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คัณฐธัมมปทัฏฐกถา
ยกศัพทแปล ภาค ๗
เรื่องบุตรนายโคฆาตก
๑. ๓/๑๘ ตั้งแต สตฺถา ต อามนฺเตตฺวา อุปาสก ตฺว
เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา อามนฺเตตฺวา ทรงเรียกแลว ต โคฆาตกปุตฺต ซึ่งบุตรของบุคคลผูฆาซึ่งโคนั้น วตฺวา ตรัสแลววา อุปาสก
ดูกอนอุบาสก ตฺว อ. ทาน มหลฺลโก เปนคนแก ปริปกฺกสรีโร
เปนผูมีสรีระอันแกรอบแลว ปณฺฑุปลาสสทิโส เปนผูเชนกับดวยใบไม
อันเหลือง ( อสิ ) ยอมเปน กุสลปาเถยฺย อ. วัตถุอันเกื้อกูลในทาง
คือกุศล ปรโลกคมนาย เพื่ออันไปสูโลก ณ เบื้องหนา นตฺถิ ยอมไมมี
ตว แกทาน ตฺว อ. ทาน กโรหิ จงกระทํา ปติฏ  ซึ่งที่เปนที่ตั้ง
เฉพาะ อตฺตโน เพื่อตน ปณฺฑิโต ภว จงเปนบัณฑิต มา พาโล
( ภว ) จงอยาเปน เปนคนพาล อิติ ดังนี้ กโรนฺโต เมื่อจะทรง
กระทํา อนุโมทน ซึ่งอันอนุโมทนา อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา
ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
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อิทานิ ในกาลนี้ ตฺว อ. ทาน ปณฺฑุปลาโส อิว
เปนผูเพียงดังวาใบไมอันเหลือง อสิ ยอมเปน จ
อนึง่ ยมปุริสาป แม อ. บุรษุ ของพระยม ท.
อุปฏิตา ปรากฏแลว เต แกทาน ตฺว อ. ทาน
ปติฏสิ ยอมตัง้ อยูเฉพาะ อุยฺโยคมุเข ใกลปาก
แหงความเสื่อม จ อนึ่ง ปาเถยฺยป แม อ. วัตถุ
อันเกื้อกูลในทาง เต ของทาน น วิชฺชติ ยอม
ไมมี โส ตฺว อ. ทานนั้น กโรหิ จงกระทํา ทีป
ซึ่งเกาะ อตฺตโน เพื่อตน วายม จงพยายาม ขิปฺป
พลัน ปณฺฑิโต ภว จงเปน เปนบัณฑิต ตฺว
อ. ทาน นิทฺธนฺตมโล เปนผูมีมลทินอันกําจัด
แลว อนงฺคโณ เปนผูมีกิเลสเพียงดังวาเนินหามิได
( หุตฺวา ) เปน เอหิสิ จักถึง อริยภูมึ ซึ่งภูมิของ
พระอริยเจา ทิพฺพ อันเปนทิพ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อุปาสก ดูกอนอุบาสก อิทานิ ในกาลนี้
ตฺว อ. ทาน ฉิชฺชิตฺวา ภูมิย ปตนปณฺฑุปลาโส วิย เปนผูเพียงดังวา
ใบไมอันเหลือง อันขาดแลวตกลง บนภาคพื้น อโหสิ ไดเปนแลว
( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( คาถาปาทสฺส )
แหงบาทแหงพระคาถาวา ปณฺฑุปลาโสว ทานิสิ อิติ ดังนี้ ฯ
ยมทูตา อ. ทูตของพระยม ท. ( ภควตา ) อันพระผูมีพระภาคเจา
วุจฺจนฺติ ยอมตรัสเรียกวา ยมปุริสา อิติ ดังนี้ ฯ
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ปน แตวา อิท วจน อ. พระดํารัสนี้ ( ภควตา ) อันพระผูมี
พระภาคเจา วุตฺต ตรัสแลว สนฺธาย ทรงหมายเอา มรณเอว ซึ่ง
ความตายนั่นเทียว ฯ
( อตฺโถ ) อ. อธิบายวา มรณ อ. ความตาย ปจฺจุปฏิต ปรากฏ
เฉพาะแลว เต แกทาน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา จ ก็ ตฺว อ. ทาน ิโต เปนผูดํารงอยู
แลว ปริหานิมุเข ใกลปากแหงความเสื่อมรอบ คือวา อวุฑฺฒิมุเข
ใกลปากแหงความไมเจริญ อสิ ยอมเปน อิติ ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหง
บทวา อุยฺโยคมุเข อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา กุสลปาเถยฺยป แม อ. วัตถุอันเกื้อกูลในทาง
คือกุศล นตฺถิ ยอมไมมี ตว แกทาน คจฺฉนฺตสฺส ผูเมื่อจะไป ปรโลก
สูโลกในเบื้องหนา ตณฺฑุลาทิปาเถยฺย วิย ราวกะ อ. วัตถุอันเกื้อกูล
ในทางมีขาวสารเปนตน ( อโหนฺต ) ไมมีอยู คมิกสฺส แกบุคคล
ผูเตรียมจะไป อิติ ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา ปาเถยฺย อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา โส ตฺว อ. ทานนั้น กโรหิ จงกระทํา
กุสลปติฏ ซึ่งที่เปนที่ตั้งเฉพาะ คือกุศล อตฺตโน เพื่อตน สมุทฺเท
นาวาย ภินฺนาย ทีปสงฺขาต ปติฏ ( กโรนฺโต ปุคฺคโล ป วิย ราวกะ
อ. บุคคล เมื่อเรือ แตกแลว ในสมุทร กระทําอยู ซึ่งที่เปนที่ตั้งเฉพาะ
อันบัณฑิตนับพรอมแลววาเกาะ จ ก็แล ตฺว อ. ทาน กโรนฺโต เมื่อ
จะกระทํา วายม จงพยายาม ขิปฺป พลัน คือวา อารภ จงปรารภ
วิริย ซึ่งความเพียร สีฆ สีฆ เร็ว เร็ว ปณฺฑิโต จงเปนบัณฑิต
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กุสลกุมฺมปติฏากรเณน ดวยการกระทําซึ่งที่เปนที่ตั้งเฉพาะคือกรรม
อันเปนกุศล อตฺตโน เพื่อตน ภว จงเปน ( อิติ ) ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส )
แหงหมวดสองแหงบทวา โส กโรหิ อิติ ดังนี้ ฯ
หิ จริงอยู โย ปุคคฺ โล อ. บุคคลใด กโรติ ยอมกระทํา กุสล
ซึ่งกุศล ( อตฺตโน ) มรณมุข อปตฺวา กาตุ สมตฺถกาเลเอว ใน
กาลแหงตนเปนผูสามารถ เพื่ออันไมถึง ซึ่งปากแหงความตาย แลว
กระทํานั่นเทียว เอโส ปุคฺคโล อ. บุคคลนั่น ปณฺฑิโต นาม ชื่อวา
เปนบัณฑิต ( โหติ ) ยอมเปน ฯ
( อตฺโถ ) อ. อธิบายวา ตฺว อ. ทาน ตาทิโส จงเปนผูเชนกับ
ดวยบุคคลนั้น ภว จงเปน มา ( ภว ) จงอยาเปน อนฺธพาโล เปน
คนพาลเพียงดังวาคนบอด อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ตฺว อ. ทาน กโรนฺโต กระทําอยู วิริย
ซึ่งความเพียร เอว อยางนี้ นิทฺธนฺตมโล ชื่อวาเปนผูมีมลทินอันกําจัด
แลว ราคาทีน มลาน นีหฏตาย เพราะความที่แหงมลทิน ท. มี
มลทินคือราคะเปนตน เปนกิเลสอันตนนําออกไปแลว อนงฺคโณ
ชื่อวาเปนผูมีกิเลสเพียงดังวาเนินหามิได คือวา นิกกฺ ิเลสโส ชื่อวาเปน
ผูมีกิเลสออกแลว องฺคณาภาเวน เพราะความไมมีแหงกิเลสเพียงดังวา
เนิน หุตฺวา เปน ปาปุณิสฺสสิ จักถึง สุทฺธาวาสภูมึ ซึ่งภูมิอันเปน
ที่อยูแหงพระอริยบุคคลผูหมดจดแลว ปฺจวิธ อันมีอยาง ๕ อิติ ดังนี้
( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหงบทวา ทิพฺพ อริยภูมึ อิติ ดังนี้ ฯ
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๒. ๕/๖ ตั้งแต เต ปุนทิวสตฺถายป สตฺถาร นิมนฺเตตฺวา
เปนตนไป.
เต ปุตฺตา อ. บุตร ท. เหลานั้น นิมนฺเตตฺวา ทูลนิมนตแลว
สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา ปุนทิวสตฺถายป แมเพื่อประโยชนแกวนั ใหม
ทตฺวา ถวายแลว ทาน ซึ่งทาน อาหสุ กราลทูลแลววา ภนฺเต
ขาแตพระองคผูเจริญ อิทป ภตฺต อ. ภัตแมนี้ อมฺหาก ปตุ ชีวภตฺตเอว
เปนภัตเพื่อบุคคลผูเปนอยู เพื่อบิดา ของขาพระองค ท. นั่นเทียว
( โหติ ) ยอมเปน ตุมฺเห อ. พระองค ท. กโรถ จงทรงกระทํา อนุโมทน
ซึ่งอันอนุโมทนา อิมสฺสเอว ปตุ แกบิดานี้นั่นเทียวเถิด อิติ ดังนี้
สตฺถาร กะพระศาสดา กตภตฺตกิจฺจ ผูมีกิจดวยพระกระยาหารอันทรง
กระทําแลว อนุโมทนากเล ในกาลอันเปนที่อนุโมทนา ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา กโรนฺโต เมื่อจะทรงกระทํา อนุโมทน
ซึ่งอันอนุโมทนา ตสฺส โคฆาตกปุตฺตสฺส แกบุตรของบุคคลผูฆาซึ่ง
โคนั้น อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. เทฺว ๒
อิมา เหลานี้วา
อิทานิ ในกาลนี้ ตฺว อ. ทาน ( ชราย ) อุปนีตวโย
ว เปนผูมีวัยอันชรานําเขาไปแลวเทียว อสิ ยอม
เปน ตฺว อ. ทาน สมฺปยาโต เปนผูตระเตรียม
แลว ( คนฺตุ ) เพือ่ อันไป สนฺติก สูสํานัก ยมสฺส
ของพระยม อสิ ยอมเปน จ อนึ่ง วาโสป แม
อ. ที่อยูพัก อนฺตรา ในระหวาง นตฺถิ ยอมไมมี
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เต แกทาน จ อนึ่ง ปาเถยฺยป แม อ. วัตถุอันเกื้อกูล
ในทาง น วิชฺชติ ยอมไมมี เต แกทาน โส ตฺว อ.
ทานนั้น กโรหิ จงกระทํา ทีป ซึ่งเกาะ อตฺตโน
เพื่อตน วายม จงพยายาม ขิปฺป พลัน ปณฺฑิโต ภว
จงเปนบัณฑิต จงเปน ตฺว อ. ทาน นิทธฺ นฺตมโล
เปนผูมีมลทินอันกําจัดแลว อนงฺคโณ เปนผูมีกิเลส
เพียงดังวาเนินหามิได ( หุตฺวา ) เปน น อุเปหิสิ จัก
ไมเขาถึง ชาติชร ซึ่งชาติและชรา ปุน อีก อิติ ดังนี้ ฯ
( สทฺโท ) อ. ศัพทวา อุป อิติ ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท.
เหลานั้นหนา ( ปเท ) ในบทวา อุปนีตวโย อิติ ดังนี้ นิปาตมตฺต
เปนสักวานิบาต ( โหติ ) ยอมเปน ฯ
ตฺว อ. ทาน ( ชราย ) นีตวโย เปนผูมีวัยอันชรานําไปแลว
คือวา คตวโย เปนผูมีวัยอันถึงแลว คือวา อติกฺกนฺตวโย เปนผู
มีวัยอันกาวลวงแลว ( อิติ ) ยอมเปน ฯ
( อตฺโถ ) อ. อธิบายวา อิทานิ ในกาลนี้ ตฺว อง ทาน ตโย
วเย อติกฺกมิตฺวา มรณมุเข ิดต เปนผูกาวลวงแลว ซึ่งวัย ท. ๓
ดํารงอยูแลว ใกลปากแหงความตาย อสิ ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ตฺว อ. ทาน สชฺโช เปนผูตระเตรียมแลว
คนฺตุ เพื่ออันไป มรณมุข สูปากแหงความตาย หุตฺวา เปน ิโต
เปนผูดํารงอยูแลว อสิ ยอมเปน อิติ ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหง
บาทแหงพระคาถาวา สมฺปยาโตสิ ยมสฺส สนฺติก อิติ ดังนี้ ฯ
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( อตฺโถ ป อ. อรรถวา ( ชนา ) อ. ชน ท. คจฺฉนฺตา ผูเมื่อจะไป
มคฺค สูหนทาง กโรนฺตา กระทําอยู กิจฺจานิ ซึ่งกิจ ท. ตานิ ตานิ
เหลานั้น วสนฺติ ยอมอยู อนฺตรามคฺเค ในระหวางแหง
หนทาง ยถา ฉันใด ( ชนา ) อ. ชน ท. คจฺฉนฺตา ผูเมื่อไป ปรโลก
สูโลกในเบื้องหนา ( กโรนฺตา ) กระทําอยู ( กิจฺจานิ ) ซึ่งกิจ ท.
( ตานิ ตานิ ) เหลานั้น วสนฺติ ยอมอยู อนฺตรามคฺเค ใน
ระหวางแหงหนทาง เอว ฉันนั้น น หามิได ( อิติ ) ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถาวา วาโสป จ เต นตฺถิ อนฺตรา
อิติ ดังนี้ ฯ
หิ เพราะวา ( ปุคฺคเลน ) อันบุคคล คจฺฉนฺเตน ผูไปอยู
ปรโลก สูโลกในเบื้องหนา น สกฺกา ไมอาจ วุตฺตุ เพื่ออันกลาว
วจนานิ ซึ่งคํา ท. อันมีคําวา ตุมฺเห อ. ทาน ท. กติปาห ยังวัน
แมเล็กนอย อธิวาเสถ จงใหอยูทับเถิด อห อ. ขาพเจา เทมิ จะ
ถวาย ทาน ซึ่งทาน ตาว กอน สุณามิ จะฟง ธมฺม ซึ่งธรรม
ตาว กอน อิติอาทีนิ ดังนี้เปนตน ฯ ปน ก็ ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล
จวิตฺวา เคลื่อนแลว อิโต โลกโต จากโลกนี้ ปรโลเก นิพฺพตฺโต
ว เปนผูบังเกิดแลว ในโลกในเบื้องหนาเทียว โหติ ยอมเปน เอต
วจน อ. พระดํารัสนั่น ( สตฺถารา ) อันพระศาสดา วุตฺต ตรัสแลว
สนฺธาย ทรงหมายเอา อิม อตฺถ ซึ่งเนื้อความนี้ ฯ
อิท ปท อ. บทนี้วา ปาเถยฺย อิติ ดังนี้ ( สตฺถารา ) อัน
พระศาสดา เหฏา วุตฺตเอว ตรัสแลว ในภายใตนนั่ เทียว กิฺจาป
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แมก็จริง ปน ถึงอยางนั้น ( อิท ปาเถยฺย อิติ ปท ) อ. บทวา
ปาเถยฺย ดังนี้ สตฺถารา อันพระศาสดา คหิต ทรงถือเอาแลว อิธอป
คาถาย ในพระคาถาแมนี้ ทฬฺหีกรณตฺถ เพื่ออันทรงกระทําใหมั่น
ปุนปฺปุน บอย ๆ อุปาสกสฺส แกอุบาสก ฯ พฺยาธิมรณานิป แม
อ. พยาธิและมรณะ ท. ( สตฺถารา ) คหิตานิเอว เปนธรรมชาติอัน
พระศาสดาทรงถือเอาแลวนั่นเทียว เอตฺถ ปเท ในบทนี้วา ชาติชร
อิติ ดังนี้ โหนฺติ ยอมเปน ฯ
จ ก็ อนาคามิมคฺโค อ. อนาคามิมรรค ( สตฺถารา ) อัน
พระศาสดา กถิโต ตรัสแลว เหฏิมคาถาหิ ดวยพระคาถาอันมีใน
ภายใต ท. อรหตฺตมคฺโค อ. อรหัตมรรค ( สตฺถารา ) อันพระศาสดา
( กถิโต ) ตรัสแลว อิธ คาถาย ในพระคาถานี้ ฯ เอว ครั้นเมื่อ
ความเปนอยางนี้ สนฺเตป แมมีอยู กุมาโร อ. พระกุมาร ( ภนฺเต )
ครั้นเมื่อพระกระยาหาร รฺา อันพระราชา กพฬ ยังคําพระกระยาหาร
มุขปฺปมาณ อันมีพระโอษฐเปนประมาณ อตฺตโน ของพระองค
วฑฺเฒตฺวา ทรงใหเจริญแลว อุปนีเต ทรงนําเขาไปแลว คณฺหาติ
ยอมทรงรับเอา อตฺตโน มุขปฺปมาเณนเอว โดยประมาณแหงพระโอษฐ
ของพระองคนั่นเทียว ยถา นาม ชื่อฉันใด อุปาสโก อ. อุบาสก
ธมฺเม ครั้นเมื่อธรรม สตฺถารา อันพระศาสดา เทสิเตป แมทรง
แสดงแลว อุปริมคฺควเสน ดวยอํานาจแหงมรรคในเบื้องบน ปตฺวา
บรรลุ โสตาปตฺติผล ซึ่งโสดาปตติผล เหฏา ในภายใต ปตฺโต
บรรลุแลว อนาคามิผล ซึง่ อนาคามิผล อวเสเน ในกาลเปนที่สุดลง
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อนุโมทนาย แหงอันอนุโมทนา อิมิมฺสา นี้ อุปนิสฺสยพเลส ดวย
กําลังแหงอุปนิสัย อตฺตโน ของตน เอวเอว ฉันนั้นนั่นเทียว ฯ
ธมฺมเทสนา อ. พระธรรมเทศนา สาตฺถิกา อันมีวาจาเปนไปกับดวย
ประโยชน อโหสิ ไดมีแลว เสสปริสายป แมแกบริษัทอันเหลือ อิติ
ดังนี้แล ฯ
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เรื่องพระติสสเถระ
๓. ๑๐/๑๗ ตั้งแต สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกฺขเว
เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา อาคนฺตฺวา เสด็จมาแลว ปุจฺฉิตฺวา ตรัส
ถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. สนฺนิสินนฺ า
เปนผูนั่งประชุมกันแลว กถาย ดวยถอยคํา กาย นุ อะไรหนอ อตฺถ
ยอมมี เอตรหิ ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ ( วจเน ) ครั้นเมื่อคําวา ( มย )
อ. ขาพระองค ท. ( สนฺนิสินฺนา ) เปนผุนั่งประชุมกันแลว อิมาย
นาม กถาย ดวยถอยคําชื่อวา ( อมฺห ) ยอมมี ( เอตรหิ ) ในกาล
บัดนี้ อิติ ดังนี้ ( เตหิ ภิกขฺ ูหิ ) อันภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺเต
กราลทูลแลว วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ติสฺโส
อ. ภิกษุชื่อวาติสสะ นิพฺพตฺโต บังเกิดแลว หุตฺวา เปน อูกา เปน
เล็น จีวเร ในจีวร อตฺตโน ของตน ตสฺมึ จีวเร ครั้นเมื่อจีวรนั้น
ตุมฺเหหิ อันเธอ ท. ภาชิยมาเน แบงอยู วิรวนฺโต รองอยูวา อิเม
ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. เหลานี้ วิลุมฺปนฺติ ยอมยื้อแยง สนฺตก จีวร ซึ่ง
จีวรอันเปนของมีอยู มม ของเรา อิติ ดังนี้ ธาวิ แลนไปแลว
อิโต จ ขางนี้ดวย อิโต จ ขางนี้ดวย โส ติสฺโต อ. ภิกษุชื่อวา
ติสสะนั้น จีวเร ครั้นเมื่อจีวร ตุมฺเหหิ อันเธอ ท. คยฺหมาเน ถือ
เอาอยู ปทุสฺสิตฺวา ประทุษรายแลว มน ซึ่งใจ ตุมเฺ หสุ ในเธอ ท.
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นิพฺพตฺเตยฺย พึงบังเกิด นิรเย ในนรก เตน การเณน เพราะเหตุนั้น
อห อ. เรา ( โว ) ยังเธอ ท. นิกฺขิปาเปสึ ใหเก็บไวแลว จีวร
ซึ่งจีวร ปน ก็ อิทานิ ในกาลนี้ โส ติสฺโส อ. ภิกษุชื่อวาติสสะนั้น
นิพฺพตฺโต บังเกิดแลว ตุสิตวิมาเน ในวิมานชื่อวาดุสิต เตน การเณน
เพราะเหตุนั้น จีวรคฺคหณ อ. การถือเอาซึ่งจีวร มยา อันเรา อนฺุาต
อนุญาตแลว โว แกเธอ ท. อิติ ดังนี้ ( วจเน ) ครัน้ เมื่อคําวา
ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ ตณฺหา นาม ชื่อ อ. ตัณหา อย นนี้
ภาริยา วต เปนธรรมชาติหยาบหนอ ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้
เตหิ ภิกฺขูหิ อันภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺเต กราบทูลแลว ปุน อีก
วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. อาม เออ ตณฺหา นาม
ชื่อ อ. ตัณหา สตฺตาน ของสัตว ท. อิเมส เหลานี้ ภาริยา เปน
ธรรมชาติหยาบ ( โหติ ) ยอมเปน มล อ. สนิม อุฏหิตฺวา ตั้งขึ้น
แลว อยโต แกเหล็ก ขาทติ ยอมกัดกิน อยเอว ซึ่งเหล็กนั่นเทียว
วินาเสติ ยอมยังเหล็กใหพินาศ กโรติ ยอมกระทํา อปริโภค ให
เปนเหล็กอันบุคคลไมพึงใชสอย ยถา ฉันใด อย ตณฺหา อ. ตัณหานี้
อุปฺปชฺชิตฺวา เกิดขึ้นแลว อพฺภนฺตเร ในภายใน อิเมส สตฺตาน
ของสัตว ท. เหลานี้ เต สตฺเต ยังสัตว ท. เหลานัน้ นิพฺพตฺตาเปติ
ยอมใหบังเกิด นิรยาทีสุ อปาเยสุ ในอบาย ท. มีนรกเปนตน ปาเปติ
ยอมยังสัตวใหถึง วินาส ซึ่งความพินาศ เอวเอว ฉันนั้นนั่นเทียว
อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
มล อ. นิม สมุฏาย ตั้งขึน้ พรอมแลว อยสา
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แตเหล็ก ตทุฏาย ครั้นตั้งขึน้ แลวแตเหล็กนั้น
ขาทติ ยอมกัดกิน ตเอว อย ซึ่งเหล็กนัน้ นั่นเทียว
อิว ฉันใด กมฺมานิ อ. กรรม ท. สานิ อันเปน
ของตน นยนฺติ ยอมนําไป อติโธนจาริน ปุคฺคล
ซึ่งบุคคลผูมีปกติประพฤติลวงซึ่งปญญาชื่อวาโธนา
ทุคคฺ ตึ สุทุคติ เอว ฉันนั้น อิติ ดังนี้ ฯ
( อนฺโถ ) อ. อรรถวา อยโต แตเหล็ก ( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ
ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา อยสา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา สมุฏหิตฺวา ตั้งขึ้นพรอมแลว ( อิติ )
ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา สมุฏาย อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อุฏหิตฺวา ครั้นตั้งขึ้นแลว ตโต อยโต
แตเหล็กนั้น ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา ตทุฏาย อิติ ดังนี้ ฯ
( วินิจฺฉโย ) อ. วินิจฉัย ( ปเท ) ในบทวา อติโธนจาริน อิติ
ดังนี้ ( ปณฺฑเิ ตน ) อันบัณฑิต ( เวทิตพฺโพ ) พึงทราบ ฯ จตฺตาโร
ปจฺจเย อิท ปริภฺุชน อตฺถ เอเตหิ ปจฺจเยหิ ( โหติ ) อิติ ปจฺจเวกฺขิตฺวา
ปริภฺุชนปฺา อ. ปญญาอันเปนเครื่องพิจารณาเห็นเฉพาะ ซึ่ง
ปจจัย ท. ๔ วา อ. การบริโภค ( ภควตา ) อันพระผูมีพระภาคเจา
วุจฺจติ ยอมตรัสเรียก โธนา วาโธนา ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล อติกฺกมิตฺวา
กาวลวงแลว ต โธน ซึ่งปญญาชื่อวาโธนานั้น จรนฺโต ประพฤติอยู
อติโธนจารี นาม ชื่อวา ผูมีปกติกาวลวงซึ่งปญญาชื่อวาโธนาแลว
ประพฤติ ฯ
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อิท อตฺถรูป อ. อรรถรูปนี้วา มล อ. นิม สมุฏาย ตั้งขึ้น
พรอมแลว อยโต แตเหล็ก สมุฏิต อันตั้งขึ้นพรอมแลว อยโต
แตเหล็ก ขาทติ ยอมกัดกิน ตเอว อย ซึ่งเหล็กนัน้ นั่นเทียว ยถา
ฉันใด กมฺมานิ อ. กรรม ท. สานิ อันเปนของตน คือวา กมฺมานิ
อ. กรรม ท. ตานิ เหลานั้น อตฺตโน สนฺตกานิเอว อันชื่อวาเปน
ของมีอยู ของตนนั่นเทียว ( เตส กมฺมาน ) อตฺตนิ อุฏิตตฺตา
เพราะความที่แหงกรรม ท. เหลานั้น เปนกรรมตั้งขึ้นแลว ในตน
นยนฺติ ยอมนําไป ( ปุคฺคล ) ซึ่งบุคคล จตุปฺปจฺจเย อปฺปจฺจเวกฺขิตฺวา
ปริภฺุชนฺต ผูไมพิจารณาเห็นเฉพาะ ซึ่งปจจัย ๔ ท. แลวบริโภคอยู
อติโธนจาริน ชื่อวาผูมีปกติกาวลวงซึ่งปญญาชื่อวาโธนาแลวประพฤติ
ทุคฺคตึ สูทุคติ เอวเอว ฉันนั้นนั่นเทียว อิติ ดังนี้ ( ภควตา ) วุตฺต
เปนคําอธิบายอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว โหติ ยอมเปน ฯ
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เรือ่ งพระโลฬุทายีเถระ
๔. ๑๓/๑๕ ตั้งแต มหาชโน กถ สมุฏาเปสิ โลฬุทายี
เปนตนไป.
มหาชโน อ. มหาชน กถ ยังถอยคําวา โลฬุทายี อ. พระเถระ
ชื่อวาโลฬุทายี คุณกถวาย เมื่อถอยคําเปนเครื่องพรรณนาซึ่งคุณ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาน ของพระเถระชื่อวาสารีบุตรและพระเถระชื่อวา
โมคคัลลานะ ท. วตฺตมานาย เปนไปอยู อุสูยนฺโต อวดอางอยู
ปาเสตฺวา ประกาศแลว อตฺตโน ธมฺมกถิกภาว ซึ่งความที่แหงตน
เปนผูเปนพระธรรมกถึก ( วจเน ) ครัน้ เมื่อคําวา มย อ. ขาพเจา ท.
สุโณม จะฟง ธมฺม ซึ่งธรรม อิติ ดังนี้ มนุสฺเสหิ อันมนุษย ท.
กตฺวา กระทําแลว สกฺการ ซึ่งสักการะ วุตฺเต กลาวแลว นิสที ิตฺวา
นั่งแลว อาสเน บนอาสนะ จตุกฺขตฺตุ ๔ ครั้ง อปสฺสนฺโต ไมเห็น
อยู กิฺจิ ธมฺมปท ซึ่งบทแหงธรรมอะไร ๆ กเถตพฺพยุตฺตก อันความ
แลวแกความเปนบทแหงธรรมอันตนพึงกลาว ( มนุสฺเสหิ ) ผูอ ัน
มนุษย ท. คเหตฺวา ถือเอาแลว เลฑฺฑุทฒฺฑาทีนิ วตฺถูนิ ซึ่งวัตถุ ท.
มีกอนดินและทอนไมเปนตน สนฺตชฺเชตฺวา คุกคามดวยดีแลววา ตฺว
อ. ทาน คณฺหสิ ยอมถือเอา ยุคคฺคาห ถือเอาซึ่งคู สทฺธึ กับ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานตฺเถเรหิ ดวยพระเถระชื่อวาสารีบุตรและโมคคัลลานะ ท.
อยฺเยหิ พระผูเปนเจา อมฺหาก ของขาพเจา ท. อิติ ดังนี้ ปลาปยมาโน
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ใหหนีไปอยู ปติโต ตกแลว วจฺจกุฏิย ในวัจจกุฎี อิติ ดังนี้ สมุฏาเปสิ
ใหตั้งขึ้นพรอมแลว ฯ
สติถา อ. พระศาสดา อคนฺตฺวา เสด็จมาแลว ปุจฺฉิตฺวา
ตรัสถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. สนฺนสิ ินฺนา
เปนผูนั่งประชุมกันแลว กถาย ดวยถอยคํา กาย นุ อะไรหนอ อตฺถ
ยอมมี เอตรหิ ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ ( วจเน ) ครั้นเมื่อคําวา
( มย ) อ. ขาพระองค ท. ( สนฺนิสินนฺ า ) เปนผูนั่งประชุมกันแลว
อิมาย นาม กถาย ดวยถอยคําชื่อนี้ ( อมฺห ) ยอมมี ( เอตรหิ )
ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ ( เตหิ ภิกฺขูหิ ) อันภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺเต
กราบทูลแลว วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. เอโส
โลฬุทายี อ. ภิกษุชื่อวาโลฬุทายีนั้น ( นิมุคฺโค ) จมลงแลว ( คูถกูเป )
ในหลุมแหงคูถ อิทานิเอว ในกาลนีน้ ั่นเทียว น หามิได เอโส
โลฬุทายี อ. ภิกษุชื่อโลฬุทายีนั่น คูถกูเป นิมุคฺโคเอว จมลงแลว
ในหลุมแหงคูถนั่นเทียว ปุพฺเพป แมในกาลกอน อิติ ดังนี้ อาหริตฺวา
ทรงนํามาแลว อตีต วตฺถุ ซึ่งเรื่องอันลวงไปแลว ชาตก ยังชาดก
อิม นี้วา
( สูกโร ) อ. สกร ( อาห ) กลาวแลว ( อิม คาถ )
ซึ่งคาถานี้วา สมฺม แนะสหาย อห อ. เรา จตุปฺปโท
เปนผูมีเทา ๔ ( อมฺหิ ) ยอมเปน สมิม แนะสหาย
ตฺวป แม อ. ทาน จตุปฺปโท เปนผูมีเทา ๔
( อสิ ) ยอมเปน สีห แนะสีหะ ตฺว อ. ทาน
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เอหิ จงมา นิวตฺตสฺส จงกลับมา ตฺว อ. ทาน
ภีโต กลัวแลว ปลายสิ ยอมหนีไป กึ นุ เพราะ
เหตุอะไรหนอ ( อิติ ) ดังนี้ ฯ ( สีโห ) อ. สีหะ
( อาห ) กลาวแลว ( อิม คาถ ) ซึ่งคาถานี้วา
สูกร แนะสุกร ตฺว อ. ทาน อสุจิ เปนผูไมสะอาด
ปูติโลโม เปนผูมีขนอันเนา อสิ ยอมเปน ตฺว
อ. ทาน ทุคฺคนฺโธ ผูมีกลิ่นชั่ว วายสิ ยอมฟุงไป
สเจ ถาวา ตฺว อ. ทาน ยุชฌ
ฺ ิตุกาโม เปนผูใคร
เพื่ออันตอสู อสิ ยอมเปนไซร สมฺม แนะสหาย
อห อ. เรา ททามิ จะให ชย ซึ่งความชนะ
เต แกทาน ( อิติ ) ดังนี้ อิติ ดังนี้
วิตฺถาเรตฺวา ทรงใหพิสดารแลว กเถสิ ตรัสแลววา สีโห อ. สีหะ ตทา
ในกาลนั้น สารีปุตฺโต เปนภิกษุชื่อวาสารีบุตร อโหสิ ไดเปนแลว
( เอตรหิ ) ในกาลบัดนี้ สูกโร อ. สุกร ( ตทา ) ในกาลนั้น โลฬุทายี เปน
ภิกษุชื่อวาโลฬุทายี ( อโหสิ ) ไดเปนแลว ( เอตรหิ ) ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้
สตฺถา อ. พระศาสดา อาหริตฺวา ครั้นทรงนํามาแลว อิม
ธมฺมเทสน ซึ่งพระธรรมเทศนานี้ วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอน
ภิกษุ ท. ธมฺโม อ. ธรรม อปฺปมตฺตโก ว อันมีประมาณนอยเทียว
โลฬุทายินา อันภิกษุชื่อวาโลฬุทายี อุคฺคหิโต เรียนเอาแลว ปน
อนึ่ง ( อย โลฬุทายี ) อ. ภิกษุชื่อวาโลฬุทายีนี้ สชฺฌาย นเอว อกาสิ
ไมไดกระทําแลว ซึ่งการสาธยายนั่นเทียว ยงฺกิฺจิ ปริยตฺตึ คเหตฺวา
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ตสฺสา ปริยตฺติยา อสชฺฌายกรณ อ. อันเรียนเอา ซึ่งปริยัติอยางใด
อยางหนึ่ง แลวกระทําซึ่งการสาธยายหามิได ซึ่งปริยัตินั้น มลเอว
เปนมลทินนั่นเทียว ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว
คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นีว้ า
มนฺตา อ. มนต ท. อสชฺฌายมลา เปนมนต
มีการไมสาธยายเปนมลทิน ( โหนฺติ ) ยอมเปน
ฆรา อ. เรือน ท. อนุฏานมลา เปนประเทศ
มีการไมลุกขึ้นเปนมลทิน ( โหนฺติ ) ยอมเปน
วณฺณสฺส แหงวรรณะ ( โหติ ) ยอมเปน ปมาโท
อ. ความประมาท มล เปนมลทิน รกฺขโต
ปุคคฺ ลสฺส ของบุคคลผูรักษาอยู ( โหติ ) ยอม
เปน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. เนื้อความ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานัน้ หนา
( ปทสฺส ) แหงบทวา อสชฺฌายมลา อิติ ดังนี้เปนตน ( ปณฺฑิเตน )
อันบัณฑิต ( เวทิตพฺโพ ) พึงทราบ ฯ ปริยตฺติ วา อ. ปริยัตหิ รือ
สิปฺป วา หรือวา อ. ศิลปะ ยา กาจิ อยางใดอยางหนึ่ง ( ปุคคฺ ลสฺส )
เมื่อบุคคล อสชฺฌายนฺตสฺส ไมสาธยายอยู อนนุย
ุ ฺชนฺตสฺส ไมตาม
ประกอบอยู วินสฺสติ วา ยอมเสื่อมสูญหรือ นิรนฺตร น อุปฏาติ
วา หรือวา ยอมไมปรากฏ มีระหวางออกแลว ยสฺมา เหตุใด ตสฺมา
เพราะเหตุนั้น ( วจน ) อ. พระดํารัสวา อสชฺฌายมลา มนฺตา อิติ
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ดังนี้ ( สตฺถารา ) อันพระศาสดา วุตฺต ตรัสแลว ฯ
ปน อนึ่ง ฆร นาม ชื่อ อ. เรือน ( ปุคฺคลสฺส ) ของบุคคล
วสนฺตสฺส ผูอยู ฆราวาส อยูครองซึ่งเรือน อุฏาย ลุกขึ้นแลว
อุฏาย ลุกขึน้ แลว อกโรนฺตสฺส ผูไมกระทําอยู ชิณฺณปฺปฏิสงฺขรณาทีนิ
กิจฺจานิ ซึ่งกิจ ท. มีการปฏิสังขรณซึ่งเรือนอันคร่ําคราแลวเปนตน
วินสฺสติ ยอมพินาศ ยสฺมา เหตุใด ตสฺมา เพราะเหตุนั้น ( วจน )
อ. พระดํารัสวา อนุฏานมลา หรา อิติ ดังนี้ ( สตฺถารา ) อันพระศาสดา
วุตฺต ตรัสแลว ฯ
กาโย อ. กาย คิหิสฺส วา ของคฤหัสถหรือ ปพฺพชิตสฺส วา
หรือวา ของบรรพชิต อกโรนฺตสฺส ผูไมกระทําอยู สรีรปฏิชคฺคน
วา ซึ่งการชําระซึ่งสรีระหรือ ปริกฺขารปฏิชคฺคน วา หรือวา ซึ่ง
การชําระซึ่งบริขาร โกสชฺชวเสน ดวยอํานาจแหงความเกียจคราน
ทุพฺพณฺโณ เปนกายมีวรรณะชั่ว ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดวยประการ
ฉะนี้ ยสฺมา เหตุใด ตสฺมา เพราะเหตุนั้น ( วจน ) อ. พระดํารัสวา
มล วณฺณสฺส โกสชฺช อิติ ดังนี้ ( สตฺถารา ) อันพระศาสดา วุตฺต
ตรัสแลว ฯ
ปน อนึ่ง ( ปุคฺคลสฺส ) เมื่อบุคคล รกฺขนฺตสฺส รักษาอยู คาโว
ซึ่งโค ท. นิทฺทายนฺตสฺส วา ประพฤติหลับอยูหรือ กีฬนฺตสฺส วา
หรือวา เลนอยู ปมาทวเสน ดวยอํานาจแหงความประมาท คาโว
อ. โค ท. ตา เหลานั้น อาปชฺชนฺติ ยอมถึงทั่ว วินาส ซึ่งความพินาศ
อติตฺถปกฺขนฺทนาทินา การเณน วา ดวยเหตุมีอันแลนไปสูที่มิใชทา
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เปนตนบาง พาลมิคโจราทิอุปทฺทเวน วา ดวยอุปท วะมีเนื้อราย
และโจรเปนตนบาง ปเรส ชนาน สาลิกฺเขตฺตาทีนิ านานิ โอตริตฺวา
ขาทนวเสน วา ดวยอํานาจแหงอันขามลง สูที่ ท. มีนาแหงขาวสาลี
เปนตน ของชน ท. เหลาอื่น แลวเคี้ยวกินบาง ( โส ปุคฺคโล )
อ. บุคคลนัน้ ปาปุณาติ ยอมถึง ทณฺฑ วา ซึ่งอาชญาหรือ ปริภาส
วา หรือวา ซึ่งการบริภาษ สยป แมเอง วา ปน ก็หรือวา กิเลสา
อ. กิเลส ท. โอตริตฺวา ขามลงแลว ปมาทวเสน ดวยอํานาจแหง
ความประมาท ปพฺพชิต ยังบรรพชิต อรกฺขนฺต ผูไมรักษาอยู ฉ
ทฺวารานิ ซึ่งทวาร ท. ๖ จาเวนฺติ ยอมใหเคลื่อน สาสนา จากศาสนา
ยสฺมา เหตุใด ตสฺมา เพราะเหตุนั้น ( วจน ) อ. พระดํารัสวา ปมาโท
รกฺขโต มล อิติ ดังนี้ ( สตฺถารา ) อันพระศาสดา วุตฺต ตรัสแลว ฯ
( อตฺโถ ) อ. อธิบายวาา หิ ก็ โส ปมาโท อ. ความประมาทนั้น
มล ชื่อวาเปนมลทิน อสฺส ปมาทสฺส วินาสาหรเณน มลฏปานิยตฺตา
เพราะความที่แหงความประมาทนั้น เปนอาการเปนที่ตั้งแหงมลทิน
ดวยการนํามาซึ่งความพินาศ ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง
๕. ๑๕/๑๗ ตั้งแต ตสฺส กิร สมานชาติก กุลกุมาริก
เปนตนไป.
กิร ไดยินวา ( มาตาปตโร ) อ. มารดาและบิดา ท. อาเนสุ
นํามาแลว กุลกุมาริก ซึ่งเด็กหญิงของตระกูล สมานชาติก ผูมชี าติ
อันเสมอกัน ตสฺส กุลปุตฺตสฺส เพื่อกุลบุตรนั้น ฯ สา กุมาริกา อ. นาง
กุมาริกานั้น อติจารินี เปนผูมีปกติประพฤติลวง อโหสิ ไดเปนแลว
ปฏาย จําเดิม ( อตฺตโน ชเนหิ ) อานีตทิวสโต แตวันแหงตน
ผูอันชน ท. นํามาแลว ฯ ดส กุลปุตฺดต อ. กุลบุตรนั้น ลชฺชโิ ต
ละอายแลว อติจาเรน เพราะความประพฤติลวง ตสฺสา ภริยาย ของ
ภรรยานั้น อสกฺโกนฺโต ไมอาจอยู อุปคนฺตุ เพื่ออันเขาถึง สมฺมุขีภาว
ซึ่งความเปนแหงบุคคลผูมีหนาพรอม กสฺสจิ ตอใคร ๆ ปจฺฉินฺทิตฺวา
ตัดขาดแลว พุทฺธุปฏานาทีนิ กุสลกมฺมานิ ซึ่งกุศลกรรม ท. มีการ
บํารุงซึ่งพระพุทธเจาเปนตน อุปสงฺกมิตฺวา เขาไปเฝาแลว สตฺถาร
ซึ่งพระศาสดา กติปาหจฺจเยน โดยอันลวงไปแหงวันแมเล็กนอย
วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแลว นิสินฺโน นัง่ แลว เอกมนฺต ณ สวน
สุดขางหนึ่ง ( วจเน ) ครัน้ เมื่อพระดํารัสวา อุปาสก ดูกอนอุบาสก
ตฺว อ. ทาน น ทิสฺสสิ ยอมไมปรากฏ กึ เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้
( สตฺถารา ) อันพระศาสดา วุตฺเต ตรัสแลว อาโรเจสิ กราบทูลแลว
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ต อตฺถ ซึ่งเนื้อความนั้น ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา อุปาสก
ดูกอนอุบาสก ( วจน ) อ. คําวา อิตฺถิโย นาม ชื่อ อง หญิง ท.
นทีอาทิสทิสา เปนผูเชนกับดวยประเทศมีแมน้ําเปนตน ( โหนฺติ )
ยอมเปน โกโธ อ. ควรามโกรธ ปณฺฑิเตน อันบัณฑิต น กาตพฺโพ
ไมพึงกระทํา ตาสุ อิตฺถสี ุ ในหญิง ท. เหลานั้น อิติ ดังนี้ มยา
อันเรา วุตฺต กลาวแลว ปุพฺเพป แมในกาลกอน ปน แตวา ตฺว
อ. ทาน น สลฺลกฺเขสิ กําหนดไมไดแลว ( อตฺตโน ) ภวปฏิจฺฉนฺนตฺตา
เพราะความที่แหงตน เปนผูอันภพปกปดแลว อิติ ดังนี้ น กุลปุตฺต
กะกุลบุตรนัน้ เตน เตน กุลปุตฺเตน ยาจิโต ผูอันกุลบุตรนั้นทูลวิงวอนแลว
ชาตก ยังชาดกวา
นที จ อ. แมน้ําดวย ปนฺโถ จ อ. ทางเปลี่ยว
ดวย ปานาคาร จ อ. เรือนอันเปนที่ดื่มดวย สภา
จ อ. ที่พักดวย ปปา จ อ. บอน้ําดวย ( โหนฺติ )
ยอมเปน ยถา ฉันใด โลกิตถฺ ิโย นาม ชือ่
อ. หญิงในโลก ท. ( โหนฺติ ) ยอมเปน เอว
ฉันนั้น เวลา อ. เขตแดน น วิชฺชติ ยอมไมมี
ตาส อิตฺถีน แกหญิง ท. เหลานั้น อิติ ดังนี้
วิตฺถาเรตฺวา ทรงใหพิสดารแลว วตฺวา ตรัสแลววา อุปาสก ดูกอน
อุบาสก หิ ก็ อติจารินีภาโว อ. ความเปนแหงหญิงผูมีปกติประพฤติ
ลวง ( มล ) เปนมลทิน อิตฺถิยา ของหญิง ( โหติ ) ยอมเปน มจฺเฉร
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อ. ความตระหนี่ ( มล ) เปนมลทิน ( ปุคฺคลสฺส ) ของบุคคล เทนฺตสฺส
ผูถวายอยู ทาน ซึ่งทาน ( โหติ ) ยอมเปน อกุสลกมฺม อ. กรรม
อันเปนอกุศล มล เปนมลทิน สตฺตาน ของสัตว ท. อิธโลกปรโลเกสุ
ในโลกนี้และโลกในเบื้องหนา ท. วินาสนตฺเถน เพราะอรรถวาเปน
เครื่องยังสัตวใหพินาศ ( โหติ ) ยอมเปน ปน แตวา อวิชฺชา
อ. อวิชชา มล เปนมลทิน อุตฺตม อันสูงสุด สพฺพมลาน กวา
มลทินทั้งปวง ท. ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ อภาสิ ไดทรงภาษิต
แลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
ทุจจฺ ริต อ. ความประพฤติชั่ว มล เปนมลทิน
อิตถฺ ิยา ของหญิง ( โหติ ) ยอมเปน มจฺเฉร
อ. ความตระหนี่ มล เปนมลทิน ททโต ปุคฺคลสฺส
ของบุคคลผูใหอยู ( โหติ ) ยอมเปน ธมฺมา
อ. ธรรม ท. ปาปกา อันลามก มลา เว เปน
มลทินแล อสฺมึ โลเก จ ในโลกนี้ดวย ปรมฺหิ
โลเก จ ในโลกอื่นดวย ( โหนฺติ ) ยอมเปน
( อห ) อ. เรา ( กเถมิ ) จะบอก มลตร ซึ่ง
มลทินกวา มลา กวามลทิน ตโต นั้น อวิชฺชา
อ. อวิชชา มล เปนมลทิน ปรม อยางยิ่ง ( โหติ )
ยอมเปน ภิกขฺ โว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. ทาน ท.
ปหนฺตฺวาน ละแลว มล ซึ่งมลทิน เอต นั่น
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นิมมฺ ลา จงเปนผูมีมลทินออกแลว โหล จงเปน
อิติ ดังนี้ ฯ
อติจาโร อ. ความประพฤติลวง ทุจฺจริต อิติ ชื่อวาความ
ประพฤติชั่ว ตตฺถ คาถาย ในพระคาถานั้น ฯ
หิ ก็ สามิโกป แม อ. สามี นีหรติ ยอมนําออก อิตฺถึ ซึ่งหญิง
อติจารินึ ผูมีปกติประพฤติลวง เคหา จากเรือน ( มาตาปตโร )
อ. มารดาและบิดา ท. นหรนฺติ ยอมนําออก ต อิตฺถึ ซึ่งหญิงนั้น
คจฺฉนฺต ผูไปอยู สนฺติก สูสํานัก มาตาปตูน ของมารดาและบิดา ท.
( วจเนน ) ดวยคําวา ตฺว อ. เธอ กุลสฺส อคารวภูตา ผูเปนคนไม
เคารพตอตระกูลเปนแลว ( อมฺเหหิ ) น ทฏพฺพา เปนผูอันเรา ท.
ไมพึงเห็น อกฺขีหิป แมดว ยนัยนตา ท. ( อสิ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้
สา อิตฺถี อ. หญิงนั้น อนาถา ผูไมมีที่พึ่ง วิจรนฺตี เทียวไปอยู
ปาปุณาติ ยอมถึง มหาทุกฺข ซึ่งทุกขอันใหญ เตน การเณน เพราะ
เหตุนั้น ทุจฺจริต อ. ความประพฤติชวั่ อสฺสา อิตถฺ ิยา แหงหญิงนั้น
( สตฺถารา ) อันพระศาสดา วุตฺต ตรัสแลววา มล เปนมลทิน
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ทายกสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลผูให
( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา ททโต อิติ ดังนี้ ฯ
หิ ก็ ยสฺส ปุคฺคลสฺส เมื่อบุคคลใด จินฺเตนฺตสฺส คิดอยูวา
เขตฺเต ครั้นเมื่อนา อิมสฺมึ นี้ สมฺปนฺเน ถึงพรอมแลว อห อ. เรา
ทสฺสามิ จักถวาย สลากภตฺตาทีนิ ภติตานิ ซึ่งภัต ท. มีภัตอันบุคคล
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พึงถวายตามสลากเปนตน อิติ ดังนี้ เขตฺตกสนกาเล ในกาลอันเปน
ที่ไถซึ่งนา สสฺเส ครั้นเมื่อขาวกลา นิปฺผนฺเน สําเร็จแลว มจฺเฉร
อ. ความตระหนี่ อุปฺปชฺชติ ฺวา เกิดขึ้นแลว นิวาเรติ ยอมหาม จาคจิตฺต
ซึ่งจิตดวงประกอบแลวดวยการบริจาค โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น
จากจิตฺเต ครั้นเมื่อจิตอันประกอบแลวดวยการบริจาค อวิรุหนฺเต ไม
งอกเงยอยู มจฺเฉรวเสน ดวยอํานาจแหงความตระหนี่ น ลภติ ยอม
ไมได สมฺปตฺติโย ซึ่งสมบัติ ท. ติสโฺ ส ๓ อิติ คือ มนุสฺสสมฺปตฺตึ
ซึ่งสมบัติในมนุษย ทิพฺพสมฺปตฺตึ ซึ่งสมบัติอันเปนทิพ นิพฺพานสมฺปตฺตึ
ซึ่งสมบัติคือพระนิพพาน เตน การเณน เพราะเหตุนั้น ( วจน )
อ. พระดํารัสวา มจฺเฉร อ. ความตระหนี่ มล เปนมลทิน ททโต
ปุคฺคลสฺส ของบุคคลผูใหอยู ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ( สตฺถารา )
อันพระศาสดา วุตฺต ตรัสแลว ฯ นโย อ. นัย อฺเสุป ปเทสุ
ในบท ท. แมเหลาอื่น เอวรูเปสุ อันมีรูปอยางนี้ เอโสเอว นี้นั่นเทียว ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปน ก็ ธมฺมา อ. ธรรม ท. อกุสลา
อันเปนอกุศล มลเอว เปนมลทินนั่นเทยว อิธโลเก จ ในโลกนี้ดวย
ปรโลเก จ ในโลกเบื้องหนาดวย ( โหนฺติ ) ยอมเปน ( อิติ ) ดังนี้
( ปทฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหงบทวา ปาปกา ธมฺมา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ( ภควตา ) วุตฺตมลโต กวามลทินอัน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เหฏา ในภายใต ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส )
แหงบทวา ตโต อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ห อ. เรา กเถมิ จะบอก อติเรกมล
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ซึ่งมลทินอันยิ่ง โว แกทาน ท. อิติ ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา
มลตร อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อฏวตฺถุก อฺาณเอว อ. ความไมรู
อันมีวัตถุ ๘ นั่นเทียว มล เปนมลทิน ปรม อยางยิ่ง ( โหติ )
ยอมเปน ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา อวิชฺชา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท.
ชหิตฺวา ละแลว เอต มล ซึ่งมลทินนัน่ นิมฺมลา จงเปนผูมลทิน
ออกแลว โหถ จงเปนเถิด อิติ ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา ปหนฺตฺวาน
อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องจูฬารีภิกษุ
๖. ๑๘/๕ ตั้งแต สตฺถา ภิกฺขเว อหิริโก นาม ปคพฺโภ
เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอน
ภิกษุ ท. อหิริโก นาม ปุคฺคโล อ. บุคคลชื่อวาผูไมมีความละอาย
ปคพฺโภ เปนคนคะนอง กากสทิโส เปนผูเชนกับดวยกา หุตฺวา เปน
ตฺวา ตั้งอยูแลว อเนสนาย ในการแสวงหาอันไมควร เอกวีสติวิธาย อันมีอยาง ๒๑ ชีวติ ยอมเปนอยู สุข สบาย ปน สวนวา
หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺโน ปุคคฺ โล อ. บุคคล ผูถึงพรอมแลวดวยความ
ละอายและความเกรงกลัว ชีวติ ยอมเปนอยู ทุกฺข ลําบาก อิติ ดังนี้
อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
อหิริเกน ปุคฺคเลน กากสูเรน ธสินา ปกฺขนฺทินา
ปคพฺเภน สงฺกิลฏิ เน ชีวิต อง อันบุคคล
ผูไมมีความละอาย ผูกลาเพียงดังวากา ผูมีปกติ
กําจัด ผูแลนไปโดยปกติ ผูคะนอง ผูเศราหมอง
แลว เปนอยู สุชวี  เปนธรรมชาติเปนอยู
โดยงาย ( โหติ ) ยอมเปน จ สวนวา หิรมิ ตา
ปุคคฺ เลน นิจฺจ สุจิคเวสินา อลีเนน อปคพฺเภน
สุทธฺ าชีเวน ปสฺสตา ( ชีวิต ) อ. อันบุคคลผู
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มีความละอาย ผูมีปกติแสวงหาซึ่งกรรมอันสะอาด
เปนนิจ ผูไมหดหู ผูไมคะนอง ผูมีอาชีพอัน
หมดจดแลว ผูเห็นอยู เปนอยู ทุชฺชีว เปน
ธรรมชาติเปนอยูโดยยาก ( โหติ ) ยอมเปน อิติ
ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ฉินฺนหิโรตฺตปฺปเกน ผูมีความละอาย
และความเกรงกลัวอันขาดแลว อิติ ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท.
เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา อหิริเกน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อธิบายวา หิ ก็ เอวรูเปน ปุคฺคเลน อันบุคคล
ผูมีรูปอยางนี้ สกฺกา อาจ อมาตรเอว อิตฺถึ มาตา เม อิติ ( วตฺวา )
อปตาทโยเอว ปุริเส ปตา เม อิติอาทินา นเยน วติวา เอกวีสติ วิธาย อเนสนาย ปติฏาย สุเขน ชีวติ ุ เพื่ออันเรียก ซึ่งหญิง ผู
มิใชมารดานั่นเทียววา อ. มารดา ของเรา ดังนี้ แลวเรียก ซึ่ง
บุรุษ ท. มีบรุ ุษผูมิใชบิดาเปนตนนั่นเทียว โดยนัยอันมีคําวา อ. บิดา
ของเรา ดังนี้เปนตน แลวตั้งอยูเฉพาะ ในการแสวงหาอันไมสมควร
อันมีอยาง ๒๑ แลวเปนอยู โดยงาย ( อิติ ) ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา สูรกากสทิเสน ผูเชนกับดวยกาตัวกลา
( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา กากสูเรน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อธิบายวา หิ เหมือนอยางวา สูรกาโก อ. กาตัว
กลา คณฺหิตุกาโม ตัวใครเพื่ออันคาบเอา ยาคุอาทีนิ วตฺถูนิ ซึง่
วัตถุ ท. มีขาวยาคูเปนตน กุลฆเรสุ ในเรือนแหงตระกูล ท. นิสีทิตฺวา
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จับแลว ภิตฺติอาทีสุ าเนสุ ในที่ ท. มีฝาเปนตน ตฺวา รูแลว
โอโลกนภาว ซึ่งความเปนคืออันแลดู อตฺตโน ซึง่ ตน อโนโลเกนฺโต
วิย จ เปนผูเพียงดังวาไมแลดูอยูดวย อฺาวิหิตโก วิย จ เปนผู
เพียงดังวามีใจอันสงไปแลวในที่อื่นดวย นิทฺทายนฺโต วิย จ เปนผู
เพียงดังวาประพฤติหลับอยูดวย หุตฺวา เปน สลฺลกฺเขตฺวา กําหนด
แลว ปมาท ซึ่งความประมาท มนุสฺสาน แหงมนุษย ท. อนุปติตฺวา
โผลงแลว ( มนุสฺเสสุ ) ครั้นเมื่อมนุษย ท. สุสุ อิติ วทนฺเตสุเอว
กลาวอยูวา สุสุ ดังนี้นั่นเทียว คเหติวา คาบเอาแลว มุขปูร วตฺถุ
ซึ่งวัตถุอันยังปากใหเต็ม ภาชนโต จากภาชนะ ปลายติ ยอมบินหนีไป
ยถา ฉันใด อหิริกปุคฺคโลป แม อ. บุคคลผูไมมีความละอาย ปวิสิตฺวา
เขาไปแลว คาม สูบาน สทฺธึ พรอม ภิกฺขูหิ ดวยภิกษุ ท. ววฏเปติ
กําหนดอยู ยาคุภตฺตฏานาทีนิ านานิ ซึ่งที่ ท. มีที่แหงขาวยาคูและ
ภัตเปนตน ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. จริตฺวา เที่ยวไปแลว ปณฺฑาย เพื่อ
บิณฑบาต ตตฺถ คาเม ในบานนั้น อาทาย ถือเอาแลว ยาปนมตฺต
อาหาร ซึ่งอาหารอันสักวาเปนเครื่องยังอัตภาพใหเปนไป คนฺตฺวา
ไปแลว อาสนสาล สูศาลาอันเปนที่นั่ง ปจฺจเวกฺขนฺตา พิจารณาอยู
ปวิตฺวา ดื่มแลว ยาคุ ซึ่งขาวยาคู มนสิกโรนฺตา กระทําไวในใจอยู
กมฺมฏาน ซึ่งกรรมฐาน สชฺฌายนฺติ สาธยายอยู สมฺมชฺชนฺติ กวาด
อยู อาสนสาล ซึ่งศาลาอันเปนที่นั่ง ปน สวนวา อย อหิริกปุคฺคโล
อ. บุคคลผูไมมีความละอายนี้ อกตฺวา ไมกระทําแลว กิฺจิ ซึ่งอะไร ๆ
คามาภิมุโข ว เปนผูมีหนาเฉพาะตอบานเทียว โหติ ยอมเปน โส
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อหิริกปุคฺคโล อ. บุคคลผูไมมีความละอายนั้น ภิกฺขูหิ ปสฺสถ อิม
ปุคฺคล อิติ ( วตฺวา ) โอโลกิยมาโนป ผูแมอันภิกษุ ท. กลาวแลววา
อ. ทาน ท. จงดู ซึ่งบุคคลนี้ ดังนี้ แลดูอยู อโนโลเกนฺโต วิย
เปนผูเพียงดังวาไมแลดูอยู อฺาวิหิโต วิย เปนผูเพียงดังวามีใจอัน
สงไปแลวในที่อื่น นิททฺ ายนฺโต วิย เปนผูเพียงดังวาประพฤติหลับอยู
ปฏิมฺุจนฺโน วิย เปนผูเพียงดังวากลัดอยู คณฺิก ซึ่งลูกดุม สวิทหนฺโต วิย เปนผูเพียงดังวาจัดแจงอยู จีวร ซึ่งจีวร หุตฺวา เปน
วทนฺโต กลาวอยูวา กมฺม อ. การงาน เม ของเรา อสุก นาม
ชื่อโนน อตฺถิ มีอยู อิติ ดังนี้ อุฏาย ลุกขึ้นแลว อาสนา จาก
อาสนะ ปวิสิตฺวา เขาไปแลว คาม สูบาน อุปสงฺกมิตฺวา เขาไปหา
แลว เคเหสุ ในเรือน ท. ววฏาปเตสุ อันตนกําหนดแลว ปาโต
แตเชาหนา เคห สูเรือน อฺตร หลังใดหลังหนึ่ง ฆรมานุสเกสุ
ครั้นเมื่อประชุมแหงมนุษยในเรือน ท. ปธาย ปดแลว กวาฏ ซึ่ง
บานประตู โถก หนอยหนึ่ง นิสีทิตฺวา นั่งแลว กนฺตนฺเตสุป แม
กรออยู ทฺวาเร ใกลประตู ปณาเมตฺวา ผลักแลว กวาฏ ซึ่งบาน
ประตู เอเกน หตฺเถน ดวยมอขางหนึ่ง ปวิสติ ยอมเขาไป อนฺโต
ในภายใน อถ ครั้งนั้น ( เต มนุสฺสา ) อ. มนุษย ท. เหลานั้น
ทิสฺวา เห็นแลว น ปุคฺคล ซึ่งบุคคลนั้น อกามกาป ผูแมไมปรารถนา
( ต ปุคฺคล ) ยังบุคคลนั้น นิสีทาเปตฺวา ใหนั่งแลว อาสเน บน
อาสนะ ยาคุอาทีสุ วตฺถูสุ ในวัตถุ ท. มีขาวยาคูเปนตนหนา ย วตฺถุ
อ. วัตถุใด อตฺถิ มีอยู เทนฺติ ยอมถวาย ต วตฺถุ ซึ่งวัตถุนั้น
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โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนัน้ ภฺุชิตฺวา บริโภคแลว ยาวทตฺถ กําหนด
เพียงใดแตความตองการ อาทาย ถือเอาแลว อวเสส วตฺถุ ซึง่ วัตถุ
อันเหลือลง ปตฺเตน ดวยบาตร ปกฺกมนติ ยอมหลีกไป เอวเอว
ฉันนั้นนั่นเทียว อย ปุคฺคโล อ. บุคคลนี้ กากสูโร นาม ชื่อวา
เปนผูกลาเพียงดังวากา ( โหติ ) ยอมเปน เอวรูเปน อหิริเกน
ปุคฺคเลน ( ชีวิต ) อ. อันบุคคลผูไมมีความละอาย ผูมีรูปอยางนี้
เปนอยู สุชีว เปนธรรมชาติเปนอยูโดยงาย ( โหติ ) ยอมเปน อิติ
ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ธสินา ชื่อวาผูมีปกติกําจัด อสุกตฺเถโร
นาม อปฺปจฺโฉ ( โหติ ) อิติอาทีนิ วจนานิ วทนฺเตสุ มนุสฺเสสุ กึ
ปน มยป น อปฺปจฺฉา ( อมฺห ) อิติอาทินา วจเนน ปเรส ชนาน
คุณธสตาย เพราะความเปนคืออันครั้นเมื่อมนุษย ท. กลาวอยู ซึ่งคํา ท.
อันมีคําวา ชือ่ อ. พระเถระรูปโนน เปนผูมีความปรารถนาอันนอย
ยอมเปน ดังนี้เปนตน กําจัดซึ่งคุณ ของชน ท. เหลาอื่น ดวยคําอัน
มีคําวา ก็แม อ. เรา ท. เปนผูมีความปรารถนาอันนอย ยอมเปน
หามิไดหรือ ดังนี้เปนตน ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา ธสินา
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อธิบายวา หิ ก็ มนุสฺสา อ. มนุษย ท. สุตฺวา
ฟงแลว วจน ซึ่งคํา ตถารูปสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลผูมีรูปอยางนั้น
มฺมานา สําคัญอยูวา อยป ปุคฺคโล อ. บุคคลแมนี้ อปฺปจฺฉตาทิคุณยุตฺโต เปนผูประกอบแลวดวยคุณมีความเปนแหงบุคคลผูมีความ
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ปรารถนาอันนอยเปนตน ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ มฺนฺติ
ยอมสําคัญ ทาตพฺพ วตฺถุ ซึ่งวัตถุอันตนพึงให ปน แตวา โส
ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น อสกฺโกนฺโต เมื่อไมอาจ วิฺุปุริสาน จิตฺต
อาราเธตุ เพื่ออันยังจิต ของบุรุษผูรูแจงโดยปกติ ท. ใหยินดี ปริหายติ
ยอมเสื่อมรอบ ลาภา จากลาภ ตมฺหาป แมนั้น ปฏาย จําเดิม
ตโต กาลโต แตกาลนั้น ปุคฺคโล อ. บุคคล ธสี ผูมีปกติกําจัด
เอว อยางนี้ ลาภ ยังลาภ อตฺตโนป ของตนบาง ปรสฺสอป
ปุคฺคลสฺส ของบุคคลอื่นบาง นาเสติเอว ยอมใหฉิบหายนั่นเทียว ( อิติ )
ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปกฺขนฺทจารินา ผูมีปกติประพฤติซึ่งการ
แลนไป คือวา ทสฺเสนฺเตน ผูแสดงอยู กิจฺจานิ ซึง่ กิจ ท. ปเรส
ชนาน ของชน ท. เหลาอื่น ( กตฺวา ) กระทํา กิจฺจานิ วิย ใหเปน
เพียงดังวากิจ อตฺตโน ของตน อิติ ดังนี้ ( ปทสิส ) แหงบทวา
ปกฺขนฺทินา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อธิบายวา ภิกฺขูสุ ครัน้ เมื่อภิกษุ ท. กตฺวา กระทํา
แลว วตฺต ซึง่ วัตร เจติยงฺคณาทีสุ าเนสุ ในที่ ท. มีลานแหงพระ
เจดียเปนตน ปาโต ว แตเชาเทียว นิสีทิตฺวา นั่งแลว โถก หนอย
หนึ่ง กมฺมฏานมนสิกาเรน ดวยการกระทําไวใจซึ่งกรรมฐาน อุฏาย
ลุกขึ้นแลว ปวิสนฺเตสุ เขาไปอยู คาม สูบาน ปณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต
( โส ปุคฺคโล ) อ. บุคคลนั้น โธวิตฺวา ลางแลว มุข ซึ่งหนา
มณฺเฑตฺวา ประดับแลว อตฺตภาว ซึ่งอัตภาพ ปณฺฑุกาสาวปารุปน-
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อกฺขิอฺชนสีสมกฺขราทีหิ กิจฺเจหิ ดวยกิจ ท. มีการหมซึ่งผาอันบุคคล
ยอมแลวดวยน้ําฝาดอันเหลือง และการหยอดซึ่งนัยนตา และการทา
ซึ่งศีรษะเปนตน ทตฺวา ใหแลว สมฺมชฺชนีปาเร ซึง่ อันประหาร
ดวยไมกวาด ท. เทฺว ๒ ตโย ๓ สมฺมชฺชนฺโต วิย เพียงดังวา
กวาดอยู ทฺวารโกฏกาภิมุโข เปนผูมีหนาเฉพาะตอซุมแหงประตู โหติ
ยอมเปน มนุสฺสา อ. มนุษย ท. อาคตา ผูมาแลว ปาโต ว แตเชา
เทียว ( จินฺตเนน ) ดวยอันคิดวา มย อ. เรา ท. วนฺทิสิสาม จักไหว
เจติย ซึ่งพระเจดีย กริสฺสาม จักกระทํา มาลาปูช ซึ่งการบูชาดวย
ดอกไม อิติ ดังนี้ ทิสฺวา เห็นแลว ต ปุคฺคล ซึ่งบุคคลนั้น วตฺวา
กลาวแลววา อย วิหาโร อ. วิหารนี้ นิสฺสาย อาศัยแลว อิม ทหร
ซึ่งภิกษุหนุมนี้ ลภติ ยอมได ปฏิชคฺคน ซึ่งการประคับประคอง
ตุมฺเห อ. ทาน ท. มา ปมชฺชิตฺถ อยาประมาทแลว อิม ทหร ซึ่ง
ภิกษุหนุมนี้ อิติ ดังนี้ มฺนฺติ ยอมสําคัญ ทาตพฺพ วตฺถุ ซึ่ง
วัตถุอันตนพึงให ตสฺส ปุคฺคลสฺส แกบุคคลนั้น เอวรูเปน ปกฺขนฺทินา
ปุคฺคเลน ( ชีวิต ) อ. อันบุคคล ผูมีปกติแลนไป ผูมีรูปอยางนี้
เปนอยู สุชีว เปนธรรมชาติเปนอยูโดยงาย ( โหติ ) ยอมเปน ( อิติ )
ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา สมนฺนาคเตน ผูมาตามพรอมแลว
กายปาคพฺภินาทีหิ กมฺเมหิ ดวยกรรม ท. มีความคะนองแหงกายเปนตน
( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา ปคพฺเภน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา หิ ก็ เอว ชีวิต กปฺเปตฺวา ชีวนฺเตน

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๗ - หนาที่ 33

ปุคฺคเลน สงฺกลิฏเน หุตฺวา ชีวิต นาม ชื่อ อ. อันบุคคล ผู
สําเร็จแลว ซึ่งชีวิต เปนอยู อยางนี้ เปนผูเศราหมองแลว เปน
เปนอยู โหติ ยอมเปน ต ชีวิต อ. ความเปนอยูนั้น ทุชฺชีวิต
เปนธรรมชาติเปนอยูลําบาก คือวา ปาปชีวิตเอว เปนธรรมชาติเปน
อยูลามกนั่นเทียว ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหง
หมวดสองแหงบทวา สงฺกิลิฏเน ชีวติ  อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺเนน ปุคฺคเลน ( ชีวิต )
อ. อันบุคคล ผูถึงพรอมแลวดวยหิริและโอตตัปปะ เปนอยู ทุชฺชีว
เปนธรรมชาติเปนอยูโดยยาก ( โหติ ) ยอมเปน ( อิติ ) ดังนี้
( ปทสฺส ) แหงบทวา หิริมตา จ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อธิบายวา หิ ก็ โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น อวตฺวา
ไมกลาวแลว ( วจนานิ ) ซึ่งคํา ท. อันมีคําวา มาตา อ. มารดา
เม ของเรา อิติอาทีนิ ดังนี้เปนตน อมาตาทโย อิตฺถิโย กะหญิง ท.
มีหญิงผูมิใชมารดาเปนตน ชิคุจฺฉนฺโต รังเกียจอยู ปจฺจเย ซึ่งปจจัย ท.
อธมฺมิเก อันประกอบดวยธรรมหามิได คูถ ( ปุคฺคโล ชิคุจฺฉนฺโต )
วิย ราวกะ อ. บุคคล รังเกียจอยูซึ่งคูถ ปริเยสนฺโต แสวงหาอยู
ธมฺเมน โดยธรรม สเมน โดยสม่ําสเมอ จริตฺวา เที่ยวไปแลว
ปณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต สปทาน ตามลําดับตรอก กปฺเปนฺโต สําเร็จ
อยู ชีวิต ซึ่งชีวิต ชีวติ ยอมเปนอยู ลูขชีวิต เปนอยูอันเศราหมอง
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา คเวสนฺเตน ผูแสวงหาอยู กายกมฺมาทีนิ
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กมฺมานิ ซึ่งกรรม ท. มีกายกรรมเปนตน สุจีนิ อันสะอาด ( อิติ )
ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา สุจิคเวสินา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อลีเนน ผูไมหดหู ชีวิตวุตฺติยา ดวย
ความเปนไปแหงชีวิต ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา อลีเนน
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา หิ ก็ ปุคฺคโล อ. บุคคล เอวรูโป ผูมี
รูปอยางนี้ สุทฺธาชีโว นาม ชื่อวาเปนผูมีอาชีพอันหมดจดแลว โหติ
ยอมเปน เตน ปุคฺคเลน เอว สุทฺธาชีเวน ตเอว สุทฺธาชีว สารโต
ปสฺสตา ( ชีวิต ) อ. อันบุคคล ผูมีอาชีพอันหมดจดแลว อยางนี้
นั้น ผูเห็นอยู ซึ่งอาชีพอันหมดจดแลวนั้นนั่นเทียว โดยความเปนสาระ
เปนอยู ทุชฺชวี  เปนธรรมชาติเปนอยูลําบาก ลูขชีวติ วเสน ดวย
อํานาจแหงความเปนอยูอันเศราหมอง โหติ ยอมเปน อิติ ดังนี้
( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหงบทวา สุทฺธาชีเวน ปสฺสตา อิติ
ดังนี้ ฯ
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เรื่องปญจอุบาสก
๗. ๒๑/๔ ตั้งแต เตสุ หิ เอโก ปาณาติปาตาเวรมณี
เปนตนไป.
หิ ความพิสดารวา เตสุ ปฺจสุ อุปาสเกสุ ในอุบาสก ท. ๕
เหลานั้นหนา เอโก อุปาสโก อ. อุบาสกคนหนึ่ง รกฺขติ ยอมรักษา
ปาราติปาราเวรมณีสิกฺขาปทเอว ซึ่งสิกขาบทคือเจตนาเปนเครื่องงด
เวนจากการยังสัตวผูมีลมปราณใหตกลวงไปนั่นเทียว ฯ อิตเร อุปาสกา
อ. อุบาสก ท. เหลานอกนี้ ( รกฺขนฺติ ) ยอมรักษา อิตรานิ สิกฺขาปทานิ
ซึ่งสิกขาบท ท. เหลานอกนี้ ฯ เอกทิวส ในวันหนึ่ง เต อุปาสกา
อ. อุบาสก ท. เหลานั้น วิวาทาปนฺนา ผูถึงทั่วแลวซึ่งการวิวาทกันวา
อห อ. เรา กโรมิ ยอมกระทํา ทุกฺกร กมฺม ซึ่งกรรมอันบุคคล
กระทําไดโดยยาก อห อ. เรา รกฺขามิ ยอมรักษา ทุรกฺข กมฺม
ซึ่งกรรมอันบุคคลรักษาไดโดยยาก อิติ ดังนี้ คนฺตฺวา ไปแลว สนฺติก
สูสํานัก สตฺถุ ของพระศาสดา วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแลว อาโรเจสุ
กราบทูลแลว ต อตฺถ ซึง่ เนื้อความนั้น ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว กถ ซึ่งถอยคํา
เตส อุปาสกาน ของอุบาสก ท. เหลานั้น อกตฺวา ไมทรงกระทําแลว
เอกสีลป แมซึ่งศีลขอหนึ่ง กนิฏ ใหเปนธรรมชาตินอยที่สุด วตฺวา
ตรัสแลววา สพฺพานิเอว สิกฺขาปทานิ อ. สิกขาบท ท. ทั้งปวงนั่นเทียว
ทุรกฺขานิ เปนธรรมชาติอันบุคคลรักษาไดโดยยาก ( โหนฺติ ) ยอมเปน
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อิติ ดังนี้ อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา
เหลานี้วา
โย นโร อ. นระใด ปาณ อติมาเปติ จ ยังสัตว
ผูมลี มปราณ ยอมใหตกลวงไปดวย มุสาวาท
ภาสติ จ ยอมกลาว ซึ่งมุสาวาทดวย โลเก
อทินฺน วตฺถุ อาทิยติ จ ยอมถือเอา ซึ่งวัตถุ
อันบุคคลไมใหแลว ในโลกดวย ปรทาร คจฺฉติ จ
ยอมถึง ซึ่งทาระของบุรษุ อืน่ ดวย จ อนึ่ง โย
นโร อ. นระใด อนุยฺุชติ ยอมตามประกอบ
สุราเมรยปาน ซึง่ การดื่มซึ่งสุราและเมรัย เอโส
นโร อ. นระนั่น ขนติ ยอมขุต มูล ซึ่งรากเหงา
อตฺตโน ของตน อิธเอว โลกสิมึ ในโลกนี้นั่น
เทียว ปุริส ดูกอนบุรุษ โภ ผูเจริญ ตฺว อ. ทาน
ชานาหิ จงรู เอว อยางนี้วา ปาปธมฺมา ปุคฺคลา
อ. บุคคล ท. ผูม ีธรรมอันลามก อสฺตา เปนผู
ไมสํารวมแลว ( โหนฺติ ) ยอมเปน ( อิติ ) ดังนี้
โลโภ จ อ. ความโลภดวย อธมฺโม จ อ. สภาพ
มิใชธรรมดวย มา รนฺธยุ อยาระรานแลว ต ซึ่ง
ทาน ทุกขฺ าย เพื่อความลําบาก จิร สิ้นกาลนาน
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ( โย นโร ) อ. นระใด อุปจฺฉินฺทติ ยอม
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เขาไปตัด ชีวิตินฺทฺริย ซึง่ อินทรียคือชีวิต ปรสฺส ปุคฺคลสฺส ของ
บุคคลอื่น ปโยเคสุ ในประโยค ท. ฉสุ ๖ สาหตฺถกิ าทีสุ มีสาหัตถิกะ
เปนตนหนา เอกปฺปโยเคนอป แมดวยประโยคอันหนึ่ง อิติ ดังนี้
ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหง
พระคาถาวา โย ปาณมติมาเปติ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปเรส ชนาน อตฺถภฺชนก มุสาวาท
ภาสติ จ ยอมกลาว ซึ่งมุสาวาท อันเปนเครื่องหักรานซึ่งประโยชน
ของชน ท. เหลาอื่นดวย ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา
มุสาวาท อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อาทิยติ ยอมถือเอา ปรปริคฺคหิต วตฺถุ
ซึ่งวัตถุอันบุคคลอื่นถือเอารอบแลว เถยฺยาวหาราทีสุ อวหาเรสุ ใน
อวหาร ท. มีไถยาวหารเปนตนหนา อวหาเรน ดวยอวหาร เอเกนอป
แมอันหนึ่ง สตฺตโลเก ในโลกคือหมูสัตว อิมสฺมึ นี้ อิติ ดังนี้
( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถาวา โลเก อทินฺน อาทิยติ
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ป อ. อ รรถวาา อปรชฺฌนฺโต เมื่อผิด ภณฺเฑสุ ใน
ภัณฑะ ท. ปรสฺส ชนสฺส รกฺขิตโคปเตสุ อันชนอื่นรักษาแลว
และคุมครองแลว จรติ ชือ่ วายอมประพฤติ อุปฺปถจาร ประพฤติ
นอกทาง อิติ ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถาวา
ปรทารฺจ คจฺฉติ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปาน ซึ่งการดื่ม สุราย จเอว ซึ่งสุรา
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ดวยนั่นเทียว เมรยสส จ ซึ่งเมรัยดวย ยสฺส กสฺสจิ อยางใดอยาง
หนึ่ง ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา สุราเมรยปาน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา เสวติ ยอมเสพ คือวา พหุลีกโรติ
ยอมกระทําใหมาก ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา อนุยฺุชติ
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปรโลโก อ. โลกเบื้องหนา ติฏตุ จง
ตั้งไวเถิด ปน ก็ เอโส นโร อ. นระนั่น ปติฏเหยฺย พึงดํารง
อยูเฉพาะ มูเลน ดวยทรัพยเปนรากเหงา เขตฺตวตฺถุอาทินา มีนา
และสวนเปนตน เยน ใด อฏเปตฺวา ว ไมตั้งไวแลวหรือ วิสฺสชฺเชตฺวา วา หรือวา สละวิเศษแลว ตป มูล ซึ่งทรัพยเปนรากเหงา
แมนั้น ปวนฺโต ดื่มอยู สุร ซึ่งสุรา ขนติ ชื่อวายอมขุด มูล ซึ่ง
รากเหงา อตฺตโน ของตน คือวา อนาโถ เปนคนไมมีที่พึ่ง กปโณ
เปนคนกําพรา หุตฺวา เปน วิจรติ ยอมเที่ยวไป อิธ โลกสฺมึเอว
ในโลกนี้นั่นเทียว ( อิติ ) ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหง
บทวา มูล ขนติ อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา อาลปติ ยอมทรงรองเรียก ปุคฺคล ซึ่ง
บุคคล ปฺจทุสฺสีลกมฺมการก ผูกระทําซึ่งกรรมของบุคคลผูมีศีลชั่ว ๕
( วจเนน ) ดวยพระดํารัสวา เอว โภ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ลามกธมฺมา ผูมีธรรมอันลามก ( อิติ )
ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา ปาปธมฺมา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา กายสฺมาทิวิรหิตา เปนผูเวนแลว
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จาการสํารวมมีการสํารวมดวยกายเปนตน ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส )
แหงบทวา อสฺตา อิติ ดังนี้ ฯ
ปาโ อ. พระบาลีวา อเจตสา อิติป ดงนี้บาง ฯ
อตฺโถ อ. เนื้อความวา อจิตฺตกา เปนผูไมมีจิต อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา โลโภ จเอว อ. ความโลภดวยนั่นเทียว
โทโส จ อ. โทสะดวย ( อิติ ) ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสอง
แหงบทวา โลดภ อธมฺโม จ อิติ ดังนี้ ฯ
หิ จริงอยู เอต กิเลสชาต อ. กิเลสชาตนั่น อุภยป แมทงั้ สอง
อกุสลเอว เปนอกุศลนั่นเทียว ( โหติ ) ยอมเปน ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ธมฺมา อ. ธรรม ท. เอเต เหลานั่น มา
ฆาเตนฺตุ จงอยาฆา คือวา มา มทฺทนฺตุ จงอยาย่ํายี อตฺถาย เพื่อ
ประโยชน นิรยทุกฺขาทีน ทุกฺขาน แกทุกข ท. มีทุกขในนรกเปนตน
จิร กาล ตลอดกาลอันนาน อิติ ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาท
แหงพระคาถาวา จิร ทุกขฺ าย รนฺธยุ อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องภิกษุหนุมชื่อติสสะ
๘. ๒๔/๓ ตั้งแต ทหรภิกฺขู ตสฺส ตตฺถ อิสสฺ รฺาตกาน
เปนตนไป.
ทหรภิกฺขู อ ภิกษุผูหนุม ท. ตฺวา รูแลว อภาว ซึ่งความ
ไมมี อิสฺสรฺาตกาน แหงญาติผูเปนใหญ ท. ตสฺส ติสฺสสฺส ของ
ภิกษุชื่อวาติสสะนั้น ตตฺถ คาเม ในบานนั้น คนฺตฺวา ไปแลว
สาวตฺถึ สูเมื่องวัตถี ( วตฺวา ) กลาวแลววา ภนฺเต ขาแตทาน
ผูเจริญ ติสฺโส อ. ภิกษุชอื่ วาติสสะ วิลปนฺโน วิจรติ ยอมเที่ยวไป
บนเพออยู อการณเอว วจน ซึ่งคําอันมิใชเหตุนั่นเทียว อิติ ดังนี้
อาโรเจสุ บอกแลว ต ปวตฺตึ ซึ่งความเปนไปนั้น ภิกฺขูน แก
ภิกษุ ท. ฯ ภิกฺขูป แม อ. ภิกษุ ท. อาโรเจสุ กราบทูลแลว
ตถาคตสฺส แกพระตถาคต ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอน
ภิกษุ ท. เอโส ติสโฺ ส อ. ภิกษุชื่อวาติสสะนี้ วิกตฺถนฺโต วิจรติ
ยอมเทียวไปโออวดอยู อิทานิเอว ในกาลนี้นั่นเทียว น หามิได
( เอโส ติสฺโส ) อ. ภิกษุชื่อวาติสสะนี้ วิกตฺถโก เปนคนโออวด
อโหสิ ไดเปนแลว ปุพฺเพป แมในกาลกอน อิติ ดังนี ภิกฺขูหิ
ยาจิโต ผูอันภิกษุ ท. ทูลวิงวอนแลว อาหริตฺวา ทรงนํามาแลว อตีต
วตฺถุ ซึ่งเรื่องอันลวงไปแลว กฏาหกชาตก ยังชาดกอันบัณฑิตกําหนด
แลวดวยนายกฏาหก อิม นี้วา
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โส กฏาหโก อ.นายกฏาหกนั้น คโต ไปแลว
อฺ ชนปท สูช นบทอื่น วิกติเถยฺย พึงโออวด
พหุป ธน ซึ่งทรัพยแมอันมาก ( สามิโก ) อ. นาย
อนฺวาคนฺตฺวา ตามมาแลว ทูเสยฺย พึงประทุษราย
กฏาหก ดูกอนกฏาหก ตฺว อ. ทาน กฺุช จง
บริโภค โภเค ซึง่ โภคะ ท. เถิด อิติ ดังนี้
วิตกฺถาเรตฺวา ทรงใหพิสดารแลว วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอน
ภิกษุ ท. หิ ก็ โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด ( วตฺถุมฺหิ ) ครั้นเมื่อวัตถุ
อปฺเป วา อันนอยหรือ พหุเก วา หรือวาอันมาก ลูเข วา อัน
เศราหมองหรือ ปณีเต วา หรือวา อันประณีต ปเรหิ ชเนหิ
อันชน ท. เหลาอื่น ทินฺเน วา ใหแลวหรือ อฺเส ชราน ทตฺวา
อตฺตโน อทินฺเน วา หรือวา ใหแลว แกชน ท. เหลาอื่น ไมให
แลว แกตน มงฺกุ เปนผูเกอเขิน โหติ ยอมเปน ฌาน วา
อ. ฌานหรือ วิปสฺสนา วา หรือวา อ. วิปสสนา มคฺคผลานิ วา
หรือวา อ. มรรคและผล ท. น อุปฺปชฺชนิติ ยอมไมเกิดขึ้น ตสฺส
ปุคฺคลสฺส แกบุคคลนั้น อิติ ดังนี้ เทเสนฺโต เมื่อจะทรงแสดง
ธมฺม ซึ่งธรรม อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึง่ พระคาถา ท.
อิมา เหลานี้วา
ชโน อ. ชน ททาติ เว ยอมใหแล ยถาสทฺธ
ตามศรัทธา ยถาปสาทน ตามความเลื่อมใส โย
ปุคคฺ โล อ. บุคคลใด มงฺกุโต เปนผูเกอเขินแลว
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ตตฺถ ปานโภชเน ในเพราะน้ําดื่มและโภชนะนั้น
ปเรส ชนาน ของชน ท. เหลาอื่น โหติ ยอมเปน
โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น น อธิคจฺฉติ ยอม
ไมถึงทัน สมาธึ ซึ่งสมาธิ ทิวา วา ในกลางวัน
หรือ รตฺตึ วา หรือวา ในกลางคืน จ ก็ เอต
อกุสกลมฺม อ. กรรมอันเปนอกุศลนั่น ยสฺส
ปุคคฺ ลสฺ อันบุคคลใด สมุจฉฺ ินฺน ตัดขาดดวย
ดีแลว สมูหต ถอนขึ้นดวยดีแลว ( กตฺวา )
กระทํา มูลฆจฺฉ ใหมีรากเหงาอันขาดแลว โส เว
ปุคคฺ โล อ. บุคคลนั้นแล อธิคจฺฉติ ยอมถึงทับ
สมาธึ ซึ่งสมาธิ ทิวา วา ในกลางวันหรือ รตฺตึ
วา หรือวา ในกลางคืน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ชโน อ. ชน เทนฺโต เมื่อให ลูขปฺปณีตาทีสุ วตฺถูสุ ในวัตถุ ท. มีวัตถุอันเศราหมองและประณีตเปนตน
หนา ยงฺกิฺจิ วตฺถุ ซึ่งวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง เทติ ชื่อวายอมให
ยถาสทฺธ ตามเศรัทธา คือวา อตฺตโน สทฺธานุรูปเอว ตามสมควร
แกศรัทธา ของตนนั่นเทียว ( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท.
เหลานั่นหนา ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถาวา ททาติ เว
ยถาสทฺธ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา จ ก็ ปสาโท อ. ความเลื่อมใส
เถรนวาทีสุ ภิกฺขูสุ ในภิกษุ ท. มีภิกษุผูเปนพระเถระและภิกษุผูใหม
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เปนตนหนาา ยสฺมึ ยสฺมึ ภิกฺขุสฺมึ ในภิกษุรูปใด อุปฺปชฺชติ
ยอมเกิดขึ้น อสฺส ปุคฺคลสฺส แกบุคคลนั้น ( ชโน ) อ. ชน เทนฺโน
เมื่อให ตสฺส ภิกฺขุโน แกภิกษุนั้น เทติ ชื่อวายอมให ยถาปสาทน
ตามความเลื่อมใส คือวา อตฺตโน ปสาทานุรูปเอว ตามสมควรแก
ความเลื่อมใส ของตนนั่นเทียว ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา
ยถาปสาทน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อาปชฺชติ ยอมถึงทั่ว มงฺกุภาว ซึง่
ความเปนแหงบุคคลผูเกอเขินวา อปฺป วตฺถุ อ. วัตถุอันนอย มยา
อันเรา ลทฺธ ไดแลว ลูข วตฺถุ อ. วัตถุอันเศราหมอง ( มยา )
อันเรา ลทฺธ ไดแลว อิติ ดังนี้ ตสฺมึ ทาเน ในเพราะทานนั้น
ปรสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลอื่น ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา
ตตฺถ อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น น อธิคจฺฉติ
ยอมไมถึงทับ สมาธึ ซึ่งสมาธิ อุปจารปฺปนาวเสน วา ดวยอํานาจ
แหงอุปจาระและอัปปนาหรือ มคฺคผลวเสน วา หรือวา ดวยอํานาจ
แหงมรรคและผล ทิวา วา ในกลางวันหรือ รตฺตึ วา หรือวา ใน
กลางคืน ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา สมาธึ อิติ ดังนี้
เปนตน ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อกุสล อ. อกุศล เอต นั่น คือวา
มงฺกุภาวสงฺขาต อันบัณฑิตนับพรอมแลววาความเปนแหงบุคคลผู
เกอเขิน เอเตสุ าเนสุ ในฐานะ ท. เหลานั่น ยสฺส ปุคฺคลสฺส
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อันบุคคลใด สมุจฺฉินฺน ตัดขาดดวยดีแลว สมูหต ถอนขึ้นดวยดีแลว
อรหตฺตมคฺคฺาเน ดวยญาณอันประกอบพรอมแลวดวยอรหัตมรรค กตฺวา กระทํา มูลฆจฺฉ ใหมีรากเหงาอันขาดแลว โส ปุคฺคโล
อ. บุคคลนัน้ อธิคจฺฉติ ยอมถึงทับ สมาธึ ซึ่งสมาธิ วุตฺตปฺปการ
อันมีประการแหงคําอันเรากลาวแลว อิติ ดังนี้ ( ปททิวยสฺส ) แหง
หมวดสองแหงบทวา ยสฺส เจต อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
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เรื่องปญจอุบาสก
๙. ๒๕/๑๗ ตั้งแต เต กิร ธมฺม โสตุกามา วิหาร เปนตนไป.
กิร ไดยินวา เต อุปาสกา อ. อุบาสก ท. เหลานั้น โสตุกามา
เปนผูใครเพื่ออันฟง ธมฺม ซึ่งธรรม ( หุตฺวา ) เปน คนฺตฺวา ไป
แลว วิหาร สูวิหาร วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแลว สตฺถาร ซึ่งพระ
ศาสดา นิสีทึสุ นั่งแลว เอกมนฺต ณ สวนสุดขางหนึ่ง ฯ จ ก็
จิตฺต อ. อันทรงพระดําริวา อย ปุคฺคโล อ. บุคคลนี้ ขตฺติโย เปน
กษัตริย ( โหติ ) ยอมเปน อย ปุคฺคโล อ. บุคคลนี้ พฺราหฺมโณ
เปนพราหมณ ( โหติ ) ยอมเปน อย ปุคฺคโล อ. บุคคนี้ อฑฺโฒ
เปนคนมั่งคั่ง ( โหติ ) ยอมเปน อย ปุคฺคโล อ. บุคคลนี้ ทุคฺคโต
เปนผูพึงแลว ซึ่งความลําบาก ( โหติ ) ยอมเปน อห อ. เรา
เทสิสฺสามิ จักแสดง ธมฺม ซึ่งธรรม อิมสฺส ปุคฺคลสฺส แกบุคคลนี้
( กตฺวา ) กระทํา อุฬาร ใหโอฬาร อห อ. เรา ( เทสิสฺสามิ )
จักไมแสดง ( ธมฺม ) ซึ่งธรรม อิมสฺส ปุคฺคลสฺส แกบุคคลนี้
( กตฺวา ) กระทํา ( อุฬาร ) ใหอุฬาร อิติ ดังนี้ น อุปฺปชฺชติ
ยอมไมเกิดขึ้น พุทฺธาน แกพระพุทธเจา ท. ฯ
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา เทเสนฺโต เมื่อจะทรงแสดง ธมฺม
ซึ่งธรรม อารพฺภ ทรงปราภ ยงฺกิฺจิ ปุคฺคล ซึ่งบุคคลคนใด
คนหนึ่ง ปุรกฺขิตฺวา ทรงกระทําแลวในเบื้องหนา ธมฺมคารว ซึ่งความ
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เคารพในธรรม เทเสติ ยอมทรงแสดง อากาสคงฺค โอตาเรนฺโต
( เทโว ) วิย เพียงดัง อ. เทพ ยังแมน้ําชื่อวาคงคาในอากาศ ใหขามลงอยู ฯ
ปน ก็ เตส อุปาสกาน แหงอุบาสก ท. เหลานั้น นิสินฺนาน ผูนั่งแลว
สนฺติเก ในสํานัก ตถาคตสฺส ของพระตถาคต เทเสนฺตสฺส ผูทรง
แสดงอยู เอว อยางนี้หนา เอโก อุปาสโก อ. อุบาสกคนหนึ่ง
นิสินฺนโก ว ผูนั่งแลวเทียว นิทฺทายิ ประพฤติหลับแลว เอโก
อุปาสโก อ. อุบาสกคนหนึ่ง วิลิขนฺโต นิสีทิ นัง่ เขียนอยูแลว ภูมึ
ซึ่งภาคพื้น องฺคุลิยา ดวยนิ้วมือ เอโก อุปาสโก อ. อุบาสกคนหนึ่ง
รุกฺข จาเลนฺโต นิสีทิ นัง่ ยังตนไมใหหวั่นไหวอยูแลว เอโก อุปาสโก
อ. อุบาสกคนหนึ่ง อุลฺโลกนฺโต นิสที ิ นั่งแลดูอยูแลว อากาส ซึ่ง
อากาศ ปน สวนวา เอโก อุปาสโก อ. อุบาสกคนหนึ่ง อสฺโสสิ
ไดฟงแลว ธมฺม ซึ่งธรรม สกฺกจฺจ โดยเคารพ ฯ
อนนฺทตฺเถโร อ. พระเถระชื่อวาอานนท วีชมาโน พัดอยู
สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา โอโลเกนฺโต แลดูอยู อาการ ซึ่งอาการ
เตส อุปาสกาน ของอุบาสก ท. เหลานั้น อาห กราบทูลแลววา
ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ ตุมฺเห อ. พระองค ท. คชฺชนฺตา ทรง
คํารามอยู มหาเมฆคชฺชิต คํารามแลวเพียงดังวาเมฆกอนใหญ เทเสถ
ทรงแสดงอยู ธมฺม ซึ่งธรรม อิเมส อุปาสกาน แกอุบาสก ท. เหลานี้
ปน แตวา เอเต อุปาสกา อ. อุบาสก ท. เหลานั่น ตุมฺเหสุ ครั้น
เมื่อพระองค ท. กเถนฺเตสุ ตรัสอยู ธมฺม ซึ่งธรรม กโรนฺตา
นิสินฺนา นั่งกระทําอยูแลว ( กมฺม ) ซึ่งกรรม อิท จ นี้ดวย อิท จ
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นี้ดวย อิติ ดังนี้ สตฺถาร กะพระศาสดา ฯ ( สตฺถา ) อ. พระศาสดา
( อาห ) ตรัสแลววา อานนฺท ดูกอนอานนท ตฺว อ. เธอ น ชานาสิ
ยอมไมทราบ เอเต อุปาสเก ซึ่งอุบาสก ท. เหลานั่นหรือ อิติ ดังนี้ ฯ
( อานนฺทตฺเถดร ) อ. พระเถระชื่อวาอานนท ( อาห ) กราบทูลแลว
วา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ อาม พระเจาขา อห อ. ขาพระองค
น ชานามิ ยอมไมทราบ อิติ ดังนี้ ฯ
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา ( อาห ) ตรัสแลววา หิ ก็ เอเตสุ
อุปาสเกสุ ในอุบาสก ท. เหลานี้หนา โย เอโส อุปาสโก อ. อุบาสก
นี้ใด นิทฺทายนฺโต นิสินโฺ น นั่งประพฤติหลับอยูแลว ( โส ) เอโส
อุปาสโก อ. อุบาสกนี้นั้น นิพฺพตฺติตฺวา บังเกิดแลว สปฺปโยนิย ใน
กําเนิดแหงงู ชาติสตานิ สิ้นรอยแหงชาติ ท. ปฺจ ๕ เปตฺวา
วางไวแลว สีส ซึ่งศีรษะ โภเคสุ ชนขนด ท. นิทฺทายิ ประพฤติ
หลับแลว อิทานิป แมในกาลนี้ ติตตฺ ิ อ. ความอิ่ม นิทฺทาย ใน
ความหลับ นตฺถิ ยอมไมมี อสฺส อุปาสกสฺส แกอุบาสกนั้น สทฺโท
อ. เสียง มม ของเรา น ปวิสติ ยอมไมเขาไป กณฺณ สูหู อสฺส
อุปาสกสฺส ของอุบาสกนั้น อิติ ดังนี้ ฯ ( อานนฺทตฺเถโร ) อ. พระ
เถระชื่อวาอานนท ( ปุจฺฉิ ) ทูลถามแลววา ภนฺเต ขาแตพระองค
ผูเจริญ ปน ก็ ตุมฺเห อ. พระองค ท. กเถถ ยอมตรัส ปฏิปาฏิยา
ตามลําดับ กึ หรือ อุทาหุ หรือวา ตุมฺเห อ. พระองค ท. ( กเถถ )
ยอมตรัส อนฺตรนฺตรา ในระหวางและระหวาง อิติ ดังนี้ ฯ
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา ( อาห ) ตรัสแลววา อานนฺท ดูกอน
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อานนท หิ จริงอยู อุปปตฺติโย อ. ความอุปบัติ ท. เอตสฺส อุปาสกสฺส
แหงอุบาสกนั่น อุปฺปชฺชนฺตสฺส ผูเกิดขึ้นอยู อนฺตรนฺตรา ในระหวาง
และระหวาง เอว อยางนี้ อิติ คือ มนุสฺสตฺต อ. ความเปนแหง
มนุษย กาเลน ตามกาล เทวตฺต อ. ความเปนแหงเทพ กาเลน
ตามกาล นาคตฺต อ. ความเปนแหงนาค กาเลน ตามกาล สพฺพฺุตาเณนอป แมอันพระสัพพัญุตญาณ น สกฺกา ไมอาจ ปริจฺฉินฺทิตุ
เพื่ออันกําหนดตัด ปน แตวา เอโส อุปาสโก อ. อุบาสกนี้
นิพฺพตฺติตฺวา บังเกิดแลว นาคโยนิย ในกําเนินแหงนาค ชาติสตานิ
สิ้นรอยแหงชาติ ท. ปฺจ ๕ ปฏิปาฏิยา ตามลําดับ นินฺทายนฺโตป
แมประพฤติหลับอยู นิททฺ าย อติตฺโตเอว ไมอิ่มแลว ในการหลับ
นั่นเทียว วิลขิ นฺโต นิสินนฺ ปุริโสป แม อง บุรุษผูนั่งเขียนอยูแลว
ภูมึ ซึ่งภาคพื้น องฺคุลิยา ดวยนิ้วมืด นิพฺพตฺติตฺวา บังเกิดแลว
คณฺฑุปาทโยนิย ในกําเนิดแหงไสเดือน ชาติสตานิ สิ้นรอยแหงชาติ ท.
ปฺจ ๕ ปฏิปาฏิยา ตามลําดับ ขนิ ขุดแลว ภูมึ ซึ่งภาคพื้น
อิทานิป แมในกาลนี้ ( โส อุปาสโก ) อ. อุบาสกนั้น ภูมึ วิลขิ นฺโต ว
เขียนอยู ซึ่งภาคพื้นเทียว ปุพฺพาจิณฺณวเสน ดวยอํานาจแหงความ
ประพฤติอันตนประพฤติทั่วแลว ในกาลกอน น สุณาติ ยอมไมฟง
สทฺท ซึ่งเสียง มม ของเรา รุกฺข จาเลนฺโต นิสินฺนปุริโสป แม อ.
บุรุษผูนั่งยังตนไมใหหวั่นไหวอยูแลว เอโส นั่น นิพฺพตฺติ บังเกิด
แลว มกฺกฏโยนิย ในกําเนิดของลิง ชาติสตานิ สิ้นรอยแหงขาติ ท.
ปฺจ ๕ ปฏิปาฏิยา ตามลําดับ รุกฺข ยังตนไม จาเลติเอว ให
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หวั่นไหวอยูนั่นเทียว อิทานิป แมในกาลนี้ ปุพฺพาจิณฺณวเสน ดวย
อํานาจแหงความประพฤติอันตนประพฤติทั่วแลวในกาลกอน สทฺโท
อ. เสียง มม ของเรา น ปวิสติ ยอมไมเขาไป กณฺณ สูหู อสฺส
ปุริสสฺส ของบุรุษนั้น อุลฺโลเกนฺโต นิสินฺนพฺราหฺมโณป แม อ.
พราหมณผูนั่งแลดูอยูแลว อากาส ซึ่งอากาศ เอโส นั่น นิพฺพตฺติ
บังเกิดแลว หุตฺวา เปน นกฺขตฺตปาโก เปนผูกลาวซึ่งนักษัตร
ชาติสตานิ สิ้นรอยแหงชาติ ท. ปฺจ ๕ ปฏิปาฏิยา ตามลําดับ
อุลฺโลเกติ แลดูอยู อากาสเอว ซึ่งอากาศนั่นเทียว อชฺชอป แมใน
วันนี้ อิทานิป แมในกาลนี้ ปุพฺพาจิณฺณวเสน ดวยอํานาจแหงความ
ประพฤติอันตนประพฤติทั่วแลวในกาลกอน สทฺโท อ. เสียง มม
ของเรา น ปวิสติ ยอมไมเขาไป กณฺณ สูหู อสฺส พฺราหฺมณสฺส
ของพราหมณนั้น ปน สวนวา สุณนฺโต นิสินฺนพฺราหฺมโณ อ. พราหมณ
ผูนั่งฟงอยูแลว ธมฺม ซึ่งธรรม สกฺกจฺจ โดยเคารพ เอโส นั่น
นิพฺพตฺติ บังเกิดแลว หุตฺวา เปน มนฺตชฺฌายกพฺราหฺมโณ เปน
พราหมณผูสาธยายซึ่งมนต ปารคู ผูถงึ ซึ่งฝง ติณฺณ เวทาน แหง
เวท ท. ๓ ชาติสตานิ สิ้นรอยแหงชาติ ท. ปฺจ ๕ ปฏิปาฏิยา
ตามลําดับ สุราติ ฟงอยู สกฺกจฺจ โดยเคารพ สสนฺทนฺโต วิย เพียง
ดังวาเทียบเคียงอยู มนฺต ซึ่งมนต อิทานิป แมในกาลนี้ อิติ
ดังนี้ ฯ
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๑๐. ๒๘/๒ ตั้งแต อถสฺส สตฺถา อานนฺท ราค นิสฺสาย
เปนตนไป.
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา
อานนฺท ดูกอ นอานนท ( เต อุปาสกา ) อ. อุบาสก ท. เหลานั้น
น สกฺโกนฺติ ยอมไมอาจ นิสฺสาย เพราะอาศัย ราค ซึ่งราคะ
นิสสฺ าย เพราะอาศัย โทส ซึ่งโทสะ นิสฺสาย เพราะอาศัย โมห
ซึ่งโมหะ นิสฺสาย เพราะอาศัย ตณฺห ซึ่งตัณหา โย อคฺคิ อ. ไฟใด
อเทสฺเสตฺวา ไมแสดงแลว ฉาริกป แมซึ่งเถา ทหติ ยอมไหม
สตฺเต ซึ่งสัตว ท. ( โส ) อคฺคิ นาม ชื่อ อ. ไฟนั้น ราคคฺคิสทิโส อัน
เชนกับดวยไฟคือราคะ นตฺถิ ยอมไมมี หิ แทจริง อคฺคิป แม อ. ไฟ
กปฺปวินาสโก อันยังกัปใหพินาศ นตฺตสุริยปาตุภาว นิสฺสาย อุปปนฺโน
อันอาศัย ซึ่งความมีปรากฏแหงพระอาทิตย ๗ ดวง แลวจึงเกิดขึ้นแลว
ทหติ ยอมไหม โลก ซึง่ โลก กิฺจิ อนวเสเสติวา ไมยังอะไร ๆ
ใหเหลือลง กิฺจาป แมก็จริง ปน ถึงอยางนั้น โส อคฺคิ อ. ไฟนั้น
ทหติ ยอมไหม กทาจิเอว ในกาลบางคราวนั่นเทียว อทหนกาโล
นาม ชื่อ อ. กาลอันเปนที่ไมไหม ราคคฺคิโน แหงไฟคือราคะ นตฺถิ
ยอมไมมี ตสฺมา เพราะเหตุนั้น ราคสโม อคฺคิ วา อ. ไฟอันเสมอ
ดวยราคะหรือ โทสสโม คโห วา หรือวา อ. ผูจับอันเสมอดวยโทสะ
โมหสม ลาล วา อ. ขายอันเสมอดวยโมหะหรือ ตณฺหาสมา นที วา
หรือวา อ. แมน้ําอันเสมอดวยตัณหา นตฺถิ ยอมไมมี อิติ ดังนี้
อสฺส อานนฺทตฺเถรสฺส แกพระเถระชือ่ วาอานนทนั้น อาห ตรัสแลว
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คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นีว้ า
อคฺคิ อ. ไฟ ราคสโม อันเสมอดวยราคะ นตฺถิ
ยอมไมมี คโห อ. ผ ูจับ โทสสโม อันเสมอ
ดวยโทสะ นตฺถิ ยอมไมมี ชาล อ. ขาย โมหสม
อันเสมอดวยโมหะ นตฺถิ ยอมไมมี นที อ. แมน้ํา
ตณฺหาสมา อันเสมอดวยตัณหา นตฺถิ ยอมไมมี
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อคฺคิ นาม ชื่อ อง ไฟ สโม อันเสมอ
ราเคน ดวยราคะ ธูมาทีสุ วตฺถูสุ กิฺจิ วตฺถุ อทสฺเสตฺวา อนฺโตเอว อุฏาย ฌายนวเสน ดวยอํานาจแหงอันไมแสดง ในวัตถุ ท. มี
ควันเปนตัวหนา ซึ่งวัตถุอะไร ๆ แลวตั้งขึ้น ในภายในนั่นเทียว แลว
ไหม นตฺถิ ยอมไมมี ( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลา
นั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา ราคสโม อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ยกฺขคฺคหอชครคฺคหกุมฺภีลคคหาทโย
คหา อ. ผูจับ ท. มีผูจับคือยักษและผูจับคืองูเหลือมและผูจับคือจระเข
เปนตน สกฺโกนฺติ ยอมอาจ คณฺหิตุ เพื่ออันจับ เอกสฺมึเอว อตฺตภาเว
ในอัตภาพอันหนึ่งนั่นเทียว ปน สวนวา โทสคฺคโห อ. ผูจับคือโทสะ
คณฺหาติ ยอมจับ เอกนฺตเอว โดยสวนเดียวนั่นเทียว อิติ เพราะ
เหตุสั้น คโห นาม ชื่อ อ. ผูจับ สโม อันเสมอ โทเสน ดวย
โทสะ นตฺถิ ยอมไมมี ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา โทสสโม
อิติ ดังนี้ ฯ
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( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปน ก็ ชาล นาม ชื่อ อ. ขาย สม
อันเสมอ โมเหน ดวยโมหะ นตฺถิ ชือ่ วา ยอมไมมี โอนทฺธนปริโยนทฺธนตฺเถน เพราะอรรถวารึงรัดและรวบรัดไว ( อิติ ) ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส )
แหงหมวดสองแหงบทวา โมหสม ชาล อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปุณฺณกาโลป อ. กาลอันเต็มแลวก็ดี
อูนกาโลป อ. กาลอันพรองก็ดี สุกฺขกาโลป อ. กาลอันแหงก็ดี นทีน
แหงแมน้ํา ท. คงฺคาทีน มีแมน้ําชื่อวาคงคาเปนตน ปฺายติ ยอม
ปรากฏ ปน สวนวา ปุณฺณกาโล วา อ. กาลอันเต็มแลวหรือ
สุกฺขกาโล วา หรือวา อ. กาลอันแหง ตณฺหาย แหงตัณหา นตฺถิ
ยอมไมมี อูนา ว อ. ความพรองเทียว ปฺายติ ยอมปรากฏ นิจฺจ
เปนนิจ อิติ เพราะเหตุนั้น นที นาม ชื่อ อ. แมน้ํา สมา อันเสมอ
ตณฺหาย ดวยตัณหา นตฺถิ ชื่อวายอมไมมี ทุปฺปูรณตฺเถน เพราะ
อรรถวาใหเต็มไดโดยยาก อิติ ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา ตณฺหาสมา อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องเมณฑกเศรษฐี
๑๒. ๒๘/๙ ตั้งแต เอว มหานุภาโว เสฏี สตฺถา กิร
เปนตนไป.
เสฏี อ. เศรษฐี มหานุภาโว ผูมีอานุภาพอันใหญ เอว
อยางนี้ สุตฺวา สดับแลววา กิร ไดยินวา สตฺถา อ. พระศาสดา
อาคโต เสด็จมาแลว อิติ ดังนี้ นิกฺขมนฺโต ออกไปอยู ( จินฺตเนน )
ดวยอันคิดวา อห อ. เรา กริสฺสามิ จักกระทํา ปจฺจุคฺคมน ซึ่งการ
ตอนรับ สตฺถุ ซึ่งพระศาสดา อิติ ดังนี้ ทิสฺวา เห็นแลว ติตฺถิเย
ซึ่งเดียรถีย ท. อนฺตรามคิเค ในระหวางแหงหนทาง เตหิ ติตฺถิเยหิ
นิวาริยมาโนป ผูแมอันเดียรถีย ท. เหลานั้นหามอยูวา คหปติ ดูกอน
คฤหบดี ตฺว อ. ทาน กิรยิ วาโท เปนผูกลาวซึ่งกรรมอันบุคคลกระทํา
แลวชื่อวาเปนอันกระทํา สมาโน เปนอยู คจฺฉสิ จะไป สนฺติก สู
สํานัก โคตมสฺส ของพระโคดม สมณสฺส ผูสมณะ อกิรยิ วาทสฺส
ผูกลาวซึ่งกรรมอันบุคคลกระทําแลวชื่อวาไมเปนอันกระทํา กสฺมา
เพราะเหตุอะไร อิติ ดังนี้ เตส ติตฺถิยาน วจน อนาทยิตฺวา ว
ไมเอื้อเฟอแลว ซึ่งคํา ของเดียรถีย ท. เหลานั้นเทียว คนฺตฺวา ไปแลว
วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแลว สติถาร ซึ่งพระศาสดา นิสีทิ นั่งแลว
เอกมนฺต ณ สวนสุดขางหนึ่ง ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา กเถสิ ตรัสแลว อนุปุพฺพีกต
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ซึ่งอนุบุพพีกถา อสฺส เกฏิโน แกเศรษฐีนั้น ฯ เทสนาวสาเน
ในกาลเปนที่สุดลงแหงเทศนา โส เสฏฐี อ. เศรษฐีนั้น ปตฺวา
บรรลุแลว โสตาปตฺติผล ซึ่งโสดาปตติผล อาโรเจสิ กราบทูลแลว
ติตฺถิเยหิ อวณฺณ วตฺวา อตฺตโน นิวาริตภาว ซึ่งความที่แหงตน
เปนผูอันเดียรถีย ท. กลาวแลว ซึ่งโทษอันบุคคลไมพึงพรรณนา หาม
แลว สตฺถุ แดพระศาสดา ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา คหปติ
ดูกอนคฤหบดี สตฺตา นาม ชื่อ อ. สัตว ท. อิเม เหลานี้ น ปสฺสนฺติ
ยอมไมเห็น โทส ซึ่งโทษ อตฺตโน ของตน มหนฺตป แมอันใหญ
โอปุนนฺติ ยอมโปรย โทส ซึ่งโทษ ปเรส ชนาน ของชน ท.
เหลาอื่น อวิชฺชมานป แมอันไมมีอยู กตฺวา กระทํา วิชฺชมานก
ใหเปนโทษมีอยู ตตฺถ ตตฺถ าเน ภุส ( โอปุนนฺโต ปุคฺคโล )
วิย ราวกะ อ. บุคคล ผูโปรยอยู ซึ่งแกลบ ในที่นนั้ นั่น อิติ ดังนี้
น เสฏึ กะเศรษฐีนั้น อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม
นี้วา
วชฺช อ. โทษ อฺเส ชนาน ของชน ท. เหลา
อื่น ( ปุคฺคเลน ) อันบุคคล สุทสฺส เห็นไดโดย
งาย ปน ฝายวา ( วชฺช ) อ. โทษ อตฺตโน
ของตน ( ปุคฺคเลน ) อันบุคคล ทุทฺทส เห็น
ไดโดยยาก หิ เพราะวา โส ปุคฺคโล อ. บุคคล
นั้น โอปุนาติ ยอมโปรย วชฺชานิ ซึ่งโทษ ท.
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ปเรส ชนาน ของชน ท. เหลาอื่น ยถา ภุส
( โอปุนนฺโต ปุคฺคโล ) ราวกะ อ. บุคคล โปรย
อยู ซึ่งแกลบ ปน แตวา ( โส ปุคฺคโล )
อ. บุคคลนั้น ฉาเทติ ยอมปกปด ( วชฺชานิ )
ซึ่งโทษ ท. อตฺตโน ของตน สโ อิว ราวกะ
อ. นายพรานนก ( ฉาเทนฺโต ) ปกปดอยู กลึ
ซึ่งอัตภาพ กิตวา ดวยเครื่องปกปด อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา วชฺช อ. โทษ คือวา ขลิต อ. ความ
พลั้งพลาด ปรสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลอื่น อณุมตฺตป แมอันมี
ประมาณนอย ( ปุคฺคเลน ) อันบุคคล สุทสฺส เห็นไดโดยงาย คือวา
สกฺกา อาจ ปสฺสิตุ เพื่ออันเห็น สุเขนเอว โดยงายนั่นเทียว ปน
สวนวา อติมหนฺตป วชฺช อ. โทษ แมอันใหญยิ่ง อตฺตโน ของตน
( ปุคฺคเลน ) อันบุคคล ทุทฺทส เห็นไดโดยยาก ( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ
ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา สุทสฺส อิติ
ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา เตนเอว การเณน เพราะเหตุนั้นนั่นเทียว
โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนัน้ โอปุนาติ ยอมโปรย วชฺชานิ ซึ่งโทษ ท.
ปเรส ชนาน ของชน ท. เหลาอื่น สงฺฆมชฺฌาทีสุ าเนสุ ในที่ ท.
มีทามกลางแหงสงฆเปนตน อุจฺจฏาเน ตฺวา ภุส โอปุนฺโต
ปุคฺคโล วิย ราวกะ อ. บุคคล ผูยืนอยูแลว ในที่อันสูง โปรยอยู
ซึ่งแกลบ ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา ปเรส อิติ ดังนี้ ฯ
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อตฺตภาโว อ. ภัตภาพ กลิ นาม ชื่อวากลิ อปรชฺฌนวเสน
ดวยอํานาจแหงความผิด สกุเณสุ ในนก ท. เอตฺถ วจเน ในคํานี้วา
กลึว กิตวา สโ อิติ ดังนี้ ฯ
ปฏิจฉฺ าทน อ. เครื่องปกปด สาขาภงฺคาทิก มีกิ่งไมอันหักแลว
เปนตน กิตวา นาม ชื่อวากิตวา สากุณิโก ปุคฺคโล อ. บุคคล ผู
ฆาซึ่งนกแลวเปนอยู สโ นาม ชื่อวาสะ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อธิบายวา สกุณลุทฺทโก อ. นายพรานผูฆาซึ่งนก
สกุเณ คเหตฺวา มาเรตุกาโม เปนผูใครเพื่ออันจับ ซึ่งนก ท. แลว
ยังนกใหตาย ( หุตฺวา ) เปน ปฏิจฺฉาเทติ ยอมปกปด อตฺตภาว
ซึ่งอัตภาพ กิตวาย ดวยเครื่องปกปด ยถา ฉันใด ( โส ปุคฺคโล )
อ. บุคคลนัน้ ฉาเทติ ยอมปกปด วชฺช ซึ่งโทษ อตฺตโน ของตน
เอว ฉันนั้น อิติ ดังนี้
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เรื่องสุภัททปริพาชก
๑๒. ๔๐/๑๖ ตั้งแต โส กิร อตีเต กนิฏภตริ เอกสฺมึ
เปนตนไป.
กิร ไดยินวา อตีเต กาเล ในกาลอันลวงไปแลว โส สุภทฺโท
อ. ปริพาชกชื่อวาสุภัททะนั้น กนิฏภาตริ ครั้นเมื่อนองชายผูนอย
ที่สุด เทนฺเต ถวายอยู อคฺคทาน ซึ่งทานอันเลิศ นวกฺขตฺตุ ๙ ครั้ง
สสฺเส ในเพราะขาวกลา เอกสฺมึ ครั้งหนึ่ง อนิจฺฉนฺโต ไมปรารถนา
อยู ทาตุ เพือ่ อันถวาย โอสกฺกิตฺวา ทอถอยแลว อทาสิ ไดถวาย
แลว อวสาเน ในกาลเปนที่สุดลง ๆ ตสฺมา เพราะเหตุนั้น ( โส
สุภทฺโท) อ. ปริพาชกชื่อวาสุภัททะนั้น น อลตฺถ ไมไดแลว
ทฏุ เพื่ออันเฝา สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา ปมโพธิยป แมใน
ปมโพธิกาล มชฺฌิมโพธยป แมในมัชฌิมโพธิกาล ปน แตวา
ปจฺฉิมโพธิย ในปจฉิมโพธิกาล คือวา ปรินิพฺพานกาเล ในกาลอันเปนที่
เสด็จปรินิพพาน สตฺถุ แหงพระศาสดา ( โส สุภทฺโท ) อ. ปริพาชก
ชื่อวาสุภัททะนั้น ( จินฺเตตฺวา ) คิดแลววา อห อ. เรา ปุจฺฉตฺวา
ถามแลว กงฺข ซึ่งความสงสัย อตฺตโน ของตน ปฺเหสุ ใน
ปญหา ท. ตีสุ ๓ ปริพฺพาชเก กะปริพาชก ท. มหลฺลเก ผูแก
น ปุจฺฉึ ไมถามแลว สมณ ซึ่งพระสมณะ โคตม ผูโคดม สฺาย
ดวยความหมายรูวา ( อย สมโณ โคตโม ) อ. พระโคดมผูสมณะนี้
ทหโร ทรงเปนผูหนุม ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ จ ก็ อิทานิ
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อ. กาลนี้ ปรินิพฺพานกาโล เปนกาลอันเปนที่เสด็จปรินิพพาน ตสฺส
สมณสฺส โคตมสฺส แหงพระสมณะผูโคดมนั้น ( โหติ ) ยอมเปน
วิปฺปฏิสาโร อ. ความเดือดรอน อุปปฺ ชฺเชยฺย พึงเกิดขึ้น เม แกเรา
ปจฺฉา ในภายหลัง เม สมณสฺส โคตมสฺส อปุฏการณา เพราะ
เหตุแหงพระสมณะผูโคดม ผูอันเราไมถามแลว อิติ ดังนี้ อุปสงฺกมิตฺวา
เขาไปเฝาแลว สตฺถาร ซึง่ พระศาสดา อานนฺทตฺเถเรน นิวาริยมาโนป
ผูแมอันพระเถระชื่อวาอานนทหามอยู ปวิสิตฺวา เขาไปแลว อนฺโตสาณึ
สูภายในแหงมาน สตฺถารา โอกาส กตฺวา อานนฺท มา สุภทฺท
นิวารยิ ( สุภทฺโท ) ปุจฺฉตุ มั ปฺห อิติ ( วจนสฺส ) วุตฺตตฺตา
เพราะความที่แหงพระดํารัสวา ดูกอนอานนท อ. เธอ อยาหามแลว
ซึ่งสุภัททะ อ. สุภัททะ จงถาม ซึ่งปญหา กะเรา ดังนี้ เปนพระดํารัส
อันพระศาสดา ทรงกระทําแลว ซึ่งโอกาส ตรัสแลว นิสินโฺ น นั่ง
แลว มฺจเก ใกลเคียง เหฏา ในภายใต ปุจฺฉิ ทูลถามแลว อิเม
ปฺเห ซึ่งปญหา ท. เหลานี้วา สมณ ขาแตพระสมณะ โภ ผูเจริญ
ปท นาม ชือ่ อ. รอยเทา อากาเส ในอากาศ อตฺถิ มีอยู กึ นุ
โข หรือหนอแล สมโณ นาม ชื่อ อ. สมณะ พหิทฺธา ในภายนอก
อิโต สาสนโต แตศาสนานี้ อตฺถิ มีอยูหรือ สงฺขารา อ. สังขาร ท.
สสฺสตา นาม ชื่อวาเที่ยงแลว อตฺถิ มีอยูหรือ อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา อาจิกฺขนฺโต เมื่อจะตรัส
บอก อภาว ซึ่งความไมมี เตส อากาสปทาทีน การณาน แหง
เหตุ ท. มีรอยเทาในอากาศเปนตน เหลานั้น อสฺส สุภทฺทสฺส แก

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๗ - หนาที่ 59

ปริพาชกชื่อวาสุภัททะนั้น เทเสสิ ทรงแสดงแลว ธมฺม ซึ่งธรรม
คาถาหิ ดวยพระคาถา ท. อิมาหิ เหลานี้วา
ปท อ. รอยเทา อากาเส ว ในอากาศเทียว นตฺถิ
ยอมไมมี สมโณ อ. สมณะ พาหิโร ใน
ภายนอก นตฺถิ ยอมไมมี ปชา อ. หมูสตั ว
ปปฺจาภิรตา เปนผูยินดีย่งิ แลวในธรรมเปนเหตุ
เนิ่นชา ( โหติ ) ยอมเปน ตถาคตา อ. พระ
ตถาคต ท. นิปฺปฺจา ทรงเปนผูมีธรรมเปนเหตุ
เนิ่นชาออกแลว ( โหนฺติ ) ยอมเปน ปท อ. รอย
เทา อากาเส ว ในอากาศเทียว นตฺถิ ยอมไมมี
สมโณ อ. สมณะ พาหิโร ในภายนอก นตฺถิ
ยอมไมมี สงฺขารา อ. สังขาร ท. สสฺสตา อัน
เที่ยงแลว นตฺถิ ยอมไมมี อิฺชิต อ. กิเลสชาต
อันหวั่นไหวแลว นติถิ ยอมไมมี พุทฺธาน แก
พระพุทธเจา ท. อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปท นาม ชื่อ อ. รอยเทา กสฺสจิ
สตฺตสฺส ของสัตวอะไร ๆ ปฺาเปตพฺพ อันบุคคลพึงบัญญัติวา
เอวรูป อันมีรูปอยางนี้ อิติ ดังนี้ วณณสณฺานวเสน ดวยอํานาจ
แหงวรรณะและสัณฐาน อิมสฺมึ อากาเส ในอากาศนี้ นตฺถิ ยอมไมมี
( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหง
บทวา ปท อิติ ดังนี้ ฯ
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( อตฺโ ถ ) อ. อรรถวา สมโณ นาม ชื่อ อ. สมณะ มคฺคผลฏโ ผูตั้งอยูในมรรคและผล พหิทธฺ า ในภายนอก สาสนโต
จากศาสนา มม ของเรา นตฺถิ ยอมไมมี ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส )
แหงบทวา พาหิโร อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปชา อ. หมูสัตว สตฺตโลกสงฺขาตา
อันบัณฑิตนับพรอมแลววาสัตวโลก อย นี้ อภิรตา เปนผูยินดียิ่งแลว
ปณฺหาทีสุ ปปฺเจสุเอว ในธรรมเปนเหตุเนิ่นชา ท. มีตัณหาเปนตน
นั่นเทียว ( โหติ ) ยอมเปน ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา
ปชา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปน สวนวา ตถาคตา อ. พระตถาคต ท.
นิปฺปปฺจา ชื่อวาทรงเปนผูมีธรรมเปนเหตุเนิ่นชาอันออกแลว
( อตฺตนา ) สพฺพปปฺจาน สมุจฺฉินฺนตฺตา เพราะความที่แหงธรรมเปน
เหตุเนิ่นชาทั้งปวง ท. เปนธรรมอันพระองคทรงตัดขาดดวยดีแลว
โพธิมูเลเอว ที่โคนของตนโพธิ์นั่นเทียว ( โหนฺติ ) ยอมเปน ( อิติ )
ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา นิปฺปปฺจา อิติ ดังนี้ ฯ
ปฺจกฺขนฺธา อ. ขันธ ๕ ท. สงฺขารา อิติ ชื่อวาสังขาร ฯ
เตสุ ปฺจกฺขนฺเธสุ ในขันธ ๕ ท. เหลานั้นหนา เอโก ขนฺโธ
อ. ขันธอันหนึ่ง สสฺสโต นาม ชื่อวาเที่ยงแลว นตฺถิ ยอมไมมี ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปน ก็ ( ชนา ) อ. ชน ท. คณฺเหยฺยุ
พึงถือเอาวา สงฺขารา อ. สังขาร ท. สสฺสตา เปนสภาพเที่ยงแลว
( โหนฺติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ตฺหามานทิฏิอิฺชิเตสุ ในกิเลสชาติ
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อันหวั่นไหวแลวคือตัณหาและมานะและทิฏฐิ ท. หนา เยน อิฺชิเตน ดวยกิเลสชาติอันหวั่นไหวแลวใด ต เอก อิฺชิตป แม อ.
กิเลสชาติอันหวั่นไหวแลวนั้นอันหนึ่ง นตฺถิ ยอมไมมี พุทฺธาน
แกพระพุทธเจา ท. อิติ ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา อิฺชิต อิติ
ดังนี้ ฯ

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๗ - หนาที่ 62

เรื่องวินิจฉยมหาอมาตย
๑๓. ๔๓/๑๒ ตั้งแต สตฺถา น ภิกฺขเว ฉนฺทาสิกา
เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท.
วินิจฺฉยมาหมตฺตา อ. มากอํามาตยผูวินิจฉัย ท. ฉนฺทาทิวสิกา เปนผู
เปนไปในอํานาจแหงอคติมีฉันทะเปนตน หุตฺวา เปน วินิจฺฉินนฺตา
วินิจฉัยอยู อตฺถฺ ซึ่งคดี สาหเสน โดยความผลุนผลัน ธมฺมฏา
นาม ชื่อวาเปนผูตั้งอยูในธรรม โหนฺติ ยอมเปน น หามิได ปน
สวนวา ( วินิจฺฉยมหามตฺตา ) อ. มหาอํามาตยผูวินิจฉัย ท. อนุวิชฺฌิตฺวา
สอบสวนแลว อปราธ ซึง่ ความผิด ปราธานุรูป อสาหเสน วินิจฺฉย
กโรนฺตาเอว กระทําอยู ซึ่งการวินิจฉัย โดยความไมผลุนผลัน อัน
สมควรแกความผิด นั่นเทียว ธมฺมฏา นาม ชื่อวาเปนผูตั้งอยูใน
ธรรม โหนฺติ ยอมเปน อิติ ดังนี้ อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา
ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล นเย พึงนําไป อตฺถ ซึ่ง
คดี สหสา โดยความผลุนผลัน เยน การเณน
เพราะเหตุใด ธมฺมฏโ ชื่อวาเปนผูตั้งอยูในธรรม
เตน การเณน เพราะเหตุนั้น โหติ ยอมเปน
น หามิได จ สวนวา โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด
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ปณฺฑิโต ผูฉลาด นิจฺเฉยฺย พึงตัดสิน อุโภ
สภาเว ซึ่งสภาพ ท. ทั้งสอง อติถ จ คือ ซึ่ง
คดีดวย อนตฺถ จ คือ ซึ่งสภาพมิใชคดีดวย
นยติ ยอมนําไป ปเร ชเน ซึ่งชน ท. เหลาอื่น
อสาหเสน โดยความไมผลุนผลัน ธมฺเมน โดย
ธรรม สเมน โดยสม่ําเสมอ ( โส ปุคฺคโล )
อ. บุคคลนั้น ธมฺมสฺส คุตฺโต ผูอันธรรมคุมครอง
แลว เมธาวี ผูม ปี ญญา ( มยา ) อันเรา ปวุจฺจติ
ยอมเรียกวา ธมฺมฏโ เปนผูตั้งอยูในธรรม อิติ
ดังนี้ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา การเณน เพราะเหตุ เอตฺตเกนเอว
อันมีประมาณเทานี้นั่นเทียว ( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท.
เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา เตน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล ิโต ผูตั้งอยู
แลว วินิจฺฉยธมฺเม ในธรรมอันเปนเครื่องวินิจฉัย ราชูหิ อตฺตนา
กตฺตพฺเพ อันพระราชา ท. พึงทรงกระทํา ดวยพระองค ธมฺมฏโ
นาม ชื่อวาเปนผูตั้งอยูในธรรม โหติ ยอมเปน น หามิได ( อิติ )
ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา ธมฺมฏโ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ป อ. อรรถวา เยน การเณน เพราะเหตุใด ( อิติ )
ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา เยน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโต ) อ. อรรถวา อ. อรรถวา อตฺถ ซึง่ คดี โอติณฺณ อันขามลงแลว
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วินิจฺฉิตพฺพ อันบุคคลพึงตัดสิน ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา
อตฺถ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล ปติฏิโต ผูตั้ง
อยูเฉพาะแลว ฉนฺทาทีสุ อคตีสุ ในอคติ ท. มีฉันทะเปนตน วินิจฺเฉยฺย พึงตัดสิน สาหเสน โดยความผลุนผลัน คือวา มุสาวาเทน
โดยการกลาวเท็จ อิติ ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหงบทวา
สหสา นเย อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อธิบายวา หิ จริงอยู โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด
ปติฏาย ตั้งอยูเฉพาะแลว ฉนฺเท ในความพอใจ วตฺวา กลาวแลว
มุสาวาท ซึ่งมุสาวาท กโรติ ยอมกระทํา าตึ วา ซึ่งญาติหรือ
มิตฺต วา หรือวา ซึ่งมิตร อตฺตโน ของตน อสฺสามิกเอว ผูเปน
เจาของหามิไดนั่นเทียว สามิก ใหเปนเจาของ ปติฏาย ตั้งอยูเฉพาะ
แลว โทเส ในความขัดเคือง วตฺวา กลาวแลว มุสา เท็จ กโรติ
ยอมกระทํา เวริน ซึ่งบุคคลผูมีเวร อตฺตโน ตอตน สามิกเอว ผู
เปนเจาของนั่นเทียว อสฺสามิก ใหเปนผูไมใชเจาของ ปติฏาย ตั้งอยู
เฉพาะแลว โมเห ในความหลง คเหตฺวา รับเอาแลว ลฺจ ซึ่งสินบน
อฺาวิหิโต วิย เปนผูเพียงดังวามีใจอันสงไปแลวในที่อื่น ( หุตฺวา )
เปน โอโลเกนฺโต แลดูอยู อิโต จ ขางนี้ดวย อิโต จ ขางนี้ดวย
วินิจฺฉยกาเล ในกาลอันเปนที่ตัดสิน วตฺวา กลาวแลว มุสา เท็จ
นีหรติ ยอมนําออกไป ปร ปุคฺคล ซึ่งบุคคลอื่น ( วจเนน ) ดวย
คําวา ( อตฺถ ) อ. คดี อิมนิ า ปุคฺคเลน อันบุคคลนี้ ชิต ชนะแลว อย
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ปุคฺคโล อ. บุคคลนี้ ปราชิโต แพแลว อิติ ดังนี้ ปติฏาย ตั้งอยูเฉพาะแลว
ภเย ในความกลัว อาโรเปติ ยอมยกขึ้น ชย ซึ่งความชนะ อิสฺสรชาติกสฺส ปุคฺคลสฺส แกบุคคล ผูมีชาติแหงบุคคลผูเปนใหญ กสฺสจิเอว
บางคนนั่นเทียว ปาปุณนฺตสฺสอป ผูแมถึงอยู ปราชย ซึ่งความแพ
( โส ) อย ปุคฺคโล อ. บุคคลนี้นั้น เนติ นาม ชือ่ วายอมนําไป อตฺถ ซึ่งคดี
สาหเสน โดยความผลุนผลัน โส ปุคคฺ โล อ. บุคคลนั้น ธมฺมฏโ
นาม ชื่อวาเปนผูตั้งอยูในธรรม โหติ ยอมเปน น หามิได อิติ
ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา การณ ซึ่งเหตุ ภูต จ อันเปนแลว
ดวย อภูต จ อันไมเปนแลวดวย ( อิติ ) ดังนี้ ( คาถาปาทสิส )
แหงบาทแหงพระคาถาวา โย จ อตฺถ อนตฺถฺจ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปน สวนวา โย ปุคิคโล อ. บุคคลใด
ปณฺฑิโต ผูฉลาด วินิจฺฉินิตฺวา ตัดสินแลว อตฺถานตฺเถ ซึ่งสภาพ
อันเปนคดีและมิใชคดี ท. อุโภ ทั้งสอง วทติ ยอมกลาว ( อิติ )
ดังนี้ ( ปททฺวยสิส ) แหงหมวดสองแหงบทวา อุโภ นิจฺเฉยฺย อิติ
ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อมุสาวาเทน ดวยการกลาวเท็จหามิได
( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา อสาหเสน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา วินิจฺฉยธมฺเมน โดยธรรมอันเปนเครื่อง
วินิจฉัย คือวา ฉนฺทาทิวเสน โดยอํานาจแหงอคติมีฉันทะเปนตน
น หามิได ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺสส ) แหงบทวา ธมฺเมน อิติ ดังนี้ ฯ
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( อตฺโถ ) อ. อรรถวา นยติ ยอมนําไป ปเร ชเน ซึ่งชน ท.
เหลาอื่น คือวา ปาเปติ ยอมยังบุคคลใหถึง ชย วา ซึ่งความชนะ
หรือ ปราชย วา หรือวา ซึ่งความแพ อปราธานุรูเปนเอว ตาม
สมควรแกความผิดนั่นเทียว ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา
สเมน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา โส ปุคคฺ โล อ. บุคคลนั้น ธมฺมคุตฺโต
ผูอันธรรมคุมครองแลว คือวา ธมฺมรกฺขิโต ผูอันธรรมรักษาแลว
สมนฺนาคโต ผูมาตามพรอมแลว ธมฺโมชปฺาย ดวยปญญาอันมีโอชะ
เกิดแตธรรม เมธาวี ชื่อวาผูมีปญญา ( ภควตา ) อันพระผูมีพระ
ภาคเจา ปวุจฺจติ ยอมตรัสเรียกวา ธมฺมฏโ ชื่อวาเปนผูตั้งอยูใน
ธรรม อิติ ดังนี้ ( อตฺตโน ) ิตตฺตา เพราะความที่แหงตนเปนผู
ตั้งอยูแลว วินิจฺฉยธมฺเม ในธรรมอันเปนเครื่องวินิจฉัย อิติ ดังนี้
( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหงบทวา ธมฺมสฺส คุตฺโต อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องสัมพหุลภิกษุ
๑๔. ๔๙/๑๘ ตั้งแต เอกสฺมึ หิ สมเย ทหเร จ เปนตนไป.
หิ ความพิสดารวา เอกสฺมึ สมเย ในสมัยหนึง่ เถรา อ. พระ
เถระ ท. เอกจฺเจ บางพวก ทิสฺวาา เห็นแลว ทหเร จ ซึ่งภิกษุ
หนุม ท. ดวย สามเณเร จ ซึ่งสามเณร ท. ดวย อตฺตโน ธมฺมาจริยานเอว จีวรรชนาทีนิ เวยฺยาวจฺจานิ กโรนฺเต ผูกระทําอยู ซึ่งการ
ขวนขวาย ท. มีการยอมซึง่ จีวรเปนตน แกอาจารยผูบอกซึ่งธรรม ท.
ของตนนั่นเทียว จนฺตยึสุ คิดแลววา มยป แม อ. เรา ท. กุสลา
เปนผูฉลาด พฺยฺชนสมเย ในลัทธิแหงพยัญชนะ ( อมฺห ) ยอมเปน
กิฺจิ ผล อ. ผลอะไร ๆ นตฺถิ ยอมไมมี อมฺหากเอว แกเรา ท.
นั่นเทียว ยนฺนูน กระไรหนอ มย อ. เรา ท. อุปสงฺกมิตฺวา เขาไป
เฝาแลว สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา วเทยฺยาม พึงกราบทูล เอว อยางนี้
วา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ มย อ. ขาพระองค ท. กุสลา เปน
ผูฉลาด พฺยฺชนสมเย ในลัทธิแหงพยัญชนะ ( อมฺห ) ยอมเปน
ตุมฺเห อ. พระองค ท. ทหรสามเณเร ยังภิกษุหนุมและสามเณร ท.
อาณาเปถ จงทรงไดรูทั่ว ( วจเนน ) ดวยพระดํารัสวา ตุมฺเห
อ. เธอ ท. อุคฺคณฺหิตฺวาป แมเรียนเอาแลว ธมฺม ซึ่งธรรม สนฺติเก
ในสํานัก อฺเส ภิกฺขูน ของภิกษุ ท. เหลาอื่น อโสเธตฺวา ไมยัง
ธรรมใหหมดจดแลว สนฺติเก ในสํานัก อิเมส ภิกฺขูน ของภิกษุ ท.
เหลานี้ มา สชฺฌายิตฺถ อยาสาธยายแลว อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้
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ลาภสกฺกาโร อ. ลาภและสักการะ อมฺหาก ของเรา ท. วฑฺฒิสฺสติ จัก
เจริญ เอว หิ อยางนี้แล อิติ ดังนี้ ฯ เต เถรา อ. พระเถระ ท.
เหลานั้น อุปสงฺกมิตฺวา เขาไปเฝาแลว สตฺถาร ซึง่ พระศาสดา วทึสุ
กราบทูลแลว ตถา เหมือนอยางนั้น ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว วจน ซึ่งคํา เตส
เถราน ของพระเถระ ท. เหลานั้น ตฺวา ทรงทราบแลววา วตฺตุ
อ. อันกลาว เอว อยางนี้ ลภติ ยอมได อิมสฺมึ สาสเน ปเวณิวเสนเอว ดวยอํานาจแหงประเพณี ในศาสนานี้นั่นเทียว ปน แตวา
อิเม ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. เหลานี้ ลาภสกฺการนิสฺสิตา เปนผูอาศัยแลว
ซึ่งลาภและสักการะ ( โหนฺติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ วตฺวา ตรัสแลว
วา อห อ. เรา น วทามิ ยอมไมเรียก ตุมฺเห ซึ่งเธอ ท. วา
สาธุรูปา เปนผูมีรูปของบุคคลผูยังประโยชนใหสําเร็จ อิติ ดังนี้ วากฺกรณมตฺเตน การเณน เพราะเหตุอันมีการกระทําซึ่งคําใหแจงเปนประมาณ
ปน สวนวา ธมฺมา อ. ธรรม ท. อิสสฺ าทโย มีความริษยาเปนตน
เอเต เหลานั่น ยสฺส ปุคคฺ ลสฺส อันบุคคลใด สมุจฺฉินฺนา ตัดขาด
ดวยดีแลว อรหตฺตมคฺเคน ดวยอรหัตมรรค เอโสเอว ( โส ) ปุคฺคโล
อง บุคคลนี้นั้นนั่นเทียว สาธุรูโป เปนผูมีรูปของบุคคลผูยังประโยชนให
สําเร็จ ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่ง
พระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
นโร อ. นระ อิสฺสุกี ผูมีความริษยา มจฺฉรี ผูมี
ความตระหนี่ สโ ผูโออวด สาธุรธโป เปนผูมี
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รูปของบุคคลผูยังประโยชนใหสําเร็จ โหติ ยอมเปน
วากฺกรณมตฺเตน การเณน วา เพราะเหตุอันมีการ
การทําซึ่งคําใหแจงเปนประมาณหรือ ( อตฺตโน )
วณฺณโปกฺขรตาย วา หรือวา เพราะความที่แหง
ตนเปนผูมีวรรณะอันงดงาม น หามิได จ สวนวา
เอต โทสชาต อ. โทสชาตนั่น ยสฺส ปุคคฺ ลสฺส
อันบุคคลใด สมุจฺฉินฺน ตัดขาดดวยดีแลว สมูหต
ถอนขึ้นดวยดีแลว ( กตฺวา ) กระทํา มูลฆจฺฉ
ใหมีรากเหงาอันขาดแลว โส ปุคฺคโล อ. บุคคล
นั้น วนฺตโทโส ผูมีโทสะอันคายแลว เมธาวี ผู
มีปญญา ( มยา ) อันเรา วจฺจติ ยอมเรียกวา
สาธุรูโป เปนผูมรี ูปของบุคคลผูยังประโยชนใหสําเร็จ
อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ( การเณน ) เพราะเหตุ วจีกรณมตฺเตน
อันมีการกระทําซึ่งคําพูดเปนประมาณ คือวา ลกฺขณสมฺปนฺนวจนมตฺเตน อันมีคําอันถึงพรอมแลวดวยลักษณะเปนประมาณ อิติ ดังนี้
ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา น
วากฺกรณมตฺเตน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ( อตฺตโน ) สรีรวณฺณสมฺปนฺนมนาปภาเวน เพราะความที่แหงตนเปนผูเปนที่ยังใจใหเอิบอาบโดยความที่
แหงตนเปนผูมีสรีระอันมีวรรณะถึงพรอมแลว ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส )
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แหงบทวา วณฺณโปกฺขรตาย วา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา นโร อ. นระ อิสฺสามนโก ผูมีใจอันประกอบ
แลวดวยความริษยา ปรลาภาทีสุ การเณสุ ในเพราะเหตุ ท. มีลาภของ
บุคคลอื่น เปนตน สมนฺนาคโต ผูมาตามพรอมแลว มจฺเฉเรน ดวยความ
ตระหนี่ ปฺจวิเธน อันมีอยาง ๕ สโ ชื่อวาผูโออวด เกราฏิกปกฺขภชเนน เพราะอันคบซึ่งธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเปนขาศึก
สาธุรูโป นาม ชื่อวาเปนผูมีรูปของบุคคลผูยังประโยชนใหสําเร็จ โหติ ยอม
เปน การเณน เพราะเหตุ เอตฺตเกนเอว อันมีประมาณเทานี้นั่นเทียว
น หามิได ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา นโร อิติ ดังนี้
เปนตน ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา จ สวนวา อิสฺสาทิโทสชาต อ. โทสชาต
มีความริษยาเปนตน เอต นั่น ยสฺส ปุคฺคสฺส อันบุคคลใด สมุจฺฉินฺน
ตัดขาดดวยดีแลว อรหตฺตมคฺคาเณน ดวยญาณอันประกอบพรอม
แลวดวยหรหัตมรรค สมูหต ถอนขึน้ ดวยดีแลว กตฺวา กระทํา
มูลฆาต ใหมีรากเหงาอันขาดแลว โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น วนฺตโทโส ผูมีโทสะอันคายแลว สมนฺนาคโต ผูมาตามพรอมแลว
ธมฺโมชปฺาย ดวยปญญาอันมีโอชะอันเกิดแตธรรม ( ภควตา ) อัน
พระผูมีพระภาคเจา วุจฺจติ ยอมตรัสเรียกวา สาธุรูโป เปนผูมีรูปของบุคคลผู
ยังประโยชนใหสําเร็จ อิติ ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหง
หมวดสองแหงบทวา ยสฺส เจต อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
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เรื่องเดียรถีย
๑๕. ๕๔/๑๖ ตั้งแต สตฺถา ตมตฺถ สุตฺวา นาห เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว ต อตฺถ ซึ่ง
เนื้อความนั้น วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเล ดูกอนภิกษุ ท. อห อ. เรา
น วทามิ ยอมไมกลาววา มุนิ เปนมุนี อิติ ดังนี้ ตุณฺหีภาวมตฺเตน
การเณน เพราะเหตุอันมีความเปนแหงบุคคลผูนิ่งเปนประมาณ หิ
เพราะวา เอกจฺเจ ชนา อ. ชน ท. บางพวก อชานนฺตา ไมรูอยู
น กเถนฺติ ยอมไมกลาว เอกจฺเจ ชนา อ. ชน ท. บางพวก
( น เถนฺติ ) ยอมไมกลาว ( อตฺตโน ) อวิสารทตาย เพราะความ
ที่แหงตนเปนคนไมแกลวกลา เอกจฺเจ ชนา อ. ชน ท. บางพวก
( น กเถนฺติ ) ยอมไมกลาว มจฺเฉเรน เพราะความตระหนี่วา อฺเ
ชนา อ. ชน ท. เหลาอื่น มา ชานึสุ อยารูแลว อติสยตฺถ ซึ่ง
เนื้อความอันดียิ่ง อิม นี้ โน ของเรา ท. อิติ ดังนี้ ตสฺมา เพราะ
เหตุนั้น ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล มุนิ ชื่อวาเปนมุนี โมนมตฺเตน
การเณน เพราะเหตุอันมีความเปนผูนิ่งเปนประมาณ โหติ ยอมเปน
น หามิได ปน แตวา ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล มุนิ นาม ชื่อวา
เปนมุนี ปาปวูปสมเนน เพราะการยังบาปใหเขาไปสงบวิเศษ โหติ
ยอมเปน อิติ ดังนี้ อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท.
อิมา เหลานี้วา
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( ปคฺคโล ) อ. บุคคล มุฬฺหรูโป ผูมีอันหลงแลว
อวิทฺทสุ ผูไมรูโดยปกติ มุนิ ชื่อวาเปนมุนี
โมเนน เพราะความเปนผูนิ่ง โหติ ยอมเปน
น หามิได จ สวนวา โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด
ปณฺฑิโต ผูฉลาด อาทาย ถือเอาแลว วร ธมฺม
ซึ่งธรรมอันประเสริฐ ปริวชฺเชติ ยอมเวนรอบ
ปาปานิ ซึ่งบาป ท. ตุล ปคฺคยฺห ( ปาปานิ
ปริวชฺเชนฺโต ปุคฺคโล ) อิว ราวกะ อ. บุคคล
ผูประคองแลว ซึ่งตราชั่ง เวนรอบอยู ซึ่งบาป ท.
โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น มุนิ เปนมุนี ( โหติ )
ยอมเปน โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น มุนิ เปนมุนี
เตน การเณน เพราะเหตุนั้น ( โหติ ) ยอมเปน
โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด มุนาติ ยอมรู อุโภ
อตฺเถ ซึ่งประโยชน ท. ทั้งสอง โลเก ในโลก
( โส ปุคฺคโล ) อ. บุคคลนั้น ( มยา ) อันเรา
ปวุจฺจติ ยอมเรียก มุนิ วาเปนมุนี เตน การเณน
เพราะเหตุนั้น อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา หิ ก็ ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล มุนิ นาม
ชื่อวาเปนมุนี มคฺคาณโมเนน เพราะโมนะคือญาณอันประกอบ
พรอมแลวดวยมรรค โมเนยฺยปฏิปทาสงฺขาเตน อันบัณฑิตนับพรอม
แลววาขอปฏิบัติเครื่องความเปนแหงมุนี โหติ ยอมเปน กาม โดยแท
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ปน ถึงอยางนั้น ( วจน ) อ. พระดํารัสวา โมเนน อิติ ดังนี้
( สตฺถารา ) อันพระศาสดา วุตฺต ตรัสแลว สนฺธาย ทรงหมายเอา
ตุณฺหีภาว ซึ่งความเปนแหงบุคคลผูนิ่ง อิธ คาถาย ในพระคาถานี้
( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหง
บทวา น โมเนน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ตุจฺฉรูโป ผูมีรูปอันเปลา ( อิติ ) ดับนี้
( ปทสฺส ) แหงบทวา มุฬฺหรูโป อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อวิฺู ผูไมรูแจงโดยปกติ ( อิติ ) ดังนี้
( ปทสฺส ) แหงบทวา อวิทฺทสุ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อธิบายวา หิ ก็ เอวรูโป ปุคคฺ โล อ. บุคคล
ผูมีรูปอยางนี้ ตุณฺหีภูโตป ผูแมเปนผูนิ่งเปนแลว มุนิ นาม ชื่อวา
เปนมุนี โหติ ยอมเปน น หามิได อถวา อีกอยางหนึ่ง ( โส
ปุคฺคโล ) อ. บุคคลนั้น โมเนยฺยมุนิ นาม ชื่อวาเปนโมไนยมุนี โหติ
ยอมเปน หามิได ปน แตวา ( โส ปุคฺคโล ) อ. บุคคลนั้น
ตุจฺฉสภาโว จ เปนผูเปลาเปนสภาพดวย อฺาณี จ เปนผูไมรู
โดยปกติดวย โหติ ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา หิ เหมือนอยางวา ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล
ตุล คเหตฺวา ิโต ผูยืนถือเอาแลว ซึ่งตราชั่ง เจ หากวา อติเรก
วตฺถุ อ. วัตถุอันเกินยิ่ง โหติ มีอยูไซร หรติ ยอมนําไป เจ หากวา
อูนก วตฺถุ อ. วัตถุอันหยอน โหติ มีอยูไซร ปกฺขิปติ ยอมใสเขาไป
ยถา ฉันใด โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด หรติ ยอมนําไป ปริวชฺเชติ
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ชื่อวายอมเวนรอบ ปาป ซึ่งบาป อติเรก วตฺถุ หรนฺโต ปุคฺคโล
วิย ราวกะ อ. บุคคล นําไปอยู ซึ่งวัตถุอันเกินคือวา กุสล ยังกุสล ปริปูเรติ
ยอมใหเต็มรอบ อูนก วตฺถุ ปกฺขิปนฺโต ปุคฺคโล วิย ราวกะ อ. บุคคล
ใสเขาไปอยู ซึ่งวัตถุอันหยอน เอวเอว ฉันนั้นนั่นเทียว จ ปน ก็แล
( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล กโรนฺโต เมื่อกระทํา เอว อยางนี้ อาทาย
ชื่อวาถือเอาแลว ( ธมฺม ) ซึ่งธรรม วร อันประเสริฐ คือวา
อุตฺตมเอว อันสูงสุดนั่นเทียว สีลสมาธิปฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนสงฺขาต อันบัณฑิตนับพรอมแลววาศีลและสมาธิและปญญาและวิมุตติ
และวิมุตติญาณทัสสนะ ปริวชฺเชติ ยอมเวนรอบ ปาปานิ ซึ่งบาป ท.
คือวา อกุสลกมฺมานิ ซึ่งกรรอมันเปนอกุศล ท. ( อิติ ) ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถาวา โย จ ตุลว ปคฺคยฺห อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา โส ปุคคฺ โล อ. บุคคลนั้น มุนิ นาม ชื่อวา
เปนมุนี ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสอง
แหงบทวา ส มุนิ อิติ ดังนี้ ฯ อตฺโถ อ. อรรถวา เจ หากวา
( ปุจฺฉา ) อ. อันถามวา ปน ก็ โส ปุคคฺ โล อ. บุคคลนั้น มุนี
ชื่อวามุนี ( โหติ ) ยอมเปน กสฺมา เพราะเหตุอะไร ( อิติ ) ดังนี้
( ภเวยฺย ) พึงมีไซร ( วิสสฺ ชฺชน ) อ. อันเฉลยวา วุตฺตการณ อ. เหตุ
อันขาพเจากลาวแลว เหฏา ในภายใต ย ใด โส ปุคฺคโล
อ. บุคคลนัน้ มุนิ ชื่อวาเปนมุนี ( โหติ ) ยอมเปน เตน การเณน
เพราะเหตุนั้น ( อิติ ) ดังนี้ ( ภเวยฺย ) พึงมี อิติ ดังนี้ ( ปทาน )
แหงบท ท. วา เตน โส มุนิ อิติ ดังนี้ ฯ
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( อตฺโถ ) อ. อรรถวา โย ปุคคฺ โล อ. บุคคลใด มุนาติ ยอมรู
อตฺเถ ซึ่งประโยชน ท. อุโภ ทั้งสอง อิเม เหลานี้ อิมสฺมึ ขนฺธาทิโลเก ในโลกมีขันธเปนตนนี้ นเยน โดยนัยอันมีคําวา อเม ขนฺธา
อ. ขันธ ท. เหลานี้ อชฺฌตฺติกา อันเปนไปในภายใน อิเม ขนฺธา
อ. ขันธ ท. เหลานี้ พาหิรา อันเปนไปในภายนอก อิติอาทินา ดังนี้
เปนตน ตุล อาโรเปตฺวา มินนฺโต ปุคฺคโล วิย ราวกะ อ. บุคคล
ยกขึ้นแลว ซึ่งตราชั่ง ชั่งอยู ( อิติ ) ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาท
แหงพระคาถาวา โย มุนาติ อุโภ โลเก อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ( โสส ปุคฺคโล ) อ. บุคคลนั้น ( ภควตา )
อันพระผูมีพระภาคเจา ปวุจฺจติเอว ยอมตรัสเรียกวา มุนิ ชื่อวาเปน
มุนี อิติ ดังนี้ เตน การเณน เพราะเหตุนั้นนั่นเทียว อิติ ดังนี้
( ปทาน ) แหงบท ท. วา มุนิ เตน ปวุจฺจติ อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องสัมพหุลภิกษุ
๑๖. ๕๗/๑๕ ตั้งแต เตสุ กิร เอกจฺจาน เอว อโหสิ
เปนตนไป.
กิร ไดยินวา เอว จินฺตน อ. ความคิดอยางนี้วา มย อ. เรา ท.
สมฺปนฺนสีลา เปนผูมีศีลอันถึงพรอมแลว ( อมฺห ) ยอมเปน มย
อ. เรา ท. ธูตงฺคธรา เปนผูทรงไวซึ่งองคเปนเครื่องขจัด ( อมฺห )
ยอมเปน มย อ. เรา ท. พหุสฺสุตา เปนผูมีพระพุทธพจนอันฟงแลวมาก
( อมฺห ) ยอมเปน มย อ. เรา ท. ปนฺตเสนาสนวาสิโน เปนผูม ีปกติ
อยูในเสนาสนะอันสงัดแลว ( อมฺห ) ยอมเปน มย อ. เรา ท.
ฌานลาภิโน เปนผูมีปกติไดซึ่งฌาน ( อมฺห ) ยอมเปน อรหตฺต
อ. ความเปนแหงพระอรหันต อมฺหาก ทุลลฺ ภ เปนคุณชาติอันเรา ท.
ไดโดยยาก ( โหติ ) ยอมเปน น หามิได มย อ. เรา ท. ปาปุณิสฺสาม
จักบรรลุ อรหตฺต ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต ( อมฺหาก ) อิจฺฉิตทิวเสเอว ในวันแหงเรา ท. ปรารถนาแลวนั่นเทียว อิติ ดังนี้ อโหสิ
ไดมีแลว เตสุ ภิกฺขูสุ ในภิกษุ ท. เหลานั้นหนา เอกจฺจาน ภิกฺขูน
แกภิกษุ ท. บางพวก ฯ ตตฺถ ภิกฺขูสุ ในภิกษุ ท. เหลานั้นหนา
เยป ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. แมเหลาใด อนาคามิโน เปนพระอนาคามี
( โหนฺติ ) ยอมเปนเอต จินฺตน อ. ความคิดนี้วา อิทานิ ในกาลนี้
อรหตฺต อ. ความเปนแหงพระอรหันต อมฺหาก ทุลฺลภ เปนคุณชาติ
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อันเรา ท. ไดโดยยาก ( โหติ ) ยอมเปน น หามิได อิติ ดังนี้
อโหสิ ไดมแี ลว เตสป ภิกฺขูน แกภกิ ษุ ท. แมเหลานั้น ฯ
เอกทิวส ในวันหนึ่ง เต ภิกฺขุ อ. ภิกษุ ท. เหลานั้น สพฺเพป
แมทั้งปวง อุปสงฺกมิตฺวา เขาไปเฝาแลว สตฺถาร ซึง่ พระศาสดา
วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแลว นิสินฺนา นัง่ แลว สตฺถารา ปุฏา ผูอัน
พระศาสดาตรัสถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ปพฺพชิตกิจจฺ 
อ. กิจของบรรพชิต โว ของเธอ ท. ปตฺต ถึงแลว มตฺถก ซึ่งที่สุด
อป นุ โข บางหรือหนอแล อิติ ดังนี้ อาหสุ กราบทูลแลว เอว
อยางนี้วา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ มย อ. ขาพระองค ท. เอวรูปา
จ เปนผูมีรูปอยางนี้ดวย เอวรูปา จ เปนผูมีรูปอยางนี้ดวย ( อมฺห )
ยอมเปน ตสฺมา เพราะเหตุนั้น มย อ. ขาพระองค ท. จินฺเตตฺวา
คิดแลววา มย อ. ขาพระองค ท. สมตฺถา เปนผูสามารถ ปตฺตุ
เพื่ออันบรรลุ อรหตฺต ซึง่ ความเปนแหงพระอรหันต ( อมฺหาก )
อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณเอว ในขณะแหงขาพระองค ท. ปรารถนาแลวและ
ปรารถนาแลวนั่นเทียว อมฺห ยอมเปน อิติ ดังนี้ วิหราม อยู
อิติ ดังนี้ ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา สุตฺวา ทรงสดับแลว วจน ซึ่งคํา เตส
ภิกฺขูน ของภิกษุ ท. เหลานั้น วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอน
ภิกษุ ท. ภิกขฺ ุนา นาม ทฏุ อ. อันชื่ออันภิกษุเห็นวา ภวทุกฺข
อง ทุกขในภพ โน ของเรา ท. อปฺปก เปนธรรมชาตินอย ( โหติ )
ยอมเปน อิติ ดังนี้ ปริสทุ ฺธสีลาทิมตฺตเกน คุเณน วา ดวยคุณอัน
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มีคุณมีศีลอันหมดจดรอบแลวเปนตนเปนประมาณหรือ อนาคามิสุขมตฺตเกน คุเณน วา หรือวา ดวยคุณอันมีความสุขของพระอนาคามี
เปนประมาณ น วฏฏติ ยอมไมควร ปน ก็ จิตฺต อ. จิตวา อห
อ. เรา สุขิโต เปนผูถึงแลวซึ่งความสุข อมฺหิ ยอมเปน อิติ ดังนี้
( ภิกฺขุนา ) อันภิกษุ อปฺปตฺวา ไมถึงแลว อาสวกฺขย ซึ่งความสิ้นไป
แหงอาสวะ น อุปฺปาเทตพฺพ ไมพึงใหเกิดขึ้น อิติ ดังนี้ อภาสิ
ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
ภิกขฺ ุ อ. ภิกษุ อปฺปตฺโต ไมถึงแลว อาสวกฺขย
ซึ่งความสิ้นไปแหงอาสวะ น อปาทิ ไมไดถึงแลว
วิสสฺ าส ซึ่งความวางใจ สีลพฺพตมตฺเตน การเณน
วา ดวยเหตุอันมีศีลและวัตรเปนประมาณหรือ
พาหุสจฺเจน วา ปน ก็หรือวา ดวยความเปน
แหงบุคคลผูมีพระพุทธพจนอันฟงแลวมาก อถวา
อีกอยางหนึ่ง สมาธิลาเภน วา ดวยการไดซึ่ง
สมาธิหรือ วิวิตฺตสยเนน วา หรือวา ดวยการ
นอนในที่อันสงัดแลว ( เอตฺตกมตฺเตน การเณน
วา ) หรือวา ดวยเหตุสักวาเหตุอันมีประมาณ
เทานี้วา อห อ. เรา ผุสามิ ยอมถูกตอง เนกฺขมฺมสุข ซึ่งความสุขในเนกขัมมะ อปุถุชฺชนเสวิต อันปุถุชนเสพแลวหามิได อิติ ดังนี้
อิติ ดังนี้ ฯ
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( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ( การเณน ) ดวยเหตุ จตุปาริสุทฺธิสีลมตฺเตน วา อันมีศีลคือความบริสุทธิ์ ๔ เปนประมาณหรือ เตรสธูตงฺคคุณมตฺเตน วา หรือวา อันมีคุณคือองคเปนเครื่องขจัด ๑๓
เปนประมาณ ( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา
( ปทสฺส ) แหงบทวา สีลพฺพตมตฺเตน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ติณฺณ ปฏกาน อุคฺคหิตมตฺเตน การเณน
วา หรือวา ดวยเหตุอันมีความที่แหงปฎก ท. ๓ เปนคุณชาติอันตน
เรียนเอาแลวเปนประมาณ ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา
พาหุสจฺเจย วา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อฏสมาปตฺติลาเภน วา ดวยการได
ซึ่งสมาบัติ ๘ หรือ ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา สมาธิลาเภน
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อนาคามิสุข ซึ่งความสุขของพระอนาคามี
( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา เนกฺขมฺมสุข อิติ ดังนี้ ฯ
ตสฺมา เพราะเหตุนั้น ( ภิกฺขุ ) อ. ภิกษุ ( น อปาทิ ) ไมได
ถึงแลว ( วิสสฺ าส ) ซึ่งความวางใจ เอตฺตกมตฺเตน การเณน วา
หรือวา ดวยเหตุอันสักวาเหตุอันมีประมาณเทานี้วา อห อ. เรา ผุสามิ
ยอมถูกตอง อนาคามิสุข ซึ่งความสุขของพระอนาถามี อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปุถชุ ฺชเนหิ อเสวิต อันปุถุชน ท.
ไมเสพแลว คือวา อริเยหิ เสวิตเอว อันพระอริยเจา ท. เสพ
แลวนั่นเทียว ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺสส ) แหงบทวา อปุถุชฺชนเสวิต
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อิติ ดังนี้ ฯ
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา อาลปนฺโต เมื่อจะตรัสเรียก เตส
ภิกฺขูน แหงภิกษุ ท. เหลานั้นหนา อฺตร ภิกฺขุ ซึ่งภิกษุรูปใด
รูปหนึ่ง อาห ตรัสแลววา ภิกฺขุ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา น อาปชฺเชยฺย ไมพึงถึงทั่ว วิสฺสาส
ซึ่งความวางใจ ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา วิสฺสาสมาปาทิ
อิติ ดังนี้ ฯ
อิท อตฺถรูป อ. อรรถรูปนี้วา ภิกฺขุ ดูกอนภิกษุ ภิกฺขุ นาม ชื่อ
อ. ภิกษุ อปฺปตฺโต เปนผูไมถึงแลว อรหตฺต ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต อาสวกฺขยสงฺขาต อันบัณฑิตนับพรอมแลววาความสิ้นไปแหง
อาสวะ หุตฺวา เปน น อาปชฺเชยฺย ไมพึงถึงทั่ว วิสฺสาส ซึ่งความ
วางใจวา ภโว อ. ภพ มยฺห ของเรา อปฺปโก เปนสภาพนอย
ปริตฺตโก เปนสภาพนิดหนอย ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ อิมนิ า
สมฺปนฺนสีลาทิภาวมตฺตเกนเอว การเณน เพราะเหตุอันมีความที่แหง
ตนเปนผูมีคุณมีศีลอันถึงพรอมแลวเปนตนเปนประมาณนั่นเทียว หิ เหมือน
อยางวา คูโถ อ. คูถ อปฺปมตฺตโกป แมอันมีประมาณอันนอย ทุคฺคนฺโธ
เปนคูถ มีกลิ่นเหม็น ( โหติ ) ยอมเปน ยถา ฉันใด ภโว อ. ภพ
อปฺปมตฺตโกป แมอันมีประมาณอันนอย ทุกโฺ ข เปนเหตุเครื่องนํามาซึ่งทุกข
( โหติ ) ยอมเปน เอว ฉันนั้น อิติ ดังนี้ ( ภควตา ) วุตฺต เปนคํา
อธิบาย อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว โหติ ยอมเปน ฯ
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เรื่องปญจสตภิกษุ
๑๗. ๖๐/๕ ตั้งแต เต กิร สตฺถริ ชนปทจาริก จริตฺวา
เปนตนไป.
กิร ไดยินวา เต ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. เหลานั้น สตฺถริ ครั้น
เมื่อพระศาสดา จริตฺวา เสด็จเทียวไปแลว ชนปทจาริก สูที่จาริกใน
ชนบท อาคเต เสด็จมาแลว สาวตฺถึ สูเมืองสาวัตถี ปุน อีก นิสีทิตฺวา
นั่งแลว อุปกฺานสาลาย ในศาลาอันเปนที่บํารุง กเถสุ กลาวแลว
มคฺคกถ ซึ่งถอยคําอันเปนเครื่องพรรณนาซึ่งหนทาง อารพฺภ ปรารภ
อตฺตนา วิจิรตมคฺค ซึ่งหนทางอันตนเที่ยวไปแลว นเยน โดย
นัยอันมีคําวา มคฺโค อ. หนทาง อสุกตามสฺส ของบานโนน อสุกคามโต
จากบานโนน สโม เปนหนทางเสมอ ( โหติ ) ยอมเปน มคฺโค
อ. หนทาง อสุกคามสฺส ของบานโนน ( อสุกคามโต ) จากบานโนน
วิสโม เปนหนทางมีความเสมอไปปราศแลว ( โหติ ) ยอมเปน ( มคฺโค )
อ. หนทาง ( อสุกคามสฺส ) ของบานโนน ( อสุกคามโต ) จากบานโนน
สสกฺขโร เปนหนทางเปนไปกับดวยกอนกรวด ( โหติ ) ยอมเปน
( มคฺโค ) อ. หนทาง ( อสุกคามสฺส ) ของบานโนน ( อสุกคามโต )
จากบานโนน อสกฺขโร เปนหนทางไมมีกอนกรวด ( โหติ ) ยอมเปน
อิติอาทินา ดังนี้เปนตน ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา ทิสฺวา ทรงเห็นแลว อุปนิสฺสย ซึ่ง
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อุปนิสัย อรหตฺตสฺส ของความเปนแหงพระอรหันต เตส ภิกขฺ ูน
ของภิกษุ ท. เหลานั้น อาคนฺตฺวาา เสด็จมาแลว ต าน สูที่นนั้
นิสินฺโน ทรงประทับนั่งแลว ปฺตฺตานเสส เหนือพระแทนเปนที่
ประทับอันภิกษุปูลาดแลว ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอน
ภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. สนฺนิสินฺนา เปนผูนั่งประชุมกันแลว
กถาย ดวยถอยคํา กาย นุ อะไรหนอ อตฺถ ยอมมี เอตรหิ ใน
กาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ ( วจเน ) ครั้นเมื่อคําวา ( มย ) อ. ขาพระองค ท.
( สนฺนิสินฺนา ) เปนผูนั่งประชุมกันแลว อิมาย นาม กถาย ดวย
ถอยคําชื่อนี้ ( อมฺม ) ยอมมี ( เอตรหิ ) ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้
( เตหิ ภิกฺขูหิ ) อันภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺเต กราบทูลแลว วตฺวา
ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. อย มคฺโค อ. หนทางนี้
พาหิรกมคฺโค เปหนทางอันมีในภายนอก ( โหติ ) ยอมเปน ภิกฺขุนา
นาม อริยมคฺเค กมฺม กาตุ อ. อันชื่ออันภิกษุกระทํา ซึ่งกรรม ใน
อริยมรรค วฏฏติ ยอมควร ภิกฺขุ อ. ภิกุษุ กโรนฺโต กระทําอยู
เอว อยางนี้ ปมุจฺจติ ยอมพน สพฺพทุกฺขา จากทุกขทั้งปวง อิติ
ดังนี้ อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
มคฺคาน แหงหนทาง ท. หนา อฏงฺคิโก มคฺโค
อ. หนทาง อันประกอบดวยองค ๘ เสฏโ เปน
หนทางประเสริฐที่สุด ( โหติ ) ยอมเปน สจฺจาน
แหงสัจจะ ท. หนา ปทา อ. บท ท. จตุโร ๔
( เสฏา ) เปนบทประเสริฐที่สุด ( โหนฺติ ) ยอม
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เปน ธมฺมาน แหงธรรม ท. หนา วิราโค
อ. วิราคะ เสฏโ เปนธรรมประเสริฐที่สุด ( โหติ )
ยอมเปน จ อนึง่ ทิปทาน สตฺตาน แหงสัตว ท.
ผูมีเทาสองหนา จกฺขุมา ตถาคโต อ. พระตถาคต
ผูมพี ระจักษุ ( เสฏโ ) ทรงเปนผูประเสริฐที่สุด
( โหติ ) ยอมเปน มคฺโค อ. หนทาง เอโสเอว
นั่นเทียว ( อตฺถิ ) มีอยู วิสุทธฺ ิยา เพื่อ
ความบริสุทธิ์ ทสฺสนสฺส แหงทัสสนะ อฺโ
มคฺโค อ. หนทางอื่น นตฺถิ ยอมไมมี ( วิสุทฺธยา )
เพื่อความบริสุทธิ์ ( ทสฺสนสฺส ) แหงทัสสนะ หิ
เพราะวา ตุมฺเห อ. ทาน ท. ปฏิปชฺชถ จงดําเนิน
ไป เอต มคฺค สูหนทางนั่น มารเสนปฺปโมหน
อันเปนที่หลงทั่วแหงมารและเสนาของมาร หิ ดวย
วา ตุมฺเห อ. ทาน ท. ปฏิปนฺนา ผูดําเนินไปแลว
เอต มคฺค สูหนทางนั่น กริสฺสถ จักกระทํา
อนฺต ซึ่งสวนสุด ทุกฺขสฺส แหงทุกข มคฺโค
อ. หนทาง มยา อันเรา อฺาย รูแลว สลฺลสตฺถน
มคฺค ซึ่งหนทาง อันเปนที่สลัดซึ่งลูกศร อกฺขาโต
บอกแลว โว แกทาน ท. อาตปฺป อ. ความเพียร
เปนเครื่องยังกิเลสใหเรารอน ตุมฺเหหิ อันทาน ท.
กิจจฺ  พึงกระทํา ( หิ ) เพราะวา ตถาคตา
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อ. พระตถาคต ท. อกฺขาตาโร เปนผูตรัสบอก
( โหนฺติ ) ยอมเปน ( ชนา ) อ. ชน ท. ปฏิปนฺนา
ผูดาํ เนินไปแลว ฌายิโน ผูมปี กติเพง ปโมกฺขนฺติ
ยอมหลุดพน มารพนฺธนา จากเครื่องผูกของมาร
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ( มคฺคา ) อ. หนทาง ท. ชงฺฆมคฺคาทโย
โหนฺตุ วา จงเปนหนทางมีหนทางอันเปนที่ไปดวยแขงเปนตน จง
เปนหรือ ทฺวาสฏิทิฏิคตมคฺคา ( โหนฺตุ ) วา หรือวา จงเปน
หนทางแหงทิฏฐิ ๖๒ ไปแลว จงเปน มคิคาน แหงหนทาง ท.
สพฺเพสป แมทั้งปวงหนา มคฺโค อ. หนทาง อฏงฺคิโก อันประกอบ
ดวยองค ๘ ปหานกโร อันเปนเครื่องกระทําซึ่งการละ อฏนฺน มคฺคาน
ซึ่งหนทาง ท. ๘ มิจฺฉาทิฏิอาทีน มีความเห็นผิดเปนตน องฺเคหิ
ดวยองค ท. อฏหิ ๘ สมฺมารทิฏิอาทีหิ มีความเห็นโดยชอบเปนตน
นิโรธ อารมฺมณ กตฺวา จตูสุป สจฺเจสุ ทุกฺขปริชานนาทิกิจฺจ สาธยมาโน
อันกระทํา ซึ่งนิโรธ ใหเปนอารมณ แลวยังกิจมีการกําหนดรูซึ่งทุกข
เปนตน ในสัจจะ ท. แม ๔ ใหสําเร็จอยู เสฏโ เปนหนทางประเสริฐที่สุด คือวา อุตฺตโม เปนหนทางสูงสุด ( โหติ ) ยอมเปน
( อิติ ) คือวา ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส )
แหงบทวา มคฺคานฏงฺคิโก อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา วจีสจฺจ อ. วจีสัจ อาคต อันมาแลววา
( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล ภเณ พึงกลาว สจฺจ ซึ่งคําสัจ น กุชฺเฌยฺย
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ไมพึงโกรธ อิติ ดังนี้เปนตน โหตุ วา จงมีก็ตาม สมฺมติสจฺจ
อ. สมมติสัจ สจฺโจ พฺราหฺมโณ สจฺโจ ขตฺติโย อิติอาทิเภท อัน
ตางดวยสัจจะอันมีคําวา อ. พราหมณจริง อ. กษัตริยจริง ดังนี้เปนตน
( โหตุ ) วา จงมีก็ตาม ทิฏิสจฺจ อ. ทิฏฐิสัจวา อิทเอว วตฺถุ
อ. เรื่องนี้นั่นเทียว สจฺจ เปนเครื่องจริง ( โหติ ) ยอมเปน อฺ
วตฺถุ อ. เรื่องอื่น โมฆ เปนเครื่องเปลา ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้
เปนตน ( โหตุ ) วา จงมีก็ตาม ปรมตฺถสจฺจ อ. ปรมัตถสัจ ทุกฺข
อริยสจฺจ ( โหติ ) อิติอาทิเภท อันตางดวยสัจจะ อันมีคําวา อ. ทุกข
เปนธรรมชาติจริงอันประเสริฐ ยอมเปน ดังนี้เปนตน ( โหตุ ) วา
จงมีก็ตาม สจฺจาน แหงสัจจะ ท. อิเมส เหลานี้ สพฺเพสป แม
ทั้งปวงหนา ปทา อ. บท ท. จตุโร ๔ อันมีบทวา ทุกฺข อ. ทุกข
อริยสจฺจ เปนธรรมชาติจริงอันประเสริฐ ( โหติ ) ยอมเปน อิติอาทโย
ดังนี้เปนตน เสฏา นาม ชื่อวาเปนบทประเสริฐที่สุด ( ทุกฺขสฺส
โยคาวจเรน ) ปริชานิตพฺพตฺเถน เพราะอรรถคือความที่แหงทุกข
เปนธรรมชาติอันพระโยคาวจรพึงกําหนดรู ( สมุทยสฺส โยคาวจเรน )
ปหาตพฺพตฺเถน เพราะอรรถคือความที่แหงสมุทัย เปนธรรมอันพระโยคาวจรพึงละ ( นิโรธสฺส โยคาวจเรน ) สจฺฉิกาตพฺพตฺเถน เพราะ
อรรถคือความที่แหงนิโรธ เปนธรรมอันพระโยคาวจรพึงกระทําใหแจง
( มคฺคสฺส โยคาวจเรน ) ภาเวตพฺพตฺเถน เพราะอรรถคือความที่แหง
มรรค เปนธรรมอันพระโยคาวจรพึงใหเจริญ เอกปฺปฏิเวธนตฺเถน จ
เพราะอรรถวาอันแทงตลอดดวยญาณอันเดียวดวย ตถปฺปฏิเวธนตฺเถน
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จ เพราะอรรถวาอันแทงตลอดโดยแทดวย ( โหนฺติ ) ยอมเปน ( อิติ )
ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถาวา สจฺจาน จตุโร ปทา
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา สพฺพธมฺมาน แหงธรรมทั้งปวง ท. หนา
วิราโค อ. วิราคะ นิพฺพานสงฺขาโต อันบัณฑิตนับพรอมแลววาพระนิพพาน เสฏโ ชื่อวาเปนธรรมประเสริฐที่สุด ( โหติ ) ยอมเปน
วจนโต เพราะพระดํารัสวา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ธมฺมา อ. ธรรม ท.
สงฺขตา วา อันปจจัยปรุงแตงแลวก็ตาม อสงฺขตา วา อันปจจัย
ไมปรุงแตงแลวก็ตาม ยาวตา อันมีประมาณเพียงใด วิราโค อ. วิราคะ
( มยา ) อันเรา อกฺขายติ ยอมกลาว อคฺค วาเปนยอด เตส ธมฺมาน
แหงธรรม ท. เหลานั้น ( ตาวตาน ) อันมีประมาณเพียงนั้น อิติ ดังนี้
เปนตน ( อิติ ) ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถาวา
วิราโค เสฏโ ธมฺมาน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ทฺวปทาน สตฺตาน แหงสัตว ท. ผูมี
เทาสอง เทวมนุสฺสาทิเภทาน ผูตางดวยสัตวมีเทวดาและมนุษยเปนตน
สพฺเพสป แมทั้งปวงหนา ปฺจหิ จกฺขูหิ จกฺขุมา ตถาคโต ว
อ. พระตถาคต ผูมีพระจักษุ ดวยจักษุ ท. ๕ เทียว เสฏโ ทรง
เปนผูประเสริฐที่สุด ( โหติ ) ยอมเปน จสทฺโท อ. ศัพทคือ จ
สมฺปณฺฑนตฺโถ อันมีการประมวลมาเปนอรรถ สมฺปณฺเฑติ ยอม
ประมวลมา อรูปธมฺเม ซึ่งอรูปธรรม ท. ตสฺมา เพราะเหตุนั้น
อรูปธมฺมานป แมแหงอรูปธรรม ท. หนา ตถาคโต อ. พระตถาคต

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๗ - หนาที่ 87

เสฏโ ทรงเปนผูประเสริฐที่สุด คือวา อุตฺตโม ทรงเปนผูสูงสูด
( โหติ ) ยอมเปน ( อิติ ) ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระ
คาถาวา ทิปทานฺจ จกฺขุมา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา โย มคฺโค อ. หนทางใด มยา อันเรา
วุตฺโต กลาวแลววา เสฏโ เปนหนทางประเสริฐที่สุด อิติ ดังนี้
เอโสเอว มคฺโค อ. หนทางนั้นนั่นเทียว ( อตฺถิ ) ยอมมี มคฺคผลทสฺสนวิสุทฺธตฺถ เพื่อความบริสุทธิ์แหงทัสสนะคือมรรคและผล อฺโ
มคฺโค อ. หนทางอื่น นตฺถิ ยอมไมมี ( มคฺคผลทสฺสนวิสุทฺธตฺถ )
เพื่อความบริสุทธิ์แหงทัสสนะคือมรรคและผล ( อิติ ) ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถาวา ทสฺสนสฺส วิสุทฺธิยา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ตสฺมา เพราะเหตุนั้น ตุมฺเห อ. ทาน ท.
ปฏิปชฺชถ จงดําเนินไป เอตเอว มคฺค สูหนทางนั้นนั่นเทียว ( อิติ )
ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา เอต หิ อิติ ดังนี้ ฯ
หิ ก็ เอต ปท อ. บทนี้วา มารเสนปฺปโมหน อิติ ดังนี้
( ภควตา ) อันพระผูมีพระภาคเจา วุจฺจติ ยอมตรัสเรียกวา มารโมหน
เปนเครื่องหลงแหงมาร คือวา มารวฺจน เปนเครื่องลวงแหงมาร
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ตุมฺเห อ. ทาน ท. กริสฺสถ จักกระทํา
อนฺต ซึ่งที่สุด คือวา ปริจฺเฉท ซึ่งเจตเปนเครื่องกําหนด วฏฏทุกฺขสฺส
แหงทุกขในวัฏฏะ สกลสฺสอป แมทงั้ สิ้น อิติ ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหง
บทวา ทุกฺขสฺส อิติ ดังนี้ ฯ
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( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อย มคฺโค อ. หนทางนี้ มยา อันเรา
วินา เวน อนุสฺสวาทีหิ กิจฺเจหิ จากกิจ ท. มีการฟงตามเปนตน
ตฺวา ว ทราบแลวเทียว เอต มคฺค ซึ่งหนทางนั่น สตฺถน อัน
เปนที่สลัดออก คือวา นิมฺมถน อันเปนที่ย่ํายี คือวา อพฺพาหน
อันเปนที่ถอนออก ราคสลฺลาทีน สลฺลาน ซึ่งลูกศร ท. มีลกู ศรคือ
ราคะเปนตน อตฺตปจฺจกฺขโต โดยประจักษแกตน อกฺขาโต บอกแลว
อิทานิ ในกาลนี้ สมฺมปฺปธานวิริย อ. ความเพียรคือสัมมัปปธาน คต
อันถึงแลว สงฺข ซึ่งอันนับพรอมวา อาตปฺป อิติ ดังนี้ กิเลสาน
อาตาปเนน เพราะอันยังกิเลส ท. ใหเรารอน ตุมฺเหหิ อันทาน ท.
กิจฺจ พึงกระทํา คือวา กรณีย ควรกระทํา อธิคมตฺถาย เพื่อประโยชน
แกอันถึงทับ ตสฺส มคฺคสฺส ซึ่งหนทางนั้น หิ เพราะวา ตถาคตา อ.
พระตถาคต ท. อกฺขาตาโร ทรงเปนผูบอก ( โหนฺติ ) ยอมเปน เกวล
อยางเดียว ตสฺมา เพราะเหตุนั้น เย ชนา อ. ชน ท. เหลาใด
ปฏิปนฺนา ผูด ําเนินไปแลว เตหิ ตถาคเตหิ อกฺขาตวเสน ดวยอํานาจ
แหงหนทางอันพระตถาคต ท. เหลานั้น ตรัสบอกแลว ฌายิโน เปน
ผูมีปกติเพง ฌาเนหิ ดวยฌาน ท. ทฺวหี ิ ๒ ( โหนฺติ ) ยอมเปน เต
ชนา อ. ชน ท. เหลานั้น ปโมกฺขนฺติ ยอมหลุดพน มารพนฺธนา
จากเครื่องผูกของมาร เตภูมิกวฏฏสงฺขาตา อันบัณฑิตนับพรอมแลว
วาวัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓ อิติ อังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา สลฺลสตฺถน
อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
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เรื่องปธานกัมมิกติสสเถระ
๑๘. ๖๕/๑๖ ตั้งแต เตป ภิกฺขู มย อาคมนมคฺเค เอเกน
เปนตนไป.
เตป ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. แมเหลานั้น อปโลเกสุ ทูลอําลาแลว
สตฺถาร ซึ่งพระศาสดาวา มย อ. ขาพระองค ท. อาคมนมคฺเค เอเกน
อุปาสเกน สฺวาตนาย นิมนฺติตา ผูอันอุบาสกคนหนึ่ง ในหนทางอัน
เปนที่มา นิมนตแลว เพื่ออันฉันในวันพรุง คมิสฺสาม จักไป ตตฺถ
าเน ในที่นั้น ปาโต ว แตเชาเทียว อิติ ดังนี้ ฯ อถ ครั้งนั้น
สหายภิกฺขุ อ. ภิกษุผูเปนสหาย เนส ภิกฺขูน ของภิกษุ ท. เหลานั้น
จงฺกมนฺโต จงกรอมยู สพฺพรตฺตึ ตลอดราตรีทั้งปวง ปติ ลมลงแลว
ปาสาณผลเก บนกระดานแหงหิน เอกสฺมึ หนึ่ง จงฺกรมนโกฏิย ใน
ที่สุดแหงที่เปนที่จงกรม นิทฺทาวเสน ดวยอํานาจแหงความหลับ ฯ
อูรุฏิ อ. กระดูกแหงขา ภิชชฺ ิ แตกแลว ฯ โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุนั้น
วิรวิ รองแลว มหาสทฺเทน ดวยเสียงอันดัง ฯ
เต ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. เหลานั้น สหายกา ผูเปนสหาย ตสฺส
ภิกฺขุโน ของภิกษุนั้น สฺชานิตฺวา รูพรอมแลว สทฺท ซึ่งเสียง
อุปธาวึสุ วิ่งเขาไปแลว อิโต จ ขางนี้ดวย อฺดต จ ขางนี้ดวย ฯ
เตส ภิกฺขูน เมื่อภิกษุ ท. เหลานั้น ทีป ชาเลตฺวา ตสฺส ภิกฺขุโน
กตฺตพฺพกิจฺจ กโรนฺตานเอว ยังประทีปใหโพลงแลว กระทําอยู ซึ่ง
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กิจอันตนพึงกระทําแกภิกษุนั้นนั่นเทียว อรุโณ อ. อ รุณ อุฏหิ
ตั้งขึ้นแลว ฯ เต ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. เหลานั้น น ลภึสุ ไมไดแลว
โอกาส ซึ่งโอกาส คนฺตุ เพื่ออันไป ต คาม สูบานนั้น ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา อาห ตรัสแลววา ภิกฺขเว
ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. น คมิตฺถ ไมไปแลว ภิกฺขาจารคาม
สูบานอันเปนที่เที่ยวไปเพื่อภิกษุ กึ หรือ อิติ ดังนี้ เน ภิกฺขู
กะภิกษุ ท. เหลานั้น ฯ เต ภิกขู อ. ภิกษุ ท. เหลานั้น ( วตฺวา )
กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ อาม พระเจาขา
( เอว ) อ. อยางนั้น อิติ ดังนี้ อาโรเจสุ กราบทูลแลว ต ปวตฺตึ
ซึ่งความเปนไปนั้น ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท.
เอโส ภิกฺขุ อ. ภิกษุนี้ กโรติ ยอมกระทํา ลาภนฺตราย ซึ่งอันตราย
แหงลาภ ตุมฺหาก แกเธอ ท. อิทานิเอว ในกาลนี้นนั่ เทียว น หามิได
( เอโส ภิกฺขุ ) อ. ภิกษุนี้ ( ตุมฺหาก ลาภนฺตราย ) อกาสิเอว ได
กระทําแลว ซึ่งอันตายแหงลาภ แกเธอ ท. นั่นเทียว ปุพฺเพป แม
ในกาลกอน อิติ ดังนี้ เตหิ ภิกฺขูหิ ยาจิโต ผูอันภิกษุ ท. เหลานั้น
ทูลวิงวอนแลว อาหรตฺวา ทรงนํามาแลว อตีต วตฺถุ ซึงเรื่องอัน
ลวงไปแลว ชาตก ยังชาดกวา
โย โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนัน้ ใด อิจฺฉติ ยอม
ปรารถนา กาตุ เพื่ออันกระทํา กรณียานิ กิจฺจานิ
ซึ่งกิจ ท. อันตนพึงกระทํา ปุพฺเพ ในกาลกอน
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ปจฺฉา ในภายหลัง โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น
อนุตปฺปติ ยอมตามเดือดรอน ปจฺฉา ในภายหลัง
วรุณกฏ ภฺโช มาณโว ( ปจฺฉา ตปฺปนฺโต ) อิว
ราวกะ อ. มาฌพผูหัก ซึ่งไมกุมเดือดรอนอยู ใน
ภายหลัง อิติ ดังนี้
วิตฺถาเรสิ ทรงไดพิสดารแลว ฯ
กิร ไดยินวา เต ภิกฺขุ อ. ภิกษุ ท. เหลานั้น ตทา ในกาลนั้น
มาณวกา เปนมาณพ ปฺจสตา ผูมีรอยหาเปนประมาณ อเหสุ ได
เปนแลว กุสตี มาณวโก อ. มาณพผูเกียจครานแลว ( ตทา ) ในกาลนั้น
อย ภิกฺขุ เปนภิกษุนี้ อโหสิ ไดเปนแลว ( เอตรหิ ) ในกาลบัดนี้
ปน สวนวา อาจริโย อ. อาจารย ( ตทา ) ในกาลนัน้ ตถาคโต ว
เปนพระตถาคตเทียว อโหสิ ไดเปนแลว ( เอตรหิ ) ในกาลบัดนี้
อิติ ดังนี้แล ฯ
สตฺถา อ. พระศาสดา อาหริตฺวา ครั้นทรงนํามาแลว อิม
ธมฺมเทสน ซึ่งพระธรรมเทศนานี้ วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอน
ภิกษุ ท. ก็ โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด น กโรติ ยอมไมกระทํา
อุฏาน ซึ่งความหมั่น อุฏโานกาเล ในกาลอันเปนที่ลุกขึ้น อวสนฺนสงฺกปฺโป เปนผูมีความดําริอันจมลงแลว กุสีโต เปนผูเกียจครานแลว
โหติ ยอมเปน โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนั้น น อธิคจฺฉติ ยอมไมถึงทับ
วิเสส ซึ่งคุณวิเศษ ฌานาทิเภท อันตางดวยคุณวิเศษมีฌานเปนตน
อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล ยุวา ผูหนุมแนน พลี ผู
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มีกาํ ลัง อนุฏหาโน ไมลุกขึ้นอยู อุฏานกาลมฺหิ
ในกาลอันเปนที่ลุกขึ้น อุเปโต เขาถึงแลว อาลสิย
ซึ่งความเปนแหงบุคคลผูเกียจคราน สสนฺนสงฺกปฺปมโน ผูม ีใจอันประกอบแลวดวยความดําริ
อันจมลงแลว กุสีโต ผูเกียจครานแลว อลโส
ผูขี้เกียจ น วินทฺ ติ ยอมไมประสบ มคฺค ซึ่งหนทาง
ปฺาย ดวยปญญา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อนุฏหนฺโต ไมลุกขึ้นอยู คือวา
อวายมนฺโต ไมพยายามอยู ( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท.
เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา อนุฏหาโน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ิโต เปนผูตั้งอยูแลว ปมโยพฺพเน
ในความเปนหนุมทีแรก พลสมฺปนฺโนป เปนผูแมถึงพรอมแลวดวย
กําลัง หุตฺวา เปน ( อิติ ) ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหง
บทวา ยุวา พลี อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อุเปโต เปนผูเขาถึงแลว อลสภาว
ซึ่งความเปนแหงบุคคลผูเกียจคราน โหติ ยอมเปน คือวา ภุตฺวา
บริโภคแลว ภุตฺวา บริโภคแลว สยติ ยอมนอน ( อิติ ) ดังนี้
( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหงบทวา อาลสิย อุเปโต อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อวสนฺนสงฺกปฺปจิตฺโต ผูมีจิตอันประกอบ
แลวดวยความดําริอันจมลงแลว สุฏุ ดวยดี มิจฉฺ าวิตกฺเกหิ เพราะ
ความตรึกผิด ท. ตีหิ ๓ ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา สสนฺน-
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สงฺกปฺปมโน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา นิพฺพิริโย ผูมีความเพียรอันออกแลว
( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา กุสีโต อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา โส ปุคฺคโล อ. บุคคลนัน้ มหาอลโส
ผูขี้เกียจมาก อปสฺสนฺโต เมื่อไมเห็น อริยมคฺค ซึ่งอริยมรรค ทฏพฺพ
อันตนพึงเห็น ปฺาย ดวยปญญา น วินฺทติ ชื่อวายอมไมประสบ
คือวา น ลภติ ชื่อวายอมไมได อิติ ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา
อลโส อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องสูกรเปรต
๑๙. ๖๙/๒๐ ตังแต มหาเถโร ต สุตฺวา ว กุทฺธมานโส
เปนตนไป.
มหาเถโร อ. พระมหาเถระ ต วจน สุตฺวา ฟงแลว ซึง่
คํานั้นเทียว กุทฺธมานโส ผูมีฉันทะอันมีในใจอันโกรธแลว ภิชชฺ ิ
แตกแลว กุลาลภาชน วิย ราวกะ อ. ภาชนะอันเปนวิการแหงดิน
ทณฺฑาภิหต อันบุคคลเคาะแลวดวยไม ฯ อิตโรป ธมฺมกถิโก อ. พระ
ธรรมกถึกแมนอกนี้ อุฏ าย ลุกขึ้นแลว คนฺตฺวา ไปแลว สนฺติก
สูสํานัก อนุเถรสฺส ของพระอนุเถระ อโวจ ไดกลาวแลว ตถาเอว
เหมือนอยางนั้นนั่นเทียว ฯ โสป อนุเถโร อ. พระอนุเถระแมนั้น ภิชชฺ ิ
แตกแลว ตถาเอว เหมือนอยางนั้นนั่นเทียว ฯ เตสุ เถเรสุ ในพระ
เถระ ท. เหลานั้นหนา เอโกป เถโร อ. พระเถระแมรูปหนึ่ง ปวิฏปุพฺโพ นาม ชื่อวาเคยเขาไปแลว ปณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต วิสุ แยก
เอตฺตก กาล สิ้นกาลอันมีประมาณเทานี้ นตฺถิ ยอมไมมี กิฺจาป
แมก็จริง ปน ถึงอยางนี้ ปุนทิวเส ในวันใหม ( เต เถรา ) อ. พระ
เถระ ท. เหลานั้น ปวิสิตฺวา เขาไปแลว ปณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต
วิสุ แยก อนุเถโร อ. พระอนุเถระ อาคนฺตฺวา มาแลว ปุเรตร
กอนกวา อฏาสิ ไดยืนอยูแลว อุปฏานสาลาย ที่ศาลาอันเปนที่
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บํารุง มหาเถโร อ. พระมหาเถระ อคมาสิ ไดไปแลว ปจฺฉา ใน
ภายหลัง ฯ
อนุเถโร อ. พระอนุเถระ ทิสวฺ า เห็นแลว ต มหาเถร ซึ่ง
พระมหาเถระนั้น จินฺเตสิ คิดแลววา ปตฺตจีวร อ. บาตรและจีวร
อิมสฺส มหาเถรสฺส ของพระมหาเถระนี้ ( มยา ) อันเรา ปฏิคฺคเหตพฺพ พึงรับเอา กึ นุ โข หรือหนอแล อุทาหุ หรือวา ( ปตฺตจีวร )
อ. บาตรและจีวร ( อิมสฺส มหาเถรสฺส ) ของพระมหาเถระนี้ ( มยา )
อันเรา โน ( ปฏิคฺคเหตพฺพ ) ไมพึงรับเอา อิติ ดังนี้ ฯ โส
อนุเถโร อ. พระอนุเถระนั้น จินฺเตตฺวาป แมคิดแลววา อิทานิ ใน
กาลนี้ อห อ. เรา น ปฏิคฺคเหสฺสามิ จักไมรับเอา อิติ ดังนี้
กตฺวา กระทําแลว จิตฺต ซึ่งจิต มุทุก ใหเปนธรรมชาติออนโยน
( มนสิกาเรน ) ดวยการกระทําไวในใจวา ( เอต การณ ) อ. เหตุนั่น
โหตุ จงมีเถิด เอวรูป กมฺม อ. กรรมอันมีรูปอยางนี้ น มยา
กตปุพฺพ เปนกรรมอันเราไมเคยกระทําแลว ( โหติ ) ยอมเปน มยา
อตฺตโน วตฺต หาเปตุ อ. อันเรายังวัตร ของตนใหเสื่อมเสียไป
น วกฺฏติ ยอมไมควร อิติ ดังนี้ อุปสงฺกมิตฺวา เขาไปหาแลว เถร
ซึ่งพระเถระ อาห กลาวแลววา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ ตุมฺเห
อ. ทาน ท. เทถ จงให ปตฺตจีวร ซึ่งบาตรและจีวรเถิด อิติ ดังนี้ ฯ
มหาเถโร อ. พระมหาเถระ อิตโร รูนอกนี้ ปหริตฺวา ดีด
แลว อจฺฉร ซึ่งนิ้วมือ ( าปนตฺถ ) เพื่ออันยังบุคคลใหรูวา ทุพฺพินีต
แนะทานผูอันใคร ๆ แนะนําแลวโดยยาก ตฺว อ. ทาน คจฺฉ จงไป
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เถิด ตฺว อ. ทาน ยุตฺตรูโป เปนผูมีรปู อันควรแลว ปฏิคฺคเหตุ เพื่อ
อันรับเอาเฉพาะ ปตฺตจีวร ซึ่งบาตรและจีวร มม ของเรา ( อสิ )
ยอมเปน น หามิได อิติ ดังนี้ ( วจเน ) ครั้นเมื่อคําวา ภนฺเต
ขาแตทานผูเจริญ อาม ขอรับ อหป แม อ. กระผม จินฺเตสึ คิด
แลววา อห อ. กระผม น ปฏิคฺคเหสฺสามิ จักไมรับเอา ปตฺตจีวร
ซึ่งบาตรและจีวร ตุมฺหาก ของทาน ท. อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้ เตน
อนุเถเรน อันพระอนุเถระนั้น วุตฺเต กลาวแลว อาห กลาวแลววา
นวก แนะทานผูใหม อาวุโส ผูมีอายุ ตฺว อ. ทาน จินเตสิ คิด
แลววา สงฺโค อ. ความของ โกจิ อะไร ๆ อิมสฺมึ วิหาเร ใน
วิหารนี้ มม ของเรา อตฺถิ มีอยู ( อิติ ) ดังนี้ กค หรือ อิติ
ดังนี้ ฯ
อิตโรป อนุเถโร อ. พระอนุเถระแมนอกนี้ วตฺวา กลาวแลว
วา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ ปน ก็ ตุมฺเห อ. ทาน ท. มฺถ
ยอมสําคัญ เอว อยางนี้วา สงฺโค อ. ความของ โกจิ อะไร ๆ
อิมสฺมึ วิหาเร ในวิหารนี้ มม ของเรา อตฺถิ มีอยู อิติ ดังนี้ กึ
หรือ เอโส วิหารโร อ. วิหารนั่น วิหาโร เปนวิหาร โว ของทาน
ท. ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ อาทาย ถือเอาแลว ปตฺตจีวร ซึ่ง
บาตรและจีวร นิกฺขมิ ออกไปแลว ฯ อิตโรป มหาเถโร อ. พระ
มหาเถระแมนอกนี้ นิกฺขมิ ออกไปแลว ฯ เต เถรา อ. พระเถระ
ท. เหลานั้น อคนฺตฺวา ไมไปแลว เอกมคฺเคนอป แมโดยหนทางสาย
เดียวกัน เอโก เถโร อ. พระเถระรูปหนึ่ง คณฺหิ ยึดเอาแลว มคฺค
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ซึ่งหนทาง ปจฺฉิมทฺวาเรน โดยประตูแหงทิศอันมีในเบื้องหลัง เอโก
เถโร อ. พระเถระรูปหนึ่ง ( คณฺหิ ) ยึดเอาแลว ( มคฺค ) ซึ่งหนทาง
ปุรตฺถิมทฺวาเรน โดยประตูแหงทิศอันมี ณ เบื้องหนา ฯ
ธมฺมกถิโก อ. พระธรรมกถึก วตฺวา กลาวแลววา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ ตุมฺเห อ. ทาน ท. มา กโรถ จงอยากระทํา เอว
อยางนี้ ตุมฺเห อ. ทาน ท. มา กโรถ จงอยากระทํา เอว อยางนี้
อิติ ดังนี้ ( วจเน ) ครั้นเมื่อคําวา อาวุโส แนะผูมอี ายุ ตฺว อ. ทาน
ติฏ จงหยุดเถิด อิติ ดังนี้ ( เถเรน ) อันพระเถระ วุตฺเต กลาว
แลว นิวตฺติ กลับแลว ฯ ปุนทิวเส ในวันใหม โส ธมฺมกถิโก
อ. พระธรรมกถึกนั้น ปวิฏโ เขาไปแลว ธุรคาม สูบานอันใกล
( วจเน ) ครัน้ เมื่อคําวา ภนฺเต ขาแตทานผูเจริญ ภทนฺตา อ. ทาน
ผูเจริญ ท. ( คตา ) ไปแลว กุหึ าเน ณ ที่ไหน อิติ ดังนี้ มนุสฺเสหิ
อันมนุษย ท. วุตฺเต กลาวแลว อาห กลาวแลววา อาวุโส แนะผู
มีอายุ ตุมฺเห อ. ทาน ท. มา ปุจฺฉถ จงอยาถาม กุลุปกา ภทนฺตา
อ. ทานผูเจริญ ท. ผูเขาถึงซึ่งตระกูล ตุมฺหาก ของทาน ท. กตฺวา
กระทําแลว กลห ซึ่งความทะเลาะ หิยฺโย วันวาน นิกฺขมึสุ ออกไป
แลว อห อ. เรา ยาจนฺตป แมออนวอนอยู น อสกฺขึ ไมไดอาจ
แลว นิวตฺเตตุ เพื่ออันใหกลับ อิติ ดังนี้ ฯ
เตสุ มนุสฺเสสุ ในมนุษย ท. เหลานั้นหนา พาลา มนุสฺสา
อ. มนุษย ท. ผูเขลา ตุณฺหี เปนผูนิ่ง อเหสุ ไดเปนแลว ปน สวนวา
ปณฺฑิตา มนุสฺสา อ. มนุษย ท. ผูฉลาด ( จินฺเตตฺวา ) คิดแลววา
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ชลิต นาม ชื่อ อ. ความพลั้งพลาด กิฺจิ อะไร ๆ ภทนฺตาน ของ
ทานผูเจริญ ท. อมฺเหหิ น ทิฏปุพฺพ เปนของอันเรา ท. ไมเคย
เห็นแลว เอติตก กาล สิน้ กาลอันมีประมาณเทานี้ ( โหติ ) ยอมเปน
ภย อ. ภัย อุปฺปชฺชมาน เมื่อเกิดขึ้น เตส ภทนฺตาน แกทานผูเจริญ
ท. เหลานั้น อุปฺปนฺน จักเปนภัยเกิดขึ้นแลว นิสฺสาย เพราะอาศัย
อิม ธมฺมกถิก ซึ่งพระธรรมกถึกนี้ ภวิสฺสติ จักเปน อิติ ดังนี้
โทมนสฺสปฺปตฺตา เปนผูถึงแลวซึ่งความโทมนัส อเหสุ ไดเปนแลว ฯ
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เรื่องมหัลลกเถระ
๒๐. ๗๗/๘ ตั้งแต สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกฺขเว
เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา อาคนฺตฺวา เสด็จมาแลว ปุจฺฉิตฺวา ตรัส
ถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. สนฺนิสินนฺ า
เปนผูนั่นประชุมกันแลว กถาย ดวยถอยคํา กาย นุ อะไรหนอ อตฺถ
ยอมมี เอตรหิ ในกาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ ( วจเน ) ครั้นเมื่อคําวา
( มย ) อ. ขาพระองค ท. ( สนฺนิสินนฺ า ) เปนผูนั่งประชุมกันแลว
อิมาย นาม กถาย ดวยถอยคําชื่อนี้ ( อมฺห ) ยอมมี ( เอตรหิ ) ใน
กาลบัดนี้ อิติ ดังนี้ ( เตหิ ภิกฺขูหิ ) อันภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺเต
ภิกฺขู ) อ. ภิกษุ ท. เหลานั่น ( ตสฺสา มธุรปาณิกาย ) เมื่อนางมธุรปาณิกานั้น ( มตาย ) ตายแลว ( โรทิตฺวา ) รองไหแลว ( ปริเทวิตฺวา )
ร่ําไรแลว ( กิลมนฺติ ) ยอมลําบาก อิทานิเอว ในกาลนี้นั่นเทียว น
หามิได เอเต ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. เหลานั่น ตสฺสา มธุรปาณิกาย
เมื่อนางมธุรปาณิกานั้น นิพฺพตฺติตฺวา บังเกิดแลว กากโยนิย ใน
กําเนินของกา จรมานาย เที่ยวไปอยู สมุทฺทตีเร ที่ฝงแหงสมุทร
สมุทฺทอูมิยา อันคลื่นแหงสมุทร ปเวเสตฺวา ใหเขาไปแลว สมุทฺท
สูสมุทร มาริตาย ใหตายแลว กากา เปนกา หุตฺวา เปน โรทิตวฺ า
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รองไหแลว ปริเทวิตฺวา ร่ําไรแลว ( จินฺเตตฺวา ) คิดแลววา มย
อ. เรา ท. นีหริสฺสาม จักนําออกไป ต กาก ซึ่งนางกานั้น อิติ ดังนี้
อุสฺสิฺจนฺตา วิดขึ้นอยู มหาสมุทฺท ซึ่งมหาสมุทร มุขตุณฺฑเกหิ ดวย
จะงอยแหงปาก ท. กิลมึสุ ลําบากแลว ปุพฺเพป แมในกาลกอน อิติ
ดังนี้ อาหริตฺวา ทรงนํามาแลว อตีต วตฺถุ ซึ่งเรื่องอันลวงไปแลว
กากชาตก ยังชาดกอันบัณฑิตกําหนดแลวดวยกา อิม นี้วา
อป นุ เออก็ หนุกา อ. คาง ( โน ) ของเรา ท.
สนฺตา ลาแลว จ อนึ่ง มุข อ. ปาก ปริสุสฺสติ ยอมซูบซีด มย อ. เรา ท. โอรมาม จงงด
น ปาเรม จะไมวิด ( หิ ) เพราะวา มโหทธี
อ. หวงน้ําอันใหญปูรติเอว เต็มอยูนั่นเทียว อิติ
ดังนี้
วิตฺถาเรตฺวา ทรงใหพิสดารแลว อามนฺเตตฺวา ทรงเรียกแลว เต
ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท. เหลานั้น วตฺวา ตรัสแลววา ภิกขฺ เว ดูกอนภิกษุ ท.
อิท ทุกฺข อ. ทุกขนี้ ตุมฺเหหิ อันเธอ ท. นิสฺสาย อาศัยแลว
ราคโทสโมหวน ซึ่งปาคือราคะและโทสะและโมหะ ปตฺต ถึงแลว
( ตุมฺเหหิ ) ต วน ฉินฺทิตุ อ. อันเธอ ท. ตัด ซึ่งปานั้น วฏฏติ
ยอมควร ตุมฺเห อ. เธอ ท. นิทฺทุกฺขา จักเปนผูมีทุกขออกแลว
ภวิสฺสถ จักเปน เอว ดวยอาการอยางนี้ อิติ ดังนี้ อภาสิ ไดทรง
ภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
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ตุมฺเห อ. ทาน ท. ฉินฺทถ จงตัด วน ซึง่ กิเลส
ชาติเพียงดังวาปา มา ( ฉินทฺ ถ ) จงอยาตัด รุกฺข
ซึ่งตนไม ภย อ. ภัย ชายเต ยอมเกิด วนโต
จากกิเลสชาติเพียงดังวาปา ภิกฺขโว ดูกอนภิกษุ ท.
ตุมฺเห อ. ทาน ท. เฉตฺวา ครั้นตัดแลว วน
จ ซึ่งกิเลสชาติเพียงดังวาปาดวย วนฏ จ ซึ่งกิเลส
ชาติเพียงดังวาตนไมอันตั้งอยูในปาดวย นิพฺพนา
จงเปนผูมีกิเลสชาติเพียงดังวาปาออกแลว โหถ
จงเปนเถิด หิ เพราะวา วนฏโ อ. กิเลสเพียง
ดังวาตนไมอันตั้งอยูในปา อณุมตฺโตป แมอันมี
ประมาณนอย นรสฺส ของนระ น ฉิชฺชติ ยอม
ไมขาด นารีสุ ในนารี ท. ยาว เพียงใด โส นโร
อ. นระนั้น ปฏิพทฺธมโน ว เปนผูมีใจอันเนื่องเฉพาะ
แลวเทียว ( โหติ ) ยอมเปน วจฺโฉ อิว ราวกะ
อ. ลูกโค ขีรปโก ตัวดื่มซึ่งน้ํานม ( ปฏิพทฺธมโน ) เปนสัตวมีใจเนื่องเฉพาะแลว มาตริ ในแม
( โหนฺโต ) เปนอยู ตาว เพียงนั้น อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา หิ ก็ ( วจเน ) ครั้นเมื่อพระดํารัสวา
ตุมฺเห อ. ทาน ท. ฉินฺทถ จงตัด วน ซึ่งกิเลสเพียงดังวาปาเถิด
อิติ ดังนี้ สตฺถารา อันพระศาสดา วุตฺเต ตรัสแลว ฉินฺทิตุกามตาจิตฺต อ. จิตในความเปนแหงบุคคลผูใครเพื่ออันตัด รุกฺข ซึ่งตนไมวา
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สตฺถา อ. พระศาสดา อมฺเห ยังเรา ท. คเหตฺวา ถือเอาแลว วาสีอาทีนิ วตฺถูนิ ซึ่งวัตถุ ท. มีมีดเปนตน ฉินฺทาเปติ ทรงไดตัดอยู
วน ซึ่งปา อิติ ดังนี้ อุปปฺ ชฺชติ ยอมเกิดขึ้น เตส ภิกฺขูน แกภิกษุ
ท. เหลานั้น อจิรปฺปพฺพชิตาน ผูบวชแลวสิ้นกาลไมนาน อถ ครั้น
เมื่อความเปนอยางนั้น ( สนฺเต ) มีอยู ( สตฺถา ) อ. พระศาสดา
ปฏิเสเธนฺโต เมื่อจะทรงหาม เน ภิกขฺ ู ซึ่งภิกษุ ท. เหลานั้นวา เอต
วจน อ. คํานั่น มยา อันเรา วุตฺต กลาวแลว สนฺธาย หมายเอา
ราคาทิกิเลสวน ซึ่งปาคือกิเลสมีราคะเปนตน ( เอต วจน ) อ. คํานั่น
( มยา ) อันเรา น วตฺต ป ไมกลาวแลว ( สนฺธาย ) หมายเอา
รุกฺเข ซึ่งตนไม ท. อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลววา ตุมฺเห อ. ทาน ท.
มา ฉินฺทถ จงอยาตัด รุกฺข ซึ่งตนไม อิติ ดังนี้ ( อิติ ) ดังนี้
ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา มา
รุกฺข อิติ ดังนี้ ฯ
(อตฺโถ ) อ. อรรถวา สีหาทิภย อ. ภัยแตสัตวมีสีหะเปนตน
ชายติ ยอมเกิด ปกติวนโต จากปาตามปกติ ยถา ฉันใด ชาติอาทิภยป แม อ. ภัยแตทุกขมีชาติเปนตน ชายติ ยอมเถิด กิเลสวนโต
จากปาคือกิเลส เอว ฉันนั้น อิติ ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา วนโต
อิติ ดังนี้ ฯ
( วินิจฺฉโย ) อ. อันวินิจฉัย เอตฺถ ปททฺวเย ในหมวดสองแหง
บทนี้วา วน วนฏฺจ อิติ ดังนี้ ( ปณฺฑิเตน ) อันบัณฑิต ( เวทิตพฺโพ ) พึงทราบ ฯ รุกขฺ า อ. ตนไม ท. มหนฺตา ตนใหญ วน
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นาม ชื่อวาปา ขุทฺทกา รุกฺขา อ. ตนไม ท. ตนเล็ก ิตา อันตั้ง
อยูแลว ตสฺมึ วเน ในปานั้น วนฏา นาม ชื่อวาตนไมอันตั้งอยู
ในปา วา อีกอยางหนึ่ง รุกฺขา อ. ตนไม ท. ปุพพฺ ุปฺปตฺติกา อัน
เกิดขึ้นในกอน วน นาม ชื่อวาปา อปราปรุปฺปตฺติกา รุกฺขา อ. ตนไม
ท. อันเกิดขึ้นตอมา ๆ วนกฺา นาม ชื่อวาตนไมอันตั้งอยูในปา ( ยถา )
ฉันใด กิเลสา อ. กิเลส ท. มหนฺตมหนฺตา ทั้งใหญ ภวกฑฺฒนกา อันครามาซึ่งภพ วน นาม ชื่อวากิเลสเพียงดังวาปา วิปากทายกา กิเลสา อ. กิเลส ท. อันใหซึ่งผล ปวตฺติย ในกาลเปนที่เปน
ไป วนฏา นาม ชื่อวากิเลสเพียงดังวาตนไมอันตั้งอยูในปา วา
อีกอยางหนึ่ง ปุพฺพุปฺปตฺติกา กิเลสา อ. กิเลส ท. อันเกิดขึ้นในกอน
วน นาม ชือ่ วากิเลสเพียงดังวาปา อปราปรุปฺปตฺติกา กิเลสา อ. กิเลส
ท. อันเกิดขึ้นตอมา วนฏา นาม ชือ่ วากิเลสเพียงดังวาตนไม
อันตั้งอยูในปา เอวเอว ฉันนั้นนั่นเทียว ปน ก็ ต อุภยป กิเลสชาต อ. กิเลสชาติแมทั้งสองนั้น ( โยคินา ) อันพระโยคี ฉินฺทิตพฺพ
พึงตัด จตุตฺถมคฺคาเณน ดวยญาณอันประกอบแลวดวยมรรคที่ ๔ เตน
การเณน เพราะเหตุนั้น ( สตฺถา ) อ. พระศาสดา อาห ตรัสแลววา
เฉตฺวา จงตัดแลว วน จ ซึ่งกิเลสเพียงดังวาปาดวย วนฏ จ ซึ่ง
กิเลสเพียงดังวาตนไมอันตั้งอยูในปาดวย อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ตุมฺเห อ. ทาน ท. นิกฺกิเลสา จงเปน
ผูมีกิเลสออกแลว โหถ จงเปนเถิด ( อิติ ) ดังนี้ ( ททฺวยสฺส )
แหงหมวดสองแหงบทวา นิพฺพนา โหถ อิติ ดังนี้ ฯ
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( อตฺโถ ) อ. อรรถวา กิเลสวนฏโ อ. ตนไมอันตั้งอยูในปาคือ
กิเลส เอโส นั่น อณุมตฺโตป แมอันมีประมาณนอย นรสฺส ของ
นระ น ฉิชฺชติ ยอมไมขาด นารีสุ ในนารี ท. ยาว เพียงใด โส
นโร อ. นระนั้น ปฏิพทฺธมโน เปนผูม ีใจอันเนื่องเฉพาะแลว คือวา
ลคฺคจิตฺโต ว เปนผูมีจิตอันของแลวเทียว โหติ ยอมเปน ขีรปโก
วจฺโฉ มาตริ ( ปฏิพทฺธมโน โหนฺโต ) วิย ราวกะ อ. ลูกโค ตัว
ดื่มซึ่งน้ํานม เปนสัตวมีใจอันเนื่องเฉพาะแลว ในแม เปนอยู ตาว
เพียงนั้น อิติ ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหงบทวา ยาวฺหิ
วนฏโ อิติ ดังนี้ ฯ

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๗ - หนาที่ 105

เรื่องมหาธนวาณิช
๒๑. ๘๓/๔ ตั้งแต โส กิร พาราณสิโต กุสุมฺภรตฺตาน
เปนตนไป.
กิร ไดยินวา โส วาณิโข อ. พอคานั้น สกฏสตานิ ยังรอย
แหงเกวียน ท. ปฺจ ๕ ปูเรตฺวา ใหเต็มแลว วตฺถาน ดวยผา ท.
กุสุมฺภรตฺตาน อันบุคคลยอมแลวดวยดอกคํา อาคโต มาแลว พาราณสิโต จากเมืองพาราณสี สาวตฺถึ สูเมืองสาวัตถี วณิชฺชาย เพื่อคํา
ขาย ฯ โส วาณิชฺโช อ. พอคานั้น ปตฺวา ถึงแลว นทีตีร ซึ่งฝง
แหงแมน้ํา ( จินฺเตตฺวา ) คิดแลววา อห อ. เรา อุตฺตริสฺสามิ จัก
ขามขึ้น นทึ ซึ่งแมน้ํา เสฺว วันพรุง อิติ ดังนี้ โมเจตฺวา แกแลว
สกฏานิ ซึ่งเกวียน ท. วสิ อยูแลว ตตฺถเอว าเน ในที่นั้นนั่น
เทียว ฯ
มหาเมโฆ อ. เมฆกอนใหญ อุฏหิตฺวา ตั้งขึ้นแลว รตฺตึ ใน
ราตรี วสฺสิ ยังฝนใหตกแลว ฯ นที อ. แมน้ํา ปูรา อันเต็ม อุทกสฺส
ดวยน้ํา อฏาสิ ไดตั้งอยูแลว สตฺตาห ตลอดวัน ๗ ฯ ( ชนา ) อ. ชน
ท. กีฬึสุ เลนแลว นกฺขตฺต ซึ่งนักษัตร นคเรป แมในพระนคร
สตฺตาห ตลอดวัน ๗ ฯ กิจฺจ อ. กิจ กุสมุ ฺภรตฺเตหิ วตฺเถหิ ดวยผา
ท. อันบุคลยอมแลวดวยดอกคํา นตฺถิ ยอมไมมี ฯ วาณิโช อ. พอคา
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จินฺเตสิ คิดแลววา อห อ. เรา อาคโต เปนผูมาแลว ทูร สูที่ไกล
( อมฺหิ ) ยอมเปน สเจ ถาวา อห อ. เรา คมิสฺสามิ จักไป ปุน
อีกไซร ปปฺโจ อ. ความเนิ่นชา ภวิสฺสติ จักมี อห อ. เรา กโรนฺโต
กระทําอยู กมฺม ซึ่งการงาน มม ของเรา อิธเอว าเน ในที่นี้
นั่นเทียว วสิตฺวา จักอยูแลว วสฺส จ ตลอดกาลฝนดวย เหมนฺต จ
ตลอดฤดูหนาวดวย คิมฺห จ ตลอดฤดูรอนดวย วิกกฺ ีณิสฺสามิ จักขาย
อิมานิ วตฺถานิ ซึ่งผา ท. เหลานี้ อิติ ดังนี้ ฯ
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา จรนฺโต เสด็จเที่ยวไปอยู นคเร ใน
พระนคร ปณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต ตฺวา ทรงทราบแลว จิตฺต ซึ่ง
จิต ตสฺส วาณิชสฺส ของพอคานั้น ปาตุกริตฺวา ทรงกระทําใหปรากฏ
แลว สิต ซึ่งอันยิ้มแยม อานนฺทตฺเถเรน สิตการณ ปุฏโ  ผู
อันพระเถระชื่อวาอานนททูลถามแลว ซึ่งเหตุแหงอันยิ้มแยม อาห
ตรัสแลววา อานนฺท ดูกอนอานนท มหาธนวาณิโช อ. พอคาผูมี
ทรัพยอันมาก เต อันเธอ ทิฏโ เห็นแลวหรือ อิติ ดังนี้ ฯ
( อานนฺโท ) อ. พระเถระชื่อวาอานนท ( อาห ) กราบทูลแลววา
ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ อาม พระเจาขา ( มหาธนวาณิโช )
อ. พอคาผูมีทรัพยอันมาก ( เม ) อันขาพระองค ( ทิฏโ ) เห็นแลว
อิติ ดังนี้ ฯ
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา ( อาห ) ตรัสแลววา โส มหาธนวาณิโช อ. พอคาผูมีทรัพยอันมากนั้น อชานิตฺวา ไมรูแลว ชีวิตนฺตราย ซึ่งอันตรายแหงชีวิต อตฺตโน ของตน อกาสิ ไดกระทําแลว
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จิตฺต วึ่งจิตต อิม สวจฺฉร อิธเอว าเน วสิตฺวา ภณฺฑ วิกฺกีณติ ุ
เพื่ออันอยู ในที่นี้นั่นเทียว แลวขาย ซึ่งสิ่งของ ตลอดปนี้ อิติ
ดังนี้ ฯ ( อานนฺโท ) อ. พระเถระชื่อวาอานนท ( ปุจฺฉิ ) ทูลถาม
แลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ ปน ก็ อนฺตราโย อ. อันตราย
ภวิสฺสสติ จักมี อสฺส มหาธนวาณิชสฺส แกพอคาผูมีทรัพยอันมากนั้น
กึ หรือ อิติ ดังนี้ ฯ
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา อานนฺท ดูกอน
อานนท อาม เออ โส มหาธนวาณิโช อ. พอคาผูมีทรัพยอันมาก
นั้น ชีวิตฺวา จักเปนอยูแลว สตฺตาหเอว สิ้นวัน ๗ นั่นเทียว ปติฏหิสฺสติ จักตั้งอยูเฉพาะ มจฺจุมุเข ในปากแหงความตาย อิติ ดังนี้
อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
อาตปฺป อ. ความเพียรเปนเครื่องยังกิเลสใหเรารอน
( ปุคฺคเลน ) อันบุคคล กิจฺจ ควรกระทํา อชฺชเอว
ในวันนี้นั่นเทียว โก อ. ใคร ชฺา พึงรูวา
มรณ อ. ความตาย ( ภวิสสฺ ติ ) จักมี สุเว ในวัน
พรุง ( อิติ ) ดังนี้ หิ เพราะวา สงฺคร อ. ความ
ผัดเพี้ยน มจฺจุนา ดวยความตาย มหาเสเนน อัน
มีเสนาหมูใหญ เตน นั้น ( อติถิ ) ยอมมี น
หามิได โน แกเรา ท. มุนิ อ. มุนี สนฺโต ผู
สงบแลว อาจิกขฺ เต ยอมเรียก ปุคฺคล ซึ่งบุคคล
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วิหารึ ผูมีปกติอยู เอว ดวยอาการอยางนี้ อาตาป
ผูมคี วามเพียรเปนเครื่องยังกิเลสใหเรารอน อตนฺทิต
ผูไมเกียจครานแลว อโหรตฺต ตลอดกลางวัน
และกลางคืน ต เว นั้นแลวาภทฺเทกรตฺโต เปน
ผูมรี าตรีเดียวอันเจริญ อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องนางกิสาโคตมี
๒๒. ๘๕/๑๒ ตั้งแต วตฺถุ สหสฺสวคฺเต โย จ วสฺสสต
เปนตนไป.
วตฺถุ อ. เรื่อง ( มยา ) อันขาพเจา วิตฺถาเรตฺวา กถิต กลาว
ใหพิสดารแลว คาถาวณฺณนาย ในการพรรณนาซึ่งพระคาถาวา
จ ก็ โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด อปสฺส ไมเห็น
อยู ปท ซึ่งบท อมต อันไมตายแลว ชีเว พึง
เปนอยู วสฺสสต สิ้นรอยแหงป ชีวิต อ. ความ
เปนอยู เอกาห สิน้ วันหนึ่ง ( ปุคฺคลสฺส ) แหง
บุคคล ปสฺสโต ผูเห็นอยู ปท ซึ่งบท อมต
อันไมตายแลว เสยฺโย เปนธรรมชาติประเสริฐกวา
( ตโต ตสฺส ปุคคฺ ลสฺส วสฺสสต ชีวิตโต ) กวา
ความเปนอยู ตลอดรอยแหงป แหงบุคคลนั้น
( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้
สหสฺสวคฺเค ในสหัสสวรรค ฯ
หิ ก็ ตทา ในกาลนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา อาห ตรัส
แลววา กิสาโคตมิ ดูกอนกิสาโคตมี สิทฺธตฺถกา อ. เมล็ดผักกาด ท.
เอกจฺฉรมตฺตา อันมีซองมือหนึ่งเปนประมาณ เต อันเธอ ลทฺธา ได
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แลวหรือ อิติ ดังนี้ ฯ ( กิสาโคตมิ ) อ. นางกิสาโคตมี ( อาห )
กราบทูลแลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ ( สิทธฺ ตฺถกา ) อ. เมล็ด
ผักกาด ท. ( เอกจฺฉรมตฺตา ) อันมีซองมือหนึ่งเปนประมาณ ( เม ) อัน
หมอมฉัน น ลทฺธา ไมไดแลว มตกา ว ชนา อ. ชน ท. ผูตาย
แลวเทียว พหุตรา เปนผูมากกวา ชีวนฺเตหิ ชเนหิ กวาชน ท. ผูยัง
เปนอยู สกลคาเม ในบานทั้งสิ้น ( โหนฺติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา ตฺว
อ. เธอ สลฺลกฺเขสิ กําหนดแลววา ปุตฺโต อ. บุตร มมเอว ของเรา
นั่นเทียว มโต ตายแลว อิติ ดังนี้ เอโส มรณภาโว อ. ความเปน
คืออันตายนั่น ธุวธมฺโม เปนสภาพมีความยั่งยืนเปนธรรม สพฺพสตฺตาน
แหงสัตวทั้งปวง ท. ( โหติ ) ยอมเปน หิ เพราะวา มจฺจุราชา
อ. มัจจุผูพระราชา ปริกฑฺฒมาโน คราไปรอบอยู สพฺพสตฺเต ซึ่ง
สัตวทั้งปวง ท. อปริปุณณ
ฺ ชฺฌาสเยเอว ผูมีอัธยาศัยอันไมเต็มรอบแลว
นั่นเทียว ปกฺขิปติ ยอมเหวี่ยงไป อปายสมุทฺเท ในสมุทรคืออบาย
มโหโฆ วิย ราวกะ อ. หวงน้ําอันใหญ อิติ ดังนี้ น กิสาโคตมี
กะนางกิสาโคตมีนั้น เทเสนฺโต เมื่อจะทรงแสดง ธมฺม ซึ่งธรรม
อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
มจฺจุ อ. มัจจุ อาทาย พาเอาแลว ต นร ซึ่ง
นระนั้น ปุตฺตปสุสมฺมตฺต ผูม ัวเมาดวยดีแลว
ดวยบุตรและสัตวของเลี้ยง พฺยาสตฺตมนส ผูมใี จ
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อันของแลวในอารมณอันมีอยางตาง ๆ คจฺฉติ
ยอมไป มโนโฆ อิว ราวกะ อ. หวงน้ําอันใหญ
( อาทาย ) พาเอาแลว คาม ซึ่งชาวบาน สุตฺต
ผูหลับแลว ( คจฺฉนฺโต ) ไปอยู อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ต นร ซึ่งนระนั้น รูปพลาทิสมฺปนฺเน
ปุตฺเต จ ปสู จ ลภิตฺวา สมฺมตฺต ปมตฺต ผูไดแลว ซึ่งบุตร ท.
ดวย ซึ่งสัตวของเลี้ยง ท. ดวย ผูถึงพรอมแลวดวยคุณมีรูปและกําลัง
เปนตน มัวเมาดวยดีแลว คือวา ประมาทแลว ปุตฺเตหิ จ ดวยบุตร
ท. ดวย ปสูหิ จ ดวยสัตวของเลี้ยง ท. ดวย เอว อยางนี้วา ปุตฺตา
อ. บุตร ท. มม ของเรา อภิรูปา เปนผูมีรูปงาม พลสมฺปนฺนา
เปนผูถึงพรอมแลวดวยกําลัง ปณฺฑิตา เปนผูฉลาด สพฺพกิจฺจสมตฺถา
เปนผูสามารถในกิจทั้งปวง ( โหนฺติ ) ยอมเปน โคโณ อ. โค มม
ของเรา อภิรูโป เปนสัตวมีรูปงาม อโรโค เปนสัตวไมมีโรค มหาภารสโห เปนสัตวสามารถในการนําไปซึ่งภาระอันใหญ ( โหติ) ยอม
เปน คาวี อ. แมโค มม ของเรา พหุขีรา เปนสัตวมีน้ํานมมาก
( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท.
เหลานั้นหนา ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหงบท ต ปุตฺตปสุสมฺมตฺต อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อาสตฺตมานส ชื่อวาผูมีใจอันของแลว
หิริฺสุวณฺณาทีสุ วตฺถูสุ วา ปตฺตจีวราทีสุ สมณปริกฺ-
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ขาเรสุ วา กิฺจิเอว วตฺถุ ลภิตฺวา ตโต อตฺตนา ลทฺธวตฺถุโต
อุตฺตริตร ปตฺถนตาย เพราะความเปนคืออันได ในวัตถุ ท. มีเงิน
และทองเปนตนหนาหรือ หรือวา ในสมณบริขาร ท. มีบาตรและจีวร
เปนตนหนา ซึ่งวัตถุบางอยางนั่นเทียว แลวปรารถนา ยิ่งขึ้นไปกวา
วัตถุอันตนไดแลวนั้น ฯ วา อีกอยางหนึ่ง พฺยาสตฺตมนส
ชื่อวาผูมีใจอันของแลวในอารมณอันมีอยางตาง ๆ จกฺขุวิฺเยฺยาทีสุ
อารมฺมเณสุ วา วุตฺตปฺปกาเรสุ ปริกฺขาเรสุ วา ย ย วตฺถุ ( อตฺตนา )
ลทฺธ โหติ ตตฺถ ตตฺถเอว วตฺถุมฺหิ ลคฺคนตาย เพราะความเปนคือ
อันของ ในอารมณ ท. มีอารมณอันบุคคลพึงรูแจงดวยจักษุเปนตน
หนาหรือ หรือวาในบริขาร ท. อันมีประการแหงคําอันขาพเจากลาว
แลวหนา อ. วัตถุใด เปนวัตถุอันตนไดแลว ยอมเปน ในวัตถุ
นั้นนั่นเทียว ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา พฺยาสตฺตมนส
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา สตฺตนิกาย ซึ่งหมูแหงสัตว อุปคต ผู
เขาถึงแลว นิทฺท ซึ่งความหลับ ( อิติ ) ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหง
หมวดสองแหงบทวา สุตฺต คาม อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา มหานทีโอโฆ อ. หวงน้ําแหงแมน้ําอันใหญ
มหนฺโต อันใหญ คมฺภีรวิตฺถโต ทั้งลึกทั้งกวาง อาทาย พาเอาแลว
คาม ซึ่งชาวบาน เอวรูป ผูมีรูปอยางนี้ สพฺพ ทั้งปวง สุนขป
อเสเสตฺวา ไมยังแมสุนัขใหเหลือ อนฺตมโน โดยที่สุด คจฺฉติ ยอม
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ไป ยถา ฉันใด มจฺจุ อ. มัจจุ อาทาย พาเอาแลว นร ซึ่งนระ
วุตฺตปฺปาการ ผูมีประการแหงคําอันขาพเจากลาวแลว คจฺฉติ ยอมไป
เอว ฉันนั้น อิติ ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา มโหโฆ อิติ ดังนี้
เปนตน ฯ
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เรื่องนางปฏาจารา
๒๓. ๘๗/๔ ตั้งแต วตฺถุ สหสฺสวคฺเค โย จ วสฺสสต
เปนตนไป.
วตฺถุ อ. เรื่อง ( มยา ) อันขาพเจา วิตฺถาเรตฺวา กถิต กลาว
ใหพิสดารแลว คาถาวณฺณนาย ในการพรรณนาซึ่งพระคาถาวา
จ ก็ โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด อปสฺส ไมเห็น
อยู อุทยพฺพย ซึง่ ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป
ชีเว พึงเปนอยู วสฺสสต สิ้นรอยแหงป ชีวิต
อ. ความเปนอยู เอกาห สิ้นวันหนึ่ง ( ปุคฺคลสฺส )
แหงบุคคล ปสฺสโต ผูเห็นอยู อุทยพฺพย ซึ่ง
ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป เสยฺโย เปนธรรมชาติประเสริฐกวา ( ตโต ตสฺส ปุคฺคลสฺส วสฺสสต
ชีวติ โต ) กวาความเปนอยู สิ้นรอยแหงป แหง
บุคคลนั้น ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้
สหสฺสวคฺเค ในสหัสสวรรค ฯ
หิ ก็ ตทา ในกาลนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา ตฺวา ทรง
ทราบแลว ปฏาจาร ซึ่งนางปฏาจารา ตนุภูตโสก ผูมีความเศราโศก
อันเปนสภาพเบาบางเปนแลว วตฺวา ตรัสแลววา ปฏาจาเร ดูกอน
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ปฏาจารา ปุตฺตาทโย นาม ปยชนา อ. ปย ชน ท. ชื่อวามีบุตรเปนตน
น สกฺโกนฺติ ยอมไมอาจ ภวิตุ เพื่ออันเปน ตาณ วา เปนเครื่อง
ตานทานหรือ เลน วา หรือวา เปนเครื่องปองกัน ( ปุคฺคลสฺส )
ของบุคคล คจฺฉนฺตสฺส ผูไปอยู ปรโลก สูโลกในเบื้องหนา ตสฺมา
เพราะเหตุนั้น เต ปุตฺตาทิปยชนา อ. ปยชนมีบุตรเปนตน ท. เหลานั้น
วิชฺชมานาป แมมีอยู น สนฺติเอว ชื่อวายอมไมมีนั่นเทียว ปน ก็
ปณฺฑีเตน สีล วิโสเธตฺวา อตฺตโน นิพฺพานคามิมคฺคเอว โสเธตุ
อ. อันบัณฑิต ยังศีลใหหมดจดวิเศษ แลวยังหนทางอันมีปกติไปสู
พระนิพพาน นั่นเทียว ใหหมดจด เพื่อตน วฏฏติ ยอมควร อิติ
ดังนี้ เทเสนฺโต เมื่อจะทรงแสดง ธมฺม ซึ่งธรรม อภาสิ ไดทรง
ภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
ปณฺฑิโต อ. บัณฑิต ตฺวา ทราบแลว อตฺถวส
ซึ่งอํานาจแหงเนื้อความ เอต นี้วา ปุตฺตา อ. บุตร
ท. น สนฺติ ยอมไมมี ตาณาย เพื่ออันตานทาน
ปตา อ. บิดา น ( อตฺถิ ) ยอมไมมี ( ตาณาย )
เพื่ออันตานทาน พนฺธวา อ. พวกพอง นป
( อตฺถิ ) แมยอมไมมี ( ตาณาย ) เพื่ออันตาน
ทาน ( ปุคฺคลสฺส ) เมื่อบุคคล อนฺตเกน มจฺจุนา
อันความตายผูกระทําซึ่งที่สุด อธิปนฺนสฺส ครอบงําแลว ตาณตา อ. ความเปนคือความตานทาน
าตีสุ ในญาติ ท. นตฺถิ ยอมไมมี ( อิติ ) ดังนี้
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สีลสวุโต เปนผูสํารวมแลวในศีล ( หุตฺวา ) เปน
มคฺค ยังหนทาง นิพฺพานคมน อันเปนทีไ่ ปสูพระ
นิพพาน วิโสธเย พึงใหหมดจดวิเศษ ขิปฺปเอว
พลันนั่นเทียว อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ตาณภาวาย เพื่อความเปนคืออันตาน
ทาน คือวา ปติฏานตฺถาย เพื่อประโยชนแกที่เปนที่ตั้งเฉพาะ ( อิติ )
ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา
ตาณาย อิติ ดังนี้ ฯ
าติสุหชฺชา อ. ญาติและสหายผูมีใจดี ท. อวเสสา ผูเหลือลง
เปตฺวา เวน ปตฺเต จ ซึง่ บุตร ท. ดวย มาตาปตโร จ ซึ่งมารดา
และบิดา ท. ดวย พนฺธวา อิติ ชื่อวาพวกพอง ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา มรเณน อันความตาย อภิภูตสฺส
ครอบงําแลว ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส
อิติ ดังนี้ ฯ
หิ จริงอยู ปวตฺติย ในกาลเปนที่เปนไป ปุตฺตาทโย ปยชนา
อ. ปยชน ท. มีบุตรเปนตน ตาณ เปนผูตานทาน อนฺนปานาทิทาเนน
จเอว ดวยการใหซึ่งวัตถุมีขาวและน้ําเปนตนดวยนั่นเทียว อุปฺปนฺนกิจฺจนิตฺถรเณน จ ดวยการชวยเหลือซึง่ กิจอันเกิดขึ้นแลวดวย หุตฺวาป
แมเปน น สนฺติ นาม ชือ่ วายอมไมมี ตาณตฺถาย เพื่อประโยชน
แกอันตานทาน คือวา เลนตฺถาย เพื่อประโยชนแกอันปองกัน ( เตส
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ปุตฺตาทิปยชนาน ) อสมตฺถตาย เพราะความที่แหงปยชนมีบุตรเปนตน
ท. เหลานั้น เปนผูไมสามารถ ปฏิพาหิตุ เพื่ออันหาม มรณ ซึง่
ความตาย อุปาเยน ดวยอุบาย เกนจิ อะไร ๆ มรณกาเล ในกาล
อันเปนที่ตาย เตนเอว การเณน เพราะเหตุนั้นนั่นเทียว ( วจน )
อ. พระดํารัสวา ตาณตา อ. ความเปนคือความตานทาน าตีสุ ใน
ญาติ ท. นตฺถิ ยอมไมมี อิติ ดังนี้ ( สตฺถารา ) อันพระศาสดา
วุตฺต ตรัสแลว ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปณฺฑิโต อ. บัณฑิต ชานิตฺวา ทราบแลว
เอต การณ ซึ่งเหตุนั่น คือวา เตส ปุตฺตาทิปยชนาน อฺมฺสฺส
ตาณ ภวิตุ อสมตฺถภาวสงฺขาต อันบัณฑิตนับพรอมแลววาความที่แหง
ปยชนมีบุตรเปนตน ท. เหลานั้น เปนผูไมสามารถ เพื่ออันเปน
ผูตานทาน แกกันและกัน สวุโต เปนผูสํารวมแลว คือวา
รกฺขิโต เปนผูรักษาแลว คือวา โคปโต เปนผูคุมครองแลว จตุปาริสุทฺธิสีเลน ดวยศีลคือความบริสุทธิ์ ๔ หุตฺวา เปน มคฺค ยังหนทาง
อฏงฺคิก อันประกอบดวยองค ๘ นิพพฺ านคมน อันเปนที่ไปสูพระ
นิพพาน วิโสเธยฺย พึงใหหมดจดวิเศษ สีฆ สีฆ เร็ว ๆ อิติ ดังนี้
( ปทสฺส ) แหงบทวา เอตมตฺถวส อิติ ดังนี้ ฯ
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เรือ่ งอัตตโนบุพพกรรม
๒๔. ๙๘/๑๗ ตั้งแต สตฺถา อิท อตีต อาหริตฺวา ตทา เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา อาหริตฺวา ครั้นทรงนํามาแลว อตีต
วตฺถุ ซึ่งเรื่องอันลวงไปแลว อิท นี้ วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว
ดูกอนภิกษุ ท. ตทา ในกาลนั้น อห อ. เรา พฺราหฺมโณ เปน
พราหมณ สงฺโข ชื่อวาสังขะ อโหสึ ไดเปนแลว ติณานิ อ. หญา ท.
เจติยงฺคเณ ที่ลานของพระเจดีย ปจฺเจกพุทฺธสฺส ของพระปจเจกพุทธเจา สุสิมสฺส นามวาสุสิมะ มยา อันเรา อุทธฺ ฏานิ ถอนขึ้นแลว
( ชนา ) อ. ชน ท. กตฺวา กระทําแลว อฏโยชนมคฺค ซึ่งหนทาง
อันมีโยชน ๘ เปนประมาณ วิหตขาณุกณฺฏก ใหเปนหนทางมีตอ
และหนามอันนําไปปราศแลว กรึสุ กระทําแลว สุทฺธ ใหเปนหนทาง
หมดจดแลว ตมตล ใหเปนหนทางมีพนอันเสมอ นิสฺสนฺเทน ดวย
ความหลั่งไหลออก ตสฺส เม กมฺมสฺส แหงกรรมของเรานั้น วาลุกา
อ. ทราย มยา อันเรา โอกิณฺณา เกลี่ยลงแลว ตตฺถ สุสิมปจฺเจกพุทฺธเจติยงฺคเณ ที่ลานของพระเจดีย ของพระปจเจกพุทธเจานามวา
สุสิมะนั้น ( ชนา ) อ. ชน ท. โอกิรสึ ุ เกลี่ยลงแลว วาลุก ซึง่ ทราย
อฏโยชนมคฺเค ในหนทางอันมีโยชน ๘ เปนประมาณ นิสฺสนฺเทน
ดวยความหลั่งไหลออก ตสฺส เม กมฺมสฺส แหงกรรมของเรานั้น ปูชา
อ. การบูชา วนกุสุเมหิ ดวยดอกคําในปา ท. มยา อันเรา กตา
กรทําแลว ตตฺถ สุสิมปจฺเจกพุทฺธเจติเย ที่พระเจดียของพระปจเจก-
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พุทธเจานามวาสุสิมะนั้น ปุปฺผานิ อ. ดอกไม ท. นานาวณฺณานิ อัน
มีสีตาง ๆ ( ชเนหิ ) อันชน ท. โอกิณฺณานิ โปรยแลว อฏโยชนมคเค ในหนทางอันมีโยชน ๘ เปนประมาณ อุทก อ. น้ํา คงฺคาย
ในแมน้ําชื่อวาคงคา เอกโยชฏาเน ในที่อันมีโยชนหนึ่งเปนประมาณ
สฺฉนฺน ดาดาษแลว ปทุเมหิ ดวยดอกปทุม ท. มฺจวณฺเณหิ
อันมีสี ๕ สี นิสฺสนฺเทน ดวยความหลั่งไหลออก ตสฺส เม กมฺมสฺส
แหงกรรมของเรานั้น ภูมิ อ. ภาคพื้น ตตฺถ สุสมิ ปจฺเจกพุทฺธเจติยงฺคเณ
ที่ลานของพระเจดีย ของพระปจเจกพุทธเจานามวาสุสิมะนั้น มยา
อันเรา ปริปฺโผสิตา ประพรมแลว กมณฺฑลูทเกน ดวยน้ําในลักจั่น
โปกฺขรวสฺส อ. ฝนโบกขรพรรณ วสฺสิ ตกแลว เวสาลิย ในเมือง
ไพศาลี นิสสฺ นฺเทน ดวยความหลั่งไหลออก ตสฺส เม กมฺมสฺส
แหงกรรมของเรานั้น มยา ตตฺถ สุสมิ ปจฺเจกพุทฺธเจติเย ปตากา
อาโรปตา จ อ. ธงแหงผา ท. อันเรา ยกขึ้นแลว ที่พระเจดีย
ของพระปจเจกพุทธเจานามวาสุสิมะนั้นดวย ( มยา ตตฺถ สุสมิ ปจฺเเจกพุทฺธเจติเย ) ฉตฺต พทฺธ จ อ. ฉัตร อันเรา ผูกไวแลว ที่พระเจดีย
ของพระปจเจกพุทธเจานามวาสุสิมะนั้นดวย สกลจกฺกวาฬคพฺภ อ. หอง
แหงจักรวาลทั้งสิ้น เอกุสฺเสว วิย เปนเพียงดังวามีมหรสพอันเดียวกัน
ธชปตากจฺฉตฺตาติฉตฺตาทีหิ วตฺถูหิ ดวยวัตถุ ท. มีธงชัยและธงแผนผา
และฉัตรอันยิ่งดวยฉัตรเปนตน ยาว เพียงใด อกนิฏภวนา แตภพชื่อ
วาอกนิฏฐ ชาต เกิดแลว นิสฺสนฺเทน ดวยความหลั่งไหลออก ตฺสส
เม กมฺมสฺส แหงกรรมของเรานั้น ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. อิติ โข
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เพราะเหตุนั้นแล เอโส ปูชาสกฺกาโร อ. การบูชาและสักการะนั่น
มยฺห นเอว พุทฺธานุภาเวน นิพฺพตฺโต ไมบังเกิดแลว แกเรา ดวย
อานุภาพของพระพุทธเจา นั่นเทียว น ( นิพฺพตฺโต ) ไมบังเกิดแลว
นาคเทวพฺรหฺมานุภาเวน ดวยอานุภาพของนาคและเทพและพรหม ปน
แตวา ( เอโส ปูชาสกฺกาโร ) อ. การบูชาและสักการะนั่น ( นิพฺพตฺโต )
บังเกิดแลว อปฺปมตฺตกปริจฺจาคานุภาเวน ดวยอานุภาพของการบริจาค
อันมีประมาณอันนอย อตีเต กาเล ในกาลอันลวงไปแลว อิติ ดังนี้
เทเสนฺโต เมื่อจะทรงแสดง ธมฺม ซึ่งธรรม อาห ตรัสแลว คาถ
ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
เจ หากวา ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล อสฺเส พึงเห็น
สุข ซึ่งความสุข วิปุล อันไพบูล มตฺตาสุขปริจฺจาคา
เพราะการสละรอบซึ่งความสุขโดยประมาณไซร
ธีโร อ. นักปราชญ สมฺปสฺส เมื่อเห็นดวยดี สุข
ซึ่งความสุข วิปุล อันไพบูลย จเช พึงสละ
มตฺตาสุข ซึ่งความสุขโดยประมาณ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปริตฺตสุข อ. ความสุขอันนิดหนอย
ปมาณยุตฺตก อันควรแลวแกประมาณ ( ภควตา ) อันพระผูมีพระภาค
เจา วุจฺจติ ยอมตรัสเรียกวา มตฺตาสุข อิติ ดังนี้ ปริจฺจาเคน เพราะ
อันสละรอบ ตสฺส มตฺตาสุขสฺส ซึ่งความสุขโดยประมาณนั้น ( อิติ )
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ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา
มตฺตาสุขปริจฺจาคา อิติ ดังนี้ ฯ
สุข อ. ความสุข อุฬาร อันอุฬาร คือวา นิพพฺ านสุข อ. ความ
สุขคือพระนิพพาน ( ภควตา ) อันพระผูมีพระภาคเจา วุจฺจติ ยอมตรัส
เรียกวา สุข ซึ่งความสุข วิปุล อันไพบูลย อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. เนื้อความวา เจ หากวา ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล
ปสฺเสยฺย พึงเห็น ต วิปลุ สุข ซึ่งความสุขอันไพบูลยนั้นไซร อิติ ดังนี้ ฯ
อิท อตฺถรูป อ. อรรถรูปนี้วา หิ ก็ มตฺตาสุข นาม ชื่อ
อ. ความสุขโดยประมาณ อุปฺปชฺชติ ยอมเกิดขึ้น ( ปคฺคลสฺส ) แก
บุคคล เอก โภชนปาตึ สชฺชาเปตฺวา ภฺุชนฺตสฺส ผูยังบุคคลใหจัดแจง
แลว ซึ่งถาดแหงโภชนะ ถาดหนึ่ง บริโภคอยู ปน สวนวา นิพฺพานสุข
นาม ชื่อ อ. ความสุขคือพระนิพพาน วิปุล อันไพบูลย คือวา อุฬาร
อันอุฬาร นิพฺพตฺตติ ยอมบังเกิด ( ปุคฺคลสฺส ) แกบุคคล ต มตฺตาสุข
ปริจฺจชิตฺวา อุโปสถ กโรนฺตสฺส วา ผูสละรอบแลว ซึ่งความสุขโดย
ประมาณนั้น กระทําอยู ซึ่งอุโบสถหรือ ทาน เทนฺตสฺส วา หรือวา
ผูถวายอยู ซึง่ ทาน ตสฺมา เพราะเหตุนั้น สเจ ถาวา ( ปุคฺคโล )
อ. บุคคล ปสฺสติ ยอมเห็น สุข ซึ่งความสุข วิปุล อันไพบูลย
ปริจฺจาคา เพราะอันสละรอบ ตสฺส มตฺตาสุขสฺส ซึ่งความสุขโดยประมาณ
นั้น เอว อยางนี้ไซร อถ ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้น ( สนฺเต ) มี
อยู ปณฺฑิโต อ. บัณฑิต ปสฺสนฺโต เมื่อเห็น เอต วิปุล สุข ซึง่ ความ
สุขอันไพบูลยนั่น สมฺมา โดยชอบ จเชยฺย พึงสละ ต มตฺตาสุข ซึ่ง
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ความสุขโดยประมาณนั้น อิติ ดังนี้ ( สตฺถารา ) วุตฺต เปนอรรถรูป
อันพระศาสดาตรัสแลว โหติ ยอมเปน ฯ
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เรื่องภัททิยภิกษุ
๒๕.๑๐๒/๑๓ ตั้งแต สตฺถา เต ภิกฺขู คหิตฺวา ภิกฺขเว เปนตนไป.
สตฺถา อ. พระศาสดา ครหิตฺวา ทรงติเตียนแลว เต ภิกฺขู
ซึ่งภิกษุ ท. เหลนั้น วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอ นภิกษุ ท. ตุมฺเห
อ. เธอ ท. อรคนฺตฺวา มาแลว อฺเน กิจฺเจน ดวยกิจอื่น อุยฺยุตฺตา
เปนผูขวนขวายแลว อฺสฺมึเอว กิจฺเจ ในกิจอื่นนั่นเทียว ( อตฺถ )
ยอมเปน อิติ ดังนี้ เทเสนฺโต เมื่อจะทรงแสดง ธมฺม ซึ่งธรรม อภาสิ
ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
หิ ก็ ย กิจฺจ อ. กิจใด ( อตฺตนา ) อันตน กิจฺจ
ควรกระทํา ต กิจฺจ อ. กิจนัน้ ( ภิกฺขหู ิ ) อัน
ภิกษุ ท. อปวิทธฺ  ทอดทิ้งแลว ปน แตวา อกิจฺจ
อ. กิจอันตนไมพึงกระทํา ( ภิกฺขูหิ ) อันภิกษุ ท.
กยีรติ ยอมกระทํา อาสวา อ. อาสวะ ท. วฑฺฒนฺติ
ยอมเจริญ เตส ภิกฺขูน แกภกิ ษุ ท. เหลานั้น
อุนนฺ ฬาน ผูมีมานะเพียงดังวาไมอออันยกขึ้นแลว
ปมตฺตาน ผูประมาทแลว จ สวนวา สติ อ. สติ
กายคตา อันไปแลวในกาย นิจฺจ เปนนิจ เยส
ภิกขฺ ูน อันภิกษุ ท. เหลาใด สุสมารทฺธา ปรารภ
พรอมดวยดีแลว เต ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. เหลานั้น
สาตจฺจการิโน ผูมีปกติกระทําโดยความติดตอ
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กิจฺเจ ในกิจอันตนควรกระทํา น เสวนฺติ ยอมไม
เสพ อกิจฺจ ซึ่งกิจอันตนไมพึงกระทํา อาสวา
อ. อาสวะ ท. ( เตส ภิกฺขูน ) ของภิกษุ ท. เหลา
นั้น สตาน ผูมีสติ สมฺปชานาน ผูรูทั่วโดยชอบ
คจฺฉนฺติ ยอมถึง อตฺถ ซึ่งความตั้งอยูไมได อิติ
ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา หิ ก็ อาทิ กมฺม อ. กรรมอันเปนตน
เอว อยางนี้ อิติ คือ อปริมาณสีลกฺขนฺธโคปน อ. การคุมครองซึ่ง
กองแหงศีลอันไมมีประมาณ อรฺวาโส อ. การอยูในปา ธูตงฺคปริหรณ
อ. การบริหารซึ่งองคเปนเครื่องขจัดซึ่งกิเลส ภาวนารามตา อ. ความ
เปนแหงบุคคลผูมีภาวนาเปนที่มายินดี กิจฺจ นาม ชื่อวากิจอันตนควร
กระทํา ภิกฺขุโน ของภิกษุ ( อตฺตโน ) ปพฺพชิตกาลโต ปฏาย จําเดิม
แตกาลแหงตนบวชแลว ปน แตวา ย กิจฺจ อ. กิจใด อตฺตโน อันตน
กิจฺจ ควรกระทํา ต กิจฺจ อ. กิจนั้น อิเมหิ ภิกฺขูหิ อันภิกษุ ท. เหลานี้
อปวิทฺธ ทอดทิ้งแลว คือวา ฉฑฺฑิต ละทิ้งแลว ( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ
ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหง
บทวา ย หิ กิจฺจ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปน ก็ ฉตฺตมณฺฑน อ. การประดับซึ่ง
รม อุปาหนมณฺฑน อ. การประดับซึ่งรองเทา ปาทุกปตฺตถาลกธมกรกกายพนฺธนมณฺฑน อ. การประดับซึ่งเขียงเทาและบาตรและโอ
และธมกรกและประคตเอวและผาอังสะ อกิจฺจ นาม ชื่อวากิจอันตน
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ไมควรกระทํา ภิกฺขุโน แหงภิกษุ ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา
อกิจฺจ อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
( อตฺโถ ) อ. อธิบายวา ต กิจฺจ อ. กิจนั้น เยหิ ภิกฺขูหิ อันภิกษุ
ท. เหลาใด กยีรติ ยอมกระทํา อาสวา อ. อาสวะ ท. จตฺตาโรป แม
๔ วฑฺฒนฺติ ยอมเจริญ เตส ภิกฺขูน แกภิกษุ ท. เหลานั้น อุนฺนฬาน
ผูชื่อวามีมานะเพียงดังวาไมอออันยกขึ้นแลว มานนฬ อุกฺขิปตฺวา จรเณน
เพราะอันยกขึ้น ซึ่งมานะเพียงดังวาไมออ แลวเที่ยวไป ปมตฺตาน ผู
ชื่อวาประมาทแลว สติโวสฺสคฺเคน เพราะอันสละลงซึ่งสติ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา สุปคฺคหิตา ประคองดวยดีแลว ( อิติ )
ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา สุสมารทฺธา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา กายานุปสฺสนาภาวนา อ. ภาวนาอันเปน
เครื่องตามเห็นซึ่งกาย ( อิติ ) ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสอง
แหงบทวา กายคตา สติ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา เต ภิกขฺ ู อ. ภิกษุ ท. เหลานั้น น เสวนฺติ
ยอมไมเสพ คือวา น กโรนฺติ ยอมไมกระทํา อกิจฺจ ซึ่งกิจอันตน
ไมควรกระทํา เอต นั่น ฉตฺตมณฺฑนาทิก มีการประดับซึ่งรมเปนตน
อิติ ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา อกิจฺจ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ( กิจฺเจ ) ในกิจ กตฺตพฺเพ อันตนพึง
กระทํา คือวา กรณีเย อันตนควรกระทํา อปริมาณสีลกฺขนฺธโคปนาทิเก
มีการคุมครองซึ่งกองแหงศีลอันไมประมาณเปนตน ปฏาย จําเดิม
( อตฺตโน ) ปพฺพชิตกาลโต แตกาลแหงตนบวชแลว ( อิติ ) ดังนี้
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( ปทสฺส ) แหงบทวา กิจฺเจ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา การิโน ผูมีปกติกระทํา สสต เนือง ๆ
คือวา อฏิตการิโน ผูมีปกติกระทําอันไมตั้งอยูแลว ( อิติ ) ดังนี้
( ปทสฺส ) แหงบทวา สาตจฺจการิโน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อธิบายวา อาสวา อ. อาสวะ ท. จตฺตาโรป แม ๔
เตส ภิกฺขูน ของภิกษุ ท. เหลานั้น สตาน ผูชื่อวามีสติ อวิปฺปวาเสน
เพราะการไมอยูปราศ สติยา จากสติ สมฺปชานาน ผูชื่อวารูทั่วโดยชอบ
สมฺปชฺเหิ เพราะความรูทั่วโดยชอบ ท. จตูหิ ๔ อิติ คือ สาตฺถกสมฺปชฺ อ. ความรูทวั่ โดยชอบซึง่ ธรรมอันเปนไปกับดวยอรรถ
สปฺปายสมฺปชฺ อ. ความรูทั่วโดยชอบซึ่งธรรมเปนที่สบาย โคจรสมฺปชฺ อ. ความรูทั่วโดยชอบซึ่งธรรมเปนอารมณ อสมฺโมหสมฺปชฺ อ. ความรูทั่วโดยชอบซึ่งความไมหลงดวยดี คจฺฉนฺติ ยอม
ถึง อตฺถ ซึ่งความตั้งอยูไมได คือวา คจฺฉนฺติ ยอมถึง ปริกฺขย ซึ่ง
ความสิ้นไปรอบ คือวา อภาว ซึ่งความไมมี อิติ ดังนี้ ฯ
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เรือ่ งลกุณฏกภัททิยเถระ
๒๖. ๑๐๔/๘ ตั้งแต เอกทิวส หิ สมฺพหุลา อาคนฺตุกา เปนตนไป.
หิ ความพิสดารวา เอกทิวส ในวันหนึ่ง ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท.
อาคนฺตุกา ผูอาคันตุกะ สมฺพหุลา ผูมากพรอม อุปสงฺกมิตฺวา เขาไป
เฝาแลว สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา นิสินฺน ผูประทับนั่งแลว ทิวาฏาเน
ในที่เปนที่พักในกลางวัน วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแลว นิสีทึสุ นัง่ แลว
เอกมนฺต ณ สวนสุดขางหนึ่ง ฯ ตสฺมึ ขเณ ในขณะนั้น ลกุณฏฺ กภทฺทิยตฺเถโร อ. พระเถระชื่อวาลกุณฏกภัททิยะ อติกฺกมติ ยอมกาวลวงไป
อวิทูเร ในทีไ่ มไกล ภควโต แหงพระผูมีพระภาคเจา ฯ
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา ตฺวา ทรงทราบแลว จิตฺตวาร ซึ่ง
วาระแหงจิต เตส ภิกฺขูน ของภิกษุ ท. เหลานั้น วตฺวา ตรัสแลว
วา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. ปสฺสถ จงดู อย ภิกฺขุ
อ. ภิกษุนี้ หนิตฺวา ฆาแลว มาตาปตโร ซึ่งมารดาและบิดา ท. นิทฺทุกฺโข
เปนผูมีทุกขอันออกแลว หุตฺวา เปน ยาติ ไปอยู อิติ ดังนี้ ( วจเน )
ครั้นเมื่อคําวา ตุมฺเห อ. พระองค ท. วทถ ยอมตรัส เอต วตฺถุ ซึ่ง
เรื่องนั่น กึ นาม ชื่ออะไร อิติ ดังนี้ เตหิ ภิกฺขูหิ อันภิกษุ ท. เหลานั้น
อฺมฺ มุขานิ โอโลเกตฺวา สสย ปกฺขนฺเตหิ ผูแลดูแลว ซึ่งหนา
ท. กะกันและกันแลนไปแลว สูความสงสัยวา สตฺถา อ. พระศาสดา
วทติ ยอมตรัส กึ นุ โข วตฺถุ ซึ่งเรื่องอะไรหนอแล อิติ ดังนี้ วุตฺเต
กราบทูลแลว เทเสนฺโต เมื่อจะทรงแสดง ธมฺม ซึ่งธรรม เตส ภิกฺขูน
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แกภิกษุ ท. เหลานั้น อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล มาตร ( หนฺตฺวา ) จ ฆา
แลว ซึ่งมารดาดวย ปตร หนฺตฺวา จ ฆาแลว ซึ่ง
บิดาดวย ราชาโน เทฺว ขตฺติเย ( หนฺตฺวา ) จ
ฆาแลว ซึ่งพระราชา ท. ๒ ผูเปนกษัตริยดวย
รฏ สานุจร หนฺตฺวา จ ฆาแลว ซึ่งชาวแวน
แควนอันเปนไปกับดวยบุคคลผูเที่ยวไปตามดวย
พฺราหฺมโณ เปนพราหมณ อนีโฆ ผูไมมที ุกข
( หุตฺวา ) เปน ยาติ ยอมไป อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา สหิต อันไปแลวกับ อายสาธเกน ดวย
บุคคลผูยังสวยใหสําเร็จ คือวา อายุตฺตเกน ดวยนายเสมียน ( อิติ ) ดังนี้
ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา สานุจร
อิติ ดังนี้ ฯ
หิ ก็ ( วินิจฺฉโย ) อ. วินิจฉัย เอตฺถ คาถาย ในพระคาถานี้
( ปณฺฑิเตน ) อันบัณฑิต ( เวทิตพฺโพ ) พึงทราบ ฯ ตณฺหา อ. ตัณหา
มาตา นาม ชื่อวามารดา สตฺตาน ชนนโต เพราะอันยังสัตว ท. ให
เกิด ตีสุ ภเวสุ ในภพ ท. ๓ วจนโต เพราะพระดํารัสวา ตณฺหา
อ. ตัณหา ปุริส ยังบุรุษ ชเนติ ยอมใหเกิด อิติ ดังนี้ ฯ อสฺมิมาโน
อ. อัสมิมานะ ปตา นาม ชื่อวาบิดา ปตร นิสฺสาย อสฺมิมานสฺส
อุปฺปชฺชนโต เพราะอันอาศัย ซึ่งบิดา แลวเกิดขึ้น แหงอัสมิมานะวา
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อห อ. เรา อสุกสฺส นาม รฺโ ( ปุตฺโต ) วา เปนพระโอรส ของ
พระราชาชื่อโนนหรือ ( อสุกสฺส นาม ) ราชมหมตฺตสฺส ปุตฺโต วา
หรือวา เปนบุตร ของมหาอํามาตยของพระราชาชื่อโนน ( อมฺหิ ) ยอม
เปน อิติ ดังนี้ ฯ สสฺสตุจฺเฉททิฏิโย อ. สัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ ท.
เทฺว ๒ ภชนฺติ ยอมคบ ทิฏิคตานิ ซึ่งทิฏฐิ ท. สพฺพานิ ทั้งปวง
โลโก วิย ราวกะ อ. ชาวโลก ( ภชนฺโต ) คบอยู ราชาน ซึ่งพระราชา
ยสฺมา เหตุใด ตสฺมา เพราะเหตุนั้น สสฺสตุจฺเฉททิฏิโย อ. สัสสตทิฏฐิ
และอุจเฉททิฏฐิ ท. เทฺว ขตฺติยราชาโน นาม ชื่อวาพระราชาผูเปน
กษัตริยสอง ฯ ทฺวาทสายตนานิ อ. อายตนะ ๑๒ ท. รฏ นาม ชื่อ
วาแวนแควน ( เตส ทฺวาทสายตนาน ) รฏสทิสตฺตา เพราะความ
ที่แหงอายตนะ ๑๒ ท. เหลานั้น เปนเชนกับดวยแวนแควน วิตฺถตตฺเถน
โดยอรรถวากวางขวาง ฯ นนฺทิราโค อ. ความกําหนัดดวยอํานาจแหง
ความเพลิดเพลิน นิสฺสโิ ต อันอาศัยแลว ต อายตน ซึ่งอายตนะนั้น
อายุตฺตกปุริโส วิย ราวกะ อ. บุรุษผูเปนนายเสมียน อายสาธโก ผูยัง
สวนใหสําเร็จ อ นุจโร นาม ชื่อวาบุคคลผูเที่ยวไปตาม ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา นิทฺทุกฺโข เปนผูมีทุกขอันออกแลว ( อิติ )
ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา อนีโฆ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ขีณาสโว ผูมีอาสวะสิ้นแลว ( อิติ ) ดังนี้
( ปทสฺส ) แหงบทวา พฺราหฺมโณ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อธิบาย เอตฺถ คาถาย ในพระคาถานี้ อย นี้วา
ขีณาสโว ชือ่ วาผูมีอาสวะสิ้นแลว เอเตส ตณฺหาทีน กิเลสาน อรหตฺต-
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มคฺคฺาณาสินา ( อตฺตนา ) หตตฺตา เพราะความที่แหงกิเลส ท. มี
ตัณหาเปนตนเหลานั่น เปนกิเลสอันตนละไดแลว ดวยดาบคือญาณ
อันประกอบพรอมแลวดวยอรหัตมรรค นิทฺทุกฺโข เปนผูมีทุกขอันออก
แลว หุตฺวา เปน ยาติ ยอมไป อิติ ดังนี้ ฯ
เทสนาวสาเน ในกาลเปนที่สุดลงแหงเทศนา เต ภิกฺขู อ. ภิกษุ
ท. เหลานั้น ปติฏหึสุ ตั้งอยูเฉพาะแลว อรหตฺเต ในความเปนแหง
พระอรหันต ฯ
วตฺถุ อ. เรื่อง ทุติยคาถายป แมในพระคาถาที่สอง ปุรมิ สทิสเอว
เปนเรื่องเชนกับดวยเรื่องอันมีในกอนนั่นเทียว ( โหติ ) ยอมเปน ฯ
ตทาป แมในกาลนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา อารพฺภ ทรงพระปรารภ
ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรเอว ซึ่งพระเถระชื่อวาลกุณฏกภัททิยะนั่นเทียว
เทเสนฺโต เมื่อจะทรงแสดง ธมฺม ซึ่งธรรม เตส ภิกฺขูนแกภิกษุ
ท. เหลานั้น อาห ตรัสแลวคาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล มาตร ( หนฺตฺวา ) จ ฆา
แลวซึ่งมารดาดวย ปตร หนฺตฺวา จ ฆาแลว ซึ่ง
บิดาดวย ราชาโน เทฺว โสตฺถิเย ( หนฺตฺวา ) จ
ฆาแลว ซึ่งพระราชา ท. ๒ ผูเปนพราหมณดวย
เวยฺยคฺฆปฺจม หนฺตฺวา จ ฆาแลว ซึ่งหมวดหา
แหงนิวรณมีวิจกิ ิจฉานิวรณ เชนกับดวยหนทางอัน
เสือโครงเที่ยวไปตามแลวเปนที่หาดวย พฺราหฺมโณ
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เปนพราหมณ อนีโฆ ผูไมมที ุกข ( หุตฺวา ) เปน
ยาติ ยอมไป อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา เทฺว พฺราหฺมเณ จ ผูเปนพราหมณสอง
ดวย ( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปททฺวยสฺส )
แหงหมวดสองแหงบทวา เทฺว จ โสติถิเย อิติ ดังนี้ ฯ
หิ ก็ สตฺถา อ. พระศาสดา กเถสิ ตรัสแลว สสฺสตุจฺเฉททิฏิโย
ซึ่งสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ ท. กตฺวา กระทํา เทฺว พฺราหฺมณราชาโน
ใหเปนพระราชาผูเปนพราหมณสอง อิมิสฺสา คาถาย ในพระคาถานี้
อตฺตโน ธมฺมิสฺสรตาย จ เพราะความที่แหงพระองค เปนผูทรงเปน
ใหญในธรรมดวย ( อตฺตโน ) เทสนาวิธิกุสลตาย จ เพราะความที่
แหงพระองค เปนผูทรงฉลาดในวิธีแหงเทศนาดวย ฯ
( วิคฺคโห ) อ. วิเคราะหวา มคฺโค อ. หนทาง พฺยคฺฆานุจริโต
อันเสือโครงเที่ยวไปตามแลว สปฺปฏิภโย อันเปนไปกับดวยภัยเฉพาะ
ทุปฺปฏิปนฺโน อันบุคคลดําเนินไปแลวโดยยาก เวยฺยคฺโฆ นาม
ชื่อวาหนทางอันเสือโครงเที่ยวไปตามแลว วิจิกิจฺฉานีวรณป แม
อ. วิจิกิจฉานิวรณ เวยฺยคฺฆ นาม ชื่อวาเปนเพียงดังวา หนทาง
อันเสือโครงเที่ยวไปตามแลว ( ตสฺส วิจิกิจฺฉานีวรณสฺส ) สทิสตาย
เพราะความที่แหงวิจิกิจฉานิวรณนั้นเปนเชนกับ เตน เวยฺยคฺเฆน ดวย
หนทางอันเสือโครงเที่ยวไปตามแลวนั้น ต เวยฺยคฺฆ อ. วิจิกิจฉานิวรณเชนกับดวยหนทางอันเสือโครงเที่ยวไปตามแลวนั้น ปฺจม เปน
ที่หา อสฺสส นีวรณปฺจกสฺส แหงหมวดหาแหงนิวรณนั้น อิติ
เพราะเหตุนั้น ( ต ) นีวรณปฺจก อ. หมวดหาแหงนิวรณนั้น เวยฺจคฺฆ-
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ปฺจม นาม ชื่อวามีวิจิกิจฉานิวรณอันเชนกับดวยหนทางอันเสือโครง
เที่ยวไปตามแลวเปนที่หา ( อิติ ) ดังนี้ เอตฺถ ปเท ในบทนี้วา
เวยฺยคฺฆปฺจม อิติ ดังนี้ ( ปณฺฑิเตน ) อันบัณฑิต ( กาตพฺโพ )
พึงกระทํา ฯ
( อตฺโถ ) อ. อธิบาย เอตฺถ คาถาย ในพระคาถานี้ อย นี้วา
จ ก็ ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล หนฺตฺวา ฆาแลว อิท เวยฺยคฺฆปฺจม
ซึ่งนิวรณมีวิจิกิจฉานิวรณอันเชนกับดวยหนทางอันเสือโครงเที่ยวไปตาม
แลวที่หานี้ อรหตฺตมคฺคฺาณาสินา ดวยดาบคือญาณอันประกอบ
พรอมแลวดวยอรหตมรรค พฺราหฺมโณ เปนพราหมณ อนีโฆ ผูไม
มีทุกข ( หุตวฺ า ) เปน ยาติ ยอมไป อิติ ดังนี้ ( ปณฺฑิเตน ) อัน
บัณฑิต ( เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ
เสส ปท อ. บทอันเหลือ ปุรมิ สทิสเอว เปนบทเชนกับดวย
บทอันมีในกอนนั่นเทียว ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้แล ฯ
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เรื่องนายทารุสากฏิกะ
๒๗. ๑๐๘/๗ ตั้งแต อถสฺส สตฺถา มหาราช น เกวส เปนตนไป.
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา มหาราช
ดูกอนมหาบพิตร พุทฺธานุสฺสติเอว อ.การตามระลึกถึงซึ่งพระพุทธเจา
นั่นเทียว รกฺขา เปนคุณชาติเครื่องรักษา ( โหติ ) ยอมเปน เกวล
อยางเดียว น หามิได ปน ก็ จิตฺต อ. จิต เยส ชนาน อันชน ท. เหลาใด
สุภาวิต ใหเปนดีแลว ฉพฺพิเธน าเนน โดยฐานะอันมีอยาง ๖ กิจฺจ
อ. กิจ อฺเน รกฺขาวรเณน วา ดวยอันรักษาและอันปองกันอยางอื่น
หรือ มนฺโตสเธหิ วา หรือวา ดวยมนตและโอสถ ท. นตฺถิ ยอม
ไมมี เตส ชนาน แกชน ท. เหลานั้น อิติ ดังนี้ อสฺส รฺโ แก
พระราชานั้น ทสฺเสนฺโต เมื่อจะทรงแสดง ฉฏานานิ ซึ่งฐาน ๖ ท.
อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
สติ อ. สติ เยส ชนาน ของชน ท. เหลาใด
พุทธฺ คตา เปนคุณชาติไปแลวในพระพุทธเจา นิจฺจ
เปนนิจ ทิวา จ ในกลางวันดวย รตฺโต จ ใน
กลางคืนดวย ( โหติ ) ยอมเปน ( เต ชนา ) อ. ชน
ท. เหลานั้น โคตมสาวกา เปนสาวกของพระโคดม
( หุตฺวา ) เปน ปพุชฺฌนฺติ ตื่นอยู สุปฺปพุทฺธ
ตื่นแลวดวยดี สทา ในกาลทุกเมื่อ จ อนึง่ สติ
อ. สติ เยส ชนาน ของชน ท. เหลาใด ธมฺมคตา
เปนคุณชาติไปแลวในพระธรรม นิจฺจ เปนนิจ ทิวา
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จ ในกลางวันดวย รตฺโต จ ในกลางคืนดวย
( โหติ ) ยอมเปน ( เต ชนา ) อ. ชน ท. เหลานั้น
โคตมสาวกา เปนสาวกของพระโคดม ( หุตฺวา )
เปน ปพุชฺฌนฺติ ตื่นอยู สุปฺปพุทฺธ ตื่นแลวดวยดี
สทา ในกาลทุกเมื่อ สติ อ. สติ เยส ชนาน ของ
ชน ท. เหลาใด สงฺฆคตา เปนคุณชาติไปแลวใน
พระสงฆ นิจฺจ เปนนิจ ทิวา จ ในกลางวันดวย
รตฺโต จ ในกลางคืนดวย ( โหติ ) ยอมเปน ( เต
ชนา ) อ. ชน ท. เหลานั้น โคตมสาวกา เปน
สาวกของพระโคดม ( หุตฺวา ) เปน ปพุชฺฌนฺติ
ตื่นอยู สุปฺปพุทฺธ ตื่นแลวดวยดี สทา ในกาล
ทุกเมื่อ จ อนึ่ง สติ อ. สติ เยส ชนาน ของ
ชน ท. เหลาใด กายคตา เปนคุณชาติไปแลวใน
กาย นิจฺจ เปนนิจ ทิวา จ ในกลางวันดวย รตฺโต
จ ในกลางคืนดวย ( โหติ ) ยอมเปน ( เต ชนา )
อ. ชน ท. เหลานั้น โคตมสาวกา เปนสาวกของ
พระโคดม ( หุตวฺ า ) เปน ปพุชฺฌนฺติ ตื่นอยู
สุปปฺ พุทิธ ตื่นแลวดวยดี สทา ในกาลทุกเมื่อ มโน
อ. ใจ เยส ชนาน ของชน ท. เหลาใด รโต
ยินดีแลว อหึสาย ในการไมเบียดเบียน ทิวา จ
ยินดีแลว อหึสาย ในการไมเบียดเบียน ทิวา จ
ในกลางวันดวย รตฺโต จ ในกลาง คืนดวย ( เต
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ชนา ) อ. ชน ท. เหลานั้น โคตมสาวกา เปน
สาวกของพระโคดม ( หุตฺวา ) เปน ปพุชฺฌนฺติ
ตื่นอยู สุปฺปพุทฺธ ตื่นแลวดวยดี สทา ในกาล
ทุกเมื่อ มโน อ. ใจ เยส ชนาน ชองชน ท.
เหลาใด รโต ยินดีแลว ภาวนาย ในภาวนา ทิวา
จ ในกลางวันดวย รตฺโต จ ในกลางคืนดวย
( เต ชนา ) อ. ชน ท. เหลานั้น โคตมสาวกา
เปนสาวกของพระโคดม ( หุตฺวา ) เปน ปพุชฺฌนฺติ
ตื่นอยู สุปฺปพุทฺฑ ตื่นแลวดวยดี สทา ในกาล
ทุกเมื่อ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ( เต ชนา ) อ. ชน ท. เหลานั้น คเหตฺวา
ยึดเอาแลว สตึ ซึ่งสติ พุทฺธคต อันไปแลวในพระพุทธเจา สุปนฺตาเอว
หลับอยูนั่นเทียว ปพุชฺฌนฺตา เมื่อตน ปพุชฌ
ฺ นฺติ นาม ชื่อวาตื่นอยู
สุปฺปพุทฺธ ตืน่ แลวดวยดี ( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้น
หนา ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถาวา สุปฺปพุทฺธ ปพุชฺฌนฺติ
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา โคตมสาวกา ชื่อวาเปนสาวกของพระโคดม ( อตฺตโน ) ชาตตฺตา เพราะความที่แหงตนเปนผูเกิดแลว
สวนนฺเต ในที่สุดแหงการฟง พุทฺธสฺส ตอพระพุทธเจา โคตมโคตฺตสฺส
ผูเปนโคตมโคตร อนุสาสนีสวนตาย เพราะความเปนคืออันฟงซึ่ง
อนุสาสนี ตสฺสเอว พุทฺธสฺสส ของพระพุทธเจา พระองคนั้นนั่นเทียว
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( อิติ ) ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถาวา สทา โคตมสาวกา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา สติ อ. สติ เยส ชนาน ของชน ท. เหลาใด
อารพฺภ ปรารภ พุทฺธคุเณ ซึ่งคุณของพระพุทธเจา ท. อิติป โส ภควา
อิติอาทิปฺปเภเท อันตางดวยพระคุณอันมีคําวา อิติป โส ภควา ดังนี้
เปนตน อุปฺปชฺชมานา เกิดขึ้นอยู อตฺถิ มีอยู นิจฺจกาล ตลอดกาล
เปนนิจ เต ชนา อ. ชน ท. เหลานั้น ปพุชฺฌนฺติ ชื่อวาตื่นอยู สุปฺปพุทฺธ
ตื่นแลวดวยดี สทาป แมในกาลทุกเมื่อ อิติ ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส )
แหงหมวดสองแหงบทวา พุทฺธคตา สติ อิติ ดังนี้ ฯ
ปน ก็ ( เต ชนา ) อ. ชน ท. เหลานั้น อสกฺโกนฺตา เมื่อไม
อาจ ตถา เหมือนอยางนั้น มนสิกโรนฺตา กระทําไวในใจอยู พุทฺธานุสฺสตึ
ซึ่งการตามระลึกถึงซึ่งพระพุทธเจา เอกทิวส ในวันหนึ่ง ตีสุ กาเลสุ
ในกาล ท. ๓ ทุวีสุ กาเลสุ ในกาล ท. ๒ เอกสฺมึป กาเล ในกาล
แมอันหนึ่ง สุปฺปพุทฺธ ปพุชฺฌนฺติเอว นาม ชื่อวาตื่นอยู ตื่นแลวดวยดี
นั่นเทียว ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา สติ อ. สติ อารพฺภ ปรารภ ธมฺมคุเณ
ซึ่งคุณของพระธรรม ท. สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม อิติอาทิปฺปเภเท
อันตางดวยคุณมีคําวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ดังนี้เปนตน
อุปฺปชฺชมานา เกิดขึ้นอยู ( อิติ ) ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสอง
แหงบทวา ธมฺมตา สติ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา สติ อ. สติ อารพฺภ ปรารภ สงฺฆคุเณ
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ซึ่งคุณของพระสงฆ ท. สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ อิติอาทิปฺปเภเท
อันตางดวยคุณมีคําวา สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ดังนี้เปนตน
อุปฺปชฺชมานา เกิดขึ้นอยู ( อิติ ) ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสอง
แหงบทวา สงฺฆคตา สติ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา สติ อ. สติ อุปฺปชฺชมานา เกิดขึ้นอยู
ทฺวตฺตึสาการวเสน วา ดวยอํานาจแหงอาการ ๓๒ หรือ นวสิวฏิกาวเสน
วา หรือวา ดวยอํานาจแหงการอยูในปาชา ๙ จตุธาตุววฏานวเสน
วา ดวยอํานาจแหงการกําหนดซึ่งธาตุ ๔ หรือ อชฺฌตฺตนีลกสิณาทิรูปชฺฌานวเสน วา หรือวา ดวยอํานาจแหงรูปฌานมีนีลกสิณอันเปน
ไปในภายในเปนตน ( อิติ ) ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหง
บทวา กายคตา สติ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา รโต ยินดีแลว กรุณาภวนาย ในกรุณา
ภาวนา วุตฺตาย อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เอว อยางนี้วา โส
ภิกฺขุ อ. ภิกษุนั้น เจตสา มีใจ กรุณาสหคเตน อันไปแลวกับดวย
กรุณา ผริตฺวา แผไปแลว เอก ทิส ตลอดทิศหนึ่ง วิหรติ อยู อิติ
ดังนี้ ( อิติ ) ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหงบทวา อหึสาย
รโต อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา เมตฺตาภาวนาย ในเมตตาภาวนา ( อิติ )
ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา ภาวนาย อิติ ดังนี้ ฯ
ภควนา อ. ภาวนา อวเสสา อันเหลือลง สพฺพาป แมทั้งปวง
( ภควตา ) อันพระผูมีพระภาคเจา ( อธิปฺเปตา ) ทรงพระประสงค
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เอาแลว อิธ ปเท ในบทนี้วา ( ภาวนาย อิติ ) ดังนี้ กรุณาภาวนาย
( อตฺตนา ) วุตฺตตฺตา เพราะความที่แหงกรุณาภาวนา เปนคุณชาติอัน
พระองคตรัสแลว เหฏา ในภายใต กิฺจาป แมก็จริง ปน ถึงอยางนั้น
เมตฺตาภาวนา ว อ. เมตตาภาวนาเทียว ( ภควตา ) อันพระผูมีพระภาคเจา อธิปฺเปตา ทรงพระประสงคเอาแลว อิธ ภาวนาย อิติ ปเท
ในบทวา ภาวนาย ดังนี้ ฯ
เสส ปท อ. บทอันเหลือ ( ปณฺฑิเตน ) อันบัณฑิต เวทิตพฺพ
พึงทราบ ปมคาถาย วุตฺตนเยนเอว ตามนัยแหงคําอันขาพเจากลาว
แลว ในพระคาถาที่หนึ่งนั่นเทียว ฯ
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เรือ่ งวัชชีปุตตกภิกษุ
๒๘. ๑๑๐/๑๘ ตั้งแต โส กิร วชฺชีรฏเ ราชปุตฺโต
เปนตนไป.
กิร ไดยินวา โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุนั้น ราชปุตฺโต เปนโอรส
ของพระราชา วชฺชีรฏเ ในแวนแควนชื่อวาวัชชี ( หุตฺวา ) เปน
ปหาย ละแลว รชฺช ซึ่งความเปนแหงพระราชา สมฺปตฺต อันถึง
พรอมแลว วาเรน ตามวาระ ปพฺพชิโต บวชแลว สกลนคเร ครั้นเมื่อ
พระนครทั้งสิ้น ( ชเนหิ ) อันชน ท. ปฏิมณฺฑิเต ประดับแลว
ธชปตากาทีหิ วตฺถูหิ ดวยวัตถุ ท. มีธงชัยและธงแผนผาเปนตน
กตฺวา กระทํา เอกาพทฺธ ใหเนื่องแลวโดยความเปนอันเดียวกัน สทฺธึ
กับ จาตุมฺมหาราชิเกหิ ดวยภพอันเปนที่อยูแหงทาวมหาราช ๔ ท.
เวสาลิย ในเมืองไพศาลี ฉณวาเร ครัน้ เมื่อวาระแหงมหรสพ วตฺตมาเน
เปนไปอยู สพฺพรตฺตึ ตลอดราตรีทั้งปวง ปุณฺณมาย ติถิยา ในดิถี
อันเต็มแลว โกมุทิยา แหงดอกโกมุท สุตฺวา ฟงแลว เภริอาทีน
ตุริยาน ตาฬิตาน นิคฺโฆส จ ซึ่งความกึกกอง แหงดนตรี ท.
มีกลองเปนตน อันบุคคลตีแลวดวย วีณาทีน ตุริยาน วาทิตาน สทฺท
จ ซึ่งเสียง แหงดนตรี ท. มีพิณเปนตน อันบุคคลประโคมแลวดวย
สตฺต ราชสหสฺสานิ จ อ. พันแหงพระราชา ท. ๗ ดวย สตฺต
ราชสตานิ จ อ. รอยแหงพระราชา ท. ๗ ดวย สตฺต ราชาโน จ
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อ. พระราชา ท. ๗ ดวย ยานิ เหลาใด ตตฺตกาเอว เสน ราชูน
อุปราชเสนาปติอาทโย อิสฺสรชนา จ อ. อิสรชน ท. มีอุปราชและ
เสนาบดีเปนตน ของพระราชา ท. เหลานั้น ผูมปี ระมาณเทานั้น
นั่นเทียวดวย ( อตฺถิ ) มีอยู เวสาลิย ในเมืองไพศาลี เตสุ ราชอุปราชเสนาปติอาทีสุ อิสฺสรชเนสุ ครั้นเมื่ออิสรชน ท. มีพระราชา
และอุปราชและเสนาบดีเปนตนเหลานั้น อลงฺกตปฏิยตฺเตสุ ผูประดับ
แลวและตกแตงแลว โอติณฺเณสุ ขามลงแลว วีถึ สูถนน นกฺขตฺตกีฬนตฺถาย เพื่อประโยชนแกอันเลนซึ่งนักษัตร จงฺกมมาโน จงกรมอยู
มหาจงฺกเม บนที่เปนที่จงกรมอันใหญ สกฺิหตฺเถ อันมีศอก ๖๐
เปนประมาณ ทฺสิวา เห็นแลว ปุณณ
ฺ จนฺทซึ่งพระจันทรอันเต็มแลว
ิต อันตั้งอยูแลว คคณมชฺเฌ ในทามกลางแหงทองฟา นิสฺสาย
ิโต ยืนอาศัยแลว ผลก ซึ่งแฟนกระดาน จงฺกมโกฏิย ในที่สดุ แหง
ที่เปนที่จงกรม โอโลเกตฺวา แลดูแลว อตฺตภาว ซึ่งอัตภาพ ฉฑฺฑิตทารุก
วิย อันเพียงดังวาฟนอันบุคคลทิ้งแลว วเน ในปา ( อตฺตโน )
เวนาลงฺการวิรหิตตฺตา เพราะความที่แหงตนเปนผูเวนแลวจากผาเปน
เครื่องโพกและเครื่องประดับ จินฺเตนฺโต คิดอยูวาา อฺโ ปุคฺคโล
อ. บุคคลอื่น ลามกตโร ผูลามกกวา อมฺเหหิ กวาเรา ท. อตฺถิ นุ
โข มีอยูหรือหนอแล อิติ ดังนี้ อารฺกาทิคุณยุตฺโนป ผูแมประกอบ
แลวดวยคุณมีอันอยูในปาเปนตน ปกติยา ตามปกติ อนภิรติยา ปฬิโต
ผูอันความไมยินดียิ่งบีบคั้นแลว ตสฺมึ ขเณ ในขณะนั้น อาห กลาวแลว
เอว อยางนี้ ฯ
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โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุนั้น สุตฺวา ฟงแลว อิม คาถ ซึ่งคาถานี้วา
ตฺว อ. ทาน เอกโก ผูเดียว วิหรสิ อยู
อรฺเ ในปา ทารุก เอว ราวกะ อ. ฟน อปวิทฺธ
อันบุคคลทิ้งแลว วนสฺมึ ในปา พหุกา ชนา
อ. ชน ท. มาก ปหยนฺติ ยอมกระหยิม่ ตสฺส
เต ตอทานนั้น เนรยิกา วิย ราวกะ อ. สัตวผู
เกิดในนรก ท. ( ปหยนฺตา ) กระหยิ่มอยู สคฺคคามิน
ชนาน ตอชน ท. ผูม ีปกติไปสูสวรรค อิติ ดังนี้
ตสฺมึ วนสณฺเฑ อธิวตฺถาย เทวตาย วุตฺต อันเทวดา ผูอยูทับแลว
ในชัฏแหงปานั้นกลาวแลว อธิปฺปาเยน ดวยความประสงควา อห
อ. เรา อิม ภิกฺขุ ยังภิกษุนี้ สเวเชสฺสามิ จักใหสังเวช อิติ ดังนี้
อุปสงฺกมิตฺวา เขาไปเฝาแลว สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา ปุนทิวเส
ในวันใหม วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแลว นิสีทิ นั่งแลว ฯ
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา ตฺวา ทรงทราบแลว ต ปวตฺตึ ซึ่ง
ความเปนไปนั้น ปกาเสตุกาโม เปนผูทรงใครเพื่ออันทรงประกาศ
ฆราวาสสฺส ทุกฺขต ซึ่งความที่แหงการอยูครองซึ่งเรือน เปนเหตุ
เครื่องนํามาซึ่งทุกข ( หุตฺวา ) เปน ทุกฺขานิ ยังทุกข ท. ปฺจ ๕
สมธาเนตฺวา ทรงใหตั้งลงพรอมแลว อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระ
คาถา อิม นีว้ า
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ทุปปฺ พฺพชฺช อ. อันบรรพชาไดโดยยาก ( ทุกฺข )
เปนเหตุเครื่องนํามาซึ่งทุกข ( โหติ ) ยอมเปน
ทุรภิรม อ. อันยินดียิ่งไดโดยยาก ( ทุกขฺ  ) เปน
เหตุเครื่องนํามาซึ่งทุกข ( โหติ ) ยอมเปน ฆรา
อ. เรือน ท. ทุราวาสา อันเปนที่อันบุคคลอยู
ครองไดโดยยาก ทุกฺขา เปนเหตุเครื่องนํามาซึ่งทุกข
( โหนฺติ ) ยอมเปน สมานสวาโส อ. การอยูกับ
ดวยบุคคลผูเสมอกัน ทุกฺโข เปนอาการเครื่องนํา
มาซึ่งทุกข ( โหติ ) ยอมเปน อทฺธคู ปุคฺคโล
อ. บุคคลผูมีปกติไปสูทางไกลยืดยาว ทุกขฺ านุปติโต
เปนผูอันทุกขตกไปตามแลว ( โหติ ) ยอมเปน
ตสฺมา เพราะเหตุนั้น ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล น
อทฺธคู สิยา จ ไมพึงเปน เปนผูมีปกติไปสูทาง
ไกลยืดยาวดวย น ทุกขฺ านุปติโต สิยา จ ไม
พึงเปน เปนผูอันทุกขตกไปตามแลวดวย อิติ
ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อปฺป วา มหนฺต วา โภคกฺขนฺธ
จเอว าติปริวฏฏ จ ปหาย อิมสฺมึ สาสเน อุร ทตฺวา ปพฺพชฺช
นาม ชื่อ อ. อันละ ซึ่งกองแหงโภคะ อันนอยหรือ หรือวาอันมาก
ดวยนั่นเทียว ซึ่งความเปนไปรอบแหงญาติดวย แลวบวชถวาย ซึ่งอก
ในพระศาสนานี้ ทุกฺข เปนเหตุเครื่องนํามาซึ่งทุกข ( โหติ ) ยอมเปน
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( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส )
แหงบทวา ทุปฺปพฺพชฺช อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา เอว ปพฺพชิเตนอป กุลปุตฺเตน ภิกฺขาจริยาย
ชีวิตวุตฺตึ ฆฏนฺเตน อปริมาณสีลกฺขนฺธโคปนธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติปูรณวเสน อภิรมิตุ อ. อันกุลบุตร ผูแมบวชแลว อยางนี้ ผูสืบตอ
อยู ซึ่งความเปนไปแหงชีวิต ดวยการเที่ยวไปเพื่อภิกษา ยินดียิ่ง
ดวยอํานาจแหงการคุมครองซึ่งกองแหงศีลอันไมมีประมาณ และการ
ยังการปฏิบัติซึ่งธรรมอันสมควรแกธรรมใหเต็ม ทุกฺข เปนเหตุเครื่อง
นํามาซึ่งทุกข ( โหติ ) ยอมเปน ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา
ทุรภิรม อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปน ก็ ราชกิจฺจ อ. พระราชกิจ ราชูน
ของพระราชา ท. อิสฺสรกิจฺจ อ. อิสรกิจ อิสฺสราน ของอิสรชน ท.
( กุลปุตฺเตน ) อันกุลบุตร อาวสนฺเตน ผูอยูครองอยู ฆร ซึ่งเรือน
วหิตพฺพ พึงนําไป ปริชโน จเอว อ. ชนโดยรอบดวยนั่นเทียว ธมฺมิกา
สมณพฺราหฺมณา จ อ. สมณะและพราหมณ ท. ผูต ั้งอยูในธรรมดวย
( กุลปุตฺเตน ) อันกุลบุตร ( อาวสนฺเตน ) ผูอยูครองอยู ( ฆร ) ซึ่ง
เรือน สงฺคหิตพฺพา พึงสงเคราะห เอว ครั้นเมื่อความเปนอยางนี้
สนฺเตป แมมีอยู ฆราวาโส อ. การอยูครองซึ่งเรือน ทุปฺปโู ร เปน
อาการเต็มไดโดยยาก ฉิทฺทฆโฏ วิย จ ราวกะ อ. หมออันทะลุดวย
มหาสมุทฺโท วิย จ ราวกะ อ. มหาสมุทรดวย (โหติ ) ยอมเปน
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ยสฺมา เหตุใด ตสฺมา เพราะเหตุนั้น ฆรา นาม ชือ่ อ. เรือน ท.
เอเต เหลานั่น ทุราวาสา อันเปนที่อันบุคคลอยูครองโดยยาก
ทุกฺขา เปนเหตุเครื่องนํามาซึ่งทุกข คือวา ทุกฺขา เปนเหตุเครื่อง
นํามาซึ่งทุกข อาวสิตุ เพื่ออันอยูครอง เตนเอว การเณน เพราะ
เหตุนั้นนั่นเทียว ( โหนฺติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา
ทุราวาสา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา หิ ก็ เย ชนา อ. ชน ท. เหลาใด
คิหิโน ผูเปนคฤหัสถ ( สมานาป ) แมเปนผูเสมอกัน ชาติโคตฺตกุลโภเคหิ
ดวยชาติและโคตรและตระกูลและโภคะ ท. ( หุตวฺ า ) เปน วา อีก
อยางหนึ่ง ปพฺพชิตา ผูเปนบรรพชิต สมานาป แมเปนผูเสมอกัน
สีลาจารพาหุสจฺจาทีหิ คุเณหิ ดวยคุณ ท. มีศีลและอาจาระและ
พาหุสัจจะเปนตน หุตฺวา เปน วตฺวา กลาวแลว ( วจนานิ ) ซึ่งคํา
ท. อันมีคําวา ตฺว อ. ทาน โก เปนใคร อสิ ยอมเปน อห อ. เรา
โก เปนใคร ( อมฺหิ ) ยอมเปน อิติอาทีนิ ดังนี้เปนตน อธิกรณปฺปสุตา
เปนผูขวนขวายแลวในอธิกรณ โหนฺติ ยอมเปน เต ชนา อ. ชน
ท. เหลานั้น อสมานา นาม ชื่อวาเปนผูไมเสมอกัน ( โหนฺติ )
ยอมเปน สวาโส นาม ชือ่ อ. การอยูร วมกัน สทฺธึ กับ เตหิ
ชเนหิ ดวยชน ท. เหลานั้น ทุกฺโข เปนอาการเครื่องนํามาซึ่งทุกข
( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถวา
ทุกฺโข สมานสวาโส อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา เย ชนา อ. ชน ท. เหลาใด อทฺธคู
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ชื่อวาเปนผูมีปกติไปสูทางไกลยืดยาว ( อตฺตโน ) ปฏิปนฺนตฺตา เพราะ
ความที่แหงตนเปนผูดําเนินไปแลว อทฺธาน สูทางไกลยืดยาว วกฺฏสงฺขาต อันบัณฑิตนับพรอมแลววาวัฏฏะ ( โหนฺติ ) ยอมเปน เต
ชนา อ. ชน ท. เหลานั้น ทุกฺเขน อนุปติตา ว เปนผูอันทุกข
ตกไปตามแลวเทียว ( โหนฺติ ) ยอมเปน ( อิติ ) ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส )
แหงบาทแหงพระคาถาวา ทุกฺขานุปติตทฺธคู อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ทุกฺขานุปติตภาโวป แม อ. ความเปน
แหงบุคคลผูอันทุกขตกไปตามแลว ทุกฺโข เปนอาการเครื่องนํามาซึ่ง
ทุกข ( โหติ ) ยอมเปน อทฺธคูภาโวป แม อ. ความเปนแหงบุคคล
ผูมีปกติไปสูทางไกลยืดยาว ทุกฺโข เปนอาการเครื่องนํามาซึ่งทุกข ( โหติ )
ยอมเปน ยสฺมา เหตุใด ตสฺมา เพราะเหตุนั้น ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล
อทฺธคูป น ภเวยฺย ไมพึงเปน แมเปนผูชื่อวามีปกติไปสูทางไกล
ยืดยาว คมนตาย เพราะความเปนคืออันไป อทฺธาน สูทางไกลยืดยาว
วฏฏสงฺขาต อันบัณฑิตนับพรอมแลววาวัฏฏะ วุตฺตปฺปกาเรน ทุกฺเขน
อนุปติโตป น ภเวยฺย ไมพึงเปน แมเปนอันทุกข อันมีประการ
แหงคําอันขาพเจากลาวแลว ตกไปตามแลว อิติ ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส )
แหงหมวดสองแหงบทวา ตสฺมา น จทฺธคู อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องนางจูฬสุภัททา
๒๙. ๑๑๖/๑๔ ตั้งแต โส อย มม สมเณ อหิริกาติ
เปนตนไป.
โส เกฏี อ. เศรษฐีนั้น อาโรเจสิ บอกแลว ภริยาย
แกภรรยาวา อย สุณิสา อ. หญิงสะใภนี้ น วนฺทติ ยอมไมไหว
สมเณ ซึ่งสมณะ ท. มม ของเรา ( สฺาย ) ดวยความหมายรูวา ( อิเม
สมณา ) อ. สมณะ ท. เหลานี้ อหิรกิ า เปนผูไมละอาย ( โหนฺติ ) ยอมเปน
อิติ ดังนี้ ฯ สา เสฏิภริยา อ. ภรรยาของเศรษฐีนั้น ( จินฺเตตฺวา )
คิดแลววา สมณา อ. สมณะ ท. อิมสิ ฺสา สุณิสาย ของหญิงสะใภนี้ กีทสิ า
นุ โข เปนผูเชนไป หนอแล ( โหนฺติ ) ยอมเปน ( อย สุณสิ า ) อ.
หญิงสะใภนี้ ปสสติ ยอมสรรเสริญ เต สมเณ ซึง่ สมณะ ท.
เหลานั้น อติวิย เกินเปรียบ อิติ ดังนี้ ปกฺโกสาเปตฺวา ยังบุคคลใหรองเรียก
มาแลว ต จูฬสุภทฺท ซึ่งนางจูฬสุภัททานั้น อาห กลาวแลววา
สมณา อ. สมณะ ท. ตุยฺห ของเธอ กีทสิ า
เปนผูเชนไร ( โหนฺติ ) ยอมเปน ตฺว อ. เธอ
ปสสสิ ยอมสรรเสริญ พาฬฺห โข อยางมั่นแล
เน สมเณ ซึ่งสมณะ ท. เหลานั้น ( เต สมณา )
อ. สมณะ ท. เหลานั้น กึสีลา เปนผูมีปกติอยางไร
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กึสมาจารา เปนผูมีสมาจารอยางไร ( โหนฺติ )
ยอมเปน ตฺว อ. เธอ เม ปุจฺฉิตา ผูอันเราถามแลว
อกฺขาหิ จงบอก ต วตฺถุ ซึ่งเรื่องนั้น เม แกเรา
อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครั้งนั้น สุภทฺทา อ. นางสุภัททา ปกาเสนฺตี เมื่อจะ
ประกาศ คุเณ ซึ่งคุณ ท. พุทฺธาน จเอว ของพระพุทธเจา ท.
ดวยนั่นเทียว พุทฺธสาวกาน จ ของสาวกของพระพุทธเจา ท. ดวย
อสฺสา สสฺสุยา แกแมผัวนั้น สสฺสุ ยังแมผัว โตเสสิ ใหยินดีแลว
วจเนหิ ดวยคํา ท. อาทีหิ อันเปนตน เอว อยางนี้วา
( สมณา ) อ. สมณะ ท. สนฺตินฺทฺริยา เปนผูมี
อินทรียอันสงบแลว สนฺตมานสา เปนผูมีฉันทะ
อันมีในใจอันสงบแลว ( โหนฺติ ) ยอมเปน คต
อ. การไป ิต อ. การยืน เตส สมณาน แหง
สมณะ ท. เหลานั้น สนฺต เปนธรรมชาติสงบ
แลว ( โหติ ) ยอมเปน ( สมณา ) อ. สมณะ ท.
โอกฺขิตฺตจกฺขู เปนผูมีจักษุอันทอดลงแลว
มิตภาณี เปนผูมีปกติกลาวซึ่งคําอันบุคคลนับได
แลว (โหนฺติ ) ยอมเปน สมณา อ. สมณะ ท.
มม ของดิฉัน ตาทิสา เปนผูเชนกับดวยสมณะ
นั้น ( โหนฺติ ) ยอมเปน กายกมฺม อ. กายกรรม
เตส สมณาน ของสมณะ ท. เหลานั้น สุจิ เปน
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กรรมสะอาด ( โหติ ) ยอมเปน วาจากมฺม อ. วาจา
กรรม ( เตส สมณาน ) ของสมณะ ท. เหลานั้น
อนาวิล เปนกรรมไมขุนมัว ( โหติ ) ยอมเปน
มโนกมฺม อ. มโนกรรม ( เตส สมณาน ) ของสมณะ
ท. เหลานั้น สุวสิ ุทฺธ เปนกรรมหมดจดวิเศษดวยดี
แลว ( โหติ ) ยอมเปน สมณา อ. สมณะ ท. มม
ของดิฉัน ตาทิสา เปนผูเชนกับดวยสมณะนั้น
( โหนฺติ ) ยอมเปน ( สมณา ) อ. สมณะ ท. วิมลา
เปนผูมีมลทินไปปราศแลว สงฺขมุตฺตาภา เปนผูมี
รัศมีเพียงดังวารัศมีของสังขและแกวมุกดา สุทฺธา
เปนผูหมดจดแลว อนฺตรพาหิรา ในภายในและภาย
นอก ปุณฺณา เปนผูเต็มแลว ธมฺเมหิ ดวยธรรม ท.
สุทฺเธหิ อันหมดจดแลว ( โหนฺติ ) ยอมเปน สมณา อ.
สมณะ ท. มม ของดิฉัน ตาทิสา เปนผูเชน
กับดวยสมณะนั้น ( โหนฺติ ) ยอมเปน โลโก
อ. โลก ลาเภน อุนฺนโต จ ฟูขึ้นแลว เพราะ
ลาภดวย อลาเภท โอนโต จ ฟุบลงแลว เพราะ
สภาพมิใชลาภดวย ( สมณา ) อ. สมณะ ท.
เอกฏา เปนผูตั้งอยูในธรรมอันเดียว ลาภาลาเภน
เพราะลาภและสภาพมิใชลาภ ( โหนฺติ ) ยอมเปน
สมณา อ. สมณะ ท. มม ของดิฉัน ตาทิสา
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เปนผูเชนกับดวยสมณะนั้น ( โหนฺติ ) ยอมเปน
โลโก อ. โลก ยเสน อุนฺนโต จ ฟูขึ้นแลว
เพราะยศดวย อยเสน โอนโต จ ฟุบลงแลว
เพราะโทษมิใชยศดวย ( สมณา ) อ. สมณะ ท.
เอกฏา เปนผูตั้งอยูในธรรมอันเดียว ยสายเสน
เพราะยศและโทษมิใชยศ ( โหนฺติ ) ยอมเปน
เพราะยศและโทษมิใชยศ ( โหนฺติ ) ยอมเปน
สมณา อ. สมณะ ท. มม ของดิฉัน ตาทิสา เปนผู
เชนกับดวยสมณะนั้น ( โหนฺติ ) ยอมเปน โลโก
อ. โลก ปสสาย อุนฺนโต จ ฟูขึ้นแลว เพราะ
ความสรรเสริญดวย นินฺทายป โอนโต จ ฟุบลง
แลว แมเพราะความนินทาดวย ( สมณา ) อ.
สมณะ ท. สมา เปนผูเสมอ นินฺทาปสสาสุ
ในเพราะการนินทาและการสรรเสริญ ท. ( โหนฺติ )
ยอมเปน สมณา อ. สมณะ ท. มม ของดิฉัน
ตาทิสา เปนผูเชนกับดวยสมณะนั้น ( โหนฺติ )
ยอมเปน โลโก อ. โลก สุเขน อุนฺนโต จ ฟูขึ้นแลว
เพราะสุขดวย ทุกฺเขนอป โอนโต จ ฟุบลงแลว แม
เพราะทุกขดวย ( สมณา ) อ. สมณะ ท. อกมฺปา
เปนผูไมหวั่นไหว สุขทุกฺเขสุ ในเพราะสุขและ
ทุกข ท. ( โหนฺติ ) ยอมเปน สมณา อ. สมณะ ท.
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มม ของดิฉัน ตาทิสา เปนผูเชนกับดวย
สมณะนั้น ( โหนฺติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
๓๐. ๑๑๘/๗ ตั้งแต ตสฺมึ ขเณ อนาถปณฺฑิโกป ธมฺมกถ
เปนตนไป.
ตสฺมึ ขเณ ในขณะนั้น อนาถปณฺฑิโกป แม อ. เศรษฐีชอื่
วาอนาถบิณฑิก สุตฺวา ฟงแลว ธมฺมกถ ซึ่งพระธรรมกถา นิมนฺเตสิ
ทูลนิมนตแลว สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา สฺวาตนาย เพื่ออันเสวยใน
วันพรุง ฯ สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา คหปติ ดูกอน
คฤหบดี ภตฺต อ. ภัต สฺวาตนาย เพื่ออันฉันในวันพรุง มยา อันเรา
อธิวุตฺถ อยูทับแลว อิติ ดังนี้ ( วจเน ) ครั้นเมื่อคําวา ภนฺเต
ขาแตพระองคผูเจริญ ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล อาคโต ผูมาแลว ปุเรตร
กอนกวา มยา กวาขาพระองค นตฺถิ ยอมไมมี ( ภตฺต ) อ. ภัต
กสฺส นุ โข ของใครหนอแล โว อันพระองค ท. อธิวุตฺถ อยูท ับ
แลว อิติ ดังนี้ ( อนาถปณฺฑิเกน ) อันเศรษฐีชื่อวาอนาถบิณฑิก
วุตฺเต กราบทูลแลว วตฺวา ตรัสแลววา คหปติ ดูกอนคฤหบดี
( อห ) อ. เรา จูฬสุภทฺทาย นิมนฺติโต เปนผูอันนางจูฬสุภัททา
นิมนตแลว ( อมฺหิ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ( วจเน ) ครั้นเมื่อคําวา
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ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ สุภทฺทา อ. นางสุภัททา วสติ ยอมอยู
ทูเร ในที่ไกล วีสติโยชนสตมตฺถเก ในที่สุดแหงรอยแหงโยชน ๒๐
อิโต านโต แตที่นี้ นนุ มิใชหรือ อิติ ดังนี้ ( อนาถปณฺฑิเกน )
อันเศรษฐีชื่อวาอนาถบิณฑิก วุตฺเต กราบทูลแลว วตฺวา ตรัสแลววา
คหปติ ดูกอนคฤหบดี อาม เออ หิ ก็ สปฺปรุ ิสา อ. สัตบุรุษ ท.
วสนฺตาป แมอยู ทูเร ในที่ไกล ปกาเสนฺติ ยอมปรากฏ ิตา
วิย เพียงดังวายืนอยูแลว อภิมุเข ในที่มีหนาเฉพาะ อิติ ดังนี้ อาห
ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
สนฺโต อ. สัตบุรุษ ท. ปกาเสนฺติ ยอมปรากฏ
ทูเร ในที่ไกล หิมวนฺโต ปพฺพโต อิว ราวกะ
อ. ภูเขาชื่อวาหิมวันต ( ปากเสนฺโต ) ปรากฏอยู
( ทูเร ) ในที่ไกล อสนฺโต อ. อสัตบุรุษ ท. น
ทิสสฺ นฺติ ยอมไมปรากฏ เอตฺถ าเน ในที่นี้
รตฺตึ ขิตฺตา สรา ยถา ราวกะ อ. ลูกศร ท.
อันบุคคลยิงไปแลว ในราตรี ( อิทสฺสนฺตา )
ไมปรากฏอยู อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา พุทฺธาทโย ธีรา อ. นักปราชญ ท.
มีพระพุทธเจาเปนตน สนฺโต นาม ชือ่ วาสัตบุรุษ ราคาทีน กิเลสาน
สนฺตตาย เพราะความที่แหงกิเลส ท. มีราคะเปนตนเปนสภาพสงบแลว
ปน แตวา สตฺตา อ. สัตว ท. กตาธิการา ผูมีการกระทําอันยิ่งอันตน
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กระทําแลว ปุพพพุทฺเธสุ ในพระพุทธเจาในกาลกอน ท. อุสฺสนฺนกุสลมูลา
ผูมีมูลแหงกุสลอันหนาขึ้นแลว ภาวิตภาวนา ผูมีภาวนาอันใหเปนแลว
( สตฺถารา ) อันพระศาสดา อธิปฺเปตา ทรงพระประสงคเอาแลววา
สนฺโต อ. สัตบุรุษ ท. อิติ ดังนี้ อิธ าเน ในที่นี้ ( อิติ ) ดังนี้
ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวาา สนฺโต
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ิตาป ผูแมยืนอยูแลว ทูเร ในที่ไกล
อาคจฺฉนฺตา เมื่อมา าณปถ สูคลองแหงพระญาณ ปากฏา ชือ่ วา
เปนผูปรากฏแลว โหนฺติ ยอมเปน ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหง
บทวา ปกาเสนฺติ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา หิ เหมือนอยางวา หิมวนฺตปพฺพโต อ.
ภูเขาชื่อวาหิมวันต ติโยชนสหสฺสวิตฺถโต อันกวางโดยพันแหงโยชน
สาม ปฺจโยชนสตุพฺเพโธ อันสูงโดยรอยแหงโยชนหา ปฏิมณฺฑิโต
อันประดับแลว กูฏสหสฺเสหิ ดวยพันแหงยอด ท. จตุราสีติยา ๘๔
ปกาเสติ ยอมปรากฏ ิตานป ชนาน แกชน ท. ผูแมยืนอยูแ ลว
ทูเร ในที่ไกล ิโต วิย เพียงดังวาตั้งอยูแลว อภิมุเข ในที่มีหนา
เฉพาะ ยถา ฉันใด ( สนฺโต ) อ. สัตบุรุษ ท. ปกาเสนฺติ ยอมปรากฏ
เอว ฉันนั้น อิติ ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา หิมวนฺโตว อิติ
ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา พาลปุคฺคลา อ. บุคคลผูเขลา ท.
ทิฏธมฺมครุกา ผูหนักในธรรมอันตนเห็นแลว วิติณฺณปรโลกา ผูมี
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โลกในเบื้องหนาอันขามวิเศษแลว อามิสจกฺขุกา ผูเห็นแกอามิส
ปพฺพชิตา ผูบวชแลว ชีวิตตฺถาย เพื่อประโยชนแกชีวิตต อสนฺโต นาม
ชื่อวาอสัตบุรุษ เต อสนฺโต อ. อสัตบุรุษ ท. เหลานั้น นิสินนฺ าป
ผูแมนั่งแลว เอตฺถ าเน ในที่นี้ คือวา สนฺติเก ในทีใ่ กล ชานุมณฺฑลสฺส
แหงมณฑลแหงพระชานุ ทกฺขิณสฺส เบื้องขวา พุทฺธาน ของพระพุทธเจา ท. น ทิสฺสนฺติ ยอมไมปรากฏ คือวา น ปฺายนฺติ
ยอมไมทราบ ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา อสนฺเตตฺถ อิติ
ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา สรา วิย ราวกะ อ. ลูกศร ท. ขิตฺตา
อันบุคคลยิงไปแลว รตฺตึ ในราตรี คือวา อนฺธกาเร ในที่มืด
จตุรงฺคสมนฺนาคเต อันมาตามพรอมแลวดวยองค ๔ ( อิติ ) ดังนี้
( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหงบทวา รตฺตึ ขิตฺตา อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อธิบายวา ( เต อสนฺโต ) อ. อสัตบุรุษ ท. เหลานั้น น
ปฺายนฺติ ชื่อวายอมไมปรากฏ อภาเวน เพราะความไมที ปุพฺพเหตุโน
แหงเหตุในกาลกอน อุปนิสฺสยภูตสฺส อันเปนอุปนิสัยเปนแลว ตาถรูปสฺส
อันมีรูปอยางนั้น อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องเอกวิหารีเถระ
๓๑. ๑๒๐/๗ ตั้งแต โส กิร เถโร เอโก ว นิสีทติ
เปนตนไป.
กิร ไดยินวา โส เถโร อ. พระเถระนั้น ปากโฏ เปนผู
ปรากฏแลว จตุปริสนฺตเร ในระหวางแหงบริษัท ๔ วา เอโก ว
เถโร อ. พระเถระผูเดียวเทียว นิสีทติ ยอมนั่ง เอโก ว เถโร อ.
พระเถระ ผูเดียวเทียว จงฺกมติ ยอมจงกรม เอโก ว เถโร อ.
พระเถระผูเดียวเทียว ติฏ ติ ยอมยืนอยู อิติ ดังนี้ อโหสิ ไดเปน
แลว ฯ อถ ครั้งนั้น ภิกขฺ ู อ. ภิกษุ ท. อาโรเจสุ กราบทูลแลว น
เถร ซึ่งพระเถระนั้น ตถาคตสฺส แกพระตถาคตวา ภนฺเต ขาแต
พระองคผูเจริญ อย เถโร อ. พระเถระนี้ เอวรูโป นาม ชื่อวา
เปนผูมีรูปอยางนี้ ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา ทตฺวา ทรงประทานแลว สาธุการ
ซึ่งอันสาธุการวา สาธุ อ. ดีละ สาธุ อ. ดีละ อิติ ดังนี้ ( วตฺวา )
ตรัสแลววา ภิกฺขุนา นาม ชื่ออันภิกษุ วิวิตฺเตน พึงเปนผูสงัดแลว
ภวิตพฺพ พึงเปนอิติ ดังนี้ กเถตฺวา ตรัสแลว อานิสส ซึ่งอานิสงส
วิเวเก ในความสงัด อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
( ภิกฺขุ ) อ. ภิกษุ ( ภเชถ ) พึงคบ เอกาสน
ซึ่งที่เปนที่นั่งแหงบุคคลคนเดียว เอกเสยฺย ซึ่งที่
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เปนที่นอนแหงบุคคลคนเดียว เอโก เปนผูเดียว
อตนฺทิโต เปนผูไมเกียจครานแลว ( หุตฺวา ) เปน
จร เที่ยวไปอยู เอโก เปนผูเดียว ( หุตฺวา ) เปน
มย ทรมานอยู อตฺตาน ซึ่งตน รมิโต พึงเปน
ผูยนิ ดีแลว วนนฺเต ในที่สุดแหงปา สิยา พึงเปน
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อาสน อ. ที่เปนที่นั่ง ( ภิกฺขุโน ) แหงภิกษุ
ภิกฺขุสหสฺสมชฺเฌป มูลกมฺมฏาน อวิชหิตฺวา เตนเอว มนสิกาเรน
นิสินฺนสฺส ผูไมละ ซึ่งกรรมฐานอันเปนมูล แลวนั่งแลว แมใน
ทามกลางแหงพันแหงภิกษุ ดวยการกระทําไวในใจนั้นนั่นเทียว เอกาสน
นาม ชื่อวาที่เปนที่นั่งแหงบุคคลคนเดียว ฯ เสยฺยา อ. ที่เปนที่นอน
ภิกฺขุโน แหงภิกษุ โลหปาสาทสทิเสป ปาสาเท จ ภิกฺขุสหสฺมชฺเฌป
จ ปฺตฺเต วิจิตฺรปจฺจตฺถรณูปธาเน มหารเห สยเน สตึ อุปฏเปตฺวา
ทกฺขิเณน ปสฺเสน มูลกมฺมฏานมนสิกาเรน นิปนฺนสฺส ผูเขาไปตั้ง
ไวแลว ซึ่งสติ นอนแลว เหนือที่เปนที่นอน อันบุคคลปูลาดแลว
ในปราสาท แมอันเชนกับดวยโลหปราสาทดวย แมในทามกลางแหง
พันแหงภิกษุดวย อันเปนที่รองรับซึ่งผาเปนเครื่องปูลาดอันวิจิตร
อันควรแกคามาก โดยขางเบื้องขวา ดวยการกระทําไวในใจในกรรมฐาน
อันเปนมูล เอกเสยฺยา นาม ชื่อวาที่เปนที่นอนแหงบุคคลคนเดียว ฯ
( ภิกฺขุ ) อ. ภิกษุ ภเชถ พึงคบ เอกาสน จ ซึ่งเปนที่นั่งแหงบุคคล
คนเดียวดวย เอกเสยฺย จ ซึ่งที่เปนที่นอนแหงบุคคลคนเดียวดวย
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เอวรูป อันมีรูปอยางนี้ อิติ ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา
( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหงบทวา เอกาสน เอกเสยฺย อิติ
ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อกุสีโต ชื่อวาเปนผูไมเกียจครานแลว
ชงฺฆพล นิสสฺ าย ชีวิต กปฺปเนน เพราะอันอาศัย ซึ่งกําลังแหงแขง
แลวสําเร็จ ซึ่งชีวิต หุตฺวา เปน เอโก ว ผูเดียวเทียว จรนฺโต
เที่ยวไปอยู สพฺพีริยาปเถสุ ในอิรยิ าบถทั้งปวง ท. อิติ ดังนี้ ( ปทสฺส )
แหงบทวา อตนฺทิโต อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา เอกโก ว เปนผูเดียวเทียว หุตฺวา เปน
ทเมนฺโต มรทานอยู อตฺตาน ซึ่งตน รตฺติฏานาทีสุ าเนสุ กมฺมฏาน
อนุยฺุชิตฺวา มคฺคผลาธิคมนวเสน ดวยอํานาจแหงอันตามประกอบ
ซึ่งกรรมฐาน ในที่ ท. มีที่เปนที่พักในกลางคืนเปนตน แลวถึงทับ
ซึ่งมรรคและผล อิติ ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถาวา
เอโก ทมยมตฺตาน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ อรรถวา ( ภิกฺขุ ) อ. ภิกษุ ทเมนฺโต เมื่อทรมาน
อตฺตาน ซึ่งตน เอว อยางนี้ อภิรโต ชื่อวาพึงเปนผูยินดียิ่งแลว
อิตฺถีปุริสสทฺทาทีหิ สทฺเทหิ วิวิตฺตวนสณฺเฑเอว ในชัฏแหงปาอันสงัด
แลว จากเสียง ท. มีเสียงของหญิงและบุรุษเปนตนนั่นเทียว ภเวยฺย
พึงเปน หิ เพราะวา อากิณฺณวิหารินา ภิกฺขุนา อันภิกษุผูปกติอยู
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อันเกลื่อนกลนแลว น สกฺกา ไมอาจ ทเมตุ เพื่ออันทรมาน
อตฺตาน ซึ่งตน เอว อยางนี้ได อิติ ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหง
บาทแหงพระคาถาวา วนนฺเต รมิโต สิยา อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องนางสุนทรีปริพพาชิกา
๓๒. ๑๒๓/๑๔ ตั้งแต ตโต ติตฺถิยา สุนฺทรี น ปสฺสามาติ
เปนตนไป.
ตโต ลําดับนั้น ติตฺถิยา อ. เดียรถีย ท. กตฺวา กระทําแลว
โกลาหล ซึ่งความโกลาหลวา มย อ. เรา ท. น ปสฺสาม ยอมไมเห็น
สุนฺทรึ ซึ่งนางสุนทรี อิติ ดังนี้ อาโรเจตฺวา กราบทูลแลว รฺโ
แกพระราชา ( รฺา ) วุตฺตา ผูอันพระราชาตรัสแลววา อาสงฺกา
อ. ความรังเกียจ โว แหงทาน ท. กห าเน ณ ทีไ่ หน ( อตฺถิ )
มีอยู อิติ ดังนี้ วตฺวา ทูลแลววา ( สุนทฺ รี ) อ. นางสุนทรี วสติ
ยอมอยู เชตวเน ในพระเชตวัน อิเม อิวเส สิ้นวัน ท. เหลานี้
มย อ. อาตมภาพ ท. น ชานาม ยอมไมทราบ ปวตฺตึ ซึ่งความ
เปนไป อสฺสา สุนฺทริยา แหงนางสุนทรีนั้น ตตฺร เชตวเน ในพระเชตวันนั้น อิติ ดังนี้ รฺา อนฺุาตา ผูอันพระราชาทรงพระอนุญาตแลววา เตนหิ ถาอยางนั้น ตุมฺเห อ. ทาน ท. คจฺฉถ จงไป
วิจินถ จงคนดู น เชตวน ซึ่งพระเชตวันนั้นเถิด อิติ ดังนี้ คเหตฺวา
พาเอาแลว อุปฏาเก ซึ่งอุปฏาก ท. อตฺตโน ของตน คนฺตฺวา
ไปแลว เชตวน สูพระเชตวัน ทิสฺวา เห็นแลว ต สุนฺทรึ ซึ่งนาง
สุนทรีย มาลากจวรนฺตเร ในระหวางแหงหยากเยื่อคือดอกไม อาโรเปตฺวา ยกขึ้นแลว มฺจก ซึ่งเตียง ปวิสิตฺวา เขาไปแลว นคร
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สูพระนคร อาโรเจสุ กราบทูลแลว รฺโ แกพระราชาวา สาวกา
อ. สาวก ท. สมณสฺส ของพระสมณะ โคตมสฺส ผูโคดม สุนทฺ รึ
ยังนางสุนทรี มาเรตฺวา ใหตายแลว นิกฺขิปสุ โยนไปแลว มาลากจวรนฺตเร ในระหวางแหงหยากเยื่อคือดอกไม ( จินฺตเนน ) ดวยอัน
คิดวา มย อ. เรา ท. ปฏิจฺฉาเทสฺสาม จักปกปด ปาปกมฺม ซึ่งกรรม
อันลามก สตฺถารา กต อันพระศาสดา ทรงกระทําแลว อิติ ดังนี้ ฯ
ราชา อ. พระราชา อาห ตรัสแลววา เตนหิ ถาอยางนั้น
ตุมฺเห อ. ทาน ท. คจฺฉถ จงไปเถิด อาหิณฺฑถ จงเที่ยวไป นคร
ตลอดพระนคร อิติ ดังนี้ ฯ เต ติตฺถิยา อ. เดียรถีย ท. เหลานั้น
วตฺวา กลาวแลว ( วจนานิ ) ซึ่งคํา ท. อันมีคําวา ตุมฺเห อ. ทาน ท.
ปสฺสถ จงดู กมฺม ซึ่งกรรม สมณาน ของสมณะ ท. สกฺยปุตฺติยาน
ผูเปนเหลากอของพระศักยบุตรเถิด อิติอาทีนิ ดังนี้เปนตน นครวีถีสุ
ในถนนในพระนคร ท. อคมสุ ไดไปแลว นิเวสนทฺวาร สูประตู
แหงพระราชนิเวศน รฺโ ของพระราชา ปุน อีก ฯ ราชา อ.
พระราชา อาโรเปตฺวา ทรงยังราชาบุรุษใหยกขึ้นแลว สรีร ซึ่งสรีระ
สุนฺทริยา ของนางสุนทรี อฏฏก สูแ คร อามกสุสาเน ในปาชาแหง
ผีดิบ รกฺขาเปสิ ทรงยังบุคคลใหรักษาแลว ฯ
สาวตฺถีวาสิโน ชนา อ. ชน ท. ผูมีปกติอยูในเมืองสาวัตถี
เสสา ผูเหลือ เปตฺวา เวน อริยสาวเก ซึ่งอริยสาวก ท. วตฺวา
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กลาวแลว ( วจนานิ ) ซึ่งคํา ท. อันมีคําวา ตุมฺเห อ. ทาน ท.
ปสฺสถ จงดู กมฺม ซึ่งกรรม สมณาน ของสมณะ ท. สกฺยปุตฺตยิ าน
ผูเปนเหลากอของศักยบุตรเถิด อิติอาทีนิ ดังนี้เปนตน เยภุยฺเยน
โดยมาก อกฺโกสนฺตา วิจรนฺติ ยอมเทีย่ วไปดาอยู ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท.
อนฺโตนคเรป ในภายในแหงพระนครบาง พหินคเรป ในภายนอก
แหงพระนครบาง อรฺเสุป ในปา ท. บาง ฯ ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท.
อาโรเจสุ กราบทูลแลว ต ปวตฺตึ ซึ่งความเปนไปนั้น ตถาคตสฺส
แกพระตถาคต ฯ
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา เตนหิ ถาอยางนั้น
ตุมฺเหป แม อ. เธอ ท. ปฏิโจเทถ จงโจทกตอบ เอว อยางนี้ เต
มนุสฺเส กะมนุษย ท. เหลานั้น อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ
ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
อภูตวาที ปุคฺคโล อ. บุคคล ผูมีปกติกลาวซึ่งคํา
อันไมมีแลว อุเปติ ยอมเขาถึง นิรย ซึ่งนรก
วาป แมหรือวา โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด กตฺวา
กระทําแลว อาห กลาวแลววา อห อ. เรา น
กโรมิ ยอมไมกระทํา อิติ ดังนี้ เต ชนา อ. ชน
ท. เหลานั้น อุโภป แมทั้งสอง มนุชา ผูเกิด
แตมนู นิหีนกมฺมา ผูมีกรรมอันทราม เปจฺจ
ละไปแลว ปรตฺถ โลเก ในโลกอื่น สมา เปน
ผูเสมอกัน ภวนฺติ ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
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( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปรสฺส ปุคฺคลสฺส โทส อทิสฺวา ว
ไมเห็นแลว ซึ่งโทษ ของบุคคลอื่นเทียว กตฺวา กระทําแลว มุสาวาท
ซึ่งการกลาวเท็จ อพฺภาจิกฺขนฺโต ตูอยู ปร ปุคฺคล ซึ่งบุคคลอื่น
ตุจฺเฉน วจเนน ดวยคําอันเปลา ( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท
ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา กภูตวาที อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา วา ปน ก็หรือวา โย ปุคฺคโล อ.
บุคคลใด กตฺวา กระทําแลว ปาปกมฺม ซึ่งกรรมอันลามก อาห
กลาวแลววา อห อ. เรา น กโรมิ ยอมไมกระทํา เอต ปาปกมฺ
ซึ่งกรรมอันลามกนั่น อิติ ดังนี้ ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา
กตฺวา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา เต อุโภป ชนา อ. ชน ท. แม
ทั้งสองเหลานั้น คนฺตฺวา ไปแลว ปรโลก สูโ ลกอื่น สมา ชื่อวา
เปนผูเสมอกัน คติยา โดยคติ อุปคมเนน เพราะอันเขาถึง นิรย
ซึ่งนรก ภวนฺติ ยอมเปน ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทาน ) แหงบท ท. วา
เปจฺจ สมา ภวนฺติ อิติ ดังนี้ ฯ
เนส ชนาน คติเอว อ. คติ ชองชน ท. เหลานั้นนั่นเทียว
( พุทฺธาเณน ) อันพระพุทธญาณ ปริจฺฉินฺนา กําหนดแลว ปน
แตวา อายุ อ. อายุ เนส ชนาน ของชน ท. เหลานั้น ( พุทฺธาเณน )
อันพระพุทธญาณ น ปริจฺฉินฺน ไมกําหนดแลว หิ เพราะวา ( ชนา )
อ. ชน ท. กตฺวา กระทําแลว ปาปกมฺม ซึ่งกรรมอันลามก พหุ
มาก ปจฺจนฺติ ยอมไหม นิรเย ในนรก จิร สิ้นกาลนาน ( ชนา )
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อ. ชน ท. กตฺวา กระทําแลว ปริตฺต ปาปกมฺม ซึง่ กรรมอันลามก
อันนิดหนอย ( ปจฺจนฺติ ) ยอมไหม ( นิรเย ) ในนรก กาล สิ้นกาล
อปฺปมตฺตกเอว อันมีประมาณอันนอยนั่นเทียว ปน ก็ กมฺม อ. กรรม
ลามกเอว อันลามกนั่นเทียว เตส ชนาน ของชน ท. เหลานั้น
อุภินฺนป แมทั้งสอง ( การณ ) เปนเหตุ ( โหติ ) ยอมเปน ยสฺมา
เหตุใด เตน การเณน เพราะเหตุนั้น ( วจน ) อ. พระดํารัสวา
นิหีกมฺมา มนุชา ปรตฺถ อิติ ดังนี้ ( ภควตา ) อันพระผูมีพระภาคเจา วุตฺต ตรัสแลว ฯ
ปน ก็ สมฺพนฺโธ อ. การสัมพันธ ปทสฺส ซึ่งบทวา ปรตฺถ
อิติ ดังนี้ เปจฺจปเทน ดวยบทวาเปจฺจ ปรโต ขางหนา ( ปณฺฑิเตน )
อันบัณฑิต ( กาตพฺโพ ) พึงกระทํา ฯ
( อตฺโถ ) อ. อธิบายวา เต ชนา อ. ชน ท. เหลานั้น นิหีนกมฺมา
ผูมีกรรมอันทราม เปจฺจ ละไปแลว ปรตฺถ โลเก ในโลกอื่น คือวา
คนฺตฺวา ไปแลว อิโต โลกโต จากโลกนี้ สมา เปนผูเสมอกัน
ปรโลเก ในโลกอื่น ภวนฺติ ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
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เรือ่ งเศรษฐีบุตรชื่อเขมกะ
๓๓. ๑๒๘/๑๖ ตั้งแต มหาเสฏี ต ปวตฺตึ สุตฺวา ต
เปนตนไป.
มหาเสฏี อ. มหาเศรษฐี สุตฺวา ฟงแลว ต ปวตฺตึ ซึง่ ความ
เปนไปนั้น อาทาย พาเอาแลว ต เขมก ซึ่งนายเขมกะนั้น คนฺตฺวา
ไปแลว สนฺติก สูสํานัก สตฺถุ ของพระศาสดา อาโรเจตฺวา กราบ
ทูลแลว ต ปวตฺตึ ซึ่งความเปนไปนั้น อาห กราบทูลแลววา ภนฺเต
ขาแตพระองคผูเจริญ ตุมเฺ ห อ. พระองค ท. เทเสถ จงทรงแสดง
ธมฺม ซึ่งธรรม อิมสฺส เขมกสฺส แกนายเขมกะนี้เถิด อิติ ดังนี้ ฯ
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา กเถตฺวา ตรัสแลว สเวคกถ ซึ่งกถา
อันแสดงซึ่งความสังเวช ตสฺส เขมกสฺส แกนายเขมกะนั้น ทสฺเสนฺโต
เมื่อจะทรงแสดง โทส ซึ่งโทษ ปรทารเสวนาย ในการเสพซึ่งทาระ
ของบุคคลอื่น อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึง่ พระคาถา ท. อิมา
เหลานี้วา
นโร อ. นระ ปมตฺโต ผูประมาทแลว ปรทารูปเสวี
ผูมปี กติเขาไปเสพซึ่งทาระของบุรษุ อื่น อาปชฺชติ
ยอมถึงทั่ว านานิ ซึ่งฐานะ ท. จตฺตาริ ๔ อปฺุลาภ คือ ซึ่งการไดซึ่งเหตุมิใชบุญ ( ปม )
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อันเปนที่หนึ่ง นนิกามเสยฺย คือ ซึ่งการนอนอัน
ไมเปนที่ใคร ( ทุติย ) อันเปนที่สอง นินทฺ  คือ
ซึ่งการนินทา ตติย อันเปนที่สาม นิรย คือ ซึ่ง
นรก จตุตฺถ อันเปนที่สี่ อปฺุลาโภ จ อ. การ
ไดซึ่งเหตุมิใชบญ
ุ ดวย คตี ปาปกา จ อ. คติอัน
ลามกดวย ภีตสฺส ปุริสสฺส ภีตาย อิตฺถิยา รตี
โถกิกา จ อ. ความยินดี แหงบุรุษผูกลัวแลว ดวย
หญิงผูกลัวแลวอันมีประมาณหนอยหนึ่งดวย ราชา
ทณฺฑ ครุก ปเณติ จ อ. พระราชา ยอมทรงลง
ซึ่งอาชญา อันหนักดวย ตสฺมา เพราะเหตุนั้น
นโร อ. นระ น เสเว ไมพึงเสพ ปรทาร ซึ่ง
ทาระของบุรษุ อืน่ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ทุกฺขการณานิ ซึ่งเหตุแหงทุกข ท. ( อิติ )
ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา
านานิ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา สมนฺนาคโต ผูมาตามพรอมแลว
สติโวสฺสคฺเคน ดวยการปลอยลงแหงสติ ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส )
แหงบทวา ปมตฺโต อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปาปุณาติ ยอมถึง ( อิติ ) ดังนี้
( ปทสฺส ) แหงบทวา อาปชฺชติ อิติ ดังนี้ ฯ
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( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อุปเสวนฺโต เขาไปเสพอยู ทาร ซึ่ง
ทาระ ปรสฺส ปุริสสฺส ของบุรุษอื่น อุปฺปถจารี ชื่อวาผูมีปกติประพฤตินอกทาง ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา ปรทารูปเสวี
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อกุสลลาภ คือ ซึ่งการไดซึ่งอกุศล
( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา อปฺุลาภ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ( อตฺตา ) อ. ตน อิจฺฉติ ยอมปรารถนา
ยถา โดยประการใด ( โส นโร ) อ. นระนั้น อลภิตฺวา ไมไดแลว
เสยฺย ซึ่งการนอน เอว โดยประการนั้น ลภติ ยอมได เสยฺย ซึ่ง
การนอน กาล ตลอดกาล ปริตฺตกเอว อันนิดหนอยนั่นเทียว อนิจฺฉิต
อันตนไมปรารถนาแลว ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา
นนิกามเสยฺย อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อย อปฺุลาโภ จ อ. การไดซึ่งเหตุ
มิใชบุญนี้ดวย เตน อปฺุเน นิรยสงฺขาตา ปาปกา คติ จ อ. คติ
อันลามกอันบัณฑิตนับพรอมแลววานรก เพราะเหตุมิใชบุญนัน้ ดวย
โหติ ยอมมี ตสฺส นรสฺส แกนระนั้น เอว อยางนี้ ( อิติ ) ดังนี้
( ปทสฺส ) แหงบทวา อปฺุลาโภ จ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา รติ อ. ความยินดี สทฺธึ กับ อตฺถิยา
ดวยหญิง ภีตาย ผูกลัวแลว ตสฺส ปุรสิ สฺส แหงบุรุษนั้น ภีตสฺ
ผูกลัวแลว ยา ใด สาป รติ อ. ความยินดีแมนั้น โถกิกา เปน
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ธรรมชาติมปี ระมาณหนอยหนึ่ง คือวา ปริตฺตา เปนธรรมชาตินิดหนอย
โหติ ยอมเปน ( อิติ ) ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหงบทวา
รตี จ โถกิกา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา จ อนึ่ง ราชา อ. พระราชา ปเณติ
ยอทรงลง ทณฺฑ ซึ่งอาชญา ครุก อันหนัก หตฺถจฺเฉทาทิวเสน
ดวยอํานาจแหงทุกขมีการตัดซึ่งมือเปนตน ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส )
แหงบทวา ครุก อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ( นโร ) อ. นระ เสวนฺโต เสพอยู ปรทาร
ซึ่งทาระของบุรุษอื่น ปาปุณาติ ยอมถึง อปฺุาทีนิ านานิ ซึ่งฐานะ
ท. มีเหตุมิใชบุญเปนตน เอตานิ เหลานั่น ยสฺมา เหตุใด ตสฺมา
เพราะเหตุนั้น ( นโร ) อ. นระ ปรทาร นน เสเวยฺย ไมพึงเสพ
ซึ่งทาระของบุรุษอื่น อิติ ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา ตสฺมา อิติ
ดังนี้ เปนตน ฯ
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เรื่องทุพพจภิกษุ
๓๔. ๑๓๐/๑๙ ตั้งแต สตฺถา ต ภิกฺขุ อเนกปริยาเยน
เปนตนไป.
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา วิครหิตฺวา ทรงติเตียนแลว ต ภิกฺขุ
ซึ่งภิกษุนั้น อเนกปริยาเยน โดยปริยายมิใชหนึ่ง เทเสนฺโต เมื่อจะ
ทรงแสดง ธมฺม ซึ่งธรรม อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่ง
พระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
กุโส อ. หญาคา ทุคฺคหิโต อันบุคคลจับชัว่ แลว
อนุกนฺตติ ยอมตามบาด หตฺถเอว ซึ่งมือนั่นเทียว
ยถา ฉันใด สามฺ อ. คุณเครื่องความเปนแหง
สมณะ ทุปฺปรามฏ อันบุคคลลูบคลําแลวชั่ว
อุปกฑฺฒติ ยอมคราเขาไป นิรยาย เพื่อนรก
( เอว ) ฉันนั้น ยงฺกิฺจิ กมฺม สิถิล ( โหติ ) จ
อ. กรรมอยางใดอยางหนึ่ง เปนกรรมหยอน ยอม
เปนดวย สงฺกิลฏิ  ย วต จ อ. วัตรใด เศราหมองแลวดวย สงฺกสฺสร พฺรหฺมจริย ( โหติ ) จ
อ. พรหมจรรย เปนคุณชาติอันบุคคลระลึกดวย
ความรังเกียจ ยอมเปนดวย ต ติวิธกมฺม อ. กรรม
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อันมีอยางสามนัน้ มหปฺผล เปนกรรมมีผลมาก
โหติ ยอมเปน น หามิได เจ หากวา ( ปุคฺคโล )
อ. บุคคล กยิรา พึงกระทํา ( ย กมฺม ) ซึ่ง
ธรรมใด กยิราถ พึงกระทํา เอน กมฺม ซึง่ กรรม
นั้น ทฬฺห ใหมั่น หิ เพราะวา ปริพฺพาโช อ.
สมณธรรมเปนเครื่องเวนรอบ สิถิโล อันหยอน
อากิรเต ยอมเกลีย่ รช ซึ่งธุลี ภิยฺโย ยิ่ง อิติ
ดังนี้ ฯ
ติณ อ. หญา ติขณ
ิ ธาร อันมีคมกลา ยงฺกิฺจิ ชนิดใดชนิดหนึ่ง
ตาลปณฺณป แม อ. ใบแหงตาล อนฺตมโส โดยทีส่ ุด กุโส อิติ ชื่อ
วาหญาคา ตตฺถ คาถาย ในพระคาถานั้น ฯ
โส กุโส อ. หญาคานั้น เยน ปุคฺคเลน ทุคฺคหิโต อันบุคคล
ใดจับชั่วแลว อนุกนฺตติ ยอมตามบาด คือวา ผาเลติ ยอมผา หตฺถ
ซึ่งมือ ตสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลนั้น ยถา ฉันใด สามฺป แม
อ. คุณเครื่องความเปนแหงสมณะ สมณธมฺมสงฺขาต อันบัณฑิตนับ
พรอมแลววาสมณธรรม ทุปฺปรามฏ ชื่อวาอันบุคคลลูบคลําแลวชั่ว
ขณฺฑสีลาทิตาย เพราะความเปนแหงบุคคลมีบุคคลผูมีศีลเปนทอน
เปนตน เอวเอว ฉันนั้นนั่นเทียว ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา นิพฺพตฺตาเปติ ยอมยังบุคคลใหบังเกิด
นิรเย ในนรก อิติ ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถาวา
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นิรยายูปกฑฺฒติ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา กมฺม อ. กรรม กิฺจิ อะไร ๆ กต
อันบุคคลกระทําแลว กตฺวา กระทํา สีถิลคฺคาห ใหเปนการถือเอา
อยางหยอน โอหียิตฺวา กรเณน โดยอันละลงแลวกระทํา ( อิติ )
ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา สิถิล อิติ ดังนี้ ฯ
( อติโถ ) อ. อรรถวา สงฺกิลฏิ   ชื่อวาเศราหมองแลว จรเณน
เพราะอันเที่ยวไป อโคจเรสุ ในอโคจร ท. เวสิยาทิเกสุ มีหญิง
แพศยาเปนตน ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา สงฺกิลิฏ อิติ
ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา สริตพฺพ อันบุคคลพึงระลึก สงฺกาหิ
ดวยความสงสัย ท. คือวา ทิสฺวา เห็นแลว สงฺฆ ซึ่งสงฆ สนฺนิปติตป แมผูประชุมกันแลว อุโปสถกิจฺจาทีสุ กิจฺเจสุ ในกิจ ท. มีกิจ
ดวยอุโบสถเปนตนหนา อฺตเรน กิจฺเจน ดวยกิจอยางใดอยางหนึ่ง
สริต ระลึกแลว อาสงฺกาหิ ดวยความสงสัย ท. อตฺตโน ของตน
คือวา อุสฺสงฺกิต รังเกียจแลว คือวา ปริสงฺกิต ระแวงแลว เอว
อยางนี้วา อิเม ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. เหลานี้ ตฺวา ทราบแลว จริย
ซึ่งความประพฤติ มม ของเรา อุกฺขิปตุกามา เปนผูใครเพื่ออันยกขึ้น
ม ซึ่งเรา ( หุตฺวา ) เปน สนฺนิปติตา ประชุมกันแลว อทฺธา แนแท อิติ
ดังนี้ ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา สงฺกสฺสร อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา พฺรหฺมจรย อ. พรหมจรรย สมณธมฺมสงฺขาต อันบัณฑิตนับพรอมแลววาสมณธรรม ต นั้น คือวา เอวรูป
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อันมีรูปอยางนี้ มหปฺผล เปนคุณชาติมีผลอันใหญ ตสฺส ปุคฺคลสฺส
แกบุคคลนั้น โหติ ยอมเปน น หามิได มหปฺผล เปนคุณชาติมีผล
อันใหญ ( ชาน ) แกชน ท. ภิกฺขาทายกานป ผูแมถวายซึ่งภิกษุ
อสฺส ปุคฺคลสฺส แกบุคคลนั้น โหติ ยอมเปน น หามิได อมหปฺผลภาเวน เพราะความเปนแหงคุณชาติไมมีผลอันใหญ ตสฺส ปุคฺคลสฺส
แกบุคคลนั้น อิติ ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหงบทวา น
ต โหติ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ตสฺมา เพราะเหตุนั้น ( ปุคฺคโล ) อ.
บุคคล กเรยฺย พึงกระทํา ย กมฺม ซึ่งกรรมใด ต กมฺม กโรตุเอว
จงกระทํา ซึ่งกรรมนั้นนัน่ เทียว ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา
กยิรา เจ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา กตฺวา กระทําแลว เอต กมฺม ซึง่
กรรมนั่น ถิรกต ใหเปนกรมอันตนกระทําแลวใหมั่นคง คือวา
อวฏตสมาทาโน เปนผูมีการสมาทานอันตั้งลงแลว หุตฮวา เปน กยิรา
พึงกระทํา เอต กมฺม ซึง่ กรรมนั่น ( อิติ ) ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส )
แหงบาทแหงพระคาถาวา ทฬฺหเมน ปรกฺกเม อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา สมณธมฺโม อ. สมณธรรม กโต อัน
บุคคลกระทําแลว สิถิลคฺคาเหน ดวยการถือเอาอยางหยอน ชณฺฑาทิภาวปฺปตฺโต อันถึงแลวซึง่ ภาวะมีความเปนทอนเปนตน ( อิติ ) ดังนี้
( ปทสฺส ) แหงบทวา ปริพฺพาโช อิติ ดังนี้ ฯ
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( อตฺโถ ) อ. อรรถวา สมณธมฺโม อ. สมณธรรม เอวรูโป อัน
มีรูปอยางนี้ น สกฺโกติ ยอมไมอาจ อปเนตุ เพื่ออันนําไปปราศ
ราครชาทึ รช ซึ่งธลีมีธลุ ีคือราคะเปนตน วิชชฺ มาน อันมีอยู
อพฺภนฺตเร ในภายใน อถโข ทีแท อากิรติ ยอมเกลี่ย ราครชาทึ
รช ซึ่งธุลีมีธลุ ีคือราคะเปนตน อาปรป แมอื่นอีก อุปริ ในเบือ้ งบน
ตสฺส ปุคฺคลสฺส ของบุคคลนั้น อิติ ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา
ภิยฺโย อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องอาคันตุกภิกษุ
๓๕. ๑๓๔/๑๐ ตั้งแต สตฺถา เตหิ สทฺธึ กตปฺปฏิสนฺถาโร
เปนตนไป.
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา กตปฏิสนฺถาโร ผูมีปฏิสันถารอันทรง
กระทําแลว สทฺธึ กับ เตหิ ภิกฺขูหิ ดวยภิกษุ ท. เหลานั้น ปุจฺฉิตฺวา
ตรัสถามแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ตุมฺเห อ. เธอ ท. วสิตฺถ
อยูแลว สุข เปนสุข กึ หรือ อิติ ดังนี้ ( วจเน ) ครั้นเมื่อคําวา
ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ มย อ. ขาพระองค ท. วสิมฺหา อยู
แลว สุข เปนสุข ปมมาสเอว ตลอดเดือนที่หนึ่งนั่นเทียว มชฺฌิมมาเส ในเดือนอันมีในทามกลาง โจรา อ. โจร ท. ปหรึสุ ปลนแลว
คาม ซึ่งชาวบาน มนุสฺสา อ. มนุษย ท. อภิสงฺขโรนฺตา ซอมแซมอยู
นคร ซึ่งพระนคร น ลภึสุ ไมไดแลว โอกาส ซึ่งโอกาส อุปฏาตุ
เพื่ออันบํารุง สกฺกจฺจ โดยเคารพ ปฏาย จําเดิม ตโต กาลโต
แตกาลนั้น ตสฺมา เพราะเหตุนั้น มย อ. ขาพระองค ท. วสิมฺหา
อยูแลว วสฺส ตลอดพรรษา อผาสุก อันไมผาสุก อิติ ดังนี้ ( เตหิ
ภิกฺขูหิ ) อันภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺเต กราบทูลแลว วตฺวา ตรัส
แลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. อล อ. พอละ ตุมฺเห อ. เธอ ท.
มา จินฺตยิตฺถ อยาคิดแลว ผาสุวิหาโร นาม ชื่อ อ. การอยู
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อยางสําราญ ทุลลฺ โภ เปนอาการอันบุคคลไดโดยยาก นิจฺจกาล ตลอด
กาลเปนนิจ ( โหติ ) ยอมเปน มนุสฺสา อ. มนุษย ท. เต เหลานั้น
โคปยึสุ คุมครองแลว นคร ซึ่งนคร ยถา ฉันใด ภิกฺขุนา นาม
อตฺตภาวเอว โคปยิตุ อ. อันชื่ออันภิกษุคุมครอง ซึ่งภัตภาพนั่นเทียว
เอว ฉันนั้น วฏฏติ ยอมควร อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่ง
พระคาถา อิม นี้วา
นคร อ. นคร ปจฺจนิต ชื่อวาปจจันตะ ( มนุส-ฺ
เสหิ ) อันมนุษย ท. คุตฺต คุม ครองแลว ( กตฺวา )
กระทํา สนฺตรพาหิร ใหเปนไปในภายในและภายนอก ยถา ฉันใด ตุมฺเห อ. ทาน ท. โคเปถ จง
คุมครอง อตฺตาน ซึ่งตน เอว ฉันนั้น ขโณ อ.
ขณะ มา อุปจฺจคา อยาเขาลวงแลว โว ซึง่ ทาน
ท. หิ เพราะวา ขณาตีตา ชนา อ. ชน ท. ผูลวง
ไปแลวซึ่งขณะ สมปฺปตา เปนผูเพรียบพรอมแลว
นิรยมฺหิ ในนรก ( หุตฺวา ) เปน โสจนฺติ ยอม
เศราโศก อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. ต ปจฺจนฺตนคร
อ. นครชื่อวาปจจันตะนั้น เตหิ มนุสฺเสหิ อันมนุษย ท. เหลานั้น
กโรนฺเตหิ ผูก ระทําอยู ถิรานิ ซึ่งที่มั่น ท. ทฺวารปาการาทีนิ มีประตู
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และกําแพงเปนตน ( คุตตฺ  ) ชื่อวาคุมครองแลว คือวา ( กต ) ชื่อ
วากระทําแลว สอนฺตร ใหเปนไปในภายใน ( ต ปจฺจนฺตนคร )
อ. นครชื่อวาปจจันตะนั้น ( เตหิ มนุสฺเสหิ ) อันมนุษย ท. เหลานั้น
กโรนฺเตหิ ผูก ระทําอยู ถิรานิ ซึ่งที่มั่น ท. อฏฏาลกปริขาทีน มีปอม
และคูเปนตน ( คุตฺต ) ชือ่ วาคุมครองแลว คือวา ( กต ) ชื่อวา
กระทําแลว สพาหิร ใหเปนไปในภายนอก อิติ เพราะเหตุนั้น ( ต
ปจฺจนฺตนคร ) อ. นครชือ่ วาปจจันตะนั้น ( เตหิ มนุสฺเสหิ ) อัน
มนุษย ท. เหลานั้น คุตฺต ชื่อวาคุมครองแลว คือวา กต ชื่อวา
กระทําแลว สนฺตรพาหิร ใหเปนไปในภายในและภายนอก ยถา ฉันใด
หิ ก็ ตุมฺเห อ. ทาน ท. สตึ ยังสติ อุปฏาเตฺวา จงใหเขาไป
ตั้งไวแลว ปทหิตฺวา จงปดแลว ทฺวารานิ ซึ่งทวาร ท. ฉ ๖ อชฺฌตฺติกานิ อันเปนไปในภายใน อวิสฺสชฺเชตฺวา จงไมปลอยแลว สตึ
ซึ่งสติ ทฺวรรกฺขิก อันเปนเครื่องรักษาซึ่งทวาร อายตนานิ อ. อายตนะ ท. ฉ ๖ พาหิรานิ อันเปนไปในภายนอก คยฺหมานานิ อัน
บุคคลยึดถืออยู สวตฺตนฺติ ยอมเปนไปพรอม อุปฆาตาย เพื่ออันเขา
ไปฆา อชฺฌตฺติกาน อายตนาน ซึ่งอายตนะ ท. อันเปนไปในภายใน
ยถา โดยประการใด กตฺวา จงกระทําแลว ตานิ ฉ อชฺฌตฺติกายตนานิ ซึ่งอายตนะอันเปนไปในภายใน ท. ๖ เหลานั้น ถิรานิ ใหมั่น
อคฺคหเณน ดวยการไมถือเอา ตถา โดยประการนั้น อปฺปหาย ไม
ละแลว สตึ ซึ่งสติ ทฺวารรกฺขิก อันเปนเครื่องรักษาซึ่งทวาร อปฺป-
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เวสาย เพื่ออันไมเขาไป เตส พาหิรายตนาน แหงอายตนะอันเปน
ไปในภายนอก ท. เหลานั้น วิจรนฺตา ประพฤติอยู โคเปถ ชือ่ วา
จงคุมครอง อตฺตาน ซึ่งตน เอว ฉันนั้น อติ ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ
ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา สนฺตรพาหิร อติ
ดังนี้เปนตน ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา หิ ก็ โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด น
โคเปติ ยอมไมคุมครอง อตฺตาน ซึ่งตน เอว อยางนี้ ขโณ อ. ขณะ
อย นี้ สพฺโพป แมทั้งปวง อิติ คือ พุทฺธุปฺปาทกฺขโณ อ. ขณะคือ
ความเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจา อย นี้ อุปฺปตฺติกฺขโณ อ. ชณะแหงการ
เกิดขึ้น มชฺฌิมปเทเส ในประเทศอันมีในทามกลาง สมฺมาทิฏิยา
( อตฺตนา ) ปฏิลทฺธกฺขโณ อ. ขณะแหงความเห็นโดยชอบอันตนได
เฉพาะแลว อเวกลฺลกฺขโณ อ. ขณะคือความไมขาดแคลน อายตนาน
แหงอายตนะ ท. ฉนฺน ๖ อติกฺกมติ ยอมกาวลวง ต ปุคฺคล ซึง่
บุคคลนั้น โส ขโณ อ. ขณะนั้น มา อติกฺกมตุ จงอยากาวลวง
ตุมฺเห ซึ่งทาน ท. ( อิติ ) ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระ
คาถาวา ขโณ โว มา อุปจฺจคา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา หิ เพราะวา เย ชนา อ. ชน ท. เหลาใด
อตีตา เปนไปลวงแลว ต ขณ ซึ่งขณะนั้น จ อนึ่ง โส ขโณ
อ. ขณะนั้น อตีโต เปนไปลวงแลว เต ปุคฺคเล ซึ่งบุคคล ท. เหลา
นั้น เต ปุคฺคลา อ. บุคคล ท. เหลานั้น สมปฺปตา เปนผูเพรียบ-

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๗ - หนาที่ 176

พรอมแลว นิรยมฺหิ ในนรก หุตฺวา เปนแลว คือวา นิพฺพตฺติตฺวา
บังเกิดแลว ตตฺถ นิรเย ในนรกนั้น โสจนฺติ เศราโศกอยู อิติ ดังนี้
( ปทสฺส ) แหงบทวา ขณาตีตา อิติ ดังนี้เปนตน ฯ

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๗ - หนาที่ 177

เรื่องนิครนถ
๓๖. ๑๓๖/๔ ตั้งแต เอกสฺมึ หิ ทิวเส ภิกขฺ ู นิคฺคณฺเ
เปนตนไป.
หิ ความพิสดารวา เอกสฺมึ ทิวเส ในวันหนึ่ง ภิกฺขู อ. ภิกษุ
ท. ทิสฺวา เห็นแลว นิคฺคณฺเ ซึ่งนิครนถ ท. กถ ยังถอยคําวา
อาวุโส แนะผูมีอายุ นิคฺครฺา อ. นิครนถ ท. อิเม เหลานี้ วรตรา
เปนผูประเสริฐกวา อเจลเกหิ กวาชีเปลือย ท. อปฺปฏิจฺฉนฺเนหิ ผูไม
ปกปดแลว สพฺพโส โดยประการทั้งปวง ( โหนฺติ ) ยอมเปน เย
นิคฺคณฺา อ. นิครนถ ท. เหลาใด ปฏิจฺฉเทนฺติ ยอมปกปด ปุรมิ ปสฺสป แมซงึ่ ขางอันมีในเบื้องหนา เอก ขางหนึ่ง ตาว กอน เอเต
นิคฺคณฺา อ. นิครนถ ท. เหลานั่น สหิริกา มฺเ เห็นจะเปนผู
เปนไปกับดวยความละอาย ( โหนฺติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ สมุฏ าเปสุ
ใหตั้งขึ้นพรอมแลว ฯ
นิคฺคณฺา อ. นิครนถ ท. สุตวฺ า ฟงแลว ต วจน ซึ่งคํานั้น
วตฺวา กลาวแลววา มย อ. เรา ท. น ปฏิจฺฉาเทม ยอมไมปกปด
เอเตน การเณน เพราะเหตุนั่น มย อ. เรา ท. ปฏิจฺฉาเทม ยอม
ปกปด อิมินา การเณน เพราะเหตุนี้ อิติ คือ ปน ก็ ปสุรชาทโย
รชา อ. ธุลี ท. มีธุลีจากฝุนเปนตน ชีวิตินฺทฺริยปฺปฏิพทฺธา เปนของ
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เนื่องเฉพาะแลวดวยอินทรียคือชีวิต ปุคฺคลาเอว คือ อ. บุคคล ท.
นั่นเทียว ( โหนฺติ ) ยอมเปน เอว ครัน้ เมื่อความเปนอยางนี้ ( สนฺเต )
มีอยู ปสุรชาทโย รชา อ. ธุลี ท. มีธลุ ีจากฝุนเปนตน เอเต เหลา
นั่น มา ปตึสุ อยาตกแลว ภิกฺขาภาชเนสุ ในภาชนะแหงภิกษุ ท.
ใน ของเรา ท. อิติ ดังนี้ กรึสุ กระทําแลว กถ ซึง่ ถอยคํา พหุ
มาก สทฺธึ กับ เตหิ ภิกขฺ ูหิ ดวยภิกษุ ท. เหลานั้น วาทปฺปฏิวาทวเสนดวยอํานาจแหงการกลาวและการกลาวตอบ ฯ ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท.
อุปสงฺกมิตฺวา เขาไปเฝาแลว สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา อาโรเจสุ
กราบทูลแลว ต ปวตฺตึ ซึ่งความเปนไปนั้น ( อตฺตโน ) นิสินนฺ กาเล
ในกาลแหงตนนั่งแลว ฯ
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ
ท. ( สตฺตา ) อ. สัตว ท. อลชฺชิตพฺเพ วตฺถุมฺหิ ลชฺชิตฺวา ลชฺชิตพฺเพ
วตฺถุมฺหิ อลชฺชมานา นาม ชื่อวาผูละอายแลว ในเพราะเรื่องอันบุคคลไม
พึงละอาย ไมละอายอยู ในเพราะเรื่องอันบุคคลพึงละอาย ทุคฺคติปรายนา
ว เปนผูมีทุคติเปนที่ไปในเบื้องหนาเทียว โหนฺติ ยอมเปน อิติ ดังนี้
เทเสนฺโต เมื่อจะทรงแสดง ธมฺม ซึ่งธรรม อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว
คาถาซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
สตฺตา อ. สัตว ท. ลชฺชนฺติ ยอมละอาย อลชฺชิตาเย วติถุมฺหิ ในเพราะวัตถุอันบุคลไมพึงละอาย
น ลชฺชเร ยอมไมละอาย ลชฺชิตาเย วตฺถุมฺหิ ในเพราะ
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วัตถุอันบุคคลพึงละอาย มิจฉฺ าทิฏิสมาทานา เปน
ผูสมาทานซึ่งความเห็นผิด ( หุตฺวา ) เปน คจฺฉนฺติ
ยอมไป ทุคฺคตึ สูทุคติ สตฺตา อ. สัตว ท. อภเย
ภยทสฺสิโย จ ผูมีปกติเห็นซึ่งวัตถุ อันบุคคลพึง
กลัว ในเพราะวัตถุอันบุคคลไมพึงกลัวดวย ภเย
อภยทสฺสิโน จ ผูมีปกติเห็นซึ่งวัตถุอันบุคคลไมพึง
กลัว ในเพราะวัตถุอันบุคคลพึงกลัวดวย มิจฺฉาทิฏ ิสมาทานา เปนผูสมาทานซึ่งความเห็นผิด
( หุตฺวา ) เปน คจฺฉนฺติ ยอมไป ทุคฺคตึ สูทุคติ อิติ
ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ภิกฺขาภาชเนน เพราะภาชนะแหงภิกษา
อลชฺชิตพฺเพน อันบุคคลไมพึงละอาย ( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ
ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา อลชฺชิตาเย อิติ
ดังนี้ ฯ
หิ จริงอยู ภิกฺขาภาชน อ. ภาชนะแหงภิกษา อลชฺชิตพฺพ นาม
ชื่อวาเปนวัตถุอันบุคคลไมพึงละอาย ( โหติ ) ยอมเปน ฯ ปน ก็ เต
สตฺตา อ. สัตว ท. เหลานั้น ปฏจฺฉาเทตฺวา ปกปดแลว ต ภิกฺขาภาชน ซึ่งภาชนะแหงภิกษานั้น วิจรนฺตา เที่ยวไปอยู ลชฺชนฺติ นาม
ชื่อวายอมละอาย เตน อลชฺชิตพฺพภิกฺขาภาชเนน เพราะภาชนะแหง
ภิกษุอันบุคคลไมพึงละอายนั้น ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา หิริโกปนงฺเคน เพราะองคเปนเครื่อง
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ยังความละอายใหกําเริบ อปฺปฏิจฺฉนฺเนน อันบุคคลไมปกปดแลว
( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา ลชฺชิตาเย อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อธิบายวา หิ จริงอยู หิรโิ กปนงฺค อ. องคเปนเครื่อง
ยังความละอายใหกําเริบ ลชฺชิตพฺพ นาม ชื่อวาเปนวัตถุอันบุคคลพึง
ละอาย ( โหติ ) ยอมเปน ฯ ปน ก็ เต สตฺตา อ. สัตว ท. เหลา
นั้น อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา ไมปกปดแลว ต หิริโกปนงฺค ซึ่งองคเปน
เครื่องยังความละอายใหกําเริบนั้น วิจรนฺตา เที่ยวไปอยู น ลชฺชนฺติ
นาม ชื่อวายอมไมละอาย ลชฺชิตาเยในเพราะวัตถุอันบุคคลพึงละอาย ฯ
เตน การเรน เพราะเหตุนั้น เตส สตฺตาน เมื่อสัตว ท. เหลานั้น
ลชฺชต ละอายอยู อลชฺชิตพฺเพน เพราะวัตถุอันบุคคลไมพึงละอาย
อลชฺชต ไมละอายอยู ลชฺชิตพฺเพน เพราะวัตถุอันบุคคลพึงละอาย
มิจฺฉาทิฏิ อ. ความเห็นผิด ตุจฺฉคฺคหณภาวเน จ เพราะความเปน
คืออันถือเอาอันเปลาดวย อฺถาคหณภาเวน จ เพราะความเปน
คืออันถือเอาโดยประการอื่นดวย โหติ ยอมมี สตฺตา อ. สัตว ท. เต
เหลานั้น สมาทยิตฺวา สมาทานแลว ต มิจฺฉาทิฏึ ซึ่งความเห็น
ผิดนั้น วิจรนฺตา เที่ยวไปอยู มิจฺฉาทิฏิสมาทานา ชื่อวาเปนผูสมาทานซึ่งความเห็นผิด ( หุตฺวา ) เปน คจฺฉนฺติ ยอมไป ทุคฺคตึ สูทุคติ
นิรยาทิเภท อันตางอบายมีนรกเปนตน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ภิกฺขาภาชน อ. ภาชนะแหงภิกษา อภย
นาม ชื่อวาเปนวัตถุอันบุคคลไมพึงกลัว อนุปฺปชฺชนโต เพราะอันไม
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เกิดขึ้น ราคโทสโมหมานทิฏิกิเลสทุจฺจริตภยาน แหงกิเลสคือราคะและ
โทสะและโมหะและมานะและทิฏฐิและภัยคือทุจริต ท. นิสสฺ าย เพราะ
อาศัย ภิกฺขาภาชน ซึ่งภาชนะแหงภิกษา ( โหติ ) ยอมเปน ปน ก็
( สตฺตา ) อ. สัตว ท. ปฏิจฺฉาเทนฺตา ปกปดอยู ต ภิกฺขาภาชน ซึ่ง
ภาชนะแหงภิกษานั่น ภเยน เพราะความกลัว อภเย ภยทสฺสิโนนาม
ชื่อวาผูมีปกติเห็นซึ่งวัตถุอันบุคคลพึงกลัว ในวัตถุอันบุคลไมพึง
กลัว ฯ ปน ก็ หิริโกปนงฺค อ. องคอันเปนเหตุยังความละอายใหกําเริบ ต
นั้น ภย นาม ชื่อวาเปนวัตถุอันบุคคลพึงกลัว อุปปฺ ชฺชนฺโต เพราะ
อันเกิดขึ้น ราคาทีน กิเลสาน แหงกิเลส ท. มีราคะเปนตน นิสฺสาย
เพราะอาศัย หิริโกปนงฺค ซึ่งองคอันเปนเหตุยังความละอายใหกําเริบ
( โหติ ) ยอมเปน ฯ ตสฺส หิรโิ กปนงฺคสฺส อปฺปฏิจฺฉาทเนน ภเย
อภยทสฺสิโน จ ชื่อวาผูมีปกติเห็นซึ่งวัตถุอันบุคคลไมพึงกลัว ในเพราะ
วัตถุอันบุคคลพึงกลัว เพราะอันไมปกปด ซึ่งองคอันเปนเหตุยังความ
ละอายใหกําเริบนั้นดวย ฯ สตฺตา อ. สัตว ท. มิจฺฉาทิฏิสมาทานา
ชื่อวาผูสมาทานซึ่งความเห็นผิด ตสฺส ตุจฺฉคฺคหณสฺส จ อฺถา
คหณสฺส จ ( อตฺตนา ) สมาทินฺนตฺตา เพราะความที่แหงการยึดถือ
อันเปลานั้นดวย แหงการยึดถือ โดยประการอื่นดวย เปนของอันตน
สมาทานแลว คจฺฉนฺติ ยอมไป ทุคฺคตึ สูทุคติ อิติ ดังนี้ ( ปทสฺส )
แหงบทวา อภเย อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
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เรือ่ งสาวกเดียรถีย
๓๗. ๑๓๗/๑๑ ตั้งแต อถ น สตฺถา ตฺวเมว ปานีย
เปนตนไป.
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา อาห ตรัสแลววา ตฺวเอว
อ. เจานั่นเทียว ปวิตฺวา ดื่มแลว ปานีย ซึ่งน้ําอันบุคคลพึงดื่ม คนฺตฺวา
ไปแลว เปเสหิ จงสงไป อิตเรป ทารเก ซึ่งเด็ก ท. แมเหลานอก
นี้ อิธเอว าเน ในที่นี้นั่นเทียว ปวนตฺถาย เพื่อประโยชนแกอัน
ดื่ม ปานีย ซึ่งน้ําอันบุคคลพึงดื่ม อิติ ดังนี้ น อุปาสากทารก กะเด็ก
ของอุบาสกนั้น ฯ โส ทารโก อ. เด็กนั้น อกาสิ ไดกระทําแลว
ตถา เหมือนอยางนั้น ฯ เต ทารกา อ. เด็ก ท. เหลานั้น อาคนฺตฺวา
มาแลว ปวึสุ ดื่มแลว ปานีย ซึ่งน้ําอันบุคคลพึงดื่ม ฯ
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา ปกฺโกสาเปตฺวา ทรงยังบุคคลใหรอง
เรียกมาแลว เต ทารเก ซึง่ เด็ก ท. เหลานั้น กเถตฺวา ตรัสแลว
ธมฺมกถ ซึ่งพระธรรมกถา สปฺปาย อันเปนที่สบาย เตส ทารกาน
แกเด็ก ท. เหลานั้น กตฺวา ทรงกระทําแลว เต ทารเก ซึ่งเด็ก ท.
เหลานั้น อจลสทฺเธ ใหเปนผูมีศรัทธาอันไมหวั่นไหว ปติฏาเปสิ
ทรงยังเด็กใหตั้งอยูเฉพาะแลว สรเณสุ จ ในสรณะ ท. ดวย สีเลสุ
จ ในศีล ท. ดวย ฯ เต ทารกา อ. เด็ก ท. เหลานั้น คนฺตฺวา
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ไปแลว เคหานิ สูเรือน ท. สกานิ อันเปนของตน อาโรเจสุ บอก
แลว ต อตฺถ ซึ่งเนื้อความนั้น มาตาปตูน แกมารดาและบิดา ท. ฯ
อถ ครั้งนั้น มาตาปตโร อ. มารดาและบิดา ท. เนส ทารกาน
ของเด็ก ท. เหลานั้น โทมนสฺสปฺปตฺตา ผูถึงแลวซึ่งความโทมนัส ปริเทวึสุ ร่ําไรแลววา ปุตฺตกา อ. บุตรนอย ท. โน ของเรา ท.
วิปนฺนทฏิกา เปนผูมีทิฏฐิวิบัติแลว ชาตา เกิดแลว อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครั้งนั้น มนุสฺสา อ. มนุษย ท. ปฏิวิสฺสกา ผูค ุนเคย เฉกา ผู
เฉียบแหลม อาคนฺตฺวา มาแลว กถยึสุ กลาวแลว ธมฺม ซึ่งธรรม
โทมนสฺสวูปสมตฺถาย เพือ่ ประโยชนแกอันยังความโทมนัสใหเขาไป
สงบวิเศษ เนส ชนาน แกชน ท. เหลานั้น ฯ เต ชนา อ. ชน ท.
เหลานั้น สุตฺวา ฟงแลว กถ ซึ่งถอยคํา เตส มนุสสฺ าน ของ
มนุษย ท. เหลานั้น ( วตฺวา ) กลาวแลววา มย อ. เรา ท. นิยฺยาเทสฺสาม จักมอบถวาย อิเม ทารเก ซึ่งเด็ก ท. เหลานี้ สมณสฺส
แกพระสมณะ โคตมสฺสเอว ผูโคดมนั่นเทียว อิติ ดังนี้ นยึสุ นําไป
แลว วิหาร สูวิหาร สมฺธึ พรอม าติคเณน ดวยหมูแหงญาติ
มหนฺเตน อันใหญ ฯ
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา โอโลเกตฺวาทรงแลดูแลว อาสย ซึ่ง
ธรรมเปนเครื่องอาศัย เตส ชนาน แหงชน ท. เหลานั้น เทเสนฺโต
เมื่อจะทรงแสดง ธมฺม ซึ่งธรรม อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา
ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
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สตฺตา อ. สัตว ท. วชฺชมติโน ผูมีปกติรวู ามีโทษ
อวชฺเช ในธรรมไมมีโทษ อวชฺชทสฺสิโน ผูมีปกติ
เห็นวาไมมีโทษ วชฺเช ในธรรมมีโทษ มิจฉฺ าทิฏิสมาทานา ผูสมาทานซึ่งความเห็นผิด คจฺฉนฺติ ยอม
ไป ทุคฺคตึ สูทุคติ สตฺตา อ. สัตว ท. วชฺช
วชฺชโต ตฺวา จ ทราบแลว ซึ่งธรรมมีโทษ โดย
ความเปนธรรมมีโทษดวย อวชฺช อวชฺชโต ตฺวา
จ ทราบแลว ซึ่งธรรมไมมีโทษ โดยความเปน
ธรรมไมมีโทษดวย สมฺมาทฺฏ ิสมาทานา ผูสมาทานซึ่งความเห็นโดยชอบ คจฺฉนฺติ ยอมไป
สุคคฺ ตึ สูสุคติ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ทสวตฺถกุ าย สมฺมาทิฏิยา จ ในความ
เห็นโดยชอบ อันมีวัตถุ ๑๐ ดวย ตสฺสา สมฺมาทิฏิยา อุปนิสฺสยภูเต
ธมฺเม จ ในธรรม อันเปนอุปนิสัย แหงความเห็นโดยชอบนั้น เปน
แลวดวย ( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส )
แหงบทวา อวชฺเช อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อุปฺปนฺนมติโน ผูมคี วามรูอันเกิดขึ้น
แลววา อิท วตฺถุ อ. วัตถุนี้ วชฺช เปนของมีโทษ ( โหติ ) ยอม
เปน อิติ ดังนี้ ปน แตวา ( เต สตฺตา ) อ. สัตว ท. เหลานั้น
อวชฺชทสฺสิโน ผูมีปกติเห็นวาไมมีโทษ วชฺเช ในธรรมมีโทษ ทสวตฺถุก-
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มิจฺฉาทิฏิสงฺขาเต จ อันบัณฑิตนับพรอมแลววาความเห็นผิดอันมี
วัตถุ ๑๐ ดวย ตสฺส มิจฺฉาทิฏิยา อุปนิสฺสยธมฺมสงฺขาเต จ อัน
บัณฑิตนับพรอมแลววาธรรมอันเปนอุปนิสัย แหงความเห็นผิดนั้นดวย
( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา วชฺชทสฺสิโน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อธิบายวา สตฺตา อ. สัตว ท. มิจฺฉาทิฏิสมาทานา
ชื่อวาผูสมาทานซึ่งความเห็นผิด เอติสฺสา อวชฺช วชฺชโต ( ตฺวา )
จ วชฺช อวชฺชโต ตฺวา จ คหณสงฺขาตาย มิจฺฉาทิฏิยา ( อตฺตนา )
สมาทินฺนตฺตา เพราะความที่แหงความเห็นผิดอันบัณฑิตนับพรอมแลว
วา การรู ซึง่ ธรรมไมมีโทษ โดยความเปนธรรมมีโทษดวย แลวรู ซึ่ง
ธรรมมีโทษ โดยความเปนธรรมไมมโี ทษดวย แลวยึดถือนั่น เปน
ธรรมชาติอันตนสมาทานแลว คจฺฉนฺติ ยอมไป ทุคฺคตึ สูทุคติ อิติ
ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. เนื้อความ ทุติยคาถาย แหงพระคาถาที่สอง
ปณฺฑิเตน อันบัณฑิต เวทิตพฺโพ พึงทราบ วุตฺตวิปริยาเยน โดย
ปริยายอันผิดตรงกันแลวจากคําอันขาพเจากลาวแลว ฯ
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เรื่องของพระองค
๓๘. ๑๔๑/๔ ตั้งแต อห อานนฺท สงฺคาม โอติณฺณหตฺถิสทิโส
เปนตนไป.
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา อานนฺท ดูกอน
อานนท อห อ. เรา โอติณฺณหตฺถิสทิโส เปนผูเชนกับดวยชางตัว
ขามลงแลว สงฺคาม สูสงคราม ( อมฺหิ ) ยอมเปน หิ ก็ สหิตุ
อ. อันอดทน สเร ซึ่งลูกศร ท. อาคเต อันมาแลว ทิสาหิ จากทิศ ท.
จตูหิ ๔ ภาโร เปนภาระ โอติณฺณหตฺถิโน ของชางตัวขามลงแลว
สงฺคาม สูสงคราม ( โหติ ) ยอมเปน ( ยถา ) ฉันใด สหน นาม
ชื่อ อ. ความอดทน พหูหิป ทุสฺสีเลหิ ชเนหิ กถิตกถาน ซึ่งถอยคํา
อันชน ท. ผูม ีศีลชั่ว แมมาก กลาวแลว ท. ภาโร เปนภาระ
มยฺห ชองเรา ( โหติ ) ยอมเปน ตถาเอว ฉันนั้นนั่นเทียว อิติ
ดังนี้ อารพฺภ ทรงพระปรารภ อตฺตาน ซึ่งพระองค เสเทนฺโต เมื่อ
จะทรงแสดง ธมฺม ซึ่งธรรม อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่ง
พระคาถา ท. นาควคฺเค ในนาควรรค อิมา เหลานี้วา
อห อ. เรา ติติกฺขิสฺส จักอดกลั้น อติวากฺย ซึ่ง
คําอันบุคคลพึงกลาวลวงเกิน นาโค อิว ราวกะ
อ. ชางตัวประเสริฐ ( ติติกฺขนฺโต ) อดกลั้นอยู
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สร ซึ่งลูกศร ปติต อันตกแลว จาปาโต จากแลง
สงฺคาเม ในสงคราม หิ เพราะวา พหุชชฺ โน
อ. ชนมาก ทุสฺสีโล เปนผูมศี ีลชั่ว (โหติ ) ยอม
เปน ชนา อ. ชน ท. นยนฺติ ยอมนําไป ทนฺต
วาหน ซึ่งพาหนะอันบุคคลฝกแลว สมิตึ สูที่เปน
ที่ประชุม ราชา อ. พระราชา อภิรูหติ ยอมเสด็จ
ขึ้นเฉพาะ ทนฺต วาหน สูพาหนะอันบุคคลฝก
แลว โย ปุคฺคโล อ.บุคคลใด ติติกฺขติ ยอม
อดกลั้น อติวากฺย ซึ่งคําอันบุคคลพึงกลาวลวง
เกินได ( โส ปุคฺคโล ) อ. บุคคลนั้น ทนฺโต
ผูฝก แลว เสฏโ เปนผูประเสริฐที่สุด มนุสฺเสสุ
ในมนุษย ท. ( โหติ ) ยอมเปน อสฺสตวา จ
อ. มาอัสดร ท. ดวย อาชานียา สินฺธวา
จ อ. มาสินธพ ท. ตัวอาชาไนย ดวย
กฺุชรา มหานาคา จ อ. ชางตัวประเสริฐเชือก
ใหญ ท. ชื่อวากุญชรดวย ทนฺตา ตัวอันบุคคล
ฝกแลว วร เปนสัตวประเสริฐ ( โหนฺติ ) ยอม
เปน อตฺตทนฺโต ปุคฺคโล อ. บุคคล ผูมีตนอัน
ฝกแลว วร เปนผูประเสริฐ ตโต อสฺสตาทิวาหนโต กวาพาหนะมีมาอัสดรเปนตนนั้น
( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
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( อตฺโถ ) อ. อรรถวา หตถี วิย ราวกะ อ. ชาง ( อิติ ) ดังนี้
ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา นาโคว
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา มุตฺต อันพนแลว ธนุโต จากธนู
( อิติ ) ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหงบทวา จาปาโต ปติต
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา วีติกฺกมวจน ซึ่งคําอันเปนเหตุกาวลวง
วิเศษ ปวตฺต อันเปนไปแลว อฏอนริยโวหารวเสน ดวยอํานาจ
แหงโวหารอันมิใชของพระอริยะ ๘ ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา
อติวากฺย อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา มหานาโค อ. ชางตัวประเสริฐเชือกใหญ
สุทนฺโต ตัวอันบุคคลฝกดีแลว สงฺคามาวจโร ตัวเที่ยวลงสูสงคราม
ขโม เปนสัตวอดทน ( หุตฺวา ) เปน อวิหฺมาโน ไมพรั่นพรึงอยู
สเร ซึ่งลูกสร ท. จาปาโต มุจฺจิตฺวา อตฺตนิ ปติเต อันพนแลว
จากแลง ตกแลว ในตน ติติกฺขติ ชื่อวายอมอดกลั้น สตฺติปฺปหาราทีน
ปหาราน ตอการประหาร ท. มีการประหารดวยหอกเปนตน ยถา
ฉันใด อห อ. เรา ติติกขฺ ิสฺส จักอดกลั้น คือวา สหิสฺสามิ จักอดทน
อติวากฺย ซึ่งคําอันบุคคลพึงกลาวลวงเกิน เอวรูป อันมีรูปอยางนี้
เอวเอว ฉันนั้นนั่นเทียว อิติ ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา ติติกฺขิสฺส
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา หิ เพราะวา โลกิยมหาชโน อ. โลกิยมหาชน อย นี้ พหุ มาก ทุสฺสีโล เปนผูมีศีลชั่ว ( หุตฺวา ) เปน
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วาจ นิจฺฉาเรตฺวา ฆฏเฏนฺโต วิจรติ ยอมเที่ยวไป ยังวาจาใหเปลง
ออกแลว เสียดสีอยู รุจิวเสน ดวยอํานาจแหงความพอใจ อตฺตโน
ของตน อธิวาส อ. อันยังคําใหอยูทับ คือวา อชฺฌุเปกฺขน อ. อัน
วางเฉย ตตฺถ วจเน ในคํานั้น ภาโร เปนภาระ เม ของเรา ( โหติ )
ยอมเปน ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา ทุสฺสีโล หิ อิติ
ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา หิ ก็ ( ชนา ) อ. ชน ท. คจฺฉนฺตา
เมื่อจะไป มหาชนมชฺฌ สูทามกลางแหงมหาชน อุยฺยานกีฬามณฺฑลาทีสุ สมาคเมสุ ในสมาคม ท. มีอุทยานและมณฑลเปนที่เลนเปนตน
โยเชตฺวา ประกอบแลว โคณชาตึ วา ซึ่งชาติแหงโคหรือ อสฺสชาตึ
วา หรือวา ซึ่งชาติแหงมา ทนฺตเอว อันบุคคลฝกแลวนั่นเทียว
ยาเน ที่ยาน นยนฺติ ยอมนําไป ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา
สมิตึ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ราชาป แม อ. พระราชา คจฺฉนฺโต
เมื่อจะเสด็จไป านานิ สูฐานะ ท. ตถารูปานิเอว อันมีรูปอยางนี้
นั่นเทียว อภิรูหติ ยอมเสด็จขึ้นเฉพาะ ทนฺตเอว วาหน สูพาหนะ
อันบุคคลฝกแลวนั่นเทียว ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา ราชา
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล ทนฺโต ผูฝก
แลวคือวา นิพฺพเสวโน ว ผูมีความเสพผิดอันออกแลวเทียว อริยมคฺเคหิ ดวยอริยมรรค ท. จตูหิ ๔ เสฏโ เปนผูประเสริฐที่สุด
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มนุสฺเสสุป แมในมนุษย ท. ( โหติ ) ยอมเปน ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส )
แหงบทวา มนุสฺเสสุ อิติ ดังนี้ ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด ติติกฺขติ ยอม
อดกลั้น คือวา น ปฏิปฺผรติ ยอมไมโตตอบ คือวา น วิหฺติ
ยอมไมพรั่นพรึง อติกฺกมวจน ซึ่งคําอันเปนเหตุกาวลวง เอวรูป อัน
มีรูปอยางนี้ วุจฺจมานป แมอันบุคคลกลาวอยู ปุนปฺปุน บอย ๆ ( โส
ปุคฺคโล ) อ. บุคคลนั้น เอวรูโป ผูมรี ปู อยางนี้ ทนฺโต ผูฝกแลว
เสฏโ เปนผูประเสริฐที่สุด ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ( ปทสฺส )
แหงบทวา โยติวากฺย อิติ ดังนี้ ฯ
( อสฺสา ) อ. มา ท. ชาตา ตัวเกิดแลว วฬวาย จากแมมา
คทฺรเภน โดยพอลา อสฺสตรา อิติ ชือ่ วามาอัสดร ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อสฺสทมฺมสารถิ อ. นายสารถีผูฝกซึ่งมา
กาเรติ ยังมายอมใหกระทํา ย การณ ซึ่งเหตุใด ชานนสมตฺถา
ตัวสามารถเพื่ออันรู ตสฺส การณสฺส ซึ่งเหตุนั้น ขิปฺป พลัน
( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา อาชานียา อิติ ดังนี้ ฯ
อสฺสา อ. มา ท. ชาตา ตัวเกิดแลว สินฺธวรฏเ ในแวน
แควนของมาสินธพ สินฺธวา อิติ ชื่อวามาสินธพ ฯ
มหาหตฺถิโน อ. ชางเชือกใหญ ท. กฺุชรสงฺขาตา ตัวอันบัณฑิต
นับพรอมแลววากุญชร มหานาคา อิติ ชื่อวามหานาค ฯ
อตฺโถ อ. อรรถวา อสฺสตรา วา อ. มาอัสดร ท. ก็ดี สินฺธวา
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วา อ. มาสินธพ ท. ก็ดี กฺุชรา วา อ. ชาง ท. ก็ดี เอเต เหลานั้น
ทนฺตา ว ตัวอันบุคคลฝกแลวเทียว วร เปนสัตวประเสริฐ ( โหนฺติ )
ยอมเปน อทนฺตา ตัวอันบุคคลไมฝกแลว ( วร ) เปนสัตวประเสริฐ
( โหนฺติ ) ยอมเปน น หามิได ปน แตวา โย ปุคฺคโล อ. บุคคลใด
อตฺตทนฺโต ชื่อวาเปนผูมีตนอันฝกแลว คือวา นิพฺพิเสวโน ชื่อวาเปน
ผูมีความเสพผิดอันออกแลว อตฺตโน ทนฺตตาย เพราะความที่แหงตน
เปนผูฝกแลว อริยมคฺเคหิ ดวยอริยมรรค ท. จตูหิ ๔ ( โหติ ) ยอม
เปน อย ( โส ) ปุคฺคโล อ. บุคคลนีน้ ั้น วร เปนผูประเสริฐ ตโตป อสฺส
ตราทิวาหนโต กวาพาหนะมีมาอัสดรเปนตนแมนั้น ( โหติ ) ยอมเปน
คือวา อุตฺตริตโร เปนผูยอดยิ่งกวา เอเตหิ กสฺสตราทีหิ สตฺเตหิ
กวาสัตว ท. มีมาอัสดรเปนตนเหลานั่น สพฺเพหิป แมทั้งปวง
( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา อตฺตทนฺโต อิติ
ดังนี้ เปนตน ฯ
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เรื่องภิกษุผูเคยเปนนายหัตถาจารย
๓๙. ๑๔๓/๔ ตั้งแต โส กิร เอกทิวส อจิรวตีนทีตีเร
เปนตนไป.
กิร ไดยินวา เอกทิวส ในวันหนึ่ง โส ภิกฺขุ อ. ภิกษุนั้น
ทิสฺวา เห็นแลว หตฺถิทมก ซึ่งบุคคลผูฝกซึ่งชาง เอก หตฺถึ ทเมสฺสามีติ
( จินฺเตตฺวา ) อตฺตนา อิจฺฉิตการณ สิกฺขาเปตุ อสกฺโกนฺต ผูคิดแลววา
อ. เรา จักฝก ซึ่งชางเชือกหนึ่ง ดังนี้ ไมอาจอยู เพื่ออันยังชางให
ศึกษา ซึ่งเหตุอันตนปรารถนาแลว อจิรวตีนทีตีเร ที่ฝงแหงแมน้ํา
ชื่ออจิรวดี อามนฺเตตฺวา เรียกแลว ภิกขฺ ู ซึ่งภิกษุ ท. ิเต ผูยืนอยู
แลว สมีเป ในที่ใกล อาห กลาวแลววาอาวุโส แนะผูมีอายุ สเจ
ถาวา อย หตฺถาจริโย อ. นายหัตถาจารยนี้ วิชฺเฌยฺย พึงแทง อิม
หตฺถึ ซึ่งชางนี้ อสุกฏาเนน นาม ชือ่ ในที่โนนไซร สิกฺขาเปยฺย พึงยัง
ชางใหศึกษา อิม การณ ซึ่งเหตุนี้ ขิปฺปเอว พลันนั่นเทียว อิติ ดังนี้ ฯ
โส หตฺถาจริโย อ. นายหัตถาจารยนั้น สุตฺวา ฟงแลว กถ ซึ่งถอยคํา
ตสฺส ภิกฺขุโน ของภิกษุนั้น กตฺวา กระทําแลว ตถา เหมือนอยางนั้น
ทเมสิ ฝกแลว ต หตฺถึ ซึ่งชางนั้น ( กตฺวา ) กระทํา สุทนฺต ใหเปน
สัตวอันตนฝกดีแลว ฯ เต ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. เหลานั้น อาโรเจสุ
กราบทูลแลว ต ปวตฺตึ ซึ่งความเปนไปนั้น สตฺถุ แกพระศาสดา ฯ
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( สตฺถา ) อ. พระศาสดา ปกฺโกสาเปตฺวา ทรงยังบุคลใหรองเรียก
มาแลว ต ภิกฺขุ ซึ่งภิกษุนั้น ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแลววา กิร ไดยิน
วา เอว วจน อ. คําอยางนี้ ตยา อันเธอ วุตฺต กลาวแลว สจฺจ
จริงหรือ อิติ ดังนี้ ( วจเน ) ครั้นเมื่อคําวา ภนฺเต ขาแตพระองคผู
เจริญ ( เอว จน ) อ. คําอยางนี้ ( มยา ) อันขาพระองค ( วุตฺต )
กลาวแลว สจฺจ จริง อิติ ดังนี้ ( เตน ภิกฺขุนา ) อันภิกษุนั้น วุตฺเต
กราบทูลแลว วิคนหิตฺวา ทรงติเตียนแลว ต ภิกฺขุ ซึ่งภิกษุนั้น วตฺวา
ตรัสแลววา โมฆปุริส ดูกอนโมฆบุรษุ กึ ปโยชน อ. ประโยชน
อะไร เต ของเธอ หตฺถิยาเนน วา ดวยยานคือชางหรือ อฺเน
ทนฺเตน ยาเนน วา หรือวา ดวยยานอื่น อันบุคคลฝกแลว หิ เพราะ
วา สมตฺโถ นาม ปุคฺคโล อ. บุคคลชื่อวาผูสามารถ คนฺตุ เพือ่ อันไป
าน สูฐานะ อคตปุพฺพ อันตนไมเคยไปแลว เอเตหิ ยาเนหิ ดวย
ยาน ท. เหลานั่น น อตฺถิ ยอมไมมี ปน แตวา ( ปุคฺคเลน ) อัน
บุคคล อตฺตนา มีตน สุทนฺเตน อันฝกดีแลว สกฺกา อาจ คนฺตุ เพื่อ
อันไป าน สูฐานะ อคตปุพฺพ อันตนไมเคยไปแลวได ตสฺมา เพราะ
เหตุนั้น ตฺว อ. เธอ ทเมหิ จงฝก อตฺตานเอว ซึ่งตนนั่นเทียว กึ
ปโยชน อ. ประโยชนอะไร เต ของเธอ ทมเนน ดวยการฝก เอเตส
สตฺตาน ซึ่งสัตว ท. เหลานั่น อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระ
คาถา อิม นีว้ า
( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล ทนฺโตต ผูฝกแลว คจฺฉติ
ยอมไป ( ทิส ) สูทิศ ( อคต ) อันไมเคยไปแลว
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อตฺตนา ดวยตน สุทนฺเตน อันฝกดีแลว ทนฺเตน
อันทรมานแลว ยถา ฉันใด ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล
คจฺเฉยฺย พึงไป ทิส สูทิศ อคต อันไปเคยไป
แลว เอเตหิ ยาเนหิ ดวยยาน ท. เหลานั่น ( เอว )
ฉันนั้น น หิ หามิไดแล อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. เนื้อความวา ปุคฺคโล อ. บุคคล ทนฺโต ผูฝกแลว
คือวา นิพฺพิเสวโน ผูมีความเสพผิดอันออกแลว สปฺปฺโ ผูเปนไป
กับดวยปญญา คจฺฉติ ยอมไป ทิส สูทิศ อคตปุพฺพ อันไมเคยไปแลว
ต นั้น คือวา ปาปุณาติ ยอมถึง ทนฺตภูมึ ซึ่งภูมิอันฝกแลว อตฺตนา
ดวยตน ทนฺเตน อันชื่อวาฝกแลว อินฺทฺริยทมเนน เพราะการฝกซึ่ง
อินทรีย ปุพพฺ ภาเค ในสวนเบื้องตน สุทนฺเตน ชือ่ วาอันทรมานดีแลว
อริยมคฺคภาวนาย เพราะอันยังอริยมรรคใหเกิดมี อปรภาเค ในกาล
เปนสวนอื่นอีก ยถา ฉันใด ปุคฺคโล อ. บุคคล โกจิ บางคน คจฺเฉยฺย
พึงไป นิพฺพานทิส สูทิศคือพระนิพพาน สงฺขาต อันบัณฑิตนับพรอม
แลววา อคต อันไมเคยไปแลว อิติ ดังนี้ ( ตสฺสา นิพฺพานทิสาย )
อคตปุพฺพตฺตา เพราะความที่แหงทิศคือพระนิพพานนั้น เปนทิศอัน
ตนไมเคยไปแลว สุปนนฺเตนอป แมโดยสวนสุดแหงความฝน ยานานิ
อ. ยาน ท. หตฺถิยานาทีนิ มียานคือชางเปนตน เอตานิ เหลานั่น ยานิ
เหลาใด เอเตหิ ยาเนหิ ดวยยาน ท. เหลานั่น ( เอว ) ฉันนั้น น หิ
หามิไดแล ตสฺสา เพราะเหตุนั้น อตฺตทมนเอว อ. การฝกซึ่งตนนั่น
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เทียว วร เปนคุณชาติประเสริฐ เต แกเธอ ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้
ตสฺสา คาถาย แหงพระคาถานั้น ( ปณฺฑิเตน ) อันบัณฑิต ( เวทิตพฺโพ ) พึงทราบ ฯ
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เรื่องบุตรของพราหมณแก
๔๐. ๑๔๕/๙ ตั้งแต ตโตป กติปาหจฺจเยน อิมินา ว
เปนตนไป.
( พฺราหฺมโณ ) อ. พราหมณ ( สุณิสาย ) ปลาปโต ว ผูอ ันหญิง
สะใภใหหนีไปแลวเทียว อิมินา ว อุปาเยน โดยอุบายนี้เทียว กติปาหจฺจเยน โดยอันลวงไปแหงวันแมเล็กนอย ตโตป กาลโต แตกาล
แมนั้น ( คนฺตฺวา ) ไปแลว ( ฆร ) สูเรือน อฺสฺส ปุตฺตสฺส ของบุตร
คนอื่น อลภมาโน เมื่อไมได ปเวสน ซึ่งการเขาไป เอกฆเรป แม
ในเรือนหลังหนึ่ง เอว อยางนี้ อิติ ดวยประการฉะนี้ ปพฺพชิตฺวา
บวชแลว ปณฺฑรงฺคปพฺพชฺช บวชเปนชีปะขาว จรนฺโต เที่ยวไปอยู
ภิกฺขาย เพื่อภิกษา ชราชิณฺโณ ผูค่ําคราแลวเพราะชรา กาลจฺจเยน
โดยอันลวงไปแหงกาล มิลาตสรีโร ผูม ีสรีระอันเหี่ยวแหงแลว ทุพฺโพชนทุกฺขเสยฺยาหิ เพราะโภชนะอันชั่วและการนอนอยางลําบาก ท.
จรนฺโต เที่ยวไปอยู ภิกฺขาย เพื่อภิกษา อาคมฺม มาแลว นิปนฺโน
นอนแลว ปฏิกาย ดวยหลัง โอกฺกมิตฺวา กาวลงแลว นิทฺท สูความ
หลับ อุฏาย ลุกขึ้นแลว นิสินฺโน นั่งแลว โอเลเกตฺวา แลดูแลว
อตฺตาน ซึ่งตน ปฏิปสฺสทฺธทรถ อันมีความกระวนกระวายอันสงบ
ระงับแลว อปสฺสนฺโต เมื่อไมเห็น ปติฏ ซึ่งที่เปนตั้งเฉพาะ อตฺตโน
ของตน ปุตฺเตสุ ในบุตร ท. จินฺเตสิ คิดแลววา กิร ไดยินวา สมโณ
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อ. พระสมณะ โคตโม ผูโคดม อพฺภากุฏิโก ทรงเปนผูมีพระพักตร
ไมสยิ้ว อุตฺตานมุโข ทรงเปนผูมีพระพักตรอันหงาย สุขสมฺภาโส
ทรงเปนผูตรัสซึ่งคําอันนํามาซึ่งความสุข ปฏิสนฺถารกุสโล ทรงเปน
ผูฉลาดในการปฏิสันถาร ( โหติ ) ยอมเปน ( มยา ) อันเรา สกฺกา
อาจ สมณ โคตม อุปสงฺกมิตฺวา ปฏิสนฺถาร ลภิตุ เพื่ออันเขาไปเฝา
ซึ่งพระสมณะผูโคดม แลวได ซึ่งอันปฏิสันถาร อิติ ดังนี้ ฯ
โส พฺราหฺมโร อ. พราหมณนั้น สณฺเปตฺวา ตั้งไวดวยดีแลว
นิวาสนปารุปน ซึ่งผาเปนเครื่องนุงและเปนเครื่องหม คเหตฺวา ถือ
เอาแลว ภิกฺขาภาชน ซึ่งภาชนะแหงภิกษา อาทาย ถือเอาแลว ทณฺฑ
ซึ่งไมเทา อคมาสฺส ไดไปแลว สนฺตกิ  สูสํานัก ภควโต ของพระผูมี
พระภาคเจา ฯ จ จริงอยู เอต วจน อ. คํานี้วา อถโข ครั้งนั้นแล
พฺราหฺมณมหาสาโล อ. พราหมณผูมหาศาล อฺตโร คนใดคนหนึ่ง
ลูโข ผูเศราหมอง ลูขปาวุรโณ ผูมีผาหมอันเศราหมอง อุปสงฺกมิ
เขาไปเฝาแลว ภควา อ. พระผูมีพระภาคเจา ( วสติ ) ยอมเสด็จ
ประทับอยู เยน ทิสาภาเคน โดยสวนแหงทิศใด เตน ทิสาภาเตน
โดยสวนแหงทิศนั้น อิติ ดังนี้ ( ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน ) อันพระธรรม
สังคาหการจารย วุตฺตป แมกลาวแลว ฯ
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา กตฺวา ทรงกระทําแลว ปฏิสนฺถาร ซึ่ง
อันปฏิสันถาร สทฺธึ กับ เตน พฺราหฺมเณน ดวยพราหมณนั้น นิสินฺเนน
ผูนั่งแลว เอกมนฺต ณ สวนสุดขางหนึ่ง อโวจ ไดตรัสแลว เอต วจน
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ซึ่งพระดํารัสนี้วา พฺราหฺมณ ดูกอนพราหมณ ตฺว อ. ทาน ลูโข เปน
ผูเศราหมอง ลูขปาวุรโณ เปนผูมีผาหมอันเศราหมอง อสิ ยอมเปน
กึ นุ โข เพราะเหตุอะไรหนอแล อิติ ดังนี้ ฯ ( พฺราหฺมโณ )
อ. พราหมณ ( อาห ) กราบทูลแลววา โคตม ขาแตพระโคดม โภ ผู
เจริญ ปุตฺตา อ. บุตร ท. จตฺตาโร ๔ เม ของขาพระองค ( อตฺถิ )
มีอยู อิธ โลเก ในโลกนี้ เต ปุตฺตา อ. บุตร ท. เหลานั้น ทาเรหิ
สปุจฺฉา ผูอันภรรยา ท. ยุยงแลว ม ยังขาพระองค นิกฺขาเมนฺติ
ยอมใหออกไป ฆรา จากเรือน อิติ ดังนี้ ฯ
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา ( อาห ) ตรัสแลววา พฺราหฺมณ ดู
กอนพราหมณ เตนหิ ถาอยางนั้น ตฺว อ. ทาน ปริยาปุณิตฺวา จง
เลาเรียนเอาแลว คาถาโย ซึ่งคาถา ท. อิมา เหลานี้ มหาชนกาเย
ครันเมื่อหมูแหงมหาชน สนฺนิปติเต ประชุมแลว สภาย ในสภา
ปุตฺเตสุ ครั้นเมื่อบุตร ท. นิสินฺเนสุ นัง่ แลว ภาส จงกลาววา
อห อ. ขาพเจา เยหิ ชาเตหิ ปุตฺเตหิ นนฺทิสฺส จ
จักเพลิดเพลินแลว ดวยบุตร ท. ผูเกิดแลว เหลาใด
ดวย เยส ปุตฺตาน ภว อิจฺฉสิ  จ จักปรารถนาแลว
ซึ่งความเจริญ แกบุตร ท. เหลาใดดวย เต ปุตฺตา
อ. บุตร ท. เหลานั้น ทาเรหิ สปุจฺฉา ผูอ ันภรรยา
ท. ยุยงแลว วาเรนฺติ ยอมรุกราน ม ซึ่งขาพเจา
สา อิว ราวกะ อ. สุนัข ( วาเรนฺโต ) รุกรานอยู
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สูกร ซึ่งสุกร กิร ไดยินวา ( เต ปุตฺตา )
อ. บุตร ท. เหลานั้น อสนฺตา เปนผูมิใชสัตบุรุษ
ชมฺมา เปนผูเลวทราม ( หุตฺวา ) เปน ภาสเร
ยอมเรียก ม ซึง่ ขาพเจาวา ตาต ขาแตคุณพอ ตาต
ขาแตคุณพอ อิติ ดังนี้ เต ปุตฺตา อ. บุตร ท.
เหลานั้น รกฺขสา เปนผีเสื้อ ( หุตฺวา ) เปน
ปุตฺตรูเปน โดยรูปเพียงดังวาบุตร ชหนฺติ ยอม
ละทิ้ง ( ม ) ซึง่ ขาพเจา วโยคน ผูถึงแลวซึ่งความ
เสื่อม ปตา อ. บิดา พาลานป แมของคนเขลา ท.
เถโร เปนคนแก ( หุตฺวา ) เปน ภิกฺขติ ยอมขอ
ปราคาเรสุ ที่เรือนของบุคคลอื่น ท. อสฺโส อิว
ราวกะ อ. มา ชิรฺโณ ตัวแกแลว นิพฺโภโค ตัว
มีการใชสอยออกแลว ( ปุคคฺ เลน ) อันบุคคล
อปนียติ นําไปปราศอยู ขาทนา จากอาหารเปน
เครือ่ งเคี้ยวกิน จ ก็ ปุตฺตา อ. บุตร ท. อนสฺสวา
เปนผูไมเชื่อฟง ( โหนฺติ ) ยอมเปน ย ใด กิร
ไดยินวา ทณฺโฑ ว อ. ไมเทาเทียว เม ของ
ขาพเจา เสยฺโย เปนของประเสริฐกวา ( เตหิ ปุตฺเตหิ ) กวาบุตร ท. เหลานั้น ( โหติ ) ยอมเปน
( หิ ) เพราะวา ( มม ทณฺโฑ ) อ. ไมเทาของ
ขาพเจา วาเรติ ยอมหาม โคณ ซึ่งโคค จณฺฑป

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๗ - หนาที่ 200

แมตัวดุราย อโถ อนึ่ง ( มม ทณฺโฑ ) อ. ไมเทา
ของขาพเจา ( วาเรติ ) ยอมหาม กุกกฺ รุ  ซึ่งลูก
สุนขั จณฺฑป แมตัวดุราย โหติ ยอมมี ปุเร ใน
เบื้องหนา อนฺธกาเร ในทีม่ ดื เอธติ ยอมถึง คาธ
ซึ่งอันหยั่งลง คมฺภีเร ในที่ลกึ ( มาทิโส มหลฺลโก ) อ. บุคคลผูแก ผูเชนกับดวยขาพเจา
ขลิตฺวา พลาดแลว ปฏิติฏติ ยอมกลับยืนอยูได
อานุภาเวน เพราะอานุภาพ ทณฺฑสฺส แหงไมเทา
( อิติ ) ดังนี้ อิติ ดังนี้ ฯ
๔๑. ๑๔๘/๑๕ ตั้งแต อเถกทิวส เชฏปุตฺโต มงฺคเล
เปนตนไป.
อถ ครั้งนั้น เอกทิวส ในวันหนึ่ง เชฏปุตฺโต อ. บุตรผูเจริญ
ที่สุด มงฺคเล ครั้นเมื่อมงคล ปจฺจุปฏิเต เขาไปตั้งอยูเฉพาะแลว
อาห กลาวแลววา ตาต ขาแตคุณพอ มย อ. ผม ท. เทม จะให
มงคล ซึ่งมงคล กสฺส แกใคร อิติ ดังนี้ ปตร กะบิดา ฯ ( พฺราหฺมโณ )
อ. พราหมณ ( อาห ) กลาวแลววา อห อ. เรา น ชานามิ ยอมไม
รู อฺ ปุคฺคล ซึ่งบุคคลอื่น สมโณ อ. พระสมณะ โคตโม ผูโคดม
สหาโย เปนสหาย มยฺห ของเรา ( โหติ ) ยอมเปน นนุ มิใชหรือ
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อิติ ดังนี้ ฯ ( เชฏปุตฺโต ) อ. บุตรผูเจริญที่สุด ( อาห ) กลาวแลว
วา เตนหิ ถาอยางนั้น ตุมเห อ. ทาน ท. นิมนฺเตถ จงนิมนต น
สมณ โคตม ซึ่งพระสมณะผูโคดมนั้น สทฺธึ พรอม ภิกฺขุสเตหิ ดวย
รอยแหงภิกษุ ท. ปฺจหิ ๕ สฺวาตนาย เพื่ออันฉันในพรุงเถิด อิติ
ดังนี้ ฯ
พฺราหฺมโณ อ. พราหมณ อกาสิ ไดกระทําแลว ตถา เหมือน
อยางนั้น ฯ ปุนทิวเส ในวันใหม สตฺถา อ. พระศาสดา สปริวาโร
ผูทรงเปนไปกับดวยบริวาร อคมาสิ ไดเสด็จไปแลว เคห สูเรือน ตสฺส
เชฏปุตฺตสฺส ของบุตรผูเจริญที่สุดนั้น ฯ โส เชฏปุตฺโต อ. บุตรผู
เจริญที่สุดนั้น ภิกฺขุสงฺฆ ยังหมูแหงภิกษุ พุทฺธปฺปมุข อันมีพระพุทธเจาทรงเปนประธาน นิสีทาเปตฺวา ใหนั่งแลว เคเห ในเรือน หริตุปลิตฺเต อันบุคคลทาแลวดวยสีเขียว สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิเต อันประดับ
แลวดวยเครื่องอลังการทั้งปวง ปริวิสิ อังคาสแลว อปฺโปทกมธุปายาเสน จเอว ดวยขาวมธุปายาสอันมีน้ําอันนอยดวยนั่นเทียว ปณีเตน
อนฺตราภตฺตสฺมึเอว ในระหวางแหงภัตนั่นเทียว ปุตฺตา อ. บุตร ท.
จตฺตาโร ๔ พฺราหฺมณสฺส ของพราหมณ นีสีทิตฺวา นั่งแลว สนฺติเก
ในที่ใกล สตฺถุ ของพระศาสดา อาหสุ กราบทูลแลววา โคตม ขาแต
พระโคดม โภ ผูเจริญ มย อ. ขาพระองค ท. ปฏิชคฺคาม ยอม
ประคับประคอง ปตร ซึง่ บิดา อมฺหาก ของขาพระองค ท. น ปมชฺ-
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ชาม ยอมไมประมาท ตุมฺเห อ. พระองค ท. ปสฺสถ จงทอดพระ
เนตรเห็น อตฺตภาว ซึงอัตภาพ อิมสฺส ปตุ ของบิดานี้เถิด อิติ ดังนี้ ฯ
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา กลฺยาณ อ. กรรม
อันงาม โว อันทาน ท. กต กระทําแลว มาตาปตุโปสน นาม ชื่อ
อ. การเลี้ยงซึ่งมารดาและบิดา โปราณกปณฺฑิตาน อันบัณฑิตผูมีใน
กอน ท. อาจิณฺณเอว ประพฤติทั่วแลวนั่นเทียว อิติ ดังนี้ กเถตฺวา
ตรัสแลว มาตุโปสกนาคชาตก ซึ่งชาดกอันบัณฑิตกําหนดแลวดวยชาง
เชือกเลี้ยงซึ่งแม เอกาทสนิปาเต ในเอกาทสกนิบาต อิม นี้วา สลฺลกิโย
จ อ. ตนออยชาง ท. ดวย กุฏชา จ อ. ไมโมกมัน ท. ดวย วิรุฬฺหา
งอกขึ้นแลว วิปฺปวาเสน เพราะการอยูปราศ ตสฺส นาคสฺส แหงชาง
ตัวประเสริฐนั้น อิติ ดังนีเ้ ปนตน วิตฺถาเรน โดยพิสดาร อภาสิ ได
ทรงภาษิตแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
กฺุชโร อ. ชาง ธนปาลโก นาม ชือ่ วาธนปาลกะ
กฏกปฺปเภทโน ตัวมีมันแตกทั่ว ทุนฺนิวารโย ตัว
อันบุคคลหามไดโดยยาก พทฺโธ ตัวอันบุคคลผูก
ไวแลว น ภฺุชติ ยอมไมบริโภค กพฬ ซึ่งฟอน
หญา กฺุชโร อ. ชาง สุมรติ ยอมระลึกถึง
นาควนสฺส ซึ่งปาแหงไมกากทิง อิติ ดังนี้ ฯ
ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานัน้ หนา เอต ปท อ. บทนีว้ า
ธนปาลโก นาม อิติ ดังนี้ นาม เปนชื่อ หตฺถิสฺส ของชาง ตทา
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กาสิกรฺา หตฺถาจริย เปเสตฺวา รมณีเย นาควเน คาหาปตสฺส ตัว
อันพระราชาผูทรงเปนใหญในแวนแควนชื่อวากาสี ทรงสงไปแลว ซึ่ง
นายหัตถาจารย ทรงยังนายหัตถาจารยใหจับเอาแลว ในปาแหงไม
กากทิง อันเปนที่ตั้งแหงความยินดี ในกาลนั้น ( โหติ ) ยอมเปน ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ติขิณมโท ตัวมีความเมากลา ( อิติ )
ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา กฏกปฺปเภทโน อิติ ดังนี้ ฯ
หิ จริงอยู มทกาเล ในกาลอันเปนที่เมา หตฺถีน แหงชาง ท.
กณฺณจูลิกา อ. หมวดแหงหฆู ท. ปภิชฺชนฺติ ยอมแตกทั่ว ตสฺมึ กาเล
ในกาลนั้น หตฺถิโน อ. ชาง ท. น คเณนฺติ ยอมไมคํานึงถึง องฺกุล
วา ซึ่งขอหรือ ตุนฺน วา หรือวา ซึ่งปฏัก โตมร วา หรือวา ซึง่
โตมร จณฺฑา เปนสัตวดุราย ภวนฺติ ยอมเปน ปกติยาป แมโดยปกติ
ปน สวนวา โส ธนปาลโก อ. ชางชื่อวาธนปาลกะนั้น อติจณฺโฑเอว
เปนสัตวดุรายยิ่งนั่นเทียว ( โหติ ) ยอมเปน เตน การเณน เพราะ
เหตุนั้น ( วจน ) อ. พระดํารัสวา กฏกปฺปเภทโน ทุนฺนิวารโย อิติ
ดังนี้ ( สตฺถารา ) อันพระศาสดา วุตฺต ตรัสแลว ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา โส ธนปาลโก อ. ชางชื่อวาธนปาลกะ
นั้น ( หตฺถาจริเยน ) อันนายหัตถาจารย น พทฺโธ ไมผูกแลว ปน
แตวา ( โส ธนปาลโก ) อ. ชางชื่อวาธนปาลกะนั้น ( หตฺถาจริเยน )
อันนายหัตถาจารย เนตฺวา นําไปแลว หตฺถิสาล สูโรงแหงชาง ปริก-ฺ
ขิปาเปตฺวา ยังบุคคลใหลอมรอบแลว วิจิตฺรสาณิยา ดวยมานอันวิจิตร
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ปโต พักไวแลว ภูมิยา เหนือภาคพื้น กตคนฺธปริภณฺฑาย อันมีการ
ประพรมดวยของหอมอันบุคคลกระทําแลว อุปริพทฺธวิจิตฺรวิตานาย
อันมีเพดานอันวิจิตรอันบุคคลผูกแลวในเบื้องบน รฺา อันพระราชา
อุปฏาปโตป แมทรงใหบํารุงแลว นานคฺครสโภชเนน ดวยโภชนะอัน
ประกอบแลวดวยรสอันเลิศตาง ๆ ราชารเหน อันควรแกพระราชา
น อิจฺฉิ ไมปรารถนาแลว ภฺุชิตุ เพือ่ อันบริโภค กฺจิ ซึ่งอะไร ๆ
ปน ก็ ( วจน ) อ. พระดํารัสวา พทฺโธ กพฬ นน ภฺุชติ อิติ ดังนี้
( สตฺถารา ) อันพระสาสดา วุตฺต ตรัสแลว สนฺธาย ทรงหมายเอา
ปเวสิตมตฺต อาการ ซึ่งอาการสักวาชางตัวอันนายหัตถาจารยใหเขาไป
แลว หตฺถิสาล สูโรงแหงชาง ( อิติ ) ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาท
แหงพระคาถาวา พทฺโธ กพฬ น ภฺุชติ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา โส ธนปาลโก อ. ชางชื่อวาธนปาลกะ
นั้น สริ ระลึกถึงแลว นาควน ซึ่งปาแหงไมกากทิง วนสฏาน อัน
เปนสถานเปนที่อยู รมณียเอว อันเปนที่ตั้งแหงความยินดีนั่นเทียว น
หามิได ปน แตวา มาตา อ. แม อสฺส ธนปาลกสฺส ของชางชื่อวา
ธนปาลกะนั้น ทุกฺขปฺปตฺตา เปนผูถึงแลวซึ่งความลําบาก ปุตฺตวิโยเคน
เพราะความพลัดพรากจากลูก อรฺเ ในปา อโหสิ ไดเปนแลว โส
ธนปาลโก อ. ชางชื่อธนปาลกะนั้น มาตาปตุอุปฏานธมฺมเอว ยัง
ธรรมคือการบํารุงซึ่งมารดาและบิดานั่นเทียว ปูเรติ ยอมใหเต็ม ( โส
ธนปาลโก ) อ. ชางชื่อวาธนปาลกะนั้น ( จินฺเตตฺวา ) คิดแลววา ภึ
ปโยชน อ. ประโยชนอะไร เม ของเรา อิมินา โภชเนน ดวย
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โภชนะนี้ อิติ ดังนี้ สริ ระลึกถึงแลว มาตาปตุอุปฏานธมฺมเอว ซึ่ง
ธรรมคือการบํารุงซึ่งมารดาและบิดานั่นเทียว ธมฺมกิ  อันประกอบดวย
ธรรม ปน ก็ ( เตน ธนปาลเกน ) อันชางชื่อวาธนปาลกะนั้น ิเตน
ผูดํารงอยูแลว ตสฺมึ นาควเนเอว ในปาแหงไมกากทิงนั้นนั่นเทียว
สกฺกา อาจ ต มาตาปตุอุปฏานธมฺม ปูเรตุ เพื่ออันยังธรรมคือการ
บํารุงซึ่งมารดาและบิดานั้นใหเต็ม ยสฺมา เหตุใด เตน การเณน เพราะ
เหตุนั้น ( วจน ) อ. พระดํารัสวา สุมรติ นาควนสฺส กฺุชโร
อิติ ดังนี้ ( สตฺถารา ) อันพระศาสดา วุตฺต ตรัสแลว อิติ ดังนี้
( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหงบทวา สุมรติ นาควนสฺส อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องพระเจาปเสนทิโกศล
๔๒. ๑๕๐/๑๘ ตัง้ แต เอกสฺมึ หิ สมเย ราชา ตณฺฑุลโทณสฺส เปนตนไป.
หิ ความพิสดารวา เอกสฺมึ สมเย ในสมัยหนึ่ง ราชา อ. พระ
ราชา ภฺุชติ ยอมเสวย โอทน ซึ่งขาวสุก ตณฺฑุลโทณสฺส แหงทะนาน
แหงขาวสาร สูปพฺยฺชเนน ดวยแกงและกับ ตทุปเยน อันสมควรแก
ขาวสุกนั้น ฯ เอกทิวส ในวันหนึ่ง โส ราชา อ. พระราชานั้น
ภุตฺตปาตราโส ผูมีพระกระยาหารอันบุคคลพึงกินแตเชาอันเสวยแลว
ภตฺตมท อวิโนเทตฺวา ว ไมทรงบรรเทาแลว ซึ่งความเมาเพราะภัต
เทียว คนฺตฺวา เสด็จไปแลว สนฺติก สูสํานัก สตฺถุ ของพระศาสดา
กิลนฺตรูโป ผูมีพระรูปอันลําบากแลว สมฺปริวตฺตติ ทรงกระสับกระสาย
อยู อิโต จ ขางนี้ดวย อิโต จ ขางนี้ดวย นิทฺทาย อภิภุยฺยมาโนป
ผูแมอันความหลับครอบงําอยู อกสฺโกนฺโต เมื่อไมทรงอาจ นิปชฺชิตุ
เพื่ออันบรรทม อุชกุ  ตรง นิสีทิ ประทับนั่งแลว เอกมนฺต ณ สวน
สุดขางหนึ่ง ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา อาห ตรัสแลววา มหาราช
ดูกอนมหาบพิตร ตฺว อ. พระองค อวิสฺสมิตฺวา ว ไมทรงพักผอน
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แลวเทียว อาคโต เปนผูเสด็จมาแลว อสิ ยอมเปน กึ หรือ อิติ ดังนี้
น ราชาน กะพระราชานั้น ฯ ( ราชา ) อ. พระราชา ( อาห ) ทูล
แลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ อาม พระเจาขา มหาทุกฺข
อ. ความทุกขอันใหญ โหติ ยอมมี เม แกหมอมฉัน ปฏาย จําเดิม
( มยา ภตฺตสฺส ) ภุตฺตกาลโต แตกาลแหงภัตอันหมอมฉันบริโภคแลว
อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา มหาราช
ดูกอนมหาบพิตร ทุกฺข อ. ความทุกข โหติ ยอมมี อติพหุโภชนสฺส
ปุคฺคลสฺส แกบุคคล ผูบริโภคมากยิ่ง เอว อยางนี้ อิติ ดังนี้ น
ราชาน กะพระราชานั้น อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
ยทา ในกาลใด ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล มิทฺธี จ
เปนผูมีความงวงดวย มหคฺฆโส จ เปนผูบริโภค
มากดวย นิทฺทายิตา จ เปนผูมีปกติประพฤติหลับ
ดวย สมฺปริวตฺตสายี จ เปนผูมีปกตินอนกระสับ
กระสายแลวดวย โหติ ยอมเปน มหาวราโห อิว
ราวกะ อ. สุกรตัวใหญ นิวาปปุฏโ ตัวอันบุคคล
เลี้ยงดูแลวดวยผัก ( ตทา ) ในกาลนั้น ( โส
ปุคคฺ โล ) อ. บุคคลนั้น มนฺโท ผูมีนซึม อุเปติ
ยอมเขาไป คพฺภ สูห อง ปุนปฺปุน บอย ๆ อิติ
ดังนี้ ฯ
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( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ถีนมิทธฺ าภิภูโต เปนผูอันความทอแท
และความงวงเหงาครอบงําแลว ( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท.
เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา มิทฺธี อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา มหาโภชโน เปนผูบริโภคมาก อาหารหตฺถกอลสาฏกตตฺถวฏฏกกากมาสกภุตฺตวมฺมิกาน อฺตโร วิย ราวกะ
อ. - แหงพราหมณชื่ออาหารหัตถกะและพราหมณชื่อวาอลังสาฏกะและ
พราหมณชื่อวาตัตถวัฏฏกะและพราหมณชื่อวากากมาสกะและพราหมณ
ชื่อวาภุตตวัมมิกะ ท. หนา พราหมณคนใดคนหนึ่ง ( อิติ ) ดังนี้
( ปทสฺส ) แหงบทวา มหคฺฆโส อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปุฏโ  ตัวอันบุคคลเลี้ยงแลว สูกรภตฺเตน ดวยอาหารของสุกร กุณฺฑกาทินา มีรําเปนตน ( อิติ ) ดังนี้
( ปทสฺส ) แหงบทวา นิวาปปุฏโ อิติ ดังนี้ ฯ
หิ จริงอยู ฆรสูกโร อ. สุกรตัวอันบุคคลเลี้ยงแลวในเรือน โปสิยมาโน ตัวอันบุคคลเลี้ยงอยู ปฏาย จําเดิม ( สูกรสฺส ) พาลกาลโน
แตกาลแหงสุกรตัวยังออน อลภนฺโต ไมไดอยู นิกฺขมิตุ เพื่ออัน
ออกไป พหิ ในภายนอก เคหา จากเรือน ( อตฺตโน ) ถูกลสรีรกาเล
ในกาลแหงตนมีสรีระอันอวน สมฺปริวตฺติตฺวา สายไปสายมาแลว
เหฏามฺจาทีสุ าเนสุ ในที่ ท. มีภายใตแหงเตียงเปนตน อสฺสสนฺโต ปสฺสสนฺโต สยติเอว ยอมนอน หายใจออกอยู หายใจเขาอยู
นั่นเทียว ฯ
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อิท อตฺถรูป อ. อรรถรูปนี้วา ยทา ในกาลใด ปุริโส อ. บุรุษ
มิทฺธึ จ เปนผูมีความงวงเหงาดวย มหคฺฆโส จ เปนผูบริโภคมาก
ดวย นิวาปปุฏโ มหาวราโห วิย อฺเน อิรยิ าปเถน ยาเปตุ
อสกฺโกนฺโต นิทฺทายนสีโล สมฺปริวตฺตสายี จ เปนผูเมื่อไมอาจ เพื่อ
อันยังอัตภาพใหเปนไป ดวยอริยาบถอื่น ชื่อวามีปกติประพฤติหลับ
นอนสายไปสายมาแลวโดยปกติ ราวกะ อ. สุกรตัวใหญ ตัวอันบุคคล
เลี้ยงดูแลวดวยผักดวย โหติ ยอมเปน ตทา ในกาลนั้น โส ปุริโส
อ. บุรุษนั้น น สกฺโกติ ยอมไมอาจ มนสิกาตุ เพื่ออันกระทําไวในใจ
ลกฺขณานิ ซึง่ ลักษณะ ท. ตีณิ ๓ อิติ คือ อนิจฺจ อ. ความไมเที่ยง
ทุกฺข อ. ความเปนทุกข อนตฺตา อ. ความเปนอนัตตา มนฺทปฺปฺโ
ชื่อวาผูมีปญญามีนซึม อมนสิการา เพราะอันไมกระทําไวในใจ เตส
ลกฺขณาน ซึง่ ลักษณะ ท. เหลานั้น อุเปติ ยอมเขาไป คพฺภ สูห อง
ปุนปฺปุน บอย ๆ คือวา น ปริมุจฺจติ ยอมไมพน คพฺถวาสโต จากการ
อยูในหอง อิติ ดังนี้ ( สตฺถารา ) วุตตฺ  เปนคําอธิบายอันพระศาสดา
ตรัสแลว โหติ ยอมเปน ฯ
เทสนาวสาเน ในกาลเปนที่สุดลงแหงเทศนา สตฺถา อ. พระ
ศาสดา วตฺวา ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อม นี้วา
เวทนา อ. เวทนา ท. ( ปุคฺคลสฺส ) ของบุคคล
มนุชสฺส ผูเกิดแตมนู สตีมโต ผูมีสติ สทา ใน
กาลทุกเมื่อ ชานโต ผูรูอยู มตฺต ซึ่งประมาณ
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ลทฺธโภชเน ในโภชนะอันตนไดแลว อสฺส นั้น
ตนุกา เปนธรรมชาติเบาบาง ภวนฺติ ยอมเปน
( โส ภุตฺตาหาโร ) อ. อาหารอันบุคคลบริโภค
แลวนั้น ปาลย รักษาอยู อายุ ซึ่งอายุ ชีรติ ยอม
คร่ําคราไป สนิก คอย ๆ อิติ ดังนี้
รฺโ แกพระราชา อุปการวเสน ดวยอํานาจแหงอุปการะ อุตฺตรมาณว
ยังมาณพชื่อวาอุตตระ อุคฺคณฺหาเปตฺวา ทรงใหเรียนเอาแลว อาจิกฺขิ
ตรัสบอกแลว อุปาย ซึ่งอุบายวา ตฺว อ. เธอ วเทยฺยาสิ พึงกลาว
อิม คาถ ซึ่งคาถานี้ รฺโ โภชนเวลายเอว ในเวลาอันเปนที่เสวย
แหงพระราชานั่นเทียว จ ก็ ตฺว อ. เธอ โภชน ปริหาเปยฺยาสิ
พึงยังโภชนะใหเสื่อมรอบ อิมินา อุปาเยน โดยอุบายนี้ อิติ ดังนี้
โส อุตฺตรมาณโว อ. มาณพชื่อวาอุตตระนั้น อกาสิ ไดกระทํา
แลว ตถา เหมือนอยางนั้น ฯ อปเรน สมเยน โดยสมัยอื่นอีก ราชา
อ. พระราชา สณฺิโต ทรงดํารงอยูดวยดีแลว สลฺลหุกสรีโร ผูม ีพระ
สรีระอันเบาพรอม สุขปฺปตฺโต ผูทรงถึงแลวซึ่งความสุข ( อตฺตโน )
นาฬิโกทนปรมตาย เพราะความที่แหงพระองคทรงเปนผูมีขาวสุกอันมี
ทะนานเปนประมาณเปนอยางยิ่ง อุปฺปนฺนวิสฺสาโส ผูมีความคุนเคย
อันเกิดขึ้นแลว สตฺถริ ในพระศาสดา อสทิสทาน ยังอสทิสทาน
ปวตฺเตสิ ทรงใหเปนไปแลว สตฺตาห ตลอดวัน ๗ ฯ สมฺปตฺตมหาชโน
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อ. มหาชนผูถ ึงพรอม ปาปุณิ บรรลุแลว วิเสส ซึ่งคุณวิเศษ
มหนฺต อันใหญ ทานานุโมทนาย ในเพราะอันอนุโมทนาซึ่งทาน อิติ
ดังนี้แล ฯ
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เรื่องสานุสามเณร
๔๓. ๑๕๔/๑๒ ตั้งแต สทฺธา อุปาสิกา นานปฺปกาเรน
เปนตนไป.
อุปาสิกา อ. อุบาสิกา สทฺธา ผูมีศรัทธา ทสฺเสตฺวา แสดงแลว
อาทีนว ซึ่งโทษ ฆราวาเส ในการอยูค รองซึ่งเรือน นานปฺปกาเรน
โดยประการตาง ๆ โอวทมานาป แมกลาวสอนอยู ปุตฺต ซึ่งบุตร
อสกฺโกนฺตี ไมอาจอยู สฺาเหตุ เพื่ออันยังบุตรใหยินยอม อนุยฺโยเชตฺวา ไมสงไปแลว ( จินฺตเนน ) ดวยอันคิดวา อปฺเปวนาม ชื่อแม
ไฉน ( สามเณโร ) อ. สามเณร สลฺลกฺขเยฺย พึงกําหนด ธมฺมตายป
แมตามธรรมดา อตฺตโน ของตน อิติ ดังนี้ วตฺวา กลาวแลววา
ตาต แนะพอ อห อ. ดิฉนั ยาคุภตฺต ยังขาวยาคูและภัต สมฺปาเทมิ
ผา ท. มนาปานิ อันเปนที่ยังใจใหเอิบอาบ ทสฺสามิ จักให เต แก
ทาน ยาคุ ปวิตฺวา กตภตฺตกิจฺจสฺส ผูดื่มซึ่งขาวยาคู แลวมีกิจดวยภัต
อันกระทําแลว ยาว เพียงใด ตฺว อ. ทาน ติฏ จงหยุดอยู ( ตาว )
เพียงนั้น อิติ ดังนี้ ปฺาเปตฺวา ปูลาดแลว อาสน ซึ่งอาสนะ อทาสิ
ไดใหแลว ฯ สามเณโร อ. สามเณร นิสิที นั่งแลว ฯ
อุปาสิกา อ. อุบาสิกา ยาคุขชฺชก ยังขาวยาคูและของเคี้ยว
สมฺปาเทตฺวา ใหถึงพรอมแลว มุหุตฺเตนเอว โดยครูเดียวนั่นเทียว
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อทาสิ ไดใหแลว ฯ อถ ครั้งนั้น สา อุปาสิกา อ. อุปาสิกานั้น
( จินฺเตตฺวา ) คิดแลววา อห อ. เรา ภตฺต ยังภัต สมฺปาเทสฺสามิ จัก
ใหถึงพรอม อิติ ดังนี้ นิสินฺนา นั่งแลว อวิทูเร ในที่ไมไกล โธวติ
ลางอยู ตณฺฑุเล ซึ่งขาวสาร ท. ฯ ตสฺมึ สมเย ในสมัยนั้น สา ยกฺขินี
อ. นางยักษิณีนั้น อาวชฺชมานา รําพึงอยูวา สามเณโร อ. สามเณร
( วสติ ) ยอมอยู กห นุ โข าเน ณ ที่ไหนหนอแล ( โส สามเณโร )
อ. สามเณรนั้น ลภติ ยอมได ( ภิกฺขาหาร ) ซึ่งอาหารคือภิกษา
กจฺจิ แลหรือ ( อุทาหุ ) หรือวา ( โส สามเณโร ) อ. สามเณรนั้น โน
ลภติ ยอมไมได ( ภิกฺขาหาร ) ซึ่งอาหารคือภิกษา อิติ ดังนี้ ตฺวา
ทราบแลว ตสฺส สามเณรสฺส ( อตฺตโน ) วิพฺภมิตุกามตาย นิสินฺนภาว
ซึ่งความที่แหงสามเณรนั้นเปนผูนั่งแลว ดวยความที่แหงตนเปนผูใคร
เพื่ออันสึก ( จินฺเตตฺวา ) คิดแลววา หิ ก็ ( โส สามเณโร ) อ. สามเณร
นั้น มาเอว โข เม เทวตาน อนฺตเร ลชฺช อุปฺปาเทยฺย อยาพึงยัง
ความละอายใหเกิดขึ้น แกเรา ในระหวางแหงเทวดาา ท.นั่นเทียวแล
อห อ. เรา คจฺฉามิ จะไป กริสฺสามิ จักระทํา อนฺตราย ซึ่งอันตราย
วิพฺภมเน ในการสึก อสฺส สามเณรสฺส แหงสามเณรนั้น อิติ ดังนี้
อาคนฺตฺวา มาแลว อธิมุจฺจิตฺวา สิงแลว สรีเร ในสรีระ ตสฺส สามเณรสฺส
ของสามเณรนั้น คีว ยังคอ ปริวตฺเตตฺวา ใหเปนไปรอบแลว ปาเตสิ
ยังสามเณรใหลมลงแลว ภูมิย เหนือภาคพื้น
โส สามเณโร อ. สามเณรนั้น อกฺขีหิ มีนัยตนา ท. ปริวตฺเตหิ
อันเปนไปรอบแลว เขเฬน มีน้ําลาย ปคฺฆรนฺเตน อันไหลออกอยู

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๗ - หนาที่ 214

วิปฺผนฺทิ ดิ้นรนแลว ภูมิย บนภาคพื้น ฯ อุปาสิกา อ. อุบาสิกา ทิสฺวา
เห็นแลว ต วิปฺปการ ซึ่งประการอันแปลกนั้น ปุตฺตสฺส ของบุตร
อาคนฺตฺวา มาแลว เวเคน โดยเร็ว อาลิงฺคิตฺวา กอดแลว ปุตฺต ซึ่ง
บุตร นิปชฺชาเปสิ ยังบุตรใหนอนแลว อุรูสุ บนขา ท. ฯ สกลคามวาสิโน ชนา อ. ชน ท. ผูมีปกติอยูในบานทั้งสิ้น อาคนฺตฺวา มาแลว
กรึสุ กระทําแลว พลิกมฺมาทีนิ กมฺมานิ ซึ่งกรรม ท. มีพลีกรรมเปน
ตน ฯ ปน สวนวา อุปาสิกา อ. อุบาสิกา ปริเทวมานา ร่ําไรอยู
อภาสิ ไดกลาวแลว คาถา ซึ่งคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
( วจน ) อ. คําวา เย ชนา อ. ชน ท. เหลาใด
อุปวสนฺติ ยอมเขาจํา อุโปสถ ซึ่งอุโบสถ อฏงฺคสุสมาคต อันมาพรอมดีแลวดวยองค ๘ จาตุทฺทสึ จ ตลอดดิถีที่ ๑๔ ดวย ปฺจทสึ จ ตลอด
ดิถีที่ ๑ ดวย ยา ปกฺขสฺส อฏมี ( ต ปกฺขสฺส
อฏมึ ) จ ตลอด - อ. ดิถที ี่ ๘ แหงปกษใด ดิถีที่ ๘
แหงปกษนั้นดวย ปาริหาริยปกฺข จ ตลอดปกษอัน
บุคคลพึงบริหารดวย จรนฺติ ประพฤติอยู พฺรหฺมจริย ซึ่งพรหมจรรย ยกฺขา อ. ยักษ ท. น กีฬนฺติ
ยอมไมเลน เตหิ ชเนหิ ดวยชน ท. เหลานั้น
อิติ ดังนี้ อรหต ของพระอรหันต ท. เม อัน
ขาพเจา สุต ฟงแลว สา อห อ. ขาพเจานั้น
ปสฺสามิ เห็นอยู อชฺช ในวันนี้ อิทานิ ในกาลนี้
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ยกฺขา อ. ยักษ ท. กีฬนฺติ เลนอยู สานุนา ดวย
สามเณรชื่อวาสานุ อิติ ดังนี้ ฯ
( ยกฺขินี ) อ. นางยักษิณี สุตฺวา ฟงแลว วจน ซึ่งคํา อุปาสิกาย
ของอุบาสิกา วตฺวา กลาวแลววา
( วจน ) อ. คําวา เย ชนา อ. ชน ท. เหลาใด
อุปวสนฺติ ยอมเขาจํา อุโปสถ ซึ่งอุโบสถ
อฏงฺคสุสมาคต อันมาพรอมดวยดีแลวดวยองค ๘
จาตุทฺทสึ จ ตลอดดิถีที่ ๑๔ ดวย ปฺจทสึ จ
ตลอดดิถีที่ ๑๕ ดวย ยา ปกฺขสฺส อฏมี ( ต
ปกฺขสฺส อฏมึ ) จ ตลอด - อ. ดิถีที่ ๘ แหง
ปกษใด ดิถีที่ ๘ แหงปกษนนั้ ดวย ปาริหาริยปกฺข จ
ตลอดปกษอันบุคคลพึงบริหารดวย จรนฺติ ประพฤติอยู พฺรหฺมจริย ซึ่งพรหมจรรย ยกฺขา อ.
ยักษ ท. น กีฬนฺติ ยอมไมเลน เตหิ ชเนหิ ดวย
ชน ท. เหลานั้น ( อิติ ) ดังนี้ อรหต ของพระ
อรหันต ท. เต สุต อันทานฟงแลว สาหุ เปน
คํายังประโยชนใหสําเร็จ ( โหติ ) ยอมเปน อิติ
ดังนี้
อาห กลาวแลววา
ตฺว อ. ทาน วชฺชาหิ จงกลาว อิท วจน ซึ่ง
คํานี้วา ตฺว อ. ทาน มา อกาสิ อยาไดกระทํา
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แลว กมฺม ซึ่งกรรม ปาปก อันลากม อาวิ วา
ในที่แจงหรือ ยทิ วา รโห แมหรือวา ในที่ลับ
สเจ ถาวา ตฺว อ. ทาน ปาปก กมฺม กริสฺสสิ
วา จักกระทํา ซึง่ กรรม อันลามกหรือ ( ปาปก
กมฺม ) กโรสิ วา หรือวา กระทําอยู ซึ่งกรรม
อันลามกไซร ปมุตฺติ อ. ความพน ทุกฺขา จาก
ทุกข นน อตฺถิ ยอมไมมี เต แกทาน อุปจฺจอป
ปลายโต ผูแมเหาะไปแลว หนีไปอยู ( อิติ )
ดังนี้ ยกฺขาน ของยักษ ท. สานุ กะสามเณร
ชื่อวาสานุ ปพุทฺธ ผูตื่นแลว อิติ ดังนี้ ฯ
สา ยกฺขินี อ. นางยักษิณีนั้น วตฺวา กลาวแลววา โมกฺโข
อ. ความพน นตฺถิ ยอมไมมี เต แกทา น เอว ปาปกมฺม กตฺวา
อุปฺปติตฺวา ปลายโตป ผูแ มกระทําแลว ซึ่งกรรมอันลามก อยางนี้
เหาะขึ้นไปแลว หนีไปอยู สกุณสฺส ( โมกฺโข อโหนฺโต ) วิย
ราวกะ อ. ความพน ไมมีอยู แกนก อิติ ดังนี้ มฺุจิ ปลอยแลว
สามเณร ซึ่งสามเณร ฯ
โส สามเณโร อ. สามเณรนั้น อุมฺมิเลตฺวา ลืมขึ้นแลว อกฺขีนิ
ซึ่งนัยนตา ท. ทิสฺวา เห็นแลว มาตร เกเส วิกกฺ ิรยนฺตึ อสฺสสนฺตึ
โรทมาน จ ซึ่งมารดา ผูสยายอยู ซึ่งผม ท. รองไหสะอึกสะอื่นอยู
ดวย สกลคามวาสิโน ชเน สนฺนิปติเต จ ซึ่งชน ท. ผูมีปกติอยูใน
บานทั้งสิ้น ผูประชุมกันแลวดวย อชานนฺโต ไมรอู ยู อตฺตโน ยกฺเขน

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๗ - หนาที่ 217

คหิตภาว ซึ่งความที่แหงตนเปนผูอันยักษจับแลว ( จินฺเตตฺวา ) คิด
แลววา อห อ. เรา นิสินโฺ น เปนผูนั่งแลว ปเ บนตั่ง ปุพฺเพ
ในกาลกอน ( อมฺหิ ) ยอมเปน มาตา อ. มารดา เม ของเรา
นิสีทิตฺวา นั่งแลว อวิทูเร ในที่ไมไกล โธวิ ลางแลว ตณฺฑุเล
ซึ่งขาวสาร ท. ปน ก็ อิทานิ ในกาลนี้ อห อ. เรา นิปนฺโน
เปนผูนอนแลว ภูมิย บนภาคพื้น อมฺหิ ยอมเปน เอต การณ
อ. เหตุนั่น กึ นุ โข เปนอยางไรหนอแล ( โหติ ) ยอมเปน อิติ
ดังนี้ นิปนฺนโก ว ผูนอนแลวเทียว อาห กลาวแลววา
อมฺม แนะโยมแม ( ชนา ) อ. ชน ท. โรทนฺติ
ยอมรองไหถึง มต ปุคฺคล วา ซึ่งบุคคลผูตาย
แลวหรือ โย ปุคฺคโล ชีว น ทิสฺสติ ( ต
ปุคคฺ ล ) วา หรือวา อ. บุคคลใด ผูยังเปนอยู
อยู ยอมไมปรากฏ ซึ่งบุคคลนั้น อมฺม แนะ
โยมแม ตฺว อ. ทาน ปสฺสนฺตี เห็นอยู ( ม )
ซึ่งฉัน ชีวนฺต ผูเปนอยู โรทสิ ยอมรองไห
ถึง ม ซึ่งฉัน กสฺมา เพราะเหตุอะไร อมฺม
แนะโยมแม อิติ ดังนี้
มาตร กะมารดา ฯ
อถ ครั้งนั้น มาตา อ. มารดา ทสฺเสนฺตี เมื่อจะแสดง อาทีนว
ซึ่งโทษ อาคมเน ในการมา วิพฺภมนตฺถ เพื่ออันสึก ปุน อีก
( ปุคฺคลสฺส ) แหงบุคคล วตฺถุกามกิเลสกาเม ปหาย ปพฺพชิตสฺส
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ผูละแลว ซึ่งวัตถุกามและกิเลสกาม ท บวชแลว อสฺส สามเณรสฺส
แกสามเณรนั้น อาห กลาวแลววา
ปุตฺต แนะบุตร ( ชนา ) อ. ชน ท. โรทนฺติ
ยอมรองไหถึง มต ปุคฺคล วา ซึ่งบุคคลผูตาย
แลวหรือ โย ปุคฺคโล ชีว น ทิสฺสติ ( ต
ปุคคฺ ล ) วา หรือวา อ. บุคคลใด ผูยังเปนอยู
ยอมไมปรากฏ ซึ่งบุคคลนั้น จ ก็ โย ปุคฺคโล
อ. บุคคลใด จชิตฺวาน สละแลว กาเม ซึง่ กาม ท.
อาวตฺตเต ยอมเวียนมา อิธ กาเม ในกามนี้
ปุน อีก ปุตฺต แนะบุตร ( ชนา ) อ. ชน ท.
โรทนฺติ ยอมรองไหถึง ต วาป ปุคฺคล ซึง่ บุคคล
แมนั้นบาง หิ เพราะวา โส ปุคฺคโล อ. บุคคล
นั้น ชีว ผูยังเปนอยู มโต ตายแลว ปุน อีก
อิติ ดังนี้ ฯ
จ ปน ก็แล ( อุปาสิกา ) อ. อุบาสิกา วตฺวา ครั้นกลาวแลว
เอว อยางนี้ ทสฺเสนฺตี เมื่อจะแสดง อาทีนว ซึ่งโทษ ฆราวาเส
ในการอยูครองซึ่งเรือน กตฺวา กระทํา ฆราวาส ซึ่งการอยูครองซึ่ง
เรือน กุกฺกลุ สทิส จเอว ใหเปนเชนกับดวยเถารึงดวยนั่นเทียว
นรกสทิส จ ใหเปนเชนกับดวยเหวดวย อาห กลาวแลว ปุน อีกวา
ตาต แนะพอ ตฺว อ. ทาน ( มยา ) อุพภฺ โต
ผูอนั ดิฉันยกขึ้นแลว กุกฺกุลา จากเถารึง อิจฺฉสิ
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ยอมปรารถนา ปติตุ เพื่ออันตก กุกฺกุล สูเถารึง
ตาต แนะพอ ตฺว อ. ทาน ( มยา ) อุพฺภโต
ผูอนั ดิฉันยกขึ้นแลว นรกา จากเหว อิจฉฺ สิ ยอม
ปรารถนา ปติตุ เพื่ออันตก นรก สูเหว อิติ
ดังนี้ ฯ
อถ ครั้งนั้น ( มาตา ) อ. มารดา อาห กลาวแลว คาถ
ซึ่งคาถา อิม นี้วา
ตุมฺเห อ. ทาน ท. อภิธาวถ จงชวยวิ่งเตน ภทฺท
อ. ความเจริญ ( โหตุ ) จงมี เต แกทาน มย
อ. เรา ท. อุชฺฌาปยาม เส จะปรับทุกขสิ กสฺส
แกใคร ตฺว อ. ทาน ภณฺฑ เปนผูเพียงดังวา
ภัณฑะ นีหฏ อันบุคคลนําออกแลว อาทิตฺตา
ฆรา จากเรือนอันไฟติดทั่วแลว ( หุตฺวา ) เปน
อิจฉฺ สิ ยอมปรารถนา ฑยฺหิตุ เพื่ออันไหม ปุน
อีก อิติ ดังนี้
น สานุ กะสามเณรชื่อวาสานุนั้น ทีเปตุ เพื่ออันแสดงวา ปุตฺต
แนะบุตร ภทฺท อ. ความเจริญ โหตุ จงมี ตว แกทาน ปน
ก็ มย อ. เรา ท. อุชฺฌาปยาม จะปรับทุกข กสฺส แกใคร ก ยัง
ใคร นิชฺฌาปยาม จะใหชวยคิด อิม อตฺถ ซึ่งเนื้อความนี้วา
อย โน ปุตตฺ โก อ. บุตรนอยของเรา ท. นี้ ( มยา ) นีหริตฺวา
พุทฺธสาสเน ปพฺพชิโต ผูอันเรานําออกแลว ใหบวชแลว ในพระ
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พุทธศาสนา ภณฺฑ วิย ราวกะ อ. ภัณฑะ ( นีหริยมาน ) อันบุคคล
นําออกอยู ฑยฺหมานเคหา จากเรือนอันไฟไหมอยู อิจฺฉติ ยอม
ปรารถนา ฑยฺหิตุ เพื่ออันไหม ฆราวาเส ในการอยูครองซึ่งเรือน
ปุน อีก ตุมฺเห อ. ทาน ท. อภิธาวถ จงชวยวิ่งเตน ปริตฺตรยถ
จงชวยตานทาน โน แกเรา ท. เถิด อิติ ดังนี้ อิติ ดังนี้ ฯ
โส สานุสามเณโร อ. สามเณรชื่อวาสานุนั้น มาตริ ครัน้ เมื่อ
มารดา กเถนฺติยา กลาวอยู สลฺลกฺเขตฺวา กําหนดแลว อาห กลาว
แลววา อตฺโถ อ. ความตองการ คิหิภาเวน ดวยความเปนแหง
คฤหัสถ นติถิ ยอมไมมี มยฺห แกฉัน อิติ ดังนี้ ฯ อถ ครั้งนั้น
มาตา อ. มารดา อสฺส อานุสามเณรสฺส ของสามเณรชื่อวาสานุนั้น
ตุฏา ยินดีแลววา ตาต แนะพอ สาธุ อ. ดีละ อิติ ดังนี้
โภเชตฺวา ยังสามเณรไดฉันแลว ปณีตโภชน ซึ่งโภชนะอันประณีต
ปุจฺฉิตฺวา ถามแลววา ตาต แนะพอ ตฺว อ. ทาน กติวสฺโส เปน
ผูมีกาลฝนเทาไร อสิ ยอมเปนอิติ ดังนี้ ตฺวา ทราบแลว ( ตสฺส
สามเณรสฺส ) ปริปุณฺณวสฺสภาว ซึ่งความที่แหงสามเณรนั้น เปนผูมี
กาลฝนอันเต็มรอบแลว ปฏิยาเทสิ มอบถวายแลว ติจีวร ซึ่งจีวร ๓
ผืน ฯ โส สามเณโร อ. สามเณรนั้น ปริปุณฺณปตฺตจีวโร ผูมีบาตร
และจีวรอันเต็มรอบแลว ลภิ ไดแลว อุปสมฺปท ซึ่งการอุปสมบท ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา จิตฺตนิคฺคเห อิสฺสาห
ชเนนฺโต เมื่อจะทรงยังความอาจหาญขึ้น ในการขมซึ่งจิตใหเกิด อสฺส
สานุสฺส แกภิกษุชื่อวาสานุนั้น อจิรุปสฺปนฺนสฺส ผูอ ุปสมบทแลวสิ้น
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กาลไมนาน วตฺวา ตรัสแลววา เอต จิตฺต นาม ชือ่ อ. จิตนั่น
จริ เที่ยวไปแลว จาริก สูที่จาริก นานารมฺมเณสุ ในอารมณตาง ๆ ท.
ทีฆรตฺต ตลอดราตรีนาน โสตฺลิภาโว นาม ชื่อ อ. ความเปนคือ
ความสวัสดี นตฺถิ ยอมไมมี ( ปุคฺคลสฺส ) แกบุคคล อนิคฺคณฺหนฺตสฺส
ผูไมขมอยู ต จิตฺต ซึ่งจิตนั้น ตสฺมา เพราะเหตุนั้น โยโค อ. ความ
เพียรเปนเครื่องประกอบ นิคฺคณฺหเน ในการขม จิตฺตสฺส ซึ่งจิต
( ปุคฺคเลน ) อันบุคคล กรณีโย พึงกระทํา ( หตฺถาจริโย ) วิย
ราวกะ อ. นายหัตถาจารย ( กโรนฺโต ) กระทําอยู ( โยค ) ซึง่ ความ
เพียรเปนเครื่องประกอบ ( นิคฺคณฺหเน ) ในการขม มตฺตหตฺถโิ น
ซึ่งชางตัวเมามันแลว องฺกุเสน ดวยขอ อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว
คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นีว้ า
ปุเร ในกอน อิท จิตฺต อ. จิตนี้ อจาริ ได
เที่ยวไปแลว จาริก สูที่จาริก เยนิจฺฉก ตาม
อาการเปนที่ปรารถนา ยตฺถกาม ตามอารมณเปน
ที่ใคร ยถาสุข ตามสบาย อชฺช ในวันนี้ อห
อ. เรา นิคฺคหิสสฺ ามิ จักขม ต จิตฺต ซึ่งจิตนั้น
โยนิโส โดยแยบคาย องฺกุสคฺคาโห วิย ราวกะ
หตฺถึ ซึ่งชาง ปภินฺน ตัวมันแตกทั่วแลว อิติ
ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. เนื้อความวา ปุเร ในกอน อิโต กาลโต แตกาลนี้
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อิท จิตฺต นาม ชื่อ อ. จิตนี้ จริ เที่ยวไปแลว จาริก สูที่จาริก
อารมฺมเณสุ ในอารมณ ท. รูปาทีสุ มีรูปเปนตน เยนิตฺฉก ชื่อวา
ตามอาการเปนที่ปรารถนา วเสน เพราะอํานาจ ราคาทีน กิเลสาน
( อตฺตา ) เยน อากาเรน อิจฺฉติ ตสฺส อาการสฺส แหง - อ. ตน
ยอมปรารถนา โดยอาการใด แหงกิเลส ท. มีราคะเปนตน อาการนั้น
ยตฺถกาม ชื่อวาตามอารมณเปนที่ใคร วเสน เพราะอํานาจ ยตฺถเอว
อารมฺมเณ อสฺส จิตฺตสฺส กาโม อุปฺปชฺชติ ตสฺส อารมฺมณสฺส
แหง - อ. ความใคร แหงจิตนั้น ยอมเกิดขึ้น ในอารมณใดนั่นเทียว
อารมณนั้น ยถาสุข ชื่อวาตามสบาย ยถา วิจรนฺตสฺส จิตฺตสฺส สุข
โหติ ตถาเอว วิจรณโต เพราะ - อ. ความสบาย ยอมมี แกจิตอัน
เที่ยวไปอยู โดยอาการใด เที่ยวไป โดยอาการนั้นนั่นเทียว ทีฆรตฺต
ตลอดราตรีนาน อชฺช ในวันนี้ อห อ. เรา นิคฺคณฺหิสฺสามิ จักขม
ต จิตฺต ซึ่งจิตนั้น โยนิโสมนสิกาเรน ดวยการกระทําไวในใจโดย
แยบคาย คือวา น ทสฺสามิ จักไมให วีติกฺกมิตุ เพื่ออันกาวลวง
อสฺส จิตฺตสฺส แกจิตนั้น องฺกุสคฺคาโห วิย ราวกะ อ. บุคคลผูถ ือ
ซึ่งขอ เฉโก ผูฉลาด หตฺถาจริยสงฺขาโต ผูอันบัณฑิตนับพรอมแลววา
นายหัตถาจารย ( นิคฺคณฺหนฺโต ) ขมอยู หตฺถึ ซึง่ ชาง ปภินฺน ตัว
มีมันแตกทั่วแลว คือวา มตฺต ตัวเมามันแลว องฺกุเสน ดวยขอ
อิติ ดังนี้ ตสฺสา คาถาย แหงพระคาถานั้น ( ปณฺฑิเตน ) อันบัณฑิต
( เวทิตพฺโพ ) พึงทราบ ฯ
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เรื่องชางปาเวรกะ
๔๔. ๑๕๙/๔ ตั้งแต โส กิร หตฺถี ตรุณกาเล มหาพโล
เปนตนไป.
กิร ไดยินวา โส หตฺถี อ. ชางนั้น มหาพโล เปนสัตวมี
กําลังมาก ( อตฺตโน ) ตรุณกาเล ในกาลแหงตนยังเปนหนุม หุตฺวา
เปน ชราวาตเวคพฺภาหโต ผูอันกําลังแหงลมอันเกิดแตชราขจัดแลว
อปเรน สมเยน โดยสมัยอื่นอีก โอรุยฺห หยั่งลงแลว สร สูสระ
มหนฺต สระใหญ เอก สระหนึ่ง ลคฺคิตฺวา ติดแลว กลเล ในเปอกตม
น อสกฺขิ ไมไดอาจแลว อุตฺตริตุ เพือ่ อันขามขึ้น ฯ มหาชโน อ.
มหาชน ทิสวฺ า เห็นแลว ต หตฺถึ ซึ่งชางนั้น กถ ยังถอยคําวา
หตฺถี อ. ชาง เอวรูโปป นาม ชื่อแมตัวมีรูปอยางนี้ ปตฺโต ถึงแลว
ทุพฺพลภาว ซึ่งความเปนแหงสัตวมีกําลัง อันโทษประทุษรายแลว อิม
นี้ อิติ ดังนี้ สมุฏาเปสิ ใหตั้งขึ้นพรอมแลว ฯ
ราชา อ. พระราชา สุตฺวา ทรงสดับแลว ต ปวตฺตึ ซึง่ ความ
เปนไปนั้น หตฺถาจริย ยังนายหัตถาจารย อาณาเปสิ ทรงใหรทู ั่วแลว
( วจเนน ) ดวยพระดํารัสวา ตฺว อ. ทาน คจฺฉ จงไป อุทฺธราหิ
จงยกขึ้น ต หตฺถึ ซึ่งชางนั้น กลลโต จากเปอกตม อิติ ดังนี้ ฯ
โส หตฺถาจริโย อ. นายหัตถาจารยนั้น คนฺตฺวา ไปแลว ทสฺเสตฺวา
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แสดงแลว สงฺคามสีส ซึ่งชัยภูมิอันเปนเครื่องหมายแหงสงคราม ตสฺม
าเน ในที่นั้น อาโกฏาเปสิ ยังบุคคลใหเคาะแลว สงฺคามเภรึ ซึ่ง
กลองอันบุคคลพึงเคาะในเพราะสงคราม ฯ หตฺถี อ. ชาง มานชาติโก
ตัวมีชาติแหงสัตวมีมานะ อุฏาย ลุกขึ้นแลว เวเคน โดยเร็ว
ปติฏหิ ยืนอยูแลว ถเล บนบก ฯ ภิกฺขู อ. ภิกษุ ท. ทิสฺวา
เห็นแลว ต การณ ซึ่งเหตุนั้น อาโรเจสุ กราบทูลแลว สตฺถุ แก
พระศาสดา ฯ
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอน
ภิกษุ ท. อตฺตา อ. ตน หตฺถินา อันชาง เตน นั้น อุทฺธโต ยก
ขึ้นแลว ปกติปงฺกทุคฺคโต จากหลมคือเปอกตมตามปกติ ตาว กอน
ปน สวนวา ตุมฺเห อ. เธอ ท. ปกฺขนฺตา เปนผูแลนไปแลว กิเลสทุคฺเค ในหลมคือกิเลส ( อตฺถ ) ยอมเปน ตสฺมา เพราะเหตุนั้น
ตุมฺเหป แม อ. เธอ ท. ปทหิตฺวา จงเริ่มตั้งแลว ( ปธาน ) ซึ่งความเพียร
โยนิโส โดยแยบคาย อุทฺธรถ จงยกขึ้น อตฺตาน ซึ่งตน ตโต กิเลสทุคฺคโต
จากหลมคือกิเลสนั้น อิติ ดังนี้ อาห ตรัสแลว คาถ ซึ่งพระคาถา อิม นี้วา
ตุมฺเห อ. เธอ ท. อปฺปมาทรตา จงเปนผูยินดี
แลวในความไมประมาท โหถ จงเปน อนุรกฺขถ
จงตามรักษา สจิตฺต ซึ่งจิตอันเปนของตน อุทฺธรถ
จงยกขึ้น อตฺตาน ซึ่งตน ทุคฺคา จากหลม
กฺุชโร อิว ราวกะ อ. ชาง สนฺโน ตัวจมลง
แลว ปงฺเก ในเปอกตม ( อุทธฺ รนฺโต ) ยกขึ้น
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อยู ( อตฺตาน ) ซึ่งตน ( ทุคคฺ โต ) จากหลม
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ตุมฺเห อ. เธอ ท. อภิรตา จงเปนผู
ยินดียิ่งแลว อวิปฺปวาเส ในการไมอยูปราศ สติยา จากสติ โหถ
จงเปน ( อิติ ) ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส )
แหงบทวา อปฺปมาทรตา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ( อารมฺมณ ) อ. อารมณ น กโรติ
ยอมไมกระทํา วีติกฺกม ซึ่งการกาวลวง ยถา โดยประการใด ตุมฺเห
อ. เธอ ท. รกฺขถ จงรักษา จิตฺต ซึ่งจิต อตฺตโน ของตน
อารมฺมเณสุ ในอารมณ ท. รูปาทีสุ มีรูปเปนตน เอว โดยประการ
นั้น ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา สจิตฺต อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อรรถวา กฺุชโร อ. ชาง สนฺโน ตัวจมลงแลว
ปงฺเก ในเปอกตม โสนัน้ กตฺวา กระทําแลว วายาม ซึ่งความ
พยายาม หตฺเถหิ จ ดวยงวง ท. ดวย ปาเทหิ จ ดวยเทา ท. ดวย
อุทฺธริตฺวา ยกขึ้นแลว อตฺตาน ซึ่งตน ปงฺกโต จากเปอกตม
ปติฏิโต ยืนอยูแลว ถเล บนบก ยถา ฉันใด ตุมฺเหป แม อ. เธอ ท.
อุทฺธรถ จงยกขึ้น อตฺตาน ซึ่งตน กิเลสทุคฺคโต จากหลมคือกิเลส
คือวา ( อตฺตาน ) ยังตน ปติฏาเปถ จงใหตั้งอยูเฉพาะ นิพฺพานถเล
บนบกคือพระนิพพาน เอว ฉันนั้น อิติ ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหง
บทวา สนฺโน อิติ ดังนี้ ฯ
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เรื่องสัมพหุลภิกษุ
๔๕. ๑๖๑/๑๒ ตั้งแต สตฺถา เตหิ สทฺธึ ปฏิสนฺถาร กตฺวา
เปนตนไป.
( สตฺถา ) อ. พระศาสดา กตฺวา ทรงกระทําแลว ปฏิสนฺถาร ซึ่ง
การปฏิสันถาร สทฺธึ กับ เตหิ ภิกฺขูหิ ดวยภิกษุ ท. เหลานั้น
( วจเน ) ครัน้ เมื่อคําวา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ ภควา อ. พระ
ผูมีพระภาคเจา พุทฺธสุขุมาโล จเอว ทรงเปนพระพุทธเจาผูละเอียด
ออนดวยนั่นเทียว ขตฺติยสุขุมาโล จ ทรงเปนกษัตริยผูละเอียดออน
ดวย ( โหติ ) ยอมเปน ทุกฺกร กมฺม อ. กรรมอันบุคคลกระทําได
โดยยาก ตุมเฺ หหิ อันพระองค ท. เอกเกหิ ผูพระองคเดียว
ติฏนฺเตหิ จ ผูประทับยืนอยูดวย นิสีทนฺเตหิ จ ผูประทับนั่งอยู
ดวย เตมาส ตลอดกาลประกอบดวยเดือนสาม กต ทรงกระทําแลว
( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล วตฺตปฏิวตฺตการโกป ผูกระทําซึ่งวัตรและวัตร
อันสมควรก็ดี มุโขทกาทิทายโกป ผูถวายซึ่งวัตถุมีน้ําเปนเครื่องลาง
ซึ่งพระพักตรเปนตนก็ดี น อโหสิ มฺเ เห็นจะไมไดมีแลว อิติ
ดังนี้ เตหิ ภิกฺขูหิ อันภิกษุ ท. เหลานั้น วุตฺเต กราบทูลแลว
วตฺวา ตรัสแลววา ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุ ท. สพฺพกิจฺจานิ อ. กิจ
ทั้งปวง ท. ปาริเลยฺยกหตฺถินา อันชางชื่อวาปาริไลยกะ กตานิ กระทํา
แลว มยฺห แกเรา หิ แทจริง เอวรูป สหาย ลภนฺเตน ( ปุคฺคเลน )
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เอกโต วสิตุ อ. อันบุคคล ผูไดอยู ซึ่งสหาย ผูมีรปู อยางนี้อยู
โดยความเปนอันเดียวกัน ยุตฺต ควรแลว ( ปุคฺคลสฺส ) เมื่อบุคคล
อลภนฺตสฺส ไมไดอยู ( เอวรูป สหาย ) ซึ่งสหายผูมีรูปอยางนี้ เอกจริยภาโว ว อ. ความเปนคืออันเที่ยวไปแหงบุคคลผูเดียวเทียว
เสยฺโย เปนอากรประเสริฐกวา ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ อภาสิ
ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. นาควคฺเค ในนาควรรค
อิมา เหลานี้วา
สเจ ถาวา ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล ลเภถ พึงได
สหาย ซึ่งสหาย นิปก ผูมีปญ
 ญาเปนเครื่องรักษาซึ่งตน
สาธุวิหารึ ผูมีธรรมเปนเครื่องอยูอันยังประโยชน
ใหสําเร็จ ธีร ผูเ ปนนักปราชญ จร ผูเทีย่ วไป
สทฺธึ กับ ( อตฺตนา ) ดวยตนไซร ( โส
ปุคคฺ โล ) อ. บุคคลนั้น อภิภุยฺย พึงครอบงําแลว
ปริสฺสยานิ ซึ่งอันตรายเปนเครื่องนอนรอบ ท.
สพฺพานิ ทั้งปวง อตฺตมโน เปนผูมีใจเปนของ
ของตน สติมา เปนผูมีสติ ( หุตฺวา ) เปน
จเรยฺย พึงเที่ยวไป เตน สหาเยน ดวยสหายนั้น
เจ หากวา ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล โน ลเภถ
ไมพึงได สหาย ซึ่งสบาย นิปก ผูมีปญ
 ญาเปน
เครือ่ งรักษาซึ่งตน สาธุวิหารึ ผูมีธรรมเปนเครื่องอยู
อันยังประโยชนใหสําเร็จ ธีร ผูเปนนักปราชญ จร
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ผูเทีย่ วไป สทฺธึ กับ ( อตฺตนา ) ดวยตนไซร
( โส ปุคฺคโล ) อ. บุคคลนั้น เอโก เปนผูเดียว
( หุตฺวา ) เปน จเร พึงเที่ยวไป ราชา อิว
ราวกะ อ. พระราชา ปหาย ทรงละแลว รฏ
ซึ่งแวนแควน วิชิต อันพระองคทรงชนะวิเศษ
แลว ( จรนฺโต ) เสด็จเที่ยวไปอยู นาโค อิว
ราวกะ อ. ชางตัวประเสริฐ มาตงฺโค ชื่อวามาตังคะ
( ปหาย ) ละแลว ( ยูถ ) ซึ่งโขลง ( เอโก )
ตัวเดียว ( จรนฺโต ) เที่ยวไปอยู อรฺเ ในปา
จริต อ. การเทีย่ วไป เอกสฺส ปุคฺคลสฺส แหง
บุคคลคนเดียว เสยฺโย เปนคุณชาติประเสริฐกวา
( โหติ ) ยอมเปน ( หิ ) เพราะวา สหายตา
อ. คุณเครื่องความเปนแหงสหาย นตฺถิ ยอมไมมี
พาเล ในเพราะคนพาล ( โส ปุคฺคโล ) อ. บุคคล
นั้น เอโก ( หุตฺวา ) จเร อปฺโปสฺสุโก มาตงฺโค
อรฺเ ตาโค ( จรนฺโต ) อิว จ เปนผูเดียว
เปน พึงเที่ยวไป ราวกะ อ. ชางตัวประเสริฐชื่อวา
มาตังคะ ตัวมีความขวนขวายนอย เทีย่ วไปอยู
ในปาดวย น ปาปานิ กยิรา จ ไมพึงกระทํา
ซึ่งบาป ท. ดวย อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา สมนฺนาคต ผูมาตามพรอมแลว เนปกฺก-
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ปฺาย ดวยปญญาอันเปนเครื่องรักษาซึ่งตน อิติ ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ
ในบท ท. เหลานั้นหนา ( ปทสฺส ) แหงบทวา นิปก อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ภทฺทกวิหารึ ผูมีธรรมเปนเครื่องอยูอันเจริญ
ปณฺฑิต ผูเปนบัณฑิต ( อิติ ) ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหง
บทวา สาธุวิหาริ ธีร อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ( โส ปุคฺคโล ) อ. บุคคลนั้น ลภนฺโต
เมื่อได สหาย ซึ่งสหาย เมตฺตาวิหารึ ผูมีธรรมเปนเครื่องอยูคือเมตตา ตาทิส
ผูเชนนั้น อภิภวิตฺวา พึงครอบงําแลว ปริสฺสเย ซึง่ อันตรายเปน
เครื่องนอนรอบ ท. เพฺเพ ว ทั้งปวงเทียว อิติ คือ สีหพฺยคฺฆาทโย
ปากฏปริสฺสเย จ ซึ่งอันตายเปนเครื่องนอนรอบอันปรากฏแลว ท.
มีสีหะและเสือโครงเปนตนดวย ราคโทสาทโย ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสเย จ
ซึ่งอันตรายเปนเครื่องนอนรอบอันปกปดแลว ท. มีราคะและโทสะ
เปนตนดวย อตฺตมโน เปนผูมีใจเปนของของตน อุปฏิตสฺสติ เปน
ผูมีสติอันเขาไปตั้งไวแลว หตฺวา เปน จเรยฺย พึงเที่ยวไป คือวา
วิหเรยฺย พึงอยู สทฺธึ กับ เตน สหาเยน ดวยสหายนั้น อิติ ดังนี้
( ปทสฺส ) แหงบทวา ปริสฺสยานิ อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ราชิสิ วิย ราวกะ อ. พระราชาผูฤๅษี
หิตฺวา ทรงละแลว รฏ ซึ่งแวนแควน ปพฺพชนฺโต ทรงผนวชอยู
( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา รฏ อิติ ดังนี้ ฯ
อิท อตฺถรูป อ. อรรถรูปนี้วา ราชา อ. พระราชา วิชิตภูมิปฺปเทโส ผูมปี ระเทศแหงภาคพื้นอันทรงชนะวิเศษแลว ปหาย ทรง
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ละแลว รฏ ซึ่งแวนแควน วิชิต อันพระองคทรงชนะวิเศษแลว
( จินฺตเนน ) ดวยอันทรงดําริวา อิท รชฺช นาม ชือ่ อ. ความเปนแหงพระราชานี้ ปมาทฏาน เปนสถานเปนที่ตั้งแหงความประมาท มหนฺต อันใหญ
( โหติ ) ยอมเปน กึ ปโยชน อ. ประโยชนอะไร เม ของเรา
รชฺเชน ดวยความเปนแหงพระราชา การิเตน อันเรายังบุคคลให
กระทําแลว อิติ ดังนี้ ปวิสิตฺวา เสด็จเขาไปแลว ตโต ว านโต
จากที่นั้นเทียว มหาอรฺ สูปาใหญ ปพฺพชิตฺวา ทรงผนวชแลว
ตาปสปพฺพชฺช ผนวชเปนดาบส เอกโก ว ผูเดียวเทียว จรติ
ยอมเสด็จเที่ยวไป อิริยาปเถสุ ในอิรยิ าบท ท. จตูสุ ๔ ยถา ฉันใด
( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล เอกโก ว ผูเดียวเทียว จเรยฺย พึงเที่ยวไป
เอว ฉันนั้น อิติ ดังนี้ ( ภควตา ) วุตฺต เปนคําอธิบายอันพระผูมี
พระภาคเจาตรัสแลว โหติ ยอมเปน ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา จ เหมือนอยางวา อย หตฺถินาโค อ. ชาง
ตัวประเสริฐนี้ ลทฺธนาโม ตัวมีชื่ออันไดแลววา มาตงฺโค ชื่อวา
มาตังคะ อิติ ดังนี้ ปฏิสฺจิกฺขิตฺวา เพราะอันพิจารณาเห็นเฉพาะ
เอว อยางนี้วา อห โข อ. เราแล อากิณฺโณ เกลือ่ นกลนแลว
วิหรามิ ยอมอยู หตฺถีหิ ดวยชางพลาย ท. หตฺถีนหี ิ ดวยชางพัง ท.
หตฺถิกุลเภหิ ดวยชางสะเทิน ท. หตฺถิจฺฉาเปหิ ดวยลูกแหงชาง ท.
ฉินฺนคฺคานิ ติณานิ ขาทามิ จเอว อ. เรา ยอมเคี้ยวกิน ซึ่งหญา ท.
อันมีปลายอันขาดแลวดวยนั่นเทียว โภภคฺโคภคฺค สาขาภงฺค ขาทนฺติ
จ อ. ชาง ท. ยอมเคี้ยวกิน ซึ่งกิ่งไมอันหัก อันเราหักลงแลวและหัก
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ลงแลวดวย อาวิลานิ ปานียานิ ปวามิ จ อ. เรา ยอมดื่ม ซึ่งน้ํา
อันควรดื่ม ท. อันขุนมัวดวย เม เมื่อเรา โอคาหนฺตสฺส จ หยั่งลง
อยูดวย อุตฺติณฺณสฺส จ ขามขึ้นแลวดวย หตฺถินิโย อ. ชางพัง ท.
อุปนิฆสนฺติโย เขาไปเสียดสีอยู กาย ซึ่งกาย คจฺฉนฺติ ยอมเดินไป
ยนฺนูน กระไรหนอ อห อ. เรา เอกโก ว ผูเดียวเทียว วูปกฏโ
หลีกออกแลว คณมฺหา จากหมู วิหเรยฺย พึงอยู อิติ ดังนี้ คมนโต
แลวดําเนินไป มเตน ดวยความรู ปหาย ละแลว ยูถ ซึ่งโขลง
เอกโก ว ตัวเดียวเทียว จรติ ยอมเที่ยวไป สุข สบาย สพฺพิริยาปเถสุ ในอิรยิ าบถทั้งปวง ท. ยถา ฉันใด ( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล
เอโก ว ผูเดียวเทียว จเรยฺย พึงเที่ยวไป เอวป แมฉันนั้น อิติ
ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหงบทวา มาตงฺคาฺเว นาโค
อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา จริต อ. การเที่ยวไป ปพฺพชิตสฺส แหง
บรรพชิต เอกีภาวาภิรตสฺส ผูยินดียิ่งแลวในความเปนแหงบุคคลผูมี
ตนเปนคนเดียว ปฏาย จําเดิม ( อตฺตโน ) ปพฺพชิตกาลโต แต
กาลแหงตนบวชแลว เอกกสฺสเอว ชือ่ วาผูเดียวเทียว เสยฺโย เปน
คุณชาติประเสริฐกวา ( โหติ ) ยอมเปน ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส )
แหงบทวา เอกสฺส อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา หิ เพราะวา อย คุณธมฺโม อ. คุณธรรมนี้ อิติ คือ จุลฺลสีล อ. จุลศีล มชฺฌิมสีล อ. มัชฌิมศีล
มหาสีล อ. มหาศีล กถาวตฺถูนิ อ. กถาวัตถุ ท. ทส ๑๐ ธูตงฺคคุณา
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อ. คุณคือองคเปนเครื่องขจัดซึ่งกิเลส ท. เตรส ๑๓ วิปสฺสนาาณ
อ. วิปสสราญาณ มคฺคา อ. มรรค ท. จตฺตาโร ๔ ปลานิ อ. ผล ท.
จตฺตาริ ๔ วิชฺชา อ. วิชชา ท. ติสฺโส ๓ อภิฺา อ. อภิญญา ท.
ฉ ๖ อมตมหานิพฺพาน อ. อมตมหานิพพาน สหายตา นาม ชื่อวา
คุณเครื่องความเปนแหงสหาย สา สหายตา อ. คุณเครื่องความเปน
แหงสหายนั้น ( ปุคฺคเลน ) อันบุคคล น สกฺกา ไมอาจ อธิคนฺตุ
เพื่ออันถึงทับ นิสฺสาย เพราะอาศัย พาเล ซึ่งคนเขลา ท. อิติ เพราะ
เหตุนั้น หายตา อ. คุณเครื่องความเปนแหงสาย นตฺถิ ชื่อวายอม
ไมมี พาเล ในเพราะคนเขลา อิติ ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาท
แหงพระคาถาวา นตฺถิ พาเล สหายตา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา อิมินา การเณน เพราะเหตุนี้ ( ปุคฺคโล )
อ. บุคคล สพฺพิริยาปเถสุ เอกโก ว หุตฺวา จเรยฺย จ พึงเปนผู
ผูเดียวเทียว เปน พึงเที่ยวไป ในอิริยาบถทั้งปวง ท. ดวย อปฺปมตฺตกานิป น ปาปานิ กยิรา จ ไมพึงกระทํา ซึ่งบาป ท. แมอันมี
ประมาณอันนอยดวย ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา เอโก
อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
( อตฺโถ ) อ. อธิบายวา เอโส ปุคฺคโล อ. บุคคลนั่น ( ยถา ) อปฺโปสฺสุโก
นิราลโย อิมสฺมึ อรฺเ มาตงฺคนาโค อิจฺฉิติจฺฉิตฏาเน สุข จรติ
เอว เอกโก ว หุตฺวา จเรยฺย จ พึงเปนผูเดียวเทียว เปน พึง
เที่ยวไป อ. ชางตัวประเสริฐชื่อวามาตังคะ ตัวมีความขวนขวายนอย
คือวา ตัวมีความอาลัยออกแลว เที่ยวไปอยู ตามสบาย ในที่อนั ตน
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ปรารถนาแลวและปรารถนาแลว ในปานี้ ( ฉันใด ) ฉันนั้นดวย
อปฺปมตฺตกานิป น ปาปานิ กเรยฺย จ ไมพึงกระทํา ซึ่งบาป ท.
แมอันมีประมาณอันนอยดวย อิติ ดังนี้ ฯ
ตสฺมา เพราะเหตุนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา ทสฺเสนฺโต เมื่อ
จะทรงแสดง อิม อตฺถ ซึ่งเนื้อความนี่วา ตุมฺเหหิป แมอันเธอ ท.
อลภนฺเตหิ ผูไมไดอยู สหาย ซึ่งสหาย เอวรูป ผูมีรูปอยางนี้
เอกจารีหิเอว พึงเปนผูมีการเที่ยวไปแหงบุคคลคนเดียวนั่นเทียว
ภวิตพฺพ พึงเปน อิติ ดังนี้ เทเสสิ ทรงแสดงแลว ธมฺมเทสน ซึ่ง
พระธรรมเทศนา อิม นี้ เตส ภิกฺขูน แกภิกษุ ท. เหลานั้น ฯ
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เรื่องมาร
๔๖. ๑๖๔/๑๑ ตัง้ แต มาโร ปาปมา ต ภควโต ปริวิตกฺก
เปนตนไป.
มาโร อ. มาร ปาปมา ผูมีบาป ตฺวา ทราบแลว ปริวิตกฺก
ซึ่งอันทรงปริวิตก ภควโต แหงพระผูมีพระภาคเจา ต นั้น จินฺเตตฺวา
คิดแลววา สมโณ อ. พระสมณะ โคตโม ผูโคดม จินฺเตสิ ทรง
พระดําริแลววา ( มยา ) อันเรา สกฺกา นุ โข อาจหรือหนอแล
กาเรตุ เพื่ออันยังบุคคลใหกระทํา รชฺช ซึ่งความเปนแหงพระราชา
อิติ ดังนี้ อิทานิ ในกาลนี้ (โส สมโณ โคตโม ) อ. พระสมณะ
ผูโคดมนั้น กาเรตุกาโม จักทรงเปนผูใครเพื่ออันยังบุคคลใหกระทํา
รชฺช ซึ่งความเปนแหงพระราชา ภวิสฺสติ จักเปน จ ก็ รชฺช นาม
ชื่อ อ. ความเปนแหงพระราชา เอต นัน่ ปมาทฏาน เปนสถาน
เปนที่ตั้งแหงความประมาท ( โหติ ) ยอมเปน ( ตสฺส สมณสฺส
โคตมสฺส ) เมื่อพระสมณะผูโคดมนั้น กาเรนฺตสฺส ทรงยังบุคคลให
กระทําอยู ต รชฺช ซึ่งความเปนแหงพระราชานั้น ( มยา ) อันเรา
สกฺกา อาจ ลภิตุ เพื่ออันได โอกาส ซึ่งโอกาส อห อ. เรา
คจฺฉามิ จะไป อุสฺสาห ยังความอาจหาญขึ้น ชเนสฺสามิ จักใหเกิด
อสฺส สมณสฺส โคตมตสฺส แกพระสมณะผูโคดมนั้น อิติ ดังนี้
อุปสงฺกมิตฺวา เขาไปเฝาแลว สตฺถาร ซึ่งพระศาสดา อาห กราบทูล
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แลววา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ ภควา อ. พระผูมีพระภาคเจา
กาเรตุ จงทรงยังบุคคลใหกระทํา รชฺช ซึ่งความเปนแหงพระราชาเถิด
สุคโต อ. พระสุคต กาเรตุ จงทรงยังบุคคลใหกระทํา รชฺช ซึง่ ความ
เปนแหงพระราชา อหน อันไมเปนเหตุฆา อฆาตย อันไมเปนเหตุ
ยังบุคคลใหฆา อชิน อันไมเปนเหตุชนะ อชาปย อันไมเปนเหตุยัง
บุคคลใหชนะ อโสจ อันไมเปนเหตุเศราโศก อโสจาปย อันไมเปน
เหตุยังบุคคลใหเศราโศก ธมฺเมน โยธรรมเถิด อิติ ดังนี้ ฯ
อถ ครั้งนั้น สตฺถา อ. พระศาสดา วตฺวา ตรัสแลววา ปาปม
ดูกอนมารผูมีบาป ปน ก็ ตฺว อ. ทาน วเทสิ กลาวแลว เอว
อยางนี้ ม กะเรา ย ใด ตฺว อ. ทาน ปสฺสสิ ยอมเห็น กึ ซึ่ง
อะไร ( ตสฺส ) เม ของเรานั้น อิติ ดังนี้ น มาร กะมารนั้น
( วจเน ) ครัน้ เมื่อคําวา ภนฺเต ขาแตพระองคผูเจริญ อิทฺธิปาทา
อ. อิทธิบาท ท. จตฺตาโร ๔ ภควตา โข อันพระผูมีพระภาคเจาแล
สุภาวิตา ทรงใหเจริญดีแลว หิ ก็ ภควา อ. พระผูมีพระภาคเจา
อากงฺขมาโน ทรงหวังอยู อธิมุจฺเจยฺย พึงทรงนอมนึก ปพฺพตราช
ซึ่งภูเขาหลวง หิมวนฺต ชื่อวาหิมวันตวา สุวณฺณ จงเปนทอง อิติ
ดังนี้ จ ก็ ต หิมวนฺตสฺส ปพฺพตราชสฺส อธิมุตฺตตฺต อ. ความที่
แหงภูเขาหลวงชื่อวาหิมวันต เปนภูเขาอันพระองคทรงนอมนึกแลวนั้น
สุวณฺณเอว พึงเปนทองนั่นเทียว อสฺส พึงเปน อหป แม อ. ขาพระองค กริสฺสามิ จักกระทํา ธนกรณีย ซึ่งกิจอันบุคคลพึงกระทํา
ดวยทรัพย ธเนน ดวยทรัพย โว แกพระองค ท. อิติ เพราะเหตุ
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นั้น ตุมฺเห อ. พระองค ท. กาเรสฺสถ จักทรงยังบุคคลใหกระทํา
รชฺช ซึ่งความเปนแหงพระราชา ธมฺเมน โดยธรรม อิติ ดังนี้
เตน มาเรน อันมารนั้น วุตฺเต กราบทูลแลว สเวเชตฺวา ทรงยัง
มารใหสังเวชแลว คาถาหิ ดวยพระคาถา ท. อิมาหิ เหลานี้วา
( ปุคฺคโล ) อ. บุคคล วิทฺธา รูแลววา ปพฺพโต
อ. ภูเขา เกวลี เปนภูเขาลวน สุวณฺณสฺส ดวย
ทอง ชาติรูปสฺส อันมีรูปเกิดแลว อสฺส พึงเปน
( ตสฺส ปพฺพตสฺส ) ทฺวิตาป แม อ. ความที่แหง
ภูเขานั้นเปนสอง น อล ไมพอ เอกสฺส
ปุคคฺ ลสฺส แกบคุ คลคนหนึ่ง อิติ ดังนี้ จเร
พึงประพฤติ สม ใหสม่ําเสมอ โย ชนฺตุ
อ. สัตวเกิดใด อทฺทกฺขิ ไดเห็นแลว ทุกขฺ  ซึ่ง
ทุกข ยโตนิทาน วามีกรรมใดเปนแดนมอบให
ซึ่งผล โส ชนฺตุ อ. สัตวเกิดนั้น นเมยฺย พึง
นอมไป กาเมสุ ในกาม ท. กถ อยางไร ชนฺตุ
อ. สัตวเกิด วิทิตฺวา ทราบแลว อุปธึ ซึ่งกิเลส
เปนเครื่องเขาไปทรงไว โลเก ในโลกวา สงฺโค
เปฯธรรมเครื่องของ อิติ ดังนี้ สิกฺเข พึงศึกษา
วินยาย เพื่ออันกําจัด ตสฺสเอว อุปธิโน ซึ่งกิเลส
เปนเครื่องเขาไปทรงไวนั้นนั่นเทียว อิติ ดังนี้
วตฺวา ตรัสแลววา ปาปม ดูกอนมารผูมีลาป โอวาโท อ. โอวาท
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ตว ของทาน อฺโเอว โข เปนอยางอื่นนั่นเทียวแล ( โหติ )
ยอมเปน ( โอวาโท ) อ. โอวาท มม ของเรา อฺโ เปนอยางอื่น
( โหติ ) ยอมเปน ธมฺมสมฺมนฺตนา นาม ชื่อ อ. การปรึกษาดวยดี
ซึ่งธรรม สทฺธึ กับ ตยา ดวยทาน นตฺถิ ยอมไมมี หิ เพราะวา
อห อ. เรา โอวทามิ ยอมกลาวสอน เอว อยางนี้ อิติ ดังนี้
อภาสิ ไดทรงภาษิตแลว คาถา ซึ่งพระคาถา ท. อิมา เหลานี้วา
อตฺถมฺหิ ครั้นเมื่อความตองการ ชาตมฺหิ เกิดแลว
สหายา อ. สหาย ท. สุขา เปนผูนํามาซึ่งความสุข
( โหนฺติ ) ยอมเปน ยา ตุฏี อ. ความยินดีใด
อิตรีตเรน ปจฺจเยน ดวยปจจัยนอกนี้และนอกนี้
( สา ) ตุฏี อ. ความยินดีนั้น สุขา เปนเหตุ
เครือ่ งนํามาซึ่งความสุข ( โหติ ) ยอมเปน ปฺุ
อ. บุญ สุข เปนเหตุนํามาซึ่งความสุข ชีวิตกฺขยมฺหิ ในเพราะความสิ้นไปแหงชีวิต ( โหติ )
ยอมเปน ปหาน อ. การละ ทุกขฺ สฺส ซึง่ ความ
ทุกข สพฺพสฺส ทั้งปวง สุข เปนเหตุนํามาซึ่ง
ความสุข ( โหติ ) ยอมเปน มตฺเตยฺยตา อ. ความ
เปนแหงบุคคลผูเกื้อกูลแกมารดา สุขา เปนเหตุ
นํามาซึ่งความสุข โลเก ในโลก ( โหติ ) ยอม
เปน อโถ อนึ่ง เปตฺเตยฺยตา อ. ความเปนแหง
บุคคลผูเกื้อกูลแกบิดา สุขา เปนเหตุนํามาซึ่ง
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ความสุข ( โลเก ) ในโลก ( โหติ ) ยอมเปน
สามฺตา อ. ความเปนแหงบุคคลผูเกื้อกูลแก
สมณะ สุขา เปนเหตุนํามาซึ่งความสุข โลเก
ในโลก ( โหติ ) ยอมเปน อโถ อนึ่ง พฺรหฺมฺตา
อ. ความเปนแหงบุคคลผูเกื้อกูลแกพราหมณ สุขา
เปนเหตุนํามาซึ่งความสุข ( โลเก ) ในโลก
( โหติ ) ยอมเปน สีล อ. ศีล สุข เปนเหตุ
นํามาซึ่งความสุข ยาว เพียงใด ชรา แตชรา
( โหติ ) ยอมเปน สทฺธา อ. ศรัทธา ปติฏ ิตา
อันตั้งอยูเฉพาะแลว สุขา เปนเหตุนํามาซึ่งความ
สุข ( โหติ ) ยอมเปน ปฺาปฏิลาโภ อ. การ
ไดเฉพาะซึ่งปญญา สุโข เปนเหตุนํามาซึ่งความ
สุข ( โหติ ) ยอมเปน อกรณ อ. การไมกระทํา
ปาปาน ซึ่งบาป ท. สุข เปนเหตุนํามาซึ่งความสุข
( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา หิ ก็ ( กิจฺเจ ) ครั้นเมื่อกิจ จีวรกรณาทิเก
วา อันมีการกระทําซึ่งจีวรเปนตนหรือ อธิกรณวูปสมนาทิเก วา
หรือวา อันมีการยังอธิกรณใหเขาไปสงบวิเศษเปนตน ( อุปฺนเฺ น )
เกิดขึ้นแลว ปพฺพชิตสฺสอป แมแกบรรพชิต กิจฺเจ ครั้นเมื่อกิจ
กสิกมฺมาทิเก วา อันมีกสิกรรมเปนตนหรือ พลวปกฺขาสนฺนิสฺสิเตหิ
อภิภวนาทิเก วา หรือวา อันมีการครอบงํา โดยชน ท. ผูอาศัยแลว

ประโยค๓ - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพทแปล ภาค ๗ - หนาที่ 239

ซึ่งฝกฝายอันมีกําลังเปนตน อุปฺปนฺเน เกิดขึ้นแลว คิหิโนป แมแก
คฤหัสถ เย สหายา อ. สหาย ท. เหลาใด สกฺโกนฺติ ยอมอาจ ต
กิจฺจ นิปฺผาเทตุ วา เพื่ออันยังกิจนั้นใหสําเร็จหรือ ( ต กิจฺจ )
วูปสเมตุ วา หรือวา เพื่ออันยังกิจนั้นใหเขาไปสงบวิเศษ ( เต ) สหายา
อ. สหาย ท. เหลานั้น เอวรูปา ผูมีรปู อยางนี้ สุขา เปนผูนํามาซึ่งความสุข
( โหนฺติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ตตฺถ ปเทสุ ในบท ท. เหลานั้นหนา
( ปทสฺส ) แหบทวา อตฺถมฺหิ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปน ก็ คิหิโนป แม อ. คฤหัสถ ท.
อสนฺตุฏา ผูไมยินดีดวยดีแลว สเกน ปจฺจเยน ดวยปจจัยอันเปน
ของตน อารภนฺติ ยอมปรารภ สนฺธิจเฺ ฉทาทีนิ กมฺมานิ ซึ่งกรรม ท.
มีการตัดซึ่งที่ตอเปนตน ปพฺพชิตาป แม อ. บรรพชิต ท. ( อสนฺตุฏา )
ผูไมยินดีดวยดีแลว ( สเกน ปจฺจเยน ) ดวยปจจัยอันเปนของตน
( อารภนฺติ ) ยอมปรารภ อเนสน ซึ่งการแสวงหาอันไมควร
นานปฺปการ อันมีประการตาง ๆ อิติ เพราะเหตุนั้น เต คิหิปพฺพชิตา
อ. คฤหัสถและบรรพชิต ท. เหลานั้น สุข น วินฺทนฺติเอว ยอม
ไมประสบ ซึ่งความสุขนั่นเทียว ตสฺมา เพราะเหตุนั้น สนฺตุฏ ิ
อ. ความยินดีดวยดี สนฺตเกน ดวยวัตถุอันเปนของมีอยู อตฺตโน
ของตน อิตริตเรน อันนอกนี้และนอกนี้ คือวา ปริตฺเตน วา อัน
นิดหนอยหรือ วิปุเลน วา หรือวา อันไพบูลย ยา ใด อย เอว ( สา )
สนฺตุฏิ อ. ความยินดีดวยดีนี้นั้นนั่นเทียว สุขา เปนเหตุนํามาซึ่งความสุข
( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหงบท
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วา ตุฏี สุขา อิติ ดังนี้
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปน ก็ ยถาอชฺฌาสเยน ปฏเปตฺวา
กต ปฺุกมฺมเอว อ. บุญกรรม อันบุคคลเริ่มตั้งไวแลว กระทําแลว
ตามอัธยาศัยอยางใดนั่นเทียว สุข เปนเหตุนํามาซึ่งความสุข มรณกาเล
ในกาลอันเปนที่ตาย (โหติ ) ยอมเปน ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส )
แหงบทวา ปฺุ อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปน อนึ่ง สกลสฺส วกฺฏทุกฺขสฺส
ปหานสงฺขาต อรหตฺตเอว อ. ความเปนแหงพระอรหันตอันบัณฑิต
นับพรอมแลววาการละ ซึ่งทุกขในวัฏฏะ ทั้งสิ้นนั่นเทียว สุข นาม
ชื่อวาเปนเหตุนํามาซึ่งความสุข อิมสฺมึ โลเก ในโลกนี้ ( โหติ )
ยอมเปน ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส ) แหงบทวา สพฺพสฺส อิติ ดังนี้ ฯ
สมฺมาปฏิปตฺติ อ. การปฏิบัติโดยชอบ มาตริ ในมารดา
มตฺเตยฺยตา อิติ ชื่อวาความเปนแหงบุคคลผูเกื้อกูลแกมารดา ฯ
สมฺมาปฏิปตฺติ อ. การปฏิบัติโดยชอบ ปตริ ในบิดา เปตฺเตยฺยตา
อิติ ชื่อวาความเปนแหงบุคคลผูเกื้อกูลแกบิดา ฯ
มาตาปตูน อุปฏานเอว อ. การบํารุง ซึ่งมารดาและบิดา ท.
นั่นเทียว ( ภควตา ) อันพระผูมีพระภาคเจา กถิต ตรัสแลว
อุภเยนอป ปเทน ดวยบทแมทั้งสอง ฯ
หิ จริงอยู มาตาปตโร อ. มารดาและบิดา ท. ตฺวา ทราบ
แลว อนุปฏหนภาว ซึ่งความเปนคืออันไมบํารุง ปุตฺตาน แหง
บุตร ท. อตฺตโน สนฺตก ภูมิย นิทหนฺติ วา ยอมฝงไว ซึ่งทรัพย
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อันเปนของมีอยู ของตน ในภาคพื้นหรือ ปเรส ชนาน วิสสฺ ชฺเชนฺติ
วา หรือวา ยอมสละวิเศษ แกชน ท. เหลาอื่น จ อนึ่ง นินฺทา
อ. การนินทาวา ( เต ชนา ) อ. ชน ท. เหลานั้น น อุปฏหนฺติ
ยอมไมบํารุง มาตาปตโร ซึ่งมารดาและบิดา ท. อิติ ดังนี้ ปวตฺตติ
ยอมเปนไป เตส ปุตฺตาน แกบุตร ท. เหลานั้น ( เต ปุตฺตา ) อ. บุตร
ท. เหลานั้น นิพฺพตฺตนฺติ ยอมบังเกิด คูถนิรเยป แมในนรกอันเต็ม
แลวดวยคูถ เภทา เพราะความแตกไป กายสฺส แหงกาย ปน สวนวา
เย ปุตฺตา อ. บุตร เหลาใด อุปฏหนฺติ ยอมบํารุง มาตาปตโร
ซึ่งมารดาและบิดา ท. สกฺกจฺจ โดยเคารพ เต ปุตฺตา อ. บุตร ท.
เหลานั้น ปาปุณนฺติ ยอมบรรลุ ธน ซึ่งทรัพย สนฺตก อันเปนของ
มีอยู เตส มาตาปตูน ของมารดาและบิดา ท. เหลานั้น ลภนฺติ ยอม
ได ปสสป แมซึ่งความสรรเสริญ นิพฺพตฺตนฺติ ยอมบังเกิด สคฺเค
ในสวรรค เภทา เพราะความแตกไป กายสฺส แหงกาย ตสฺมา
เพราะเหตุนั้น อุภยป เอต ปท อ. บทนั่นแมทั้งสอง ( ภควตา )
อันพระผูมีพระภาคเจา วุตฺต ตรัสแลววา สุข เปนเหตุนํามาซึ่งความ
สุข อิติ ดังนี้ ฯ
สมฺมาปฏิปตฺติ อ. การปฏิบัติโดยชอบ ปพฺพชิเตสุ ใน
บรรพชิต ท. สามฺตา อิติ ชื่อวาความเปนแหงบุคคลผูเกื้อกูลแก
สมณะ ฯ
สมฺมาปฏิปตฺติเอว อ. การปฏิบตั ิโดยชอบนัน่ เทียว พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวเกสุ ในพระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจาและสาวกของ
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พระพุทธเจา ท. วาหิตปาเปสุ ผูมีบาปอันลอยแลว พฺรหฺมฺตา
อิติ ชื่อวาความเปนแหงบุคคลผูเกื้อกูลแกพราหมณ ฯ
ปฏิชคฺคนภาโว อ. ความเปนคืออันปฏิบัติ เตส พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวกาน ซึ่งพระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจาและสาวก
ของพระพุทธเจา ท. เหลานั้น ปจฺจเยหิ ดวยปจจัย ท. จตูหิ ๔
( ภควตา ) อันพระผูมีพระภาคเจา กถิโต ตรัสแลว อุภเยนอป
ปเทน ดวยบทแมทั้งสอง ฯ อิทป ปท อ. บทแมนี้ ( ภควตา )
อันพระผูมีพระภาคเจา กถิต ตรัสแลว สุข นาม ชือ่ วานํามาซึ่ง
ความสุข โลเก ในโลก ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา หิ ก็ อลงฺการา อ. เครื่องประดับ ท.
มณิกุณฺฑลรตฺตวตฺถาทโย มีแกวมณีและตุมหูและผาอันแดงเปนตน
โสภนฺติ ยอมงาม ( ชนาน ) แกชน ท. ตสฺมึ ตสฺมึ วเย ิตานเอว
ผูตั้งแลว ในวัยนั้นนั่นเทียว ทหราน อลงฺกาโร ( อตฺตโน )
มหลฺลลกกาเล ( โสภติ ) วา อ. เครื่องประดับ ของคนหนุม ท. จะ
งาม ในกาลแหงตนเปนคนแกหรือ มหลฺลกาน อลงฺกาโร ( อตฺตโน )
ทหรกาเล โสภติ วา หรือวา อ. เครื่องประดับ ของคนแก ท. จะ
งาม ในกาลแหงตนเปนคนหนุม น หามิได ปน อนึ่ง ( อย
อกาเล ปฏิมณฺฑิตาลงฺกาโร ) อ. เครื่องประดับอันบุคคลประดับแลว
ในกาลอันไมควรนี้ โทสเอว ยังโทษนั่นเทียว ชเนติ ยอมใหเกิด
ครหุปฺปาทเน ในเพราะการยังความติเตียนใหเกิดขึ้นวา เอโส ปุคฺคโล
อ. บุคคลนี้ อุมฺมตฺตโก มฺเ ชะรอยเปนผูเปนบา ( โหติ ) ยอมเปน
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อิติ ดังนี้ ปน สวนวา สีล อ. ศีล ปฺจสีลทสสีลาทิเภท อันตาง
ดวยศีลมีศีล ๕ และศีล ๑๐ เปนตน โสภติเอว ยอมงามนั่นเทียว
สพฺพวเยสุ ในวัยทั้งปวง ท. ทหรสฺสอป แกคนหนุมบาง มหลฺลกสฺสอป แกคนแกบาง อาวหติ ยอมนํามา โสมนสฺสเอว ซึ่งความ
โสมนัสนั่นเทียว ปสสุปฺปาทเนน เพราะอันยังความสรรเสริญใหเกิด
ขึ้นวา อโห วต โอหนอ อย ปุคฺคโล อ. บุคคลนี้ สีลวา เปน
คนมีศีล ( โหติ ) ยอมเปน อิติ ดังนี้ ( อิติ ) ดังนี้ ( ปทสฺส )
แหงบทวา สีล อิติ ดังนี้เปนตน ฯ
เตน การเณน เพราะเหตุนั้น ( วจน ) อ. พระดํารัสวา สุข
ยาว ชรา สีล อิติ ดังนี้ ( ภควตา ) อันพระผูมีพระภาคเจา วุตฺต
ตรัสแลว ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา สทฺธา อ. ศรัทธา ทุวธิ าป แมอันมี
อยางสอง โลกิยโลกุตฺตรา อันเปนโลกิยะและโลกุตระ นิจฺจลา เปน
คุณชาติมีความหวั่นไหวออกแลว หุตฺวา เปน ปติฏิตา ว อันตั้งอยู
เฉพาะแลวเทียว สุขา เปนคุณชาตินํามาซึ่งความสุข ( โหติ ) ยอม
เปน ( อิติ ) ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหงบทวา สทฺธา
ปติฏิตา อิติ ดังนี้ ฯ
( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปฏิลาโภ อ. การไดเฉพาะ ปฺาย
ซึ่งปญญา โลกิยโลกุตฺตรายป แมอันเปนโลกิยะและโลกุตระ สุโข
เปนเหตุนํามาซึ่งความสุข ( โหติ ) ยอมเปน ( อิติ ) ดังนี้ ( คาถาปาทสฺส ) แหงบาทแหงพระคาถาวา สุโข ปฺาปฏิลาโภ อิติ ดังนี้ ฯ
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( อตฺโถ ) อ. อรรถวา ปน อนึง่ อกรณ อ. การไมกระทํา
ปาปาน ซึ่งบาป ท. เสตุฆาตวเสน ดวยอํานาจแหงเสตุฆาตวิรัติ สุข
เปนเหตุนํามาซึ่งความสุข อิมสฺมึ โลเก ในโลกนี้ ( โหติ ) ยอมเปน
อิติ ดังนี้ ( ปททฺวยสฺส ) แหงหมวดสองแหงบทวา ปาปาน อกรณ
อิติ ดังนี้ ฯ
คัณฐีธัมมปทัฏฐกถายกศัพทแปล ภาค ๗ จบ.

