
ค าน า 

 

          กองต ารามหากฏุ ฯ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  และด าเนินการ  เก่ียวกบั 

ต าราเรียนและแบบประกอบการศกึษาพระพทุธศาสนา  ทัง้ฝ่ายธรรม 

และบาลี  เม่ือมีเจ้าหน้าท่ีกองต าราหรือท่านผู้ อ่ืนใด  ได้รวบรวมหรือ 

เรียบเรียงแต่งต าราเก่ียวกบัการศกึษาพระพทุธศาสนา  และมอบลิขสิทธ์ิ 

ให้มหามกฏุ  ฯ  ทางเจ้าหน้าท่ีกองต าราได้ตรวจพจิารณา  เม่ือเห็นว่า 

จะเป็นประโยชน์แก่นกัเรียน  นกัศกึษา  และพทุธศาสนิกชนผู้สนใจ 

ก็ด าเนินการพมิพ์เป็นหนงัสือต าราเรียน  หรือแบบประกอบตามแต่กรณี 

 ท่านเจ้าคณุพระอมรมนีุ  (ศิลา  สิทฺธิธมฺโม  ป.ธ. ๙)  วดันรนาถ- 

สนุทริการาม  กรุงเทพมหานคร  ได้รวบรวมเรียบเรียงและแปล 

ธมัมปทฏัฐกถา โดยวิธียกศพัท์แปล  เฉพาะท่ียากเป็นขอดเป็นปม  ท่ี 

นกัหนงัสือเรียกว่า  "แก่ง"  ว่า  "ท่ีเล่น"  หนงัสือ  ดงันัน้จงึตัง้ช่ือว่า 

"คณัฐีพระธมัมปทฏัฐกถายกศพัท์แปล"  และได้จดัท าไว้ครบทัง้ ๘  ภาค 

เป็นส านวนแปลท่ีแปลกกว่าส านวนแปลของโบราณาจารย์  เหมาะแก่ 

นกัเรียนในยคุนี ้ และมอบลิขสิทธ์ิให้แก่มหามกฏุราชวิทยาลยั เพ่ือพมิพ์ 

เป็นต าราส าหรับกลุบตุรศกึษาเล่าเรียนสืบต่อไป  กองต ารามหามกฎุ ฯ 

ขอขอบพระคณุท่านเจ้าคณุพระอมรมนีุ  (ศิลา สิทฺธิธมฺโม  ป.ธ. ๙) 

ไว้ ณ โอกาสนี ้ เป็นอย่างยิ่ง. 

 

       กองต ำรำ 

มหามกฏุราชวิทยาลยั 

๓๐  มีนาคม  ๒๕๑๘ 
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                              คณัฐีพระธมัมปทฏัฐกถา    

                                  ยกศพัท์แปล  ภาค ๑ 

 

        ๑.  ๑/๒  ตัง้แต่ปณามคาถา  เป็นต้นไป 

        ปณามคาถา  อ. คาถาอนัแสดงซึง่อนันอบน้อม  ท. ว่า 

อห   อ.  ข้าพเจ้า  (พทฺุธโฆสาจริโย)  ช่ือว่าพทุธโฆสาจารย์   เถเรน 

อนัพระเถระ  กมุารกสฺสเปน  ช่ือว่ากมุารกสัสป  ทนฺเตน  ผู้ ฝึกแล้ว 

สมจารินา  ผู้ประพฤติสม ่าเสมอโดยปกติ  ถิรเจตสา  ผู้ มีจิตมัน่คง 

สทฺธมฺมฏฺฅิติกาเมน  ผู้ใคร่เพ่ืออนัตัง้อยู่แห่งพระสทัธรรม  อาสสึมาเนน 

ผู้หวงัอยู่ว่า  สตฺถา อ. พระศาสดา โกวิโท  ผู้ทรงฉลาด  ธมฺมาธมฺเมสุ 

ในธรรมและสภาพมิใช่ธรรม ท.  สมฺปนฺนสทฺธมฺมปโท  ผู้ มีบทแห่ง 

พระสทัธรรมอนัถึงพร้อมแล้ว  กรุณาเวคสมสฺุสหิตมานโส  ผู้ มีฉนัทะ 

อนัมีในใจอนัก าลงัแห่งพระกรุณาให้อาจหาญขึน้พร้อมแล้ว  อาคมฺม 

ทรงอาศยัแล้ว  การณ   ซึง่เหต ุ ต   ต   นัน้นัน้ เทเสสิ  ทรงแสดงแล้ว 

ธมฺมปท   ซึง่พระธรรมบท  สภุ   อนังาม  ย   เว  ใดแล  ปีติปาโมชฺช- 

วฑฺฒน   อนัเป็นเคร่ืองยงัปีติและปราโมทย์ให้เจริญ  เทวมนสฺุสาน   แก่ 

เทวดาและมนษุย์ ท.  อตฺถวณฺณนา  อ. กถาเป็นเคร่ืองพรรณนาซึง่เนือ้ 

ความ  ตสฺส  ธมฺมปทสฺส  แห่งพระธรรมบทนัน้  ยา  ใด  ปรมฺปราภตา 

อนัอาจารย์น าสืบ ๆ  กนัมาแล้ว  นิปณุา  อนัละเอียด  สณฺฅิตา  ตัง้อยู่ 

พร้อมแล้ว   ทีปภาสาย  โดยภาษาแห่งชาวเกาะ  ตามฺพปณฺณิทีปมฺหิ 
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ในเกาะอนัเป็นท่ีอยู่แห่งบคุคลผู้ มีฝ่ามือแดง   หิตสมฺปท   ยงัความถึง   

พร้อมแห่งประโยชน์เกือ้กลู  น  สาธยติ  ย่อมไม่ให้ส าเร็จ  สตฺตาน  

แก่สตัว์  ท.  เสสาน   อนัเหลือ  อปเฺปว  นาม  ช่ือแม้ไฉน  สา  อตฺถ- 

วณฺณนา  อ. กถาเป็นเคร่ืองพรรณนาซึง่เนือ้ความนัน้  หิต   ยงัประโยชน์ 

เกือ้กลู  สาเธยฺย  พงึให้ส าเร็จ  สพฺพโลกสฺส  แก่โลกทัง้ปวง  อิติ  ดงันี ้

อภิยาจิโต  วิงวอนแล้ว  สกฺกจฺจ   โดยเคารพ  นมสฺสิตฺวา  นมสัการ 

แล้ว  ปาเท  ซึง่พระบาท  ท.  มหาโมหตโมนทฺเธ  โลเก  โลกนฺต- 

ทสฺสินา  เยน  สมฺพทฺุเธน  สทฺธมฺมปชฺโชโต  ชลิโต  ชลิติทฺธินา  ตสฺส 

สมฺพทฺุธสฺส  แห่ง - อ.  ประทีปอนัโพลงทัว่แล้วคือพระสทัธรรม  อนั 

พระสมัพทุธเจ้าพระองค์ใด  ผู้   ผู้  - ครัน้เม่ือโลก  อนัมืดคือโมหะใหญ่ 

หุ้มห่อแล้ว  ทรงเห็นซึง่ท่ีสดุแห่งโลกโดยปกติ  ผู้ มีพระฤทธ์ิอนัรุ่งเรือง 

แล้ว  ให้รุ่งเรืองแล้ว  พระสมัพทุธเจ้าพระองค์นัน้  สิรีมโต  ผู้ มีพระ 

สิริ  อสฺส  สมฺพทฺุธสฺส  สทฺธมฺม   ปเูชตฺวา  จ  บชูาแล้วซึง่พระสทัธรรม 

แห่งพระสมัพทุธเจ้า  พระองค์นัน้ด้วย  สงฺฆสฺส  อญฺชล ึ กตฺวา  จ 

กระท าแล้วซึง่อญัชลี  แก่พระสงฆ์ด้วย  ปหาย  จกัละแล้ว  ต   ภาส   จ 

ซึง่ภาษานัน้ด้วย  อติวิตฺถาร   คต   วจนกฺกม   จ  ซึง่ล าดบัแห่งค า  อนั 

ถึงแล้ว  ซึง่ความพสิดารเกินด้วย  กาโรปยิตฺวาน  จกัยกขึน้แล้ว  ภาส  

สู่ภาษา  ตนฺต ึ อนัเป็นแบบแผน  มโนรม   อนัเป็นท่ีร่ืนรมย์แห่งใจ 

พฺยญฺชนปท   อ.  พยญัชนะและบท  ย   ใด  คาถาน   แห่งคาถา  ท. 

(ปณฺฑิเตน)  อนับณัฑิต  น  ภาวิต   มิได้ให้เป็นแจ้งแล้ว  ตตฺถ 

ธมฺมปเท  ในพระธรรมบทนัน้  ต   พฺยาญฺชนปท   ยงัพยญัชนะและบท 
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นัน้  วิภาเวตฺวา  จกัให้เป็นแจ้งแล้ว  เกวล   สิน้เชิง  ภาสิสฺส   จกักล่าว   

ต เอว  ธมฺมปท   ซึง่พระธรรมบทนัน้นัน่เทียว  อเสส   มิให้เหลือ 

ภาสนฺตเรน  โดยภาษาอ่ืน  อตฺถโต  โดยเนือ้ความ  อาวหนฺโต  น า 

มาอยู่  ปีติปาโมชฺช   ซึง่ปีติและปราโมทย์  มนโส  แห่งใจ  อตฺถธมฺมปู- 

นิสฺสิต   อนัเข้าไปอาศยัแล้วซึง่อรรถและธรรม  วิภาวิน   ปณฺฑิตาน  

แก่บณัฑิต  ท.  ผู้ยงัอรรถให้เป็นแจ้งโดยปกติ  อิติ  ดงันี ้ (มยา)  อนั 

ข้าพเจ้า  (พทฺุธโฆสาจริเยน)  ช่ือว่าพทุธโฆษาจารย์  (ฅปิตา)  ตัง้ไว้ 

แล้ว  (อิมสฺม ึ ปกรณารมฺเภ)  ในอนัริเร่ิมซึง่ปกรณ์นี ้ฯ 
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                                 ยมกวรรค  วรรณนา    

                               เร่ืองพระจกัขปุาลเถระ 

        ๒.  ๔/๕  ตัง้แต่  ตสฺม ึ สมเย  สตฺถา  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก 

เป็นต้นไป. 

        ตสฺม ึ สมเย  ในสมยันัน้  สตฺถา  อ. พระศาสดา  ปวตฺติตปวร- 

ธมฺมจกฺโก  ผู้ มีจกัรคือธรรมอนัประเสริฅอนัให้ทรงเป็นไปแล้ว  คนฺตฺวา 

เสด็จไปแล้ว  อนปุพฺุเพน โดยล าดบั  วิหรติ  เสด็จประทบัอยู่อยู่ 

เชตวนมหาวิหาเร  ในพระวิหารใหญ่ช่ือว่าเชตวนั  อนาถปิณฺฑิกมหา- 

เสฏฺฅินา  จตปุปฺญฺฃาสโกฏิธน   วิสฺสชฺเชตฺวา  การิเต  อนัมหาเศรษฐี 

ช่ือว่าอนาถบิณฑิก  สละวิเศษแล้ว  ซึง่ทรัพย์อนัมีโกฏิ ๕๔  เป็นประมาณ 

ยงับคุคลให้กระท าแล้ว มหาชน   ยงัมหาชน  ปติฏฺฅาปยมาโน  ให้ตัง้ 

อยู่เฉพาะอยู่  สคฺคมคฺเค จ  ในหนทางแห่งสวรรค์ด้วย  โมกฺขมคฺเค  จ 

ในหนทางแห่งธรรมเป็นเคร่ืองพ้นด้วย  ฯ  หิ  จริงอยู่  ตถาคโต  อ. 

พระตถาคต  วสิ  เสด็จประทบัอยู่แล้ว  วสฺสาวส   ประทบัอยู่ตลอด 

พรรษา  เอก เอว   พรรษาหนึง่นัน่เทียว  นิโคฺรธมหาวิหาเร  ในพระ 

วิหารใหญ่ช่ือว่านิโครธ  เทฺวอสีติฃาติกลุสหสฺเสหิ  อนัพนัแห่ง 

ตระกลูแห่งพระญาติ  ๘๐  สองหน  ท.  อิติ  คือ ฃาติกสุสหสฺเสหิ  อนั 

พนัแห่งตระกลูแห่งพระญาติ  ท.  อสีติยา  ๘๐  มาติปกฺขโต  ข้างฝ่าย 

แห่งพระมารดา  ฃาติกลุสหสฺเสหิ  อนัพนัแห่งตระกลูแห่งพระญาติ  ท. 

อสีติยา  ๘๐  ปิติปกฺขโต  ข้างฝ่ายแห่งพระบิดา  การิเต  ยงับคุคลให้ 

กระท าแล้ว  (วสิ)  เสด็จประทบัอยู่แล้ว  (วสฺสาวาเส)  ประทบัอยู่ 
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ตลอดพรรษา  เอกนูวีสติ  ๒๐  หย่อนหนึง่  เชตวนมหาวิหาเร  ใน   

พระวิหารใหญ่ช่ือว่าเชตวนั  อนาถปิณฺฑิเกน  การิเต  อนัมหา- 

เศรษฐีช่ือว่าอนาถบิณฑิก  ยงับคุคลให้กระท าแล้ว  (วสิ)  เสด็จประทบั 

อยู่แล้ว  วสฺสาวาเส  ประทบัอยู่ตลอดพรรษา  ฉ  ๖  ปพฺุพาราเม 

ในบพุพาราม  วิสาขาย  สตฺตวีสติโกฏิธนปริจฺจาเคน  การิเต  อนั 

มหาอบุาสิกาช่ือว่าวิสาขา  ยงับคุคลให้กระท าแล้ว  ด้วยอนับริจาคซึง่ 

ทรัพย์อนัมีโกฏิ  ๒๗  เป็นประมาณ  นิสฺสาย  ทรงอาศยัแล้ว  สาวตฺถึ 

ซึง่เมืองสาวตัถี  วสิ  เสด็จประทบัอยู่แล้ว  วสฺสาวาเส  ประทบัอยู่ 

ตลอดพรรษา  ปญฺจวีสติ  ๒๕  ปฏิจฺจ  เพราะทรงอาศยั  ทฺวินฺน  

กลุาน   คณุมหนฺตต   ซึง่ความท่ีแห่งตระกลู  ท.  ๒  เป็นตระกลูมีคณุมาก 

อิติ  ด้วยประการฉะนี ้ฯ 

        อนาถปิณฺฑิโกปิ  อ. มหาเศรษฐีช่ือว่าอนาถบิณฑิกก็ดี  วิสาขา 

มหาอปุาลิกาปิ  อ.  มหาอบุาสิกาช่ือว่าวิสาขาก็ดี  คจฺฉนฺติ  ย่อมไป 

อปุฏฺฅาน   สู่ท่ีเป็นท่ีบ ารุง  ตถาคตสฺส  ซึง่พระตถาคต  วาเร  สิน้วาระ  ท. 

เทฺว  ๒  ทิวสสฺส  ต่อวนั  นิพทฺธ   เนืองนิตย์ ฯ  จ  ก็แล  อนาถ- 

ปิณฺฑิกวิสาขา  อ.  มหาเศรษฐีช่ือว่าอนาถบิณฑิกและมหาอบุาสิกาช่ือว่า 

วิสาขา  ท.  คจฺฉนฺตา  เม่ือจะไป  ตจฺุฉหตฺถา  น  คตปพฺุพา  เป็นผู้  

ไม่เคยมีมืออนัเปล่าไปแล้ว  (จินฺตเนน)  ด้วยอนัคิดว่า  ทหรสามเณรา 

อ.  ภิกษุหนุ่มและสามเณร  ท.  โอโลเกสฺสนฺติ  จกัแลด ู หตฺเถ  ซึง่ 

มือ  ท.  โน  ของเรา  ท.  อิติ  ดงันี ้ (โหนฺติ)  ย่อมเป็น ฯ  (อนาถ- 

ปิณฺฑิกวิสาขา)  อ. มหาเศรษฐีช่ือว่าอนาถบิณฑิกและมหาอบุาสิกาช่ือ 
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ว่าวิสาขา  ท.  คจฺฉนฺตา  เม่ือจะไป  ปเุรภตฺต   ในกาลก่อนแห่งภตั   

คาหาเปตฺวา   ยงับคุคลให้ถือเอาแล้ว  ขาทนียาทีนิ  วตฺถนูิ  ซึง่วตัถ ุ ท. 

มีวตัถอุนับคุคลพงึเคีย้วเป็นต้น  คจฺฉนฺติ  ย่อมไป  (คจฺฉนฺตา)  เม่ือจะ 

ไป  ปจฺฉาภตฺต   ในภายหลงัแห่งภตั  (คาหาเปตฺวา)  ยงับคุคลให้ 

ถือเอาแล้ว  ปญฺจ  เภสชฺชานิ  จ  ซึง่เภสชั  ท.  ๕ ด้วย   อฏฺฅ 

ปานานิ  จ  ซึง่น า้ปานะ  ท.  ๘  ด้วย  (คจฺฉนฺติ)  ย่อมไป ฯ 

        ปน  ก็  อาสนานิ  อ. อาสนะ  ท.  ปญฺฃตฺตานิเอว  เป็นอาสนะ 

อนับคุคลปลูาดแล้วนัน่เท่ียว  นิเวสเนส ุ ในเรือนเป็นท่ีอยู่  ท.  เตส  

ชนาน  ของชน  ท.  เหล่านัน้  ภิกฺขสุหสฺสาน   เพ่ือพนัแห่งภิกษุ  ท. 

ทฺวินฺน   ๒  ทฺวินฺน   ๒  นิจฺจ   เป็นนิจ  โหนฺติ  ย่อมเป็น ฯ  โย  ภิกฺขุ 

อ.  ภิกษุรูปใด  อิจฺฉติ  ย่อมปรารถนา  อนฺนปานเภสชฺเชส ุ ในข้าว 

และน า้ด่ืมและเภสชั  ท.  หนา  ย   วตฺถุ   ซึง่วตัถใุด  ต  วตฺถ ุ อ.  วตัถนุัน้ 

สมฺปชฺชติ  ย่อมถึงพร้อม ตสฺส  ภิกฺขโุน  แก่ภิกษุรูปนัน้  ยถิจฺฉิต   อว 

ตามปรารถนานัน่เทียว ฯ  ปญฺโห  อ. ปัญหา  เตส ุ ทฺวีส ุ ชเนส ุ

อนาถปิณฺฑิเกน  เอก เอว  ทิวส   สตฺถาร   น  ปจฺุฉิตปพฺุโพ  เป็นปัญหา 

อนั - ในชน  ท. ๒  เหล่านัน้หนา  มหาเศรษฐีช่ือว่าอนาถบิณฑิก  ไม่เคย 

ทลูถามแล้ว  กะพระศาสดา  ในวนัหนึง่นัน่เทียว  (โหติ)  ย่อมเป็น ฯ 

กิร  ได้ยินว่า  โส  อนาถปิณฺฑิโก  อ. เศรษฐีช่ือว่าอนาถบิณฑิก 

นัน้  (จินฺเตตฺวา)  คิดแล้วว่า  ตถาคโต  อ.  พระตถาคต  พทฺุธ- 

สขุมุาโล   ทรงเป็นพระพทุธเจ้าผู้ละเอียดอ่อน  ขตฺติยสขุมุาโล  ทรง 

เป็นกษัตริย์ผู้ละเอียดอ่อน  (หตฺุวา)  เป็น  เทเสนฺโต  เม่ือจะทรง 
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แสดง  ธมฺม   ซึง่ธรรม  เม  แก่เรา  (จินฺตเนน)  ด้วยอนัทรง   

พระด าริว่า  คหปติ  อ.  คฤหบดี  พหปุกาโร  เป็นผู้อปุการะอนัมาก 

เม  แก่เรา  (โหติ)  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ กิลเมยฺย  พงึทรงล าบาก 

อิติ   ดงันี ้ น  ปจฺุฉติ  ย่อมไม่ทลูถาม  ปญฺห   ซึง่ปัญหา  อธิมตฺต- 

สิเนเหน  เพราะความรักอนัมีประมาณยิ่ง  สตฺถริ  ในพระศาสดา ฯ 

        ปน  ส่วนว่า  สตฺถา  อ.  พระศาสดา  ตสฺม ึ อนาถปิณฺฑิเก 

ครัน้เม่ือเศรษฐีช่ือว่าอนาถบิณฑิกนัน้  นิสินฺนมตฺเตเอว  เป็นผู้สกัว่า 

นัง่แล้วนัน่เทียว  (สมาเน)  มีอยู่ (จินฺเตตฺวา)  ทรงพระด าริแล้วว่า 

เสฏฅี  อ.  เศรษฐี  อย   นี ้ รกฺขติ  ย่อมรักษา  ม   ซึง่เรา  อรกฺขิ- 

ตพฺพฏฺฅาเน  ในฅานะอนับคุคลไม่ควรรักษา  หิ  เพราะว่า  อห   อ. 

เรา  ฉินฺทิตฺวา  ตดัแล้ว  สีส   ซึง่ศีรษะ  อตฺตโน  ของตน  อลงฺกตป-ฺ 

ปฏิยตฺต   อนัประดบัแล้วและตกแต่งแล้ว  อปุปฺาเฏตฺวา  ควกัแล้ว 

อกฺขีนิ  ซึง่นยัน์ตา  ท.  อพฺุพตฺเตตฺวา  เพกิขึน้แล้ว  หทยม ส   ซึง่เนือ้ 

แห่งหวัใจ  ปริจฺจชิตฺวา  บริจาคแล้ว  ปตฺุตทาร   ซึง่บตุรและทาระ 

ปาณสม   ผู้ เสมอด้วยลมปราณ  ปารมิโย  ยงับารมี  ท.  ปเูรนฺโต  ให้ 

เต็มอยู่  อสงฺเขยฺยานิ  สิน้อสงไขย  ท.  จตฺตาริ  ๔  กปปฺสตสหสฺสาธิกาน ิ

อนัยิ่งด้วยแสนแห่งกปั  ปเูรส ึ ยงับารมีให้เต็มแล้ว ปเรส   ชนาน  

ธมฺมเทสนตฺถ เอว  เพื่ออนัแสดงซึง่ธรรม  แก่ชน  ท. เหล่าอ่ืนนัน่เทียว 

เอโส  เสฏฺฅี  อ. เศรษฐีนี ้ รกฺขติ  ย่อมรักษา  ม   ซึง่เรา  อรกฺขิ- 

ตพฺพฏฺฅาเน  ในฅานะอนับคุคลไม่ควรรักษา  อิติ  ดงันี ้ เอก  ธมฺม- 

เทสน   กเถสิเอว  ตรัสแล้ว  ซึง่พระธรรมเทศนากณัฑ์หนึง่นัน่เทียว ฯ 
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        ๓.  ๖/๖  ตัง้แต่  อถ  น   สตฺถา  นตฺถิ  เต  โกจิ  เป็นต้นไป.   

        อถ  ครัง้นัน้  สตฺถา  อ.  พระศาสดา  อาห  ตรัสแล้วว่า  ฃาติ 

อ.  ญาติ  โกจิ  ไร ๆ อาปจฺุฉิตพฺพยตฺุตโก ผู้ควรแล้วแก่ความเป็น 

ญาติอนัท่านควรอ าลา  เต  ของท่าน  นตฺถิ  ย่อมไม่มีหรือ  อิติ  ดงันี ้

น   มหาปาล   กะกฎุมุพีช่ือว่ามหาปาละนัน้ ฯ 

        (มหาปาโล)  อ.  กฎุมุพีช่ือว่ามหาปาละ  (อาห)  กราบทลูแล้ว 

ว่า  ภนฺเต  ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ  กนิฏฺฅภาตา  อ. น้องชายผู้ น้อยท่ีสดุ 

เม  ของข้าพระองค์  อตฺถิ  มีอยู่  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  (อาห)  ตรัสแล้วว่า  เตนหิ  ถ้า 

อย่างนัน้  ตฺว   อ. ท่าน  อาปจฺุฉาหิ  จงอ าลา  ต   กนิฏฺฅภาตร   ซึง่ 

น้องชายผู้ น้อยท่ีสดุนัน้เถิด  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        โส  มหาปาโล  อ. กฎุมุพีช่ือว่ามหาปาละนัน้  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา 

ทลูรับพร้อมแล้วว่า  สาธุ  อ.  ดีละ  อิติ  ดงันี ้ วนฺทิตฺวา  ถวายบงัคม 

แล้ว  สตฺถาร   ซึง่พระศาสดา  คนฺตฺวา  ไปแล้ว  เคห   สู่เรือน 

ปกฺโกสาเปตฺวา  ยงับคุคลให้ร้องเรียกมาแล้ว  กนิฏฺฅ   ซึง่น้องชาย 

(อาห)  กล่าวแล้วว่า  ตาต  แน่ะพอ่  ธน   อ. ทรัพย์  สวิญฺฃาณกา- 

วิญฺฃาณก   อนัเป็นไปกบัด้วยวิญญาณและไม่มีวิญญาณ  กิญฺจิ  อะไร ๆ 

ย   ใด  อตฺถิ  มีอยู่  กเุล  ในตระกลู  อิมสฺม ึ นี ้ ต   ธน   อ.  ทรัพย์ 

นัน้  สพฺพ   ทัง้ปวง  ภาโร  จงเป็นภาระ  ตว  ของเธอ  (โหต)ุ  จง 

เป็น  ตฺว ั อ. เธอ  ปฏิปชฺชาหิ  จงปฏิบตัิ   น   ธน   ซึง่ทรัพย์นัน้เถิด 

อิติ  ดงันี ้ฯ 
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        (กนิฏฺโฅ)  อ.  น้องชาย  (ปจฺุฉิ)  ถามแล้วว่า  สามิ  ข้าแต่นาย 

ปน  ก็  ตมฺุเห  อ. ท่าน ท. (คมิสฺสถ)  จกัไป  (กหุ ึ ฅาเน)  ณ   

ท่ีไหน  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (มหาปาโล)  อ.  กฎุมุพีช่ือว่ามหาปาละ  (อาห)  กล่าวแล้วว่า 

อห   อ. ฉนั  ปพฺพชิสฺสามิ  จกับวช  สนฺติเก  ในส านกั  สตฺถ ุ ของ 

พระศาสดา  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (กนิฏฺโฅ)  อ.  น้องชาย  (อาห)  กล่าวแล้วว่า  ภาติก  ข้าแต่ 

พ่ีชาย  ตฺว   อ.  ท่าน  กเถสิ  กล่าวแล้ว  กึ  วจน  ซึง่ค าอะไร  ตฺว  

อ.  ท่าน  มาตริ  ครัน้เม่ือมารดา  มตาย  ตายแล้ว  เม  (ลทฺโธ) 

เป็นผู้อนัฉนัได้แล้ว  มาตา  วิย  ราวกะ  อ.  มารดา  (อสิ)  ย่อมเป็น 

(ตฺว )  อ.  ท่าน  ปิตริ  ครัน้เม่ือบิดา  มเต  ตายแล้ว  (เม  ลทฺโธ) 

เป็นผู้อนัฉนัได้แล้ว  ปิตา  วิย  ราวกะ  อ.  บิดา  (อสิ)  ย่อมเป็น 

มหาวิภโว  อ.  โภคะอนับคุคลพงึเสวยอนัใหญ่  (อตฺถิ)  มีอยู่  เคเห  ใน 

เรือน โว  ของท่าน  ท.  (โว)  อนัท่าน  ท. เคห    อชฺฌาวสนฺเตหิเอว 

ผู้อยู่ทบัอยู่ซึง่เรือนนัน่เทียว  สกฺกา  อาจ  กาตุ   เพื่ออนักระท า 

ปฃฺุฃานิ  ซึง่บญุ ท.  ตมฺุเห  อ. ท่าน ท.  มา  อกตฺก  อย่าได้กระท าแล้ว 

เอว   อย่างนี ้ อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (มหาปาโล)  อ. กฎุมุพีช่ือว่ามหาปาละ  (อาห)  กล่าวแล้วว่า 

ตาต  แน่ะพอ่  ธมฺมเทสนา อ.  พระธรรมเทศนา  สตฺถ ุ ของพระ 

ศาสดา  มยา  อนัฉนั  สตุา  ฟังแล้ว  หิ  เพราะว่า  อาทิมชฺฌปริโยสาน- 

กลฺยาณธมฺโม  อ.  ธรรมอนังามในเบือ้งต้นและท่ามกลางและท่ีสดุรอบ  
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สตฺถารา  อนัพระศาสดา  อาโรเปตฺวา  ทรงยกขึน้แล้ว  ติลกฺขณ   สู่ 

ลกัษณะ  ๓  สณฺหสขุมุ   ทัง้ไพเราะทัง้ละเอียด  เทสิโต  ทรงแสดงแล้ว   

โส  ธมฺโม อ. ธรรมนัน้  (เกนจิ)  อนัใคร  ๆ  น  สกฺกา  ไม่อาจ 

ปเูรตุ   เพ่ืออนัให้เต็ม  อคารมชฺเฌ  ในท่ามกลางแห่งเรือน  ตาต  แน่ะ 

พอ่  อห   อ. ฉนั  ปพฺพชิสฺสามิ  จกับวช  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (กนิฏฺโฅ)  อ.  น้องชาย  (อาห)   กล่าวแล้วว่า  ภาติก  ข้าแต่ 

พ่ีชาย  อปิจ  เออก็  (ตมฺุเห)  อ. ท่าน  ท.  ตรุณา  เป็นคนหนุ่ม 

(อตฺถ)  ย่อมเป็น  ตาว  ก่อน  ตมฺุเห  อ.  ท่าน  ท.  ปพฺพชิสฺสถ  จกั 

บวช  (อตฺตโน)  มหลฺลกกาเล  ในกาลแห่งตนเป็นคนแก่ อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (มหาปาโล)  อ.  กฎุมุพีช่ือว่ามหาปาละ  (อาห)  กล่าวแล้วว่า 

ตาต  แน่ะพอ่  หิ  ก็  หตฺถปาทาปิ  แม้  อ.  มือและเท้า  ท.  อตฺตโน 

ของตน  มหลฺลกสฺส ปคฺุคลสฺส  ของบคุคลผู้แก่  อนสฺสวา  เป็นสภาพ 

ไม่เช่ือฟัง  โหนฺติ  ย่อมเป็น  น  วตฺตนฺติ  ย่อมไม่เป็นไป  วเส  ใน 

อ านาจ ปน  ก็   กิมงฺค   อ.  องค์อะไรเล่า  ฃาตกา  อ. ญาติ  ท. 

(อสฺสวา)  จกัเป็นผู้ เช่ือฟัง  (ภวิสฺสนฺติ)  จกัเป็น  (วตฺติสฺสนฺติ)  จกั 

เป็นไป  (วเส)  ในอ านาจ  โส  อห   อ.  ฉนันัน้  น  กโรมิ  จะไม่ 

กระท า  วจน   ซึง่ค า  ตว  ของเธอ  อห   อ. ฉนั  สมณปฏิปตฺต ึ

ปเรสฺสามิ  จกัยงัการปฏิบตัิแห่งสมณะ  จกัให้เต็ม 

        หตฺถปาทา  อ. มือและเท้า  ท.  ยสฺส  ปคฺุคลสฺส 

        ของบคุคลใด  ชราชชฺชริตา  เป็นสภาพคร ่าคร่า 

        แล้วเพราะความชรา  อนสฺสวา  เป็นสภาพไม่เช่ือ  
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        ฟัง  โหนฺติ  ย่อมเป็น  โส  ปคฺุคโล  อ. บคุคลนัน้   

        วิหตตฺถาโม  ผู้ มีเร่ียวแรงอนัความชราก าจดัแล้ว 

        จริสฺสติ  จกัประพฤติ  ธมฺม   ซึง่ธรรม  กถ   อย่างไร 

        ได้ 

        ตาต  แน่ะพ่อ  อห   อ. ฉนั  ปพฺพชิชฺสามิเอว  จกับวชนัน่เทียว 

อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (โส  มหาปาโล)  อ.  กฎุมุพีช่ือว่ามหาปาละนัน้  ตสฺส กนิฏฺฅสฺส 

เม่ือน้องชายนัน้  วิรวนฺตสฺสเอว  ร้องอยู่นัน่เทียว  คนฺตฺวา  ไปแล้ว 

สนฺติก   สู่ส านกั  สตฺถ ุ ของพระศาสดา  ยาจิตฺวา  ทลูขอแล้ว  ปพฺพชฺช  

ซึง่การบรรพชา  ลทฺธปพฺพชฺชปูสมฺปโท  ผู้ มีการบรรพชาและอปุสมบท 

อนัได้แล้ว  วสิตฺวา  อยู่แล้ว  สนฺติเก  ในส านกั  อาจริยปุชฺฌายาน  

ของอาจารย์และอปัุชฌายะ  ท.  วสฺสานิ  สิน้ปี ท. ปญฺจ  ๕ วตฺุถวสฺโส 

ผู้ มีพรรษาอนัอยู่แล้ว  ปวาเรตฺวา  ปวารณาแล้ว  อปุสงฺกมิตฺวา  เข้า 

ไปเฝ้าแล้ว  สตฺถาร   ซึง่พระศาสดา  วนฺทิตฺวา  ถวายบงัคมแล้ว  ปจฺุฉิ 

ทลูถามแล้วว่า  ภนฺเต  ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริย  ธุรานิ  อ. ธุระ  ท. 

กติ  เท่าไร  (อตฺถิ)  มีอยู่  อิมสฺม ึ สาสเน  ในศาสนานี ้ อิติ ดงันี ้ฯ 

        (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  (อาห)  ตรัสแล้วว่า  ภิกฺข ุ ดกู่อน 

ภิกษุ  เทวฺเอว  ธุรานิ  อ. ธุระ  ท.  ๒  นัน่เทียว  อิติ  คือ คนฺถธุร  

อ.  คนัถธุระ  วิปสฺสนาธุร   อ. วิปัสสนาธุระ  (อตฺถิ)  มีอยู่  (อิมสฺมึ 

สาสเน)  ในศาสนานี ้ อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (มหาปาโล)  อ. ภิกษุช่ือว่ามหาปาละ  (ปจฺุฉิ)  ทลูถามแล้วว่า  
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ภนฺเต  ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ  ปน  ก็  คนฺถธุร  อ.  คนัถธุระ  กตม   

เป็นไฉน  วิปสฺสนาธุร   อ.  วิปัสสนาธุระ  กตม   เป็นไฉน  อิติ  ดงันี ้ ฯ 

        (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  (อาห)  ตรัสแล้วว่า  อิท   ธุร  

อ.  ธุระนี ้ อิติ  คือ  อตฺตโน ปญฺฃานรูุเปน  เอก   นิกาย   วา  เทฺว 

นิกาเย  วา  สกล   เตปิฏก   พทฺุธวจน   วา  ปน  อคฺุคณฺหิตฺวา  ตสฺส 

พทฺุธวจนสฺส  ธารณ   กถน   วาจน   อ.  อนัเรียนเอา  ซึง่นิกายหมวดหนึง่ 

หรือ  หรือว่าซึง่นิกาย  ท.  ๒  หมวด  ก็หรือว่าซึง่พระพทุธพจน์ คือ 

ประชมุแห่งปิฎก  ๓  ทัง้สิน้  ตามสมควรแก่ปัญญาของตน แล้วทรงไว้ 

บอกกล่าว  ซึง่พระพทุธพจน์นัน้  คนฺถธุร   นาม  ช่ือว่าคนัถธุระ  อิท  

ธุร   อ.  ธุระนี ้ อิติ  คือ  ปน  ก็  สกฺลหกุวตฺติโน  ปนฺตเสนาสนาภิร- 

ตสฺส  ภิกฺขโุน  อตฺตภาเว  ขยวย   ปฏฺฅเปตฺวา  สาตจฺจกิริยาวเสน 

วิปสฺสน   วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺตคฺคหณ   อ. อนัเร่ิมตัง้ไว้  ซึง่ความสิน้ไป 

และความเส่ือมไป  ในอตัตภาพ  แล้วยงัวิปัสสนา  ให้เจริญ  ด้วยอ านาจ 

แห่งอนักระท าโดยความติดต่อ  แล้วยดึเอา  ซึง่ความเป็นแห่งพระ 

อรหนัต์  แห่งภิกษุ  ผู้ มีความประพฤติอนัเบาพร้อม  ผู้ยินดียิ่งแล้วใน 

เสนาสนะอนัสงดัแล้ว  วิปสฺสนาธุร   นาม  ช่ือว่าวิปัสสนาธุระ  อิติ 

ดงันี ้ฯ 

        (มหาปาโล)  อ.  ภิกษุช่ือว่ามหาปาละ  (อาห)  กราบทลูแล้ว 

ว่า  ภนฺเต  ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ  อห   อ. ข้าพระองค์  ปพฺพชิโต 

ผู้บวชแล้ว  (อตฺตโน)  มหลฺลกกาเล  ในกาลแห่งตนเป็นคนแก่  น 

สกฺขิสฺสามิ  จกัไม่อาจ  คนฺถธุร   ปเูรตุ   เพ่ืออนัยงัคนัถธุระให้เต็ม  
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ปน  แต่ว่า  อห  อ.  ข้าพระองค์  วิปสฺสนาธุร   จกัยงัวิปัสสนาธุระ   

ปเูรสฺสมิ  จกัให้เต็ม  ตมฺุเห  อ.  พระองค์ ท.  กเถถ  ขอจงตรัสบอก 

กมฺมฏฺฅาน   ซึง่พระกรรมฅาน  เม  แก่ข้าพระองค์เถิด  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        อถ  ครัง้นัน้  สตฺถา  อ.  พระศาสดา  กเถสิ  ตรัสบอกแล้ว 

กมฺมฏฺฅาน   ซึง่พระกรรมฅาน  ยาว  เพียงใด  อรหตฺตา  แต่ความเป็น 

แห่งพระอรหนัต์  อสฺส  มหาปาลสฺส  แก่ภิกษุช่ือว่ามหาปาละนัน้ ฯ 

        โส  มหาปาโล  อ.  ภิกษุช่ือว่ามหาปาละนัน้  วนฺทิตฺวา  ถวาย 

บงัคมแล้ว  สตฺถาร   ซึง่พระศาสดา  ปริเยสนฺโต  แสวงหาอยู่  ภิกฺขู 

ซึง่ภิกษุ ท.  สหคามิโน  ผู้ มีปกติไปกบั  อตฺตนา  ด้วยตน  ลภิตฺวา 

ได้แล้ว  ภิกฺข ู ซึง่ภิกษุ  ท.  สฏฺฅี  ๖๐  นิกฺขมิตฺวา  ออกไปแล้ว 

สทฺธึ  พร้อม  เตหิ  ภิกฺขหูิ  ด้วยภิกษุ  ท.  เหล่านัน้  คนฺตฺวา  ไปแล้ว 

วีสโยชนสตมคฺค   สิน้หนทางอนัมีร้อยแห่งโยชน์  ๒๐  เป็นประมาณ 

ปตฺวา  ถึงแล้ว  ปจฺจนฺตคาม   ซึง่บ้านอนัตัง้อยู่ในท่ีสดุเฉพาะ  มหนฺต  

หมู่ใหญ่  เอก   บ้านหนึง่  สปริวาโร  ผู้ เป็นไปกบัด้วยบริวาร  ปาวิสิ 

ได้เข้าไปแล้ว  ปิณฺฑาย  เพ่ือบิณฑบาต  ตตฺถ  คาเม  ในบ้านนัน้ ฯ 

 

        ๔.  ๙/๑๕  ตัง้แต่  โส  วิหาร   คนฺตฺวา  วสนฏฺฅาน   เป็นต้นไป. 

        โส  เวชฺโช  อ.  หมอนัน้  จินฺเตตฺวา  คิดแล้วว่า  อห   อ. เรา 

คนฺตฺวา  จกัไปแล้ว  วิหาร   สู่วิหาร  โอโลเกสฺสามิ  จกัแลด ู วสนฏฺฅาน  

ซึง่ท่ีอนัเป็นท่ีอยู่  อิติ  ดงันี ้ (วตฺวา)  เรียนแล้วว่า  ภนฺเต  ข้าแต่  
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ท่านผู้ เจริญ  เตนหิ  ถ้าอย่างนัน้  ตมฺุเห  อ.  ท่าน  ท.  คจฺฉถ  จงไป   

เถิด  อิติ  ดงันี ้ วิสฺสชฺเชตฺวา  สละวิเศษแล้ว  เถร   ซึง่พระเถระ 

คฺตฺวา  ไปแล้ว  วิหาร   สู่วิหาร  โอโลเกนฺโต แลดอูยู่  วสนฏฺฅาน  

ซึง่ท่ีอนัเป็นท่ีอยู่  เถรสฺส  ของพระเถระ  ทิสฺวา  เห็นแล้ว  จงฺกมน- 

นิสีทนฏฺฅาน เอว  ซึง่ท่ีอนัเป็นท่ีจงกรมและท่ีเป็นท่ีนัง่นัน่เทียว  อทิสฺวา 

ไม่เห็นแล้ว  สยนฏฺฅาน   ซึง่ท่ีอนัเป็นท่ีนอน  ปจฺุฉิ  เรียนถามแล้วว่า 

ภนฺเต  ข้าแต่ท่านผู้ เจริญ  (เตล )  อ. น า้มนั  โว  อนัท่าน  ท.  นิสินฺเนหิ 

ผู้นัง่แล้ว  อาสิตฺต   หยอดแล้ว  (กึ)  หรือ  (อทุาห)ุ  หรือว่า 

(เตล )  อ.  น า้มนั  (โว)  อนัท่าน ท.  นิปนฺเนหิ  ผู้นอนแล้ว 

(อาสิตฺต )  หยอดแล้ว  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        เถโร  อ. พระเถระ  ตณฺุหี  เป็นผู้นิ่ง  อโหสิ  ได้เป็นแล้ว ฯ 

        (เวชฺโช)  อ. หมอ  ยาจิ  อ้อนวอนแล้ว ปนุปปฺนุ   บ่อย ๆ ว่า 

ภนฺเต  ข้าแต่ท่านผู้ เจริญ  ตมฺุเห  อ.  ท่าน  มา  อกตฺถ  อย่าได้ 

กระท าแล้ว  เอว   อย่างนี ้ สมณธมฺโม  นาม  ช่ือ อ.  สมณธรรม 

สรีเร  ครัน้เม่ือสรีระ  ยาเปนฺเต  เป็นไปอยู่  (โว)  อนัท่าน ท. 

สกฺกา  อาจ  กาตุ   เพ่ืออนักระท า  ตมฺุเห  อ.  ท่าน  ท.  นิปชฺชิตฺวา 

จงนอนแล้ว  อาสิญฺจถ  จงหยอดเถิด  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (เถโร)  อ. พระเถระ  (อาห)  กล่าวแล้วว่า  อาวโุส  แน่ะ 

ผู้ มีอาย ุ ตฺว   อ. ท่าน คจฺฉ  จงไปเถิด  อห   อ. อาตมภาพ  มนฺเตตฺวา 

ปรึกษาแล้ว  ชานิสฺสามิ  จกัรู้  อิติ  ดงันี ้ฯ 

         (ปจฺุฉา)  อ.  อนัถามว่า  ฃาตี  อ. ญาติ  ท.  เถรสฺส  ของพระ  
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เถระ  นเอว  อตฺถิ  ย่อมไม่มีนัน่เทียว  ตตฺถ  ฅาเน  ในท่ีนัน้   

สาโลหิตา  อ. สาโลหิต  ท. (เถรสฺส)  ของพระเถระ  น  อตฺถิ  ย่อม 

ไม่มี  (ตตฺถ  ฅาเน)  ในท่ีนัน้  (เถโร)  อ.  พระเถระ  มนฺเตยฺย 

พงึปรึกษา  สทฺธึ  กบั  เกน  ด้วยใคร  (อิติ)  ดงันี ้ฯ 

        (วิสฺสชฺชน )  อ. เฉลยว่า  (เถโร)  อ. พระเถระ  (มนฺเตยฺย) 

พงึปรึกษา  (สทฺธึ)  กบั  กรชกาเยน  ด้วยกายอนัเกิดแต่ธุลีคือน า้ 

(อิติ)  ดงันี ้ฯ 

        ปน  ก็  (เถโร)  อ. พระเถระ  มนฺเตนฺโต  เม่ือจะปรึกษา 

สทฺธึ  กบั  กรชกาเยน  ด้วยกายอนัเกิดแต่ธุลีคือน า้  (มนฺเตตฺวา) 

ปรึกษาแล้วว่า  ปาลิต  แน่ะปาลิตะ  อาวโุส  ผู้ มีอาย ุ ตฺว   อ. ท่าน 

วเทหิ  จงกล่าว  ตาว  ก่อนเถิด  ตฺว   อ. ท่าน  โอโลเกสฺสสิ  จกัแลดู 

อกฺขี  ซึง่นยัน์ตา ท.  กึ  หรือ  อทุาห ุ หรือว่า  ตฺว   อ. ท่าน 

(โอโลเกสฺสสิ)  จกัแลด ู พทฺุธสาสน   ซึง่พระพทุธศาสนา  หิ  ก็ 

คณนา  อ. การนบั ตว  ซึง่ท่าน  อกฺขิกาณสฺส  ผู้ มีนยัน์ตาอนัด า 

นตฺถิ  ย่อมไม่มี  ส สารวฏฺเฏ  ในสงัสารวฏั  อนมตคฺคสม ึ อนัมีเบือ้ง 

ต้นและท่ีสดุอนัใคร ๆ  ไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้ว  ปน  ก็แล พทฺุธสตานิ 

อ. ร้อยแห่งพระพทุธเจ้า ท.  พทฺุธสหสฺสานิ  อ.  หนัแห่งพระพทุธเจ้า ท. 

อเนกานิ  อนัมิใช้พระองค์เดียว  อตีตานิ  ล่วงไปแล้ว  เตส ุ พทฺุเธสุ 

ในพระพทุธเจ้า  ท. เหล่านัน้หนา  เอกพทฺุโธปิ  แม้  อ. พระพทุธเจ้า 

พระองค์หนึง่ (เกนจิ)  อนัใคร ๆ  น  ปริจฺฉินฺดน ก าหนดไม่ได้ 

แล้ว  อิทานิ  ในกาลนี ้ มานส   อ. ฉนัทะอนัมีในใจว่า  อห   อ. เรา  
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น  นิปชฺชิสฺสามิ  จกัไม่นอน  มาเส  ตลอดเดือน  ท.     ตโย  ๓   

อนฺโตวสฺส   ตลอดภายในแห่งพรรษา  อิม   นี ้ อิติ  ดงันี ้ เต  อนัท่าน 

พทฺธ   ผกูแล้ว  ตสฺมา  เพราะเหตนุัน้  จกฺขนูิ  อ. ตา  ท. เต  ของท่าน 

นสฺสนฺต ุ วา  จงฉิบหายเสียเถิดหรือ  ภิชฺชนฺต ุ วา  หรือว่าจงแตกเสีย 

เถิด  ตฺว   อ.  ท่าน  ธาเรหิ  จงทรงไว้  พทฺุธสาสน เอว  ซึง่พระพทุธ- 

ศาสนานัน่เทียวเถิด  มา  ธาเรหิ  จงอย่างทรงไว้  จกฺขนุิ  ซึง่ตา ท. 

เถิด  อิติ  ดงันี ้ โอวทนฺโต  เม่ือจะกล่าวสอน  ภตูกาย   ซึง่กายอนั 

เกิดแล้ว อภาสิ  ได้กล่าวแล้ว คาถา ซึง่คาถา  ท.  อิมา  เหล่านีว้่า 

        จกฺขนูิ  อ.  ตา  ท.  มมายิตานิ  อนัท่านยดึถือเอา 

        แล้วว่าเป็นของของเรา  หายนฺต ุ จงเส่ือมไปเสีย 

        เถิด  โสตานิ  อ. ห ูท.  (มมายิตานิ)   อนัท่าน 

        ยดึถือเอาแล้วว่าเป็นของของเรา  หายนฺต ุ จงเส่ือม 

        ไปเสียเถิด  เทโห  อ. กาย  (มมายิโต)  อนั 

        ท่านยดึถือเอาแล้วว่าเป็นของของเรา  (หายต)ุ  จง 

        เส่ือมไปเสียเถิด  ตถาเอว  เหมือนอย่างนัน้นัน่เทียว 

        อิท   ธมฺมชาต   อ. ธรรมชาตินี ้ สพฺพ ปิ  แม้ทัง้ปวง 

        เทหนิสฺสิต   อนัอาศยัแล้วซึง่กาย  หายต ุ จงเสื่อม 

        ไปเสียเถิด  ปาลิต  แน่ะปาลิตะ  ตฺว   อ.  ท่าน 

        ปมชฺชสิ  ประมาทอยู่  กึการณา  เพราะเหตอุะไร 

        จกฺขนูิ  อ. ตา  ท.   มมายิตานิ  อนัท่านยดึถือเอา 

        แล้วว่าเป็นของของเรา  ชีรนฺต ุ จงทรุดโทรมเสียเถิด  
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        โสตานิ  อ. ห ูท.  (มมายิตานิ)  อนัท่านยดึถือ   

        เอาแล้วว่าเป็นของของเรา  ชีรนฺต ุ จงทรุดโทรมเสีย 

        เถิด  กาโย  อ. กาย  (มมายิโต)  อนัท่านยดึถือ 

        เอาแล้วว่าเป็นของของเรา  (ชีรต)ุ  จงทรุดโทรม 

        เสียเถิด  ตถาเอว  เหมือนอย่างนัน้นัน่เทียว  อิท  

        ธมฺมชาต   อ. ธรรมชาตินี ้ สพฺพ ปิ  แม้ทัง้ปวง 

        กายนิสฺสิต   อนัอาศยัแล้วซึง่กาย  ชีรต ุ จงทรุด 

        โทรมเสียเถิด  ปาลิต  แน่ะปาลิตะ  ตฺว   อ. ท่าน 

        ปมชฺชสิ  ประมาทอยู่  กึการณา  เพราะเหตอุะไร 

        จกฺขนุิ  อ. ตา  ท.  มมายิตานิ  อนัท่านยดึถือเอา 

        แล้วว่าเป็นของของเรา  ภิชฺชนฺต ุ จงแตกเสียเถิด 

        โสตานิ  อ. ห ูท.  (มมายิตานิ )  อนัท่านยดึถือ 

        เอาแล้วว่าเป็นของของเรา  ภิชฺชนฺต ุ จงแตกเสีย 

        เถิด  รูป   อ. รูป  (มมายิต )  อนัท่านยดึถือเอา 

        แล้วว่าเป็นของของเรา (ภิชฺชต)ุ  จงแตกเสียเถิด 

        ตถาเอว  เหมือนอย่างนัน้นัน่เทียว  อิท   ธมฺมชาต  

        ธรรมชาตินี ้ สพฺพ ปิ  แม้ทัง้ปวง  รูปนิสฺสิต   อนั 

        อาศยัแล้วซึง่รูป  ภิชฺชต ุ จงแตกเสียเถิด  ปาลิต 

        แน่ะปาลิตะ  ตฺว   อ. ท่าน  ปมชฺชสิ  ประมาทอยู่ 

        กึการณา  เพราะเหตอุะไร  อิติ  ดงันี ้ฯ 
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        ๕.  ๑๔/๗  ตัง้แต่  มนสฺุสา  เถร   นิสีทาเปตฺวา  กึ  ภนฺเต   

เป็นต้นไป. 

        มนสฺุสา  อ. มนษุย์ ท.  เถร   ยงัพระเถระ  นิสีทาเปตฺวา  ให้ 

นัง่แล้ว  ปจฺุฉึส ุ เรียนถามแล้วว่า  ภนฺเต  ข้าแต่ท่านผู้ เจริญ  คมนา- 

กาโร  อ. อาการคืออนัไป  โว  แห่งท่าน ท.  ปญฺฃายติ  ย่อมปรากฏ 

กึ  หรือ  อิติ ดงันี ้ฯ 

        (เถโร)  อ.  พระเถระ  (อาห)  กล่าวแล้วว่า  อปุาสกา  ดกู่อน 

อบุาสกและอบุาสิกา  ท.  อาม  เออ  (เอว )  อ. อย่างนัน้  อห   อง 

อาตมภาพ  คนฺตฺวา  จกัไปแล้ว  วนฺทิสฺสามิ  จกัถวายบงัคม  สตฺถาร  

ซึง่พระศาสดา  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        เต  มนสฺุสา  อ.  มนษุย์  ท.  เหล่านัน้  ยาจิตฺวา  อ้อนวอนแล้ว 

นานปปฺกาเรน  โดยประการต่าง ๆ  อลภนฺตา  เม่ือไม่ได้  อยฺุโยเชนฺตา 

ส่งไปอยู่  เถร   ซึง่พระเถระ  คนฺตฺวา  ไปแล้ว  อปุฑฺฒปถ   สิน้ทาง 

เข้าไปทัง้กึ่ง  โรทิตฺวา  ร้องไห้แล้ว  นิวตฺตสึ ุ กลบัแล้ว ฯ 

        สามเณโร  อ. สามเณร  อาทาย  พาเอาแล้ว  เถร   ซึง่พระเถระ 

คจฺแนฺโต  ไปอยู่  ยฏฺฅิโกฏิยา  ด้วยปลายแห่งไม้เท้า  สมฺปาปณิุ  ถึง 

พร้อมแล้ว  อนฺตรายมคฺฌค  อฏวิย   สงฺกฏฺฅนคร   นาม  เถเรน  อปุ- 

นิสฺสาย   วตฺุถปพฺุพคาม   ซึง่บ้านอนัพระเถระ  เคยเข้าไปอาศยั 

แล้ว  ช่ือซึง่นครช่ือว่าสงักฏัฅะ  แล้วจงึอยู่แล้ว  ใกล้ดง  ในระหว่าง 

แห่งหนทาง ฯ 

        โส  สามเณโร  อ. สามเณรนัน้  สตฺุวา  ฟังแล้ว  คีตสทฺท   ซึง่  
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เสียงแห่งเพลงขบั  อิตฺถิยา  ของหญิง  เอกิสฺสา  คนหนึง่  ตโต   

คามโต  นิกฺขมิตฺวา  คายิตฺวา  อรญฺเฃ  ทารูนิ  อทฺุธรนฺติยา  ผู้ออก 

ไปแล้ว  จากบ้านนัน้  ขบัร้องแล้ว  จงึเก็บอยู่  ซึง่ฟืน  ท. ในป่า 

คณฺหิ  ถือเอาแล้ว  นิมิตฺต   ซึง่นิมิต  สเร  ในเสียง ฯ 

        หิ  จริงอยู่  สทฺโท  อ. เสียง  อญฺโฃ  อ่ืน  สมตฺโถ  นาม  ช่ือว่า 

สามารถ  ปริุสาน   สกลสรีร   ผริตฺวา  ฅาตุ   เพ่ืออนัแผ่ไป  ตลอด 

สรีระทัง้สิน้  ของบรุุษ  ท. แล้วจงึตัง้อยู่  นตฺถิ  ย่อมไม่มี  อิตฺถีสทฺโท 

วิย  ราวกะ  อ. เสียงของหญิง ฯ 

        เตน  การเณน  เพราะเหตนุัน้  ภควา  อ. พระผู้ มีพระภาคเจ้า 

อาห  ตรัสแล้วว่า  ภิกฺขเว  ดกู่อนภิกษุ  ท. โย  สทฺโท  อ. เสียงใด 

ปริยาทาย  ครอบง าแล้ว จิตฺต   ซึง่จิต  ปริุสสฺส  ของบรุุษ  ติฏฺฅติ 

ย่อมตัง้อยู่  ภิกฺขเว  ดกู่อนภิกษุ  ท.  อท   สทฺทชาต   อ.สทัทชาตนี ้

อิตฺถีสทฺโท  คือ อ. เสียงของหญิง  (ปริยาทาย)  ครอบง าแล้ว  (จิตฺต ) 

ซึง่จิต  (ปริุสสฺส)  ของบรุุษ  (ติฏฺฅติ)  ย่อมตัง้อยู่  ยถา  ฉนัใด 

เอว   ฉนันัน้  อห   อ. เรา  น  สมนปุสฺสามิ  ย่อมไม่ตามเห็นด้วยดี 

(ต   สทฺท )  ซึง่เสียงนัน้  เอกสทฺท ปิ  แม้อนัเป็นเสียงหนึง่  อญฺฃ   อ่ืน 

อิติ  ดงันี ้ฯ 

        สามเณโร  อ. สามเณร  คเหตฺวา  ครัน้ถือเอาแล้ว  นิมิตฺต  

ซึง่นิมิต  ตตฺถ  สเร  ในเสียงนัน้  วิสฺสชฺเชตฺวา  สละวิเศษแล้ว 

ยฏฺฅิโกฏ ึ ซึง่ปลายแห่งไม้เท้า  (วตฺวา)  เรียนแล้วว่า  ภนฺเต  ข้าแต่ 

ท่านผู้ เจริญ  ตมฺุเห  อ.  ท่าน ท.  ติฏฺฅถ  จงยืนอยู่  ตาว  ก่อนเถิด  
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กิจฺจ   อ. กิจ  เม  ของกระผม  อตฺถิ  มีอยู่  ดงันี ้ คโต  ไปแล้ว   

สนฺติก   สู่ส านกั ตสฺสา  อิตฺถิยา  ของหญิงนัน้ ฯ 

        สา  อิตฺถี  อ. หญิงนัน้  ทิสฺวา  เห็นแล้ว ต   สามเณร   ซึง่ 

สามเณรนัน้  ตณฺุหี  เป็นผู้นิ่ง  อโหสิ  ได้เป็นแล้ว ฯ 

        โส  สามเณโร  อ. สามเณรนัน้  ปาปณิุ  ถึงแล้ว  สีลวิปตฺต ึ

ซึง่ความวิบตัิแห่งศีล  สทฺธึ  กบัตาย  อิตฺถิยา  ด้วยหญิงนัน้ ฯ 

        เถโร  อ. พระเถระ  จินฺเตสิ  คิดแล้วว่า  คีตสทฺโท  อ.เสียง 

แห่งเพลงขบั  เอโก  เสียงหนึง่  (มยา)  อนัเรา  สยูิตฺถ  ฟังแล้ว 

อิทานิเอว  ในกาลนีน้ัน่เทียว  จ  โข  ก็แล  โส  สทฺโท  อ. เสียงนัน้ 

(สทฺโท)  เป็นเสียง  อิตฺถิยา  ของหญิง  (โหติ)   ย่อมเป็น 

สามเณโรปิ  แม้   อ.  สามเณร  จิรายติ  ประพฤติช้าอยู่  โส  สามเณโร 

อ.  สามเณรนัน้ ปตฺโต  จกัเป็นผู้ถึงแล้ว  สีลวิปตฺต ึ ซึง่ความวิบตัิ 

แห่งศีล  ภวิสฺสติ  จกัเป็น  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        โสปิ  สามเณโร  อ. สามเณรแม้นัน้  กิจฺจ   ยงักิจ  อตฺตโน 

ของตน  นิฏฺฅาเปตฺวา  ให้ส าเร็จแล้ว  อาคนฺตวา  มาแล้ว  อาห 

เรียนแล้วว่า  ภนฺเต  ข้าแต่ท่านผู้ เจริญ  มย   อ. เรา  ท.  คจฺฉาม 

จะไป  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        อถ  ครัง้นัน้  เถโร  อ. พระเถระ  ปจฺุฉิ  ถามแล้ว  น   สามเณร  

ซึง่สามเณรนัน้ว่า  สามเณร  ดกู่อนสามเณร  ตฺว   อ. เธอ  ปาโป 

ชาโต  เกิดเป็นคนชัว่แล้ว  อสิ  ย่อมเป็นหรือ  อิติ   ดงันี ้ฯ 

        โส  สามเณโร  อ. สามเณรนัน้  ตณฺุหี  เป็นผู้นิ่ง  หตฺุวา  เป็น  
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(เถเรน)  ปนุปปฺนุ   ปฏฺุโฅปิ  ผู้แม้อนัพระเถระถามแล้ว  บ่อย ๆ   

น  กเถสิ  ไม่กล่าวแล้ว  กิญฺจิ  วจน   ซึง่ค าอะไร ๆ ฯ 

        อถ  ครัง้นัน้  เถโร  อ. พระเถระ  อาห  กล่าวแล้วว่า  ยฏฺฅิ- 

โกฏิคฺคหณกิจฺจ   อ. กิจด้วยการจบัซึง่ปลายแห่งไม้เท้า  มม  ของฉนั 

ปาเปน  ปคฺุคเลน  ด้วยบคุคลผู้ลามก  ตาทิเสน  ผู้ เช่นกบัด้วยเธอ 

นตฺถิ  ย่อมไม่มี  อิติ  ดงันี ้ น   สามเณร   กะสามเณรนัน้ ฯ 

        โส  สามเณโร  อ. สามเณรนัน้  ส เวคปปฺตฺโต  เป็นผู้ถึงแล้วซึง่ 

ความสงัเวช  (หตฺุวา)  เป็น  อปเนตฺวา  น าไปปราศแล้ว  กาสายานิ 

ซึง่ผ้ากาสายะ  ท.  ปริทหิตฺวา  นุ่งห่มแล้ว  คิหินิยาเมน  โดยท านอง 

แห่งคฤหสัถ์  อาห  เรียนแล้วว่า  ภนฺเต  ข้าแต่ท่านผู้ เจริญ  ปพฺุเพ  ใน 

กาลก่อน  อห   อ. กระผม  สามเณโร  เป็นสามเณร  (อมฺหิ)  ย่อม 

เป็น  ปน  แต่ว่า  อิทานิ  ในกาลนี ้ อห   อ. กระผม  คิหี  ชาโต 

เกิดเป็นคฤหสัถ์แล้ว  อมฺหิ  ย่อมเป็น  อปิจ  อีกอย่างหนึง่  อห   อ. 

กระผม  ปพฺพชนฺโต  เม่ือจะบวช  น  สทฺธาย  ปพฺพชิโต  เป็นผู้ไม่บวช 

แล้ว  ด้วยศรัทธา  (อมฺหิ)  ย่อมเป็น  อห   อ. กระผม  ปพฺพชิโต 

เป็นผู้บวชแล้ว  มคฺคปริปนฺถภเยน  เพราะความกลวัแต่อนัตรายรอบ 

ในหนทาง  (อมฺห)ิ  ย่อมเป็น  ตมฺุเห  อ.  ท่าน  ท.  เอถ จงมาเถิด 

มย   อ. เรา ท.  คจฺฉาม  จะไป  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (เถโร)  อ. พระเถระ (อาห)  กล่าวแล้วว่า  อาวโุส  แน่ะผู้  

มีอาย ุ คิหิปาโปปิ  อ.คฤหสัถ์ผู้ลามกก็ดี  สมณปาโปปิ  อ. สมณะผู้  

ลามกก็ดี  ปาโปเอว  เป็นผู้ลามกนัน่เทียว  (โหติ)  ย่อมเป็น ตฺว   
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อ.  เธอ  ฅตฺวาปิ  แม้ด ารงอยู่แล้ว  สมณภาเว  ในความเป็นแห่งสมณะ 

น  อสกฺขิ  ไม่ได้อาจแล้ว  สีลมตฺต   ปเูรตุ   เพ่ืออนัยงัคณุสกัว่าศีลให้    

เต็มได้  ตฺว   อ. เธอ  คิหี  เป็นคฤหสัถ์  หตฺุวา  เป็น กริสฺสสิ  จกักระท า 

กลฺยาณ   กมฺม   ซึง่กรรมอนังาม  กึ  นาม  ช่ืออะไรได้  ยฏฺฅิโกฏิคฺคหณกิจฺจ  

อ.  กิจด้วยการจบัซึง่ปลายแห่งไม้เท้า  มม  ของฉนั  ปาเปน  ปคฺุคเลน 

ด้วยบคุคลผู้ลามก  ตาทิเสน  ผู้ เช่นกบัด้วยเธอ  นตฺถิ  ย่อมไม่มี  อิติ 

ดงันี ้ฯ 

        (ปาลิโต)  อ.  นายปาลิตะ  (อาห)  เรียนแล้วว่า  ภนฺเต 

ข้าแต่ท่านผู้ เจริญ   มคฺโค  อ. หนทาง  อมนสฺุสปุทฺทโูต  เป็นหนทาง 

อนัอมนษุย์เข้าไปประทษุร้ายแล้ว  (โหติ)  ย่อมเป็น  จ  ก็  ตมฺุเห 

อ.  ท่าน  ท.  อนฺธา  เป็นคนบอด  (อตฺถ)  ย่อมเป็น  ตมฺุเห  อ. ท่าน 

ท.  วสิสฺสถ  จกัอยู่  อิธ  ฅาเน  ในท่ีนี ้ กถ   อย่างไร  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        อถ  ครัง้นัน้  เถโร  อ. พระเถระ  วตฺวา  กล่าวแล้วว่า  อาวโุส 

แน่ะผู้ มีอาย ุ ตฺว   อ.  เธอ  มา  จินฺตยิ  อย่าคิดแล้ว  เอว   อย่างนี ้

เม  เม่ือฉนั  อิธเอว  ฅาเน  นิปชฺชิตฺวา  มรนฺตสฺสอปิ  นอนแล้ว 

ตายอยู่ในท่ีนีน้ัน่เทียวก็ดี  (อิธ  ฅาเน)  อปราปร   ปวฏฺเฏนฺตสฺสอปิ 

กลิง้เกลือกอยู่ไป  ๆ  มา ๆ  ในท่ีนีก็้ดี  คมน   นาม  ช่ือ  อ. การไป 

สทฺธึ  กบั  ตยา  ด้วยเธอ  นตฺถิ  ย่อมไม่มี  อิติ  ดงันี ้ น   ปาลิต  

กะนายปาลิตะนัน้  อภาสิ  ได้ภาษิตแล้ว  คาถา  ซึง่คาถา  ท.  อิมา 

เหล่านีว้่า  
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        หนฺท  เอาเถิด  อห   อ. เรา  หตจกฺข ุ เป็นผู้ มีตา   

        อนัโรคขจดัแล้ว  อาคโต  เป็นผู้มาแล้ว กนฺตารทฺธาน  

        สู่ทางไกลยืดยาวอนักนัดาร  อสฺมิ  ย่อมเป็น  อห  

        อ.  เรา  สยมาโน  นอนอยู่  น  คจฺฉามิ  จะไม่ไป 

        (หิ)  เพราะว่า  สหายตา  อ.  คณุเคร่ืองความเป็น 

        แห่งสหาย  นตฺถิ  ย่อมไม่มี  พาเล  ในเพราะ 

        ชนพาล   หนฺท  เอาเถิด  อห   อ. เรา  หตจกฺขุ 

        เป็นผู้ มีตาอนัโรคขจดัแล้ว  อาคโต  เป็นผู้มาแล้ว 

        กนฺตารทฺธาน   สู่ทางไกลยืดยาวอนักนัดาร  อสฺมิ 

        ย่อมเป็น อห  อ.  เรา  มริสฺสามิ  จกัตาย  โน 

        คมิสฺสามิ   จกัไม่ไป  (หิ)  เพราะว่า  สหายตา 

        อ.  คณุเคร่ืองความเป็นแห่งสหาย  นตฺถิ  ย่อมไม่มี 

        พาเล  ในเพราะชนพาล  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        อิตโร ปาติโต  อ.  นายปาลิตะนอกนี ้ สตฺุวา  ฟังแล้ว  ต  

วจน   ซึง่ค านัน้  ส เวคชาโต  ผู้ มีความสงัเวชอนัเกิดแล้ว  (จินฺเตตฺวา) 

คิดแล้วว่า  กมฺม   อ. กรรม  ภาริย   วต  อนัหนกัหนอ  สาหสิก   อนั 

เป็นไปโดยด่วน  อนนจฺุฉวิก   อนัไม่สมควร  เม  อนัเรา  กต   กระท า 

แล้ว  อิติ  ดงันี ้ ปคฺคยฺห  ประคองแล้ว  พาหา  ซึง่แขน  ท.  กนทนฺโต 

คร ่าครวญอยู่  ปกฺขนฺทิตฺวา  แล่นไปแล้ว  วนสณฺฑ   สู่ชฏัแห่งป่า 

ปกฺกนฺโต  ว  เป็นผู้หลีกไปแล้วเทียว  ตถา  เหมือนอย่างนัน้  อโหสิ 

ได้เป็นแล้ว ฯ  
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        ปณฺฑกุมฺพลสิลาสน   อ.  บณัฑกุมัพลศิลาอาสน์  เทวราชสฺส   

ของเทวดาผู้พระราชา  สกฺกสฺส  พระนามว่าสกักะ  สฏฺฅิโยชนายาม  

อนัยาวโดยโยชน์  ๖๐  ปณฺณาสโยชนวิตฺถต   อนักว้างโดยโยชน์  ๕๐ 

ปณฺณรสโยชนพหล   อนัหนาโดยโยชน์  ๑๕  ชยสมุนปปุผฺวณฺณ   อนัมี 

สีเพียงดงัว่าสีแห่งดอกไม้ช่ือว่าชยัพฤกษ์และดอกมะลิ  โอนมนนฺุนมน- 

ปกติก   อนัมีอนัยบุลงและอนัฟขูึน้เป็นปกติ  นิสีทนฏฺุฅหนกาเลส ุ

ในกาลอนัเป็นท่ีประทบันัง่  และเป็นท่ีเสด็จลกุขึน้  ท.  ทสฺเสสิ  แสดง 

แล้ว  อณฺุหาการ   ซึง่อาการอนัร้อน  สีลเตเชน  ด้วยเดชแห่งศีล 

เถรสฺสอปิ  แม้ของพระเถระ ฯ 

        สกฺโก  อ. ท้าวสกักะ  (จินฺเตตฺวา)  ทรงด าริแล้วว่า  โก  น ุ โข 

อ.  ใครหนอแล  ม   ฅานา  จาเวตกุาโม  เป็นผู้ใคร่เพ่ืออนัยงัเราให้ 

เคล่ือนจากฅาน  (โหติ)  ย่อมเป็น อิติ  ดงันี ้ โอโลเกนฺโต  ทรง 

แลดอูยู่   อทฺทส  ได้ทรงเห็นแล้ว  เถร   ซึง่พระเถระ  จกฺขนุา  ด้วย 

จกัษุ  ทิพฺเพน  อนัเป็นทิพย์ ฯ 

        เตน  การเณน  เพราะเหตนุัน้  โปราณา  อ. อาจารย์ผู้ มีในก่อน  ท. 

อาห ุ กล่าวแล้วว่า 

        สหสฺสเนตฺโต  อ.ท้าวสหสัสเนตร  เทวินฺโท  ผู้  

        เป็นจอมแห่งเทพ  ทิพฺพจกฺขุ    ยงัจกัษุอนัเป็น 

        ทิพย์  วิโสธยิ  ให้หมดจดวิเศษแล้ว  (ฃตฺวา) 

        ทรงทราบแล้วว่า   ปาโล  อ.พระเถระ  ช่ือว่า 

        ปาละ  อย   นี ้ปาปครหี  ผู้ติเตียนซึง่บาปโดย  
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        ปกติ  อาชีว   ยงัอาชีวะ  ปริโสธยิ  ให้หมดจด   

        รอบแล้ว  (อิติ)  ดงันี ้ สหสฺสเนตฺโต  อ. ท้าว 

        สหสัสเนตร   เทวินฺโท  ผู้ เป็นจอมแห่งเทพ 

        ทิพฺพจกฺขุ   ยงัจกัษุอนัเป็นทิพย์  วิโสธยิ  ให้หมดจด 

        วิเศษแล้ว  (ฃตฺวา)  ทรงทราบแล้วว่า  ปาโล 

        อ.  พระเถระช่ือว่าปาละ  อย  นี ้ ธมฺมครุโก  ผู้หนกั 

        ในธรรม  รโต  ผู้ยินดีแล้ว  สาลเน  ในศาสนา 

        นิสินฺโน  นัง่แล้ว  (อิติ)  ดงันี ้ อิติ  ดงันี ้ฯ 

 

        ๖.  ๒๐/๒  ตัง้แต่   ภิกฺขเว  ตทา  มม  ปตฺุเตน  กตกมฺม   เป็น 

ต้นไป. 

        (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  (วตฺวา)  ตรัสแล้วว่า  ภิกฺขเว 

ดกู่อนภิกษุ  ท.  มม  ปตฺุเตน  กตกมฺม   อ. กรรมอนับตุรของเรา 

กระท าแล้ว  ตทา  ในกาลนัน้  อนพุนฺธิ  ติดตามแล้ว  ปจฺฉโต  ข้าง 

หลงั  ปจฺฉโต  ข้างหลงั  หิ  จริงอยู่  ปาปกมฺม   นาม  ช่ือ  อ.  กรรม 

อนัลามก  เอต    นัน่  อนุคุจฺฉติ  ย่อมไปตาม  จกฺก   วิย  ราวกะ  อ. 

ล้อ  (อนคุจฺฉนฺต )  หมนุไปตามอยู่  ปท   ซึง่รอยเท้า  พลิพทฺทสฺส 

ของโคพลิพทั  วหโต  ตวัน าไปอยู่  ธุร   ซึง่แดก  อิติ  ดงันี ้ กเถตฺวา 

ครัน้ตรัสแล้ว  อิท   วตฺถุ   ซึง่เร่ืองนี ้ ธมฺมราชา  ผู้ เป็นพระธรรมราชา  
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ฆเฏตฺวา  ทรงสืบต่อ  อนสุนฺธึ  ซึง่อนสุนธิ  อาห  ตรัสแล้ว  คาถ    

ซึง่พระคาถา  อิม   นีว้่า 

        ธมฺมา  อ.  ธรรม  ท.  มโนปพฺุพงฺคมา  เป็นสภาพ 

        มีใจถึงก่อน  มโนเสฏฺฅา  เป็นสภาพมีใจประเสริฅ 

        ท่ีสดุ  มโนมยา  เป็นสภาพส าเร็จแล้วแต่ใจ 

        (โหนฺติ)  ย่อมเป็น  เจ  หากว่า  (ปคฺุคโล) 

        อ.  บคุคล  มนสา  มีใจ  ปทฏฺุเฅน  อนัโทษ 

        ประทษุร้ายแล้ว  ภาสติ  วา  กล่าวอยู่ก็ดี  กโรติ 

        วา  กระท าอยู่ก็ดี  ทกฺุข   อ.  ความทกุข์  อนฺเวติ 

        ย่อมไปตาม  น   ปคฺุคล   ซึง่บคุคลนัน้  ตโต 

        ติวิธทจฺุจริตโต  เพราะความทจุริตอนัมีอย่าง ๓  นัน้ 

        จกฺก   อิว  ราวกะ  อ. ล้อ  (อนฺเวนฺต )  หมนุไป 

        ตามอยู่  ปท   ซึง่รอยเท้า  พลิพทฺทสฺส  ของโคพลิพทั 

        วหโต  ตวัน าไปอยู่  (ธุร )  ซึง่แอก  อิติ  ดงันี ้

ลญฺฉนฺโต  ราชา  วิย  ราวกะ  อ.  พระราชา  ผู้ทรงประทบัอยู่ 

สาสน   ซึง่พระราชสาส์น  ปติฏฺฅาปิตมตฺติก   อนัมีดินเหนียวอนั 

พระองค์ทรงยงัราชบรุุษให้ตัง้ไว้เฉพาะแล้ว  ราชมทฺุทาย  ด้วยตราของ 

พระราชา ฯ 

        จตภุมูิกจิตฺต   อ.  จิตอนัเป็นไปในภมูิ ๔  สพฺพ ปิ  แม้ทัง้ปวง 

กามาวจรกสุลาทิเภท   อนัต่างด้วยจิตมีจิตอนัเป็นกามาวจรกศุลเป็นต้น 

มโน  อิติ  ช่ือว่า  ใจ  ตตฺถ  คาถาย   ในพระคาถานัน้ ฯ  ปน  ถึง 
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อย่างนัน้  จิตฺต เอว  อ. จิตนัน่เทียว  นิยมิยมาน   อนัอาจารย์นิยมเอาอยู่ 

วฺวตฺถาปิยมาน   อนัอาจารย์กะเอาอยู่  ปริจฺฉิชฺชมาน   อนัอาจารย์   

ก าหนดเอาอยู่ อปุปฺนฺนจิตฺตวเสน  ด้วยอ านาจแห่งจิตอนัเกิดขึน้แล้ว 

ตสฺส  เวชฺชสฺส  แก่หมอนัน้  ตทา  ในกาลนัน้  โทมนสฺสหคต   อนั 

ไปแล้วกบัด้วยโทมนสั  ปฏิฆสมฺปยตฺุต   อนัประกอบพร้อมแล้วด้วยปฏิฆะ 

(ปณฺฑิเตน)  อนับณัฑิต  ลพฺภติ  ย่อมได้  อิมสฺม ึ ปเท  ในบทนี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  สมนฺนาคตา  มาตามพร้อมแล้ว  เตน 

จิตฺเตน  ด้วยจิตนัน้  ปฅมคามินา  เป็นธรรมชาติถึงก่อนโดยปกติ 

หตฺุว่า  เป็น  (อิติ)  ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  ปพฺุพงฺคมา  อิติ 

ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ.  อรรถว่า  ธมฺมา  นาม  ช่ือ  อ. ธรรม  ท.  จตฺตาโร 

๔  คณุเทสนาปริยตฺตินิสฺสตฺตนิชฺชีววเสน  ด้วยอ านาจแห่งคณุธรรม 

และเทศนาธรรม  และปริยตัิธรรม  และนิสสตัตะนิชชีวธรรม  (อิติ) 

ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  ธมฺมา  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        อย   ธมฺมสทฺโท  อ. ธรรมศพัท์นี ้ (เอตฺถ  วจเน)  ในค านีว้่า 

                อโุภ  สภาวา  อ. สภาพ  ท. ทัง้สอง  ธมฺโม จ 

                คือ  อ.  ธรรมด้วย  อธมฺโม  จ คือ อ.  สภาพ 

                มิใช่ธรรมด้วย  สมวิปากิโน  เป็นสภาพมีวิบาก 

                เสมอกนั  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น  น  หิ  หามิได้แล 

                อธมฺโม  อ. สภาพมิใช่ธรรม  เนติ  ย่อมน าไป 

                (สตเต)  ซึง่สตัว์  ท.   นิรย   สู่นรก  ธมฺโม  
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        อ.  ธรรม  (สตฺเต)  ยงัสตัว์  ท.  ปาเปติ  ย่อม   

        ให้ถึง  สคฺุคต ึ ซึง่สคุติ  อิติ  ดงันีเ้ป็นต้น 

เตส ุ จตธุมฺเมส ุ ในธรรม  ๔  ท.  เหล่านัน้หนา  คณุธมฺโม  นาม 

ช่ือว่าคณุธรรม ฯ 

        อย   ธมฺมสทฺโท  อ. ธรรมศพัท์นี ้ (เอตฺถ  วจเน)  ในค านีว้่า 

ภิกฺขเว  ดกู่อนภิกษุ  ท.  อห   อ. เรา  เทเสสฺสามิ  จกัแสดง  ธมฺม  

ซึง่ธรรม  อาทิกลฺยาณ   อนังามในเบือ้งต้น  โว  แก่เธอ  ท.  อิติ  ดงันี ้

เป็นต้น  เทสนาธมฺโม  นาม  ช่ือว่าเทศนาธรรม ฯ 

        อย   ธมฺมสทฺโท  อ. ธรรมศพัท์นี ้ (เอตฺถ  วจเน)  ในค านีว้่า 

ภิกฺขเว  ดกู่อนภิกษุ  ท.  ปน  อนึง่  กลุปตฺุตา  อ. กลุบตุร  ท. เอกจฺเจ 

บางพวก  อิธ  โลเก  ในโลกนี ้ ปริยาปณุนฺติ  ย่อมเล่าเรียน  ธมฺม  

ซึง่ธรรม  สตฺุต   คือซึง่สตุตะ  เคยฺย   คือ  ซึง่เคยยะ  อิติ  ดงันีเ้ป็นต้น 

ปริยตฺติธมฺโม  นาม  ช่ือว่าปริยตัิธรรม ฯ 

        อย   ธมฺมสทฺโท  อ. ธรรมศพัท์นี ้ (เอตฺถ  วจเน)  ในค านีว้่า 

ปน  ก็  ตสฺม ึ โข สมเย  ในสมยันัน้แล  ธมฺมา  อ. ธรรม  ท.  โหนฺติ 

ย่อมมี  ขนฺธา  อ.  ขนัธ์  ท.  โหนฺติ  ย่อมมี  อิติ  ดงันีเ้ป็นต้น 

นิสฺสตฺธมฺโม  นาม  ช่ือว่านิสสตัตธรรม ฯ 

        นโย  อ.  นยั  (ปเท)  ในบทว่า  นิชฺชีวธมฺโม  อิติปิ  ดงันีบ้้าง 

เอโสเอว  นีน้ัน่เทียว ฯ   เตส ุ ธมฺเมส ุ ในธรรม  ท.  เหล่านัน้หนา 

นิสฺสตฺตนิชฺชีวธมฺโม  อ. นิสสตัตะและนิชชีวธรรม  (สตฺถารา)  อนั  
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พระศาสดา  อธิปเฺปโต  ทรงพระประสงค์เอาแล้ว  อิมสฺม ึ ฅาเน      

ในท่ีนี ้ฯ 

        โส  นิสฺสตฺตนิชฺชีวธมฺโม  อ.  นิสสตัตธรรมและนิชชีวธรรมนัน้ 

ขนฺธา  เป็นขนัธ์  อรูปิโน  อนัไม่มีรูป  ตโย  ๓  อิติ  คือ  เวทนากฺขนฺโธ 

อ.  เวทนาขนัธ์  สญฺฃากฺขนฺโธ อ. สญัญาขนัธ์  สงฺขารกฺขนฺโธ  อ 

สงัขารขนัธ์  (โหติ)  ย่อมเป็น  อตฺถโต  โดยเนือ้ความ ฯ  หิ  เหตวุ่า 

มโน  อ.  ใจ  ปพฺุพงฺคโม  เป็นสภาพถึงก่อน  เอเตส   ขนฺธาน   แห่ง 

ขนัธ์  ท. เหล่านัน่  (โหติ)  ย่อมเป็น  อิติ  เพราะเหตนุัน้  เอเต 

ขนฺธา  อ. ขนัธ์  ท.  เหล่านัน่  มโนปพฺุพงฺคมา  นาม  ช่ือว่าเป็นสภาพ 

มีใจถึงก่อน  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น ฯ 

        (ปจฺุฉา)  อ. อนัถามว่า  ปน  ก็  มโน  อ. ใจ  เอกวตฺถโุก  อนัมี 

วตัถอุนัเดียวกนั  เอกรมฺมโณ  อนัมีอารมณ์อนัเดียวกนั  อปุปฺชฺชมาโน 

เกิดขึน้อยู่  เอกกฺขเณ  ในขณะเดียวกนั  สทฺธึ  พร้อม  เอเตหิ  ธมฺเมหิ 

ด้วยธรรม  ท.เหล่านัน่  อปพฺุพ   ไม่ก่อน  อจริย   ไม่หลงั  ปพฺุพงฺคโม 

นาม  ช่ือว่าเป็นสภาพถึงก่อน  โหติ  ย่อมเป็น  กถ   อย่างไร  อิติ 

ดงันี ้ฯ 

        (วิสฺสชฺชน )  อ. อนัเฉลยว่า  (มโน)  อ.  ใจ  (เอกวตฺถโุก) 

อนัมีวตัถอุนัเดียวกนั  (เอการมฺมโณ)  อนัมีอารมณ์อนัเดียวกนั 

(อปุปฺชฺชมาโน)  เกิดขึน้อยู่  (เอกกฺขเณ)  ในขณะเดียวกนั  (สทฺธึ) 

พร้อม  (เอเตหิ  ธมฺเมหิ)  ด้วยธรรม  ท. เหล่านัน่  (อปพฺุพ )  ไม่ก่อน 

(อจริม )  ไม่หลงั  (ปพฺุพงฺคโม  นาม)  ช่ือว่าเป็นสภาพถึงก่อน  
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(โหติ)  ย่อมเป็น  อปุปฺาทปปฺจฺจยตฺเถน  ด้วยอรรถว่าเป็นปัจจยั   

เคร่ืองยงัธรรมให้เกิดขึน้  (อิติ)  ดงันี ้ฯ 

        หิ  เหมือนอย่างว่า  พหสู ุ โจเรส ุ  ครัน้เม่ือโจร  ท.  มาก 

กโรนฺเตส ุ กระท าอยู่  คามฆาตาทิกมฺมานิ  ซึง่กรรมมีการฆ่าซึง่ชาวบ้าน 

เป็นต้น  ท.  เอกโต  โดยความเป็นอนัเดียวกนั  (วจเน)  ครัน้เม่ือ 

ค าว่า  โก  อ. ใคร  ปพฺุพงฺคโม  เป็นผู้ไปก่อน  เตส   โจราน   แห่ง 

โจร  ท. เหล่านัน้  (โหติ)  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ (เกนจิ)  อนัใคร ๆ 

วตฺุเต  กล่าวแล้ว  โย  โจโร  อ. โจรคนใด  ปจฺจโย  เป็นผู้ เป็นปัจจยั 

เตส   โจราน   ของโจร  ท. เหล่านัน้  โหติ  ย่อมเป็น คือว่า  เต 

โจรา  อ. โจร  ท. เหล่านัน้  นิสฺสาย  อาศยัแล้ว  ย  โจร   ซึง่โจร 

คนใด  กโรนฺติ  กระท าอยู่  ต   กมฺม   ซึง่กรรมนัน้  โส  โจโร  อ. โจร 

คนนัน้  ทตฺโต  วา  ช่ือว่าทตัตะหรือ  มตฺโต   ว่า  หรือว่าช่ือว่ามตัตะ 

(ชเนหิ)  อนัชน  ท. วจฺุจติ  ย่อมเรียกว่า  (โส  โจโร)  อ. โจรคนนัน้ 

ปพฺุพงฺคโม  เป็นผู้ไปก่อน  เตส   โจราน   แห่งโจร  ท. เหล่านัน้ 

(โหติ)  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ ยถา  ฉนัใด,  สมฺปท   อ.  ค าอปุไมย 

เป็นเคร่ืองยงัอรรถให้ถึงพร้อม  อิท   นี ้ (ปณฺฑิเตน)  อนับณัฑิต 

เวทิตพฺพ   พงึทราบ  เอว   ฉนันัน้ ฯ 

        มโน  อ. ใจ   ปพฺุพงฺคโม  ช่ือว่าเป็นสภาพถึงก่อน  เอเตส  

ธมฺมาน   แห่งธรรม  ท.  เหล่านัน่  อปุปฺาทปปฺจฺจยตฺเถน  เพราะอรรถ 

ว่าเป็นปัจจยัเคร่ืองยงัธรรมให้เกิดขึน้  (โหติ)  ย่อมเป็น  อิติ  ด้วย 

ประการฉะนี ้ อิติ  เพราะเหตนุัน้  (เต  ธมฺมา)  อ.  ธรรม  ท. เหล่านัน้  
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มโนปพฺุพงฺคมา  ช่ือว่าเป็นสภาพมีใจถึงก่อน  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น ฯ   

หิ  เพราะว่า  เต ธมฺมา  อ. ธรรม  ท. เหล่านัน้ มเน  ครัน้เม่ือใจ 

อนปุปฺชฺชนฺเต  ไม่เกิดขึน้อยู่  น  สกฺโกนฺติ  ย่อมไม่อาจ  อปุปฺชฺชิตุ  

เพ่ืออนัเกิดขึน้  ฯ  ปน  ฝ่ายว่า  มโน  อ. ใจ  เจตสิเกส ุ ครัน้เม่ือ 

เจตสิก  ท.  เอกจฺเจส ุ บางเหล่า  อนปุปฺชฺชนฺเตสปิุ  แม้ไม่เกิดขึน้อยู่ 

อปุปฺชฺชติเอว  ย่อมเกิดขึน้นัน่เทียว ฯ 

        ปน  อนึง่  มโน  อ. ใจ  เสฏฺโฅ  ช่ือว่าเป็นสภาประเสริฅท่ีสดุ 

เอเตส   ธมฺมาน   แห่งธรรม  ท.  เหล่านัน่  อธิปติวเสน  ด้วยอ านาจ 

แห่งความเป็นอธิบดี  (โหติ)  ย่อมเป็น  อิติ  เพราะเหตนุัน้  (เต ธมฺมา) 

อ. ธรรม  ท. เหล่านัน้  มโนเสฏฺฅา  ช่ืว่าเป็นสภาพมีใจประเสริฅท่ีสดุ 

(โหนฺติ)  ย่อมเป็น ฯ 

        หิ  เหมือนอย่างว่า  โจรเชฏฺฅกาทโย  ชนา  อ. ชน  ท. มีโจร 

ผู้ เจริญท่ีสดุเป็นต้น  อธิปติโน  ผู้ เป็นอธิบดี  เสฏฺฅา  ช่ือว่าเป็นผู้  

ประเสริฅท่ีสดุ  โจราทีน   ชนาน   แห่งชน  ท. มีโจรเป็นต้น  (โหนฺติ) 

ย่อมเป็น  ยถา  ฉนัใด  มโน  อ. ใจ  (อธิปติ)  อนัเป็นอธิบดี 

(เสฏฺโฅ)  ช่ือว่าเป็นสภาพประเสริฅท่ีสดุ  เตส ปิ  ธมฺมาน   แห่งธรรม 

ท. แม้เหล่านัน้  (โหติ)  ย่อมเป็น  ตถา  ฉนันัน้  อิติ  เพราะเหตนุัน้ 

(เต ธมฺมา)  อ. ธรรม  ท.  เหล่านัน้ มโนเสฏฺฅา  ช่ือว่าเป็นสภาพ 

มีใจประเสริฅท่ีสดุ (โหนฺติ)  ย่อมเป็น ฯ 

        ปน  อนึง่  ภณฺฑานิ  อ.  ภณัฑะ  ท.  ตานิ  เหล่านัน้  ตานิ 

เหล่านัน้  นิปผฺนฺนานิ  อนัส าเร็จแล้ว  ทารุอาทีหิ  วตฺถหูิ  ด้วยวตัถ ุ 
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ท.  มีไม้เป็นต้น  ทารุมยาทีนิ  นาม  ช่ือว่าเป็นวตัถมีุวตัถอุนัส าเร็จแล้ว     

ด้วยไม้เป็นต้น  โหนฺติ  ย่อมเป็น  ยถา  ฉนัใด  เอเตปิ  ธมฺมา 

อ. ธรรม  ท. แม้เหล่านัน่  มโนมยา  นาม  ช่ือว่าเป็นสภาพส าเร็จแล้ว 

แต่ใจ  (เตส   ธมฺมาน )  นิปผฺนฺนตฺตา  เพราะความท่ีแห่งธรรม 

ท. เหล่านัน้  เป็นสภาพส าเร็จแล้ว  มนโต  แต่ใจ  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น 

ตถา  ฉนันัน้ ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  โทเสหิ  อนัโทษ  ท.  อภิชฺฌาทีหิ  มี 

อภิชฌาเป็นต้น  อาคนฺตเุกหิ  อนัจรมา  ปทุฏเฅน  ประทษุร้ายแล้ว 

หิ  จริงอยู่  ปกติมโน  อ. ใจตามปกติ  ภวงฺคจิตฺต ัช่ือว่าเป็นภวงัคจิต 

(โหติ)  ย่อมเป็น  ต   ภวงฺคจิตฺต   อ.  ภวงัคจิตนัน้  (โทเสหิ)  อนัโทษ 

ท.  อปปฺทฏฺุฅ   ไม่ประทษุร้ายแล้ว  หิ  เหมือนอย่างว่า  อทุก   อ. น า้ 

ปสนฺน   อนัใสแล้ว  อปุกฺกิลิฏฅ   เป็นน า้เข้าไปเศร้าหมองแล้ว  นีลาทีหิ 

วณฺเณหิ เพราะสี  ท. มีสีเขียวเป็นต้น  อาคนฺตเุกหิ  อนัจรมา 

นีโลทกาทิเภท   เป็นน า้ต่างด้วยน า้มีน า้เขียวเป็นต้น  โหติ  ย่อมเป็น จ 

ก็  (ต   อทุก )  อ. น า้นัน้  อทุก   เป็นน า้  นว   อนัใหม่ (โหติ) 

ย่อมเป็น  น  หามิได้  ปริุม   ปสนฺนอทุก เอว  เป็นน า้อนัใสแล้ว  อนั 

มีในก่อนนัน่เทียว  (โหติ)  ย่อมเป็น  นอปิ  แม้หามิได้  ยถา  ฉนัใด 

ต ปิ  ภวงฺคจิตฺต   อ. ภวงัคจิตแม้นัน้  อาคนฺตเุกหิ  อภิชฺฌาทีหิ  โทเสหิ 

ปทฏฺุฅ   เป็นจิตอนัโทษ  ท. มีอภิชฌาเป็นต้น  อนัจรมา  ประทษุร้าย 

แล้ว  โหติ  ย่อมเป็น  จ  ก็  (ต   ภวงฺคจิตฺต )  อ. ภวงัคจิตนัน้  จิตฺต  

เป็นจิต  นว   ดวงใหม่  (โหติ)  ย่อมเป็น  น  หามิได้  ปริุม   
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ภวงฺคจิตฺต เอว  เป็นภวงัคจิต  อนัมีในก่อนนัน่เทียว  (โหติ)  ย่อมเป็น   

นอปิ  แม้หามิได้  ตถา  ฉันนัน้,  เตน  การเณน  เพราะเหตนุัน้ 

ภควา  อ. พระผู้ มีพระภาคเจ้า  อาห  ตรัสแล้วว่า  ภิกฺขเว  ดกู่อนภิกษุ 

ท.  อิท   จิตฺต   อ. จิตนี ้ ปภสฺสร   เป็นธรรมชาติเป็นแดนสร้านออก 

แห่งรัศมี  (โหติ)  ย่อมเป็น  จ  โข  ก็แล  ต   จิตฺต   อ. จิตนัน้ 

อปุกฺกิลิฏฺฅ   เข้าไปเศร้าหมองแล้ว  อปุกฺกิเลเสหิ  เพราะปปุกิเลส 

ท.  อาคนฺตเุกหิ  อนัจรมา  อิติ  ดงันี ้ เจ  หากว่า  มนสา  มีใจ  ปทฏฺุเฅน 

อนัโทษประทษุร้ายแล้ว  เอว   อย่างนีไ้ซร้  (อิติ)  ดงันี ้ (ปทสฺส) 

แห่งบทว่า  ปทฏฺุเฅน  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ.  อรรถว่า  โส  ปคฺุคโล  อ. บคุคลนัน้  ภาสมาโน 

เม่ือจะกล่าว  ภาสติ  ช่ือว่าย่อมกล่าว  จตพฺุพธิ   วจีทจฺุจริต เอว  ซึง่ 

วจีทกุจริตอนัมีอย่าง ๔  นัน่เทียว  กโรนฺโต  เม่ือจะกระท า  กโรติ 

ช่ือว่าย่อมกระท า  ติวิธ   กายทจฺุจริต เอว ซึง่กายทจุริตอนัมีอย่าง ๓ 

นัน่เทียว  อภาสนฺโต  เม่ือไม่กล่าว  อกโรนฺโต  เม่ือไม่กระท า  มโน- 

ทจฺุจริต   ยงัมโนทจุริต  ติวิธ  อนัมีอย่าง ๓  ปเูรติ  ช่ือว่าย่อมให้เต็ม 

(อตฺตโน)  ตาย  อภิชฺฌาทีหิ  โทเสหิ  ปทฏฺุฅมานสตาย  เพราะความ 

ท่ีแห่งตนเป็นผู้ มีฉนัทะอนัมีในใจ  อนัโทษ  ท.  มีอภิชฌาเป็นต้น 

ปรุทษุร้ายแล้วนัน้  อกสุลกมฺมปถา  อ. อกศุลกรรมบถ  ท. ทส ๑๐ 

อสฺส  ปคฺุคลสฺส  ของบคุคลนัน้  คจฺฉนฺติ  ย่อมถึง  ปาริปรึู  ซึง่ความ 

เต็มรอบ  เอว   ด้วยอาการอย่างนี ้ (อิติ)  ดงันี ้ (คาถาปาทสฺส) 

แห่งบาทแห่งพระคาถาว่า  ภาสติ  วา กโรติ  วา  อิติ  ดงันี ้ฯ  
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        (อตฺโถ)   อ.อรรถว่า  ทกฺุข   อ.ความทกุข์  อนฺเวติ  ย่อม 

ไปตาม  ต   ปคฺุคล   ซึง่บคุคลนัน้  ตโต  ติวิธทจฺุจริตโต  เพราะทจุริต   

อนัมีอย่าง ๓  นัน้ คือว่า  วิปากทกฺุข   อ. ทกุข์อนัเป็นผล  กายิกเจตสิก  

อนัเป็นไปในกายและเป็นไปในจิต  อิมินา  ปริยาเยน  โดยปริยายนีว้่า 

(ทกฺุข )  อ. ทกุข์  กายวตฺถกุ ปิ  อนัมีกายเป็นท่ีตัง้บ้าง  อิตรวตฺถกุ ปิ 

อนัมีจิตนอกนีเ้ป็นท่ีตัง้บ้าง  อิติ  ดงันี ้ อนคุจฺฉติ  ย่อมไม่ตาม  ต  

อตฺตภาว   ซึง่อตัตภาพนัน้  คจฺฉนฺต   อนัไปอยู่  จตสู ุ อปาเยส ุ วา 

ในอบาย ท. ๔  หรือ  มนสฺุเสส ุ วา  หรือว่าในมนษุย์  ท. ทจฺุจริตา- 

นภุาเวน  เพราะอานภุาพแห่งทจุริต  (อิติ)  ดงันี ้ (คาถาปาทสฺส) 

แห่งบาทแห่งพระคาถาว่า  ตโต  น   ทกฺุขมเนฺวติ  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (ปจฺุฉา)  อ.อนัถามว่า  (ทกฺุข )  อ. ทกุข์  (อนฺเวติ)  ย่อม 

ไปตาม  (น   ปคฺุคล )  ซึง่บคุคลนัน้  (ตโต  ติวิธทจฺุจริตโต)  เพราะ 

ทจุริตอนัมีอย่าง ๓ นัน้  ยถา  กึ  ราวก  อ. อะไร  (อิติ)  ดงันี ้ฯ 

        (วิสฺสชฺชน )  อ. อนัเฉลยว่า  (ทกฺุข )  อ. ทกุข์  (อนฺเวติ)  ย่อม 

ไปตาม (น   ปคฺุคล )  ซึง่บคุคลนัน้  (ตโต  ติวิธทจฺุจริตโต)  เพราะ 

ทจุริตอนัมีอย่าง ๓  นัน้  จกฺก  อิว  ราวกะ  อ. ล้อ  (อนฺเวนฺต ) 

ไปตามอยู่  ปท   ซึง่รอยเท้า  วหโต  พลิพทฺทสฺส  ของโคพลิพทั 

ตวัน าไปอยู่  (ธุร )  ซึง่แอก  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อธิบายว่า  จกฺก   วิย  ราวกะ  อ.ล้อ  (อนฺเวนฺต ) 

หมนุไปตามอยู่  ปท   ซึง่รอยเท้า  พลิวทฺทสฺส  ของโคพลิพทั  ยตฺุตสฺส 

ตวัอนับคุคลเทียมแล้ว  ธุเร  ท่ีแอก  วหโต  ช่ือว่าตวัน าไปอยู่  ธุร   
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ซึง่แอก  คือว่า หิ  เหมือนอย่างว่า  โส  พลิวทฺโท  อ. โคพลิพทันัน้   

วหนฺโต    น าไปอยู่ เอก   ทิวส ปิ  สิน้วนัหนึง่บ้าง  เทฺว  ทิวเสปิ  สิน้วนั 

ท. ๒  บ้าง  ปญฺจ  ทิวเสปิ  สิน้วนั  ท. ๕  บ้าง  ทส  ทิวเสปิ  สิน้วนั 

ท. ๑๐  บ้าง  อฑฺฒมาส ปิ  สิน้เดือนทัง้กึ่งบ้าง น สกฺโกติ  ย่อมไม่อาจ 

จกฺก  นิวตฺเตตุ   เพ่ืออนัยงัล้อให้หมนุกลบั  คือว่า  ชหิตุ   เพ่ืออนัละ 

(จกฺก )  ซึง่ล้อ  อถโข  ท่ีแท้  อสฺส  พลิวทฺทสฺส  เม่ือโคพลิพทันัน้ 

อติกฺกมนฺตสฺส ก้าวไปอยู่  ปรุโต  ข้างหน้า  ยคุ   อ.แอก  พาธติ 

ย่อมเบียดเบียน  คีว   ซึง่คอ  (อสฺส  พลิวทฺทสฺส)  เม่ือโคพลิพทันัน้ 

ปฏิกฺกมนฺตสฺส ก้าวกลบัอยู่  ปจฺฉโต  ขางหลงั  จกฺก  อ.ล้อ  ปฏิหนฺติ 

ย่อมกระทบ  อรุูม ส   ซึง่เนือ้แห่งขาอ่อน  จกฺก   อ.ล้อ  พาธนฺต  

เบียดเบียนอยู่  การเณหิ  ด้วยเหต ุ ท.  ทฺวีหิ  ๒  อิเมหิ  เหล่านี ้

ปทานปุทิก   เป็นล้อมีรอยตามซึง่รอย  ตสฺส  พลิวทฺทสฺส  ของโคพลิพทั 

นัน้  โหติ  ย่อมเป็น  ยถา  ฉนัใด  ทกฺุข   อ. ทกุข์  กายิก ปิ  อนัเป็น 

ไปในกายบ้าง เจตสิก ปิ  อนัเป็นไปในจิตบ้าง  ทจฺุจริตมลูก   อนัมี 

ทจุริตเป็นมลู  อนพุนฺธติ  ย่อมติดตาม  ปคฺุคล   ซึง่บคุคล  มนสา  มีใจ 

ปทฏฺุเฅน  อนัโทษประทษุร้ายแล้ว  ตีณิ  ทจฺุจริตานิ  ปเูรตฺวา  ฅิต  

ผู้ยงัทจุริต  ท. ๓  ให้เต็มแล้ว  จงึด ารงอยู่แล้ว  (ตสฺส  ปคฺุคลสฺส) 

คตฏฺฅาเนส ุ ในท่ีแห่งบคุคลนัน้ไปแล้ว  ท.  ตตฺถ  เหล่านัน้ ตตฺถ 

เหล่านัน้  นิรยาทีส ุ มีนรกเป็นต้น  ตถาเอว  ฉนันัน้นัน่เทียว  อิติ 

ดงันี ้ (คาถาปาทสฺส)  แห่งบาทแห่งพระคาถาว่า  จกฺก ว  วหโต ปท  

อิติ  ดงันี ้ฯ 

 



ประโยค๒ - คณัฐีพระธมัมปทฏัฐกถา ยกศพัท์แปล ภาค ๑ - หน้าท่ี 37 

 

                                     เร่ืองมฏัฅกณุฑลี   

        ๗.  ๒๖/๕  ตัง้แต่  เทวปตฺุโตปิ  อตฺตโน  สมฺปตฺต ึ โอโลเกตฺวา 

เป็นต้นไป. 

        เทวปตฺุโตปิ  แม้ อ. เทพบตุร  โอโลเกตฺวา  แลดแูล้ว  สมฺปตฺตึ 

ซึง่สมบตัิ  อตฺตโน  ของตน  (จินฺเตตฺวา)  คิดแล้วว่า  (อย   สมฺปตฺติ) 

อ.  สมบตัินี ้ (มยา)  อนัเรา  ลทฺธา  ได้แล้ว  เกน  กมฺเมน  ด้วย 

กรรมอะไร  อิติ  ดงันี ้ อปุธาเรนฺโต  ใคร่ครวญอยู่  ฃตฺวา  รู้แล้วว่า 

(อย   สมฺปตฺติ)  อ. สมบตัินี ้ (มยา)  อนัเรา  (ลทฺธา)  ได้แล้ว 

มโนปสาเทน  ด้วยการยงัใจให้เล่ือมใส  สตฺถริ  ในพระศาสดา  อิติ 

ดงันี ้ (จินฺเตตฺวา)  คิดแล้วว่า  อย   พฺราหฺมโณ  อ. พราหมณ์นี ้

อกาเรตฺวา  ไม่ยงัหมอให้กระท าแล้ว  เภสชฺช   ซึง่เภสชั  มม 

อผาสกุกาเล  ในกาลแห่งเราเป็นผู้ไม่สบาย  คนฺตฺวา  ไปแล้ว  อาฬาหน  

สู่ป่าช้า  โรทติ  ร้องให้อยู่  อิทานิ  ในกาลนี ้ (มยา)  กาตุ  อ.  อนั 

อนัเรากระท า  เอต   พฺราหฺมณ   ซึง่พราหมณ์นัน่  วิปปฺการปปฺตฺต  

ให้เป็นผู้ถึงแล้วซึง่ประการอนัแปลก  วฏฺฏติ  ย่อมควร  อิติ  ดงันี ้

อาคนฺตฺวา  มาแล้ว  มฏฺฅกณฺุฑลิวณฺเณน  ด้วยวรรณะเพียงดงัว่าวรรณะ 

แห่งมาณพช่ือว่ามฏัฅกณุฑลี  พาหา  ปคฺคยฺห  โรทนฺโต  อฏฺฅาสิ 

ได้ยืนประคองซึง่แขน  ท.  แล้วร้องให้อยู่แล้ว  อวิทเูร  ในท่ีไม่ไกล 

อาฬาหนสฺส  แห่งป่าช้า ฯ  
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        พฺราหฺมโณ  อ. พราหมณ์  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ต   เทวปตุต   ซึง่   

เทพบตุรนัน้  (จินฺเตตฺวา)  คิดแล้วว่า  อห   อ. เรา  โรทามิ  ย่อม 

ร้องไห้  ปตฺุตโสเกน  เพราะความเศร้าโศกถึงซึง่บตุร  ตาว  ก่อน 

เอโส  มาณโว  อ.  มาณพนัน่  โรทติ  ย่อมร้องไห้  กิมตฺถ   เพ่ืออะไร 

อห   อ. เรา  ปจฺุฉิสฺสามิ  จกัถาม  น   มาณว   ซึง่มาณพนัน้  อิติ  ดงันี ้

ปจฺุฉนฺโต  เม่ือจะถาม  อาห  กล่าวแล้ว  คาถ   ซึง่คาถา  อิม   นีว้่า 

        ตฺว   อ. ท่าน  อลงฺกโต  ผู้ประดบัแล้ว  มฏฺฅกณฺุฑลี 

        เพียงดงัว่ามาณพช่ือว่ามฏัฅกณุฑลี  มาลาภารี  ผู้ มี 

        ภาระคือดอกไม้  หริจนฺทนสฺุสโท  ผู้ฟุ้ งด้วยจนัทน์ 

        อนัเหลือง  ปคฺคยฺห  ประคองแล้ว  พาหา  ซึง่แขน 

        ท.  กนฺทสิ  คร ่าครวญอยู่  วนมชฺเณ  ในท่าม 

        กลางแห่งป่า  ตวุ   อ. ท่าน  ทกฺุขิโต  เป็นผู้ถึง 

        แล้วซึง่ความทกุข์  กึ  อะไร  (อสิ)  ย่อมเป็น 

        อิติ  ดงันี ้ฯ 

        โส  มาณโว  อ. มาณพนัน้  อาห  กล่าวแล้วว่า 

        รถปญฺชโร  อ. กรงของรถ โสวณฺณมโย  อนั 

        ส าเร็จแล้วด้วยทอง  ปภสฺสโร  อนัเป็นแดนสร้าน 

        ออกแห่งรัศมี  อปุปฺนฺโน  เกิดขึน้แล้ว  มม  แก่ 

        ข้าพเจ้า  อห   อ.  ข้าพเจ้า  น  วินฺทามิ  ย่อมไม่ 

        ประสบ  จกฺกยคุ   ซึง่คู่แห่งล้อ  ตสฺส  รถปญฺชรสฺส 

        แห่งกรงของรถนัน้  อห   อ. ข้าพเจ้า  ชหิสฺสามิ  
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        จกัละ  ชีวิต  ซึง่ชีวิต  ทกฺุเขน  เพราะทกุข์  เตน   

        นัน้  อิติ  ดงันี ้ฯ 

           อถ  ครัง้นัน้  พฺราหฺมโณ  อ. พราหมณ์  อาห  กล่าวแล้วว่า 

        ภทฺทมาเณว  แน่มาณพผู้ เจริญ  ตฺว   อ.  ท่าน 

        อาจิกฺข  ขอจงบอก  (จกฺกยคุ )  ซึง่คู่แห่งล้อ 

        โสวณฺณมย   อถ  อนัส าเร็จแล้วด้วยทองหรือ 

        มณิมย   อถ  หรือว่าอนัส าเร็จแล้วด้วยแก้วมณี 

        โลหมย   อถ  อนัส าเร็จแล้วด้วยโลหะหรือ  รูปิยมย  

        อถ  หรือว่าอนัส าเร็จแล้วด้วยเงิน  เม  แก่ข้าพเจ้า 

        อห   อ. ข้าพเจ้า  เต  ยงัท่าน  ปฏิลาภยามิ  จะให้ 

        ได้เฉพาะ  จกฺกยคุ   ซึง่คู่แห่งล้อ  อิติ  ดงันี ้

น   มาณว   กะมาณพนัน้ ฯ 

        มาณโว  อ.  มาณพ  สตฺุวา  ฟังแล้ว ต   วจน   ซึง่ค านัน้ 

จินฺเตตฺวา  คิดแล้วว่า  อย   พฺราหฺมโณ  อ. พราหมณ์นี ้ อกตฺวา  ไม่ 

กระท าแล้ว  เภสชฺช   ซึง่เภสชั  ปตฺุตสฺส  แก่บตุร  ทิสฺวา  เห็นแล้ว 

ม   ซึง่เรา  ปตฺุตปฏิรูปก   ผู้ มีรูปเปรียบด้วยบตุร  โรทนฺโต  ร้องไห้อยู่ 

วทติ  ย่อมกล่าวว่า  อห   อ.  ข้าพเจ้า  กโรมิ  จะกระท า  รถจกฺก   ซึง่ 

ล้อของรถ  สวุณฺณาทิมย   อนัส าเร็จแล้วด้วยวตัถมีุทองเป็นต้น อิติ 

ดงันี ้ (เอต   วตฺถ)ุ  อ. เร่ืองนัน่  โหต ุ จงมีเถิด  อห   อ. เรา 

นิคฺคณฺหิสฺสามิ  จกัข่มข่ี  น   พฺราหฺมณ   ซึง่พราหมณ์นัน้  อิติ  ดงันี ้

วตฺวา  กล่าวแล้วว่า  ตฺว   อ.ท่าน  กริสฺสสิ  จกักระท า  จกฺกยคุ   ซึง่  
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คู่แห่งล้อ  กีวมหนฺต   อนัใหญ่เพียงไร  เม  แก่ข้าพเจ้า  อิติ  ดงันี ้  

(วจเน)  ครัน้เม่ือค าว่า  ตฺว   อ. ท่าน  อากงฺขสิ  ย่อมหวงั  ยาวมหนฺต  

จกฺกยคุ   ซึง่คู่แห่งล้อ  อนัใหญ่เพียงใด  (อห )  อ. ข้าพเจ้า  (กริสฺสามิ) 

จกักระท า  (ตาวมหนฺต   จกฺกยคุ )  ซึง่คู่แห่งล้อ อนัใหญ่เพียงนัน้ 

อิติ  ดงันี ้ (พฺราหฺมเณน)  อนัพราหมณ์  วตฺุเต  กล่าวแล้ว  (อาห) 

กล่าวแล้วว่า 

        อตฺโถ  อ. ความต้องการ จนฺทสริุเยหิ  ด้วย 

        พระจนัทร์และพระอาทิตย์  ท. (โหติ)  ย่อมมี 

        เม  แก่ข้าพเจ้า  ตฺว   อ. ท่าน  เม  ยาจิโต  ผู้อนั 

        ข้าพเจ้าขอแล้ว  เต  จนฺทสริุเย  ซึง่พระจนัทร์ 

        และพระอาทิตย์  ท. เหล่านัน้  เทหิ  จงให้  เต 

        จนฺทสริุเย  ซึง่พระจนัทร์และพระอาทิตย์  ท. 

        เหล่านัน้  เม  แก่ข้าพเจ้าเถิด  อิติ  ดงันี ้ฯ 

โส  มาณโว  อ. มาณพนัน้  ปาวทิ  ได้กล่าวซ า้แล้วว่า 

        จนฺทสริุยา  อ. พระจนัทร์และพระอาทิตย์  ท. 

        ภาตโร  เป็นผู้ส่องสว่าง  อภุยตฺถ  วีถิยา 

        ในวิถีทัง้สอง  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น  รโถ  อ. รถ         

        มม  ของข้าพเจ้า  โสนวณฺณมโย  อนัส าเร็จแล้ว 

        ด้วยทอง  โสภติ  ย่อมงาม  เตน  จกฺกยเุคน 

        ด้วยคู่แห่งล้อนัน้  อิติ  ดงันี ้ ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส 

        แก่พราหมณ์นัน้ ฯ  
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อถ  ครัง้นัน้  พฺราหฺมโณ  อ.  พราหมณ์  อาห  กล่าวแล้วว่า    

        มาณว  ดกู่อนมาณพ  ตฺว   อ.ท่าน  โย  ใด 

        ปตฺถยเส   ย่อมปรารถนา  อปตฺถิย   วตฺถุ  ซึง่วตัถ ุ

        อนับคุคลไม่ควรปรารถนา  (โส)  ตฺว   อ. ท่านนัน้ 

        พาโล  โข  เป็นคนโง่แล  อสิ  ย่อมเป็น  อห  

        อ. เรา  มญฺฃามิ  ย่อมส าคญัว่า  ตวุ   อ. ท่าน 

        มริสฺสสิ  จกัตาย  ตฺว   อ. ท่าน  น  หิ  ลจฺฉสิ 

        จกัไม่ได้แล  จนฺทสริุเย  ซึง่พระจนัทร์และพระ 

        อาทิตย์  ท. (อิติ)  ดงันี ้ อิติ  ดงันี ้

น   มาณว   กะมาณพนัน้ ฯ 

        อถ  ครัง้นัน้  มาณโว  อ. มาณพ  วตฺวา  กล่าวแล้วว่า  ปน 

ก็  (ปคฺุคโล)  อ. บคุคล  โรทนิโต  ร้องไห้อยู่  อตฺถาย  เพ่ือ 

ประโยชน์  ปญฺฃายมานสฺส  วตฺถสฺุส  แก่วตัถอุนัปรากฏอยู่ พาโล 

เป็นคนโง่  โหติ  ย่อมเป็น  กึ  หรือ  อทุาห ุ หรือว่า  (ปคฺุคโล) 

อ. บคุคล  (โรทนฺโต)  ร้องไห้อยู่  (อตฺถายป  เพ่ือประโยชน์ 

อปญฺฃายมานสฺส  วตฺถสฺุส  แก่วตัถอุนัไม่ปรากฏอยู่ (พาโล)  เป็น 

คนโง่ (โหติ)  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ น   พฺราหฺมณ   กะพราหมณ์นัน้ 

(อาห)  กล่าวแล้วว่า 

        คมนาคมน ปิ  แม้  อ. การไปและกามา  (จนฺท- 

        สริุยาน )  แห่งพระจนัทร์และพระอาทิตย์  ท. 

        ทิสฺสติ  ปรากฏอยู่   วณฺณธาต ุ อ. ธาตคืุอวรรณะ  
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        (จนฺทสริุยาน )  ของพระจนัทร์และพระอาทิตย์   

        ท. (ทิสฺสติ)  ปรากฏอยู่  อภุยตฺถ  วีถิยา  ในวิถี 

        ทัง้สอง  เปโต ปคฺุคโล  อ. บคุคลผู้ละไปแล้ว 

        กาลกโต  ผู้ มีกาละอนักระท าแล้ว  น  ทิสฺสติ 

        ย่อมไม่ปรากฏ  กนฺทต   อมฺหาก   แห่งเรา  ท. ผู้  

        คร ่าครวญอยู่  อิธ  ฅาเน  ในท่ีนีห้นา  โก  อ. ใคร 

        พาลฺยตโร  เป็นคนโง่กว่า  (โหติ)  ย่อมเป็น 

        อิติ  ดงันี ้ฯ 

        พฺราหฺมโณ  อ. พราหมณ์  สตฺุวา  ฟังแล้ว  ต   วจน   ซึง่ค านัน้ 

สลฺลกฺเขตฺวา  ก าหนดแล้วว่า  เอโส  มาณโว  อ. มาณพนี ้ วทติ 

ย่อมกล่าว ยตฺุต   วจน   ซึง่ค าอนัควรแล้ว  อิติ  ดงันี ้ วตฺวา  กล่าว 

แล้วว่า 

        มาณว  ดกู่อนมาณพ  ตฺว   อ.  ท่าน  วเทสิ  กล่าว 

        แล้ว  สจฺจ   โข  ซึง่ค าจริงแล  กนฺทต   อมฺหาก  

        แห่งเรา  ท. ผู้คร ่าครวญอยู่หนา  อห เอว  อ. เรา 

        นัน่เทียว  พาลฺยตโร  เป็นคนโง่กว่า  (อมฺหิ) 

        ย่อมเป็น  อห   อ.เรา  อภิปตฺถย   ปรารถนาอยู่ 

        ปตฺุต   ซึง่บตุร  กาลกต   ผู้ มีกาละอนักระท าแล้ว 

        รุท   เป็นผู้ ร้องไห้อยู่  ทารโก  วิย  ราวกะ  อ. เด็ก 

        (อภิปตฺถย )  ปรารถนาเฉพาะอยู่  จนฺท   ซึง่  
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        พระจนัทร์  (รุท )  ร้องไห้อยู่  (อมฺหิ)  ย่อมเป็น   

        อิติ  ดงันี ้

นิสฺโสโก  เป็นผู้ มีความเศร้าโศกออกแล้ว  กถาย  เพราะถ้อยค า  ตสฺส 

มาณวสฺส  ของมาณพนัน้  หตฺวา  เป็น  กโรนฺโต  เม่ือจะกระท า  ถตุึ 

ซึง่ความชมเชย  มาณวสฺส  แก่มาณพ  อภาสิ  ได้ภาษิตแล้ว  คาถา 

ซึง่คาถา  ท. อิมา  เหล่านีว้่า 

        ตฺว   อ. ท่าน  โอสิญฺจ   เป็นผู้รดอยู่  ม   ซึง่เรา 

        อาทิตฺต   วต  ผู้ ร้อนทัว่แล้วหนอ  (กตฺวา)  กระท า 

        สนฺต   ให้เป็นผู้สงบแล้ว  (อสิ)  ย่อมเป็น 

        (ปคฺุคโล)  วิย  ราวกะ  อ. บคุคล  (โอสิญฺจ ) 

        รดอยู่  ปาวก   ซึง่ไฟผู้ เผาผลาญ  ฆตสิตฺต   ว 

        อนัเกินแล้วซึง่เปรียงเทียว  วารินา  ด้วยน า้  อห  

        อ. ข้าพเจ้า  ทร   ยงัความกระวนกระวาย  สพฺพ  

        ทัง้ปวง  นิพฺพาปเย  ย่อมให้ดบัได้  โย  ตฺว   อ. 

        ท่านใด  อปานทุิ  ได้บรรเทาไปปราศแล้ว  ปตฺุตโสก  

        ซึง่ความเศร้าโศกเพราะบตุร  เม  แห่งข้าพเจ้า 

        โสกปเรตสฺส  ผู้ มีความเศร้าโศกอนัไปแล้วใน 

        เบือ้งหน้า  (โส  ตฺว )  อ.  ท่านนัน้  อพฺพหุิ  วต 

        ถอนแล้วหนอ  สลฺล   ซึง่ลกูศร  โสก   คือความ 

        เศร้าโศก  หทยนิสฺสิต   อนัอาศยัแล้วซึง่หทยั  เม 

        ของข้าพเจ้า  โส  อห   อ. ข้าพเจ้านัน้  อพฺพฬุห-  
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        สลฺโล  เป็นผู้ มีลกูศรอนัถอนแล้ว  อสฺมิ  ย่อมเป็น   

        มาณว  ดกู่อนมาณพ  อห   อ. ข้าพเจ้า  น  โสจามิ 

        ย่อมไม่เศร้าโศก น  โรทามิ  ย่อมไม่ร้องไห้ 

        สตฺวาน        เพราะสดบั  (วจน )  ซึง่ค า  ตว  ของท่าน 

        อิติ  ดงันี ้ฯ 

        อถ  ครัง้นัน้  (พฺราหฺมโณ)  อ. พราหมณ์  ปจฺุฉนโต  เม่ือจะ 

ถาม  น   มาณว   ซึง่มาณพนัน้ว่า  ตฺว   อ. ท่าน  โก  นาม  ช่ือว่าเป็น 

ใคร  (อสิ)  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ (อาห)  กล่าวแล้วว่า 

        ตฺว   อ. ท่าน  เทวตา  น ุ เป็นเทวดาหรือหนอ 

        คนฺธพฺโพ  อาท ู หรือว่าเป็นคนธรรพ์  สกฺโก 

        ปริุนฺทโท  (อาท)ู  หรือว่าเป็นท้าวสกักะ  ผู้ให้ซึง่ 

        ทานในก่อน  อสิ  ย่อมเป็น  ตฺว   อ. ท่าน  โก  วา 

        เป็นใครหรือ  กสฺส  ปตฺุโต  วา  หรือว่าเป็นบตุร 

        ของใคร  (อสิ)  ย่อมเป็น  มย   อ. เรา  ท. ชาเนม ุ

        พงึรู้  ต   ซึง่ท่าน  กถ   อย่างไร  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        อถ  ครัง้นัน้  มาณโว  อ. มาณพ  อาจิตฺขิ  บอกแล้ว  อสฺส 

พฺราหฺมณสฺส  แก่พราหมณ์นัน้ว่า 

        ตฺว   อ. ท่าน  ย   ปตฺุต   อาฬาหเน  สย   ฑหิตฺวา 

        กนฺทสิ  จ  เผาแล้ว  ซึง่บตุรคนใดในป่าช้าเอง  คร ่า 

        ครวญอยู่ด้วย  ย   ปตฺุต   (อาฬาหเน  สย   ฑหิตฺวา)  
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        โรทสิ  จ  เผาแล้ว  ซึง่บตุรคนใด  ในป่าช้าเอง    

        ร้องให้อยู่ด้วย  โส  ปตฺุโต  อ. บตุรนัน้  อห   คือ 

        อ.  ข้าพเจ้า  กริตฺวาน  กระท าแล้ว  กมฺม   ซึง่กรรม 

        กสุล   อนัเป็นกศุล  ปตฺโต  ถึงแล้ว  สหพฺยต   ซึง่ 

        ความเป็นแห่งบคุคลผู้ เท่ียวไปร่วมกนั  ติทสาน  

        เทวตาน   แห่งเทวดา  ท. ผู้อยู่ในชัน้ไตรทศ  อิติ 

        ดงันี ้ฯ 

           พฺราหฺมโณ  อ. พราหมณ์  อาห  กล่าวแล้วว่า 

        (ตว)  เม่ือท่าน  อปปฺ   วา  พหุ   วา  ทาน   ททนฺตสฺส 

        สเก  อคาเร  วา  ถวายอยู่ซึง่ทาน  อนัน้อยหรือ  หรือ 

        ว่าอนัมาก  ในเรือนอนัเป็นของตนหรือ  อโุปสถ- 

        กมฺม   ตาทิส  (กโรนฺตสฺส)  วา  หรือว่ากระท าอยู่  ซึง่ 

        กรรมคืออโุบสถ  อนัเช่นนัน้  มย   อ.เรา  ท. น 

        อทฺทสาม  ย่อมไม่เห็น  ตฺว   อ. ท่าน  คโต  เป็นผู้ไป 

         แล้ว  เทวโลก   สู่เทวโลก  เกน  กมฺเมน เพราะ 

        กรรมอะไร  อสิ  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ฯ 

           มาณโว  อ. มาณพ  อาห  กล่าวแล้วว่า 

        อห   อ. ข้าพเจ้า  อาพาธิโก  เป็นผู้ มีอาพาธ  ทกฺุขิโต 

        เป็นผู้ถึงแล้วซึง่ความล าบาก  คิลาโน  เป็นผู้ เป็นไข้ 

        อาตรูรูโป  เป็นผู้ มีรูปอนักระสบักระส่าย  นิเวสเน 
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        ในท่ีอนัเป็นท่ีอยู่  สเก  อนัเป็นของตน  อมฺหิ  ย่อม-      

        เป็น  อทฺทกฺข ึ ได้เห็นแล้ว  พทฺุธ   ซึง่พระพทุธเจ้า 

        วิคตรช   ผู้ มีธุลีไปปราศแล้ว  วิติณฺณกงฺข   ผู้ มีความ 

        สงสยัอนัข้ามวิเศษแล้ว  สคุต   ผู้ เสด็จไปดีแล้ว 

        อโนมปญฺฃ   ผู้ มีพระปัญญาอนัไม่ทราม  โส อห  อ. 

        ข้าพเจ้านัน้  มทุิตมโน  ผู้ มีใจอนับนัเทิงแล้ว  ปสนฺน- 

        จิตฺโต  ผู้ มีจิตอนัเล่ือมใสแล้ว  อกรึ  ได้กระท าแล้ว 

        อญฺชล ึ ซึง่อญัชลี  ตถาคตสฺส แก่พระตถาคต  อห  

        อ.  ข้าพเจ้า  กริตฺวาน  ครัน้กระท าแล้ว  กมฺม  ซึง่ 

        กรรม  กสุล   อนัเป็นกศุล  ต   นัน้  ปตฺโต  เป็นผู้ถึง 

        แล้ว  สหพฺยต   ซึง่ความเป็นแห่งบคุคลผู้ เท่ียวไป 

        ร่วมกนั  ติทสาน   แห่งเทวดา  ท. ผู้อยู่ในชัน้ไตรทศ 

        (อมฺหิ)  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        ตสฺม ึ มาณเว  ครัน้เม่ือมาณพนัน้  กเถนฺเต  กล่าวอยู่  กเถนฺ- 

เตเอว  กล่าวอยู่นัน่เทียว  สกลสรีร   อ. สรีระทัง้สิน้  พฺราหฺมณสฺส 

ของพราหมณ์  ปริปริู  เต็มรอบแล้ว  ปีติยา  ด้วยปีติ ฯ  โส พฺราหฺมโณ 

อ. พราหมณ์นัน้  ปเวเทนฺโต  เม่ือจะยงับคุคลให้รู้ทัว่  ต   ปีต ึ

ซึง่ปีตินัน้  อาห  กล่าวแล้วว่า 

        อจฺฉริย   วต  อ. ความน่าอศัจรรย์หนอ  อพฺภตุ   วต 

        อ.  ความน่าประหลาดหนอ  วิปาโก  อ. วิบาก  
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        อญฺชลิกมฺมสฺส  แห่งการกระท าซึง่อญัชลี  อย   นี ้

        อีทิโส  เป็นวิบากเช่นนี ้(โหติ)  ย่อมเป็น  อห ปิ   

        แม้ อ.  ข้าพเจ้า  มทุิตมโน  เป็นผู้ มีใจอนับนัเทิง 

        แล้ว  ปสนฺนจิตฺโต  เป็นผู้ มีจิตอนัเล่ือมใสแล้ว 

        (หตฺุวา)  เป็น  วชามิ  จะขอถึง  พทฺุธ   ซึง่พระพทุธ- 

        เจ้า  สรณ   ว่าเป็นสรณะ  อชฺชเอว  ในวนันีน้ัน่เทียว 

        อิติ  ดงันี ้ฯ 

           อถ  ครัง้นัน้  มาณโว  อ.  มาณพ  อาห  กล่าวแล้วว่า 

        ตฺว   อ. ท่าน  ปสนฺนจิตฺโต  จงเป็นผู้ มีจิตอนัเล่ือมใส 

        แล้ว  (หตฺุวา)  เป็น  วชาหิ  จงถึง  พทฺุธ   จ  ซึง่ 

        พระพทุธเจ้าด้วย  ธมฺม   จ ซึง่พระธรรมด้วย  สงฺฆ  

        จ  ซึง่พระสงฆ์ด้วย  สรณ   ว่าเป็นสรณะ  อชฺชเอว 

        ในวนันีน้ัน่เทียว  ตฺว   อ. ท่าน  (ปสนฺนจิตฺโต) 

        จงเป็นผู้ มีจิตอนัเล่ือมใสแล้ว  (หตฺุวา)  เป็น 

        ตถาเอว  เหมือนอย่างนัน้นัน่เทียว  สมาทิยสฺส ุ จง 

        สมาทาน  สิกฺขาปทานิ  ซึง่สิกขาบท  ท.  ปญฺจ  ๕ 

        (กตฺวา)  กระท า  อขณฺฑผลฺุลานิ  ให้เป็นกรรมไม่ 

        เป็นท่อนและด่างพร้อย  ปาณาติปาตา  วิรมสฺส ุ

        ขิปปฺ   จ จงงดเว้น  จากการยงัสตัว์มีลมปราณให้ตก 

        ล่วงไป  พลนัด้วย  โลเก  อทินฺน   ปริวชิชยสฺส ุ จ 

        จงเว้นรอบ  ซึง่วตัถอุนัเจ้าของไม่ให้แล้ว  ในโลก  
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        ด้วย  อมชฺชโป  (โหหิ)  จ  จงเป็นผู้ไม่ด่ืมซึง่น า้ 

        เมา  จงเป็นด้วย  โน  มสุา  ภณาหิ  จ  จงไม่กล่าว   

        เท็จด้วย  สเกน  ทาเรน  ตฏฺุโฅ  โหหิ  จ  จงเป็นผู้  

        ยินดีแล้ว  ด้วยทาระ  ผู้ เป็นของตน  จงเป็นด้วย 

        อิติ  ดงันี ้

        น   พฺราหฺมณ   กะพราหมณ์นัน้ ฯ 

        โส  พฺราหฺมโณ  อ. พราหมณ์นัน้  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  รับพร้อมแล้ว 

ว่า  สาธุ  อ. ดีละ  อิติ  ดงันี ้ อภาสิ  ได้กล่าวแล้ว  คาถา  ซึง่คาถา 

ท.  อิมา  เหล่านีว้่า 

        ยกฺข  ดกู่อนยกัษ์  ตฺว   อ. ท่าน  อตฺถกาโม  เป็นผู้  

        ใคร่ซึง่ความเจริญ  เม  แก่ข้าพเจ้า  อสิ  ย่อมเป็น 

        เทวเต  ดกู่อนเทวดา  ตฺว   อ. ท่าน  หิตกาโม  เป็นผู้  

        ใคร่ซึง่ความเกือ้กลู (เม)  แก่ข้าพเจ้า  อสิ   ย่อม- 

        เป็น  อห   อ.  ข้าพเจ้า  กโรมิ  จะกระท า  วจน   ซึง่ 

        ค า  ตยฺุห   ของท่าน  ตฺว   อ. ท่าน  อาจริโย  เป็น 

        อาจารย์  มม  ของข้าพเจ้า  อสิ  ย่อมเป็น  อห   พทฺุธ  

        สรณ   อเุปมิ  จ  อ. ข้าพเจ้า  จะเข้าถึง  ซึง่พระพทุธ 

        เจ้า  ว่าเป็นสรณะด้วย อห   ธมฺม ปิ  อนตฺุตร   สรณ  

        (อเุปมิ)  จ  อ.  ข้าพเจ้า  จะเข้าถึง  แม้ซึง่พระธรรม 

        อนัยอดเย่ียม  ว่าเป็นสรณะด้วย  สงฺฆ   นรเทวสฺส 

        คจฺฉามิ  สรณ   อห   จ  อ.  ข้าพเจ้า  จะถึง  ซึง่  
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        พระสงฆ์  ของพระพทุธเจ้า  ผู้ เป็นเทพแห่งนระ   

        ว่าเป็นสรณะด้วย  อห   อ. ข้าพเจ้า  ปาณาติปาตา 

        วิรมามิ  ขิปปฺ   จ  จะงดเว้น  จากการยงัสตัว์มีลม 

        ปราณให้ตกล่วงไปพลนัด้วย  โลเก  อทินฺน   ปริวชฺชยา- 

        มิ  จ  จะเว้นรอบ  ซึง่วตัถอุนัเจ้าของไม่ให้แล้ว  ใน 

        โลกด้วย  อมชฺชโป  (โหมิ)  จ  จะเป็นผู้ไม่ด่ืมซึง่ 

        น า้เมาด้วย  โน  มสุา  ภณามิ  จ  จะไม่กล่าวเท็จด้วย 

        สเกน  ทาเรน  ตฏฺุโฅ  โหมิ  จ  จะเป็นผู้ยินดีแล้ว 

        ด้วยทาระ  ผู้ เป็นของตนด้วย  อิติ  ดงันี ้ฯ 

 

        ๘.  ๓๓/๕  ตัง้แต่   อถ  เนส   กสุลากสุลกมฺมกรเณ  มโน 

เป็นต้นไป. 

        อถ  ครัง้นัน้  (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  (วตฺวา)  ตรัสแล้วว่า 

มโน  อ. ใจ  ปพฺุพงฺคโม  เป็นสภาพถึงก่อน  กสุลากสุลกมฺมกรเณ 

ในการกระท าซึง่กรรมอนัเป็นกศุลและอกศุล  (โหติ)  ย่อมเป็น  มโน 

อ. ใจ  เสฏฺโฅ  เป็นสภาพประเสริฅท่ีสดุ  (กสุลากสุลกมฺมกรเณ)  ใน 

การกระท าซึง่กรรมอนัเป็นกศุลและอกศุล  (โหติ)  ย่อมเป็น  หิ 

เพราะว่า  กตกมฺม   อ. กรรมอนับคุคลกระท าแล้ว  มเนน  ด้วยใจ 

ปสนฺเนน  อนัผ่องใสแล้ว  น  วิชหติ  ย่อมไม่ละ  ปคฺุคล   ซึง่บคุคล  
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คจฺฉนฺต   ผู้ ไปอยู่  เทวโลก   สู่เทวโลก  มนสฺุสโลก   สู่มนษุยโลก  ฉายา     

อิว  ราวกะ  อ. เงา  อิติ  ดงันี ้ เนส   ชนาน   แก่ชน  ท. เหล่านัน้ 

กเถตฺวา  ครัน้ตรัสแล้ว  อิท   วตฺถุ   ซึง่เร่ืองนี ้ ธมฺมราชา ผู้ เป็นพระ 

ธรรมราชา  ฆเฏตฺวา  ทรงสืบต่อ  อนสุนฺธึ  ซึง่อนสุนธิ  อาห  ตรัส 

แล้ว  คาถ   ซึง่พระคาถา  อิม   นีว้่า 

        ธมฺมา  อ. ธรรม  ท.  มโนปพฺุพงฺคมา  เป็นสภาพมี 

        ใจถึงก่อน  มโนเสฏฺฅา  เป็นสภาพมีใจประเสริฅท่ี 

        สดุ  มโนมยา  เป็นสภาพส าเร็จแล้วแต่ใจ  (โหนฺติ) 

        ย่อมเป็น  เจ  หากว่า  (ปคฺุคโล)  อ.บคุคล  มนสา 

        มีใจ  ปสนฺเนน  อนัผ่องใสแล้ว  ภาสติ  วา  กล่าว 

        อยู่ก็ดี  กโรติ  วา  กระท าอยู่ก็ดี  สขุ   อ.  ความสขุ 

        อนฺเวติ  ย่อมไปตาม น   ปคฺุคล   ซึง่บคุคลนัน้  ตโต 

        ติวิธสจุริตโต เพราะความสจุริตอนัมีอย่าง ๓  นัน้ 

        ฉายา  อิว  เป็นเพียงดงัว่าเงา  อนปุายินี  อนัมีปกติ 

        ไปตาม  (หตฺุวา)  เป็นอิติ  ดงันี ้

ลญฺฉนฺโต  ราชา  วิย  ราวกะ  อ.พระราชา  ทรงประทบัอยู่  สาสน  

ซึง่พระราชสาส์น  ปติฏฺฅปิตมตฺติก   อนัมีดินเหนียวอนัพระองค์ทรง 

ยงัราชบรุุษให้ตัง้ไว้เฉพาะแล้ว  ราชมทฺุทาย  ด้วยตราของพระราชา ฯ 

        จตภุมูิกจิตฺต   อ. จิตอนัเป็นไปในภมูิ ๔  สพฺพ ปิ  แม้ทัง้ปวง 

(ปณฺฑิเตน)  อนับณัฑิต  วจฺุจติ  ย่อมเรียกว่า  มโน  อ. ใจ  อิติ  
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ดงันี ้ ตตฺถ  คาถาย   ในพระคาถานัน้  อวิเสเสน  โดยไม่แปลกกนั   

กิญฺจาปิ  แม้ก็จริง  ปน  ถึงอย่างนัน้  กามาวรกสุลจิตฺต   อ.  จิตอนัเป็น 

กามาวจรกศุล  อฏฺฅวิธ   อนัมีอย่าง  ๘ นิยมิยมาน   อนัอาจารย์นิยมเอา 

อยู่  ววตฺถาปิยมาน   อนัอาจารย์กะเอาอยู่  ปริจฺฉิชฺชมาน   อนั 

อาจารย์ก าหนดเอาอยู่  (ปณฺฑิเตน)  อนับณัฑิต  ลพฺภติ  ย่อมได้ 

อิมสฺม ึ ปเท  ในบทนี ้ฯ  ปน  ก็  จิตฺต เอว  อ. จิต  อาหริยมาน   อนั 

อาจารย์น ามาอยู่  วตฺถวุเสน  ด้วยอ านาจแห่งวตัถ ุ ฃาณสมฺปยตฺุต   อนั 

ประกอบพร้อมแล้วด้วยญาณ  โสมนสฺสสหคต   อนัไปแล้วกบัด้วยโสมนสั 

ตโตปิ  อฏฺฅวิธกามาวจรกสุลจิตฺตโต  จากจิตอนัเป็นกามาวจรกศุล  อนั 

มีอย่าง ๘  แม้นัน้นัน่เทียว  (ปณฺฑิเตน)  อนับณัฑิต  ลพฺภติ  ย่อมได้ ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  สมนฺนาคตา  มาตามพร้อมแล้ว  เตน 

มเนน  ด้วยใจนัน้  ปฅมคามินา  เป็นธรรมชาติมีปกติถึงก่อน  หตฺุวา 

เป็น  (อิติ)  ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  ปพฺุพงฺคมา  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        ขนฺธา  อ. ขนัธ์  ท. ตโย  ๓  เวทนาทโย  มีเวทนาเป็นต้น  ธมฺมา 

อิติ  ช่ือว่าธรรม ฯ  หิ  แท้จริง  มโน  อ. ใจ ปพฺุพงฺคโม  เป็นสภาพ 

ถึงก่อน  เอเตส   ติณฺณ   อรูปิขนฺธาน   แห่งขนัธ์อนัไม่มีรูป  ท. ๓ 

เหล่านัน่  อปุปฺาทปปฺจฺจยตฺเถน  เพราะอรรถว่าเป็นปัจจยัเคร่ืองยงัธรรม 

ให้เกิดขึน้  (โหติ)  ย่อมเป็น  เตน  การเณน  เพราะเหตนุัน้  (เต 

ตโย  อรูปิขนฺธา)  อ. ขนัธ์อนัไม่มีรูป  ท. ๓  เหล่านัน้  มโนปพฺุพงฺคมา 

นาม  ช่ือว่าเป็นสภาพมีใจถึงก่อน  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น ฯ 

        หิ  เหมือนอย่างว่า  พหสู ุ ทายเกส ุ ครัน้เม่ือทายก  ท.  มาก  
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กโรนฺเตส ุ กระท าอยู่  ปญฺุฃานิ  ซึง่บญุ  ท. มหาภิกฺขสุงฺฆสฺส  ปตฺตจีวร- 

ทานาทีนิ  วา  มีการถวายซึง่บาตรและจีวรเป็นต้น  แก่หมู่แห่งภิกษุหมู่   

ใหญ่หรือ  อฬุารปชูาธมฺมสฺสวนทีปมาลากรณาทีนิ  วา  หรือว่ามีการ 

บชูาอนัโอฬาร  และการฟังซึง่ธรรม  และการกระท าซึง่ประทีปและ 

ดอกไม้เป็นต้น  เอกโต  โดยความเป็นอนัเดียวกนั  (วจเน)  ครัน้ 

เม่ือค าว่า  โก  อ.  ใคร  ปพฺุพงฺคโม  เป็นผู้ไปก่อน  เตส   ทายกาน   แห่ง 

ทายก  ท.เหล่านัน้  (โหติ)  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ (เกนจิ)   อนั 

ใคร ๆ  วตฺุเต  กล่าวแล้ว  โย  ทายโก  อ. ทายกคนใด  ปจฺจโย  เป็น 

ผู้ เป็นปัจจยั  เตส   ทากาน   แห่งทายก  ท.เหล่านัน้  โหติ  ย่อมเป็น 

คือว่า เต  ทายกา  อ.  ทายก  ท. เหล่านัน้  นิสฺสาย  อาศยัแล้ว  ย  

ทายก   ซึง่ทายกคนใด  กโรนฺติ  กระท าอยู่  ปฃฺุฃานิ  ซึง่บญุ  ท. ตานิ 

เหล่านัน้  โส  ทายโก  อ. ทายกคนนัน้ ติสฺโส  วา  ช่ือว่าติสสะหรือ 

ปสฺุโส  วา หรือว่าช่ือว่าปสุสะ  (ชเนหิ)  อนัชน  ท.  วจฺุจตุิ  ย่อม 

เรียกว่า  (โส  ทายโก)  อ. ทายกคนนัน้  ปพฺุพงฺคโม  เป็นผู้ไปก่อน 

เตส   ทายกาน   แห่งทายก  ท. เหล่านัน้  (โหติ)  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้

ยถา  ฉนัใด  อิท   สมฺปท   อ.  ค าอปุไมยเป็นเคร่ืองยงัอรรถให้ถึงพร้อม 

นี ้(ปณฺฑิเตน)  อนับณัฑิต  เวทิตพฺพ   พงึทราบ  เอว   ฉนันัน้ ฯ 

        มโน  อ.  ใจ  ปพฺุพงฺคโม  ช่ือว่าเป็นภาพถึงก่อน  เอเตส   ธมฺมาน  

แห่งธรรม  ท.เหล่านัน่  อปุปฺาทปปฺจฺจยตฺเถน  เพราะอรรถว่าเป็น 

ปัจจยัเคร่ืองยงัธรรมให้เกิดขึน้  (โหติ)  ย่อมเป็น  อิติ  ด้วยประการ- 

ฉะนี ้ อิติ  เพราะเหตนุัน้  (เต  ธมฺมา) อ. ธรรม  ท.เหล่านัน้  
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มโนปพฺุพงฺคมา  ช่ือว่าเป็นสภาพมีใจถึงก่อน  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น ฯ   

        หิ  จริงอยู่  เต  ธมฺมา  อ. ธรรม  ท.เหล่านัน้  มเน  ครัน้เม่ือใจ 

อนปุปฺชฺชนฺเต  ไม่เกิดขึน้อยู่  น  สกฺโกนฺติ  ย่อมไม่อาจ  อปุปฺชฺชิตุ  

เพ่ืออนัเกิดขึน้  ปน  ส่วนว่า  มโน  อ.ใจ  เจตสิเกส ุ ครัน้เม่ือเจตสิก  ท. 

เอกจฺเจส ุ บางเหล่า  อนปุปฺชฺชนฺเตสปิุ  แม้ไม่เกิดขึน้อยู่  อปุปฺชฺชติเอว 

ย่อมเกิดขึน้นัน่เทียว ฯ 

        ปน  ก็แล  มโน  อ. ใจ  เสฏฺโฅ  ช่ือว่าเป็นสภาพประเสริฅท่ีสดุ 

เอเตส   ธมฺมาน   แห่งธรรม  ท. เหล่านัน้  อธิปติวเสน  ด้วยอ านาจ 

แห่งความเป็นอธิบดี  (โหติ)  ย่อมเป็น  เอว   ด้วยประการฉะนี ้ อิติ 

เพราะเหตนุัน้  (เต  ธมฺมา)  อ.ธรรม   ท.เหล่านัน้  มโนเสฏฺฅา 

ช่ือว่าเป็นสภาพมีใจประเสริฅท่ีสดุ  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น ฯ 

        หิ  เหมือนอย่างว่า  ปริุโส  อ. บรุุษ  อธิปติ  ผู้ เป็นอธิบดี 

คณาทีน   ชนาน   แห่งชน  ท. มีคณะเป็นต้น  (ชเนหิ)  อนัชน  ท. 

วจฺุจติ  ย่อมเรียกว่า (โส ปริุโส)  อ.บรุุษนัน้  คณเสฏฺโฅ  เป็นผู้  

ประเสริฅท่ีสดุในคณะ  เสนีเสฏฺโฅ  เป็นผู้ประเสริฅท่ีสดุในกองทพั 

(โหติ)  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ ยถา  ฉนัใด  มโน  อ.ใจ  (เสฏฺโฅ) 

ช่ือว่าเป็นสภาพประเสริฅท่ีสดุ  เตส ปิ  ธมฺมาน   แห่งธรรม  ท. แม้ 

เหล่านัน้  (โหติ)  ย่อมเป็น  ตถา  ฉนันัน้  อิติ  เพราะเหตนุัน้ 

(เต  ธมฺมา)  อ. ธรรม  ท. เหล่านัน้  มโนเสฏฺฅา  ช่ือว่าเป็นสภาพมี 

ใจประเสริฅท่ีสดุ  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น ฯ 

        ปน อนึง่  ภณฺฑานิ  อ. ภณัฑะ  ท. ตานิ  ตานิ  เหล่านัน้เหล่า  
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นัน้  นิปผฺนฺนานิ  อนัส าเร็จแล้ว  สวุณฺณาทีหิ  วตฺถหูิ  ด้วยวตัถ ุ ท.   

มีทองเป็นต้น  สวุณฺณมยาทีนิ  นาม  ช่ือว่าเป็นวตัถมีุวตัถอุนัส าเร็จแล้ว 

ด้วยทองเป็นต้น  โหนฺติ  ย่อมเป็น  ยถา  ฉนัใด  เอเตปิ  ธมฺมา อ. 

ธรรม  ท. แม้เหล่านัน่  มโนมยา  นาม  ช่ือว่าเป็นสภาพส าเร็จแล้ว 

แต่ใจ (เอเตส   ธมฺมาน )  นิปผฺนฺนตฺตา  เพราะความท่ีแห่งธรรม  ท. 

เหล่านัน่  เป็นสภาพส าเร็จแล้ว  มนโต  แต่ใจ  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น 

ตถา  ฉนันัน้  ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  ปสนฺเนน  อนัผ่องใสแล้ว คเุณหิ 

เพราะคณุ  ท. อนภิชฺฌาทีหิ  มีความไม่เพง่เล็งเป็นต้น  (อิติ)  ดงันี ้

(ปทสฺส)  แห่งบทว่า  ปสนฺเนน  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ.  อรรถว่า  (ปคฺุคโล)  อ. บคุคล  มเนน  มีใจ 

เอวรูเปน  อนัมีรูปอย่างนี ้ ภาสนฺโต  เม่ือจะกล่าว  ภาสติ  ช่ือว่าย่อม 

กล่าว  จตพฺุพธิ   วจีสจุริต เอว  ซึง่วจีสจุริตอนัมีอย่าง ๔  นัน่เทียว 

กโรนฺโต  เม่ือจะกระท า  กโรติ  ช่ือว่า  ย่อมกระท า  ติวิธ   กายสจุริต - 

เอว  ซึง่กายสจุริตอนัมีอย่าง ๓  นัน่เทียว  อภาสนฺโต  เม่ือไม่กล่าว 

อกโรนฺโต  เม่ือไม่กระท า  มโนสจุริต   ยงัมโนสจุริต  ติวิธ   อนัมีอย่าง 

๓  ปเูรติ  ช่ือว่าย่อมให้เต็ม  (อตฺตโน)  ปสนฺนมานสตาย เพราะความ 

ท่ีแห่งตนเป็นผู้ มีฉนัทะอนัมีในใจอนัผ่องใสแล้ว  อนภิชฺฌาทีหิ คเุณหิ 

เพราะคณุ  ท. มีความไม่เพง่เล็งเป็นต้น ตาย  นัน้  กสุลกมฺมปถา อ. 

กศุลกรรมบถ  ท.  ทศ  ๑๐  อสฺส  ปคฺุคลสฺส  ของบคุคลนัน้  คจฺฉนฺติ 

ย่อมถึง  ปาริปรึู  ซึง่ความเต็มรอบ  เอว   ด้วยประการฉะนี ้(อิติ) 
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ดงันี ้ (คาถาปาทสฺส)  แห่งบาทแห่งพระคาถาว่า  ภาสติ  วา  กโรติ   

วา  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  สขุ   อ.ความสขุ  อนฺเวติ  ย่อมไปตาม 

ต  ปคฺุคล   ซึง่บคุคลนัน้  ตโต  ติวิธสจุริตโต  เพราะสจุริตอนัมีอย่าง  

๓  นัน้  (อิติ)  ดงันี ้ (คาถาปาทสฺส)  แห่งบาทแห่งพระคาถาว่า  ตโต 

น   สขุมเนฺวติ  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        กสุล   อ.  กศุล  เตภมูิก ปิ  แม้อนัเป็นไปในภมูิ  ๓  (ภควตา) 

อนัพระผู้ มีพระภาคเจ้า  อธิปเฺปต   ทรงประสงค์เอาแล้ว  อิธ  ฅาเน 

ในท่ีนี ้ ตสฺมา  เพราะเหตนุัน้  ยตฺโถ  อ. อธิบายว่า  วิปากสขุ   อ. 

ความสขุอนัเป็นผล  กายิกเจตสิก   ทัง้ท่ีเป็นไปในกายทัง้ท่ีเป็นไปในจิต 

(อิมินา  ปริยาเยน)  โดยปริยายนีว้่า  (สขุ )  อ. ความสขุ  กายวตฺถกุ ปิ 

อนัมีกายเป็นท่ีตัง้บ้าง  อิตรวตฺถกุ ปิ  อนัมีจิตนอกนีเ้ป็นท่ีตัง้บ้าง  อิติ 

ดงันี ้ อนคุจฺฉติ  ย่อมไปตาม คือว่า  น  วิชหติ  ย่อมไม่ละ  (ต   ปคฺุคล ) 

ซึง่บคุคลนัน้  สคุติภเว  นิพฺพตฺต  วา  ผู้บงัเกิดแล้ว  ในสคุติภพหรือ 

สคุติย   สขุานภุวนฏฺฅาเน  ฅิต   วา  หรือว่าผู้ด ารงอยู่แล้ว  ในท่ีอนั 

เป็นท่ีเสวยซึง่ความสขุ  ในสคุติ  เตภมูิกสจุริตานภุาเวน  เพราะอนุ- 

ภาพแห่งสจุริตอนัเป็นไปในภมูิ  ๓  อิติ  ดงันี ้ (ปณฺฑิเตน)  อนับณัฑิต 

เวทิตพฺโพ  พงึทราบ ฯ 

        (ปจฺุฉา)  อ. อนัถามว่า  (สขุ ) อ. ความสขุ  (อนฺเวติ)  ย่อม 

ไปตาม   (น   ปคฺุคล )  ซึง่บคุคลนัน้  (ตโต  ติวิธสจุริตโต)  เพราะ 

สจุริตอนัมีอย่าง ๓  นัน้  ยถา  กึ  ราวกะ  อ. อะไร  (อิติ)  ดงันี ้ฯ  
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        (วิสฺสชฺชน )  อ. อนัเฉลยว่า  (สขุ )  อ. ความสขุ  (อนฺเวติ)   

ย่อมไปตาม  (น   ปคฺุคล )  ซึง่บคุคลนัน้  ฉายา  อิว  ราวกะ  อ. เงา 

อนปุายินี  อนัมีปกติไปตาม  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อธิบายว่า  หิ  เหมือนอย่างว่า  ฉายา  นาม  ช่ือ 

อ. เงา  สรีรปปฺฏิพทฺธา  อนัเน่ืองเฉพาะแล้วด้วยสรีระ  สรีเร  ครัน้ 

เม่ือสรีระ  คจฺฉนฺเต  ไปอยู่  คจฺฉติ  ย่อมไป  (สรีเร)  ครัน้เม่ือสรีระ 

ติฏฺฅนฺเต  ยืนอยู่  ติกฺฅติ  ย่อมยืน  (สรีเร)  ครัน้เม่ือสรีระ  นิสีทนฺเต 

นัง่อยู่  นิสีทติ  ย่อมนัง่  (เกนจิ)  อนัใคร ๆ  น  สกฺกา  ไม่อาจ 

สณฺเหน   วา  ผรุเสน  วา  วจเนน  นิวตฺตาหิ  อิติ  วตฺวา  วา  โปเถตฺวา 

วา  นิวตฺตาเปตุ   เพ่ืออนักล่าวว่า  อ. ท่าน  จงกลบัเถิด  ดงันี ้ ด้วยค า 

อนัไพเราะหรือ  หรือว่าอนัหยาบแล้วหรือ  หรือว่าโบยแล้วจงึยงัเงาให้ 

กลบั  (ปจฺุฉา)  อ. อนัถามว่า  (เกนจิ)  อนัใคร ๆ  (น  สกฺกา)  ไม่ 

อาจ  (นิวตฺตาเปตุ )  เพ่ืออนัยงัเงาให้กลบั  กสิมา  เพราะเหตอุะไร 

(อิติ)  ดงันี ้ (วิสฺสชฺชน )  อ. อนัเฉลยว่า  (เกนจิ)  อนัใคร ๆ 

(น  สกฺกา)  ไม่อาจ  (นิวตฺตาเปตุ )  เพ่ืออนัยงัเงาให้กลบั  (ตสฺสา 

ฉายาย)  สรีรปปฺฏิพทฺธตฺตา  เพราะความท่ีแห่งเงานัน้  เป็นธรรมชาติ 

เน่ืองเฉพาะแล้วด้วยสรีระ  (อิติ)  ดงันี ้ ยถา  ฉนัใด  สขุ   อ.ความสขุ 

กายิกเจตสิก   ทัง้ท่ีเป็นไปในกายทัง้ท่ีเป็นไปในจิต  กามาวจราทิเภท  อนั 

ต่างด้วยสขุมีความสขุอนัเป็นกามาวจรเป็นต้น  อิเมส   ทสนฺน   กสุล- 

กมฺมปถาน   อาจิณฺณสมาจิณฺณกสุลมลูก   อนัมีแห่งกศุลกรรมบถ  ท. ๑๐ 

เหล่านีห้นา  กศุลอนับคุคลประพฤติทัว่แล้วและประพฤติทัว่ด้วยดี  
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แล้วเป็นมลู  น  วิชหติ  ย่อมไม่ละ  (ต   ปคฺุคล )  ซึง่บคุคลนัน้  (ตสฺส   

ปคฺุคลสฺส)  คตคตฏฺฅาเน  ในท่ีแห่งบคุคลนัน้ไปแล้วและไปแล้ว  ฉายา 

วิย  เป็นเพียงดงัว่าเงา  อนปุายินี  อนัมีปกติไปตาม  หตฺุวา  เป็น  เอว เอว 

ฉนันัน้นัน่เทียว  อิติ  ดงันี ้ (คาถาปาทสฺส)  แห่งบาทแห่งพระคาถา 

ว่า  ฉายาว  อนปุายินี  อิติ  ดงันี ้ฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประโยค๒ - คณัฐีพระธมัมปทฏัฐกถา ยกศพัท์แปล ภาค ๑ - หน้าท่ี 58 

 

                                  เร่ืองพระติสสเถระ   

        ๙.  ๓๙/๑๐  ตัง้แต่  นาครา  อรุเณ  อนคฺุคจฺฉนฺเต  ราชทฺวาร  

เป็นต้นไป. 

        นาครา  อ.ชาวพระนคร  ท. อรุเณ  ครัน้เม่ืออรุณ  อนคฺุคจฺฉนฺเต 

ไม่ขึน้ไปอยู่  คนฺตฺวา  ไปแล้ว  ราชทฺวาร   สู่พระราชทวาร  กนฺทสึ ุ

คร ่าครวญแล้วว่า  เทว  ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ  ตยิ  ครัน้เม่ือ 

พระองค์  กาเรนฺเต  ทรงยงับคุคลให้กระท าอยู่  รชฺช   ซึง่ความเป็น 

แห่งพระราชา  อรุโณ  อ. อรุณ  น  อฏฺุฅาติ  ย่อมไม่ตัง้ขึน้ ตฺว   อ. 

พระองค์  อรุณ   ยงัอรุณ  อฏุฅาเปหิ  จงทรงให้ตัง้ขึน้ โน  เพื่อข้า- 

พระองค์  ท.เถิด  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        ราชา  อ. พระราชา  โอโลเกนฺโต  ทรงตรวจดอูยู่   กายกมฺมาทีนิ 

กมฺมานิ  ซึง่กรรม  ท.  มีกายกรรมเป็นต้น  อตฺตโน  ของพระองค์ 

อทิสฺวา  ไม่ทรงเห็นแล้ว  กิญฺจิ  กมฺม   ซึง่กรรมอะไร ๆ  อยตฺุต   อนั 

ไม่ควรแล้ว  จนฺิเตตฺวา  ทรงด าริแล้วว่า  การณ   อ.เหต ุ กึ  น ุ โข 

อะไรหนอแล  (ภวิสฺสติ)  จกัมี  อิติ  ดงันี ้ ปริสงฺกมาโน  ทรงระแวง 

อยู่ว่า  วิวาเทน  อนัการวิวาท  ปพฺพชิตาน   แห่งบรรชิต  ท. ภวิตพฺพ  

พงึมี  อิติ  ดงันี ้ ปจฺุฉิ  ตรัสถามแล้วว่า  ปพฺพชิตา  อ. บรรพชิต  ท.อตฺถิ 

มีอยู่  อิมสฺม ึ นคเร  ในนครนี ้ กจฺจิ  แลหรือ  อิติ  ดงันี ้ฯ  (วจเน) 

ครัน้เม่ือค าว่า  เทว  ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ  อาคตา  ปพฺพชิตา  
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อ.  บรรพชิต ท. ผู้มาแล้ว  กมฺุภสาล   สู่ศาลาของนายช่างหม้อ  สาย    

ในเวลาเย็น  หิยฺโย  วนัวาน  อตฺถิ  มีอยู่  อิติ  ดงันี ้ (ราชปริุเสหิ) 

อนัราชบรุุษ  ท. วตฺุเต  กราบทลูแล้ว ต ขณ เอว  ในขณะนัน้นัน่เทียว 

ราชา  อ.พระราชา  อกฺุกาหิ  มีคลเพลิง  ท.  ธาริยมานาหิ  อนัราช- 

บรุุษทรงไว้อยู่  คนฺตฺวา  เสด็จไปแล้ว  ตตฺถ  ฅาเน  ในท่ีนัน้  วนฺทิตฺวา 

ทรงไหว้แล้ว  นารท  ซึง่ดาบสช่ือว่านารทะ  นิสินฺโน  ประทบันัง่แล้ว 

เอกมนฺต   ณ  ส่วนสดุข้างหนึง่  อาห  ตรัสแล้วว่า 

        นารท  ข้าแต่ท่านนารทะ  กมฺมนฺตา  อ. การงาน  ท. 

        ชมฺพทีูปสฺส  ของชาวชมพทูวีป น ปวตฺตนฺติ  ย่อม 

        ไม่เป็นไป  โลโก อ. โลก  ตโมภโูต เป็นโลกมืด 

        เป็นแล้ว  (โหติ)  ย่อมเป็น เกน  การเณน  เพราะ 

        เหตอุะไร  ตฺว   อ. ท่าน  เม  ปจฺุฉิโต  ผู้อนัข้าพเจ้า 

        ถามแล้ว  ต   การณ   ซึง่เหตนุัน้  อกฺขาหิ  จงบอก  ต  

        การณ   ซึง่เหตนุัน้  เม  แก่ข้าพเจ้าเถิด  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        นารโท  อ.  ดาบสช่ือว่านารทะ  อาจิกฺขิตฺวา  ทลูบอกแล้ว  ปวตฺตึ 

ซึง่ความเป็นไป สพฺพ   ทัง้ปวง  (อาห)  ถวายพระพรแล้วว่า  อห  

อ. อาตมภาพ  อิมินา  ตาปเสน  อภิสปิโต  เป็นผู้อนัดาบสนีแ้ช่งแล้ว 

อิมินา  การเณน  เพราะเหตนีุ ้ (อมฺหิ)   ย่อมเป็น  อถ  ครัน้เม่ือ 

ความเป็นอย่างนัน้  (สนฺเต)  มีอยู่  อห  อ.  อาตมภาพ  วตฺวา  อภิสปึ 

กล่าวแช่งแล้วว่า  โทโส  อ. โทษ  มยฺห   ของข้าพเจ้า  นตฺถิ  ย่อมไป  
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มี  โทโส  อ. โทษ  ยสฺส ปคฺุคลสฺส  ของบคุคลใด  อตฺถิ  มีอยู่  สาโป     

อ. ความแช่ง  ปตต ุ จงตกไป  อปุริ  ในเบือ้งบน  ตสฺสเอว  ปคฺุคลสฺส 

ของบคุคลนัน้นัน่เทียว  อิติ  ดงันี ้ จ ปน  ก็แล  อห   อง อาตมภาพ 

อภิสปิตฺวา  ครัน้แช่งแล้ว  (จินฺเตตฺวา)  คิดแล้วว่า  สาโป  อ. ความ 

แช่ง  ปติสฺสติ  จกัตกไป  อปุริ ในเบือ้งบน  กสฺส  น ุ โข  ของใคร 

หนอแล  อิติ  ดงันี ้ อปุธาเรนฺโต  ใคร่ครวญอยู่  ทิสฺวา  เห็นแล้วว่า 

มทฺุธา  อ.  ศีรษะ  อาจริยสฺส  ของอาจารย์  ผลิสฺสติ  จกัแตก  สตฺตธา 

โดยส่วน  ๗  สริุยคฺุคมนเวลาย  ในเวลาอนัเป็นท่ีขึน้ไปแห่งพระอาทิตย์ 

อิติ  ดงันี ้ ปฏิจฺจ  อาศยัแล้ว  อนกุมฺปิ  ซึง่ความอนเุคราะห์  เอตสฺมึ 

อาจริเย  ในอาจารย์นัน่  น เทมิ  ย่อมไม่ให้  อคฺุคนฺตุ  เพ่ืออนัขึน้ไป 

อรุณสฺส  แก่อรุณ อิติ  ดงันี ้ ฯ 

        (ราชา)  อ. พระราชา  (ปจฺุฉิ)  ตรัสถามแล้วว่า  ภนเต  ข้า- 

แต่ท่านผู้ เจริญ  ปน  ก็  อนฺตราโย  อ.อนัตราย  น  ภเวยฺย  ไม่พงึมี 

อสฺส  เทวลสฺส  แก่ดาบสช่ือว่าเทวละนัน้  กถ   อย่างไร  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (นารโท)  อ.ดาบสช่ือว่านารทะ  (อาห)  ถวยพระพรแล้ว 

ว่า  สเจ  ถ้าว่า  (เทวโล)  อ. ดาบสช่ือว่าเทวละ  ม   ยงัอาตมภาพ 

ขมาเปยฺย  พงึให้อดโทษไซร้  (อนฺตราโย)  อ.  อนัตราย  น  ภเวยฺย 

ไม่พงึมี  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (ราชา)  อ. พระราชา  (อาห)  ตรัสแล้วว่า  เตนหิ  ถ้าอย่าง 

นัน้  ตฺว   อ.ท่าน  ขมาเปหิ  จงยงัดาบสช่ือว่านารทะให้อดโทษเถิด 

อิติ  ดงันี ้ฯ  
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        (เทวโล)  อ. ดาบสช่ือว่าเทวละ  (อาห)  ถวายพระพรแล้วว่า   

เอโส  ชฏิโล  อ. ชฏิลนี ้ อกฺกมิ  เหยียบแล้ว  ม   ซึง่อาตมภาพ  ชฏาสุ 

จ  ท่ีชฎา  ท. ด้วย  ดีวาย  จ  ท่ีคอด้วย  อห   อ. อาตมภาพ  น เอต  

กฏุชฏิล  ขมาเปมิ  จะไม่ยงัชฏิลโกงนัน่ให้อดโทษ  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (ราชา)  อ. พระราชา  (อาห)  ตรัสแล้วว่า  ภนฺเต  ข้าแต่ 

ท่านผู้ เจริญ  ตฺว   อ. ท่าน  ขมาเปหิ  จงยงัดาบสช่ือว่านารทะให้อดโทษ 

เถิด  ตฺว   อ.  ท่าน  มา  กริ  อย่ากระท าแล้ว  เอว   อย่างนี ้ อิติ 

ดงันี ้ฯ 

        (เทวโล)  อ. ดาบสช่ือว่าเทวละ  (อาห)  ถวายพระพรแล้วว่า 

อห   อ. อาตมภาพ  น  ขมาเปมิ  จะไม่ยงัชฎิลโกงให้อดโทษ  อิติ 

ดงันี ้ฯ (เทวโล)  อ. ดาบสช่ือว่าเทวละ  (วจเน)  ครัน้เม่ือพระ 

ด ารัสว่า  มทฺุธา  อ. ศีรษะ  เต  ของท่าน  ผลิสฺสติ  จกัแตก  สตฺตธา 

โดยส่วน  ๗  อิติ  ดงันี ้ (รญฺฃา)  อนัพระราชา   วตฺุเตปิ  แม้ตรัสแล้ว 

น  ขมาเปสิเอว  ไม่ยงัดาบสช่ือว่านารทะให้อดโทษแล้วนัน่เทียว ฯ 

        อถ  ครัง้นัน้  ราชา  อ. พระราชา  (วตฺวา)  ตรัสแล้วว่า  ตฺว  

อ.  ท่าน  น  ขมาเปสฺสสิ  จกัไม่ยงัดาบสช่ือว่านารทะให้อดโทษ  รุจิยา 

ตามความชอบใจ  อตฺตโน  ของตน อิติ  ดงันี ้ น   เทวล   กะดาบส 

ช่ือว่าเทวละนัน้ คาหาเปตฺวา  ทรงยงัราชบรุุษให้จบัแล้ว ต   เทวล  

ซึง่ดาบสช่ือว่าเทวละนัน้  หตฺถปาทกจฺุฉิคีวาส ุ ท่ีมือและเท้าและท้อง 

และคอ ท.   โอนมาเปสิ  ทรงยงัดาบสช่ือว่าเทวละ  ให้น้อมลงแล้ว  
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ปาทมเูล  ณ  ท่ีใกล้แห่งเท้า  นารทสฺส ของดาบสช่ือว่านารทะ ฯ   

        ๑๐.  ๔๐/๒๐  ตัง้แต่  สตฺถา  อิม   ธมฺมเทสน   อาหริตฺวา 

เป็นต้นไป. 

        สตฺถา  อ. พระศาสดา  อาหริตฺวา  ครัน้ทรงน ามาแล้ว  อิม  

ธมฺเทสน   ซึง่พระธรรมเทศนานี ้ วตฺวา  ตรัสแล้วว่า  ภิกฺขเว  ดกู่อน 

ภิกษุ  ท. ราชา  อ. พระราชา  ตทา  ในกาลนัน้  อานฺนโท  เป็นภิกษุ 

ช่ือว่าอานนท์  อโหสิ  ได้เป็นแล้ว  (เอตรหี)  ในกาลนี ้  เทวโล 

อ.  ดาบสช่ือว่าเทวละ  (ตทา)  ในกาลนัน้  ติสฺโส  เป็นภิกษุช่ือว่า 

ติสสะ  (อโหสิ)  ได้เป็นแล้ว  (เอตรหิ)  ในกาลบดันี ้ นารโท  อ. 

ดาบสช่ือว่านารทะ  (ตทา)  ในกาลนัน้  อห เอว  เป็นเรานัน่เทียว 

(อโหสิ)  ได้เป็นแล้ว  (เอตรหิ)  ในกาลบดันี ้ เอโส  ติสฺโส  อ. 

ภิกษุช่ือว่าติสสะนี ้ ทพฺุพโจเอว  เป็นผู้อนับคุคลว่ากล่าวโดยยากนัน่เทียว 

เอว   อย่างนี ้ (โหติ)  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ อามนฺเตตฺวา  ทรงเรียก 

แล้ว  ติสฺสตฺเถร   ซึง่พระเถระช่ือว่าติสสะ  วตฺวา  ตรัสแล้วว่า  ติสฺส 

ดกู่อนติสสะ  หิ  ก็ ภิกฺขโุน  เม่ือภิกษุ  จินฺเตนฺตสฺส  คิดอยู่ว่า  อห  

อ. เรา  อสเุกน  ปคุคเลน  อกฺกฏฺุโฅ  เป็นผู้อนับคุคลโน้นด่าแล้ว 

(อมฺหิ)  ย่อมเป็น  อสเุกน  ปคฺุคเลน  ปหโฏ  เป็นผู้อนับคุคลโน้น 

ประหารแล้ว  (อมฺหิ)  ย่อมเป็น  อสเุกน  ปคฺุคเลน  ชิโต  เป็นผู้อนั 

บคุคลโน้นชนะแล้ว  (อมฺหิ)  ย่อมเป็น  อสโุก  ปคฺุคโล  อ. บคุคล  
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โน้น  อหาสิ  ได้ลกัไปแล้ว  ภณฺฑ   ซึง่สิ่งของ  เม  ของเรา  อิติ   

ดงันี ้ เวร   นาม  ช่ือ อ.  เวร  น  วปูสมฺมติ  ย่อมไม่เข้าไปสงบวิเศษ 

ปน  แต่ว่า  (ภิกฺขโุน)  เม่ือภิกษุ  เอว   อนปุนยฺหนฺตสฺสเอว  ไม่เข้า 

ไปผกูไว้อยู่อย่างนีน้ัน่เทียว  (เวร )  อ.เวร  อปุสมฺมติ  ย่อมเข้าไป 

สงบ  อิติ  ดงันี ้ อภาสิ  ได้ทรงภาษิตแล้ว  คาถา  ซึง่พระคาถา  ท. 

อิมา  เหล่านีว้่า 

        จ  ก็  เย  ชนา  อ.ชน  ท.  เหล่าใด  อปุนยฺหนฺติ 

        ย่อมเข้าไปผกูไว้  ต   โกธ   ซึง่ความโกรธนัน้ว่า 

        (อสโุก  ปคฺุคโล)  อ.บคุคลโน้น  อกฺโกจฺฉิ 

        ด่าแล้ว  ม   ซึง่เรา  (อสโุก  ปคฺุคโล)  อ. บคุคล 

        โน้น  อวธิ  ได้ฆ่าแล้ว ม   ซึง่เรา (อสโุก  ปคฺุคโล) 

        อ.  บคุคลโน้น  อชินิ  ได้ชนะแล้ว ม   ซึง่เรา 

        (อสโุก  ปคฺุคโล)  อ.  บคุคลโน้น อหาสิ  ได้ลกั 

        ไปแล้ว (ภณฺฑ )  ซึง่สิ่งของ  เม ของเรา  (อิติ) 

        ดงันี ้ เวร  อ.เวร  เตส   ชนาน   ของชน  ท. เหล่านัน้ 

        น  สมฺมติ  ย่อมไม่สงบ ฯ  จ  ส่วนว่า  เย  ชนา  อ. 

        ชน  ท. เหล่าใด  น อปุนยฺหนฺติ  ย่อมไม่เข้าไปผกู 

        ไว้ ต   โกธ   ซึง่ความโกรธนัน้ว่า  (อสโุก  ปคฺุคโล) 

        อ. บคุคลโน้น  อกฺโกจฺฉิ  ด่าแล้ว  ม   ซึง่เรา  (อสโุก 

        ปคฺุคโล)  อ. บคุคลโน้น  อวธิ  ได้ฆ่าแล้ว ม   ซึ่ง 
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        เรา  (อสโุก  ปคฺุคโล)  อ.บคุคลโน้น  อชินิ  ได้ 

        ชนะแล้ว  ม   ซึง่เรา (อสโุก  ปคฺุคโล)  อ. บคุคล    

        โน้น  อหาสิ  ได้ลกัไปแล้ว  (ภณฺฑ )  ซึง่สิ่งของ 

        เม  ของเรา  (อิติ)  ดงันี ้ เวร   อ. เวร  เตส   ชนาน  

        ของชน  ท.เหล่านัน้ อปุสมฺมติ  ย่อมเข้าไปสงบ 

        อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  อกฺโกสิ  ด่าแล้ว  (อิติ)  ดงันี ้ ตตฺถ 

ปเทส ุ ในบท  ท.เหล่านัน้หนา  (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  อกฺโกจฺฉิ 

อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  ปหริ  ประหารแล้ว  (อิติ)  ดงันี ้

(ปทสฺส)  แห่งบทว่า  อวธิ  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  อเชสิ  ได้ชนะแล้ว  ม   ซึง่เรา  กฏุสกฺขึ 

โอตารเณน  วา  ด้วยการยงัพยานผู้ โกงให้ข้ามลงหรือ  วาทปปฺฏิวาเทน 

วา  หรือว่าด้วยการกล่าวและการกล่าวตอบ  กรณตฺุตริยกรเณน  วา 

หรือว่าด้วยการกระท าให้ยิ่งขึน้กว่าการกระท า  (อิติ)  ดงันี ้(ปทสฺส) 

แห่งบทว่า  อชินิ  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  อวหริ  ลกัไปแล้ว  วตฺถาทีส ุ วตฺถสูุ 

ในวตัถ ุ ท. มีผ้าเป็นต้นหนา  ยงฺกิญฺจิเอว   วตฺถุ   ซึง่วตัถอุย่างใด 

อย่างหนึง่นัน่เทียว  สนฺตก   อนัเป็นของมีอยู่  มม  ของเรา  (อิติ) 

ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  อหาสิ  อิติ  ดงันี ้ฯ  
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        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  เย  เกจิ  ชนา  อ. ชน  ท.เหล่าใดเหล่า- 

หนึง่  เทวา  วา  คือ  อ.เทวดา  ท.หรือ  มนสฺุสา  วา  คือ  หรือว่า   

อ. มนษุย์  ท.คหฏฺฅา  วา  คือ  อ. คฤหสัถ์  ท.หรือ  ปพฺพชิตา  วา 

คือ  หรือว่า  อ.บรรพชิต  ท. อปุนยฺหนฺติ  ย่อมเข้าไปผกูไว้  ต  โกธ  

ซึง่ความโกรธนัน้ คือว่า  (อสโุก  ปคฺุคโล)  อกฺโกจฺฉิ  ม   อิติอาทิวตฺถกุ  

อนัมีค าว่า  อ. บคุคลโน้น  ด่าแล้ว  ซึง่เรา  ดงันี ้ เป็นต้นเป็นวตัถุ 

สกฏธุร   นทฺธินา  (เวเฅนฺตา)  ชนา  วิย  จ  ราวกะ  อ.ชน  ท. 

ขนัอยู่  ซึง่แอกแห่งเกวียน  ด้วยชะเนาะด้วย  ปตูิมจฺฉาทีนิ  วตฺถนูิ 

กสุาทีหิ  วตฺถหูิ  ปนุปปฺน   เวเฅนฺตา  ชนา  วิย  จ  ราวกะ  อ.ชน 

ท. ห่ออยู่  ซึง่วตัถ ุ ท. มีปลาอนัเน่าเป็นต้น  ด้วยวตัถ ุ ท.มีหญ้าคา 

เป็นต้น  บ่อย ๆ ด้วย  เวร  อ.  เวร  เตส   ชนาน   ของชน  ท.เหล่านัน้ 

อปุปฺนฺน   อนัเกิดขึน้แล้ว  สกึ  คราวเดียว  น  สมฺมติ  ย่อมไม่สงบ 

คือว่า  น  อปุสมฺมติ  ย่อมไม่เข้าไปสงบ  (อิติ)  ดงันี ้(ปททฺวยสฺส) 

แห่งหมวดสองแห่งบทว่า  เย  จ ต  อิติ  ดงันี ้ เป็นต้น  

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  เย  ชนา  อ.ชน  ท.เหล่าใด  น 

อปุนยฺหนฺติ  ย่อมไม่เข้าไปผกูไว้  โกธ   ซึง่ความโกรธ ต   นัน้  คือว่า 

อกฺโกสาทิวตฺถกุ   อนัมีเหตมีุการด่าเป็นต้นเป็นท่ีตัง้  อสติอมนสิการ- 

วเสน  วา  ด้วยอ านาจแห่งการไม่ระลกึถึง  และการไม่กระท าไว้ในใจ 

หรือ  กมฺมปจฺจเวกฺขณวเสน  วา  หรือว่าด้วยอ านาจแห่งการพจิารณา 

เห็นเฉพาะซึง่กรรม  เอว   อย่างนีว้่า  โกจิ  อ. ใคร ๆ  นิทฺโทโส  ผู้ มี  
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โทษออกแล้ว  ตยาปิ  อกฺกฏฺุโฅ  จกัเป็นผู้แม้อนัท่านด่าแล้ว  ปริุมภเว   

ในภพอนัมีในก่อน  ภวิสฺสติ  จกัเป็น  (โกจิ)  อ. ใคร ๆ  (นิทฺโทโส) 

ผู้ มีโทษออกแล้ว (ตยาปิ)  ปหโฏ  จกัเป็นผู้แม้อนัท่านประหารแล้ว 

(ปริุมภเว)   ในภพอนัมีในก่อน  ภวิสฺสติ  จกัเป็น  (โกจิ)  อ. ใคร ๆ 

(นิทฺโทโส)  ผู้ มีโทษออกแล้ว  (ตยาปิ)  กฏุสกฺข ึ โอตาเรตฺวา  ชิโต 

จกัเป็นผู้แม้อนัท่าน  ยงัพยานโกงให้ข้ามลงแล้ว  ชนะแล้ว  (ปริุมภเว) 

ในภพอนัมีในก่อน  ภวิสฺสติ  จกัเป็น  กิญฺจิ  ภณฺฑ   อ. ภณัฑะอะไร ๆ 

กสฺสจิ  ของใคร ๆ เต  ปสยฺห  อจฺฉินฺน   จกัเป็นของอนัท่าน  ครอบง า 

แล้ว  แย่งชิงเอาแล้ว  (ปริุมภเว)  ในภพอนัมีในก่อน  ภวิสฺสติ  จกั 

เป็น  ตสฺมา  เพราะเหตนุัน้  ตฺว   อ.ท่าน  นิทฺโทโส  หตฺุวาปิ  แม้ 

เป็น  เป็นผู้ มีโทษออกแล้ว  ปาปณุาสิ  ย่อมถึง  อกฺโกสาทีนิ  การณานิ 

ซึง่เหต ุ ท.  มีการด่าเป็นต้น  อิติ  ดงันี ้ เวร   อ.เวร เตส   ชนาน  

ของชน ท. เหล่านัน้  อปุปฺนฺน ปิ  แม้อนัเกิดขึน้แล้ว  ปมาเทน 

เพราะความประมาท  อปุสมฺมติ  ย่อมเข้าไปสงบ  อิมินา  อนปุนยฺหเนน 

ด้วยการไม่เข้าไปผกูไว้นี ้ นิรินฺธโน  ชาตเวโท  วิย  ราวกะ  อ. ไฟอนั 

เกิดแล้ว  อนัไม่มีเชือ้  อิติ  ดงันี ้ (คาถาปาทสฺส)  แห่งบาทแห่งพระ 

คาถาว่า  เย  จ  ต   นปูนยฺหนฺติ  อิติ  ดงันี ้ฯ  
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                     เร่ืองความเกิดขึน้ของนางกาลียกัษิณี   

        ๑๑.  ๔๖/๘  ตัง้แต่  ตสฺม ึ สมเย  สตฺถา ปริสมชฺเฌ  ธมฺม  

เป็นต้นไป. 

        ตสฺม ึ สมเย  ในสมยันัน้  สตฺถา  อ. พระศาสดา  เทเสติ  ทรง 

แสดงอยู่  ธมฺม   ซึง่ธรรม  ปริสมชฺเฌ  ในท่ามกลางแห่งบริษัท ฯ 

สา  กลุธีตา  อ. นางกลุธิดานัน้  ปตฺุต   ยงับตุร  นิปชฺชาเปตฺวา 

ให้นอนแล้ว  ปาทปิฏฺเฅ  ใกล้หลงัแห่งพระบาท  ตถาคตสฺส  ของ 

พระตถาคต  อาห  กราบทลูแล้วว่า  เอโส  ปตฺุโต  อ. บตุรนัน่ 

มยา  อนัข้าพระองค์  ทินฺโน  ถวายแล้ว  ตมฺุหาก   แก่พระองค์ ท. 

ตมฺุเห  อ. พระองค์  ท. เทถ  ขอจงทรงประทาน  ชีวิต   ซึง่ชีวิต 

ปตฺุตสฺส  แก่บตุร  เม  ของข้าพระองค์เถิด  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        สมุนเทโว  อ. สกุมนเทพ  อธิวตฺโถ  ผู้อยู่ทบัแล้ว  ทฺวารโกฏฺฅเก 

ท่ีซุ้มแห่งประต ู น  อทาสิ  ไม่ได้ให้แล้ว  ปวิสิตุ   เพ่ืออนัเข้าไป 

อนฺโต  ในภายใน  ยกฺขินิยา  แก่นางยกัษิณี ฯ  สตฺถา  อ. พระศาสดา 

อามนฺเตตฺวา  ทรงเรียกแล้ว  อานนฺทตฺเถร   ซึง่พระเถระช่ือว่าอานนท์ 

อาห  ตรัสแล้วว่า  อานนฺท  ดกู่อนอานนท์  ตฺว   อ. เธอ  คจฺฉ 

จงไป  ปกฺโกส  จงร้องเรียกมา  ต   ยกฺขินี  ซึง่นางยกัษิณีนัน้  อิติ  ดงันี ้ฯ 

เถโร  อ. พระเถระ  ปกฺโกสิ  ร้องเรียกมาแล้ว  ต   ยกฺขิน ึ ซึง่นาง 

ยกัษิณีนัน้  ฯ  อิตรา  กลธีุตา  อ.  นางกลุธิดานอกนี ้ อาห  กราบทลู 

แล้วว่า  ภนฺเต  ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ  อย   ยกฺขินี  อ. นางยกัษิณี  
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นัน่  อาคจฺฉติ ย่อมมา  อิติ  ดงันี ้ ฯ   

        สตฺถา  อ.  พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแล้วว่า  (เอสา  ยกฺขินี) 

อ.  นางยกัษิณีนัน่  เอต ุ จงมาเถิด  ตฺว   อ. เธอ  มา  อกาสิ  อย่า 

ได้กระท าแล้ว  สทฺท   ซึง่เสียง  อิติ  ดงันี ้ วตฺวา  ตรัสแล้วว่า 

ตฺว   อ. เธอ  กโรสิ  ย่อมกระท า  เอว   อย่างนี ้ กสฺมา  เพราะเหตุ- 

อะไร  หิ  ก็  สเจ  ถ้าว่า  ตมฺุเห  อ. เธอ  ท. น  อาคมิสฺสถ  จกั 

ไม่มา  สมฺมขีุภาว   สู่ความเป็นแห่งบคุคลผู้ มีหน้าพร้อม  พทฺุธสฺส  ต่อ 

พระพทุธเจ้า  มาทิสสฺส  ผู้ เช่นกบัด้วยเราไซร้  เอร  อ.  เวร  โว 

ของเธอ  ท.  กปปฺฏฺฅิติก   จกัเป็นเวรตัง้อยู่ตลอดกปั  อภวิสฺส  จกั 

ได้เป็นแล้ว  อหินกลุาน   เวร  วิย  จ  ราวกะ  อ. เวร  ของงเูห่า 

และพงัพอน  ท. ด้วย  อจฺฉผนฺทนาน   (เวร )  วิย  จ  ราวกะ  อ. 

เวร  ของหมีและไม้สะคร้อ ท.  ด้วย  กาโกฬกุาน   (เวร )  วิย  จ 

ราวกะ  อ.เวร  ของกาและนกเค้า  ท. ด้วย  ตมฺุเห  อ. เธอ  ท. 

กโรถ ย่อมกระท า  เวรปปฺฏิเวร   ซึง่เวรและเวรตอบ  กสฺมา  เพราะ 

เหตอุะไร  หิ  เพราะว่า  (เวร ) อ.  เวร  อปุสมฺมติ  ย่อมเข้าไปสงบ 

อเวเรน  ด้วยความไม่มีเวร  เอว   อย่างนี ้ โน  อปุสมฺมติ  ย่อม 

ไม่เข้าไปสงบ  เวเรน  ด้วยเวร  อิติ  ดงันี ้ ต   ยกฺขินึ  กะนางยกัษิณี 

นัน้  อาคนฺตฺวา  ฅิต   ผู้มาแล้วยืนอยู่แล้ว  อาห  ตรัสแล้ว  คาถ  

ซึง่พระคาถา  อิม   นีว้่า 

        หิ  ก็  เวรานิ  อ. เวร  ท. อิธ  โลเก  ในโลกนี ้

        น  สมฺมนฺติ  ย่อมไม่สงบ  เวเรน  ด้วยการ  กทุาจน  
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        ในกาลไหน ๆ  จ  ก็แต่ว่า (เวรานิ)  อ. เวร   

        ท.  สมฺมนฺติ  ย่อมสงบ  อเวเรน  ด้วยความไม่มี 

        เวร  เอโส  ธมฺโม  อ. ธรรมนัน่   สนนฺตโน 

        เป็นธรรมเก่า  (โหติ)  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  หิ เหมือนอย่างว่า  (ปคฺุคโล)  อ. บคุคล 

โธวนฺโตปิ  แม้ล้างอยู่  เขฬสิงฺฆาณิกาทิอสจิุมกฺขิตฏฺฅาน   ซึง่ท่ีอนัเปือ้น 

แล้วด้วยของไม่สะอาดมีน า้ลายและน า้มกูเป็นต้น  อสจีุหิ  ด้วยของไม่ 

สะอาด  ท. เตหิเอว  เหล่านัน้นัน่เทียว  น  สกฺโกติ  ย่อมไม่อาจ  กาตุ  

เพ่ืออนักระท า  สทฺุธ   ให้เป็นท่ีหมดจดแล้ว  นิคฺคนฺธ   ให้เป็นท่ีมีกลิ่น 

ออกแล้ว  อถโข  ท่ีแท้  ต   ฅาน   อ.  ท่ีนัน้  อสทฺุธตร   จ  เป็นท่ีไม่หมดจด 

แล้วกว่าด้วย  ทคฺุคนฺธตร   จ  เป็นท่ีมีกลิ่นชัว่กว่าด้วย  โหติ  ย่อมเป็น 

ภิยฺโยโส  โดยยิ่ง  มตฺตาย  โดยประมาณ  ยถา  ฉนัใด  (ปคฺุคโล)  อ. 

บคุคล  ปจฺจกฺโกสนฺโต  ด่าตอบอยู่  อกฺโกสนฺต   ปคฺุคล   ซึง่บคุคลผู้ด่าอยู่ 

ปฏิปปฺหรนฺโต  ประหารตอบอยู่  ปหรนฺต   ปคฺุคล   ซึง่บคุคลผู้ประหารอยู่ 

น  สกฺโกติ  ย่อมไม่อาจ  เวร   วปูสเมตุ   เพ่ืออนัยงัเวรให้เข้าไปสงบวิเศษ 

เวเรน  ด้วยเวร  อถโข  ท่ีแท้ (โส  ปคฺุคโล)  อ. บคุคลนัน้  กโรติ  ย่อม 

กระท า  ภิยฺโย  ภิญฺโย  เวร เอว  ซึง่เวรยิ่ง ๆ  นัน่เทียว  เอว เอว  ฉนันัน้ 

นัน่เทียว  กิสฺมิญฺจิปิ  กาเล  ในกาลแม้ไหน ๆ  เวรานิ  นาม  ช่ือ  อ. เวร  ท. 

น  สมฺมนฺติ  ย่อมไม่สงบ  เวเรน ด้วยเวร อถโข  ท่ีแท้  (เวรานิ) 

อ. เวร  ท.   วฑฺฒนฺติเอว  ย่อมเจริญ  นัน่เทียว  อิติ  ด้วยประการฉะนี ้

(อิติ)  ดงันี ้ ตตฺถ  ปเทส ุ ในบท  ท.  เหล่านัน้หนา  (ปทสฺส)  แห่งบท  
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ว่า  น  หิ  เวเรน  อิติ  ดงันี ้ เป็นต้น ฯ   น  อิติ  ดงันี ้ เป็นต้น ฯ      

        (อตฺโถ)  อ.  อรรถว่า  ปน เหมือนอย่างว่า  อสจีุนิ  อ. ของ 

ไม่สะอาด  ท. เขฬาทีนิ  มีน า้ลายเป็นต้น  ตานิ  เหล่านัน้  โธวิย- 

มานานิ  อนับคุคลล้างอยู่  อทุเกน  ด้วยน า้  วิปปฺสนฺเนน  อนัใส 

วิเศษแล้ว  วินสฺสนฺติ  ย่อมพนิาศ  ต   ฅาน   อ.  ท่ีนัน้  สทฺุธ   เป็นท่ี 

หมดจดแล้ว  นิคฺคนฺธ   เป็นท่ีมีกลิ่นออกแล้ว โหติ  ย่อมเป็น  ยถา 

ฉนัใด  เวรานิ  อ. เวร  ท.  วปูสมฺมนฺติ  ย่อมเข้าไปสงบวิเศษ  คือ 

ว่า  ปฏิปปฺสฺสมฺภนฺติ  ย่อมระงบัเฉพาะ  คือว่า  คจฺฉนฺติ  ย่อมถึ 

อภาว   ซึง่ความไม่มี  อเวเรน  ด้วยความไม่มีเวร  คือว่า  ขนฺติเมตฺโต- 

ทเกน  ด้วยน า้คือขนัติและเมตตา  คือว่า  โยนิโสมนสิกาเรน  ด้วย 

การกระท าไว้ในใจโดยแยบคาย  คือว่า  ปจฺจเวกฺขเณน  ด้วยการ 

พจิารณาเห็นเฉพาะ  เอว เอว  ฉนันัน้นัน่เทียว  (อิติ)  ดงันี ้ (คาถา- 

ปาทสฺส)  แห่งบาทแห่งพระคาถาว่า  อเวเรน  จ  สมฺมนฺติ  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  ธมฺโม  อ. ธรรม  เอโส  นัน่  คือว่า 

อเวเรน  เวรวปูสมนสงฺขาโต  อนับณัฑิตนบัพร้อมแล้วว่าการยงัเวร 

ให้เข้าไปสงบวิเศษ  ด้วยความไม่มีเวร  โปราณโก  เป็นธรรมเก่า 

คือว่า  สพฺเพส   พทฺุธปจฺเจกพทฺุธขีณาสวาน   คตมคฺโค  เป็นหนทาง 

แห่งพระพทุธเจ้าและพระปัจเจกพทุธเจ้าและพระขีณาสพ  ท.  ทัง้ปวง 

ด าเนินไปแล้ว  (โหติ)  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ (คาถาปาทสฺส)  แห่ง 

บาทแห่งพระคาถาว่า  เอส ธมฺโม  สนนฺตโน  อิติ  ดงันี ้ ฯ  
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                         เร่ืองภิกษุชาวเมืองโกสมัพี   

        ๑๒.  ๕๐/๑๗  ตัง้แต่  อเถโก  ภิกฺข ุ ตถาคต   อปุสงฺกมิตฺวา 

เป็นต้นไป. 

        อถ  ครัง้นัน้  เอโก  ภิกฺข ุ อ.  ภิกษุรูปหนึง่  อปุสงฺกมิตฺวา  เข้า 

ไปเฝ้าแล้ว  ตถาคต   ซึง่พระตถาคต  อาโรเจสิ  กราบทลูแล้ว 

อกฺุเขปกาน   ภิกฺขนุ   ธมฺมิเกนเอว  อย   ธมฺมกถิโก  กมฺเมน  (สงฺ- 

เฆน)  อกฺุขิตฺโต  อิติ  ลทฺธึ  จ  ซึง่ลทัธิว่า อ.  พระธรรมกถึกนี ้

อนัสงฆ์  ยกแล้ว  ด้วยกรรม  อนัประกอบด้วยธรรมนัน่เทียว  ดงันี ้

แห่งภิกษุ  ท. ผู้ยกวตัรด้วย  อกฺุขิตฺตานวุตฺตกาน   ภิกฺขนู   อธมฺมิเกน 

กมฺเมน  (อมฺหาก   อปุชฺฌาโย  สงเฆน)  อกฺุขิตฺโต  อิติ  ลทฺธึ  จ 

ซึง่ลทัธิว่า  อ.  พระอปัุชฌายะ  ของเรา  ท.อนัสงฆ์ ยกแล้ว  ด้วย 

กรรม  อนัไม่ประกอบด้วยธรรมดงันี ้ แห่งภิกษุ  ท. ผู้ประพฤติตาม 

ซึง่พระธรรมกถึกผู้อนัสงฆ์ยกแล้วด้วย  อกฺุเขปเกหิ  ภิกฺขหูิ  วาริย- 

มานาน ปิ  เตส   ภิกฺขนู  ต   ธมฺมกถิก   อนปุริวาเรตฺวา  วิจรณภาว   จ 

ซึง่ความเป็นคืออนัตามแวดล้อม  ซึง่พระธรรมกถึกนัน้  แล้วเท่ียวไป 

แห่งภิกษุ  ท. เหล่านัน้ ผู้แม้อนัภิกษุ  ท. ผู้ยกวตัรห้ามอยู่ด้วย ฯ 

        ภควา  อ. พระผู้ มีพระภาคเจ้า  เปเสตฺวา  ทรงส่งไปแล้ว 

(โอวาท )  ซึง่พระโอวาทว่า  กิร  ได้ยินว่า  (ภิกฺข)ู  อ.  ภิกษุ 

ท. สมคฺคา  จงเป็นผู้พร้อมเพรียงกนั  โหนฺต ุ จงเป็น  อิติ  ดงันี ้

วาเร  สิน้วาระ  ท. เทฺว  ๒  สตฺุวา  ทรงสดบัแล้วว่า  ภนฺเต  ข้าแต่  
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พระองค์ผู้ เจริญ  (ภิกฺข)ู  อ. ภิกษุ  ท. น  อิจฺฉนฺติ  ย่อมไม่ปรารถนา   

ภวิตุ   เพ่ืออนัเป็น  สมคฺคา  เป็นผู้พร้อมเพรียงกนั  อิติ  ดงันี ้ สตฺุวา 

ทรงสดบัแล้วว่า  ภิกฺขสุงฺโฆ  อ.  หมู่แห่งภิกษุ  ภินฺโน  แตกกนัแล้ว 

ภิกฺขสุงฺโฆ  อ. หมู่แห่งภิกษุ  ภินฺโน  แตกกนัแล้ว  อิติ  ดงันี ้ ตติยวาเร 

ในวาระท่ี  ภ  คนฺตฺวา  เสด็จไปแล้ว  สนฺติก   สู่ส านกั  เตส   ภิกฺขนู   ของ 

ภิกษุ  ท. เหล่านัน้  กเถตฺวา  ตรัสแล้ว  อาทีนว   ซึง่โทษ  อกฺุเขปกาน  

ภิกฺขนู   อกฺุเขปเน  จ  ในเพราะการยกวตัร  แห่งภิกษุ  ท.  ผู้ยกวตัรด้วย 

อิตเรส   ภิกฺขนู   อาปตฺติยา  อทสฺสเน  จ  ในเพราะการไม่เห็น  ซึง่ 

อาบตัิ  แห่งภิกษุ  ท. เหล่านอกนีด้้วย  อนชุานิตฺวา  ทรงอนญุาตแล้ว 

อโุปสถาทีนิ  กมฺมานิ  ซึง่กรรม ท. มีอโุบสถเป็นต้น  เอกสีมาย   ในสีมา 

อนัเดียวกนั  ตตฺถเอว  โฆสิตาราเม  ทีโฆสิตารามนัน้นัน่เทียว  เตส  

ภิกฺขนู   แก่ภิกษุ  ท. เหล่านัน้  ปนุ  อีก  ปญฺฃาเปตฺวา  ทรงบญัญตัิแล้ว 

วตฺต   ซึง่วตัร  ภตฺตคฺเค  ในโรงแห่งภตัว่า  (ภิกฺขหูิ)  อนัภิกษุ  ท. 

นิสีทิตพฺพ   พงึนัง่  อาสนนฺตริกาย  ปนฺติยา  ในแถวอนัมีอาสนะในระหว่าง 

อิติ  ดงันีเ้ป็นต้น  (ภิกฺขนู )  แก่ภิกษุ  ท.  ภณฺฑนชาตาน   ผู้ มีความแตก 

ร้าวอนัเกิดแล้ว  ภตฺตคฺคาทีส ุ ฅาเนส ุ ในท่ี ท.  มีโรงแห่งภตัเป็นต้น 

สตฺุวา  ทรงสดบัแล้วว่า  (ภิกฺข)ู  อ. ภิกษุ  ท.  ภณฺฑนชาตา  ผู้ มี 

ความแตกร้าวอนัเกิดแล้ว  วิหรนฺติ  อยู่  อิทานิปิ  แม้ในกาลนี ้

อิติ  ดงันี ้ คนฺตฺวา  เสด็จไปแล้ว  ตตฺถ โฆสิตาราเม  ท่ีโฆสิตาราม 

นัน้  วตฺวา  ตรัสแล้ว  (วจนานิ)  ซึง่พระด ารัส  ท.  อนัมีค าว่า 

ภิกฺขเว  ดกู่อนภิกษุ  ท. อล   อ. อย่าเลย  (ตมฺุเห)  อ. เธอ  ท. มา 
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(อกริตฺถ)  อย่าได้กระท าแล้ว  ภณฺฑน   ซึง่ความแตกร้าว  อิติอาทีนิ 

ดงันีเ้ป็นต้น  (วตฺวา)  ตรัสแล้วว่า  ภิกฺขเว  ดกู่อนภิกษุ  ท. ภณฺฑน-   

กลหวิคฺคหวิวาทา  นาม  ช่ือ  อ.   ความแตกร้าวและความทะเลาะ 

และความแก่งแย่งและความวิวาท  ท. เอเต  เหล่านัน่  อนตฺถการกา 

เป็นเหตกุระท าซึง่ความฉิบหายมิใช่ความเจริญ  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น 

หิ  ก็  สกณิุกา  อ. นางนก  ลฏกิุกาปิ  แม้ช่ือว่านกไส้  นิสฺสาย  อาศยั 

แล้ว  กลห   ซึง่ความทะเลาะ  หตฺถินาค   ยงัช้างตวัประเสริฅ  ปาเปสิ 

ให้ถึงแล้ว  ชีวิตกฺขย   ซึง่ความสิน้ไปแห่งชีวิต  อิติ  ดงันี ้ กเถตฺวา  ตรัส 

แล้ว  ลฏกิุกชาตก   ซึง่ชาดกอนับณัฑิตก าหนดแล้วด้วยนางนกไส้  (วตฺวา) 

ตรัสแล้วว่า  ภิกฺขเว  ดกู่อนภิกษุ  ท.  ตมฺุเห  อ. เธอ  ท. สมคฺคา  จง 

เป็นผู้พร้อมเพรียงกนั  โหถ  จงเป็นเถิด  มา  วิวทถ  จงอย่าวิวาท 

กนั  หิ  ก็  อเนกสหสฺสวฏฺฏกาปิ แม้  อ. นกกระจาบตวัมีพนัมิใช่ 

หนึง่เป็นประมาณ  ท. นิสฺสาย  อาศยัแล้ว  วิวาท   ซึง่การวิวาท 

ปตฺตา  ถึงแล้ว  ชีวิตกฺขย   ซึง่ความสิน้ไปแห่งชีวิต  อิติ  ดงันี ้ กเถสิ 

ตรัสแล้ว  วฏฺฏกชาตก   ซึง่ชาดกอนับณัฑิตก าหนดแล้วด้วยน ากระจาบ ฯ 

        (ภควา)  อ. พระผู้ มีพระภาคเจ้า  (วจเน)  ครัน้เม่ือค าว่า 

ภนฺเต  ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ  ภควา  อ. พระผู้ มีพระภาคเจา  ธมฺมสฺ- 

สามิ  ผู้ เป็นเจ้าของแห่งธรรม  อาคเมต ุ ขอจงทรงยงักาลให้มาเถิด 

ภนฺเต  ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ ภควา  อ. พระผู้ มีพระภาคเจ้า  อปโฺปสฺ- 

สกฺุโก  ผู้ มีความขวนขวายน้อย  อนยุตฺุโต  ทรงตามประกอบแล้ว 

ทิฏฺฅธมฺมสขุวิหาร   ซึง่ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่เป็นสขุในธรรมอนัทรงเห็น  
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แล้ว  วิหรต ุ ขอจงประทบัอยู่เถิด  มย   อ. ข้าพระองค์  ท. ปญฺฃา-   

ยิสฺสาม  จกัปรากฏ  ภณฺฑเนน  ด้วยความแตกร้าว  กลเหน  ด้วย 

ความทะเลาะ  วิคฺคเหน  ด้วยการแก่งแย่ง  วิวาเทน  ด้วยการวิวาท 

เอเตน  นัน่  อิติ  ดงันี ้ เตส ุ ภิกฺขสู ุ ในภิกษุ  ท. เหล่านัน้  อนาทิ- 

ยนฺเตส ุ ผู้ ไม่เอือ้เฟือ้อยู่  วจน   ซึง่พระด ารัส  เอว ปิ  แม้อย่างนีห้นา 

อญฺฃตเรน  ภิกฺขนุา  อนัภิกษุรูปใดรูปหนึง่  ธมฺมวาทินา  ผู้กล่าวซึง่ 

ธรรมโดยปกติ  อนิจฺฉนฺเตน  ผู้ ไม่ปรารถนาอยู่  วิเหส   ซึง่ความ 

ล าบาก  ตถาคตสฺส  แห่พระตถาคต  วตฺุเต  กราบทลูแล้ว  กเถตฺวา 

ตรัสแล้ว  พฺรหฺมทตฺตน  ทีฆีติสฺส  โกสลรญฺโฃ  รชฺช   อจฺฉินฺทิตฺวา 

อญฺฃาตกเวเสน  วสนฺตสฺส  มาริตภาว   จเอว  ซึง่ความท่ีแห่งพระราชา 

ผู้ เป็นใหญ่ในแว่นแคว้นช่ือว่าโกศล  ทรงพระนามว่าทีฆีติ  ผู้ประทบั 

อยู่  ด้วยเพศอนัใคร ๆ  ไม่รู้แล้ว  ทรงเป็นผู้อนัพระราชาพระนามว่า 

พรหมทตั  ทรงแย่งชิงเอาแล้ว  ซึง่ความเป็นแห่งพระราชา  ให้ 

สวรรคตแล้วด้วยนัน่เทียว   ทีฆาวกุมุาเรน  อตฺตโน ชีวิเต  ทินฺเน 

ตโต  กาลโต  ปฏฺฅาย  เตส   พฺรหฺมทตฺตทีฆาวกุมุาราน   สมคฺคภาว   จ 

ซึง่ความท่ีแห่งพระราชาพระนามว่าพรหมทตั  และพระกมุารพระนาม- 

ว่าทีฆาว ุ ท. เหล่านัน้  ทรงเป็นผู้   ครัน้เม่ือพระชนมชีพ  อนัพระ 

กมุารพระนามว่าทีฆาว ุ ถวายแล้ว  แก่พระองค์  พร้อมเพรียงกนั  จ าเดิม 

แต่กาลนัน้ด้วย  ว่า  ภิกฺขเว  ดกู่อนภิกษุ  ท. ภตูปพฺุพ   วตฺถ ุ อ. เร่ือง 

เคยมีมาแล้ว  กาสีราชา   อ. พระราชาผู้ เป็นใหญ่ในแว่นแคว้นช่ือว่า 

กาสี  พฺรหฺมทตฺโต  นาม  พระนามว่าพรหมทตั  อโหสิ  ได้มีแล้ว  
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พาราณสิย   ในเมืองพาราณสี  อิติ  ดงันีเ้ป็นต้น  โอวทิตฺวาปิ  แม้ 

ตรัสสอนแล้วว่า  ภิกฺขเว  ดกู่อนภิกษุ  ท. ขนฺติโสรจฺจ   อ. ความ   

อดทนและความสงบเสง่ียม  เอวรูป   อนัมีรูปอย่างนี ้ หิ  นาม ภวิสฺสติ 

ช่ือว่าจกัได้มามีแล้วแล  ราชนู   แก่พระราชา  ท. เตส    เหล่านัน้ 

อาทินฺนทณฺฑาน   ผู้ มีท่อนไม้อนัถือเอาแล้ว  อาทินฺนสตฺถาน  ผู้ มีศสัตรา 

อนัถือเอาแล้ว  ภิกฺขเว  ดูก่อนภิกษุ  ท.  ตมฺุเห  อ. เธอ  ท. ปพฺพชิตา 

เป็นผู้บวชแล้ว  ธมฺมวินเย  ในพระธรรมและวินยั  สิวากฺขาเตน อนั 

เรากล่าวดีแล้ว  เอว   อย่างนี ้ สมานา  เป็นอยู่  ขมา  ภเวยฺยาถ จ 

พงึเป็นผู้อดทน  พงึเป็นด้วย  โสรตา  (ภเวยฺยาถ)  จ  พงึเป็นผู้  

สงบเสง่ียม  พงึเป็นด้วย  ย   ใด  ต   (ตมฺุหาก   เอว   สฺวากฺขาเต 

ธมฺมวินาย  ปพฺพชิตาน   สมานาน   ขมโสรตตฺต )  อ. ความท่ีแห่งเธฮ  ท. 

เป็นผู้บวชแล้ว  ในพระธรรมและวินยั  อนัเรากล่าวดีแล้วอย่างนี ้

เป็นอยู่  เป็นผู้อดทนและสงบเสง่ียมนัน้  โสเภถ  พงึงาม  อิธ  โข 

ธมฺมวินเย  ในพระธรรมและวินยันีแ้ล  อิติ  ดงันี ้ นเอว  อสกฺขิ 

ไม่ได้ทรงอาจแล้ว  กาตุ  เพ่ืออนักระท า  เต  ภิกฺข ู ซึง่ภิกษุ  ท. เหล่านัน้ 

สมคฺเค  ให้เป็นผู้พร้อมเพรียงกนันัน่เทียว ฯ 

        ๑๓.  ๕๖/๑๒  ตัง้แต่  สตฺถา  อานนฺท  เอกโกว  อาคโตสีติ 

เป็นต้นไป. 

        สตฺถา  อ. พระศาสดา  ปจฺุฉิตฺวา  ตรัสถามแล้วว่า  อานนฺท 

ดกู่อนอานนท์  ตฺว   อ. เธอ  เอกโกว  ผู้ เดียวเทียว  อาคโต  เป็นผู้มา  
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แล้ว  อสิ  ย่อมเป็นหรือ  อิติ  ดงันี ้ สตฺุวา ทรงสดบัแล้ว  (เถรสฺส)    

อาคตภาว   ซึง่ความท่ีแห่งพรเถระเป็นผู้มาแล้ว  สทฺธึ  พร้อม  ภิกฺขหูิ 

ด้วยภิกษุ  ท. ปญฺจสเตหิ  ผู้ มีร้อยห้าเป็นประมาณ  วตฺวา  ตรัสแล้ว 

ว่า  ปน  ก็  เต  ภิกฺข ู อ. ภิกษุ  ท. เหล่านัน้  (วสนฺติ)  ย่อมอยู่ 

กหุ ึ ฅาเน  ณ  ท่ีไหน  อิติ  ดงันี ้ (วจเน)  ครัน้เม่ือค าว่า  อห   อ. 

ข้าพระองค์  อชานนฺโต  ไม่ทราบอยู่  จิตฺต   ซึง่พระทยั  ตมฺุหาก  

ของพระองค์  ท. ฅเปตฺวา  พกัไว้แล้ว (เต ภิกฺข)ู  ซึง่ภิกษุ  ท.เหล่านัน้ 

พหิ  ในภายนอก  อาคโต  เป็นผู้มาแล้ว  อมฺหิ  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้

(เถเรน)  อนัพระเถระ  วตฺุเต  กราบทลูแล้ว  อาห  ตรัสแล้วว่า 

ตฺว   อ. เธอ  ปกฺโกสาหิ  จงร้องเรียกมา  เต  ภิกฺข ู ซึง่ภิกษุ  ท. 

เหล่านัน้  อิติ  ดงันี ้ฯ  เถโร  อ. พระเถระ  อกาสิ  ได้กระท าแล้ว 

ตถา  เหมือนอย่างนัน้ ฯ  เต  ภิกฺข ู อ. ภิกษู  ท.เหล่านัน้  อาคนฺตฺวา 

มาแล้ว  วนฺทิตฺวา  ถวายบงัคมแล้ว  สตฺถาร   ซึง่พระศาสดา  นิสีทสึ ุ

นัง่แล้ว  เอกมนฺต   ณ  ส่วนสดุข้างหนึง่ ฯ 

        สตฺถา  อ. พระศาสดา  กตฺวา  ทรงกระท าแล้ว  ปฏิสนฺถาร  

ซึง่อนัปฏิสนัถาร  สทฺธึ  กบั  เตหิ  ภิกฺขหูิ  ด้วยภิกษุ  ท. เหล่านัน้ 

(วจเน)  ครัน้เม่ือค าว่า  ภนฺเต  ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ  ภควา 

อ. พระผู้ มีพระภาคเจ้า  พทฺุธสขุมุาโล  จเอว  ทรงเป็นพระพทุธเจ้า 

ผู้ละเอียดอ่อนด้วยนัน่เทียว  ขตฺติยสขุมุาโล  จ  ทรงเป็นกษัตริย์ผู้  

ละเอียดอ่อนด้วย  (โหติ)  ย่อมเป็น  ทกฺุกร   กมฺม   อ.  กรรมอนั 

บคุคลกระท าได้โดยยาก  ตมฺุเหหิ  อนัพระองค์  ท. เอกเกหิ  ผู้พระองค์  
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เดียว  ติกฺฅนฺเตหิ  จ  ผู้ประทบัยืนอยู่ด้วย  นิสีทนฺเตหิ  จ  ผู้ประทบั 

นัง่อยู่ด้วย  เตมาส   ตลอดกาลประกอบด้วยเดือน  ๓  กต   ทรงกระท า   

แล้ว  (ปคฺุคโล)  อ. บคุคล  วตฺตปฏิวตฺตการโกปิ  ผู้กระท าซึง่วตัร 

และวตัรอนัสมควรก็ดี  มโุขทกทายโกปิ  ผู้ถวายซึง่น า้เป็นเคร่ืองล้าง 

ซึง่พระพกัตร์ก็ดี  น  อโหสิ  มญฺเฃ  ชะรอยไม่ได้มีแล้ว  อิติ  ดงันี ้

เตหิ  ภิกฺขหูิ  อนัภิกษุ  ท.เหล่านัน้  วตฺุเต  กราบทลูแล้ว  วตฺวา 

ตรัสแล้วว่า  ภิกฺขเว  ดกู่อนภิกษุ  ท. สพฺพกิจฺจานิ  อ. กิจทัง้ปวง  ท.  มม 

ของเรา  ปาริเลยฺยกหตฺถินา  อนัช้างช่ือว่าปาริไลยก์  กตานิ  กระท าแล้ว 

มม  แก่เรา  หิ  ก็  เอวรูป   สหายก   ลภนฺเตน  ปคฺุคเลน  เอกโต  วสิตุ  

อ. อนับคุคล  ผู้ ได้อยู่  ซึง่สหาย  ผู้ มีรูปอย่างนี ้ อยู่โดยความ 

เป็นอนัเดียวกนั  ยตฺุต   ควรแล้ว  (เอวรูป   สหายก )  อลภนฺตสฺส 

ปคฺุคลสฺส  เอกจาริกภาโวว  อ. ความท่ีแห่งบคุคล  ผู้ ไม่ได้อยู่  ซึง่ 

สหาย   ผู้ มีรูปอย่างนี ้ เป็นผู้ มีการเท่ียวไปแห่งบคุคลคนเดียวเทียว 

เสยฺโย  เป็นอาการประเสริฅกว่า  (โหติ)  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ อภาสิ 

ได้ทรงภาษิตแล้ว  คาถาโย  ซึง่พระคาถา  ท. ติสฺโส  ๓  นาควคฺเค 

ในนาควรรค  อิมา  เหล่านีว้่า 

        สเจ  ถ้าว่า  (ปคฺุคโล)  อ. บคุคล  ลเภถ  พงึได้ 

        สหาย   ซึง่สหาย  นิปก   ผู้ มีปัญญาเป็นเคร่ือง 

        รักษาซึง่ตน  ธีร   ผู้ เป็นปราชญ์  สาธุวิหารึ  ผู้ มี 

        ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่อนัยงัประโยชน์ให้ส าเร็จ  สทฺธึ- 

        จร   ผู้ เท่ียวไปกบั  (อตฺตนา)  ด้วยตนไซร้  (โส  
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        ปคฺุคโล)  อ. บคุคลนัน้  อตฺตมโน  เป็นผู้ มีใจ   

        เป็นของของตน  สติมา  เป็นผู้ มีสติ  (หตฺุวา) 

        เป็น  อภิภยฺุย  ครอบง าแล้ว  ปริสฺสยานิ  ซึง่ 

        อนัตรายเป็นเคร่ืองนอนรอบ  ท. สพฺพานิ   ทัง้ปวง 

        จเรยฺย  พงึเท่ียวไป  เตน  สหายเกน  ด้วยสหายนัน้ 

        เจ  หากว่า  (ปคฺุคโล)  อ. บคุคล  โน  ลเภถ 

        ไม่พงึได้  สหาย   ซึง่สหาย  นิปก   ผู้ มีปัญญาเป็น 

        เคร่ืองรักษาซึง่ตน  ธีร   ผู้ เป็นปราชญ์  สาธุวิหารึ 

        ผู้ มีธรรมเป็นเคร่ืองอยู่อนัยงัประโยชน์ให้ส าเร็จ 

        สทฺธึจร  ผู้ เท่ียวไปกบั  (อตฺตนา)  ด้วยตนไซร้ 

        (โส  ปคฺุคโล)  อ. บคุคลนัน้  เอโก  ผู้ เดียว 

        จเร  พงึเท่ียวไป  ราชา  อิว  ราวกะ  อ. พระราชา 

        ปหาย  ทรงละแล้ว  รฏฺฅ   ซึง่แว่นแคว้น  วิชิต  

        อนัพระองค์ทรงชนะแล้ว  (เอโก)  พระองค์เดียว 

        (จรนฺโต)  เสด็จเทียวไปอยู่  นาโค  อิว  ราวกะ 

        อ. ช้างตวัประเสริฅ  มาตงฺโค  ช่ือว่ามาตงัคะ 

        (เอโก)  ตวัเดียว  (จรนฺโต)  เท่ียวไปอยู่ 

        อรญฺเฃ  ในป่า  จริต   อ. การเท่ียวไป  เอกสฺส 

        ปคฺุคลสฺส  แห่งบคุคลคนเดียว  เสนฺโย  เป็นธรรม- 

        ชาติประเสริฅกว่า  (โหติ)  ย่อมเป็น  สหายตา 

        อ.  คณุเคร่ืองความเป็นแห่งสหาย  นตฺถิ  ย่อม  
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        ไม่มี  พาเล  ในเพราะชนพาล  (ปคฺุคโล)  อ.   

        บคุคล  เอโก  (หตฺุวา)  อปโฺปสฺสกฺุโก  มาตงฺโค 

        อรญฺเฃ  นาโค  (จรนฺโต)  อิว  จเร  จ  พงึเป็น 

        ผู้ เดียว  เป็น  พงึเท่ียวไป  ราวกะ  อ. ช้างตวั 

        ประเสริฅ  ช่ือว่ามาตงัคะ  ตวัมีความขวนขวายน้อย 

        เท่ียวไปอยู่  ในป่าด้วย  น  ปาปานิ  กยิรา  จ  ไม่ 

        พงึกระท า  ซึง่บาป  ท. ด้วย  อิติ  ดงันี ้ ฯ 

         

        ๑๔.  ๕๙/๖  ตัง้แต่  สาวตฺถิย   อนปุปฺตฺตาน   ปน  เตส   ภควา 

เป็นต้นไป. 

        ปน  ก็  ภควา  อ. พระผู้ มีพระภาคเจ้า  ทาเปสิ   ทรงยงับคุคล 

ให้แล้ว  เสนาสน   ซึง่เสนาสนะ  เอกมนฺเต  ในส่วนสดุข้างหนึง่ 

การาเปตฺวา ยงับคุคลให้กระท า  วิวิตฺต   ให้เป็นท่ีสงดัแล้ว  เตส  

ภิกฺขนู   แก่ภิกษุ  ท. เหล่านัน้  อนปุปฺตฺตาน   ผู้ถึงแล้วโดยล าดบั 

สาวตฺถิย   ซึง่เมืองสาวตัถี  ฯ  อญฺเฃ  ภิกฺข ู อ. ภิกษุ  ท. เหล่าอ่ืน 

นเอว  นิสีทนฺติ  ย่อมไม่นัง่นัน่เทียว  น  ติฏฺฅนฺติ  ย่อมไม่ยืน  เอกโต 

โดยความเป็นอนัเดียวกนั  สทฺธึ  กบั  เตหิ  ภิกฺขหูิ  ด้วยภิกษุ  ท. 

เหล่านัน้ ฯ  อาคตาคตา  ชนา  อ. ชน  ท.  ผู้มาแล้วและมาแล้ว 

ปจฺุฉนฺติ  ย่อมทลูถาม  สตฺถาร   ซึง่พระศาสดาว่า  ภนฺเต  ข้าแต่ 

พระองค์ผู้ เจริญ  กตเม  ภิกฺข ู อ. ภิกษุ  ท.  พวกไหน  ภิกฺข ู เป็น 

ภิกษุ  โกสมฺพกิา  ผู้อยู่ในเมืองโกสมัพี  ภณฺฑนการกา  ผู้กระท าซึง่  
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ความแตกร้าว  เต  เหล่านัน้  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ฯ   

        สตฺถา  อ. พระศาสดา  ทสฺเสติ  ทรงแสดงอยู่ว่า  เอเต ภิกฺข ูอ. 

ภิกษุ  ท. เหล่านัน่  (ภิกฺข)ู  เป็นภิกษุ  (โกสมฺพกิา)  ผู้อยู่ในเมืองโกสมัพี 

(ภณฺฑทการกา)  ผู้กระท าซึง่ความแตกร้าว (โหนฺติ)  ย่อมเป็น 

อิติ  ดงันี ้ ฯ  เต  โกสมฺพกิภิกฺข ู อ.  ภิกษุผู้อยู่ในเมืองโกสมัพี  ท. 

เหล่านัน้  อาคตาคเตหิ  ชเนหิ  องฺคลุิยา  ทสฺสิยมานา  ผู้อนัชน 

ท. ผู้มาแล้วและมาแล้ว  แสดงอยู่  ด้วยนิว้มือ  (วจเนน)  ด้วยค าว่า 

กิร  ได้ยินว่า  เอเต  ภิกฺข ู อ. ภิกษุ  ท. เหล่านัน่  เต  ภณฺฑนการกา 

โกสมฺพกิภิกฺข ู เป็นภิกษุผู้อยู่ในเมืองโกสมัพี  ผู้กระท าซึง่ความแตกร้าว 

เหล่านัน้  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น  กิร  ได้ยินว่า  เอเต  ภิกฺข ู อ. ภิกษุ 

ท.  เหล่านัน่  เต  ภณฺฑนการกา  โกสมฺพกิภิกฺข ู เป็นภิกษุผู้อยู่ในเมือง 

โกสมัพี  ผู้กระท าซึง่ความแตกร้าว  เหล่านัน้  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น 

อิติ  ดงันี ้ อสกฺโกนฺตา  ไม่อาจอยู่  อกฺุขิปิตุ   เพ่ืออนัยกขึน้  สีส  

ซึง่ศีรษะ  ลชฺชาย  เพราะความละอาย  นิปชฺชิตฺวา  หมอบลงแล้ว 

ปาทมเูล  ณ  ท่ีใกล้แห่งพระบาท  ภควโต  ของพระผู้ มีพระภาคเจ้า 

ภควนฺต   ยงัพระผู้ มีพระภาคเจ้า  ขมาเปสุ   ให้ทรงอดโทษแล้ว ฯ 

        สตฺถา  อ. พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแล้วว่า  ภิกฺขเว  ดกู่อน 

ภิกษุ  ท. ภาริย   กมฺม   อ.  กรรมอนัหนกั  โว  อนัเธอ  ท. กต  

กระท าแล้ว  ตมฺุเห  นาม ช่ือ  อ. เธอ  ท. ปพฺพชิตฺวาปิ  แม้บวช 

แล้ว  สนฺติเก  ในส านกั  พทฺุธสฺส ของพระพทุธเจ้า  มาทิสสฺส  ผู้  

เช่นกบัด้วยเรา  มยิ  ครัน้เม่ือเรา  กโรนฺเต  กระท าอยู่  สามคฺค ึ ซึง่  
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ความสามคัคี  น  กริตฺถ  ไม่กระท าแล้ว  วจน   ซึง่ค า  มม  ของเรา   

โปราณกปณฺฑิตาปิ  แม้  อ. บณัฑิตผู้ มีในก่อน  ท. สตฺุวา  ฟังแล้ว 

โอวาท   ซึง่โอวาท  มาตาปิตนู   ของมารดาและบิดา  ท.  วชฺฌปปฺตฺตาน  

ผู้ถึงแล้วซึง่ความเป็นแห่งบคุคลผู้อนับคุคลพงึฆ่า  เตส ุ มาตาปิตสูุ 

ครัน้เม่ือมารดาและบิดา  ท.  เหล่านัน้  (ชเนหิ)  อนัชน  ท.  โวโร- 

ปิยมาเนสปิุ  แม้ปลงลงอยู่  ชีวิตา  จากชีวิต  อนติกฺกมิตฺวา  ไม่ก้าว 

ล่วงแล้ว  ต   โอวาท   ซึง่โอวาทนัน้  การยสึ ุ ยงับคุคลให้กระท าแล้ว 

รชฺช   ซึง่ความเป็นแห่งพระราชา  รฏฺเฅส ุ ในแว่นแคว้น  ท. ทฺวีส ุ ๒ 

ปจฺฉา  ในภายหลงั  อิติ  ดงันี ้ กเถตฺวา  ตรัสแล้ว  ทีฆาวกุมุารชาตก  

ซึง่ชาดกอนับณัฑิตก าหนดแล้ว  ด้วยพระกมุารพระนามว่าทีฆาวุ 

ปนุเอว  อีกนัน่เทียว  วตฺวา  ตรัสแล้วว่า  ภิกฺขเว  ดกู่อนภิกษุ  ท. 

ทีฆาวกุมุาโร  อ. พระกมุารพระนามว่าทีฆาว ุ มาตาปิตสู ุ ครัน้เม่ือ 

พระมารดาและพระบิดา  ท.  (ราชปริุเสหิ)  อนัราชบรุุษ  ท. โวโร- 

ปิยมาเนสปิุ  แม้ปลงลงอยู่  ชีวิตา  จากพระชนมชีพ  เอว   อย่างนี ้

อนติกฺกมิตฺวา  ไม่ทรงก้าวล่วงแล้ว  โอวาท   ซึง่พระโอวาท  เตส  

มาตาปิตนู   ของพระมารดาและพระบิดา ท. เหล่านัน้  ลภิตฺวา  ทรง 

ได้แล้ว  ธีตร   ซึง่พระธิดา  พฺรหฺมทตฺตสฺส  ของพระราชาพระนามว่า 

พรหมทตั  ปจฺฉา  ในภายหลงั  กาเรสิ  ทรงยงับคุคลให้กระท าแล้ว 

รชฺช   ซึง่ความเป็นแห่งพระราชา  กาสีโกสลรฏฺเฅส ุ ในแว่นแคว้น 

ช่ือว่ากาสีและโกศล  ท. ทฺวีส ุ ๒  ปน  ล่วงว่า  ภาริย   กมฺม   อ. กรรม 

อนัหนกั  ตมฺุเหหิ  อนัเธอ  ท.  อกโรนฺเตหิ  ผู้ ไม่กระท าอยู่  วจน  
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ซึง่ค า  มม  ของเรา  กต   กระท าแล้ว  อิติ  ดงันี ้ อาห  ตรัสแล้ว   

คาถ   ซึง่พระคาถา  อิม  นีว้่า 

        จ  ก็  ปเร  ชนา  อ. ชน ท.เหล่าอ่ืน  น 

        วิชานนฺติ  ย่อมไม่รู้แจ้งว่า  มย   อ.เรา  ท. ยมาม 

        เส  ย่อมย่อยยบัสิ  เอตฺถ  สงฺฆมชเฌ  ในท่ามกลาง 

        แห่งสงฆ์นี ้ (อิติ)  ดงันี ้ จ  ส่วนว่า  เย  ชนา 

        อ. ชน ท.  เหล่าใด   ตตฺถ  สงฺเฆ  ในหมู่นัน้ 

        วิชานนฺติ  ย่อมรู้แจ้ง  เมธคา  อ. ความหมายมัน่  ท. 

        สมฺมนฺติ  ย่อมสงบ  ตโต  เตส   ชนาน   สนฺติกาโต 

        จากส านกั  ของชน ท.  เหล่านัน้  อิติ  ดงันี ้ ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  ภณฺฑการกา  ชนา  อ. ชน  ท. ผู้  

กระท าซึง่ความแตกร้าว  ฅเปตฺวา  ยกเว้น  ปณฺฑิเต  ซึง่บณัฑิต  ท. 

คือว่า  อญฺเฃ  เหล่าอ่ืน  ตโต  ปณฺฑิตโต  จากบณัฑิตนัน้   ปเร 

นาม  ช่ือว่าเหล่าอ่ืน  เต  ปเร  ชนา  อ. ชน  ท.เหล่าอ่ืน  เหล่า 

นัน้  กโรนฺตา  กระท าอยู่  โกลาหล   ซึง่ความโกลาหล  ตตฺถ  สงฺฆ- 

มชฺเฌ  ในท่ามกลางแห่งสงฆ์นัน้  น  วิชานนฺติ  ช่ือว่าย่อมไม่รู้แจ้งว่า 

มย   อ.เรา  ท.ยมาม  เส  ย่อมย่อยยบัสิ  คือว่า  อปุรมาม  ย่อม 

ป่นปี ้ คือว่า  นสฺสาม  ย่อมฉิบหาย  คือว่า คจฺฉาม  ย่อมไป  สมีป  

สู่ท่ีใกล้  คือว่า  มจฺจสุนฺติก   สู่ส านกัของมจัจ ุ สสต   เนือง ๆ อิติ 

ดงันี ้ (อิติ)  ดงันี ้ ตตฺถ  ปเทส ุ ในบท  ท. เหล่านัน้หนา  (ปทสฺส) 

แห่งบทว่า  ปเร  อิติ  ดงันีเ้ป็นต้น  ฯ  
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        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  เย  ชนา  อ. ชน   ท.เหล่าใด  

ปณฺฑิตา  ผู้ เป็นบณัฑิต  ตตฺถ  สงฺเฆ  ในหมู่นัน้  วิชานนฺติ  ย่อมรู้ 

แจ้งว่า  มย   อ.เรา  ท.  คจฺฉาม  ย่อมไป  มจฺจสุมีป   สู่ท่ีใกล้ของ 

มจัจ ุ อิติ  ดงันี ้ (อิติ)  ดงันี ้ (คาถาปาทสฺส)  แห่งบาทแห่งพระ 

คาถาว่า  เย  จ  ตตฺถ  วิชานนฺติ  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า   เต  ชนา  อ. ชน  ท.เหล่านัน้ 

ชานนฺตา  รู้อยู่  เอว   หิ  อย่างนีแ้ล  โยนิโสมนสิการ   ยงัการกระท า 

ไว้ในใจโดยแยบคาย  อปุปฺาเทตฺวา  ให้เกิดขึน้แล้ว  ปฏิปชฺชนฺติ 

ปฏิบตัิอยู่  วปูสมาย  เพ่ือความเข้าไปสงบวิเศษ  เมธคาน   แห่งความ 

หมายมัน่  ท. คือว่า  กลหาน   แห่งความทะเลาะ  ท. อถ  ครัน้เม่ือ 

ความเป็นอย่างนัน้  (สนฺเต)  มีอยู่  เมธคา  อ. ความหมายมัน่  ท. 

เต  เหล่านัน้  สมฺมนฺติ  ช่ือว่าย่อมสงบ  ตาย  ปฏิปตฺติยา  เพราะ 

การปฏิบตัินัน้  เตส   ปณฺฑิตาน   แห่งบณัฑิต  ท. เหล่านัน้  (อิติ) 

ดงันี ้ (คาถาปาทสฺส)  แห่งบาทแห่งพระคาถาว่า  ตโต  สมฺมนฺติ 

เมธคา  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        อถวา  อีกอย่างหนึง่  อตฺโถ  อ. อธิบาย  เอตฺถ  คาถาย   ใน 

พระคาถานี ้ อย   นีว้่า  (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  (ชนา)  อ. ชน 

ท. มยา  มา  ภิกฺขเว  ภณฺฑน   (อกริตฺถ)  อิติอาทีนิ  วจนานิ  วตฺวา 

โอวทิยมานาปิ  ผู้แม้อนัเรากล่าวแล้ว  ซึง่ค า  ท. อนัมีค าว่า  ดกู่อน 

ภิกษุ  ท.  อ. เธอ  ท. อย่าได้กระท าแล้ว  ซึง่ความแตกร้าว  ดงันี ้ 
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เป็นต้น  สัง่สอนอยู่  ปพฺุเพ  ในกาลก่อน  อมามกา  ช่ือว่าผู้ ไม่เช่ือถือ   

อปฏิคฺคหเณน  เพราะอนัไม่รับเอา  โอวาทสฺส ซึง่โอวาท  มม 

ของเรา  ปเร  นาม  ช่ือว่าเหล่าอ่ืน  (เต  ปเร  ชนา)  อ. ชน  ท. 

เหล่าอ่ืน  เหล่านัน้  น  วิชานนฺติ  ย่อมไม่รู้แจ้งว่า  มย   อ.เรา  ท. 

คเหตฺวา  ถือเอาแล้ว  มิจฺฉาคาห   ถือเอาผิด  ฉนฺทาทิวเสน  ด้วย 

อ านาจแห่งอคติมีฉนัทะเป็นต้น  ยมาม  เส  ย่อมย่อยยบัสิ  คือว่า 

วายมาม  ย่อมพยายาม  วฑฺุฒิยา  เพ่ือความเจริญ  ภณฺฑนาทีน  

การณาน   แห่งเหต ุ ท. มีความแตกร้าวเป็นต้น  เอตฺถ  สงฺฆมชฺเฌ 

ในท่ามกลางแห่งสงฆ์นี ้ อิติ  ดงันี ้ ปน  แต่ว่า  อิทานิ  ในกาลนี ้

ปณฺฑิตปริุสา  อ. บรุุษผู้ เป็นบณัฑิต  ท. เย  เหล่าใด  อนฺตเร  ใน 

ระหว่าง  ตมฺุหาก   แห่งเธอ  ท. ตตฺถ  นัน้  ปจฺจเวกฺขมานา  พจิารณา 

เห็นเฉพาะอยู่  โยนิโส  โดยแยบคาย  วิชานนฺติ  ย่อมรู้แจ้งว่า  ปพฺุเพ 

ในกาลก่อน  มย   อ. เรา  ท. วายมนฺตา พยายามอยู่  ฉนฺทาทิวเสน 

ด้วยอ านาจแห่งอคติมีฉนัทะเป็นต้น  ปฏิปนฺนา  เป็นผู้ปฏิบตัิแล้ว 

อโยนิโส  โดยไม่แยบคาย  (อมฺห)  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ เมธคา 

อ. ความหมายมัน่  ท. กลหสงฺขาตา อนับณัฑิตนบัพร้อมแล้วว่า 

ความทะเลาะ  อิเม  เหล่านี ้ อิทานิ  ในกาลนี ้ สมฺมนฺติ ย่อมสงบ 

สนฺติกา   จากส านกั  เตส   ปณฺฑิตาน   ของบณัฑิต  ท.เหล่านัน้  ตโต 

นัน้  คือว่า  นิสฺสาย  เพราะอาศยั  ปณฑิตปริุเส  ซึง่บรุุษผู้ เป็นบณัฑิต 

ท. เต  เหล่านัน้  (อิติ)  ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  ปเร  จ  อิติ  
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ดงันี ้ (ปณฺฑิเตน)  อนับณัฑิต  (เวทิตพฺโพ)  พงึทราบ  อิติ  ด้วย   

ประการฉะนี ้ฯ  
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                            เร่ืองจลุกาลและมหากาล   

        ๑๕.  ๑๒/๒๑  ตัง้แต่  เถโร  กึ  ปน  มย   ตยา  กถิตตฺเต 

เป็นต้นไป. 

        เถโร  อ. พระเถระ  อวตฺวา  ไม่กล่าวแล้วว่า  ปน  ก็  มย  

อ. เรา  ท.  วตฺติสฺสาม  จกัประพฤติ  ตยา  กถิตวตฺเต  ในวตัรอนั 

ท่านกล่าวแล้ว  กึ  อย่างไร  อิติ  ดงันี ้ อาห  กล่าวแล้วว่า  อปุาสิเก 

ดกู่อนอบุาสิกา  (มยา)  กาตุ   อ. อนัฉันกระท า  กึ  ซึง่อะไร  วฏฺฏติ 

ย่อมควร  อิติ  ดงันี ้ ฯ  (กาลี)  อ. นางกาลี  (อาห)  เรียนแล้ว 

ว่า  ภนฺเต  ข้าแต่ท่านผู้ เจริญ  โสสานิเกหิ  นาม  ชเนหิ  กเถตุ   อ. 

อนัชน  ท. ช่ือว่าผู้อยู่ในป่าช้าบอก วสนภาโว  ซึง่ความเป็นคือ 

อนัอยู่  สสุาเน  ในป่าช้า  สสุานโคปกาน   ชนาน   จ  แก่ชน  ท. ผู้  

คุ้มครองซึง่ป่าช้าด้วย  วิหาเร  มหาเถรสฺส  จ  แก่พระเถระผู้ใหญ่ 

ในวิหารด้วย  คาโภชกสฺส  จ  แก่ผู้ใหญ่บ้านด้วย  วฏฺฏต  ย่อมควร 

อิติ  ดงันี ้ฯ  (เถโร)  อ. พระเถระ  (ปจฺุฉิ)  ถามแล้วว่า  (โส- 

สานิเกหิ  ชเนหิ  กเถตุ )  อ. อนัชน  ท. ผู้อยู่ในป่าช้าบอก  (วสน- 

ภาโย)  ซึง่ความเป็นคืออนัอยู่  (สสุาเน)  ในป่าช้า  (สสุานโคปกาน  

ชนาน   จ)   แก่ชน  ท. ผู้คุ้มครองซึง่ป่าช้าด้วย  (วิหาเร  มหาเถรสฺส 

จ)   แก่พระเถระผู้ใหญ่  ในวิหารด้วย  (คามโภชกสฺส  จ)  แก่ผู้ใหญ่ 

บ้านด้วย  (วฏฺฏติ)  ย่อมควร  กึการณา  เพราเหตะอะไร  อิติ  
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ดงันี ้ ฯ  (กาลี)  อ. นางกาลี  (อาห)  เรียนแล้วว่า  (หิ)  เพราะ   

ว่า  โจรา  อ. โจร  ท.  กตกมฺมา ผู้ มีกรรมอนัท าแล้ว  สามิเกหิ 

ปทานปุท   อนพุนฺธนฺตา  ผู้อนัเจ้าของ  ท. ติดตามอยู่  ซึง่รอยเท้าตาม 

ซึง่รอยเท้า  ฉฑฺเฑตฺวา  ทิง้แล้ว  ภณฺฑิก   ซึง่ห่อของ  สสุาเน  ในป่าช้า 

ปลายนฺติ  ย่อมหนีไป  อถ  ครัน้เม่ือความเป็นอย่างนัน้  (สนเต)  มีอยู่ 

มนสฺุสา  อ. มนษุย์  ท. กโรนฺติ  ย่อมกระท า  ปริปนฺถ   ซึง่อนัตรายรอบ 

โสสานิกาน   แก่ชน  ท. ผู้อยู่ในป่าช้า  ปน  แต่ว่า  (อตเถ)  ครัน้ 

เม่ือเนือ้ความ  (อยฺเยน)  อนัพระผู้ เป็นเจ้า  กถิเต  บอกแล้ว  เอเตส  

ชนาน   แก่ชน  ท.เหล่านัน้  (เอเต  ชนา)  อ. ชน  ท.เหล่านัน่ 

นิวาเรนฺติ  ย่อมห้าม  อปุทฺทว   ซึง่อปัุทวะ  (กถเนน)  ด้วยอนั 

กล่าวว่า  มย  อ. เรา  ท. ชานาม  ย่อมรู้  วสนภาว   ซึง่ความเป็น 

คืออนัอยู่  เอตถ  ฅาเน  ในท่ีนี ้ อิมสฺส  ภทนฺตสฺส  แห่งท่านผู้ เจริญ 

นี ้ กาล   สิน้กาล  เอตฺตก   นาม  ช่ืออนัมีประมาณเท่านี ้ เอโส 

ภทนฺโต  อ.  ท่านผู้ เจริญนัน่  อโจโร  เป็นผู้ไม่ใช่โจร  (โหติ)  ย่อม 

เป็น  อิติ  ดงันี ้ ตสฺมา  เพราะเหตนุัน้  (อยฺเยน)  กเถตุ   อ. อนั 

พระผู้ เป็นเจ้าบอก  เอเตส   ชนาน   แก่ชน  ท.  เหล่านัน่  วฏฺฏติ 

ย่อมควร  อิติ  ดงันี ้ ฯ  (เถโร)  อ. พระเถระ  (ปจฺุฉิ)  ถามแล้ว 

ว่า  กึ  กมฺม   อ. กรรมอะไร  อญฺฃ   อ่ืน  (มยา)  อนัฉนั  กาตพฺพ  

พงึกระท า  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (กาลี)  อ. นางกาลี  (อาห)  เรียนแล้วว่า  ภนฺเต  ข้าแต่ 

ท่านผู้ เจริญ  มจฺฉม สปิฏฺฅติลคฬุาทีนิ  วตฺถนิู  อ.  วตัถ ุ ท. มีปลา  
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และเนือ้และแป้งและงาและน า้อ้อยงบเป็นต้น  อยฺเยน อนัพระผู้ เป็นเจ้า   

วสนฺเตน  นาม  ช่ือว่าผู้อยู่  สสุาเน  ในป่าช้า  วชฺเชตพฺพานิ  พงึเว้น 

(อยฺเยน)  อนัพระผู้ เป็นเจ้า  (วสนฺเตน)  ผู้อยู่  (สสุาเน)  ในป่าช้า 

น  นิทฺทายิตพฺพ   ไม่พงึประพฤติหลบั  ทิวา  ในกลางวนั  (อยฺเยน) 

อนัพระผู้ เป็นเจ้า  อกสีุเตน  พงึเป็นผู้ไม่เกียจคร้าน  อารทฺธวิริเยน  พงึ 

เป็นผู้ มีความเพียรอนัปรารภแล้ว  ภวิตพฺพ   พงึเป็น  (อยฺเยน)  อนัพระ 

ผู้ เป็นเจ้า  อสเฅน  เป็นผู้ไม่โอ้อวด  อมายาวินา  เป็นผู้ไม่มีมายา 

หตฺุวา  เป็น  กลฺยาณชฺฌาสเยน  พงึเป็นผู้ มีอธัยาศยัอนังาม  ภวิตพฺพ  

พงึเป็น  (อยฺเยน)  อนัพระผู้ เป็นเจ้า  สพฺเพส ุ ชเนส ุ ครันเม่ือชน  ท. 

ทัง้ปวง  สตฺุเตส ุ หลบัแล้ว  สาย   ในเวลาเย็น  อาคนฺตพฺพ   พงึมา 

วิหารโต  จากวิหาร  (อยฺเยน)  อนัพระผู้ เป็นเจ้า  สพฺเพส ุ ชเนส ุ ครัน 

เม่ือชน  ท.  ทัง้ปวง  อนฏฺุฅิเตสเุอว  ไม่ลกุขึน้แล้วนัน่เทียว  ปจฺจสูกาเล 

ภนฺเต  ข้าแต่ท่านผู้ เจริญ  สเจ  ถ้าว่า  อยฺโย  อ. พระผู้ เป็นเจ้า 

วิหรนฺโต  อยู่  อิมสฺม ึ ฅาเน  ในท่ีนี ้ เอว   อย่างนีไ้ซร้  สกฺขิสฺสติ 

จกัอาจ  ปพฺพชิตกิจฺจ   มตฺถก   ปาเปตุ   เพ่ืออนัยงักิจของบรรพชิตให้ 

ถึง  ซึง่ท่ีสดุ  สเจ  ถ้าว่า  (ชนา)  อ. ชน  ท. อาเนตฺวา  น ามาแล้ว 

มตสรีร   ซึง่เสรีระอนัตายแล้ว  ฉฑฺเฑนฺติ  ย่อมทิง้ไซร้  อห   อ. ดิฉัน 

อาโรเปตฺวา  จกัยกขึน้แล้ว  กมฺพลกฏูาคาร   สู่เรือนยอดอนับคุคล 

ปกปิดแล้วด้วยผ้าขนสตัว์  กตฺวา  จกักระท าแล้ว  สกฺการ   ซึง่สกัการะ 

คนฺธมาลาทีหิ  วตฺถหูิ  ด้วยวตัถ ุ ท. มีของหอมและดอกไม้เป็นต้น 

กริสฺสามิ  จกักระท า  สรีรกิจฺจ  ซึง่กิจด้วยสรีระ  เจ  หากว่า  (อยฺโย)  
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อ.  พระผู้ เป็นเจ้า  โน  สกฺขิสฺสติ  จกัไม่อาจ  (ปพฺพชิตกิจฺจ   มตฺถก  

ปาเปตุ )   เพ่ืออนัยงักิจของบรรพชิตให้ถึง  ซึง่ท่ีสดุไซร้  อห   อ. ดิฉนั   

อาโรเปตฺวา  จกัยกขึน้แล้ว  จิตก   สู่เชิงตะกอน  อคฺค ึ ยงัไฟ 

ชาเลตฺวา  จกัให้โพลงแล้ว  อากฑฺฒิตฺวา  จกัลากมาแล้ว  สงฺกนุา 

ด้วยขอ  ฅเปตฺวา จกัตัง้ไว้แล้ว  พหิ  ในภายนอก  โกฏฺเฏตฺวา  จกั 

ทอนแล้ว  ผรสนุา  ด้วยขวาน  ฉินฺทิตฺวา  จกัตดัแล้ว  (กตฺวา) 

กระท า  ขณฺฑาขณฺฑิก   ให้เป็นชิน้ใหญ่และชิน้น้อย  ปกฺขิปิตฺวา  จกัใส่ 

เข้าแล้ว  อคฺคิมฺหิ  ในไฟ  ทสฺเสตฺวา  จกัแสดงแล้ว  ตยฺุห  แก่ท่าน 

ฌาเปสฺสามิ  จกัยงัไฟให้ไหม้  อิติ  ดงันี ้ฯ  อถ  ครัง้นัน้  เถโร  อ. 

พระเถระ  อาห  กล่าวแล้วว่า  ภทฺเท  ดกู่อนนางผู้ เจริญ  สาธุ  อ. 

ดีละ  ปน  ก็  ตฺว   อ. ท่าน  ทิสฺวา  เห็นแล้ว  รูปารมฺมณ   ซึง่ 

อารมณ์คือรูป  เอก  อย่างหนึง่  กเถหิ จงบอก  มยฺห   แก่ฉนัเถิด 

อิติ  ดงันี ้ น   กาล ึ กะนางกาลีนัน้ ฯ  สา  กาลี  อ.  นางกาลีนัน้ 

ปจฺจสฺโสสิ  ได้ฟังตอบแล้วว่า  สาธุ  อ. ดีละ  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        เถโร  อ. พระเถระ  กโรติ  ย่อมกระท า  สมณธมฺม   ซึง่ 

สมณธรรม  สสุาเน  ในป่าช้า  ยถาชฺฌาสเยน  ตามอธัยาศยัอย่างไร ฯ 

ปน  ส่วนว่า  จลฺุลกาลตฺเถโร  อ. พระเถระช่ือว่าจลุกาล  อฏฺุฅาย 

ลกุขึน้แล้ว  สมฏฺุฅาย  ลกุขึน้ด้วยดีแล้ว  จินฺเตติ  ย่อมคิด  ฆราวาส  

ซึง่การอยู่ครองซึง่เรือน  อนสฺุสรติ  ย่อมระลกึถึง  ปตฺุตทาร   ซึง่บตุร 

และทาระ  จินฺเตสิ  คิดแล้ว่า ภาติโก  อ.  ภิกษุผู้ เป็นพ่ีชาย  เม  
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ของเรา  อย   นี ้ กโรติ  ย่อมกระท า  กมฺม   ซึง่กรรม  อติภาริย    

อนัหนกัยิ่ง   อิติ  ดงันี ้ฯ   

        ๑๖.  ๖๖/๑๗  ตัง้แต่  คามทฺวาร   ปตฺวา  ภิกฺขสุงฺโฆ  อชฺุฌายิ 

เป็นต้นไป. 

        ภิกฺขสุงฺโฆ  อ.  หมู่แห่งภิกษุ  ปตฺวา  ถึงแล้ว  คามทฺวาร   ซึง่ 

ประตแูห่งบ้าน  อชฺุฌายิ  โพนทนาแล้วว่า  เอต   กมฺม   อ. กรรมนัน่ 

กึ นาม  ช่ือว่าอะไร  สตฺถารา  อนัพระศาสดา  กต   ทรงกระท าแล้ว 

(เอต   กมฺม )  อ. กรรมนัน่  (สตฺถารา)  อนัพระศาสดา  ฃตฺวา 

ทรงทราบแล้ว  กต   ทรงกระท าแล้ว  น ุ โข  หรือหนอแล  อทุาหุ 

หรือว่า  (เอต   กมฺม )  อ. กรรมนัน่  (สตฺถารา)  อนัพระศาสดา 

อชานิตฺวา  ไม่ทรงทราบแล้ว  (กต )  ทรงกระท าแล้ว  ปพฺพชฺชนฺตาโย 

อ. อนัตรายแห่งการบรรพชา  ชาโต  เกิดแล้ว  หิยฺโย  วนัวาน  จลฺุลกาสสฺส 

ปรุโต  คตตฺตา  เพราะความท่ีแห่งภิกษุช่ือว่าจลุกาล  เป็นผู้ไปแล้ว 

ข้างหน้า  อนฺตราโย  อ.  อนัตราย  น  อโหสิ  ไม่ได้มีแล้ว  อญฺฃสฺส 

ภิกฺขโุน  ปรุโต  คตตฺตา  เพราะความท่ีแห่งภิกษุรูปอ่ืน  เป็นผู้ไปแล้ว 

ข้างหน้า  อชฺช  ในวนันี ้ อิทานิ  ในกาลนี ้ สตฺถา  อ. พระศาสดา 

มหากาล   ยงัพระเถระช่ือว่ามหากาล  นิวตฺเตตฺวา  ทรงให้กลบัแล้ว 

อาคโต  เสด็จมาแล้ว  ปน  ก็  ภิกฺข ุ อ. ภิกษุ  สีลวา  โข  ผู้ มีศีลแล 

อาจารสมฺปนฺโน  เป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยอาจาระ  (โหติ)  ย่อมเป็น 
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(อิตฺถิโย)  อ. หญิง  ท.  กริสฺสนฺติ  จกักระท า  ปพฺพชฺชนฺตราย  

ซึง่อนัตรายแห่งการบรรพชา  ตสฺส  มหากาลสฺส  แก่พระเถระช่ือว่า   

มหากาลนัน้  น ุ โข  หรือหนแล  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        สตฺถา  อ. พระศาสดา  สตฺุวา  ทรงสดบัแล้ว  วจน   ซึง่ค า  เตส  

ภิกฺขนู   ของภิกษุ  ท. เหล่านัน้  นิวตฺติตฺวา  เสด็จกลบัแล้ว  ฅิโต 

ประทบัยืนอยู่แล้ว  ปจฺุฉิ  ตรัสถามแล้วว่า  ภิกฺขเว  ดกู่อนภิกษุ  ท. 

ตมฺุเห  อ. เธอ  ท. กเถถ  ย่อมกล่าว  กึ  วจน   ซึง่ค าอะไร  อิติ 

ดงันี ้ฯ  เต  ภิกฺข ู อ. ภิกษุ  ท.  เหล่านัน้  อาโรเจสุ   กราบทลูแล้ว 

ต   อตฺถ   ซึง่เนือ้ความนัน้ ฯ  (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  (อาห) 

ตรัสแล้วว่า  ภิกฺขเว  ดกู่อนภิกษุ  ท. ปน  ก็  ตมฺุเห  อ. เธอ  ท. 

สลฺลกฺเขถ  ย่อมก าหนด  มหากาล   ซึง่ภิกษุช่ือว่ามหากาล  จลฺุลกาล  

(สลฺลกฺขนฺตา)  วิย  ราวกะว่าก าหนดอยู่  ซึง่ภิกษุช่ือว่าจลุกาลหรือ 

อิติ  ดงันี ้ฯ  (ภิกฺข)ู  อ. ภิกษุ  ท.  (อาห ส)ุ  กราบทลูแล้วว่า 

ภนฺเต  ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ  อาม  พระเจ้าข้า  หิ  เพราะว่า  ปชาปติโย 

อ. ปชาบดี  ท.  เทฺว  ๒  (โหนฺติ)  ย่อมมี  ตสฺส  จลฺุลกาลสฺส แก่ 

ภิกษุช่ือว่าจลุกาลนัน้  ปชาปติโย  อ.  ปชาบดี  ท. อฏฺฅ  ๘  (โหนฺติ) 

ย่อมมี  อิมสฺส  มหากาลสฺส  แก่พระเถระช่ือว่ามหากาลนี ้ ภนฺเต 

ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ  (มหากาโล)  อ. พระเถระช่ือว่ามหากาล 

อฏฺฅหิ  ปชาปตีหี  ปริกฺขิปิตฺวา  คหิโต  ผู้อนัปชาบดี  ท.  ๘  ล้อมจบั 

เอาแล้ว  กริสฺสติ  จกักระท า  กึ  อย่างไร  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        สตฺถา  อ. พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแล้วว่า  ภิกฺขเว  ดกู่อนภิกษุ  ท.  
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ตมฺุเห  อ. เธอ  ท.  มา  อวจตฺุถ  อย่าได้กล่าวแล้ว  เอว   อย่างนี ้  

จลฺุลกาโล  อ. ภิกษุช่ือว่าจลุกาล  อฏฺุฅาย  ลกุขึน้แล้ว  สมฏฺุฅาย  ลกุขึน้ 

ด้วยดีแล้ว  สภุารมฺมณพหโุล  เป็นผู้มาด้วยอารมณ์อนังาม  (หตฺุวา) 

เป็น  วิหรติ  อยู่  ฅิตทพฺุพลรุกฺขสทิโส  เป็นผู้ เช่นกบัด้วยต้นไม้อนั 

มีก าลงัอนัโทษประทษุร้ายแล้วอนัตัง้อยู่แล้ว  ปปาตตเฏ  ใกล้เหวอนั 

เป็นท่ียงัโจรให้ตก  (โหติ)  ย่อมเป็น  ปน  ส่วนว่า  มหากาโล  อ. 

ภิกษุช่ือว่ามหากาล  ปตฺุโต  ผู้ เป็นบตุร มยฺห   ของเรา  อสภุานปุสฺสี 

เป็นผู้ มีปกติเห็นตามซึง่อารมณ์อนัไม่งาม  (หตฺุวา)  เป็น วิหรติ 

อยู่  อจโล  ว  เป็นผู้ไม่หวัน่ไหวเทียว  ฆนเสลปพฺพโต  วิย  รากะ  อ. 

ภเูขาอนัเป็นหินทบึ  (โหติ)  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ อภาสิ  ได้ทรงภาษิต 

แล้ว  คาถาโย  ซึง่พระคาถา  ท. อิมา  เหล่านีว้่า 

        มาโร  อ. มาร  ปสหติ  ย่อมรังควาน   (ปคฺุคล ) 

        ซึง่บคุคล  สภุานปุสฺส ึ ผู้ มีปกติตามเห็นซึง่อารมณ์ 

        อนังาม  วิหรนฺต   ผู้อยู่  อส วตุ   ผู้ ไม่ส ารวมแล้ว 

        อินฺทฺริเยส ุ ในอินทรีย์  ท.  อมตฺตญฺฃุ   ผู้ ไม่รู้ซึง่ 

        ประมาณ โภชนมฺหิ  ในโภชนะ  กสีุต   ผู้ เกียจ- 

        คร้านแล้ว  หีนวีริย   ผู้ มีความเพียรอนัเลว  ต   เว 

        นัน้แล  วาโต  อิว  ราวก  อ. ลม  (ปสหนฺโต) 

        รังความอยู่  รุกฺข   ซึง่ต้นไม้  ทพฺุพล   อนัมีก าลงั 

        อนัโทษประทษุร้ายแล้ว  จ  แต่ว่า  มาโร  อ. มาร 

        น  ปสหติ  ย่อมรังควานไม่ได้  (ปคฺคล )  ซึง่  
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        บคุคล  อสภุานปุสฺส ึ ผู้ตามเห็นซึง่อารมณ์อนัไม่ 

        งามโดยปกติ  วิหรนฺต   ผู้อยู่  สสุ วตุ   ผู้ส ารวม   

        ด้วยดีแล้ว  อินฺทฺริเยส ุ ในอินทรีย์  ท. มตฺตญฺฃุ  

        ผู้ รู้ซึง่ประมาณ  โภชนมฺหิ  ในโภชนะ  สทฺธ  

        ผู้ มีศรัทธา  อารทฺธวีริย   ผู้ มีความเพียรอนัปรารภ 

        แล้ว  ต   เว  นัน้แล  วาโต  อิว  ราวกะ  อ. ลม 

        (อปปฺสหนฺโต)  รังความไม่ได้อยู่  เสล   ปพฺพต  

        ซึง่ภเูขาอนัเป็นศิลา  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        อตฺโถ  อ. อรรถว่า  อนปุสฺสนฺต   ผู้ตามเห็นอยู่  สภุ   อารมฺมณ  

ซึง่อารมณ์อนังาม  คือว่า  อิฏฺฅารมฺมเณ  มานส   วิสฺสชฺเชตฺวา  วิหรนฺต  

ผู้ปล่อยไปแล้ว  ซึง่ฉนัทะอนัมีในใจ  ในอารมณ์อนัตนปรารถนาแล้ว 

จงึอยู่  อิติ  ดงันี ้ ตตฺถ  ปเทส ุ ในบท  ท.  เหล่านัน้หนา  (ปทสฺส) 

แห่งบทว่า  สภุานปุสฺส ึ อิติ  ดงันี ้ ฯ 

        อตฺโถ  อ. อธิบายว่า  หิ  ก็  ปคฺุคโล  อ. บคุคล  โย  ใด 

คณฺหนฺโต เม่ือถือเอา  นิมิตฺตคฺคาห   ถือเอาโดยนิมิต  อนพฺุยฃฺชนคฺคาห  

ถือเอาโดยอนพุยญัชนะ  คณฺหาติ  ย่อมถือเอาว่า  นขา อ. เล็บ ท. 

โสภณา  เป็นสภาพงาม  (โหนฺติ)   ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ คณฺหาติ 

ย่อมถือเอาว่า  องฺคลุิโย  อ. นิว้มือ  ท.  โสภณา  เป็นนิว้งาม  (โหนฺติ) 

ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ คณฺหาติ  ย่อมถือเอาว่า  หตฺถา  อ. มือ  ท. โสภณา 

เป็นมืองาม  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น  ปาทา  อ. เท้า  ท.  (โสภณา) 

เป็นเท้างาม  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น  ชงฺฆา  อ. แข้ง  ท. (โสภณา)  
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เป็นแข้งงาม  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น  อรูู  อ.  ขาอ่อน  ท. (โสภณา) 

เป็นขางาม  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น  กฏิ อ. สะเอว  (โสภณา)  เป็น   

อวยัวะงาม (โหติ)  ย่อมเป็น  อทุร   อ. ท้อง  (โสภณ )  เป็นอวยัวะ 

งาม  (โหติ)  ย่อมเป็น  ถนา  อ. นม  ท. (โสภณา)  เป็นนมงาม 

(โหนฺติ)  ย่อมเป็น  คีวา  อ. คอ  (โสภณา)  เป็นคองาม  (โหติ) 

ย่อมเป็น  โอฏฺโฅ  อ. ริมฝีปาก  (โสภโณ)  เป็นวยัวะงาม  (โหติ) 

ย่อมเป็น  ทนฺตา  อ. ฟัน  ท. (โสภณา)  เป็นฟันงาม  (โหนฺติ) 

ย่อมเป็น มขุ   อ. ปาก  (โสภณ )  เป็นปากงาม  (โหติ)  ย่อมเป็น 

นาสา  อ. จมกู  (โสภณา)  เป็นจมกูงาม  (โหติ)  ย่อมเป็น  อกฺขีนิ 

อ. นยัน์ตา  ท. (โสภณานิ)  (เป็นนยัน์ตางาม)  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น 

กณฺณา  อ. ห ู ท. (โสภณา)  เป็นหงูาม  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น 

ภมกุา  อ.  คิว้  ท.  (โสภณ )  เป็นคิว้งาม  (โหนฺติ)   ย่อมเป็น 

ลลาฏ   อ. หน้าผาก  (โสภณ )  เป็นหน้าผากงาม  (โหติ)  ย่อมเป็น 

เกสา  อ. ผม  ท. โสภณา  เป็นผมงาม  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น  อิติ 

ดงันี ้ คณฺหาติ  ย่อมถือเอาว่า  เกสา  อ. ผม  ท.  (โสภณา)  เป็น 

ผมงาม (โหนฺติ)  ย่อมเป็น  โลมา  อ.  ขน  ท.  (โสภณา)  เป็นขน 

งาม (โหนฺติ)  ย่อมเป็น  นขา  อ, เล็บ ท. (โสภณา)  เป็นเล็บงาม 

(โหนฺติ)  ย่อมเป็น  ทนฺตา  อ. ฟัน  ท.  (โสภณา)  เป็นฟันงาม 

(โหนฺติ)  ย่อมเป็น  ตโจ  อ. หนงั  โสภโณ  เป็นหนงังาม  (โหติ) 

ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ คณฺหาติ  ย่อมถือเอาว่า  วณฺโณ  อ. วรรณะ  สโุภ 

เป็นวรรณะงาม  (โหติ)  ย่อมเป็น  สณฺฅาน   อ. สณัฅาน  สภุ   เป็น 
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สณัฅานงาม  (โหติ)  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ อย   (โส)  ปคฺุคโล  อ.   

บคุคลนีน้ัน้  สภุานปุสฺสี  นาม  ช่ือว่าเป็นผู้ตามเห็นซึง่อารมณ์อนังามโดย 

ปกติ  (โหติ)  ย่อมเป็น  ต   ปคฺุคล   ซึง่บคุคลนัน้  สภุานปุสฺส ึ ตามผู้ เห็น 

ซึง่อารมณ์อนังามโดยปกติ  วิหรนฺต   ผู้อยู่  เอว   อย่างนี ้ อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  อินฺทฺริเยส ุ ในอินทรีย์   ท.  ฉส ุ ๖ 

จกฺขาทีส ุ มีจกัษุเป็นต้น  (อิติ)  ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่งบทว่า 

อินฺทฺริเยส ุ อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  อรกฺขนฺต   ผู้ ไม่รักษาอยู่  จกฺขทฺุวาราทีนิ 

ทฺวารานิ  ซึง่ทวาร  ท. มีทวารคือจกัษุเป็นต้น  (อิติ)  ดงันี ้ (ปทสฺส) 

แห่งบทว่า  อส วตุ  อิติ  ดงันี ้ฯ         

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  อมตฺตญฺฃุ   ผู้ ช่ือว่าไม่รู้ซึง่ประมาณ 

โภชนมฺหิ  ในโภชนะ  อชานนโต  เพราะอนัไม่รู้  มตฺตาย  ซึง่ประมาณ 

อิมิสฺสา  นี ้ อิติ  คือ  ปริเยสนมตฺตา  อ. ประมาณในการแสวงหา 

ปฏิคฺคหณมตฺตา  อ. ประมาณในการรับ  ปริโภคมตฺตา  อ. ประมาณ 

ในการใช้สอย  ฯ  อปิจ  อีกอย่างหนึง่  อมตฺตญฺญุ   ผู้ ช่ือว่าไม่รู้ซึง่ประมาณ 

อชานนโต  เพราะอนัไม่รู้  อิมิสฺสาปิ  มตฺตาย  ซึง่ประมาณแม้นี ้ อิติ 

คือ  ปจฺจเวกฺขณมตฺตา  อ. ประมาณในพิจารณา  วิสฺสชฺชนมตฺตา  อ. 

ประมาณในการสละ ฯ  อชานนฺต   ผู้ ไม่รู้อยู่ว่า  อิท   โภชน์ อ.  โภชนะนี ้

ธมฺมิก   เป็นของประกอบด้วยธรรม  (โหติ)  ย่อมเป็น  อิท   โภชน  

อ.  โภชนะนี ้ อธมฺมิก   เป็นของประกอบด้วยธรรมหามิได้  (โหติ) 

ย่อมเป็น  อิติปิ  ดงันีบ้้าง  (อิติ)  ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  
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อมตฺตญฺฃุ   อิติ  ดงันี ้ฯ  

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  กสีุต   ผู้ ช่ือว่าเกียจคร้านแล้ว  (อตฺตโน) 

กามพฺยาปาทวิหสึาวิตกฺกวสิกตาย  เพราะความท่ีแห่งตนเป็นผู้ เป็นไป 

ในอ านาจ  แห่งกามวิตกและพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตก  (อิติ)  ดงันี ้

(ปทสฺส)  แห่งบทว่า  กสีุต   อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  นิพฺพีริย   ผู้ มีความเพียรอนัออกแล้ว  คือว่า 

วิริยกาณวิรหิต   ผู้ เว้นแล้วจากการกระท าซึง่ความเพียร  อิริยาปเถส ุ

ในอิริยาบถ  ท. จตสู ุ ๔  (อิติ)  ดงันี ้(ปทสฺส)  แห่งบทว่า  หีน- 

วีริย   อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ.อรรถว่า  อภิภวติ  ย่อมครอบง า  คือว่า  อชฺโฌตฺ- 

ถรติ  ย่อมท่วมทบั  (อิติ)  ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  ปสหติ 

อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  พลววาโต  ฉินฺนตเฏ  ชาต   ทพฺุพลรุกฺข  

(ปสหนฺโต)  วิย  ราวกะ  อ. ลมอนัมีก าลงั  รังควานอยู่  ซึง่ต้นไม้ 

อนัมีก าลงัอนัโทษประทษุร้ายแล้ว  อนัเกิดแล้ว  ใกล้เหวอนัขาดแล้ว 

(อิติ)  ดงันี ้ (คาถาปาทสฺส)  แห่งบาทแห่งพระคาถาว่า  วาโต 

รุกฺข ว  ทพฺุพล   อิติ  ดงันี ้ฯ 

        อตฺโถ  อ. อธิบายว่า  หิ  เหมือนอย่างว่า  โส  วาโต   อ. ลมนัน้ 

ตสฺส  รุกฺขสฺส  ปปุผฺผลปลฺลวาทีนิ  รุกฺขาวยวานิ  ปาเตติปิ 

ยงัรุกขาวยัวะ  ท.  มีดอกและผลและใบอ่อนเป็นต้น  ของต้นไม้นัน้ 

ย่อมให้ตกไปบ้าง  (ตสฺส  รุกฺขสฺส)  ขทฺุทกสาขา  ภญฺชติปิ  ย่อมหกัราน  
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ซึง่ก่ิงน้อย  ท.  ของต้นไม้นัน้บ้าง  (ตสฺส  รุกฺขสฺส)  มหาสาขา   

ภญฺชติปิ  ย่อมหกัราน  ซึง่ก่ิงใหญ่  ท. ของต้นไม้นัน้บ้าง  สมลู  ต  

รุกฺข   อพฺุพตฺเตตฺวา  อทฺุธมลู   อโธสาข   กตฺวา  คจฺฉติปิ  ถอนขึน้แล้ว 

ซึง่ต้นไม้นัน้  อนัเป็นไปกบัด้วยราก  กระท า  ให้มีรากในเบือ้งบน 

ให้มีก่ิงในเบือ้งต ่า  ย่อมไปบ้าง  ยถา  ฉนัใด  กิเลสมาโร  อ. มารคือ 

กิเลส  อปุปฺนฺโน อนัเกิดขึน้แล้ว  อนฺโต  ในภายใน  ปสหติ  ย่อมรัง- 

ควาน  ปคฺุคล   ซึง่บคุคล  เอวรูป   ผู้ มีรูปอย่างนี ้ เอว เอว  ฉนันัน้ 

นัน่เทียว  คือว่า  (กิเลสมาโร)  อ. มารคือกิเลส  พลวาโต  ทพฺุพลรุกฺขสฺส 

ปปุผฺผลปลฺลวาทิปาตน   (กโรนฺโต)  วิย  ขทฺุทานขุทฺุทกาปตฺติอาปชฺชน  

กโรติปิ  ย่อมกระท า  ซึง่อนัถึงทัว่ซึง่อาบตัิเล็ก ๆ น้อย ๆ ราวกะ  อ.  ลมอนั 

มีก าลงั  กระท าอยู่  ซึง่อนัยงัรุกขาวยัวะมีดอกและผลและใบอ่อนเป็นต้น 

ของต้นไม้อนัมีก าลงัอนัโทษประทษุร้ายแล้ว  ให้ตกไปบ้าง  (พลววาโต 

ทพฺุพลรุกฺขสฺส)  ขทฺุทกสาขาภญฺชน   (กโรนฺโต)  วิย  นิสฺสคคิยาทิ- 

อาปตฺติอาปชฺชน   กโรติปิ  ย่อมกระท า  ซึง่อนัถึงทัว่ซึง่อาบตัิมีนิสสคัคีย์ 

เป็นต้น  ราวกะ  อ. ลมอนัมีก าลงั กระท าอยู่  ซึง่อนัหกัรานซึง่ก่ิงน้อย 

ของต้นไม้อนัมีก าลงัอนัโทษประทษุร้ายแล้วบ้าง  (พลววาโต  ทพฺุพล- 

รุกฺขสฺส)  มหาสาขาภญฺชน   (กโรนฺโต)  วิย  เตรสสงฺฆาทิเสสาปชฺชน  

กโรติปิ  ย่อมกระท า  ซึง่อนัถึงทัว่ซึง่สงัฆาทิเสส  ๑๓  ราวกะ  อ. ลม 

อนัมีก าลงั  กระท าอยู่  ซึง่อนัหกัรานซึง่ก่ิงใหญ่  ของต้นไม้อนัมีก าลงัอนั 

โทษประทษุร้ายแล้วบ้าง  (พลววาโต  ต  รุกฺข )  อพฺุพตฺเตตฺวา  อทฺุธมลู  

เหฏฺฅาสาข   กตฺวา  ปาตน   (กโรนฺโต)  วิย  ปาราชิกาปชฺชน   กโรติปิ  
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ย่อมกระท าซึง่อนัถึงทัว่ซึง่อาบตัิคือปาราชิก  ราวกะ  อ. ลมอนัมีก าลงั   

กระท าอยู่ซึง่อนัถอนขึน้  ซึง่ต้นไม้นัน้  แล้วกระท า  ให้มีรากในเบือ้งบน 

ให้มีก่ิงในภายใต้  แล้วให้ตกไปบ้าง  นีหริตฺวา  น าออกแล้ว  สฺวากฺขาต- 

สาสนา  จากค าสอนอนัพระผู้ มีพระภาคตรัสดีแล้ว  ปเปติ  ย่อมให้ถึง 

คิหิภาว   ซึง่ความเป็นแห่งคฤหสัถ์  กติปาเหนเอว  โดยวนัแม้เล็กน้อย 

นัน่เทียว  กิเลสมาโร  อ. มารคือกิเลส  ปคฺุคล   ยงับคุคล  เอวรูป   ผู้ มีรูป 

อย่างนี ้ วตฺเตติ  ย่อมให้เป็นไป  วเส  ในอ านาจ  อตฺตโน  ของตน 

อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  ปสฺสนฺต   ผู้ เห็นอยู่  อสเุภส ุ อารมฺมเณสุ 

ในอารมณ์  ท. อนัไม่งาม  ทสส ุ ๑๐  หนา  อสภุ   อารมฺมณ   ซึง่อารมณ์ 

อนัไม่งาม  อญฺฃตร   อย่างใดอย่างหนึง่ คือว่า  ยตฺุต   ผู้ประกอบแล้ว 

ปฏิกลูมนสิกาเร  ในการกระท าไว้ในใจโดยความปฏิกลู  คือว่า  ปสสูนฺต  

ผู้ เห็นอยู่  เกเส  ซึง่ผม  ท. อสภุโต  โดยความเป็นของไม่งาม  ปสฺสนฺต  

ผู้ เห็นอยู่  โลเม  ซึง่ขน  ท. (อสภุโต)  โดยความเป็นของไม่งาม 

นเข  ซึง่เล็บ  ท. (อสภุโต)  โดยความเป็นของไม่งาม  ทนฺเต  ซึง่ฟัน 

ท. (อสภุโต)  โดยความเป็นของไม่งาม  ตน   ซึง่หนงั  (อสภุโต) 

โดยความเป็นของไม่งาม  วณฺณ   ซึง่วรรณะ  (อสภุโต)  โดยความเป็น 

ของไม่งาม  สณฺฅาน   ซึง่สณัฅาน  อสภุโต  โดยความเป็นของไม่งาม 

(อิติ)  ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  อสภุานปุสฺส ึ อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  อินฺทฺรเยส ุ ในอินทรีย์  ท. ฉส ุ ๖  (อิติ) 

ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  อินฺทฺริเยส ุ อิติ  ดงันี ้ฯ  
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        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  นิมิตฺตคฺาหาทิวรหิต   ผู้ เว้นแล้วจาก 

การถือเอามีการถือเอาโดยนิมิตเป็นต้น  คือว่า  ปิหิตทฺวาร   ผู้ มีทวาร    

อนัปิดแล้ว  (อิติ)  ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  สสุ วตุ   อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  จ  แต่ว่า  มตฺตญฺฃุ   ผู้ ช่ือว่ารู้ซึง่ประมาณ 

โภชนมฺหิ  ในโภชนะ  อมตฺตญฺฃตุาปฏิปกฺเขน  เพราะความเป็นปฏิปักษ์ 

ต่อความเป็นแห่งบคุคลผู้ไม่รู้ซึง่ประมาณ (อิติ)   ดงันี ้ (ปทสฺส) 

แห่งบทว่า  (มตฺตญฺฃุ )  (อิติ)  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  สมนฺนาคต   ผู้ มีตามพร้อมแล้ว  กมฺมสฺส 

จเอว  ผลสฺส  จ  สทฺทหนลกฺขณาย  โลกิยสทฺธาย  จเอว  ด้วยศรัทธา 

อนัเป็นโลกิยะอนัมีอนัเช่ือ  ซึง่กรรมด้วยนัน่เทียว  ซึง่ผลด้วย  เป็นลกัษณะ 

ด้วยนัน่เทียว  ตีส ุ วตฺถสู ุ อเวจฺจปปฺสาทสงฺขาตาย  โลกตฺุตรสทฺธาย 

จ  ด้วยศรัทธาอนัเป็นโลกตุตระ  อนับณัฑิตนบัพร้อมแล้วว่าความ 

เล่ือมใสอนัไม่คลอนแคลน  ในวตัถ ุ ท. ๓  ด้วย  (อิติ)  ดงันี ้ (ปทสฺส) 

แห่งบทว่า  สทฺธ   อิติ  ดงันี ้ฯ         

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  ปคฺคหิตวิริย   ผู้ มีความเพียรอนัประคอง 

แล้ว คือว่า  ปริปณฺุณวิริย   ผู้ มีความเพียรอนัเต็มรอบแล้ว  (อิติ) 

ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  อารทฺธวีริย   อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  ปคฺุคล   ซึง่บคุคล  ต  นัน้ คือว่า 

เอวรูป   ผู้ มีรูปย่างนี ้ (อิติ)  ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  ต    เว 

อิติ ดงันี ้ฯ 

        อตฺโถ  อ. อธิบายว่า  ทพฺุพลวาโต  อ. ลมอนัมีก าลงัอนัโทษ 
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ร้ายแล้ว  ปหารนฺโต  พดัอยู่  สณิก   ค่อย ๆ  น  สกฺโกติ  ย่อมไม่อาจ       

เอกฆน   เสล   จาเลตุ   เพ่ืออนัยงัศิลา  อนัเป็นแท่งเดียว  ให้หวัน่ไหว 

ยถา  ฉนัใด   ทพุพลกิเลสมาโร   อ. มารคือกิเลสอนัมีก าลงัอนัโทษ 

ประทษุร้ายแล้ว  อปุปฺชฺชมาโนปิ  แม้อนัเกิดขึน้อยู่  อพฺภนฺตเร  ใน 

ภายใน  น  ปสหติ  ย่อมรังควานไม่ได้  คือว่า  น  สกฺโกติ  ย่อมไม่อาจ 

โขเภตุ   เพื่ออนัให้หวัน่ไหว  คือ  กมฺเปตุ   เพื่ออนัให้สะเทือน คือ 

จาเลตุ   เพ่ืออนัให้คลอนแคลน  ตถา  ฉนันัน้  อิติ  ดงันี ้ฯ  
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                                   เร่ืองพระเทวทตั   

        ๑๗.  ๗๒/๒๑  ตัง้แต่  มหาปริุโส  อตฺตโน  ปริสาย ปริหานึ 

เป็นต้นไป. 

        มหาปริุโส  อ. พระมหาบรุุษ  ฃตฺวา  ทราบแล้ว  ปริหานึ 

ซึง่ความเส่ือมรอบ  ปริสาย  แห่งบริษัท  อตฺตโน  ของตน  ปจฺุฉิตฺวา 

ถามแล้วว่า  หตฺถี  อ. ช้าง  ท. อิเม  เหล่านี ้ คตา  ไปแล้ว  อิติ  กหุึ 

ฅาเน  ในท่ีไหน  มนฺทา  เป็นสตัว์น้อย  ชาตา  เกิดแล้ว  อิติ  ดงันี ้

(วจเน)  ครัน้เม่ือค าว่า  สามิ  ข้าแต่นาย  มย   อ. เรา  ท. น  ชานาม 

ย่อมไม่ทราบ  อิติ  ดงันี ้ (หตฺถีหิ)  อนัช้าง  ท. วตฺุเต  กล่าวแล้ว 

จินฺเตตฺวา  คิดแล้วว่า  หตฺถี  อ. ช้าง  ท. คจฺฉนฺตา  เม่ือจะไป  กหีุ 

ฅาเน  ในท่ีไหน  อนาปจฺุฉา  ไม่อ าลาแล้ว  ม   ซึง่เรา  น  คมิสฺสนฺติ 

จกัไม่ไป  ปริปนฺเถน  อนัตรายรอบ ภวิตพฺพ  พงึมี  อิติ  ดงันี ้

ปริสงฺกิตฺวา  ระแวงแล้วว่า  ปริปนฺเถน  อนัตรายรอบ  ภวิตพฺพ   พงึมี 

สนฺติกา  จากส านกั  ปริุสสฺส  ของบรุุษ  กาสาว   ปารุปิตฺวา  นิสินฺนสฺส 

ผู้ห่มแล้ว  ซึง่ผ้ากาสาวะ  นัง่แล้ว  อากสฺม ึ ฅาเน  ในท่ีหนึง่  อิติ 

ดงันี ้ เปเสตฺวา  ส่งไปแล้ว  หตฺถี  ซึง่ช้าง ท. สพฺเพ  ทัง้ปวง  ปรุโต 

ข้างหน้า  ปริคฺคณฺหิตุ   เพ่ืออนัก าหนดจบั  ต   ปริุส    ซึง่บรุุษนัน้ 

วิลมฺพมาโน  อาคจฺฉติ  ย่อมมาล้าอยู่  ปจฺฉโต  ข้างหลงั  สย   เอง ฯ 

        โส  หตฺถิมารโก  อ. บคุคลผู้ยงัช้างให้ตายนัน้  เสสหตฺถีส ุ ครัน้  
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เม่ือช้างตวัเหลือ  ท. วนฺทิตฺวา  จบแล้ว  คเตส ุ เดินไปแล้ว  ทิสฺวา   

เห็นแล้ว  มหาปริุส   ซึง่พระมหาบรุุษ  อาคจฺฉนฺต   ตวัมาอยู่  ส หริตฺวา 

ม้วนแล้ว   จีวร   ซึง่จีวร  วิสฺสชฺชิ  ปล่อยไปแล้ว  สตฺต ึ ซึง่หอก ฯ 

มหาปริุโส  อ. พระมหาบรุุษ  อปุฏฺฅเปตฺวา  เข้าไปตัง้ไว้แล้ว  สต-ึ 

ซึง่สติ  อาคจฺฉนฺโต  มาอยู่  ปฏิกฺกมิตฺวา  ก้าวกลบัแล้ว  ปจฺฉโต 

ข้างหลงั  วญฺเจสิ  ลวงแล้ว  สตฺต ึ ซึง่หอก ฯ  อถ  ครัน้นัน้  (มหา- 

ปริุโส)  อ. พระมหาบรุุษ  ปกฺขนฺทิ  แล่นไปแล้ว คณฺหิตุ   เพ่ืออนัจบั 

น   หตฺถิมารก   ซึง่บคุคลผู้ยงัช้างให้ตายนัน้  (สญฺฃาย)  ด้วยความ 

หมายรู้ว่า  หตฺถี  อ. ช้าง  ท. เม  ของเรา  อิมินา  ปริุเสน  นาสิตา 

จกัเป็นช้างอนับรุุษนีใ้ห้ฉิบหายแล้ว  (ภวิสฺสนฺติ)  จกัเป็น  อิติ  ดงันี ้ฯ 

อิตโร  หตฺถิมารโก  อ. บคุคลผู้ยงัช้างให้ตายนอกนี ้ กตฺวา  นิลียิ 

แอบกระท าแล้ว  เอก   รุกฺข   ซึง่ต้นไม่ต้นหนึง่  ปรุโต  ข้าหน้า ฯ 

        อถ  ครัง้นัน้  (มหาปริุโส)  อ. พระมหาบรุุษ  ปริกฺขิปิตฺวา  รวบ 

รัดแล้ว  น   หตฺถิมารก   ซึง่บคุคลผู้ยงัช้างให้ตายนัน้  สทฺธึ  กบั รุกฺเขน 

ด้วยต้นไม้  โสณฺฑาย  ด้วยงวง  (จินฺเตตฺวา)  คิดแล้วว่า  อห   อ. เรา 

คเหตฺวา  จกัจบัแล้ว  โปเถสฺสามิ  จกัโบย  ภมูิย   บนภาคพืน้  อิติ 

ดงันี ้ ทิสฺวา  เห็นแล้ว  กาสาว   ซึง่ผ้ากาสาวะ  เตน  หตฺถิมารเกน 

นีหริตฺวา  ทสฺสิต   อนับคุคลผู้ยงัช้างให้ตายนัน้  น าออก  แสดงแล้ว 

(สต)ึ  ยงัสติ  อธิวาเสตฺวา  ให้อยู่ทบัแล้ว  (จินฺตเนน)  ด้วยอนัคิดว่า 

สเจ  ถ้าว่า  อห   อ. เรา  ทสฺุสิสฺสามิ  จกัประทษุร้าย  อิมสฺม ึ ปริุเส  ใน 

บรุุษนีไ้ซร้  ลชฺชา  นาม  ช่ือ  อ.  ความละอาย  พทฺุธปปฺจฺเจกพทฺุธขีณาเวส ุ 
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ในพระพทุธเจ้าและพระปัจเจกพทุธเจ้าและพระขีณาสพ  ท. อเนก-   

สหสฺเสส ุ ผู้ มีพนัมิใช่หนึง่  เม  ภินฺนา  จกัเป็นกิริยาอนัเราท าลายแล้ว 

ภวิสฺสติ  จกัเป็น  อิติ  ดงันี ้ ปจฺุฉิ  ถามแล้วว่า  ฃาตกา  อ. ญาติ  ท. 

เอตฺตกา  ผู้ มีประมาณเท่านี ้ เม  ของเรา  ตยา  อนัท่าน  นาสิตา 

ให้ฉิบหายแล้วหรือ  อิติ  ดงันี ้ฯ  (หตฺถิมารโก)  อ. บคุคลผู้ยงัช้าง 

ให้ตาย  (อาห)  กล่าวแล้วว่า  สามิ  ข้าแต่นาย  อาม เออ  (เอตฺตกา 

ฃาตกา)  อ. ญาติ  ท. ผู้ มีประมาณเท่านี ้ (เต)  ของท่าน  (มยา) 

อนัข้าพเจ้า  (นาสิตา)   ให้ฉิบหายแล้ว  อิติ  ดงันี ้ฯ  (มหาปริุโส) 

อ. พระมหาบรุุษ  (อาห)  กล่าวแล้วว่า  ตฺว   อ. ท่าน  อกาสิ  ได้ 

กระท าแล้ว  กมฺม   ซึง่กรรม  ภาริย   อนัหนกั  เอว   อย่างนี ้ กสฺมา 

เพราะเหตอุะไร  ภาริย   กมฺม   อ. กรรมอนัหนกั  ตยา  อนัท่าน  อตฺตโน 

อนนจฺุฉวิก   วีตราคาน   ชนาน   อนจฺุฉวิก   วตฺถ   ปริทหิตฺวา  เอวรูป  

ปาปกมฺม   กโรนฺเตน ผู้นุ่งห่ม  ซึง่ผ้าอนัไม่สมควร  แก่ตน  อนัสมควร 

แก่ชน  ท. ผู้ มีราคะอนัไปปราศแล้ว  แล้วจงึกระท าอยู่  ซึง่กรรมอนั- 

ลามก  อนัมีรูปอย่างนี ้ กต   กระท าแล้ว  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        จ  ปน ก็แล  (มหาปริุโส)  อ. พระมหาบรุุษ  วตฺวา  ครัน้ 

กล่าวแล้ว  เอว   อย่างนี ้ นิคฺคณฺหนฺโต  เม่ือจะข่มข่ี  อตฺุตรึปิ 

แม้ยิ่งขึน้  วตฺวา  กล่าวแล้ว คาถ   ซึง่คาถาว่า 

        โย  ปคฺุคโล  อ. บคุคลใด  อนิกฺกสาโว  ผู้ มีกิเลส 

        เพียงดงัว่าน า้ฝาดอนัไม่ออกแล้ว  อเปโต  ผู้ ไป 

        ปราศแล้ว  ทมสจฺเจน  จากทมะและสจัจะ  ปริท-  
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        เหสฺสติ  จกันุ่งห่ม  วตฺถ   ซึง่ผ้า  กาสาว   อนั   

        บคุคลย้อมแล้วด้วยน า้ฝาด  โส  ปคฺุคโล  อ. 

        บคุคลนัน้  น  อรหติ  ย่อมไม่ควร  (ปริทหิตุ ) 

        เพ่ืออนันุ่งห่ม  กาสาว   วตฺถ  ซึง่ผ้าอนับคุคลย้อม 

        แล้วด้วยน า้ฝาด  จ  ส่วนว่า  โย  ปคฺุคโล  อ. 

        บคุคลใด  วนฺตกสาโว  พงึเป็นผู้ มีกิเลสเพียงดงัว่า 

        น า้ฝาดอนัคายแล้ว  สีเลส ุ สสุมาหิโต  พงึเป็นผู้  

        ตัง้มัน่ด้วยดีแล้ว  ในศีล  ท. อเุปโต  ทมสจฺเจน 

        พงึเป็นผู้ เข้าถึงแล้ว  โดยทมะและสจัจะ  อสฺส  พงึ 

        เป็น  โส  เว  ปคฺุคโล  อ. บคุคลนัน้แล  อรติ 

        ย่อมควร  (ปริทหิตุ )  เพ่ืออนันุ่งห่ม  กาสาว  

        วตฺถ   ซึง่ผ้าอนับคุคลย้อมแล้วด้วยน า้ฝาด  อิติ  ดงันี ้

วตฺวา  กล่าวแล้วว่า  อยตฺุต   กมฺม  อ. กรรมอนัไม่ควรแล้ว  เต  อนัท่าน 

กต   กระท าแล้ว  อิติ  ดงันี ้ วิสฺสชฺเชสิ  ปล่อยแล้ว ต   หตฺถิมารก  

ซึง่บคุคลผู้ยงัช้างให้ตายนัน้ ฯ 

        สตฺถา  อ. พระศาสดา  อาหริตฺวา  ครัน้ทรงน ามาแล้ว  อิม  

ธมฺมเทสน   ซึง่พระธรรมเทศนานี ้ ชาตก   ยงัชาดก  สโมธาเนตฺวา 

ทรงให้ตัง้ลงพร้อมแล้ว  (วจเนน)  ด้วยพระด ารัสว่า  หตฺถิมารโก 

อ.  บคุคลผู้ยงัช้างให้ตาย  ตทา  ในกาลนัน้  เทวตฺโต  เป็นภิกษุช่ือว่า 

เทวทตั  อโหสิ  ได้เป็นแล้ว  (เอตรหิ)  ในกาลบดันี ้ หตฺถินาโค 

อ. ช้างตวัประเสริฅ  นิคฺคหโก  ตวัข่มข่ี  ตสฺส  หตฺถิมารกสฺส  ซึง่  
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บคุคลผู้ยงัช้างให้ตายนัน้  (ตทา)  ในกาลนัน้ อห เอว  เป็นเรานัน่-   

เทียว  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว  (เอตรหิ)  ในกาลบดันี ้อิติ  ดงันี ้

วตฺวา  ตรัสแล้วว่า  ภิกฺข ุ ดกู่อนภิกษุ (เทวทตฺโต)  อ. ภิกษุช่ือว่า 

เทวทตั  (ธาเรติ)  ย่อมทรงไว้  (วตฺถ )  ซึง่ผ้า  (อนนจฺุฉวิก )  อนั 

ไม่สมควร  (อตฺตโน)  แก่ตน  อิทานิเอว  ในกาลนีน้ัน่เทียว  น โข 

หามิได้แล  เทวทตฺโต  อ. ภิกษุช่ือว่าเทวทตั  ธาเรสิเอว  ทรงไว้แล้ว 

นัน่เทียว  วตฺถ   ซึง่ผ้า  อนนจฺุฉวิก   อนัไม่สมควร  อตฺตโน  แก่ตน 

ปพฺุเพปิ  แม้ในกาลก่อน  อิติ  ดงันี ้ อภาสิ  ได้ทรงภาษิตแล้ว  คาถา 

ซึง่พระคาถา  ท. อิมา  เหล่านีว้่า 

        โย  ปคฺุคโล  อ. บคุคลใด  อนิกฺกสาโว  ผู้ มีกิเลส 

        เพียงดงัว่าน า้ฝาดอนัไม่ออกแล้ว  อเปโต  ผู้ ไป 

        ปราศแล้ว  ทมสจฺเจน  จากทมะและสจัจะ  ปริท- 

        เหสฺสติ  จกันุ่งห่ม  วตฺถ   ซึง่ผ้า  กาสาว   อนั 

        บคุคลย้อมแล้วด้วยน า้ฝาด  โส  ปคฺุคโล  อ. 

        บคุคลนัน้  น  อรหติ  ย่อมไม่ควร  (ปริทหิตุ ) 

        เพ่ืออนันุ่งห่ม  กาสาว   วตฺถ   ซึง่ผ้าอนับคุคลย้อม 

        แล้วด้วยน า้ฝาด  จ  ส่วนว่า  โย  ปคฺุคโล  อ. 

        บคุคลใด  วนฺตกสาโว  พงึเป็นผู้ มีกิเลสเพียงดงัว่า 

        น า้ฝาดอนัคายแล้ว  สสุมาหิโต  พงึเป็นผู้ตัง้มัน่ 

        ด้วยดีแล้ว  สีเลส ุ ในศีล  ท. อเุปโต  พงึเป็นผู้  

        เข้าถึงแล้ว  ทมสจฺเจน  โดยทมะและสจัจะ  อสฺส  
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        พงึเป็น  โส  เว  ปคฺุคโล  อ. บคุคลนัน้แล  อรหติ    

        ย่อมสมควร  (ปริทหิตุ )  เพ่ืออนันุ่งห่ม  กาสาว  

        วตฺว   ซึง่ผ้าอนับคุคลย้อมแล้วด้วยน า้ฝาก  อิติ  ดงันี ้ฯ 

อย   อตฺโถ  อ. เนือ้ความนี ้ (ปณฺฑิเตน)  อนับณัฑิต  ทีเปตพฺโพ 

พงึแสดง  ฉทฺทนฺตชาตเกนอปิ  แม้ด้วยฉนัทนัตชาดก  อิติ  ดงันีแ้ล ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  สกสาโว  ผู้ ช่ือว่าเป็นไปกบัด้วยกิเลส 

เพียงดงัว่าน า้ฝาด  กสาเวหิ  เพราะกิเลสเพียงดงัว่าน า้ฝาด  ท.กาม- 

ราคาทีหิ  มีกามราคะเป็นต้น  (อิติ)  ดงันี ้ ตตฺถ  ปเทส ุ ในบท 

ท. เหล่านัน้หนา  (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  อนิกฺกสาโว  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  ปริภญฺุชิสฺสติ  จกัใช้สอย  นิวาสนปารุป- 

นตฺถรณวเสน  ด้วยอ านาจการนุ่งและการห่มและการลาด  (อิติ)  ดงันี ้

(ปทสฺส)  แห่งบทว่า  ปริทเหสฺสติ  อิติ  ดงันี ้ฯ  ปาโฅ  อ. พระบาลีว่า 

ปริทหิสฺสติ  อิติปิ  ดงันีบ้้าง ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  อเปโต  ผู้ ไปปราศแล้ว  อตฺโถ  อ. 

อธิบายว่า  วิยฺตฺโต  ผู้พรากแล้ว  อิติ  ดงันี ้ อินฺทฺริยทมเนน  จเอว 

จากการฝึกซึง่อินทรีย์ด้วยนัน่เทียว  ปรมตฺถสจฺจปกฺขิเกน  วจีสจฺเจน  จ 

จากวจีสจั  อนัมีในฝ่ายแห่งปรมตัถสจัด้วย  (อิติ)  ดงันี ้(คาถาปาทสฺส) 

แห่งบาทแห่งพระคาถาว่า  อเปโต  ทมสจฺเจน  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  โส  ปคฺุคโล  อ. บคุคลนัน้  คือว่า 

เอวรูโป  ผู้ มีรูปอย่างนี ้ น  อรหติ  ย่อมไม่ควร  ปริทหิตุ   เพ่ืออนั 

นุ่งห่ม   กาสาว   วตฺถ   ซึง่ผ้าอนับคุคลย้อมแล้วด้วยน า้ฝาด  (อิติ)  
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ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  น  โส  อิติ  ดงันีเ้ป็นต้น ฯ   

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  วนฺตกสาโว  พงึเป็นผู้ มีกิเลสเพียงดงัว่า 

น า้ฝาดอนัคายแล้ว  คือว่า  ฉฑฺฑิตกสาโว  พงึเป็นผู้ มีกิเลสเพียงดงัว่า 

น า้ฝาดอนัทิง้แล้ว  คือว่า  ปหีนกสาโว  พงึเป็นผู้ มีกิเลสเพียงดงัว่าน า้ 

ฝาดอนัละได้แล้ว  จตหูิ  มคฌคหิ  ด้วยมรรค  ท. ๔  อสฺส  พงึเป็น 

(อิติ)  ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  วนฺตกสาวสฺส  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  ปาริสทฺุธิสีเลส ุ ในปาริสทุธิศีล  ท. จตสูุ 

๔  (อิติ)  ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  สีเลส ุ อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  สมาหิโต  พงึเป็นผู้ตัง้มัน่แล้ว  สฏฺุฅ ุ

โดยดี  คือว่า  ฅิโต  พงึเป็นผู้ด ารงอยู่แล้ว สฎฺุฅ ุ โดยดี  (อิติ)  ดงันี ้

(ปทสฺส)  แห่งบทว่า  สสุมาหิโต  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  อเุปโต  พงึเป็นผู้ เข้าถึงแล้ว  อินฺทฺริยทม- 

เนน  จเอว  ด้วยการฝึกซึง่อินทรีย์ด้วยนัน่เทียว  วตฺุตปปฺกาเรน  วจีสจฺเจน 

จ  ด้วยวจีสจั  อนัมีประการแห่งค าอนัข้าพเจ้ากล่าวแล้วด้วย  (อิติ) 

ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  อเุปโต  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  โส  ปคฺุคโล  อ.  บคุคลนัน้  คือว่า 

เอวรูโป  ผู้ มีรูปอย่างนี ้ อรหติ  ย่อมควร  (ปริทหิตุ )  เพ่ืออนันุ่งห่ม 

กาสาววตฺถ   ซึง่ผ้าอนับคุคลย้อมแล้วด้วยน า้ฝาด  ต   นัน้  อิติ ดงันี ้

(ปทสฺส)  แห่งบทว่า  ส  เว  อิติ  ดงันีเ้ป็นต้น ฯ  
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                                     เร่ืองสญชยั   

        ๑๘.  ๘๐/๖   ตัง้แต่  อนปุปฺนฺเนเยว  หิ  พทฺุเธ  ราชคหโต 

เป็นต้นไป. 

        หิ  ก็  พทฺุเธ  ครัน้เม่ือพระพทุธเจ้า  อนปุปฺนฺเนเอว  ไม่ทรงอบุตัิ 

แล้วนัน่เทียว  พฺราหฺมณคามา  อ. บ้านของพราหมณ์  ท.  เทฺว  ๒ 

อิติ  คือ  อปุติสฺสคาโม  จ อ. อปุติสสคามด้วย  โกลิตคาโม  จ  อ. 

โกลิตคามด้วย  อเหสุ   ได้มีแล้ว  อวิทเูร  ในท่ีไม่ไกล  ราชคหโต 

จากเมืองราชคฤห์  ฯ  เตส ุ ทฺวีส ุ พฺราหฺมณคาเมส ุ อปุติสฺสคาเม 

สาริยา  นาม  พฺราหฺมณิยา  คพฺภสฺส  ปติฏฺฅิตทิวเสเอว  ในวนัแห่ง 

สตัว์ผู้ เกิดในครรภ์  ตัง้เฉพาะแล้ว  แก่นางพราหมณี  ช่ือว่าสารี  ใน 

บ้านของพราหมณ์  ท. ๒  เหล่านัน้หนา  ในอปุติสสคามนัน่เทียว 

คพฺโภ  อ. สตัว์ผู้ เกิดในครรภ์  ปติฏฺฅหิ  ตัง้เฉพาะแล้ว พฺราหฺมณิยาปิ 

แม้แก่นางพราหมณี  โมคฺคลฺลิยา  นาม  ช่ือว่าโมคคลัลี  โกลิตคาเม 

ในโกลิตคาม ฯ  กิร  ได้ยินว่า  กลุานิ  อ. ตระกลู  ท.เทวปิ  แม้ ๒ 

ตานิ  เหล่านัน้  อาพทฺธปฏิพทฺธสหายกานิเอว  เป็นสหายอนัเน่ืองทัว่ 

แล้วและเน่ืองเฉพาะแล้วนัน่เทียว  ยาว  เพียงใด  กลุปริวฏฺฏา  แต่ความ 

เป็นไปรอบแห่งตระกลู  สตฺตมา  ท่ี ๗  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น ฯ 

(สามิกพฺราหฺมณา)  อ. พราหมณ์ผู้ เป็นสามี  ท.  อท ส ุ ได้ให้แล้ว 

คพฺภปริหาร   ซึง่เคร่ืองบริหารซึง่ครรภ์  ตาส   พฺราหฺมณีน   แก่นาง 
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พราหมณี  ท. เหล่านัน้  ทฺวินฺน ปิ  แม้ ๒  เอกทิวส เอว  ในวนัเดียว   

กนันัน่เทียว ฯ  อโุภปิ  พฺราหฺมณิโย  อ. นางพราหมณี  ท. แม้ทัง้สอง 

ตา  เหล่านัน้  วิชายสึ ุ คลอดแล้ว  ปตฺุเต  ซึง่บุตร  ท. ทสมาสจฺจเยน 

โดยอนัล่วงไปแห่งเดือน  ๑๐ ฯ  นามคฺคหณทิวเส  ในวนัอนัเป็นท่ีถือ 

เอาซึง่ช่ือ  (ฃาตกา)  อ. ญาติ  ท. อก ส ุ ไดกระท าแล้ว  (วจน ) 

ซึง่ค าว่า  อปุติสฺโส  อ. อปุติสสะ  อิติ  ดงันี ้ นาม   ให้เป็นช่ือ 

ปตฺุตสฺส  ของบตุร  พฺราหฺมณิยา  ของนางพราหมณ์  สาริยา ช่ือว่าสารี 

(ตสฺส   ทารกสฺส)   ปตฺุตตฺตา  เพราะความท่ีแห่งเด็กนัน้เป็นบตุร 

เชฏฺฅกลุสฺส  ของตระกลูของบคุคลผู้ เจริญท่ีสดุ  อปุติสฺสคามเก  ใน 

อปุติสสคาม  ฯ  (ฃาตกา)  อ. ญาติ  ท. อก ส ุ ได้กระท าแล้ว  (วจน ) 

ซึง่ค าว่า  โกลิโต อ. โกลิตะ  อิติ  ดงันี ้ นาม   ให้เป็นช่ือ  (ปตฺุตสฺส) 

ของบตุร  (พฺราหฺมณิยา)  ของนางพราหมณี  (โมคฺคลฺลิยา)  ช่ือว่า 

โมคคลัลี  (ตสิส  ทารกสฺส)  ปตฺุตตฺตา  เพราะความท่ีแห่งเด็กนัน้ 

เป็นบตุร  เชฏฺฅกลุสฺส  ของตระกลูแห่งบคุคลผู้ เจริญท่ีสดุ  โกลิตคาเม 

ในโกลิตคาม  อิตรสฺส  นอกนี ้ฯ 

        เต  อโุภปิ  ทารกา  อ. เด็ก  ท. แม้ทัง้สอง  เหล่านัน้ อนฺวาย 

อาศยัแล้ว  วฑฺุฒ ึ ซึง่ความเจริญ  อคม ส ุ ได้ถึงแล้ว  ปาร   ซึง่ฝ่ัง 

สพฺพสิปปฺาน   แห่งศิลปะทัง้ปวง  ท. ฯ  คมนกาเล  ในกาลเป็นท่ีไป 

นท ึ วา  สู่แม่น า้หรือ  อยฺุยาน   วา  หรือว่าสู่อทุยาน  กีฬนตฺถาย 

เพ่ือประโยชน์แก่อนัเล่น  สวุณฺณสิวิกาสตานิ  อ. ร้อยแห่งเสล่ียงอนั 

เป็นวิการแห่งทอง  ท. ปญฺจ  ๕  ปริวารานิ  เป็นเคร่ืองห้อมล้อม  
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อปุติสฺสมาณวสฺส  ของมาณพช่ือว่าอปุติสสะ  โหนฺติ  ย่อมเป็น  อาชญฺฃ-   

รถสตานิ  อ. ร้อยแห่งรถอนัเทียมแล้วด้วยม้าอาชาไนย  ท.  ปญฺจ 

๕  (ปริวารานิ)  เป็นเคร่ืองห้อมล้อม  โกลิตมาณวสฺส  ของมาณพ 

ช่ือว่าโกลิตะ  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น  ฯ  ชนา  อ. ชน  ท.เทฺวปิ  แม้  ๒ 

ปญฺจปญฺจมาณวสตปริวารา  เป็นผู้ มีร้อยแห่งมาณพห้าและห้าเป็นบริวาร 

โหนฺติ  ย่อมเป็น ฯ  จ  ก็  คิรคฺคสมชฺโช  นาม ช่ือ อ.  มหรสพอนับคุคล 

พงึเล่นบนยอดแห่งภเูขา  อนสุ วจฺฉเร  ในปีตามล าดบั  โหติ  ย่อมมี 

ราชคเห  ในเมืองราชคฤห์ ฯ  (ฃาตกา)  อ. ญาติ  ท. พนฺธนฺติ  ย่อมผกู 

มญฺจาติมญฺจ   ซึง่เตียงยิ่งด้วยเตียง  เอกฏฺฅาเนเอว  ในท่ีอนัเดียวกนันัน่ 

เทียว  ทฺวินฺน ปิ  ชนาน   เพ่ือชน  ท.แม้  ๒  เตส   เหล่านัน้ ฯ  เทฺวปิ 

ชนา  อ.ชน ท.แม้  ๒  นิสีทิตฺวา  นัง่แล้ว เอกโต  ว  โดยความ 

เป็นอนัเดียวกนัเทียว  ปสฺสนฺตา  ดอูยู่  สมชฺช  ซึง่มหรสพ  หสนฺติ 

ย่อมหวัเราะ  หสิตพฺพฏฺฅาเน  ในฅานะอนับคุคลพงึหวัเราะ  อาปชฺชนฺติ 

ย่อมถึงทัว่  ส เวค   ซึง่ความสงัเวช  ส เวคฏฺฅาเน  ในฅานะอนัเป็นท่ีตัง้ 

แห่งความสงัเวช  เทนฺติ  ย่อมให้ ทาย   ซึง่รางวลั  ยตฺุตฏฺฅาเน  ใน 

ฅานะอนัสมควรแล้ว  ทาตุ   เพ่ืออนัให้  ทาย   ซึง่รางวลั ฯ 

        เตส   ชนาน   เม่ือชน  ท. เหล่านัน้  ปสฺสนฺตาน   ดอูยู่  สมชฺช  

ซึง่มหรสพ  เอกทิวส   ในวนัหนึง่  นิยาเมน  โดยท านอง  อิมินา  นี ้

(หสิตพฺพฏฺฅาเน  หาโส  วา)  อ. การหวัเราะ  ในฅานะอนับคุคลพงึ 

หวัเราะหรือ  (ส เวคฏฺฅาเน  ส เวโค  วา)  หรือว่า  อ. ความสงัเวช 

ในฅานะเป็นท่ีตัง้แห่งความสงัเวช  (ทาย   ทาตุ   ยตฺุตฏฺฅาเน  ทาย   
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วา)  หรือว่า  อ. รางวลั  ในฅานะอนัควรแล้ว  เพ่ืออนัให้   

ซึง่รางวลั  (อโหสิ)  ได้มีแล้ว  ปริุมทิวเสส ุ ในวนัอนัมีในก่อน 

ท. วิย  ฉนัใด  หสิตพฺพฏฺฅาเน  หาโส  วา  อ. การหวัเราะ  ในฅานะ 

อนับคุคลพงึหวัเราะหรือ ส เวคฏฺฅาเน  ส เวโค  วา  หรือว่า  อ. 

ความสงัเวช  ในฅานะเป็นท่ีตัง้แห่งความสงัเวช   ทาย   ทาตุ  

ยตฺุตฏฺฅาเน  ทาย   วา  หรือว่า  อ.  รางวลั  ในฅานะอนัควรแล้ว 

เพ่ืออนัให้  ซึง่รางวลั  น  อโหสิ  ไม่ได้มีแล้ว  (ตถา) ฉนันัน้ 

ฃาณสฺส  ปริปากคตตฺตา  เพราะความท่ีแห่งญาณเป็นธรรมชาติถึงแล้ว 

ซึง่ความแก่รอบ ฯ ปน  ก็  เทฺว  ชนา  อ. ชน  ท. ๒  จินฺตยสึ ุ

คิดแล้ว  เอว   อย่างนีว้่า  กึ  อ. อะไร  (อมฺเหหิ)  อนัเรา  ท. โอโล- 

เกตพฺพ   พงึดแูล  เอตฺถ  สมชฺเช  ในมหรสพนี ้ อตฺถิ  มีอยู่  อิเม 

ชนา  อ.ชน  ท. เหล่านี ้ สพฺเพปิ  แม้ทัง้ปวง  วสฺสสเต  ครัน้เม่ือ 

ร้อยแห่งปี  อปปฺตฺเต  ไม่ถึงแล้ว  คมิสฺสนฺติ  จกัถึง  อปณฺณตฺติกภาว  

ซึง่ความเป็นแห่งบคุคลผู้ไม่มีบญัญตัิ  ปน  ก็  อมฺเหหิ  เอก   โมกฺขธมฺม  

ปริเยสิตุ   อ. อนัอนัเรา  ท. แสวงหา  ซึง่ธรรมอนัเป็นเคร่ืองพ้น 

อย่างหนึง่  วฏฺฏติ  ย่อมควร  อิติ  ดงันี ้ คเหตฺวา  นิสีทสึ ุ นัง่ถือเอา 

แล้ว  (กตฺวา)  กระท า  อารมฺมณ   ให้เป็นอารมณ์ ฯ 

        ตโต  ล าดบันัน้  โกลิโต อ. มาณพช่ือว่าโกลิตะ  อาห  กล่าว 

แล้วว่า  อปุติสฺส  แน่ะอปุติสสะ  สมฺม  ผู้สหาย  (ตฺว )  อ. ท่าน 

(หฏฺฅปหฏฺโฅ)  เป็นผู้ ร่าเริงแล้วและร่าเริงทัว่แล้ว  อญฺฌฃส ุ ทิวเสส ุ

ในวนั  ท.  เหล่าอ่ืน  (อสิ)  ย่อมเป็น  วิย  ฉันใด  ตฺว   อ. ท่าน  
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หฏฺฅปหฏฺโฅ  เป็นผู้ ร่าเริงแล้วและร่าเริงทัว่แล้ว  (อสิ)  ย่อมเป็น   

(ตถา)  ฉนันัน้  น  หามิได้  อิทานิ  ในกาลนี ้ ตฺว   อ. ท่าน 

อนตฺตมนธาตโุก  เป็นผู้ มีธาตขุองบคุคล  ผู้ มีใจอนัมิใช่ของของตน อสิ 

ย่อมเป็น  กึ  อ. อะไร  เต  อนัท่าน  สลฺลกฺขิต   ก าหนดแล้ว  อิติ 

ดงันี ้ อปุติสฺส   กระมาณพช่ือว่า  อปุติสสะ  ฯ 

        โส  อปุติสฺโส  อ. มาณพช่ือว่าอปุติสสะนัน้  อาห  กล่าวแล้วว่า 

โกลิต  แน่ะโกลิตะ  สมฺม  ผู้สหาย  อห  อ. เรา  จินฺตยนฺโต  นิสินฺโน 

เป็นผู้นัง่คิดอยู่แล้ว  อิท   การณ   ซึง่เหตนีุว้่า  สาโร  อ. สาระ  โอโลกเน 

ในการแลด ู เอเตส   ชนาน   ซึง่ชน  ท. เหล่านัน่  นตฺถิ  ย่อมไม่มี 

เอต   โอโลกน   อ. การดแูลนัน่  นิรตฺถก   เป็นของไม่มีประโยชน์ 

(โหติ)  ย่อมเป็น  (อมฺเหหิ)  คเวสิตุ   อ.  อนัเรา  ท. แสวงหา 

โมกฺขธมฺม   ซึง่ธรรมอนัเป็นเคร่ืองพ้น  อตฺตโน  เพ่ือตน  วฏฺฏติ  ย่อม 

ควร  อิติ  ดงันี ้ อมฺหิ  ย่อมเป็น  ปน  ก็ ตฺว   อ. ท่าน  อนตฺตมโน 

เป็นผู้ มีใจเป็นของของตนหามิได้  อสิ  ย่อมเป็น  กสฺมา  เพราะเหตุ- 

อะไร  อิติ  ดงันี ้ฯ โสปิ  โกสิโต  อ. มาณพช่ือว่าโกลิตะแม้นัน้ 

อาห  กล่าวแล้ว  ตถาเอว  เหมือนอย่างนัน้นัน่เทียว ฯ 

        อถ  ครัง้นัน้  อปุติสฺโส  อ. มาณพช่ือว่าอปุติสสะ  ฃตฺวา  ทราบ 

แล้ว  อสฺส  โกลิตสฺส  อตฺตนา  สทฺธึ  เอกชฺฌาสยต   ซึง่ความท่ีแห่ง 

มาณพช่ือว่าโกลิตะนัน้  เป็นผู้ มีอธัยาศยัเป็นอนัเดียวกนั  กบัด้วยตน 

อาห  กล่าวแล้วว่า  สมฺม  แน่ะสหาย  (การณ )  อ. เหต ุ อมฺหาก  

อนัเรา  ท. อภุินฺน ปิ  แม้ทัง้สอง  สจุินฺติต   คิดกนัดีแล้ว  ปน  ก็  
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(อมฺเหหิ)  คเวสิตุ   อ. อนัเรา  ท. แสวงหา  โมกฺขธมฺม   ซึง่ธรรม   

อนัเป็นเคร่ืองพ้น  วฏฺฏติ  ย่อมควร  คเวสนฺเตหิ  นาม  ชเนหิ  เอก  

ปพฺพชฺช   ลทฺธุ   อ. อนัอนัชน  ท. ช่ือว่าผู้ เม่ือแสวงหา  ได้ซึง่การ 

บรรพชา  อย่างหนึง่  วฏฺฏติ  ย่อมควร  มย   อ. เรา  ท. ปพฺพชาม 

จะบรรพชา  สนฺติเก  ในส านกั  กสฺส   ของใคร  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        ๑๙.  ๘๒/๑๖  ตัง้แต่  เอว   เตส ุ กติก   กตฺวา  วิหรนฺเตส ุ

เป็นต้นไป. 

        เตส ุ อปุติสฺสโกลิเตส ุ  ครัน้เม่ือปริพพาชกช่ือว่าอปุติสสะและ 

โกลิตะ  ท. เหล่านัน้  กตฺวา  กระท าแล้ว  กติก   ซึง่การนดัหมาย 

วิหรนิเตส ุ อยู่  เอว   อย่างนี ้ สตฺถา  อ. พระศาสดา  ปตฺวา  เสด็จ 

ถึงแล้ว  ราชคห   ซึง่เมืองราชคฤห์  วตฺุตานกกเมน  ตามล าดบัแห่งค า 

อนัข้าพเจ้ากล่าวแล้ว  ปฏิคฺคเหตฺวา  ทรงรับแล้ว  เวฬวุน   ซึง่พระ- 

เวฬวุนั  วิหรติ  เสด็จประทบัอยู่  เวฬวุเน  ในพระเวฬวุนั ฯ 

ตทา  ในกาลนัน้  อสฺสชิตฺเถโร  อ. พระเถระช่ือว่าอสัสชิ  อพฺภนฺตเร 

ในภายใน  ปญฺจวคฺคิยาน   ภิกฺขนู   แห่งภิกษุ  ท. ผู้ มีพวก  ๕  อนฺตเร 

ในระหว่าง อรหนฺตาน   แห่งพระอรหนัต์  ท. เอกสฏฺฅิยา  ๖๑ (สตฺถารา) 

อยฺุโยชิตาน   ผู้อนัพระศาสดาทรงส่งไปแล้ว  รตนตฺตยคณุปปฺกาสนตฺถ  

เพ่ืออนัประกาศซึง่พระคณุแห่งหมวดสามแห่งรัตนะ  (วจเนน)  ด้วยพระ 

ด ารัสว่า  ภิกฺขเว  ดกู่อนภิกษุ  ท.  ตมฺุเห  อ. เธอ  ท.  จรถ  จงเท่ียวไป 

จาริก   สู่ท่ีจาริก  พหชุนหิตาย  เพ่ือความเกือ้กลูแก่ชนมาก  อิติ  ดงันี ้ 

เป็นต้น  ปฏินิวตฺติตฺวา  กลบัเฉพาะแล้ว  อาคโต  มาแล้ว  ราชคห   สู่  
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เมืองราชคฤห์  อาทาย  ถือเอาแล้ว  ปตฺตจีวร   ซึง่บาตรและจีวร  ปาวิสิ   

ได้เข้าไปแล้ว  ราชคห   สู่เมืองราชคฤห์  ปิณฺฑาย  เพื่อบิณฑบาต 

ปาโต  ว  แต่เช้าเทียว  ปนุทิวเส  ในวนัใหม่  ฯ 

        ตสฺม ึ สมเย  ในสมยันัน้  อปุติสฺสปริพฺพาชโก  อ. ปริพพาชกช่ือว่า 

อปุติสสะ  กตฺวา  กระท าแล้ว  ภตฺตกิจฺจ   ซึง่กิจด้วยภตั  ปาโตว  แต่ 

เช้าเทียว  คจฺฉนฺโต  เดินไปอยู่  ปริพฺพาชการาม   สู่อารามของปริพพาชก 

ทิสฺวา  เห็นแล้ว  เถร   ซึง่พระเถระ  จินฺเตสิ  คิดแล้วว่า  ปพฺพชิโต 

อ. บรรพชิต  เอวรูปโป  นาม  ช่ือผู้ มีรูปอย่างนี ้ มยา  น  ทิฏฺฅปพฺุโพเอว 

เป็นผู้อนัเราไม่เคยเห็นแล้วนัน่เทียว  (โหติ)   ย่อมเป็น  อรหนฺโต  วา 

อ. พระอรหนัต์  ท. หรือ อาหตฺตมคฺค   สมาปนฺนา  ปคฺุคลา  วา  หรือว่า 

อ.  บคุคล  ท.  ผู้ถึงพร้อมแล้ว  ซึง่อรหตัมรรค  เย  เหล่าใด  (อตฺถิ) 

มีอยู่  โลเก  ในโลก  อย   ภิกฺข ุ อ. ภิกษุนี ้ เตส   อรหนฺตาน   วา 

อรหตฺตมคฺค   สมาปนฺนาน   ปคฺุคลาน   วา  อญฺฃตโร  เป็น - แห่งพระ 

อรหนัต์  ท. หรือ  หรือว่า  แห่งบคุคล  ท. ผู้ถึงพร้อมแล้ว  ซึง่อรหตั- 

มรรคเหล่านัน้หนา  รูปใดรูปหนึง่  (โหติ)  ย่อมเป็น  ยนฺนนู  กระไร 

หนอ  อห   อ. เรา  อปุสงฺกมิตฺวา  พงึเข้าไปหาแล้ว อิม   ภิกฺขุ   ซึง่ภิกษุ 

นี ้ปจฺุเฉยฺย   พงึถามว่า  อาวโุส  แน่ะผู้ มีอาย ุ ก   ตฺว   อทฺุทิสฺส 

ปพฺพชิโต  อสิ  วา  อ.  ท่าน  เป็นผู้บวชแล้ว  อทุิศ  เฉพาะใคร  ย่อม 

เป็นหรือ  โก  เต  สตฺถา  (โหติ)  วา  หรือว่า  อ. ใครเป็นศาสดา 

ของท่าน  ยอ่มเป็น  กสฺส  ตฺว   ธมฺม   โรเจสิ  วา  หรือว่า  อ. ท่าน 

ย่อมชอบใจ  ซึง่ธรรม  ของใคร  (อิติ)  ดงันี ้ อิติ  ดงันี ้ฯ  
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        อถ  ครัง้นัน้  เอต   ปริวิตกฺกน   อ.  ความปริวิตกนีว้่า  (อย   กาโล)   

อ.  กาลนี ้ อกาโล  โข  เป็นกาลไม่สมควรแล  ปจฺุฉิตุ   เพ่ืออนัถาม 

ปญฺห   ซึง่ปัญหา  อิม   ภิกฺขุ  กะภิกษุนี ้ (โหติ)  ย่อมเป็น  (อย   ภิกฺข)ุ 

อ. ภิกษุนี ้ ปวิฏฺโฅ  เข้าไปแล้ว  อนฺตรฆร   สู่ระหว่างแห่งเรือน  จรติ 

เท่ียวไปอยุ่  ปิณฺฑาย เพ่ือบิณฑบาต  ยนฺนนู  กระไรหนอ  อห  

อ. เรา  มคฺค   เม่ือแสวงหา  อตฺถิเกหิ  ชเนหิ  อปุฃาต   ธมฺม   ซึง่ 

ธรรม  อนัชน  ท. ผู้ มีความต้องการ  เข้าไปรู้แล้ว  อนพุนฺเธยฺย  

พงึติดตาม  อิม   ภิกฺขุ   ซึง่ภิกษุนี ้ ปิฏฺฅิโต  ข้างหลงั  ปิฏฺฅิโต  ข้างหลงั อิติ 

ดงันี ้ อโหสิ  ได้มีแล้ว  อสฺส  อปุติสฺสปริพฺพาชกสฺส  แก่ปริพพาชก  ช่ือว่า 

อปุติสสะนัน้  ฯ โส  อปุติสฺสปริพฺพาชโก  อ. ปริพพาชกช่ือว่าอปุติสสะ 

นัน้  เถร   ลทฺธปิณฺธปาต   อญฺฃตร   โอกาส   คจฺฉนฺต   ทิสฺวา  จ 

เห็นแล้ว  ซึง่พระเถระ  ผู้ มีบิณฑบาตอนัได้แล้ว  ผู้ ไปอยู่  สู่โอกาส 

แห่งใดแห่งหนึง่ด้วย  อสฺส  เถรสฺส  นิสีทิตกุามต   ฃตฺวา  จ  ทราบแล้ว 

ซึง่ความท่ีแห่งพระเถระนัน้  เป็นผู้ใคร่เพ่ืออนันัง่ด้วย  ปญฺฃาเปตฺวา 

ปลูาดแล้ว  ปริพฺพาชกปีฅก   ซึง่ตัง่แห่งปริพพาชก  อตฺตโน  ของตน 

อทาสิ  ได้ถวายแล้ว ฯ  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเนปิ  แม้ในกาลเป็นท่ีสดุลง 

รอบแห่งกิจด้วยภตั  (อปุติสฺสปริพฺพาชโก)  อ. ปริพพาชกช่ือว่าอปุติสสะ 

อทาสิ  ได้ถวายแล้ว  อทุก   ซึง่น า้  กณฺุฑิกาย  ในกณุโฑ  อตฺตโน 

ของตน  เถรสฺส  แก่พระเถระ  อสฺส  นัน้ ฯ 

        (อปุติสฺสปริพฺพาชโก)  อ.  ปริพพาชกช่ือว่าอปุติสสะ  กตฺวา 

ครัน้กระท าแล้ว  อาจริยวตฺต    ซึง่วตัรอนับคุคลพงึกระท าแก่อาจารย์  
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เอว   อย่างนี ้ กตฺวา  กระท าแล้ว  มธุรปฏิสนฺถาร   ซึง่การปฏิสนัถาร   

อนัไพเราะ  สทฺธึ  กบั  เถเรน  ด้วยพระเถระ  กตภตฺตกิจฺเจน  ผู้ มี 

กิจด้วยภตัอนักระท าแล้ว  อาห  เรียนแล้ว  เอว   อย่างนี ้ ปจฺุฉิ  เรียน 

ถามแล้วว่า  อาวโุส แน่ะท่านผู้ มีอาย ุ อินฺทฺริยานิ  อ. อินทรีย์  ท. 

เต  ของท่าน  วิปปฺสนฺนานิ  โข  ผ่องใสวิเศษแล้วแล  ฉวิวณฺโณ 

อ.  วรรณะแห่งผิว  ปริสทฺุโธ  หมดจดรอบแล้ว  ปริโยทาโต  ผ่อง 

แผ้วรอบแล้ว  อาวโุส  แน่ะผู้ มีอาย ุ ก   ตฺว  อทฺุทิสฺส  ปพฺพชิโต  อสิ 

วา  อ. ท่านเป็นผู้บวชแล้ว  อทุิศ  เฉพาะใคร  ย่อมเป็นหรือ  โก  เต 

สตฺถา  (โหติ)  วา  หรือว่า  อ. ใคร เป็นศาสดา  ของท่าน  ย่อมเป็น 

กสฺส  ตฺว   ธมฺม   โรเจสิ  วา  หรือว่า  อ.  ท่าน  ย่อมชอบใจ  ซึง่ธรรม 

ของใคร  อิติ  ดงันี ้ ฯ 

        เถโร  อ.  พระเถระ  จินฺเตสิ  คิดแล้วว่า  ปริพฺพาชกา  นาม 

ช่ือ  อ.  ปริพพาชก  ท. อิเม  เหล่านี ้ สาสนสฺส  ปฏิปกฺขภตูา  เป็น 

ผู้ เป็นปฏิปักษ์  ต่อศาสนา  เป็นแล้ว  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น  อห  

อ. เรา  ทสฺเสสฺสามิ  จกัแสดง  ธมฺมสฺส  คมฺภีรต   ซึง่ความท่ีแห่งธรรม 

เป็นสภาพลกึซึง้  สาสเน  ในศาสนา  อิมสฺส  ปริพฺพาชกสฺส  แก่ 

ปริพพาชกนี ้ อิติ  ดงันี ้ ทสฺเสนฺโต  เม่ือจะแสดง  อตฺตโน  นวกภาว  

ซึง่ความท่ีแห่งตนเป็นผู้ใหม่  อาห  กล่าวแล้วว่า  อาวโุส  ดกู่อนผู้ มี- 

อาย ุ อห   โข  อ.  เราแล  นโว  เป็นผู้ใหม่  อจิรปพฺพชิโต  เป็นผู้  

บวชแล้วสิน้กาลไม่นาน  อาคโต  เป็นผู้มาแล้ว  ธมฺมวินย  สู่พระธรรม 

และวินยั  อิม  นี ้ อธุนา  เม่ือกี ้ (อมฺหิ)  ย่อมเป็น  อห   อ. เรา  
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น  สกฺขิสฺสามิ  จกัไม่อาจ  เทเสตุ   เพ่ืออนัแสดง  ธมฺม   ซึง่ธรรม   

วิตฺถาเรน  โดยพสิดาร  ตาว  ก่อน  อิติ  ดงันี ้ฯ  ปริพฺพาชโก  อ. 

ปริพพาชก  วตฺวา  เรียนแล้วว่า  อห   อ. ข้าพเจ้า  อปุติสฺโส  นาม เป็น 

ผู้ ช่ือว่าอปุติสสะ  (อมฺหิ)  ย่อมเป็น  ตฺว   อ. ท่าน  วท  จงกล่าว (ธมฺม ) 

ซึง่ธรรม  อปปฺ   วา  อนัน้อยหรือ  พหุ   วา  หรือว่าอนัมาก  ยถาสตฺติยา 

ตามคามสามารถอย่างไร  ปฏิวิชฺฌิตุ   อ. อนัแทงตลอด  เอต   ธมฺม   ซึง่ 

ธรรมนัน่  นยสเตน  ด้วยร้อยแห่งนยั  นยสหสฺเสน  ด้วยพนัแห่งนยั 

ภาโร  จงเป็นภาระ  มยฺห   ของข้าพเจ้า  (โหต)ุ  จงเป็นเถิด  อิติ 

ดงันี ้ อาห  เรียนแล้วว่า 

        ตฺว   อ. ท่าน  ภาสสฺส ุ จงกล่าว  (ธมฺม )  ซึง่ 

        ธรรม  อปปฺ   วา  อนัน้อย  หรือ  พหุ   วา  หรือว่าอนั 

        มาก  ตฺว   อ. ท่าน  พฺรูหิ  ขอจงกล่าว  อตฺถ เอว  ซึง่         

        เนือ้ความนัน่เทียว  เม  แก่ข้าพเจ้า  อตฺโถ  อ. ความ 

        ต้องการ  อตฺเถนเอว  ด้วยเนือ้ความนัน่เทียว  (โหติ) 

        ย่อมมี  เม  แก่ข้าพเจ้า  ตฺว   อ. ท่าน  กาหสิ 

        จกัระท า  พฺยญฺชน   ซึง่พยญัชนะ  พหุ   ให้มาก 

        กึ  เพราะเหตอุะไร  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        เอว   วจเน  ครัน้เม่ือค าอย่างนี ้ (อปุติสฺสปริพฺพาชเกน)   อนั 

ปริพพาชกช่ือว่าอปุติสสะ  วตฺุเต  เรียนแล้ว  เถโต  อ. พระเถระ 

อาห  กล่าวแล้ว  คาถ  ซึง่คาถาว่า 

 

 



ประโยค๒ - คณัฐีพระธมัมปทฏัฐกถา ยกศพัท์แปล ภาค ๑ - หน้าท่ี 118 

 

        ตถาคโต  อ. พระตถาคต  (อาห)  ตรัสแล้ว  เย   

        ธมฺมา  เหตปุปฺภวา  เตส   ธมฺมาน   เหตุ   จ  ซึง่ 

        เหต ุ  แห่ง - อ.  ธรรม  ท. เหล่าใด  อนัมีเหตุ 

        เป็นแดนเกิดก่อน  ธรรม  ท. เหล่านัน้ด้วย เตส  

        ธมฺมาน   โย  นิโรโธ  (ต   นิโรธ )  จ  ซึง่ - อ. 

        ความดบั  แห่งธรรม  ท. เหล่านัน้  ใด  ความ 

        ดบันัน้ด้วย  มหาสมโณ  อ. พระมหาสมณะ 

        เอว วาที  ทรงเป็นผู้ มีปกติตรัสอย่างนี ้ (โหติ) 

        ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        ๒๐.  ๘๘/๑๑  ตัง้แต่  ตทา  มหากาโล  จลฺุลกาโลติ  เทฺว  ภาติกา 

เป็นต้นไป 

        ตทา  ในกาลนัน้  กฏูมฺุพกิา  อ. กฏุมุพี  ท.  ภาติกา  ผู้ เป็นพ่ี 

น้องชายกนั  เทฺว  ๒  อิติ  คือ  มหากาโล  อ. นายมหากาล  จลฺุลกาโล 

อ.  นายจลุกาล  วปาเปสุ   ยงับคุคลให้หว่านแล้ว  สาลิกฺเขตฺต   ซึง่นา 

แห่งข้าวสาลี  มหนฺต   อนัใหญ่ ฯ  อถ  ครัง้นัน้  เอกทิวส   ในวนัหนึง่ 

จลฺุลกาโล  อ.  กฎุมุพีช่ือว่าจลุกาเล  คนฺตฺวา  ไปแล้ว  สาลิกฺเขตฺต   สู่นา 

แห่งข้าวสาลี  ผาเลตฺวา  ฉีกแล้ว  สาลิคพฺภ   ซึง่ท้องแห่งข้าวสาลี 

เอก   ต้นหนึง่ ขาทิ  เคีย้วกินแล้ว ฯ  อติมธุร   อ.  รสอร่อยยิ่ง  อโหสิ 

ได้มีแล้ว  ฯ  โส  จลฺุลกาโล  อ. กฎุมุพีช่ือว่าจลุกาลนัน้  ทาตกุาโม  
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เป็นผู้ใคร่เพ่ืออนัถวาย  สาลิคพฺภทาน   ซึง่ทานด้วยท้องแห่งข้าวสาลี   

สงฺฆสฺส  แก่สงฆ์  พทฺุธปปฺมขุสฺส  อนัมีพระพทุธเจ้าทรงเป็นประธาน 

หตฺุวา  เป็น  อปุสงฺกมิตฺวา  เข้าไปหาแล้ว  เชฏฺฅภาติก    ซึง่พ่ีชายผู้ เจริญ 

ท่ีสดุ  อาห  กล่าวแล้วว่า  ภาติก  ข้าแต่พี่ชาย  มย   อ. เรา  ท. 

ผาเลตฺวา  ฉีกแล้ว  สาลิคพฺภ   ซึง่ท้องแห่งข้าวสาลี  ปจาเปตฺวา 

ยงับคุคลให้ต้มแล้ว  กตฺวา  กระท า  อนจฺุฉวิก   ให้เป็นวตัถสุมควร 

พทฺุธาน   แก่พระพทุธเจ้า  ท. เทม  จะถวาย  ทาน   ซึง่ทาน  อิติ 

ดงันี ้ฯ  (เชฏฺฅภาติโก)  อ. พ่ีชายผู้ เจริญท่ีสดุ  (อาห)  กล่าวแล้วว่า 

ตฺว   อ. เธอ  วเทสิ  กล่าวแล้ว  กึ  วจน   ซึง่ค าอะไร  สาลิคพฺภ  

ผาเลตฺวา  ทาน   นาม  ช่ือ  อ. อนัฉีก  ซึง่ท้องแห่งข้าวสาลี  แล้วถวาย 

นเอว  อตีเต  กาเล  ภตูปพฺุพ   เป็นของไม่เคยมีแล้ว  ในกาลอนัล่วง 

ไปแล้วนัน่เทียว  (โหติ)  ย่อมเป็น  น  ภวิสฺสติ  จกัไม่มี  อนาคเต 

ในอนาคต    ตฺว  อ. เธอ  มา  สสฺส   นาสยิ  อย่ายงัข้าวกล้าให้ฉิบหายแล้ว 

อิติ  ดงันี ้ฯ  โส  จลฺุลกาโล  อ. กฎุมุพี  ช่ือว่าจลุกาลนัน้ ปนุปปฺนุ  

ยาจิเอว  อ้อนวอนแล้ว  บ่อย  ๆ  นัน่เทียว ฯ 

        อถ  ครัง้นัน้  ภาตา  อ.  พ่ีชาย  อาห  กล่าวแล้วว่า  เตนหิ 

ถ้าอย่างนัน้  ตฺว   อ. เธอ  กตฺวา  จงกระท าแล้ว  เขตฺต   ซึง่นา  เทฺว 

โกฏฺฅาเส  ให้เป็นส่วน  ๒  อนามสิตฺวา  ไม่จบัต้องแล้ว  โกฏฺฅาส  

ซึง่ส่วน  มม  ของฉัน  ตฺว    อ. เธอ  อิจฺฉสิ  ย่อมปรารถนา  ย   วตฺถุ  

ซึง่วตัถใุด  กโรหิ  จงกระท า  ต   วตฺถุ   ซึง่วตัถนุัน้  เขตฺตโกฏฺฅาเส 

ในส่วนแห่งนา  อตฺตโน  ของตน อิติ  ดงันี ้ น   กนิฏฺฅภาติก   กะน้อง  
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ชายผู้ น้อยท่ีสดุนัน้  ฯ  โส  จลฺุลกาโล  อ. กฎุมุพีช่ือว่าจลุกาลนัน้   

(สมฺปฏิจฺฉิตฺวา)  รับพร้อมแล้วว่า  สาธุ  อ. ดีละ  อิติ  ดงันี ้ วิภชิตฺวา 

แบ่งแล้ว  เขตฺต   ซึง่นา  ยาจิตฺวา   ขอแล้ว  หตฺถกมฺม   ซึง่หตัถกรรม 

มนสฺุเส  กะมนษุย์  ท. พห ู มาก  ผาเลตฺวา  ฉีกแล้ว  สาลิคพฺภ   ซึง่ 

ท้องแห่งข้าวสาลี  ปจาเปตฺวา  ยงับคุคลให้ต้มแล้ว  ขีเร  ในน า้นม 

นิรุทเก  อนัไม่มีน า้  โยเชตฺวา  ปรุงแล้ว  สปปิฺมธุสกฺขราหิ  ด้วยเนย 

ใสและน า้ผึง้และน า้ตาลกรวด  ท. ทตฺวา  ถวายแล้ว  ทาน   ซึง่ทาน 

ภิกฺขสุงฺฆสฺส แก่หมู่แห่งภิกษุ  พทฺุธปปฺมขุสฺส  อนัมีพระพทุธเจ้าเป็น 

ประธาน  อาห  กราบทลูแล้วว่า  ภนฺเต  ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ 

อคฺคทาน   อ. ทานอนัเลิศ  มม  ของข้าพเจ้า  อิท   นี ้ ส วตฺตต ุ จง 

เป็นไป  ปฏิเวธาย  เพ่ืออนัแทงตลอด  อคฺคธมฺมสฺส  ซึง่กรรมอนัเลิศ 

สพฺพปฅม   ก่อนกว่าชนทัง้ปวง  อิติ  ดงันี ้ ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  ใน 

กาลเป็นท่ีสดุลงรอบแห่งกิจด้วยภตั  ฯ  สตฺถา  อ. พระศาสดา  (วตฺวา) 

ตรัสแล้วว่า  เอว   ตยา  ปตฺถิตปตฺถนา  อ. ความปรารถนาอนัท่าน 

ปรารถนาแล้ว  อย่างนี ้ โหต ุ จงมีเถิด  อิติ  ดงันี ้ อกาสิ  ได้ทรงกระท า 

แล้ว  อนโุมทน   ซึง่อนโุมทนา ฯ 

        โส  จลฺุลกาโล  อ. กฎุมุพีช่ือว่าจลุกาลนัน้ คนฺตฺวา  ไปแล้ว 

เขตฺต   สู่นา  โอโลเกนฺโต  แลดอูยู่  ทิสฺวา  เห็นแล้ว  (เขตฺต )  ซึง่ 

นา สญฺฉนฺน   อนัมงุบงัแล้ว  สาลิสีเสหิ  ด้วยรวงแห่งข้าวสาลี ท. 

กณฺณิกาพทฺเธหิ  วิย  เพียงดงัว่าอนับคุคลมดัแล้วโดยความเป็นช่อ 

สกลกฺเขตฺเต  ในนาทัง้สิน้  ปฏิลภิกฺวา  ได้เฉพาะแล้ว  ปีต ึ ซึง่  ปีติ  
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ปญฺจริธ   อนัมีอย่าง  ๕  จินฺเตตฺวา  คิดแล้วว่า  ลาภา  วต  อ. ลาภ   

ท.  หนอ  เม  ของเรา  อิติ  ดงันี ้ อทาสิ  ได้ถวายแล้ว 

ปถุกุคฺค   นาม  ทาน   ซึง่ทานช่ือว่าอนัเลิศในเพราะข้าวเม่า  ปถุกุกาเล 

ในกาลแห่งข้าวเท่า  อทาสิ  ได้ถวายแล้ว  อคฺคสสฺสทาน   นาม  ช่ือซึง่ 

ทานในเพราะข้าวกล้าอนัเลิศ  สทฺธึ  กบัความวาสีหิ  ชเนหิ  ด้วยชน  ท. 

ผู้ มีปกติอยู่ในบ้าน  (อทาสิ)  ได้ถวายแล้ว  ลายนคฺค  ซึง่ทานอนัเลิศใน 

เพราะการเก่ียว  ลายเน  ในกาลเป็นท่ีเก่ียว  (อทาสิ)  ได้ถวายแล้ว  เวณิคฺค  

ทาน   ซึง่ทานอนัเลิศในการกระท าซึง่คะเน็ด  เวณิกรเณ  ในกาลเป็น 

ท่ีกระท าซึง่คะเน็ด  (อทาสิ)  ได้ถวายแล้ว  (ทาน )  ซึง่ทาน  กลาปคฺค  

อนัเลิศในการกระท าซึง่ฟ่อน  ขลคฺค   อนัเลิศในลาน  ภณฺฑคฺค   อนั 

เลิศในลอม  โกฏฺฅคฺค   อนัเลิศในฉาง  กลาปาทีส ุ กาเลส ุ ในกาล 

ท. มีกาลเป็นท่ีกระท าซึง่ฟ่อนเป็นต้น  อทาสิ  ได้ถวายแล้ว  อคฺคทาน  

ซึง่ทานอนัเลิศ  วาเร  สิน้วาระ  ท. นว  ๙  เอกสสฺเส  ในเพราะข้าว 

กล้าครัง้หนึง่   เอว   อย่างนี ้ อิติ  ด้วยประการฉะนี ้ฯ  ตสฺส  จลฺุลกาสฺส 

(สสฺสสฺส)  คหิตคหิตฏฺฅาน   อ. ท่ีแห่งข้าวกล้า  อนักฎุมุพีช่ือว่าจลุ 

กลุนัน้  ถือเอาแล้วและถือเอวแล้ว  วาเรส ุในวาระ  ท.  สพฺเพสุ 

ทัง้ปวง  ปริปริู  เต็มรอบแล้ว  ฯ สสฺส  อ. ข้ากล้า  อติเรก   เป็น 

ข้าวเหลือเฟือ  อฏฺุฅานสมฺปนฺน   เป็นข้าวถึงพร้อมแล้วด้วยอนัตัง้ขึน้ 

อโหสิ  ได้เป็นแล้ว  ฯ  ธมฺโม  นาม  ช่ือ  อ. ธรรม  เอโส  นัน่  รกฺขติ 

ย่อมรักษา  รกฺขนฺต  ปคฺุคล   ซึง่บคุคลผู้ รักษาอยู่  อตฺตาน   ซึง่ตน ฯ 

(เตน  การเณน)  เพราะเหตนุัน้  (ภควา)  อ. พระผู้ มีพระภาคเจ้า  
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(อาห)  ตรัสแล้วว่า   

        ธมฺโม  หเว  อ. ธรรมแล  รกฺขติ  ย่อมรักษา  ธมฺม- 

        จารึ  ซึง่บคุคลผู้ประพฤติซึง่ธรรมโดยปกติ  ธมฺโม 

        อ.  ธรรม  สจุิณฺโณ  อนับคุคลประพฤติดีแล้ว 

        อาวหติ  ย่อมน ามา  สขุ   ซึง่ความสขุ  เอโส 

        สขุาวหนภาโว  อ. ความเป็นคืออนัน ามาซึง่ความ 

        สขุนัน่  อานิส โส  เป็นอานิสงส์ ธมฺเม  ในธรรม 

        สจุิณฺเณ  อนับคุคลประพฤติดีแล้ว  (โหติ)  ย่อม 

        เป็น  ธมฺมจารี อ. บคุคลผู้ประพฤติซึง่ธรรมโดย 

        ปกติ  น  คจฺฉติ  ย่อมไม่ไป  ทคฺุคต ึ สู่ทคุติ 

        อิติ  ดงันี ้ฯ 

        ๒๑.  ๙๘/๑๓  ตัง้แต่  สตฺถา  เทฺว  อคฺคสาวกา  ภิกฺขสุงฺเฆน 

เป็นต้นไป. 

        สตฺถา  อ. พระศาสดา  จินฺเตสิ  ทรงพระด าริแล้วว่า  เทฺว 

อคฺคสาวกา  อ. พระอคัรสาวก  ท. ๒  อาคจฺฉนฺต ุ จงมา  สทฺธึ 

พร้อม  ภิกฺขสุงฺเฆน  ด้วยหมู่แห่งภิกษุเถิด  อิติ  ดงันี ้ฯ  เต  อคฺคสาวกา 

อ. พระอคัรสาวก  ท. เหล่านัน้ ฃตฺวา  ทราบแล้ว  จิตฺต   ซึง่พระทยั 

สตฺถ ุ ของพระศาสดา  สตสหสฺสขีณาสวปรวารา  ผู้ มีพระขีณาสพมีแสน 

เป็นประมาณเป็นบริวาร  อาคนฺตฺวา  มาแล้ว  วนฺทิตฺวา  ถวายบงัคมแล้ว  
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สตฺถาร   ซึง่พระศาสดา  อฏฺฅ ส ุ ได้ยืนอยู่แล้ว  เอกมนฺต   ณ  ส่วนสดุ   

ข้างหนึง่ ฯ 

        ตโต  ล าดบันัน้  สรทตาปโส  อ. ดาบสช่ือว่าสรทะ  อามนฺเตสิ 

เรียกมาแล้ว  อนฺเตวาสิเก  ซึง่อนัเตวาสิก  ท. ว่า  ตา  แน่ะพอ่ 

ท.   พทฺุธาน   นิสินฺนาสน ปิ  แม้  อ. อาสนะแห่งพระพทุธเจ้า  ท. 

ประทบันัง่แล้ว  นีจ   เป็นท่ีต ่า  (โหติ)  ย่อมเป็น  อาสน   อ. อานะ 

สมณสตสหสฺสสฺสอปิ  แม้เพ่ือแสนแห่งสมณะ  นตฺถิ  ย่อมไม่มี  ตมฺุเหหิ 

อชฺช  อฬุาร   พทฺุธสกฺการ   กาตุ   อ. อนัท่าน  ท. กระท า  ซึง่พทุธสกัการะ 

อนัอฬุาร  ในวนันี ้ วฏฺฏติ ย่อมควร  ตมฺุเห  อ. ท่าน  ท.  อาหรถ 

จงน ามา  ปปุผฺานิ  ซึง่ดอกไม้  ท.  วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ  อนัถึงพร้อม 

แล้วด้วยสีและกลิ่น  ปพฺพตปาทโต  จากเชิงแห่งภเูขา  อิติ  ดงันี ้ฯ 

กถนกาโล  อ. กาลอนัเป็นท่ีกล่าว  ปปญฺโจ  วิย  เป็นราวกะว่าเน่ินช้า 

โหติ  ย่อมเป็น  ปน  แต่ว่า  อิทฺธิวิสโย  อ. วิสยัแห่งฤทธ์ิ  อิทฺธิมโต 

ของบคุคลผู้ มีฤทธ์ิ  (เกนจิ)  อจินฺเตยฺโย  เป็นสภาพอนัใคร  ๆ  ไม่ควรคิด 

(โหติ)   ย่อมเป็น  อิติ  เพราะเหตนุัน้  ตาปสา  อ. ดาบส  ท.  เต 

เหล่านัน้  อาหริตฺวา  น ามาแล้ว  ปปุผฺานิ  ซึง่ดอกไม้  ท.  วณฺณคนฺธ- 

สมฺปนฺนานิ  อนัถึงพร้อมแล้วด้วยสีและกลิ่น  มหุตฺุตมตฺเตนเอว  กาเลน 

โดยกาลสกัว่าครู่เดียวนัน่เทียว  ปญฺฃเปสุ   ปลูาดแล้ว  ปปุผฺาสน   ซึง่ 

อาสนะอนัเป็นวิการแห่งดอกไม้  โยชนปปฺมาณ   อนัมีโยชน์เป็นประมาณ 

พทฺุธาน   เพ่ือพระพทุธเจ้า  ท.  ฯ  (อาสน )  อ. อาสนะ  อคฺคสาวกาน  

เพ่ือพระอคัรสาวก  ท. อภุินฺน   ทัง้สอง  ติคาวตุ   เป็นท่ีมีคาวตุ  ๓  
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เป็นประมาณ  (อโหสิ)  ได้เป็นแล้ว  (อาสน )  อ.  อาสนะ  ภิกฺขนู    

เพ่ือภิกษุ  ท. เสสาน   ผู้ เหลือ  อฑฺฒโยชนิกาทิเภท   เป็นท่ีต่างด้วย 

อาสนะมีอาสนะประกอบด้วยโยชน์ทัง้ก่ิงเป็นต้น  (อาโหสิ)  ได้เป็นแล้ว 

(อาสน )  อ. อาสนะ  สงฺฆนวกสฺส  ภิกฺขโุน  เพ่ือภิกษุผู้ใหม่ในสงฆ์ 

อสุภมตฺต   เป็นท่ีมีอสุภะเป็นประมาณ  อโหสิ  ได้เป็นแล้ว ฯ 

        (อิท   วตฺถ)ุ  อ. เร่ืองนีว้่า  อาสนานิ  อ. อาสนะ  ท. ตาว- 

มหานฺตานิ  อนัใหญ่เพียงนัน้  (ตาปเสหิ)  อนัดาบส  ท. ปญฺฃตฺตานิ 

ปลูาดแล้ว  อสฺสมปเท  ในอาศรมบท  เอกสฺม ึ แห่งเดียว  กถ  

อย่างไร  อิติ  ดงันี ้ (เกนจิ)  อนัใคร  ๆ  น  จินฺเตตพฺพ   ไม่พงึคิด ฯ 

หิ  เพราะว่า  เอโส  เอว ภาโว  อ.  ความเป็นอย่างนีน้ัน่  อิทฺธิวิสโย 

เป็นวิสยัแห่งฤทธ์ิ  (โหติ)  ย่อมเป็น ฯ  อาสเนส ุ ครัน้เม่ืออาสนะ 

ท. (ตาปเสหิ)  อนัดาบส  ท. ปญฺฃตฺเตส ุ ปลูาดแล้ว  เอว   อย่างนี ้

สรทตาปโส  อ. ดาบสช่ือว่าสรทะ  ปคฺคยฺห   ฅิโต  ยืนประคองแล้ว 

อญฺชล ึ ซึง่อญัชลี  ปรุโต  ข้างพระพกัตร์  ตถาคตสฺส  ของพระตถาคต 

อาห  กราบทลูแล้วว่า  ภนฺเต  ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ  ตมฺุเห  อ. 

พระองค์  ท. อภิรุหถ  ขอจงเสด็จขึน้  ปปุผฺาสน   สู่อาสนะอนัเป็น 

วิการแห่งดอกไม้  อิม   นี ้ หิตาย เพ่ือความเกือ้กลู  สขุาย  เพ่ือความ 

สขุ  มยฺห   แก่ข้าพระองค์  ทีฆรตฺต   ตลอดราตรีนานเถิด  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        เตน  การเณน เพราะเหตนุัน้  (คาถาวจน )  อ. ค าอนัเป็น 

คาถาว่า  
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        (สรทตาปโส)  อ. ดาบสช่ือว่าสรทะ  นานาปปุผฺ    

        จ  ยงัดอกไม้ต่าง ๆ  ด้วย  คนฺธ  จ  ยงักลิ่นด้วย 

        สนฺนิปาเตตฺวาน  ให้ประชมุกนัแล้ว  เอกโต 

        โดยความเป็นอนัเดียวกนั  อพฺรวิ  ได้กราบทลูแล้ว 

        อิท   วจน   ซึง่ค านีว้่า  วีร  ข้าแต่พระวีระ  อิท  

        อาสน   อ. อาสนะนี ้ เม  อนัข้าพระองค์  ปญฺฃตฺต  

        ปลูาดแล้ว  (กตฺวา)  กระท า  อนจฺุฉวี  ให้เป็น 

        ท่ีสมควร  ตว  แก่พระองค์  ตฺว  อ.  พระองค์ 

        มม  จิตฺต   ปสาเทนฺโต  เม่ือจะทรงยงัจิต  ของ 

        ข้าพระองค์ ให้เล่ือมใส  นิสีท  ขอจงเสด็จประทบั 

        นัง่  ปปุผฺาสเน  บนอาสนะอนัเป็นวิการแห่งดอก 

        ไม้เถิด  พทฺุโธ  อ. พระพทุธเจ้า  จิตฺต   ยงัจิต 

        มม  ของข้าพระองค์  ปสาเทตฺวา  ทรงให้เล่ือมใส 

        แล้ว  สเทวเก  (มนสฺุสโลเก)  ยงัมนษุยโลก 

        ท.  อนัเป็นไปกบัด้วยเทวดา  หาสยิตฺวา  ทรงให้ 

        ร่าเริงแล้ว  นิสีทิ  ประทบันัง่แล้ว  ปปุผฺาสเนบน 

        อาสนะอนัเป็นวิการแห่งดอกไม้  สตฺตรตฺตินฺทิว  

        ตลอดกลางคือและกลางวนั  ๗  (อิติ)  ดงันี ้ อิติ 

        ดงันี ้ (ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน)  อนัพระธรรม- 

        สงัคาหกาจารย์  วตฺุต   กล่าวแล้ว  ฯ  
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        ๒๒.  ๑๐๓/๑๗  ตัง้แต่  เอว   วตฺุเต  เทฺว  อคฺคสาวกา  ภควนฺต  

เป็นต้นไป.   

        เอว   วจเน  ครัน้เม่ือพระด ารัสอย่างนี ้ (สตฺถารา)  อนัพระ 

ศาสดา  วตฺุเต  ตรัสแล้ว  อคฺคสาวกา  อ. พระอคัรสาวก  ท. เทฺว ๒ 

วนฺทิตฺวา  ถวายบงัคมแล้ว  ภควนฺต   ซึง่พระผู้ มีพระภาคเจ้า  กเถตฺวา 

กราบทลูแล้ว  ปจฺจปุปฺนฺนวตฺถุ   ซึง่เร่ืองอนัเกิดขึน้เฉพาะแล้ว  สพฺพ  

ทัง้ปวง  ยาว  เพียงใด  โสตาปตฺตผิลปฏิเวธา  แต่อนัแทงตลอดซึง่ 

โสดาปัตติผล  สนฺติกา  จากส านกั  อสฺสชิตฺเถรสฺส  ของพระเถระช่ือ 

ว่าอสัสชิว่า  ภนฺเต  ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ  มย   อ. ข้าพระองค์  ท. 

อคาริยภตูา ผู้ เป็นคนอยู่ครองซึง่เรือนเป็นแล้ว  สมานา  มีอยู่  คตา 

เป็นผู้ไปแล้ว  ทสฺสนาย  เพ่ือนัเห็น  คิรคฺคสมชฺช   ซึง่มหรสพอนับคุคล 

พงึเล่นบนยอดแห่งภเูขา  (อมฺห)  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันีเ้ป็นต้น  (อาห ส)ุ 

กราบทลูแล้วว่า  ภนฺเต  ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ  มย  อ. ข้าพระองค์ 

ท. เต  เหล่านัน้  คนฺตฺวา  ไปแล้ว  สนฺติก   สู่ส านกั  อาจริยสฺส  ของ 

อาจารย์  สญฺชยสฺส  ช่ือว่าสญชยั  อาเนตกุามา  เป็นผู้ใคร่เพ่ืออนัน ามา 

ต   สฃฺชย   ซึง่อาจารย์ช่ือว่าสญชยันัน้  ปาทมลู   สู้ ท่ีใกล้แห่งพระบาท 

ตมฺุหาก   ของพระองค์  ท. (หตฺุวา)  เป็น  กเถตฺวา  กล่าวแล้ว 

ตสฺส  สญฺชยสฺส  ลทฺธิยา  นิสฺสารภาว   ซึง่ความท่ีแห่งลทัธิ  ของ 

อาจารย์ช่ือว่าสญชยันัน้ เป็นลทัธิมีสาระออกแล้ว  กถยิมฺหา  กล่าวแล้ว 

อานิส ส   ซึง่อานิสงส์  อาคมเน  ในเพราะการมา  อิธ  ฅาเน  ในท่ีนี ้ ภนฺเต 

ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ  โส  สญฺชโย  อ. อาจารย์ช่ือว่าสญชยันัน้  วตฺวา 
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กล่าวแล้วว่า  อิทานิ  ในกาลนี ้ อนฺเตวาสิวาโส  นาม  ช่ือ  อ.  การ   

อยู่โดยความเป็นอนัเตวาสิก  มยฺห   แห่งเรา  จาฏิยา  อทุกจลนภาวปฺ- 

ปตฺติสทิโส   เป็นอาการเช่นกบัด้วยอนัถึงซึง่ความเป็นคืออนัหวัน่ไหว 

แห่งน า้ในตุ่ม  (โหติ)  ย่อมเป็น  อห   อ. เรา  น  สกฺขิสฺสามิ  จกัไม่อาจ 

วสิตุ   เพ่ืออนัอยู่  อนฺเตวาสิวาส   อยู่โดยความเป็นอนัเตวาสิก  อิติ  ดงันี ้

(วจเน)  ครัน้เม่ือค าว่า  อาจริย  ข้าแต่อาจารย์  อิทานิ  ในกาลนี ้

มหาชนโน  อ. มหาชน  คนฺธมาลาทิหตฺโถ  ผู้ มีวตัถมีุของหอมและดอกไม้ 

เป็นต้นในมือ  คนฺตฺวา  จกัไปแล้ว  ปเูชสฺสติ  จกับชูา  สตฺถาร เอว 

ซึง่พระศาสดานัน่เทียว  ตมฺุเห  อ. ท่าน  ท. ภวิสฺสถ  จกัเป็น  กถ  

อย่างไร  อิติ  ดงันี ้ (อมฺเหหิ)  อนัข้าพระองค์  ท. วตฺุเต  กล่าวแล้ว 

(วตฺวา)  กล่าวแล้วว่า  ปน  ก็  (ชนา)  อ. ชน  ท. ปณฺฑิตา 

ผู้ฉลาด  พห ู เป็นผู้มาก  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น  อิมสฺมึ  โลเก  ในโลกนี ้

กึ  หรือ  อทุาห ุ หรือว่า  (ชนา)  อ. ชน  ท. (อิมสฺม ึ โลเก) 

ในโลกนี ้  ทนฺธา  ผู้ เขลา  พห ู เป็นผู้มาก   (โหนฺติ)  ย่อมเป็น  อิติ 

ดงันี ้ (วจเน)  ครัน้เม่ือค าว่า  (ชนา)  อ. ชน  ท. ทนฺธา  ผู้ เขลา 

(พห)ู  เป็นผู้มาก  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ (อมฺเหหิ) 

อนัข้าพระองค์  ท. กถิเต  กล่าวแล้ว  วตฺวา  กล่าวแล้วว่า  เตนหิ  ถ้าอย่าง 

นัน้ (ชนา)  อ. ชน  ท. ปณฺฑิตา  ผู้ฉลาด  ปณฺฑิตา  ผู้ฉลาด  คมิสฺสฺติ 

จกัไป  สนฺติก   สู่ส านกั  สมณสฺส  ของพระสมณะ โคตมสฺส  ผู้ โคตมะ 

(ชนา)  อ. ชน  ท. ทนฺธา  ผู้ เขลา  ทนฺธา  ผู้ เขลา  อาคมิสฺสนฺติ 

จกัมา  สนฺติก   สู่ส านกั  มม  ของเรา  ตมฺุเห  อ.  ท่าน  ท.  คจฺฉถ  
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จงไปเถิด  อิติ  ดงันี ้  น  อิจฺฉิ  ไม่ปรารถนาแล้ว  อาคนฺตุ   เพ่ืออนัมา 

อิติ  ดงันี ้ฯ   

        สตฺถา  อ. พระศาสดา  สตฺุวา  ทรงสดบัแล้ว  ต   วจน   ซึง่ค านัน้ 

วตฺวา  ตรัสแล้วว่า  ภิกฺขเว  ดกู่อนภิกษุ  ท. สญฺชโย  อ. ปริพพาชก 

ช่ือว่าสญชยั  อสาร   สาโร  อิติ  คณฺหิ  จ  ถือเอาแล้ว  ซึง่ธรรมอนั 

ไม่เป็นสาระว่า  อ. ธรรมอนัเป็นสาระ ดงันีด้้วย  สาร   อสาโร  อิติ 

คฺณฺหิ  จ  ถือเอาแล้ว  ซึง่ธรรมอนัเป็นสาระว่า  อ.  ธรรมอนัไม่เป็น 

สาระ  ดงันีด้้วย  อตฺตโน  มิจฺฉาทิฏฺฅิตาย  เพราะความท่ีแห่งตน 

เป็นผู้ มีความเห็นผิด  ปน  ส่วนว่า  ตมฺุเห อ. เธอ  ท. สาร   สารโต 

ฃตฺวา  จ  รู้แล้ว  ซึง่ธรรมอนัเป็นสาระ  โดยความเป็นธรรมอนัเป็น 

สาระด้วย   อสาร   อสารโต  ฃตฺวา  จ  รู้แล้ว  ซึง่ธรรมอนัไม่เป็นสาระ 

โดยความเป็นธรรมอนัไม่เป็นสาระด้วย  ปหาย  ละแล้ว  อสาร  

ซึง่ธรรมอนัไม่เป็นสาระ  คณฺหิตฺถ  ถือเอาแล้ว  สาร เอว  ซึง่ธรรมอนั 

เป็นสาระนัน่เทียว  อตฺตโน  ปณฺฑิตตาย  เพราะความท่ีแห่งตนเป็นผู้  

ฉลาด  อิติ  ดงันี ้ อภาสิ  ได้ทรงภาษิตแล้ว  คาถา   ซึง่พระคาถา  ท. 

อิมา  เหล่านีว้่า 

        (เย    ชนา)   อ. ชน  ท.  เหล่าใด   อสาเร 

        สารมติโน  จ  เป็นผู้ มีปกติรู้ซึง่ธรรมอนัเป็นสาระ 

        ในธรรมอนัไม่เป็นสาระด้วย   สาเร  อสารทสฺสิโน 

        จ  เป็นผู้ มีปกติเห็นซึง่ธรรมอนัไม่เป็นสาระ  ใน 

        ธรรมอนัเป็นสาระด้วย  (โหนฺติ)   ย่อมเป็น  เต  
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        ชนา  อ.  ชน  ท.  เหล่านัน้  มิจฺฉาสงฺกปปฺโคจรา   

        เป็นผู้ มีความด าริผิดเป็นอารมณ์  (หตฺุวา)  เป็น 

        น  อธิคจฺฉนฺติ   ย่อมไม่ถึงทบั  สาร   ซึง่ธรรมอนั 

        เป็นสาระ  (เย   ชนา)  อ.  ชน  ท.  เหล่าใด 

        สาร   สารโต  ฃตฺวา  จ  รู้แล้ว  ซึง่ธรรมอนัเป็น 

        สาระ  โดยความเป็นธรรมอนัเป็นสาระด้วย  อสาร  

        อสารโต  ฃตฺวา  จ  รู้แล้ว  ซึง่ธรรมอนัไม่เป็น 

        สาระ   โดยความเป็นธรรมอนัไม่เป็นสาระด้วย  เต 

        ชนา  อ. ชน  ท.  เหล่านัน้  สมฺมาสงฺกปปฺโคจรา 

        เป็นผู้ มีความด าริชอบเป็นอารมณ์  (หตฺุวา)  เป็น 

        อธิคจฺฉนฺติ  ย่อมถึงทบั  สาร    ซึง่ธรรมอนัเป็น 

        สาระ  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        อตฺโถ  อ. อรรถว่า  อย   ธมฺโม  อ. ธรรมนี ้ อิติ  คือ  ปจฺจยา  อ. 

ปัจจยั  ท.  จตฺตาโร  ๔  มิจฺฉาทิฏฺฅิ  อ. ความเห็นผิด  ทสวตฺถกุา อนัมี 

วตัถ ุ ๑๐  ธมฺมเทสนา  อ. ธรรมเทศนา  ตสฺสา  มิจฺฉาทิฏฺฅิยา  อปุ- 

นิสฺสยภตูา  อนัเป็นอปุนิสสยั  แห่งความเห็นผิดนัน้  เป็นแล้ว  อสาโร 

นาม  ช่ือว่าธรรมอนัไม่เป็นสาระ  สารทิฏฺฅิโน   เป็นผู้ มีปกติเห็นซึง่ 

ธรรมอนัเป็นสาระ  ตสฺม ึ  อสาเร  ในธรรมอนัไม่เป็นสาระนัน้  อิติ 

ดงันี ้ ตตฺถ  ปเทส ุ ในบท  ท.เหล่านัน้หนา  (คาถาปาทสฺส)  แห่ง 

บาทแห่งพระคาถาว่า  อสาเร  สารมติโน  อิติ  ดงันี ้ฯ  
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        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  อย   ธมฺโม   อ.ธรรมนี ้ อิติ  คือ  สมฺมาทิฏฺฅิ     

อ.  ความเห็นโดยชอบ  ทสวตฺถกุา  อนัมีวตัถ ุ ๑๐  ธมฺมเทสนา  อ.   

ธรรมเทศนา  ตสฺสา  สมฺมาทิฏฺฅิยา  อปุนิสฺสยภตูา  อนัเป็นอปุนิสยั 

แห่งความเห็นโดยชอบนัน้  เป็นแล้ว  สาโร  นาม  ช่ือว่าธรรมอนัเป็น 

สาระ  อสารทสฺสิโน  เป็นผู้ มีปกติเห็นซึง่ธรรมอนัไม่เป็นสาระว่า  อย  

ธมฺโม  อ. ธรรมนี ้ สาโร  เป็นสาระ  (โหติ)  ย่อมเป็น  น  หามิได้  อิติ 

ดงันี ้ ตสฺม ึ สาเร  ในธรรมอนัเป็นสาระนัน้ (อิติ)  ดงันี ้ (คาถาปาทสฺส) 

แห่งบาทแห่งพระคาถาว่า  สาเร  จ  อสารทสฺสิโน  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  เต  ชนา  อ. ชน  ท.เหล่านัน้  คือว่า  ต  

มิจฺฉาทิฏฺฅิคหณ   คเหตฺวา  ฅิตา  ผู้ ถือเอาแล้ว  ถือเอาซึง่ความเห็นผิด 

นัน้  ด ารงอยู่แล้ว  มิจฺฉาสงฺกปปฺโคจรา  เป็นผู้ มีความด าริผิดเป็นอารมณ์ 

วเสน  ด้วยอ านาจ  กามวิตกฺกาทีน   วิตกฺกาน   แห่งวิตก  ท. มีกามวิตก 

เป็นต้น  หตฺุวา  เป็น  น  อธิคจฺฉนฺติ  ย่อมไม่ถึงทบั  สีลสาร   จ  ซึง่ธรรมอนั 

เป็นสาระคือศีลด้วย  สมาธิสาร  จ  ซึง่ธรรมอนัเป็นสาระคือสมาธิด้วย 

ปญฺฃาสาร   จ  ซึง่ธรรมอนัเป็นสาระคือปัญญาด้วย  วิมตฺุติสาร   จ ซึง่ 

ธรรมอนัเป็นสาระคือวิมตุิด้วย  วิมตฺุติฃาณทสฺสนสาร   จ  ซึง่ธรรมอนั 

เป็นสาระคือวิมตุิญาณทสัสนะด้วย  ปรมตฺถสาร   นิพฺพาน   จ  ซึง่พระ 

นิพพาน  อนัเป็นสาระคือประโยชน์อย่างยิ่งด้วย  (อิติ)  ดงันี ้ (ปททฺ- 

วยสฺส)  แห่งหมวดสองแห่งบทว่า  เต  สาร   อิต  ดงันีเ้ป็นต้น ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  ต เอว  สีลสาราทิสาร   สาโร  นาม  อย  

ธมฺโม  (โหติ)  อิติ  ฃตฺวา  จ  รู้แล้ว  ซึง่ธรรมอนัเป็นสาระมีธรรมอนัเป็น  
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สาระคือศีลเป็นต้น  นัน้นัน่เทียวว่า  อ. ธรรมนี ้ ช่ือว่าเป็นสาระ  ย่อมเป็น   

ดงันีด้้วย  วตฺุตปปฺการ   อสาร   อสาโร  อย   ธมฺโม  (โหติ)  อิติ  ฃตฺวา 

จ  รู้แล้ว  ซึง่ธรรมอนัไม่เป็นสาระ อนัมีประการแห่งค าอนัข้าพเจ้า 

กล่าวแล้วว่า  อ. ธรรมนี ้ ช่ือว่าเป็นธรรมไม่เป็นสาระ  ย่อมเป็น  ดงันี ้

ด้วย  (อิติ)  ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  สารญฺจ  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  เต  ชนา  อ. ชน  ท.  เหล่านัน้   คือว่า 

ปณฺฑิตา  ผู้ เป็นบณัฑิต  คือว่า   เอว   สมฺมาทสฺสน   ตเหตฺวา  ฅิตา 

ผู้ ถือเอาแล้ว  ซึง่ความเห็นโดยชอบ  อย่างนี ้ ด ารงอยู่แล้ว  สมฺมาสงฺ-  

กปปฺโคจรา  เป็นผู้ มีความเห็นโดยชอบเป็นอารมณ์  วเสน  ด้วยอ านาจ 

เนกฺขมฺมสงฺกปปฺาทีน    สงฺกปปฺาน   แห่งความด าริ  ท.  มีความด าริใน 

เนกขมัมะเป็นต้น  หตฺุวา  เป็น  อธิคจฺฉนฺติ  ย่อมถึงทบั  สาร   ซึง่ธรรม 

อนัเป็นสาระ  ต   นัน้  วตฺุปปฺการ   อนัมีประการแห่งค าอนัข้าพเจ้า 

กล่าวแล้ว  อิติ  ดงันี ้ (ปททฺวยสฺส)  แห่งหมวดสองแห่งบทว่า  เต  สาร  

อิติ ดงันีเ้ป็นต้น ฯ  
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                                    เร่ืองพระนนัทเถระ   

        ๒๓.  ๑๐๕/๑๗  ตัง้แต่  สตฺถา  หิ  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก  ราชคห  

เป็นต้นไป. 

        หิ  ความพสิดารว่า  สตฺถา  อ.  พระศาสดา  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก 

ผู้ มีจกัรคือธรรมอนัประเสริฅอนัให้ทรงเป็นไปแล้ว  คนฺตฺวา  เสด็จไป 

แล้ว  ราชคห   สู่เมืองราชคฤห์  วิหรนฺโต  เสด็จประทบัอยู่อยู่  เวฬวุเน 

ในพระเวฬวุนั  ปตฺุต   เม  อาเนตฺวา  ทสฺเสถ  อิติ  (วจเนน)  สทฺุโธทน- 

มหาราเชน  เปสิตาน   สหสฺสสหสฺสปริวาราน   ทสนฺน   ทตูาน   สพฺพปจฺฉโต 

คนฺตฺวา  อรหตฺต   ปตฺเตน  กาฬทุายิตฺเถเรน  อาคมนกาล   ฃาตฺวา  สฏฺฅิมตฺตาย 

คาถาย  มคฺควณฺณ   วณฺเณตฺวา  วีสติสหสฺสขีณาสวปริวโุต  กปิลวตฺถปุรุ  

นีโต  ผู้อนั - แห่งทตู  ท. ๑๐  ผู้ มีพนัและพนัแห่งบรุุษเป็นบริวาร  ผู้อนั 

พระเจ้าสทุโธทนมหาราช  ทรงส่งไปแล้ว  ด้วยพระด ารัสว่า อ.  ท่าน  ท. 

จงน ามาแล้ว  ซึง่บตุร  จงแสดง  แก่เรา  ดงันีห้นา  พระเถระช่ือว่ากาฬทุายี 

ผู้ไปข้างหลงัแห่งทตูทัง้ปวงแล้วจงึบรรลแุล้ว  ซึง่ความเป็นแห่งพระ- 

อรหนัต์  ทราบแล้ว  ซึง่กาลอนัเป็นท่ีเสด็จมา  พรรณนาแล้ว  พรรณนา 

ซึง่หนทาง  ด้วยคาถามี  ๖๐  เป็นประมาณ  ผู้อนัพระขีณาสพมีพนั  ๒๐   

เป็นประมาณแวดล้อมแล้ว  น าเสด็จไปแล้ว  สู่กรุงกบิลพสัดุ์  กตฺวา   ทรง 

กระท าแล้ว  โปกฺขรวสฺส   ซึง่ฝนโบกขรพรรษ  ฃาติสมาคเม  ในสมาคม 

แห่งพระญาติ  อตฺถปุปฺตฺต ึ ให้เป็นเหตเุกิดขึน้แห่งเร่ือง  กเถตฺวา 

ตรัสแล้ว  มหาเวสฺสนฺจรชาตก    ซึง่มหาเวสสนัดรชาดก  ปวิฏฺฅ  เสด็จ  
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เข้าไปแล้ว  ปิณฺฑาย  เพื่อบิณฑบาต  ปนุทิวเส  ในวนัรุ่งขึน้  ปิตร  

ยงัพระบิดา  ปติฏฺฅาเปตฺวา  ให้ทรงตัง้อยู่เฉพาะแล้ว  โสตาปตฺติผเล   

ในโสดาปัตติผล  คาถาย  ด้วยพระคาถาว่า  (ภิกฺข)ุ  อ.  ภิกษุ  น  ปมชฺ- 

เชยฺย  ไม่พงึประมาท  อตฺุติฏฺเฅ  ปิณฺเฑ  ในก้อนข้าว  อนัตนพงึ 

ลกุขึน้แล้วยืนรับ  อิติ  ดงันีเ้ป็นต้น  มหาปชาปต ึ โคตม ึ โสตาปตฺตผิเล 

(ปติฏฺฅาเปสิ)  จ  ทรงยงัพระนางมหาปชาบดีโคตมี  ให้ตัง้อยู่เฉพาะ 

แล้ว  ในโสดาปัตติผลด้วย  ราชาน   สกทาคามิผเล  ปติฏฺฅาเปสิ  จ  ทรง 

ยงัพระราชาให้ทรงตัง้อยู่เฉพาะแล้ว  ในสกทาคามิผลด้วย  คาถาย  ด้วย 

พระคาถาว่า  (ปคฺุคโล)  อ. บคุคล  จเร  พงึประพฤติ  ธมฺม   ซึง่ธรรม 

(กตฺวา)  กระท า  สจุริต    ให้เป็นสจุริต  อิติ  ดงันีเ้ป็นต้น ฯ 

        ปน  ก็  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  ในกาลเป็นท่ีสดุลงรอบแห่งกิจด้วย 

ภตั (สตฺถา)  อ.  พระศาสดา  นิสฺสาย  ทรงอาศยัแล้ว  ราหลุมาตุ- 

คณุกถ    ซึง่กถาอนัพรรณนาซึง่คณุของพระมารดาของพระกมุารพระ- 

นามว่าราหลุ  กเถตฺวา  ตรัสแล้ว  จนฺทกินฺนรีชาตก   ซึง่จนัทกินนรีชาดก 

อภิเสกเคหปปฺเวสนวิวาหมงฺคเลส ุ ครัน้เม่ือมงคลคือการอภิเษก  และ 

มงคลคือการเข้าไปสู่เรือน  และมงคลคือวิวาหะ  ท. นนฺทกมุารสฺส 

แห่งพระนนัทกมุาร  วตฺตมาเนส ุ เป็นไปอยู่  ตติยทิวเส  ในวนัท่ี ๓ 

ตโต  ทิวสโต  แต่วนันัน้  ปวิสิตฺวา  เสด็จเข้าไปแล้ว  ปิณฺฑาย  เพื่อ 

บิณฑบาต  ทตฺวา  ทรงประทานแล้ว ปตฺต   ซึง่บาตร  หตฺเถ  ในพระ 

หตัถ์  นนฺทกมุารสฺส  ของพระนนัทกมุาร  วตฺวา  ตรัสแล้ว  มงฺคล  

ซึง่มงคล  อฏฺุฅาย  เสด็จลกุขึน้แล้ว   อาสนา  จากอาสนะ ปกฺกมนฺโต  
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เสด็จหลีกไปอยู่  น  คณฺหิ  ไม่ทรงรับแล้ว  ปตฺต   ซึง่บาตร  หตฺถโต  จาก   

พระหตัถ์  นนฺทกมุารสฺส  ของพระนนัทกมุาร ฯ  โสปิ  นนฺทกมุาโร 

อ. พระนนัทกมุารแม้นัน้  น  อสกฺขิ  ไม่ได้ทรงอาจแล้ว  วตฺตุ   เพ่ือ 

อนักราบทลูว่า  ภนฺเต  ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ  ตมฺุเห  อ. พระองค์  ท. 

คณฺหถ  ขอจงทรงรับเอา  ปตฺต   ซึง่บาตร  โว  ของพระองค์  ท. เถิด 

อิติ  ดงันี ้ ตถาคตคารเวน  เพราะความเคารพในพระตถาคต ฯ  ปน 

แต่ว่า  (นนฺทกมุาโร)  อ. พระนนัทกมุาร  จินฺเตสิ  ทรงด าริแล้ว  เอว  

อย่างนีว้่า  (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  คณฺหิสฺสติ  จกัทรงรับเอา  ปตฺต  

ซึง่บาตร  โสปาณสีเส  ท่ีหวัแห่งบนัได  อิติ  ดงันี ้ฯ  สตฺถา  อ. พระศาสดา 

น  คณฺหิ  ไม่ทรงรับเอาแล้ว  ตสฺมปิึ  ฅเน  ในท่ีแม้นัน้ ฯ  อิตโร 

นนฺทกมุาโร  อ. พระนนัทกมุารนอกนี ้จินฺเตสิ  ทรงด าริแล้วว่า (สตฺถา) 

อ. พระศาสดา  คณฺหิสฺสติ  จกัทรงรับเอา  โสปาณปาทมเูล  ณ  ท่ีใกล้ 

แห่งเชิงของบนัได  อิติ  ดงันี ้ฯ  สตฺถา  อ. พระศาสดา  น  คณฺหิ  ไม่ทรง 

รับเอาแล้ว  ตตฺถอปิ  ฅาเน  ในท่ีแม้นัน้ ฯ  อิตโร  นนฺทกมุาโร อ. พระ 

นนัทกมุารนอกนี ้ จินฺเตสิ  ทรงด าริแล้วว่า  (สตฺถา)  อ. พระศาสดา 

คณฺหิสฺสติ  จกัทรงรับเอา  ราชงฺคเณ  ท่ีเนินของพระราชา  อิติ  ดงันี ้ฯ 

สตฺถา  อ. พระศาสดา  น  คณฺหิ  ไม่ทรงรับเอาแล้ว  ตตฺถอปิ  ฅาเน 

ในท่ีแม้นัน้ ฯ  กมุาโร  อ. พระกมุาร  นิวตฺติตกุาโม  เป็นผู้ใคร่เพ่ืออนั 

เสด็จกลบั  (หตฺุวา)  เป็น  คจฺฉนฺโต  เสด็จไปอยู่  อรุจิยา  ด้วยความไม่ 

ชอบพระทยั  น  สกฺโกติ  ย่อมไม่ทรงอาจ  วตฺตุ   เพ่ืออนักราบทลูว่า  ตมฺุเห 

อ.  พระองค์  ท.  คณฺหถ  ขอจงทรงรับเอา  ปตฺต  ซึง่บาตรเถิด  อิติ  ดงันี ้ 
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ตถาคตคารเวน  เพราะความเคารพในพระตถาคต  จินฺเตนฺโต  ทรงด าริ   

อยู่ว่า  (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  คณฺหิสฺสติ  จกัทรงรับเอา  อิธ  ฅาเน 

ในท่ีนี ้ คณฺหิสฺสติ จกัทรงรับเอา  เอตฺถ  ฅาเน  ในท่ีนัน่  อิติ  ดงันี ้

คจฺฉติ  เสด็จไปอยู่ ฯ 

        ตสฺม ึ ขเณ  ในขณะนัน้  อิตฺถิโย  อ. หญิง  ท. อญฺฃา  เหล่าอ่ืน 

ทิสฺวา  เห็นแล้ว  ต   การณ   ซึง่เหตนุัน้  อาจิกฺขสึ ุ ทลูบอกแล้ว  ชนปท- 

กลฺยาณิยา  แก่พระนางชนบทกลัยาณีว่า   อยฺเย  ข้าแต่พระแม่เจ้า  ภควา 

อ. พระผู้ มีพระภาคเจ้า  คเหตฺวา  ทรงพาเอาแล้ว  นนฺทกมุาร   ซึง่พระ 

นนัทกมุาร  คโต  เสด็จไปแล้ว  กริสฺสติ  จกัทรงกระท า  ต   นนฺทกมุาร  

ซึง่พระนนัทกมุารนัน้  วินา  ให้เว้น  ตมฺุเหหิ  จากพระองค์  ท. อิติ 

ดงันี ้ฯ  สาปิ ชนปทกลฺยาณี  อ. พระนางชนบทกลัยาณีแม้นัน้  สตฺุวา 

ทรงสดบัแล้ว  ต   วจน   ซึง่ค านัน้  อทุกพนฺิทหูิ  ปคฺฆรนฺเตหิเอว  ด้วย 

ทัง้หยาดแห่งน า้  ท. อนัไหลออกอยู่นัน่เทียว  เกเสหิ  ด้วยทัง้ผม  ท. 

อฑฺฒลฺุลิขิเตหิ  อนัตนสยายแล้วทัง้กึ่ง  คนฺตฺวา  เสด็จไปแล้ว  เวเคน 

โดยเร็ว  อาห  ทลูแล้วว่า  อยฺยปตฺุต  ข้าแต่พระลกูเจ้า  ตฺว   อ. พระองค์ 

อาคจฺเฉยฺยาสิ  พงึเสด็จมา  ตวุฏ   โข  ด่วนแล  อิติ  ดงันี ้ฯ  วจน   อ. ค า 

ตสฺสา  ชนปทกลฺยาณิยา  ของพระนางชนบทกลัยาณีนัน้  ต   นัน้  ติริย  

ปติตฺวา  วิย  ราวกะว่าตกไปแล้ว  ขวาง  ฅิต   ตัง้อยู่แล้ว  หทเย   ใน 

พระหทยั  ตสฺส  นนฺทกมุารสฺส  ของพระนนัทกมุารนัน้ ฯ 
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        ๒๔.  ๑๑๑/๒๑  ตัง้แต่  ภควโตปิ  โข  ฃาณ   อทุปาทิ  นนฺโท   

เป็นต้นไป. 

        ฃาณ   อ. ความรู้ว่า  นนฺโท  อ. ภิกษุช่ือว่านนัทะ  สจฺฉิกตฺวา 

กระท าให้แจ้งแล้ว  เจโตวิมตฺุต ึ ซึง่เจโตวิมตุิ  ปญฺฃาวิมตฺุต ึ ซึง่ปัญญา 

วิมตุิ  อนาสว   อนัไม่มีอาสวะ  ขยา  เพราะความสิน้ไป  อาสวาน   แห่ง 

อาสวะ  ท. อภิญฺฃา  เพราะความรู้ยิ่ง  สย   เอง  ธมฺเม  ในธรรม 

ทิฏฺเฅ  ว  อนัตนเห็นแล้วเท่ียว  อปุสมฺปชฺชเข้าถึงพร้อมแล้ว  วิหรติ  อยู่ 

อิติ  ดงันี ้ อทุปาทิ  ได้เกิดขึน้แล้ว  ภควโตปิ  โข  แม้แก่พระผู้ มี 

พระภาคเจ้าแล ฯ  โสปิ  อายสฺมา  นนฺโท  อ. ภิกษุช่ือว่านนัทะผู้ มีอายุ 

แม้นัน้  อปุสงฺกมิตฺวา  เข้าไปเฝ้าแล้ว  ภควนฺต   ซึง่พระผู้ มีพระภาคเจ้า 

อจฺจเยน  โดยอนัล่วงไป  รตฺติยา  แห่งราตรี  ตสฺสา  นัน้  วนฺทิตฺวา 

ถวายบงัคมแล้ว  อโวจ  ได้กราบทลูแล้ว  เอต   วจน   ซึง่ค านีว้่า  ภนฺเต 

ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ  ภควา  อ. พระผู้ มีพระภาคเจ้า  ปาฏิโภโค  ทรง 

เป็นผู้ค า้ประกนั  เม  แห่งข้าพระองค์  ปฏิลาภาย  เพื่ออนัได้เฉพาะ 

อจฺฉราสตาน   ซึง่ร้อยแห่งนางอปัศร  ท. ปญฺจนฺน   ๕  กกฏุปาทาน   ผู้ มี 

เท้าเพียงดงัว่าเท้าของนกพลิาป  ย   ใด  (โหติ)  ย่อมเป็น  ภนฺเต  ข้าแต่ 

พระองค์ผู้ เจริญ  อห   อ. ข้าพระองค์  มญฺุจามิ  ย่อมเปลือ้ง  ภควนฺต  

ซึง่พระผู้ มีพระภาคเจ้า  ปฏิสฺสวา  จากการฟังตอบ  เอตสฺมา  นัน่  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (ภควา)  อ. พระผู้ มีพระภาคเจ้า  (อาห)  ตรัสแล้วว่า  นนฺท 

ดกู่อนนนัทะ  เจโต  อ. โจ  เต  ของเธอ  มยาปิ  โข  แม้อนัเราแล 

ปริจฺจ  วิทิโต  ก าหนดรู้แล้ว  เจตสา  ด้วยใจว่า  นนฺโท  อ.  ภิกษุช่ือ- 

ว่านนัทะ  สจฺฉิกตฺวา  กระท าให้แจ้งแล้ว  เจโตวิมตฺุต ึ ซึง่เจโตวิมตุิ  
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ปญฺฃาวิมตฺุต ึ ซึง่ปัญญาวิมตุิ  อนาสว   อนัไม่มีอาสวะ  ขยา  เพราะ   

ความสิน้ไป  อาสวาน   แห่งอาสวะ  ท. อภิญฺฃา  เพราะความรู้ยิ่ง  สย  

เอง   ธมฺเม  ในธรรม  ทิฏฺเฅ  ว  อนัตนเห็นแล้วเทียว  อปุสมฺปชฺช 

เข้าถึงพร้อมแล้ว  วิหรติ  อยู่  อิติ  ดงันี ้ เทวตาปิ  แม้  อ. เทวดา 

อาโรเจสิ  บอกแล้ว  เอต   อตฺถ   ซึง่  เนือ้ความนีว้่า  ภนฺเต  ข้าแต่พระองค์ 

ผู้ เจริญ  นนฺโท  อ. ภิกษุช่ือว่านนัทะ  อายสฺมา  ผู้ มีอาย ุ สจฺฉิกตฺวา 

กระท าให้แจ้งแล้ว  เจโตวิมตฺุต ึ ซึง่เจโตวิมตุิ  ปญฺฃาวิมตฺุต ึ ซึง่ปัญญาวิมตุิ 

อนาสว   อนัไม่มีอาสวะ  ขยา  เพราะความสิน้ไป  อาสวาน   แห่งอาสวะ 

ท. อภิญฺฃา  เพราะความรู้ยิ่ง  สย   เอง ธมฺเม  ในธรรม  ทิฏฺเฅ  ว 

อนัตนเห็นแล้วเทียว  อปุสมฺปชฺช  เข้าถึงพร้อมแล้ว  วิหรติ  อยู่  อิติ  ดงันี ้

เม  แก่เรา  นนฺท  ดกู่อนนนัทะ  ยทาเอว  โข  ในกาลใดนัน่เทียวแล  จิตฺต  

อ. จิต  เต  ของเธอ  มตฺุต   พ้นแล้ว  อาสเวหิ  จากอาสวะ  ท. อนปุาทาย 

เพราะความไม่เข้าไปถือมัน่  อถ  ในกาลนัน้  อห   อ. เรา  มตฺุโต  เป็นผู้  

พ้นแล้ว  ปฏิสฺสวา  จากการฟังตอบ  เอตสฺมา  นัน่  (อมฺหิ)  ย่อมเป็น  อิติ 

ดงันี ้ฯ 

        อถโข  ครัง้นัน้แล  ภควา  อ. พระผู้ มีพระภาคเจ้า  วิทิตฺวา  ทรง 

ทราบแล้ว  เอต   อตฺถ   ซึง่เนือ้ความนี ้ อทุาเนสิ  ทรงเปล่งแล้ว 

อทุาน   ซึง่พระอทุาน  อิม   นีว้่า 

        กามปงฺโก  อ. เปือกตมคือกาม  ยสฺส  ปคฺุคลสฺส  อนั 

        บคุคลใด  ติณฺโณ  ข้ามได้แล้ว  กามกณฺฏโก  อ. 

        หนามคือกาม  (ยสฺส  ปคฺุคลสฺส)   อนับคุคลใด 

        มทฺทิโต  ย ่ายีแล้ว  (โส  ปคฺุคโล)  อ. บคุคลนัน้  
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        อนปุปฺตฺโต  ตามบรรลแุล้ว  โมหกฺขย   ซึง่ความ   

        สิน้ไปแห่งโมหะ   น  เวธติ  ย่อมไม่หวัน่ไหว  สขุ- 

        ทกฺุเข  ในเพราะสขุและทกุข์  อิติ  ดงันี ้ ตาย  

        เวลาย   ในเวลานัน้ ฯ 

        อถ  ครัง้นัน้  เอกทิวส   ในวนัหนึง่  ภิกฺข ู อ. ภิกษุ  ท. ปจฺุฉึสุ 

ถามแล้ว  นนฺท  ซึง่ภิกษุช่ือว่านนัทะ  อายสฺมนฺต   ผู้ มีอายวุ่า  นนฺท 

ดกู่อนนนัทะ  อาวโุส  ผู้ มีอาย ุ ปพฺุเพ  ในกาลก่อน  ตฺว   อ. ท่าน 

วเทสิ  กล่าวแล้วว่า  อห   อ. ข้าพเจ้า  อกฺุกณฺฅิโต  เป็นผู้กระสนัขึน้ 

แล้ว  อมฺหิ  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ อิทานิ  ในกาลนี ้ (จิตฺต )  อ. จิต 

เต  ของท่าน  (โหติ)  ย่อมเป็น  กถ   อย่างไร  อิติ  ดงันี ้ฯ  (นนฺโท) 

อ. ภิกษุช่ือว่านนัทะ  (อาห)  กล่าวแล้วว่า  อาวโุส  แน่ะผู้ มีอายุ 

อาลโย  อ. ความอาลยั  คิหิกาวาย  เพ่ือความเป็นแห่งคฤหสัถ์  นตฺถิ 

ย่อมไม่มี  เม  แก่ข้าพเจ้า อิติ  ดงันี ้ฯ  ภิกฺข ู อ. ภิกษุ  ท. สตฺุวา 

ฟังแล้ว  ต   วจน   ซึง่ค านัน้  วตฺวา  กล่าวแล้วว่า  นนฺโท  อ. ภิกษุ 

ช่ือว่านนัทะ  อายสฺมา  ผู้ มีอาย ุ กเถติ  ย่อมกล่าว  อภตู   วจน   ซึง่ค า 

อนัไม่มีแล้ว  พฺยากโรติ  ย่อมกระท าให้แจ้ง  อฃฺฃ   อรหตฺตผล   ซึง่ 

พระอรหตัผลอนับคุคลพงึรู้ทัว่  (นนฺโท)  อ. ภิกษุ  ช่ือว่านนัทะ 

วตฺวา  กล่าวแล้วว่า  อห   อ. ข้าพเจ้า  อกฺุกณฺฅิโต  เป็นผู้กระสนัขึน้ 

แล้ว  อมฺหิ  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ อตีตทิวเสส ุ ในวนัอนัล่วงไปแล้ว 

ท. กเถติ  ย่อมกล่าวว่า  อาลโย  อ. ความอาลยั  คิหิภาวาย เพ่ือความ 

เป็นแห่งคฤหสัถ์  นตฺถิ  ย่อมไม่มี  เม  แก่ข้าพเจ้า  อิติ  ดงันี ้ อิทานิ  
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ในกาลนี ้ อิติ  ดงันี ้ คนฺตฺวา  ไปแล้ว  อาโรเจสุ   กราบทลูแล้ว  เอต  

อตฺถ   ซึง่เนือ้ความนัน่  ภควโต  แก่พระผู้ มีพระภาคเจ้า ฯ   

        ภควา  อ. พระผู้ มีพระภาคเจ้า  วตฺวา  ตรัสแล้วว่า  ภิกฺขเว 

ดกู่อนภิกษุ  ท. อตฺตภาโว อ. อตัภาพ  นนฺทสฺส  ของภิกษุช่ือว่านนัทะ 

ทจุฉนฺนคหสทิโส  เป็นสภาพเช่นกบัด้วยเรือนอนับคุคลมงุบงัแล้วชัว่ 

อโหสิ  ได้เป็นแล้ว  อตีตทิวเสส ุ ในวนัอนัล่วงไปแล้ว  ท. อิทานิ 

ในกาลนี ้(อตฺตภาโว)  อ. อตัตภาพ  (นนฺทสฺส)  ของภิกษุช่ือว่านนัทะ 

สจฺุฉนฺนเคหสทิโส  เป็นสภาพเช่นกบัด้วยเรือนอนับคุคลมงุบงัดีแล้ว 

ชาโต  เกิดแล้ว หิ  เพราะว่า  อย   นนฺโท  อ. ภิกษุช่ือว่านนัทะนี ้

วายมนฺโต  พยายามอยู่  (อตฺตาน )  ปาเปตุ   เพ่ือนัยงัตนให้บรรล ุ

มตฺถก   ซึง่ท่ีสดุ  ปพฺพชิตกิจฺจสฺส  แห่งกิจของบรรพชิต  ปฏฺฅาย  จ าเดิม 

ทิพฺพจฺฉราน   (อตฺตนา)  ทิฏฺฅกาลโต  แต่กาลแห่งนางอปัศรผู้ เป็นทิพย์ 

ท.  อนัตนเห็นแล้ว  ปตฺโต  บรรลแุล้ว  ต   กิจฺจ   ซึง่กิจนัน้  อิติ  ดงันี ้

อภาสิ  ได้ทรงภาษิตแล้ว  คาถา  ซึง่พระคาถา  ท. อิมา  เหล่านีว้่า 

        วฏฺุฅิ  อ. เม็ดฝน  สมติวิชฺฌติ  ย่อมร่ัวรด  อคาร  

        ซึง่เรือน  ทจฺุฉนฺน   อนับคุคลมงุบงัแล้วชัว่  ยถา 

        ฉนัใด  ราโค  อ. ราคะ  สมติวิชฺฌติ  ย่อมเสียดแทง 

        จิตฺต   ซึง่จิต  อภาวิต   อนับคุคลไม่ให้เป็นแล้ว 

        เอว   ฉนันัน้  วฏฺุฅิ  อ. เม็ดฝน  น  สมติวิชฺฌติ 

        ย่อมร่ัวรดไม่ได้  อคาร   ซึง่เรือน  สจฺุฉนฺน   อนับคุคล  
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        มงุบงัดีแล้ว  ยถา  ฉนัใด  ราโค  อ. ราคะ  น  สมติ-   

        วิชฺฌติ  ย่อมเสียดแทงไม่ได้  จิตฺต   ซึง่จิต  สภุาวิต  

        อนับคุคลให้เป็นดีแล้ว  เอว   ฉนันัน้  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ.อรรถว่า  เคห   ซึง่เรือน  ยงฺกิญฺจิ  อย่างใดอย่าง 

หนึง่  (อิติ)  ดงันี ้ ตตฺถ  ปเทส ุ ในบท  ท. เหล่านัน้หนา  (ปทสฺส) 

แห่งบทว่า  อคาร   อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  วิรลจฺฉนฺน   อนับคุคลมงุบงัแล้วห่าง  คือว่า 

ฉิทฺทาวฉิทฺท   อนัมีช่องใหญ่และช่องน้อย  (อิติ)  ดงันี ้ (ปทสฺส) 

แห่งบทว่า  ทจฺุฉนฺน   อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  วสฺสวฏฺุฅิ  อ. เม็ดแห่งฝน  วินิวิชฺฌติ 

ย่อมร่ัวรดได้  (อิติ)  ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  สมติวิชฺฌติ  อิติ 

ดงันี ้ ฯ         

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  ราโค  อ. ราคะ  สมติวิชฺฌติ  ย่อมเสียด- 

แทง  จิตฺต   ซึง่จิต  อภาวิต   อนับคุคลไม่ให้เป็นแล้ว  (จิตฺตสฺส)  ภาวนา- 

รหิตตฺตา  เพราะความท่ีแห่งจิตเป็นธรรมชาติเว้นแล้วจากภาวนา  วฏฺุฅิ 

วิย  ราวกะ  อ. เม็ดฝน  (สมติวิชฺฌนฺตี)  ร่ัวรดอยู่  อคาร  ซึง่เรือน 

ต   นัน้  ราโค  ว  อ. ราคะเทียว  (สมติวิชฺฌติ)  ย่อมเสียดแทง  (จิตฺต ) 

ซึง่จิต  เกวล   อย่างเดียว  น  หามิได้  สพฺพกฺกิเลสา  อ. กิเลสทัง้ปวง 

ท.  โทสโมหมานาทโย  มีโทสะและโมหะและมานะเป็นต้น  ตถารูป   
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จิตฺต   อติวิชฺฌนฺติเอว  ย่อมเสียดแทง  ซึง่จิต  อนัมีรูปอย่างนัน้นัน่เทียว   

(อิติ)  ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  อภาวิต   อิติ  ดงันีเ้ป็นต้น ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  กิเลสา  อ. กิเลส  ท. ราคาทโย  มีราคะ 

เป็นต้น  น  สกฺโกนฺติ   ย่อมไม่อาจ  อติวิชฺฌิตุ   เพ่ืออนัเสียดแทง  จิตฺต  

ซึง่จิต  เอวรูป   อนัมีรูปอย่างนี ้ สภุาวิต   อนับคุคลให้เป็นดีแล้ว  สมถ- 

วิปสฺสนาภาวนาหิ  ด้วยสมถะภาวาและวิปัสสนาภาวนา  ท. วฏฺุฅิ  วิย 

ราวกะ  อ. เม็ดฝน  (อนติวิชฺฌนฺตี)  ร่ัวรดไม่ได้อยู่  เคห   ซึง่เรือน 

สจฺุฉนฺน   อนับคุคลมงุบงัดีแล้ว  อิติ  ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  สภุาวิต  

อิติ  ดงันี ้ฯ 

        ๒๕.  ๑๑๔/๑๘  กปปฺโกปิ  กณฺฑ   วิสฺสชฺเชตฺวา  ตสฺส  เป็นต้นไป. 

        กปปฺโกปิ  แม้  อ. นายกปัปกะ  วิสฺสชฺเชตฺวา  จ าหน่ายแล้ว  ภณฺฑ  

ซึง่สิ่งของ  คนฺตฺวา  ไปแล้ว  สนฺติก   สู่ส านกั  ตสฺส  คทฺรภสฺส  ของฬานัน้ 

อาห  กล่าวแล้วว่า  ตาต  แน่ะพอ่  ตวุ   อ. เจ้า เอหิ  จงมาเกิด  มย  

อ. เรา  ท. คมิสฺสาม  จกัไป  อิติ  ดงันี ้ฯ  (คทฺรโภ)  อ. ฬา  (อาห) 

กล่าวแล้วว่า  ตมฺุเห  อ. ท่าน  ท. คจฺฉถ  จงไปเกิด  อห   อ. ข้าพเจ้า 

น  คมิสฺสามิ  จกัไม่ไป  อิติ  ดงันี ้ฯ  อถ  ครัง้นัน้ (กปปฺโก)  อ. นาย 

กปัปกะ  ยาจิตฺวา  วิงวอนแล้ว  น   คทฺรภ   ซึง่ฬานัน้  ปนุปปฺนุ   บ่อย ๆ 

จินฺเตตฺวา  คิดแล้วว่า  อห   อ. เรา  น  คทฺรภ ั ยงัฬานัน้  อนิจฺฉนฺต  

ตวัไม่ปรารถนาอยู่  ภาเยตฺวา  ให้กลวัแล้ว  เนสฺสามิ  จกัน าไป  อิติ 

ดงันี ้ อาห  กล่าวแล้ว  คาถ   ซึง่คาถา  อิม   นีว้่า  
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        อห   อ. เรา  กริสฺสามิ  จกักระท า  ปโตท   ซึง่ปฏกั 

        โสฬสงฺคลุิกณฺฏก   อนัมีหนามอนับณัฑิตก าหนด 

        แล้วด้วยนิว้มือ  ๑๖  เต  แก่เจ้า  สญฺฉินฺทิสฺสามิ   

        จกัทิ่มแทง  กาย   ซึง่กาย  เต  ของเจ้า  คทฺรภ 

        แน่ะฬา  ตฺว   อ. เจ้า  ชานาหิ  จงรู้  เอว   อย่างนีเ้ถิด 

        อิติ  ดงันี ้ฯ 

        คทฺรโภ  อ. ฬา  สตฺุวา  ฟังแล้ว  ต   วจน   ซึง่ค านัน้  วตฺวา 

กล่าวแล้วว่า  เอว   ครัน้เม่ือความเป็นอย่างนี ้ สนฺเต  มีอยู่  อห ปิ  แม้ 

อ. ข้าพเจ้า  ชานิสฺสามิ จกัรู้  กตฺตพฺพ   กิจฺจ   ซึง่กิจอนัข้าพเจ้าพงึ 

กระท า  เต  แก่ท่าน  อิติ  ดงันี ้ อาห  กล่าวแล้ว  คาถ   ซึง่คาถา 

อิม   นีว้่า 

        ตฺว   อ. ท่าน  กริสฺสสิ  จกักระท า  ปโตท   ซึง่ปฏกั 

        โสฬสงฺคลุิกณฺฏก   อนัมีหนามอนับณัฑิตก าหนด 

        แล้วด้วยนิว้มือ  ๑๖  เม  แก่ข้าพเจ้า  อห  อ.ข้าพเจ้า 

        ปติฏฺฅหิตฺวาน  จกัยืนอยู่เฉพาะแล้ว  ปรุโต  ข้างหน้า 

        อทฺุธริตฺวาน  จกัยกขึน้แล้ว  ปจฺฉโต  ข้างหลงั 

        ภณฺฑ   ยงัสิ่งของ  เต  ของท่าน  ปาตยิสฺสามิ 

        จกัให้ตกไป  ภปปฺก  ข้าแต่ท่านกปัปกะ  ตฺว   อ. 

        ท่าน  ชานาหิ  จงรู้  เอว   อย่างนีเ้ถิด  อิติ  ดงันี ้ฯ  
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        วาณิโช  อ. พ่อค้า  สตฺุวา  ฟังแล้ว  ต   วจน   ซึง่ค านัน้  จินฺเตตฺวา 

คิดแล้วว่า  เอโส  คทฺรโภ อ.ฬานี ้ วทติ  ย่อมกล่าว  เอว   อย่างนี ้

ม   กระเรา  การเณน  เพราเหต ุ เกน  น ุ โข  อะไรหนอแล  อิติ 

ดงันี ้โอโลเกนฺโต  แลดอูยู่  อิโต  จ  ข้างนีด้้วย  อิโต  จ  ข้างนีด้้วย   

ทิสฺวา  เห็นแล้ว  ต   คทฺรภึ  ซึง่นางฬานัน้ จินฺเตตฺวา  คิดแล้วว่า 

เอโส  คทฺรโภ  อ. ฬานี ้ อิมาย  คทฺรภิยา  สิกฺขาปิโต  จกัเป็นผู้อนั 

นางฬานีใ้ห้ส าเหนียกแล้ว  เอว   อย่างนี ้ ภวิสฺสติ  จกัเป็น  อห   อ. เรา 

ปโลเภตฺวา  จกัประเล้าประโลมแล้ว  ต   คทฺรภ   ซึง่ฬานัน้  มาตคุาเมน 

ด้วยมาตคุาม  (วจเนน)  ด้วยคภว่า  อห   อ. เรา  อาเนสฺสามิ  จกัน ามา 

คทฺรภ ึ ซึง่นางฬา  เอวรูปึ  ผู้ มีรูปอย่างนี ้ เต  เพ่ือเจ้า  อิติ  ดงันี ้

อาห  กล่าวแล้ว  คาถ   ซึง่คาถา  อิม   นีว้่า 

        อห   อ. เรา  อานยิสฺสามิ  จกัน ามา  นารึ  ซึง่นาง 

        จตปุปฺท ึ ผู้ มีเท้า  ๔  สงฺขมขุ ึ ผู้ มีหน้าเพียงดงัว่าสงัข์ 

        สพฺพงฺคโสภินึ  ผู้ มีอวยัวะทัง้ปวงงาม  (กตฺวา) 

        กระท า  ภริย   ให้เป็นภรรยา   เต  ของเจ้า  คทฺรภ 

        แน่ะฬา  ตฺว   อ. เจ้า  ชานาหิ  จงรู้  เอว   อย่างนีเ้ถิด 

        อิติ  ดงันี ้ฯ 

        คทฺรโภ  อ. ฬา  สตฺุวา  ฟังแล้ว  ต   วจน   ซึง่ค านัน้  ตฏฺุฅจิตฺโต 

ผู้ มีจิตอนัยินดีแล้ว  อาห  กล่าวแล้ว  คาถ   ซึง่ถาถา  อิม   นีว้่า  
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        ตฺว   อ. ท่าน  อานยิสฺสสิ  จกัน ามา  นารึ  ซึง่นาง   

        จตปุปฺท ึ ผู้ มีเท้า  ๔  สงฺขมขีุ  ผู้ มีหน้าเพียงดงัว่าสงัข์ 

        สพฺพงฺคโสภินึ  ผู้ มีอวยัวะทัง้ปวงงาม  (กตฺวา) 

        กระท า  ภริย   ให้เป็นภรรยา  เม  ของข้าพเจ้า 

        กปปฺก  ข้าแต่ท่านกปัปกะ  ตฺว   อ. ท่าน  ชานาหิ 

        จงรู้  เอว   อย่างนีเ้ถิด  กปปฺกะ  ข้าแต่ท่านกปัปกะ 

        อห   อ. ข้าพเจ้า  คมิสฺสามิ  จกัไป  โยชนานิ 

        สิน้โยชน์  ท. จตทฺุทส  ๑๔  ภิยฺโย  ยิ่ง  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        อถ  ครัง้นัน้  กปปฺโก  อ. นายกปัปกะ  (วตฺวา)  กล่าวแล้วว่า 

เตนหิ  ถ้าอย่างนัน้  ตฺว   อ.เจ้า  เอหิ  จงมาเถิด  อิติ  ดงันี ้ น   คทฺรภ  

กะฬานัน้  คเหตฺวา  จบัเอาแล้ว  อคมาสิ  ได้ไปแล้ว  สกฏฺฅาน   สู่ท่ี 

อนัเป็นของตน ฯ โส  คทฺรโภ  อ.  ฬานัน้  อาห  กล่าแล้วว่า  ตมฺุเห 

อ.  ท่าน  ท. อโวจตฺุถ  ได้กล่าวแล้วว่า  อห   อ. เรา  อานยิสฺสามิ 

จกัน ามา  ภริย   ซึง่ภรรยา  เต  เพื่อเจ้า  อิติ  ดงันี ้ ม   กะข้าพเจ้า  นนุ 

มิใช่หรือ  อิติ  ดงันี ้ ต   กปปฺก   กะนายกปัปกะนัน้  กติปาหจฺจเยน 

โดยอนัล่วงไปแห่งวนัแม้เล็กน้อย ฯ  (กปปฺโก)  อ. นายกปัปกะ 

(อาห)  กล่าวแล้วว่า  อาม  เออ  (ต   วจน )  อ. ค านัน้  (มยา) 

อนัเรา  วตฺุต   กล่าวแล้ว  อห   อ. เรา  น  ภินฺทิสฺสามิ  จกัไม่ท าลาย 

กถ   ซึง่ถ้อยค า  อตฺตโน  ของตน อห  อ. เรา  อานยิสฺสามิ  จกัน ามา 

ภริย   ซึง่ภรรยา  เต  เพ่ือเจ้า  ปน  แต่ว่า  อห   อ. เรา  ทสฺสามิ 
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จกัให้  วฏฺฏ  ซึง่วฏั  ตยฺุห   แก่เจ้า  เอกกสฺสเอว  ผู้ เดียวนัน่เทียว   

ต   วฏฺฏ   อ.วฏันัน้  ปโหต ุ วา  จงเพียงพอหรือ  มา  ปโหต ุ วา 

หรือว่าจงอย่าเพียงพอ  ตยฺุห   แก่เจ้า  ทตุิยสฺส  ผู้ เป็นท่ีสอง  อตฺตโน 

ของตน  ตฺว เอว  อ. เจ้านัน่เทียว  ชาเนยฺยาสิ  พงึรู้  ปตฺุตาปิ  แม้ 

อ. ลกู  ท.  ชายิสฺสนฺติ  จกัเกิด  อนฺวาย  เพราะอาศยั  ส วาส   ซึง่อนั 

อยู่ร่วมกนั  โว  แห่งเจ้า  ท. อภุินฺน   ทัง้สอง  ต   วฏฺฏ   อ. วฏันัน้ 

ปโหต ุ วา  จงเพียงพอหรือ  มา  ปโหต ุ วา  หรือว่าจงอย่าเพียงพอ 

ตหุ   แก่เจ้า  สทฺธึ  พร้อม  พหหูิ  ปตฺุเตหิ  ด้วยลกุ  ท. มาก 

เตหิปิ  แม้เหล่านัน้   ตฺว เอว  อ. เจ้านัน่เทียว  ชาเนยฺยาสิ  พงึรู้  อิติ 

ดงันี ้ฯ  คทฺรโภ  อ. ฬา  ตสฺม ึ กปปฺเก  ครัน้เม่ือนายกปัปกะนัน้ 

กเถนฺเตเอว  กล่าวอยู่นัน่เทียว  อนเปกฺโข  เป็นผู้ไม่มีความเย่ือใย 

อโหสิ  ได้เป็นแล้ว  ฯ  
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                               เร่ืองนายจนุทสกูริก   

        ๒๖.  ๑๑๖/๑๖  ตัง้แต่  โส  กิร  ปจฺปณฺณาส  วสฺสานิ  สกูเร 

เป็นต้นไป. 

        กิร  ได้ยินว่า  โส  จนฺุทสกิูรโก  อ. นายจนุทสกูริกนัน้  วธิตฺวา 

ฆ่าแล้ว  สกูเร  ซึง่สกุร  ท. ขาทนฺโต  จ  เคีย้วกินอยู่ด้วย  วิกฺกีณนฺโต 

จ  ขายอยู่ด้วย  กปฌปสิ  ส าเร็จแล้ว  ชีวิต   ซึง่ชีวิต  วสฺสานิ  สิน้ปี 

ท.  ปญฺจปณฺณาส  ๕๕  ฯ ฉาตกกาเล  ในกาลแห่งบคุคลหิวแล้ว  (โส 

จนฺุทสกูริโก)  อ. นายจนุทสกูริกนัน้  อาทาย  พาเอาแล้ว  วีหี  ซึง่ 

ข้าวเปลือก  ท. สกเฏน  ด้วยเกวียน  คนฺตฺวา  ไปแล้ว  ชนปท   สู่ชนบท 

กีณิตฺวา  ซือ้แล้ว  คามสกูรโปตเก  ซึง่ลกูแห่งสกุรของชาวบ้าน  ท. 

เอกนาฬิทฺวินาฬิมตฺเตน  วีหินา  ด้วยข้าวเปลือก  อนัมีทะนานหนึง่ 

และทะนานสองเป็นประมาณ  สกฏ   ยงัเกวียน  ปเูรตฺวา  ให้เต็มแล้ว 

อาคนฺตฺวา  มาแล้ว  ปริกฺขิปิตฺวา  ล้อมแล้ว  เอกฏฺฅาน   ซึง่ท่ีอนัหนึง่  วช  

วิย  ราวกะว่าคอก  ปจฺฉานิเวสเน  ในภายหลงัแห่งท่ีเป็นอยู่  โรเปตฺวา 

ปลกูแล้ว  นิวาป   ซึง่ผกั  ตตฺถเอว  ฅาเน  ในท่ีนัน้นัน่เทียว  เตส   สกูรโปต- 

กาน   เพ่ือลกูแห่งสกุร  ท. เหล่านัน้  เตส ุ สกูรโปตเกส ุ ครัน้เม่ือลกู 

แห่งสกุร  ท. เหล่านัน้  ขาทิตฺา  เคีย้วกินแล้ว  นานาคจฺเฉ  จ  ซึง่กอผกั 

ต่าง ๆ  ท.  ด้วย  สรีรวลญฺช   จ  ซึง่เคร่ืองใช้สอยแห่งสรีระด้วย วฑฺฒิเตสุ 

เจริญแล้ว  (อตฺตา)  อ. ตน  ย   ย   สกูรโปตก   มาเรตกุาโม  เป็นผู้ใคร่ 

เพ่ืออนัยงัลกูแห่งสกุรใดใดให้ตาย  โหติ  ย่อมเป็น พนฺธิตฺวา  ผกูแล้ว  ต  ต   
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สกูรโปตก   ซึง่ลกูแห่งสกุรนัน้  อาฬาหเน  ในท่ีเป็นท่ีน ามาฆ่า   

(กตฺวา)  กระท า  นิจฺจล   ให้มีความหวัน่ไหวออกแล้ว  โปเถตฺวา 

ทบุแล้ว  จตรุสฺสมคฺุคเน  ด้วยฆ้อนอนัมีเหล่ียมส่ี  สรีรม สสฺส  อทฺุธุมา- 

ยิตฺวา  พหลภาวตฺถ   เพ่ือความท่ีแห่งเนือ้แห่งสรีระ  เป็นธรรมชาติ 

พองหนาขึน้  ฃตฺวา  ทราบแล้วว่า  (อย   สกูโร)  อ. สกุรนี ้ พหลม โส 

เป็นสตัว์มีเนือ้หนา  ชาโต  เกิดแล้ว  อิติ  ดงันี ้วิวริตฺวา  เปิดแล้ว 

มขุ   ซึง่ปาก  ทตฺวา  ให้แล้ว  ทณฺฑก   ซึง่ท่อนไม้  ทนฺตนฺเตเร  ใน 

ระหว่างแห่งฟัน  อาสิญฺจติ  ย่อมรอก  อณฺุโหทก   ซึง่น า้อนัร้อน 

ปกฺกฏฺุฅิต   อนัเดือดพล่านแล้ว  มเุข  ในปาก  โลหนาฬยิา  ด้วยทะนาน 

อนัเป็นวิการแห่งโลหะ  ฯ ต   อณฺุโหทก   อ. น า้อนัร้อนนัน้  ปวิสิตฺวา 

เข้าไปแล้ว  กจฺุฉิย   ในท้อง  ปกฺกฏฺุฅิต   เดือนพล่านแล้ว  อาทาย 

พาเอาแล้ว  กรีส   ซึง่คถู  นิกฺขมิตฺวา  ออกไปแล้ว  อโธภาเคน 

โดยส่วนในเบือ้งต ่า  กรีส   อ.  คถู  โถก   หน่อยหนึง่  อตฺถิ  มีอยู่ 

ยาว  เพียงใด  อาวิล   เป็นธรรมชาติขุ่น  หตฺุวา  เป็น  นิกฺขมติ 

ย่อมไหลออกไป  ตาว  เพียงนัน้  อทุเร  ครัน้เม่ือท้อง  สทฺุเธ  หมดจด 

แล้ว  (ต   อณฺุโหทก )  อ. น า้อนัร้อนนัน้  อจฺฉ   เป็นธรรมชาติใส 

อนาวิล   เป็นธรรมชาติไม่ขนุ  (หตฺุวา)  เป็น  นิกฺขมติ  ย่อมไหลออก 

ไป ฯ  อถ  ครัง้นัน้ (โส  จนฺุทสกูริโก)  อ. นายจนุทสกูริกนัน้  อาสิญฺจติ 

ย่อมราด  อทุก   ซึง่น า้  อวเสส  อนัเหลือลง  ปิฏฺฅิย   บนหลงั  อสฺส 

สกูรสฺส  ของสกุรนัน้  ฯ  ต   อทุก   อ. น า้นัน้  กาฬจมฺม   ยงัหนงัอนัด า 

อปุปฺาเตตฺวา  ให้ลอกแล้ว  คจฺฉติ  ย่อมไหลไป ฯ  ตโต  ล าดบันัน้  
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(โส  จนฺุทสกูริโก)  อ. นายจนุทสกูริกนัน้  ฌาเปตฺวา  ยงัไฟให้ไหม้แล้ว   

โลมนิ  ซึง่ชน  ท. ติณกฺุกาย  ด้วยคบเพลิงอนัเป็นวิการแห่งหญ้า  ฉินฺทติ 

ย่อมตดั  สีส   ซึง่ศีรษะ  อสินา  ด้วยดาบ  ติณฺเหน  อนัคม ฯ 

(โส  จนฺุทสกูริโก)  อ. นายจนุทสกูริกนัน้ ปฏิคฺคเหตฺวา  รับเอาแล้ว 

โลหิต   ซึง่เลือด  ปคฺฆรนฺต   อนัไหลออกอยู่  ภาชเนน  ด้วยภาชนะ 

มทฺทิตฺวา  ขย าแล้ว  ม ส   ซึง่เนือ้  โลหิเตน  ด้วยเลือด  ปจิตฺวา 

ปิง้แล้ว  นิสินฺโน  นัง่แล้ว  ปตฺุตทารมชฺเฌ  ในท่ามกลางแห่งบตุร 

และเมีย  ขาทิตฺวา  เคีย้วกินแล้ว  วิกฺกีณาติ  ย่อมขาย  เสส   ม ส  

ซึง่เนือ้อนัเหลือ ฯ  ตสฺส  จนฺุทสกูริกสฺส  เม่ือนายจนุทสกูริกนัน้  กปเฺปนฺ- 

ตสฺส  ส าเร็จอยู่  ชีวิต   ซึง่ชีวิต  อิมินา  นิยาเมนเอว  โดยท านองนี ้

นัน่เทียว  วสฺสานิ  อ. ปี ท.  ปญฺจปณฺณาส  ๕๕  อติกฺกนฺตานิ 

ก้าวล่วงแล้ว ฯ 

        ตถาคเต  ครัน้เม่ือพระตถาคต  วสนฺเต  เสด็จประทบัอยู่ 

ธุรวิหาเร  ในพระวิหารอนัใกล้  ปปุผฺมฏฺุฅิมตฺเตน  วตฺถนุา ปชูา  วา 

อ. การบชูาด้วยวตัถ ุ อนัมีก าแห่งดอกไม้เป็นประมาณหรือ กฏจฺฉมุตฺต- 

ภิกฺขาทน   วา  หรือว่า  อ. การถวายซึง่ภิกษาอนัมีทพัพีเป็นประมาณ 

อญฺฃ   กิญฺจิ  ปญฺุฃ   นาม  วา  หรือว่า  ช่ือ  อ. บญุอะไร ๆ   อ่ืน 

น  อโหสิ  ไม่ได้มีแล้ว  เอกทิวส ปิ  แม้ในวนัหนึง่ ฯ  อถ  ครัง้นัน้ 

โรโค อ.  โรค  อปุปฺชฺชิ  เกิดขึน้แล้ว  สรีเร  ในสรีระ  อสฺส  จนฺุทสกูริกสฺส 

ของนายจนุทสกูริกนัน้  ฯ  อวีจิมหานิรยสนฺตาโป  อ. ความร้อนพร้อม 

ในนรกใหญ่ช่ือว่าอเวจี  อปุฏฺฅหิ  ปรากฏแล้ว  ชีวนฺตสฺสเอว  จนฺุท-  
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สกูริสฺส  แก่นายจนุทสกูริก  ผู้ยงัเป็นอยู่อยู่นัน่เทียว ฯ  อวีจิสนฺตาโป 

นาม  ช่ือ  อ. ความร้อนพร้อมในนรกช่ือว่าอเวจี  ปริฬาโห  เป็นความ   

เร่าร้อน  ภินฺทนสมตฺโถ  อนัสามารถเพ่ืออนัท าลาย  อกฺขีนิ  ซึง่นยัน์ตา 

ท. (ปคฺุคลสฺส)  ของบคุคล  โยชนสเต  ฅตฺวา  โอโลเกนฺตสฺส  ผู้ ยืน 

แล้วแลดอูยู่  ในท่ีอนัมีร้อยแห่งโยชน์เป็นประมาณ  โหติ  ย่อมเป็น ฯ  
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                                 เร่ืองพระเทวทตั   

        ๒๗.  ๑๓๑/๑๘  ตัง้แต่  โส  ปริหีนลาภสกฺกาโร  โกหญฺเฃน 

เป็นต้นไป. 

        โส  เทวทตฺโต  อ. ภิกษุช่ือว่าเทวทตันัน้  ปริหีนลาภสกฺกาโร 

ผู้ มีลาภและสกัการะอนัเส่ือมรอบแล้ว  ชีวิตกุาโม  เป็นผู้ใคร่เพ่ืออนั 

เป็นอยู่  โกหญฺเฃน  ด้วยการหลอกลวง  (หตฺุวา)  เป็น อปุสงฺกมิตฺวา 

เข้าไปเฝ้าแล้ว  สตฺถาร   ซึง่พระศาสดา  ยาจิตฺวา  ทลูขอแล้ว 

วตฺถนูิ  ซึง่วตัถ ุ ท. ปญฺจ  ๕  ภควตา  ปฏิกฺขิตฺโต  ผู้อนัพระมีพระ- 

ภาคเจ้าทรงห้ามแล้วว่า  เทวทตฺต  ดกู่อนเทวทตั  อล   อ. อย่าเลย  โย 

ภิกฺข ุ อ. ภิกษุใด  อิจฺฉติ  ย่อมปรารถนา  (โส  ภิกฺข)ุ  อ. ภิกษุนัน้ 

อารญฺฃโก  จงเป็นผู้อยู่ในป่า  โหต ุ จงเป็นเถิด  อิติ  ดงันี ้ (วตฺวา) 

กล่าวแล้วว่า  อาวโุส  แน่ะผู้ มีอาย ุ วจน   อ. ค า  กสฺส  ของใคร 

โสภณ   เป็นค างาม  (โหติ)  ย่อมเป็น  (วจน )  อ. พระด ารัส  ตถาค- 

ตสฺส  ของพระตถาคต  (โสภณ )  เป็นค างาม  (โหติ)  ย่อมเป็น 

กึ  หรือ  อทุาห ุ หรือว่า  (วจน )  อ.  ค า  มม  ของเรา  (โสภณ ) 

เป็นค างาม  (โหติ)  ย่อมเป็น  หิ  ก็  อห   อ. ข้าพเจ้า  วทามิ  ย่อมกล่าว 

เอว   อย่างนีว้่า  ภนฺเต  ข้าแต่องค์ผู้ เจริญ  สาธุ  ดงัข้าพระองค์ 

ทลูขอพระโอกาส  ภิกฺข ู อ. ภิกษุ  ท. อรญฺฃิกา  จงเป็นผู้อยู่ในป่า 

อสฺส ุ จงเป็น  ยาวชีว   ก าหนดเพียงใดแห่งชีวิต  ปิณฺฑปาติกา  จงเป็น 

ผู้ เท่ียวไปเพ่ือบิณฑบาต  (อสฺส)ุ  จงเป็น  (ยาวชีว )  ก าหนดเพียงใด 

แห่งชีวิต  ป สกุลูิกา  จงเป็นผู้ทรงไว้ซึง่ผ้าบงัสกุลุ  (อสฺส)ุ  จงเป็น  
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(ยาวชีว )  ก าหนดเพียงใดแห่งชีวิต  รุกฺขมลูิกา  จงเป็นผู้อยู่ท่ีโคนของ   

ต้นไม้  (อสฺส)ุ  จงเป็น  (ยาวชีว )  ก าหนดเพียงใดแห่งชีวิต  น 

ขาเทยฺยุ   ไม่พงึเคีย้วกิน  มจฉม ส   ซึง่ปลาและเนือ้  (ยาวชีว )  ก าหนด 

เพียงใดแห่งชีวิต  (อิติ)  ดงันี ้ อกฺุกฏฺฅวเสน  ด้วยอ านาจแห่งข้อปฏิบตัิ 

อนัอกุฤษฏ์  อิติ  ดงันี ้ วตฺวา  กล่าวแล้วว่า  โย  ภิกฺข ุ อ. ภิกษุใด 

มจฺุจิตกุาโม  เป็นผู้ใคร่เพ่ืออนัพ้น   ทกฺุขา  จากทกุข์  (โหติ)  ย่อมเป็น 

โส  ภิกฺข ุ อ. ภิกษุนัน้  อาคจฺฉต ุ จงมา  สทฺธึ  กบั  มยา  ด้วยเรา 

อิติ  ดงันี ้ ปกฺกามิ  หลีกไปแล้ว  

        เอกจฺเจ  ภิกฺข ู อ.  ภิกษุ  ท. บางพวก  นวปพฺพชิตา  ผู้บวช 

แล้วใหม่  มนทุพทฺุธิโน  ผู้ มีความรู้อนัอ่อน  สตฺุวา  ฟังแล้ว  วจน  

ซึง่ค า  ตสฺส  เทวทตฺตสฺส  ของภิกษุช่ือว่าเทวทตันัน้  (วตฺวา)  กล่าว 

แล้วว่า  เทวทตฺโต  อ. ภิกษุช่ือว่าเทวทตั  อาห  กล่าวแล้ว  กลฺยาณ  

วจน   ซึง่ค าอนังาม  มย   อ. เรา  ท.  วิจริสฺสาม  จกัเท่ียวไป  สทฺธึ 

กบั  เอเตน  เทวทตฺเตน  ด้วยภิกษุช่ือว่าเทวทตันัน้  อิติ  ดงันี ้ อเหสุ  

ได้เป็นแล้ว  เอกโต  ว  โดยความเป็นอนัเดียวกนัเทียว  สทฺธึ  กบั  เตน 

เทวทตฺเตน  ด้วยภิกษุช่ือว่าเทวทตันัน้ ฯ  โส  เทวทตฺโต  อ. ภิกษุ 

ช่ือว่าเทวทตันัน้  ชน   ยงัชน ลกูขปปฺสนฺน   ผู้ เล่ือมใสแล้วในวตัถเุศร้า 

หมอง  สญฺฃาเปนฺโต  ให้รู้พร้อมอยู่  เตหิ  ปญฺจหิ  วตฺถหูิ  ด้วยวตัถุ 

ท. ๕  เหล่านัน้  สทฺธึ  พร้อม  ภิกฺขหูิ  ด้วยภิกษุ  ท.  ปญฺจสเตหิ  ผู้ มี 

ร้อยห้าเป็นประมาณ  วิญฺฃาเปตฺวา  ยงับคุคลให้ขอแล้ว  กเุลส ุ ใน 

ตระกลู  ท.  ภญฺุชนฺโต  บริโภคอยู่  ปรกฺกมิ  พยายามแล้ว  สงฺฆเภทาย  
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เพ่ืออนัท าลายซึง่สงฆ์  อิติ ด้วยประการฉะนี ้ฯ โส  เทวทตฺโต   

อ.  ภิกษุช่ือว่าเทวทตัตัน้  ภควตา  ปฏฺุโฅ  ผู้อนัพระผู้ มีพระภาคเจ้า 

ตรัสถามแล้วว่า  เทวทตฺต  ดกู่อนเทวทตั  กิร  ได้ยินว่า  ตฺว  อ. เธอ 

ปรกฺกมสิ  ย่อมระเกียกตะกาย  สงฺฆเภทาย  เพ่ืออนัท าลายซึง่สงฆ์ 

จกฺกเภทาย  เพ่ืออนัท าลายซึง่จกัร  สจฺจ   จริงหรือ  อิติ  ดงันี ้ วตฺวา 

ทลูแล้วว่า  ภควา  ข้าแต่พระผู้ มีพระภาคเจ้า  อห   อ. ข้าพระองค์ 

(ปรกฺกมามิ)  ย่อมตะเกียกตะกาย  (สงฺฆเภทาย)  เพื่ออนัท าลายซึง่สงฆ์ 

(จกฺกเภทาย)  เพื่ออนัท าลายซึง่จกัร  สจฺจ  จริง  อิติ  ดงันี ้ (ภควตา) 

โอวทิโตปิ  ผู้แม้อนัพระผู้ มีพระภาคเจ้าทรงสัง่สอนแล้ว  (วจเนหิ) 

ด้วยพระด ารัส  ท. อนัมีพระด ารัสว่า  เทวทตฺต  ดกู่อนเทวทตั  สงฺฆเภโท 

อ. การท าลายซึง่สงฆ์  ครุโก  โข  เป็นอาการหนกัแล  (โหติ)  ย่อม 

เป็น   อิติอาทีหิ  ดงันีเ้ป็นต้น  อนาทยิตฺวา  ไม่เอือ้เฟือ้แล้ว  วจน  

ซึง่พระด ารัส  สตฺถ ุ ของพระศาสดา  ปกฺกนฺโต  หลีกไปแล้ว  ทิสฺวา 

เห็นแล้ว  อานนฺท   ซึง่พระเถระช่ือว่าอานนท์  อายสฺมนฺต   ผู้ มีอายุ 

จรนฺต   ผู้ เท่ียวไปอยู่  ราชคเห  ในเมืองราชคฤห์  ปิณฺฑาย  เพ่ือบิณฑบาต 

อาห  กล่าวแล้วว่า  อานนฺท  แน่ะอานนท์ อาวโุส  ผู้ มีอาย ุอชฺชตคฺเคทานิ 

ในกามีวนันีเ้ป็นเบือ้งต้น  อห   อ.  ข้าพเจ้า  กริสฺสามิ  จกักระท า 

อโุปสถ   ซึง่อโุบสถ  กริสฺสมิ  จกักระท า  สงฺฆกมฺม   ซึง่สงัฆกรรม 

อญฺฃตฺรเอว  ภควตา  แยกจากพระผู้ มีพระภาคเจ้านัน่เทียว  อญฺฃตฺร 

ภิกฺขสุงฺฆา  แยกจากหมู่แห่งภิกษุ  อิติ  ดงันี ้ ฯ  เถโร  อ. พระเถระ 

อาโรเจสิ  กราบทลูแล้ว  ต   อตฺถ   ซึง่เนือ้ความนัน้  ภควโต  แด่  
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พระผู้ มีพระภาคเจ้า ฯ   

        สตฺถา  อ.พระศาสดา  วิทิตฺวา  ทรงทราบแล้ว  ต   อตฺถ   ซึง่ 

เนือ้ความนัน้  อปุปฺนฺนธมฺมส เวโค  ทรงเป็นผู้ มีความสงัเวชในธรรม 

อนัเกิดขึน้แล้ว  หตฺุวา  เป็น  ปริวิตกฺเกตฺวา  ทรงพระปริวิตกแล้วว่า 

เทวทตฺโต  อ. ภิกษุช่ือว่าเทวทตั  กโรติ  จะกระท า  ปจนกมฺม   ซึง่ 

กรรมอนัเป็นเหตไุหม้  อวีจิมฺหิ  ในนรกช่ือว่าอเวจี  อตฺตโย แก่ตน 

อนตฺถนิสหฺสิต   อนัอาศยัแล้วซึง่ความฉิบหายมิใช่ความเจริญ  โลกสฺส 

แก่โลก  สเทวกสฺส  อนัเป็นไปกบัด้วยเทวดา  อิติ  ดงันี ้ วตฺวา  ตรัสแล้ว 

คาถ   ซึง่พระคาถา  อิม   นีว้่า 

        (กมฺมานิ)  อ. กรรม ท.  อสาธูนิ  จ  อนัไม่ยงั 

        ประโยชน์ให้ส าเร็จด้วย  อตฺตโน  อหิตานิ  จ 

        อนัไม่เกือ้กลู  แก่ตนด้วย  สกุรานิ  เป็นกรรมอนั 

        บคุคลกระท าได้โดยง่าย  (โหนฺติ)   ย่อมเป็น  ย  

        เว  กมฺม  อ. กรรมใดแล  หิต   จ  เป็นกรรม 

        เกือ้กลูด้วย  สาธุ  จ  เป็นกรรมยงัประโยชน์ให้ 

        ส าเร็จด้วย  (โหติ)  ย่อมเป็น  ต  เว  กมฺม  

        อ.  กรรมนัน้แล  ปรมทกฺุกร  เป็นกรรมอนับคุคล 

        กระท าได้โดยยากอย่างยิ่ง  (โหติ)  ย่อมเป็น  อิติ 

        ดงันี ้

อทุาเนสิ  ทรงเปล่งแล้ว  อทุาน   ซึง่พระอทุาน อิม  นี ้ ปนุ  อีกว่า 

        สาธุ  อ.  กรรมอนัยงัประโยชน์ให้ส าเร็จ สาธุนา 
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        อนับคุคลผู้ยงัประโยชน์ให้ส าเร็จ  สกุร   กระท าได้ 

        โดยง่าย  สาธุ  อ. กรรมอนัยงัประโยชน์ให้ส าเร็จ   

        ปาเปน  อนับคุคลผู้ลามก  ทกฺุกร  กระท าได้โดยยาก 

        ปาป  อ. กรรมอนัลามก  ปาเปน  อนับคุคลผู้ลามก 

        สกุร   กระท าได้โดยง่าย  ปาป   อ. กรรมอนัลามก 

        อริเยหิ  อนัพระอริยเจ้า  ท.  ทกฺุกร   กระท าได้ 

        โดยยาก  อิติ  ดงันี ้ ฯ 

        ๒๘. ๑๓๓/๑๘  ตัง้แต่  อายสฺมนฺต   ปน  สารีปตฺุต   ภิกฺขสุงฺฆปริวตุ  

เป็นต้นไป. 

        ปน  ก็  ภิกฺข ู อ. ภิกษุ  ท. ทิสฺวา  เห็นแล้ว  สารีปตฺุต   ซึง่ 

พระสารีบตุร  อายสฺมนฺต   ผู้ มีอาย ุ ภิกฺขสุงฺฆปริวตุ   ผู้อนัหมู่แห่ง 

ภิกษุแวดล้อมแล้ว  อาคจฺฉนฺต   ผู้ มีอยู่  อากาเสน  โดยอากาส   อาห สุ 

กราบทลูแล้วว่า  ภนฺเต  ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ  สารีปตฺุโต  อ. พระ 

สารีบตุร  อายสฺมา  ผู้ มีอาย ุ อตฺตทตุิโย  ว  ผู้ มีตนเป็นท่ีสองเทียว  คโต 

ไปแล้ว  คมนกาเล  ในกาลอนัเป็นท่ีไป  อิทานิ  ในกาลนี ้ (สารีปตฺุโต) 

อ. พระสารีบตุร  มหาปริวาโร  ผู้ มีบริวารมาก   อาคจฺฉนฺโต   มาอยู่ 

โสภติ  ย่อมงาย  อิติ  ดงันี ้ฯ สตฺถา  อ.  พระศาสดา  วตฺวา  ตรัส 

แล้วว่า  ภิกฺขเว  ดกู่อนภิกษุ  ท. ปตฺุโต  อ.  บตุร  มม  ของเรา  
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(อาคจฺฉนฺโต)  มาอยู่  (สนฺติก )   สู่ส านกั  (มม)  ของเรา  (โสภติ)   

ย่อมงาน   อิทานิเอว  ในกาลนีน้ัน่เทียว  น  หามิได้  ปตฺุโต  อ. บตุร 

มม  ของเรา  อาคจฺฉนฺโต  มาอยู่  สนฺติก   สู่ส านกั  มม  ของเรา โสภติเอว 

ย่อมงามนัน่เทียว  (อตฺตโน)  นิพฺพตฺตกาเลปิ  แม้ในกาลแห่งตน 

บงัเกิดแล้ว  ติรจฺฉานโยนิย   ในก าเนิดแห่งสตัว์ดิรัจฉาน  อิติ  ดงันี ้

กเถสิ  ตรัสแล้ว  ชาตก   ซึง่ชาดก  อิท   นีว่้า 

        อตฺโถ  อ. ความเจริญ  โหติ  ย่อมี  สีลวต   ชนาน  

        แก่ชน  ท. ผู้ มีศีล  ปฏิสนถุารวตฺุติน   ผู้ มีความ 

        ประพฤติในปฏิสนัถาร  ตฺว   อ. ท่าน  ปสฺส  จงด ู

        ลกฺขณ   ซึง่เนือ้ช่ือว่าลกัขณะ  อายนฺต   ผู้มาอยู่ 

        ฃาติสงฺฆปรุกฺขต   ผู้อนัหมู่แห่งญาติกระท าแล้ว 

        ในเบือ้งหน้า  อถ  เออก็  ตฺว   อ. ท่าน  ปสฺสสิ 

        ย่อมเห็น  กาล    ซึง่เนือ้ช่ือว่ากาละ  อิม   นี ้

        ฃาตีน   สวุิหีน   ว  ผู้ เส่ือมวิเศษด้วยดีแล้ว จากญาติ 

        ท. เทียว  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  (วจเน)  ครัน้เม่ือค าว่า  ภนฺเต 

ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ  กิร  ได้ยินว่า  เทวทตฺโต  อ. พระเทวทตั  อคฺคสาวเก 

ยงัพระอคัรสาวก  ท. เทฺว  ๒  นิสีทาเปตฺวา  ให้นัง่แล้ว  ปสฺเสส ุ ในข้าง ท. 

อโุภส ุ ทัง้สอง  กริ  กระท าแล้ว  อนกิุริย   กระท าตาม  ตมฺุหาก   ซึ่ง 

พระองค์  ท. (จินฺตเนน)  ด้วยอนัคิดว่า  อห   อ. เรา  เทเสสฺสามิ  จกัแสดง 

ธมฺม   ซึง่ธรรม  พทฺุธลีฬฺหาย  ด้วยอนัเยือ้งกรายแห่งพระพทุธเจ้า  อิติ  
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ดงันี ้ อิต  ดงันี ้ ภิกฺขหูิ  อนัภิกษุ  ท.  วตฺุเต  กราบทลูแล้ว  ปนุ  อีก   

วตฺวา  ตรัสแล้วว่า  ภิกฺขเว  ดกู่อนภิกษุ  ท. เอโส   เทวทตฺโต  อ. ภิกษุ 

ช่ือว่าเทวทตันัน่  (วายมติ)  ย่อมพยายาม  (กาตุ )  เพื่ออนักระท า 

(อนกิุริย )  กระท าตาม  (มม)  ซึง่เรา  อิทานิเอว  ในกาลนีน้ัน่เทียว 

น  หามิได้  เอโส  เทวทตฺโต  อ. ภิกษุช่ือว่าเทวทตันัน่  วายมิ  พยายามแล้ว 

กาตุ   เพ่ืออนักระท า  อนกิุริย   กระท าตาม  มม  ซึง่เรา  ปพฺุเพปิ  แม้ 

ในกาลก่อน  ปน  แต่ว่า  (เอโส  เทวทตฺโต)  อ. ภิกษุช่ือว่าเทวทตันัน่ 

น  สกฺขิ  ไม่อาจแล้ว  (กาตุ )  เพ่ืออนักระท า  (อนกิุริย )  กระท าตาม 

(มม)  ซึง่เรา อิติ  ดงันี ้ กเถตฺวา  ตรัสแล้ว  นทีจรกากชาตก   ซึง่ 

ชาดกอนับณัฑิตก าหนดแล้วด้วยกาตวัเท่ียวไปในน า้ว่า 

        (สวิฏฺฅกภริยา)  อ. ภรรยาแห่งกาช่ือว่าสวิฏฅกะ 

        (อาห)  กล่าวแล้วว่า   วีรก  แน่ะกาช่ือว่าวีรกะ 

        อปิ  เออก็  ตฺว  อ. ท่าน  ปสฺเสสิ  ย่อมเห็น  สกณุ  

        ซึง่นก  มญฺชภุาณก   ผู้ ร้องเพราะ  มยรุคีวสงฺกาส  

        ผู้ มีสร้อยคอเพียงดงัว่าสร้อยคอแห่งนกยงู  สวิฏฺฅก  

        ช่ือว่าสวิฏฅกะ  ปต ึ ผู้ เป็นผวั  มยฺห   ของเราหรือ 

        (อิติ)  ดงันี ้ (วีรโก)  อ. กาช่ือว่าวีรกะ  (อาห) 

        กล่าวแล้วว่า  สวิฏฅโก  อ. กาช่ือว่าสวิฏฅกะ  อนกุร  

        กระท าตามอยู่  (อาการ )  ซึง่อาการ  ปกฺขิโน 

        ของปักษี  อทุกถลจรสฺส  ผู้ เท่ียวไปในน า้และบก 

        อามกมจฺฉโภชิโน   ผู้บริโภคซึง่ปลาดิบโดยปกติ 
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        นิจฺจ   เป็นนิจ  ตสฺส  นัน้  เสวาเลหิ อนัสาหร่าย   

        ท.  ปลิคณฺุฅิโต  พนัรอบแล้ว   มโต  ตายแล้ว 

        (อิติ)  ดงันี ้ อิติ  ดงันี ้

อารพฺภ  ทรงปรารภ กถ   ซึง่ถ้อยค า  ตถารูป เอว  อนัมีรูปอย่างนัน้นัน่เทียว 

ทิวเสส ุ ในวนั  ท. อปเรสปิุ  แม้เหล่าอ่ืนอีก  กเถสิ  ตรัสแล้ว  ชาตกานิ 

ซึง่ชาดก  ท. เอวมาทีนิ  อนัมีค าเป็นต้นอย่างนีว้่า 

        อย   ครุโฬ  อ. นกกระไนนี ้ วิตทุ   เม่ือเจาะ  วนานิ 

        ซึง่หมู่ไม้อนัตัง้อยู่ในป่า  ท. อจาริ วต  ได้เท่ียวไป 

        แล้วหนอ  กฏฺฅงฺครุกฺเขส ุ ในต้นไม้อนัเป็นส่วน 

        แห่งฟืน  ท. อสารเกส ุ อนัมีแก่นหามิได้  อถ 

        ครัง้นัน้  (อย   ครุโฬ)  อ. นกกระไนนี ้ อาสทา 

        มาถึงแล้ว  ครุโฬ  อ. นกกระไน  อภิทา  ได้ท าลาย 

        แล้ว  อตฺุตมงฺค   ซึง่อวยัวะอนัสงูสดุ  ยตฺถ  ขทิเร 

        ท่ีไม้ตะเคียนใด  (ต )  ขทิร   ซึง่ไม้ตะเคียนนัน้ 

        ชาตสาร   อนัมีแก่นเกิดแล้ว  อิติ  จ  ดงันีด้้วย 

        ว่า  ลสี  เต  (หตฺถินาเคน)  นิปผฺลิตา   จ  อ. ไขข้อ 

        ของท่าน  อนัช้างตวัประเสริฅ  ให้ไหลออกแล้ว 

        ด้วย  มตฺถโก  (เต  หตฺถินาเคน)  วิทาลิโต  จ 

        อ. กระหม่อม  ของท่าน  อนัช้างตวัประเสริฅ 

        ท าลายแล้วด้วย  สพฺพา  เต  ผาสกุา  (หตฺถินาเคน) 

        ภคฺคา  จ  อ. ซี่โครง  ท.  ทัง้ปวง  ของท่าน  อนั  
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        ช้างตวัประเสริฅ  หกัแล้วด้วย  สมฺม  แน่ะสหาย   

        ตฺว   อ. ท่าน  วิโรจสิ  ย่อมงามวิเศษ  อิทานิ  ใน 

        กาลนี ้ อิติ  จ  ดงันีด้้วย  ฯ 

        (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  อารพฺภ  ทรงปรารภ  กถ   ซึง่ถ้อยค าว่า 

เทวทตฺโต  อ. พระเทวทตั  อกตญฺฃ ู เป็นคนอกตญัญ ู (โหติ)  ย่อมเป็น 

อิติ  ดงันี ้ ปนุ   อีก  กเถสิ  ตรัสแล้ว  ชาตกานิ  ซึง่ชาดก  ท. อนัมี 

ค าว่า 

        (สกโุณ)  อ.  นก  (อาห)  กล่าวแล้วว่า  มย  

        อ. เรา  ท. อกรมฺหา  ว  ได้กระท าแล้วเทียว  กิจฺจ  

        ซึง่กิจ  เต  ของท่าน  ย   พล   อ. ก าลงัใด  อมฺห  

        เส  ของเรา  ท. สิ  อห ุ ว  ได้มีแล้วเทียว  (เตน 

        พเลน)  ด้วยก าลงันัน้  มิคราช  ข้าแต่เนือ้ผู้พระ 

        ราชา  นโม  อ. ความนอบน้อม  อตฺถ ุ จงมี  เต 

        แก่ท่าน  มย   อ. เรา  ท. ลภามฺห  เส  ย่อมได้สิ 

        กิญฺจิ  ซึง่อะไร ๆ  อปิ  บ้างหรือ  (อิติ)  ดงันี ้

        (สีโห)  อ. สีหะ  (อาห)  กล่าวแล้วว่า  ตฺว  

        อ. ท่าน  ทนฺตนฺตรคโต  เป็นผู้ไปแล้วในระหว่างฟัน 

        มม  ของเรา  โลหิตภกฺขสฺส  ผู้ มีเลือดเป็นภกัษา 

        กพฺุพโต  ผู้กระท าอยู่   ลทฺุทานิ  ซึง่กรรมอนัชัว่ร้าย 

        ท.  นิจฺจ   ตลอดกาลเป็นนิจ  สนฺโต  เป็นอยู่ 

        ชีวสิ  ยงัเป็นอยู่ได้  ย ปิ  แม้ใด   ต   เต  ชีวน   
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        อ.  อนัยงัเป็นอยู่ได้แห่งท่านนัน้  พหุ   เป็นบญุมาก 

        (ภตู )  เป็นแล้ว  (อิติ)  ดงันี ้ อิติอาทีนิ   ดงันี ้  

        เป็นต้น ฯ 

        (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  อารพฺภ  ทรงพระปรารภ  ปริสกฺกน  

ซึง่ความตะเกียกตะกาย  วธาย  เพ่ืออนัปลงพระชนม์  อสฺส  เทวทตฺตสฺส 

แห่งพระเทวทตันัน้  ปนุ  อีก  กเถสิ  ตรัสแล้ว  ชาตกานิ    ซึง่ชาดก 

ท. อนัมีค าว่า 

        เสปณฺณิ  ดกู่อนไม้ระร่ืน  ตฺว   อ. ท่าน  เสยฺยสิ 

        ย่อมกลิง้มา  ย   ใด  เอต   กมฺม   อ. กรรมนัน่ 

        กรุุงฺคสฺส  อนักวาง  ฃาต   รู้แล้ว  อห   อ. เรา 

        คจฺฉามิ  จะไป  เสปณฺณึ  สู่ไม้ระร่ืน  อญฺฃ   ต้นอ่ืน 

        (หิ)  เพราะว่า  ผล   อ. ผล  เต  ของท่าน  เม 

        อนัเรา  น  รุจฺจเต  ย่อมไม่ชอบใจ  อิติอาทีนิ 

        ดงันีเ้ป็นต้น ฯ 

(สตฺถา)  อ. พระศาสดา  กถาส ุ ครัง้เม่ือถ้อยค า  ท. ว่า  เทวทตฺโต 

อ. พระเทวทตั ปริหีโน  เส่ือมรอบแล้ว  อภุโต  วิปากโต  จากผลทัง้สอง 

ลาภสกฺการโต  จ  คือจากลาภและสกัการะด้วย  สามญฺฃโต  จ  คือจากคณุ 

เคร่ืองความเป็นแห่งสมณะด้วย  อิต  ดงันี ้ ปวตฺตมานาส ุ เป็นไปอยู่ 

ปนุ  อีก  วตฺวา  ตรัสแล้วว่า  (เทวทตฺโต)  อ. ภิกษุช่ือว่าเทวทตั 

(ปริหายติ)  ย่อมเส่ือมรอบ  อิทานิเอว  ในกาลนีน้ัน่เทียว  น  หามิได้ 

(เทวทตฺโต)  อ. ภิกษุช่ือว่าเทวทตั  ปริหีโนเอว  เส่ือมรอบแล้วนัน่เทียว  
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ปพฺุเพปิ  แม้ในกาก่อน  อิติ  ดงันี ้ กเถสิ  ตรัสแล้ว  ชาตกานิ  ซึง่   

ชาดก  ท. อนัมีค าว่า   

        อกฺขี  อ. นยัน์ตา  ท. ภินฺนา  แตกแล้ว  ปโฏ 

        อ. แผ่นผ้า  นฏฺโฅ  ฉิบหายแล้ว  จ  อนึง่  ภณฺฑน  

        อ. ความแตกร้าว (ตว  ภริยาย)  อนัภรรยาของ 

        ท่าน  (กต )  กระท าแล้ว  สขีเคเห  ในเรือนของ 

        หญิงผู้ เป็นสหาย  (เต  ชายปติกา)  อ. เมียและผวั 

        ท. เหล่านัน้  ปทฏฺุฅกมฺมนฺตา  เป็นผู้ มีการงานอนั 

        โทษประทษุร้ายแล้ว  อภุโต  ปเถส ุ ในทา 

        ท.  ทัง้สอง  อทุกมฺหิ  จ  คือในน า้ด้วย  ถลมฺหิ  จ 

        คือบนบกด้วย  (โหนฺติ)  ย่อมเป็น  อิติอาทีนิ 

        ดงันีเ้ป็นต้น ฯ 

        (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  วิหรนฺโต  เม่ือประทบัอยู่  ราชคเห 

ในเมืองราชคฤห์  อารพฺภ  ทรงพระปรารภ  เทวทตฺต   ซึง่พระเทวทตั 

กเถตฺวา  ตรัสแล้ว  ชาตกานิ  ซึง่ชาดก  ท. พหนูิ  มาก  เอว  อย่างนี ้

คนฺตฺวา  เสด็จไปแล้ว  ราชคหโต  จากเมืองราชคฤห์  สาวตฺถึ  สู่เมือง 

สาวตัถี  กปเฺปสิ  ทรงส าเร็จแล้ว  วาส   ซึง่การประทบัอยู่  เชตวนมหาวิหาเร 

ในพระวิหารใหญ่ช่ือว่าเชตวนั ฯ  
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        ๒๙.  ๑๓๘/๙  ตัง้แต่  ภิกฺข ู เอตฺตก  ฅาน   คนฺตฺวา  เทวทตฺโต   

เป็นต้นไป. 

        ภิกข ู อ. ภิกษุ  ท. กถ   ยงัถ้อยค าว่า  เทวทตฺโต  อ. พระเทวทตั 

คนฺตฺวา  ไปแล้ว  เอตฺตก   ฅาน   สู่ท่ีอนัมีประมาณเท่านี ้ อลภิตฺวา  ว 

ไม่ได้แล้ว  ทฏฺฅุ   เพ่ืออนัเห็น  สตฺถาร   ซึง่พระศาสดาเทียว  ปวิฏฺโฅ 

เข้าไปแล้ว  ปฅวี  สู่แผ่นดิน  อิติ  ดงันี ้ สมฏฺุฅาเปสุ  ให้ตัง้ขึน้พร้อม 

แล้ว  ฯ  สตฺถา  อ. พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแล้วว่า  ภิกฺขเว  ดกู่อน 

ภิกษุ  ท.  เทวทตฺโต  อ. ภิกษุช่ือว่าเทวทตั  อปรชฺฌิตฺวา  ผิดแ้ว้ 

มยิ  ในเรา  ปาวิสิ  ได้เข้าไปแล้ว  ปฅว ึ สู่แผ่นดิน  อิทานิเอว  ใน 

กาลนีน้ัน่เทียว  น  หามิได้  (เทวทตฺโต)  อ. ภิกษุช่ือว่าเทวทตั 

(อปรชฺฌิตฺวา)  ผิดแล้ว  (มยิ)  ในเรา  ปวิฏฺโฅเอว   เข้าไปแล้ว 

(ปฅว)ึ  สู่แผ่นดินนัน่เทียว  ปพฺุเพปิ  แม้ในกาลก่อน  อิติ  ดงันี ้

กเถตฺวา  ตรัสแล้ว  ชาตก   ซึง่ชาดก  อิม   นีว้่า         

        เจ  หากว่า  (ปคฺุคโล)  อ.  บคุคล  ทชฺชา  พงึให้ 

        ปฅว ึ ซึง่แผ่นดิน  สพฺพ   ทัง้ปวง  โปสสฺส แก่ 

        บรุุษ  อกตญฺฃสฺุส  ผู้ เป็นคนอกตญัญ ู วิวรทสฺสิโน 

        ผู้ มีปกติเห็นซึง่ช่อง  นิจฺจ   เป็นนิจไซร้  (โส 

        ปคฺุคโล)  อ. บคุคลนัน้  นเอว  น   ปริุส   อภิราธเย 

        ไม่พงึยงับรุุษนัน้   ได้ยินดียิ่งนัน่เทียว  อิติ  ดงันี ้

        เป็นต้น 

ทีเปตุ   เพ่ืออนัทรงแสดง  (อตฺตโน)  หตฺถิราชกาเล  มคฺคมฬฺุห   ปริุส   
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สมสฺสาเสตฺวา  อตฺตโน  ปิฏฺฅิ  อาโรเปตฺวา  เขมนฺต   ปาปิตสฺส  เตน    

มหาปริุเสน  ปนุ  ติกฺขตฺตุ   อาคนฺตฺวา  อคฺคฏฺฅาเน  มชฺฌิมฏฺฅาเน 

มเูล  อิติ  เอว   ทนฺเต  ฉินฺทิตฺวา  ตติยวาเร  มหาปริุสสฺส  จกฺขปุถ  

อติกฺกมนฺตสฺส  ตสฺส  เทวทตฺตสฺส  ปฅว ึ ปวิฏฺฅภาว   ซึง่ความท่ีแห่ง 

พระเทวทตันัน้  ผู้อนัพระมหาบรุุษนัน้  ยงับรุุษผู้หลงแล้วในหนทาง 

ให้เบาใจแล้ว  ยกขึน้แล้วสู่หลงั  ของตน  ให้ถึงแล้ว  ซึง่ท่ีอนัมีความ 

เกษม  ผู้มาแล้ว  ตดัแล้ว  ซึง่เงา  ท. อย่างนี ้ คือ  ในท่ีอนัเป็นปลาย 

ในท่ีอนัมีในท่ามกลาง  ท่ีโคน ๓  ครัง้อีก  ก้าวล่วงอยู่  ซึง่คลองแห่งจกัษุ 

ของพระมหาบรุุษในวาระท่ี ๓  เป็นผู้ เข้าไปแล้ว  สู่แผ่นดิน  ในกาล 

แห่งพระองค์เป็นช้างผู้พระราชา  กถาย  ครัน้เม่ือถ้อยค า  สมฏฺุฅิตาย 

ตัง้ขึน้พร้อมแล้ว  ตถาเอว  เหมือนอย่างนัน้นัน่เทียว  ปนุปิ  แม้อีก 

ขนฺติวาทิภเูต  อตฺตนิ  อปรชฺฌิตฺวา  กลาพรุาชภตูสฺส  ตสฺส  เทวทตฺตสฺส 

ปฅว ึ ปวิฏฺฅภาว   ทีเปตุ   ขนฺติวาทิชาตก   (กเถสิ)  จ  ตรัสแล้ว  ซึง่ 

ชาดกอนับณัฑิตก าหนดแล้วด้วยดาบสช่ือว่าขนัติวาที  เพ่ืออนัทรงแสดง 

ซึง่ความท่ีแห่งพระเทวทตันัน้  ผู้ เป็นพระราชาพระนามว่ากลาพเุป็นแล้ว 

เป็นผู้ผิด  ในพระองค์  ผู้ เป็นดาบสช่ือว่าขนัติวาทีเป็นแล้ว  แล้วจงึเข้า 

ไปแล้ว  สู่แผ่นดินด้วย  จลฺุลธมฺมปาลภเูต  อตฺตนิ  อปรชฺฌิตฺวา 

มหาปตาปราชภตูสฺส  ตสฺส  เทวทตฺตสฺส ปฅว ึ ปวิฏฺฅภาว   ทีเปตุ  

จลฺุลธมฺมปาชาตก   กเถสิ  จ  ตรัสแล้ว  ซึง่ชาดกอนับณัฑิตก าหนดแล้ว 

ด้วยพระกมุารพระนามว่า  จลุธรรมปาละ  เพ่ืออนัทรงแสดง  ซึง่ความ 

ท่ีแห่งพระเทวทตันัน้  ผู้ เป็นพระราชาพระนามว่ามหาปตาปะเป็นแล้ว 
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เป็นผู้ผิดแล้ว  ในพระองค์ผู้ เป็นพระกมุารพระนามว่าจลุธรรมปาละ   

เป็นแล้ว  จงึเข้าไปแล้ว  สู่แผ่นดินด้วย ฯ 

        ปน  ก็  เทวทตฺเต  ครัน้เม่ือพระเทวทตั  ปวิฏฺเฅ  เข้าไปแล้ว 

ปฅว ึ สู่แผ่นดิน  มหาชโน  อ. มหาชน  หฏฺฅตฏฺุโฅ  เป็นผู้ ร่าเริงแล้ว 

และยินดีแล้ว  (หตฺุวา)  เป็น  อสฺุสาเปตฺวา  ยงักนัและกนัให้ยกขึน้แล้ว 

ธชปตากกทลิโย  ซึง่ธงชยัและธงแผ่นผ้าและต้นกล้วย ท.  ฅเปตฺวา 

ตัง้ไว้แล้ว  ปณฺุณฑเฏ  ซึง่หม้ออนัเต็มแล้ว  ท. อนโุภติ  เสวยอยู่ 

ฉณ   ซึง่มหรสพ มหนฺต   อนัใหญ่  (จินฺตเนน)  ด้วยอนัคิดว่า  ลาภา 

วต  อ. ลาภ  ท.  หนอ  โน  ของเรา  ท. อิติ  ดงันี ้ฯ  (ภิกฺข)ู 

อ. ภิกษุ  ท. อาโรเจสุ   กราบทลูแล้ว ต   อตฺถ   ซึง่เนือ้ความนัน้ 

ภควโต  แด่พระผู้ มีพระภาคเจ้า ฯ  ภควา  อ. พระผู้ มีพระภาคเจ้า 

วตฺวา  ตรัสแล้วว่า  ภิกฺขเว  ดกู่อนภิกษุ  ท.  มหาชโน  อ. มหาชน 

เทวทตฺเต  ครัน้เม่ือภิกษุช่ือว่าเทวทตั  มเต  มรณภาพแล้ว  ตสฺุสติ 

ย่อมยินดี  อิทนิเอว  ในกาลนีน้ัน่เทียว  น  หามิได้  (มหาชโน) 

อ. มหาชน  (เทวทตฺเต)  ครัน้เม่ือภิกษุช่ือว่าเทวทตั (มเต)  มรณภาพ 

แล้ว  ตสฺุสิเอว  ยินดีแล้วนัน่เทียว  ปพฺุเพปิ  แม้ในกาลก่อน  อิติ  ดงันี ้

กเถสิ  ตรัสแล้ว   ปิงฺคลชาดก   ซึง่ชาดกอนับณัฑิตก าหนดแล้วด้วย 

พระราชาพระนามว่าปิงคละ  อิม   นีว้่า 

        (โพธิสตฺโต)  อ. พระโพธิสตัว์  (อาห)  ตรัส 

        แล้วว่า  ชโน  อ.ชน  สพฺโพ  ทัง้ปวง  ปิงฺคเลน 

        อนัพระราชาพระนามว่าปิงคละ  หสึิโต  ทรง  

 



ประโยค๒ - คณัฐีพระธมัมปทฏัฐกถา ยกศพัท์แปล ภาค ๑ - หน้าท่ี 164 

 

        เบียดเบียนแล้ว  (ชนา)  อ.ชน  ท.ตสฺม ึ ปิงฺคเล   

        ครัน้เม่ือพระราชาพระนามว่าปิงคละนัน้  มเต 

        สวรรคตแล้ว  เวทยนฺติ  ย่อมเสวย  ปจฺจย   ซึง่ปีติ 

        (โส  ปิงฺคโล)  อ. พระราชาพระนามว่าปิงคละนัน้ 

        อกณฺหเนตฺโต  ผู้ มีพระเนตรอนัด าหามิได้  ปิโย 

        ทรงเป็นผู้ เป็นท่ีรัก  เต  ของท่าน  อาสิ  ได้เป็น 

        แล้ว  น ุ หรือ  ทฺวารปาล  แน่ะนายทวารปาละ 

        ตวุ   อ. ท่าน  โรทสิ  ย่อมร้องไห้  กสฺมา  เพราะ 

        เหตอุะไร  (อิติ)  ดงันี ้(ทฺวารปาโล)  อ. นาย 

        ทวารปาละ  (อาห)  กราบทลูแล้วว่า  (ปิงฺคโล) 

        อ. พระราชาพระนามว่าปิงคละ  อกณฺหเนตฺโต 

        ผู้ มีพระเนตรอนัด าหามิได้  ปิโย  ทรงเป็นผู้ เป็น 

        ท่ีรัก  เม  ของข้าพระองค์  อาสิ  ได้เป็นแล้ว 

        น  หามิได้  อห   อ. ข้าพระองค์  ภายามิ  ย่อมกลวั 

        ปจฺจคมนาย  ต่ออนัเสด็จกลบัมา  ตสฺส ปิงฺคลสฺส 

        แห่งพระราชาพระนามว่าปิงคละนัน้ (โส  ปิงฺคโล) 

        อ.  พระราชาพระนามว่าปิงคละนัน้ คโต  เสด็จไป 

        แล้ว  อิโต  ฅานโต  จากท่ีนี ้ หเึสยฺย  พงึเบียดเบียน 

        มจฺจรุาช   ซึง่มจัจผุู้พระราชา    โส   มจฺจรุาชา 

        อ. มจัจผุู้พระราชานัน้  (ปิงฺคเลน)  หสึิโต  ผู้อนั 

        พระราชาพระนามว่าปิงคละเบียดเบียนแล้ว อาเนยฺย  
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        พงึน ามา  น   ปิงฺคล   ซึง่พระราชาพระนามว่าปิงคละ    

        นัน้  อิธ  ฅเน  ในท่ีนี ้ ปนุ   อีก   (อิติ)   ดงันี ้

        อิติ   ดงันี ้ เป็นต้น 

ทีเปตุ    เพื่ออนัทรงแสดง  สพฺพชนสฺส  จณฺเฑ  ผรุเส  พารณสิย  

ปิงฺคลราเช  นาม  มเต  มหาชนสฺส ตฏฺุฅภาว    ซึง่ความท่ีแห่งมหาชน 

ช่ือครัน้เม่ือพระราชาพระนามว่าปิงคละ  ผู้ ไม่ทรงเป็นท่ีรัก  ของชน 

ทัง้ปวง  ผู้ทรงดรุ้าย  ผู้ทรงหยาบคาย  ในเมืองพาราณสี  สวรรคตแล้ว 

เป็นผู้ยินดีแล้ว ฯ 

        ภิกฺข ู อ. ภิกษุ ท. ปจฺุฉึส ุ ทลูถามแล้ว  สตฺถาร   ซึง่พระศาสดาว่า 

ภนฺเต  ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ  อิทานิ  ในกาลนี ้ เทวทตฺโต  อ. พระ 

เทวทตั  นิพฺพตฺโต  บงัเกิดแล้ว  กหุึ  ฅาเน  ณ  ท่ีไหน  อิติ  ดงันี ้ฯ 

(สตฺถา)  อ. พระศาสดา  (อาห)  ตรัสแล้วว่า  ภิกฺขเว  ดกู่อนภิกษุ 

ท.  (เทวทตฺโต)  อ. ภิกษุช่ือว่าเทวทตั  (นิพฺพตฺโต)  บงัเกิดแล้ว 

อวีจิมหานิรเย  ในนรกใหญ่ช่ือว่าอเวจี  (อิทานิ)  ในกาลนี ้ อิติ  ดงันี ้น 

(ภิกฺข)ู  อ. ภิกษุ  ท.  (ปจฺุฉึส)ุ  ทลูถามแล้วว่า  ภนฺเต  ข้าแต่พระองค์ 

ผู้ เจริญ  (เทวทตฺโต)  อ. พระเทวทตั  ตปปฺนฺโต  เดือดร้อนอยู่  อิธ 

โลเก  ในโลกนี ้ วิจริตฺวา เท่ียวไปแล้ว  คนฺตฺวา  ไปแล้ว  นิพฺพตฺโต 

บงัเกิดแล้ว  ตปปฺนฏฺฅาเนเอว  ในท่ีอนัเป็นท่ีเดือดร้อนนัน่เทียว  ปนุ 

อีกหรือ  อิติ  ดงันี ้ฯ  (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  วตฺวา  ตรัสแล้วว่า 

ภิกฺขเว  ดกู่อนภิกษุ  ท.  อาม  เออ  (เอว )  อ. อย่างนัน้  (ชนา) 

อ.ชน  ท.  ปมาทวิหาริโน  ผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยปกติ  ปพฺพชิตา  
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โหนฺต ุ วา  จงเป็นบรรพชิต  จงเป็นหรือ  คหฏฺฅา  (โหนฺต)ุ  วา  หรือ   

ว่าจงเป็นคฤหสัถ์  จงเป็น  อภุยตฺถ  โลเก  ตปปฺนฺติเอว  ย่อมเดือดร้อน 

ในโลกทัง้สองนัน่เทียว  อิติ  ดงันี ้ อาห  ตรัสแล้ว  คาถ   ซึง่พระคาถา 

อิม  นีว้่า 

        ปาปการี  อ. บคุคลผู้กระท าซึง่บาปโดยปกติ  ตปปฺติ 

        ย่อมเดือดร้อน  อิธ  โลเก  ในโลกนี ้ เปจฺจ  ละไป 

        แล้ว  ตปปฺติ  ย่อมเดือดร้อน  ตปปฺติ  ช่ือว่าย่อม 

        เดือดร้อน  อภุยตฺถ  โลเก  ในโลกทัง้สอง (โส 

        ปาปการี)  อ.  บคุคลผู้กระท าซึง่บาปโดยปกตินัน้ 

        ตปปฺติ  ย่อมเดือดร้อนว่า  ปาป   อ. บาป เม  อนัเรา 

        กต   กระท าแล้ว  อิติ  ดงันี ้ คโต  ไปแล้ว  ทคฺุคตึ 

        สู่ทกุคติ  ตปปฺติ  ย่อมเดือนร้อน  ภิยฺโย  ยิ่ง 

        อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  ตปปฺติ  ย่อมเดือดร้อน  อิธ  โลเก 

ในโลกนี ้ โทมนสฺสมตฺเตน  การเณน  ด้วยเหตสุกัว่าความโทมนสั 

กมฺมตปปฺเนน  ด้วยความเดือดร้อนเพราะกรรม  (อิติ)  ดงันี ้ ตตฺถ 

ปเทส ุ ในบท  ท. เหล่านัน้หนา  (ปททฺวยสฺส)  แห่งหมวดสองแห่ง 

บทว่า  อิธ   ตปปฺติ  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  ปน  ส่วนว่า  (ปาปการี)  อ. บคุคลผู้  

กระท าซึง่บาปโดยปกติ  ตปปฺติ  ย่อมเดือดร้อน  อปายทุกฺเขน  ด้วย 

ความทกุข์ในอบาย  อติทารุเณน  อนัทารุณยิ่ง  วิปากตปปฺเนน  ด้วย  
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ความเดือดร้อนเพราะผล  ปรโลเก  ในโลกในเบือ้งหน้า  (อิติ)  ดงันี ้

(ปทสฺส)  แห่งบทว่า  เปจฺจ  อิติ  ดงันี ้ฯ   

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  กตฺตา  ผู้กระท า  ปาปสฺส  ซึง่บาป 

นานปปฺการสฺส  อนัมีประการต่าง ๆ  (อิติ)  ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่ง 

บทว่า  ปาปการี  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  ตปปฺติ  นาม  ช่ือว่าย่อมเดือดร้อน  อภุยตฺถ 

โลเก  ในโลกทัง้สอง  ตปปฺเนน  ด้วยความเดือนร้อน  วตฺุตปปฺกาเรน 

อนัมีประการแห่งค าอนัข้าพเจ้ากล่าวแล้ว  อิมินา  นี ้ (อิติ)  ดงันี ้

(ปทสฺส)  แห่งบทว่า  อภุยตฺถ  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  หิ  ก็  โส  ปาปกรี  อ. บคุคลผู้กระท า 

ซึง่บาปโดยปกตินัน้  ตปปฺนฺโต  เม่ือเดือดร้อน  กมฺมตปปฺเนน  ด้วย 

ความเดือดร้อนเพราะกรรม  ตปปฺติ  ช่ือว่าย่อมเดือดร้อน  (จินฺตเนน) 

ด้วยอนัคิดว่า  ปาป   อ. บาป  เม  อนัเรา  กต   กระท าแล้ว  อิติ  ดงันี ้

ต   ตปปฺน   อ. ความเดือดร้อนนัน้  ตปปฺน   เป็นความเดือดร้อน 

อปปฺมตฺตก   อนัมีประมาณอนัน้อย  (โหติ)  ย่อมเป็น  ปน  แต่ว่า 

(ปาปการี)  อ. บคุคลผู้กระท าซึง่บาปโดยปกติ  ตปปฺนฺโต  เม่ือเดือดร้อน 

วิปากตปปฺเนน  ด้วยความเดือดร้อนเพราะผล  คโต  ช่ือว่าไปแล้ว 

ทคฺุคต ึ สู่ทคุติ  ตปปฺติ  ย่อมเดือดร้อน  ภิยฺโย  ยิ่ง  คือว่า  ตปปฺติ 

ย่อมเดือดร้อน  อติวิย  เกินเปรียบ  ตปปฺเนน  ด้วยความเดือดร้อน 

อติผรุเสน  อนัหยาบยิ่ง  อิติ  ดงันี ้ (ปททฺวยสฺส)  แห่งหมวดสอง 

แห่งบทว่า  ปาป   เม  อิติ  ดงันี ้ฯ  
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                                  เร่ืองนางสมุนาเทวี   

        ๓๐. ๑๔๒/๖  ตัง้แต่  โส  โสตาปนฺโนปิ  สมโน เสฏฺฅี  ธีตริ 

เป็นต้น. 

        โส  เสฏฺฅี  อ.  เศรษฐีนัน้  โสตาปนฺโนปิ  แม้เป็นผู้ เป็นโสดาบนั 

สมาโน  เป็นอยู่  อสกฺโกนฺโต  ไม่อาจอยู่  ธีตริ  อปุปฺนฺนโสก   อธิวาเสตุ  

เพ่ืออนัยงัความเศร้าโศกอนัเกิดขึน้แล้ว  ในธิดาให้อยู่ทบั  กาเรตฺวา 

ยงับคุคลให้กระท าแล้ว  สรีรกิจฺจ   ซึง่กิจด้วยสรีระ  ธีต ุ ของธิดา 

โรทนฺโต  ร้องให้อยู่  คนฺตฺวา  ไปแล้ว  สนฺติก   สู่ส านกั  สตฺถุ 

ของพระศาสดา   (วจเน)  ครัน้เม่ือพระด ารัสว่า  คหปติ  ดกู่อน 

คฤหบดี  ตฺว   อ. ท่าน  ทกฺุขี  เป็นผู้ มีทกุข์  ทมฺุมโน  เป็นผู้ มีใจอนั 

โทษประทษุร้ายแล้ว  อสฺสมุโุข  เป็นผู้ มีหน้าอนัเต็มแล้วด้วยน า้ตา 

รุทมาโน  เป็นผู้ ร้องไห้อยู่  อาคโต  เป็นผู้มาแล้ว  อสิ  ย่อมเป็น 

กึการณา   เพราะเหตอุะไร  อิติ  ดงันี ้ (สตฺถารา)  อนัพระศาสดา 

วตฺุเต  ตรัสแล้ว  อาห  กราบทลูแล้วว่า  ภนฺเต  ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ 

ธีตา  อ.ธิดา  เม  ของข้าพระองค์  สมุนาเทวี  ช่ือว่าสมุนาเทวี  กาลกตา 

เป็นผู้ มีกาละอนักระท าแล้ว  (โหติ)  ย่อมเป็น อิติ  ดงันี ้ฯ  (สตฺถา) 

อ. พระศาสดา  (อาห)  ตรัสแล้วว่า  อถ  ครัน้เม่ือความเป็นอย่างนัน้ 

(สนฺเต)  มีอยู่  ตฺว    อ.  ท่าน   โสจสิ  ย่อมเศร้าโศก  กสฺมา   เพราะ 

เหตอุะไร  มรณ   อ.  ความตาย  (โหติ)  ย่อมมี  สพฺเพส  สตฺตาน  
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แก่สตัว์  ท. ทัง้ปวง  เอก สิก   ส่วนเดียว  นน ุ มิใช่หรือ อิติ  ดงันี ้ฯ   

(เสฏฺฅี)  อ. (เศรษฐี)  (อาห)  กราบทลูแล้วว่า  ภนฺเต  ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ 

อห   อ. ข้าพระองค์  ชานามิ  ย่อมทราบ  เอต   ปพฺพ   ซึง่ข้อนัน่  ปน 

แต่ว่า  ธีตา  อ. ธิดา  เม  ของข้าพระองค์  เอวรูปา  เป็นผู้ มีรูปอย่างนี ้

หิโรตฺตปปฺสมฺปนฺนา  เป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยหิริและโอตตปัปะ  (โหติ) 

ย่อมเป็น  มรณกาเล  ในกาลอนัเป็นท่ีตาย  สา  สมุนาเทวี  อ.  นาง 

สมุนาเทวีนัน้   อสกฺโกนฺตี  ไม่อาจอยู่  สต ึ ปจฺจปุฏฺฅาเปตุ   เพ่ืออนัยงั 

สติให้เข้าไปตัง้ไว้เฉพาะ  วิปปฺลปมานา  เพ้ออยู่  มตา  ตายแล้ว  เตน 

การเณน  เพราะเหตนุัน้  โทมนสฺส   อ. ความโทมนสั  อนปปฺก   อนั 

ไม่น้อย  อปุปฺชฺชติ  ย่อมเกิดขึน้  เม  แก่ข้าพระองค์ อิต  ดงันี ้ฯ 

(สตฺถา)  อ. พระศาสดา  (อาห)  ตรัสแล้วว่า  มหาเสฏฺฅิ  ดกู่อน 

มหาเศรษฐี  ปน  ก็  กึ  วจน   อ. ค าอะไร  ตาย  สมุนาเทวิยา  อนั 

นางสมุนาเทวีนัน้  กถิต   กล่าวแล้ว  อิติ  ดงันี ้ฯ  (เสฏฺฅี)  อ. เศรษฐี 

(อาห)  กราบทลูแล้วว่า  ภนฺเต  ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ  อห   อ. ข้าพระองค์ 

อามนฺเตส ึ เรียกแล้ว ต   สมุนาเทวี  ซึง่นางสมุนาเทวีนัน้ว่า  สมุเน 

แน่ะสมุนา  อมฺม  ผู้แม่  กึ อ.  อะไร  อิติ  ดงันี ้อถ  ครัง้นัน้  (สมุนาเทวี) 

อ. นางสมุนาเทวี  อาห  กล่าวแล้วว่า  กนิฏฺฅภาติก  แน่ะน้องชาย  กึ 

อ. อะไร  อิติ  ดงันี ้ ม   กะข้าพระองค์ ตโต  ล าดบันัน้  (สมุนาเทวี) 

อ. นางสมุนาเทวี  (วจเน)  ครัน้เม่ือค าว่า  อมฺม  แน่ะแม่  ตฺว   อ. เธอ 

วิปปฺลปสิ  ย่อมเพ้อหรือ  อิติ  ดงันี ้ (มยา)  อนัข้าพระองค์  วตฺุเต 

กล่าวแล้ว  (วตฺวา)  กล่าวแล้วว่า  กนิฏฺฅภาติก  แน่ะน้องชาย  อห   
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อ.  ดิฉนั  น  วิปปฺลปามิ  ย่อมไม่เพ้อ  อิติ  ดงันี ้ (วจเน)  ครัน้เม่ือ     

ค าว่า  อมฺม  แน่ะแม่  ตฺว  อ.  เธอ  ภายสิ  ย่อมกลวัหรือ  อิติ  ดงันี ้  

(มยา)  อนัข้าพระองค์  (วตฺุเต)  กล่าวแล้ว  (วตฺวา)  กล่าวแล้วว่า 

กนิฏฺฅภาติก   แน่ะน้องชาย  อห   อ.  ดิฉนั  น  ภายามิ  ย่อมไม่กลวั 

อิติ  ดงันี ้ วตฺวา  ครัน้กล่าวแล้ว  เอตฺตก   วจน   ซึง่ค าอนัมีประมาณ 

เท่านี ้ อกาสิ  ได้กระท าแล้ว  กาล   ซึง่กาละ  อิติ ดงันี ้ฯ 

        อถ  ครัง้นัน้  ภควา  อ. พระผู้ มีพระภาคเจ้า  อาห  ตรัสแล้วว่า 

มหาเสฏฺฅิ  ดกู่อนมหาเศรษฐี  หิ  ก็  ธีตา  อ. ธิดา  เต  ของท่าน 

น  วิปปฺลปติ  ย่อมไม่เพ้อ  อิต  ดงันี ้ น    เสฏฺฅี  กะเศรษฐีนัน้ ฯ 

(เสฏฺฅี)  อ. เศรษฐี  (ปจฺุฉิ)  ทลูถามแล้วว่า  อถ  ครัน้เม่ือความ 

เป็นอย่างนัน้  (สนฺเต)  มีอยู่  (สมุนาเทวี)  อ. นางสมุนาเทวี  อาห 

กล่าวแล้ว  เอว    อย่างนี ้ กสฺมา  เพราะเหตอุะไร  อิติ  ดงันี ้ ฯ  (สตฺถา) 

อ. พระศาสดา  (อาห)  ตรัสแล้วว่า  (สมุนาเทวี)  อ. นางสมุนาเทวี 

(อาห)  กล่าวแล้ว  (เอว )  อย่างนี ้ (ตว)  กนิฏฺฅตฺตาเอว  เพราะ 

ความท่ีแห่งท่านเป็นผู้ เป็นน้องชายนัน่เทียว   คหปติ  ดกู่อนคฤหบดี 

หิ  ก็  ธีตา  อ. ธิดา  เต  ของท่าน  มหลฺลิกา  เป็นผู้แก่  ตยา  กว่า 

ท่าน  มคฺคผเลหิ  โดยมรรคและผล  ท. (โหติ)  ย่อมเป็น  หิ  เพราะว่า 

ตฺว   อ.ท่าน โสตาปนฺโน  เป็นผู้ เป็นโสดาบนั  (อสิ)  ย่อมเป็น  ปน 

ส่วนว่า  ธีตา  อ.ธิดา  เต  ของท่าน  สกทาคามินี  เป็นผู้ เป็นสกทาคามินี 

(โหติ)  ย่อมเป็น  สา  สมุนาเทวี   อ. นางสมุนาเทวีนัน้  อาห  กล่าวแล้ว 

เอว   อย่างนี ้ ต  กะท่าน  (อตฺตโน)  มหลฺลิกตฺตา  เพราะความท่ีแห่งตน  
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เป็นผู้แก่  มคฺคผเลหิ  โดยมรรคและผล  ท. อิติ  ดงันี ้ ฯ (เสฏฺฅี)  อ.เศรษฐี   

(อาห)  กราบทลูแล้วว่า  ภนฺเต  ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ  เอว   อ. อย่างนัน้    

หรือ  อิติ  ดงันี ้ฯ  (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  (อาห)  ตรัสแล้วว่า 

คหปติ  ดกู่อนคฤหบดี  (อาม)  เออ  เอว   อ. อย่างนัน้  อิติ  ดงันี ้ฯ 

(เสฏฺฅี)  อ. เศรษฐี  (อาห)  กราบทลูแล้วว่า  ภนฺเต  ข้าแต่พระองค์ 

ผู้ เจริญ  อิทานิ  โนกาลนี ้ (สมุนาเทวี)  อ. นางสมุนาเทวี  นิพฺพตฺตา 

บงัเกิดแล้ว  กหุ ึ ฅาเน  ณ ท่ีไหน  อิติ  ดงันี ้ ฯ  (เสฏฺฅี)  อ. เศรษฐี 

(วจเน)  ครัน้เม่ือพระด ารัสว่า  คหปติ  ดกู่อนคฤหบดี  (สมุนาเทวี) 

อ. นางสมุนาเทวี  (นิพฺพตฺตา)  บงัเกิดแล้ว  ตสุิตภวเน  ในภพช่ือว่า 

ดสุิต  (อิทานิ)  ในกาลนี ้ อิติ  ดงันี ้ (สตฺถารา)  อนัพระศาสดา 

วตฺุเต  ตรัสแล้ว  (อาห)  กราบทลูแล้วว่า  ภนฺเต  ข้าแต่พระองค์ 

ผู้ เจริญ  ธีตา  อ. ธิดา  มม  ของข้าพระองค์  นนฺทมานา  วิจริตฺวา 

เท่ียวไปเพลิดเพลินอยู่แล้ว  อนฺตเร  ในระหว่าง  ฃาตกาน   แห่งญาติ 

ท. อิธ โลเก  ในโลกนี ้ คนฺตฺวาปิ  แม้ไปแล้ว  อิโต  โลกโต  จาก 

โลกนี ้ นิพฺพตฺตา  บงัเกิดแล้ว  นนฺทนฏฺฅาเนว  ในท่ีอนัเป็นท่ีเพลิด 

เพลินนัน่เทียวหรือ  อิติ  ดงันี ้ฯ  อถ  ครัง้นัน้  สตฺถา  อ. พระศาสดา 

วตฺวา  ตรัสแล้วว่า  คหปติ  ดกู่อนคฤหบดี  อาม  เออ  (เอว )  อ. อย่างนัน้ 

คหฏฺฅา  วา  อ.  คฤหสัถ์  ท.  ก็ดี  ปพฺพชิต  วา  อ.  บรรพชิต  ท.  ก็ดี 

อปปฺมตฺตา  นาม  ช่ือว่าผู้ ไม่ประมาทแล้ว  นนฺทนฺติเอว  ย่อมเพลิดเพลิน 

อิธโลเก  จ  ในโลกนีด้้วย  ปรโลเก  จ  ในโลกเบือ้หน้าด้วย  นัน่เทียว 

อิติ  ดงันี ้ น   เสฏฺฅ ึ กะเศรษฐีนัน้  อาห  ตรัสแล้ว  คาถ   ซึง่พระคาถา 

อิม   นีว้่า ฯ 
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        กตปญฺุโฃ  อ. บคุคลผู้ มีบญุอนักระท าแล้ว  นนฺทติ       

        ย่อมเพลิดเพลิน  อิธ  โลเก  ในโลกนี ้ เปจฺจ 

        ละไปแล้ว  นนฺทติ  ย่อมเพลิดเพลิน  นนฺทติ  ย่อม 

        เพลิดเพลิน  อภุยตฺถ  โลเก  ในโลกทัง้สอง  (โส 

        กตปญฺุโฃ)    อ. บคุคลผู้ มีบญุอนักระท าแล้วนัน้ 

        นนฺทติ  ย่อมเพลิดเพลิน  (จินฺตเนน)  ด้วยอนัคิด 

        ว่า  ปญฺุฃ   อ. บญุ  เม  อนัเรา  กต   กระท าแล้ว 

        อิติ  ดงันี ้ คโต  ไปแล้ว  สคฺุคต ึ สู่สคุติ  นนฺทติ 

        ย่อมเพลิดเพลิน  ภิยฺโย  ยิ่ง  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  นนฺทติ  ย่อมเพลิดเพลิน  อิธโลเก  ใน 

โลกนี ้ กมฺมนนฺทเนน  ด้วยความเพลิดเพลินเพราะกรรม  (อิติ)  ดงันี ้

ตตฺถ  ปเทส ุ ในบท  ท. เหล่านัน้หนา  (ปทสฺส)  แห่งบทว่า อิธ 

อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  นนฺทติ  ย่อมเพลิดเพลิน  ปรโลเก  ใน 

โลกในเบือ้งหน้า  วิปากนนฺทเนน  ด้วยความเพลิดเพลินเพราะผล 

(อิติ)  ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  เปจฺจ  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  กตฺตา  ผู้กระท า  ปญฺุฃสฺส  ซึง่บญุ 

นานปปฺการสฺส  อนัมีประการต่าง ๆ  (อิติ)  ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่ง 

บทว่า  กตปญฺุโฃ  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  นนฺทติ  ย่อมเพลิดเพลิน  อิธ  โลเก 

ในโลกนี ้ (จินฺเตเนน)  ด้วยอนัคิดว่า  กสุล   อ. กศุล  เม  อนัเรา  กต   
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กระท าแล้ว  ปาป   อ.  บาป  เม  อนัเรา  อกต   ไม่กระท าแล้ว  อิติ   

ดงันี ้ อนภุวนฺโต  เม่ือเสวย  วิปาก   ซึง่ผล  นนฺทติ  ช่ือว่าย่อมเพลิด 

เพลิน  ปรตฺถ  โลเก  ในโลกเบือ้งหน้า  (อิติ)  ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่ง 

บทว่า  อภุยตฺถ  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  ปน  ก็  (กตปญฺุโฃ)  อ. บคุคลผู้ มี 

บญุอนักระท าแล้ว  นนฺทนฺโต  เม่ือเพลิดเพลิน  อิธ  โลเก  ในโลกนี ้

นนฺทติ  ช่ือว่าย่อมเพลิดเพลิน  อปุาทาย  เพราะเข้าไปถือเอา  กมฺม- 

นนฺทน   ซึง่ความเพลิดเพลินเพราะกรรม  โสมนสฺสมตฺตเกนเอว  การ- 

เณน  ด้วยเหตอุนัสกัว่าความโสมนสันัน่เทียวว่า  ปญฺุฃ   อ. บญุ เม 

อนัเรา  กต   กระท าแล้ว  อิติ  ดงันี ้ (อิติ)  ดงันี ้ (ปททฺวยสฺส) 

แห่งหมวดสองแห่งบทว่า  ปฃฺุฃ   เม  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  ปน  ก็  (กตปญฺุโฃ)  อ. บคุคลผู้ มีบญุ 

อนักระท าแล้ว  คโต  ไปแล้ว  สคุต ึ สู่สคุติ  อนภุวนฺโต  เสวยอยู่ 

ทิพฺพสมฺปตฺต ึ ซึง่สมบตัิอนัเป็นทิพย์  สตฺตปญฺฃาสวสฺสโกฏิโย  จ  ตลอด 

โกฏิแห่งปี  ๕๗  ท.  ด้วย  สฏฺฅี  วสฺสสตสหสฺสานิ  จ  ตลอดแสนแห่ง 

ปี  ท.  ๖๐  ด้วย  นนฺทติ  ช่ือว่าย่อมเพลิดเพลิน  อติวิย  เกินเปรียบ 

ตสุิตปเุร  ในบรีุช่ือว่าดสุิต  วิปากนนฺทเนน  ด้วยความเพลิดเพลิน 

เพราะผล  อิติ  ดงันี ้ (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  ภิยฺโย  อิติ  ดงันีเ้ป็นต้น ฯ  
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                                เร่ืองภิกษุ ๒  สหาย    

        ๓๑.  ๑๔๖/๒  ตัง้แต่  สตฺถา  สาธุ  สาธูต  อภินนฺทิตฺวา  เป็น 

ต้นไป. 

        สตฺถา  อ. พระศาสดา  อภินนฺทิตฺวา  ทรงเพลิดเพลินยิ่งแล้วว่า 

สาธุ  อ. ดีละ  สาธุ  อ. ดีละ  อิติ  ดงันี ้ ปจฺุฉิ  ตรัสถามแล้ว  ปฃฺห  

ซึง่ปัญหา  เสสมคฺเคสปิุ  แม้ในมรรคอนัเหลือ  ท. ปฏิปาฏิยา  ตามล า 

ดบั ฯ  คนฺถิกตฺเถโร อ. พระเถระผู้ เรียนซึง่คมัภีร์  น  อสกฺขิ  ไม่ได้ 

อาจแล้ว  กเถตุ   เพ่ืออนักราบทลู  เอก ปิ  ปญฺห   ซึง่ปัญหาแม้ข้อหนึง่ ฯ 

ปน  ส่วนว่า  ขีณาสโว  อ. พระเถระผู้ มีอาสวะสิน้แล้ว  กเถสิ  กราบ 

ทลูแล้ว  (สตฺถารา)  ปจฺุฉิตปจฺุฉิต   ปญฺห   ซึง่ปัญหาอนัพระศาสดา 

ตรัสถามแล้วและตรัสถามแล้ว  ฯ  สตฺถา  อ. พระศาสดา  อทาสิ  ได้ 

ทรงประทานแล้ว  สาธุการ   ซึง่อนัสาธุการ  ตสฺส  ขีณาสวตฺเถรสฺส 

แก่พระเถระผู้ มีอาสวะสิน้แล้วนัน้  ฅาเนส ุ ในฅานะ  ท. จตสูปิุ  แม้ ๔ ฯ 

ภมฺุมเทเว  อาทึ  กตฺวา  ยาว  พฺรหฺมโลกา  สพฺพา  เทวตา  จเอว  อ. 

เทวดา  ท. ทัง้ปวง กระท า  ซึง่ภมุมเทวดา  ท.  ให้เป็นต้น  เพียงใด 

แต่พรหมโลก  ด้วยนัน่เทียว  นาคสปุณฺณา  จ  อ. นาคและครุฑ  ท. 

ด้วย  สตฺุวา   ฟังแล้ว  ต   สาธุการ   ซึง่อนัสาธุการนัน้  อท ส ุ ได้ให้ 

แล้ว  สาธุการ   ซึง่อนัสาธุการ  ฯ  อนฺเตวาสิกา  จ  เอว  อ. อนัเตวาสิก 

ท.  ด้วยนัน่เทียว  สทฺธิวิหาริโน  จ  อ. สทัธิวิหาริก  ท.  ด้วย  ตสฺส  
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คนฺถิกตฺเถรสฺส  ของพระเถระผู้ เรียนซึง่คมัภีร์นัน้  สตฺุวา  ฟังแล้ว  ต  

สาธุการ   ซึง่อนัสาธุการนัน้  อชฺุฌายสึ ุ โพนทนาแล้ว  สตฺถาร   ซึง่   

พระศาสดาว่า  เอต   กมฺม   อ. กรรมนัน่  กึ นาม  ช่ืออะไร  สตฺถารา 

อนัพระศาสดา  กต   ทรงกระท าแล้ว  (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  อทาสิ 

ได้ทรงประทานแล้ว  สาธุการ   ซึง่อนัสาธุการ  ฅาเนส ุ ในฅานะ  ท. 

จตปูส ุ ๔  มหลฺลกตฺเถรสฺส  แก่พระเถระผู้แก่  อชานนฺตสฺส  ผู้ ไม่รู้อยู่ 

กิญฺจ ิ ซึง่อะไร ๆ  ปน  แต่ว่า  (สตฺถา)  อ. พระศาสดา  น  กริ  ไม่ 

ทรงกระท าแล้ว  ปส สามตฺต ปิ  อาการ   ซึง่พระอาการแม้อนัสกัว่าความ 

สรรเสริญ  อาจริยสฺส  แก่อาจารย์  อมฺหาก   ของเรา  ท. สพฺพปริยตฺติ- 

ธรสฺส  ผู้ทรงไว้ซึง่ปริยตัิทัง้ปวง  ปาโมกฺขสฺส  ผู้ เป็นหวัหน้า  ภิกฺขสุตาน  

แห่งร้อยแห่งภิกษุ  ท. ปญฺจนฺน   ๕  อิติ  ดงันี ้ ฯ 

        อถ  ครัง้นัน้  สตฺถา  อ. พระศาสดา  ปจฺุฉิตฺวา  ตรัสถามแล้ว 

เน  ภิกฺข ู ซึง่ภิกษุ  ท. เหล่านัน้ว่า  ภิกฺขเว  ดกู่อนภิกษุ   ท.  ตมฺุเห 

อ. เธอ  ท. กเถถ  ย่อมกล่าว  เอต   วจน   ซึง่ค านัน่  กึ  นาม  ช่ือ 

อะไร  อิติ  ดงันี ้ อตฺเถ  ครัน้เม่ือเนือ้ความ  ตสฺม ึ นัน้  (ภิกฺขหูิ) 

อนัภิกษุ  ท. อาโรจิเต  กราบทลูแล้ว  วตฺวา  ตรัสแล้วว่า  ภิกฺขเว  ดู 

ก่อนภิกษุ  ท. อาจริโย  อ. อาจารย์  ตมฺุหาก   ของเธอ  ท. รกฺขนสทิโส 

เป็นผู้ เช่นกบัด้วยบคุคลผู้ รักษา  คาโว  ซึง่โค  ท. ภติยา  เพ่ือค่าจ้าง 

สาสเน  ในศาสนา  มม  ของเรา  (โหติ)  ย่อมเป็น  ปน  ส่วนว่า 

ปตฺุโต  อ. บตุร  มยฺห   ของเรา  ปริภญฺุชนกสามิสทิโส  เป็นผู้ เช่นกบั 

ด้วยเจ้าของผู้บริโภค  ปญฺจโครเส  ซึง่รสของโค ๕  ท.  ยถารุจิยา  ตาม  
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ความชอบใจอย่างไร  (โหติ)  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ อภาสิ  ได้ทรง 

ภาษิตแล้ว  คาถา  ซึง่พระคาถา  ท. อิมา  เหล่านีว้่า   

        เจ  หากว่า  นโร  อ. นระ  ภสมาโน  กล่าวอยู่ 

        (พทฺุธวจน )  ซึง่พระพทุธพจน์  สหิต   อนัเป็นไป 

        กบัด้วยประโยชน์เกือ้กลู  พหุ ปิ  แม้มาก  ปมตฺโต 

        เป็นผู้ประมาทแล้ว  (หตฺุวา)  เป็น  ตกฺกโร  เป็น 

        ผู้กระท าซึง่พระพทุธพจน์นัน้  โหติ  ย่อมเป็น น 

        หามิได้  (โส  นโร)  อ. นระนัน้  ภาควา  เป็น 

        ผู้ มีส่วน  สามญฺฃสฺส  แห่งคณุเคร่ืองความเป็น 

        แห่งสมณะ  โหติ  ย่อมเป็น น  หามิได้  โคโป 

        อิว  ราวกะ  อ. บคุคลผู้ รักษาซึง่โค  คณย   นบัอยู่ 

        คาโว  ซึง่โค  ท.  ปเรส   ชนาน   ของชน  ท. เหล่า 

        อ่ืน  (ภาควา)  เป็นผู้ มีส่วน  (ปญฺจโครสาน ) 

        แห่งรสของโค  ๕  ท.  (โหติ)  ย่อมเป็น  (น) 

        หามิได้  เจ  หากว่า  (นโร)  อ. นระ  ภาสมาโน 

        กล่าวอยู่  (พทฺุธวจน )  ซึง่พระพทุธพจน์  สหิต  

        อนัเป็นไปกบัด้วยประโยชน์เกือ้กลู  อปปฺ ปิ  แม้ 

        อนัน้อย  อนธุมฺมจารี  เป็นผู้ มีปกติประพฤติซึง่ 

        ธรรมอนัสมควร  ธมฺมสฺส  แก่ธรรม โหติ  ย่อม 

        เป็นไซร้  (โส  นโร)  อ. นระนัน้  ปหาย  ละ 

        แล้ว  ราค   จ  ซึง่ราคะด้วย  โทส   จ  ซึง่โทสะด้วย  
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        โมห   จ  ซึง่โมหะด้วย  สมฺมปปฺชาโน  เป็นผู้ รู้ทัว่   

        โดยชอบอยู่  สวุิมตฺุตจิตฺโต  เป็นผู้ มีจิตอนัพ้นวิเศษ 

        ด้วยดีแล้ว  อนปุาทิยาโน  เป็นผู้ไม่ถือมัน่อยู่  อิธ 

        โลเก  วา  ในโลกนีห้รือ  หรุ   วา  หรือว่าในโลกอ่ืน 

        (โหติ)  ย่อมเป็น  โส  นโร  อ. นระนัน้  ภาควา 

        เป็นผู้ มีส่วน  สามญฺฃสฺส  แห่งคณุเคร่ืองความเป็น 

        แห่งสมณะ  โหติ  ย่อมเป็น  อิติ  ดงันี ้ฯ 

        ตตฺถ  ปเทส ุ ในบท  ท. เหล่านัน้หนา  เอต   ปท   อ. บทนีว้่า  สหิต  

อิติ  ดงันี ้ นาม   เป็นช่ือ  พทฺุธวจนสฺส  แห่งพระพทุธพจน์  เตปิฏกสฺส 

คือประชมุแห่งปิฎก  ๓  (โหติ)  ย่อมเป็น (นโร)  อ. นระ  อปุ- 

สงฺกมิตฺวา  เข้าไปหาแล้ว  อาจริเย  ซึง่อาจารย์  ท. อคฺุคณฺหิตฺวา 

เรียนเอาแล้ว  ต   พทฺุธวจน   ซึง่พระพทุธพจน์นัน้  ภาสมาโน  กล่าว 

อยู่  คือว่า  วาเจนฺโต  บอกอยู่  คือว่า  กเถนฺโต  แสดงอยู่  พหุ ปิ 

พทฺุธวจน   ซึง่พระพทุธพจน์แม้อนัมาก  ปเรส   ชนาน   แก่ชน  ท. 

เหล่าอ่ืน  ย   กิจฺจ   อ. กิจใด  ปคฺุคเลน อนับคุคล  การเกน  ผู้กระท า 

สตฺุวา  ฟังแล้ว  ต   ธมฺม   ซึง่ธรรมนัน้  กตฺตพฺพ   พงึกระท า  ตกฺกโร 

เป็นผู้กระท าซึง่กิจนัน้  โหติ  ย่อมเป็น  น  หามิได้  คือว่า  มนสิการ  

น  ปวตฺเตสิ  ไม่ยงัการกระท าไว้ในใจให้เป็นไปแล้ว  อนิจฺจาทิวเสน 

ด้วยอ านาจแห่งลกัษณะ  มีลกัษณะอนัไม่เท่ียงเป็นต้น  ปกฺขปหรณมตฺต ปิ 

กาล   สิน้กาลแม้สกัว่าอนัปรบซึง่ปีก  กกฺุกฏุสฺส  แห่งไก่  โคไป  อ. บคุคล 

ผู้ รักษาซึง่โค  รกฺขนฺโต  รักษาอยู่  คาโว  ซึง่โค  ท. ภติยา  เพ่ือค่าจ้าง  
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ทิวเส  ในวนั  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  รับพร้อมแล้ว  ปาโต  ว  แต่เช้าเทียว 

คเณตฺวา  นบัแล้ว  สาย   ในเวลาเย็น  นิยฺยาเทตฺวา  มอบให้แล้ว   

สามิกาน   แก่เจ้าของ  ท.  คณฺหาติ  ย่อมรับเอา  ทิวสภติมตฺต   วตฺถุ  

ซึง่วตัถอุนัสกัว่าค่าจ้างในวนั  ปน  แต่ว่า  (โส  โคโป)  อ. บคุคลผุ้  

รักษาซึง่โคนัน้ น  ลภติ  ย่อมไม่ได้  ปริภญฺุชิตุ   เพื่ออนับริโภค  ปญฺจ- 

โครเส  ซึง่รสของโค  ๕  ท.  ยถารุจิยา  ตามความชอบใจอย่างใด  ยถา 

นาม  ช่ือฉนัใด  เอโส  นโร  อ. นระนัน่  ภาคี  เป็นผู้ มีส่วน  วตฺต- 

ปฏิวตฺตกรณมตฺตสฺส  ผลสฺส  แห่งผลอนัสกัว่าการกระท าซึง่วตัรและ 

วตัรอนัสมควร  สนฺติกา  จากส านกั  อนฺเตวาสิกาน   ของอนัเตวาสิก 

ท. เกวล   อย่างเดียว  โหติ  ย่อมเป็น  ปน  แต่ว่า (เอโส  นโร) 

อ. นระนัน่  ภาคี  เป็นผู้ มีส่วน  สามญฺฃสฺส  แห่งคณุเคร่ืองความเป็น 

แห่งสมณะ  โหติ  ย่อมเป็น  น  หามิได้  เอว เอว  ฉันนัน้นัน่เทียว ฯ 

ปน  เหมือนอย่างว่า  โคสามิกา  ว  อ. เจ้าของแห่งโค  ท. เทียว 

ปริภญฺุชนฺติ  ย่อมบริโภค  ปญฺจโครส   ซึง่รสของโค  ๕  คนฺุน   ของโค 

ท.  โคปาลเกน  นิยฺยาทิตาน   ตวัอนับคุคลผู้ รักษาซึง่โคมอบให้แล้ว 

ยถา  ฉนัใด  การกปคฺุคลา  อ. บคุคลผู้กระท า  ท. สตฺุวา  ฟังแล้ว  ธมฺม  

ซึง่ธรรม  เตน  นเรน  กถิต   อนันระนัน้กล่าวแล้ว  ปฏิปชฺชิตฺวา 

ปฏิบตัิแล้ว  ยถานสุิฏฺฅ   ตามธรรมอนัระพร ่าสอนแล้ว  เกจิ  การปคฺุคลา 

อ. บคุคลผู้กระท า  ท. บางพวก  ปาปณุนฺติ  ย่อมบรรล ุ ปฅมชฺฌานา- 

ทีนิ  ฌานานิ  ซึง่ฌาน  ท.  มีฌานท่ีหนึง่เป็นต้น  เกจิ  การกปคฺุคลา 

อ.  บคุคลผู้กระท า  ท. บางพวก  วิปสฺสน   ยงัวิปัสสนา  วฑฺเฒตฺวา  ให้  
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เจริญแล้ว  ปาปณุนฺติ  ย่อมบรรล ุ มคฺคผลานิ  ซึง่มรรคและผล ท.   

ภาคิโน  เป็นผู้ มีส่วน  สามญฺฃสฺส  แห่งคณุเคร่ืองความเป็นแห่งสมณะ 

โหนฺติ  ย่อมเป็น โคสามิกา  โครสสฺส  (ภาคิโน  สมานา)  อิว  ราวกะ 

อ. เจ้าของแห่งโค  ท. เป็นผู้ มีส่วน  แห่งรสของโค  เป็นอยู่  ตถา  ฉนั- 

นัน้ ฯ  สตฺถา  อ. พระศาสดา  กเถสิ  ตรัสแล้ว  คาถ   ซึง่พระคาถา 

ปฅม   ท่ีหนึง่  วเสน  ด้วยอ านาจ  ภิกฺขโุน  แห่งภิกษุ  สีลสมฺปนฺนสฺส 

ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล  พหสฺุสตุสฺส  ผู้ มีพระพทุธพจน์อนัสดบัแล้วมาก 

ปมาทวิหาริโน  ผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยปกติ  อปปฺวตฺตสฺส  ผู้ ไม่ 

ประพฤติแล้ว  โยนิโสมนสิกาเร  ในการกระท าไว้ในใจโดยแยบคาย 

อนิจฺจาทิวเสน  ด้วยอ านาจแห่งลกัษณะมีลกัษณะอนัไม่เท่ียงเป็นต้น  น 

(กเถสิ)  ไม่ตรัสแล้ว (วเสน)  ด้วยอ านาจ  (ภิกฺขโุน)  แห่งภิกษุ 

ทสฺุสีลสฺส  ผู้ มีศีลอนัโทษประทษุร้ายแล้ว  อิติ  ด้วยประการฉะนี ้ฯ 

        ปน  ส่วน  ว่า  ทตุิยคาถา  อ.  พระคาถาท่ีสอง  (สตฺถารา) 

อนัพระศาสดา  กถิตา  ตรัสแล้ว  วเสน ด้วยอ านาจ  การกปคฺุคลสฺ 

แห่งบคุคลผู้กระท า  อปปฺสฺสตุสฺสอปิ  ผู้แม้มีพระพทุธพจน์อนัตนสดบั 

แล้วน้อย  กโรนฺตสฺส  ผู้กระท าอยู่  กมฺม   ซึง่กรรม  โยนิโสมนสิกาเร 

ในการกระท าไว้ในใจโดยแยบคาย ฯ 

        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  โถก   หน่อยหนึง่  คือว่า  เอกวคฺคทฺวิ- 

วคฺคมตฺต ปิ  แม้อนัมีวรรคหนึง่และวรรคสองเป็นประมาณ  (อิติ)  ดงันี ้

ตตฺถ  ปเทส ุ ในบท  ท. เหล่านัน้หนา  (ปทสฺส)  แห่งบทว่า  อปปฺมฺปิ 

เจ  อิติ  ดงันี ้ฯ  
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        (อตฺโถ)  อ. อรรถว่า  (นโร)  อ. นระ  อญฺฃาย  รู้ทัว่แล้ว   

อตฺถ   ซึง่อรรถ  อญฺฃาย  รู้ทัว่แล้ว  ธมฺม   ซึง่ธรรม  จรนฺโต  ประพฤติ 

อยู่  ธมฺม   ซึง่ธรรม  อนรูุป   อนัสมควร  นวโลกตฺุตรธมฺมสฺส  แก่ธรรมอนั 

เป็นโลกตุตระ  ๙  คือว่า  จตปุาริสทฺุธิสีลธูตงฺคอสภุกมฺมฏฺฅานาทิเภท  

อนัต่างด้วยธรรมมีศีลคือความบริสทุธ์ิ  ๔  และธุดงค์และอสภุกรรมฅาน 

เป็นต้น  ปพฺุพภาคปฏิปทาสงฺขาต   อนับณัฑิตนบัพร้อมแล้วว่าข้อ 

ปฏิบตัิอนัมีในส่วนเบือ้งต้น  อนธุมฺมจารี  ช่ือว่าเป็นผู้ มีปกติประพฤติซึง่ 

ธรรมอนัสมควร  โหติ  ย่อมเป็น  คือว่า  อากงฺขนฺโต  หวงัอยู่  ปฏิเวธ  

ซึง่อนัแทงตลอดว่า   (อห )  อ.  เรา  (ปฏิวิชฺฌิสฺสามิ)  จกัแทงตลอด 

อชฺช  ในวนันี ้ (อห )  อ. เรา  (ปฏิวิชฺฌิสฺสามิ)  จกัแทงตลอด 

อชฺชเอว  ในวนันีน้ัน่เทียว  อิติ  ดงันี ้ วิจรติ   ช่ือว่าย่อมประพฤติ 

โส  นโร  อ. นระนัน้  ปหาย  ละแล้ว  ราค   จ  ซึง่ราคะด้วย  โทส  

จ  ซึง่โทสะด้วย  โมห   จ  ซึง่โมหะด้วย  สมฺมาปฏิปตฺติยา  ด้วยการ 

ปฏิบตัิโดยชอบ  อิมาย  นี ้ ปริชานนฺโต  ก าหนดรู้อยู่  ปริชานิตพฺพธมฺเม 

ซึง่ธรรมอนัตนพงึก าหนดรู้ ท. สมฺมา  โดยชอบ  คือว่า  เหตนุา  โดย 

เหต ุ คือว่า  นเยน  โดยนยั  สวุิมตฺุตจิตฺโต  เป็นผู้ มีจิตอนัพ้นวิเศษแล้ว 

วเสน  ด้วยอ านาจ  ตทงฺควิกฺขมฺภนสมจฺุเฉทปฏิปสฺสทฺธินิสฺสรณวิมตฺุตีน  

แห่งตทงัควิมตุิและวิกขมัภน วิมตุิและสมจุเฉทวิมตุิและปฏิปัสสทัธิวิมตุิ 

และนิสสรณวิมตุิ  ท. อนปุาทิยาโน  เป็นผู้ไม่ถือมัน่อยู่  อิธ  โเก 

วา  ในโลกนีห้รือ  หรุ   วา  หรือว่าในโลกอ่ืน  คือว่า  อนปุาทิยนฺโต 

เป็นผู้ไม่เข้าไปยืดมัน่อยู่  ขนฺธายตนธาตโุย  ซึง่ขนัธ์และอายตนะและ 
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ธาต ุ ท.  อิธโลกปรโลเก  ปริยาปนฺนา  วา  อนันบัเน่ืองแล้วในโลกนี ้  

และโลกในเบือ้งหน้า  หรือ  อชฺฌตฺติกพาหิรา  วา  หรือว่าอนัเป็นไปใน 

ภายในและเป็นไปในภายนอก  อปุาทาเนหิ  ด้วยอปุาทาน  ท. จตหูิ ๔ 

มหาขีณาสโว  ช่ือว่าเป็นมหาขีณาสพ  (โหติ)  ย่อมเป็น  ภาควา  เป็น 

ผู้ มีส่วน  มคฺคสงฺขาตสฺส  สามฃฺฃสฺส  วเสน  อาคตสฺส  ผลสามญฺฃสฺส 

จเอว  แห่งคณุเคร่ืองความเป็นแห่งสมณะคือผล  อนัมาแล้ว  ด้วย 

อ านาจ  แห่งคณุเคร่ืองความเป็นแห่งสมณะ  อนับณัฑิตนบัพร้อมแล้ว 

ว่ามรรคด้วยนัน่เทียว  ปญฺจอเสขธมฺมกฺขนฺธสามญฺฃสฺส  จ  แห่งคณุ 

เคร่ืองความเป็นแห่งสมณะคือกองแห่งธรรมของพระอเสขะ  ๕  ด้วย 

โหติ ย่อมเป็น อิติ  ดงันี ้ (คาถาปาทสฺส)  แห่งบาทแห่งคาถาว่า 

ธมฺมสฺส  โหติ  อนธุมฺมจารี  อิติ  ดงันีเ้ป็นต้น ฯ 

        (สตฺวา) อ. พระศาสดา  คณฺหิ  ทรงถือเอาแล้ว  กฏู   ซึง่ยอด 

เทสนาย  แห่งเทศนา  อรหตฺเตน  ด้วยความเป็นแห่งพระอรหนัต์ 

วฑฺฒกี  วิย  ราวกะ  อ. นายช่างไม้  (คณฺหนฺโต)  ถือเอาอยู่  (กฏู ) 

ซึง่ยอด  อคารสฺส  แห่งเรือน  รตนกเูฏน  ด้วยยอดแห่งรัตนะ  อิติ 

ดงันีแ้ล ฯ 

 

                         คณัฐีพระธมัมปทฏัฐกถา  ยกศพัท์แปล 

                                             ภาค ๑ จบ. 


