูมีอันจะพึง
ตายเปนสภาพ ท. กิจฺฉ เปนธรรมชาตยาก (โหติ)
ยอมเปน สทฺธมฺมสฺสวน อ. การฟงซึ่งพระสัทธรรม
กิจฺฉ เปนธรรมชาตยาก (โหติ) ยอมเปน อุปฺปาโท อ. การอุบัติ พุทฺธาน แหงพระพุทธเจา ท. กิจ-ฺ
โฉ เปนอาการยาก (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. เนื้อความ ตสฺสา คาถาย แหงพระคาถานั้น (ปณฺฑ-ิ
เตน) อันบัณฑิต (เวทิตพฺโพ) พึงทราบวา หิ ก็ มนุสฺสปฺปฏิลาโภ
นาม ชื่อ อ. การไดเฉพาะซึ่งความเปนแหงมนุษย กิจฺโฉ ชื่อวาเปน
อาการยาก คือวา ทุลฺลโภ ชื่อวาเปนอาการอันสัตวหาไดโดยยาก
(ตสฺส มนุสสฺ ปฺปฏิลภฺสสฺ ปุคฺคเลน) ลทฺธตฺตา เพราะความที่แหง
การไดเฉพาะซึ่งความเปนแหงมนุษยนั้น เปนอาการอันบุคคลไดแลว
วายาเมน ดยความพยายาม มหนฺเตน อันใหญ กุสเลน ดวยกุศล
มหนฺเตน อันใหญ (โหติ) ยอมเปน ชีวิตป แม อ.ชีวิต มจฺจาน
ของสัตวผูมีอันจะพึงตายเปนสภาพ ท. กิจฺฉ ชือ่ วาเปนธรรมชาตยาก
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นิรนฺตร กสิกมฺมาทีนิ กมฺมานิ กตฺวา ชีวิตวุตฺตึ ฆฏนโตป เพราะ
อันกระทํา ซึ่งกรรม ท. มีกสิกรรมเปนตน มีระหวางออกแลว แลว
สืบตอ ซึ่งความเปนไปแหงชีวิตบาง (ตสฺส ชีวิตสฺส) ปริตฺตตายป
เพราะความที่แหงชีวิตนั้น เปนธรรมชาตินิดหนอยบาง (โหติ ) ยอม
เปน สทฺธมฺมสฺสวนป แม อ. การฟงซึ่งพระสัทธรรม กิจฺฉ ชื่อวา
เปนคุณชาตยาก อเนเกสุป กปฺเปสุ ธมฺมเทสกสฺส ปุคฺคลสฺส ทุลลฺ ภตาย เพราะความที่แหงบุคคล ผูแสดงซึ่งธรรม เปนผูอันสัตวหาได
โดยยาก ในกัป ท. แมอันมิใชหนึ่ง (โหติ) ยอมเปน ปน อนึ่ง
อุปฺปาโทป แม อ. การอุบัติ พุทฺธาน แหงพระพุทธเจา ท. กิจฺโฉเอว
ชื่อวาเปนอาการยากนั่นเทียว คือวา ทุลฺลโภ ชื่อวาเปนอาการอัน
สัตวหาไดโดยยาก อติวยิ เกินเปรียบ มหนฺเตน วายาเมน อภินีหารสฺส
สมิชฺฌนโต จ เพราะความสําเร็จดวยดี แหงอภินิหาร ดวยความ
พยายาม อันใหญดวย สมิทฺธาภินีหารสฺส อเนเกหิป กปฺปโกฏิสหสฺเสหิ ทุลลฺ ภุป)ปาทโต จ เพราะความอุบัติ แหงบุคคลผูมีอภินิหารอัน
สําเร็จดวยดีแลว เปนผูอันสัตวหาไดยาก ดวยพันแหงโกฏิแหงกัป
ท. แมอันมิใชหนึ่งดวย (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
เทสนาวสาเน ในกาลเปนที่สุดลงแหงเทศนา ธมฺมาภิสมโย อ.
การตรัสรูพรอมเฉพาะซึ่งธรรม อโหสิ ไดมีแลว ปาณสหสฺสาน แก
พันแหงสัตวผูมีลมปราณ ท. จตุราสีติยา ๘๔ ฯ นาคราชาป แม อ .
นาคผูพระราชา ลเภยฺย พึงได โสตาปตฺติผล ซึง่ โสดาปตติผล ตทิวส
ในวันนั้น ปน แตวา (นาคราชา) อ. นาคผูพระราชา น อลตฺถ
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ไมไดไดแลว (อตฺตโน) ติรจฺฉานคตตฺตา เพราะความที่แหงตนเปน
สัตวดิรัจฉาน ฯ นาคา อ. นาค ท. คเหตฺวา ถือเอาแลว นาคสรีรเอว ซึ่งสรีระของนาคนั้นเทียว กิลมนฺติ ยอมลําบาก าเนสุ ใน
านะ ท. ปฺจสุ ๕ เยสุ เหลาใด ปฏิสนฺธิคฺคหณตจชหนวิสฺสฏนิทฺโทกฺกมนสชาติยาเมถุนเสวนจุติสงฺขาเตสุ อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาการถือ
เอาซึ่งปฏิสนธิ และการละซึ่งหนัง และการกาวลงสูความหลับอันปลอย
แลว และการเสพซึ่งเมถุนดวยนางนาคผูมีชาติอันเสมอกันและการจุติ
โส นาคราชา อ. นาคผูพระราชานั้น ปตฺวา ถึงแลว อภิลมนภาว
ซึ่งความเปนคือความไมลําบาก เตสถ าเนสุ ในานะ ท. เหลานั้น
ลภติ ยอมได วิจริตุ เพื่ออันเที่ยวไป มาณวรูเปนเอว ดวยรูปของ
มาณพนั่นเทียว อิติ ดังนี้แล ฯ
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เรื่องปญหาของพระอานนทเถระ
๒๔. ๑๐๐/๘ ตั้งแต ยสฺมา ปน เตส พุทฺธาน กาลเภโทว
เปนตนไป.
ปน ก็ เตส พุทฺธาน กาลเภโท ว อ. ความแตกตางแหงกาล
แหงพระพุทธเจา ท. เหลานั้นเทียว อโหสิ ไดมีแลว คาถาเภโท
อ. ความแตกตางแหงพระคาถา (เตส พุทฺธาน) แหงพระพุทธเจา ท.
เหลานั้น น (อโหสิ) ไมไดมีแลว หิ ดวยวา สมฺมาสมฺพุทฺโธ
อ. พระสัมมาสัมพุทธเจา วิปสฺสี ทรงพระนามวาวิปสสี อกาสิ ไดทรง
กระทําแลว อุโบสถ ซึง่ อุโบสถ สวจฺฉเร ในป สตฺตเม ที่ ๗ สตฺตเม
ที่ ๗ หิ เพราะวา อสฺส วิปสฺสีสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เอกทิวส ทินฺโนวาโทเอว อ. พระโอวาท อันอันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวาวิปวสี
พระองคนั้น ทรงประทานแลว ในวันหนึ่งนั่นเทียว อล เปนของพอ
สวจฺฉราน แกป ท. สตฺตนฺน ๗ อโหสิ ไดเปนแลว, สิขี จ อ. พระ
สัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวาสิขีดวย เวสฺสภู จ อ. พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวาเวสสภูดวย กรึสุ ทรงกระทําแลว อุโปสถ
ซึ่งอุโบสถ สวจฺฉเรา ในป ฉฏเ ที่ ๖ ฉฏเ ที่ ๖ (หิ) เพราะวา (เตส
ทฺวินฺน พุทธฺ าน เอกทิวส ทินฺโนวาโทเอว) อ. พระโอวาท อันอันพระพุทธเจา ท. ๒ เหลานั้น ทรงประทานแลว ในวันหนึ่งนั่นเทียว (อล)
เปนของพอ (ฉนฺน สวจฺฉราน) แกป ท. ๖ (อโหสิ) ไดเปนแลว,
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กกุสนฺโธ จ อ. พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวากกุสันธะดวย โกนาคมโน จ อ. พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวาโกนาคมนดวย (กรึสุ)
ทรงกระทําแลว (อุโบสถ) ซึ่งอุโบสถ สวจฺฉเร ในป สวจฺฉเร ในป
(หิ) เพราะวา (เตส ทฺวนิ ฺน พุทฺธาน เอกทิส ทินฺโนวาโทเอว)
อ. พระโอวาท อันอันพระพุทธเจา ท. ๒ เหลานั้น ทรงประทานแลว
ในวันหนึ่งนั่นเทียว (อล) เปนของพอ (เอเกกสวจฺฉรสฺส) แกปหนึ่งหนึ่ง
(อโหสิ) ไดเปนแลว, กสฺสปทสพโถ อ. พระทศพลทรงพระนามวา
กัสสปะ อกาสิ ไดทรงการทําแลว อุโบสถ ซึง่ อุโบสถ มาเส ในเดือน
ฉฏเ ที่ ๖ ฉฏเ ที่ ๖ หิ เพราะวา อสฺส กสฺสปทสพลสฺส เอกทิวส
ทินฺโนวาโทเอว อ. พระโอวาท อันอันพระทสพลทรงพระนามวา
กัสสปะนั้น ทรงประทานแลวในวันหนึ่งนั้นเทียว อล เปนของพอ
มาสน แกเดือน ท. ฉนฺน ๖ อโหสิ ไดเปนแลว, ยสฺมา เหตุใด ตสฺมา
เพราะเหตุนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา อาโรเจตฺวา ตรัสบอกแลว อิม
กาลเภท ซึ่งความแตกตางแหงกาลนี้ เตส พุทฺธาน แหงพระพุทธเจา ท.
เหลานั้น วตฺวา ตรัสแลววา ปน สวนวา โอวาทคาถา อ. พระคาถา
อันเปนเครื่องกลาวสอน ท. เนส พุทฺธาน ของพระพุทธเจา ท. เหลานั้น
อิมาเอว เปนอยางนี้นั่นเทียว (โหนฺติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้
อาวิกโรนฺโต เมื่อจะทรงกระทําใหแจง อุโปสถ ซึ่งอุโบสถ เอกเอว
ิอันหนึ่งนั่นเทียว สพฺเพส พุทฺธาน ของพระพุทธเจา ท. ทั้งปวง อภาสิ
ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
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เอต ติวิธกมฺม อ. กรรมอันมีอยาง ๓ นี้ สพฺพปาปสฺส อกรณ คือ อ. การไมกระทํา ซึ่งบาปทั้งปวง
กุสลสฺส อุปสมฺปทา คือ อ. การยังกุศลใหเขาไป
ถึงพรอม สจิตฺตปริโยทปน คือ อ. การยังจิตอัน
เปนของตนใหผองแผว สาสน เปนคําสั่งสอน
พุทฺธาน ของพระพุทธเจา ท. (โหติ) ยอมเปน
ขนฺตี อ. ความอดทน ตีติกฺขา คือ อ. ความอดกลั้น
ตโป เปนธรรมเครือ่ งเผาผลาญ ปรม อยางเยี่ยม
(โหติ) ยอมเปน พุทฺธา อ. ทานผูรู ท. วทนฺติ
ยอมกลาว นิพฺพาน ซึ่งพระนิพพาน ปรม อยางเยี่ยม
อยางยิ่ง หิ ก็ ปรูปฆาตี อ. บุคคลผูเขาไปฆาซึ่ง
สัตวอื่นโดยปกติ ปพฺพชิโต เปนผูเปนบรรพชิต
(โหติ) ยอมเปน น หามิได วิเหยนฺโต ปุคฺคโล
อ. บุคคลผูเบียดเบียนอยู ปร สตฺต ซึ่งสัตวอื่น
สมโณ ชื่อวาเปนสมณะ โหติ ยอมเปน (น)
หามิได เอต ฉพฺพิธกมฺม อ. กรรมอันมีอยาง ๖ นี้
อนูปวาโท จ คือ อ. การไมเขาไปวารายดวย อนูปฆาโต จ คือ อ. การไมเขาไปฆาดวย ปาฏิโมกฺเข
สวโร จ คือ อ. ความสํารวม ในพระปาฏิโมกขดวย
ภตฺตสฺมึ มตฺตฺุตา จ คือ อ. ความเปนแหง
บุคคลผูร ูซึ่งประมาณ ในภัตดวย ปนฺต สยนาสน
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จ คือ อ. ที่เปนที่นอนและที่เปนที่นั่ง อันสงัดแลว
ดวย อธิจิตฺเต อาโยโค จ คือ อ. ความประกอบ
โดยเอื้อเฟอ ในจิตอันยิ่งดวย สาสน เปนคําสั่งสอน
พุทฺธาน ของพระพุทธเจา ท. (โหติ ) ยอมเปน
อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา อกุสลธมฺมสฺส ซึ่งธรรมอันเปนอกุศล
สพฺพสฺส ทั้งปวง (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา
(ปทสฺส) แหงบทวา สพฺพปาปสฺส อิติ ดังนี้ ฯ นิกฺขมนโต ปฏาย
ยาว อรหตฺตมคฺคา กุสลสฺส อุปฺปาทน จเอว อ. การยังกุศลใหเกิดขึ้น
จําเดิมแตการออกไป เพียงใดแตพระอรหัตมรรคดวยนั่นเทียว (อตฺตนา)
อุปฺปาทิตสฺส ภาวนา จ อ. การยังกุศล อันอันตนใหเกิดขึ้นแลว ให
เจริญดวย อุปสมฺปทา อิติ ชื่อวาอุปสมฺปทา ฯ อตฺตโน จิตฺตสฺส
โวทาปน อ. การยังจิตของตนใหผองแผว นีวรเณหิ จากนิวรณ ท.
ปฺจหิ ๕ สจิตฺตปริโยทปน อิติ ชือ่ วาสจิตฺตปริโยทปน ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา อย วาจา อ. พระวาจานี้ อนุสิฏิ เปน
วาจาเครื่องพร่ําสอน สพฺพพุทฺธาน ของพระพุทธเจาทั้งปวง ท. (โหติ)
ยอมเปน (อิติ) ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา
เอต พุทฺธานสาสน อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ขนฺติ นาม ชื่อ อ. ความอดทน ตีติกฺขาสงฺขาตา อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาความอดกลั้น ยา เอสา นี้ใด อิท
อธิวาสนขมน อ. ความอดทนคือความอดกลั้นนี้ ตโป เปนธรรมเปน
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เครื่องเผาผลาญ ปรม อยางเยี่ยม คือวา อุตฺตม อยางสูงสุด อิมสฺมึ
สาสเน ในศาสนานี้ (โหติ) ยอมเปน (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหง
บทวา ขนฺติ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา พุทฺธา อ. ทานผูรู ท. ตโย ๓ อิเม เหลานี้
อิติ คือ พุทธฺ า จ อ. พระพุทธะ ท. ดวย ปจฺเจกพุทฺธา จ อ. พระ
ปจเจกพุทธะ ท. ดวย อนุพุทฺธา จ อ. พระอนุพุทธะ ท. ดวย วทนฺติ
ยอมกลาว นิพฺพาน ซึ่งพระนิพพาน วา อุตฺตม สูงสุด อิติ ดังนี้
(อิติ) ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา นิพฺพาน ปรม
วทนฺติ พุทธฺ า อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา (ปุคฺคโล) อ. บุคคล อุปหนนฺโต ผูเขา
ไปฆาอยู คือวา วิเหเนฺโต ผูเบียดเบียนอยู ปร สตฺต ซึง่ สัตวอื่น
ปาณิอาทีหิ ปหรณวตฺถหู ิ ดวยปหรณวัตถุ ท. มีฝามือเปนตน ปรูปฆาตี
ชื่อวาผูเขาไปฆาซึ่งสัตวอื่นโดยปกติ ปพฺพชิโต นาม ชื่อวาเปนบรรพชิต
โหติ ยอมเปน น หามิได (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา น หิ
ปพฺพชิโต อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา (ปุคฺคโล) อ. บุคคล วิเหยนฺโต
ผูเบียดเบียนอยู ปร สตฺต ซึ่งสัตวอื่น วุตฺตนเยนเอว โดยนัยแหงคํา
อันขาพเจากลาวแลวนั่นเทียว สมโณป แมชื่อวาเปนสมณะ น โหติเอว
ยอมเปนหามิไดนั่นเทียว (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา สมโณ
อิติ ดังนี้ ฯ
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อนุวาทน จเอว อ. การไมเขาไปวารายดวยนั่นเทียว อนูปวาทาปน จ อ. การไมยังบุคคลใหเขาไปวารายดวย อนูปวาโท อิติ
ชื่อวา อนูปวาโท ฯ อนูปฆาตน จเอว อ. การไมเขาไปฆาดวยนั่นเทียว
อนูปฆาตาปน จ อ. การไมยังบุคคลใหเขาไปฆาดวย อนูปฆาโต อิติ
ชื่อวา อนูปฆาโต ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา เชฏกสีเล ในศีลอันเจริญที่สุด (อิติ)
ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา ปาฏิโมกฺเข อิติ ดังนี้ ฯ ปทหน อ. การปด
สวโร อิติ ชื่อวา สวโร ณ มตฺตฺุภาโว อ. ความเปนแหงบุคคลผูรู
ซึ่งประมาณ คือวา ปมาณชานน อ. การรูซึ่งประมาณ มตฺตฺุตา
อิติ ชื่อวา มตฺตฺุตา ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา วิวิตฺต อันสงัดเงียบแลว (อิติ) ดังนี้
(ปทสฺส) แหงบทวา ปนฺต อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา อธิกจิตฺเต ในจิตอันยิ่ง อฏสมาปตฺติสงฺขาเต อันอันบัณฑิตนับพรอมแลววาสมาบัติ ๘ (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส)
แหงบทวา อธิจิตฺเต อิติ ดังนี้ ฯ ปโยคกรณ อ. การกระทําซึ่งความเพียร
เปนเครื่องประกอบ อาโยโค อิติ ชื่อวา อาโยโค ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา เอต ฉพฺพิธกมฺม อ. กรรมอันมีอยาง ๖ นี้
สาสน เปนคําสั่งสอน พุทฺธาน ของพระพุทธเจา ท. สพฺเพส ทั้งปวง
(อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา เอต อิติ ดังนี้ ฯ หิ ก็ สีล
อ. ศีล วาจสิก อันเปนไปในวาจา (ภควตา) อันพระผูมีพระภาคเจา
กถิต ตรัสแลว อนูปวาเทน ดวยการไมเขาไปวาราย เอตฺถ คาถาย
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ในพระคาถานี้ สีล อ. ศีล กายิก อันเปนไปในกาย (ภควตา) อัน
พระผูมีพระภาคเจา (กถิต) ตรัสแลว อนูปฆาเตน ดวยการไมเขาไปฆา ฯ
ปาฏิโมกฺขสีล จเอว อ. ศีลคือพระปาฏิโมกขดวยนั่นเทียว อินฺทฺริยสวร
จ อ. ความสํารวมซึ่งอินทรียดวย (ภควตา) อันพระผูมีพระภาคเจา
(กถิตานิ) ตรัสแลว อิมินา วจเนน ดวยพระดํารัสนี้วา ปาฏิโมกฺเข
จ สวโร อิติ ดังนี้ ฯ อาชีวปาริสุทฺธิ จเอว อ. ความบริสุทธิ์แหง
อาชีพดวยนั่นเทียว ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีล จ อ. ศีลอันอาศัยแลวซึ่งปจจัยดวย
(ภควตา) อันพระผูมีพระภาคเจา (กถิตานิ) ตรัสแลว มตฺตฺุตาย
ดวยความเปนแหงบุคคลผูรูซึ่งประมาณ สปฺปายเสนาสน อ. ที่เปนที่นอน
และที่เปนที่นั่งอันเปนที่สบาย (ภควตา) อันพระผูมีพระถาคเจา (กถิต)
ตรัสแลว ปนฺตเสนาสเนน ดวยที่เปนที่นอนและที่เปนที่นั่งอันสงัดแลว
สมาปตฺติโย อ. สมาบัติ ท. อฏ ๘ (ภควตา) อันพระผูมีพระภาคเจา
(กถิตา) ตรัสแลว อธิจติ ฺเตน ดวยจิตอันยิ่ง น สิกฺขา อ. สิกขา ท.
ติสฺโสป แม ๓ (ภควตา) กถิตาเอว เปนสิกขาอันพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสแลวนั่นเทียว อิมาย คาถาย ดวยพระคาถานี้ โหนฺติ ยอมเปน
เอว ดวยประการฉะนี้ อิติ ดังนี้แลว ฯ
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เรือ่ งภิกษุผูไมยินดี
๒๕. ๑๐๓/๑๗ ตั้งแต โส สกฺขรา อาหริ อถ น สตฺถา
เปนตนไป.
โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุนั้น อาหริ นํามาแลว สกฺขรา ซึ่งกอนกรวด ท. ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา อาห ตรัสแลววา ตฺว อ. เธอ
เปหิ จงตั้งไว ปฺาส สกฺขรา ซึง่ กอนกรวด ท. ๕๐ ปริโภคตฺถาย
เพื่อประโยชนแกปจจัยเปนเครื่องบริโภค ตาว กอน (เปหิ) จงตั้งไว
จตุวีสติ สกฺขรา ซึ่งกอนกรวด ท.๒๔ อตฺถาย เพื่อประโยชน โคณาน
แกโค ท. ทฺวินฺน ๒ (เปหิ) จงตั้งไว เอตฺตก นาม สกฺขร ซึ่ง
กอนกรวด ชื่ออันมีประมาณเทานี้ วีชตฺถาย เพื่อประโยชนแกพืช
(เปหิ) จงตั้งไว (เอตฺตก นาม สกฺขร) ซึ่งกอนกรวด ชื่ออันมี
ประมาณเทานี้ ยุคนงฺคลตฺถาย เพื่อประโยชนแกแอกและไถ ( เปหิ)
จงตั้งไว (เอตฺตก นาม สกฺขร) ซึ่งกอนกรวด ชื่ออันมีประมาณเทานี้
กุทฺทาลตฺถาย เพื่อประโยชนแกจอบ (เปหิ) จงตั้งไว (เอตฺตก นาม
สกฺขร) ซึ่งกอนกรวด ชื่ออันมีประมาณเทานี้ วาสีผรสุอตฺถาย เพื่อ
ประโยชนแกมีดและขวาน อิติ ดังนี้ น ภิกฺขุ กะภิกษุนั้น ฯ สกฺขเร
ครั้นเมื่อกอนกรวด (เตน ภิกฺขุนา) อันภิกษุนั้น คณิยมาเน นับอยู
เอว อยางนี้ กหาปณสต อ. รอยแหงกหาปณะ ต นั้น น ปโหติ
ยอมไมเพียงพอ ฯ
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อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขุ
ดูกอนภิกษุ กหาปณา อ. กหาปณะ ท. ตว ของเธอ อปฺปกา เปน
สภาพนอย (โหนฺติ) ยอมเปน ตฺว อ. เธอ นิสฺสาย อาศัยแลว เอเต
กหาปเณ ซึ่งกหาปณะ ท. เหลานั้น ตณฺห ยังความอยาก ปูเรสฺสสิ
จักใหเต็ม กถ อยางไร กิร ไดยิน อตีเต กาเล ในกาลอันลวง
ไปแลว ปณฺฑิตา อ. บัณฑิต ท. กาเรตฺวา ยังบุคคลใหกระทําแลว
จกฺกวจฺติรชฺช ซึ่งความเปนแหงพระราชาผูจักรพรรดิ สมตฺถา เปนผู
สามารถ สตฺตรตนวสฺส วสฺสาเปตุ เพื่ออันยังฝนคือรัตนะ ๗ ใหตก
กฏิปฺปมาเณน โดยประมาณแหงสะเอว ทฺวาทสโยชนฏาเน ในที่อันมี
โยชน ๑๒ เปนประมาณ อปฺโปิตมตฺเตน อากาเรน ดวยอาการสักวา
มืออันตนปรบแลว (หุตฺวา) เปน กาเรตฺวาป แมยังเทวดาใหกระทําแลว
เทวรชฺช ซึ่งความเปนแหงเทวดาผูพระราชา สกฺกา อ. ทาวสักกะ ท.
ฉตฺตึส ๓๖ จวนฺติ ยอมเคลื่อน ยาว เพียงใด กาล ตลอดกาล เอตฺตก
อันมีประมาณเพียงนี้ มรณกาเล ตณฺห อปูเรตฺวา ว ยังความอยาก
ไมใหเต็มแลว ในกาลอันเปนที่ตายเทียว อกสุ ไดกระทําแลว กาล
ซึ่งกาละ อิติ ดังนี้ น ภิกฺขุ กะภิกษุนั้น เตน ภิกฺขุนา ยาจิโต ผูอัน
ภิกษุนั้นทูลวิงวอนแลว อาหริตฺวา ทรงนํามาแลว อตีต วตฺถุ ซึ่งเรื่อง
อันลวงไปแลว มนฺธาตุราชชาตก ยังชาดกอันบัณฑิตกําหนดแลวดวย
พระราชาพระนามวามันธาตุ วิตฺถาเรตฺวา ทรงใหพิสดารแลว อภาสิ
ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. เทฺว ๒ อิมา เหลานี้วา
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ติตฺติ อ. ความอิม่ การเมสุ ในกาม ท. น วิชฺชติ
ยอมไมมี กหาปณวสุเสน เพราะผนคือกหาปณะ
กามา อ. กาม ท. อปฺปสฺสาทา เปนสภาพมีความ
ยินดีอันนอย ทุกฺขา เปนสภาพมีทุกขมาก (โหนฺติ)
ยอมเปน ปณฺฑิโต อ. บัณฑิต วิฺาย รูแจงแลว
อิติ อยางนี้ โส ปณฺฑิโต อ. บัณฑิตนั้น น
อธิคจฺฉติ ยอมไมถงึ ทับ รตึ ซึ่งความยินดี กาเมสุ
ในกาม ท. อป ทิพเฺ พสุ แมอันเปนทิพ สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก อ. พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา ตณฺหกฺขยรโต เปนผูยินดีแลวในความสิ้นไป
แหงตัณหา โหติ ยอมเปน อิติ ดังนี้
อนนฺตรา ในลําดับ คาถาย แหงพระคาถา อิมิสฺสา นี้วา
จนฺทิมสุริยา อ. พระจันทรและพระอาทิตย ท. (ปริหรนฺติ) ยอมหมุนเวียนไป ภนฺติ สองอยู ทิสา
ซึ่งทิศ ท. (กตฺวา) กระทํา วิโรจนา ใหเปน
ธรรมชาติรุงเรือง ยาวตา กําหนดกาลเพียงใด
ปาณา อ. สัตวผูมีลมปราณ ท. ปวินิสฺสิตา ผูอาศัย
แลวซึ่งแผนดิน เย เหลาใด (อตฺถิ) มีอยู (เต
ปาณา) อ. สัตวผูมลี มปราณ ท. เหลานั้น สพฺเพ ว
ทั้งปวงเทียว ทาสา เปนทาส มนฺธาตุ ของ
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พระราชาพระนามวามันธาตุ (โหนฺติ) ยอมเปน
(ตาวตา) กําหนดกาลเพียงนั้น อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา โส ปณฺฑิโต อ. บัณฑิตนั้น อปฺโปเตฺวา
ปรบแลว สตฺตรตนวสฺส ยังฝนคือรัตนะ ๗ ย ใด วสฺสาเปสิ ใหตกแลว
ต สตฺตรตนวสฺส อ. ฝนคือรัตนะ ๗ นั้น (ภควตา) อันพระผูมี
พระภาคเจา วุตฺต ตรัสแลว กหาปณวสฺส อิติ ใหชื่อวา ฝนคือกหาปณะ
อิธ คาถาย ในพระคาถานี้ หิ ก็ ติตฺติ นาม ชื่อ อ. ความอิ่ม
วตฺถุกามกฺกิเลสกาเมสุ ในวัตถุกามและกิเลสกาม ท. นตฺถิ ยอมไมมี
เตนอป สตฺตรตนวสฺเสน เพราะฝนคือรัตนะ ๗ แมนั้น ตณฺหา อ. ความ
อยาก เอสา นั้น ทุปฺปูรา เปนธรรมชาติเต็มไดโดยยาก เอว อยางนี้
(โหติ) ยอมเปน (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา
(ปทสฺส) แหงบทวา กหาปณวสฺเสน อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปริตฺตสุขา ชื่อวาเปนสภาพมีสุขนิดหนอย
(เตส กามาน) สุปนกูปมาทิตาย เพราะความที่แหงกาม ท. เหลานั้น
เปนกิเลสมีอันเปรียบดวยความฝนเปนตน (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหง
บทวา อปฺปสฺสาทา อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา พหุทุกฺขา ว ชื่อวา เปนสภาพมีทุกขมากเทียว
อาคตทุกฺขวเสน เพราะอํานาจแหงทุกขอันมาแลว ทุกฺขกฺขนฺธาทีสุ
สุตฺเตสุ ในสูตร ท. มีทุกขักขันธสูตรเปนตน (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส)
บทวา ทุกฺขา อิติ ดังนี้ ฯ
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(อตฺโถ) อ. อรรถวา ชานิตฺวา รูแลว กาเม ซึ่งกาม ท. เอเต
เหลานั้น เอว อยางนี้ (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา อิติ วิฺาย
อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา หิ ก็ สเจ ถาวา (โกจิ) อ. ใคร ๆ
นิมนฺเตยฺย พึงเชื้อเชิญ อุปกปฺปนกกาเมหิ ดวยกามอันเปนเหตุเขาไป
สําเร็จ ท. เทวาน แกเทวดา ท. ไซร เอวป แมครั้นเมื่อความเปนอยางนี้
(สนฺเต) มีอยู (โส ปณฺฑิโต) อ. บัณฑิตนั้น เตสุ กาเมสุ รติ น
วินฺทติเอว ยอมไมประสบ ซึ่งความยินดี ในกาม ท. เหลานั้น นั้นเทียว
สมิทฺธิ วิย ราวกะ อ. ภิกษุชื่อสมิทธิ อายสฺมา ผูมีอายุ (เทเวหิ
นิมนฺติยมาโน) ผูอันเทวดา ท. เชื้อเชิญอยู (กาเมหิ) ดวยกาม ท.
(อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา อป ทิพฺเพสุ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา อภิรโต เปนผูยินดียงิ่ แลว อรหตฺเต
จเอว ในความเปนแหงพระอรหันตดวยนั่นเทียว นิพฺพาเน จ ใน
พระนิพพานดวย โหติ ยอมเปน คือวา ปฏยนฺโต ปรารถนาอยู ต
อรหตฺตนิพฺพาน ซึ่งความเปนแหงพระอรหันตและพระนิพพานนั้น
วิหรติ อยูอยู (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา ตณฺหกฺขยรโต อิติ
ดังนี้ ฯ
ภิกฺขุ อ. ภิกษุ โยคาวจโร ผูโ ยคาวจร ชาโต ผูเกิดแลว สวนนฺเต
ในที่สุดแหงการฟง ธฺมสฺส ซึ่งธรรม สมฺมาสมฺพุทฺเธน เทสิตสฺส
อันอันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก อิติ
ชื่อวา สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา อิติ ดังนีแ้ ล ฯ
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เรื่องอัคคิทัตตปุโรหิต
๒๖. ๑๐๙/๑๘ ตัง้ แต สตฺถา น โข อคฺคิทตฺต เอตานิ เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา อคฺคิทตฺต ดูกอน
อัคคิทัต (ปุคฺคโล) อ. บุคคล คโต ถึงแลว เอตานิ ปพฺพตาทีนิ
วตฺถูนิ ซึ่งวัตถุ ท. มีภูเขาเปนตน เหลานั้น สรณ วาเปนที่ระลึก น
โข ทุกขา มุจฺจติ ยอมไมพน จากทุกขแล ปน สวนวา (ปุคฺคโล)
อ. บุคคล คนฺตฺวา ถึงแลว พุทฺธ ซึ่งพระพุทธเจา ธมฺม ซึ่งพระธรรม
สงฺฆ ซึ่งพระสงฆ สรณ วาเปนที่ระลึก ปมุจฺจติ ยอมพน สกลวฏฏทุกฺขา
จากทุกขในวัฏฏะทั้งสิ้น อิติ ดังนี้ อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา
ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
มนุสฺสา อ. มนุษย ท. พหุ เว มากแล ภยตชฺชิตา
ผูอันภัยคุกคามแลว ยนฺติ ยอมถึง ปพฺพตานิ จ
ซึ่งภูเขา ท. ดวย วนานิ จ ซึ่งปา ท. ดวย อารามรุกขฺ เจตฺยานิ จ ซึง่ อารามและรุกขเจดีย ท. ดวย
สรณ วาเปนที่ระลึก สรณ อ. สรณะ เอต โข
นั่นแล เขม เปนสรณะเกษม (โหติ) ยอมเปน
น หามิได สรณ อ. สรณะ เอต นั้น อุตตฺ ม
เปนสรณะสูงสุด (โหติ) ยอมเปน น หามิได
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(ปุคฺคโล) อ. บุคคล อาคมฺม อาศัยแลว สรณ
ซึ่งสรณะ เอต นัน่ น ปมุจจฺ ติ ยอมไมพน
สพฺพทุกฺขา จากทุกขทั้งปวง จ สวนวา โย ปุคฺคโล
อ. บุคคลใด คโต ถึงแลว พุทฺธ จ ซึ่งพระ
พุทธเจาดวย ธมฺม จ ซึ่งพระธรรมดวย สงฺฆ จ
ซึ่งพระสงฆดวย สรณ วาเปนสรณะ ปสฺสติ
ยอมเห็น อริยสจฺจานิ ซึ่งอริยสัจ ท. จตฺตาริ ๔
ทุกขฺ  จ คือ ซึ่งทุกขดวย ทุกฺขสมุปฺปาท จ คือ
ซึ่งความเกิดขึ้นดวยดีแหงทุกขดวย ทุกขฺ สฺส อติก-ฺ
กม จ คือ ซึ่งการกาวลวง ซึง่ ทุกขดวย อริย
อฏงฺคิก มคฺค ทุกขฺ ูปสมคามิน จ คือ ซึ่งมรรค
อันประเสริฐ อันประกอบดวยองค ๘ อันมีปกติ
ยังสัตวใหถึงซึ่งความเขาไปสงบแหงทุกขดวย สมฺมปฺปฺาย ดวยปญญาโดยชอบ สรณ อ. สรณะ
เอต โข นั่นแล (ตสฺส ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลนั้น
เขม เปนสรณะเกษม (โหติ) ยอมเปน สรณ
อ. สรณะ เอต นั้น (ตสฺส ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล
นั้น อุตฺตม เปนสรณะสูงสุด (โหติ ) ยอมเปน
(หิ) เพราะวา (ปุคฺคโล) อ. บุคคล อาคมฺม
อาศัยแลว สรณ ซึ่งสรณะ เอต นั่น ปมุจฺจติ
ยอมพน สพฺพทุกฺขา จากทุกขทั้งปวง อิติ ดังนี้ ฯ
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(อตฺโถ) อ. อรรถวา พหู มาก (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ
ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหงบทวา พหุ อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา มนุสฺสา อ. มนุษย ท. เต เต เหลานั้น
เหลานั้น เตน เตน ภเยน ตชฺชิตา ผูอันภัยนั้นนั้นคุกคามแลว ภยโต
มุจฺจิตุกามา วา ผูใครเพือ่ อันพน จากภัยหรือ ปุตฺตลาภาทีนิ วตฺถูนิ
ปฏยมานา วา หรือวาผูปรารถนาอยู ซึ่งวัตถุ ท. มีการไดซึ่งบุตรเปนตน
ยนฺติ ยอมถึง อิสิคิลิเวปุลฺลเวภาราทิเก ปพฺพเต จเอว ซึ่งภูเขา ท.
มีภูเขาชื่อวาอิสิคิลิและเวปุลละและเวภาระเปนตนดวยนั่นเทียว มหาวนโคสิงฺคสาลวนาทีนิ วนานิ จ ซึ่งปา ท. มีปาชื่อวามหาวันและโคสิงคสาลวันเปนตนดวย เวฬุวนขีวกมฺพวนาทโย อาราเม จ ซึ่งอาราม ท.
มีอารามชื่อวาเวฬุวันและชีวกัมพวันเปนตนดวย อุเทนเจติยโคตมเจติยาทีนิ รุกฺขเจตฺยานิ จ ซึ่งรุกขเจดีย ท. มีอุเทนเจดียและโคตมเจดีย
เปนตนดวย ตตฺถ ตตฺถ าเน ในทีน่ ั้นนั้น สรณ วาเปนสรณะ อิติ
ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา ปพฺพตานิ อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา ปน ก็ สรณ อ. สรณะ เอต นั่น สพฺพป
แมทั้งปวง เขม เปนสรณะเกษม (โหติ) ยอมเปน นเอว หามิได
นั่นเทียว อุตฺตม เปนสรณะสูงสุด (โหติ) ยอมเปน น หามิได จ
ดวยวา สตฺเตสุ ในสัตว ท. ชาติอาทิธมฺเมสุ ผูม ีเหตุมีความเกิดเปนตน
เปนธรรมหนา เอโกป ปุคฺคโล อ. บุคคลแมคนหนึ่ง ปฏิจฺจ อาศัยแลว
เอต สรณ ซึ่งสรณะนั่น น ปมุจฺจติ ยอมไมพน สพฺพทุกฺขา จากทุกข
ทั้งปวง ชาติอาทิโต มีชาติเปนตน อิติ ดังนี้ (ปททฺวยสฺส) แหง
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หมวดสองแหงบทวา เนต สรณ อิติ ดังนี้ ฯ
อิท วจน อ. คํานี้วา โย จ อิติ ดังนี้เปนตน (สตฺถารา)
อันพระศาสดา ทสฺเสตฺวา ทรงแสดงแลว สรณ ซึ่งสรณะ อกฺเขม
อันไมเกษม อนุตฺตม อันไมสูงสุด อารทฺธ ทรงพระปรารภแลว
ทสฺสนตฺถ เพื่ออันทรงแสดง สรณ ซึ่งสรณะ เขม อันเกษม อุตฺตม
อันสูงสุด ฯ
อตฺโถ อ. เนื้อความวา จ สวนวา โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด
คหฏโ วา คือ อ. คฤหัสถหรือ ปพฺพชิโต วา คือ หรือวา อ. บรรพชิต
นิสฺสาย อาศัยแลว พุทฺธธมฺมสงฺฆานุสฺสติกมฺมฏาน ซึ่งกรรมานคือการ
ตามระลึกถึง ซึ่งพระพุทธเจาและพระธรรมและพระสงฆ อันมีคําวา
อิติป แมเพราะเหตุนี้ โส ภควา อ. พะผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
อรห ทรงเปนพระอรหันต สมฺมาสมฺพุทฺโธ เปนผูตรัสรูเองแลวโดยชอบ
(โหติ) ยอมเปน อิติ อาทิก ดังนี้เปนตน คโต ถึงแลว พุทธฺ  จ
ซึ่งพระพุทธเจาดวย ธมฺม จ ซึ่งพระธรรมดวย สงฺฆ จ ซึ่งพระสงฆดวย
สรณ วาเปนสรณะ เสฏวเสน ดวยอํานาจแหงวัตถุอันประเสริญที่สุด
ต สรณคมน อ. การถึงซึ่งสรณะนั้น ตสฺสอป ปุคฺคลสฺส แหงบุคคล
แมนั้น กุปปฺ ติ ยอมกําเริบ จลติ ยอมหวั่นไหว อฺติตฺถิยวนฺทนาทีหิ
กิจฺเจหิ ดวยกิจ ท. มีการไหวซึ่งเดียรถียอื่นเปนตน ปน แตวา (ภควา)
อ. พระผูมีพระภาคเจา ปกาเสนฺโต เมื่อจะทรงประกาศ มคฺเคน
อาคตสรณเอว ซึ่งสรณะอันมาแลว โดยมรรคนั่นเทียว ทสฺเสตุ เพื่อ
อันทรงแสดง ตสฺส สรณคมนสฺส อจลภาว ซึ่งความที่แหงการถึงซึ่ง
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สรณะนั้นเปนธรรมชาติไมหวั่นไหว อาห ตรัสแลววา ปสฺสติ ยอมเห็น
อริยสจฺจานิ ซึ่งอริยสัจ ท. จตฺตาริ ๔ สมฺมปฺปฺาย ดวยปญญาโดยชอบ
อิติ ดังนี้ หิ ดวยวา โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด คโต ถึงแลว เอตานิ
พุทฺธรตนาทีนิ รตนานิ ซึ่งรัตนะ ท. มีรัตนะคือพระพุทธเจาเปนตน
เหลานั้น สรณ วาเปนสรณะ ทสฺสนวเสน ดวยอํานาจแหงการเห็น
สจฺจาน ซึ่งสัจจะ ท. เอเตส เหลานั้น สรณ อ. สรณะ เอต นั่น ตสฺส
ปุคฺคลสฺส แหงบุคคลนั้น เขม จ เปนสรณะเกษมดวย อุตฺตม จ เปน
สรณะสูงสุดดวย (โหติ) ยอมเปน จ ก็ โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น
ปฏิจฺจ อาศัยแลว เอต สรณ ซึ่งสรณะนั่น ปมุจฺจติ ยอมพน วฏฏทุกฺขา
จากทุกขในวัฏฏะ สกลสฺสมาป แมทั้งสิ้น ตสฺมา เพราะเหตุนั้น (วจน)
อ. พระดํารัสวา เอต โข สรณ อ. สรณะนั่นแล เขม เปนสรณะเกษม
(โหติ) ยอมเปน อิติอาทิ ดังนี้เปนตน (ภควตา) อันพระผูมีพระภาคเจา วุตฺต ตรัสแลว อิติ ดังนี้ ตสฺส โย จ อิติ วจนสฺส แหงคําวา
โย จ ดังนี้เปนตนนั้น (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ
----------------
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เรื่องปญหาของพระอานนทเถระ
๒๗. ๑๑๒/๔ ตั้งแต เถโร หิ เอกทิวส ทิวาฏาเน เปนตนไป.
หิ ความพิสดารวา เถโร อ. พระเถระ นิสินฺโน นั่งแลว ทิวาฏาเน ในที่เปนที่พักในกลางวัน เอกทิวส ในวันหนึ่ง จินฺเตสิ คิดแลววา
อุปฺปตฺติฏานานิ อ. ทีอ่ ันเปนที่อุบัติ ท. หตฺถิอาชานียาทีน วิเสสสตฺตาน
แหงสัตวผูวิเศษ ท. มีชางเชือกอาชาไนยเปนตน สตฺถารา อันพระศาสดา
วทนฺเตน ผูเมื่อจะตรัส (วจนานิ) ซึ่งพระดํารัส ท. อันมีพระดํารัสวา
หตฺถาชานีโย อ. ชางเชือกอาชาไนย อุปฺปชฺชติ ยอมเกิดขึ้น ฉทฺทนฺตกุเล
วา ในตระกูลแหงชางชื่อวาฉัททันตหรือ อุโปสถกุเล วา หรือวาใน
ตระกูลแหงชางชื่อวาอุโบสถ อสฺสาชานีโย อ. มาตัวอาชาไนย
(อุปฺปชฺชติ) ยอมเกิดขึ้น สินฺธวกุเล วา ในตระกูลแหงมาสินธพหรือ
วลาหกอสฺสราชกุเล วา หรือวา ในตระกูลแหงพญามาชื่อวา
วลาหก โคอาชานีโย อ. โคตัวอาชาไนย (อุปฺปชฺชติ) ยอมเกิดขึ้น
ืทกฺขิณาปเถ ในชนบทชื่อวาทักขิณาปถะ อิติอาทีนิ ดังนี้เปนตน กถิตานิ
ตรัสแลว ปน สวนวา ปุริสาชานีโย อ. บุรุษผูอาชาไนย อุปฺปชฺชติ
ยอมเกิดขึ้น กห นุ โข ฐาเน ณ ทีไ่ หนหนอแล อิติ ดังนี้ ฯ โส เถโร
อ. พระเถระนั้น อุปสงฺกมิตฺวา เขาไปเฝาแลว สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา
วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแลว ปุจฺฉิ ทูลถามแลว เอต อตฺถ ซึ่งเนื้อ
ความนั่น ฯ
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สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา อานนฺท ดูกอนอานนท
ปุริสาชานีโย นาม ชื่อ อ. บุรุษผูอาชาไนย น อุปฺปชฺชติ ยอมไมเกิดขึ้น
สพฺพตฺถ าเน ในที่ทั้งปวง ปน แตวา (ปุริสาชานีโย) อ. บุรุษ
ผูอาชาไนย อุปฺปชฺชติ ยอมเกิดขึ้น มชฺฌิมเทสฏาเน ในทีอ่ ันเปน
มัชฌิมประเทศ ติโยชนสตายาเม อันยาวโดยรอยแหงโยชน ๓ อุชกุ โต
โดยตรง นวโยชนสตปฺปมาเณ อันมีรอยแหงโยชน ๙ เปนประมาณ
อาวฏฏโต โดยกลม จ ก็ (โส ปุรสิ าชานีโย) อ. บุรุษผูอาชาไนยนั้น
อุปฺปชฺชนโต เมื่อจะเกิดขึ้น น อุปปฺ ชฺชติ ยอมไมเกิดขั้น กุเล ในตระกูล
ยสฺมึ วา ใดหรือ ตสฺมึ วา หรือวานั้น อุปฺปชฺชติ ยอมเกิดขึ้น
ขตฺติยมหาสาลพฺพราหฺมณมหาสาลกุลาน แหงตระกูลของกษัตริยผูมหาศาล
และพราหมณผูมหาศาล ท. หนา อฺตรสฺมึเอว กุเล ในตระกูล
ตระกูลใดตระกูลหนึ่งนั่นเทียว อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่ง
พระคาถา อิม นี้วา
ปุริสาชโ อ. บุรุษผูอาชาไนย ทุลฺลโภ เปน
ผูอันบุคคลหาไดโดยยาก (โหติ) ยอมเปน (หิ)
เพราะวา โส ปุริสาชฺโ อ. บุรุษผูอาชาไนยนั้น
น ชายติ ยอมไมเกิด สพฺพตฺถ าเน ในที่ทั้งปวง
โส ปุรสิ าชฺโ อ. บุรษุ ผูอาชาไนยนั้น ธีโร
ผูเปนนักปราชญ ชายตี ยอมเกิด ยตฺถ กุเล
ในตระกูลใด ต กุล อ. ตระกูลนั้น เอธติ ยอมถึง
สุข ซึง่ ความสุข อิติ ดังนี้ ฯ
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อตฺโถ อ. อรรถวา หิ ก็ ปุริสาชฺโ อ. บุรุษผูอาชาไนย
ทุลฺลโภ เปนผูอันบุคคลหาไดโดยยาก (โหติ) ยอมเปน หตฺถาชานียาทโย
เปนผูอันบุคคลหาไดโดยยาก (โหติ) ยอมเปน หตฺถาชานียาทโย
วิเสสสตฺตา วิย ราวกะ อ. สัตวผูวิเศษ ท. มีชางเชือกอาชาไนยเปนตน
น หิ หามิไดแล โส ปุริสาชฺโ อ. บุรุษผูอาชาไนย น ชายติ
ยอมไมเกิด สพฺพตฺถ าเน ในที่ทั้งปวง คือวา ปจฺจนฺตเทเส วา
ในปจจันตประเทศหรือ นีจกุเล วา หรือวา ในตระกูลอันต่ํา ปน แตวา
(โส ปุริสาชฺโ) อ. บุรุษผูอาชาไนยนั้น ชายติ ยอมเกิด ขตฺติยพฺราหฺมณกุลาน แหงตระกูลของกษัตริยและพราหมณ ท. หนา กุเล
ในตระกูล อฺตรสฺมึ ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง อภิวาทนาทิสกฺการกรณฏฐาเน ในที่อันเปนที่กระทําซึ่งสักการะมีการอภิวาทเปนตน มหาชนสฺส
แหงมหาชน มชฺฌิมเทเสเอว ในมัชฌิมประเทศนั่นเทียว จ ก็ โส
ปุริสาชฺโ อ. บุรุษผูอาชาไนยนั้น ธีโร ผูเปนนักปราชญ คือวา
อุตฺตมปฺปฺโ ผูมีปญญาอันสูงสุด คือวา สมฺมาสมฺพุทฺโธ ผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ชายมาโน เมื่อจะเกิด เอว อยางนี้ ชายติ ยอมเกิด
ยตฺถ กุเล ในตระกูลใด ต กุล อ. ตระกูลนั้น เอธติ ยอมถึง สุข
ซึ่งความสุข คือวา สุขปฺปตฺตเอว เปนตระกูลถึงแลวซึ่งความสุขนั่นเทียว
โหติ ยอมเปน อิติ ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา
(ปทสฺส) แหงบทวา ทุลลฺ โภ อิติ ดังนี้เปนตน ฯ

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๖ - หนาที่ 134

เรือ่ งสัมพหุลภิกษุ
๒๘. ๑๑๓/๙ ตัง้ แต เอกทิวส หิ ปฺจสตา ภิกฺขู เปนตนไป
หิ ความพิสดารวา เอกทิวส ในวันหนึ่ง ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท.
ปฺจสตา ผูมีรอยหาเปนประมาณ นิสินฺนา นั่งแลว อุปฏานสาลาย ที่ศาลาอันเปนที่บํารุง กถ ยังถอยคําวา อาวุโส แนะผูมีอายุ
กึ นุ โข อ. อะไรหนอแล สุข เปนความสุข อิมสฺมึ โลเก ใน
โลกนี้ (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ สมุฏาเปสุ ใหตั้งขึ้นพรอม
แลว ฯ ตตฺถ ภิกฺขูสุ ในภิกษุ ท. เหลานั้นหนา เกจิ ภิกฺขู อ.
ภิกษุ ท. บางพวก อาหสุ กลาวแลววา สุข นาม ชื่อ อ. ความสุข
รชฺชสุขสทิส อันเชนกับดวยความสุขในความเปนแหงพระราชา นตฺถิ
ยอมไมมี อิติ ดังนี้ ฯ เกจิ ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. บางพวก (อาหสุ)
กลาวแลววา (สุข นาม) ชื่อ อ. ความสุข กามสุขสทิส อันเชน
กับดวยความสุขในกาม (นตฺถิ) ยอมไมมี (อิติ) ดังนี้ ฯ เกจิ
ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. บางพวก อาหสุ กลาวแลววา สุข นาม ชื่อ
อ. ความสุข สาลิมสโภชนสุขสทิส อันเชนกับดวยความสุขในการ
บริโภคซึ่งขาวสาลีและเนื้อ นตฺถิ ยอมไมมี อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา อาคนฺตฺวา เสด็จมาแลว เตส ภิกฺขูน
นิสินฺนฏาน สูที่แหงภิกษุ ท. เหลานั้นนั่งแลว ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถาม
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แลววา ภิกขฺ เว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. สนฺนิสนิ ฺนา
เปนผูนั่งประชุมกันแลว 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) ใน
กาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ (เตหิ ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺเต
กราบทูลแลว วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอ นภิกษุ ท. ตุมฺเห
อ. เธอ ท. กเถถ ยอมกลาว กึ วตฺถุ ซึ่งเรื่องอะไร หิ ก็ อิท
สุข อ. ความสุขนี้ สพฺพป แมทั้งปวง วฏฏทุกฺขปริยาปนฺนเอว เปน
ธรรมชาตินบั เนื่องแลวในวัฏฏทุกขนนั่ เทียว (โหติ) ยอมเปน ปน
แตวา อิทเอว การณ อ. เหตุนี้นั่นเทียว อิติ คือ พุทฺธุปปฺ าโท อ.
ความเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจา ธมฺมสฺสวน อ. การฟงซึ่งธรรม สงฺฆสามคฺคี อ. ความพรอมเพรียงแหงหมู สมฺโมทมานภาโว อ. ความ
เปนแหงบุคคลผูบันเทิงพรอมอยู สุข เปนความสุข (โหติ) ยอมเปน
อิมสฺมึ โลเก ในโลกนี้ อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระ
คาถา อิม นี้วา
อุปฺปาโท อ. ความเกิดขึ้น พุทฺธาน แหงพระพุทธเจา ท. สุโข เปนเหตุเครื่องนํามาซึ่งความ
สุข (โหติ) ยอมเปน สมฺธมฺมเทสนา อ. การ
แสดงซึง่ พระสัทธรรม สุขา เปนเหตุเครื่องนํามาซึ่ง
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ความสุข (โหติ) ยอมเปน สามคฺคี อ. ความ
พรอมเพรียง สงฺฆสฺส แหงหมู สุขา เปนเหตุ
เครื่องนํามาซึ่งความสุข (โหติ) ยอมเปน ตโป
อ. ความเพียรเครื่องเผาผลาญ สมคฺคาน ชนาน
แหงชน ท. ผูพรอมเพรียงกัน สุโข เปนเหตุ
เครื่องนํามาซึ่งความสุข (โหติ) ยอมเปน อิติ
ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา พุทฺธา อ. พระพุทธเจา ท. อุปฺปชฺชมานา เมื่อจะทรงอุบัติ มหาชน ยังมหาชน ตาเรนฺติ ยอมใหขาม
ราคกนฺตาราทีหิ กนฺตาเรหิ จากกันดาร ท. มีกนั ดารคือราคะเปนตน
ยสฺมา เหตุใด ตสฺมา เพราะเหตุนั้น อุปฺปาโท อ. ความเกิดขึ้น
พุทฺธาน แหงพระพุทธเจา ท. สุโข เปนเหตุเครื่องนํามาซึ่งความสุข
(โหติ) ยอมเปน สตฺตา อ. สัตว ท. ชาติอาทิธมฺมา ผูมีเหตุมี
ความเกิดเปนตนเปนธรรม อาคมฺม อาศัยแลว สทฺธมฺมเทสน ซึ่งการ
แสดงซึ่งพระสัทธรรม มุจฺจนฺติ ยอมพน ชาติอาทีหิ ทุกฺเขหิ จากทุกข
ท. มีชาติเปนตน ยสฺมา เหตุใด ตสฺมา เพราะเหตุนั้น สทฺธมฺมเทสนา อ. การแสดงซึ่งพระสัทธรรม สุขา ชื่อวาเปนเหตุเครื่องนํามา
ซึ่งความสุข (โหติ) ยอมเปน (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท
ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหงบทวา พุทฺธานมุปฺปาโท อิติ ดังนี้
เปนตน ฯ
สมจิตฺตตา อ. ความเปนแหงบุคคลผูมีจิตอันเสมอกัน สามคฺคี
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อิติ ชื่อวา ความพรอมเพรียง ฯ สาป สามคฺคี อ. ความพรอม
เพรียงแมนั้น สุขาเอว ชื่อวาเปนเหตุเครื่องนํามาซึ่งความสุขนั่นเทียว
(โหติ) ยอมเปน ฯ ปน อนึ่ง พุทฺธวจน อุคฺคณฺหิตุ วา อ. การ
เรียนเอา ซึง่ พระพุทธพจนหรือ ธูตงฺคานิ ปริหริตุ วา หรือวา อ.
การบริหาร ซึ่งธุดงค ท. สมณธมฺม กาตุ วา หรือวา อ. การกระทํา
ซึ่งสมณธรรม (ชนาน) แหงชน ท. สมคฺคาน ผูพรอมเพรียงกัน
คือวา เอกจิตฺตาน ผูมีจิตอันเดียวกัน สุข เปนเหตุเครื่องนํามาซึ่ง
ความสุข (โหติ) ยอมเปน ยสฺมา เหตุใด ตสฺมา เพราะเหตุนั้น
(วจน) อ. พระดํารัสวา
ตโป อ. ความเพียรเครื่องเผาผลาญ
สมคฺคาน ชนาน แหงชน ท. ผูพรอมเพรียงกัน สุโข เปนเหตุเครื่อง
นํามาซึ่งความสุข (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ (ภควตา) อันพระ
ผูมีพระภาคเจา วุตฺต ตรัสแลว ฯ เตนเอว การเณน เพราะเหตุนั้น
นั่นเทียว (ภควา) อ. พระผูมีพระภาคเจา อาห ตรัสแลววา ภิกฺขเว
ดูกอนภิกษุ ท. จ ก็ ภิกขฺ ุ อ. ภิกษุ ท. สมคฺคา จักเปนผูพรอม
เพรียงกัน (หุตฺวา) เปน สนฺนิปติสฺสนฺติ จักประชุมกัน สมคฺคา
จักเปนผูพรอมเพรียงกัน (หุตฺวา) เปน วุฏหิสฺสนฺติ จักลุกขึ้น
สมคฺคา จักเปนผูพรอมเพรียงกัน (หุตฺวา) เปน กริสฺสนฺติ จักกระทํา
สงฺฆกรณียานิ ซึ่งกิจอันตนพึงกระทําของหมู ท. ยาวกีว กําหนดกาล
มีประมาณเพียงไร ภิกขฺ เว ดูกอนภิกษุ ท. วุฑฺฒิเอว อ. ความเจริญ
นั่นเทียว ภิกฺขูน อันภิกษุ ทท. ปาฏิกงฺขา พึงหวังเฉพาะ ปริหานิ
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อ. ความเสื่อมรอบ (ภิกขฺ ูน) อันภิกษุ ท. โน (ปาฏิกงฺขา) ไม
พึงหวังเฉพาะ (ตวตฺตก) กําหนดกกาลมีประมาณเพียงนั้น อิติ
ดังนี้ ฯ
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เรื่องสุวรรณเจดียแหงพระกัสสปทสพล
๒๙. ๑๑๕/๘ ตั้งแต โส พฺราหฺมโณ อาคนฺตฺวา ตถาคต
เปนตนไป.
โส พฺราหฺมโณ อ. พราหมณนั้น อาคนฺตฺวา มาแลว อนภิวนฺทิตฺวา ไมถวายบังคมแลว ตถาคต ซึ่งพระตถาคต วนฺทติ ฺวา ไหว
แลว เทวฏาน ซึ่งเทวสถาน ตเอว นั้นนั่นเทียว อฏาสิ ไดยืน
อยูแลว ฯ สุคโตป แม อ. พระสุคต อาห ตรัสแลววา พฺราหฺมณ
ดูกอนพราหมณ ตฺว อ. ทาน มฺสิ ยอมสําคัญ อิม ปเทส ซึ่ง
ประเทศนี้วา กึ เปนอะไร อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้ ฯ (พฺราหฺมโณ)
อ. พราหมณ (อาห) กราบทูลแลววา โคตม ขาแตพระโคดม โภ
ผูเจริญ อห อ. ขาพระองค วนฺทามิ ยอมไหว (จินฺตเนน) ดวย
อันคิดวา (อิท ฐน) อ. ที่นี้ อาคตเจติยฏาน เปนที่แหงเจดีย
อันมาแลว ปาเวณิยา ตามประเพณี อมฺหาก ของขาพระองค ท.
(โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้ ฯ สุคโต อ. พระสุคต ต
พฺราหฺมณ ยังพราหมณนั้น สมฺปหเสสิ ทรงใหรื่นเริงดวยดีแลว
(วจเนน) ดวยพระดํารัสวา พฺราหฺมณ ดูกอนพราหมณ สาธุ อ.
กรรมอันยังประโยชนใหสําเร็จ ตยา อันทาน วนฺทนฺเตน ผูไหวอยู
อิม าน ซึง่ ที่นี้ กต กระทําแลว อิติ ดังนี้ ฯ ภิกฺขู อ. ภิกษุ
ท. สุตฺวา ฟงแลว ต วจน ซึ่งพระดํารัสนั้น สสย ยังความสงสัยวา
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ภควา อ. พระผูมีพระภาคเจา สมฺปหเสสิ ทรงยังพราหมณใหรื่นเริง
ดวยดีแลว เอว อยางนี้ เกน นุ โข การเณน เพราะเหตุอะไร
หนอแล อิติ ดังนี้ สฺชเนสุ ใหเกิดพรอมแลว ฯ ตโต ลําดับนั้น
ตถาคโต อ. พระตถาคต วตฺวา ตรัสแลว ฆฏีการสุตฺตนฺต ซึง่ ฆฏิการสูตร มชฺฌิมนิกาเย ในมัชฌิมนิกาย อปเนตุ เพื่ออันทรงนําไป
ปราศ สสย ซึ่งความสงสัย เตส ภิกฺขูน แหงภิกษุ ท. เหลานั้น
นิมฺมินิตฺวา ทรงเนรมิตแลว กสฺสปทสพลสฺส โยชนุพฺเพธฺ กนกเจติย
จ ซึ่งพระเจดียอันบุคคลกระทําแลวดวยทองอันสูงโดยโยชน ของพระ
ทศพลทรงพระนามวากัสสปะดวย อปร กนกเจติย จ ซึ่งพระเจดีย
อันบุคคลกระทําแลวดวยทอง องคอื่นอีกดวย อากาเส ในอากาศ
อิทฺธานุภาเวน ดวยอานุภาพแหงพระฤทธิ์ ทสฺเสตฺวา ทรงแสดงแลว
มหาชน แกมหาชน วตฺวา ตรัสแลววา พฺราหฺมณ ดูกอนพราหมณ
ปูชา อ. การบูชา ปูชารหาน ปุคฺคลาน ซึ่งบุคคล ท. ผูควรเพื่อ
การบูชา เอววิธาน ผูมีอยางอยางนี้ ยุตฺตตรา ว เปนกิริยาควรแลว
กวาเทียว (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ปกาเสตฺวา ทรงประกาศแลว
ปูชารเห ปุคฺคเล ซึ่งบุคคล ท. ผูควรเพื่ออันบูชา จตฺตาโร ๔ พุทฺธาทิเก มีพระพุทธเจาเปนตน มหาปรินิพฺพานสุตฺเต ทสฺสิตนเยนเอว
โดยนัยแหงพระดํารัสอันพระองคทรงแสดงแลว ในมหาปรินิพพานสูตรนั่นเทียว ปริทีเปตฺวา ทรงแสดงแลว เจติยานิ ซึ่งพระเจดีย
ท. ตีณิ ๓ อิติ คือ สรีรเจติย ซึ่งสรีรเจดีย อุทฺทิสฺสเจติย ซึ่งอุททิสเดีจย ปริโภคเจติย ซึ่งปริโภคเจดีย วิเสสโต โดยพิเศษ อภาสิ ได
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ทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
ปฺุ อ. บุญ ปูชยโต ปุคฺคลสฺส ของบุคคล
ผูบูชาอยู ปูชารเห ปุคฺคเล ซึง่ บุคคล ท. ผูควร
เพื่ออันบูชา พุทฺเธ จ คือ ซึ่งพระพุทธเจา ท.
ดวย ยทิ สาวเก จ คือ หรือวา ซึ่งพระสาวก
ท. ดวย ปปฺจสมติกฺกนฺเต ผูมีธรรมเปนเหตุ
เนิ่นชาอันกาวลวงดวยดีแลว ติณฺณโสกปริทฺทเว
ผูมีความเศราโศกและความร่ําไรอันขามไปแลว
ปูชยโต ผูบูชาอยู เต ปูชารหปุคฺคเล ซึ่งบุคคล
ผูควรเพื่ออันบูชา ท. เหลานั้น ตาทิเส ผูเชนนั้น
นิพุพฺเต ผูดับกิเลสแลว อกุโตภเย ผูม ีภัยแตที่
ไหน ๆ หามิได เกนจิ อป แมอันใคร ๆ น
สกฺกา ไมอาจ สงฺขาตุ เพื่ออันนับวา อิม ปฺุ
อ. บุญนี้ เอตฺต อันมีประมาณเทานี้ (อิติ) ดังนี้
อิติ ดังนี้ ฯ
(เย ปุคฺคลา) อ. บุคคล ท. เหลาใด อรหา เปนผูควร
ปูชิตุ เพื่ออันบูชา อตฺโถ อ. อธิบายวา ยุตฺตา เปนผูควรแลว ปูชิตุ
เพื่ออันบูชา อิติ ดังนี้ (โหนฺติ) ยอมเปน (เต ปุคคฺ ลา) อ. บุคคล
ท. เหลานั้น ปูชารหา ชื่อวาเปนผูควรเพื่ออันบูชา ตตฺถ คาถาสุ
ในพระคาถา ท. เหลานัน้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปูเชนฺตสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคล ผู
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บูชาอยู อภิวาทนาทีหิ สามีจิกมฺเมหิ จ ดวยสามีจิกรรม ท. มีการ
อภิวาทเปนตนดวย จตูหิ ปจฺจเยหิ จ ดวยปจจัย ท. ๔ ดวย (อิติ)
ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา ปูชารเห ปูชยโต
อิติ ดังนี้ ฯ (ตถาคโต) อ. พระตถาคต ทสฺเสติ ยอมทรงแสดง
ปูชารเห ปุคฺคเล ซึ่งบุคคล ท. ผูค วรเพื่ออันบูชา (ปเทน) ดวย
บทอันมีบทวา พุทฺเธ อิติอาทินา ดังนี้เปนตน ฯ
ื
(อตฺโถ) อ. อรรถวา สมฺมาสมฺพุทฺเธ คือ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจา ท. (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา พุทฺเธ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ยทิวา หรือวา (อิติ) ดังนี้ (สทฺทสฺส)
แหงศัพทวา ยทิ อิติ ดังนี้ ฯ อตฺโถ อ. อธิบายวา อถวา อีก
อยางหนึ่ง อิติ ดังนี้ ฯ (ปท) อ. บทวา ปจฺเจกพุทฺเธ อิติ ดังนี้
(ตถาคเตน) กถิต เปนบทอันพระตถาคตตรัสแลว ตตฺถ พุทฺเธ อิติ
ปเท ในบทวา พุทฺเธ ดังนี้นั้น โหติ ยอมเปน ฯ สาวเก จ คือ
ซึ่งพระสาวก ท. ดวย ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา สมติกฺกนฺตตณฺหาทิฏิมานปปฺเจ ผูมี
ธรรมเปนเหตุเนิ่นชาคือตัณหาและทิฏฐิและมานะอันกาวลวงแลวดวยดี
(อิติ) ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา ปปฺจ
สมติกฺกนฺเต อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา อติกฺกนฺตโสกปริททฺ เว ผูมีความเศรา
โศกและความร่ําไรอันกาวลวงแลว (อิติ) ดังนี้ (คาถาปาทสฺส)
แหงบาทแหงพระคาถาวา ติณฺณโสกปริทฺทเว อิติ ดังนี้ ฯ อตฺโถ
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อ. อธิบายวา อติกฺกนฺเต ผูกาวลวงแลว อิเม เทฺว โสกปริททฺ เว ซึ่ง
ความเศราโศกและความร่ําไร ท. ๒ เหลานี้ อิติ ดังนี้ ฯ (ปุคฺคลสฺส)
ปูชารหตฺต อ. ความที่แหงบุคคลเปนผูควรเพื่ออันบูชา (ตถาคเตน)
อันพระตถาคต ทสฺสิต ทรงแสดงแลว เอเตหิ ปเทหิ ดวยบท
ท. เหลานี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา พุทฺธาทโย ปูชารหปุคฺคเล ซึ่งบุคคลผู
ควรเพื่ออันบูชา ท. มีพระพุทธเจาเปน (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส)
แหงบทวา เต อิติ ดังนี้ ฯ (ปท) อ. บทวา ตาทิเส อิติ ดังนี้
(ตถาคเตน) อันพระตถาคต (ทสฺสิต) ทรงแสดงแลว วุตฺตคหณวเสน ดวยอํานาจแหงการถือเอาซึ่งคุณอันพระองคตรัสแลว ฯ (ปท)
อ. บทวา นิพฺพุเต อิติ ดังนี้ (ตถาคเตน) อันพระตถาคต (ทสฺสิต)
ทรงแสดงแลว ราคาทินิพฺพุติยา ดวยความดับแหงกิเลสมีราคะ
เปนตน ฯ ภย อ. ภัย กุโตจิ แตที่ไหน ๆ คือวา ภวโต วา แต
ภพหรือ อารมฺมณโต วา หรือวา แตอารมณ นตฺถิ ยอมไมมี เอเตส
พุทฺธาทีน ปุคฺคลาน แกบุคคล ท. มีพระพุทธเจาเปนตนเหลานี้ อิติ
เพราะเหตุนั้น (เอเต พุทฺธาทโย ปุคฺคลา) อ. บุคคล ท. มีพระพุทธเจาเปนตน เหลานี้ อกุโตภยา ชื่อวาผูมีภัยแตที่ไหน ๆ หามิได ฯ
เต พุทฺธาทิเก ปุคฺคเล ซึ่งบุคคล ท. มีพระพุทธเจาเปนตน เหลา
นั้น อกุโตภเย ผูมีภัยแตที่ไหน ๆ หามิได ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปฺุ อ. บุญ (เกนจิ) อันใคร ๆ น
สกฺกา ไมอาจ คเณตุ เพื่ออันนับ (อิติ) ดังนี้ (คาถาปาทสฺส)
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แหงบาทแหงพระคาถาวา น สกฺกา ปฺุ สงฺขาต อิติ ดังนี้ ฯ
(ปุจฺฉา) อ. อันถามวา เจ หากวา (ปฺุ) อ. บุญ
(เกนจิ) อันใคร ๆ (น สกฺกา) ไมอาจ (คเณตุ) เพื่ออันนับ
กถ อยางไร อิติ ดังนี้ (ภเวยฺย) พึงมีไซร ฯ
(วิสฺสชฺน) อ. อันเฉลยวา (ปฺุ) อ. บุญ (เกนจิป)
แมอันใคร ๆ (น สกฺกา) ไมอาจ (สงฺขาตุ) เพื่ออันนับวา (อิม
ปฺุ) อ. บุญนี้ (เอตฺต) อันมีประมาณเทานี้ (อิติ) ดังนี้ (อิติ)
ดังนี้ (ภเวยฺย) พึงมี ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา (ปฺุ) อ. บุญ เกนจิ อันใคร ๆ
(น สกฺกา) ไมอาจ (สงฺขาตุ ) เพื่ออันนับวา อิม ปฺุ อ. บุญนี้
เอตฺตก อันมีประมาณเทานี้ อิม ปฺุ อ. บุญนี้ เอตฺตก อันมี
ประมาณเทานี้ อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหง
พระคาถาวา อิเมตฺตมป เกนจิ อิติ ดังนี้ ฯ อปสทฺโท อ. ศัพทคือ
อป ( ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต สมฺพนฺธิตพฺโพ พึงสัมพันธ อิธ ปเท
ในบทนี้วา (เกนจิ อิติ) ดังนี้ ฯ เกนจิ อันใคร ๆ คือวา ปุคฺคเลน
วา อันบุคคลหรือ มาเนน วา หรือวาอันเครื่องนับ ฯ ตตฺถ ปุคฺคลมาเนสุ ในบุคคลและเครื่องนับ ท. เหลานั้นหนา เตน ปุคฺคเลน
อันบุคคลนั้น พฺรหฺมาทินา มีพรหมเปนตน ปุคคฺ เลน อิติ ชื่อวา
อันบุคคล ฯ มาเนน อันเครื่องนับ ติวิเธน อันมีอยาง ๓ ตีรเณน
วา คือ อันเครื่องพิจารณาหรือ ธารเณน วา คือ หรือวา อันเครื่องชั่ง
ปูรเณน วา คือ หรือวา อันเครื่องตวง มาเนน อิติ ชื่อวา อัน
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เครื่องนับ ฯ
ตีรณ อ. เครื่องพิจารณา นยโต โดยนัยวา อิท วตฺถุ อ.
วัตถุนี้ เอตฺตก อันมีประมาณเทานี้ อิติ ดังนี้ ตีรณ นาม ชื่อวา
เครื่องพิจารณา ฯ ธารณ อ. เครื่องรองรับ ตุลาย ดวยตราชั่ง ธารณ
อิติ ชื่อวาเครื่องชั่ง ฯ ปูรณ เครื่องตวง อฑฺฒปฺปสตปตฺถนาฬิกาทิวเสน ดวยอํานาจแหงเครื่องตวงมีกึ่งแหงซองมือและแลงและ
ทะนานเปนตน ปูรณ นาม ชื่อวาเครื่องตวง ฯ ปฺุ อ. บุญ
ปูชยโต ปุคฺคลสฺส ของบุคคลผูบูชาอยู พุทฺธาทิเก ปูชารหปุคฺคเล
ซึ่งบุคคลผูควรเพื่ออันบูชา ท. มีพระพุทธเจาเปนตน เกนจิ อันใคร ๆ
คือวา ปุคฺคเลน อันบุคคล อิเมหิ ตีหิ มาเนหิ อันเครื่องนับ ท. ๓
เหลานี้ น สกฺกา ไมอาจ คเณตุ เพื่ออันนับ วิปากวเสน ดวยอํานาจ
แหงวิบาก (ตสฺส ปุญ
ฺ สฺส) ปริยนฺตรหิตโต เพราะความที่แหงบุญ
นั้น เปนคุณชาตเวนแลวจากสวนสุดรอบ อิติ ดังนี้แล ฯ
(ปุจฺฉา) อ. ถามวา ทาน อ. การปน กึ อยางไร ปูชยโต
ปุคฺคลสฺส ของบุคคลผูบูชาอยู ทฺวสี ุ าเนสุ ในานะ ท. ๒ (อิติ)
ดังนี้ (ภเวยฺย) พึงมี ฯ
(วิสฺสชฺชน) อ. เฉลยวา เภทา อ. อันแยก ท. อิติ คือ
(เภโท) อ. อันแยก ปม ครั้งที่หนึ่งวา ปฺุ อ. บุญ ปูชยโต
ปุคฺคลสฺส ของบุคคลผูบูชาอยู (ปูชารหปุคฺคเล) ซึ่งบุคคลผูควรเพื่อ
อันบูชา ท. พุทฺธาที มีพระพุทธเจาเปนตน ธรมาเน ผูยังทรงพระ
ชนมอยู (เกนจิ) อันใคร ๆ น สกฺกา ไมอาจ สงฺขาตุ เพื่ออันนับ
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(อติ) ดังนี้ (เภโท) อ. อันแยก ปุน อีกวา (ปฺุ) อ. บุญ
ปูชยโต ปุคฺคลสฺส ของบุคคลผูบูชาอยู เต ปูชารหปุคฺคเล ซึ่งบุคคล
ผูควรเพื่ออันบูชา ท. เหลานั้น ตาทิเส ผูเชนนัน้ นิพฺพุเตป ผูแม
ปรินิพพานแลว ขนฺธปรินิพฺพาเนน ดวยขันธปรินิพพาน กิเลสปรินิพฺพานนิมิตฺเตน อันมีกิเลสปรินิพพานเปนนิมิต (เกนจิ) อันใคร ๆ
น สกฺกา ไมอาจ สงฺขาตุ เพื่ออันนับ (อิติ) ดังนี้ ยุชชฺ นฺติ ยอม
ควร (อิติ) ดังนี้ (ภเวยฺย) พึงมี ฯ
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เรื่องสงบความทะเลาะกันแหงหมูพระญาติ
๓๐. ๑๒๑/๓ ตัง้ แต อถ เต สตฺถา อามนฺเตตฺวา กสฺมา
เปนตนไป.
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา อามนฺเตตฺวา ตรัสเรียก
แลว เต าตเก ซึ่งพระาติ ท. เหลานั้น วตฺวา ตรัสแลววา
มหาราช ดูกอนมหาบพิตร ตุมฺเห อ. ทาน ท. กโรถ ยอมกระทํา
เอวรูป กมฺม ซึ่งกรรมอันมีรูปอยางนี้ กสฺมา เพราะเหตุอะไร มยิ
ครั้นเมื่อเรา อสนฺเต ไมมีอยู โลหิตนที อ. แมน้ําคือโลหิต ปวตฺติสฺสติ จักเปนไป อชฺช ในวันนี้ อยุตฺต กมฺม อ. กรรมอันไมควรแลว
โว อันทาน ท. กต กระทําแลว ตุมฺเห อ. ทาน ท. สเวรา เปน
ผูเปนไปกับดวยเวร เวเรหิ ดวยเวร ท. ปฺจหิ ๕ (หุตฺวา) เปน
วิหรถ อยูอยู อห อ. เรา อเวโร เปนผูไมมีเวร (หุตฺวา) เปน
วิหรามิ ยอมอยู ตุมฺเห อ. ทาน ท. กิเลสาตุรา เปนผูกระสับกระสาย
ดวยกิเลส หุตฺวา เปน วิหรถ อยูอ ยู อห อ. เรา อนาตุโร เปน
ผูไมกระสับกระสาย (หุตฺวา) เปน วิหรามิ ยอมอยู ตุมฺเห อ. ทาน
ท. อุสฺสุกฺกา เปนผูมีความขวนขวาย กามคุณปริเยสเน ในการแสวง
หาซึ่งกามคุณ หุตฺวา เปน วิหถ อยูอยู อห อ. เรา อนุสฺสุโก
เปนผูไมมีความขวนขวาย (หุตฺวา) เปน วิหรามิ ยอมอยู อิติ ดังนี้
อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
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เวริเนสุ มนุสฺเสสุ มนุษย ท. ผูมีเวรหนา
(เย มย) อ. เรา ท. เหลาใด อเวริโน เปนผู
ไมมีเวรกัน (อมฺห) ยอมเปน (เต มย) อ.
เรา ท. เหลานั้น ชีวาม ยอมเปนอยู สุสขุ  วต
สบายดีหนอ มนุสเฺ สสุ ในมนุษย ท. เวริเนสุ
ผูมีเวรกันหนา (เย มย) อ. เรา ท. เหลาใด
อเวริโน เปนผูไมมเี วรกัน (อมฺห) ยอมเปน
(เต มย) อ. เรา ท. เหลานั้น วิหราม ยอมอยู
อาตุเรสุ มนุสฺเสสุ ในมนุษย ท. ผูกระสับกระสายหนา (เย มย) อ. เรา ท. เหลาใด อนาตุรา
เปนผูไมกระสับสระสาย (อมฺห) ยอมเปน
(เต มย) อ. เรา ท. เหลานั้น ชีวาม ยอม
เปนอยู สุสขุ  วต สบายดีหนอ มนุสฺเสสุ ใน
มนุษย ท. อาตุเรสุ ผูกระสับกระสายหนา (เย
มย) อ. เรา ท. เหลาใด อนาตุรา เปนผูไม
กระสับกระสาย (อมฺห) ยอมเปน (เต มย)
อ. เรา ท. เหลานั้น วิหราม ยอมเปน (เต มย)
มนุสฺเสสุ ในมนุษย ท. ผูม ีความขวนขวายหนา
(เย มย) อ. เรา ท. เหลาใด อนุสฺสุกา เปนผู
ไมขวนขวาย (อมฺห) ยอมเปน (เต มย) อ.
เรา ท. เหลานั้น ชีวาม ยอมเปนอยู สุสขุ  วต
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สบายดีหนอ มนุสฺเสสุ ในมนุษย ท. อถสฺสุเกสุ
ผูมีความขวนขวายหนา (เย มย) อ. เรา ท.
เหลาใด อนุสฺสกุ า เปนผูไมมีความขวนขวาย
(อมฺห) ยอมเปน (เต มย) อ. เรา ท. เหลานั้น
วิหราม ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา สุข สุฏุ ดวยดี (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ
ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหงบทวา สุสุข อิติ
ดังนี้ ฯ อิท อตฺถรูป อ. อรรถรูปนี้วา คิหิโน อ. คฤหัสถ ท. เย
เหลาใด (ชีวิตวุตฺตึ) ยังความเปนไปแหงชีวิต อุปฺปาเทตฺวา ใหเกิด
ขึ้นแลว สนฺธิจฺเฉทาทิวเสน ดวยอํานาจแหงกรรมมีการตัดซึ่งที่ตอเปน
ตน วา ปน ก็หรือวา ปพฺพชิตา อ. บรรพชิต ท. (เย) เหลาใด
ชีวิตวุตฺตึ ยังความเปนไปแหงชีวิต อุปฺปาเทตฺวา ใหเกิดขึ้นแลว
เวชฺชกมฺมาทิวเสน ดวยอํานาจแหงกรรมมีเวชกรรมเปนตน วทนฺติ
ยอมกลาววา มย อ. เรา ท. ชีวาม ยอมเปนอยู สุเขน ตามสบาย
อิติ ดังนี้ มนุสฺเสสุ ในมนุษย ท. เวริเนสุ ผูมเี วรกัน เวเรหิ ดวยเวร
ท. ปฺจหิ ๕ หนา เย มย อ. เรา ท. เหลาใด อเวริโน เปนผู
ไมมีเวรกัน (อมฺห) ยอมเปน มนุสฺเสสุ ในมนุษย ท. กิเลสาตุเรสุ
ผูกระสับกระสายดวยกิเลสหนา (เย มย) อ. เรา ท. เหลาใด อนาตุรา ชื่อวาเปนผูไมกระสับกระสาย (อตฺตโน) นิกฺกิเลสตาย เพราะ
ความที่แหงตนเปนผูไมกระสับกระสาย (อมฺห) ยอมเปน มนุสฺเสสุ
ในมนุษย ท. อุสฺสุเกสุ ผูมีความขวนขวาย ปฺจกามคุณปริเยสเน
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ในการแสวงหาซึ่งกามคุณ ๕ หนา (เย มย) อ. เรา ท. เหลาใด
อนุสฺสุกา ชื่อวาเปนผูไมมีความขวนขวาย (อมฺห) ยอมเปน อภาเวน เพราะความไมมี ปริเยสนาย แหงการแสวงหา ตาย นั้น (เต)
มยเอว อ. เรา ท. เหลานั้นนั่นเทียว ชีวาม ยอมเปนอยู สุสุข วต
สบายดีหนอ เตหิ คิหิปพฺพชิเตหิ กวาคฤหัสถและบรรพชิต ท. เหลา
นั้น อิติ ดังนี้ (ภควตา) วุตฺต เปนคําอธิบายอันพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสแลว โหติ ยอมเปน ฯ เสส ปท อ. บทอันเหลือ อุตตฺ านตฺถเอว เปนบทมีเนื้อความอันตื้นนั่นเทียว (โหติ) ยอมเปน ฯ
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เรื่องความปราชัยของพระเจาปเสนทิโกศล
๓๑ ๑๒๔/๓ ตัง้ แต โส กิร กาสิกคาม นิสฺสาย เปนตนไป
กิร ไดยินวา โส โกสลราชา อ. พระราชาพระนามวาโกศล
นั้น นิสฺสาย ทรงอาศัยแลว กาสิกคาม ซึ่งกาสิกคาม ยุชฌ
ฺ นฺโต ทรง
รบอยู สทฺธึ กับ อชาตสตฺตุนา ดวยพระราชาพระนามวาอชาตศัตรู
ภาคิเนยฺเยน ผูเปนพระภาคิไนย เตน อชาตสตฺตุนา ตโย วาเร
ปราชิโต ผูอันพระราชาพระนามวาอชาตศัตรูนั้นใหทรงแพแลว สิ้น
วาระ ท. ๓ จินฺเตสิ ทรงดําริแลววา อห อ. เรา น อสกฺขึ ไม
ไดอาจแลว ขีรมุข ทารก ปราเชตุ เพื่ออันยังเด็ก ผูมีปากอันมีน้ํานม
ไมสิ้นแลวใหแพ กึ ปโยชน อ. ประโยชนอะไร เม ของเรา ชีวิเตน
ดวยชีวิต อิติ ดังนี้ วาเร ในวาระ ตติเย ที่ ๓ ฯ โส โกสลราชา
อ. พระราชาพระนามวาโกศลนั้น กตฺวา ทรงกระทําแลว อาหารุปจฺเฉท ซึ่งการเขาไปตัดซึ่งพระกระยาหาร นิปชฺชิ ทรงบรรทมแลว
มฺจเก บนพระแทน ฯ อถ ครั้งนั้น สา ปวตฺติ อ. ความเปนไป
นั้น อสฺส รฺโ แหงพระราชานั้น ปตฺถริ แผไปแลว สกลนคร
ตลอดพระนครทั้งสิ้น ฯ ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. อาโรเจสุ กราบทูลแลววา
ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ กิร ไดยินวา ราชา อ. พระราชา
นิสฺสาย ทรงอาศัยแลว กาสิกคามก ซึ่งกาสิกคาม (อชาตสตฺตุนา)
อันพระราชาพระนามวาอชาตศัตรู ปราชิโต ใหทรงแพแลว วาเร
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สิ้นวาระ ท. ตโย ๓ อิทานิ ในกาลนี้ โส ราชา อ. พระราชานั้น
ปราชิตฺวา ทรงแพแลว อาคโต เสด็จมาแลว กตฺวา ทรงกระทําแลว
อาหารุปจฺเฉท ซึ่งการเขาไปตัดซึ่งพระกระยาหาร นิปนฺโน ทรงบรรทมแลว มฺจเก บนพระแทน (จินฺตเนน) ดวยอันทรงดําริวา
อห อ. เรา น อสกฺขึ ไมไดอาจแลว ขีรมุข ทารก ปราเชตุ เพื่อ
อันยังเด็ก ผูมีปากอันมีน้ํานมไมสิ้นไปแลวใหพน กึ ปโยชน อ.
ประโยชนอะไร เม ของเรา ชีวิเตน ดวยชีวิต อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้
ตถาคตสฺส แกพระตถาคต ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว กถ ซึ่งถอยคํา
เตส ภิกฺขูน ของภิกษุ ท. เหลานั้น วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว
ดูกอนภิกษุ ท. ชินนฺโตป ปุคฺคโล อ. บุคคล ผูแมชนะอยู ปสวติ
ยอมประสบ เวร ซึ่งเวร ปน สวนวา ปราชิโต ปุคฺคโล อ. บุคคล
ผูอันบุคคลอื่นใหแพแลว ทุกฺข เสติเอว ยอมนอน เปนทุกขนั่นเทียว
อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
ชย ปุคคฺ โล อ. บุคคลผูชนะอยู ปสวติ ยอม
ประสบ เวร ซึ่งเวร ปราชิโต ปุคฺคโล อ. บุคคล
ผูอันบุคคลใหแพแลว เสติ ยอมนอน ทุกขฺ 
เปนทุกข อุปสนฺโต ปุคฺคโล อ. บุคคล ผูเขา
ไปสงบแลว หิตฺวา ละแลว ชยปราชย ซึ่งความ
ชนะและความแพ เสติ ยอมนอน สุข เปนสุข
อิติ ดังนี้ ฯ
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(อตฺโถ) อ. อรรถวา ชินนฺโต ปุคฺคโล อ. บุคคลผูชนะอยู
ปร ปุคฺคล ซึ่งบุคคลอื่น ปฏิลภติ ยอมไดเฉพาะ เวร ซึ่งเวร (อิติ)
ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหงบทวา
ชย อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา ปเรน ปุคฺคเลน ปราชิโต ปุคฺคโล อ.
บุคคล ผูอันบุคคลอื่นใหแพแลว เสติ ยอมนอน ทุกฺข เปนทุกข
คือวา วิหรติ ยอมอยู ทุกฺขเอว เปนทุกขนั่นเทียว สพฺพิรยิ าปเถสุ
ในอิริยาบถทั้งปวง ท. (จินฺตเนน) ดวยอันคิดวา อห อ. เรา
สกฺขิสฺสามิ จักอาจ ทฏุ เพื่ออันเห็น ปฏึ ซึ่งหลัง ปจฺจามิตฺตสฺส
ของปจจามิตร กทา นุ โข ในกาลไรหนอแล อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้
(ปทสฺส) แหงบทวา ปราชิโต อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา ขีณาสโว อ. พระขีณาสพ อุปสนฺตราคาทิกฺกิเลโส ผูมีกิเลสมีราคะเปนตนอันเขาไปสงบแลว อพฺภนฺตเร ใน
ภายใน หิตฺวา ละแลว ชย จ ซึ่งความชนะดวย ปราชย จ ซึ่งความ
แพดวย เสติ ยอมนอน สุข เปนสุข คือวา วิหรติ ยอมอยู สุขเอว
เปนสุขนั่นเทียว สพฺพิรยิ าปเถสุ ในอิริยาบถทั้งปวง ท. อิติ ดังนี้
(ปทสฺส) แหงบทวา อถปสนฺโต อิติ ดังนี้ ฯ
-------------
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เรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่ง
๓๒. ๑๒๘/๑๐ ตั้งแต ภิกฺขู สตฺถารา สทฺธึ คจฺฉนฺตาเอว
เปนตนไป.
ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. สตฺถารา สทฺธึ คจฺฉนฺตาเอว ผูไปอยู กับ
ดวยพระศาสดา นั่นเทียว อุชฌ
ฺ ายึสุ โพนทนาแลววา อาวุโส แนะ
ผูมีอายุ ท. ตุมเห อ. ทาน ท. ปสฺสถ จงดู กมฺม ซึ่งกรรม สตฺถุ
ของพระศาสดา เอวรูป กมฺม อ. กรรม อันมีรูปอยางนี้ นตฺถิ ยอม
ไมมี อฺเสุ ในวัน ท. เหลาอื่น ปน แตวา อชฺช ในวันนี้
(สตฺถา) อ. พระศาสดา นิสฺสาย ทรงอาศัยแลว เอก มนุสฺส ซึ่ง
มนุษยคนหนึ่ง วิจาเรตฺวา ทรงจัดแจงแลว ทาเปสิ ทรงยังบุคคลให
ใหแลว ยาคุอาทีนิ วตฺถูนิ ซึ่งวัตถุ ท. มีขาวยาคูเปนตน อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา นิวตฺติตฺวา เสด็จกลับแลว ิตโก ว ประทับ
ยืนแลวเทียว ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท.
ตุมฺเห อ. เธอ ท. กเถถ ยอมกลาว กึ วตฺถุ ชื่อเรื่องอะไร อิติ
ดังนี้ สุตฺวา ทรงสดับแลว ต อตฺถ ซึ่งเนื้อความนั้น วตฺวา ตรัส
แลววา ภิกขฺ เว ดูกอนภิกษุ ท. อาม เออ (เอว) อ. อยางนั้น
อห อ. เรา จินฺเตตฺวา คิดแลววา อห อ. เรา อาคจฺฉนฺโต เมื่อ
จะมา ตึสโยชนกนฺตาร สิ้นทางกันดารอันมีโยชน ๓๐ เปนประมาณ
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ทิสฺวา เห็นแลว อุปนิสฺสย ซึ่งอุปนิสัย ตสฺส อุปาสกสฺส ของ
อุบาสกนั้น อาคโต เปนผูมาแลวว (อมฺหิ) ยอมเปน โส อุปาสโก
อ. อุบาสกนัน้ ชิคจฺฉิโต หิวแลว อติวิย เกินเปรียบ อุฏาย ลุกขึ้นแลว
ปาโต ว แตเชาเทียว ปริเยสนฺโต แสวงหาอยู โคณ ซึ่งโค วิจริ
เที่ยวไปแลว อรฺเ ในปา ธมฺเม ครั้นเมื่อธรรม (มยา) อันเรา
เทสิยมาเนป แมแสดงอยู น สกฺขิสฺสติ จักไมอาจ ปฏิวชิ ฺฌิตุ เพื่อ
อันแทงตลอด ชิฆจฺฉาทุกฺเขน เพราะความทุกขอันเกิดจากความหิว
อิติ ดังนี้ อกาสึ ไดกระทําแลว เอว อยางนี้ ภิกฺขเว ดูกอ นภิกษุ
ท. หิ ดวยวา โรโค นาม ชื่อ อ. โรค ชิฆจฺฉาโรคสทิโส อันเชน
กับดวยโรคคือความหิว นตฺถิ ยอมไมมี อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว
คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
ชิฆจฺฉา อ. ความหิว โรคา เปนโรค ปรมา
อยางยิ่ง (โหติ) ยอมเปน สงฺขารา อ. สังขาร
ท. ทุกขา เปนทุกข ปรมา อยางยิ่ง (โหนฺติ)
ยอมเปน (ปณฺฑิโต) อ. บัณฑิต ตฺวา ทราบ
แลว เอต อตฺถ ซึ่งเนื้อความนี้ ยถาภูต ตาม
เปนแลว
(สจฺฉิกโรติ) กระทําใหแจงอยู
(นิพฺพาน) ซึ่งพระนิพพาน (หิ) เพราะวา
นิพฺพาน อ. พระนิพพาน สุข เปนสุข ปรม
อยางยิ่ง (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
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(อตฺโถ) อ. อรรถวา อฺโ โรโค อ. โรคอื่น ติกจิ ฺฉิโต
อันอันบุคคลเยียวยาแลว สกึ คราวเดียว วินสฺสติ ยอมฉิบหายหรือ
ตทงฺควเสน (ปุคฺคเลน) ปหียติ วา หรือวา อันบุคคล ยอมละได
ดวยอํานาจแหงองคนั้นนั้น ปน สวนวา
ชิฆจฺฉา อ. ความหิว
(ปุคฺคเลน) อันบุคคล นิจฺจกาล ติกจิ ฺฉิตพฺพาเอว พึงเยียวยา ตลอด
กาลเปนนิจนั่นเทียว อิติ เพราะเหตุนั้น อย ชิฆจฺฉา อ. ความหิวนี้
ปรมา นาม ชื่อวาเปนอยางยิ่ง เสสโรคาน กวาโรคอันเหลือ ท.
(โหติ) ยอมเปน (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา
(คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา
อิติ ดังนี้ ฯ ปฺจกฺขนฺธา อ. ขันธ ๕ ท. สงฺขารา อิติ ชื่อวาสังขาร ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปณฺฑิโต อ. บัณฑิต ตฺวา ทราบแลว
เอต อตฺถ ซึ่งเนื้อความนั่น ยถาภูต ตามเปนแลววา โรโค อ. โรค
สโม อันเสมอ ชิฆจฺฉาย ดวยความหิว นตฺถิ ยอมไมมี ทุกฺข นาม
ชื่อ อ. ทุกข ขนฺธปริหรณสม อันเสมอดวยการบริหารซึ่งขันธ นตฺถิ
ยอมไมมี อิติ ดังนี้ สจฺฉิกโรติ กระทําใหแจงอยู นิพฺพาน ซึ่งพระนิพพาน (อิติ) ดังนี้ (ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสองแหงบทวา เอต
ตฺวา อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา หิ เพราะวา ต นิพฺพาน อ. พระนิพพาน
นั้น สุข เปนความสุข ปรม อยางเยี่ยม คือวา อุตฺตม อยางสูงสุด
สพฺพสุขาน กวาความสุขทั้งปวง ท. (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้
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(คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา นิพพฺ าน ปรม สุข อิติ
ดังนี้ ฯ
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เรื่องพระเจาปเสนทิโกศล
๓๓. ๑๒๙/๑๔ ตั้งแต เอกสฺมึ หิ สมเย ราชา เปนตนไป
หิ ความพิสดารวา เอกสฺมึ สมเย ในสมัยหนึ่ง ราชา อ.
พระราชา ภฺุชติ ยอมทรงเสวย โอทน ซึ่งพระกระยาหาร ตณฺฑุลโทณสฺส แหงทะนานแหงขาวสาร สูปพฺยฺชเนน ดวยแกงและกับ
ตทุปเยน อันสมควรแกพระกระยาหารนั้น ฯ เอกทิวส ในวันหนึ่ง
โส ราชา อ. พระราชานั้น ภุตฺตสมฺมท อวิโนเทวฺวา ว ไมทรงบรรเทา
แลว ซึ่งความเมาดวยดีเพราะภัตเทียว คนฺตวา เสด็จไปแลว สนฺติก
สูสํานัก สตฺถุ ของพระศาสดา กิลนฺตรูโป ผูมีพระรูปอันทรงลําบาก
แลว สมฺปริวตฺตนฺโต ทรงเปนไปรอบดวยดีอยู อิโต จ ขางนี้ดวย
อิโต จ ขางนี้ดวย นิททฺ าย อภิภุยยฺ มาโนป ผูแมอันความหลับครอบ
งําอยู อสกฺโกนฺโต เมื่อไมทรงอาจ นิปชฺชิตุ เพื่ออันบรรทม อุชกุ 
ตรง นิสีทิ ประทับนั่งแลว เอกมนฺต ณ สวนสุดขางหนึ่ง ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา อาห ตรัสแลววา มหาราช
ดูกอนมหาบพิตร ตฺว อ. พระองค อวิสฺสมิตฺวา ว ไมทรงพักผอน
แลวเทียว อาคโต เปนผูเสด็จมาแลว อสิ ยอมเปน กึ หรือ อิติ
ดังนี้ น ราชาน กะพระราชานั้น ฯ (ราชา) อ. พระราชา (อาห)
กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ อาม พระเจาขา มหา-
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ทุกฺข อ. ความลําบากอันใหญ โหติ ยอมมี เม แกหมอมฉัน ปฏาย
จําเดิม (อาหารสฺส) ภุตฺตกาลโต แตกาลแหงอาหารอันอันหมอมฉัน
บริโภคแลว อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา มหาราช
ดูกอนมหาบพิตร อติพหุโภชน อ. การบริโภคมากยิ่ง ทุกฺข เปนความ
ลําบาก เอว อยางนี้ โหติ ยอมเปน อิติ ดังนี้ น ราชาน กะพระ
ราชานั้น ฌอวทิตฺวา ทรงสั่งสอนแลว คาถาย ดวยพระคาถา อิมาย
นี้วา
ยทา ในกาลใด (ปุคฺคโล) อ. บุคคล มิทฺธี จ
เปนผูมคี วามงวงเหงาดวย มหาคฺฆโส จ เปนผู
กินมากดวย นิทฺทายิตา จ เปนผูมีปกติประพฤติ
หลับดวย สมฺปริวตฺตสายี จ เปนผูมีปกตินอน
เปนไปรอบดวยดีแลวดวย โหติ ยอมเปน
มหาวราโห อิว ราวกะ อ. สุกรตัวใหญ นิวาปปุฏโ
ตัวอันบุคคลเลี้ยงแลวดวยผัก (ตทา) ในกาลนั้น
(โส ปุคฺคโล) อ. บุคคลนั้น มนฺโท เปนคน
มึนซึม (หุตฺวา) เปน อุเปติ ยอมเขาไป คพฺภ
สูหอ ง ปุนปฺปุน บอย ๆ อิติ ดังนี้
(วตฺวา) ตรัสแลววา มหาราช ดูกอ นมหาบพิตร ภฺุชิตุ อ. การ
บริโภค โภชน นาม ชื่อซึ่งโภชนะ มตฺตาย โดยประมาณ วฏฏติ
ยอมควร หิ เพราะวา สุข อ. ความสุข โหติ ยอมมี มตฺตโภชิโน
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ปุคฺคลสฺส แกบุคคล ผูมปี กติบริโภคโดยประมาณ อิติ ดังนี้ โอวทนฺโต
เมื่อจะทรงสั่งสอน อุตฺตรึ ยิ่งขึ้น อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา
อิม นี้วา
เวทนา อ. เวทนา ท. มนุชสฺส ของบุคคลผูเ กิด
แตมนู สตีมโต ผูม ีสติ สทา ในกาลทุกเมื่อ
ชานโต ผูรูอยู มตฺต ซึ่งประมาณ ลทฺธโภชเน
ในโภชนะอันอันตนไดแลว อสฺส นั้น ตนุกา เปน
ธรรมชาติเบาบาง ภวนติ ยอมเปน
(โส
ภุตฺตาหาโร) อ. อาหารอันอันบุคคลบริโภคแลวนั้น
ปาลย รักษาอยู อายุ ซึ่งอายุ ชีวติ ยอมคร่ําครา
ไป สณิก คอย ๆ อิติ ดังนี้ ฯ
๓๔. ๑๓๑/๕ ตัง้ แต โส อปหเรน สมเยน นาฬิโกทนปรมตาย
เปนตนไป.
อปเรน สมเยน โดยสมัยอื่นอีก โส ราชา อ. พระราชานั้น
สณฺหิตฺวา ทรงดํารงดยูดวยดีแลว (อตฺตโน) นาฬิโกทนปรมตาย
เพราะความที่แหงพระองค ทรงเปนผูมีขาวสุกอันมีทะนานเปนประมาณ
เปนอยางยิ่ง สุขปฺปตฺโต เปนผูทรงถึงแลวซึ่งความสุข ตนุสรีโร เปน
ผูทรงมีพระสรีระอันเบาบาง อโหสิ ไดเปนแลว ฯ อถ ครั้งนั้น
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เอกทิวส ในวันหนึ่ง (ราชา) อ. พระราชา คนฺตฺวา เสด็จไปแลว
สนฺติก สูสาํ นัก สตฺถุ ของพระศาสดา วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแลว
สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา อาห ทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ
อิทานิ ในกาลนี้ สุข อ. ความสุข ชาต เกิดแลว เม แกหมอมฉัน อห
อ. หมอมฉัน มิคป อสฺสป อนุพนฺธิตฺวา คณฺหนสมตฺโถ เปนผูสามารถ
เพื่ออันติดตามแลวจับ ซึง่ เนื้อบาง ซึ่งมาบาง ชาโต เกิดแลว อมฺหิ
ยอมเปน ปุพฺเพ ในกาลกอน ภาคิเนยฺเยน สทฺธึ ยุทฺธเอว อ. การยุทธกับ
ดวยหลานนั่นเทียว โหติ ยอมมี เม แกหมอมฉัน อิทานิ ในกาลนี้
โส คาโม อ. บานนั้น เม อันหมอมฉัน ทตฺวา พระราชทานแลว ธีตร
ซึ่งพระธิดา วชิรกุมารึ นาม ชื่อวาวชิรกุมารี ภาคิเนยฺยสฺส แกหลาน
ทินฺโน พระราชทานแลว กตฺวา กระทพ นหานมูลก ใหเปนมูลคา
แหงน้ําเปนเครื่องอาบน้ํา ตสฺสาเอว ธีตุ แกพระธิดานั้นนั่นเทียว
วิคฺคโห อ. ความแกงแยง สทฺธึ กับ เตน ภาคิเนยฺเยน ดวยหลานนั้น
วูปสนฺโต เขาไปสงบวิเศษแลว สุขเอว อ. ความสุขนั่นเทียว ชาต
เกิดแลว เม แกหมอมฉัน อิมินาป การเณน เพราะเหตุแมนี้ มณิรตนป
แม อ. รัตนะคือแกวมณี กุสราชสนฺตก อันเปนของมีอยูแหงพระราชา
พระนามวากุสะ นฏ ฉิบหายไปแลว เคเห ในเรือน โน ของ
หมอมฉัน ท. ปุริมทิวเส ในวันอันมีในกอน อิทานิ ในกาลนี้ ตป
มณิรตน อ. รัตนะคือแกวมณี อาคต มาแลว หตฺถปถ สูคลอง
แหงมือ สุขเอว อ. ความสุขนั่นเทียว ชาต เกิดแลว เม แกหมอมฉัน
อิมินาป การเณน เพราะเหตุแมนี้ าติธีตาป แม อ. ธิดาแหง
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พระญาติ โว ของพระองค ท. (มยา) อันหมอมฉัน อิจฺฉนฺเตน
ผูปรารถนาอยู วิสฺสาส ซึ่งความคุนเคย สทฺธึ กับ สาวเกหิ ดวย
พระสาวก ท. ตุมฺหาก ของพระองค ท. กตา กระทําแลว เคเห
ในเรือน สุขเอว อ. ความสุขนั่นเทียว ชาต เกิดแลว เม แกหมอมฉัน
อิมินาป การเณน เพราะเหตุแมนี้ อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา มหาราช ดูกอน
มหาบพิตร อาโรคฺยา นาม ชื่อ อ. ความไมมีแหงโรค ลาภา เปนลาภ
ปรมา อยางยิ่ง (โหติ) ยอมเปน ธน อ. ทรัพย สนฺตุฏิภาวสทิสป
อันแมเชนกับดวยความเปนคือความสันโดษ ยถาลทฺเธน วตฺถุนา
ดวยวัตถุ ตามอันตนไดแลว (นตฺถ)ิ ยอมไมมี จ อนึ่ง าติ นาม
ชื่อ อ. ญาติ วิสฺสาสสทิโส อันเชนกับดวยความคุนเคย (นตฺถิ)
ยอมไมมี สุข นาม ชื่อ อ. ความสุข ปรม อยางยิ่ง นิพพฺ านสทิส
อันเชนกับดวยพระนิพพาน นตฺถิ ยอมไมมี อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว
คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
ลาภา อ. ลาภ ท. อาโรคฺยปรมา เปนสภาพมีความ
ไมมีแหงโรคเปนอยางยิ่ง (โหนฺติ) ยอมเปน ธน
อ. ทรัพย สนฺตุฏิปรม เปนวัตถุมีความสันโดษ
เปนอยางยิ่ง (โหติ) ยอมเปน าตี อ. ญาติ ท.
วิสฺสาสปรมา เปนธรรมชาติมีความคุนเคย
เปนอยางยิ่ง (โหนฺติ) ยอมเปน นิพฺพาน อ. พระ
นิพพาน สุข เปนความสุข ปรม อยางยิ่ง (โหติ)
ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
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(อตฺโถ) อ. อรรถวา อาโรคภาวปรมา เปนสภาพมีความไมมี
แหงโรคเปนอยางยิ่ง (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้น
หนา (ปทสฺส) แหงบทวา อาโรคฺยปรมา อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อธิบายวา หิ จริงอยู ลาภา อ. ลาภ ท. วิชฺชมานาป
แมมีอยู โรคิโน ปุคฺคลสฺส แกบคุ คลผูมีโรค อลาภาเอว เปนสภาพ
มิใชลาภนั้นเทียว (โหนฺติ) ยอมเปน ตสฺมา เพราะเหตุนั้น สพฺพลาภา
อ. ลาภทั้งปวง ท. อาคตา ว เปนสภาพมาแลวเทียว อโรคสฺส
ปุคฺคลสฺส แกบุคคลผูไมมีโรค โหนฺติ ยอมเปน เตน การเณน
เพราะเหตุนั้น (วจน) อ. พระดํารัสวา อาโรคฺยปรมา ลาภา อิติ
ดังนี้ (สตฺถารา) อันพระศาสดา วุตฺต ตรัสแลว (อิติ) ดังนี้
อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ตุสฺสนภาโว อ. ความเปนคือความยินดี
ย วตฺถุ อ. วัตถุใด อตฺตนา ลทฺธ อันอันตนไดแลว สนฺตก เปน
วัตถุเปนของมีอยู อตฺตโน แหงตน (โหติ) ยอมเปน เตนเอว วตฺถุนา
ดวยวัตถุนั้นนั่นเทียว คิหิโน วา แหงคฤหัสถหรือ ปพฺพชิตสฺส วา
หรือวา แหงบรรพชิต สนฺตุฏิ นาม ชื่อวา ความสันโดษ โส
ตุสฺสนภาโว อ. ความเปนคือความยินดีนั้น ธน เปนทรัพย ปรม
อยางยิ่ง เสสธเนหิ กวาทรัพยอันเหลือ ท. (โหติ) ยอมเปน (อิติ)
ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา สนฺตุฏิ ปรม
ธน อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา มาตา วา อ. มารดา หรือ ปตา วา
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หรือวา อ. บิดา โหตุ จงมีเถิด วิสฺสาโส อ. ความคุนเคย สทฺธึ กับ
เยน ปุคฺคเลน ดวยบุคคลใด นตฺถิ ยอมไมมี โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น
อฺาตโก ว เปนผูไมใชญาติเทียว (โหติ) ยอมเปน ปน แตวา
วิสฺสาโส อ. ความคุนเคย สทฺธึ กับ เยน ปุคฺคเลน ดวยบุคคลใด
อตฺถิ มีอยู โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนัน้ อสมฺพทฺโธป ผูแมไมสัมพันธ
แลว าติ ชื่อวาเปนญาติ ปรโม อยางยิ่ง คือวา อุตฺตโม อยางสูงสุด
(โหติ) ยอมเปน (อิติ) ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหง
พระคาถาวา วิสฺสาสปรมา ญาตี อิติ ดังนี้ ฯ เตน การเณน
เพราะเหตุนั้น (วจน) อ. พระดํารัสวา วิสฺสาสปรมา าตี อิติ ดังนี้
(สตฺถารา) อันพระศาสดา วุตฺต ตรัสแลว ฯ ปน อนึ่ง สุข นาม
ชื่อ อ. ความสุข นิพฺพานสทิส อันเชนกับดวยพระนิพพาน นตฺถิ
ยอมไมมี เตน การเณน เพราะเหตุนั้น (สตฺถา) อ. พระศาสดา
อาห ตรัสแลววา นิพฺพาน ปรม สุข อิติ ดังนี้ ฯ.

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๖ - หนาที่ 165

เรื่องทาวสักกะ
๓๕. ๑๓๕/๑๑ ตั้งแต ภิกฺขุ กถ สมุฏ าเปสุ อโห เปนตนไป
ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. กถ ยังถอยคําวา อโห โอ สิเนโห อ. ความ
สิเนหา สตฺถริ ในพระศาสดา (อตฺถิ) มีอยู สกฺกสฺส แกทา วสักกะ
(สกฺโก) อ. ทาวสักกะ ปหาย ทรงละแลว ทิพพฺ สมฺปตฺตึ ซึ่งสมบัติ
อันเปนทิพ เอวรูป นาม ชื่ออันมีรูปอยางนี้ อกตฺวา ไมทรงกระทํา
แลว มุขสงฺโกจนมตฺตป อาการ ซึง่ พระอาการ แมอันมีการสยิ้วซึ่ง
พระพักตรเปนประมาณ นีหรนฺโต ทรงนําออกไปอยู ครธภาชน
ซึ่งภาชนะแหงของหอม อกาสิ ไดทรงกระทําแลว อุปฏาน ซึ่ง
การบํารุง อิติ ดังนี้ สมุฏาเปสุ ใหตั้งขึ้นพรอมแลว ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว กถ ซึง่ ถอยคํา
เตส ภิกฺขูน ของภิกษุ ท. เหลานั้น ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแลววา ภิกฺขเว
ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. วเทถ ยอมกลาว กึ วตฺถุ ซึ่งถอยคํา
อะไร อิติ ดังนี้ (วจเน) ครั้นเมื่อคําวา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ
(มย) อ. ขาพระองค ท. (วเทม) ยอมกลาว อิม นาม วตฺถุ ซึ่ง
เรื่องชื่อนี้ อิติ ดังนี้ (เตหิ ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺเต
กราบทูลแลว วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอ นภิกษุ ท. เทวราชา
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อ. เทวดาผูพระราชา สกฺโก พระนามวาสักกะ กโรติ ยอมทรงกระทํา
สิเนห ซึ่งความสิเนหา มยิ ในเรา ย ใด เอต สกฺเกน มยิ สิเนหสฺส
กตตฺต อ. ความที่แหงความสิเนหา ในเรา เปนอาการอันทาวสักกะทรง
กระทําแลวนั่น อนจฺฉริย เปนคุณชาตไมนาอัศจรรย (โหติ) ยอมเปน
หิ เพราะวา เทวราชา อ. เทวดาผูพระราชา สกฺโก พระนามวาสักกะ
อย นี้ สุตฺวา ทรงสดับแลว ธมฺมเทสน ซึ่งพระธรรมเทศนา โสตาปนฺโน
เปนโสดาบัน หุตฺวา เปน วิชหิตฺวา ละวิเศษแลว ชรสกฺกภาว ซึ่ง
ความเปนแหงทาวสักกะผูแก ปตฺโต ทรงถึงแลว ตรุณสกฺกภาว ซึ่ง
ความเปนแหงทาวสักกะผูหนุม นิสฺสาย เพราะอาศัย ม ซึง่ เรา หิ
จริงอยู อห อ. เรา อสฺส สกฺกสฺส เมื่อทาวสักกะนั้น นิสินฺนสฺส
ประทับนั่งแลว มชฺเฌ ในทามกลาง เทวปริสาย แหงเทพบริษัท
อินฺทสาลคุหาย ณ ถ้ําชือ่ วาอินทสาล (อตฺตโน) มรณภยตชฺชติสฺส
ปฺจสิขคนฺธพฺพเทวปุตฺต ปุรโต กตฺวา อาคตกาเล ในกาลแหงพระองค
ผูอันภัยแตความตายคุกคามแลว ทรงกระทําแลว ซึ่งเทพบุตรผูเปน
นักฟอนชื่อวาปญจสิขะ ขางหนา เสด็จมาแลว วตฺวา ตรัสแลววา
วาสว ดูกอนทาววาสวะ ตฺว อ. ทาน ปุจฺฉ จงถาม
ปฺห ซึ่งปญญา ม กะเรา ตฺว อ. ทาน อิจฺฉสิ
ยอมปรารถนา ยงฺก
ิ ฺจิ ปฺห ซึ่งปญหาขอใด
ขอหนึ่ง มนสิ ในพระทัย อห อ. เรา กโรมิ
จะกระทํา อนฺต ซึง่ สวนสุด ปฺหสฺส แหงปญหา
ตสฺส ตสฺสเอว นัน้ นั้นนั่นเทียว เต แกทาน
อิติ ดังนี้
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วิโนเทนฺโต เมื่อจะบรรเทา กงฺข ซึ่งความสงสัย ตสฺส สกฺกสฺส แหง
ทาวสักกะนั้น เทเสสึ แสดงแลว ธมฺม ซึ่งธรรม เทสนาวสาเน ใน
กาลเปนที่สุดลงแหงเทศนา ธมฺมาภิสมโย อ. การตรัสรูพรอมเฉพาะ
ซึ่งธรรม อโหสิ ไดมีแลว ปาณโกฏีน แกโกฏิแหงสัตวผูมีลมปราณ
ท. จุทฺทสนฺน ๑๔ สกฺโกป แม อ. ทาวสักกะ ยถานิสินฺโน ว
ผูประทับนั่งแลวอยางไรเทียว ปตฺวา ทรงบรรลุแลว โสตาปตฺติผล
ซึ่งโสดาปตติผล ตรุณสกฺโก เปนผูเปนทาวสักกะผูหนุม ชาโต เกิดแลว
อห อ. เรา พหูปกาโร เปนผูมีอุปการะอันมาก อสฺส สกฺกสฺส แก
ทาวสักกะนั้น เอว อยางนี้ (อมฺหิ) ยอมเปน สิเนโห นาม ชื่อ
อ. ความสิเนหา มยิ ในเรา ตสฺส สกฺกสฺส แหงทาวสักกะนั้น อนจฺฉริโย
เปนอาการไมนาอัศจรรย (โหติ) ยอมเปน ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. หิ
ก็ อริยาน ทสฺสนป แม อ. การเห็น ซึ่งพระอริยเจา ท. สุข เปนเหตุ
เครื่องนํามาซึ่งความสุข (โหติ) ยอมเปน สนฺนวิ าโสป แม อ. การ
อยูรวมกัน เอกฏาเน ในที่อันเดียวกัน สทฺธึ กับ เตหิ อริเยหิ ดวย
พระอริยเจา ท. เหลานั้น สุโข เปนอาการเครื่องนํามาซึ่งความสุข (โหติ)
ยอมเปน ปน แตวา เอต กิจฺจ อ. กิจนั่น สพฺพ ทั้งปวง พาเลหิ
ดวยคนพาล ท. ทุกฺข เปนเหตุเครื่องนํามาซึ่งทุกข (โหติ) ยอมเปน
อิติ ดังนี้ อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา
เหลานี้วา
ทสฺสน อ. การเห็น อริยาน ซึ่งพระอริยเจา ท.
สาหุ เปนคุณชาตยังประโยชนใหสําเร็จ (โหติ)
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ยอมเปน สนฺนิวาโส อ. การอยูรวมกัน (เตหิ
อริเยหิ) ดวยพระอริยเจา ท. เหลานั้น สุโข เปน
อาการเครื่องนํามาซึ่งความสุข สทา ในกาลทุกเมื่อ
(โหติ) ยอมเปน (ปุคฺคโล) อ. บุคคล สุขี
พึงเปนผูมีความสุข นิจฺจเอว เปนนิจนั่นเทียว
สิยา พึงเปน อทสฺสเนน เพราะการไมเห็น
พาลาน ซึ่งคนพาล ท. หิ เพราะวา พาลสงฺคตจารี
ปุคฺคโล อ. บุคคล ผูมีปกติเที่ยวสมาคมแลวดวย
คนพาล โสจติ ยอมเศราโศก อทฺธาน สิ้นกาล
ยืดยาว ทีฆ มาน สวาโส อ. การอยูรวมกัน
พาลาหิ ดวยคนพาล ท. ทุกฺโข เปนอาการเครื่อง
นํามาซึง่ ทุกข (โหติ) ยอมเปน สพฺพทา ใน
กาลทุกเมื่อ (สวาโส) อิว ราวกะ อ. การอยูรวมกัน
อมิตฺเตน ดวยศัตรูผูมิใชมิตร จ สวนวา ธีโร
อ. ปราชญ สุขสวาโส เปนผูมีการอยูรวมกัน
เปนเครือ่ งนํามาซึ่งความสุข (โหติ) ยอมเปน
สมาคโม อิว ราวกะ อ. สมาคม าตีน แหงญาติ ท.
(ตสฺมา หิ) เพราะเหตุนั้นแล ปุคฺคโล อ. บุคคล
ภเชถ พึงคบ (ปุคฺคล) ซึ่งบุคคล ธีร จ ผูเ ปน
ปราชญดวย ปฺ จ ผูมีปญ
 ญาดวย พหุสฺสุต จ
ผูมีพระพุทธพจนอันสดับแลวมากดวย โธรยฺหลีล
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ผูนําไปซึ่งธุระเปนปกติ วตวนฺต ผูมีวัตร อริยล
ผูเปนอริยะ ต นั้น ตาทิส ผูเชนนั้น สปฺปุริส
ผูเปนสัตบุรุษ สุเมธ ผูมีปญญาดี จนฺทิมา อิว
ราวกะ อ. พระจันทร (ภชนฺโต) คบอยู
นกฺขตฺตปถ ซึ่งคลองแหงนักษัตร อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา สาธุ เปนคุณชาตยังประโยชนใหสําเร็จ
คือวา สุนฺทร เปนกรรมดี คือวา ภทฺทก เปนกรรมเจริญ (อิติ)
ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหงบทวา
สาหุ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา เกวล เตส อริยาน ทสฺสนเอว อ. การ
เห็นซึ่งพระอริยเจา ท. เหลานั้น อยางเดียวนั่นเทียว (สาธุ) เปน
คุณชาตยังประโยชนใหสําเร็จ (โหติ) ยอมเปน น หามิได ปน ก็
เตหิ อริเยหิ สทฺธึ เอกฏาเน นิสีทนาทิภาโวป แม อ. ความ
เปนแหงกิจมีการนั่งเปนตน ในที่อันเดียวกัน กับดวยพระอริยเจา ท.
เหลานั้น เตส อริยาน วตฺตปฺปฏิวตฺต กาตุ ลภนภาโวป แม อ. ความ
เปนคืออันได เพื่ออันกระทํา ซึ่งวัตรและวัตรอันสมควร แกพระ
อริยเจา ท. เหลานั้น สาธุเอว เปนอาการยังประโยชนใหสําเร็จนั่นเทียว
(โหติ) ยอมเปน (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา สนฺนิวาโส
อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา หิ เพราะวา โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด
สหจารี เปนผูมีปกติเที่ยวไปกับ พาเลน ดวยคนพาล (โหติ) ยอมเปน
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(อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา พาลสงฺตจารี หิ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น พาลสหาเยน
วุจฺจนาโม ผูอันสหายผูเปนพาลกลาวอยูวา ตฺว อ. ทาน เอหิ จงมาเถิด
มย อ. เรา ท. กโรม จะกระทํา สนฺธิจฺเฉทาทีนิ กมฺมานิ ซึ่งกรรม ท.
มีการตัดซึ่งที่ตอเปนตน อิติ ดังนี้ เอกจฺฉนฺโท เปนผูมีความพอใจ
อันเดียวกัน สทฺธึ กับ เตน พาลสหาเยน ดวยสหายผูเปนพาลนั้น
หุตฺวา เปน กโรนฺโต กระทําอยู ตานิ กมฺมานิ ซึ่งกรรม ท. เหลานั้น
ปตฺวา ถึงแลว หตฺถจฺเฉทาทีนิ ทุกฺขานิ ซึ่งทุกข ท. มีการตัดซึ่งมือ
เปนตน โสจติ ชื่อวายอมเศราโศก อทฺธาน สิน้ กาลยืดยาว ทีฆ นาน
(อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา ทีฆมทฺธาน อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา วาโส นาม ชื่อ อ. การอยู เอกโต โดย
ความเปนอันเดียวกัน สทฺธึ กับ อสิหตฺเถน อมิตฺเตน วา ดวยศัตรู
ผูมิใชมิตร ผูมีดาบในมือหรือ อาสิวิสาทีหิ จณฺฑสตฺเตหิ วา หรือวา
ดวยสัตวตัวดุราย ท. มีอสรพิษเปนตน ทุกโฺ ข เปนอาการเครื่องนํามา
ซึ่งความทุกข นิจฺจ เปนนิจ (โหติ) ยอมเปน ยถา ฉันใด (วาโส)
อ. การอยู (เอกโต) โดยความเปนอันเดียวกัน สทฺธึ กับ พาเลหิ
ดวยคนพาล ท. (ทุกฺโข) เปนอาการเครื่องนํามาซึ่งทุกข (นิจฺจ) เปนนิจ
(โหติ) ยอมเปน ตถาเอว ฉันนั้นนั่นเทียว อิติ ดังนี้ (ปทสฺส)
แหงบทวา สพฺพทา อิติ ดังนี้ ฯ
(วิคฺคโห) อ. วิเคราะห (เอตฺถ คาถาปาเท) ในบาทแหง
พระคาถานี้วา ธีโร จ สุขสวาโส อิติ ดังนี (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต
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(กาตพฺโพ) พึงกระทํา ฯ สวาโส อ. การอยูรวมกัน เอเตน ธีเรน
ดวยนักปราชญนั้น สุโข เปนอาการเครื่องนํามาซึ่งความสุข (โหติ)
ยอมเปน อิติ เพราะเหตุนั้น (โส ธีโร) อ. นักปราชญนั้น สุขสวาโส
ชื่อวา เปนผูมีการอยูรวมกันเปนเหตุเครื่องนํามาซึ่งความสุข (โหติ)
ยอมเปน ฯ
อตฺโถ อ. อธิบายวา วาโส อ. การอยู เอกฏาเน ในที่อันเดียวกัน
สทฺธึ กับ ปณฺฑิเตน ดวยบัณฑิต สุโข เปนอาการเครื่องนํามาซึ่ง
ความสุข (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
(ปุจฺฉา) อ. อันถามวา (สวาโส) อ. การอยูรวมกัน (ธีเรน)
ดวยนักปราชญ (สุโข) เปนอาการเครื่องนํามาซึ่งความสุข (โหติ)
ยอมเปน สมาคโม อิว ราวกะ อ. สมาคม าตีน แหงญาติ ท.
อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อธิบายวา สมาคโม อ. สมาคม ปยาตีน แหง
ญาติผูเปนที่รัก ท. สุโข เปนอาการเครื่องนํามาซึ่งความสุข (โหนติ)
ยอมเปน ยถา ฉันใด (สวาโส) อ. การอยูรวมกัน (ธีเรน) ดวย
นักปราชญ สุโข เปนอาการเครื่องนํามาซึ่งความสุข (โหติ) ยอมเปน
เอว ฉันนั้น (อิติ) ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา
าตีนว สมาคโม อิติ ดังนี้ ฯ
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อตฺโถ อ. อรรถวา สวาโส อ. การอยูรวมกัน สทฺธึ กับ พาเลน
ดวยคนพาล ทุกโฺ ข เปนอาการเครื่องนํามาซึ่งทุกข (โหติ) ยอมเปน
(สวาโส) อ. การอยูรวมกัน สทฺธึ กับ ปณฺฑิเตน ดวยบัณฑิต สุโข
เปนอาการเครื่องนํามาซึ่งความสุข (โหติ) ยอมเปน ยสฺมา เหตุใด
ตสฺมา หิ เพราะเหตุนั้นแล ปุคคฺโล อ. บุคคล ภเชถ พึงคบ คือ
วา ปยิรุปาเสถ พึงเขาไปนั่งใกล (ปุคฺคล) ซึ่งบุคคล ธิติสมฺปนฺน
ธีร จ ผูถึงพรอมแลวดวยปญญาเปนเครื่องทรงจํา ชื่อวาผูเปนนักปราชญ
ดวย โลกิยโลกุตฺตรปณฺาสมฺปนฺน ปฺ จ ผูถึงพรอมแลวดวยปญญา
อันเปนโลกิยะและโลกุตระ ชื่อวาผูมีปญญาดวย อาคมาธิคมสมฺปนฺน
พหุสุต จ ผูถึงพรอมแลวดวยนิกายเปนเหตุมาและมรรคและผลเปน
เหตุบรรลุ ชื่อวาผูมีพระพุทธพจนอันสดับแลวมากดวย โธรยฺหสีล
ชื่อวาผูนําไปซึ่งธุระเปนปกติ (อตฺตโน) ธุรวหนสีลตาย เพราะความ
ที่แหงตนเปนผูมีอันนําไปซึ่งธุระเปนปกติ อรหตฺตปาปนสงฺขาตาย อันอัน
บัณฑิตนับพรอมแลววา การยังตนใหบรรลุซึ่งความเปนแหงพระอรหันต
วตวนฺต ชือ่ วาผูมีวัตร สีลวเตน จเอว เพราะวัตรคือศีลดวยนั่นเทียว
ธูตงฺควเตน จ เพระวัตรคือธุดงคดวย อริย ชือ่ วาผูเปนอริยะ
(อตฺตโน) อารกตาย เพราะความที่แหงตนเปนผูไกล กิเลเสหิ จาก
กิเลส ท. ต นั้น คือวา ตถารูป ผูมรี ูปอยางนั้น สปฺปุริส ผูเ ปน
สัตบุรุษ โสภนปฺ ผูมีปญญาอันงาม จนฺทมิ า อ. พระจันทร
ภชติ คบอยู อากาส ซึง่ อากาศ นกฺขตฺตปถสงฺขาต อันอันบัณฑิตนับ
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พรอมแลววาคลองแหงนักษัตร นิมมฺ ล อันมีมลทินออกแลว ยถา
ฉันใด เอว ฉันนั้น อิติ ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา ตสฺมา อิติ
ดังนี้เปนตน ฯ
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เรื่องตโยบรรพชิต
๓๖. ๑๓๙/๑๖ ตั้งแต ปพฺพชิตกาลโต ปฏาย เอว กรณ
เปนตนไป.
(สตฺถา) อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา กรณ นาม ชื่อ
อ. การกระทํา เอว อยางนี้ ปฏาย จําเดิม (อตฺตโน) ปพฺพชิตกาลโต
แตกาลแหงตนบวชแลว น ยุตฺต ไมควรแลว หิ เพราะวา ปยาน
สตฺตสงฺขาราน อทสฺสน จ อ. การไมเห็น ซึ่งสัตวและสังขาร ท. อัน
เปนที่รักดวย อปฺปยาน สตฺตสงฺขาราน ทสฺสน จ อ. การเห็น ซึ่ง
สัตวและสังขาร ท. อันไมเปนที่รักดวย ทุกฺขเอว เปนเหตุเครื่องนํามา
ซึ่งทุกขนั่นเทียว (โหนฺติ) ยอมเปน ตสฺมา เพราะเหตุนั้น สตฺเตสุ
จเอว สงฺขาเรสุ จ กฺจิ สตฺตสงฺขาร ปย วา อปฺปย วา กาตุ
อ. อันกระทํา ในสัตว ท. ดวยนั่นเทียวหนา ในสังขาร ท. ดวยหนา
ซึ่งสัตวและสังขารอะไร ๆ ใหเปนทีร่ ักหรือ หรือวาใหไวเปนที่รัก น
วฏฏติ ยอมไมควร อิติ ดังนี้ อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่ง
พระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
(ปุคฺคโล) อ. บุคคล อโยเค อตฺตาน ยุชฺ  จ
ประกอบอยู ซึ่งตน ในเหตุอันบุคคลไมพึง
ประกอบดวย โยคสฺมึ (อตฺตาน) อโยชน จ
ไมประกอบอยู ซึ่งตนในเหตุอันบุคคลพึงประกอบ
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ดวย หิตฺวา ละแลว อตฺถ ซึ่งประโยชน ปยคฺคาหี
เปนผูมปี กติถือเอาซึ่งอารมณอันเปนที่รัก (หุตฺวา)
เปน ปเหติ ยอทกระหยิ่ม อตฺตานุโยคิน
ชนาน ตอชน ท. ผูตามประกอบซึ่งตนเปนปกติ
(ปุคฺคโล) อ. บุคคล มา สมาคฺฉิ อยาสมาคม
แลว ปเยหิ สตฺตสงฺขาเรหิ ดวยสัตวและสังขาร
ท. อันเปนที่รัก (มา สมาคฺฉิ) อยาสมาคม
แลว อปฺปเยหิ สตฺตสงฺขาเรหิ ดวยสัตวและสังขาร
ท. อันไมเปนที่รัก กุทาจน ในกาลไหน ๆ (หิ)
เพราะวา ปยาน สตฺตสงฺขาราน อทสฺสน จ
อ. การไมเห็น ซึ่งสัตวและสังขาร ท. อันเปน
ที่รักดวย อปฺปยาน สตฺตสงฺขาราน ทสฺสน จ
อ. การเห็น ซึ่งสัตวและสังขาร ท. อันไมเปน
ที่รักดวย ทุกขฺ  เปนเหตุเครื่องนํามาซึ่งทุกข
(โหนฺติ) ยอมเปน
ตสฺมา เพราะเหตุนั้น
(ปุคฺคโล) อ. บุคคล น กยิราถ ไมพึงกระทํา
(สตฺต วา สงฺขาร วา) ซึ่งสัตวหรือ หรือวา
ซึ่งสังขาร ปย ใหเปนที่รัก หิ เพราะวา ปยาปาโย
อ. การไปปราศจากสัตวและสังขารอันเปนที่รัก
ปาปโก เปนสภาพลามก (โหติ) ยอมเปน
ปยาปย อารมฺมณ อ. อารมณ อันเปนที่รักและ
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ไมเปนที่รัก นตฺถิ ยอมไมมี เยส ชนาน แก
ชน ท. เหลาใด คนฺถา อ. กิเลสเครื่องรอยรัด ท.
น วิชชฺ นฺติ ยอมไมมี เตส ชนาน แกชน ท.
เหลานัน้ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา อยฺุชิตพฺเพ เหตุมฺหิ ในเหตุอันบุคคล
ไมพึงประกอบ คือวาา อยนิโสมนสิกาเร ในการกระทําไวในใจดวย
ไมแยบคาย (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา
(ปทสฺส) แหงบทวา อโยเค อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อธิบายวา หิ ก็ เสวน อ. การเสพ อโคจรสฺส ซึ่ง
อโคจร ฉพฺพิธสฺส อันมีอยาง ๖ เวสิยาโคจราทิเภทสฺ อันตางดวย
อโคจรมีอโคจรคือหญิงเพศยาเปนตน อโยนิโสมนสิกาโร
นาม
ชื่อวาการกระทําไวในใจโดยไมแยบคาย อิธ าเน ในที่นี้ ยฺุชนฺโต
ผูประกอบอยู อตฺตาน ซึ่งตน อโยนิโสมนสิกาเร ในการกระทําไว
ในใจโดยไมแยบคาย ตสฺมึ นั้น อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ตพฺพิปริเต โยนิโสมนสิกาเร อยฺุชนฺโต
จ ผูไมประกอบอยู ในการกระทําไวในใจโดยแยบคาย อันวิปริตจาก
การกระทําไวในใจโดยไมแยบคายนั้นดวย (อิต)ิ ดังนี้ (ปทสฺส)
แหงบทวา โยคสฺมึ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา อธิสีลาทิสิกฺขาตฺตย อ. หมวดสามแหง
สิกขามีศีลอันยิ่งเปนตน ปฏาย จําเดิม (อตฺตโน) ปพฺพชิตากาลโต
แตกาลแหงตนบวชแลว อตฺโถ นาม ชื่อวาประโยชน หิตวฺ า ละแลว
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ต อตฺถ ซึง่ ประโยชนนั้น (อิติ) ดังนี้ (ปททฺวยสฺส) แหงหมวด
สองแหงบทวา อตฺถ หิตฺวา อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา คณฺหนฺโต ถือเอาอยู ปยเอว อารมฺมณ
ซึ่งอารมณ อันเปนที่รักนั่นเทียว ปฺจกามคุณสงฺขาตอันอันบัณฑิตนับ
พรอมแลววากามคุณ ๕ (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา ปยคฺคาหี
อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา (ปุคฺคโล) อ. บุคคล จุโต เคลื่อนแลว
สาสนโต จากศาสนา ตาย ปฏิปตฺติยา เพราะการปฏิบัตินั้น ปตฺวา
ถึงแลว คิหิภาว ซึ่งความเปนแหงคฤหัสถ เย ชนา อ. ชน ท. เหลาใด
อนุยฺุชนฺตา ตามประกอบอยู อตฺตานุโยค ตามประกอบซึ่งตน
สีลาทีนิ คุณชาตานิ ยังคุณชาต ท. มีศีลเปนตน สมฺปาเทตฺวา ใหถึง
พรอมแลว ลภนฺติ ยอมได สกฺการ ซึ่งสักการะ สนฺติกา จากสํานัก
เทวมนุสฺสาน  ของเทวดาและมนุษย ท. ปเหติ ยอมทะเยอทะยาน
เตส ชนาน ตอชน ท. เหลานั้น ปจฺฉา ในภายหลัง คือวา อิจฺฉติ
ยอมปรารถนาวา อโห วต โอหนอ อหป แม อ. เรา เอวรูโป
พึงเปนผูมีรูปอยางนี้ อสฺส พึงเปน อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา ปเหตตฺตานุโยคิน อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา (ปุคฺคโล) อ. บุคคล น สมาคจฺเฉยฺย
ไมพึงสมาคม สตฺเตหิ วา ดวยสัตว ท. หรือ สงฺขาเรหิ วา หรือวา
ดวยสังขาร ท. ปเยหิ อันเปนที่รัก กุทาจน ในกาลไหน ๆ คือวา
เอกกฺขณป แมในขณะหนึ่ง ตถา อนึ่ง (ปุคฺคโล) อ. บุคคล (น
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สมาคจฺเฉยฺย ไมพึงสมาคม (สตฺเตหิ วา) ดวยสัตว ท. หรือ
(สงฺขาเรหิ วา) หรือวา ดวยสังขาร ท. อปฺปเยหิ อันไมเปนที่รัก
(กุทาจน) ในกาลไหน ๆ คือวา (เอกกฺขณป) แมในขณะหนึ่ง (อิติ)
ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา มา ปเยหิ อิติ ดังนี้ ฯ
(ปุจฺฉา) อ. อันถามวา (ปุคฺคโล) อ. บุคคล (น สมาคจฺเฉยฺย)
ไมพึงสมาคม (สตฺเตหิ วา) ดวยสัตว ท. หรือ (สงฺขาเรหิ วา)
หรือวา ดวยสังขาร ท. (ปเยหิ) อันเปนที่รัก (น สมาคจฺเฉยฺย)
ไมพึงสมาคม (สตฺเตหิ วา) ดวยสัตว ท. หรือ (สงฺขาเรหิ วา)
หรือวา ดวยสังขาร ท. (อปฺปเยหิ) อันไมเปนที่รัก กึการณา เพราะ
เหตุอะไร (อิติ) ดังนี้ ฯ
(วิสฺสชฺชน) อ. อันเฉลยวา หิ เพราะวา ปยาน สตฺตสงฺขาราน
วิโยควเสน อทสฺสน จ อ. การไมเห็นซึ่งสัตวและสังขาร อ. อันเปน
ที่รัก ดวยอํานาจแหงความพลัดพรากดวย อปฺปยาน สตฺตสงฺขาราน
อุปสงฺกมนวเสน ทสฺสน จ อ. การเห็น ซึ่งสัตวและสังขาร ท. อัน
ไมเปนที่รัก ดวยอํานาจแหงการเขาไปหาดวย ทุกฺข เปนเหตุเครื่อง
นํามาซึ่งทุกข (โหนฺติ ) ยอมเปน (อิติ) ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา อิท ทสฺสนาทสฺสน อ. การเห็นและการ
ไมเห็นนี้ อุภยป แมทั้งสอง ทุกฺข เปนเหตุเครื่องนํามาซึ่งทุกข (โหติ)
ยอมเปน ยสฺมา เหตุใด ตสฺมา เพราะเหตุนั้น (ปุคฺคโล) อ. บุคคล
น กเรยฺย ไมพึงกระทํา สตฺต วา ซึ่งสัตวหรือ สงฺขาร วา หรือวา
ซึ่งสังขาร กฺจิ อะไร ๆ ปย นาม ชื่อวาใหเปนที่รัก (อิติ) ดังนี้
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(ปทสฺส) แหงบทวา ตสฺม อิติ ดังนี้ ฯ
อปาโย อ. ความไปปราศ คือวา วิโยโค อ. ความพลัดพราก
ปเยหิ สตฺตสงฺขาเรหิ จากสัตวและสังขาร ท. อันเปนที่รัก ปยาปาโย
ิอิติ ชื่อวาความไปปราศจากสัตวและสังขารอันเปนที่รัก ฯ (อตฺโถ)
อ. อรรถวา ลามโก อันลามก (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา
ปาปโก อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา ปย อารมฺมณ อ. อารมณอันเปนที่รัก นตฺถิ
ยอมไมมี เยส ชนาน แกชน ท. เหลาใด กายคนฺโถ อ. กิเลสเครื่อง
รอยรัดในกาย อภิชฺฌา คือ อ. ความเพงเล็ง เตส ชนาน อันชน
ท. เหลานั้น ปหียติ ยอมละเสียได อปฺปย อารมฺมณ อ. อารมณอัน
ไมเปนที่รัก นตฺถิ ยอมไมมี เยส ชนาน แกชน ท. เหลาใด กายคนฺโถ
อ. กิเลสเครื่องรอยรัดในกาย พฺยาปาโท คือ อ. ความพยายาม เตส
ชนาน อันชน ท. เหลานั้น ปหียติ ยอมละเสียได ปน ก็ เตสุ ทฺวีสุ
คนฺเถสุ ครัน้ เมื่อกิเลสเครื่องรอยรัด ท. ๒ เหลานั้น (เตส ชนาน)
อันชน ท. เหลานั้น ปหีเนสุ ละเสียไดแลว เสสคนฺถาป แม อ. กิเลส
เครื่องรอยรัดอันเหลือ ท. (เตส ชนาน) ปหีนา นาม ชือ่ วาเปน
กิเลส อันชน ท. เหลานัน้ ละเสียไดแลว โหนฺติ ยอมเปน ตสฺมา
เพราะเหตุนั้น (อารมฺมณ) อ. อารมณ (ปุคคเลน) อันบุคคล น
กาตพฺพ ไมพึงกระทํา ปย วา ใหเปนที่รักหรือ อปฺปย วา หรือวา
ใหไมเปนที่รัก อิติ ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา
คนฺถา เตส น วิชฺชนฺติ อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องกุฎมพีคนใดคนหนึ่ง
๓๗. ๑๔๑/๑๙ ตั้งแต อถ น สตฺนา กึ นุ โข อุปาสก
เปนตนไป.
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแลว น
กุฏมฺพิก ซึ่งกุฏมพีนั้นวา อุปาสก ดูกอนอุบาสก ตฺว อ. ทาน ทุกฺขิโต
เปนผูถึงแลวซึ่งความทุกข อสิ ยอมเปน กึ นุ โข เพราะเหตุอะไร
หนอแล อิติ ดังนี้ ปุตฺตวิโยคทุกฺเข ครั้นเมื่อความทุกขเพราะความ
พลัดพรากจากบุตร เตน กุฏมฺพิเกน อันกุฏมพีนั้น อาโรจิเต กราบทูล
แลว วตฺวา ตรัสแลววา อุปาสก ดูกอนอุบาสก ตฺว อ. ทาน มา
จินฺตยิ อยาคิดแลว มรณ นาม ชื่อ อ. ความตาย อิท นี้ น เอกสฺมึ
าเน (โหติ) จ ยอมไมมี ในที่อันหนึ่งดวย น เอกสฺสเอว ปุคฺคลสฺส
โหติ จ ยอมไมมี แกบคุ คล คนหนึ่งนั่นเทียวดวย ปน ก็ ภวปฺปวตฺติ
นาม ชื่อ อ. ความเปนไปแหงภพ อตฺถิ มีอยู ยาวตา มีประมาณ
พียงใด มรณ อ. ความตาย โหติเอว ยอมมีนนั่ เทียว สพฺพสตฺตาน
แกสัตวทั้งปวง ท. (ตาวตา) มีประมาณเพียงนั้น เอกสงฺขาโรป แม
อ. สังขารอันหนึ่ง นิจฺโจ นาม ชือ่ วาเที่ยง นตฺถิ ยอมไมมี ตสฺมา
เพราะเหตุนั้น (ตยา) อันทาน ปจฺจเวกฺขิตพฺพ พึงพิจารณาเห็นเฉพาะ
โยนิโส โดยแยบคายวา มรณธมฺม ธมฺมชาต อ. ธรรมชาต อันมีความ
ตายเปนธรรม มต ตายแลว ภิชฺชนธมฺม ธมฺมชาต อ. ธรรมชาต
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อันมีความแตกเปนธรรม ภินฺน แตกแลว อิติ ดังนี้ (ตยา) อันทาน
น โสจิตพฺพ ไมพึงเศราโศก หิ เพราะวา โปราณกปณฺฑิตา อ. บัณฑิต
ในกาลกอน ท. (ปจฺจเวกฺขิตฺวา) พิจารณาเห็นเฉพาะแลววา มรณธมฺม
ธมฺมชาต อ. ธรรมชาต อันมีความตายเปนธรรม มต ตายแลว ภิชฺชนธมฺม ธมฺมชาต อ. ธรรมชาต อันมีความแตกเปนธรรม ภินนฺ  แตกแลว
อิติ ดังนี้ ปยปุตฺตสฺส มตกาเล ในกาลแหงบุตรผูเปนที่รักตายแลว
อกตฺวา ไมกระทําแลว โสก ซึ่งความเศราโศก มรณะสฺสตึเอว ยัง
มรณัสสตินั่นเทียว ภาวยึสุ ใหเปนแลว อิติ ดังนี้ (กุฏมพฺ ิเกน)
ยาจิโต ผูอนั กุฏมพีทูลวิงวอนแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ
ปณฺฑิตา อ. บัณฑิต ท. เก เหลาไหน เอว อกสุ จ ไดกระทําแลว
อยางนี้ดวย กทา อกสุ จ ไดกระทําแลว ในกาลไรดวย ตุมฺเห อ.
อาหริตฺวา ทรงนํามาแลว อตีต วตฺถุ ซึ่งเรื่องอันลวงไปแลว ปกาสนตฺถ
เพื่ออันทรงประกาศ ตสฺส อตฺถสฺส ซึ่งเนื้อความนั้น อุรคชาตก ยัง
ชาดกอันบัณฑิตกําหนดแลวดวยงู ปฺจกนิปาเต ในปญจกนิบาต อิม
นี้วา
(มม ปุตฺโต) อ. บุตรของเรา สรีเร ครั้นเมื่อสรีระ
นิพฺโภเค เปนธรรมชาตมีการใชสอยออกแลว
(สมาเน) เปนอยู เอว อยางนี้ หิตฺวา ละแลว
สนฺตนุ ซึ่งสรีระอันเปนของตน คจฺฉติ ไปอยู
อุรโค อิว ราวกะ อ. งู (หิตฺวา) ละแลว ตจ
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ซึ่งหนัง ชิณฺณ อันคร่ําคราแลว (คจฺฉนฺโต)
ไปอยู (มม ปุตฺเต) ครั้นเมือ่ บุตรของเรา เปเต
ละไปแลว กาลกเต เปนผูมีกาละอันกระทําแลว
สติ เปนอยู (โส มม ปุตฺโต) อ. บุตรของ
เรานั้น (อมฺเหหิ) ฑยฺหมาโน ผูอ ันเรา ท. เผาอยู
น ชานาชาติ ยอมไมรู ปริเทวิต ซึ่งความร่ําไร
าตีน แหงญาติ ท. ตสฺมา เพราะเหตุนั้น อห
อ. เรา น โสจามิ ยอมไมเศราโศกถึง เอต
ปุตฺต ซึ่งบุตรนั่น ยา คติใด (อตฺถิ)
มีอยู ตสฺส ปุตฺตสฺส แกบุตรนั้น โส ปุตฺโต
อ. บุตรนั้น คโต ไปแลว (ต คตึ) สูคตินั้น
อิติ ดังนี้
วิตฺถาเรตฺวา ทรงใหพิสดารแลว วตฺวา ตรัสแลววา ปณฺฑิตา อ. บัณฑิต
ท. ปุพฺเพ ในกาลกอน ปยปุตฺเต ครั้นเมื่อบุตรผูเปนที่รัก กาลกเต
เปนผูมีกาลอันกระทําแลว (สมาเน) เปนอยู เอว อยางนี้ ตฺว
อ. ทาน วิสสฺ ชฺเชตฺวา สละวิเศษแลว กมฺมนฺเต ซึ่งการงาน ท. นิราหาโร
เปนผูมีอาหารออกแลว (หุตฺวา) เปน โรทนฺโต วิจรสิ ยอมเที่ยว
ไปรองไหอยู เอตรหิ ในกาลบัดนี้ ยถา ฉันใด อวิจริตฺวา ไม
ประพฤติแลว ตถา ฉันนั้น อกตฺวา ไมกระทําแลว โสก ซึ่งความ
เศราโศก มรณสฺสติภาวนาวเสน ดวยอํานาจแหงการยังมรณัสสติให
เจริญ อาหาร ปริภฺุชสึ ุ จ บริโภคแลว ซึ่งอาหารดวย กมฺมนฺต
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อธิฏหิสุ จ ตั้งไวทับแลว ซึ่งการงานดวย ตสฺมา เพราะเหตุนั้น
ตฺว อ. ทาน มา จินฺตยิ อยาคิดแลววา ปยปุตฺโต อ. บุตรผูเปนที่รัก
เม ของเรา กาลกโต เปนผูมีกาลอันกระทําแลว (โหติ) ยอมเปน
อิติ ดังนี้ หิ จริงอยู โสโก วา อ. ความเศราโศกหรือ ภย วา
หรือวา อ. ภัย อุปฺปชฺชมาโน เมื่อจะเกิดขึ้น อุปฺปชฺชติ ยอมเกิดขึ้น
นิสฺสาย เพราะอาศัย ปยเอว วตถุ ซึ่งวัตถุอันเปนที่รักนั่นเทียว
อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึง่ พระคาถา อิม นี้วา
โสโก อ. ความเศราโศก ชายเต ยอมเกิด ปยโต
วตฺถุโต จากวัตถุอันเปนที่รัก ภย อ. ภัย ชายเต
ยอมเกิด ปยโต วตฺถุโต จากวัตถุอันเปนที่รัก
โสโก อ. ความเศราโศก นตฺถิ ยอมไมมี
วิปฺปมุตฺตสฺส ปุคฺคสฺส แกบคุ คล ผูพนวิเศษแลว
ปยโต วตฺถุโต จากวัตถุอันเปนที่รัก ภย อ. ภัย
(ภวิสฺสติ) จักมี กุโต านโต แตที่ไหน อิติ
ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อรรถวา หิ ก็ โสโก วา อ. ความเศราโศกหรือ ภย
วา หรือวา อ. ภัย วฏฏมูลโก อันมีวัฏฏะเปนมูล อุปฺปชฺชมาน เมื่อ
จะเกิดขึ้น อุปฺปชฺชติ ยอมเกิดขึ้น นิสฺสาย เพราะอาศัย สตฺต วา
ซึ่งสัตวหรือ สงฺขาร วา หรือวา ซึง่ สังขาร ปยเอว อันเปนที่รักนั้น
เทียว ปน แตวา เอต โสกภย อ. ความเศราโศกและภัยนั่น อุภยป
แมทั้งสอง นตฺถิ ยอมไมมี วิปฺปมุตฺตสฺเส ปุคคฺ ลสฺส แกบุคคล ผูพน
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วิเศษแลว ตโต สตฺตสงฺขารโต จากสัตวและสังขารนั้น อิติ ดังนี้
ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหงบทวา ปยโต
อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
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เรื่องนายนันทิยะ
๒๘. ๑๕๖/๑๑ ตั้งแต อเถกทิวส มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร
เปนตนไป.
อถ ครั้งนั้น เอกทิวสู ในวันหนึ่ง มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร
อ. พระเถระชื่อวามหาโมคคัลลานะ คนฺตฺวา ไปแลว เทวจาริก สูที่
จาริกในเทวดา ิโต ยืนอยูแลว อวิทูเร ณ ทีไ่ มไกล ปาสาทสฺส
แหงปราสาท ตสฺส นั้น ปุจฺฉิ ถามแลว เทวปุตฺเต ซึ่งเทพบุตร ท.
อาคเต ผูมาแลว สนฺติก สูสํานัก อตฺตโน ของตนวา ทิพฺพปฺปาสาโท
อ. ปราสาทอันเปนทิพ อจฺฉราคณปรปุณฺโณ อันเต็มรอบแลวดวยหมู
แหงนางอัปสร เอโส นั่น นิพฺพตฺโต บังเกิดแลว กสฺส เพื่อใคร
อิติ ดังนี้ ฯ อถ ครั้งนั้น เทวปุตฺตา อ. เทพบุตร ท. เต เหลานั้น
อาจิกฺขนฺตา เมื่อจะบอก วิมานสามิก ซึ่งเจาของของวิมาน อสฺส
เถรสฺส แกพระเถระนั้น อาหสุ กราบเรียนแลววา ภนฺเต ขาแตทาน
ผูเจริญ วิหาโร อ. วิหาร คหปติปุตฺเตน อันบุตรของคฤหบดี นนฺทิเยน
นาม ชื่อวานันทิยะ เยน ใด กาเรตฺวา ยังบุคคลใหกระทําแลว
ทินฺโน ถวายแลว สตฺถุ แกพระศาสดา อิสิปตเน ในปาชื่อวาอิสิปตนะ
เอต วิมาน อ. วิมานนั่น นิพฺพตฺต บังเกิดแลว อตฺถาย เพื่อประโยชน
ตสฺส นนฺทยิ สฺส แกนายนันทิยะนั้น อิติ ดังนี้ ฯ อจฺฉราสงฺโฆป
แม อ. หมูแหงนางอัปสร ทิสฺวา เห็นแลว น เถร ซึ่งพระเถระนั้น
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โอตริตฺวา ขามลงแลว ปาสาทโต จากปราสาท อาห กราบเรียนแลว
วา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ มย อ. ดิฉัน ท. นิพฺพตฺา บังเกิดแลว
อิธ าเน ในที่นี้ (อาสาย) ดวยความหวังวา มย อ. ดิฉนั ท.
ปริจาริกา จักเปนผูบําเรอ นนฺทิยสฺส ซึ่งนายนันทิยะ ภวิสฺสาม
จักเปน อิติ ดังนี้ (อมฺห) ยอมเปน ปน แตวา มย อ. ดิฉัน ท.
อปสฺสนฺตา เมื่อไมเปน ต นนฺทิย ซึ่งนายนันทิยะนั้น อุกฺกณฺิตา
เปนผูกระสันขึ้นแลว อติวิย เกินเปรียบ อมฺห ยอมเปน หิ ดวยวา
มนุสฺสสมฺปตฺตึ หิตฺวา ทิพฺพสมฺปตฺตึ คหณ อ. อันละ ซึ่งสมบัติของ
มนุษย แลวถือเอาซึ่งสมบัติอันเปนทิพ มตฺติกปาตึ ภินฺทิตฺวา สุวณฺณปาติ
คหณสทิส เปนเชนกับดวยอันทําลาย ซึ่งถาดอันเปนวิการแหงดิน
แลวถือเอา ซึ่งถาดอันเปนวิการแหงทอง (โหติ) ยอมเปน ตุมฺเห
อ. ทาน ท. วเทยฺยาถ พึงบอก น นนฺทิย ซึ่งนายนันทิยะนั้น
อาคมนตฺถาย เพื่อประโยชนแกอันมา อิธ าเน ในที่นี้ อิติ ดังนี้ ฯ
เถโร อ. พระเถระ อาคนฺตฺวา มาแลว ตโต เทวโลกโต
จากเทวโลกนั้น อุปสงฺกมิตฺวา เขาไปเฝาแลว สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา
ปุจฺฉิ ทูลถามแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ ทิพฺพสมฺปตฺติ
อ. สมบัติอนั เปนทิพ นิพฺพตฺตติ นุ โข ยอมบังเกิดหรือหนอแล
กตกลฺยาณาน ชนาน เพื่อชน ท. ผูมีกรรมอันงามอันกระทําแลว
มนุสฺสโลเก ิตานเอว ผูยังดํารงอยูแลว ในโลกของมนุษยนั่นเทียว
อิติ ดังนี้ (สตฺถา) อ. พระศาสดา (อาห) ตรัสแลววา โมคฺคลฺลาน
ดูกอนโมคคัลลานะ ทิพฺพสมฺปตฺติ อ. สมบัติอนั เปนทิพ นิพฺพตฺตา
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บังเกิดแลว นนฺทิยสฺส เพื่อนายนันทิยะ เทวโลเก ในโลกของเทวดา
เต อันเธอ ทิฏา เห็นแลว สาม เอง นนุ มิใชหรือ ตฺว อ. เธอ
ปุจฺฉสิ ยอมถาม ม ซึง่ เรา กสุมา เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ ฯ
(เถโร) อ. พระเถระ (ปุจฺฉิ) ทูลถามแลววา ภนฺเต ขาแตพระองค
ผูเจริญ (ทิพพฺ สมฺสปตฺติ) อ. สมบัติอนั เปนทิพ นิพฺพตฺติ บังเกิดแลว
เอว อยางนี้หรือ อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา
โมคฺคลฺลาน ดูกอนโมคคัลลานะ ตฺว อ. เธอ กเถสิ กลาวแลว เอต
วตฺถุ ซึ่งเรือ่ งนั่น กึ นาม ชื่ออะไร หิ เหมือนอยางวา โกจิเอว
อ. ใคร ๆ นั่นเทียว ิโต ยืนอยูแลว คามทฺวาเร ที่ประตูแหงบาน
ทิสฺวา เห็นแลว ปุตฺต วา ซึ่งบุตรหรือ ภาตร วา หรือวา ซึ่ง
พี่ชายนองชาย จิรปฺปวุตถฺ  ผูอยูพักแรมแลวสิ้นกาลนาน อาคจฺฉนฺต
ผูมาอยู ปวาสโต จากที่พักแรม อาคนฺตฺวา พึงมาแลว เคห
สูเรือน เวเคน โดยเร็ว อาโรเจยฺย พึงบอกวา อสุโก นาม
ปุคฺคโล อ. บุคคล ชือ่ โนน อาคโต มาแลว อิติ ดังนี้
อถ ครั้งนัน้ าตกา อ. ญาติ ท. อสฺส ปุคคฺ ลสฺส ของบุคคลนั้น
หฏปฺหฏา เปนผูราเริงแลวและราเริงทั่วแลว (หุตฺวา) เปน
นิกฺขมิตฺวา ออกไปแลว เวเคน โดยเร็ว อภินนฺเทยฺยุ พึงเพลิดเพลินยัง
ต ปุคฺคล กะบุคคลนั้นวา ตาต แนะพอ ตฺว อ. ทาน อาคโต
เปนผูมาแลว อสิ ยอมเปน ตาต แนะพอ ตฺว อ. ทาน อาคโต
เปนผูมาแลว อสิ ยอมเปน อิติ ดังนี้ ยถา ฉันใด เทวตา อ. เทวดา
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ท. อาทาย ถือเอาแลว ทิพฺพปณฺณาการ ซึ่งเครื่องบรรณาการอันเปนทิพ
ทสวิธ อันมีอยาง ๑๐ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ตอนรับแลว (จินฺตเนน) ดวย
อันคิดวา อห อ. เรา (ภวิสฺสามิ) จักมี ปุรโต ขางหนา อห อ. เรา
(ภวิสฺสามิ) จักมี ปุรโต ขางหนา อิติ ดังนี้ อภินนฺทนฺติ ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง อิตฺถึ วา กะหญิงหรือ ปุริส วา หรือวา กะบุรุษ
กตกลฺยาณ ผูมีกรรมอันงามอันกระทําแลว อิธ โลเก ในโลกนี้ อิม
โลก หิตฺวา ปรโลก คต ผูละแลว ซึ่งโลกนีไ้ ปแลว สูโลกในเบื้องหนา
เอว เอว ฉันนั้นนั่นเทียว อิติ ดังนี้ น มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร
กะพระเถระ ชื่อวามหาโมคคัลลานะนั้น อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว
คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
าตี จ อ. ญาติ ท. ดวย มิตฺตา จ อ. มิตร ท.
ดวย สุหชฺชา จ อ. เพื่อนผูม ีใจดี ท. ดวย
(ทิสฺวา) เห็นแลว ปุริส ซึ่งบุรุษ จิรปฺปวาสึ
ผูมีปกติอยูพักแรมสิ้นกาลนาน โสตฺถึ ผูม คี วาม
สวัสดี อาคต ผูม าแลว ทูรโต จากที่ไกล
อภินนฺทนฺติ ยอมเพลิดเพลินยิ่ง อาคต วามา
แลว ตถาเอว เพราะเหตุนั้นนั่นเทียว ปุ
ฺ านิ
อ. บุญ ท. ปฏิคคฺ ณฺหนฺติ ยอมรับรองเฉพาะ
กตปุ
ฺ ป ปุคฺคล ซึ่งบุคคล ผูแมมีบญ
ุ อันกระทํา
แลว คต ผูไปแลว อสฺมา โลกา จากโลกนี้
ปร โลก สูโลกอื่น าตี อิว ราวกะ อ. ญาติ ท.
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(ปริคฺคณฺหนฺตา) รับรองเฉพาะอยู ปย าตึ
ซึ่งญาติผูเปนที่รัก อาคต ผูมาแลว อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา จิรปฺปวุตฺถ ผูอยูพักแรมแลวสิน้ กาลนาน
(อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส)
แหงบทวา จิรปฺปาวาสึ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ลทฺธลาภ ผูมีลาภอันไดแลว คือวา
นิปฺผนฺนสมฺปตฺติ ผูมีสมบัติอันสําเร็จแลว กตฺวา เพราะกระทํา วณิชชฺ 
วา ซึ่งการคาขายหรือ ราชโปริส วา หรือวา ซึ่งความเปนแหงบุรุษ
ของพระราชา อาคต ผูม าแลว ทูรฏานโต จากที่อันไกล อนุปทฺทเวน
โดยไมมีอันตราย (อิติ) ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระ
คาถาวา ทูรโต โสตฺถมิ าคต อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา (ชนา) อ. ชน ท. กุลสมฺพนฺธวเสน
ญาตี จ ชื่อวาญาติ เพราะอํานาจแหงความสัมพันธกันแหงตระกูลดวย
สนฺทิฏาทิภาเวน มิตฺตา จ ชื่อวามิตร เพราะความเปนแหงบุคคล
มีบุคคลผูอันตนเห็นแลวดวยดีเปนตนดวย สุหทยภาเวน สุหชฺชา จ
ชื่อวาเพื่อนผูมีใจดี เพราะความเปนแหงบุคคลผูใจดีดวย (อิติ) ดังนี้
(คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา าตี มิตฺตา สุหชฺชา จ
อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา (าติอาทโย ชนา) อ. ชน ท. มีญาติ
เปนตน ทิสวฺ า เห็นแลว น ปุริส ซึ่งบุรุษนั้น (อภินนฺทนฺติ ) ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง (ตยา) สฺวาคต อิติ วจนมตฺเตน อากาเรน วา ดวยอาการ
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สักวาคําวา อันทานมาดีแลว ดังนี้หรือ อฺชลิกรณมตฺเตน อากาเรน วา
หรือวา ดวยอาการสักวาการกระทําซึ่งอัญชลี ปน อนึ่ง อภินนฺทนฺติ
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
(ปุรส) กะบุรุษ สมฺปตฺต ผูถึงพรอมแลว
เคห ซึ่งเรือน นานปฺปการปณฺณาการาภิหรณวเสน ดวยอํานาจแหง
การนําไปเฉพาะซึ่งเครื่องบรรณาการอันมีประการตาง ๆ (อิติ) อังนี้
(คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา อภินนฺทนฺติ อาคต อิติ
ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปฺุานิ อ. บุญ ท. ิตานิ อันตั้งอยูแลว
มาตาปตุฏาเน ในฐานะเพียงดังวามารดาและบิดา อาทาย พาเอาแลว
ปณฺณาการ ซึ่งเครื่องบรรณาการ ทสวิธิ อันมีอยาง ๑๐ อิม นี้
อิติ คือ อายุ ซึ่งอายุ ทิพฺพ อันเปนทิพ วณฺณ ซึ่งวรรณะ (ทิพฺพ)
อันเปนทิพ สุข ซึ่งสุข (ทิพฺพ) อันเปนทิพ ยส ซึ่งยศ (ทิพฺพ)
ซึ่งรูป (ทิพพฺ ) อันเปนทิพ สทฺท ซึง่ เสียง (ทิพฺพ) อันเปนทิพ
คนฺธ ซึ่งกลิน่ (ทิพฺพ) อันเปนทิพ สทฺท ซึ่งเสียง (ทิพฺพ) อันเปนทิพ
โผฏพฺพ ซึ่งโผฏฐัพพะ (ทิพฺพ) อันเปนทิพ อภินนฺทนฺตานิ
เพลิดเพลินยิ่งอยู ปฏิคฺคณฺหนฺติ ชื่อวายอมรับรองเฉพาะ ปุคฺคล ซึ่ง
บุคคล กตปฺุป ผูแมมีบุญอันกระทําแลว คต ผูไปแลว อิมมฺหา
โลกา จากโลกนี้ ปรโลก สูโ ลกอื่น เตนเอว การเณน เพราะเหตุนั้น
นั่นเทียว (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา ตเถว อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา เสสาตกา วิย ราวกะ อ. ญาติผูเหลือ ท.
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(ปฏิคฺคณฺหนฺตา) รับรองเฉพาะอยู าตก ซึ่งญาติ ปย ผูเปนที่รัก
อาคต ผูมาแลว อิธ โลเก ในโลกนี้ อิติ ดังนี้ (ปททฺวยสฺส) แหง
หมวดสองแหงบทวา ปย าตีว อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องพระนางโรหิณีขัตติยกัญญา
๓๙. ๑๖๒/๒ ตั้งแต เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ
เปนตนไป.
เทสนาวสาเน ในกาลเปนที่สุดลงแหงเทศนา พหู ชนา อ. ชน
ท. มาก ปาปุณึสุ บรรลุแลว โสตาปตฺติผลาทีนิ อริยผลานิ ซึ่งอริยผล
ท. มีโสดาปตติผลเปนตน ฯ โรหิณปี  แม อ. พระนางโรหิณี ปติฏหิ
ทรงตั้งอยูเฉพาะแลว โสตาปตฺติผเล ในโสดาปตติผล ฯ ตขณเอว
ในขณะนั้นนั่นเทียว สรีร อ. สรีระ อสฺสา โรหิณิยา ของพระนาง
โรหิณีนั้น สุวณฺณวณฺณ เปนสรีระมีวรรณะเพียงดังวาวรรณะแหงทอง
อโหสิ ไดเปนแลว ฯ สา โรหิณี อ. พระนางโรหิณีนั้น จุตา เคลื่อนแลว
ตโต อตฺตภาวโต จากอัตภาพนั้น นิพฺพตฺติตฺวา บังเกิดแลว สีมนฺตเร
ในระหวางแดน เทวปุตฺตาน ของเทพบุตร ท. จตุนฺน ๔ ตาวตึสภวเน ในภพชื่อวาดาวดึงส ปาสาทิกา เปนผูนํามาซึ่งความเลื่อมใส
รูปโสภคฺคปฺปตฺตา เปนผูถึงแลวซึ่งความเลิศดวยความงามแหงรูป อโหสิ
ไดเปนแลว ฯ เทวปุตฺตา อ. เทพบุตร ท. จตฺตาโรป แม ๔ ทิสฺวา
เห็นแลว ต เทวธีตร ซึง่ นางเทพธิดานั้น อุปฺปนฺนสิเนหา ผูมีความ
สิเนหาอันเกิดขึ้นแลว หุตฺวา เปน วิวทนฺตา วิวาทกันอยูวา (เทวธีตา)
อ. นางเทพธิดา นิพฺพตฺตา บังเกิดแลว อนฺโต ในภายใน สีมาย แหง
แดน มม ของเรา (เทวธีตา) อ. นางเทพธิดา นิพฺพตฺตา บังเกิดแลว
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อนุโต ในภายใน สีมาย แหงแดน มม ของเต อิติ ดังนี้ คนฺตฺวา
ไปแลว สนฺติก สูสํานัก เทวรฺโ ของเทวดาผูพระราชา สกฺกสฺส
พระนามวาสักกะ อาหสุ กราบทูลแลววา เทว ขาแตเทพเจา อฏโฏ
อ. คดี อุปปฺ นฺโน เกิดขึ้นแลว โน แกขาพระองค ท. นิสฺสาย เพราะ
อาศัย อิม เทวธีตร ซึง่ นางเทพธิดานี้ ตุมฺเห อ. พระองค ท.
วินิจฺฉินถ ขอจงทรงวินิจฉัย ต อุฏฏ  ซึ่งคดีนั้นเถิด อิติ ดังนี้ ฯ
สกฺโกป แม อ. ทาวสักกะ ต เทวธีตร โอโเกตฺวา ว ทรง
แลดูแลว ซึง่ นางเทพธิดานั้นเทียว อุปฺปนฺนสิเนโห เปนผูทรงมีความ
สิเนหาอันเกิดขึ้นแลว หุตฺวา เปน อาห ตรัสแลว เอว อยางนี้วา
จิตฺตานิ อ. จิต ท. อุปฺปนฺนานิ เกิดขึ้นแลว กถ อยางไร ปฏาย
จําเดิม อิมาย เทวธีตุยา โว ทิฏกาลโต แตกาลแหงนางเทพธิดานั้น
อันทาน ท. เห็นแลว อิติ ดังนี้ ฯ อถ ครั้งนัน้ เอโก เทวปุตโต
อ. เทพบุตรองคหนึ่ง อาห กราบทูลแลววา จิตฺต อ. จิต มม ของ
ขาพระองค อุปฺปนฺน เกิดขึ้นแลว สงฺคามเภริ วิย ราวกะ อ. กลอง
ในสงคราม ตาว กอน น อสกฺขิ ไมไดอาจแลว สนฺนิสีทติ ุ เพื่อ
อันหยุดนิ่ง อิติ ดังนี้ ฯ ทุติโย เทวปุตฺโต อ. เทพบุตรองคที่สอง
(อาห) กราบทูลแลววา จิตฺต อ. จิต มม ของขาพระองค สีฆ
ปวตฺตติเอว ยอมเปนไป เร็วนั่นเทียว ปพฺพตนที วิย ราวกะ อ. แมน้ํา
อันตกจากภูเขา อิติ ดังนี้ ฯ ตติโย เทวปุตฺโต อ. เทพบุตรองคที่สาม
(อาห) กราบทูลแลววา อกฺขีนิ อ. นัยนตา ท. นิกฺขมึสุ ถลนออกแลว
กกฺกฏกสฺส อกฺขีนิ วิย ราวกะ อ. นัยนตา ท. ของปู ปฏาย จําเดิม
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มม อิมิสฺสา เทวธีตุยา ทิฏกาลโต แตกาลแหงนางเทพธิดานี้ อัน
ขาพระองคเห็นแลว อิติ ดังนี้ ฯ จตุตฺโต เทวปุตฺโต อ. เทพบุตร
องคที่สี่ (อาห) กราบทูลแลววา จิตฺต อ. จิต มม ของขาพระองค
น อสกฺขิ ไมไดอาจแลว าตุ เพื่ออันตั้งอยู นิจฺจล เปนธรรมชาต
มีความหวั่นไหวออกแลว (หุตฺวา) เปน เจติเย อุสฺสาปยทฺธโช วิย
ราวกะ อ. ธงอันบุคคลยกขึ้นแลว บนเจดีย อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครั้งนั้น สกฺโก อ. ทาวสักกะ อาห ตรัสแลว ตาตา แนะพอ ท.
จิตฺตานิ อ. จิต ท. ตุมฺหาก ของทาน ท. ปสยฺหรูปานิ เปนธรรมชาติ
มีรูปอันบุคคลพึงขมได ตาว กอน (โหนฺตอ) ยอมเปน ปน สวนวา
อห อ. เรา ลภนฺโต เมือ่ ได อิม เทวธีตาร ซึง่ นางเทพธิดานี้ ชีวิสฺสามิ
จักเปนอยู เม เมื่อเรา อลภนฺตสฺส ไมไดอยู มรณ อ. ความตาย
ภวิสฺสติ จักมี อิติ ดังนี้ เน เทวปุตฺเต กะเทพบุตร ท. เหลานั้น ฯ
เทวปุตฺตา อ. เทพบุตร ท. (วตฺวา) กราบทูลแลววา มหาราช
ขาแตพระมหาราชเจา อตฺโถ อ. ความตองการ มรเณน ดวยความตาย
ตุมฺหาก แหงพระองค ท. นตฺถิ ยอมไมมี อิติ ดังนี้ วิสสฺ ชฺเชตฺวา
สละวิเศษแลว ต เทวธีตร ซึ่งนางเทพธิดานั้น สกฺกสฺส แกทาวสักกะ
ปกฺกมึสุ หลีกไปแลว ฯ สา เทวธีตา อ. นางเทพธิดานั้น ปยา เปนตน
เปนที่รัก มนาปา เปนผูเปนที่ยังใจใหเอิบอาบ สกฺกสฺส ของทาวสักกะ
อโหสิ ไดเปนแลว ฯ (วจเน) ครั้นเมื่อคําวา มย อ. หมอมฉัน ท.
คจฺฉาม จะไป อสุกกีฬ นาม ชื่อสูที่เปนที่เลนโนน อิติ ดังนี้
(เทวธีตรา) อันนางเทพธิดา วุตฺเต กราบทูลแลว สกฺโก อ. ทาวสักกะ
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น อสกฺขิเอว ไมไดทรงอาจแลวนั่นเทียว ปฏิกขฺ ิปตุ เพื่ออันทรงหาม
วจน ซึ่งคํา ตสฺสา เทวธีตุยา ของนางเทพธิดานั้น อิติ ดังนี้แล ฯ
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เรื่องอุตตราอุบาสิกา
๔๐. ๑๗๑/๒๐ ตั้งแต ตสฺมึ อปคเต ตสฺส สนฺติเก ิตา
เปนตนไป.
ตสฺมึ เสฏิปุตฺเต ครั้นเมื่อบุตรของเศรษฐีนั้น อปคเต ไป
ปราศแลว สิริมา อ. นางสิริมา ิตา ผูยืนอยูแลว สนฺติเก ในที่ใกล
ตสฺส เสฏิปุตฺตสฺส ของบุตรของเศรษฐีนั้น (จิตฺเตตฺวา) คิดแลววา
เอโส เสฏิปุตฺตสฺส อ. บุตรของเศรษฐีนี้ โอโลเกตฺวา แลดูแลว กึ
นุ โข ซึ่งอะไรหนอแล หสิ หัวเราะแลว อิติ ดังนี้ โอโลเกนฺตี
แลดูอยู วตปาเนน โดยหนาตาง เตนเอว นั้นนั่นเทียว ทิสฺวา
เห็นแลว อุตฺตร ซึ่งนางอุตตรา จินฺเตสิ คิดแลววา อิมินา เสฏิปุตฺเตน
อันบุตรของเศรษฐีนี้ หสิต หัวเราะแลว โอโลเกตฺวา เพราะแลดู
อิม อุตฺตร ซึ่งนางอุตตรานี้ สนฺถโว อ. ความเชยชิด อิมสฺส เสฏิปุตฺตสฺส แหงบุตรของเศรษฐีนี้ อตฺถิ ยอมมี สทฺธึ กับ เอตาย
อุตฺตราย ดวยนางอุตตรานั่น อทฺธา แนแท อิติ ดังนี้ ฯ กิร ไดยินวา
สา สิริมา อ. นางสิริมานั้น พาหิรกอิตฺถี เปนหญิงผูมีในภายนอก
หุตฺวา เปน วสมานาป แมอยูอยู ตสฺมึ เคเห ในเรือนนั้น อฑฺฒมาส
ตลอดเดือนทั้งกึ่ง อนุภวมานา เสวยอยู ต สมฺปตฺตึ ซึ่งสมบัตินั้น
อชานิตฺวา ไมรูแลว อตฺตโน พาหิรอิตฺถคภาว ซึ่งความที่แหงตนเปน
หญิงผูมีในภายนอก อกาสิ ไดกระทําแลว สฺ ซึ่งความหมายรูวา
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อห อ. เรา ฆรสามินี เปนผูเปนเจาของแหงเรือน (อมฺหิ) ยอมเปน
อิติ ดังนี้ ฯ สา สิริมา อ. นางสิริมานั้น พนฺธิตฺวา ผูกแลว อาฆาต
ซึ่งความอาฆาต อุตฺตราย ในนางอุตตรา โอรุยหฺ ลงแลว ปาสาทา
จากปราสาท (จินฺตเนน) ดวยอันคิดวา อห อ. เรา ทุกฺข ยังทุกข
อุปฺปาเทสฺสามิ จักใหเกิดขึ้น อนฺสา อุตฺตราย แกนางอุตตรานั้น
อิติ ดังนี้ ปวิสิตฺวา เขาไปแลว มหานส สูโรงครัวใหญ อาทาย
ถือเอาแลว สปฺป ซึ่งเนยใส ปกฺกุฏิต อันเดือดพลานแลว ปูวปจนฏฐาเน ในที่อันเปนที่ทอดซึ่งขนม อุตฺตราภิมุขี ผูมหี นาเฉพาะ
ตอนางอุตตรา ปายาสิ ไดเดินไปแลว ฯ
อุตฺตรา อ. นางอุตตรา ทิสฺวา เห็นแลว ต สิริม ซึ่งนางสิริมา
นั้น อาคจฺฉนฺตึ ผูเดินมาอยู ผริ แผไปแลว ต สิริม สูน างสิริมานั้น
เมตฺตาย ดวยเมตตาวา มหาอุปกาโร อ. อุปการะอันใหญ สหายิกาย
อันหญิงสหาย มม ของเรา กโต กระทําแลว มยุห แกเรา จกฺกวาฬ
อ. จักรวาล อติสมฺพาธ เปนที่คับแคบยิ่ง (โหติ) ยอมเปน พฺรหฺมโลโก
อ. พรหมโลก อตินีโจ เปนโลกต่ํายิ่ง (โหติ) ยอมเปน ปน สวนวา
มม สหายิกาย คุโณ ว อ. พระคุณ ของหญิงสหาย ของเราเทียว
มหฺนโต เปนคุณใหญ (โหติ) ยอมเปน หิ ก็ อห อ. เรา นิสฺสาย
อาศัยแลว เอต สหายิก ซึ่งหญิงสหายนั่น ลภึ ไดแลว ทาน ทาตุ
จ เพื่ออันถวาย ซึ่งทานดวย ธมฺม โสตุ จ เพื่ออันฟง ซึ่งธรรมดวย
สเจ ถาวา โกโธ อ. ความโกรธ อุปริ ในเบื้องบน เอติสฺสา สหายิกาย
ของหญิงสหายนั่น อตฺถิ มีอยู เม แกเราไซร อิท สปฺป อ. เนยใสนี้
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ฑหตุ จงลวก ม ซึ่งเรา สเจ ถาวา (โกโธ) อ. ความโกรธ (อุปริ)
ในเบื้องบน (เอติสฺสา สหายิกาย) ของหญิงสหายนั้น จตฺถิ ยอม
ไมมี (มม) แกเราไซร (อิท สปฺป) อ. เนยใสนี้ มา ฆหตุ จง
อยาลวก (ม) ซึ่งเราเถิด อิติ ดังนี้ ฯ ปกฺกฏุ ิตสปฺป อ. เนยใส
อันเดือดพลานแลว ตาย สิริมาย ตสฺสา อุตฺตราย มตฺถเก อาสิตฺต
อันอันนางสิริมานั้น รดแลว บนกระหมอม ของนางอุตตรายนั้น สีตุทก
วัย เปนเพียงดังวาน้ําอันเย็น อโหสิ ไดเปนแลว ฯ
อถ ครั้งนั้น ทาสิโย อ. นางทาสี ท. อุตฺตราย ของนางอุตตรา
ทิสฺวา เห็นแลว น สิริม ซึ่งนางสิริมานั้น อิท สปฺป สีตล
ภวิสฺสติ อิติ (จินฺตเนน) ปุน กฏจฺฉุ ปูเรตฺวา อาทาย อาคจฺฉนฺตึ
ผูยังทัพพีใหเต็มแลวอีก ดวยอันคิดวา อ. เนยใสนีเ้ ปนของเย็น จักเปน
ดังนี้ ถือเอาแลว เดินมาอยู สนฺตชฺเชนฺติโย คุกคามอยูวา ทุพฺพินีเต
แนะหญิงผูอันใคร ๆ แนะนําแลวโดยยาก ตฺว อ. ทาน อเปหิ จง
หลีกไป ตฺว อ. ทาน อนุจฺฉวิกา เปนผูสมควร อาสิฺจิตุ เพื่ออันรด
สปฺป ซึ่งเนยใส ปกฺกุฏิต อันเดือดพลานแลว อุปริ ในเบื้องบน
อยฺยาย ของแมเจา อมฺหาก ของเรา ท. (อสิ) ยอมเปน น หามิได
อิติ ดังนี้ อุฏาย ลุกขึ้นแลว อิโต จ ขางนี้ดวย อิโต จ ขางดวย
โปเถตฺวา ตีแลว หตฺเถหิ จ ดวยมือ ท. ดวย ปาเทหิ จ ดวยเทา ท.
ดวย ปาเตสุ ยังนางสิริมาใหลมลงแลว ภูมิย บนภาคพื้น ฯ อุตฺตรา
อ. นางอุตตรา น อสกฺขิ ไมไดอาจแลว วาเรตุ เพื่ออันหาม ตา
ทาสิโย ซึ่งนางทาสี ท. เหลานั้น ฯ อถ ครั้งนัน้ (อุตฺตรา) อ. นาง
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อุตตรา ปฏิพาหิตฺวา หามแลว สพฺพา ทาสิโย ซึ่งนางทาสี ท. ทั้งปวง
ิตา ผูยืนอยูแลว อุปริ ในเบื้องบน อสฺสา สิริมาย ของนางสิริมานั้น
(ปุจฺฉิตฺวา) ถามแลววา กมฺม อ. กรรม ภาริย อันหนัก เอวรูป
อันมีรูปอยางนี้ เต อันทาน กต กระทําแลว กิสฺส เพื่ออะไร อิติ
ดังนี้ โอวาทิตฺวา กลาวสอนแลว สิริม ซึ่งนางสิริมา นหาเปตฺวา ยัง
นางสิริมาใหอาบน้ําแลว อุณฺโหทเกน ดวยน้ําอันอุน อพฺภฺชิ ได
ทาแลว สกปากเตเลน ดวยน้ํามันอันบุคคลพึงหุงสิ้นรอยแหงวาระ ฯ
ตสฺมึ ขเณ ในขณะนั้น สา สิริมา อ. นางสิริมานั้น ตฺวา
รูแลว อตฺตโน พาหิริตฺถีภาว ซึ่งความที่แหงตนเปนหญิงผูมีในภายนอก
จินฺเตสิ คิดแลววา กมฺม อ. กรรม ภาริย อันหนัก มยา อันเรา
สามิกสฺส หสิตมตฺตการณา อิมิสฺสา อุตฺตราย อุปริ ปกฺกฏุ ิต สปฺป
อาสิฺจนฺติยา ผูรดอยู ซึ่งเนยใส อันเดือดพลานแลว ในเบือ้ งบน ของนาง
อุตตรานี้ เพราะเหตุสักวาการหัวเราะ แหงสามี กต กระทําแลว อย อุตฺตรา
อ. นางอุตตรานี้ ทาสิโย น อาณาเปตฺวา ไมยังนางทาสี ท. ใหรูทั่วแลว
(วจเนน) ดวยคําวา ตุมฺเห อ. ทาน ท. คณฺหถ จงจับเอา น สิรมิ 
ซึ่งนางสิริมานั้น อิติ ดังนี้ ปฏิพาหิตฺวา หามแลว
ทาสิโย ซึ่ง
นางทาสี ท. สพฺพา ทั้งปวง วิเหนกาเลป แมในกาลอันเปนที่เบียดเบียน ม ซึง่ เรา อกาสิ ไดกระทําแลว มยฺห กตฺตพฺพเอว กมฺม
ซึ่งกรรม อันอันบุคคลพึงกระทํา แกเรานั่นเทียว สเจ ถาวา อห อ. เรา
อิม อุตฺตร น ขมาเปสฺสามิ จักไมยังนางอุตตรานี้ใหอดโทษไซร มุทฺธา
อ. ศีรษะ เม ของเรา ผเลยฺย พึงแตก สตฺตธา โดยสวน ๗ อิติ ดังนี้
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นิปชฺชิตฺวา หมอบลงแลว ปาทมูล ณ ที่ใกลแหงเทา ตสฺสา อุตฺตราย
ของนางอุตตรานั้น อาห กลาวแลววา อยฺเย ขาแตแมเจา ตฺว อ. ทาน
ขมาหิ จงอดโทษ เม แกดิฉันเถิด อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องปญหาพระโมคคัลลานเถระ
๔๑. ๑๗๕/๔ ตัง้ แต เอกสฺมึ หิ สมเย เถโร เทวจาริก
เปนตนไป.
หิ ความพิสดารวา เอกสฺมึ สมเย ในสมัยหนึ่ง เถโร อ. พระเถระ
คนฺตฺวา ไปแลว เทวจาริก สูทจี่ าริกในเทวดา ตฺวา ยืนอยูแลว
วิมานทฺวาเร ใกลประตูแหงวิมาน เทวธีตาย ของนางเทพธิดา มเหสกฺขาย ผูมศี ักดิ์อันใหญ อาห กลาวแลว เอว อยางนี้วา เทวธีเต
ดูกอนนางเทพธิดา สมฺปตฺติ อ. สมบัติ เต ของเธอ มหตี ใหญ
(สา สมฺปตฺติ) อ. สมบัตินั้น (เต) อันเธอ ลทฺธา ไดแลว กตฺวา
เพราะกระทํา กึ กมฺม ซึ่งกรรมอะไร อิติ ดังนี้ ต เทวธีตร
กะนางเทพธิดานั้น อตฺตโน สนฺติก อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา ิต ผูมา
แลว สูสํานัก ของตน ไหวแลวยืนอยูแลว ฯ (เทวธีตา) อ. นาง
เทพธิดา (อาห) กราบเรียนแลววา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ ตุมฺเห
อ. ทาน ท. มา ปุจฺฉถ จงอยาถาม ม ซึ่งดิฉัน อิติ ดังนี้ ฯ กิร
ไดยินวา เทวธีตา อ. นางเทพธิดา ลชฺชมานา ละอายอยู ปริตฺตกมฺเมน
ดวยกรรมอันนิดหนอย อตฺตโน ของตน วทติ ยอมกลาว เอว
อยางนี้ ฯ ปน ก็ สา เทวธีตา อ. นางเทพธิดานั้น เถเรน วุจฺจมานา
ผูอันพระเถระกลาวอยูวา ตฺว อ. เธอ กเถหิเอว จงบอกนั่นเทียว
อิติ ดังนี้ อาห กราบเรียนแลววา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ ทาน
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อ. ทาน มยา อันดิฉัน นเอว ทินนฺ  ไมถวายแลวนั่นเทียว ปูชา
อ. การบูชา (มยา) อันดิฉัน น กตา ไมกระทําแลว ธมฺโม อ. ธรรม
(มยา) อันดิฉัน น สุโต ไมฟงแลว สจฺจมตฺต การณ อ. เหตุ
สักวาคําสัจ (มยา) อันดิฉัน รกฺขิต รักษาแลว เกวล อยางเดียว
อิติ ดังนี้ ฯ
เถโร อ. พระเถระ คนฺตฺวา ไปแลว วิมานทฺวารานิ สูประตู
แหงวิมาน ท. อฺานิป แมเหลาอื่น ปุจฺฉิ ถามแลว เทวธีตโร
ซึ่งนางเทพธิดา ท. อปราป แมเหลาอื่น อาคตาคตา ผูมาแลวและ
มาแลว ฯ ตาสุป เทวธีตูสุ
ในนางเทพธิดา ท. แมเหลานั้น
อสกฺโกนฺตีสุ ผูไมอาจอยู ตถาเอว นิคูหิตฺวา เถร ปฏิพาหิตุ
เพื่ออันปกปดแลว หามซึ่งพระเถระ เหมือนอยางนั้นนั่นเทียวหนา เอกา
เทวธีตา อ. นางเทพธิดา องคหนึ่ง อาห กราบเรียนแลววา ภนฺเต
ขาแตทานผูเจริญ ทานาทีสุ ปฺกมฺเมสุ ในบุญกรรม ท. มีทาน
เปนตนหนา มยา กต นาม ปุ
ฺ กมฺม อ. บุญกรรมชื่อวาอันอันดิฉัน
กระทําแลว นตฺถิ ยอมไมมี ปน แตวา กสฺสปพุทฺธกาเล ในกาล
แหงพระพุทธเจาทรงพระนามวากัสสปะ อห อ. ดิฉัน ทาสี เปน
นางทาสี ปรสฺส ปุคคฺ ลสฺส ของบุคคลอื่น อโหสึ ไดเปนแลว สามิโก
อ. นาย ตสฺสา เม ของดิฉันนั้น จณฺโฑ เปนคนดุราย ผรุโส เปน
คนหยาบชา (หุตฺวา) เปน อติวิย เกินเปรียบ ภินฺทติ ยอมทําลาย
สีส ซึ่งศีระษะ กุฏเน วา ดวยไมหรือ กลิงฺคเรน วา หรือวาดวย
ทอนฟน คหิตคฺคหิเตนเอว อันอันตนถือเอาแลวและถือเอาแลวนั่นเทียว
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สา อห อ. ดิฉันนั้น โกเป ครั้นเมือ่ ความโกรธ อุปฺปนฺเน เกิดขึ้นแลว
ปริภาสิตฺวา บริภาษแลว อตฺตานเอว ซึ่งตนนั่นเทียว (วจเนน)
ดวยคําวา สามิโก อ. นาย ตว ของทาน เอโส นั่น อิสฺสโร เปนผู
เปนอิสระ ลกฺขณาหต ต กาตุ วา เพื่ออันกระทํา ซึ่งทาน ใหเปน
ผูมีลักษณะอันเสื่อมแลวหรือ นาสาทีนิ องฺคานิ เต ฉินฺทิตุ วา หรือวา
เพื่ออันตัด ซึ่งอวัยวะ ท. มีจมูกเปนตน ของทาน (โหติ) ยอมเปน
ตฺว อ. ทาน มา กุชฺฌม อยาโกรธ อิติ ดังนี้ น อกาสึ ไมได
กระทําแลว โกป นาม ชื่อซึ่งความโกรธ อย สมฺปตฺติ อ. สมบัตินี้
เม อันดิฉัน ลทฺธา ไดแลว เตน การเณน เพราะเหตุนั้น อิติ ดังนี้
ตาว กอน ฯ (เทวธีตโร) อ. นางเทพธิดา ท. อาโรเจตฺวา เรียน
บอกแลว ทาน ซึ่งทาน ปริตฺตก อันนิดหนอย อตฺตนา อตฺตนา กต
อันอันตนอันตนกระทําแลว นเยน โดยนัยอันมีคําวา อปรา เทวธีตา
อ. นางเทพธิดาองคอื่นอีก อาห กราบเรียนแลววา ภนฺเต ขาแต
ทานผูเจริญ อห อ. ดิฉัน รกฺขมานา รักษาอยู อุจฺฉุกฺเขตฺต ซึ่งไร
แหงออย อทาสึ ไดถวายแลว อุจฺฉุยฏึ ซึ่งลําแหงออย เอก ลําหนึ่ง
เอกสฺส ภิกขฺ ุโน แกภิกษุรูปหนึ่ง ( อิติ) ดังนี้ อปรา เทวธีตา
อ. นางเทพธิดาองคอื่นอีก (อาห) กราบเรียนแลววา อห อ. ดิฉัน
อทาสึ ไดถวายแลว เอก ติมฺพรุสก ซึ่งผลมะพลับผลหนึ่ง (เอกสฺส
ภิกฺขุโน) แกภิกษุรูปหนึ่ง (อิติ) ดังนี้ อปรา เทวธีตา อ. นาง
เทพธิดาองคอื่นอีก (อาห) กราบเรียนแลววา อห อ. ดิฉัน อทาสึ
ไดถวายแลว เอก เอลาฬุก ซึ่งฟกเหลือผลหนึ่ง (เอกสฺส ภิกฺขุโน)
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แกภิกษุรูปหนึ่ง (อิติ) ดังนี้ อปรา เทวธีตา อ. นางเทพธิดาองค
อื่นอีก (อาห) กราบเรียนแลววา อห อ. ดิฉัน อทาสึ ไดถวายแลว
เอต ผารุสก ซึ่งผลลิ้นจี่ผลหนึ่ง (เอกสฺส ภิกฺขุโน) แกภิกษุรูปหนึ่ง
(อิติ) ดังนี้ อปรา เทวธีตา อ. นางเทพธิดาองคอื่นอีก (อาห)
กราบเรียนแลววา อห อ. ดิฉัน อทาสึ ไดถวายแลว เอก มูลกมุฏึ
ซึ่งกําแหงเงามันกําหนึ่ง (เอกสฺส ภิกฺขโน) แกภิกษุรูปหนึ่ง (อิติ)
ดังนี้ อปรา เทวธีตา อ. นางเทพธิดาองคอื่นอีก (อาห) กราบเรียน
แลววา อห อ. ดิฉัน อทาสึ ไดถวายแลว เอก นิมฺพมุฏ ึ ซึ่ง
กําแหงสะเดากําหนึ่ง (เอกสฺส ภิกฺขุโน) แกภิกษุรูปหนึ่ง (อิติ) ดังนี้
อิติอาทินา ดังนี้เปนตน อาหสุ กราบเรียนแลววา อย สมฺปตฺติ
อ. สมบัตินี้ อมฺเหหิ อันดิฉัน ท. ลทฺธา ไดแลว อิมินา การเณน
เพราะเหตุนี้ อิติ ดังนี้ ฯ
เถโร อ. พระเถระ สุตฺวา ฟงแลว ตาหึ เทวธีตราหิ กตกมฺม
ซึ่งกรรมอันอันนางเทพธิดา ท. เหลานั้นกระทําแลว โอตริตวฺ า ขาม
ลงแลว สคฺคโต จากสวรรค อุปสงฺกมิตฺวา เขาไปเฝาแลว สตฺถาร
ซึ่งพระศาสดา ปุจฺฉิ ทูลถามแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ
(ปุคฺคเลน) อันบุคคล สกฺกา นุ โข อาจหรือหนอแล ลทฺธุ เพื่อ
อันได ทิพฺพสมฺปตฺตึ ซึ่งสมบัติอันเปนทิพ (การเณน) ดวยเหตุ
สจฺจกถนมตฺเตน อันมีการกลาวซึ่งคําสัจเปนประมาณ โกปนิพฺพาปนมตฺเตน อันมีการยังความโกรธใหดบั เปนทิพ (การเณน) ดวยเหตุ
มตฺเตน อันมีการถวายซึ่งวัตถุมีผลมะพลับเปนตนประมาณ อติ-
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ปริตฺตเกน อันนิดหนอยยิ่ง อิติ ดังนี้ ฯ (สตฺถา) อ. พระศาสดา
(อาห) ตรัสแลววา โมคฺคลฺลาน ดูกอนโมคคัลลานะ ตฺว อ. เธอ
ปุจฺฉสิ ยอมถาม ม ซึ่งเรา กสฺมา เพราะเหตุอะไร อย อตฺโถ
อ. เนื้อความนี้ เทวธีตาหิ อันนางเทพธิดา ท. กถิโต บอกแลว เต
แกเธอ นนหุ มิใชหรือ อิติ ดังนี้ ฯ (โมคฺคลฺลานตฺเถโร) อ. พระเถระ
ชื่อวาโมคคัลลานะ (ปุจฺฉิ) ทูลถามแลววา ภนฺเต ขาแตพระองค
ผูเจริญ อาม พระเจาขา ทิพฺพสมฺปตฺติ อ. สมบัติอันเปนทิพ (ปุคฺคเลน)
อันบุคคล ลพฺภติ มฺเญ ชะรอยยอมได เอตฺตเกน การเณน
ดวยเหตุอันมีประมาณเทานี้หรือ อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา โมคฺคลฺลาน
ดูกอนโมคคัลลานะ (ปุคฺคโล) อ. บุคคล สจฺจมตฺต วตฺถุ กเถตฺวาป
แมกลาวแลว ซึ่งเรื่องอันมีคําสัจเปนประมาณ โกปมตฺต การณ
ชหิตฺวาป แมละแลว ซึ่งเหตุอันมีความโกรธเปนประมาณ ปริตฺตก
ทาน ทตฺวาป แมถวายแลว ซึ่งทานอันนิดหนอย เทวโลก คจฺฉติเอว
ยอมไป สูโ ลกของเทวดานั่นเทียว อิติ ดังนี้ น โมคฺคลฺลานตฺเถร
กะพระเถระชื่อวาโมคคัลลานนะนั้น อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา
อิม นี้วา
(ปุคฺคโล) อ. บุคคล ภเณ พึงกลาว สจฺจ ซึ่ง
คําสัจ น กุชฺเฌยฺย ไมพึงโกรธ (ปุคฺคโล)
อ. บุคคล (ปพฺพชิเตน) ยาจิโต ผูอันบรรพชิต
ขอแลว อปฺปป วตฺถุ ซึ่งวัตถุแมอันนอย ทชฺชา
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พึงให (ปุคฺคโล) อ. บุคคล คจฺเฉ พึงไป สนฺติเก
ในสํานัก เทวาน ของเทวดา ท. าเนหิ ดวย
ฐานะ ท. ตีหิ ๓ เอเตหิ เหลานี้ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ทีเปยฺย พึงแสดง คือวา โวหเรยฺย
พึงกลาว สจฺจ ซึ่งคําสัจ (อิติ) ดังนี ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้น
หนา (ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสองแหงบทวา สจฺจ ภเณ อติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อธิบายวา ปติฏเหยฺย พึงตั้งอยูเฉพาะ สจฺเจ ในคําสัจ
ิอิติ ดังนี้ ฯ (อตฺโถ) อ. อรรถวา น กุชฺเฌยฺย ไมพึงโกรธ ปรสฺส
ปุคฺคลสฺส ตอบุคคลอื่น (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา น
กุชฺเฌยฺย อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา ปพฺพชิตา อ. บรรพชิต ท. สีลวนฺโต
ผูมีศีล ยาจกา นาม ชือ่ วาผูขอ หิ จริงอยู เต ปพฺพชิตา อ. บรรพชิต ท.
เหลานั้น อยาจิตฺวา ว ไมขอแลววา ตุมฺเห อ. ทาน ท. เทถ จงให
อิติ ดังนี้เทียว ติฏนฺติ ยอมยืนอยู ฆรทฺวาเร ที่ประตูแหงเรือน
กิฺจาป แมก็จริง ปน ถึงอยางนั้น (เต ปพฺพชิตา) อ. บรรพชิต ท.
เหลานั้น ยาจนฺติเอว นาม ชื่อวายอมขอนั่นเทียว อตฺถโต โดย
เนื้อความ (ปุคฺคโล) อ. บุคคล สีลวนฺเตหิ ปพฺพชิเตหิ ยาจิโต
ผูอันบรรพชิต ท. ผูมีศีลขอแลว เอว อยางนี้ เทยฺยธมฺเม ครั้นเมื่อ
ไทยธรรม อปฺปสฺมึป แมอันนอย วิชชฺ มาเน มีอยู ทเทยฺย พึงให
อปฺปมตฺตกป เทยฺยธมฺม ซึ่งไทยธรรม แมอันมีประมาณนอย (อิติ)
ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา ยาจิโต อิติ ดังนี้ ฯ
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อตฺโถ อ. อรรถวา (ปุคฺคโล) อ. บุคคล คจฺเฉยฺย พึงไป
เทวโลก สูโลกของเทวดา เอเตสุ การเณสุ ในเหตุ ท. เหลานั้นหนา
การเณน ดวยเหตุ เอเกนอป แมอนั หนึ่ง อิติ ดังนี้ (ปททฺวยสฺส)
แหงหมวดสองแหงบทวา เอเตหิ ตีหิ อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องปญหาที่พวกภิกษุทูลถาม
๔๒. ๑๗๘/๑๓ ตั้งแต ภิกขฺ ุ ธมฺมสภาย กถ สมุฏาเปสุ
เปนตนไป.
ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. กถ ยังถอยคําวา อาวุโส แนะผูมีอายุ ท.
พฺราหฺมโณ อ. พราหมณ อสุโก นาม ชื่อโนน ชานาติ ยอมรูวา
สุทฺโธทโน อ. พระราชาพระนามวาสุทโธทนะ ปตา เปนพระบิดา
ตถาคตสฺส ของพระตถาคต (โหติ) ยอมเปน มหามายา อ. พระเทวี
พระนามวามหามายา มาตา เปนพระมารดา (ตถาคตสฺส) ของพระ
ตถาคต (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ชานนฺโต ว รูอยูเทียว สทฺธึ
พรอม พฺราหฺมณิยา ดวยนางพราหมณี วทติ ยอมกลาววา ปุตฺโต
อ. บุตร อมฺหาก ของเรา ท. อิติ ดังนี้ ตถาคต กะพระตถาคต
สตฺถาป แม อ. พระศาสดา อธิวาเสสิ ทรงยังคําใหอยูทับแลว ตถาเอว
เหมือนอยางนั้นนั่นเทียว การณ อ. เหตุ กึ นุ โข อะไรหนอแล
อิติ ดังนี้ สมุฏาเปสุ ใหตั้งขึ้นพรอมแลว ธมฺมสภาย ในธรรมสภา ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว กถ ซึง่ ถอยคํา
เตส ภิกฺขูน ของภิกษุ ท. เหลานัน้ วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว
ดูกอนภิกษุ ท. เต ชายปติกา อ. เมียและผัว ท. เหลานั้น อุโภป
แมทั้งสอง วทนฺติ ยอมเรียก อตฺตโน ปุตฺตเอว ซึ่งบุตรของตนนั่นเทียว
วา ปุตฺโต อ. บุตร อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้ อาหริ ทรงนํามาแลว อตีต
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วตฺถุ ซึ่งเรื่องอันลวงไปแลว ทสฺเสตฺวา ทรงแสดงแลว เตส ชายปติกาน
(อตฺตโน) ปุตฺตภาว ซึ่งความที่แหงพระองคทรงเปนบุตร ของเมีย
และผัว ท. เหลานั้น ตีณิ ชาติหสสฺสานิ สิ้นพันแหงชาติ ท. ๓ (วจเนน)
ดวยพระดํารัสวา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. อตีเต กาเล ในกาลอันลวง
ไปแลว อย พฺราหฺมโณ อ. พราหมณนี้ ปตา เปนบิดา มยฺห ของเรา
นิรนฺตร มีระหวางออกแลว ชาติสตานิ สิ้นรอยแหงชาติ ท. ปฺจ ๕
อโหสิ ไดเปนแลว จุลลฺ ปตา เปนอา (มยฺห) ของเรา ชาติสตานิ
สิ้นรอยแหงชาติ ท. ปญจ ๕ (นิรนฺตร) มีระหวางออกแลว (อโหสิ)
ไดเปนแลว มหาปตา เปนลุง (มยฺห) ของเรา ชาติสตานิ สิ้นรอย
แหงชาติ ท. ปฺจ ๕ (นิรนฺตร) มีระหวางออกแลว (อโหสิ)
ไดเปนแลว สาป พฺราหฺมณี อ. นางพราหมณีแมนั้น มาตา เปนมารดา
มยฺห ของเรา ชาติสตานิ สิ้นรอยแหงชาติ ท. ปฺจ ๕ นิรนฺตรเอว
มีระหวางออกแลว อโหสิ ไดเปนแลว จุลลฺ มาตา เปนนา
ของเรา ชาติสตานิ สิน้ รอยแหงชาติ ท. ปฺจ ๕ (นิรนฺตร) มี
ระหวางออกแลว (อโหสิ) ไดเปนแลว มหามาตา เปนปา (มยฺห)
ผูเจริญแลว หตฺเถ ในมือ พฺราหฺมณสฺส ของพราหมณ ทิยฑฺฒชาติสหสฺส สิ้นพันแหงชาติที่สองทั้งกึ่ง (อมฺหิ) ยอมเปน เอว อยางนี้
สวฑฺโฒ เปนผูเจริญแลว หตฺเถ ในมือ พฺราหฺมณิยา ของนางพราหมณี
ทิยฑฺฒชาติสหสฺส สิ้นพันแหงชาติที่สองทั้งกึ่ง (อมฺหิ) ยอมเปน (เอว)
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อยางนี้ อิติ ดังนี้ อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท.
อิมา เหลานี้วา
ยสฺมึ ปุคฺคเล มโน นิวีสติ จ อ. ใจ ยอมจดจอ
ในบุคคลใดดวย (ยสฺมึ ปุคฺคเล) จิตฺต ปสีทติ
จอป แม อ. จิตยอมเลื่อมใส ในบุคคลใดดวย
(โส ปุคฺคโล) อ. บุคคลนั้น วิสสฺ เส พึงคุนเคย
โปเส ในบุรุษ อทิฏ ปุพฺพเก ผูอันตนไมเคยเห็น
แลว ตสฺมึป แมนนั้ กาม โดยแท อุปฺปล วา
อ. ดอกอุบลหรือ (เสสชลชปุปฺผ วา) หรือวา
อ. ดอกไมอันเกิดในน้ําอันเหลือ (ชายเต) ยอมเกิด
อุทเก ในน้ํา (นิสสฺ าย) เพราะอาศัย (อุทก จ)
ซึ่งน้ําดวย (กทฺทม จ) ซึ่งเปอกตมดวย ยถา
ฉันใด เปม อ. ความรัก ต นั้น ชายเต
ยอมเกิด ทฺวหี ิ การเณหิ เพราะเหตุ ท. ๒
ปุพฺเพ สนฺนิวาเสน วา คือ เพราะการอยูรวมกัน
ในกาลกอนหรือ ปุจฺจุปฺปนฺนติเตน วา คือ หรือ
วา เพราะความเกื้อกูลอันเกิดขึ้นเฉพาะแลว เอว
ฉันนั้น อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา นิสฺสาย ทรงอาศัยแลว ต กุล ซึ่ง
ตระกูลนั้น วิหาสิ ทรงประทับอยูแลว เตมาสเอว สิ้นกาลประกอบ
ดวยเดือนสามนั่นเทียว ฯ เต ชายปติกา อ. เมียและผัว ท. เหลานั้น
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อุโภป แมทั้งสอง สจฺฉิกตฺวา กระทําใหแจงแลว อรหตฺต ซึ่งความเปน
แหงพระอรหันต ปรินพิ ฺพายึสุ ปรินิพพานแลว ฯ อถ ครั้งนั้น (ชนา)
อ. ชน ท. กตฺวา กระทําแลว มหาสกฺการ ซึ่งสักการะอันใหญ เนส
ชายปติกาน แกเมียและผัว ท. เหลานั้น อาโรเปตาวา ยกขึ้นแลว
อุโภป ชายปติเก ซึ่งเมียและผัว ท. แมทั้งสอง เอกกูฏาคารเอว สู
เรือนยอดอันเดียวกันนั่นเทียว นีหรึสุ นําออกไปแลว ฯ สตฺถาป แม
อ. พระศาสดา ปฺจสตภิกฺขุปริวาโร ผูมีภิกษุมีรอยหาเปนประมาณเปน
บริวาร อคมาสิ ไดเสด็จไปแลว อาฬาหน สูปา ชา เตหิ ชเนหิ
สทฺธึเอว พรอมดวยชน ท. เหลานั้นนั่นเทียว ฯ มหาชโน อ. มหาชน
นิกฺขมิ ออกไปแลว (จินฺตเนน) ดวยอันคิดวา กิร ไดยินวา มาตาปตโร อ. พระมารดาและพระบิดา ท. พุทฺธาน ของพระพุทธเจา ท.
กาลกตา เปนผูมีกาลอันกระทําแลว (โหนฺติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา ปวิสิตฺวา เสด็จเขาไปแลว เอก สาล สูศาลา
หลังหนึ่ง อาฬาหนสมีเป ในที่ใหลแหงปาชา อฏาสิ ไดประทับยืน
อยูแลว ฯ
มนุสสฺ า อ. มนุษย ท. วนฺทิตวฺ า ถวายบังคมแลว สตฺถาร ซึ่ง
พระศาสดา ตฺวา ยืนอยูแลว เอกมนฺเต ณ สวนสุดขางหนึ่ง กโรนฺติ
กระทําอยู ปฏิสนฺถาร ซึ่งปฏิสันถาร สทฺธึ กับ สตฺถารา ดวยพระศาสดา (วจเนน) ดวยคําวา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ ตุมเห
อ. พระองค ท. มา จินฺตยิตฺถ อยาทรงพระดําริแลววา มาตาปตโร
อ. พระมารดาและพระบิดา ท. โว ของพระองค ท. กาลกตา เปน
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ผูมีกาละอันกระทําแลว (โหนฺติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา อปฺปฏิกฺขิปตฺวา ว ไมทรงหามแลว เต ชเน
ซึ่งชน ท. เหลานั้นวา ตุมฺเห อ. ทาน ท. มา อวจุตฺถ อยาไดกลาว
แลว เอว อยางนี้ อิติ ดังนี้เทียว โอโลเกตฺวา ทรงแลดูแลว
อชฺฌาสย ซึ่งอัธยาศัย ปริสาย แหงบริษัท เทเสนฺโต เมื่อจะทรงแสดง
ธมฺม ซึ่งธรรม ตขณานุรูป อันสมควรแกขณะนั้น กเถสิ ตรัสแลว
ชราสุตฺต ซึง่ ชราสูตร อิท นี้วา
ชีวติ  อ. ชีวิต อิท นี้ อปฺป วต เปนธรรมชาต
นอยหนอ (โหติ) ยอมเปน (สตฺโตป) อ. สัตว
มียติ ยอมตาย โอร ภายใน วสฺสสตาป แม
แตรอยแหงป เจป แมหากวา โย ปุคฺคโล
อ. บุคคลใด ชีวติ ยอมเปนอยู อติจจฺ เกินไป
(วสฺสสต) ซึง่ รอยแหงปไซร อถโข ที่แท โส
ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น มียติ ยอมตาย ชรสาป
แมเพราะชรา อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
เทสนาวสาเน ในกาลเปนที่สุดลงแหงเทศนา
ธมฺมาภิสมโย
อ. การตรัสรูพ รอมเฉพาะซึ่งธรรม อโหสิ ไดแลว ปาณสหสฺสาน
แกพันแหงสัตวผูมีสมปราณ ท. จตุราสีติยา ๘๔ ฯ ภิกฺขู อ. ภิกฺขู ท.
อชานนฺตา ไมทราบอยู พฺราหฺมณสฺส จ พฺราหฺมณิยา จ ปรินิพฺพุตภาว
ซึ่งความที่แหงพราหมณดวย แหงนางพราหมณีดวย เปนผูป รินิพพาน
แลว ปุจฺฉึสุ ทูลถามแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ โก ภโว

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๖ - หนาที่ 213

อ. ภพอะไร อภิสมฺปราโย เปนภพเปนที่ไปในเบื้องหนาพรอมเฉพาะ
เตส ชายปติกาน ของเมียและผัว ท. เหลานั้น (โหติ) ยอมเปน
อิติ ดังนี้ ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอน
ภิกษุ ท. อภิสมฺปราโย นาม ชื่อ อ. ภพเปนที่ไปในเบื้องหนาพรอม
เฉพาะ อเสขมุนีน ของพระอเสขมุนี ท. เอวรูปาน ผูมีรูปอยางนี้
นตฺถิ ยอมไมมี หิ เพราะวา เอวรูปา อเสขมุนโย อ. พระอเสขมุนี
ท. ผูมีรูปอยางนี้ ปาปุณนฺติ ยอมบรรลุ มหานิพฺพานเอว ซึ่งพระ
มหานิพพานนั่นเทียว อจฺจุต อันไมเคลื่อนแลว อมต อันไมตายแลว
อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
มุนโย อ. มุนี ท. เย เหลาใด อหิสกา ผูไม
เบียดเบียน สวุตา สํารวมแลว กาเยน ดวยกาย
นิจฺจ เปนนิจ เต มุนโย อ. มุนี ท. เหลานั้น
ยนฺติ ยอมไป (ชนา) อ. ชน ท. คนฺตฺวา ไปแลว
เศราโศก (ต) าน สูานะนั้น อจฺจุต อัน
ไมเคลื่อนแลว อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา อเสขมุนโย อ. พระอเสขมุนี ท. มคุคผลปฺปตฺตา ผูบรรลุแลวซึ่งมรรคและผล โมเนยฺยปฺปฏิปทาย ดวยขอ
ปฏิบัติอันควรเพื่อความเปนมุนี (อิติ) ดังนี ตตฺถ ปเทสุ ในบท
ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหงบทวา มุนโย อิติ ดังนี้ ฯ เอต
ปท อ. บทนี้วา กาเยน อิติ ดังนี้ เทสนามตฺตเอว เปนบทสักวา
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เทศนา (โหติ) ยอมเปน ฯ อตฺโถ อ. อธิบายวา สวุตา สํารวมแลว
ทฺวาเรหิ ดวยทวาร ท. ตีหิป แม ๓ อิติ ดังนี้ ฯ (อตฺโถ) อ. อรรถวา
สสฺสต อันเที่ยงแลว (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา อจฺจุต อิติ
ดังนี้ ฯ (อตฺโถ) อ. อรรถวา อกุปปฺ ฏาน สูฐ านะอันไมกําเริบ
คือวา ธุวฏาน สูานะอันยั่งยืน (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา
ฐาน อิติ ดังนี้ ฯ อตฺโถ อ. อรรถวา (ชนา) อ. ชน ท. คนฺตฺวา
ไปแลว ยสฺมึ นิพฺพานฏาเน ในฐานะคือพระนิพพานใด น โสจนฺติ
ยอมไมเศราโศก คือวา น วิหฺนฺติ ยอมไมเดือดรอน (มุนโย) อ.
มุนี ท. คจฺฉนฺติ ยอมไป ต นิพฺพานฏาน สูฐานะคือพระนิพพานนั้น
อิติ ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา ยตฺถ อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
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เรือ่ งนางปุณณทาสี
๔๓. ๑๘๒/๑๘ ตั้งแต เทวตา สกลจกฺกวาฬคพฺเภ เทวมนุสฺสาน
เปนตนไป.
เทวตา อ. เทวดา ท. สกลจกฺกวาฬคพฺเภ ในหองจักรวาฬ
ืทั้งสิ้น ปเฬตฺวา บีบแลว โอช ซึ่งโอชะ อุปกปฺปนก อันเปนเครื่อง
เขาไปสําเร็จ เทวมนุสฺสาน แกเทวดาและมนุษย ท. มธุปฏล (ปุคฺคโล
ปเฬนฺโต) วิย ราวกะ อ. บุคคล บีบอยู ซึ่งรวงแหงผึ้ง ปกฺขิปสุ
ใสเขาแลว ตตฺถ ปูเว ในขนมนั้น ฯ จ สวนวา ปุณฺณา อ. นางปุณณา
โอโลเกนฺตี อฏาสิ ไดยืนแลดูอยูแลว ฯ ภตฺตกิจฺจาวสาเน ในกาล
เปนที่สุดลงแหงกิจดวยภัต เถโร อ. พระเถระ อทาสิ ไดถวายแลว
อุทก ซึ่งน้ํา ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา กตภตฺตกิจฺโจ ผูมีกิจดวยภัต
อันทรงกระทําแลว อามนฺเตตฺวา ตรัสเรียกแลว ปุณฺณ ซึง่ นางปุณณา
อาห ตรัสแลววา ปุณฺเณ ดูกอนปุณณา ตฺว อ. เธอ ปริภวิ ดูหมิ่น
แลว สาวเก ซึ่งสาวก ท. มม ของเรา กสฺมา เพราะเหตุอะไร
อิติ ดังนี้ ฯ (ปุณฺณา) อ. นางปุณณา (อาห) กราบทูลแลววา
ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ อห อ. ขาพระองค น ปริภวามิ ยอม
ไมดูหมิ่น อิติ ดังนี้ ฯ (สตฺถา) อ. พระศาสดา (ปุจฺฉิ) ตรัสถาม
แลววา อถ ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้น (สนฺเต) มีอยู กึ วจน
อ. คืออะไร ตยา อันเธอ โอโลเกตฺวา แลดูแลว สาวเก ซึ่งสาวก ท.
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มม ของเรา กถิต กลาวแลว อิติ ดังนี้ ฯ (ปุณฺณา) อ. นางปุณณา
(อาห) กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ เอตฺตกั วตฺถุ
อ. เรื่องอันมีประมาณเทานี้วา อห อ. เรา น อุเปมิ ยอมไมเขาถึง
นิทฺท ซึ่งความหลับ ทุกฺขุปทฺเวน เพราะอุปทวะคือความทุกข
อิมินา นี้ ตาว กอน ภทนฺตา อ. ทานผูเจริญ ท. น อุเปนฺติ ยอม
ไมเขาถึง นิทฺท ซึ่งความหลับ กิมตฺถ เพื่ออะไร กสฺสจิ ภิกฺขุโน
อผาสุก ภวิสฺสติ วา อ. ความไมผาสุก จักมี แกภิกษุบางรูปหรือ
ทีฆชาติเกน อุปทฺทโว ภวิสฺสติ วา หรือวา อ. อุปทวะ เพราะงู
จักมี อทฺธา แนแท อิติ ดังนี้ มยา อันหมอมฉัน จินฺติต คิดแลว
อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว วจน ซึ่งคํา ตสฺสา
ปุณฺณาย ของนางปุณณานั้น วตฺวา ตรัสแลววา ปุณฺเณ ดูกอนปุณณา
ตฺว อ. เธอ น นินฺทายสิ ยอมไมประพฤติหลับ ทุกฺขปุ ทฺทเวน
เพราะอุปทวะคือความทุกข อตฺตโน ของตน ตาว กอน ปน
สวนวา สาวกา อ. สาวก ท. มม ของเรา น นิทฺทายนฺติ ยอม
ไมประพฤติหลับ (อตฺตโน) อนุยตุ ฺตตาย เพราะความที่แหงตนเปน
ผูตามประกอบแลว ชาตริย ซึ่งธรรมเปนเครื่องตื่นอยู สทา ในกาล
ทุกเมื่อ อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
อาสวา อ. อาสวะ ท. (อริยาน) ของพระอริยเจา ท.
ชาครมานาน ผูตื่นอยู สทา ในกาลทุกเมื่อ
อโหรตฺตานุสิกฺขิน ผูมีปกติตามศึกษาในกลางวัน
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และกลางคืน อธิมุตฺตาน ผูนอมไปแลว นิพฺพาน
สูพ ระนิพพาน คจฺฉนฺติ ยอมถึง อฏ ซึ่งความ
ตั้งอยูไมได อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา สิกฺขมานาน ผูศึกษาอยู สิกฺขา ซึ่งสิกขา ท.
ติสฺโส ๓ ทิวา จ ในกลางวันดวย รตฺตึ จ ในกลางคืนดวย (อิติ)
ดังนี ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (คาถาปาทสฺส) แหง
บาทแหงพระคาถาวา อโหรตฺตานุสิกฺขิน อิติ ดังนี้ ฯ (อตฺโถ)
อ. อรรถวา นิพฺพานชฺฌาสยาน ผูมีอัธยาศัยในพระนิพพาน (อิติ) ดังนี้
(คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา นิพฺพาน อธิมตุ ฺตาน อิติ
ดังนี้ ฯ อตฺโถ อ. อรรถวา อาสวา อ. อาสวะ ท. สพฺเพป แม
ทั้งปวง เอวรูปาน อริยาน ของพระอริยเจา ท. ผูมีรูปอยางนี้ คจฺฉนฺติ
ยอมถึง อฏ ซึ่งความตั้งอยูไมได คือวา วินาส ซึ่งความพินาศ คือวา
(อาสวาน) นตฺถิภาว ซึง่ ความที่แหงอาสวะ ท. ไมมีอยู อิติ ดังนี้
(ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสองแหงบทวา อฏ คจฺฉนฺติ อิติ ดังนี้ ฯ
เทสนาวสาเน ในกาลเปนที่สุดลงแหงเทศนา ปุณฺณา อ. นาง
ุปุณณา ยถาิตา ว ผูยืนอยูแลวอยางใดเทียว ปติฏหิ ตั้งอยูเฉพาะแลว
โสตาปตฺติผเล ในโสดาปตติผล ฯ เทสนา อ. เทศนา สาตฺถิกา อัน
มีวาจาเปนไปกับดวยประโยชน อโหสิ ไดมีแลว สมฺปตฺตปรสายป
แมแกบริษัทผูถึงพรอมแลว ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา กตฺวา ทรงกระทําแลว ภตฺตกิจฺจ ซึ่ง
กิจดวยพระกระยาหาร กุณฺฑกองฺคารปูเวน ดวยขนมอันบุคคลกระทํา
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แลวดวยรําและปงแลวบนถานเพลิง อคมาสิ ไดเสด็จไปแลว วิหาร
สูวิหาร ฯ ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. กถ ยังถอยคําวา อาวุโส แนะผูมีอายุ ท.
ทุกฺกร กมฺม อ. กรรมอันบุคคลกระทําไดโดยยาก สมฺมาสมฺพุทฺเธน อัน
พระสัมมาสัมพุทธเจา กโรนฺเตน ผูทรงกระทําอยู ภตฺตกิจฺจ ซึ่งกิจ
ดวยพระกระยาหาร กุณฺฑกองฺคารปูเวน ดวยขนมอันบุคคลกระทําแลว
ดวยรํา และปงแลวบนถานเพลิง ปุณฺณาย ทินฺเนน อันอันนาง
ปุณณาถวายแลว กต ทรงกระทําแลว อิติ ดังนี้ สมุฏาเปสุ ให
ตั้งขึ้นพรอมแลว ธมฺมสภาย ในธรรมสภา ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา
อาคนฺตฺวา เสด็จมาแลว ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอน
ภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. สนฺนสิ ินฺนา เปนผูนั่งประชุมกันแลว
กถาย ดวยถอยคํา กาย นุ อะไรหนอ อตฺถ ยอมมี เอตรหิ ใน
กาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ (วจเน) ครัน้ เมื่อคําวา (มย) อ. ขาพระองค ท.
(สนฺนิสินฺนา) เปนผูนั่งประชุมกันแลว อิมาย นาม กถาย ดวย
ถอยคําชื่อนี้ (อมฺห) ยอมมี (เอตรหิ) ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้
(เตหิ ภิกฺขหู ิ) อันภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺเต กราบทูลแลว วตฺวา
ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอ นภิกษุ ท. (กุณฺฑก) อ. รํา (อิมาย ปุณฺณาย
ทินฺน) อันอันนางปุณณานี้ถวายแลว (มยา) อันเรา (ปริภุตฺต)
บริโภคแลว อิทานิเอว ในกาลนี้นนั่ เทียว น หามิได กุณฺฑก อ. รํา
อิมาย ปุณณ
ฺ าย ทินฺน อันอันนางปุณณานี้ถวายแลว มยา อันเรา
ปริภุตฺตเอว บริโภคแลวนั่นเทียว ปุพฺเพป แมในกาลกอน อิติ ดังนี้
อาหริตฺวา ทรงนํามาแลว อตีต วตฺถุ ซึ่งเรื่องอันลวงไปแลว วิตฺถา-

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๖ - หนาที่ 219

เรตฺวา กเถสิ ตรัสใหพสิ ดารแลว กุณฑกสินฺธวโปตกชตก ซึ่งชาดก
อันบัณฑิตกําหนดแลวดวยลูกของมาสินธพตัวกินซึ่งรํา อิม นี้วา
(โพธสตฺโต) อ. พระโพธิสัตว (อาห) กลาวแลว
(คาถ) ซึ่งคาถา (ปฐม) ที่หนึง่ วา (ตฺว) อ. เจา
ภุตฺวา กินแลว ติณปรฆาส ซึ่งหญาอันเปนเดน
(วฑฺฒิโต) เปนผูเจริญแลว (อสิ) ยอมเปน
(ตฺว) อ. เจา ภุตฺวา กินแลว อาจามกุณฺฑก
ซึ่งขาวตังและรํา (วฑฺฒิโต) เปนผูเจริญแลว
(อสิ) ยอมเปน เอต ติณปริฆาสอาจามกุณฺฑก
อ. หญาอันเปนเดนและขาวตังและรํานั่น โภชน
เปนโภชนะ เต ของเจา อาสิ ไดเปนแลว อิทานิ
ในกาลนี้ ตฺว อ. เจา น ภฺุชสิ ยอมไมเกิน
กสฺมา เพราะเหตุอะไร (อิติ) ดังนี้ (สินธฺ วโปตโก) อ. ลูกของมาสินธพ (อโวจ) ได
กลาวแลว (คาถา) ซึ่งคาถา ท. (เทฺว) ๒
(อิตรา) เหลานอกนี้วา (ชนา) อ. ชน ท. น
ชานนฺติ ยอมไมรู โปส ซึ่งสัตวอันบุคคลพึงเลี้ยง
ชาติยา วา โดยชาติหรือ วินเยน วา หรือวา
โดยวินัย ยตฺถ าเน ในทีใ่ ด มหาพฺรหฺเม
ขาแตทานมหาพรหม อป เออก็ อาจามกุณฺฑก
อ. ขาวตังและรํา พหุ มาก (อตฺถิ) มีอยู ตตฺถ
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าเน ในที่นั้น จ สวนวา ตฺข โข อ. ทานแล
ปชานาสิ ยอมรูทวั่ ม ซึ่งขาพเจาวา ยทิโส อย
หโย อ. มาตัวเชนใดนี้ (ตาทิโส หโย) อ. มา
ตัวเชนนั้น อุตฺตโม เปนมาสูงสุด (โหติ) ยอม
เปน (อิติ) ดังนี้ (อห) อ. ขาพเจา ชานนฺโต
รูอยู อาคมฺม อาศัยแลว ชาน ปณฺฑิต ซึ่งบัณฑิต
ผูรู น ภกฺขามิ ยอมไมกิน กุณฺฑก ซึ่งรํา เต
ของทาน (อิติ) ดังนี้ อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้แล ฯ
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เรื่องอตุลอุบาสก
๔๔. ๑๘๖/๓ ตั้งแต สตฺถา ตสฺส กถ สุตฺวา อตุล
เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว กถ ซึง่ ถอยคํา
ตสฺส อตุลสฺส ของอุบาสกชื่อวาอตุละนั้น วตฺวา ตรัสแลววา อตุล
ดูกอนอตุละ เอต วตฺถุ อ. เรื่องนั่น (ชเนหิ) อันชน ท. อาจิณฺณเอว
ประพฤติทั่วแลวนั่นเทียว ปฏาย จําเดิม โปราณโต แตกาลกอน
(ชนา) อ. ชน ท. ครหนฺติเอว ยอมติเตียนนั่นเทียว (ปุคฺคล) ซึ่ง
บุคคล ตุณหฺ ีภูตป ผูเปนคนนิ่งเปนแลวบาง พหุกถป ผูม ีถอยคํามาก
บาง มนฺทกถป ผูมีถอยคําอันนอยบาง หิ ดวยวา (ปุคฺคโล) อ. บุคคล
(ชเนหิ) เอกนฺต ครหิตพฺโพเอว วา ผูอันชน ท. พึงติเตียน โดย
สวนเดียว นั่นเทียวหรือ (ชเนหิ เอกนฺต) ปสสิตพฺโพเอว วา หรือวา
ผูอันชน ท. พึงสรรเสริญ โดยสวนเดียว นั่นเทียว นตฺถิ ยอมไมมี
เอกจฺเจ ชนา อ. ชน ท. บางพวก นินฺทนฺติ ยอนนินทา เอกจฺเจ
ชนา อ. ชน อ. บางพวก ปสสนฺติ ยอมสรรเสริญ ราชาโนป แม
ซึ่งพระราชา ท. (เอกจฺเจ ชนา) อ. ชน ท. บางพวก (ปสสสนฺติ) ยอม
สรรเสริญ มหาปวึป แมซึ่งแผนดินใหญ (เอกจฺเจ ชนา) อ. ชน
ท. บางพวก (นินฺทนฺติ) ยอมนินทา (เอกจฺเจ ชนา) อ. ชน ท.
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บางพวก (ปสสนฺติ) ยอมสรรเสริญ จนฺทิมสุริเยป แมซงึ่ พระจันทร
และพระอาทิตย ท. (เอกจฺเจ ชนา) อ. ชน ท. บางพวก (นินฺทนฺติ)
ยอมนินทา (เอกจฺเจ ชนา) อ. ชน ท. บางพวก (ปสสนฺติ) ยอม
สรรเสริญ อากาสาทโยป ปเทเส ซึ่งประเทศ ท. แมมีอากาศเปนตน
เอกจฺเจ ชนา อ. ชน ท. บางพวก นินฺทนฺติ ยอมนินทา เอกจฺเจ
ชนา อ. ชน ท. บางพวก ปสสนฺติ ยอมสรรเสริญ สมฺมาสมฺพุทฺธป
แมซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจา จตุปฺปริสมชฺเฌ นิสที ิตฺวา ธมฺม กเถนฺต
ผูประทับนั่งแลว ตรัสอยู ซึ่งธรรม ในทามกลางแหงบริษัท ๔ หิ ก็
นินฺทา วา อ. การนินทาหรือ ปสสา วา หรือวา อ. การสรรเสริญ
อนฺธพาลาน แหงคนอันธพาล ท. อปฺปมาณ เปนประมาณหามิได
(โหติ) ยอมเปน ปน แตวา (ปุคฺคโล) อ. บุคคล ปณฺฑิเตน
เมธาวินา นินฺทิโต ผูอันบัณฑิตผูมีปญญานินทาแลว (ปณฺฑิเตน
เมธาวินา) นินฺทิโต นาม ชื่อวาเปนอันบัณฑิตผูมีปญญานินทาแลว
(โหติ) ยอมเปน (ปุคฺคโล) อ. บุคคล (ปณฺฑิเตน เมธาวินา) ปสสิโต
ผูอันบัณฑิตผูมีปญญาสรรเสริญแลว (ปณฺฑิเตน เมธาวินา) ปสสิโต นาม
ชื่อวา เปนผูอันบัณฑิตผูมีปญญาสรรเสริญแลว โหติ ยอมเปน อิติ ดังนี้
อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้
อตุล ดูกอนอตุละ เอต นินฺทนปสสน อ. การ
นินทาและการสรรเสริญนั่น โปราณ เปนธรรมดา
มีในกอน (โหติ) ยอมเปน เอต นินฺทนปสสน
อ. การนินทาและการสรรเสริญนั่น อชฺชตนา อิว
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เปนเพียงดังวามีในวันนี้ (โหติ) ยอมเปน น
หามิได (ชนา) อ. ชน ท. ตุณฺหีมาสีน ปุคฺคล
นินฺทนฺติป ยอมนินทา ซึ่งบุคคลผูนั่งนิ่งเปนปกติ
บาง พหุภาณิน ปุคฺคล นินฺทนฺติป ยอมนินทา
ซึ่งบุคคลผูกลาวซึ่งคํามากเปนปกติบาง มิตภาณึ
ปุคฺคล นินฺทนฺติป ยอมนินทา ซึ่งบุคคลผูกลาว
ซึ่งคําอันอันบุคคลนับไดแลวเปนปกติบาง (เกนจิ)
อนินฺทิโต ปุคฺคโล อ. บุคคล ผูอันใคร ๆ ไม
นินทาแลว นตฺถิ ยอมไมมี โลเก ในโลก โปโส
อ. บุรษุ (ปุคฺคเลน) เอกนฺต นินฺทิโต วา
ผูอันบุคคลนินทาแลว
โดยสวนเดียวหรือ
(ปุคฺคเลน) เอกนฺต ปสสิโต วา หรือวา ผูอนั
บุคคลสรรเสริญแลว โดยสวนเดียว น อหุ จ
ไมไดมแี ลวดวย น ภวิสฺสติ จ จักไมมีดว ย
น เตรหิ วิชฺชติ จ ไมมีอยู ในกาลบัดนีด้ วย
เจ หากวา วิฺู อ. ชนผูรูแจง ท. อนุวิจฺจ
ใครครวญแลว สุเว ในวัน สุเว ในวัน ปสสนฺติ
ยอมสรรเสริญ ย ปุคฺคล ซึง่ บุคคลใด อจฺฉิทฺทวุตฺตึ
ผูมีความประพฤติอันไมเปนชองเปนปกติ เมธาวึ
ผูมีปญญา ปฺญาสีลสมาหิต ผูตั้งมั่นดวยดีแลว
ดวยปญญาและศีล โก อ. ใคร อรหติ ยอมควร
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นินฺทิตุ เพื่ออันนินทา ต ปุคฺคล ซึ่งบุคคลนั้น
ชมฺโพนทสฺส นิกฺข อิว ผูเพียงดังวาแทง แหง
ทองชื่อวาชมพูนท เทวาป แม อ. เทวดาและ
มนุษย ท. ปสสนฺติ ยอมสรรเสริญ น ปุคฺคล
ซึง่ บุคคลนั้น (โส ปุคคฺ โล) อ. บุคคลนั้น
พฺรหฺมุนาป แมอันพรหม ปสสิโข สรรเสริญแลว
อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา เอต นินฺทนปสสน อ. การนินทาและการ
สรรเสริญนัน่ ปุราณก เปนธรรมชาติมีในกอน (โหติ) ยอมเปน
(อิติ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหง
บทวา โปราณเมต อิติ ดังนี้ ฯ (ภควา) อ. พระผูมีพระภาคเจา
อาลปติ ยอมทรงรองเรียก อุปาสก ซึ่งอุบาสก ต นั้นวา อตุล
ดูกอนอตุละ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา นินฺทน วา อ. การนินทาหรือ ปสสน
วา หรือวา อ. การสรรเสริญ อิท นี้ อชฺชตน อธุนา อุปฺปนฺน วิย
เปนเพียงดังวามีในวันนี้ คือวาเกิดขึ้นแลว เมื่อกี้ โหติ ยอมเปน น
หามิได (อิติ) ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาทแหงพระคาถาวา
เอต อชฺชตนามิว อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อธิบายวา หิ จริงอยู (ชนา) อ. ชน ท. นินฺทนฺติ
ยอมนินทา ตุณฺหีมาสีน ปุคฺคล ซึ่งบุคคล ผูนั่งนิ่งเปนปกติวา เอโส
ปุคฺคโล อ. บุคคลนี้ ตุณฺหี หุตฺวา นิสินฺโน นั่งเปนผูนิ่งเปนแลว
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มูโค วิย ราวกะ อ. คนใบ พธิโร วิย ราวกะ อ . คนหนวก กิฺจิ
อชานนฺโต ปุคฺคโล วิย ราวกะ อ. บุคคล ผูไมรูอยู ซึ่ง อะไร ๆ
กึ เพราะเหตุอะไร อิตปิ  ดังนี้บาง นินฺทนฺติ ยอมนินทา พหุภาณิน
ปุคฺคล ซึ่งบุคคล ผูกลาวซึ่งคํามากเปนปกตวา เอโส ปุคฺคโล อ. บุคคลนี้
กฏกฏายติ ยอมประพฤติกฏะกฏะ วาตาหตตาลปณฺณ วิย ราวกะ อ.
ใบของตนตาลอันอันลมกระทบแลว กึ เพราะเหตุอะไร กถาย
ปริยนฺโตเอว อ. ที่สุดรอบ แหงถอยคํานั่นเทียว นตฺถิ ยอมไมมี อิมสฺส
ปุคฺคลสฺส แกบุคคลนี้ อิติป ดังนี้บาง นินฺทนฺติ ยอมนินทา มิตภาณิน
ปุคฺคล ซึ่งบุคคล ผูกลาวซึ่งคําอันอันบุคคลนับไดแลวเปนปกติวา เอโส
ปุคฺคโล อ. บุคคลนี้ มฺมาโน สําคัญอยู วจน ซึ่งคํา อตฺตโน
ของตน สุวณฺณหิรฺ วิย ราวกะ อ. ทองและเงิน วตฺวา กลาวแลว
เอก วจน วา ซึ่งคําคําหนึ่งหรือ เทฺว วจนานิ วา หรือวา ซึ่งคํา
ท. สอง ตุณฺหี เปนผูนิ่ง โหติ ยอมเปน กึ เพราะเหตุอะไร อิติป
ดังนี้บาง (ชเนหิ) อนินฺทิโต นาม ปุคฺคโล อ. บุคคล ชือ่ วาผูอันชน
ท. ไมนินทาแลว นตฺถิ ยอมไมมี อิมสฺมึ โลเก ในโลกนี้ สพฺพถาป
แมโดยประการทั้งปวง เอว ดวยประการฉะนี้ อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา น อโหสิ ไมไดมีแลว อตีเตป กาเล
ในกาลแมอันลวงไปแลว น ภวิสฺสติ จักไมมี อนาคเตป กาเล ใน
กาลแมอันไมมาแลว (อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา น จาหุ
อิติ ดังนี้ เปนตน ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา นินฺทา วา อ. การนินทาหรือ ปสสา วาฃ
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หรือวา อ. การสรรเสริญ พาลาน แหงคนพาล ท. อปฺปมาณ เปน
ประมาณหามิได (โหติ) ยอมเปน ปน แตวา ปณฺฑิตา อ. บัณฑิต ท.
อนุวิจฺจา ใครครวญแลว คือวา ชานิตฺวา ทราบแลว นินทฺ าการ วา
ซึ่งเหตุแหงการนินทาหรือ ปสสาการณ วา หรือวา ซึ่งเหตุแหงการ
สรรเสริญ ทิวเส ในวัน ทิวเส ในวัน ปสสนฺติ ยอมสรรเสริญ ย
ปุคฺคล ซึ่งบุคคลใด อจฺฉิทฺทวุตฺตึ ชือ่ วาผูมีความประพฤติอันไมมีชอง
(อตฺตโน) สมนฺนาคตตฺตา เพราะความที่แหงตนเปนผูมาตามพรอม
แลว อจฺฉิทฺทาย สิกขฺ าย จ ดวยสิกขาอันไมมีชองหรือ อจฺฉิทฺทาย
ชีวิตวุตฺติยา วา หรือวา ดวยความเปนไปแหงชีวิต อันไมมีชอง
เมธาวึ ชื่อวาผูมีปญญา (อตฺตโน) สมนฺนาคตฺตา เพราะความที่
แหงตนเปนผูมาตามพรอมแลว ธมฺโมชปฺปฺาย ดวยปญญาอันมีโอชะ
อันเกิดแตธรรม ปฺาสีลสมาหิต ชื่อวาผูตั้งมั่นดวยดีแลวดวยปญญา
และศีล (อตฺตโน) สมนฺนาคตตฺตา เพราะความที่แหงตนเปนผูมา
ตามพรอมแลว โลกิยโลกุตฺตรปฺปฺาย จเอว ดวยปญญาอันเปน
โลกิยะและโลกุตตระดวยนั่นเทียว จตุปฺปาริสุทฺธิสีเลน จ ดวยศีลคือ
ความบริสุทธิ์ ๔ ดวย โก อ. ใคร อรหติ ยอมควร นินฺทติ ุ เพื่อ
อันนินทา ต ปุคฺคล ซึ่งบุคคลนั้น สมฺโพนทสฺส นิกฺข วิย ผูเพียง
ดังวาแทงแหงทองชื่อวาชมพูนท สุวณฺณโทสวิรหิต อันเวนแลวจาก
โทษแหงทอง ฆฏฏนมชฺชนกฺขม อันควรเพื่ออันบุและอันขัด อิติ ดังนี้
(ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสองแหงบทวา ยฺเจ วิฺู อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา เทวาป แม อ. เทวดา ท. ปณฺฑิต-
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มนุสฺสา แม อ. มนุษยผเู ปนบัณฑิต ท. อุฎาย ลุกขึ้นแลว โถเมนฺติ
ยอมชมเชย ชื่อวา ปสสนฺติ ยอมสรรเสริญ ต ภิกฺขุ ซึง่ ภิกษุนั้น
(อิติ) ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา เทวาป อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา เทวมนุสฺสา อ. เทวดาและมนุษย ท.
(ปสสนฺติ) ยอมสรรเสริญ เกวล อยางเดียว น หามิได เอโส
ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น มหาพฺรหฺเมหิป แมอันมหาพระพรหม ท. ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ ในจักรวาฬอันมีหมื่นเปนประมาณ ปสสิโตเอว
สรรเสริญแลวนั่นเทียว อิติ ดังนี้ (ปทสฺส) แหงบทวา พฺรหฺมุนาป
อิติ ดังนี้ ฯ
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เรือ่ งภิกษุฉัพพัคคีย
๔๕. ๑๘๘/๔ ตั้งแต เอกทิวส หิ สตฺถา เตส อุโภหิ
เปนตนไป.
หิ ความพิสดารวา เอกทิวส ในวันหนึ่ง สตฺถา อ. พระศาสดา
สุตฺวา ทรงสดับแลว สทฺท ซึ่งเสียงวา ขฏะขฏะ อิติ ดังนี้ เตส
ฉพฺพคฺคิยาน ภิกฺขูน ของภิกษุ ท. ผูมีพวก ๖ เหลานั้น อุโภหิ
หตฺเถหิ ยฏิโย คเหตฺวา กฏปาทก อารุยฺห ปฏิปาสาเณ จงฺกมนฺตาน
ผูถือเอาแลว ซึ่งไมเทา ท. ดวยมือ ท. ทั้งสอง ขึ้นแลว สูเขียงเทา
อันกระทําแลวดวยไม จงกรมอยู บนหลังแหงหิน ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถาม
แลววา (เอโส สทฺโท) อ. เสียงนั่น ฉพฺพคฺคิยาน ภิกฺขูน
นาม ชื่อวาเปนเสียงอะไร (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ สุตฺวา ทรง
สดับแลววา (เอโส สทฺโท) อ. เสียงนั่น ฉพฺพคฺคิยาน ภิกขฺ ูน
กฏปาทุก อารุยฺห จงฺกมนฺตาน ขฏขฏสทฺโท เปนเสียงขฏะขฏะ
แหงภิกษุ ท. ผูมีพวก ๖ ผูขึ้นแลว สูเขียงเทาอันกระทําแลวดวยไม
จงกรมอยู (โหติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ปฺาเปตฺวา ทรงบัญญัติแลว
สิกฺขาปท ซึ่งสิกขาบท วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขุนา นาม กายาทีนิ
ทฺวารานิ รกฺขิตุ อ. อันชื่ออันภิกษุรักษา ซึ่งทวาร ท. มีกายเปนตน
วฏฏติ ยอมควร อิติ ดังนี้ เทเสนฺโต เมื่อจะทรงแสดง ธมฺม ซึ่งธรรม
อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๖ - หนาที่ 229

(ปุคฺคโล) อ. บุคคล รกฺเขยฺย พึงรักษา กายปฺปโกป ซึ่งความกําเริบดวยกาย สวุโต พึงเปนผู
สํารวมแลว กาเยน ดวยกาย สิยา พึงเปน
(ปุคฺคโล) อ. บุคคล หิตฺวา พึงละแลว กายทุจฺจริต ซึ่งความประพฤติชั่วดวยกาย จเร พึง
ประพฤติ สุจริต ซึ่งความาสุจริต กาเยน ดวยกาย
(ปุคฺคโล) อ. บุคคล รกฺเขยฺย พึงรักษา วจีปโกป
ซึ่งความกําเริบดวยวาจา สวุโต พึงเปนผูสํารวม
แลว วาจาย ดวยวาจา สิยา พึงเปน (ปุคฺคโล)
อ. บุคคล หิตฺวา พึงละแลว วจีทุจฺจริต ซึ่งความ
ประพฤติชั่วดวยวาจา จเร พึงประพฤติ สุจริต
ซึ่งความสุจริต วาจาย ดวยวาจา (ปุคฺคโล)
อ. บุคคล รกฺเขยฺย พึงรักษา มโนปโกป ซึ่ง
ความกําเริบดวยใจ
สวุโต พึงเปนผูสํารวมแลว
มนสา ดวยใจ สิยา พึงเปน (ปุคฺคโล) อ. บุคคล
หิตฺวา พึงละแลว มโนทุจฺจริต ซึ่งความประพฤติ
ชั่วดวยใจ จเร พึงประพฤติ สุจริต ซึ่งความ
สุจริตฺ มนสา ดวยใจ ธีรา อ. นักปราชญ ท.
สวุตา สํารวมแลว กาเยน ดวยกาย อโถ อนึ่ง
(ธีรา) อ. นัก ปราชญ ท. สสุตา สํารวมแลว
วาจาย ดวยวาจา ธีรา อ. นักปราชญ ท. สวุตา
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สํารวมแลว
มนสา ดวยใจ เต เว ธีรา
อ. นักปราชญ ท. เหลานั้นแล สุปริสวุตา เปน
ผูส ํารวมรอบดีแลว (โหนฺติ) ยอมเปน อิติ
ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา รกฺเขยฺย พึงรักษา กายทุจฺจริต ซึ่ง
ความประพฤติชั่วดวยกาย ติวิธ อันมีอยางสาม (อิติ) ดังนี้ ตตฺถ
ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา (ปทสฺส) แหงบทวา กายปฺปโกป
อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ) อ. อรรถวา กายทฺวาเร ทุจฺจริตปฺปเวส นิวาเรตฺวา
สวุโต พึงเปนผูหาม ซึ่งการเขาไปแหงความประพฤติชั่ว ในทวาร
คือกาย แลวจึงสํารวมแลว คือวา ปหิตทฺวาโร พึงเปนผูมีทวารอัน
ปดแลว สิยา พึงเปน (อิติ) ดังนี้ (ปททฺวยสฺส) แหงหมวดสอง
แหงบทวา กาเยน สวุโต อิติ ดังนี้ ฯ ปน ก็ (ปุคฺคโล) อ. บุคคล
หิตฺวา ละแลว กายทุจฺจริต ซึ่งความประพฤติชวั่ ดวยกาย จรนฺโต
ประพฤติอยู กายสุจริต ซึ่งความประพฤติดีดวยกาย กโรติ ชื่อวา
ยอมกระทํา เอต กมฺม ซึ่งกรรมนั่น อุภยป แมทั้งสอง ยสฺมา เหตุใด
ตสฺมา เพราะเหตุนั้น (วจน) อ. พระดํารัสวา กายทุจฺจริต หิตฺวา
กาเยน สุจริต จเร อิติ ดังนี้ (สตฺถารา) อันพระศาสดา วุตฺต
ตรัสแลว ฯ นโย อ. นัย อนนฺตรคาถาสุป แมในพระคาถาอันเปน
ลําดับ ท. เอโสเอว นีน้ ั่นเทียว ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา เย ปณฺฑิตา อ. บัณฑิต ท. เหลาใด
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อกโรนฺตา ไมกระทําอยู ปาณาติปาตาทีนิ กายทุจฺจริตานิ ซึ่งความ
ประพฤติชั่วดวยกาย ท. มีปาณาติบาตเปนตน สวุตา นาม ชื่อวาสํารวม
แลว กาเยน ดวยกาย อกโรนฺตา ไมกระทําอยู มุสาวาทาทีนิ วจีทุจฺจริตานิ ซึ่งความประพฤติชั่วดวยวาจา ท. มีมสุ าวาทเปนตน สวุตา
นาม ชื่อวาสํารวมแลว วาจาย ดวยวาจา อภิชฌ
ฺ าทีนิ มโนทุจฺจริตานิ
อสมุฏเปนฺตา ไมยังความประพฤติชั่วดวยใจ ท. มีอภิชฌาเปนตน
ใหตั้งขึ้นพรอมอยู สวุตา นาม ชื่อวาสํารวมแลว มนสา ดวยใจ เต
ปณฺฑิตา อ. บัณฑิต ท. เหลานั้น สุปริสวุตา เปนผูสํารวมรอบดีแลว
คือวา สุรกฺขิตา เปนผูรักษาดีแลว คือวา สุโคปตา เปนผูคุมครองดี
แลว คือวา สุปหิตทฺวารา เปนผูมีทวารอันปดแลว อิธ โลกสฺมึ
ในโลกนี้ (โหนฺติ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ (คาถาปาทสฺส) แหงบาท
แหงพระคาถาวา กาเยน สวุตา ธีรา อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
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